
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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 ἬΟΠΙΥ ΒΙΒΙΕΕ 
ΑΓΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΚΙΖΕΡ ΝΕΆΒΙΟΝ (Α.Ὁ. τόει), 

ΨΊΤΗ ΑΝ ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΟΝΑΥ ΑΝὨῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, 

( οππηπεΆτῃ 
ΑΝὨ 

ὦ ἀλεθίβιοπ σἕ ἐξε Φταπρῆση, 

ΒΥ ΒΙΒΉΗΟΡΘΟΘ ΑΝῸ ΟΤΗΕΚ ΟΙΝαΥ 

ΟΕ ΤῊΕ ΑΝΟΙΙΓΑΝ ΓΟΗΙΪΆΚ(Η. 

ἘΌΙΤΕΡ 

ΒΥΕ.-ς. ΓΟΟΚ, Μ.Α., ΟΑνον ΟΕ ΕΧΕΤΕᾺ, 

[ΑΤῈ ΡΒΕΑΟΜΈΗΞΝ ΑΤ ΠΙΝΌΟΙΝ' 5 ἹΝΝ, ΟΗΑΡΙΑΙ͂Ν ΙΝ ΟἈΘΙΝΑΕΥ ΤῸ ΤΗῈ ΟΥΕΕΝ. 

ΝΕΝΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

οι. ΙΝ. 

ΝΠΕΔΙΕ ἢ 25-.-- 7 7 ὃ ΚΕΓΡΕΣΖΤΙΟΝ ΟΥ 57 σΟΠΛ,. 

ΙΟΝΏΌΟΝ: 

ΤΙΤΟΗΝ ΜΌΚΕΑΥ, ΑἸΒΕΜΑΚΙΙῈ 5ΤΕΕΕΤ. 

1881 

[4,]΄“ ὦ Αἰχρλές γε γορογυεά.} 

] | ς΄“, “ 

των ᾿ 



( αϊπιδτίσσε: 

ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ 6. 2. ΟἸΙΑΥ, ΜΔ, 
ΑἹ ΤῊΚ ΟὈΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΡΠΕΒΒ. 

.-.--τ- τ 



ΡΚΕΕΑΟΘΓΕ. 

ες ὐρυου πεὰ γεδῖβ αν ποῖ ραϑϑβϑά ϑἰησθ [ἢϊ5 Οοπιπιθηΐδν 
᾿ οὐ ἴῃε ΗοῖΪγ ϑογρίυγεβ ψὰ5 ὑπάεγακαεη. [5 ρυθ]οαιίοη 

τν8.5 σΟΠΊΠΊΕΠΟΘα εξ γεδῖβ ἈρΌ, δηά [πε σοποίυἀϊηρ' νοϊαπια ἰ5 πον 
Ῥτεϑεηίεα ἴο ἴῃς. ρυ]ο. [15 σοποερίίοη ψὰ5 ἄπε ἴο {πε ἰαΐθ 1 ογά 
Οπϑίηρίοη, ἴμεη 5ρδδκεοῦ οὗ [Πε Ηοιιβε οἵ (οπιηπιοηβ, δπά ἴο παῖ 
αεἰγοτηβίβησα 1ἴ οΥνῈ5 [5 [Δ Π|18ὺ 6016 οὗἨ “ὙὍΒῈ ϑρεακειβ (οπηπιδη- 
ἴτυν" - «ἃ τ]ὰ, βονανοῦ, ἢ ἢ ἀσγῖνεβ ἃ γί ῦ Ἰυπεβορδίίοη ἔτοπὶ 
πε σναγπὶ ἰηΐεγαδὶ ἢς πιδίηἰδίηθα ἰῃ {6 ργορτεβθβ οἵ [ἢ ψόσκ, 
Δηα {Π6 σοηδίδηϊ δησουγαρεηγδηϊ [ἃ Γοσεϊνοαά ἔτοπὶ Ηἰΐπη. 

ΤΠε οουϑε οὗ [πουρῃϊ ἀυγίηρ ἴΠο5ε εἰρβίθαη γεαῖβ μα5 δρῃη- 

ἀδητν βἤονη ἴπῈ Τὀρρογίιπθηεββ οὗ βιιο ἢ δὴ υηάετγίακίηρ, δηά, [ἃ 
ΤΊΔΥ Ὲ Πορεά, δα5 νἱπάϊΤσαῖεα [6 ρϑησγαὶ νυ ϊϑάοπι οἵ ἴτε ρίδη οῃ 
ΜΉΘ ἴ ννὰ5 ἀεβδίρηεά. [1}ἢ οοηβεάυδησα οἵ ενεγ-δοσυπιυϊδείηρ 

ἀϊξεοονεσγιεβ, δημαιυδγίδη δηά ρἢ]ο]ορίοαὶ, ρα ]ς διιθπιίοη μας θθθη 

σοποεηϊγαϊεα ἴο δὴ ὑηρτγεσεάεηϊεα οχίεπε ὑροὴ {με ΗοΪγ ϑετίρ- 
ἔιγεβ, ὩΡΟΩ {πε οτίρίῃ δηὰ ἢἰβίοσυ οὗ 1πεῖγ βανεγαὶ θόοῖβ, ὕροη 
τῃεῖτ τεχῖ δηαᾶ {πεῖν ἰητεγργείδιοη, δηά [5 δἰϊθηϊίοη 85, ἔοσ ἴῃ 6 

Ῥτεδῖ πιδββ οἵ Επρ]βῃ γεδάσδγβ, ρίνεη ἃ πεν ἰηΐογεδὶ ἀπά ἱπιροῦ- 
ἴδῆσε ἴο [πε ΑὐυϊπογΖζεα Ν᾽ εγβίοη, ἰῃ ψῃΐίςμ, ΒΚγ τμ6 56 οὔ πεαυῖγ 
ἄντες ςεηΐξυγαβ, [πο56 ϑογρίυγας ἤανα θδθοοπια δηϑηγίηδά ἴοσ {Πδϑηι. 

ἼὝἘε ἤγϑὶ δηχίεϊν οὗ τῆ6 ρυ]ς δὲ ἰατρα ψὰβ ἴο πον πον {πε 
ἡδνν αἀἰδοονεγίεβ 'η ΡΠ] οΪοργ δηά ἢἰβίογυ θοσα ὑροη τῃαΐ νεπογαϊθά 

ἀγα π ϑίβεϊοη, νυ μδῖ σογγεοϊίοηβ οὗ ἰΐβ ἰεχὲ {πεν γεπάδγεά πϑοθβϑαγυ, 

δη τυπαΐ εἰιοϊάδιοηβ οἱ [15 πιδδηΐϊηρ {πον αἴογάεά. Τὸ τηεεὶ 

115 νναπὲ ψὰ5 ἴπε 5ίτηρίε δηά ργδοίίοαδαὶ ρυγροβα στ πνϊο ἢ οὐ 
42 



ἵν ΡΕΕΕΑΚΓΕ. 

(οπΊΠΊΘηΐΑΓΥ Ψὰ5 ἀεϑιρηθά, δηά ἔγοπὶ ἢγδὶ ἴο ἰαϑδὲ {Π18 ρυγροβε 

ἢδ5 Ὀδδη Κερῖ 5ιεδα!ν ἴῃ νίεν. [Ι͂ ρα] 5Πϊηρ [ἢ6 πα] νοϊιπιε 

ἃ δεν ορβογνδίίοηβ βδεαπη ἀδϑίγαθ]α οὐ {πΠ6 τηοῖπο τ τΠΙΟἢ 
{πε56 οδ]εοϊβ. αᾶνε Ὀδδθη ριυγϑυςδά. 

Ι͂ὴ τῆε ἢγϑι ρίδοθ, 845 βίδαϊθε οἡ ἴῃς {Π|6- ρᾶρῈ, 1 ννὰβ ἔγοπι τῃ6 

οιΐδεξς 8 ὈΓΙΠΊΔΓΥ ρυγροβα οὗ ἴπε (οπηπιθηΐαευ ἴο ἔυγηϊϑῃ ἴῃ {πε 
Νοίεϑ Ἵοογγεοϊθα {γδηϑίαϊοηβ οἱ 411] ραβϑαρὸβ ἰῇ ψῃϊοῆ τς οἹἱά 

νεγϑίοη γεαιίγεά γανίϑίοη. Τἤεβε εἐπιεηάαδίοηβ οὗ ἴῃς Αὐτπογίζοά 

Μεγβίοη, με ἀεξεπιεα οογίδίη, πᾶνε Τπγουρθουϊ {πε ψνοσκ εεη 

ΡΓΪηϊΕα ἴῃ ἃ ἀἰϊβιιηςοῖνα ἴγρε, ἀδγκεῦ τΠ8η [Πε γεβὶ οἵ {με Νοίβ; 

δηά τ[Π6 τϑδάθγ 15 τυ δηδὈΪεα ἴο 566 δἵ ἃ ρίδηςε ὄἜνεγυ οογγϑοίίοη 

ἴῃ τεηάοσίηρ Ψν ΠΙΟἢ τπηοάδγῃ βϑοῃοίδγβῃ!ρ Πᾶ5 πιδάθ γο  ]ν πδοθϑβαγυ. 

ΤὨε ψόοσκ τπ.5 ργεβεηΐβ βιιδϑίδης αν [πε δάναδηϊαρεβ οἵ 4 Βδν ϑθά 

Μογϑίοη---ἃ οἰγουπιϑίδηοθ οἡ ΠΟ ἢ 1ἴ 15 ἀδϑιγαῦ δ ἴο :η5|5ῖ, ἴῃ νίονν 

οὗ τῆ6 βοῆεπια ἰοῦ ργον! ἀὴρ δυο ἃ νεγϑίοη ψἬηΐϊο δρουὺΐ εἰρῃῖ 
γεδῖβ αἰϊεγνναγβ νγὰβ δεῖ οὐ ἰοοΐῖ δηά ἢδ5 ϑίηπεες. Ὀεδϑὴ ρδγξ !}ν 

δχϑουῖαϑά. 

ΔΝΆΙΕ, Βονγανεσ, [λ6 ργοβθηΐ νους ἢ85 {ἢπ15, ἔου ἃ ἰαγρε οἶδββ οὗ 

τεδάθγϑ, δηξ!οιραϊθά, θοιῇ ἰπ οσοησερίίοη δηά Ἂχεουξοη, τπ 6 ριιγροβα 

οὗ 16 Βενιδοα Νεγβίοη πον ἴῃ Ρῥτορίαϑϑβ, 1 ργθβϑθηΐῖβ οὴς τῃλγκεαᾶ 

ἀϊιβδγεησς ἔγοπι [παῖ πηἀεγίαϊκίηρ. [1 νὰ5 ἀδεπγχεά ρῥγείεγαοϊε, δἴζεγ 

πιδῖιγε Ἴσοηβιἀθγαίϊίΐοη, ἴο ργεϑεηΐ ἴὴ οὐγΓ Τεχὶ {πΠ6 Αὐϊπογιζεά 
Νεγβίοη ἰηΐαος. Α5 ννα5 βίδϊεά η (ἢε Ῥγείδος ἴο ἴῃε ἢγϑί νο]υπςε, 

“1 νψὰ5 Τπουρῆς παῖ ἴῃ {π|5 νὰν τηὶρῃς Ὀὲ γεοοηο]εά τ[Πς οἰδἰπιβ 

“οὗ δοουζδου δηά {τ ψῖῖρ τἀπὶ ἄκνουξς τγενεγεησε, ψ ῃῖοἢ Πα5 

“τηδᾶς δε ρῥγαβϑεηΐῖ ἰεχὶ οἵ ἴπεὲ Επρ βη ΒΙΌ]6Ὲ 80 ἀδαγ ἴο δ]] 

“(ΟΠ γβεδῃς τ σρεαὰκ [6 ἘΠ ρΊ 5 τοηριθ." Ουζ ἀεβίρῃ ννὰ5 ποῖ 
ἴο ϑδυρεγβεάς {πὸ Αὐϊποσγιζεά Νεγβίοη, θυς ἴο ἔπγηϊϑῇ ἴπΠ6 γεδάξγ οἱ 

ἴ ψ ἢ τπὰ σγοαυϑὶῖα οογγθοϊίοηβ δηά οἰποἀδιίοηβ, 50 {παΐ ἴπῸὸ Βοοκ 

ΜΏΙΟΙ Π45 θεθη [πε [τὸ οὗ Ἐπρ] ἢ τα] ρίοη, δηά ἴο ἃ ρτεαΐ εχίεηϊ 
οὗ Επρ]5ἢ Πτεγαίαγε, πρῃς οοπίίηυθα ἴο ΡῈ βἰυάϊεά ἴῃ [15 οἷά 
[ἈγΉ1Π|γ ογπι, ν ἢ 1]16 δ τη6 βαπηε {ἰπ|Ὲὲ 411 ἀδηρεῦ οἱ τη15-γεδάϊηρ' 

“δε ρυγε δ)ιγογά οἵ (οά " πηῖρῇῃξ θεὲ ἀνοϊάεα. 
[τ 15, βονενεγ, ἃ ἔδοϊ ψῃοἢ τηυθὲ οἷνα ρεπεγαὶ βαιϑίδοϊίοη, 

Δηά ἴογ ψ ἢ ἢ ψὰ ἔδοὶ Ὄχοθθαϊηρὶν πδηκῆι, {παῖ οη σοπιρδγηρ 

(δε οογγεοϊίοηβ δάορίβα ἴῃ [6 Νοῖεβ το [15 ψόοσκ ἢ πε οοτ- 
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τεβροηάδιηρ δἰτογαϊίίοης ἰη 186 Ἀδνίϑεά Μψεγβίοη οὗ [πὲ Νὲν Τεϑ- 
᾿Δαιεηῖ, ψὰ ἤπά 484 οἷοϑδα δρριίόοδομ ἴο δρτδεεηθηΐ ἰῃ ρ8558ρῈ5 

ΜΒΙΟἢ δἤξοϊς τῆς βοῆβθα δηα ἢανθ δὴγ Ὀδαγίηρ οὐ ἀοοίγίπαε. Το 

ἀρργεοϊδίε πε ναΐτπε οὗ [15 τγεβϑυθῖ, [ἢ ταυϑὲ ΡῈ Ῥοῦπε ἴῃ τηϊηά 
ῖῃδλὲῖ ψ ἤογεδς ἴῃς Βονιϑοά Νεγζβίοη οὗ 6 Νὲν Τεβίδηιθηῖ νὰς 

ΡΟ 5 με ἴῃ Μαγ, 1881, ἴῃς τἤγεα νοϊυπιαβ οὗ 1Π15 ( οπιπιθηΐαγν 

ΜΉΙΟΝ εχίθηα τὸ τῆς επά οὗ (6 Ῥαβξίογαίὶ Ἐρίϑιίεϑ. ψψεγα ὁοηι- 

ὈΪοϊοα ἴπ 1878, 187γ9 ἀπά 188ο; ψῇ1|6 ἴἃ 15 ἄυε ἴο [ἢε οσοηίτί- 

Ὀυΐοτβ ἴο [Π15 ἰαϑὲ νοϊυπηα ἴο δάἀ ταὶ ἴπε6 (οοπιπηεηΐαγυ οἡ (ἢ6 

Γεπιαϊηηρ Ρογίίοη, ἔτοπὶ {πθ Ἐριβίίῖα ἴο ἴ1πὲ Ηεργενβ ἴο [ἢε 

ΕΚαενεϊατίοη, ᾿α5 ποῖ ΟὐΪν ρῥγϊημῖεα, Ρυῖ ἔογ ἴῃς τηοϑὲ ραγῖ ϑἴεγθο- 

τγρεά δηά γεδάυν ἰοῦ ρυδ]ϊοδίίοη, ἰοηρ Ῥείογε [ῃ6 ἀρρδάγαπος οὗ 

τς Νεν δΝεγβίοη. ΑὔΥ οοἰϊποϊάξησεο, {πογείογο, Ὀεΐνθθη οὐ 

ςοσγθοϊίοης δηά ἴῃοβε οὗ {πὲ Εονίϑοσ ἰ5 [106 πλοσὸ νδίυδοϊο, 

8ἃ5. Ὀείπο υπάεριρῃεά δηά οἼομπρίεϊεϊν ἱπάερεηάθηῖς, [Ι͂π οἱ 

(οπιπιεηΐαγυ, ἴπ6Ὲ γεδάθῦ ἢὰ5 ίογ Ἐνεῦ δος οογγθοϊίοη ἢ 6 

αὐτπογιῖυ οὗ ἃ βοῃοΐασ ψῆο ἴογ τῆδηυ γεαῖβ Πδά σίνεη βρεοίδὶ διίεη- 

το ἴο πε6 ρογίίοη οὗ δογίρίυγε ἰη ψὨΟἢ ἰῈ οσουγβ, δηά ψῆοβα 

Ἰυάρτηεηϊ 85 ρεηθγα ν Ὀεεη Ἴσοηῆγπιεα Ὀγ [5 [6] ονν-ἰΔουγεῦθ, 
ἴο ψῃοπὶ 845 ἃ τιΐα ἴπῈ ργοοΐβ οὗ δβδοῇ ρογίίοῃ ψεγε βεηΐ, δηά 

ὈΥ πιδὴν οἵ ψῇοπὶ βἰπριαγ σαγα δα5 Ὀεθη εβιομψεαά ὑροη ἴδ6πι. 

Ἄμεη πε σοποϊυδίοη ἰῃ ἴὰ ἵἴψο ψόοῦκβ αἵ ἰάἀδηξοδὶ 
ἴῃ πυροίδηςο, 1Γ ποΐξ 1ἢ ἴογπη, ἴῆεγε οδὴ 6 [{π|6 ἀουδὲ {παὶ 

ΠΟΥ ΕἜΧΡγο55 ροβίζίνα γαβϑ] 15 οἱ ΒΙΡ]1οα] ϑομοίαγθῃιρ, δηά υ]]] 

ΡΓΟΌΔΡΌΪΥ οοπηπδηα [Π6 οσοηδεηΐ οὗ οοπιρεΐεηϊς ᾿υἄρεθ. Δ εη 
τῆς οοτγοοίίομβ ΟΓΥΥ̓ δἰϊογαϊίίοῃ ἀιῆεσγ, τΠ6 ἀϊῆδγθηςα βϑοϊοπι, 

[ ἐνεσ, οὐἼσιτβ ἴῃ ταίεγεηοα ἴο αιεβίίοης οὗ ρυσγα ϑβοἤοίδγϑῃ!ρ. 

[τ σεπόγα!γ ἀερεηάς οἡ [πε στεαΐεσ οὔ 1685 ἱπιρογίδηος διίδοῃμεά 

ΒΥ εἰἴπὸῦ ρδγῖν ἴο ἴτε τεϑα πον οὗ δαγὶγ Νεζβίοηβ, οὔ οὗ [8 

στεδλῖ Ἐδίῃοιβ, δηά ἴο ἴπῸὶ ρεπεγαὶ ἱπάρτηεηΐ οὗ τ[ῃ6 (Πυτοἢ 68. 

Τὸ ϑυςῇ οοηϑιάογαϊίοηβ σγεαῖ ψνεῖρῃς 15, ἱπάδε, οὐ 411] μδηάϑβ 

αἰϊδοῃεά. Βιυῖ « ἀϊδεγεης εβϑε παῖε οὗ τῃεῖγ ἱηἤμυπδησε ἔγοπι ἰἢδῖ 

αὐορίεά Ὀγν τε Ἐδνίδεῖβ μᾶ5 ὑπάουθιθαϊν ἀείογπη δα βοπλα οἵ ἴῃς 

τεσ 5 ργεβεηϊοά ἴῃ [Πἰ5 (οπιπηδηΐαγυ οἡ αιεϑίίοῃβ οὗ σοηβίεγα!ςα 
ἱπιρογίδῃηςβ, Ἔβρεοίδ!ν ἃ5 δἴάοοιϊίηρ [6 ἰηίορτιγ οἵ Ηοἷν ϑοηρίυγε 

85 δ:Πογίο ρεπογα!ν τεοεῖνεά. 



νἱ ΡΕΒΕΕΑΚΓΕ. 

σῇ Πᾶ5 Ῥδεὴ ἴῃς πδίυγε οὗ οἱγ ἰαθοιγθ 85 γαβϑρεοῖβ {δε 
οογγοοίίοη οὗ [ἢ6 τεχὲ οἵ πε ϑογίρίυγεβ [πῃ σγεβρθοῖ ἴο {δε 
Θχρ δηδίοσυ πιδίϊξογ ἴῃ ἴῃ6 Νοίεβ, στεαῖ ραΐίπβ ἢανε Ὀδβϑθηὴ ἴδκϑη 

ἴο ρῥγεβεηΐ πε σγαϑ]ς οὗ ἰαθοσγίοιιβ ἱηνθβϑε σαι οηβ ἴῃ ἃ σοηἀεοηδεά 

ίογπι. Α8 «ἃ στε, υϊ π||6ὲ βσδρβοα ἢδ5 Ὀδθϑὴ δ᾽ονε ἴο τῆς 

ἀἰβουβδίοη οὗ ἁ ἱηϊεγργαίδίίοηβ ἀἰ5π||55θα 85 υπίθηδθϊα ὈΥ ουὐγ 

σοηςτὶΡυΐογβ.Ό Οὐ οὐ]εοξ 85 θδεὴ ἴο ρυΐ (6 τϑαάθσ δ οὔςς 

ἴῃ ροββεβϑϑίοη οὗ [πε τγεβϑυϊῖ5 οὔ οὐγ δηαυγίεβ, ἀπά ἴο ϑρϑῦα 

Ηἰπὶ [Π6 ἰαϑὶς οἵ σοπιραγίηρ σοπῆϊοξπρ νίεννβ, δβϑρεοία!γ ἔμοβα 
ΜΉΙΟΝ ἀρρεαγοα πλογεὶν βρεουϊαῖῖνα 1. 

ἌΝ  εγε δυδ]εοῖβ τεαυγεά ἤΠ|6γ ἀϊδουθθίοη τΠ8ηὴ οουά οοη- 

νοη!ΠΕἶν ὈῈ δἤογάδά ἴῃ ποΐδθϑβ οὗ {Π|5 οσῃμαγδαοίεσγ, [Πὰν ἀγα ἄθαϊε τῇ 

βαρδγαΐεϊυ ἰη Εβϑαυϑβ δ ἴπε οἷοβε οὗ ἃ Βοοῖκ ογ (μαρίεσ. Ουγ 

οὔ]εοῖ 85 Ῥθεῆ ϑΠΊΡΙν ἴο δἴογά [(Π6 τεδάδγ 1ῃ6 δοθϑϑαγυ πηδΐθ- 

γίαἷὶβ ἴοσγ υπάεγϑίδπαϊηρ {πε ἰεχῦ; δηά τἢς [π||1ῖ5 οὗ οἱἵζ 5ρᾶος 
Ρτεοϊυ θα τι5, ἰοῦ ἴπε πιοϑὲ ραγί, ἔγοπι δάηγιττηρ οὈβογνδίίοης 

ὮΙ. αἰ ποῖ δα ἀγα ῦΥ οὐ [Π|5 ρυζροβε. Τ7Τῃε εοχίεηϊ οἵ 

(ἢ6 (ὐοπιηδηΐαῖν ψὰβ δχρεοϊεά ἢοΐ ἴο Ἔχοεοά εἰρῃῖ οὔ ἴδῃ 

νΟΪυπι65; δηά ἰἃ πᾶ5 Ὀθθὴ ἰουπά ργδοίοδοϊα ἴο οοπιρίεῖς τς 

ΟΙά Τοςίαπιθηϊ ἴἢ οἱχ νοΐυπιος, δηὰ {6 Νὸν Τοϑίδπηεηξ ἴῃ 

ἴουγ. ΤὉῇε νοϊαπι65 ἀγα, ἰπάἀεεά, βοπιενῃαΐῖ ἰαγρεῦ ἴΠπ8η ννὰβ αἵ 

ἢγβε σοηϊειηρίαϊεά ; υῖ ἴῃς6 δηϊαγρεπιεηῖ ννὰ5 γεπάθγαα ἰησνιῖ- 

ΑὮΪε Ὀγ με οοηδίδηϊ δοουπικυΐδίίοη οὗ πηχαίεσγιαϊβ, δὰ ὉγῪ {δα 

Ῥτονίηρ ἀεπιδηά ἴογ 1] δῃά ργεοῖβδε ἰηἰογιηδίίοη οἡ ροϊηϊβ οὗ 

ΘΧΟρΡΘΈΟΔΙ [ηϊογαβί. 
[1 γεπιαΐῃβ ἴο σίνα βοπηα δοοουηΐ οὗ [π6 ρεπεγαϊ σοπάμυςξ οὗ [Πς 

υηδογίδκίηρ, [{5 οοποορίίοη, ἃ5 85 Ῥδδθη βἰδίθά, νὰ5 ἀπε ἴο {πΠ6 ἰαΐε 

Ιοτὰ Οϑϑιηρίοη ; θυΐ {πΠδΐ [πε [ἀδ8 τνὰ5 οαγγίεἀ ἰηΐο εἴεοϊ 15 ἀτιε 1ῃ 

[πε ἤγϑῖ ἰηβίδηοςα ἴο {π6ὶ ργεϑεηΐ Ατοῃθίβπορ οὗ οῦκ. Οη ῖδς6 

Σ Τὸ {Π|5 σϑῆσσαὶ σχιυΐα [ῆ6 ρῥγοβϑοηῖ 
νοϊαπια ὑσοϑθηΐβ ΟῈ Ἔχοθρίοη ΜὮΙΟΝ (4115 
ἴογ Ὡοῖϊσ6. ΤΏ Ὑτῖίοσ οὗ ἴ6 (ΟΠ ὨΤΑΙῪ 
ου ἴῃς Ἐενεϊαϊκίοη, νῇο πδᾶ ἀενοίεα ΠΊΔΩΥ 
γοδῖβ ἴο ἴδε δἰθαγν οὗ [5 πιοβσὶ ἀἰβῆςυῖ 
Ῥοοΐκ,, ἀδθοσηθδα τ θϑϑθηῖ] ἴο ὑτγοϑθηῖ, ἴο- 

δεῖς νὰ Ἠϊ5 οὐ ΠΟΠΟΪ 51 0η5, 4 ΠΟπὶ- 
Ρ]εῖς νίενν οὗ ἴδ ϑγϑίθῃῃβ οὗ ἰηϊοσρσοίδιϊ οι 
δἀορίεά ΌΥ δηῃςίεηϊ δηὰ πηοάσσγῃ ὄχροϑίϊοσβ 

οὗ τεοορηϊζοα ροβίτου δὰ δυῖμοσῖγ. Α5 
ἃ ὨΘΟΘΒΒΔΙΎ τσόϑυϊτ οὗ [15 ἀδεοϊδίοη, ἰπῃ 
ΜΠὶοἢ τὴς Ἑάϊῖοσ σου ςοϊδητν δοαυϊοϑοθά, 
[86 (οπηηεηϊδιγ οὐ (6 Ἐδνεϊδιίοη σου- 

5 ἀοσδΌΪΥ Ἔχοθθάβ [6 ἀνεγᾶρσα ἰδίῃ, Βα 

1 τῇδυ Ὀς Ὠοροά τ[Πδὲ ([Π6 τεδάοσ ψ}}], οὰ [τ 6 
νι οἶο, νοϊσοπὶα δῖ ΤΥ Ὀ6 τερασαθά ἃς 

8 οχῆδυβνα σοσησηθη συ Οὐ ἃ ὈΘΟΙΪ ΠΑΣΙΥ͂ 
ἀπῆου]ὶ δηὰ οὔϑουγα ροσίίοη οὗ ϑοτρίυγα. 



ΡΕΕΕΑΟΚΕ. ν! 

δυσρεβίίοη Ὀείΐηρ᾽ τηδάς ἴο [Π6Ὲ ΑτοΒΙ5ἤορ, μα δὲ οῆςα ργοοεθάεδά 

ἴο 0811 ἃ πηεεῖηρ ἴογ ἰογπληρ 4 (ὐοπηπητεθ, δηα ἴοοῖκ δὴ δεῖϊνε 

ρατὶ ἴῃ 1ἴ5 ἰογπιαϊΐίοηΊ, ΒΥ [παῖ (οπηπλϊτῖεα, ννῃ ἢ σοπηρΓ Ἔα πδηΥ 

Ργεϊδίες δηὰ ἐϊβιιηρυ ϑῃθα ἰαγηχθη, τ τς Βερίαβ Ῥγοίεϑβογβ οὗ 

Πιντητῖν ἴῃ Οχίοτγά δηὰ (αδπιδγιάρε, πε ρῥίδη οὗ ἴῃς ὑνοσῖκ ννὰβ βεί!εά, 

δηά [πε βεϊεςίοη οὗ ([ἢς (οηπιίθυΐοτβ δηὰ οὗ [ἴῃς ρεησγαὶ Ε ἰοῦ ννὰ5 
δηΔΙν ἀρρεονεά. Τῃὰὲ Αὐοθθῖβῃορ οὗ Ὑοῦΐῖ οὗ οουγζϑαὲ Ὀεοδπια 

ΟΠΒαϊγπηδῃ, δηά [ῃ6 ργδοῖοδὶ ἀϊγοοοη οὗ [πῸ νοῦς ννὰβ δηϊγιβίθά 

ἴο {πὸ Ἐῖοσ. Βοῖ τη με οοηδεταποη οὗ [πε οτίρίηδὶ (οπητη6 6 
αηά πη πε οἤοῖςε οἵ σοηιγ υΐοΓθ, οαγα νὰ5 [Καθ Πδΐ 411] ραγί!65 

5ῃου]ά θὲ γεργεβεηϊεά Ὀγ ποσὶ {πε {πη ἀαπηθηΐαὶ ρῥγίηοΐρίες οὗ {πῸ6 

ΔΑπρίιοδη Ομυτοῦῇ ἀγα γεσοορη!Ζοα. ΕΟΥ δοηθ γϑϑῦβ, πιδεϊίηρβ οὗ 

τῆς οτγρίηδὶ (οπηη{66 ψεγα Πεϊα γεαυδηῖίν, αὲ ἡ ΠΊοἢ ροίϊηϊα ποῖ 

ἀεβηϊεῖν ἀειεγηλπεά, οὔ ορεη ἴο αιεβίίοη, ψεγε δΠ}γ σοηϑιἀογεά, 

ΤἬεβε τηδεϊίηρβ ψεγε δἰζεηεα ὈΥν 411] τῆς πιϑηρεῦβ, ρεηθγαϊν δ 

πε γεϑίάεηςε οὗ ἴῃς ϑρεακεγ; Ὀυὲ ψπθη αιδϑίίοηβ γεβρεοῖηρ τΠ6 

ἴογπῃ δηά Ἵπαγαςίεγ οὗ ἴπ6 ψοσκ πδα Ὀδεη υπδηϊπιοῦβὶν δηὰ ἤηδ]Ϊγ 

ἀοοιάθά, δαπὰ ψ ἤθη (ῃῸ [ἰιϑῖ οὗ σοηιρυΐοῖβ τνὰ5 σοπιρίεἰθά, τΠ6 

ἐχεουτίοη τνὰ5 ἰεῆ ἴο ἴδεπι, δηά ἴο [πε Ἑαϊοῦ, ννῇοβα γεβροηϑί- 
ὈΠΗῪ εχῖεηάς ἴο Ἄνευ ρα. δά σιεϑίοηβ οὗ ργίῃοιρὶα αγίβθη, 

τείεγθαθοα ψοιὰ ἤανε Ὀδεη τππδάς ἴο {πὸ Βδριυς Ῥγοίεϑθογς οὗ 

Ὠινιπν δηά [6 ΑτὐοΠΌΙ5Πορ ; Ρυΐ πο ϑδυοῆ ἱπιογνεηξοη μᾶ5 θθθη 

ΟΔΠε ἔοσ. Ετσοπι ἤτγϑι ἴο ἰαϑὶ {πὸ ψνοσκ πδ5 ργοοεεάθδα ψπουξ 

ΔΩΥ ΟἶΔ5 ἢ οΥ ἀδηρεν οἱ αἰϊδιιρίίοη; δηά, 835 ποῖ ργεβθηίεά ἴο 

ἴδε Ρυδῖ!ς, ἃ αογαβ δὴ αἰζεβδίδτιίοη ἴο ἴδε ϑυῤρϑβίδηςιαὶ. υηἱτν οὗ 

ῬΠΠΟΙΡΪε5. ψΏοἢ υπηάεν! 65. 411 συροτγῆςίαὶ ἀϊνεγροηςσεβ οἵ ορίηϊοη 

στ η οὐγ ΟΒυτοῇ. 
ΤΠΗΕε ἀυΐγ οὗ {πε ΕἀϊοΥ ἢᾶ5 πεοαθϑϑαγν ἰηνοϊνεά 4 νἱρΊ]δηΐ δηά 

ἰαθογίοιιΞ συρογνιβίοῃ οἵ [ἢ6 ψόοῦκ οὗ ἢ5 σο ]δαριιθβ, ραγίου]αγῖν ἰη 

Θησυγίηρ ἴῃαῖ πο ἱπιροτίδπι ἱπναϑιρδίοηβ οἡ ἴδεῖγ γεϑρεοῖϊνε 

βυθ)]εοῖς Ψεγε δοοιἀθηΐδ!ν ππηοϊοδα, Ὀυϊ {πῸὸ σοηίτθυΐοτα μᾶνα 

εη]ογεα ργϑοῖοδὶ ᾿πἀερεηάδξηςθ. Μοτζε ραγίουϊδυγ, ἴῃ ροϊηΐς ποῖ 
οἵ ρῃπιάγυ οἵ ἀοςσττηδ] ἱπιρογίδηςε, ν μεῖθογ δἤεοζίηρ ἴΠῈ σοιηραγα- 

ἔνε νΑῖυε οὗ ἀϊΠεγίηρ' ἐχροϑίτοη5, οσ ἴπῸ γαϑυΐϊῖβ οὗ ἀγοπεεοϊορίοδὶ οΥὕ 

ΡΒΠοΙοριοαὶ ἱηνεπειρδίοηβ, [πε ἙαΙοσ ἢὰ5 ποῖ δἰζεπιρίεα ἴο ᾿ἰπίεγ- 
ίεγε ψ ἢ τῆς ΠΡΟγγ οὐ ἀϊβογείοη οὗ ἴπΠ6 σοηίγ υΐογθ, δηα δαοὴ οὗ 



νΙΙ ΡΕΕΕΑΟΚΕ. 

1Π6πὶ 15 ϑβί γον τεβροηβιθ]ε ἔογ ἢΐ5. ον βίαϊαπιθβηῖβ. [{ πιὰν ΡῈ 
δαπιεα τΠαΐ ΓΠοτουρἢ υῃ!οττηϊν, βυςῇ 85 πιαγκβ τὰ6 ρῥγοάιοιοηῃ 

οὗ ἃ 5ἰηρὶβ τπηϊηά οὔ [6 ἰαρουγβ οὐ οοϊδαριιθββ ὑπάθγ οοπηρίεῖε 
σοηΐῖγοϊ, ἰ5 ποῖ δἰίαί πα ]6 ̓ πθὺ βοῇ ἃ βυβίεπι. Βιυῖ [ἃ Ψ1}} ρτο- 

ῬΑΌΪν Ῥὲ ἐεἰὲ τμαὶ τῃ15 ἀϊδαάναηϊαρε 5 τῆογε [ἤδη οοπιροηβαϊοά 
᾿γ ἴπε ρτεαΐεγ ἰγεεάοπι δηά ᾿Ἰηἀδερεηάεξηςθ, δηά Ὁ. τπ6 ψιάθσ βοορα 
οὗ γεϑϑδύοῖ, Ὡς ἢ δα γτεηἀθγεα ροβϑίῦ]α ἤδη δδοῦ βοθμοῖασ ἔο ονν5 

ἢ5 ονῇ οουγδβθ, δηά ἰ5 Ὠἰπλϑε ἢ τπδίηϊν ταβροηϑίθῖα ἰοσγ τ[π6 οἷυοι- 

ἀδιίοη οὗ {π6 ρογίίοη οἵ ϑογρίυγα βρϑοίδ!ν επιγιβίεα ἴο ἢ15 σᾶγα. 

ΤΠΕ οὔἱρίηδὶ [15 οὗ σοπευζοῦβ 15 ΠΘΟ ΒΒ ΓΙΪΥ βοπιενῃαῖ ἀπῆεγ- 

οηΐ ἴτοπι {πὶ ψὨ ΟΝ 15 ργεβθηϊθα Ὀγ ἴῃ6 βυοοεδϑϑῖνα νοΐϊππιε5. Βυΐῖ 

ἰϊ ἀϊῆἔεγς ἔαγ [655 ἴδῃ πιρῃς θ6Ὲ βυρροβεά. [Ιἢ τπεὰ ΟἹὰ Τεβίδιμεηϊζ, 

τὴ6 ρᾷρϑβ οοοδϑίοηθα ὈΥ ἴῃς ἀδδαῖῃβ οὗ {ἄγεθ Ἴοηςιθυΐοῖβ εγα 

ΒΌΡΡΙεα ἔτοπὶ ἴδε ρσεηεγαὶ [15ὲ Ποῦ σοΔ]]Π!Πηρ’ ἰῃ ἢδνν Ππαπά5, Ἔεχοαρί 
ἴογ ἴε Βοοκ οὗ ϑδπίεὶ. Τῇυβ ἴπε Εἰ ἀϊοῦ, ἢο οΥἱρίηδ!ν υπάδοτ- 
ἴοοῖκ [ῃ6 Βοοϊκ οὗ [οὉ οηἷγ, μβαά ἴο ψυγίῖε [6 (οπιπιδηίαγυ δπὰ 

Εβϑαγβ οἡ {πΠ6Ὸ ἔγϑοϊ ραγί οὗ Εχοάιβ, ἴὩε [ηἰγοάποίίοη δηά ραγί οὗ 

τῆς (οτηπηεηΐαγυ οὐ ἴπ6 Ῥβαϊΐπιθβ, δηά ἴπαΐ οἡ Ηδθακίυκ; Ρυΐ ψ ἢ 

ἔενν Ἔχοεριίοηβ, [6 οἴμποσ Ῥοοκβ βανα Ὀδδη ἱγεαῖϊεά Ὀγ [ἢ6 ψγιῖεῖβ 

ἴο ψῇῃοπὶ ἴΠῈΥ ΨΕΓΕ ΟΥΙΡΊΠΔΙΪν αϑϑίρηεά, ἴῃ [πὲ Νεὲν Ταεβίαδπιθηϊ, 
(6 ροχίίοη οὗ ἴῃς (σοβρεῖβ οἴ ἱποοιηρίεῖα Ὁ {πε ἀδαῖῃ οἵ [)εδη 
Μδηβεῖ ἀενοϊνεά ὑροῦ τπε6 Ἑαϊΐογ. ὅϑοπὶα ρογίίοηβ οἱ δὲ Ρδυ}β 

Ἐρί5Ε16ε9, ἔοπὶ Ερῃαεϑίδηβ ἴο Ῥἢ]]απιοη, δυγγεηάεγεά ὈγῪ ΒΙβπορβ 

ΙΠἸρμείοοϊ δηὰ Βεηβοη, ννεῦα υηἀεγίαβκεη Ὁγν τῆς Βίβῃορ οὗ Ποσγγυ, 

αἱ ἀεἀ ὃν ἴῃε [ϑεδη οὗ ἕδρποε, δηά Ὀν οἴπεγ σοηιτθυΐοῦβ οΥΙρΊΠΑΙΪν 

οοπηθοῖϊεά τι τη6 ψοσκ. [ἢ 115 ἰαϑὲ νοϊυπια, ἢ [Π6 Ἔχοερίοη 

οὗ {πε ϑεοοηά Ερίβίε οὗ 8δὲ1 Ρείεσ, δηά τπδὲ οὗ 81 [πάδ, ὄἐνογν ρογίίοῃ 

ννα5 γε ὈΥ [ἢ6 σοηίγΡυζοῦ ἴο ψνοπὶ ᾿ξ νὰ5 ἢγϑὶ δ᾽] οι 7, 

1 ΤΕ 'νο Ερί51165 οὗ 81 Ρεῖοσ, ἰορεῖμοσ 
ψ τδαῖ οὗ 5.1 Τυάθ, ψεσὸ οὐἱρίῃδ!ν 45- 
δἱ'σπιοὰ ἴο ἴῃς Εαϊοτ. ὙΠΟΥ ψεγο ἸΠΠΏΡΙΥ 
υ;δηβίοειστοα, μονανοσ, ὉὙΥ ἴτἴᾷ6 Εάϊῖοσ ἴο 
Βίβδορ, ἴδῃ Ῥτγοίδθθοσ, {ἱρμιίοοί, ἰῃ ϑυὉ- 
δι τυὐϊοη ἕο 6 Ῥαυ]ης ἘΡί51165 ΒΟ ΒΟ 
δαὰ υπάοχίδίκοη, 85 ἣε ἀδϑίγοά ἴο 6 ζο- 
Ἰενεα ἔγοτα ἴΠῸ ἰδιίοσ, ου ἴδ ρτουῃηά [δδὶ 
6 νὰ8 ὑτοάιοίηρ ἃ (οιητηθηϊδῖυ οὗ ἢϊς 
οὐ Ὡροὴ (με. Ὧσ [Γἱρμιίοοι θη δη- 

ραρεά Ῥχοίεβδβθοσ [υ]Υ ἔοσ ἴδε ϑεοοπάᾶ 
ΕΡΙι51:16 οὗ 81 Ρεῖοσ δηά ἔογ [παῖ οἵ 81 [υἀὰς ; 

Δηᾶ βοὴ {ἰπ|6 αἴοσγναγάβ, οἡ ἢἰ5 οἰεναίίοῃ 
ἴο [86 ΒιΞΒορτὶς οὗ Ὀυτῆδηι, 6 σάν ὺρ 
Αἰϑο ἴῃ6 ΕἸἾγοὶ Ερίϑεϊας οὗ 81 Ρεΐοσγ, ψ ῇ]οἢ 
ἴὰυ5 τενοετίοα το (6 Εαϊῖοτ. ΤὨΐβ ϑβἰδῖο- 
ΙΏΘηΐ 56 615 ὨΘΟΟΘΒΩΓΥ ἴο δοσουηΐ ἴοὺσ ἴδε 
ΙΓ Πάγανγαὶ οὗ 50 ἀϊϑεηρι 5ῃε ἃ ἃ Ὡδπιε 

ἔτοτῃ ἴῃ 115ῖ οὗ σοπίσ Ὀυζοῦϑ. 



ΡΒΕΕΑΟΚΓΕ. ΙΧ 

Τῆς Εάιΐοῦ σδηποῖ Ὀυϊ Ἔχρῦοϑθ 15 ἄθαρ {πη Κἤιηθθς (μαΐ ἃ 

ποτ ἰηνοϊν!ρ᾽ 50 πιδὴν ἀπ που }{|65, δηὰ Πἰαρἷα ἴο 50 πιδην υηΐοτο- 
56 ἀἰβῖυγθαηςεβ, 5ῃου]α [8 ἤανα θεθη Ὀγουρῆϊ ἴο [15 σοποϊυδβίοη 

που ΔΠΥ ϑυρδίδητδὶ ἀενίδϊίοη οἰϊμεῦ ἰγοπὶ [Π6 ΡῥγηοΙρ]65. ΟΥΓἁἉ 
ἴδε ἔογπι δάοριεα δηά Ἴχρίαιηθα δἵ 115 σοπηπηθησεπΊεηΐ. 



Π ὐσαδον (τοοσίςο 



ΓσΠΟΝΤΈΕΈΝΤΟ ΟΕ ΝΟΙ, ΙΝ. 

ΗΕΒΒΕΨΝ9. 

ΙΝΤΑΟΌΘΤΙΟΝ. ΒΥ ΨΊΠΠΙΑΜ ΚΑΥ, Ὁ.Ὁ., 

ἈΚΕΟΤΟΚ ΟΕ ΟἈΕΑΤ ΓΕΘΗ5. 

ῬΑΟΞ ῬΑῸΟκ 

Ί. ὙΒΕΤΗΪ οὕ δε Ερίθῖο. . . . σΣ ἵν. ΨΜΒετγε, δπὰ ψβοη, [6 Ἐρίϑ:16 νυγᾶς 

1- 115 Οδποηϊοῖγ. . . ἐδ. Γῆ .... «0. τ νὸν νων ΖΣ 
1. ὙΠε Αὐἱδοτσϑῆὶρ οὗ ΑΝ Ερίβεϊο. .. 4 ΜΝ. ΤΤονβοῖιῖ νὰ θη. . . ἐφ). 

1. ἽΡε Εχίεγπα! Ευϊάεπεςε . . . . δι΄. ΑΡΡΕΝΡΙΟΕΒ. 
2. Ἵ2ε Ϊπίεγπαὶ Ἐυϊάεπεο. .  . . 7 1. Οη 2 δῖ Ῥεῖογ ἢ. τς, τό. . 24 
88 1. --ἶἰν. Μετθδὶ γεϑο ΐδηοθο . . Ὁ. Δ. νοτάβ ἴὴ 81 Ρδι}᾽5 βρθθοδθβ ΕΓ ΠῚ 
ξδν. Τδειϑε οὗ Μεοίδριοιθ. . . 12 Πᾶν θθδη τοξοτσοὰ ἴο 85 σβᾶσγδο- 
8. νἱ. Το Ουοίδῃοηβ ἔτοπι ἴῃς ΟἽ. 12 [ογιϑιὶς οὗ δι: ΨΚ, .. ἐὁ. 
δ, τῇ. ΓὯγ5 οὗ υἱενσηρ ΟΥ̓ ΒΔ ]ΠἸηρ 3. δ ογΌΑ] τοβοι δηοθς Ὀεδίνγθθη δα 

το σίου ἢ . . . 14 (Δοκπον]εοάροα) στ ηρβ οὗ 8. 

8 νἱ!ϊ. ΘΟ ΠΊΔΤΥ οΥὁἨἈ [πἴογηδ] Ἑνὶ. Ῥδὰ] δηὰ ἴποϑε οἵ δῖ: [πκὸ. , ὃς 
ἄθδηος.:. .. τό 4. ἰνογροηοὶοβ δἰορδά ὉγῪ τσ ΕἸΘἢπὶ 

3. Ἐχωριίπαξίοη οὗ ἐδε καδϊηρ ᾿Οξήει. ' ἴο οχίϑί Ὀεΐννοθη [ἢϊ5 Ἐρί5Ε16 ἀπά 
ΠΟ. .. : . 0 42. ἴΠοϑε οὗ 8: ῬΑ] . . . . . 426 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ΒΥ Ὧκ ΚΑΥ. 

ΡΡ. 29---1 3. 

ἈΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οὐ εἶρ. ἱ. 3» 6,) . «τ. ..νς 348 ΟἹ ΤἾΔΡ. ΥἹ1}. 3, 9). 1... .... . 6γ 

Οπ οἾδρ. 11. 7, 8, 9.) 1ο, 11) 13) 15) Οπ οΒδρ. ἶχ. 4) 9. 14) 15, 16, 175,24. 75 
16,17] . . ἜΠ.- Οη εδδρ. χ. 34 2338. . «0. 824 

Οη οδᾶρ. 111. ό, τό δι υρς δες ΠᾺΡ τἀ - υδὰ ΑΚ Οἡ οἤδΡ. ΧΙ. 19 3) 21, 37. .«... Ὁ 9ο 

Οη Ἵδδρ. ἵν. 2, 1. . «τῳ. 50 Οτ ΤοἢδΡ. ΧΙ. Ι, 7) 12) 17) 18, 2Σ, ᾿; 

θη εδδρ. ν. 4, 9», 1 . τ τ... 34 1, 28: τὰ ΙΝ ἰῷ ὠλις τ θα 

ΟἹ οδδΔρΡ. νἷ. 11, 1. «ὉΠ ν0ν 0 49 Οἱ ΤἤΔΡ. ΧΙ. ς, ΣΟ, 15. «0. « ΣΟ02 

Οη εδδρ. νἱϊ. 22, 24.2) . .ὄ .ὄ . - 64 



ΧΙΣ ΓΟΝΤΕΝΤΟΘ. 

ΤΗΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΘΤΙΕῈ ΟΕ 

ΤΑ ΜΈΘ. 

ΙΝΤἈΟΘΌΘΤΙΟΝ. ΒΥ ΚΟΒΕΚΤ ΘΟΟΤΊ, Ὁ.Ὁ., ΘΕΑΝ ΟΕ ΚΟΟΘΟΗΡΒΈΤΕΚ. 

ΡΡ. Ιος---ἾΙΙ. 

ΓσΟΜΜΕΝΤΑΚΑΚΥ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5, ΑΝῸ ΕΧαῦκΚϑυΘϑ. ΒΥ ΌΕΑΝ 50ΟΤΊ. 

ΡΡ. 112---1ς2. 

ῬΑΟΞ : ῬΑΘΕΞ 

ἈΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕ : Οη ΤΠὮΔΡ. ἷν. ς, ὕὔἦό. 141 

Ου οἶδρ. ᾿ς. «Ὁ. τὸν νὸν. Σ22 Ἐχουκϑῦϑ.---ϑὶ [ἀπ|ὲ5 δηὰ δὲ Ῥα] . ττοὸ 
Οὐ οδδρ. ἵν... . τ τ νων 140 

ΤΗΕ ΕἸΚΒΘΤ ΕΡΙΘΤΙΕ ΘΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ 

ΡΕΤΈΕΚ. 

ΙΝΤΆΟΘΌΘσΤΙΟΝ. ΒΥ ΚΕ. α. ΟΟΟΚ, Μ.Α., ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΕΧΕΤΕᾺΆΒ. 

ὃ :. [ηϊτοάυςίοτγ Ἀσπιᾶτκα. . . . 15 86. Ενίάρηςες οὗ 1ἴ5 δυο πες [{γ : 

ἢ. ὙΠῸ Οὐ͵]εςῖβ οὗ ἴῃς ΕΡρίβεῖϊα. . . ἰὉ. Α. Εἰχίογῃηδὶ Ενίάθποο . . . 166 
ἢ.4. ΟΙαθς οὗ τοδάθβ ἴἰο ψβοπὶ [ἢ6 Β. [Ιηΐετπαὶ Ενιάθπθοθ .  . τόρ 

ἘΡΙβῖ]16 νγὰϑ δά ἀγεβθθὰἝὀ . . . 1.8 8... Βοασγίηρ οὐ {Π6 οἰδίε οὗ 186 ἜΣ 
8.4. Τίπιθ δπὰ ρἷδςς οὗ 115 Οοιηροβι[ἰοῃ 1ς9 βίοϊϊῖς σδυσο . . . .. ἐδ. 
ὃ ς.- Ομβαγδςοϊοϑεοβ οὗ [Π|8 ἘΡΙϑῖϊα.. . τόᾳ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝῺῸ ΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕΒΘ. ΒΥ ΟΑΝΟΝ ΟΟΟΚ. 

ὉΡ. 173--22ο. 

ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οπ οἶδρ. ἷ. 1, 226,ῶ3ϑ.. . . . . .- τὃς Οὐ οἶδ. 111. 1ς,) 18, 19.211: .- . . 206 



ΓΟΝΤΈΕΝΤΟ. ΧΙ 

ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΌ ΕΡΙΒΤΙῈ ΘΕΝΕΒΚΑΙ, ΟΕ 

ΡΕΤΈΕΝ. 

ΙΝΤΚΟΌΟΘΤΙΟΝ. ΒΥ 1]. Κ. ΠΌΜΒΥ, Π.Ὁ0., 
ΝΟΒΕΊΒΙΑΝ ΡΒΟΕΕΒΒΟΒ ΟΕ ὈΙΝΙΝΙΤΥ͂, ΟΑΜΒΕΑΙΌΟΘΕ. 

ῬΑΟΚ Ρασοξκ 

Οεηυ ποῦ ο655 ἀπά δυϊβοηίογ. . . . 22: [,δΔηρυᾶγ. . .- «Ὁ... ἦν νον 234 
Ατεξυποηῖ οὗ [6 Ἐριϑῖς. . . . .. 2432 Οοποϊυβϑίοη.. . . .« «τον νὸν ἐ5. 
Τίπιε δη ρἷδος οὗ νης. . . . 234 

ΟσΟΜΜΕΝΤΑΒΚῪΥ ΑΝῸ ΟΘΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤ ΕΒ. ΒῈΥ͂ ΡΕΟΕΈΒΘΘΟΚ ΤΌΜΒΥ. 

ὈΡ. 226---68. 

ΑΡΟΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ Οὐ ΟΠΔΡ. ἰϊ. 4. 1 1ς. ὉὉὉ νι νῳφ ρὸν νιν ρ κρν νιν 249 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΕΡΙΘΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 
ἸΟΗΝ. 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΒΥ ΝΥ. ΑΙΕΧΑΝΘΌΕΒ, Ρ.Ὁ.; 
ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ΘΕΚΑΥ͂ ΑΝΌ ΒΑΡΗΟΕ. 

Ι. 58 ]οδηΐβ [πὸ ἴῃ σοΐθγεηςθ ἰο ἢ15 Ν. 1. ϑυμχηπλγΥ οὗ ἴΠπ6 ἀγρυπιοηῖ--- 
Ερίϑιο. . .. . ΔῚΣ ἃ5 ἴο 

Η!5 σοπποςεΐιοη Ψ ἢ ἜΣΕΕΝ . 1472 (α) ἴδιο δυϊβοσβῃρ . . 191 

1. ῬΡοΟΪοτη!οδὶ οἰοσηεπὶ ἴῃ [ἢ6 ΕΣ ΡΙ5}165 (ὁ) ἴδε ἔϊππθὸ πὰ ρΐδοθ οἴ 
οὔϑδι ]οῆπ. .. 476 στρ . . 493 

ΠῚ. ΟἸοβα ἀπὰ ροτνυδάϊης ἜΡΕΤΕΝ ἃ. [πιροτίδηςε οὗἉ ἴδε Ἐρίδεε ἰπ ἴῃ 
οὗ ἴδε σσοβρεὶ δηὰ ΕἸγϑὶ ἘΣ [Π6 σοΠίΓΟΥΘΥΞΥ ἀροὴ ἴπδ6 ρὸ- 

οὔδει ]οπ. . 282 ΠυΪηΘΏ655 οὗ [6 Οοϑρεῖ . . δος 
[ν. ΑἸϊερεὰά ἔδυ! οἵ 5, Πομηὶ 8 ΝΊ. ἘΣ χίογηδὶ ἰθϑι που ἴο {π6 Ερ᾿σῖ]ῖα 296 

δῖγῖς.. . . .. 2890 ΚΙ]. Απαῖγϑῖὶθ . . . 9 τῳ ν νῳ 297 

(ὐοποϊυδϑῖοθ . . . .«.0.0ὖὉ 0 299 

ΓσΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῺῸ ΟΚΙΤΊΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΈΞΒ. 

ΒΥ ΤῊΣ ΒΙΘΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ὉΕΚΕΥ ΑΝῸ ΚΑΡΗΟΕ. 

ΡΡ. 301--- 3. 

ἈΡΟΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ: 
ΟἿ οἶδΡ. ;. 2.4.5. . -. «ον. 309 Οπ οδδρ. 1... «Ὁ. ῳ νὸν. 382 

Οἱ «ὮδρΡ. 13. 1ο, 16, 18, 19,.,20ῶ9,Ν . . 224 Οη οἤδρ. ἰν. 3,9. 16. . . ..... 438 
Οπ εδδρ. 1. τ... ον 482 Οη οἢδρ. ν. ό, 7, 8ν 9. ἴό . . .. 348 

Οπ οὮδρ. 111, 8, 9, 12; τ 20 . .. 2321 



χὶν ΓΟΝΤΕΝΤΟ. 

ΤΗΕ ΞΘΕΟΟΝΌῸ ΕΡΙΒΘΤΙΚΕῈ ΟΕ 
ΤΟΗΝ. 

ΙΝΤΚΑΟΘΌΟσΤΙΟΝ. ΒΥ Νν. ΑΙΕΧΑΝΌΕΕ, Ὁ.Ὁ., 
ΒΙΘΗ͂ΟΡ ΟΕ ΕΆΕΥ ΑΝῸ ΚΑΡΗΟΒΕ. 

ῬΑΟΒ ῬΛΟπ 

Ι. Τὸ νδοπὶ ἰ8 ἴδ6 Ερίϑεῖα δὰ- 11. [ηἰογοϑὲ δηὰ ἱπιρογΐδμποθρ οὗ [ἢ6 
ἀτεβθοὰ ἢ... . 355 Ἰδεξδι ᾧ ς ν ὦ ὦ πφ ὡς ὡς:  Ζ: 

[- Μ»ῆΆληακ ἰ5 “ἴδ ΕἸάετ" τροῖει ΙΝ. Αὐαδὶγοῖὶβθ. . . ον. .τνὸν. 86: 
οὗ. ... [ . 427 ΝΜ! ἘΧίογηδι ἰοϑἘ ΠΟΥ. . . . . 862 

ΔΑάἀάϊοημδιὶ Νοῖ. . . . . . .. 346ς 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΌΥ ΑΝὨῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΈΞΒ. 
ΒΥ ΤῊΕ ΒΙΞΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ΘΠΕΒΑΥ ΑΝῺ ΒΑΡΗΟΕ. 

ῬΡ. 365---370. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ Οἵ νύ. 1, 99), 12; 3 Ϊοῇῆ 13. . . «τῳ νὸν ρ κ νι. 268 

ΤΗΕ ΤΗΙΕΌ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 
ΤΟΗΝ. 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ. ΒΥ Νν». ΑἸΕΧΑΝΏΌΕΆ, 0.2. 

ΒΙΘΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ΘΕΚΕΆΥ ΑΝῸ ΚΑΡΗΟΕ. 

Ι. Απαϊγϑῖα. . . 3471 ΙΝ. [ηϊογεβῖ ρίνθη ἴο 88 Ἰομηβ Ερ 5116 5 
{Π{- ΡΟ ΔὈΙ ΠΥ (δὲ δὲ αἴας ἀάἀτεεοοά Ὀγ {πεῖν σοηπποοζίοη ἢ ΕΡΒΟ- 

15 Οδίυ οὗ σογίηι ἢ. . . :ς 3272 585 δΔηὰ Α5|4 Μίποῦ.. . . . 374 

111. Ομλγαδοϊοσγιϑεῖοβ δη ρϑου δ Εἰ: 
ξίοῃ οἵ ἴμοϑο ἔνγο ϑῃοχί ἰεϊίοθ . 2732 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΙ5. 

ΒΥ ΤῊΕΞ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ὉΕΚΕΆΥ ΑΝῸ ΚΑΡΗΟΒ. 

ὉΡ. 376--- 282. 

ΑΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕΞΒ οα συν. 3) 4,» 7) 8:12. «τ νὸν νὸν νὸν κι νυν, 3δοὸ 

ΤΗΕ ΘΕΝΕΒΚΑΙ, ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ 
ΤΕ. 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΒΥ 1. ΒΕ. ΓΟΜΒΥ, Ὁ.0., ΝΟΚΆΊΙΒΙΑΝ ΡΒΟΡΕΒΒΟΒ 
ΟΕ ΡΙΨΙΝΙΤΥ, ΟΘΑΜΒΕΙΘΟΕ. 

ὙΠῸ ντϊοῦ.. 482 [15 τεϊδίίοη ἴο ἴδε ϑοοοηὰ Ἐρίβι]6 οὗ δῖ 

ΎΤΠο ρεῖβοῃϑ ἴο ἘΌΝ δὲ « Ἐρίσηεῖ ἷβ τ Ῥοῖοῦ.. «τ νῳ ων ν νὸν. 486 

ἀτοοοοὰ:. ... ον νὸν. 284 Οοπίεηῖ.. ον 387 

[15 δυϊμεπιῖο γ . . . . τ. 46. ὙὝΠε Βοοκ οὗ Ἔποο, 186 Ζομᾶν δά 

Πλαῖο δηὰ ρἷδςθ οὗ νυ τἰῆρ. . .- . - 248ς 7αικιὶ . . .. δ τς ἄρ ῶ δὲ 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΞΒΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΒΥ ΡΑΟΡΕΕΒΘΟΚ ΤΌΜΒΥ. 

ΡΡ. 390---403. 



ΓΟΝΤΕΝΤΟΘ. 

ΤΗΕ ΒΕΝΕΙΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51 ἸΟΗΝ. 

ΙΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΒΥ ΨΜΊΙΠΚΠΙΑΜ ΓΕΕ, Ὁ.Ὁ., 

ΑἈΟΘΉΒΙΒΗΟΡ ΚΙΝΟΘ ΓΕΟΤΌΚΕΕΒΟΙΙΝ ὈΙΝΙΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ὈΝΙΝΕΚΒΙ͂ΤΥ 

ΟΕ ὈΒΙΙΝ, ΑΝῸ ΑΚΟΑΗΘΒΑΘΟΟΝ ΟΕ ὈΒΗΝ. 

8:. ΤῈ Αὐδοῖβηῖρ οὗ [ἢς Ἀονοὶδ- 

8.2. Ἐχίοτγηδὶ Ενϊάδησο 
(2) 1δε Ἑαείεγπ Οδεγεδ. 
(0) 7δε ἢεείεγπ Οδῥεγὼ .. 

83. Τς ὕδηοη οὗ ἴδ6 Νὲν Τεείλ. 

τπρηΐϊ 

8,.. Βεοη ΒΡ γνΒετε ννΔ5 ἴμδ ἱξεγε: 

Ἰδλέίοη τι. .. 

Πουδῖϑ 45 ἴο 16 Αὐροδιοις χὰ: 
ΚΒοῦΞΒΡ 

Ἐχιεγηπδὶ Ευϊάεπω. ν 

6. Ἴδε ρῥγεϑοηῖ οἴδαρθ οὗ ϑυδίεςξίνε 

Οπςοῖσ.. .. 

Ῥουδίβ 45 ἴο 186 ΓΡΈΕΤΝ λα. 
1ΠοσϑΒῖρ 

καίεγπαὶ Ἐπσίάεπεο κι: χὰ 

Ι. [Γηΐογηδὶ Ομδτγαδοίεσισιο.. .. 
ΠΙ. ΤΟ ϑριτῖ, Τοηῖρεσ, δηὰ Τοπς 

οἵ [δες Ἀσονεϊδίίοη. : 
ΤὨο Ποςίππο οὗ [ἢ Βογεϊαιιοῃ 
(4) Οργιεοΐοςγ ᾿ 
(6) δε οείγιπις οὗ εδε μον 

ϑριγὶς . .. 

(ὦ {όε Μίπ τ οὗ χηξέ ; 

(4) δε Ογμαη 178 

(4) «Ἐτπεδαϊοίον 
(σὴ οωποιοίο 

ᾷς. 

87). 

ΠῚ. 

ῬΑΟΞ 

405 

406 

ΙΝ. Τὸ 1δηρύυᾶρο δηὰ δι.γ1}6 
(α) Ἡεδναΐς»ς. 
(ὁ) 12ε ττὐ οὕ ἐδε ἐΧχ. 
(2) Ζαηρμασε.. 

(4) Ἰγγεσωίαν δυπι οι βοίη: 
(6) δδοίεεί:»ι: ᾿ 
() σέ. - 
ΤΙ Τοχί οὗ {ῃ6 ἀἰροδδι δϑαν 

ΤΠ πιούογῃ πω, οὔ “ ἐὰν 
Καϊγροκ᾽. : 

[ἀφ64] ϑυιηθοῖς 
(4) Τε ἱπεὶριαίίοης οΥ δὲ κυε- 

ἠαϊίου ἑἐεεὶ 
(Ὁ) 1όε ἱπιογῤγείαϊοης μιβρίἑά 

ὁγ οὐδέν Βοοΐξ: ὁ ϑεγῤἑιιγε 

ϑΎΠΊθΟ] Ι 4] ΝΌΣΩΙ ΘΕΓΒ τς ὧν 
(4) Νιωπδενς ἑαζερ σἱγερὶν 
(Ὁ) Νιωνιδεγ: αῤῥ[λεά [ο {]»γιὸ 
ΤΟ [πέετργοίδίίοη οὗ {86 Ἀδνὸ- 
ἰδϊίοη.. . 
() 12ε ΡΥ δ 
(2) Τδ}Ὺὲ Ἡμίογίοαὶ ον Οοππἑρπμοια 

δρεΐεηι. ἀεητάρν ἃ 

(3) Τδὲε Ῥμέωγμὲ δον ξρὶ ὶ 
(4) Τδὲε ϑρὶν ἐμαὶ δρείοπι.. 

Τῆδ ρῥγϊηοῖραὶ Ὑ οσκβ σοηϑυϊοάᾶ. 

ΑἸΑΙγϑ15 οἵ (ἢς (οηϊῖοηϊβ 

χν 

491 
493 
495 



ΧΥ] ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

ΒΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ.-οωρμέζρμησϑα, 

᾿ΘΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂, ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΈΒ, ΑΝ ΕΧαῦμϑῦ. 
ΒΥ ΑΒΟΗΡΕΑΟΘΟΝ [ΕΕ. 

ὈΡ. 496---544. 

ΡῬΑΟΚ ῬΑΟΚ 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οη ΤἤδΔΡ. 1. 1, 4) 1Ο, 11. 15.9.20. . 509 Οη [δε ἰοβί ἜΡΗΜΟ οὗ δ. μὼ 

Οη «δδρ. 11., δηὰ οὔ υν. 6, Ιο,2Οο . 430 Ροϊγίιβ . . .. : 6όρ 

Ου οἾΔΡ. 11. 19 . .- τ τῳ νὸν 447 Οἡ οἤδρ. ΧΙ. 1, 3) 5) 10, 18 νον, 689 

Οὐ οἾδρ. ἵν. 3.7), .ὄὄ - - των 360 Οπ οἤδΡ. χὶν. 4,2 9. .ὄὄ - - - - 10 

Οη εἴδρ.ν. 8 .. ᾿. ἔν ἐς, Ὁ δ ὃ Ου οἶδᾶρ. χν 6. . .ὄὄ -«Ὄ - .0.. 16 

Οη οἢΔΡ. Υἱ.) ἀῃά οὐ Ὁ. 6... . . . 58ο Οη οδδρ. χΥϊ., ἀηὰ οὔ συ. τό. . . 729 
Οη ΤδδΡ. νἱ!. 6. . . .....ὖὉ 594 Οη οἾΔΡ. χυΐ!. 4) 9. 10. 11. . . . 543 
Οἱ οἶΔρ. Υἱῖϊ. 1,22,3. . «00. . ὅος Οη οἰδρ. χνῖϊ.. . . . Ὁ. ..ν 777 

Οἡ οἶἴᾶρ. 'χ.Ό . .- τῳ νφ νὸν 618 Οὐ οδδρ. χῖχ. 11. . τ... Ὸῳ 589 
Οἡ εἶδρ. χ . .ὄ . - ςτὸν. 629 Οπ οδᾶρ. Χχ. 2. . . ον νον ϑὸς 
Οη οἢΒδ8Ρ. χὶ. 2, ,ὄ 12. . «τ... 646 Ἐχοῦκξϑδυϑ οἡ {6 ΜΙΠεπηΐαπι νον 8ο8 

Οη οδδρ. Χίϊ. 1, 3.29 10... «0 .ΟῸ . 667 Οἡ οἢᾶρ. Χχὶ. 1, 19,30. . .. - 830 



ἩΒΒΚΕΝ 5. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΣςΣΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ ῬΑο 

Ι. Ὑπηὲ ΤΊΤΙῈ ΟΥ ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΕ. . 1: [ν, ΨΝΉΕΚΕ, ΑΝῸ ΜΉΗΕΝ, ΤῊΕ ἘΡΙ8- 
11- [[τ58 ΟΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. . . ΓΝ ΤΙΕ ΑΒ ΜΕΙΤΤΕΝ . . . . 241 
ΠΠ, ΤῊΣ ΑΥὐΤΗΟΚΒΗῚΡ ΟΣ ΤῊΕ Εριϑ8- ν. ΤΟΝΗΟΜῚΙῚΤΨ ΑΒ ΨΕΚΙΤΤΊΕΝ. . . 2ΣΖ21 

ΓΕ ς ὦ οι σν. 4 ἉἈΡρεπάϊςοαβ. 
τ. {δὲ Ἐχίογπαὶ Ευϊδρποέ το κῶν ᾿ ΤΑ :. Ο5»2 ϑὲ είν 'ϊ. τς, τό... ᾿ 24 
2. Ὑδε Ἱπιεγπαὶ Εσνίδεπεε. .. -- ἃ 2. ἥἥογά; ἐπ δὲ Ῥαωῦ: “ῥεεεδες: δὐδίρδ 
δ ι- ἶν. ὙοσΌΔΙ γοϑεπι ὈΪλησες. 7 ῥὰαυε δέον γεζεγγεά ἰο αἱ ἐραγαος 
δν. ΎὝΠΝευβε οὗ Μείΐάρῃβοιβ:. . , 12 ἐεγι αἰ ο᾽ 8ὲ Σά. .. 24 
8 νἱ. ἼΠε (υοϊδποηβ (Β6 Ο.ὝὙὝ. 15 3. Ῥεγδαὶ γειεριδίαποο ὀείαυεεη ᾿εδὲ 
ἃ νι. Δ Ὧγ5 οὗ νον οὐ μβδηά] την (αεἰποαυίεάφεα) «υνὶππρ. ὦ δὲ 

τοὶ σίου ἢ .. 14 Ῥαωΐ απά ἐδοιε οΥ, 8ὲ δ. . ,»ξς 
8 νι. ΘΟΌΙΉΠΠΔΙΥ οὗ [πίογῃδὶ Ἑνὶ- 4. Τί νεγρεποῖες αἰϊεφεά ὁγ Ὧν Ἀἰεδηι 

ἄδηςοδ τό ἐο ἐχὶτἰ δείαυεεη ἐδὶς Ἐῤῥεεΐε ἀπά 
3. Ἐχαρηημδλῖοι σ΄ δε  1πααΐης Οἰε: ἐδος οὔ δὲ ΡῬαΐώ. . . . .. 526 

ο: .. 16 

ΙῚ. ΤΗΣ ΤΙΤΙΕ ΟΕ ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ. 

Τ' 15 σεγίδίη ἴπαϊ ἴῃς ΤῊΠ6 νὨ]ςοἢ δἰδηᾶς 
1 οὔγ Αὐἱῃοπβθά γεχϑίοη (δἀορίοα 

ἔγοτη ἴῃς Ἐδοεϊνεα Οτεοκ Τοχὶ δηᾶ [ἢ6 
Ὑυ]ραίθ) 15 ἢοῖ [πὸ ὑπιμιῖνε οη6. 

Ιῃ τὴ6 τηοϑὶ δηοίθηϊς δχιϑίης Οτϑεκ 
Μδπυβοπρῖϑ (ἃ, Β, ἀπά δ) πε μεδάϊηρ 15 
5 ΣΩΡΙΥ, ΤῸ ΤΗΕ ΗΈΒΒΕν5. ὙὉῃα6 58Πὴ6 
τησκῖ αν Ὀεδὴ ἴῃ6 οᾶ56 ἰῃ ἴῃς ΑἸοχδη- 
ἄπδη πη ηι5οτρῖϑ δ ἴη6 εηα οὔ π6 βεοοπά 
ΘξΏΟΓΥ, δίποθ τὰ βηά Οὔρεὴ βρθακίης 
οὗ “τῇς Ερίϑιῖα νηοῦ Ὀθᾶῖβ ἴδ βιρεῖ- 
δοπρίοη, 70. “ἦε ἴεύγεῖυς." ὌΠ Ῥεϑῃϊο 
Ὅγτδς Ν᾽ οσιοη, 4150, ἢ ]οἢ νὰ5 τηδάς ποῖ 
ἰοὺς δἴτογ ἴῃς τρια α]ς οὗ ἴμπῈ βεσοηὰ οθη- 
ἴωσγ, μᾶς “ὙΠε ἘΡΊ5116 ἴο ἴη6 Ηθῦτονβ.᾽" 
τ 15 ΘΟ2σοεὶν Ὠδοθβϑβαγυ, ὨΟΥΘΥΟΣ, ἴο 

ἌΡΡΕΔΙ ἴο ἀοοσυτηδηίδιυ ενϊάθςηοθ. ΑἹ] 
ἴῃς τοοϑὲ δποθηῖϊ τγδ ΠΟ 5 σαϊαῖῖνα ἴο 
ἴῃ:ς5 ἘΡΙ511 (5εε 11. ϑεςῖ. 1) ᾿τρὶῪ τδμδῖ 
ἴῃς οἰάεβῖ σορὶε5 ἢδα πο διῖῃοῦβ ὨΔΠῚΘ 
Ρμιεῆχοα, Τῇῆε ντίϊοσ ῃδά βδϑϑη ἢϊΐ, ἴοσ 
πὨίονοσ ΤΟΆ50ῃ, ποῖ ἴο ρῖαςε ἢϊ5 Ὥδῖὴδ 
ἂἴ ἴδε Ββελά οὗ {πε Ερίϑε]ε; δῃὰ, δἐμβουρἢ 
δε ρεῖϑοῃβ ἴο Ὑθοπὶ ᾿ξ τγᾶ5 βεηΐ ηον 
το] (τότ ΏΟΤΩ 1 σΔ116 (566 ΧΙΣΟΣ 8--24), 

Ξ Αὐσιν 1ε:1.----ν οι. ΡΥ. 

γεῖ ἴἢοβ6 ψἣο ἢτϑι ἰγαηβοσι 64 1 ̓ τδϊοὰ 
1ῃ6 τυυιτοτ᾽β σο θη 66. 

ὕπηάον ἴμοθα οἰγτουτηβίδηοος, 1 βϑοης 
ΟὈν]ΟΙΒΙΥ ῥσοροῦ [παϊ νὰ 5ῃουϊὰ ἱπαυϊτα 
ἰηῖο ἴῃ6 δνιάεποα ἴοστ τῇς Οπηπομίαέν οὗ 
ἴῃς ἘΡΙΞ116 ῬΠΟΣ ἴο τα κὶηρ ΔΩΥ͂ δἰζεσηρῖ 
ἴο ἀεἴοστηϊης (1 Ρο551016) 115 δι ΠοΙβ ἢ! Ρ. 

1. 

ΤὮδ ἸΠαΌΥ ΟἹ [ἢ 15 ροϊηϊ 15 οὗ ἃ 5 ΠΟΙΪΥ 
ἈΙδίογοδὶ Κιηα.--- δλνα νὰ ροοά ρτουηή 
ἴογ αἰθησηγην τπδΐ [815 ΕΡρί5ε]6 βἱοοά, ἴῃ 
τ Ιῦνο [τ65, Δχοηρ [Π6 ῬοΟΐΚ5 νοἢ 
᾿δά δυϊπουιν ᾿η ἀδιογηηΐηρ (6 ΟΠυΓΟ ἢ 5 
ἔλιτἢ ὃ δΔηὰ πᾶνο ἰδίου ἀσθβ οὗ ἴῆ6 (ῃυσοῇ 
ται βοῦ, Ὁ {ΠΕῚΣ τηδῖυγα ἀθοϊβίοηβ, (ἢ 6 
Υἱονν ἴΠπαἰ Πδά ῥγδναδι] δὰ ἴῃ τμ6 ἤτοι ἀρεῦ 

1. ΑἊΑὧ5 σερασγας 26 Ξαςίογα Οὐωγεῖ, [6 
ΔΏΒΜΟΙΒ ἴο [Ππ656 αυεϑίίοης σἂη Ὀ6 500ῇ 
δῖνοη. ΑἹ] ἴῃς ον!άεῃοα 6 ροβ5655 ᾿θη 8 
ἴο ῥζονα ἴῃδὲ ἴῃς ἘΡΊ5116 ννὰβ τϑοοϊνεα ἃ5 
ΟΔΩΟΏΪΟΔΙ ἥτοτλ [ἢ 6 ΘΑι οϑὲ {ἰπ265 ΌΥ ἴῃς 
σἤυτο 65 οὗ Αβἰα Μίποσ, ϑγτία, δηὰ Εργρί, 
Τα Δεῖ, αἰγοεδὰν δ υάδϑὰ ἴο, οὗ 1ἴ5 ἸΏ 56 ῖ- 
ἴοη ἴῃ τῇς Ῥεβῃϊο Μεζβίοῃ 15 ἃ ὙΕΓΥ͂ 

Α 

ΤῊΣ ΟΑΛΝΟΝΊΟΙΤΥ ΟΣ ΤῊΕ ΕΡΙΞΤΙΕ. 



2 ἹΝΤΚΟΘΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΜΟΙ ΠΥ οὔθ. 7υθῦῃ Μαγίγσ (Α. ἢ. 145) 
αυοϊοά ᾿ξ 45 4 ϑοηρίυγαὶ δυῖῃοῦν οὗ 
δαυλὶ σταὴκ πὰ ἴῃς Ὀοοὶς οὗ Οεποβὶβ'. 
ΤὨο ἰδηρσυᾶρε οὗ (ἢ ΕΡΙ51|6 15 οἰ θαυ] τα- 
βεοιοὰ ἰπ 4 ἵταρτηθηῖ οὗ Ριηγίυβ οὗ (τεῖς 
(Α.Ὁ. 170) δηά ἴῃ ἃ ραϑβᾶρα οὗ ΤβοορὮΙ]υ5 
οὗ Απεοςομβἦ (Α. ἢ. 180). Ιτεηθου5, αἷ5οὸ 
(ψἢοβα τἘβΕ ΠΥ Ὀεϊοηρβ ὈΓΟΡΕΓΙΥ ἴο ἴῃ 6 
Ἑδβίεσῃ Ὁῃυτγο ἢ), 45 δ ἰϑαϑὶ {πῦὸ τηδηϊέοβί 
ΑἸ υϑοης ἴο {π15 ΕΡΙ 5:16, ΟἸεεηὶ οὗ 
ΑἸοχαηάσια (Α. ἢ. 1ός---220) αιοῖεβ ἱἰ 
᾿τεαυθητῖγ, ἀπ δἰνναγβ 85 οὗ δροϑίο]ὶς 
δυϊποτιγ. Οτίζθη ἄοεβ (ἢ6 584π|6 (Α.Ὁ. 
186---254). Νῆε περά τηθηϊίοη ὯΟ ἰδίου 
Ὠδίη68. [ἴ 15 υπαρηΐϊδθὶας τπαὶ ἴῃ [ἢ 6 
τὰ σομῖυσΥ τἴ86 Ερίβι1]6 ννὰβ σεσεϊνθά 
88 ΟΔΏΟΠΙΟΔΙ ὉΥ 411 [6 ἐδυτομοβ οὗ ἴῃς 
Ἐλ51"; δηὰ ἴπᾶὶ 1ὲ 85 οοῃτπυδα ἴο ὃς 
50 τεοεϊνεα ἄονῃ ἴο ἴῃ ῥγόέβεμὶ ἀδγ. 

2. Οη (υὑπιηρ ἴὸ 26 εείεγε Ολωγολ 
γὙ6ὸ δηά [Π4ἱὶ γα Ὦᾶνο ἃ βουιονῆδι οοτη- 
Ῥ]]οδιβα Ῥσοόῦϊ!οπι ἴο ἀθαὶ νι. 

(α) Οἱ ἴδε ομδα μαῃᾶ, γα αν οἶθᾶσ 
ῥτοοί [δὲ [ῃς ΕΡρί5:1Ὲ ψἂϑ δἰγεδαγ Ἰοοκεά 
ΡροΩ 845 δυϊποηπίδεινα ΟΥ̓ ἴῇς Ἐοχηδῃ 
Ομ ἰῃ τῆς αἴθ ρατῖ οὗ ἴῃς ἢγβὶ 
σδηΐυσγ. ΤΠ]8 ῥτιοοῖῦ 15 βιρριϊθα ὉΥ ἃ 
1μδἰἴον νι μϊοῦ δὲ ΟἸδπιεηξ ττοῖε, 85 ΒΙΠΟΡ 
οἵ οιῃξ δηὰ ἴῃ [ἢ παπὶὸ οἵ ἴῃς Ἀοιηδη 
ΟΒυτοῖ, ἴο ἴῆ6 Ομυτοῦ οὗ (ογητῆ δ, [ἡ 
1}15 1,δἴἴοσ τὴς ΕΡΙι51|6 ἴο ἴλς ΗΘΌΓΕΥΒ 15 
ἰγδαυθηεῖν τοίειτεὰ ἴοἤ ἴῃ ῥγεοίβεὶν (ἢς 
ΒΔΙῚΘ ὙΔΥ 85 ἴῃς οἴμοι ΕΡρΊ51165; 65:65 
ψ ἰςο ἢ 11 15 ονϊάσης τδαὶ [Π6 ᾿τιῖο 5 ν ΠΟ]6 
ΜΑΥ οὗ νἱοσίηρ δηὰ Ἔχρουηάϊηρ τοὶ ρου 
ττατἢ Πδα Ὀδοη ἰδεῖν ἸηΠυδηςσοα ὈΥ [15 
Ερί5:1ὲ. ΤῊΣ ἔδοϊ 15 μαι βοηΔὉ]6. [ἰ 
νὰ5 οὐδεινεά ὉΥ Επδοῦϊυβ; ὙΠΟ ϑᾶγ5, 

᾿Σ 4Αροϊ.᾽ 1. 63 (ςρ. 12). Ἧς Ἰοΐη5 ἱορεῖδετ 
ἴδε ἰεπιϊπηοηΐε5 οὗ σε. χνὶ. 2 δηὰ Ἡδῦγ, 1. αἰ; 
80 πη κίηρ (ἴο Δἀορὶ Πεδδη ΑἸίοσά᾽ Ξ νγογά5) “ψδαὶ 
θα ἀφρθμ Ὀυὶ Ὀε ςΑ]]ςὰ ἃ σαποηῖοδὶ υϑς οὔ" 1τῃς 

Ρίϑιϊς. 
3 Ὧν ΝΥ, εβίοοίϊ, οἡ ἰἢς "ὕδηῃοη οἱ ἴῃς Ν. Τ.; 

ῬΡ. 172, 3, 208. , 
8 (οῃιρᾶζε “ς. ΗἩκτ.᾽ 11. χχχ. 9 1 Ἡῦτ. 

ΐ, 3, ἀηὰ 11. χὶχ. σα ἢ Ηδ τ. ἱν. 2. 
4 Τμαῖ Μαζγοίοη (Α.Ὁ. 140) Ἔχοϊυάεά ἱξ ἔσοπι 

᾿ς σάποη, ἰ5 ἃ ἰδεοὶ δΈΤΟΕΙΣ ὙΟΣΙΝ ποιοὶ. Ἠς 
τοὐεοιϊεά ἰἢτες οἵ ἴῃς ἔους (ὐοβρεῖς, ἰῃς Αςῖ5, ἀπά 
ἴῆς Ῥαδίοσαὶ ΕἸ βῖ]ες ; 5' ΠΊΡΙΥ Ὀδοαυβε ΠΟΥ ὙγΟα 
ΟΡ ἴο ἰ5 οὐγῇ ἰδδοῃϊηρ. 

Τῆς ἀαῖε οἵἉ ἰῃς Ἰεἰίες οδπηοῖ ψ)ὰ}}] Ὀς ἰαῖος 
(ἴδῃ Α. Ὁ. φό. [1 πρᾶν, Βονένεσ, Ὀς τηυςἢ ἐδ ]οτ. 
Ἰτεηδεὺβ βρεαῖςβ οὗ (]επιεπὶ 45 επιδοάγίπρ ἱπ ἢἰ5 
1, εἰῖεγ “τὰς ἰεδοπίηρ (παράδοσιν) ννΒῖςἢ με Βαά 
γεεερεν (νεωστὶ) γεεειυεά γγονε 444 “42οφέζεε᾽" (αι. 
ἀϊ1. 3). 

- ὁ δε Θϑροοία! Υ οἢ ἢ. 17,21, 36, αηὰ 43: Ῥυϊ 
Ὧοίς 150 σἸ ἢ. Σ, 9, 10, 12, 27, 34. 66. 

“Ἡζς ποῖ ΟΠΪΥ ὈΟΙΓΟΥ͂Β ΤΊΔΗΥ͂ τΠουρἢ(5 
ἴτοῦι ἴ6 ΕΡΙ5:16 ἴἰο ἴ6Ὲ ΗἩδῦτενβ, Ρυϊ 
1.565 [15 ὙΕΙ͂ πογά5᾽." 

[τ5 οογίδιη, ἴδῃ, τπδῖ, Βοίοστο [ἢ6 οπάὰ 
οὗ ἴῃ6 ἢγεϊ σδηΐυγγ, [ἢ15 ΕΡΊ5116 νδβ πεϊὰ 
ἰη (ἢδ6 πιρῆόθε ΠοηΟυΓ ὉΥ ἴῃς Ἐοπιδη 
ΟΒυτοῦ, δηὰ ν͵ϑ υδειὶ ψιῖῇ αἱ Ἰθαβῖ ἃς 
Τοὺς ἀδίεσομος 8ἃ5 Μὰ δοοοζάθδα ἴο 
ἘΓΊ51165 οὗ οοηέεββθαϊν ἀροβίοϊ τοδὶ οὔ ρίη. 
ΤΠΙ5 15 ἃ ἔδοϊ οὗ ὈΥΠΊΔΤΥ ἱπιροσίδῃοα, 
ΨΏΙΘΩ τυδῖ Πδνοσ ὃς ἰοβὶ 5ίρῆϊ οὗ ἰπ ἴῃς 
ῬΙεϑοηΐ πα γ. Νὸο οἴΠοΣ ἘΡρίβιϊα οδη 
Ὅ6 τροσὰ αἰἸκιϊης Εν ρτονθα ἴο πᾶνε πδὰ ἃ 
Ρίδςα ἴῃ ἴπ6 ῥγιπητνα οδποη οὗ ἴπ6 Κο- 
τδη Γ(Βυτγοῇ. 

(ὁ) Οπ [δες οἴδμος μαηά, ἔτοτῃ δδουῖ τῆς 
Θοηῃά οὗ ἴῃς βεοοπα Ἴδηζυγγ ἀοπῃ ἴο (6 
εἶοβα οὗ [ἢς ἰουπῆ, γα δηκ ΤΩΔΗΥ͂ ἴτᾶςα5, 
ἴῃ ἀἰῆεγθηϊ ραγίβ οὗ [π6 γγεβίοσα Ομυτγοῖ, 
οὗ [ῃς ΕΡΙ5116᾽5 ποῖ θεῖηρ τορασζάςβα 85, ἰῃ 
86 Δ} 5οηξε οὗ ([ἢ6 ννογά, οδποηΐοδὶ. ἷἢ 
Πδὰ 4 ρ]δος δϑβιψηθεα 1ζ 1π τῆς βδοῖεα 
γοϊυτης ὨΙΟἢ οοηϊαϊπεά [6 θοΟΚΞ οἵ (ἢ ς 
Νον Τοβίδπιοηΐ; δυῖ, ποῖ ὑεῖς Πποϊὰ ἴο 
Ὀ6 Δροβίοῃοδὶ, ννγᾶβ ποῖ δ᾽ ονεὰ ἴο ὃὲ οὗ 
ὈΪηΙΩρ σΟρΈΠΟΥ ἴοσ (ἢ6 ποι δηθηῖ οὗ 
ΠΟΠΙΓΟΨΘΙΞΥ, Δη(, [ἴῃ ΒΟΙ16 οᾶ565, ὰ58 ὨΟΐΪ 
ῬΟΙΪοΪγ στοδά 1 ἴῃς Ομυτγοΐαβ. 

Νοιυν οϊαπάϊης τ|5, λονονεσ, [86 [65- 
ὈΏΟΩΥ οὗ ἴἢς νγεβίοσῃ ΟΒυτοῖ, 85. ἃ 
Μ1Ο]6, 15 οὶ ἀουδίι!. Ἐοσ, 2 γεῖν.---- 
γε μαᾶνα αἰγεδαγν βεεῃ ἴῃδὶ τῇς Ἐοπδη 
Ομηβίδης, ννῆο ᾿ἰνοὰ δὲ ἴπ6 τἰπ|ὸ ἤθη 
[6 ΕΡΙ5116 ννὰβ νγτιτῖθη, τοοεϊνεα ἰξ ᾿ηῖο 
{ΠΕΙΓ σᾶποη. [τ 15 ἱῃοοποαῖνδῦ]α ἴῃαὶ 
ΠΟΥ 5ῃου]ὰ πᾶνε ἄοῃε [ἢϊ15, [ τον μαὰ 
ποῖ Πδὰ οἶδαγ δῃά ροϑξιῖνε Κηοπίεάρε οὗ 
ἴὴ6 δυΐμοσ, 1’, τῃπογείοσε, δροϑβίο ο ΕΥ̓ 
5 ἃ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ σοηαπίοη (45 ἴῃς ἀοιυδῖ- 
ΕΓβ τηδἰηϊδ 64) οὗ σδῃοη οι, {π᾿ π᾿ 18 [0]- 
ἰονοα {μαῖ, ἴῃ τῆὴ6. Ἰυάρηιεπὶ οἵ ἴπο86 
Ὸὸ δαὰ (Πδ6 τροδῆβ οἵ Κηονίηρ, ἴῃς 
ἘρίβεῖῈ δὰ Ῥδθὴ ψττίθη ὉΥ δῇ Δροϑβίϊα ; 
δηὰ ΠΟΙ͂ ἀημοβιίδιίηρ τεοθρίίοη οὗ 1 
σδπηποῖ ὃὈς 5εῖ δϑ.3θ Ὀδοδυβα ῬΕΙΞΟΏΒ, 
ΨΠΟῸ ᾿νε οὔδ οΥ ἔνο οἵ ἴῆσοα Ὠυπάγοά 
γεδῖβ ἰαῖοσ, [πουρἢϊ τπαΐ 1 τὰ5 ποῖ ἃρο5- 
101]. «ωϑεωμαν.----Υ̓ μαἴενοσ ΤΑ ἤᾶνα 
Ῥδεα ἴπε οχίθηϊ, ἴο νῆϊοἢ 8ῃ ΟΡ πο 
Δάνοῖξα ἴο [6 σδποηιο οὗ ἴῃς ἘΡΙ5116 
Ῥτγεναδιθὰ ἔου 4 {ἰπ|ε ̓) ΟΥὁἨΥ ΝΥ Παΐονοῦ ΤΏΔΥ 

1 «Ἑ.Ἡ..,᾿᾽ 111.38. Ὠτν Ν εβίοοιὶ τεπιατῖςς : “1 
ἷ5 ποῖ ἴοο τηυςῇ ἴο σὺ, ἴπδὶ ἰΐ [ἰὰς Ερ. ἴο {πε 
Ηδῦτ.}] νὰβ ψν ΠΟ ἰγδησίιϑοα ἐπίο (Ἰοτθη 8 
ταϊηα " (“Η. οἰ σδηση, ὑ. 26). 

3 1ὶ 5ββουϊὰ θὲ Ὀοτπα ἴῃ ταϊπὰ ἰπαὶ 
᾿ (1) Μυκςᾷ οὗ ἴῃς ονίάδηςς ΜΒ οἢ 15 Ὀγουρἶιϊ ἔοτ.- 
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δυς Ὀδε ἰἴ5 οτἱρίηἷἉ, ἴῃ} τηὰοῦ 19 
οετἰδίη, τἴπδὲὶ Ὁγ τὰ ἐπά οὗ τς ἰουπῇ 
ἙΕΏΓΟΓΥ ἴῃ6 ΕΡΙ5116 νγ258 ΠΙΤΩΪΥ ἐϑιδ Ὁ} }5Π6 ἃ 
ἰῃ ἴτε (δποη οὗ ἴῃς  εβίεσῃ. Ὁπάτσοῃ. 
ΤΕ του, οὐ πΠΙΟἢ : [ἢ15. βει τ πγοηῖ 
πλ5 εἴεοιεά, 15 5εὶ ἑοσῖῃ Ὀγ ϑ: Τ ἐτοτὴς ἴῃ 
ΥΕΙ͂Υ Τροι]ογδῦϊῈ ποσὰ8. Αἴεῖ τεπλαεικιησ 
ἴλι τῆς ἘρΊ51|ς ἴο ἴῃς Ἡδεῦτενν5 νν5 ποῖ 
ἱποϊυ ἀφο ἰὴ τῆς [,3τ|6 (δηοῃ, ποῦ ἴΠ6 
Αροολῖίγρβε ἴῃ τῃς Οτοοῖς, μα σοηθπηιδϑ8 : 
“δηᾶ γεῖ πὰ σϑοεῖνα ὈΟΙν; ἰο] νης ὉΥ 
ΠΟ ΙηΕ68ῃ5 206 μραρέ οἿΓὙ δε 2γεδεμί “ἔνι, 
δυϊ “16 σαυίλογὴν οὐὗΓἨ αποΐορέ τογέζεῦς, ΜΙ ΠΟ 
ίος ἴπε τηοβὶ ρατὶ 1Ἶτ οἷν σείοσ ἴὸ ραβϑαϑοβ 
οὗ ὈοΙΠ 845 ΤΔηοη οΔ). Βοῖῃ Τ[6τοτης 
δυὰ Αὐρυκίης, γα ΤΏΔΥ ΔΩ, ψγοτε οδγοίαϊ 
ἴο ἐχρίδιη ἴπαὶ ἴΠῸγ ἀἰὰ ποὶ σοηϑβιάοσ 1ἴ 
ΡΟβϑ Ό]ς ἴο ἀείοστηῖηα ἴῃς σιζῤογελὲῥ ἢ 
δῦκοϊυϊε ΠετιδΙ ἸΥ. 

Τῆς μοπϑιίοη τῆυς8 Δϑϑιζηεά ἴο [ἢς 
Ἐριϑεῖς τᾶς υπάϊδιυσρθοὰ ίογ ἴἢς6 ποχίὶ 
εἰενθὴ Ὠυπάτεα γεᾶτβ. [Ι͂ἢ ἴΠ6 δαγὶν ρατὶ 
οὗ τῇς κ5ἰχίθδοηι ἢ σδηῖσγ, θῶ ἰἢς 
ηυοσίίοη οὗ 115 δι ΠοΥΒὮΡ νγὰ8 ἃρϑὶη 
τλιδε, δηὰ ἐγεοῖὶγ ἀϊδουβοοα Ὀγ Ὀοϊῃ Ἀο- 
ΤΠ δηὰ Ἐοείοττηεα αἰνιηθ8, ΌὈῪ δῦ ἴῃς 
ξιελῖες ρατῖ οὗ ἴῃοβϑο, ψγῇο δά ἀοιυδίβ 85 
ἴο 115 θείης 581 Ῥδυ}}5, βίεδα γ ὑρῃο]ὰ 18 
σδηοηϊαιγ. [Ι}ΔΠπογ, δοόπτενεῖ, Ἰεὰ Ὦγ 

τδιὰ ἰς ποραδοε; ἰδμαὶ ἰ5, ἄγανσῃ ἴσοι ἴῃς σέξρρεες οἵ 
1διΐη τυγϊεσα. Βυϊῖ [Π15 ἰ5 ἃ γε ργεςζλείουις στουπὰ 
οἵ ἰηίετεηςς. ΕοΥτ ἰπεΐδηςε :--΄σὰ Κηοῦν [δὶ ΘΑΥΪΥ 
ἴω τς ΕΠΛῚ (επηίυτυ ἴῃς ΕΡρὶ5:]ς νυᾶς δ πιο αἱ 
οιος ἴο ὕὈῊ δ᾽ Ρδυϊ ̓ς. Ὑεῖ [ἰ 156 ποῖ ᾳυοίεα ὮΥ 
Ϊπποςεωῖ, Ζοκίπις, Βοηϊίαςο, δίπους, (ἰοἰεοιίο, 
ὃδογ (ἴπ Ὑδδῖ δῖς πε]ὰ ἴο Ὀς ᾿ἰς σεηυΐης νοῦ 5) 
ὮὉΥ 1 ο ἴδε Οτεδῖ;---ἰῆς 5ἷχ βυςοεβοὶνα Βίσπορϑβ οἵ 
Κοώε Ὀεϊπεεῃ Α. Ὁ. 4021 δηὰ 46ι:ι. 

(2) Νο πεῖρδηιϊ εδη Ὀς αἰϊαοπεὰ ἴο ἴῃς ἕλει τπαὶ 
Μυταιοτὶ᾽ς (Ἄποη ἀοες οὶ τοεηϊίοη ἴδε ἘΡί5ι]ς. 

γ΄ 1 δἷοο οὐδ ἴῃς Ἐρί5:]|ς ἐσ 81 ἴδιες απὰ Ὀοιἢ 
ὕε Ἐρί5ι]ε5 οὗ 81 Ῥείεσ. [Ιἢ 4]} 1ἱἰκοἸμοοά, ἰξ ἰς 
ΟὨΪΥ ἃ ἐταστηςεηῖὶ (εεε Ὧν ᾿Νεβίοοῖί, Ρ. 108). 

(2) ὙΒεῶ 81 } τοις 64γ5, [82ὲ “ἦε δαί ἐν. 
ἕρπε ἄἀοες ποὶ τεζεῖνε ἰΐξ διποὴρ ἴῃς οδποηίοαὶ 
δεσρίαγες᾽ (ὁπ ΞΔ} ςἢ.. ν}}}}, ἣἢς πιυδὶ Ὀε ἐπὶ- 
Ῥίογιωρ ἴῃς ἴεττα “1.διΐη ᾽" ἰη 4 ᾿ἰπιϊοἃ βεηθα. [Ιἱ 
ἀκ ποῖ, ίοσ ᾿Ἰποίδηος (3ες [1]. 1. 7), ἱποϊυάα ἴΠ6 
εὐσοδος οὐ Μιίΐδῃὴ δηὰ Βυοβοὶδβ. ἴπαάδοά, ἰπ 
δϑόοίμεσ ρἷδος ἢς δἰπλεεϊί φαγς; “Πουρἢ σεση} οὗἉ 
ἴδε 1,211π5 ἀουῦι οοηςετηΐηρ ἢ ἢ (οη Μαῖϊ. χχνὶ). 

Δ Οκ 1:15 ρΡοϊῃῖ 5ε6 1. 1. 6. 
5 Ῥιτασιους, ὙΠῸ δεριθὰ γεποπιθηιὮΥ ἀραϊπϑὶ 

ὅε Ῥδυϊίης δυϊβουξῃὶρ (5:6 111. 3, ὃ ν. 3) ντοῖε : 
“1 ἄο ποῖ (π΄ῖηϊς τπδῖ τῆς δ ἢ 15 ἐχροβεὰ ἴο ρετὶϊ, 
ι|ῆς πος ΟΒυτοῖ Ὀὲ πη σία ἴῃ τοραγὰ ἴοὸ ἢ 6 
σὶς οὗ (ῃἷς ἘΡί5ι]ς, 50 Ἰοπρ ἃ5 ἴἴ 15 βεἰἸεὰ ἰἢδῖὶ 
ὥς Ηοἱγ Οδοβὶ 15 5 ὑυἹΏςρ8] δυίδοσ; δῃὰ ο 
δξε ῥοέρεῖ τοέ αγέ ἀγγεεα.᾽" 
Ολϊνίῃ Ὑτοῖς: “1, ἰηάοεά, ἐγῦγαςς 1 τὶ πουϊ 
Δ σονεσευ ἀπιοηρ ἴΒ6 Αροκίοϊ αὶ Ἐρί51165... Α5 
ἴο ἴῃς απςεκίΐοη, ΠΟ σοταροβθὰ 1ἴ, γὰ Ὡεεὰ ποὶ 
Ὀουδὲς σύγοϊτες πὰς Β.᾽} 

τηἰβίδίςθη νἱοννβ ΟὗἨ 50 ρϑβϑβαρϑβ ἰὴ ἴΠ6 
ἘΡΊ5116, ραν 'ἴξ ΟἿΪΥ ἃ 5θοοη Δ} ταηὶς 
Διηοηρ ἴΠ6 νη ὴρ8 οὗ ἴα Νὸν Ταβία- 
τηθηῖ ; δηα τνᾶ5 ἐοἱ]οννεὰ ἴῃ [ἢ Ϊς ΌΥ ΠΊΔΗΥ 
Οοπηδη ἀϊνιηε5 οὗ ἢ15 ονῃ δηα ἴπ6 ποχῖ 
8ῶε. Βιυῖ βοοῃ δέϊεσ [ἢ6ς Ὀεριπηΐης οὗ 
16 βενθηζθοηϊῃ οδηζυῦυ 115. δυϊοΙ Υ 1η 
τς σειτηδῃ ΟΒυσοῦ ννὰ8 σοϑίοσγοα, οἢ]ΒῪ 
τσουρῃ ἴῃθ6 ἰαῦουτβ οὗ [οὔ (Οεγπδτζά ; 
νῆο σοηϊοηάοά (παῖ ἴῃ6 ἴογηλ “ ἀδυζοτο- 
σδηοηΐοδὶ" 5ῃου]ὰ 6 Π6]ά ἴο γγθδῃ 5: ΡΥ, 
“οἵ υποογῖδιἢ δι ΠΟ ΥΒὮΙΡ," σι Πουϊ ἐπ ΔῊΥ 
ὟΑΥ ἀεοτορσαῖηρ ἴγοὰ ἴΠ 6 σΔΠΟὨΪΟ8] αἰ ΠΥ 
οὗ ἴπΠῸ Ὀοοΐκς ἴο ψἢϊοὮ 1ἴ τνᾶ5 ΔρΡ] Θὰ. 

ΜαΑγ νὰ τοῖ 54Υ, ἴΠ6π, ταὶ [Π6 Θπγοῖ- 
δεηῖ τοϑι θοὴν οὗ ἴπ6 νΥεβίεσῃ Ουτσοῇ, 
τπουρἢ ἰὲ αἸΒΕΓ 50 ΜΊΟΟΙΥ ἴῃ ΤΠαγδοῖογ 
ἔτουι [δῖ οὔϊπο Εδϑβίοσῃ, σδηηοῖ ὃ6 ἰοοκοά 
ὍΡΟΙ 85 1655 να] 4 0]6 ὃ [ἡ (6 Εδϑὶ ἴῃ 6 τς 
ΥὙᾺ5 ἃ ραηεγαὶ δοσορίδηςα οὗ ἴῃ6 ἘΡΊ51:16 
ἔτοτῃ ἴῃς ἢιβῖ; Ὑπι ἢ ἢ48 σοπηημποα πτἢ- 
ουῦΐ ναπδίίοη ἴο [ἢ ῥσγεβθηΐξ {{π|6. [Ι͂ἢ 
τΠ6 ϑεβὶ 115 δυϊπουιν δὰ Ῥδθη τηοβῖ 
ἀἰκιϊης Εν τεοορηϊζοα ἴῃ ἴῃς ἤγβι σοπίυτγ' ; 
1Π6η ἰπ ἢ σουγϑθε οἵ ἴδ 6 {πιγὰ δηὰ ἔουτιἢ 
σοπίυτ65 ἰξ ρα556α [ῃγουρῇ ἃ βανοῦα ογάθαδὶ 
οὗ ἀουδιὶ; ἴτοιὰ νοΐ, Ποννονοσ, 1 φάτ ς 
ἔοτι ἢ υπηϊη͵υγοά, δηὰ τῃοτείογε (πιδὲ τνς 
ποῖ 540}} ὙΠ δἀάεά ᾿υϑῖτε. ΑΠΟΙ χ1οῦ 
γοδῖβ 1 ννὰβ8 ἃ βεοοῃηά [ἊἋὩῸ 5ιι]εςϊοά 
ἴο ἴῃς οσπιο ας οὗ ἀουῦδῖ; δηὰ οὔποθ 

1 νὴ] ὃς δεεη ἴπαὶ τς Ῥυϊηςὶρ]ς οὐ Ὑ ΟΝ 
ἴεβς ἵνο ψΠίεΙς ρχοςοοάςά, δ ἴΠεῪ δοςεριοὰ 
ἴς ΕΡίβε]ς δ5 οαποηΐςαδὶ, νγὰβ (ἂσ ἰπίεποσ ἴο ἰπδῖ 
ἩΠἰὶσἢ μαὰ ρυϊάεά 581 [εἐτοπιε. Ης νεηΐ οὐ ἢ ϊ5- 
ἰοτίοδὶ δπὰ οὐ͵εοῖνε χζτουπάδ; [ΠΕ οὐ οτἰςαὶ 
δηά 5υδ]εςοῖϊνε. 

1ι 15, αἱ ἰῆς βαπηα τἶπιθ, ἱπίογοβιηρ ἴο ποίϊοδ, 
Ἦονν οογα 4 }}1γ, ὈοΪ᾿ ἴῃ δηςίοηϊ δηὰ πιοάσχῃ (π|ε8, 
Ῥεῖβοῦβ Μΐο πα ἀουδί5 δὰ πόθον ὁ τῆς δυΐῃοσ- 
δἰκνὶρ οἵ ἰῃς Ἐρίξι]ς ἢανε οοηεβϑοὰ 115 τοργίλέμεες 
οἵ εἰδπάϊησ ἰπ ἴῃς (ζδηοη. 

Τῆυς Ογίρεη: “Τἢε τῃουρῆῖς (νοήματα) οὗ ἴδε 
Ἐρίϑιϊς δα σοηάεγίωϊ, δηδ ἢῸ ὙΨΑΥ ἱπίεσιοσ ἴο 
ἴποϑς οἵ ἴῃς τυτ ἰηρϑ Ὡς ἢ ἀτε δοκηον)]Ἂεαρεὰ ἃς 
ἴδε ΑΡροβιὶς᾽ 5." 
εάν» “4 [ογά (" ῬτοΙ.᾽ Θεοὶ ΥἹ. 8ὶ 21): “Νονδετε 

δῖε ἴα τηδίῃ ἀοοϊη65 οὗ ἴῃς ἰαἰτ τοῖς ρυγεὶν 
ΟΥ̓ ποτα πη) Ἔβιϊ δ }}ν βεὶ ἑοσῖ; πονῆετε ἨΟΪΥ 
ϑογρίυτς υτρεά ΜΠ ρτεαῖεσ αὐ ΠΟ ἀπά 
σορδποῦ; πονθεῦα ἴῆοβα τρδιῖβ, ἴῃ 5μοτῖ, ψ ϊοἢ 
ἀϊΞξιϊσι 5ἢ ̓ ς βτϑὶ σϑῦῖς οὗ ὑυπνι ἶνες (Ὠ γί ςτἴδῃ 
υυεϊτηρε οηὶ ἴπ6 βεοοηά, ποῦα πηδαυΐνοςδ!ῦ 
δηὰ ςοπιϊπυουβὶῦ Ῥγεδεηῖ.᾿ 

“εἰμαεολ Ξρθλῖβ8 οὗ ἴπς Ἐρίβι]ς 45. “τπδυο δῖ ησ 
[οτι ἰῇ Ἰοηοἷν τογὰὶ δηά βαςεγάοίαϊ ἀϊσηϊ, Κα 
τς στεαὶ Μεϊοβίζεαεϊκ, οὗ ννῆοπι ἰῖ5 σοηῖγαὶ ροσ- 
ἰἰοῃ ἰχοαῖς, δηὰ Πκὸ δίπι, ἀγενεαλόγητος.᾽" 

1 (ρ. τ ΝΥ εβιοοιὶ (49 αὔονβ, ρ. 1.09. “"ΤῈἜ6 
ΕΡίξιϊα ἰο τῆς Ηδργεννβ ἰ5 γ68 τμδῖ οὗ ψ ηϊο ἢ τΠς 
δΑγ]εσὲ δηὰ πιοϑδὲ οεγίδιῃ ἴσβοεβ ἂς ἰουῃὰ αἱ 
Ἀοπιε.᾽ ᾿ ; 

ΔΑ 1 
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τόσο ἴῃ6 εοηϑοίθηςο οὗ ἴπ6 Οδμυτοὴ ἀ6- 
εἰἀοα παῖ τῃ6 ΕΡί5εῖῈ δά δὴ Ἰἱῃοοηίσο- 
γογ 016 οἰαὶπὶ ἴο βἰδῃὰ ἰῇ ἴῃ (δηοη οὗ 
ἴτηὴ6 Νον Τοβίδιῃθηῖ, 

111. ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΆΞΗΙΡ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙ5ΤΙΕ. 

Θίηςσ6 ἴῃ6 σΔ πη οΙΥ οἵ ἴῃς ἘΡΊ5116 Πᾶς 
Ῥ6ΘῺ 65.805 64 ἀρατί ἔγοιῃ ἴδε αιδϑίίοῃ 
οὗ 115 δυῖπουβῆϊρ, δηᾶ δίπος ἴ[Π6 δυῖμοσ 
ΠιπΊ5 1 βὰν ἢϊ ἴοὸ νεῖ ῃο]ὰ ἢ15 πδηη6, 1ἴ 
ΤΑΙΡΠϊ ΡΡΘΑΣ ἴο βδοῃλα ἴμαΐ πο 15 ὯΟ 
πδαὰ ἴο ξηϊετίδίη [Π15 αὐ Θϑ! 0. ; ἜΒΡΘΟΙΔ]}Ὺ 
ΜΉΘ 50 ΤὨΔΗΥ͂ Βᾶνο ΠαΙά [παῖ 1 15 οῃβ ἴο 

" ΜΏΙΟΝ ὯῸ ΔΗΒΊΉΘΙ σδῃ Ὀς ρίνεῃ ἢ ΔΗ͂ 
ΔΡΡτοΟδΟἢ ἴο ΤσοΥδΙ ΠΥ. 

γε αἴὲ ὑηδῦ]6 ἴο δορὶ [Πϊ5 σοῃοίυ- 
βίοῃ. 

ΤἼς σΟΠίΓΟΥΘΙΞΥ τεβρθοῖηρ [6 δυῖδῃοτ- 
5Π1Ρ οὗὨ 1Π]5 ΕΡΙ5115 βὰ5 Ὀδθὴ οπς οὗ ἴῃ6 
τηοβὲ σϑιηδικαῦϊα ἴῃ ἴῃ6 ψΠΟ]6 τάηρο οὗ 
ὈΙΌ] 1 4] ογιἰοῖσηι ; δηὰ {πεγείοτα 115 ἢ15- 
[ΟΥΥ 15, ἰῇ ΔΩΥ (856, οὗ ἀδερ Ἰῃϊογοϑί, Βαῖ, 
θαβιάθα [ἢ15, ἴπ6 ἸΏΔΌΙΣΥ 15 οὔθ ΨὨΪΟἢ 
ΤΏΔΥ σοηίθαῖε, ἴῃ ΠΟ 5]ῖρῃξ ἀερτεα, ἴο 
Σ]υδίγαϊα τῆς ἘΡίβῖ]6 1561. Ἐου, 1 ΔῪ 
ΠΟΥδΙ ΠΥ 15 ἴο Ὀς Δδιίδϊηθδα 45 ἴο [ἢ6 
Δι ΠοΥΒἢΡ, 1 ταδὶ 6 ΟΠ ΘΗ͂Υ ΟΥ̓ Π]6ΔΏ 5 
οὗ ἴῃς [Ιηϊογηαὶ Ενιάδηςς; δηᾶ ἃ ἀΠΠρϑηΐ 
δχδιηϊηδίίοη οἵ [15 ΠΊΔΥ Ὀ6 ἐχρθοϊβα ἴο 
τῆτγονν σῃῖ οὐ (6 σοηΐοηῖς οὗ ἴῃε ΕΡ[5- 
(16, ἀνθ 1 [τ 5ῃου ά 1] ἴο σενεδὶ 115 
Δυῖθοσ. 

Βείοτο, ἢοψονοῖ, 6 δηΐογ οὐ [ἢ]5 1η- 
νοϑιϊραοη, 6 πχυϑδὶ Κα ἃ Ὀγοῖ 5ΌΣνΟΥ 
οὗ 

ΘΈΟΤ, 1. ΤῊΕ ΕΧΤΈΚΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ. 

:. ΕἸγθῖ οἵ 8]}, ἃ βίγτοηρ 2 γέρω οὴ 
Τεβροοίης ἴῃ6 δυῖποσ ἰ5 βυ ρρ οἀ Ὁγ ἴῃς 
εν τεσερίοη οὗ ἴμπε ΕΡΊ5116 διηοηρ ἴῃς 
σης οἤυτοῦθβ οὗ Ὀοΐῃ ἴΠ6 Εδβὶ δηά 
ἴῆς γεβῖ. [{ νὰ δα άἀτεϑϑεα βρβοῖα! υ, 
ΦΤὸ ἴ6 Ἡδρῦτγενβ;" δηά [1 δηϊοτοά 
γῇ ἸΔθουγοα τλϊμυϊθθ 55 ἸηἴῸ τγηδιουβ 
οοηηεοῖεά ψ ἢ ἴπς Τονγίϑῃ ἘΠΙυ4] ; πο- 
ἤοΓΕ ϑροακηρ οὗ ἴῃς ΟδηΈ 165 85 {ε]- 
Ἰον-Πεῖγβ οὗ σοά᾽β ῥτοϊηϊβθβ. Ὑεῖ, 45 ἴὰσ 
ἃ5 Νὰ ΚΏΟΥ, πο ΕῬΙΊ 5116 Ἰαϊὰ 50 ἄγη μο]ά 
ΟἹ ἴπα πυϊηὰ οὗ ἴΠε Ἐοπιδη ΓΠΌτσΟῦ ἴῃ 
ἴπ6 ἢγϑί σθητογΥ 85 [ἢ15 αἰά ; δπὰ ὃγ ἴῃς 
τηϊἀα]ς οὗ ἴῃς βεοοπᾶ οεπίυ τ᾿ δὰ 
δίγιοκ 15 τοοῖβ ἰὴ ἴπΠ6 Ουτοθ 5 οὗ ϑγτία, 
Οτεῖς, Ῥδὶεβῦπο, αηὰ Εργρί. ΤΠῈ ΟὨΪγ 
δὐἀδαυδῖα ἐχρίδπαίϊοη οὗ 411 [ἢϊ5 ἀρρεδῖβ 
ἴο Ὀ6, ἴῃαι ἴηὴ6 Κοηγηδη Οδυτοῖῦ ον ἴῃ 6 
Ἐρίδιὶ8 ἴο ὕὈς [6 ννογίζ οὗ δὴ Αροβίϊο, 

δηὰ ἴπαὶ τῇς “ἩΗδοῦτον5, ἴο ψῇοπὶ ἱἰ 
ΨΑ5 5εηΐ (Δηὰ ἴο ΨὨΟΙΏ ἴῃ6 ὙΠΙΘΙ τνᾶ5 
ὉΠαουιΘαΪγ Κηονη), γᾶν ἃ Κα δοοουηῖ 
οὗ 115 δυςδουβ!ρ ἴῃ ἀἰεγθηῖ ρᾶγῖβ οὗ [86 
Ἑλϑῖ, Τί πον ν δῖ, τυλαΐξ ἀῤοσίε απιιοὰ 
ἴῃ Ὠἰγηϑεῖ τῃ6 τηδὴγ αἀἰϊνετρίης αυαϊ]ῆςα- 
[οΏ 5, ΜὨϊοἢ δοης οου]ὰ πᾶνε ρμαϊηθά ἴοσ 
ἴῃς ἘΡΙ511]6 50 ᾿πητηθαϊδίας δηὰ 50 σψἱάθ 
ἃ αἰτου!δίίοη, [Π6 πηοβὲ ΟὈνίου 5 ΔΏΒΨΟΙ, 
ΠΟΓΙΔΙΉΪΥ, 15---ις Ρδυ]. 

2. 78: «αγίεεί ἐγαιδίοης ΜῈ ῬΟ55655 
οἡῃ [ῃϊς βυῦ)εςῖ, ἀο δοΐυδ!ν δϑβϑίρτι τη 6 
Ερ!51|6 ἴο ὅϑὲ Ῥδαὶ. 

(Ἰειηθηὶ οἵ ΑἸοχαπάσγα' (ι.Ὁ. 165--- 
220) ταϊδῖββ ἴῃδϊ “ἴἢς Ὀ]εββθα ργαβογίεν" 
(ΌΥ ψΏοτα τ 15 ἀρτεδά ἴῃαξ ἢ6 τηδδηΐ 
Ῥδῃϊξθηι 8) 56 ἴο 5αΥ: “ϑίησς [ἢ 6] οτά, 
Ὀοϊηρ ἴῃ6 Αροϑιϊοἶ οἵ ἴῃε ΑἸπιὶρ ΠΥ, τνᾶϑ 
βϑηξ ἴο ἴῃ Ἡεὕτενβ, Ρδ] ουἱ οὗ τηοάδϑῖυ, 
85 Ὠανὶηρ ὈδΘη 56ηΐ ἴο ἴῃς (θη 65, ανοϊὰς 
Ἰῃϑοπ δηρ ὨἰπΊ56 ΑΡοβῖὶα οὗ ἴῃς Ηε- 
Ὀγονθ : ὈοΓἢ Ὀεδοδιβε οὗ [ἢ6 τενθύθησα ἀκα 
ἴο ἴῃς 1,οτὰ, ἀηὰ Ὀδοδιιβε 1ἴ ννὰβ ἃ βυρεῖ- 
οἴορδίοιῃυ ψοσκ ἴῃ Ὠῖὰ ἴο τὶς ἴο 1ῃ6 
Ἡρεῦτονβ, θη ἢ6 νὰ ῥσθδσμοσ δηὰ 
ΔΡοΒβιϊς ἴο ἴῃς σεηι}} 65" 

ΤῊ15 τδαϊοη ἴα κο5 υ5 ὩΘΑΙ ὉΡ ἴο 
[Π6 ἀροβίοϊς ἃρδ. 

Αραϊη, 4 016 Ἰαῖετ, τὰ πὰ Οὔἤρθῃ 
(Α. Ὁ. 186---253) ψπίηρ ἴπ5: Κ10, τη, 
ΔῺΥ ΟὨυτοῦ ΠΟΙ 5 [ἢ15 ΕΡΊ5116 ἴο ΡῈ Ῥδυ}᾽ 5, 
Ιεῖ 1ξ ἢᾶνε ογεάϊξ ου [ἢϊ5 δοσουηΐ δἷϑο ; 
ἔος τοΐ νους ροοά τράβδοη ἤᾶνα 2} 
»δν ΟἿ οὐ ἐνισ᾽ Ὠαπ δα 1 ἄοννῃ 85 Ρδι}}᾽5.ἢ 
Οοπηίηρ ἔσο οὔθ ὴΟ ψὰ5 Ὀοσῃ ἃρουζ 
Α.Ὁ. 186, [ἢ]5 ΘΧΡΓΘΒ5οη, “τηδη οὗ οἹὰ 
Ὁ π16,᾿" τ Κ65 8 Ὀδοκ ἴο [6 ἂρὲ οἵ ἴποβα 
Ὑ 0 τϊρῃϊς ἢανα σοηνοτβοα ἢ ΑΡΟΞι165. 

7Ζή. Αἀχαμάγίιαα Ολωγοῖ, ἃ5. ἃ 
ΜΠΟΪΘ, ἀἸ5Έ ΠΟΥ δϑοϑιηθα [6 ἘΡ 51} 6 ἴο 
δὲ Ρὺ], Βοιῖῇ (Ἰειηεηῖ δπᾶ Οτὔρεὴ ὅτε- 
ΠΌΘΠΓΥ τείογ ἰο ἰῃῇ6 ΕΡρίϑδιϊα δἃ5 “τῃ6 
ἈΑΡοϑβι]ς᾽ 5," οὔ "δι Ραυ]᾽ 5," 5ῃονίηρ νῆῃδῖ 
ἴῃς ῥγδναϊθης σμυτο -ἰγδαϊτοη ἴΠΘΓῈ τν48. 
ΤΏΘΙΣ ἰΘΘΕΠΠΊΟΩΥ ΟἹ ἴΠ|5 Ροϊηΐ 15 σδῖῃεῦ 
δι γοηριεηδα ἴπδῃ να κεηρά Ὁγ ἰδ ἴδεϊ 

1 1ῃ Ευξοῦ. "Ε. Ἡ.,᾿ νι. 14. 
3 Ἡρῦζ. ἰἰΐ, σ : 5ες ἄῦονα, 11. 1, ποῖα. 
8 ΟἸδηεης Ὠἰπιϑοὶέ συρροβεὰ τμαὶ [ῃς τϑάϑοη, 

ὮΥ 81 Ῥδὰὶ! μδά τοὶ ρμγεῆχεα ἢΐ5 ἤᾶπις ἴο ἴμε 
Ἐριβι]ὶς, νναβ, “ἴπδῖ ἢς τιῖρσῃς ποῖ αἵ ἴπε ουϊΐξεϊ 
τερεὶ ἴδε ΗἩεῦγενβ, ἡ ἢο ννετα ῥτε)υάἀϊοοὰ ἀραϊηβῖ 
Ηἰπὶ δῃά νἱεννεὰ πἰτπὰ ννἱἢ αἀἰκίσιδι." (Επυδοῦὺ., δ5 
αῦονς.) Ρ δῖ γ, μοι με δὰ Ῥαδηΐδεπυβ νου]Ἱὰ 
δανα ἰπουρῆς 1ἴ, ἃ ῥγογὶ, ηη ξεν ἴῃαὶ Ῥαυ 
δῃουϊὰ αν νυχϊτεῃ ἴο ἰῃς Ἡδεῦτγεννδ: ἃ ΟἸΓΟΌΤΩ- 
βίδπος, ΜὨϊοΝ γὶνο5 δἀάϊιίομδὶ ίοσγος ἴο {πεῖς ἢ 15- 
ἰοτίςαὶ “ες δέ»: "}. 

4 οἱ ἀρχαῖοι ἄνδρες (ἴῃ Ἐυκεὺ. " Ἐ, 11..᾿ ΥἹ. 25). 



ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤΗΕ ΗΕΒΕΕΝ5. ; 

[δῖ ἌἜδοὺ οὗ πεῖ Παδὰ ἃ τπθοῦγ οἵ ἢΪ5 
οτῃ δῦουϊ ἴῃ σοπιροϑιοη οἴτῃε ΕΡΙ5Ε] ς᾽; 
οὐ ὙΠΙΓἢ ῬοΙηϊ 5οῖ6 ΓΟ Δ 5 Ψν}}} Πᾶνα 
ἴο Ὀ6 τηδάε θη 6 σοηϑιεσ ἴἢ6 [η- 
ἴεπδὶ Ἐνϊάεηςε. ὙΤῇθ πιζηθ55 ὈΟΙΠΘ 
ὉΥ Ξυςςεοάϊηρ ΑἸοχδαηάπδὴ ἩΓΟΙΒ 15 ἴγθ 6 
ἴτοῦ 4}1 ἴγσαος οἵ υδοὶ ]δῦοη οὐ ἀουθί. 
Ὀιοηγπῖυς (7 264, 5), Ρεΐετ, δηὰ ΑἸεχδηάοσσ, 
αυοῖε ἴπ 6 ἘΡΙ5116 45 Ῥδι}5; δηᾶ Αἰμδηδ- 
5:05 ΤΠ ΘΠ ΟῺ5 “ρμγίέορε ἘΡ151165 οἵ 81 δὰ] 
Διηοηρ ἴπο56 ῬὨϊςἢ Πδὰ Ὀεδη “ῥ]αςθά ἴῃ 
[ἢ6 (ᾶποη, δηὰ παηάεδα ἄονῃ, δηὰ ὃὉ6- 
᾿ενεὰ τὸ Ὀς ἀϊνιπο.᾽" 

4. Ὑμαῖ ἴῃς ϑαπὴθ υἱὸν ὑγενδ θα ἴῃ 
ἴἢς ΟΠυγοθοβ οὗ δ ὐεύζης, ϑγγία, αμαά 
Αεἰὰ ΜἝἊύιον, ἰα ποῖ φυσοιοποᾶ. ΥΥῈ παρά 
ΟἾΪ τηεπίοη ἴπδὶ ΕἸ 5ΘΌΙΪΙ5 5ρ6αΚ5 οὗ 
“ουγίεεη ἘΡΙ511ε5 οὗ 58: Ραμ" 5 “ῥ᾽ δίη]ν 
δΔηα οἸεαγὶγ  Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς. (ἰδποη. 
Αἱ τῆς βάτὴθ ἴἰπ)ὲ ἣὯδ 5ἴδίθος ἴῃδῖ ἴΠ6Γ6 
ΤΕΙΤΕ 501Ω6 ὙΠῸ τοίυϑεα το δάγηϊξ ἴῃς 
λυ] δυϊμουβῃϊρ οὗ ἴῃς ἘΡΊ511|6 ἴο τῆς 
Ηεῦτον5, Ὀδοδυϑο ἴῃ6 ὄογαπ ΟΠυσοὴ αἰά 
ποῖ δάπῃιηλ 1ἴ :-- ΠΟ ἢ ΠΊΑΥ (ΑΔΙΣΪΥ ναττδηῖ 
τῆς ᾿ηΐοσοησς τΠαΐ [6 ἐουπα Ὧο δαϑβίοσῃ 
ΟΠυτοῖ ἴο ἀρρ6Δ] ἴο. 

ὙΒογα Ἄρρεαῖβ ἴο 6 οὔθ, δηᾶ οἠἱἷγ 
Οη6, ὙΔΥ͂ οὗ Δοσοιιητηρ ἴοτ 50 βζδῃςξσαὶ δῇ 
Δοτθοῖωθηῖ 45 ἴο ἴπ6 δυϊπουθῃ!ρ οὗ δῇ 
Δηοηγτηοι5 ἘΡΊ 6. [δ 15 1η|5. Ώεη 
τῆς ΓΒ σςιίδηβ, νῆο Πα ἐβοαρϑὰ ἴο Ῥε]]α 
Ὀείοτε τῆς ὅϑίερε οἵ 76πιβαίθπ), ἑουπὰ 
τπετηϑεῖνος ὑσεοϊι δα ἔτοτ τεϊυσηϊηρ ἴο 
ἴἢς οαρτυτεά οἰἴγ, [ΠΟΥ ποιὰ 6 ἸΚεὶγ 
ἴο ζοὸ δπηά 56 {|ε, βϑοπια οὗ ἴπ θη, ἰπ Ῥ4]65- 
πὸ ἂδπὰ Ἐργρῖ, οἴδεῖϑ, ἰὴ ϑγηὰ δπὰ Αϑὶᾷ 
ΜίποΥ (ςΡ. Δοῖβ νἹἱ. 5, 9, ν1}}. 1, χὶ. χα, 20); 
᾿ἀπγιης ὙΠ τε (Πεῖὶσγ σορὶθβ οἵ [ἢ15 

1 (]εσπιδηῖ, επάεανουτίηρ ἴο δοοουηΐ ἴοσ “'8 
ΘΙ ΠΔΠΙΥ οὗ σοπιρΙεχίοη,᾽"" ν]ςἢ ἢς οὐβεγνοαὰ 
δείπεεη τῆς 5ἴγῖς οἵ τηϊ5 ΕρίΞι]ς ἀπὰ τπαῖ οὗἉ [πς 
Δεῖς, ςοη)εςϊυτεά, μαι ἴῃς Ἐρίϑι]ς ννὰβ νυ τ!οη 
ὃν δι Ῥαὺ] πη Ἠδεῦχεν, δηὰ ἰγδιϑαϊοα ἰηῖο ατεος 
ἢγ 51 [λικε. 

ἴσεῃ δἷςο τηδιηϊαϊησὰ (παϊ τἢ6 Ξι υἷα τᾶς τ - 
κε 8)ὶ Ῥδεϊς; Ὀυϊ ἣἢς ρῥτείειτεα ξυρροβίηρ {Ππαᾶὶ 
ιἴς ἸΠΟΌρΡΗ "ἢ νετο Ῥδι}᾽5, αηὰ τΠαΐ ἴῃ 656 νοῦς 
«οδοά:εὰ 1η ἰαρξυδας ὈΥ͂ οὴς ψῆο δὰ εαἰϊεπάεά 
Βι5 τελοδίηρ; τπουρῇ ἴἴ νας ἱγυροβϑ]ε ἴο 5γ, 
ὍΠοὸ 19 νᾶ5ς. “ΑΛς ἴο ΠΟ τογοζε ἴῆς Ἐρίϑβι]ε, 
ἰδε τσαϊῇ ἰΞ Κπονῃ ἴο Οοά: πὶ ἴῃς ἱπίογηγαί ου 
ἴδλι 825 τεαςῃςα υς (ἢ εἰς ἡμᾶς φθάσασα ἱστορία) 
ἷς ἔσγοϊῃ βοτῶς, το ξαὺ ἰῃλἱ (]επηοηΐ, ννο Ὀδοδῦα 
Βρ οἱ Εοπιε, νγὰς ἴπε υτίϊογ, δηὰ ἔγοπι οἴ ΠοΥς, 
ΨνὯῸ 2Υ 1Πἱ 1ἴ ὙὯ5 [αὐκς, ἰῃς νυτϊοτ οὗ τῆς Οο5- 
ῬΡεὶ ληὰ τῆς Αςἰ5." ὙΤῇδῖὶ (5 ““ἰπίογπιαϊίοη ἢ 
ἀϊά ποῖ πιεδλπ δηςοίεηϊ ἰγλα ἴοη ἰα ον επὶ ἔγοτα [ἢ 6 
οὐοΐεχί. [11 ΡΥΟΌΔΌΪ τείετς ἴο Ὑδπαῖ Βς Παα πολιὰ 
εἰλιεὰ Ὁ (Ἰειηςηὶ δηὰ οἴδοῖβ. 

3 δ'΄εαο Ὀεΐον, ϑ6ςί. 3, ὃ ν. 
8 Ἡ, Ε᾿,᾽ 111. 3, σρόδηλοι καὶ σαφεῖς. 

ἘΡΊ5116,---ον,, δἤεσ [ἢ ονογίμγον οὗ [6 
ΤΕΙΡΙ6, ΤΏΟΓΘ ῥγϑοῖοιιβ ἴο ἴδ τ [81 Ἔν Θυ, 
Ζ εν 5ιἰαϊοιηθηῖβ 85 ἴο ἴῃ6 δι ΠΟΥ 
νοῦ], οὗ οουτθα, Ὀ6 δοςορίεα δνεγ- 
ΜΏΘΓΟ. 

5. Βείοτε νὰ ἰθανα ἴῃ6 Εδϑῖ, ἴῆϑσὲ 15 
ΟὔΘ ΤΟΙ [ΟΘΌΠΊΟΩΥ ἴῃαὶ οὐχῆϊ ἴο ὃὈς 
ποίΙοοἀἁ. [Ιὲἐ 5 οὗ δὴ ἱπαάϊγοος Κιηά, ὑυϊ 
1815 ἢ 0 ΨΑΥ 6556 05 115 1ηςΟΓαϑβῖ. 

Ιπ ἴῃ6 Αἰοχαπάσδη, γαϊοδη, δηὰ 9]- 
Ὡδις Μαπιυβοηρίβ (45 4150 1 (, Η' δηὰ 
ΤΏΔΩΥ Οὐγβῖὶν65) ἴῃς ΕΡΙ51|6 ἴο ἴῆς Ηε- 
τον βἰδηας πη θαϊδίεϊγ αοσ ἢ ΕΡΙ51165 
ἴο ἴ6 ΤῊΘΞϑδΙ ΟΠ Δ 5; δηά [ἢ]5 ἰ5 δἰϑο 
[Π6 Ρίασα νῃϊο ἢ 1ξ ΤΟσςσυρίοβ πη [86 [1515 
Ῥυξ ἰοτῖῃ ὉΥ 8ὲ Αἰδαηδϑὶυβ δηὰ ΟΥ̓ ἴῃ 6 
Οουποῖ οὗ 1,Δοάϊοοα (Α.Ὁ. 26ς)": ῥτον- 
ἴηρ ἴπδὶ [Πογὸ ννὰ5 ἃ συ ἀε-ργεδαά ὥημρέμσως 
διηοηρ ἴῃς Ιεαγηςά, δὶ ΔΥ σαῖβ, ἰῇ ἔδνουσ 
οὗ ἴπε Ῥαυ]ης δος ογϑὮ!ρ. 

Τῆς τοϑίηοην οὗ ἴῃς ΖΦ σοίεγη Ολωγελ, 
[Πθη, 15 οοῃϑβιϑίθηϊ δηὰ οἰθᾶσ. 

6. Τῇδαὶ οὗ [6 ἤαείεγηι Ολωγολ 15. οὗ 
ἃ ἀϊῆοτοηξ σμαγδοίοσ. 
Ὗε 58» δῦονυδ (11. 2. δ) [πη ἴῃς ΕρΙ5116, 

ΠΟ ἢ δα Ὀδδη τοοορη!Ζεα 45 δυῖῃοσῖα- 
ἔνε δῖ Εοπλα ἰὴ ἴῃ ἢγϑι σδηϊυτγ, οᾶτὴα δ 
ἃ ἰαῖεσ ρογιοά ἴο Ὀ6 (Γβαϊθα ΌΥ ΤΏΔΩΥ ἃ 5 
οὗ ΟἿΪΥ ΘϑοοηασΥ νᾶὶυ6. Τῃθ τϑᾶβοη 
ὙΠΟ ΠΥ δ᾽ ορσεά ἔοσ 1ῃ15 νψα5, [ῃδϊ τῇς 
ἘΡρί 5116 νας “μού δύ δαμῖε."---ΟἸδΑΥΎ 1τὰ- 
ὈΙγίηρ, τῃδὶ ἃ5 ἸΔΠΥ 85 πο] ᾿ξ ἴο Ὀ6 οδ- 
ὩΟΠΪΟΔ] ἀϊά Ὀαϊϊενα 1 το Ὀς 81 Ῥαυ 5; απὰ 
σοηβοαυ θη, [παῖ ἴῃς Ἐοτγηδη (ἰυτοῦ οὗ 
186 ἤγβί σθητυγ δα ἀἄοπα 80. 

Τῆς συεϑίοη, τἤδη, 15: 51.411 [6 Ροϑὶ- 
ἔϊνε [651 ἸΠΊΟΠΥ οἵ πιεπ, ψῆο, Κηοσίης 
δὲ Ῥδὰ] Ἰπτηδίοὶγ, τνεσα υ δ] 864 ἴο ρῖνα 
ὙΠ ΓΠ685 ΟἹ 500 ἢ ἃ ῬΡοϊηῖ, Ὀ6 ουὐϊπεϊρμεά 
ὉΥ ἴῃς ἀοιυδῖβ οὗ ἴῆοβα ψῆο ἰ᾿ϊνεὰ βοπλα 
Βυπατοα γεοαγβ ἰαῖοσ, δηᾶ {ΠΟΘ Οσα ΟΓΟ 
ποῖ 50 44]186})Ρ Το δον τἢ15 σουἹά 
θὲ ἴο νἱοϊδίῖα ἃ ἔππάδιηθηϊδι στὶς οὗ 
εν άθηςο. 
{1 ὈῈ ἀοπιδηεά, [Παϊ βοιηθ ὄχρίδ- 

Ὡδίοη Ὀ6 φίνοη οὗ ἴῃς σἤδηρα οὗ Ορ᾿πίοη 

1 Τὴ Ἡ (-ιῃς (οἰϑ]πίαη Εταρτηθηι) ἴἤοτα 15 ἃ 
ποῖδ, νἰσἢ βαγ5 ἴπαὶ ἴῃς Μ9. Παὰ Ὀεεῃ ““σοπι- 
Ῥαγεὰ νυ ἢ ἴῃ 6 ΘΟΡΥῪ ἱπ (πε ᾿ἰΌγασυ οὗ Ῥαιρῃ!]}ι5 
αἱ σβαγοα, ἢ ϊο ἢ νας ὙυΣιη ἢ ἢ ΐθ οννπ 
δαπά." ΤῆΪ5 ννουϊὰ ἰακα υβ ἴο Α. Ὁ. 310. Ὧτ 
γνεβίοοίξ βαγϑ: “80 τουοΐ δὲ ᾿δαϑὶ ἰβ σογίδιῃ, 
ἴπαῖ Ῥαυρῃϊυ5, ἃ τηδη οὗ νυἱάθ ἰθατηὶηρ απὰ γὸ- 
δοασοῦ, τοοκοηθὰ (ἢς Ἐρίβι]ϊας ἴο ἴῃς ΗδὮτενν8 
διλοηρ ἴδ 6 τυ πρε οἵ 81 Ῥδι}᾽ (ρρ. 361, 4). 

3. ἙἘρΡτατγά ποιῖςθς ἰῃδΐ ἃ 5111} δαυ! ες ροβιοη οὗ 
ἴπε Ἐρίβι]ς νας αἴοῦ μος Ερίβι]ς ἴο (ῃς Οα]αϊίδης ; 
85 ἄρρεδλῖβ ἔου ἴῃς Ὠυμιθεγηρ οὗ [Π6 Κορμαϊδία 
ἴῃ (ἢς γαϊίολη Μ9. 



6 ἹΝΤΚΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ψ ἢ οἢ ἰς [8 βιρροβοα ἴο ᾶνα οοουττοὰ 
ἴῃ της ννδίεσα Οδυγοῖ, γγα ΠΊΔῪ ΡοΙΠῖ 1ῃ 
ΤΟΡΙΥ ἴο ἴῃ οἰ ονίης σοηϑιἀογαΟἢ5 : 

(1) Ῥῃιαβίηυς ( ἀρουΐ 387) 5ρεδκϑ8 
οὗ βοῖὴδ γὖἢο ἀδηϊοα [Πδι 1 ννᾶ5 81 Ῥδι}}} 5, 
Ὀδοδιιβο ἴμ6γ [πουφσῶῖ 6 ράββᾶρο νἱ. 4-- 
λνουτεὰ τῆς Νοναϊϊδηβ. [11 5θεῖῺ5 ὑτ͵Ὸ- 
Ῥ401]6 ἴπᾶὶ τὴ1]|5 πδὰ Ὀεδὴ ἴτομι ἴῃς ἢγϑὶ 
{π6 οΠϊοῖ οδυι56 οὗ δια] ηρ. Ὠυπηρ ἴῃ 6 
ΒΟΡΟΣΟΙ ῬοΙβθουτοη5 ὨΊΟἢ Ὀγοῖα οὐ ἴῃ 
ἴῃς Ξεοοηάᾶ δηά [πἰγά σδηΐυ 65, τδην οὗ 
ἴο56, Ὧο πδὰ ἐδ] ]θῃ ΔΥΑΥ ἴογ ἃ ἘΠΊ, 
ςοηίοϑϑοα ΠΟΙ ΕἸΠΟΓ δηᾶ Ὀερρεὰ ἴο Ὀς 
το-ἀϊιηϊτοα ἴο σἔυτοι ργνεσεθ. ΤὨ]5 
Μὰ5 τοῦθ ἴδ πὶ ὈΥ βοῦς γριὰ βεςίδ- 
ΤΔῃ 5, Θβρθοδ! γ ἴῃ6 Νοναϊίδηβ. Υγε Ἵοδη 
ΤΟΔ ΣΪγ ἱπιασίηα ΠΟΥ ἡδίμσγαὶ ἃ νου Ὀ6 
ἴογΥ τηϑη, Ὁπὰδσ βοῇ οἰγοιπηδίδῃσθϑ, ἴοὸ 
Βῆσπἰς τοῦ ἴποϑα βο]θπηη ψοσάβ, δηά ἴο 
«υἱεὰ ἴῃδῖ τῆς Ἐρίϑι]ς ψῃο ἢ οοπίδιποά 
δ νοτα ποῖ οὗ οὈἰϊραΐοσυ δυϊπουῖγ. 
ὙΝΉΥ, ἱπάθοά (ἴτας Ὀ6 ἀτριαα), 5ῃοι 4 
1 "6, ἤδη ἴτ δὰ ποῖ οὐ 1ἴ ἴῃ6 Δροϑβί!θ 5 
Ὡδιηθὺ [ἢ ΔΠΥῪ ο856, ἴῃς ΕρΙ5116 ἀϊὰ ποῖ 
Ἰ[561{ εἷαΐρε ἴο Ὀς Ραι}δ; ὙὮΥ, ἴμθῃ, 
βδουὰ τ[ἢ]5 ροϊηῖ Ὀὲ 1Ἰη5ἰ5ῖδα ρου ὮὉΥ δηγ 

τ τπλᾶὺ ΠΕΙΡ τ ἴο τε8]1ΖΘ, ἴῃ βοῖθ ἀ6- 
ετεο, ἴῃς ίοτος οὗ δαὶ ἰ5 πεῦα δ᾽ερεα, 
1 ψ6 τϑιῃθιθογ, ἴπδὶ (5 ὙΘΙ Ῥάᾶββαρα 
(Η ῦτ. νἱ. 4---6) ννὰ8 οὴς οὗ ἴῃς οπίεῖ 
οδιι56ε5 οὗ [ΛΠ ογ 5 Ὀεὶης πην}}ηρ ἴο 
τεςεῖνα τῆς Εριβι]α δ5 δῖ Ραι} 8. Ηον 
ἢ 5βσοηροσ πουϊά [δὲ τεϊυοίϊδοηῃ 
δραϊηδὶ 1ἴ ὃς ἴῃ ἴδ πι]πηἀ5 οὗ ἴδοβα ὙΠῸ 
Ἠρατά τ εχ αυοϊοα ὈΥ Νοναῖίϊδῃβ 845 
4 γιοοῦ τπᾶῖ Ὀγοκοη-πεατίεὰ ρῬεπιϊθηϊβ 
τηῦϑί Ὀ6 Ἔχοϊιά δα ον ὄνεῖ---[ῖ ἰοαϑὶ ἰτοῃΣ 
οοππιηυηΐίοη ἢ τῃ6 ΟΠυτοῦ Ὡροἢ δατῃ 
--Ἰ ἠοῖ αἷϑο ἔσομλ Πορς οὗ βαϊνδοη" 

(2) ϑυςἢ Ρεῖβϑοπβ σου! 5ολγοοῖὶν ἐδ! 
ἴο Ὀε Ἄσοηβτηκδά ἴῃ {πεῖν ἀουδθῖ5, 1 {ΠῸῪ 
Πεαγὰ ὑπαὶ οὔγηεης στοαῖς ϑοῇο γα κα 
τε ΑἸεχαηάπδη (]δηγεηῖ δπά Οηρεη μδὰ 
ΘΧργοββοά δὴ ορἰπίοη ἴπδῖ (ῃ6 51}]6 τνᾶϑς 
ὉΠΈΚΟ δὲ Ρδυ] 5; οὐ ἀρϑῖῃ, [δὶ 50 1115» 
ἴΠΟᾺ5 ἃ πδῃ 48 Τοῦ 4 δά ΔοΙΌΔΙν 
ΒΡοΚδη οὗ 1ὲ 85 ἴα ψοῦκ οὗ Ζαγμαδαςς. 

1 Ῥῃηϊαςίτίυς δἀὰς [πδὶ ξοπὶα τοἤιβεὰ ἴο τοαὰ 
τῆϊς ΕΡρΊβ8:]|Σ ἱπ Οπυγοῖ Ὀεοδιδα ἴεν τδουρῆς 
οἰ. 111..2 (ἢ ι1} το Ηϊπι ἴἢδὶ »τασς Ηἰπι") 
δὰ ἃ βάνουζσ οἵ Ατίδηΐβηι. 

53 1 |ἰς ποιϊςεβῦ]ε τας ἰπ [ἢ νΕΙῪ σπαρίετ, ἔσο 
«Ὠίο τὸ ἀσγίνε 1ῃϊ5 ἱπίοτηπιδιίοη (' ἀς Ῥαάϊςο.᾿ 
ς. 20), Τειτ Πἰδη ἰβ αυοϊϊρ Ηδφῦτ. νἱ. 4. Οἵ 
οουτες, ᾿ὶς πον Μοηίδηϊοιὶς Ἰεδηΐηρε ουϊὰ 
ἷνς δὐάϊομαὶ ψνεῖρῃς ἴο δῺγ δαπιἰϑείοη οἵ (ῃἰς 

ἵϊμά οοἴέηρ ἔτομι ΠΙΠΊ. 
81 []ογοπὶς βρεαὶςς οἵ Τεσίυ ]δηἧς ορίηΐοῃ 85 ἱΐ 

Νείῖπεν που] {ΠῈῪ θ6 ἱπάϊξροΞξοὰ ἴο ἴ2γ 
βίγοθϑ οὐ ἴῃ6 οἰτοιυτηβίδηος παῖ, 45 ἴῃ 
δροϑβεὶα δὲ ]ομη μαὰ Ῥδθη αἰϊτεοϊεα Ὁγ 
ΟΠ σιβῖ ἴο νπίθ ἴο σεζο; (ἤυτοῇ 65, 50 (6 
ΑΡοβίὶβ οἵ ἴ6 (σεῃῖ!]ο5 δβαὰ τυπτῖθῃ ὉΥ 
ὨΔΤΩΘ ἴο φέζέμ ΟΠυγοἤ 65 ; βανθὴ δεΐηρ [ἢ6 
ΤΥ 5104] πυταθεσ, ἢ ἩΔΙΟἢ (45 ἴῃ6 Μυτὰ- 
ἰοηδὴ Οδηοῃ 5405) ἴπε (δίμοϊις Ομυτοὴ 
5 τερσεβεηϊεὰ, ϑοιῖηδ εἴεςϊξ, 4150, τηιϑὶ 
ἤανα Ὀδοη ῥτοάἀυοσεὰ ὃγ ἴδε 5ίγὶς οἵ τῇς 
[γα Πϑ]δίοη οὗ ἴῃς ΕΡΙ5116; ἴπ6 “οὐ Ζαζία" 
ἴοστῃ οὗ ψῃ]οἢ (δοοοταϊηρ ἴο ὮὨγ Ὑνεβῖ- 
οοἴ«ἦ “ἜΧὨΙΡΙΪ5 τόσα τηᾶγκοαά ρϑοιυ]Ἕατὶ- 
[165 τη σὲ ἰου πα ἴῃ ΔΠῪ οὗ ἴῃς Ῥδιυ]ης 
ἘρΊ5ι16ς ;" ψῇ}]6 ἄνθη ἴῃς Ψαυϊραῖα ᾿σγδῃϑ8- 
ἰαϊίουῃ Ἐχἢ! 15. “ ὨΠΊΘΙΟΙ5. 5 ΠΡΌ Αγ 165 
οἵ ἰδησιαρα δηά ᾿ῃδοουσγᾷοῖθβ οὗ [γδη518- 
τἰοη." 

η. Ου [δδ8 νδοῖδ, τἤδῃ, νγ6ὸ ἀγθ Δ0]6 
ἴο δοοουηῖ 50 ΠΟΘ ΠΕΥ ἴοσ τῆς αδἰϊοτοὰ 
Ροβίτίου νος τὰ ἘΡί5ῖ]6 οσσυρίοα ἰῃ 
ΒΟΙΏ6 ρῥατΐβ οὗ ἴῃς Ἦεβδι ἔοσ δοιϊ ἵνο 
σδηΐϊυτΙ65 ; δηά ἴο ΔΗγηη τἢδϊ τῃ6 ἰοδϑιὶ- 
ΤΏΟΗΥ οὗ ἴῃς Ἐδδίοσῃ ΟὉῃυγοῦ δπὰ οὗ τὴς 
ολιὶγ Ἐοηδῃ ΟΠυσοῦ 15 ὯΩῸ ὙΑΥ 5ἤδκοη 
ΌΥ δηγίίης πὲ οοουττεά ἀυπηρ τπαὶ 
Ἰηἴογνδ] "Ὁ, Ὑμαὶ (Π15 τνὰ8 [6 ἡπάρτηρηϊ 
οἵ τὴ6. νΥεκίθσῃ Ομαυτγοῦ 1ἰ56 1], 15 οογίδιη. 
Βγ δῦοιϊξ [6 τά 16 οὗ {π6 ἔουσ οοη- 
ἴΌΓΥ ᾿ὸ ἢηα πιδηγν [ἰὴ τῦϊεῖα υδίης 
τῇς Ερίβιϊα ἀημοβϑ (δι ϊηρὶγ 45 δῖ Ῥδι}Ἐ. 
50 ΗαῖΥ οὗ Ῥοιϊεῖβ (Τ 468), Γοἱογ οὗ 
ἀρ] ατὶ (Τ 371), νιοϊοπηυβ δ Εοπηο, 
ῬὨ]Αβίγι5 οἵ Βγαβεῖα (1 387), 5. Απιῦτοβα 
οὗ Μ|ϊδη (1 397). Τα Οουμποὶ! οὗ ΗἸρρο 
(Α. ἢ. 393) δῃὰ τὲ Τηιγά Οουποῖϊ οὗ 
Οαγίδαρο ἀεοἤηϊίεῖγ δϑογιδεά ἴῃς ΕρίΞι16 ἴο 
δὲ ΡῬδὺ]. [ἢ Α.Ὁ. 4ος. Ρορε Ιπηοςρηξ 1], 
ἴῃ ἃ Ἰεῖῖοῦ νης ἢ ἢε πτοῖς ἴο ἴῃς ΒΙ5ῆοΡ 
οἵ Τουΐοιιϑε, δροκε οὗ ἴΐς “",ρωγίεεπ 
ἘΡΊ51:165 οὗ 16 Αροϑξίὶῖς Ῥδυ]." 

ἱξ τεῦ Ῥδου] αν ἰο Ἠΐπι, “νεῖ Βαγιδθα ͵υχίὰ 
Του δῆ πι᾿" (" (δία! ὅ.ογ. Ἐ.,᾽ ς. 5)» πὰ νῈ 
βηὰ Ὡο ἴγδοες οἵ βιιςῦ ἃ νἱενν ἰῃ 8ι πα. 
Υεῖ νὰ σδῇ βοδγοεὶν ἀουδὲ (5 Βίϑῃορ Ῥγογάδβ- 
ννοστ Ὧδ5 τεπιδυῖεα) (μαι Του Δ η᾽5 κἰδιοιηοηξ 
εἐχοτίοἀ τυο ἱηἤιεπος οὐ ἴῃς σουτες ψὩΟὮ 
ορίπίοῃ ἱοοΐς ἰῃ ἴπς δ εβίεσῃ Ομυτο ἢ οἡ (ἢϊς κυ Ὁ- 
)εοῖ ἀυπησ ἴῃς ἴννο Το] ον ΐηρ σεηίατεβ. 

Δ ΘΙισῆϊ ἃς [ἢϊ5 δυρυτηεδηὶ ἰς, ἐξ βδεπὶς ἴο αν 
παὰ οοῃϑίἀεγαῦῖς ννεῖρῆϊ ἢ σοῖο. [τ νας 
πγρεὰ ΌΥ σγρηίδῃ, δηὰ 51}}} τῆογε ρβοϊηϊθα!Υ ὉΥ͂ 
γιοϊοτίπυς οὗ ΡῬαπηοηῃΐδ (Τ᾿ 3023). [{ νναβ τπουρῆϊ 
ψΥΟΣΓΠΥ οὗ πιεητίοη ὈΥ ]εγοῖὴς δηὰ ὉΥ [βίάογε οὗ 
56ν]]ς. 

3. Ας δῦονε, ἢ. 242. 
8 1ς ἰς οὈνίους ἔπαὶ (πε ίαςϊ οἵ ἰῃς ἘρίΞι:]ςἦ 5 

δεΐηρσ ψπουῖϊ ἴα δυϊποῦς ἤλπις δά 5 πγχαΐεγαὶῖ 
ἴο ἴδε ίοτος οὗ ἴδε οεί νε ονϊάδηςς; νἢϊϊς Σὲ 
ἰεπάς ἴο πειγα] ἶζε [μὲ  ΠΙΟὮ ἰ5 τλογεῖγ ποραζϑέ. 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΊΤΙΕῈ ΤΟ ΤῊΕ ΠΗΕΒΕΕΝ5. ν 

Τδεῖα οδὴ Ὅς [1π|15 ἀουδὲ τμδὶ τῆς 
(μλ] βειϊοπιθηΐς οὗ [6 πυδδίίοη νν85 
ἰδεῖν ἀυπς ἴο ἴπ6 νιϑάομῃ δηά Ἵδηάουτγ 
οἵ τ6 ἴσο ζτεδαὶ Οδυσοῦ ἰδδοθειβ, [6- 
τοῦ ᾿ δληά ΑὐυφσυΞξῖίπα6. Βοιῖιῇ οὐ ἴδ656 
κδεἃ οἰοασὶγ τἢεῖγ οὐσῃ σοηνϊοῦοη (δῖ 
ἴδε Ερίσῖα νβ 81 Ῥδι}]ϑβ; γεῖ [Π6Ὺ ἔτε- 
ΠΌΣΠΕΥ εοπιοηϊοα {Ππεηγβοῖνεβ νι το- 
[πη ἴο 1 85 “16 Ἐρίϑεῖας ἴο (ἢ6 
Ηεῦτον ;᾽ οΥἹ, “ ψΠΙΟὮ 15 Ἰηϑοσιθοα ἴο 
ἴδε Ηεδτονβ᾽." 

Ετοπὶ πεῖς ἔπη ἀονηπαγά, ἴοσ δδουϊ 
[τοὺ γοῖῖβ, ἴΠ6 Εδβίοσῃ δηὰ Ῥγεϑίθιῃ 
ΟΒυσοῆε5 Έσα ἴῃ δοοογὰ οἡ [ἢ ]5 ροίηϊ. 
ἃς ἰἢς οὈ]εςιίοης, νῃϊος πᾶνε Ὀθθα 

ὑρεὰ ἀγαϊησῖὶ ἴῃ6 ῬΑ] Ώ6 δυϊΠουβ ἢ ἢ οὗ 
ἴδε Ερίβὶς ἀυπηρ ἴδς ἰΔϑῖ ἔοι σΘΓΌΓΙΟΣ, 
τοσῖ αἰδιοδὲ Ἐπ γε οἡ ρτοιπαᾶβ οὗ ἴῃ- 
16Π)2] ονιάθηςο, τὸ σόβοσυο [τ 6Γ ποῖος 
οἴ ἴδει 1} νὰ σεδοῦ ἴῃ δπὰ οἵ ἴδε πεχὶ 
ϑεςζΌοη ἢ, β 

ΒΕΓΤ. 2. ΤΗΣ [ΝΤΕΞΒΝΑΙῚ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ. 

Ἦε ποῦν σοϊης ἴο ἴπ6 στουηᾷ οἡ ὙὨϊοἢ 
ἴδε τιδίη ἀυρυσλθηῖβ ἀραϊησὶ ἴῃ6 ῬΑΌ] ΠΟ 
Δ Βοσβρ οὐ ἴῃς Ἐρί5:]5 ἤᾶνα στοϑϑιθὰ 
Ὀοϊδ ἴῃ δηοῖϊδηῖς δηὰ ἴῃ πιοάδγη [ἰῃ165. 
Ἧε ΞΔ} τπάςανσυτ, ἰπετείοτο, ἴο οχ- 
διηΐηα ἰῆϊς Ὀσδηςῇ οὗ ἴῆς ονυϊάδηςο, σοη- 
Οἰβεῖγ ἰηάοοα (45 οὖσ 11 π|115 τεαυΐγε), Ὀυζ 
τῇ ΤΠοτουρλη655 ; ἱαΚίηρ ποῖς ποῖ ΟὨΪΥ 
οἵ ποτάς, ρῆγσαϑεϑ, τηοάθβ οὗ ὄὀχργεββίοῃ, 
Δηὰ πηδλίονοσ οἶθα σοπιεβ ὑπάοῦ [η6 μοδὰ 
οἵ «ἰγῖο, θυ αἰ5ο οὗ ᾳφυοίαϊϊοηβ ἔτοπι τῆ 6 
Οἰὰ Τεκιδπλθηῖ, ομαγαςιογιϑίῖο τ ΔρΉΟΥΒ, 
τοράες οὗ νἱεννίηρ δηᾷ κἰδιίηρ [Πεο]οσίοαδὶ 
«πῇ, δηὰ τὴς κοῖς 

Ιξ ᾿ς ἱπιροτίδηϊ ἴο Ὅδθᾶσ ἴῃ τωϊηᾶ νῆδϊ 
ἴδε ἵἴπο δε] ἀς οὗ σοτῃρδγίϑοῃ ἃΓ6 : ὨΆΤΊΟΪΥ, 
οη ἴδε οὔθ διάθ, [5 Ἐρίβῖ]α ; οἡ ἴπ6 
οἴδεῖ, ποῖ ΟἿΪ δὲ Ῥαυ]5 Ερίβι]ες, Ὀυϊ 
ἀΐς φρορολες σίφο, 45 τεοογάβὰ ἱῃ ἴῃ6 ΑοἴΞ", 

Ἰ Σ. ς. “Ἐρίἰϑιοῖα χπσ ἱπβοσὶ δίτατ δὰ Ἡεὗτοεος᾽" 
(λας. "ἀς (ιν. Ὠ.,᾽ Χ. 5). [τ πᾶ5 θεεη ἀτριοὰ 
ἴαι τοςἢ ἃ τηοάς οὗ αυοίϊαϊίοη ἱπιρ}1ε5 ἀουθὲ τὸ- 
Σροκηρ ἴλ6 δὐῖ βόσσῆ!ρ. ΑἹ] τμδὲ σδῃ ῬτορευΪν 
ὃς ἰηΐεττεὰ ἰτοτὰ ἰδ '5, ἴῃδι δὲ Αυρυκίίης, [ἰἰἱπς 
ἸΏΔηΥ ἰὴ τηοάετῃ ἴἰπιες, ξοπηείἰπηος αν ἤϊ ἴο ἰτεδὰ 
Ἰὴ ἴδε δἴερϑ5 οὗ ἴῃς υυἱἵϊες οὗ ἴδε ΕρίΞ1ς, ἀπὰ 
ἴο γε ὩοΪὰ τοηιίοη οἵ δἷ5 δῆλα. 

5 Ἐοτ ἴῃς τεᾶςοῃς ΨὮΥ 20 ταίεσοπος ἰς τπηδὰς 
ἧεῖε ἴο 2 Ῥεῖ, (21, 1.5, τό, 5ος Αρ ἰχ 1. 

8 Ψεϊαλοῖς πεῖρ ἣδας Ὀοεη ἀεπνοὰ, ἴῃ κου οἵ 
ἴθεος Ὀγαποῆος, τἀδέν Ἀπ Ἑογείεσ᾽ς " Αροβίο  οδὶ 
Ἀπ ΒΟΥ οἵ ἴθ ἘΡ. ἴο ἴδε Ἡεδτεν:." 

ὁ Αεῖς χϑὶ, τ6--4ἱ ; χίν. 1.5---ἰ7; χυὶϊ. 21-- 
31; χα, 18-- 1.99 χχίΐϊ, 1--21} ΧΧΙΡ. 10---2 ; ΧΧΥΪ. 
2-.-1Ὼ. Μδηγ οὗ ἰς νοτάς ποϊοὰ ὉΥ εἰ ἴθ. ἢ 

ΤΠης πάει ψ ἢ πο 81 1ἷτα ταρσο- 
ἀυςεὰ τΠ656 15 υπαυ 65: οηδ ας Ὁ, ϑοῖὴθ 
οὗ τπ δηλ, ἴῃ 411 ργοῦ δ] γ, ἢ6 ἢδὰ ἴτοπὶ 
[6 ΑΡροϑῖῖα Ὠιπιϑο Ὁ ΤΏ ἀϊθογοηοο 
οὗ εἴγε οὐβόγσνδνϊθ ἰῃ ἴῃ εδὲ βροδοῆε9--- 
ΗἩδοῦτγαϊο, Ηοἰ]δηϊδιῖς, δηὰ Η]]θηῖϊς--- 
15 11561{ ΠΟ 5ἰ'ψσῆς ρυαγταπίεα οὗ ἰδεῖν Ηἷδ- 
[ΟΠΟΔ] ΔΟΟΌΓΔΟΥ. 

81. Ἡρναε ζοωκ ἐκ τλές Ἐρέες σπδ λέ 
τ» Πρ ον “βεεοδες οὗ 5, δαμῖ, δωΐ μοΐ 
σἰεετυΐεγε ἐπ “66 Λίσιυ 7 Ζεία»εν ον» “δε 
βία ΝΖ. 

αἱδώς, ἀναθεωρέω, γεῤάῤ κύβοι ἀπείθεια, 
ἀπόλαυσις, ἀφιλάργυρος, ἔνδικος, ἐνεργής, 
ἐφάπαξ, ἴσημι, ποῦ μεκός, μιμητής", γεκρόω, 
ὁρέγομαι, παρακοή, πληροφορία, φιλοξενίᾳ. 

ὙΠαὶ βενεηίθεη πογὰβ δηϑνοτηρ ἴο 
τἰὯς δῦονε ἀεβοηρίίοη βῃουϊὰ ες ἑουηά 
ἴῃ οὐὖγ ἘΡΙ5116, 15, οἵ 1ϊβεξ, ἃ βετ κὶηρ ἔδςι, 
Βυῖ ἴῃς 5ἰφηίβοδηος οὗ τἢ]18 ἔδοϊ 15 ναϑίγ 
ΘηΪαγσοα, ἤδη τὸ Ἰοοκ δῖ ἴῃς πνοζὰς ἐπ 
οὐδ, πα τηλτῖκ {Παῖς δυττουπάϊηρβ. 

:. [Ιἢ Ῥοιῇ ςἢ. χὶ, 12 δηα Ἐοῃ. ἱν. 
19 Ἧα δδνε ἴῃς Ῥδιίοὶρ]6 νενεκρωμένος ; 
δηὰ ἴῃ Ὀοτῃ 11 18 υδεὰ ἴο ἀδδοῦς Αὗὐτὰ- 
Ὠδῃγ᾽ 8 ὈΟΔῚΥ σοηάιτοη δἱ ἴῃ 6 τἴἰτ6 ψΠΘῺ 
ἃ ΟΠ] ἃ νγᾶβ ρτογηβδθα ᾿ἷηὶ; τ ἢ}]6 πὶ (ἢ 
σοδῖοχς οὗὐ δδοἢῦ ρβϑϑβᾶρα σοίοεηος ἰς 
τοδάς ἴο ἴπ6 ῥτοιγδε ἴῃδὲ ΑὈγαπδιηξ 
866α 5πουϊὰ Ὀδ 45 ἴῃ βἴδιβ οὗ ἤθᾶάνθη. 

Νοῖο, πιούθονοσ, ἴπδι [6 που, νέκρω- 
σις, 15 [ν]ς 6 56 ἃ Ὀγ ϑὲ Ῥ4]} (Εοτι. ἱν. 19, 
1 Ο(ογ. ἵν. 10), ᾿πουρὴ 1ἴ 15 ἠουμα δο- 
ΠΟΤ οἶδα ἰη ἴῃς Νὸν Ταβίδιηδηϊ οὐ ἴπ6 
ϑοριυλριηῖ, ἀπά 15 οὗ σάσε οσουσγθηςα ἰῃ 
86 οἶα Ἡτιογβ. 

Δ. ἴῃ οἢ. νἱϊ, 27), ἐφάπαξ 5 υβοὰ οἵ 
Ομ 5.8 “ οἤεπης ΗἰπιςοἸΓ ἃ βδοσίῆςα ἔοσ 
οἷ 9 ΟὨς6:" δηὰ ἰῃ οι. νἱ. στο, οὗ Ηἰς 
“ἅγιης υῃΐο 5 οπςα." 

Ἢ. ΤΠ ἀκείθεια οὗ οἷ. ἵν. 6 ἔο]]ον 5 

85 οἰατγαδοϊογισϊὶς οὔ δὲ υἷα Ὀοϊοηρ ἴο [ἢ δθε 
δρΕΘΟ 65; 50 ἴπδὶ (ΠΟΥ τὰ γτο8]}γ ἱ ιἰοῦς οὗ 
τ Ῥαυ!ς βαπὰ. ὅς Αρρεπάϊχ 11. 
Δ ὅ6ς Ιηϊἰτοά. ἴο " Αςἴβ,᾽ Ρ. 3307. 
3. ὃο Ὦτ Ἑδιτασ (" 1||{ὲ οἵ ϑὲ Ῥ.,᾽ 1. 1.57} ἴῃ τὸ- 

γατὰ ἴο 81 δίερμποηΐς δρεεοῖ : “Ἧς ππά 1|]ς 
ἀμ που ἴῃ δἀοριϊπρ ἰῃς σοπ)εδοΐατε ἴπαὶ ἐϊ5 
Ῥτεβεσυδιοη νν85 ἀυς ἴο πὶ [81 Ῥαυ]].᾽ 

8 ΤἬαι ἰς, 1 τῊΊς [ΟἹ] ονν ἴῆς ἰαῖος οἀὐϊίοτς; ὙΠῸ 
τελὰ ζηλωταί ἰῃ τ Ῥεῖ. {1}. 123. 1| νε (οἷϊονν (πε 
Ἐεοεϊνεὰ Τοχὶ οὗ τ Ῥεῖ. ἰἰ. 13, 20, μιμητής ν1]1} 
Ὅε ἰταπείετσο ἔτοσ ὃ : ἴὁ ἃ 3; Ὀυϊ οἡ [ἢς οἴδεῖ 
Ἰιδηὰ ἀσεκδέχομαι ν1}} μανε ἴο Ἀε ἰγδηβίεστεά ἔτοπι 
8 21οὁ 81, Τῆς νοτὰ μιμητή! Οὐσυτπ πῃ 8: Ραὺυὶ 
ᾶγε ἴΐπγος͵ 

ἡπαιβι 
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ὕρου ἴδε ἀπιστία οἵ 11. το. Ἦν ε ανε ἴῃς 
᾿ἰκα βεαιθποθ ἰῃ Εοηι. ΧΙ. 20---- 30. 

4. 7:υο οἵ ἴῃ νοτάβ ἴῃ ἴη6 15 σίνεη 
δῦονε, ἔνδικος Δηά παρακοή, οὐοι ἴορε- 
1Π6Γ ἴῃ ἴῃ6 58πη6 νεῖδ6, 1]. 2, ΔΙοῃρ νι ἢ 
ΔηΟΙδΟΣ ψοσγά, παράβασις, ὨΙοΝ 15 ἰουηά 
πὰ ἴ6 Νὸν Ταεβίδιηθηϊς ΟἿ ἷπ (ἢ}}5 
ΕρΙ5]6 δηᾶ ἴῃ δὲ Ῥδαυϊ. οἊκὠ “.ε “άγεε 
το» αἷς ΟΥΟΝ ἐπι Ἐλοτα. 111---ῖν, 

5. Οιδοῦ ἵνο οὗ ἴῃ ψοσγὰβ ἴῃ (ἢ15 
᾿ϊἴσι, φιλοξενία ἀπά ἀφιλάργυρος, τε ἑουηὰ 
ἴῃ οἢ. χίϊ. 2---, ΟἿΪΥ 51χ ᾿ἰη68 δρδτγί, 

ΤῊς ἴοσμεσ οὗ ἴμεβε ἤδὰ Ὀδεῃ ῥτε- 
οεἀεά ὃὉγ φιλαδελφία (πῃ τ. 1); 45 11 15 
αἰδο ἰῇ σοπῃ. Χίϊ. το---ἰϑ. ὉΠ ἰδζίει, 
ἀφιλάργνρος, ΟὐουΓ5 4150 ἴῃ α ΤΊτ,. 11]. 3 
((Ο]οσσιπς ὑροπ φιλόξενος ἴῃ τ. 2), ὃὈυῖ 
μοτυλεγ εἶτε ἐπι {δε τυλοίο γαηρε οὐ Ογεεξ 
ἐπ γαζμ7. 

6. ΤΉ. διριγηθηΐ ΒΌΡΡΙοὦ ὉΥ (δ 
ἴεγπη ἐνεργής 15 2,ΘΑΙΪΥ 5ιγεηρίπεηςά, 
ἤδη Ιἴ 15 τοι] ΙὩ ετοα τπδῖ ἐνέργεια 15 
υϑεα Ὀγ 81 Ρδ] εἰγλξ “έγιος δῃιὰ ἐνέργημα 
ἑευΐες, του ποιῖΠοΓ οὗ [ἢ δ πὶ 15 ἐουπά 
οἰϑονῆοτα ἴῃ ἴῆς Νὸν Ταβίδτηθηῖϊ, οσ ἴῃ 6 
Οδηοπίοδὶ θοοΐκϑ οὗ ἴῃς ΟἹά Τεκίαιηθηῖ ; 
ἃπα τᾶ ἢδ ι.565 ἐνεργέω, ὨΙΟὮ ΟΟΟΌΓΕ 
ΟὨΪΥ ἴῃτιςα ἢ ἴῃς τοϑὶ οὗ ἴῃς Νεὸν Τοβίδ- 
τηθηῖ, ΠΟ ἔδνγεσ [ἤδη “ἐϑερζεοη ζ»65. 

η. Τῆς νογὰ πληροφορία Οσουγβ ἴῃ 
ὕνο Ρἴδοεβ ἴῃ ουγ ἘΡί511ε -:-- 

ΥἹ]. 10--12, “70Μ7 τύογῷξ δῃιᾷᾶ ὥουε;... 
ἴο “ἦε σεεμγαρη οὗ λοῤέ,.. στοῦ μαΐᾷ 
αηὰ 2αζίζης." 

Χ. 22--24, “Τὴ σεργαηῶ οὗ ζαΐλ ;... 
τῆς φγοίδεθίοη οὗ οὖσ ἦσρέε... ἴο ῥγονοΐζα 
ὑπο συ δῃηὰ ἴο ροοά τυογζε." 

Ιπ δῖ Ῥδυὶ, αἷϑο, ἰξ οσοὺυτβ ἰῃ ἴνο 
ὈΪδοαϑ :- 

1 ΤΉ 685. 1, 3--5, Κ΄ γοὺγ τυογξ οἵ ,αὴ!λ 
δῃηὰ ἰάῦουγ οὗ ὥτῦε, αῃπὰ μαϊίσπώ οὗ λἀοῤε... 
ἴῃ ται ἢ “55 »7 απο." 

(οὶ. 1. 27--ἰἶϊ. 5, “ΤὮς ἀοβό οὗ ρίοιγ; 
Κη τοροῖποσ ἴη ὥυε;.. ἴῃς σεευγαρμε οἵ 
Ὁπάἀετβιδπαϊηρ "..« «(16 5ἰεαἀξαθίηθ55 οὗ γουῦ 
,2ἠλ." 

1,κἰ ἴ Ὅς οὈΞετνθά, (ἢδ 
(1) ἴῃ δδοῖ οἵ ἔνεϑε ΡΑΙΓ5 ψῈ αν ἃ 

Ῥᾶβϑαρε ὙΠΙΟἢ σοηϊΔΙ 5 ἴΠ 656 51Χ γγοτάϑ, 
---νοῖκ," “ (ΔΠἢ," “ “Ρδἄεπος, "Βρρε; 
“Ἰονο,᾿" ““Δϑϑυγδηςο." 

(2) [ 8}} ἴουγ ρᾶβϑϑᾶροβ γα ἤανε ᾿νἢδῖ 
δ8495 Ὀδεη οδ]]οἀ “τῆς Ῥαυϊης ἰπδά οὗ 
Ομ βιίδη ρτασεβ᾽ (Ὁ 6]}|Ζ50ἢ})} ;---σοπῆρᾶζα 
1 Οος. χὶδ. 13, (ΟἹ. 1. 4,1 Τῇδϑ5. ν. 8. 

(3) ,(Αποῖβοσ οἵ ἴπ6 νογάβ ἴῃ οὔὖ΄ ]15ῖ, 
μιμητής, 15 ἰουηὰ ἰη [ῃ6 ἤτοι οὗ [ἢ ἴου 

Ρᾶδβᾶρεβ (Ηεῦτ. νἱ. 12), δῃὰ ἴῃ ἰἢἣς 
νεῖβε ῬΏΪΟΙ (Ο]ον5 ἴπε τὨϊγὰ ρᾶββαρα 
(: ΤΠ658. 1. 6). 

(4) ΤΏὮα [κὸ βδεαυδηςς οὗ [πουρῆϊ δηά 
ἰδησυᾶσο (ἸΔὈοτίου 5 ννοσκ Ὀοίηρ 5εῖ ἑοτῃ 
85 ἃ Τηράε] ἴοσ ᾿πη:τδ[ 00) 15 ἑἐουπα 4150 
ἴῃ 1: ΤΏΘ858. 11. 9, 14.1 Ο(ογ. ἱν. 12---τό. 

(5) Τῆς ποτὰ πληροφορίᾳ Θα: π0- 
«λεγε εἶδε ἐι Οσγέοξ {γα 76. 
ΏοΩ Μ͵6 ΤΟΙΏΘΙ ΕΓ τπδς Σ ΤΏΘΔ85. 1. 

4--κ, ἴῃ6 Ῥάβϑδαργο ψὩϊ]ο ἢ Π45 Ὀτγεβθηϊοὰ 
80 ΤΩΔΏΥ 5.Π|ΚΙῊΡ ταϑοι Ὀ]δησς 85. ἴο οἢ. ν]. 
10---12, [165 ἴῃ ἴῃς ἢτβξ ρβδγαρυδρῇ οἵ 
ναί 15 Ὀε]Ιενεὰ ἴο ΡῈ ἴδ δαιοϑὶ οὗ [ἢ 6 
Ῥδυϊης ἘΡΊ51165, δ νὰ ποῖ αἴσῃ ἴῃδὶ 
δῖ, ἴῃ τὰ6 Ὠοατὶ οὐ οἱἵ δηοηγιηουβ 
Ἐρίβιὶθ, νὰ δανὸ ἴπ6 νϑῖῪ βἱρηδίυγε οὗ 
δὲ Ραὺ], δηρτάνθη 10 ἴῃς οἰἸοαγοβῖ Ἷἣἢδ- 
Τασῖοῖϑ ἢ 

81. Οὐδέν τυογαῖς εον»πορ το 1ἠϊς Ἐρίεε 
σπά δέ αμί, δι μοί γρωμα οἰρεισάξγε 
ἐπι δε Λίξιν Τείαπερνδ), 

ἀγών, ἁγιότης, ἀδόκιμος, αἱρέομαι, ἄκακος, 

ἀνωφελής, ἀόρατος, βεβαίωσις, βέβηλος, 
διάκρισις, δουλεία, ἔκβασις, ἐκτρέπομαι, 
ἔλεγχος, ἐνδείκνυμι, ἐπισυναγωγή, εὐάρεο- 
τος, »θαρρέω, ἱλαστήριον, καύχημα, μεσίτης, 
μετέχω, οἰκτιρμοί, ὁμολογία, ὀνειδισμός, 
παιδευτής, παράβασις, τρό συγκεράν- 
γυμι, τελειότης, ὑπεναντίος, ὑπεράνω, ὑπό- 
στασις, ὑποστέλλομαι. 

Ἡδοτο, 85 ἴῃ 1, 1 6 ἅζα ἴο δρργθοϊαῖα 
(ἢ6 οτος οὗ ἴῃς δνιάδηςθ, ῬγὙὰ τημδῖ 6ὁχ- 
δηϊηθ ἴῃς σοῃίοχίῖ. 

:. ΪΙ͂ὴ οἷ. 1. τὸ ἴῃς ἴεπη δουλεία 
βίδηβ οοηϊταςιοὰ ἢ τῆς ἐτεεάομῃ οὗ 
ἴποβε ΨηὴῸ ἴπτουρῃ ΟὨσιδὶ Πᾶνε ὕεεῃ 
τηδὰς Ἵμιάγεη οἵ σοά. 80 1 ἀοεβ ἴῃ 
1Π6 ἴχγεα ρ΄ασεβ μετα ἰδ 15 υδοὰ Ὁγ 51 
Ῥαυ], Βοτα. ν"]. 15, Οἱ. ἵν. 24, Υ. 1. 
1π δοιῇ Βοχα. ψΗ. α ς. δηὰ οὗ. ἰϊ. 15 

ἴῃς Ὀαάρε οἵ τῃϊς βεσνιτιαε ἰ5 “,Μαν." 
2. [ὴ οἷ. 1]. 6 καύχημα ἰ5 οσουρϊεὰ 

᾿ Τρὶς. εταὶ βἰαϊεγημεηῖ 5 ἔλγ ἔτοτῃ σεργεβεηῖ- 
ἰησ (86 511 να]ὰς οἵ ἴῃς ίαςῖ5 ἱποϊυδεά υηάεγ δ 
Ἐὸοὸτ (1) ΔἸ ΒΟυρὴ 4}1 τῆς ννογὰβ ἀο ξένο βρη 
η τῇς ϑερίυαριηϊ, γεῖ 5ἰχ οὗ ἴδεηὶ ( τ 
ἔκβασις, ἐπισυναγωγή, εὐάρεστος, πρόδηλος, σνγ- 
κεράννυμι) ἀο ποῖ οὐουὺγ αὐ αὐ, ἀπὰ εἰρμὶ οἴβεῖα 
ΟὐσυΓ ορες φορεῖν, ἴῃ ἴῃς εαρεογεΐέαί ῬΟΟῖΚΒ. 

(1) Τῆς “φερε νὰ Ἡνῖ ἢ βενογαῖὶ οἵ ἰδ 6 
τοτὰβ ἀγὸ υϑοεὰ ὮὉΥ δῖ Ῥαὺ] 8 ποῖ ἴδκεη δοςουηὶ 
οἵ; ψνβεγεᾶβ ἴουγ οὗ (ἢεπὶ ἂγεὲ υβεὰ Ὁ. ἢϊπὶ Ἴομ» 
εἰπηε5, ἴτε ἔς ἅπιεβ, παράβασις: τι, ἀδόκιμος 
δευέρ, εὐάρεστος εἰρλέ, ἐνδείκνυμε Νί"ξ, πὰ καύ- 
χήμα Ὧο ἔενεῖ ἴδῃ 2»; {ἰπ165. 



ΤῊΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤΗΕῈ ἨΕΒΕΕΝ5. 9 

πα ΦΠΟΡΘ." ϑ8ὸο. καυχᾶσθαι ἴῃ Βοπλ. 
γ.}2". 

4. Τῆς ποτά ὑπόστασις ἴῃ οὗ. 1}. χ4 
τερτεβεηῖ5 πε καύχημα τῆς ἐλπίδος οὗ υ. 
6: πὰ 1 ἴῃ 2 (οὐ. ἴχ, 4, ΧΙ]. 17 ΜῈ Ὦδνα, τῇ 
ὑξοστάσει τῆς καυχήσεως. 

4. ᾿Ἐπισυναγωγή Οὐσοι5 ἴῃ ἴῃε Νὲν 
Τεκιδγηθηΐ ΟἿΪΥ ἴῃ «ἢ. Χ. 25, Δηα 2 ΤὮΘ55. 
".1. ( ἐς πού Ξρυπά 1η «ατείααΐ Ογέεξ, 
απά ορεῖν οπος ἐπ 146 ΣΧΧ., 2 Μαςς. 11. 7.) 
ἴη δας ἢ οδδ6 ἴὰ 15 10] ονοα ΌΥ 4 τείει- 
ἐπος ἴο ἴῃς “ ἀαγ᾽ οἵ Οοἀ᾽5 ν᾽ 5: 1Δ[Ἰοῃ. 

5. ἴπ εὖ. νὶ τὸ νὰ πᾶν “ἴῇς δρυέ 
«“οὐϊοὰ γέ τ«ἀοισεά (ἐνεδείξασθε).. εἶπ τμαὶ γε 
»ἱκπἱείεγοα 10 106 φταἴμίς." 80. 1ῃ 2 (οσ. 
ΤΠ, 24, 1Χ. 1 (οοηϑδθουῖζίνα νογβ65) ; “276 
2 γοοἿ (ἔνδειξιν) 97 γ0,,7 ἤουε.. “Ἔοτ, 85 
ἰους πίη “δε »ιλμέσηγίπρ το “λέ ταί." 

6. Τῆε ποτὰ παράβασις οσουτ5 ἴῃ αἢ. 
Ἰ. 2 δηᾶ ἴχ, 15. 

[1]. 2 »ε μανθ “ἴῃ6 ποτά βροΐκϑη ὮΥ 
(διὰ) ΔΏΡΕΪ5 ;" δηα ἴῃ Ὁ Δ!. 1, 10, ὙΠΘΙΟ 
ἃ͵5ὸ ις Οσου85, “((ἢ6 407) οἵ- 
ἀλιποὰ Ὁγ (διὰ) δηρεϊϑςὖ: ἥν: ἃ {π|6 
ἃδονς 1815 (᾽ν. 14) γὰ ἢᾶνθ, ἵνα τὴν ἐπαγ- 

«λάβωμεν; 85 ἴῃ οὗ. ΙΧ, 15, ὅπως 
οὐὐτὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν. 

η. ἸῈ οἢ. ΧΙ. 13--ῖτὸῪ ἴῃς ἩδΌγοννβ 
ἅἃϊς Θχῃοιίϊοα ἴο κ"ὕεασ ἴῃς σερσοδοῆ 
(ὠνειδισμόν)" Ὡς ἢ [655 Ῥοτα ; δῃά τἤθῃ 
“Ὠγουρὴ Ηἰ πὶ" τὸ “ ΟΥ̓ΕΓ υηΐο σοά (δε 
βλοῖῆςα οὗὨ Ῥγαῖβε (αἰνέσεως), [πα 15, [πε 
ἔπι οὗ 1ρ5 [μαὲ ρῖνε [ῃαῃκ5 (ὁμολογούν- 
των ἴο Οοὐ. διπη αν ἴῃ Ἐοπι. χν. 
21-τι, ΟΠπϑὶ 15 ἢσϑῖ βοῖ ἰοσί ἢ 48 ΟἿἿΓ 
Ῥαϊζεσγῃ 1η ἴῆ6 ἐπάυταπος οὗ “ΤΕΡτΌΔ ἢ 65᾽" 
(ὀνειδισμοῦ, δΔηὰ [Πδη 45 πανί δοσοτη- 
Ρἰ 5ῃεἀ 1ΠῈ Ῥτοπηῖδεβ, ΉΙΟἢ 5ροα οἵ ἴῃ 8 
ΟεηῈ1]65 85 είνιηρ “ργδαῖβε" δηὰ “ΠΏ Κ5᾽" 
ἴο Οοά (ἐξομολογήσομαι.. αἰνεῖτε). 

ἴῃ εἢ, χ, 333-316 16 τηοπίοη οὗ “τὸ- 
Ῥτοδσῇος 15 Τ0]]οννεα ὉΥ δὴ ἐποουγαρθ- 
τῆδτῖ ἴὸ “ ρδῖθηῖ ἐπάυσγδησε ἢ (ὑπομονή). 
50 ἴξ 15 1ὴ ΕΠ. χν. 3---5. 

8. Ἰη χὶ. 27 Ἧὸ ἤανθ ἴδε 0 Χγ»)ιΟ7Ό7Ι, 
“25 σεείπφ Ηΐϊτα ἴπαϊ 15 ἐποέείδέε᾽" (ἀόρα- 
τον). 80 ἴοο 1η οῃι. 1. 20. 

9. ἴη οἷ. ΧΙ. 21 νὰ τοδᾶ, “τηδλῖο 
γοῦ Ρογίεςϊζ ἴῃ ΘΥΕΙΥ͂ ροοαῖ ΜΟΥ ἴο ἀο “71 
τοῦ, σσουτϊῖησ ἴῃ γου παῖ ἩὨΙΟἢ 15 σωζρί- 

 ΤΡς τεσῦ καυχᾶσθαι οσζσυτς ἴῃ ἴῃς Ν εν Τεϑ- 
Ὥσθεης 37 {ἰπ|εβ; οἱ ΨΒΊΟΒ 35 το ἴῃ δῖ Ῥυ]:-- 
καύχησις 12 [ἰτηες, οὗ ὙΠΙΟΝ ΤΙ ἅτε ἰῃ δῖ Ῥαμ]}:--- 
καύχημα τι {ἰπιε5, οὗ ὙὨΙΓΝ το 8τῈ 'π ὅι Ραι]. 

2 Ὡς ἙΑττατ (" 11{ε οὔ ὃὲ Ῥ,,᾽ 1. 163) ἴῃ ἱταοίηρσ 
ἴδε οοσπεχίου δεΐνεεη 81 διερβοπ᾽ 8 Ξρεςοἢ δῃηά 
“δε τοτίεπςς οὗ 5: Ῥαμί, ποῖϊςεβ. "με βᾶπιε ἴσα- 
ἀϊῦοο (Αεῖς νἱϊ. 51; ΟἈΙ. ἢ. 19). 

αδίς (εὐάρεστον) πὰ ἩΠ5 5ἰρῆϊ;" ἀπά ἴῃ 
Ἐσοηι. ΧΙΪ. 2, “τῆαξ ρυοα δϑὰ Ρατίδοι δηὰ 
σεῥέαῤίς (εὐάρεστον) τοῦδ Ὁ Οοά." 

10. Τῆς νοτγά μεσίτης, ΜΠ Οἢ οΟοου5 
ἰῃ οἷ. νἱϊ. 6, χ. 15, ΧΙΐ, 24, 15 Ἰουπὰ 
εἰβενῃετε ἴῃ ἰδὲ Νὲν Τεβίδπγεηϊ ΟἿΪΥ 
ἴῃ Οδ]. 1. 19, 20, Σ Τίπι. 1, 5. (1π 
ἴῃς ΟἹὰ Ταβίαπιθηΐ ΟὨ]Υ ἴῃ [οὉ ἰχ. 33.) 

Νον οὔδοτνο, ἴῃ 
(1) [πὸ 411 τῆς (ἔτεα ἢ]ασθβ οὗ {ἢ]5 

ἘΡΊ51[16 τη6 Μεάιαῖος Ἰηϊγοάμσοεβ ἃ ἐπονν," 
ΟΥ “ θεῖε" Οὐνεπαμέ, ἰὴ ἩἘΙΟΝ “΄ Ὀαίῖοῦ 
2.γορεῖσές " Ἅτὸ επηθοάϊεά, δηα δϑροςοῖα!ν 
(ἰχ. 15) ἴδε “2 γρνεῖδό ὉΓ ὅπ εἴοτγηδὶ 
ἑπλεγίαμο." 80 ἴῃ Οδ]. 11. 1.4---19 (ΟΡ. 
29) ἃ σοηίγαϑῖ 15 ἄγαν θεΐνθοη [ἢ6 οἱά 
Ορυεπαρμί ἀπὰ οὐδ παῖ 15 ὁβί Ὁ Π5η θα ἴῃ 
(σού 5 2»γογεἶξε οὗ α ἴαϊυτε ἡπλεγαμῶ. 

(2) 1π Ὀοῖῇ Ιχ, τῷ δηὰ Ὁ δὶ. 11]. 17)-οὶρ 
(6 εἰάεσ (ονεηδηϊ 15 σοργεβοηϊοα 85 ἃ 
[ΟΙΔΡΟΓΑΤΥ Ῥτον ϑίοη τηδᾶὰθ [ῸὉΣ “[τΔῃ5- 
δτεββίοῃβ " (παραβάσεων). 

(3) ἴῃ ἰχ. 15, Ὁ]. 11. 12, 1 Τίπι. 1]. 
6, ἴα Μεάιϊαϊοσ ρῖνεβ ΗἰτβοὶΓ ἃ5 ἃ 
ΤΔΏΒΟΙΩ [ΟΥ 51:2] τηθη. 

51. Ἡογας ἐπ δέἔς Ἐριής τολέρλ ἀγὲ 
σείδονε μϑεα τἦμπ 166 λίσιυ 7έρίσ»ιεηξ ὧν 
απ» ἐχεζῤέ δ, αν, μέ τυλέολ ἀξ πδός 
,)χέερην ον τοῖῇϊἦ τορι εαρίαγιν οὗ 
91 7»67. 

1. κλῆσις, 1]. τ. Ιῃ 51 Ῥαὺ] πύτἪ 
ἔτηθβ ; οἰβθῦῃογο ΟἿΪγ ἰῃ 2 Ῥεῖ, ἱ. το. 
Ιη οἢ. 1101 τὰ Πᾶνα κλήσεως ἐπουρανίον, 
ἴῃ ῬΉΪ]. Ν]. 14, τῆς ἄνω κλήσεως ; [ῃς 
εαυϊναϊεποα οὗ τῆε ἔνο ἐχργεββίοηβ θὲ- 
οοτηΐηῃρ ενάθηϊ, ἤθη ΜῈ ΠοΟΠΊρϑΓα ςἢ. 
ΧΙ. 22, “ιερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, ΜΙ ἢ Οα!. 
ἷν. 26, ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ. 

2. ἐπουράνιος 5 ἰουπηὰ τἦὖχ Ἐἰη68 ἴῃ 
[Π15 ἘΡριβῖ]α; ἴῃ 51: Ῥδὺϊ “ιυεῖνε; εἾ56- 
ψἤοτο, ὁπ ἴῃ 81 Μαῖίπον, δηὰ ομτ ἴῃ 
51 }οἤη. 

84. ἁγιασμός, ΧΙ. 14. ἴῃ 581 Ραυ] εἰσλ 
Εἰπ165 ; εἰβθνῇεγα ΟἿἹῪ ἴῃ σ Ῥεῖ. 1. 2. 

Ι͂η 1 ΤὮ655. ἰν. 2 1ἴ 15 σοηϊΓαϑῖθα ἢ 
πορνεία. ἼἸἢα βάσὴς σοπίγαβὶ 15 ἐουηᾷ ἴῃ 
οἢ. ΧΙϊ. 14---ἰτό (πόρνος). 

4. νήπιος, νι. 13. ἴῃ 851 Ῥαὺ ὅπ 
ἘΠγ165 ; οἷς. φάγω. ἴῃ οἢ. ν. 12, 12, 1ξ 15 
υϑοα οὗ 8δη ἡμγζαρίσ οἴαῖς, ψ Ώ]οἢ ἡθοάᾶς 
“ς οΔΟ ΠΡ," 85 ἰῇ Ἐοπι. 1]. 20, 21; δηά 
ἷἰΘ ορροβεά ἴο “ρεπεοϊοη, οἰ. νἱ, 1, 
85 ἴῃ ἘΡῆ. ἵν. 13, 14. 866 Αἶ50 ὃ ν. 1. 

5. στοιχεῖα, ν. 12. ἴῃ 81 Ραὺυ] ίουγ 
{{Π|65 ; 615. ΟὨΪΥ ἴῃ 2 Ῥεῖ. 1}. το, 12 (ἴῃ 
8 ἀϊβετθηῖ ΔΡΡΙΙΟΔΈΟὮ). 



1ο 

Ιη οἢ. ν. 12, 845 πη ΟΔ]. ἰν. 1--- 4, [86 
ΜΟΓ͵ΓᾺ 15 δϑϑοοϊδίς ἃ ψ ἢ νήπιος. 

6. σκία, υϑεα 1ὴ νἹῖϊ]. 5,Χ. 1Σ,οὔΠο δάυτη- 
Ῥγαϊίοηϑβ οὗ πη ἢ ν]οἢ ΕΓΕ ΒΌΡΡΙΙΘα ὃν 
[6 1ἊΨψν. Τῆς Ψψογά 15 50 υβ6α 1 (ΟἹ. 
1. στ; δυῖ ποῖ εἰϑενμεγε 1 ἴμε ΟἹά 
“Γοκίδιηςηϊ οΥὗὁὨ ἴῃς Νεονν. 

1ῃ Ὀοϊῃ εἶ. χι σ δηά (οἱ. ἰϊ. σ) νὰ 
ἰιανε σκία τῶν ̓ μελλόντων. 

η. σαρκικός, νἱϊ. 16. Ιη 51 Ῥαὺυ] εἰ 
ἘΙῚ65 ; 6]5. ΟὨΪΥ ἴῃ 1 Ραῖ, 11. αἱ. 

8. ᾿δεεκδέχομαι, 'ἴχ. 28. Ιῃ 51 Ρδυὶ 
οἷς {{πΠ|65 ; 65. ΟὨΪ ἴῃ 1 Ῥεῖ, 11]. 20 (566 
οὶ, (δοϊποίςε 3». Ρ. 7) 

Ιῃ οἷ. ἰχ. 28 1ἴ 15 υϑεὰ οὗὨ ναϊηρ ἴοτ 
Ομηϑῖβ ϑεοοηὰ (ουληρ. 850. ἴἴ 15 1η 
1 Ο(οτ. 1. 7, ΡὮ]. αἱ, ἀρ, ἜΧΡγεβϑὶυ ; δηᾷ 
ὙἸΣΓΌΔΙΙΥ ἴῃ Εσηλ. νἱ. 10, 23, 25, ΟΔ], 
ν. κα. 

Ιῃ ῬῊ]]. 1. 20 ΟἸμπβὶ 15 ναϊεδὰ ἔοσ 85 
ΠΤ ; ἴῃ οἷ. 1χ, 28 ἃ5 ὈΠηρίηρ σωτηρΐα, 

περισσοτέρως, ΡΟΣ, ΧΗ, το. [πη 
8ι αι! πίμο Ὀτλοβ ; αἷβ. ΟἿΪυ ἴθ Μαῖκ 
ΧΥ. Σ4 (ποτα (ἢ6 ἰαίοσ οἀὰ. πᾶνε περισ- 
σωνφ).- 

τ ἐνδυναμόω, χὶ. 34. ἴῃ 8:1 Ραυΐ 
οἷς Ὀτη65 ; αἷς. ΟἿΪΥ ἴῃ Αοἰς ἰχ, 22 ( ὮεΓα, 
πονανεῦ, δὲ [μ|κὸ 45 δ πγχοβῖ σογ ΔΙ ΪῪ 
ταακίηρ υ56 οὗ ἴῃ6 νοσγά ἢε πδὰ ἢεασγά 
ἔτοτη 51 Ῥδὺ}5 ον 1105; 566 ἱ Τίῃηι, ἢ. 
12, 13). [ἡ οἢ. χὶ. 34 1ἴ ταίεγβ ἴο Ὀινῖῃς 
Ῥόνεῦ τεςεϊνεα [πγου ρα (αι, δηά ὶς 
ςοηϊγαδιεά ὙΠ τηδη 5 πδῖυγαὶ “ἐγ 6 Δ }- 
Ὧ655." 50 1ἴ 15 ἴπ Εοῃλ. ἵν. 19, 20 ; (Ρ. 
4 (ου. ΧΙ. 9, Σο, ΧΙ, 2,4. 

11, ἀπολύτρωσις, ἾΧ, 15, ΧΙ, 35. [Ιη 
Θὲ Ῥδὺ] σεύει: τἰπη6 5; 65. Οἠἱγ ἴῃ ὃ: [π|κὸ 
ΧΧΙ, 28. 

Ιη οἷ, ΙΧ. τ ἴῃς ἀπολύτρωσις 15 εβεοίοά 
τΒτουρὰ ἴμε Ὀϊοοά οὗ (ἈτῖϑΕ. 850 1ῃ ἘΡδι. 
). 7. 
ΓᾺ ἐπαγγελία. Τηῃ ἴδε Ἐρίδβι]ς ἴο πε 

Ἡοῦτονβ ἰὰ οσουῖς “ρεγέφερε τἰτη65 ; 1ῃ τῃ 6 
ἘΡΡ. ἴο ἴδ Βοῃι., Ἃ]., ΚΜ Ἐρῆ., 
πιρεπίγ. ἔσο ἰἰτηα5 ; ἴὰ 88 ΡΑυ]Ξ Θρθβοῆεβ 
(Αςδϑ χὶϊ!. 22, 32, Χχυ!]. 6) 2΄γέε τ{ἰπγ68 :--- 
πῃ ἴπε Οοβρεὶς ἀπά ποη- Ῥδυϊπς ἘΡρΡ. 
“υε. (. δὔονε, ὃ 11. 1ο. 

Οὖς. Τῇ «οἦ. ἱν. 1, 2, ἴ[Π6 ἴοττβ ἐπαγγε- 
λία ἀπιὰ εὐαγγελίζω τε ςο-ογτάἀϊπαϊεά; ἀπά 
ἴῃ Αοἴβ ΧΙ. 22 ΜῈ ἢᾶγο, εὐαγγελιζόμεθα 
τὴν ἐπαγγελίαν. 

13. καταργέω, :. 14. ἴῃ 8ὲ Ῥαυὶ 
ζισεπέγ-ῦυε ἴἰτλθβ ; εἷς. ΟἿΪΥ ἴῃ [λ|κα χἰϊ!, 

(ἴῃ ἃ ἀϊβετεηὶ 5556). [ἢ τδε 1ΧΧ, 
ἴμε ψγογὰ οσουτβ ποθεῖς οὐδ ες ἘΖτὰ 
ἰγ---νὶ, ΟἿΪΥ ἔνοὸ Ἰῃβίδῃσθϑ ἃγα αίνθῃ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οὗ ἰἴΐἰσξ 56 ἴῃ οἰαϑδοῖοδὶ Οτϑοῖς. [{ 15, 
τιογείοσθ, ρτθ- ΘΠ ΠΥ ἃ ῬΑΌΪ 6 ἴογτη. 

Ιῃ σ ΟὉοζ. χν. 26 δπὰά 2 Τίπ,. Σ. τὸ 1 
15. υδεὰ οἵ Δ] 15 ἱπρ ἀκαζᾷ ; ἀηὰ ἴῃ οἷ. 11, 
14, οὗ Ὀπηρίηρ ἴο πουρῆϊ “ ἢϊηλ τῃδῖ δὰ 
ἴῃς ρονετῖ οὗ ἀεαίλ." 

Ιῃ οἢ. 11, 8---ἰ4 [ἢ6 Ὑτιῖοῦ 15. σοι- 
τηθητης ὕροὴ 5. νἱϊ. 6; 80 δ ἰ5 1ἰἶζ6- 
56 ἴῃ 1 (ὐοτγ. χν. 25--- 28. 

14. συνείδησις, Ιχ. 9, 14, Χ. 2, 22, ΧΙ. 
18. [Ιη 81 Ρδυ] πουεμέγελγες τἰτλθϑ ; 65. 
ΟἿΪΥ ἰῇ Τοδη νἱῖ. 9, 1 Ῥεῖ. 11. χορ, 11}. 
16, 21. (1ῃ [6 ΓΧΧ, Λοϊε) 
Ιῃ οἷ. 1χ. 14 ψὰ πᾶν, “υγὺν γοων 

εοπφεΐδραε.. «(0 φἐγῦς (λατρεύειν) ἴῃ Ἰνίης 
Οοα." ἴῃ 2 Τίηι. 1. 3, “1 τηδηῖκ Οοά, 
τοΐονε 77 τογτέ (λατρεύω) τοί ῥμγε ὡον- 
ταὐποο" Ορ. αἷςο Αοίβ χχὶϊ!, στ, σ Τίτ,, 
Μὶ, 9. 
Ϊπ «οἷ. ΧΙ, 18 1Π6 δἰ] υϑίοη ἴο ““σοὩ- 

βοίεῃοε" 15. ἱπιτοάυςεά ἴῃ δη αῤοϊορεζές 
ὙΑΥ;- --ϑ ἴῃ Α(ἰβ χχί, 1, χχῖν. 6. (ρ. 
Ἐοιη, ἰχ. ὡ. 

Οἱ λέγ πεγκ] γεεενιδίαμος. 

(1) ῬὨγᾶϑοβ δηᾶ τηοάδβ οἵ ὀσχυτεαϑίοω. 

δ ἵν. 

1. 1, “τῆς (ΔΙ ΠεΓβ;" 85 ἴη Αοίς χιϊί, 32, 
ΧΧΥΪ. 6; Ἀοπι. Ϊχ. δ, χὶ. 28, χν. 8. 

Ἰ]. 4, ᾿ω 5 5η5, ἩΟΠᾺΕΙΚ, δὰ ΤΉΪΓΔΟΪ65," 
τιδη!Ποηδα ἃ5 σοπβστηδίίοηβ οὗ ἀροβίοὶἐς 
δυϊποηῖγ. 501 ἸΠ 2 (ος. χιίϊ. Σ 2. 

ἱϊ, 14, διὰ τοῦ θανάτου ; ετηρ!ογεὰ ΔῸ- 
50] {ε]γ, 85 ἴῃ (ΟἹ. ἱ, 22, ἰῃ βρεδκίηρ οὗ 
ἴῃς εβϊοδον οἵ [π6 ἄἀεδῖῃ οὗ Ογιβα 

1ϊ, Σ7 ἀπά ν. ᾧἱ, τὰ πρὸς τὸν Θεόν ; 85 ἴῃ 
Ἐοπι. χν. 17. Νοῖ εἰβενῆεγεα. 

1". 1, κ"ΒΟΙῪ Ὀτεϊθγεη;" 85 ἰὴ στ ΤὮΘ55. 
ν. 27 (ορ. (οἱ. ἱ. 2). Νοῖ εἰβενθεγα. 

111. 12, ἸΧ. 14, Χ. 31, ΧΙ, 22, “ἴδε ]ἰν- 
ἴηρ Οοά;" 45 ἰπ 81 Ρδι}}5 βρεεςΐ, Αςῖβ 
χίν, 15 (μονβετε εἶξε ἴὼ 81 1Κο β Οο5- 
ΡΕΪ οἵ ἰπ τῆς Αοἴ5), δηὰ σεῦϑε ζἔγηδς ἴτι 
ἢϊ95 ΕΡΡ. ΕἸβενθογε ἴη ἴἢ6 Νὲὸν Τεβία- 
ταεηΐ ἔνε (ἰη165. 

ἷν. 2) ὁ λόγος τῆς «ἀκοῆς. 50 ἴῃ τ Τἢ 655. 
ἱ, χ3, λόγος ἀκοῆς. Νοῖ εἰδενθετε. 

Ϊὴ τ: ὙΤμο55. ἱἰἰ. 12 115 ““νοσζὰ " ἃς 
ἀεβοπθεάᾶ 45 “ἦε τυογα φΓ Οοά τυλέολ 
τοογάείά εἤεείέυεῖν (ἐνεργεῖται) ἴῃ." τῃϑτὰ 
“λα δεοϊίουε.) ἸΙη εἢ. ἵν. 2, ᾿ὐὰ ἃς 
τεαυϊγεὰ 45 ἴῃ σοῃάϊοη οἵ ργοβίηρ ὈΥ͂ 
ἴῃς ποσὰ ; ψ21|6 ἴῃ ἵν. Σ2 ἰΐ 15 βαϊα, "ζᾷε 

1 Ὥεδη Ηονβοῦ τηεηϊϊοηβ “ἂς εἰ ρδαῖὶς δηὰἃ 
τερελίεὰ χείεγεμςςβ ἴο ον σεζορεες᾽" ἃ5 οἧς οἵ ἴΠ6 
τιλυκοὰ Ῥεςυ]ίατίτες οὗ {με Ῥακίοιαὶ Ερίξι] ες 
(' Ηυϊεεδα 1,.ν᾽ Ὁ. 147). 



ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙῈ ΤῸ ΤΗΕ ΠΕΒΚΕΜ5. 

τοσγα ΟἿ Οα ἰ5 Ἰινϊηρ δηὰ ἐἤέεϊέυε (ἐνερ- 
π}" Ἐς 

ἰδὲ 11, σπουδάσωμεν...εἰσελθεῖν. ΤῊΘ 
ΟΥρτοϑϑοη σαὶ 5 ἸΠΟΓα οὗ νυἱνί ἃ σε], 
πθοη Μ͵πΛΠ 8]}] ἴο. χη τῆς σπούδασον 
ἐλθεῖν οὗ 2 ΤΊπ,. ν. ο, ΤΙϊ. 1. 12. 

ἷν. 14.) Χ. 19, ἔχοντες οὖν... ; ἴῃ ραίῃοῖ- 
ἱησ Πρ ἴπε ΤΕ5Ὸ] οὗ ἃ ῥγενίοιβ δυζυγηθηΐ, 
50 ἴῃ 2 (ΤΟΥ. 111. 52 (ο" γ). 

ΥἹ. 3, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός. 1ῃ τ (οΥ. 
χυὶ, 7, ἐὰν ἐπιτρέπῃ ὁ Κυρίοςς Νοῖ εἶ56- 
σἴοτα. 

γι. 8, ἧς τὸ τέλος. Θ᾽ Πι]Ατῖγ, ὧν τὸ 
τέλος, ἴῃ 2 (ΟΥ. χί. 1:ς, ΡὨ]]. πὶ. τ9 (οΡ. 
Βοι. νἱ. 21). 

γ᾽. 9, πεσείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπη- 
τοί, ςρ. Κοη,. χν. 14, πέπεισμαι δὲ, ἀδελ- 

φοί μου, περὶ ὑμῶν'. 
ΙΧ, 12, Δηἀ ΧΙ. 12, διὰ τοῦ ἰδίου αἷμα- 

τος. 50 1 Αςίϑ χχ. 28. Νοῖ οἰςφονῆοτζοα. 
ἴχ, 14, λατρεύειν Θεῷ ζῶντι. Ιῃ τ ΤΉΘ85. 

2 9, δουλεύειν Θεῷ ζώντι. Ορ. 8 111. 14 
δῦονο ; δηὰ ποῖδ οὐ οἷ. 11], 12. 

ἶχ. 26, νῦν δὲ (τεσξηϊ οαἀά. νυνὶ δὲ)... 
ί Ιη Βσοπι. 111. 21, νυνὶ δὲ... 

πεφανέρωται: (Οἱ. 1. 26, νυνὶ δὲ ἐφανε- 
ρώθη; 2 Τί. ἱ. Ιο, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν ; 
Κοπι χνὶ. 26, φανερωθέντος δὲ νῦν : (ρ. 
ΤΙΕῚ 2, 3. 

Οὐς. ΤἢΘ “ποὺ 7 ἴῃ οἷ. ἰχ, 26 ἰς ἴῃ 
ὁοπίχασὶ νπτῃ δηϊοοαάρηϊ “ Δρ68 ᾽ (αἰώνε:). 
50 ἴῃ (ο]. 1. 26 (αἰῶνες) ; ορ. οτῃ, χνϊ. 
26, 2 Τί. 1, Σο (χρόνοι αἰώνιοι). 

Χ. ς, εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον; 50 ἴῃ 
Άσομ. ν. 12 (οη]γ). 

Χ, 19---22, ἔχοντες.. παρρησίαν... ἐν τῷ 
αἵματι ᾿Ιησοῦ...προσερχώμεθα. 80 ἰη ἘΡΉ. 
ἮΝ 12, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν 
προσαγωγήν. ΟΡ. Ἄοτῃ, ν. 2; Ερῆ. 11, 18. 

χ, 26, ἐπίγνωσιν ἀληθείας. 80 1η χ ΤΊ). 
:. 4, 2 Τίμα. 1ἰ 25, 1.. 7, ΤΙ, ἱ. Σ. 

χί τ, 3, 7, βλεπόμενα; ἀεδποίηρ “ΤΠϊηρβ 
ψιεῖθ]ς.᾽"" 50 ἴῃ 2 (ος. ἱν. χϑ, “ρμρ ἔπηεβ. 

Χὶ, ; οἵ “ ἀϊξοεχηίηρ " ἴμ6 
τεϊλοηυ πὶ τιὴιϊο [ἢ6 εγοαϊθα πηΐνοτβα 
κἰδπάς ἴο ἴϊε (ὐγτεδίοσ, δι᾽ πη ασῖγ ἴῃ Εοηι. 
.,. 20. 

χίί, 4, μέχρις αἵματος. (ρ. μέχρι θανά- 
του, ῬὨ1]. 1.. 8; μέχρι δεσμῶν, 2 Τίπι. 
ἵϊ. 9. 

ΧΗ͂Ι, 7, “ ὙΐΟ 5ρΡδἴε τιηἴο γου ἴῃ ποτὰ 
οἱ οὐ" [1 Αοςἰβ χῆϊ, 46, “ταὶ [86 

Δ ΤῊΣ τοϑετηίδηςε ἰς πιοτὸ [πῃ 8 υετθα] οῃσ. 
““Νοιίδρ 'ς τοογε σμπλγδοίογ εις οἵ 81 Ρδὺὶ (πδη 
ὼς Ἰαρθκὶ οὗ ρσί νἱηρ᾽ στε ίοσ σοπιειἴπρ ἴο [ἢοβε 
Ὑδοα; δε Ἰσῖβθος ἴο σοπο αἰ ς᾽ (δα Ηονξοη, 
“ἪΗ.1,.,᾽ Ρ- 32). Ορ. δ]εο οἷ, χ. 32---34. 

ΣΙ 

ποτὰ οὗ σοᾶ 5δπουϊὰ Ὅς δροΐζοῃ υηΐο 
γου." 

ΧΙ, 17, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, 50 ἴῃ 
2 (ου. Χὶϊ. Σ δ. 

ΧΗΣ, 18, “ῬΙΔΑῪ ἴοσ υ5;" 85 ἴῃ Τδ655. 
ν. 25, 2 ΤΏΘ55. 11. σ (ςρ. ἘΡῆ. νἱ. τθ, 
(Οἱ. ἵν. 4)". 

ΧΕΙ, 20, “Τῆς (οά οὗ ρεᾶςς," οἠΪγ ἴῃ 
δὲ Ρδὺ] ; Εοηι. χν. 32, χνὶ, 20, Ρἢ]]. ἵν. 
9.9) 1 ΤΏδ55. ν. 23 (ἸΠ Θδοῦ σᾶθ6, ἱπ τῇ6 
ΜΦΥ Οἱ ἃ ραγιίηρ Ὀδηραϊς[οη). Ορ. 2 (οσ. 
ΧΙΠΟΣΣ. 

Οὐς. Τὰ Ἐοῃλ. χν. 33, 8Ἃ5 ἤοῖο, {6 
τεῦ Δα Ὀδοη δϑκίηρς ἴἤοβα ψῇοπι ἢ6 
δαἀάγοβδοά ἴο ῬΧαΥ ἴπαῖ ἢῈ τωϊρῃϊ ὃς 
ΘΩΔΟΪΘα ἴο νἱϑὶϊ τῇ 6 τη. 

ΧΗΣ. 20, “τπαὶ Ὀτουρῃξ Ὁρ (ἀναγαγών) 
ἔγοπι ἴῃς ἀδδά.. οὐτ Γοτὰ 7655; ορ. 
οι. χ. 7) “ἴο ὈΠηΐ ὕρ (ἀναγαγεῖ 
Οηηβὶ ἔτοπι ἴῃς ἀοδὰ." ἘΞ ΠΝ 

ΧΙ, 21, “ΘΥΘΙῪ φοοὰ νοτῖς." 80 ἴῃ 
2 (ογ. ἰχ. 8; (ο]. ἱ. το ; τσ Τίπι. νυ. στο; 
2 Τίγῃ, 11. 21; Τιῖ, 1. τό, 1]. τ. Ορ. 
2 ΤΏ655. ἰἰ. 17; 2 Τίμα. 1. 17.ὕ 

ΧΙ, 22, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἃς 
ἴῃ οηι. χν. 30, χνΐ, Χ7; 1 Οοσ. χνΐ. 1:ξς. 

ΧΙ, 22, ἀνέχεσθε; υβοὰ ἴῃ δϑκίηρ ἴοσ 
ἴη6 ἰογθοάσγαπος οὗ ἢὶβ σοδάριβ, ἃς ἰῇ 
2 (οΥ. ΧΙ. 1 (ςρ. Ὁ. 4, 19, 20). 

ΧΙ, 23, “Ουγ Ὀτοῖμες Τιμοίῆγ,᾽ 85 ἴῃ 
2 (οῖ. 1. 1; (ο].}. χ; ΡἈ Ομ... σ. 

ΧΙ. 23, ἐὰν τάχιον ἔρχηται. ΕῸτΣ [ἢδ 
Ῥῆγαβθα 866 σ Τί ἐν 14; δῃὰ ἴοσ ἴῃς 
5} 0] οἰ-πηδίῖοσ οοπρ. 1 (οὐ. χνί. χο, 
ῬῺ]]. 11. χ9----24, 2 Τιτη. ἷν. 9 

ΧΕ, 24, “411 ἴῃς 5αϊηϊς5," 2 Οοσ. χιϊὶ, 
13; ΡΠ]. ἵν. 22. 

ΧΙ. 2ς, “Οταςα 6 ψὴ ἢ γοῦ 4]},᾽ 45 
ἴῃ ΤΙΌ Π|. χο; ορ. (οἱ. ἵν. 18, σ Τίπι. 
ΥἹἱ. 21, 2 Τίηι. ἱν. 22. ΑΙΙ 8ὲ Ραιυϊ"ς 
Ἐρ 9.165 οἴοβα νι βοιὴβ ἔοσπι οὔ 15 
βδἰυϊδ!οη ; δηά 5 ΟὨΪγ. 

(2) (Οοππεοεῖϊνο φαγί ςἶεβ, ψταπιπιδίῖοδὶ 
ἔοττηβ, στῆοϊοσγί δ] τηδηποσ, στγι πὶ οἵ 536ῃ- 
ἴεποεος, ἄτα. 

ΤἼΘ σαβοπι ]ηοο5 ΜΉ ϊοἢ αν Ὅδοη 
ΜΠ Πετῖο Ῥοϊπιθα ουὖἱ ἃζοθ, ἔογ ἴδ τηοϑβῖ 
Ρατῖ, ἃ5 ὑεῖ ἃ5 [ΠΟΥ ἅστα μἷαίη. [ἱ 
ΤΔΥ δ ν6}}] ἴο δαἀ 84 εν νῃϊος, ᾿γ οὗ 
655 ἱηιτηβὶς να]θ, Ῥόβϑθε85 ἃ βρδοΐδὶ 
διρυσηδηϊλίινα ἔοσος οὗ ΠΟΙ͂, οὐ ; 5ίποθ 
ΠΟΥ 5ῆον παῖ ἴῃς ἰλεῖπου οὖσ δηλ] γϑὶς 
οὗ ἴῃς ἰδησυάσε οὗὨ [Πἰ5 ΕΡΙ5Ε]6 ζοςβ, [86 

1 ΤΠ) εἰ ἰσϑο ἢ δάτηϊ 5 σα ΚὶΥ παῖ, ἰοτγαγὰς τῆς 
εἷοβθε οἵ (ες ΕΡίπξιἶο, “γε βεεῖ ἴο ἤθᾶγ .δ, Σχοΐ, 
μα πο ορέ εἶφε.᾽" 
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ΤΏΟΙΘ ΙΔ 65 1}Ὁ ἄοο5 115 ΚΟ 655 ἴο τῃδξ 
οἵ ὅι:. Ῥδι}}5 ἩΤΙΠΏΡ5 βίδηα ου ἴο νίενν. ἡ 

1. τοιγαροῦν, Χὶϊ. Σ. Ἐ]Ξεν Ποῖα (1π 
Νεον Ταβι) ΟἿΪΥ ἴῃ τ Ὑἤεβ5. ἵν. 8. 

2. καθάπερ, ἵν. 2 (Δῃᾶ ν. 4, Κ.Τ.Ρ) 
Ιη 81 Ραδυὶ] ἡ ζέσις. Νοῖ οἰβθνῇοτα. 

Ιη οι ἰν. 2 δηὰ ν. 4 11 15 (Ὁ]ονεα ὉΥ 
καί; 45 ᾿ἴ 5 'ἰη Εοτῃ. ἵν. 6, 2 (οΥ. 1. 14, 
: ΤΏΕβ5. 11. 6, ἵν. 5. 

.« νψυνὶ δὲ, ν"}}. 6, χὶ, στό (απὰ ἴῃ στεοθηῖ 
οἀὰ,, ἰχ. 26). [Ιῃ 81 Ῥαδιυ]}5 ΕΡΡ. ἐἰρλϊεοη 
ἑἑψιός. Τῆς οπέν οὐδέν ῥέαεές, νλετα νυνὶ 
ΟσουΓβ, ἅτε ἴῃ 51 Ῥδὺ}}5 βρεεοῆεβ, Αὐςῖβ 
ΧΧΙΙΟΙ, ΧΧΙ͂ν. 13: 

4. δι᾽ ἣν αἰτίαν (45 ἃ ςοπῃεοῖῖνε), 11. 11. 
Ιη 81 Ῥδὺϊ] ζάγεε “γι. Νοῖ δἰβεύνῇοσα. 

5. ἐπεί [(Ο]ονεα ὈῪ ἃ αιοϑβίϊοη (-: “(οσ 
οἴμοι 56), χ. 2. 50 1ῖη Βοπι. 1}. 6, 
1 ΟοΥ, χίν. :ό, χν. 29 (οῃ]γ). 
Α οοἸτεβροπάϊπρ ι.56 οἵ ἐπεί σπου ἃ 

αμπεϑίίοη οὐοὺτβ ἴῃ Οἢ. Ἶχ. 26; 45 1ἴ ἀοε65 
ἴῃ Εοπι. ΧΙ. 6, 22,1 (οΥ. ν. 10, Υνἱ 14 
(οῃ]γ). 

6. Τῃ ἱἷν. ὃ απὰ ὙΠ]. Ἰ ΜῈ ἢδνα τς 
ΒΟΘΊΘΩΟΘ, εἰ γὰρ.. τὴ οὐκ ἄν. 

ΓΕ 534Ππ16 οσουτβ ζάγεε μέντα ἴπι 51 Ῥϑ}}}5 
ἘΡΡ. (1 ον. 11. 8, χὶ. 41; Ὁ]. 1. το), Ὀυϊ 
Ὡοΐ 6ἰ ΘΟ ΠΘΓΟ. 

7. ἴῃ νι]. 4 σὲ δᾶνε εἰ μὲν γάρ; ἃ 
σοπιδιπαίοη ἔουπα ἴῃ 2 (οΥ. χὶ. 4 δηά ἴῃ 
δὲ Ραιι!]5 βρεεοῦ, Δςοῖβ χχν. 11, δυῖϊ ποῖ 
οἰβονοσο. 

8. [ἡ 1]. 7 νὰ ἢδᾶνα ἃ αιοίαζοη ἴγοτῃ 
πε Ο. Τ. ἱπιτοάυσεα ὈΥ ἃ καθὼς..., ΕΠ 
80 6}}1ρ515 ὑγβοθαϊηρ 1, ΤῊΕ 58Π16 ὙΘΤΥ͂ 
τολτκαα Ῥθου] Δ ΠΥ 15 ἔοαπά 1ῃ Βοτ. χν. 
4, 21 Ὧπᾶ 1 (οσ. ἱ, 21, 11. 9 (οη]γ). 

9. ἴῃ ν]. 17, νἱῖ. 18, γα ἤανα ἃ ὩδυϊοΥ 
δα)]εςῖῖνε (ἢ τῆς ἁτιϊο ε) υϑεά 45 δῇ 
δὈϑῖγαςϊ πουη, ἢ ἃ ἀερεηάθηϊ ρεηϊανα. 
ΤΗς 581}6 5 ἰουπά ἵπ Ἀοτι. 1}. 4, Υ111. 3, 
χ, 22; 2 ΟΟΥ. ἱν. 17, ν1}. 8; ΡΠ. ἵν. 5. 
Μοτε Ῥαγιου δτίγ; ΜΙΠ οὗ. νῇ.. 18, τὸ 

αὐτῆς (Ξ τῆς σαρκικῆς ἐντολῆς, ψ. 16) 
ἀσθενές, ς ΘΟΠΊΡΑΓΟ οι. γ]}}. 3» τὸ ἀδύνατον 
τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκύς. 

10. Ιῃ ΧΙ. δ, ἀφιλάργνρος ὁ τρόπος᾽ 
ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν (Δτι ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ 
οδίθροποδὶ οἶαιβε, ἐο ]ονεὰ Ὁγ ἃ ῥᾶζγῖ!- 
εἱρίαὶ οπε; θοιἢ θείηρ, ἴῃ ἔαςξ, Ἀοτίδίοσγλ); 
ται ΚΙ ἢ ῬΆΓΑ}]ε] ἴο Ἀομῃι. ΧΙ, 9, ἢ 
ἀγάπη ἀνυπύκριτος᾽ ἀποστυγοῦντες τὸ πονη- 
ρόν. 

11. ἴην. 11, χὶ. 18, ἡμεῖς Τείοτς ἴο 
[6 νοῦ 5ἰηρὶ; 85 1ἴ νΟΙΥ 1τΘαΌΘΏΕΥ 
ἀοσο5 ἴῃ δ1 Ραυ], 

12. [Ιηὶν. 12 ἴΠ6Γ6 15 δὴ υπιβιιαὶ ςο- 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΓΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Βί ΠΙΟΟΣ ; ἴῃ 6 Τεϊδεῖνς ὅ ὃς ἰακίησ ἃν δ΄ 
δηϊεοσάεξηϊ αὐτὸς ψΙ ἢ ἃ βρης Ὀτεακ 1η- 
τεγσνθηϊησ. ὙΠ βᾶπη6 15 ἰουηα ἴῃ ΕΡΉ. ἱν. 
15, τό, (οὶ. 11. 1ο. 
13. ΙῈ 11. 9, ἷν. 14, ΧΙϊ, 2, 24 (ςρ. 

ΧΙ. 20) [6 5δογθα πδηλθ, Ἰησοῦς, ἰ5 τηδαᾶα 
(ἢ τηατκοά ΘΠ ρ ΒΔ βἰ5) ἴο (ΟἸ]ονν ἃ ἀε- 
ΒοΠρΏνα οἰδιι56. 90 [ἴξ ἰ5 ἴῃ Αοἰβ ΧΙ. 2.2 
Δηά χ Τηδδβ. 1. τὸ (ςρ. Άοπι. ἱ. 3, 4, 
Σ (ογ. ν. 7). 

14. ἴῃ νὶ. 10, ΙΣ, διακονήσαντες... καὶ 
διακονοῦντες" ἐπιθυμοῦμεν δὲ... ἄχρι τέλους; 
[6 ταρὶ ἃ σοπιθὶπαίίοῃ οὗ ρᾶϑϑῖ, Ῥταβεηῖ, 
ἀπά [αἴυτε τος 4}}5 ἴπδῖ οὗ 2 Οογο .. 13,14, 
ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέ- 
λους ἐπιγνώσεσθε, καθὼς καὶ ἐπεγνώκατε. 

15. Τῇδ υ8ὲ οὗ τινες ἴῃ 1], τό, ἴο 
ΤΩΙ τηἶδα [ῃε βίαϊετηθηϊ οὗἩ [5γ46}᾽5 διε, 
15. ΒΕ ΓΙΚΊΠΡῚΥ 5: Π}]ὰγ ἴο ἔπαΐ 'ἰπ Εοπι. 11}. 
1---4 Δῃὰ τ (οὐ. Χ. 7--1ο. 

16. Ϊῃ 50ΠΊ6 σᾶ865 6 56 6 ἴο Ὦανδ 
(Ἀ6 νεῖ 5ίγυσίυζε (Δηὰ ἀνεη 16 τῆγιθτ) 
οἵ 81 Ρδι}}5 βεπίθησοθϑβ τορτοάδιυςθά, ΤΠΗυ5: 

(σα) ΤΠς Ὀαϊδησθα οἷδιυι565 οὗ χ. 39. 
ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν δΔηὰ πίστεως εἰς 
περιποίησιν ψυχῆς, ΤΟ56Π10]6 ἴἤο56 οὗ Βοτῃ. 
ΥἹἱ. 16, ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἀπὰ ὑπακοῆς 
εἰς δικαιοσύνην: μος τῆς Βέμετγαὶ δι ταοῖασα 
οὗ τὴ6 γέῖβε, οὐκ... εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ εἰς 
περιποίησιν ψυχῆς, ἢΔ5 ἃ οΙοβα ΡΆΤΆΠ]ΕΙ 1 1 
χα ΓΠ655. ν. 9, οὐκ. .«εἰς ὀργήν, ἀλλ᾽ εἰς περι- 
ποίησιν σωτηρίας. 
(ὁ) Ιῃ ν. 5 6 ἢᾶνο, οὕτω καὶ ὁ Χρισ- 

τὸς οὐχ ἑαντὸν ἐδόξασε.. .«ἀλλ᾽ ((ο] ονγεὰ Ὀγ 
ἃ ἴοχί ἔσο ἴῃς Ο.ὕ Τ. .); 5 ΓΙΚΙΠΡΙΥ ῬΑτΔ11ε] 
ἴο Ἀοτα. χν. 3, καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ 
ἑαντῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ. ((Ο]Ἱονεά ὈΥ 4 ἰεχι 
ἔγοτῃ ἴῃ Ο. 7... 

1. [ἢ ΤΩΔΏΠΘΓ, Δραΐη, ΠΟῪ ἔοτγοι 
ἄοεθς. [ῃ6 παροξυσμὸς ἀγάπης οἵ χ. 24 
ΤΕΟΔ]} ἴο ΤΠ ΟΣΥ ἴΠ6 φιλοτιμεῖσθαι ἥσυ- 
χάζειν οὗ τ Τῇθ85. ἷν. 1, δηὰ [ἢς 
τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι οὗ Ἐοτχω. ΧΙ!. 
1ο! 
ΗΟ 5: τ]]ατγ, ἴοο, ἰῇ ρατγαάᾶοχ 1ἰη Χ. 34, 

“Ὑεῖοοκ Ἰογία!!ν (μετὰ χαρᾶς) ἴῃς ΞΡΟΙΠης; 
οὗ γουγ ζοοάς,᾿" ἴο ἴῃδϊ ἰῇ σ ὙΠ655. σ. 6, 
“ανίηρ τϑοασινϑα [ἢς νογὰ ἴῃ πο ἢ ΔΉ Ϊο. 
ἴοη ἢ Ἶογ (μετὰ χαράς) οὗ ἴῃς ΗοΪγ 
Ομοβῖ," δπὰ τῇ (οἱ. 1. σι, “υπηΐο 4}} ρα- 
τἰσηςα δηα Ἰοηρ-ϑυ ἴοσιηρ 1 Ἰογί] 655 
(μετὰ χαρᾶς) "" Ο. 4150 δὲ Ραι} 5 νοσὰς 
ἴῃ Δοςῖδ Χχ. 24. 

δν. 724 τό οὗ Μείαῤῥον-. 

:. ἴην. 12---14 ῬεΙβοηβ οὗ ἸΟΙ͂ν Γο- 
Ἰιρίουιβ δἰἰδϊητηθῃϊ5 ἀγα βροόκβϑη οἵ δ5 ὃε- 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤΗΕ ΠΕΒΚΕΝ9. 

ἴῃ 'ὼῃ δὴ ἐφ σης κιλῖθ, υπᾶϊ ἴἰο ραγίαϊκα 
οἱ 5014 ἰοοα, Θιμλ]δι]γ ἴῃ χα (ου. 11}. 1, 2. 
(ρ. 5.11. 4. 

2. ἴῃ εδοἢ οὗ ἴδεβα ρδβϑᾶσοϑ [ἢ]15 40- 
πος ΤΩ ΕἸΔΡὮΟΥ 15 Ὁ] ον α Ὀγ ἤύο οἴδετβ; 
οὯ6 ἵδίθη ἔσγομλ ἄγολήεσμγε, ἰῇ 6 ΟΙΠΟΥ 
πο ἀργεωεζίμγε, ὅ6ες6 οἷ. νἱ, τ,.}7, 8; 
1 (οσ. 11}. 6---ἰσ. 

3. ἴῃ ΧΙ χ [6 15 σοπιραῖοα ἴο ὦ γα. 
ΤῊ 15 οπα οἵ ϑιὲ Ῥδυ}5 οδμαγδοίεσιϑς 
το Δρἤοσβ᾽. ϑὅϑεει (οτ. ἰχ. 24; Ο4]. ν. 7; 
ΡΒ, 1, χ4; 2 Τίτη. ἱν, 7; Αοΐβ ΧΙ. 25, 
ΧΧ, 24. 

4. Δ οἠροεσέπρ μῤοχ ἐλές, 'ὰ χιὶ, 4, ἴῃ τα 
ΙΞ ἃ Τροῖδρῃοσ ἴακθρη ἐγοηὶ ἴπ6 διε 
ξάκιες; “δ τηοίΑΡ ΒΟΥ σΠδησίηρ ἢεῖα,ἤ 
Βε Ζοο οὔδογνεϑ, “"ὈΧΟΙΪγ ἃ5 1 ἀο68 
ἴῃ 1 (οΥ. ἴχ. 24---27.᾽ 

ς. ἴῃ χ. 33 ἴδε κυβεπηρ ΟΠ 5 Δη 8 
ἍΤΕ σροκεῃ οὗ δ5 “1:Ὡδὰς ὦ :ὡρεώσείε" 
(θεατριζόμενοι) ; ; 80 [ΠΟΥ δΣ1Ὲ 1 χ Οὐχ, ὃν; 
9 (θέατρον... ἐγενήθημεν). 

6. ἴη χιδ. ο ὲ δᾶνα ἃ μαμίϊαϊ τὴρϑ- 
ἸΆΡΒΟΣ, “ΟΔΙΤΊΘα ΔΥΑΥ (παραφερόμενοι) Ὀγ 
νΔΠου5 Δα 5ίσδηρα [εϑοῃίηρϑ " ((ρΡ. Οἢ.. ΥἹ. 
19) σαι αγγ ἴῃ ἘΡΉ. ἱν. 14, “ σαιτιοα 
ἀθουϊ (περιφερόμενοι) ὈΥ ἜΘΥΕ Μ]ηα οὗ 
ἀοοσιης." 

η. [Ιἱν. ΙΔ ΜῈ Ὦᾶνα ἃ ΠΊΕΙΔΡἤΠΟΣ βοῇ 
ἃ5 τηῖὶσῆς δε υδεᾶὰ ὈΥ Οοὔς Ψῆο νγ»ὰ5 σοῃ- 
νεῖβδηῖ ψ11 γιοδίκα 50 0)6ςοἴ8. [1 Πᾶς 
θεςη ροϊηϊεὰ ουἱϊῇ τ[ῃδλῖ τπηείδρἤοτϑ οὗ [Π15 
Κιηά ἀγε ἑουμά ἴῃ δὲ Ρδ0}5 ἘΡί51165 (85 
1 Τίτλ. ἵν. 2, κεκαυτηριασμένοι, 2 ΤΊΩ). 1], 

17). 

δνῖ, ΖΖε Ουοΐζαζίοης ἤν 116 Ο. 7' 

(1) Τοεχῖϑ πιδάδ υὲ οἵ ἰη [15 Ερίϑιἷο δηὰ 
δῖ Ῥδὺυ]. 

1. ες 1ἰ. 7. Ουοϊεά! ! ἴῃ. (ἢ, 1. τ, ν. δ, 
δρὰ Ὀγ 5: Ρδὺ] ἴῃ Αοῖϑ χὶὶ!. 33; ορ. Ομ, 
. 4. 

Τῆο κἰδλίοιγ)εηῖβ τηδάδ ΌὉγ 5. δι], [ἢδϊ 
ῬςΞ ". 7 πδᾷ 1τἴ5 (δ ]πιθὴς ἤθη (τιβὶ 
23 γλίϑεά ἔγοτῃ ἴῃς ἀεδὰ (Αοίβ ΧΙ. 33), 
αἰκὶ τῃηδὲ ΌὉγ Ηἰς τεϑυπεοιίίοη Ηδ ννὰβ5 
“ἀεοϊλτγεά ἴο ὃε ἴῃ6 ὅοη οὗ σοά" (οῃι. 
1. 4), τῆχουσ ταυςὶ ᾿ραϊ οἡ [Π6 ι86 (ἢδϊ 5 
ταδὴς οὗ [ἢ]5 ρδβϑαρα 1ῃ οἢ. 1. 5, ν. δ. 
ΤΒΟΥ 4150 1] υδιγαῖα [Π6 τηθαπίης οὗ ἰῃς 
ἵεστῃ “ Εἰγοι-Ὀεροιίδη " (ῃατλοὶγ, “ΠῸΠῚ 
ἴῃς ἀελά," (ΟἹ. 1. 18) ψὮΏΙΓὮ οσουζβ ἴῃ 
εἶν ὁ 6. 

1 ς ἀνεῖι ροῃ Ὦγ Πεδη ονσεου, “ Μείδ- 
Ρδοις οἵ 58ὲ Ρδηϊ,᾽ Ρ. 137. ἐλ 

3 ϑεεα ρᾶρες ὑγ Ὧν Ρ]υτωρίσε, ἴῃ “ΤΏς Ἐχ- 
Ροΐιοε" ἡ ν ϑύειεα 186. 
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2. Ἐξ, χονὶ!. 7 15 αυοϊεά ἴῃ ἱ, 6, ΤῊΣ 
ΡτείδίουΥ τνοτάβ, “μεη, δραίη, Ης 
Ὀπηροῖῃ Ηἰ5 ἢγεί- ὑεροιίεη Ἰηῖο ἴῃ6 
γγ τ] α (εἰς τὴν οἰκουμένην)," Ροϊπι ἴο νθΓ568 
πῃ 1ἴῃε6 δα͵δοεπὶ Ῥβδίπιβ, χονὶ, 132 δηά 
ΧΟΥΊΙ. 9; ἴῃς ἰδηρυᾶρε οὗ νῃϊοἢ 15 ἀρρ]ϊεά 
ΌγῪ 81 Ραχυὶ ἴῃ Αςβ χνἱ!. 31 (566 οἡ 1. 6) 
ἴο Ομηϑιβ ϑεοοῃά (ουης (οουρ]εά, ἃ5 
ἴῃ “ἢ. 1. 5, 6, Ὑ ἢ τρεηοη οἵ Ηἰ5 σεϑυτ- 
τΕΟ ΓΟ). 

3. ῬΘΟΟΧΟΣ 15 αυοϊεα ἴῃ ). 13, Δηά το- 
ἰειτεὰ ἴο ἴῃ ἱ, 3, νἱ1}. 1,Χ. 1.2, ΧΙΙ. 2. ΒΈΡΔΟΙ 
αυοῖε5 1 ἰὴ α (οσ. χν. 25, δηά σείεγβ ἴο 1ἴ 
ἴῃ Ἀσοπη, νΠ1]. 34, ΕΡΉ. 1. 2ο, (Το]. 11}. 1. 

Ιῃ ἈΠ. νἱ]}], 44 1ἴ 15 5α]!ἃ τῃδί Ομηϑί, 
ἫΝ αἵ ἴῃ6 τρῃι Πδηά οἵ Θσοά...ἐ ἄνει 
ὑπὲρ ἡμῶν" ὌΤὴδ ΟἿΪΥ Ρίδοα ουϊϑιἀα 
Ἐοπλ, νΣ, ἢ Πϊο ἴπ6 ἐχργεββϑίοῃ ἐν- 

ἄνειν ὑπὲρ ΟσουΓ5, 15 οὗ. νἱ}. 25; ὙὮΘΓΙΘ 
ἴξ 15 ιϑδϑὰ οὗ Ηἰπι Ψ ΠΟ ἰ5 5εῖ ἰοσίῃ 85 1ῃ8 
“Ρηαβὶ ἕοσ ἐνεγ᾽ οἵ 5. οχ. 

4- 5. ν]}]. 6 15 ψιοϊεά ἴῃ 11]. 8. 50 ἱξ 
15 ἴῃ 1 (οῖ, χν, 27, ΕΡΆ. ἱ. 22; οΡ. 4150 
ῬῊ]]. 111. 21. 

Ιῃ 1: (οσ. χνυ. 27, 28 ἴῃς βδηιε Ἰορὶςδὶ 
Β[Γ655 15 ἰαϊὦ οἡ (6 “αὐ ἠλέησε" οἵ 5. 
111. 6 ἃ5 δ ἴῃ ςἢ. 11. 8, 

Ιῃ Ῥοιῇ σ (ου. χνυ. 27 δηὰ Ἐρῆ. 1, 22 
1815 αυοίδηοη ἔο]]ονν 8 ὉρΟη ἃ σείδσθηςθ 
ἴο Ρ5. ΟΧΟ 1; 85 ἰἴ ἄοαϑ ἴῃ (ἢ, 11. 8. 

ς. Ορῃ. Χχὶ!. 16 15 αυοϊεὰ ἴῃ νὶ, 13-- 
17, ἃ5 ΒΌΡΡ  γἱίηρ 8  Βτουπά οἢ ὙὙὩΊΟἢ [6 
“Βεῖγο οὗ ῥσοπηῖβθ" ταϊρηϊ δεουγεὶν σαϑῖ 
1πεῖγ πορεῈ. ὙΠ βᾶιηθ ι.88 8 τηδάς οὗ 
ὅδξηῃ. χχιὶ. 1τ6---ἰ 1 ΟΔ]. 1}, 8:--20. 

6. Τεῖ. χχχὶ. 31---34 15 αυοϊδα 1 νἹῖ, 
8---12 Δῃά χ. τό, 17. Τἢδ 584Ππ|6 ρᾶϑδϑαρα 
15. ῬΙΔΙΏΪγ τείειτεὰ ἴὸ ἴῃ 2 (ογ. 11}. 3--ὁ 
(εΡ. 450 νἹ. 16). 

η. ρουῖ, ΧΧΧΙΙ. 35. 15 αυοίςα ἰπ χ, 30 
δηὰ ἴῃ οι. χὶ. 19ς. Τῇῆα τεηάεπηρ, 
ΜΠΙοἢ ἀἰβεῖς νιάεὶν ἔτοτῃ ἴῃ οἵ ἰῃ6 56ρ- 
τυᾶρτηϊ, 15 ἜΧΟΙ τπῈ βάση ἴῃ ἴῃ6 ἴνο 
Ῥᾶβϑδᾶρεβ; δηά 1ἢ δας ἼἿᾶβε ἴῃς νοζάβ, 
“4 βα ]ἢ (Π6 1,οτά," ἂς δἀ θά, (ρ. Ῥεῖον, 
2). 5. 
, ΤΠ πούῃ ἐκδίκησις δΔηὰ ἴδ νϑγ ἀν- 
ταποδοῦναι, σοηίαϊηδαὰ 1ῃ τΠϊ5 αιοίδιϊοῃ, 
ΟΟΟὺΣ 430 ἴῃ 2 ΤΉΘ655. ἱ. 6---8', 

8. ΗδΌ. 11. 4 ἰ5 φιοϊεά 1ῃ χ. 38. 80 
11 15 ἴῃ Εοτῃ. 1, 17 δηὰ Ὁ δὶ]. 1}, χτὖ, 

1 Ῥευΐ. χχχὶΐ ἰ5 φυοϊοὰ Ὁγ δι Ραυ] ἰῃ ἴνο οἴδετν 
Ῥίαοςβ, οπῃ, χ. 19, χν. 10; Ὀαϊ ποῖ εἴξενμεσε ἴῃ 
τε Νεν Τοεείδιηθηῖ, [1 5 αἷϑὸ τείετιθά ἴἰο ἰῇ 
1 Οοτ. χ. 20. 

3 ὙΤλε ἀεπυποίαιίοη οἵἨ ἁ ὠ7κρμδεοδί ἴὰ Ἡδῦ, ἱ ἰς 
ᾳυοϊςὰ ὉΥ δὲ Ῥαυϊ ἱῃ Αςῖς χὶ!!, 41. 
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Ιῃ Εοχῃ. ἱν. 16---22, ἩΏΟΙΟ [6 ἐκ 
πίστεως οἵ ἴῃ φιοϊδίοη 15 Ξρ6ςο4}}γ ἀνεὶς 
ΡΟ, ΑΡταμδηνβ Θχδηρ]ς 15 Ὀτουρῆϊ 
[ογψατὰ ἴο 1]Ἰυπίγαῖο [η6 πδίιτα οὗ (δ ἢ ; 
δὰ τῆς ἰδηριαρε ΒΊΟΝ 15 υϑεαὰ σοῃςεΓΏ- 
ἵπρ δὶπὶ θεῖα ἃ οἷοβα σεβεηθίδηος ἴο 
ἴαΐ οἵ οἰ. χὶ, 8---ἰρ (566 αὔονς, ὃ 1. 1). 

Ιῃ ΟἹ. 1, αἰϑο, Αθγαῃδηλ5 Δ} [ιᾶ5 
ἐαυδὶ ρῥγουηίπεηςα ρίνεῃ ἴο ἷξ. 

Ιῃ Ἄοἢῆ. χ, χὶ, Κοῃηι ἵν, (αἱ. 1, (δ ἢ 19 
Τερτεβεηίεα 5 ὦ γρη γεϊϊαποε ὁπ Οσά᾽ς 
2 γονιΐξε (ἐπαγγελία ; 8566 οἷν. χ. 36, ΧΙ. 9, 
11,13, 17; ἈΟΠΩ. ἵν. 12, 14, 16, 20, 21; 
Οὐδ]. 111. 14, 1ό, 17, 18, 10, 21, 22, 20). 

9. Ὅεη. χχὶ, 12. 5 αυοϊεα [ἴῃ χὶ. τ 
δηα ἴῃ Ἐομη. ἰχ. 7. 
Α νϑσβὲ τη ἴδ ᾿πηπχοάϊαϊο σοηϊοχῖ, θη. 

ΧΧΙ, 10,15 ασυποῖρά ἴῃ ΟΔ]. ἱν. 320; ἴῃς ΠδΓ- 
ταῖϊνα 1 θη. χχὶί. 1---12 Ὀείηρ, ᾿Ἰηἀεεά, 
ἴδε Ὀα5]5 οὗ ΟΔ]. ἵν. 22---21. 
Α 5: ΠῈ}|ΔῚ ογαοὶς ἴῃ ὅξη. χχν. 23 ἰ5 

αιοϊεά ἴῃ Ἀομι. ἰχ. 12. 

(2) ἘἈσιλαγκαῦΐο ςοἰηςοϊδηςο5 ἴῃ ἴΠ6 τηούς 
οὗ εἴης ἴδ. ΟΟὙΥΤ. 

1. [ἴῃ ἢ]. 7, “45 ἴῃς Ηο]γ Οδοϑβί 5341. 
Ορ. Αςοῖβ χχνἹ. 25, ““Ὗὲ}} βρακε τῃ8 
Ἡοἱγ Οδιοϑῖ... βαγίηρ.᾽" Νοῖ οἰβενῆεσα. 

2. ἭΊ ἰν. 7, “ βαγίηρ ἐπ ᾿γαν!α." (ρ. 
Ἐοπλ. ἴχ. 25, “᾿βαγίηρ ἐπ Ἡοβεα." 866 
4150 Αοῖξβ χἣ!. 40. 

3. ἴῃ ν. 6 τε πᾶνε καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ 
λέγει; ; πὰ ἴῃ ΔΑοῖβ χὶλ. 4ς, διὸ καὶ ἐν 
ἑτέρῳ λέγει. 

4- ἴῃ νἱ!}. σ, ὅρα γὰρ, φησί, πῃ τ (οτ, 
νἱ. τό, ἔσονται γὰρ, 

5. ἴῃ χ. 30 λέγει εὔνο 15 δαάεα. 
50 ἴῃ Εοχῃ. ΧΙϊ. 19, Χίν. 11) 2 (ον. νΥἱἹ, 
Χ7. 

6. ἴῃ χὶϊ. 5 τῆς Ο. Τ. τοχὶ ἰ8 ᾿ῃῖτο- 
ἀυςοαὰ Όγ ἃ Ὀοϊ]ὰ ρΡειβοηὶοδίοη : “ ΤῊΘ 
δχῃοσίδιου, ν]οἢ ἐὐηυεγεοίλ τοὴΐὰ γοῖς 85 
ΜΠ 5οη5 ; ΜΥ 50ῃ, ἀδβριῖ56ε ποῖ ἴῃοι....᾽" 
ΘΙγΆ  Ασν ἴῃ οπι. χ. 6, “Βα τρῃϊθουϑ- 
Π6585 ὙΠΟ 15 οὗ δι ἢ φρεέαζείλ οε 1λὦ 
τοῖδέ; 547 Ὡοῖ ἴδπου..... 1: δπὰ ἴῃ Ὁ]. 11}, 

1 1 5Δγ, “ρεείαίγ, Ὀδοαυβς ἰἰὶς Ῥῆγαβε ἀοπιΐ- 
πδίεβ με νδοὶς Ἐρίβι]ε; οσουτηίηρ ἴῃ ἰξ οἰεύοε 
ιἰπλεβ. ΤΈΘ 1ἰκ6 πῆδὺ ὃς καϊά ἰπ τεραγὰ ἴο [δε 
Ἐρίβι]ς ἴο ἰῃς Οαϊαϊίαηβ; ἴῃ τς ἢ τὰς Ρἤγαβε 
ΟὐουΣΒ -μέρς {ἰπιε5. ΤΉῊς ΟΠΪΥ οἴδες ρίαξε ἴπ (Π6 
Νενν Τεβίαπιεηι ἤεσε ἃ ἰβ ἐουηα ἰ5 [4 π|68 ἰΐ. 24 
(““ποί οἵ (11). 

3 ΤῊΪ5 βυρρ]ε5 δῇ δῆβνγοῦ ἴο (ἣς οὔ-τερεαϊοά 
Ἀ55ετ[οη, {παὶ ἴῃς ςοποεριίοῃ οἵἉ “" ΕΑΓ" 1η. [ἢ}]5 
Ἐρίβι]ς αἰδοῖ ἔσγουν ἴμαὶ νυ ἢἰσἢ Ὀεϊοηρπ ἴο ἰΐ ἴῃ 
τις Ῥαυλπε ἘΡί51168. 

8. ΤῊς οἸ]Πρϑῖς ἰπ διὸ, καθὼς Ἠλ5 Ὀςεῃ ποιϊςεά 
ἃῦους, ὶ ἱν ψ8Ὶ 

“ΤῊ ϑοηρίυσα, “ογεσεείρρ..., δνεαελεα 
" Οοερεί δοϊογελαμά ἴο ΑὈταβιδτ,." 

Ἰ. ἴῃ 1. δ, 11. 12, 13, Χ. 30 Μὰ δᾶνὸ 
5ΕΈΓᾺΪ αυοίδτοη5 Τοηπεοίεἃὰ ὈγΥ “Απὰ 
ρϑῖη τ᾿ 30 ἴῃ ἈΟΠῚ. ΧΥ͂. 1Ο, 11, 12; 1 (ος. 
111. 20. 

845, ἱπήάεεά, Ὀεεη οδ᾽εοϊεά τπαᾶὶ ἴῃ 6 
αυοϊδοη5. ἴῃ 1ἢ15 ΕΡρί 5116 ἀστοὶ ἱηπσοάἀυςξδα 
ὈΥ λέγει, εἴρηκε, δα. ; ψΏ1 51 Ῥδὺὶ (ἰξ 15 
ΔΙ ]οροα) υ5658 τε (οσταβ, “11 15 πίεη,᾽ 
“ῆς ϑοηρίυγα 58: 1ἢ,᾽ ἄς. 

ΤΠο οδ]εσῦοῃ Ῥτοοβθδᾶς οἡ ἴπε (4114. 
οἷοι δϑϑυπιρίίοη ἴῃδὲ, 1 δὲ Ῥαὺὰϊ βεηὶ 4 
Ἰεῖῖοσ ἴο τῃ6 Ηεὔτεν, ἣ6 τηῦβδῖ ποοᾶβ 
γα 48 ἰΓ ἢ νεῖ δαάγοβδίης σοηῖα 
ΓΟ γιϑιῖδη8. Βυῖ, ἴῃ ἔδοῖ, πέτα 5 0 
ἀπο γ τυ παΐενογ ἴῃ τη 6 ο856. 

1. 51 Ῥϑὰὺϊ οἴει υ5ε5 ἴῃς ἔοσπι λέγει. 
ἴῃ Ἐσοῃ. χ. 16---21, ίογ Ἰῃϑίδηςο, ᾿ξ ος- 
οὐγ8 7ομ {ἰπ165 ΠῚ ἴπε δρᾶςοα οὗ “ἐς 
τες. ΙῸ τῇς ἘΡί5ι:]ς ἴο {πε ἘΡἢεβίδης 
16 ΟἿΪΥ ἴνο οἰϊδίοη5 [παι ἀγα τηδὰε τὸ 
Ἰηϊτοάυςοα Ὁγ διὸ λέγει (Ἰν. 8, ν. 14). 

2. ΤΠδ ἔοπῃ “ 5381} " 15 τῇοτ υβυδ] 
ἴῃ δά ἀγεβοῖὶηρ ειυς᾽. Ἡδηος ἴῃ Ας(ϑ χιϊϊ. 
16---43 “'5Α11Π᾿ οὐ “΄5414᾽ ΟσουΓα ἔουῦ 
(1π|65,Δηἃ “τι τεπ Ὁ ΟὨΪΥ οἤςα. [ἢ Ξρθᾶκ- 
ἴηρ ἴο ἴΠ6 Ἀοτηδη Ἐεϊῖχ, Ῥαυὶ 5αγϑ, “"ΑἹ] 
{Πρ 5 τυγζίσε ἴῃ ἴῃ6 1,4.κΚ δηὰ ἴδ Ῥτο- 
Ῥδεῖβ᾽ (χχῖν. 14); Ὀυϊ ἴο Αρήρρα ἴδε 
]ενν ΠῚ5 νογὰς ἅτὰ, “" “ Νοιβδίηρ θυ νῆδὲ 
[πε Ριορδεῖβ δέ 4)" (χχνὶ. 22). 

ΤῊ5 ἰδίου ἔοτγτι 15 ΟὈν]ουΒν τηοϑὲ ἴῃ 
ΒασοηΥ ἢ ἴῃς ᾿νΠοΪς ἴθηοσ οὗ δὴ ΕΡὶ5- 
τἰ6 πηϊοῆ Ὀερίη5, “Οοα, ψῇῃο οἵ οἰά... 
53αζε απο ἴῃς ἐδίπεῖβ ὈΥ ἴῃς ῥσορποῖβ;᾽ 
δηὰ νῆϊοῖ νἱενβ ἴπΠ6 νογὰ οἵ σοὰ δἃς 
“νης δηὰ ορετγαῖϊνε᾽ (ἴν. 12), δά ἀγεβ8- 
ἴηξ ἴπε βᾶπης ΝΑγηΐηρ, σε δῇεσγ ἃζβ, ἴο 
ἴῃς β5υοςαϑϑῖνα ΚΘ ηΘγα ΠΟὉ5 οὗ τηθἢ (11. 7). 

Ἦαγς οἷ υἱειυΐηρ ογ από ρσ 
γε σίομς ἐγιλ. 

Μδηγ Ρῥδγδ 16] 515 ἴἰο δὲ Ρδυὶβ τεδο τ ησ 
ᾶνα Ὀδδη ᾿ηϊτοάυςεά Ἰῃοιἀδηδ }} Ὁ ὑηοΥ 
[6 ρῥγοοθάϊηρ πεδάβ᾽. [Ἷ}ἢ δἀάϊιθοη ἴο 
[0656 τ[ὴ6 ἐο]]ονης (Π] ἢ ἅσγο, πόννανοσ, 
Ὀυὶ ἃ 54Π10}6) ἀξδεῖγε ἴο 6 ποιϊς6ἀ : 

τ. [Ιπ 1. 2-ἰῖ,ῖἀὶ ἃ τειμδικαῦὶς ἀθςοῦρ- 
κτοη οὗ ΟΠ Ξῖ, 45 ϑοη οἵ Οοά, κἰδπὰβ 1 
ἱπιπιβάϊαια ςοηποχίοη νπτῆ πιθηοη οἵ 
Ηἰ5 βαογβοὶαὶ οσκ. 

ὃ νἱΐ, 

1. Ὁρ. Ὧτ Τονπβοη, ' ήοτῖκβ, ᾽1. 91--- τοΊ. 
3 566 ἐ5ρεςί δ! ]ῦ 8 1. 2, 6; 8ὶ 1ἰ. τ, 5.0; 81]. 6, 

10,11, 13; 8 ̓ ν. (1) (τόᾳ.; δὶ νὶ. ἰὨτουσδουϊ, 
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δέ] αν ἴα (οἱ. 1. 13---1ῦΊ; ἴδε. ἸΔῃ- 
ξυλξε εἰ ρ]ογςεά ἴῃ {πε ἵνο ο8565 μανίην 
ἃ 5: ΠΚῖηρ τοβοσηδἰδησε᾿. 

2. ΙὩ 1. ἡγε τεδά τῃδἱὲ (σοι “ἰδϑϊοὰ 
οἵ ἀφαῖῃ “0, εὐεῦ} νιᾶπ (ὑπὲρ παντός)." 
50 ἴ'ἴἢ σ Τίσι. 11, 6, Ης “ρανε Η!π5ε] ἃ 
ΤΆ ΞΟ 707, αἰ (ὑπὲρ πάντων); ἴῃ 2 (ΤΟΥ. 
γι 1ς, "Ὅτς ἀϊεὰ ,“ογ αἰ (ὑπὲρ πάντων); 
ἰη Ἀοπι. Υἱῖ]. 22, Ηδ ν5 ““ἀε]ινετο ὑρ 
3. ὶιϑ αἦ (ὑπὲρ ἡμῶν πάντων)" 
ΤῊ ποηάογῇι] διτδηρεπιεπε δαὰ [15 

οὐ σὶπ πῃ “ἴῃς γσγαές οὗ Οοά;" ορ. Εομῃι. 
ν. 15, 17, 20, 21. 

4. ἴῃ ἢ. το, τσ, (Ὁ γιϑι 15 κῃ (δρ- 
υλἱη οὗ “ΤΏΔΩΥ 505 οὗ (οά, γῆο ἅτε 
“Ἡς;ς Ὀτεῖγεη. [Ι͂η οηι. νι. 29 Ηςε 15 
ἢ ἄγοι ὈΟσγη ἈΣΟΩΡ ΤΏ ΔῊΥ Ὀτείῃτγοη.᾽ἢ 

4.- ἴπ 1. το, 14 τῇς “ἸΏΔΩΥ 505..." 
προ Οοὰ 15 “Ἰεδάϊησ ἴο ρ»»," δῖὲ 
Τορτοϑεηϊοα 85 αν ῬΓΕΥΙΟΌΒΙΥ Ὀδοη 
ἐφ ες ἴἰο δσγάσρε τἤγουρῃ Μία οὗ 
ἀελιὰ." 980 ἴῃ Ἐοχ. νἱῖ]. 14 ἴ., ἴῃς “055 
οἵ σοά,᾽" γῆο σὲ μεὶτβ οὗ “ρώνγ γ᾽" (Ὁ. τ7), 
νος οὔσα Ὀυτάοηςα ἢ} “Ἰἢς 5ρὶπὶ οὗ 
ὀσπάαρεἶ οδυὶησ ἴμδπὶ “10 ,α.᾿" 

ς. ἴῃ 1). 17 1ἴ 15 βαϊα τῃδὶ ἴὶ θεπονεὰ 
7αξα5, ίοσ ἴῃς ἀπε ἀϊδομπατρε οὗ Ηἰς οἢῆςα, 
““ἴο Ὀ6 τηδάς Κα (ὁμοιωθῆναι) ἴο Η]5 
διεῖδγεη. [πῃ Εοπι. νἹῖ}. 3 (ἘΠ ἃ 51: ΓΔ Γ 
ςουπεχίοῃ οὗ τδουρδι), “ Οοἄ 5Ξεηΐ Ηἰ5 
ϑ0η 1ἢ ἴδ Πἰκοη655 (ἐν ὁμοιώματι) οὗ 5ἰηΐιϊ 
βε5} δηὰ ἴπ ῬΏ]]. 11, 6, " [ε58 “νγ͵ὰϑ8 
ταδὰς ἴῃ ἴῃς ᾿ΙΚεηθ55 (ἐν ὁμοιώματι) οἵ 
τε. ἢ 

6. Τῆς ολ536 οὗ ἴποβε σῆο [6] ἴπ τῇς 
Ἡ]ἀογε55 ἰ5 οηϊαρεὰ ὕροὴ (1 τυ ἢ 
5. ΠΥ Π Ὑ οὗ {τεδίταςῃ) ἴὴ 111. 7η---19 δηὰ 
1 (ον. χ. 1---12. 

η. Ιῃ οἢ.ν. 7--- ἴῃς “ οδεάδιοπες " οἵ 
Ομτῖσὲ ἢΔ5 16 βδῖηβ Ῥσγοπησεπος φσίνεη ἴο 
τ ψῃϊςἢ 11 Πᾶ5 ἴῃ ΡΝ], 1... 6, 7. ὅ66 αἷΞο 
Άοαι. ν. 19. 

8. [ἢ ἴχ. τς (σι 5 δἰϊοηίηρ ἀδαίῃ 5 

Δ ΟἿ, ἃς πηϊνοῖβα!  δοκηονϊοάρσοα {παῖ ἴῃς 
ἱεϊοίορυ οὗ ἴδε ΕΡ. ἴο ἴῆε Ηεῦτ. 15. οῃ 4]]} 

ἐξεετεῖλὶ ρῥοΐπῖβ ἴῃ ρτεεπιεηῖ ὙΠ ἰπαὶ οὗ δὲ 
Ῥααϊ ΤΉ 9 δηὶ 15 50 στεδί δῃηά 50 ευἱάεηϊ 
ται ἐνεη Κι ἢ δπὰ ἘΠ ΊΞΟΝ] ἂς οὐ] σεά ἴο δὰ- 
αὶ δὲ τὴς ΟὨΓΞιοἴορυ οὗ οὔ δυΐποῦ ργαβιρ- 
Ροιες ἴῃς δα ης Πίριιες οοποεριίου οὗ ἰῃς ἰάεα 
οἔτδε θοε οἵ Οοά, «πὰ (μπαὶ ἀεε αἵ αν γαίε 27 ἐς 
ππερελεζα ρον α αἴγεα ἀεῥεκάρεςς 977 ον αμέλοῦ 
"νη 1ἀπ “443.ο «216. 80 Ὧτ Εἰεδπι, “θ εσ 1 εῆσρε- 
στ ἀες Ηεὐτάοετυτείεβ,᾽ Ρ.385. Τῆς ἀϊνετρεηοῖοϑ 
νὰ τος ςαπαϊὰ πὰ ρμαϊπϑιακίησ υυτῖϊεῦ (Π1η}κ5 
Ἦν Ξε δείνεεη οὖἷγ Ἐρίϑιϊες δαηὰ δὶ Ῥαυ] 5 
ψτϊπρε, δά πιῖϊ, ἴῃ τηοϑί οᾶ563, Οὗ ὙΕΙῪ Ἐαϑ  Ἐχρὶᾶ- 
ταῦστι, ὅϑοόὴς οὗ ἴῃς τότε ἱπιροτίδηϊ οὗ [656 
ἅϑε ποῖ !οεὰ 1 ΑΡΡ. Ὁ. 

15 

ΤΕρσεβοηϊοα 45 πανίπῷ ἃ τειτοβρθοῖίνο 
εἴξῆσδογ. 80 ἴῃ Άοῃη. 1]. 25. 

9. ἴπ χ. 25 ἴδε ἀδὺ οὗ οὖζ 1, οτάΐβ 
οομίης ἴο Τυὐρεοπιοης 15 βροκθη οὗ, δὺ- 
80. υἱεῖγ, 48 “τῆς ἀ4γ." 80 ἴῃ σ (ου. ἐἰϊ. 
13; ΟΡΟΙ Τ655. ν. 4. 

το. Τῇ τδουρῆςϊ τηδῖ “οά ἰΞ5 ἐδιἢ- 
1" 15 υδϑά ἴῃ τῆ6 γᾶν οὗ οοηϑβοϊδιίίοη ἴῃ 
Χ, 23; ἃ5 ἰἴ ἰβ ἴῃ Σ (οσ. 1. 9, Χ. 12, 
χ ΤΏΘ685. ν. 24, 2 ΤἬΏΘΔ55. 1]. 2. 

11. ἴη χὶ. 7 νὰ δᾶνθ, “ἢεγ οὗ 86 
τ ρῃιδουβηα558 ν᾽ ΠΙοἢ 15 ΌὈΥ (ογ, δοοοσάϊησς 
ἴ0) Δ}. ὙΤὨ15 εἴδεϊ οἵ (Δ11ἢ, 45 ρ᾽δοίπς 
ἃ ΤῊΔῊ ἴῃ ἢ 8 Ῥτοροῦ σγαϊδίίοη ἴο αοά, ἰ5 
(ἴ προάς βοᾶσγοεὶυ θς6 5414) οἴϊεη :ηϑἰϑιβὰ 
οἡ ὈΥ 8ὲ Ῥαὺ]. ὅε6 Ἐοῃῃ. 11}. 22, ἶν. 
11---τ4; ῬὮ]]. "1. 9, ὅζα. 

12. ἼΤΠ6 τηρηοη οὗ πόρνος ἰπ χὶϊ. χό 
15 ΤΟ] οννθα ἰπ ν. 17 ὉΥ ἃ τοίδγεηςα ἴο ἴῃ 6 
ἐοτίειϊεα ᾿Ἰππεπίδηςο. ΤῊΘ 58π|6 56] Θῆσ 6 
ἷ5 ἰουηά ἴῃ τ (ον. νἱ. 9, το, ΕΡῆ. ν. 5. 

13. [Ιῃ ΧΙ, 4, 5 Ὁπο ασι Ὑ δηὰ οο- 
γεϊουβη 655 ἃΓ6 μἰδοεαὰ 5146 ΌΥ 5ἰάθ, 85 ἰῇ 
Σ (ογ. Υ. 10, 11) ν]. 9, ΕΡἢ. ν. 3, 5, (ΟἹ. 
1}. 5. 

14. ἸῺ ΧΙ. 22 Μουῃηὶ ϑίηασὶϊ δπὰ (ἢδ 
Ἡδδυθηὶγ 6γ 54] 6 βἰδηά οσοηίταςιοα 45 
ἴῃς τοϑρθοῖῖνα μοπηθα δπα σϑηῖτα5 οὗ [Π6 
Ι1,ρΑ] δηὰ Ενδηρεὶ οὶ Οονοηδηῖθ. 51π|}- 
ἸΑτὶγ ἴῃ ΟἿ. ἵν. 25, φόἢ 

15. [Ιπ 11. 1ο ἢ, ἵν τσ, ἴῃς Πβίοσυ οὗ 
Ιβγαδὶ ἰπ ἴπ6 ἩΝΠάθσηθθα 15 υτροὰ 845 ἃ 
ἴγρῖοδὶ νασγηϊηρ ἴο ΟἨτίβιίδηθ. 80 ἴῃ 
1 (ον. Χ. 1:--12. 

16. Ἰη ΧΙ. τό, “θοποῆοσθηςο δηά οοτὰ- 
ΤΩΙ ΟΔΌΟΏ (κοινωνία) ΔΣ16 5ροίδη οἵ 85 
“(ΞΔ 0.065, ψὶτἢ πο “Οοά 15 νγε]}- 
Ὀἰεαβθά (εὐαρεστεῖται).᾽ 

Ι͂η ῬῊ1]]. ἱν. 14---κι8 8: Ῥαι] βρθακϑ οἵ 
ἴῃε6 ρ!ἶ5, ΌΥ τ οἢ τς ῬΠΣΡΡί Δ 5 “σομ- 
τουπηϊοδιθα" ἢ Ὠἰτπῃ (συγκοινωνήσαντες, 
τ. 14, ΠΡ. ἐκοινώνησεν, Ψ. 15), 45 “Δ 5801]- 
ἤσα τε] ]-ρ᾽βαβϑίηρ (εὐάρεστον) ἴο (ἰοὰ, 
ΤἼΘ ποσὰ κοινωνία 15 υϑεα ν ἢ (158 ΞΔΤῺ 6 
βρεοίῆς τηρδηΐηρ ἰῃ Ἐσοηι. χν. 26, 2 (ΟΥ. 
Ἶχ. Σ2; Ὀυῖϊ ποῖ 65 ἢ ΤΟ. 

1]. Μοῖε ρῥδιίου αι 85 τερατὰϑ ἴἢ6 

1 1)ε} 2. τείετα ἴο Αςῖβ χὶϊ. 38, 309, ἃ5 “ἃ 
τειιδγκαῦϊο ράγα] οὶ ραββαρο." ΤῊΪΒ αἰϑο ὑεϊοηρβ 
ἴο 81 Ῥϑυὶ]. 

3 Τῆς νἱνίπο85 οὗ ἴπε ἀδδογρίίοη ἴῃ οἷ. χὶϊ. 
18-- 21 15 ΟὨΪΥ παίυταὶ, ᾿{ 51 Ῥδ}} ννεσο ἴῃς νυγῖοτ ; 
85 Μ6 πον ἰπαὶ ἢς 5ρεηΐ ἃ σοῃϑι ἀεγαῦ ] 6 τἰπὶα 1π 
Αταθία ϑῃου δἰϊου δὶ σοηνεγβίοη (6 ]. ἰ. 17)» 
ΎΤΠοτο, πὸ ἀουθὶ, ἢς οαγπὶ ἴο γθα]1Ζα ἴη6 {πῃ 
ἴπαιῖ Ταγυβαῖοπι, τεραγάοὰ δἃ5 ἴῃς σεηῖτα οὗ ἴδε 
Τι εν τἰὶοαὶ σγβίοπι, νγαβ Ὀπὶ (ῃς 5βυσοεββϑοῦ οὗ Μοιυηὶ 
δἰμαὶ, ου νυ ϊοἢ ἰῃς ΤἌΡοσηδο]α τνᾶ5 ἢτϑὶ ἐγθοῖβά, 

---.- .»ὅ 



ϊιό 

. ρῬοβίοη οοουρὶοα Ὀγ ἴπὸ 1,Ανν ἴῃ [ἢ 6 ἢ15- 
του οὗ Κεἀειηρύοῃ, ἴΠπδ (ΟΠ ον Ως ΡοΙΪηϊ5 

. ἄδβογνα ἴο ὃς ποιϊςεά : 
(σα) [1 νψᾶβ ΟἿΪΥ ἴθ ΡΟΓΆΤΥ δηά ῥγο- 

ν᾽βίοηδὶ, ἰχ. 9, 1Ὸ ; 80 Ὁ δὶ. 1}. το: 
(ὁ) νῦν σάτηδὶ ογάϊπδηςαβ, νἱ]. τό, 

ἰχ. το; σοιῃρ, (Ἕ4]. 11}... 3, (ο]. 11. 2ο--- 
23: 
᾿ (ὁ ἰῃ τς πδίυσε οὗ συάϊτηθηίδὶ ἀϊ5- 
ΟΡ ΠΣ (στοιχεῖα) 56 το ᾿ηίΔηΐ5, ν. 12-- 
14, Ν]. χα ; σοῃιρ. (ΟΔ]. ἵν. 1, 2) 9 (στοιχεῖα, 
ΨΏΣΟΙ οσουτῖβ 4150 ἴῃ (Οἱ. 11. 20): 

(4) ὑπηρίηρς ἴῃς ἕδος οὗ πηδη5 5ἰη- 
]Π655 ΤΏΟΣΕ Οἰθασὶγ Ὀείοτα ἴῃ τηϊπά, 
χ, 3 (ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν) ; σοηρ. Ἐοῇι. 
Ν1. 20 (ἐπίγνωσις ἁμαρτίας), νἱΐ. γ᾽: 

(Ὁ) νψεὰκ δηὰ υὑπρτγοβίαθϊθ, 85 το- 
φατα δα ἀε]νογδηος ἔτοτα βίη, νἱῖ. 1:8 (ά- 
σθενὲς καὶ ἀνωφελές) ; σοῃρ. (ἀ4]. 1}. 21, 
ἷν. 9 (ἀσθενῇ καὶ πτωχα), Βοπι. ΥἹ1}. 3 
(ἡσθένε)): 

(υ) ἰ᾿οανίηρ τχθη ἴῃ ἃ βίαϊς οἵ θοηά- 
ἃῦ8 δῃηὰ δ᾽δγπι, 1ἷ. 15; οοῃρ. Βοηι. ν]}}. 
15, ΟΔ]. ἵν. 3,9, 209: 

(5) ““« «λαάρτυ 9,7 φοοὰ “λϊηρε 10 
εο»6,) χι τ ; 50 ἴῃ (οἱ. 11. 17 “4 «ὀαάοτν 
οΓ ἐἀέμρο 19 εὐνι6.}" 

(Δ) ἴδε αἰοηΐηρς Ὀϊ]οοά οὗ ἴῃς 5δοτ- 
ἤςο5 Ὀοϊηξ ἃ {γρ6 οἵ (ῃς Ὀ]οοά οὗ (ῃπϑῖ, 
ΜΠ ΘΓΘΌΥ Ης “ οὈδιαϊηδα οἴοσγηδὶ σγεάθρ- 
[ἰοῃ (ἀπολύτρωσιν) ἴοΓ 115,᾿} 1Χ. 12 ; ΠΟΙΏΡ. 
Εοπι. 11}. 24, 25, ΕΡἢ. 1. 7, ΟΟοΪ]. 1. 14 
(ἀπολύτρωσις, ἰῃ ΕΔ. ἢ (856): 

(ἢὴ Ομῆβι, της δηθίνρε, θεΐηρ θοῃ 
Οἴἴδτοσ δηὰ οβεπηρ, ΙΧ. 12) 14; ΠΟΙΏΡ. 
ἘΡἢ. ν. 2, 6ΟΔ]. 1. 4, 11. 20, « Τίηλ. 11. ό, 
Τιζ. 1]. 14. 

(2) δα Ομ τϑιὶ σάᾶπηθ, (Πα οἢῖος οὗ 
ἴῃς 1᾿ν 5 δὐζορδαϊθα, νἱῖ. 18 ; σοΙῃΡ. 
(4]. 1.1. 23, 24: 

() δηὰ Οοὐβ αν νὰ5 πο οἡ 
ἸΏ6η 5 Ποαγῖβ, ν}}}. 1ο, χ, 16; (ςρ. 2 ΟΟΥ, 
δ}. 11, 13. 

18. ΤΠδ διρυπιθηῖ οὗ [6 ἘΡΙ5116 ἴο 
[6 Ηδεῦτοννβ. οὐἱπηπδῖοβ ἴῃ ἴῃς ἱπουρῃξ 
οἵ (μηβί, ([ῃῆ6 ὅϑοη οἵ Οοά, 5Ξεαϊθὰ δὲ ἴῃ 
τρῶς μαπά οἵ Οοά, ᾿ηἰετοδαϊηρ ἴοσ 5, 
νἱ!. 25 (ἐντυγχάνειν), ΝἸ1.Σ : 50 ἀο65 [Πα 
οὗ ἴῃς Ερίϑιὶε ἴο τῇς Ἐοπιδῃβ, Βοτλ, νἹ}]. 
24 (ἐντυγχάνει). 

1 Τὴ τὴ6 Ἐρίϑιϊε ἴο ἴτε Ἑοτηδης, ἴδς ἂν 15 
ἄεαῖϊς νι ἘΠ ΕἿῪ δ8 ἃ σὰ]ς οἵ δοϊϊοη ; ἴῃ παῖ ἴο 
ἴῃς Ἡδεῦτεν"5, 85 ἃ δσγβίοτη Ὁ. ἡ ἰοἢ [5γαοὶ τνδβ ἴο 
Ὁς ῥτεβεγνεὰ ἴῃ οοτισηπηΐοη ἢ ἀοά. Ἐδοῖ οὗ 
ἴῃς αὔονς ἜἘχρτυεββίοῃς, ἱπογείοτς, 15 ἀρργοργίδίθ 
ἴο ἴπε ρεξοης δά ἀγεβοεὰ. Τἢδ ὑγπΑτΥ αἱπὶ οὗ 

"(ῃς [μ»ν ἰ5 ἰῃ Ἑδο ἢ οαϑ6 τοργοξεηίθα ἃς θείῃ ἴο 
4υΐϊοϊκεη ἴδε 5εῶϑς οἵ δίῃ, 

ἹΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὃν. μδιρρα»} 97 126 εἶναί ΕυΐαάξρΩ. 

115 ποῖ ΘᾶϑΥ ἴο Ἔχργϑϑβ ἴῃ ψογάβ [ἴῃς 
ναΐυς οὗ [ἢ6 ἀῦονε πιπΊοσοιΒ Ροϑανα 
᾿ῖπη65 οὗ ενϊάθβηςθ. Ὅῇδ σοϊποϊάθησος 
ὙΠΟ πᾶν Ὀδδη ρΡοϊηϊοά ουἵ, ἴῃ ἴῃ υ56 
οὗ ψογάς δηά ρῆγαϑϑϑ, ἴῃ τηοάδθϑ οὗ δῃιη- 
οαἰδῦπρ οἵ 1]υπιγα ηρ τεϊρίους παῖ, ἴῃ 
186 5:0) 6ο-πιδῖίετ οἱ [ῃ6 ΕΡΊ5116,---πὑουὰ 
Ὀ6 πιοϑῖ ΣΕ ΔΙΚΔὉ]6, 1{ [ΠΕῪ ΕΓ 5 ΓΡΪΥ 
Ἰοοκεά δ, οὔθ ὈΥ οὔθ, ἰῇ βδιιςςδϑβϑίοη. Βυΐϊ, 
ἰῃ ἔδςοϊ, {Π6ῪΥ τὲ 50 ἰηΐϊεσνονθη ἡ ἢ οδοῖ 
Οἴδοσ, 845 (ἔτγοσα [πΠ6 ἡδίῃγε οὗ σοηνεσρθηῖ 
Θνάθηςθ) ἴο ῥσβοϊα θα 411 ροβϑι 1 1 οὗ 
ἄουρι. Τῆα συρροβίίοη {πᾶὶ 51 Γπκὸ ΟΥὉ 
(Ἰομθηΐ οὗ Κοιηε, Βαγηαραβ οὐ Αρο]]οξ, 
5ῃοι 14, “γε οΓ αὐ, ᾶνῈ 50 δῃπαϊγεεά τῃ 8 
ΑΡοϑβ16᾽ 5 Ὑυ τ ὴρβ ἃ5 ἴο ραϊη οομηηδηά 
ΟΥΟΓ [185 ναϑί ΔΙτᾺῪ οὗ ομαγαςίο 816 
ΜΟΣάβ, [τ 5 οὗ Ἔχ σθβϑίοη, Δ55ΟΟΙ Δ Ο. 5 
οὗ {πΠουρῃϊ, ἀπα πηοάδ5 οὗ ϑοπρίιγαὶ 6χ- 
Ροδιῦοη ; ἤει, ἢᾶνα δεῖ ἴο ψοσκ ἴο τὸ- 
σοτδίης ἴπε56 ἰπῖο δὴ ἘΡρί βία νῃϊοἢ μα 
τησδηΐ 5ῃου}] 4 ρ455 ἴοσ ἢῚ5 ον ; δηά σεν, 
5ῃου]α πᾶνε βιυςσεεαδα 50 ρογίδοι {παῖ 
τηὴ6 ΕΡΙ5116 τεδὰβ κ 4 στη οὔρίπδὶ 
ΠΟΙΠΡΟΒΙΌΟΙ, ἴῃς Ρτοάμποξ οὗ ομα ρονογδιὶ 
τη] : [815 τηιϑῖ, Βυ γα ὶυ, ἀρρθᾶσ σόφολμεῖν 
ἐπ. ἐδ. (Οοπερεοαυθηῖίν, οὐ ἰηΐογηδὶ 
στουπαᾶς, 11 15. ποίμίηρ 1655 ἴδῃ οογίδὶῃ 
τμαὶ 51 Ρδὺ] νγὰ5 ἴὴ6 τ ΟΣ. 

γε δῖὲ τννιγδηϊθά, τπογείοσο, ἰῃ δϑϑογί- 
ἵὴρ ἴδαιϊ [ῃ6 οχίεσγηδὶ δηὰ [Π6 1ηϊοσηδὶ 
ενιάθδησθ σΟΠΒΡΙΓΕ 1 Εϑ Δ ὈΠ5ῃϊηρ (ἢ 6 
ῬΑΏΪ 6 Δ ΠΟ ΒΡ οἵὗἁ 1Πϊ5 ἘΡΊΞΕ16. 

51η66, ον νοῦ, τοπὶ (ἢ6 δλγ]16 51 Ππλ6ς 
ἴΠετα να ὈδΘΠ γδυοι 5 ἀιρυπιεηῖβ ὑγροά, 
ὈΥ πιεῃ οὗ τεαὶ δηλϊηθηςθ, ἀρδϊηβὲ [ἢ 15 
Υἱον, ἃ 5θθ5 τρῆϊ πὶ [ἢ6 (Ποῖ οἴ 
[π656 ΟὈ])Θοοη5. 5ῃου]ὰ θ6 μετα Ὀτιεῆγ 
ὨοιςΕά, 

ΘΕΟΤ. 24. ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΓΕΛΌΙΝΟ 
ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΒ. 

ξῚ, Ὁπάουβίεάϊγ, οπα οὗ ἴπε οαγ]οϑὲ 
αι που 65 5 “ἦε γα! “λα 4146 Ἐῤῥεξῥε 
λαά μοί δ΄ Ῥαμῖῆδε παι φγοϊαχεά. 

1. Ὗνε Πᾶνα βδϑϑὴ ἀῦονο, ον Ῥαηφῖϊιις 
δηά ΟἸειηδηϊ αἰϊεσηρίθα ἴἰο ἐχρ δίῃ [ἢ 15 
ίαςοῖ. Ῥαῃϑῖβ ἱπουρδῖ (Πδιὶ 45 ἴῃ ψτιεσ 
τηοδῃϊ ἴο Ἔχἤ οὐγ τ], οτὰ 85 Κ1Π 6 “4120: ::ε 
οὗ οὔγ ῥγοίδοβίοῃ," ἢξ στενθυθητ δ} } }γ Γα- 
ἰταληςα ἴτοπὶ βρϑδιιης οὗ ᾿ἰπλβο] δ5 δ 
ΔΡοΞβίϊε ; τοΟΓα Ἔϑρεοίδ!ν, βίηςς ἢς Ὠἰπ]56 ] 
δά εεη δρροϊηϊοὰ “τῆς Αροβιὶε οὗ ἴῃ 6 
Οςη1ε65." 

ΟἸεπιεηῖ, ἀραΐῃ, δοοουηῖϊεά ον ἐξ ὮΥ 



ΤΗΕ ἘΕΡΙΘΤΙΕῈ ΤΟ ΤΗΕΒΕ ΗΕΒΕΕΝΘ. 

Ξαρροσηρ ἰμαὶ [Π6 ΑΡροβίϊς ὑυυ θην τα- 
ἐταϊηεὰ τοὶ οδισιιαϊηρ οὐ ἴἢ6 ΗδΌτονςβ 
ἃ ΒΔΠ6 ὙὮΙΓΝ, 6 ησνν, 5 ὉΠ ΘΙ ΟΟΙΘ 
ἴο ΓΊΔΗΥ οἵ [6 1}. 

ΤΠΕΓΕ ΤΩΔΥ Ὀδ ἃ το ἀπασα οὗ ἰγυτῃ ἴῃ 
ἐδοὶ οὗ ἴῃ656 ἐχρδηδθοηϑ᾽. 

2. ΑΔΑΔΑἰ ποτα ᾿οροτγίδηϊ σοηβι ἀουδίοη, 
Βονευοι, 15 ἴῃς (ο]]ονπηρ : 

δὲ Ρδαὺ! Παὰ ᾿υξῖ τεδοῃεά [6 εηά οὗ 
Δ ἸΠΡΠοοητηθηϊ ψὨΙΟἢ πδὰ ἰαϑίθα ἔουγ 
γεδιῖβ. Τῆε οδυδα οὗ [Π15 ἀείδηποη πδὰ 
Ὀεδεη ἃ σδαῦρθ, ὑτουρῃϊ ἀραϊηδὶ Ὠϊπὶ ὈΥ 
ἴδε [εν οὗ [επιϑα]θῖ, ὑπαὶ “πα ἰδυρῃϊ 
ΤΟ ΘΥΘΓΥΎΌΕΟΙΕ ἀραϊηϑσὶ Ζ.ς 2εοῤῥε, ἀλλὰ 
ζάε ἤστυ, απὰ 1Δὲς ῥίακο᾽᾽ (ἈΑςῖϑ χχὶ. 28). 

ΠῚ 1ῃθη, δὲ δυο ἴθ, ἢ6 ἔεϊς Ὀοιπά 
ἴο ντῖῖε ἴο ἴ1ηΠ6 Ηδῦτενς ἃ ἀἴβοουσθα Κα 
156 Ρῥσεβεης ἡ, ἴ5 ὙΠΟ. ἢς Ὀο]αΪγν δηὰ 
οἰεασῖγ στρδιηϊδιπθα τῆς δοοϊϊοηῃ οὗ 116 
ἰεσαὶ ογάϊπδηῃσοθβ, μποῦν τηυβὶ ἢ6 ῥτοσθααῦ 
γγ2ς 1ἴ ποῖ ἃ ρἰδίη ἀαΥ 1ῃ πὰ ἴο δοβίδιη, 
85 [21 ἃ5 Ὑ4λ5 ρΟββϑὶῦ]θ, ἔσότῃ δνειυτ πη 
ἴδδσ σωϊρῆτ ἔπγηϊθ Πα Ορροηδηῖς ΜΠ ἢ 
στουμάς ἔογ Ὀτηρίηρ ἃ (τεσ οἤδιρο ἃ- 
σαϊποὶ Πιπλ ἡ Ὁ 

4. ὙΤδὲ {1 δοοουμξ οὗ [ἢ6 τηδίζοσ, 
ΒΟΎΘΥΕΙ, ἌρΡΡοδῖ5 ἴο 6 [ἢ]. δε 
ἈΡροϑβιὶεβ ἱπιθπίοη Ὕβ ἴο στοιπα ἢὶς 
ἌΡΡΘΔΙ τῃγουρῃουῖ ὕροη Ζἦε τυογά οἵ ἀοα 
Ηϊαςο. ὙΠογείοτα ἢδ βία τἢς Καγ- 
ποῖος οὗ ΠὶΞ ἀϊδοουγδα αἵ [η6 ουΐδεὶ [Ππ15 :-- 

Οοά, ν»»ο δᾶ βροίβῃ ἴο {πεπὶ ἴῃ οἱὰ 
ὕτπηε5 ΌΥ ἴΠ6 Ῥγορῃεῖβ, πον 5σροΚα ὉΥ (ἢ 8 
ϑοὴ ἴο ὙΒοΙΣ ἴδῃς Ρῥγορῃεῖβ δαὰ ρίνβῃ 
σπη655. 
ΤὨδη ἔοϊΐονβ 4 βαιηρ οὗ ἰεϑτηοηϊοθβ; 

ἸΔ ΚΟ ΘΞΡΘΟΙΔ ΠΥ ἔτοτα ἴπ6 Ῥϑδίτης, νυ ἢ 
ΕΙΟ ΘΟΠΈΠΌΔΙΪΥ δυηρ ἴῃ (ἢ6 ΤοπΊρΡΙ6. 
(ὁ η6 οἔτ656, ἴῃς οχίμ, Μ]ςἢ τυαηϑ σου 
ἰῇ6 ὙΠΟΙ]Ο ἀἰσουΞοίοη, σοηΐδίη5 [6 τηοϑβὶ 
εππηρῃδῖς ογδοὶε οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τοβίαγηρηϊ,--- 

Δ Ας ἴΠε Ἰαϊΐεσ, ποῖθ ἴῃς ἜΓΡΌΡτης 
ςδδσγαςῖος οἵ Ἷἢ. χὶϊἹ. 18, [{ 5ῃουἹὰ Ὀ6 Ὀοτπς ἴῃ 
πἰηά, ἴδδὲ ἢὶς πᾶπὶς “54:1 παὰ ἰοὴρ [411|ςῃ 
ἴηἴ0 ἀΐφυςφο, Ἔνθ ἈΠπὸ Ὁ (Αςεῖβ χν. 2 5); πὰ 
ἴλδῖ ἰῃς πάστως “Ῥδυϊ᾽" βρεοῖδν τραγκεὰ ἤἢϊπὶ ουἱ 
ἃ3 ἴδς δροϑῖὶἊς οἵ ἴῃς (ὐξηῖιςε5 (ες ποίς οἡ Αοἰβ 

ἀρ ον ἢ: 
2. 8ρς [ὃς ῃοῖδ ου οἷ. ΧΙ. 21. 
8 ΤΏὮς φεν τ οἵ ργοσδεάϊπρϑ ἀραϊηβὶ ῬΕΥΞΟῚ8 

πῦο “τοῖς οὔ ΡΌΡ]ς τηδίζοτβ, το "ΣΕ ἌΡισε; 
5 τρδι] εἀ τ Βίεθεηϊ “)α5 Ττοϑῖ- 
ΓΡΕΙΟΥ ππες ὐθνα ἩΗδς δὰάς, "μαι ἀϊάὰ 
Ρλπὶ Ἰοϑε ΕΥ̓ τυητίπρ ἴδε ΕΡί51]ς ἀποηγταουβὶγὺ 
Ἧς πες τοῦ σεοοόρτζα ἴπ6 δυῖποσς δηὰ 
Ἰονιοσὶν πεεΐοοπιε 1, 85 ἴῃς ροεὶ 54γ9, 
ὕἱ᾽ ὑταῖϊο οαγεῶς, ᾿ρ50 ποόϑοογα ΠΟ]οτὸ ἢ 

Ῥυλυεοιπιυΐατο νε]β, ἴα ᾿Ιαυδῖ 6556 τ ΘΊ 1. 
(Ονίά, ’ Τῆι." 1, ὅτ, 2)." 

υ 7ω:1.--- οὐ, ἹΡ. 
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[ῃς πψοσγὰ οὗ τς Ὠινίηθ οἵ νῃϊο ἢ οοη- 
βιςαἰεὰ ἴῃς ονεγδϑιπς Ρηθβί. ΑποΙ ΟΣ, 
ἴ[ῃΠ6 χονίῃ, ἔσσηῖθηοθ ἴῃ6 {πιηροῖ- Κα 
ΒΌΤΩΠ]Οἢ5 (τ οα τεροδῖθα, 111. 7, 15, ἐν. 
ἢ), “Το ἄδγ, 1ἴ γε ν}}} βεὰσ “7ὲ5 υοΐεε." 
Ἡδ, ῇοβα νοϊοο οῆςο Π]]οὰ ὄνθ Μοβϑβοβ 
ὙΠ ἔξασ, μον 5ρΘ Δ 5 0 υ5 “του. ἤδανϑη ἢ 
(Χ1:}. 25). Υαῖ σϑάϑοῃ, ἴδῃ, νγᾶβ 6 γ6 
ίοτ σοποθηίγαίηρ [ΠΕΙΣ δίϊθητοη οἡ [6 5115, 
{ΠΕΡ “ Αροβίίες δηὰ ΗἸρῃ-ρτθϑι," τμοὶγ 
“Μοαϊδίοτγ," ἴτ6 “Αὐΐμπος δηὰ Ροσίδοϊοσ 
οἵ (Αἢ}"Ὁ} 

ΤῊΙ5 ϑυκίδιηδα οοποοηϊτδοῃ οὗ τχθηΐϊδὶ 
ῦΑ2:6 οὐ ἴδε “(ΔΙ Π0Ὁ] ΥΥΊΠ655 "1 ἤράνθῃ 
ΤΔΥ ΜὙ611 6 Ποϊὰ ἴοὸ οχρ δίῃ, νηὶ 1 
ΔΟυΠαΔΠὮΥ 0 51Π65, [η6 ὙΠ άσγανναὶ οὗ 
[ηὴ6 τὺιῖετ 8 ῬΕΙΒΟΏΔΙΠΥ ἴηἴο ἴῃς Ῥαοζ- 
δτουηά', 

8. 1. Αραϊη; 1 μψὰϑ [πουρῆϊ, τμᾶὶ 51 
Ρδαϊὶ, ἴῃ ΑΡοβῖϊα οὗ [6 σφηΐ!θς, νου]Ἱὰ 
ποῖ Ὀ6 ᾿ἰκοὶγ ἴο ψτιῖα ἴο [6 Ηφῦτσγονβ. 

Υδὶ ἢθ ψὰ5 τηοβῖ δηχίοιιβ ἴο Ὀγθδοῦ δ 
7θγιδαίθα (Αςοῖβ 1χ. 29, χχιῖὶ. 19); δηὰ 
αἰνναγβ, ὙΠΘΤΟΥΟΙ ἢ6 οδπιθ, δα ἀσοςθοὰ 
ΒΙπη5ΕἸΓ τὸ “της 7ενν ἤγσοι " (ορ. οι. 1. 
16). Ἐοῖ ἃ ὙΠΟΪῈ γεαγ Ὀείοσε ἢ15 νἱϑβὶξ 
ἴο [Θγιβαϊοπὶ ἢ πδὰ Ὀδθὴ εηραροά ἴῃ 
ψοΥΚιηρ οὐ 4 ρἰδη, ὉῪ ψῃῖο μῈ Ὠορεά 
ἴο 5ῃο" ἢ15 ἰονγα ἴο πε σηοίδοσ Οπυτοὶ 
(2 (ογ. ἱχ. 2). ΕῸΣ ἢΪ5 Ὀγείῃγαπ᾽β 58 Κ6 
ἢθ ψόουἹὰ ἀνθ αν Ὀδθη σοηϊεηΐϊ ἴο ὃὈ6 
““ΔηδίΠοπηᾶ ἕγοτι (τιςῖ." ΟἱὨἨ ἢϊ5 τολζρηρ- 
μέδ5, ἴπ6π, ἴο υπάοτίακα [ἢ ἴα5}Κ 6 ΤΑΥ͂ 
δ ςοτίαίη , δηά, (ηδἰὶ ἴῃ δοίιδ!Υ υπάοτ- 
τακίηρ ἴ ἢ6 νου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 ονευβῖερριης 
[ῃς 11πλ1ἴ5 οὗ Ὠ15 Δροϑίο]ισδ] σοσῃγηϑϑίοῃ, 
15 δυϊάδηϊ ἔγοτῃ Αοῖβ ἰχ, 15. (86 Ἀεϊον, 
ν. 6.) 

δ 1, Αἡ οΟὈ]δοϊίου ψῃϊοῖ Πδά ρτοαῖ 
ψΕΙρηϊ 1ῃ δηοϊθηΐϊ ΠΠ165, 85 1ἴ Πα5 αἰ5οὸ ῃδά 
1η τηοάεγη ἢ, γεϑῖς οἡ οἷ. 11. 32. [{ 15 βαϊὰ, 
ἴτηδλιὶ 8.1 Ῥδαὰὺὶ! πδνοσ οοιἹὰ ἢν νυ πίΐδῃ, 
“ αηα νὰ5 οὐ γι αἿ τρ]10 τς ὁγ ἐλώρμ ἐλαΐ 
λεαγά 1." Βαυΐ [ἢ15 ἀϑϑογίίοῃ 15 δορ ΠΕ σ 
ἃ τηϊδίακα. [Ιἢ δαάγοϑϑιηρ ἴῃς ΟΠ σῦδης 
οὗ 7υἀφ8, 51 Ῥαὰ] σου] ποῖ ἢάνα βεϊἰθοϊεὰ 
ἃ ΤΏΟΥΙΘ οοτγοοΐ ΨΦΑΥ Οὗ ΣΟργοβο Πρ [ἢ6 
λοῖς οὗ ἴῃς ςαᾶςΞ6. Ηδ δαδὰ ποῖ 5υρρ)οά 
ἴθ ἢ 2.ε ἀλείογέκαὶ ευϊάσιως οὗ ἴῃς 
ἄδδιῃ δπὰ σοϑυστεσοη- "6 οὗ [6515. [ἢ 
ϑρεδκιηρ ἴο ἴα [εἐτγϑ οὗ Ριβι ἴδῃ ΑΠΈΠΟςἢ, 

Δ (οπιρασο Ὄνψοη, “σεὶ. Εχοσο.᾿᾽ 11. 8 το; τσ 
ἴγοῃβ, "Βαιῃρ. [βοῖ.,᾽ Ρ. 468. 

5 Τὰ 15 ηοιίϊςοεά ΌΥ Ευϊπα]1ὺ5 ἰη ἴδ6 ΕἸΣ 
Οεπίατγ, δΔηὰ ὈΥ Ῥυπιαδίαβ ἴῃ (με δίχιι, [1 μαὰ 
ταυοἢ Ἰηῆῃρηρο νὰ Οαϊνίη, δπὰ μαβ θδεη Ῥτο- 
Ὡουποοὰ Ὦγ ἃ τεςοηῖϊ ττῖϊεσ ἴο Ὀς “" ἀδοϊϑινα. 

Β 
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Ῥαυὶ ρτεΐδοεὰ ἢὶ5 οτῃ ἀεοϊαταοῃ οἵ ἴῃς 
οβροὶ ἴο ἴμοπὶ ΌΥ βαγίηρ, ἴῃδὶ 765ι5 
ὙᾺ5 “566 ΙΏΔΩΥ ἀδγβ οὗ πεῖ Ὠοἢ 
οΔδ ὉΡ 8 Ηΐπὶ ἔγτοπὶ (Δ ]}]|6 6, τυΐο 
αγέ πές τουΐδισεσες μρο 1ὁ6 εοῤίε" (Αοῖἰς 
ΧΙ, 21, 32; σοπιρᾶῖα [ἀκ χχὶν. 48; 
Αοῖβ 1, 22, 1. 32). ΤΏ Ράϑϑαρα, ἴῃοτα- 
ἴοτο, ὙΠΙΟἢ 45 οδιι56α 50 ΤΏΔΗΥ ἴο βίυτη- 
ὉΪ6, 5. ἴῃ 1] δοοογάδξος μὴ ὃὲ Ῥδὺὺ}}5 
Κηόνῃ τος οἵ δὐἀάτεβδ᾽. : ! 

8 ἷν. Αποΐπες οδ)εοὔοῃ, ψΏΣΟ ἢΔ5 
μαδὰ πο {π|6 ἰπῆπθηςς Ὀοΐὰ ἴῃ δηοϊεης 
δηὰ τηοάσγῃ [πτὴ65ἢ, 5 ἀτάνῃ ἰτοηὶ οἢ. 
νἱ. 4-ὖ6, χ. 26, 27, ΧΙΙ. 1]Ώ.0 Νοηδ ψῆο 
νοὶρἢ ἴ656 ράββϑαζθϑ ΒΟΌΘΓΙΥ, σοι θη 6 τ- 
ἵπηρ, (1) γν μδὲ νγνᾶ5 ᾿πρ 16 ὈΥ πηεΠ᾽5 ἃρο5- 
ἰαἰἰΖίηρ τοῖα 4 Ομυτοῦ ψΟἢ Πδὰ το- 
οοἰνβα ἰἤοβα Ῥεπίθοοβίδὶ ρἱἤβ, (2) ΠΟΝ 
ἸηΘΏ56ΪΥ ληδῦοδὶ (ἢ6 ὑηραϊἑονιης [65 
μαά ὉΥ τΠ15 {π|ὲ ὈαοοπΊθ, Μη] ἔδεὶ ΔηΥ 
ἀμ συ Ὑ ἴῃ ἴθ. Τηα υἱίοταδος οὗ 
Βανοσα {τυ} 5 νγᾶ85, ἴῃ δῃοἢ ἃ ολ856, ἃ 
Ριοοῦ οὗ ἴῃς ᾿δῃάεσεϑίὶ σοπῃραϑϑβίοη, 
ν, [15 οδ)]εοϊεὰ τηδὶ (Ἰεπιοπξ οὗ 

ΑἸοχδηάγα δῃὰ Οὔζεη ργοπουησθα τἢ6 
δίγὶα ἴο 6 υὑη]1|κ6 Ῥαυϊβ; δηὰ [παῖ 50 
Ἰεαγηθὰ δηῃά δεοιιῖθ ἃ βοἤοϊασ ἃ5 Εσαϑυλι5 
ΒΡΟΚΘ γαῖ ΤἸΏΟΤΘ 5.ΓΟΠΡῚΥ ΟἹ {815 Ροϊηῖ. 
ΤῊ ᾿ηἤπϑηςς Ἔχογοιϑοαὰ ΟΥ̓ ἴΠ656 τΕΔΙΪΥ 
οηϊηθηΐ ΠΊΘη ἢᾶ5 Ὀδδῃ 50 δτεδῖ 1η [6 
τηδίίοῦ Ὀείοσα 1.5, ἴῃαϊ 11 15 ΒΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴὸ 
Ἔχδῖηῖης ἴῃς στουηάθ οἡ ὙὨ]οἢ (ΠΟΥ ῥτο- 
οοοάρδά ἴῃ ἐοσεηϊηρ {πεῖν ἡιαρτηοηί. 

:. Ομριεμέ βιρροβεά τῃδαϊ [Ὡς ἘΡΙ511}6 
δὰ δδθθη υυιθη ἴῃ Ηδοῦτον, δηὰ ἴγ8ῃ5- 
Ἰαῖε ᾿πῖο ατεοκ ὈΥ 81 κακὸ. “σψἤδηςς;" 
6 585, “πος 15 Τουηα [ἢς 58πὶ6 σοτη- 

. ῬΙχίοη οὗ βῖγ]ε ἴῃ [15 ΕΡρβῖ]ς δηὰ [86 
Αοἰ5." Οἡ [ἢ ]15 1115 ἴο ὈῈ οὐβετνϑὰ 

(α) Ὑμαὶ αἰπιοϑῖ 4}} ἴῃ πηοάεσγῃ {Ἰπ|65 
δἰῖον τῃ6 ενΙάσηος ὁ. “ἠὲ αηρμαρε 11:5 εἰ7 
ἴο Ὀς 414] το (Ἰετμεη 5 σοῃ]εοίαυτα οὗ ἃ 
Ἡδοῦτεν οὔρια!" ; ψὨϊοῆ, πάθεα, ἐνεη 
Οπἤρεη ρδϑβθα ονὸσ νιῖουϊ ΒΟῦςΘ. 

(ὁ) 8ὲ 1κο5. σαπεγαὶ ϑῖγ]θ 15 τυ 

1 (οηβίάον αἷϑο ναὶ νγδβ βαίά ἰο ϑ1 Ῥδὰΐ ὮῪ 
οὖν Ἰ,οτὰ Ηϊπιβεὶί (Αςῖβ χχὶϊ. 18); “Ἴδαν ψ}}}} 
ποῖ τοσεῖνα 21}, ᾿Ἔϑ! πο ηΥ σοποογηίϊηρ Με.᾽ 

2. 866 Δῦογο, 111. 1. 6. 
δ᾽ Ὧγ Βιεβεηῖῃαὶ (ἃ. ἃ.) ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶσ ἴο ἢανα 

ἄοπα δηγίθιηρ ἴο ἀϊπιϊη δὴ τὴς ψνεὶρσῃϊ οἵ ἴμ6 ἀϊῖ- 
οὐ 0165, πώ βᾶνε Ὀδεη οἴξη ὑτρεά; ἐ..». ΝΥΝ δῖδη 
ἐῃογπΊοιι5 αἰδίδηοα 15 ἴτε θεΐνεεη ἔμαθεν, ἀφ᾽ 

ὧν ἔπαθεν, τὴν ὑπακοήν (ςἢ.. ν. 8) απὰ 9» ἽΩΡ 
ΟΣ 21 ὅες αἰβο ἴῃς τεπάδτίηρβ οἵ πολυμερῶς 
καὶ πολυτρύπως (ἰ. 1), οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπό- 
τακτον (ἰὶ. 8), μετριοπαθεῖν (ν. 4), εὐλαβείας (ν. 7, 
χὶϊ. 28), τὸν ἀόρατον ὡς ὁρῶν (χὶ. 27), εἴς- 

ἹΙΝΤΚΑΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τοσα Ηοῦταϊὶς ἴδ ἴῃδι οὗ ὅ8ὲ Ῥϑυὶ]ὶ οὐ οὗ 
115 ΕΡΊ5116, δηᾷ τὴς Ὀοοὶς οὔ Αοῖβ 
Ὀβοοτη68 ἐς ΗἩδῦγαῖς 5 ἐζς σεομά λαζ; 
ἴηαϊ 159, ὑἤεη [6 παιταῦνα Ὀορὶηβ ἴο 
Γεοοσὰ τἢ6 ἀοϊηρδ δῃηὰ βρϑϑοῇεβ οὗ δὲ 
ῬΑ}. ὙΠδη 50 δοοοιρ  βηδα ἃ οτιεῖς 
85 6] 125 ἢ" Ὧδ5 ἀτρυοὰ 1η ἔδνοισ οὗ (ἢ 6 
1λιοδῃ Δ. ΠΟΥΒὮΡ οὗ 115 ἘΡΊ 5116 ἔτοτλ 
ψογὰς ἰουηα 1 ἴἤο56 5ρθθο 65, ᾿ξ 15 ΠῸ 
ἀἰδγεβρεοῖ ἴο (]επιβηΐῖ ἴο βῦρροβε ἴῃδὶ ἢ6 
ΤΏΔΥ ἤανα Ὀδοη δἰκα Ἰηδανοτγίθηϊ. 

()ῶὼ ὙΤμδῖ {Πεγα τὸ 5οπὴθ πΟΙΘΘΔΌΪ6 
γοτθδ] οοἰποιϊάδηςος Ὀείνεεη 81 [μ|Κο} 5 
τσ ηρ5 δηά τἢ}1|5 ἘΡρίϑι]θ, ᾽5 ἱπιθβ. Βιξ 
80 ἴπεγα δῖ. Ὀεί θα ἴπο56 νυ ηρβ δηα 
σὲ Ραυ]} 5 Ἐρι Ξε ς᾽, ΤῊΣ ἔδοϊ νψᾶ5 ποιϊςεα 
Ὀγ Οβεγϑοβίοιῃ ; ψῆο δϑορδά 1 ἴο τὴ 6 
ἰηῆπεηςα ψηοἢ Θὲ Ραμ} 5 τδϑιοσ- πα 
μδὰ οχογίθα οἡ ἢϊ5 (6]]ον-Ἰ ὈΟΌΓΟΥ. 

2. Ὗε τὲ 40]6 ἴο ἄθα] τῶοσε ἀθβηϊοὶν 
ἢ Ογάροις ἀξδοϊδίοῃ ; ἴοῦ 6 μᾶς το] 
15 [ῃ6 ρστουμὰ οὐ ψνῃοἢ ἢὶ5 ΟΡ᾿ΏΪΟΠ 
Ιεσίςα, Ης δρρεαϊβά ἴο 2 (οσ. χι. 6, εἰ 

καὶ ἰδιώτης λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ γνώσει; ἀπὰ 
6 Ιηξειτεὰ ἴοσὰ (ἢ15 ρᾶβϑαρα (πὲ δὲ 
Ῥδὰὶ ττὯβ ὑη840]6 ἴο νπῖδ ρυτα ατοοκ, 
 ΘΘΣΟΙ 

(σα) ΤῇῈ ψογὰς οὐἱν πρὶν ἴμαὶ Ῥδὺὶ 
"ὰ5 ΜΔ]Πηρ το οσπερῖς, ίοτ τη6 εἰπγ6, τυἀαξ 
ἀϊξ οῤῥομῶμς λαά ᾿οαϊα οΥΓ ἀύπ (χ. το) : 
“ἩΗ!ΐ5 βρβϑεςοῇ (λόγος) 15 σοῃςεπρε 016." 
ΤὨγουρπουϊ ἴ[ῃ6 Τμαρίοσ ἢ6 15 νπῦηνς 
ΜΠ ἃ οαἰπλ δηὰ Ἰονιην, δυὶ αἰσηϊβεά, 
ἸΤΟῺΥ “. 

(ὁ) δ οου]ὰ νε}] αβοτά ἴο ρστδηΐ {πδῖ 
ἢς δὰ ρίνεῃ [ἢφθηὶ οσοδβίοη ἴο [Π1ηΚ ὨϊπῚ 
ἰδιώτην λόγῳ, ““ιπνετδοὰ ἰῃ ἴῃ6 δὶ οὗ 
ΒΡ ϑο ἢ ".---ἰπ 2λεῖγ φοιδε οὗ ἴῃε ἴση. ες 
κηον δαῖ, ἤδη 51 Ραμ] οϑτὴθ ἴο (ΟΠ ΙΗ, 
ἢς ἀδηρογδίοὶυ στοϑοϊνθα ἴο ἀνοϊὰ “"Ὄχςϑὶ- 
ΙδΏςΟΥ οὗ βρεεςῇ (λόγου) οὐ οὗ νἱ᾽βάοσῃ 
(1 Οογ. 11. 1); ποῖ ἴο δ ρου ἴῃς ““ροῖ- 
βλϑῖνα Οσαβ οὗ τηδη᾽5 βάση" (11. 4) ; 
Ὀυΐ ἴο “5ρεακ ἴῃ ψογὰβς ψῃοἢ τῃ6 ΗΟΪΥ 
ΘρΙς ται ρ (11. χ3). Ιἢ ἃ οοττεβροηα- 
ἴῃς 56η56 οὗ ἴῃς [δγηι, γὰ ΠΊΔΥ Δ]|1οὸν {παῖ 
Ῥδυϊ ννᾶβ ἰδιώτης λόγῳ ἴῃ ἴῃ6 ΕρίΞ1|6 ἴο 
τη6 Ηοῦτον ; δὐρϑίαιπίηρ πόσα ποπὶ ἘΔῸ- 
Ῥίηϊς ἰοσγα (ποῖ, σεγίδι]ν, [παῖ ἢ6 ψᾶβ 

1 ΤΉσΞα βρθεοῖθ5 ΟΟΟΟΡΥ͂ δρουΐ οὔδ 5ίχι ἢ ρατὲ 
οὗ σἢ ἢ. χὶδὶ -οχχνῖ; Ὀοδίε5 γν ὨΙΟἢ ΤΔΗΥ οὗ (ἴῃς 
Ὠδγγαίδνεβ τηυδὶ ἤᾶνα σομλα ἵγοιῃ δὲ Ρδὰϊ ἢ η- 
561{ (4..». χὶῖὶ. 1-ΧΥΪ. 9; ΧΥΙ. 1-πχΧ, 3). 

3. 86ς ἅῦδονδ, Ρ. 7, Βοῖα κα. 
3 ὅες Αρρεπάϊχ [1]. 
4 8ὃο 8ι Αὐυρυκίίης δΔηὰ 51 (ζἈτγγβοἌίοσῃ ὑπάογ- 

βίοοά [ῃς ΑΡΟοΞΒ1}ς᾽ 5 ἰδησιιασε. 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤῊΗΕΞ ἨΕΒΚΕΕνΝν5. 

πιπουῖϊ 1}, 45 δ (ογηιῃ δα. Παα δὉ- 
βἰδιδηεὰ ἴτοσγη Ἡ]]θηῖς ΡΠ]ΟΘΟΡΩΥ δηὰ 
τὰεϊοτίς. 

(ἡ ξ τὸ θ6 πεεάδι το ὑὉτίηρ ἰοσγνασά 8 
οοὐυίεσροῖςε ἴο Οπροϑη᾿β στοδῖ Πδτη6, Ὑ6 
μάνα 1 π 51: (ῃγγβοβκίοῃῃ. Ηδ, ἴπ6 ρῈρ1]} 
οὐ [1ΌΔηϊὰ5, ἀπ α τῆ ρστεαΐεοβὶ οὗ (γι ϑΔἢ 
Οτοεῖκ οταΐῖουϑ, 5ροκο σι δαπηγαῖοῃ 
οἱ δὲ Ῥαὺ] 5 Ξῖγ!θ, δηα δοοορῖθα τῃ6 
Ἐριςῖῖε ἴο ἴῆς. Ἡδεῦτονβ ἃ ὑπάουδίεα!γ 
ἢι5. 

3. Εταϑηυβ,--α τηδῃ, κα Οηροη, οὗ 
ἱππῆς ᾿δαγηίηρ,--- ἢο56 Ορ᾿ ΟΠ, Ρτο- 
ὈΔΌ]ν, ᾿ηΠυσξηςεδα ἃ ἰαγρο ἡ ογ οὗ Ὀοϊῃ 
Ἐοπιδη Γδίμπο]ϊς δηὰ Ῥιοιίθοίδηϊ ἀν: 65, 
στοῖς [5 οὐ ἴῃς ἘΡΊ5116 ἴο της Ηδῦτενϑ : 
ΦΤΒΕεΥΕ 5111} ΣΟΙΔ1η5 Δ διρυποηΐ οἵ [ἢ6 
τηοσῖ σοῃοΐασῖνο Κιηά, [6 Ξἴγ]6 δηᾶ ςἢμδ- 
ΓΑςῖεσ οἵ 115 ἀϊοϊίοη ; ΠΊΟΝ Πᾶς 0 Δ ΠΥ 
τοῦ 91 Ῥδυϊβ.. Τὴὰ ἀϊνεγρθηος 15 ποῖ 
ΟἿΪ ἴῃ ποσάς οὐ ἤριιγοβ οὗ βρεεοῖ; τ 
ἄδεῖς ἴῃ 4]} ἐδαΐυσες (ογερίδμς πούς 47}15- 
εἦδλ Αἰτοῦ ἴΠ6 δνιάεξηοθ ψὨϊοἢ ἢδ5 
θεθη ρῥτοάυςεα ἀθονθ, ἢ σοϊητηθηῖ οἢ 
[ἢϊ5 ἐδ Ὀδ6 του ρῆϊ ΠΟΟΟββαΤΥ. 
ὃ ν. [Ιπ τεοθηῖ μηθ5, [ποδ6 τ ἢο οὐὔ- 

7εεὶ ἰο ἴπ6 Ῥαυϊΐηθβ διῖμουθῃρ οἡ ἴῃς 
στουηά οὗ 5ἴγ]|5 ἢάνα ρυθαῖϊν τηοάτϊδοά 
1πεῖγ ροξίοη. [Ιὲ 15 δ] οσεα τπδΐ {Π 616 
15. ἃ ΨΕΙΥ 5ί ΚΙ ηρ 5: πλΠ]τ Ὑ Βεΐχεεη [Π6 
ἰδλστιασε οἵἁ τἢῃϊ5 ΕΡΊ5115 δπὰ (Πδϊ οὗ 91 
ῬΑ]; Ὀυῖ 11 15 πὐρεα (1) ἴμαῖ ψοτάς ποῖ 
το Ὀγ δὲ Ῥδὺϊ οσουγ ἴῃ 115 ΕΡΊ51|6, 
ΜΠ βοὴδ ὙὮΙΟΝ 6 0.565 [ΓΘ]ΠΌΘΗΙΥ ἀο 
Ὠοῖ οσςυγ; (2) πὲ ἴῃ6 ᾿Ιαησυᾶρα ᾿Ἰηἀϊ- 
οδἵδϑ (τ ΑΓ ΜΠ [Π6 ντιτὴρ5 οὗ ΡΏ1]ο 
οὗ ΑἸεχαπάτσια : (3) παῖ ἃ πλοτὰ γῃεϊογοδὶ 
ἴοττη οἵ ττιῦηρ 15 ἰουηά ἴῃ [ηΪ5 ἴλη ἴῃ 
σὲ Ραυ] 5 ΕΡΙ51165. 

Α εν νοτὰάς Μ1}} βυβῖσθ τερασάϊηρ 
ἐδεὶ οἵ ἴῃ 656 ροϊηΐβ. 

ι. ΏεδΩ Ρδϑὺ] ψὰβ στιπηρ ἴο ἴῃς Ηδ- 
ὕτεν μη ϑθδης οὐ (ἢ6 τεϊαϊίοη θεῖε η 
ἴπς 12.584] (οπεοαϊαμοη δηα ἴΠ6 Οοθβρεὶ, 
τὰ ςου!ὰ ποῖ [41] 1ῃδὲ 15 ἴορὶο5, δηὰ οοη- 
56 ΠΌΘΏΕΥ [86 ἴεΙτ5 ἢ6 δ ρΙογοά, που] 
ἀτῆεσ τηδίθυτδ!ν ποτα τόσο ψῃ]Οἢ ἑοττηθὰ 
τὴς βἴδρ!ε οἵ Ἰεϊΐεσα νπῖῖεη ἴο (ΔΈ ΠΕ]6 
Ομασοῆες. [Ιζ 15 ϑύγοὶΥ υογῪ 16]6, ἤθη, 
10 τεϑῖ ΔΩΥ͂ Διριθηΐ 85 ἴο0 βίγ]6 οὐ 1Π6 
(δεῖ τῃδλὲ 8: Ῥδ] πονῇεσα 1565 [Π6 ψογάβ 
κα ῬπΠοσῖ ἢ οὐ ΡΠ -ΡΠεβὶ," οὐ τα ἴῃ6 
σοτὰ “7 05} ἀοα5 ποῖ ΤσοιΓ 1ἢ ΟἿΓ 
Ἐριβῖδ. 

ἴῃ 186 Ερίϑῖῖε ἴο ἴη6 Βοπηδηβ ὅϑ1 Ῥδὶ 
τ5ὲ5 16 τννοσὰ “1, " σευεπέγ.βό ἐΐγιδε, 
δέοδυςο ἦς τυσπαῖ Ζ, ἴὰ ἴῃὴ6 ϑεοομά 

Ι9 

ἘΡΙ511]6 το τη (ογπίηίδηβ μοῦ πες, ὯΘ6- 
οδιι56 ἀΐρ ομό)εξ 414] ποΐ γέφιγό “, ΝΟ οὔ8 
ΒΌΡΡΟΞΒΘΒ ἴμαῖϊῖ [15 δΙΓΉ ΙΒ ἢ65 [Π6 ἰαϊπίοϑὶ 
ῬΓΟϑ ΠΠΡΌΟη ἀραϊηδὲ ἴῃς ῬΑ. η6 δυῖθοτ- 
510 οἵ ΕΠ εν οὗ ἴ[ἢ656 ΕΡ151165. 
1 τῆς ψνογὰ δικαιόω ἄοεα5 ποῖ οσσιγ ἴῃ 

τῃϊς ἘΡΙ5116, 15 δῦβεηοθ. 85 πὸ ὑεαπηρ 
ΥΠ δία νου οἡ (ἢ 6 Δ ἤοσ ἢ οὗ (Ὡς ΕΡΙ511ς6; 
ἴοτ τ 15 ΑἸκα αρβοηῖ ἔσο )τῃηὰ (ογητῃ- 
14Π5, ΕἘΡἢαβίδηβ, ΡὨΣΠρΡρΡίδηβ, ( οἱ οβϑί 8, 
151 δῃὰ ,ῃηᾶὰ “ΓΟ βϑδ οη δη5, δηα 2ηά 
Τιπιοίῆγ. ὙΤἢδ ταστὴ νγὰ5 ἡθεαάδά Ὦγ τῆς 
ΤΟΙ ἴῃ τς ΕΡΊ511|6 ἴοὸ [η6 Ἐοιηδηβ; μυϊ 
ἴῃ 16 ΕρΙ5ι]6 ἴο τῆς Ηεῦτενβ ἢϊ5 βίδπα- 
Ῥοϊηῖ νψὰ8 ἀϊβεγοηῖ, απνὰ ἢ6 υὑξοὰ τῃ6 
“ὭΟΓΕ, ΔΡΡσορπαῖς ψοσαὰβ καθαρίζω, τε- 

2. Τμαὶ 581 Ῥδὺ να ποῖ ᾿ἰκεὶγ ἴὸ 
ἢανα Ὀδθη ἔδπη αν τ ἢ ῬΉΙ]ο᾽5 γΠΈΠρ5, 
15. ἀβϑπηοά πϊπουϊ δὴν ψαιταηῖ. Εδοιβ 
Ῥοϊηϊ ῥ᾽ τ 6 ΟἴΒ6Ὶ ΨΑΥ. 

(4) Βείογτε ἷς οοῃνοίβίοη, Ραὶὺὶ Πδάή 
ὈδΘῶ ἃ Ζϑαίουξ δϑϑοοίδίς οὗ ἴῃ 6 ορροῃθῃϊβ 
οὗ ϑίθβρῃεη; διῃοὴρ ἡ ἤοσα ΕΓ ἰηοϊά δὰ 
“Αἰ χακπάγίαπς" (Αςίϑ νἱ. 9). 

(ὁ) υτίηρ ἢΪ5 Του ρ ἢ 5 δο͵οισα αἵ 
7Θγυβα θη, ἰπ ἃ... 37, “ὃς ἀϊδρυϊεὰ ἃ- 
βαϊηϑὶ [ῃ6 Ηδε]]Θη 515" (Αοἴϑ 1Χ. 29) 5ἰηρ]6- 
δαηάθα. ὙΤῊϊβ ᾿Ρ]165 παῖ μ6 νας ψγ6]}} 
δοαυδιηϊεα ψ ΗΘ] οηϊςιῖς πιοάθ5. οὗ 
1ῃδοϊορίΖίηρσ ; ἀῃηοηρ ΠΟ ἢ ῬΏ]Ο5 νγὰ5 
δἱ [Πδΐ {{πι6 Ῥγδ- τηϊηδηςἦ 

(ῶΩ Ταῖβιιβ, ἴο νης ἢ ἣδ πεχῖ τετσεα, 
25 Το ΚοΟηΘα ἸηΐΘ ΠΟΥ ΠΕΙΠΕΓ ἴο ΑἸεχδη- 
ἀγα ποῦ ἴο Αἴπθῃβ 845 ἃ βοῆοοὶ οὗ Ρ}11ο- 
ΒΟΡἢγ". Ηδ δαά [ἢ 4 ἔσο γ Τρροτ- 
[Π|Ὑ οὗ ργεραπης ἴοσ ἔπΐατα Ἰαθουγ Ὁγ 
Βυγναγίησ αἴγτεϑῇ ἴ[ἢ6 ὙΠοΪα δεϊὰ οἵ 
ἩεἸ]]επίϑιῖς τπουρῆῖ. 
(ὃ ὙΏδη Ὧδ νὰϑ ϑυτη πη οης ἃ ΔΥΔΥ͂ 

ἔγο Τάγϑυβ, 1 γα {μας ἢδ6 ταϊρῆϊ 1ἢ- 
δίγσυςξ τὴ ΗδΙἸδηϊσῖα ἢ δδὰ Ἰοϊπθά 
τῆς (Βυτοῦ δἵ Δημοςῆ. 

(ὃ ΜδπῪ ποιίίοθδῦ]α ροϊηΐβ οὗ οοῃ-᾿ 
ἰΔοῖ “σπ} ῬὮ]Ο 5 ἩΤΏΏρθ, 51Π}}}ὰῚ ἴο 

1 Τα ἰ5 ενἱάδηὶ (αὶ “7.56 οαίΊοη ἢ ἤονγβ ἔγοπι 
Ὁ τὶ δ ἱλαστήριον, ἴῃ Ἐοπλ. 1ἰϊ. 24, ἰῃ ἴῃ 54Π16 
ΨΆΥ δαὶ ““Ῥυπβοδιίοη ἔχου βίη" δηὰ "" γεβίογα- 
τἴοῃ ἴο σοπιπιηΐοη νυν (οά "ἢ ἀο ἰη Ἡεῦτενν : 
δηὰ [παῖ ἰῃ τη. ἱν. 1---8 [ἢς “)υ5:1Πεα᾽᾽ τηδη ἰ5 
6, Ψῇοβε ἱπίχυΐῖος αὐ ἰογρίνεη (ἀφίενται), ἃς 
86. ““Ρετγίβξοϊε ̓  οὗἩ Ηεῦτ. χ. 14---ἰκ,8 ἀγα ἴδε 
ὙΠῸ σϑοαῖνο “ταπιἰβϑίοη ̓᾿ (ἄφεσις) οὗ ἰμεὶσ ἰη1- 
αυϊῖε8. (ομΏΡ. Αρρ. ΙΥ΄. 

3 ῬΠΪΟ νγὰς δὴ οἷά τῶδῃ, ἤδη ἢ Ὠφδάεά (ἢ6 
ἀεραυϊκεοη ἴο (α]ίσυ]α ἴῃ Α. Ὁ. 30, 40. 

866 116 ραβϑᾶρα οὗ ϑίγαρο ἴΏ Ἡονβοη δῃὰ 
ΟΟΩΥΌ., 1. Ρ. 103. ! 

: Β2 
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ἴῃο56 ψΠΙοἢ τα ἰουπμα ἰῃ οὖσ ἘΡρίϑβιϊο, 
οοουΐ ἴῃ ἴῃς Ῥαυϊηδ ΕΡρΙ51165᾽, 

10 τὰθρ, [ῃ6 βεοοηὰ ρεηδγαίίοῃ οὗ 
ΟὨγβιϊδη5 δ επιβαίθη ΕΥΘ ἴπ ἀδηροΥ 
οὗ Βανίηρ {με ῖγ (41 ψεακοηθδα ὈΥ δῃὴ 
Ἰηαϑίοη οὗ ΑἸθχδηάσίδῃ τογϑαςίβιη, δηὰ 
5. δὶ} 847 ἢτ΄ ἴο ψιῖα δὴ δαπιοη ΤΟΥ 
Τ1,ΘΕἴοΣ ἴο τθπ, ναὶ οοὐ]ὰ 6 ΤηΟΓΕ 
Ῥτοῦδ]ς ἴθαπ ἴμαῖ 15 ἰαηριασα νουϊὰ 
ΧΙ. βοὴς οοϊποϊάοπορϑ" 1 τἴμαϊ οὗ 
τὴς νι ῖοσ, νηο Παά ἀοῃα πηοβῖ ἴο βῆ ρ6 
δηαἃ ἴο σοηῃϑοϊάδία τπαὶ 50 116 βγϑῖαπὶ 
οὗ εἰτοῦ 

ῬΏΣοἾ5. ἰοδο;ίηρ νγᾶ5, ἰη ἔδοῖ, Ορροβϑά 
ἴο ἴῃς ψΠο]6 ἴθηοσ οὗ Ὠὶνίης Ἐδνεϊδίοη. 
Ης πονῆῇεσα τοοορη!Ζοα ἴΠ6 περά οὗ δῃ 
Αἰοποιηθηΐ ἔοσ βὶη. γῇ ἢϊπὶ [86 ἴτας 
ΗΙρῃ-ΡΠαβὶ 15 [6 Ὠινίπς Βδδβοη (λόγος), 
ὙΠΙΟΝ ἢ6 506 Δ 5 οὗ 85 ἴῃς ϑοη οὗ σοά; 
1 ψΏΙΟΣ τῆς 1ά64] {ΠΠΊν 56 15 οοηϊδιηθά ; 
δηά ἡ Ὠϊο ἢ τηραϊδῖοβ Ὀεΐναεη αοά δηα [ἢ6 
τηδίοσιαὶ [9 ηἰνεῖβθ. ὙΠ ἢϊπὶ ΜεϊοῖΖε- 
ἄοῖκ 5 ἃ ἴγρε οἵ “τπιρῃς τεαδοῃ" (ὀρθὸς 
λόγος); δῃα 5δογῆσεβ πᾶνε Θἤσδου [ι5ῖ, 
80 [ΔΥ ἃ5 [ΠΟΥ 8416 δχρσεϑϑιοῃβ οὗ τοσαὶ 
νἰγίμα5. ἴὴ ἴῃ6 οθετεῖβ. Τὴ 1 νιῦςαδὶ 
βυϑίθιη δηᾷ [ἢ6 ἴερῖς, δ5 ψ ηδβϑίηρ ἴὸ 
5ῈΟὮ 5δοσιῆσθϑ, Μ1}}, ἢς ἀδοϊαγος, 6 ῥτθ- 
ΒΕΙνεα 50 Ἰἰοῃρ' ἃ5 (ὴ6 τὰςθ οὗ δῇ Ἷοη- 
τἰηιι65 ; θεὶς οο- ἀνα] ἢ τῃ6 πνου]ά. 

ϑὲ Ῥὺϊ! ἀφθαὶς ἢ [ἢ656 ΘΙΤΟΏΘΟΙ5 
ν ον 5, 85 ἢ6 ἀϊά σι τΠο56 οὗ [Π6 ϑἴοιϊοβ 
απὰ Ερίουτεδὴβ οὐ Μαγϑ᾽ ΗἹ]}; τῃαὶ 15, 
ἢ6 ΒΌΡΡΙΙΕ5 {πΠ6 ροβιῦνα πὰ, ψὨ]οἢ 
ἴΠΕῈγ ἀδηϊδά οἵ Τα ρργεεηαεά. 

4. {{Πότὰ "6 ἃ βοηθοῦν αῖ ΤΟΥ βίδίεὶυ 
ΔΩΑ εοἰαρογαῖςα ϑἔγ]α οὔβεγναῦϊα ἴῃ 115 

1 66, δ. 9.» ἴῃ6 οοπιτηδηίδίοτβ οἡ οτῃ. ἱ. 
23--ς25, 'χ. 14, χίν. 7; 1 (οσ. χν. 46, 47; 2 (οὐ. 
111... 3, ἰν. 4; Ἃ8]. ἱν. 22-.21; (ο]. ἱ. 15, εἴο. 

2. 1 5ῃουϊὰ Ὀς τετηατκεά, πονενεῦ, [Πα ΤΊΔΩΥ 
ψογὰςβ ἃγὰ αυοϊοα 425 ΡὨΙοηΐδη, ἢ ϊς ἢ Ὀεϊοηρ ἴο 
Ἡεϊ]εηίσιὶς ᾿ἰτογαΐασα δὲ ἰασρο. Ὑἤυβ ἰπ ἃ 115 
νη ἴῃ ἴῆς “Εχροβιίοτ᾽ (1875, Ρ-. 336), [πε ίοι- 
ἌΝΔῈ 56 ύθῇ ἴϑυτηβ 5ἰδ πα οοπβθουίνοὶν ;- --ἀόρατος 
((υπὰ ἱπ [ΧΧ., [Ὀβορῆυβ, Ρ]αῖο, ἄς.), εἰσά 
(τεᾳυοηΐ ἰη ΠΧΧ. δηά 1 οἰαϑϑῖςαὶ Οτθοκ), ανα- 
καινίζειν (ΧΧ'., 7ο56Ρ}.), ἐχόμενα ((ΧΧ.), προ- 
κεῖσθαι (1,ΧΧ., οδορἢ., δῃά οἰδϑϑῖο4] τυτ6Γ5), 
ἄμωμος (ΧΧ. ἴτοα.}, ὑποστέλλομαι (ΧΧ., 
ΟΒΟΡἢ., (Ἰ]αβϑῖοβ; δηά .5.) "»αμί, Αςοῖἰβ χχ. 20). 
ἢ ἴοῖτη αἴτιος σωτηρίας (ςἧ.. ν. 9) ἰ5 ἰουηά ἱπ 

ῬΗΣο; Ὀμῖ ᾿ἴ α͵5οὸ οσσυτβ ἔνὶος ἴῃ Ἰοβορῆυ, ἀπά 
οὔςς ἱπ Ὠοάογις δίσυ 5. Πολυμερῶς ἀπά πολυ- 
τρόπως τα οοπ]οϊηοά ἱπ ῬΏΣο; Ὀυϊ 50 ἅγὰ πολυ- 
μερής ἀαῃὰ πολύτροπος ἴῃ ἴνο ραβϑδαρεβ οὗ Μαχί- 
τῶῦβ Ὑγτίυβ. [[ τε οοηϊταβδὶ Ὀεΐνεοη γήπιοι 
δηὰ τέλειοι, δΔηὰ ἴΠ 6 σοτηρατίϑοῃ οἵ 5ἰπιρ]6 βρίτιῖ- 
υδἱ ἀΐοὶ ἴο πὴ κ (ν. 12, νι. 1), Ὀς Τουπά ἱπ ῬΏΣο, 
80 ἃ͵ςο ᾶτὸ ἴΠὸΥ ἰπ ἀποίμον Ηε]] θη διϊς τυτὶίοτ, -- 
«δ αι (τι (ον. ἰ,. 6, ἱἰϊν Σ, 2). 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ἐρί5Ε16, 115. 15 ΟἿΪΥ πιῆδῖ τηῖρῃϊ θῈ 6χ- 
Ῥεοϊοα ἔτοια ἴΠ6 παῖιγε οὗ [(ἢ6 οδ56. 
Μδῃηγ οὗ 81 Ραυ]ς Ερ ϑῖ]6ε5. σεῦ τυτίθη 
ΤΑΡΊΑΪΥ, ἴο πιδοῖ δηουβοηῖ πδεάς, ψὮ]]6 
Ὧδ6 ψὰβ “ἀδιγ" Ὀυτάεποα ψιῇ “ἴῃς 
οἝΓα οὗ 811 [ῃ6 σἤυτο 65." Ὑ7ὲ ἃγθ ποῖ 
ΒΡ αἵ βηαϊηρ βοῖλθ αιβεγοησος οὗ 
βῖγϊε Ὀεΐνεθη {Π656 δηὰ ἴῃ οἴμοσ ΕΡρι 5165 
ὙΠΟ ψετα ττιτῖθ 1 [ἢ6 σοτϊῃράαγαῖνο 
Ἰείδυσα δηὰ ϑβεο]ιϑίοη οὗ ἴτη6 Οδραν!γ. 
Βιῖ ἤθη ἢς δαάτγοσροοα τ1ῃ6 Ηδῦτον5 
ἴετο νγὰ5 ἀδυπαδηϊ Γραϑοὴ ΜὯγΥ ἢὶ5 ὙΎην 
5ῃοια ΟΧΒΌΙΣ ἃ γεῖ στοσα πιαγκοά ἀϊ- 
ΟΣ Δ 

Ης νβ ΠΟῪ ρυϊζηρσ ἰηῖο ἔογτη ἢΪ5 
ΤΠ ροϑὶ {πουρηϊβ οὐ ἃ βιυῦ]θοὶ ἡ Π]οἢ οουϊὰ 
ΠΟνΟΥ ἢᾶνα Ὀδθῆ δὐϑβϑοηϊ ἔγοσὴ ἢ15 τυηά 
ἴοτ {ΠΥ γεᾶτς,---ἰῆς ταϊδιο οὐ [ῃ8 
Ιεραᾶ] ἴο ἴῃς Ενδηρεὶοδὶ Ὀισρεηβδοῃ. 
ΘΟΙΏ6 ἀϑρεοῖβ οὗ ἴπε αιδϑύοῃ δα Ὀδθῃ 
ἄεαϊς τ τη οἴμοσ ΕΡΙ51165; Ὀὰϊ Ὧ6 νγὰ85 
ΠΟΥ͂ Ο4]16ὦ ὩΡΟῺ ἴο ΒΌΡΡΟΙΥ δὴ δε 
ἴο [86 σοηἴΓ8] φιοϑθοῃ, “ἡ ννῆδῖ στουηᾶς 
ἀο γοῖι τθαυϊα ι15, 16 γ78, ἴο σϑ πα] 5ἢ 
[δῖ ,Θν] 08] σγϑίθιῃ, νΏΟἢ νγχὰ5 οσάδιπεά 
Ὁγ Οοἀά ἩΗϊπλβεὶζ ἴἰο Ὀς τῆς Καογ-οἴοπο οἵ 
15Γ86]}᾿ 5 πδίοηδὶ σοηβεί(αϊοη, ἀπ πνοῇ 
[85 ποῦ ἰαϑίθα σσοο γϑᾶτβν᾽" ΓνῈ ΚΠΟΝΝ 
ΜῈ} ἢ Παὲ ἀδθορ τανούεηος 58 Ῥδὰὶ! 
ψΟΣΪἃ ἸΏ ΔῊΥ οᾶ56 Δρρτόδοῦ 1ἢ15 Βι Ὀ] οι"; 
δηά (ἢ δεβί νεῖβα οὗ {πε Ἐριβι]α (6}}5 τὰς 
[δὶ ἢ6 τηδφδηΐ ἴο ἰοοῖκ ἴπ6 ἀππππσουϊγ Κ}1] 
ἴῃ ἴῃ ἔλεος. γε οδηποῖ ἀοιυδί, ᾿μΠοτγοίοσα, 
τμδὶ 6 σουἹὰ Ὀπηρ ἴΠ6 ὙΠο]6 ΘΠ υΡῪ οὗ 
Ὧ15 τη ἴο ΕΑΓ ὩΡΟῺ 850 ἱπροτίαπί ἃ 
ΜΟΓΚ. 

Ηςε νὰϑβ ποῖ ΟἿΪΥ βθοκιίηρ ἴο ζε-δηϊγηδῖθ 
[Π6 ἢ οὗ τὴ6 Ηεῦτενν ΟΠ τς δὴ 5 :-- 
[πουρῃ (Παΐῖ, υηαιυδδιοηδοϊγ, νὰ Ἠϊ5 
ῬΠΙΊΔΙΥ δἰπὶ, ἃπὰ ἃ ΨΕΙΥ ποι ῃϊοιβ 
οὔβ δα ψουἹὰ ἴδει τὸ ἴο θεΐ --τους Ἦϊς 
ἰλ5κ νγὰβ οῃς οὗ 5111 ρτεδίθσ 5ο] ΣΕΥ ὩΣ. 
Εοτ, ψὮ16 ἢ6 δάάγεβοοα δἰ πιο Ὄχοὶὺ- 
ΒΙΝΕΙΥ ἴο 16 Ἡδοῦτενβ, ἢ6 νγὰ5 1 ἕδοϊ 
νἹΠἀΙσδιηρ ἢ15 σοηάαςῖ 45 Αροϑίὶα οὗ τῇς 
Οδηπ 65; 5μοσίηρ (παῖ [ῃ6 αοβρ 6 ὶ Ὡς ἢ 
ἢς Βαᾶὰ ῥγϑδομβά, Ἰηβίθβδὰ οὕ ἀδσγορσαῖζηῃρ 
ἴτουη ἴΠ6 Βοποὺῦ οὗ ἴῃς οἰάεσ Ὀιβρθη- 
δαί οη, ταβθοϊθ τὰγϑ οἱ βίοιυ ὉΡοὰ 1: 
ΠΙΠηρ 115 ΠΙδίομε5 δηὰ ἴγρεβ, [5 ὑϑαϊτης 
Δα ΡτΟΡἤΘΟΙΘ5, ἢ ἃ τηγϑίοσους δηᾶ 
ΜΠ Θ- τ δοῆιηρ βρη βοδηου, ὙΠ ἢ ςοη- 
ἰεττεά ὑροη [6 πὶ δὴ τηϊπηδριηθ αὶ του 
δηᾷ ἀϊρηϊγν. Νοῖ ψὰ5 [5 41}. Ἐὸοσ, 

1 ζ66 οπι. ἶχ. 1--5. 
3 ὁ ᾳ Ὀοῖον, ν. 6. 
δ. ΦἬρχε,᾽" βᾶγ5 Μτ Ὠαϊς, “πὶ τς Ἐρέξες ἴο 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤῊΗΕ ἨΕΒΕΕνΝν5. 

:Ὼ ἰλγιηρ (15 “ ΑΡΟΪΟΡΥ ἕοσ ἴῃς σοΞρεϊ᾽ 
Βεέοτε ἴδε Ηεθγενβ, ἢ6 ψ85 δἷβο ρσονι:ἀ- 
1 ἃ 5ἴοτε οὗ πηοβὲ ρτεοίουβ τῃθοϊοριοδὶ 
Ὁτι} ἰογ ἴῃς Οδίμο]ῖς ΟΒυτοῦ οὗ 811 ἀρεϑ; 
αρρίγιηρ 1ἃ σῖ δὴ Ογραρορ ἴου τῆς 
ταϊεριοίδθοη οὗ ἴῆς ΟἸὰ Τακβίδιηθηῖ; 
Δικ ΞΠΟΊΠΡ ΠΟῪ ἤγγαἷν 15 ἰουπ δι οηΚ 
διαά δδδθὴ ἰδιὰ ἰῇ ἴῃς Ὠινίηθ Ρυγροβα, 
γε οὐ Δὰ ποτκοὰ οηναγὰ ἴῃ ρτδάιιαὶ 
δε] Γτενοίδποη ἔγοσα ἴθ Ὀδριηηϊηρ οὗ υ- 
ΤΩλη ἐἰσι ΟοΥΥ. 

ἰς ἴ ἴἢ ΔΙΗΥ͂ ΨΑΥ 5ίἴτδῃηρθο,---ἰς 11 ποῖ 
σδίβοε τοδὶ πδΐυγαὶ,---ἰῆδὶϊ δὴ ἘΡί5:16, 
ὙΠο9Ὲ αἰ5 ΨΟΙΟ 50 ἰοΐγ, βου πᾶνα 
δὰ οχιτδογάπΑσΥ ὑαϊὴ5 Ὀεβίονεα οἡ .ῖ5 
ΤΟΙ ροβΠοη 

Ὕπηδῖ βυοἢ 4 ναπδίοῃ οὗ 5γ]6 ᾿γᾶ5 
ῃοῖ δεγοηά 81 Ρ4ι}᾽5 ΔΌ1}γ 15 5 ὈῪ 
Ὦ)5 ϑρέεοδες δπὰά ἘΡρ᾽51165 ἢ. 
1:6 Ἡδρφρτονς, 1 9φ6ς δὴ δποϊοπηὶ (δ, ουἱ οὗ νη ϊο ἢ 
ἴδε [6 ἢλς σοῆς, Ὀεὶηρ οΑσδα ἴο 1ἴ5 Ξερυ]οὮγο ; 
δῃὰ ἃ (μηξιίδη ντίϊεσ 5ἴορϑβ [86 ἤιμεσαὶ ὑγϑοςβ- 
βδίοῃ, ἰουοῖθ5 ἴῃς Ὀϊοτ, δηὰ ἴΠ6 1105 οὗ ἴῃς ἀοδὰ 
ΤΕ] σίοτι ορεπ δηα Ὀεᾶτ [65 ΕἸ ΠἸΟΠΥ͂ ἴο ἴῃς ρτεδίηθϑ8 
δὰ ρσίοτν οὗ [86 1 οτὰ 7εϑὺ5 Ομ τβι." (ἼΠς 
εν Τεῦρὶςε,᾽ ἄς., 1865.) 

Δ 1{ ἩοταςεἾβ " Εριβι]ς ἴο Αυρσυξίυβ᾽ Ὀ6 σοτ- 
ἀρῶ ὙΠ} ἴῃς Ἐρί5ι1ε5 οἵ ἴπε Ἐάγβὶ Βοος, ᾿ϊ νν}}]} 

ἰουῃὰ ἴο ΡῈ ποῖ ΟὨΪΥ τόσα σβειοα 04] 1η ἐς 
«ὐςίατο, Ὀπὶ τοῖς βἰδίεϊΥ ἴῃ ΤΩΔΠΏΣΘΙ, Τοτα 
ταγτμτηῖοαὶ, δὰ (ἴῃ ρδγῖβ) ποτα δἰ οσγαίοὶ]γ τῃεῖο- 
πῶ. Ηον κίσοηρ ἃ οοηίτγαβί, ἔοσ Ἰηβίδηςθ, ἀθ 
ἐπν τι ττῖ59 Ῥτιέβεῶϊ ἴο ἴϊὸ σέπεγαὶ 5Ξί}γ]εὲ οὗ 

)-. 

Ξ ΤΥ Ὅε Ὡ]ονεᾶ ἴο τοίεσ οἡ (δϊς ροϊηϊ ἴο 
ΟἿΣ οΥὙἩἁ ἵσὸ ὙΠ 65565. 
τ Ἑλδιτασ ορεῶκς οὗ δὲ Ρδυϊβ δά άσοβθς. οῃ 

Δέλτο᾽ Ἠ1]Π 45 ἐχῃιθιῖηρ “4 ρόνεῦ οὗ τεδϑοηϊηρσ 
διὰ εἰοηυσηςς ἴο τῃϊοῇ {ΠΥ [ὠς ““λερκία,:) 
οου] ἃ ποῖ ὈἊ ἐποοηϑῦ]ςε,᾽ ἀπὰ ποίϊςος “ἴα σοη- 
φαιησπιαῖς 4“}«1}} ἢ ΒΙΟΝ ἰξ νγᾶβ (γαπιοά,᾽ δπὰ 
κἴδε ργερτιδαΐ τηοληΐωρε ᾿πίϑοα ἰηἴο ἐς μος απα 

Γὰ ““πδρρεῖς." (“1.. οἵ 81 Ῥδὰ},᾽1, 5.4.4, 6.) 
Ης αἷΞξο οὔϑοενεος ἱἰμαὶ δὲ Ῥδιυὶ ““σουϊὰ, τὭξη ἢδ 
οὔοβς, τεϊὰ ἃ εοἰγ]ς οὗ σευδασκδῦ]α δηϊσἢ ἂπά 
εἰοχιεπςς᾽" (Ρ. 613). 
5 τὸ δος 55 οὗ ἴδε τοί ΕΡ. ἴο ἴ8ε (ογίη- 

ἰδης, {λ2ῖ ᾿ξ “Ταῦ κα, ρεσθαρϑ, ἰἢς ἰογειηοβῖ οὗ 
41] ἃς ἴο συ ἰἰπ Υ, δηα εασγηεϑὶ δα ἱπιραβϑίοηδα 

δος. Ης ἀεβοῆθες ᾧ (οσ. ἘΠΕ ῈΝ “ἃ Ρᾷςχς 
αν οςῖ ; Ὦαρςε, ἴῃς ποῦ]εδὲ 556 1πὶ- 
Ἐπ ΨΡ δεαοιτίαὶ ἀἰσαρμῖς ἦπ Ὀεαυ τ} ἰδησυδρο 
ἐχίδηϊ ἴῃ 1815 οὗν νου]. “Αδουΐ ἴῃ6 ἡ οΪς 
Ἐρίσι!ς,᾽" Βς αὐάς, “Ἴδετε 15 ἃ σῃαγδοίεσ οἵ Ἰο ΕΥ̓ 
δηὰ ςυϑιλιηςα ΞΟ] τη Υ.᾽" (ὁ χοϊερ.᾽ Θεςῖ. Ν11.) 
Υεῖ τὰϊς Ἐρίϑι]ε, τὸ σῃμουα ΒὲῈ οὐβεοσνοᾶ, ννδβ 
πιο 1 [Βς τϊάΞὶ οὗὁὨ ΙΠΏΔΩΥ͂ ἀπὰ Ρῥγοξοίησ δῃ- 
πάθε (χνι. 9). : 

τ Πανιάβομ σρεᾶκβ οἵ ἴῃς στεαὲ ναγίεῖυ οὗ 
ϑγ]ε δηή ἀϊςιϊίοη ἱπ δῖ Ῥαυ]Ὅ)5 ΕΡΙ51165, δ5 ννῃαϊ 
ἀρῆς ὃς ἐχρεοϊεὰ ἔγοιῃ 2 "παργ- Ἰάύφαί για, 
Ὧ80 Ξἰ2πήάς Ὀείοτε υ5. ΤῈς ἘΡρί5:165,7} ἢ Ξδγ5, 
ἐἐλσς ποηάογ 17 δάδρίεά, ἴῃ ἴοηα δηὰ οοπίεοηϊ5,᾽" 
ἴο ἴδε εἰτσαπηςίδησοσ οὗ 6 ᾿ηα νἀ .4]5. ΟΥ̓ σοπι- 
ταῦηϊες το νβοπὶ ΠΟΥ γέγε δεηῖ. (“ἰπιτοά. ἴο 
Ν.Τ.  Υοϊ]. 111.) 
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Ὗνε 566, ἴπεη, τὶ τῆς [ϊηρ8. ἩΠΙΟΝ 
ἤανε Ὀδοη ὑτροὰ δραϊηδὶ ἴῃ6 Ὠγροίῃ 6515 
οὗ ἴῃ6. Ῥαι]ηα δυϊμουβῆὶρ οἱ [815 ΕΡΊ5116, 
ἅτθ, Οἡ ἴῃ σοῃίγαγγ, ἱπ ρεγίεοϊξ ΒΑσΤΟΩΥ 
ΜΠ 1; δοῖὴς οὗ ἴπεπὶ, ᾿πἀεεά, Ξυρρ]γ- 
Ἰὴ5 σοῃβιτηδίοσυ ργοοίς οὗ 1. ὙΤΏΘΓΟ 15, 
τπογοίοσο, ποίδιηρ ἴο δεῖ δραϊηβὶ νῇαϊ 
ἢδ5 Ὀδοη δ᾽εροὰ ἴῃ ἴῃη6 ΨΥ οὗ Ιηΐθγηδὶ 
Ἐνιάσπος (υπάογ πῃ ϊοἢ δεδὰ 411 [ἢ 686 
Οὐ]δοζοης (1]]). 

ΙΝ. ὙΥΉΕΒΕ, ΑΝῸ ΝΗΕΝ, ΤῊ ΕΡΙΘΤΙΕ 
ΨΑ5 ΨΕΙΤΤΕΝ. 

ΤΟ ΘΧΡΓΘΘΘΊΟῺ 56ἃ ἴῃ ΧΗΪ, 24, “ ΤΉΏΘΥ 
οὗ Ἰιαὶγ 5α]υΐθ γου," ϑυρροδία ὁ 115, 
τὐἦεγε ἴ.6 ὙΠΙΘΓ 5. ΕῸσ, 151 45, ἤδη 
δ: Ρδὺϊ νγὰβ Ὑ πΠίηρ τοῦτ ΕΡἢΠ65ι5 (1 (ου. 
ΧΥ]. 8), με ἰογχαγα θὰ ρτθθῖηρο ἔτοπὶ ἴῃ 6 
οὔυτομεβ οὗ 186 Αϑίδῃ ρτγονίῃςο, οὗ 
ΜΏΙΟΙ ἘΡΏ 655 νγὰ5 186 ΟΠϊοΙ οἰϊγ,---- τῆς 
συτοῃο5 οὗ Αδία βαϊυῖϊα γοι " (τ. 19) ;-- 
80, 1 μὲ σψεσεὲ ψητηρ ἴτοῦὶ Βόοπης, ᾿ξ 
γγου ἃ Β6 Ὡαζυγαὶ (ῸΥ Ὠϊηὶ ἴο βεπὰ ρτεοί- 
Ἰηρ8 ἴτοῖη ἰἢο86 Ῥῃο τεργοϑθηϊθα [ἢῃ6 
σὨυτοε5 οὗ Ικα]γ᾽, 

Βυῖ, 1 6 ντοῖδ ἴζοῃῃΡ Ἐοπλο, τῆ6 
ΘὈν!οιι5 Ἰπξογθοηοα ΠῸΠῚ ΧΙ. 22. 15, (δὶ 
ῃ6 ῥίβι!α νγᾶβ βηιθῃεα 5ῃογΥ Ὀδίοτα 
ἴΠ6 οἷοβε οὗ [Π6 Αροςῖ]θ᾽ 5 ἢγϑι ἱπιρη βοη- 
ταδῃῖ ; τῃδιὶ 45, ἴὩ Α. Ὁ. όπ. 

[τ ῖβ ἃ ψοῃάσσι κἰρῃῖ, νῃ]οἢ 15. ἴῃ 5 
του Ὀεΐίοσε 5. Ῥδι], μο πᾶς Ὀθθη 
ΔΡον ἴοι ψεδῖβ ἃ ἘΟΠΊΔΙ ῬΓΊΒΟΠΕΟΙ, 5ἰἴ5 
ΒΟ  ηἀ6α ὈΥ̓ ρτοοίβ οὗ ἴῃς ρτϑαΐηθϑϑ οὗ 
1ὴ6. οἷ πῇϊοῦ οδ] 6 α 1156} “Ετογηδὶ -᾽ 
Ὀμὰξ τὴ6 δγε οὗ ἢ15 191ἢ ρεδηείγαϊος ἔα 
Βεγοηὰ τῃὴ6 τάῆρα οὗ 411] [πὶ υἱβιῦ]ς 
διληάθυγ, ἀπ 56ὲ5 11 βοδίτεσοὰ κἸἸΚ6 
Ὁδαῖ ἴτοηὶ [Π6 ϑυΠΊΓΊ ΕΣ ΓΠγΘϑ ἢ ηρ-ΗοοΥ ἢ 
(3566 ἴΠ6 ποίε5 οἡ (ἢ. ΧΙ. 28); ψ Ὦ16 ἴῃ 118 
δίεδα {ποτ 15 δϑίδ Ὁ] 156 ἃ “δὴ ἱπητήονο- 
ΔὈΪς Κιηράοιι," οὗ ψῃϊ ἢ ἢ6 δηά ἢϊ5 5 
ἔβπηρ (ἘΠ ον- ἢ ΓΙ βΈ δὴ 5 ἀγα [ἢ 6 ρΟββΘ 550 15. 

ΝΜ. Το ΨΗΟΜΊΤ ΨΜΑΘ ΜΆΕΙΤΤΕΝ. 

ΤῊΘ πιοβί ργεναίθηξ ορί πο ἣδ5 Ὀ6Θη, 
[ας τὴς ἩΗδεῦτενε δαάγεσβεα [ἢ [Π]5 
Ἐριβῖ]6 ψεγα ἴῃ6 Ομ Ξδη5 οὗ Ρα]θϑίίης ; 
Ἔβρθοδ ]υ, τμεγείογθ, [Πο586 οὗ [δ γϑαϊθπλ", 

1 ΤΉ οχργαβθίοῃ οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας σοττα- 
5ΡΟΠ 48 ἰῃ ἵογῃ ἴο ἴῃς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰόππης οἵ Αςἰδ5 
Χ. 23. 

3. ὙΠ τοίδσθησοϑ ἴο {86 ῃοαίτε δηά ἴΠ6 σᾶτηο5 
(χ. 32, ΧΙϊ, 1---3) ΔΥ6 ὯῸ ΨΑΥ ἱηοοπείδίεηϊ ψ] τῇ (ἢ 15 
νίαν. Ἐὰν ἰπιο]Προηῖ [οἷν οου]ὰ Ὀς ἱρπιογαηῖ οὗ 
ὙΔἱ ΨΕΩΐ ΟὉ αἱ (ἰδβασθᾶ. 



22 

ΤῊΪ5. νἱονν 15 δυρρογίθα ὈΥ [ἢ ξο]οσίηρ 
ΠΟ ΒΙ᾽ ἀΘγδί 5 :--- 

ι. Τῆς ψῇο]α ἴξηοσ οὗ τῆς ΕΡΙβι16 
ΤΆΡ]165 [παῖ ἴῃς Ροτβοῦβ, ἴο ΠΟΙ, ἴἴ τνᾶ5 
νυτίθη, ᾿νοαὰ ὑπηάογ ἰῃ6 βῆδάον οὗ [8 
ΓΘΏΡΙ6 βοσνίοαβ. 

2. Το οῆθ, 50 ΨῈ]] ἃ5 ἴο {ποῖὰ, που]ϊά 
τῆς νογάβ ἴῃ 11. 2 ΔρῷΪγ. ὙΠ Αροβίϊοβ 
τοιηδι δα ἴῃ Γεγυβαίθτη ἔῸΣ βανεσαὶ γεαῦς : 
δηα 7αϊὴθ65 ἴη6 Τυδῖ μαὰ οοπιπυδα ἴὸ 
Ιοϑίάβ ἴπετα ἕογ τὨϊτιγ-ῖνο γεασβ.Ό (ΗΪ5 
τηδτίγγαοπλ ἰοοῖς ρ]Δςα 4,0. 62. 

4. ΤΠοθε “Ηεῦτενβ" δά ςυβογοά 
Ῥοτβθουϊοη δ δῇ δαυὶν ρεγοα (χ. 32--- 
24). 80 δαά [6 7επιβαϊθλ ΟΠ στ ἢ : 
Αςἰβ ν11}. 1---2, ΧΙ, τ 5 ΠΡ. τ ΤΏ 685. 1]. 
14. 

4. ΤΟΥ Μετ ἴῃ ἀδηροσ οὗ τοϊαρϑὶης 
ἴἸηο Τυἀδίῖθηχ (οἷ. 11}. 12-ττοῦ 5, 'γ. 11. ΥἹ. 
4---ό, χ. 28, 290). Νονθοτα νὰ5 [Π]5 
ΟΔΏΡΕΙ 80 ρτεαῖ 845 δ 76. 5] (566 
ποῖίθ Οὐ Χὶδ, 9) Τὴ παῖυτε οὗ τῇς 
“.268], ΒΟ ῥσγενα] θά δῃθοης ἰδ6 
ΟἸὨγιϑδης ἴδαγα, 15 ϑῇονῃ ὈΥ ἴδε ἰδεῖ 
ταὶ ΤΕΥ βδροκὲε οὗ Ῥαὶ δ5. οπα ΨῆοΟ 
“τΔυρῆϊ 8}} (Πς 7ενϑ,  ]οἢ εγα ἀπλοηρ 
τῆ6 (σε η 1165, σϑοσίαον γον ἤΖοσες᾿"" (Δοῖς 
ΧΧΙ. 21). ΟἹ ϑιςἢ τῇδ ἴῃ6 ἀδαερθηϊηρ 
ἰλῃαῖϊοῖβηι οὗ ἴΠ6 [6 βαϊθπὶ [ενγν7ὦῈ σου]Ἱὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ [41] ἴο Ἔχοτῖ ἃ ρεπΐουϑβ ᾿ΠπδηςΕ. 
Τῆς εἰάογ ρεηόταίίοη οὗ ΟΠ δηβ5 ψγα8 
ἴαϑβι Ῥᾶβϑιηρ ΔΥΤΑΥ͂ (ΩΡ. οἢ. ΧΙ. γ). ὙΤΠΘ 
ΥΟΌΠΡΟΥ ρεηογαίου Ἰοοκοά αγοιηᾶ ΤΏ ΘΠ, 
Δα 5807 ὯΟ 5]ρῺ5 οὐ (ἢ σιβῦ 5 σοϊηϊηρ. ὙΠῸ 
ΤΕΏΡΪῈ γεῖ βἰοοά [1ὴ 115 ρίοσγ. Μιρῆι 
ὨΟῖ, Δεν 411, Ὁ6 τ 6 Ὠῖνῖηθ ΡΌΓΡΟΚβς ἴο 
ςοπίϊηιια 1ἴ, ἴοσ ϑοῖμθ {ἰὴ ἴὉ σΟΙ6, ἃ5 
(Π6 ν]51016 εβηῖσε οὗ ΝΜ δββϑδῃἘ Κιηράοιι 
1{ 80, ἰπϑιθδα οὗ ὑσγονοκίηρ (6 {υγοι5 
ὈΙΡΟΌΥ ΨΏΙΟἢ Ὠδα Ἰαῖοὶν ρὰΐ ἴο ἀφαίῃ 
50 ΠΟΙΥ ἃ Ιηδη 85 [δίηβϑβ, νου] 1 ποῖ Ὀς 
Ὀοτῖογ ἴο ἸΙοοκ οι ἔογ βδοῦὴθ νὰὺ οὗ εβεςῖ- 
ἱης ἃ ἔυβίοη οὗ ([Π6 [8'ῃν δηὰ ἴῃς (οβρεὶΡ 
ὙΏ16 τῆς ἰαζῖογ σους τῇς ᾿ηνψατγὰ 
βρί γα] [1Π6, ταϊρῃϊ ποῖ [86 ἔΟΥΠΊΟΣΙ ΒΌΡΡΙΥ 
1λ6 Ῥοά!γν ἐγαυλθπνοσκ ἢ 

Νο οἴμοσ Ομυτοῦ νὰ8 ἴπι|5 ἰεπρίοα ἴο 
[41] αὐνᾶγ ἰηῖο δῃ δάοριοη οὗ (ἢς 1,ον}}- 
οδἱ βϑυβίδθιῃ. 

5. ΤΒδ οχργοββίοῃ, κ Τμδὲ 1 τ ΔΥ ὉΘ 
τοβίοσθα ἴο γοιι " (5ε6 ἴῃς ποῖε οἡ ΧΙ. 
19), ἱπ0 1165 [δῇ Βοσιει ῃίηρ δα οσουττεά, 

1 ἀποστασίαν ἀπὸ Μωσέως. Τὶ ἰ5 ἃ 5ἰρηιϊβοδηὶ 
ἕλει ταὶ τὴς ὀέορεεϊες τε)οοϊοὰ 411} δι Ῥαυ]5 
ἘΡί511ε5. ου [5 νετῦ στουπά ; ““ἀεοϊαπησ Πἰπὶ ἴο 
Ὀ6 δὴ αδοσίαζε γον» λές 2 αν " (ΕἘυπεῦ., "Ε. Ἡ.᾿ 111. 
η2). 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΜΠ ἢ μδα Ὁτοίκεῃ οὔ ἴπ6 σοπηθδχίοη ὃδ6- 
ἔνθεοι ἴῃς τοῦ οὗ ἴ[μ6 ἘΡΙ5116 δηὰ (ἢθ56 
“Ἡδρῦτονβ." ϑυςῇ δὰ Ῥδθη [ἢ6 οδ56 
Μὰ 81 Ῥαὰ]. ὙΏεη, αἴδγ Ἰἰοὴηρ δηὰ 
οΔΥοίΪ ρῥτεραζαῦοη, ἢ6 πᾶ Ῥτγουρῃϊ ὑὉ 
ἴο 6 πιβα]οπὶ ἴῃ6 οἴδηηρα Ὀγ ψ ὨΙΟὴ ἴῃ 6 
Οεμα!ς ΟΒυσοθο5. τοειΠ εα {ΠΕΣ Ἰογαὶ τὸ- 
βατὰ ίοτ [Π6 ρασεηΐ Ὁδυτοῇ,---ἰ δὲ 85. ἢϊ5 
ῬύυΓροβα βϑοοπηθα ἴο αν Ὀδθη διίδἰηθά, 
ἢ ψὰϑ βιαθηὶγ ϑερὶ ΑΔΥ ἴτοῖὶ [ἢ 6 
506η6, Δηα Παπαδα ονοσ ἴο δὴ ᾿ῃηρηβοη- 
ταθηϊ ΨΏΟΠ ψγὰ5 ἴο ἰαϑῖ (ογ τόσο ἴμδῃ 
ίουγ γεαῖβ. Βυϊ Πϊ5 ἄδερ αβδοζίοη ἔοσ ἴῃ 6 
τηοῖῃογ ΟΠυΓΟἢ τοιμαϊημθα ὑποῃδηρθα; ΠΟΥ 
οδῃ χα ἄοιθι τ[Πδὶ [ἢ6 ᾿ννστηθϑὶ ἀθϑῖσα οὗ 
ἢ15 ἢεατί ψὰβ ἴο δϑίδ Ὁ] 5ἢ ἃ 501 υηϊοῃ 
Ὀούνθοη ἴῃς σρηῖ!ς δοά Ἡδῦσγεν (ἢ γὶ5- 
[14 η5. ; 

6. ΤΠΕΙΘ 816 ΤΩΔΠΥ͂ βρθοίαὶ οἰτουτη- 
βίδῃσαϑ ἴῃ, 51 Ῥδι}5 σμαγδοῖοσ δῃὰ ἢΙβῖουΥ 
ὙΠ ἢ τηαϊτα 1 ὨΙΡΏΪΥ ῥσγοῦδῦὶα παῖ Π6 
ψουΪα ψιϑὴ ἴο Πτὸ βυοῃ δὴ ἘΡ Ξε 85 
1η15 ἴο [6 ΟΠ βδηβ οὗ [ βαίθτη. 

(α) ες οουϊά πονοῖ ἰογρεῖ μον με Βαά 
οἤοα ““ἀεοναβίαιϊθα ἢ τἴπ6ὸ ΟΠμυτοῦ τἢδγ6. 
Ὃν» ἴσο [δες ᾿αϑ5ῖ, ἤθη 15 ΣΤ ΘΠΊΟΥΥ τονοσϊοα 
ἴο ἴῃοβθ6 ἄάγα, ἢ6 {61 Βιτηβ ΙΓ το 6 “16 
οἤϊοῦ οὗ βἰπηθῖς" (1 Τίμι. 1. 12---15)}. 
Ης οουἹὰ ποῖ Ρυῖΐ ἰοπρ ἴο σρᾶκε βοπὴα 
διηθηᾶς ἔοσ (6 ἰη͵υτ5 6 δαά τηβιοιοά 
οὐ ἴδε (Βυγοῆες οὗ Τά 68. 

(ὁ). ΜΕΥ ΘΑΥΪΥ ἴὰ ἢΠ15 σᾶγθοσ Ὧἣα παά 
Εἴνεῃ ῥτοοί οὗ ἢἷβ δαγηδϑβί ἀδϑῖσα ἴο ργθϑοῖὶ 
αἵ }εγιβα οῖα (Αςὲβ ᾿χ. 26----20):---ἃ τγοσὶς 
ἴοσ σῇϊοῖ, Ἰηἀεοεά, Ὦς δρρεατθᾶ ἴο ὃδ 
5 ΠΡΌ ΪΑΥΪΥ αυ4}18 64 - βίησα ἢξ νγᾶ5 [Δ ΠῚ111ΔΣ 
ὨΟΣ ΟἿΪΥ ΜΠ τὰς (δα! Ποηδὶ σγϑίθτη οὗ 
[6 τα ἢ 5, 8ἃ5 ἌἘχρουπάθα Ὁγ Οδιμδὶεὶ, 
δυῖ 4ἰ5ο στ [6 νίενγβ οὗ [Π6 τόσα 1ηἴ6]- 
Ἰεοῖυδ] 7 νγιϑἢ βοδοοϊβ, τὰς ΟἹ] οαη δηάὰ 
ΑἸοχαηάσίδη", 

(Ὁ Τδε ρτόρδβεῖῦς τοσάβ υἱἱετοὰ ΌὉΥῪ 
τὴς Τιοτὰ ΗϊτβοΙ σοποσγηϊηρ μὰ (Αςῖς 
χ. 15) ρᾶνε Ὠϊπὶ δὴ δϑϑυγοα ἤορε [παῖ ἢ6 
5ῃοι]α γοῖ Ὀ6 Δ0]6 ἴο ρεσίουτωῃ δοῦλα στϑαῖ 
ΜΟΥΚ ἴοσ 15γδοὶ᾿5 εἀϊβοδίοη :- Ηδ 15 ἃ 
οὔθ ν 6556] υηἴοὸ τα ἰο ὕδᾶγ ΜΥ δὴ δ 
Ὀείοτε ῃδίϊοῃβ, δῃά Κιίηρβ, σπά 72}6 σοηις οὗ 
7.»γαε," Νου]ὰ 1ὲ ποῖ ἤᾶανε θεεῇ βυγ- 
ῬΠ βίην, 7 ἢῈ ψὃπὸ δὰ ψγιθη 50 τς ἢ 
ἔογ ἴῃ Ἰηβίτυςσίου οὗτῃς θη] 6 ΟΠυσο 65 
μαᾶ πδὰ πο ““σψοτὰ οἵ οχβογίαϊϊου " ἴο 
δοηα ἴο “16 Ἡρῦτονβ ,ῦ---Ὥοη 6, Θνε 
ΠΟῪ ΜΏφΘη (ἢ6 “ΡΙ1]]ὰγ" οὗ τῆς Ομυτοῖ 
Πδὰ Ὀδεη σεηονεα δηά “ἴΠ6 ΘΠΟΤΩΥ γγἃ5 
Ῥουπηρ ἴῃ κα ἃ Βοοά " ὕροῃ 1} 

1 8.66 ἃῦονδ, Ὁ. 19. 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΤΟ ΤῊΕ ΗΕΒΕΕΡΝΘ. 

(4) Μυκὲ ποῖ ἴῆς. Αροβι!ε ϑσρὶπιὶ ὅδνα 
Ὅδεη Ξε ἴο 115 νΕσῪ ἀερίῃβ σθθη ἢδ 
τεβοοϊεά οἡ (86 εἰτουμηδίδηοοϑ οὗ 81 
7 31:λ65᾽5 ἀθδί!} [π|ε5, 2 ε 7μδί, μδα Ὀδθη 
Ῥυϊ τὸ ἀδοδίῃ ὃγ τὰς ΗἸρἢ-ΡΠοβῖ, ας ὦ υἱο- 
ἐαίον οἵ ἐἀε Ζατυ ;---6, ἴῃς τηδη ψἢο Πδά 
Ὀεδη 50 Δῃχίουβ ἴο σΟΠΟΙ]αΐα ἢ15 σοΟῸ ΠΙΓγ- 
τη ὃγ οὔϑοσνιηρ {Π6 1,Ὧ'ν  ναϑβ ηοῖ ἴῃ 6 
τβουρῆϊ οὗ (ἢ15, Ἰοϊμεα στὰ [ἢ 6 ΤΔΘΙΊΟΙΥ 
οἵ 4,1 ἰδὲ μδὰ ᾿ἰϑϑυςα ἴτοπιὶ ἢ15 οὐνῃ δἵ- 
τεπρί5 δὲ σοῃο Δ ΟΏ, 5υδιοϊοηῖ ἴο Ροῖ- 
Ξυδάα Ρ4υ], ἴ[ῃαἱ ἴ νγᾶ5 Βἰρἢ {ἰπὶ6 ΤῸΣ ὨΪΠ|, 
ἴδ Αροξῖὶς οὔ (τί, ἴο ρυΐ ἑογίἢ 411 ἢ15 
Ῥόπεῖβ ἴὴ δῇ δηάδδνου ἴο 56εῖ ἰοτί ἢ (Π]}Ὺ 
δηὰ οἰοαιῖγ ἴῃς τι τοϊαϊοπ ἴῃ ὙΠΟ 
(μηςῆδης Ξἰοοά ἴο ἴδε 1») ὃ 

ὁ οοῃοϊαάᾶο, ἴδῃ, [μαι [ΠΕ νιϑνν, ν ὨΙοἢ 
δ25 θθεῃ τροϑὲ βεῃθσα!}γ οηἰεγίδι δα, ἢδ5 

Σ ΤΕ ς οὔδοσνδῦϊε [πδὲ ΤΏΔΩΥ οὗὨ ἰἢς ἀείαὶϊς5 ἴῃ 
ἴῃ Ἐρίϑι]ς ραὶη ρτεδίὶν ἰῇ ίοσος ἤθη ΠΟῪ δζα 
Τμπουσδϊ οὗ ἴῃ σοηηοχίου ὙΠ} [ΘΙ 15416Π|: Ζ. 9. 
ΡΞ. χοῦ 2 Ὲ 1}, 1ν,) νγὰβ ἃ νγασηϊηρ ἴο 411 ποῖ ἴο 
1πιηκ οἱ 7 γιϑα]οπ ἃς Οοα᾽β Ὑτε κῖην ἰδρε 
18ς 2] ΡΌΓΥ οὗἩ «ἢ. νἱ. 7, 8, τερτοάυςεα 5414} 5 
Ρασδθὶε ἰο 18ς “πη Δ ὈϊΔηῖ5 οὗ εγυβδ] οὶ " (1541. 
γ. 3); Ρς. οχ δα Ξυρρ]!εὰ (ἢς ὈΔ5ὶ5 οἵ οὖσ [,οτὰ 5 

Ὧσ ποτσὰς ἴο ἴῃς Ῥηδείϑεεϑ οὗ 765] οπὶ (5 
[ἴ. χχϊ!. 41--.6); Ἐς οἢ. χ. 25, ΧΙ. 14 ἃτ6 

Ῥοϊηιοὰ Δ]]υςίοτβ ἴο (ῃς ἀρριγοδομβίηρ ““ἴαϊδὶ] ἀδγ 
οὗ [εταϑαϊετη 5 ουεγ ἤσουν. 
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αἶΞςο τῆς 5βἰγοηρεϑῖ στοιηᾶς οἵ ργορδὈ! γ 
ἱῃ 1ῖ5 ἔανουτσ͵;---ἰαῖ ἴῃς ““7εόγειυς," το 
ΜὨο [15 ΕΡΙ51]6 νὰ ἴῃ (6 ἢτγϑε ἰη- 
βδίδηος δᾶαάγοεεθα, γοσα τ1ὴ6 ΟΕ γςίδη 
76»»5 οὗ Τ 6. 58] 6}. 

5: Ῥαὺ]}5 ἱπηρηβοησηθης ἢαὰ βεοιηθά 
ἴο ἐτυβίταῖς 411 [η6 Ἰονίὴρς ρἰδῃβ 6 ῃδὰ 
ἰοττηθά ἔοσ ἴῃς εἀϊδοδίοη οὗ (6 ΗΌτον 
Ομυτοῆ. Βυΐϊ [5 δηίογσγοθα βθοϊυβιοῃ 
ΜᾺ5 ΟνοΓ-Τ 6, 1η ἑλοῖ, ἰο 4 Πίρῃοῦ ροοά, 
Ηςε ννϑ ἴδιι5 θῃδοϊθα ἴο θαϑίον οὐ {6 πὶ 
ἴῃς τηοβῖ ῥγϑοίοιι5 οὗ ριβ; δὴ Ἐρίβι!6, 
ΨΥ ὨΙΟἢ, [αἰκηρ ποτὰ ὉΥ ἴῃς Παηά δηὰ 1οδά- 
ἴῃ ἴθετα τὨσουρ τἴῃς νατίοιιβ ραγίβ οὔ ἴῃ 6 
ΟΙά Τοβίαταθηΐ βοσρίαυγοϑ, σδμῃον θα τῃ θη 
Ἔν Υ ἤοτα “ ν]ϑίοηβ οὗ σοά;,"---ἰῃς ἢθα- 
νη ΟΡδηῃθά, δηὰ θβυϑ5, [ῃ6 ὅϑοὴ οἵ σοά, 
δὲ τῃ6 τίρῃι παπᾶ οὗ σοάᾶ;--ηὰ (ἤδη 
υτρεὰ τπεπὶ ἴο δραηάοῃ [Π6ῚΓ σϑ] ποθ 
ΟἹ Β5Πῃδαον5, δηὰ ἴο ἷἴἷίναὰ δ5ς ᾿οδιιεά 
Ῥτοϑῖβ οὗ [6 1 νην αοά, νῆο δἰγεδαγ 
ΌΥ ἴα! ρῬοββεββεᾶ ἃ 5ῆδῖα ἰῃ ἴῃ6 Κίηρ- 
ἄοχῃ οὗ εἴθγηδὶ γϑ8}}{165, 

Αδουϊ ἤνε γοδῖβ δίϊοσ τῆς ἀδῖς οἵ ἰ(ῃϊς 
Ἐρίβῖε, τῆς Τερὶς ννὰ5 Ὀυτηῖ, δηὰ (6 
1,δντς δ] βοσνοα ““ νη] 5ηθ ἃ ἀινᾶγ." ΗονΣ 
ἸΏΘΘΕΩΔΌΪ Ῥτοοίουβ ἃ ἰγεάϑυσα πουἹὰ 
1η15 ΕΡΊ5[16 [ἤθη Ὀδοοτης ἴο [Π6 5οδίϊοσοά 
Ἡδεῦτεν ΟΠ τ βιίδῃβ ἃ 



ΑΡΡΕΝΔΘΊΙΓΟΒΘ. 

Ι, ΟΝ 2 ΡΕΤ. 11. 15, 16. 

Αϑ5 ᾿ξ σδηποῖ ὃθ δῆηστηοά τπαὶ ἴπ6 της 
ΘΡρΌΚοθη οὗ 'ἱπ ὧν. 1ς 15. σογίδΙ ΠΥ (η6 ΕΡρίϑια 
ἴο [56 Ηδροῦτεννβ, ἰ 5 Ὀδθθη τπουρῆΐ πιοβὶ 
οοπϑϑίοης Ὑ ἢ τονογοηοθ ποῖ ἴο υ86 [ἢ 5 ρᾶ5- 
ϑδᾶξο δ 411 ἴῃ ἴῃ6 ννᾶὰὺ οὗ δυδάεγιεθ. ΝΟΥ͂, 
δόννόνοσ, θη (δαὶ Ἐρίϑι]Ὲ 85 Ὀδθη ργονθὰ 
ου οἵδιοσ βτοιηάϑ ἴο "δ δῖ Ῥδυ}᾽5, να ποῖ οἱ 
ΤΏΔΥ, Ὀυξ ἀγτὸ Ὀουπηά ἴο, δϑὶς, νυ πεῖμοσ ᾿ξ Ρ6 ποῖ 
[106 οὔθ ΒΓ ἢ 15 γοξοστοαὰ ἴο ἴη ἰπδί βγη 
[ΕΞ ΠΊΟΩΥ οὗ δὲ Ῥεῖεσ, 
ΤΠ ΓΟ] ΠΣ; ΓΟΔΘΟἢ5 ΔΓ ΞΙΓΟΏΡΙΥ ἴῃ ἕδνουσ 

οὗ συςἢ ἃ νἱενν. 
1. δι Ρεῖογ, τυυθηρ ἴο [ϑγδοὶθ5, βρθακβ 

οὗ οὔδ β5ρεοῖδὶ Ερι 5116 δά ἀγεββοὰ ἴο ἔποῖι ὉΥ δὲ 
Ῥδυ], ἀπὰ ςοηίγαϑίβ [Π15 ἢ} “6 4}} ἢἰ5 (οἴ Ὠ6γ) 
Ερ 5165." ὐμάουθίοαϊ!ν 15 σδηποῖ δ6 υπάοτ- 
βίοοά οὗἩ ΔηΥ οἶδμεοῦ Ἐριβῖ]6α 580 πδίιγαι νυ 85 οὗ 
1}15 “το ἴ[πΠ6 Ηδῦγονν5." 

42. ὙΠῸ ἀσεογρίοη, ὁ. δοσογάϊηρ ἴο [ἢ6 
νυϊϑάοπι ψίνοη ἴο Ὠϊπὶ,᾽) [4115 ἴῃ οχδοῖγ ἢ 
1815 ϑυρροβιέίοῃ. Νονῆοσγε οἶϑοὸ ἀο νὰ πιρεῖ 
ἢ 50 ἰᾶσρεὸ δὴ ουἱρουτίης οὗἩ ἔδδῖ "ὁ τνβάοσλ," 
νος 81 Ῥδὺ] υἱζζογοὰ δπλοηρ (τσ λη5 οὗ 
στῖρο δἰζδιησηθηΐῖβ (τέλειοι, τ ΟοΥ. ἰἰ. 6; ςΡ. 
Ηδθδ. νὶ. 1). ὙΠῈ γεγῪ ννογά, δυσνόητα, ὮΘΓΟ 
υϑε ὉΥ 8. Ῥεῖΐεγ, σοπηϊηάβ υ5 οὗ ἴΠε δυσερ- 
μήνευτος οἵ Ηϑοδ. ν. ΙΙ. 

3. Ῥαββθαροβ ''Κὸ ςἢ. νἱ. 4--- γῃὰ χ. 26--- 
21, ΜΜΟΓΟ ΟὈΥΟΙΙΥ [Ι40]6 ἴο 6 πιἰδιιηἀοτειοοά, 
ἃηὰ “Ἅ νυ7γοϑῖοα "ἢ ἰν [ὴ6 ““Ἰρπογαηΐ δηὰ υῃ- 
5 0]6 ἴο {π6ὶγ ονγῃ ἀσϑίσιςΠοη.᾽" 

4. Νο οἵδοσ Ερίϑιο οἵ δ: Ῥδὺϊ] συ ρΡΪ] 165 50 
ἔογοι]6 δὴ οχμογίδίϊοη ἴο “" σουηῖ {86 Ἰοης- 
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᾿ς τυϊζποοοος ᾽} 

βιυβοτίηρ οὗ Οοὐ ἴο δ6 ϑαϊναδίίοη." ΤὌῊΪς 
τπουρδΐ τπ5 ΤπὨγουρ ἢ ἴΠ6 δάπηοπιζογυ ροτγίίοη 
οὗ {6 Ερίϑιῖθ. Ετσοπι [π6 Ὀεριπηϊηρ ( 5405) 
Οοά, “τε τοςκ οὗ {πεῖν βαϊνδίϊοη ᾽ (5. χον. 
τ; ἃ Ὀεδοη ἰηνηρ ΗΙ5 Ῥεορὶς ἴο ““ἤθαγ 

15 νοοῖ 6." Αρὸ δου δρὸ ἴΠ6 οδὶὶ ῃδά Ὀθθη 
τοποννοὰ ἢ υπννεαθὰ ρϑίδηςθ. [τ 51}}} 
ΒΡΟΚα ἴο ἴποπὶ ἔγοπιὶ ποάνθη ἴῃ ἴοηθα οὗ (ἢ 
ἰοηάογεϑδέ Ἰον]ηρ-Κιπη685 (ΧΙ. 29); δηά Ηδθ 
ῈΟ 50 βροκὸ νψου]Ἱά, δῇογ “ἃ ΠῸ{{16Ὸ νυν] 
(α. 437), ὈΠΠηΐ “" ΞαἸνδίίοη " ἕο “ἤδη ἰῃδὲ νγαιῖ 
ἴον Ηἰπι᾽ (ἰχ. 28). 
ΤΠ οδ]οοϊίοη ἰμαὲὶ δὲ Ῥεῖοσ νστοίς ἴο 

Ι5γδοὶ το οὗ [6 Ὀιβρεγβίοη, ψνῃ 116 186 Ηδ- 
Ὀγοννβ ἴο βοὴ [Π|5 ΕΡΙ51]|6Ὸ νγὰᾶὰ πτίθη 
ὙγΕῖΟ ΡΓΟΌΔΟΪΙ ἴμοβϑα οὗ [υάξα, 15 οὔ πὸ 
Τηδίοτι] ψορηῖϊ. ΔΥῸ σδπηοΐῖ ἀοιϊδὲ {παῖ ἃ 
Ἰεῖίογ ψτῖτῖοη ὈγΥ δῖ Ῥδὺϊ ἴο πὸ [υὐπδη 
σὔυγοῆος ψουἹὰ βοοη Ὁδ εἰγουϊαῖοὰ δηοην 
ἴπ6 [νυν Ογϑιαῃβ οὗ Αϑα Μίποῦ. 
ΤΠ ἔδοῖβ, νυν ἢ ἴἢ15 Ἔπιογρο ἴο νίενν, 4.6 

οὗ στοδῖ ἱπίογοβί. 
ὧπ ἴδε οπὸ Βδηά, δ. δὶ} νυυιτηρ, ἰονγαγάς 

186 οἷοβο οὗ ἢ15 σᾶγεοσ, ἴο {86 “" Ηοθῦτον5,᾽" 
ΒΌΡΡΓΟΒ565 ἢϊ5 ΟΥ̓ ΠΑΠΊ6, δά ροϊπίθα!Υ τεΐθτς 
ἴο δὲ Ρεῖογ δηὰ ἴῃς ΕἸδθνθη 85 (ἢ σιϑῦ 5 σἤοόθθη 

(1. 4). Οπ {δὲ οἴμοσ πδηά, 
δὲ Ρείοσ, Κποννίηρ ἴπαϊ ἢδ ννᾶϑβ σοὺ ἴο ἀορατγί 
1815 16 (2 Ῥεῖ. 1. 14), σοπηπιεη 5. ἴῃς ννυϊδάοπι 
οὗ δ΄15 ““ ὈοϊΪονθὰ Ὀσγοῖμπον δι}, 45 βῆοννῃ ἴῃ 
ἢϊ5 ἘΡΙ51165 :---οαα οὗ ψἢςἢ ἘρΙϑιΪ65 τοσογάθα 
Ῥεῖογ 5 οὐνη ἔδυ ἵν οοπάμςϊ αἴ Απίϊοςἢ (6 4]. 
11. αἰ ἢ.) δῃὰ Ρ8ι}}5 γερτοοῦ οἵ Ἠἰπ|. 

ὝΥΟΕΒΟΞ ΙΝ ὅ1 Ῥαυϊ, 5 ΘΡΕΕΓΟΗΕΒ ΨΠΙΟΗ ΗΑΝῈ ΒΕΕῈΝ ἘΕΕΕΒΕΕ. ΤῸ Α8 
ΟΗΑΒΑΟΤΕΕΙΘΤΙΟ ΟΕ 51 [ὑκΚεὲ. 

ΤΟ [ΟἸ]ονσηρ ἰπϑίδποος ἅτ ἴκϑη ἔτοπὶ ἃ 
ΠΟΙΊΠΠΘΠΙΔΙΥ νυτ θη Ὁ ἃ Οοτθδῃ οΟΥΙς,--- 
Ὠζ Το] 125. ἢ,--ννῆο 15 ϑοσοηάᾶ ἴο ἤοπὸ οὗ ἢῚ5 
σΟΥΠΕΓΥΓΤΊΘΠ ἴῃ ᾿οΑγηηρ, δουΐθηθθθ, σαπάοιιγ, 
δηὰ ρῥἱείγ. 

:. ἴῃ νοΐ. 1. Ρ. τος (Ε. Ὑγδη5].) νὰ τεδὰ, 
ἐἰ διαμαρτύρεσθαι, οἵ 5ρεοἸΔ}}} ἐγεαυθηΐ ὁσουΓγ- 
τοῆοο ἴῃ 81 Γλ0Κ6, δ... Αςῖβ Χχ. 23, Χχ δ]. 11." 
.---Ρἡῃυἱ Χχ. 22 15 ρατί οἵ δὲ ἔαωδ: δάάγοϑς δἱ 
ΜΙιεῖυβ. ὙΠῸ ψογὰ οσσυγβ ἱπ ἴῃαἱὶ δάάγεβς 
ἐὄγες ἴἰπλο5 (νυν. 21, 23, 24), 85 νγῈ}} δ5 ἴῃ 
1 ὙΏ655. ἱν. 6: σ Τίπι ν. 21; 2 ΤΊπι. 1]. Χ4.9 
ἵν. 1. ὙΠδ ΟἾΠΕΣ ρᾶϑϑᾶρθ, ΧΧἹ. ΣΙ, σοηίδίῃ8 

[ῆε τνογὰς βροίεῃ ὈΥ ουὐῦ ,οτὰ ἴο Ῥαὺ] ἴπ {Π6 
Πρ -νϑίοη δ Ϊογυβαίοα ; [πὸ δοςουηΐ οὗ 
ψΠῖςἢ δὲ 1ὺκ6 πγιϑῖ σεγδΙ ΠΥ μάνα τοοεϊνοα 
ἴτοπι 8: αιώ. 

. Αἴρ. ς, ὅθεν, “" 5ῖχ {{π|6ὲ5 1ῃ Ἡρῦτεννς, 
δηά 'ἴπ Αεοἰωανι Ὁ ΣΟ; Πονβοα ἴῃ δὲ Ραὺυ]Ξ 

ἼΧΧΥΙ. 19 15 ρατί οὗ δὲ ᾳωυῦ: 
ΒΡΘΟΟΝ Ὀείοτρ, ἔδϑίι5. 

3. Αἴ ρὲ 431) [6 “ἐξοηῃδίτυςξίοη οὗ περι- 
κεῖσθαι," ᾽ῃ οἷ. ν. 2) ἷς ἐἐἐουπά ποννῃοῖο οἷς 

ἴῃ Νὸνν Τ εϑίἰδπηθηΐῖ, οχοορί ἴῃ Αςίβ χχυ δ. 2ο.᾽" 
--ΌΚα {{με5ε τὲ δὲ βακῖ νσογάϑ. 

4. [Ὁ 0]. 11. Ρ. 31) Αςῖϑ5 χχυὶ. γ 15 συοϊοὰ 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. ΔΡΡΕΝΘΌΙΓΕΘ. 

ἴῃ Ξυρροτὶ οἵἉ 186 Ξἰαϊοτηοηῖ [Βδὲ λατρεύω 15 “οὗ 
βρεςὶδὶ τευ ξῦον ἴπ ἴΠῈ ντθηρϑβ οἵ δὲ Π0Κ6."" 
--Βυῖ τθεθο ἅτε δὲ χω; νγογάβ ; 8ἃ5 ἈσΣῈ 4150 
ἊςξΒ Χχῖν. 14, ΧΧΥΙΪ. 23, ΤΟΤΕ Ἴδα νετῦ ὁο- 
ςα5. Α ςοπιράσγίϑοῃ οἵ ἴδμεϑε ἔν ἰδϑὲ ρᾶ5- 
ϑᾶξες στὰ Ἀοι. ᾿. 9 ἀηὰ 2 Τίπι. ἱ. 3, 510“ 
Ρἕες δὴ ἐχοεϊ θη ἡ]υϑιταϊίοι οὗ 116 δοσυγδοῦυ 
στ Ὡς δ᾽ [1ὑκὲ τεροτίοὰ δὲ Ρδι}}5 
σεῖς 65. 

Αςῖβ χχῖν. 14, λατρεύω τῷ πατρῴ Θεῴ 
([]]οντεά ἴπ υ. σό ὉΥ ἀ ἀπρόσκοπον συνείδησιν). 

2 Ὑπη. ἷ, 3, τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προ- 
γόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 

Αςῖβ χχνῖ. 23, τοῦ Θεοῦ, οὗ εἰμι, ᾧ καὶ 
λατρεύω. 

Άοπι. 1. 9, ὁ Θεὸς; ᾧ καὶ λατρεύω. 

ζς. 11. 81, χει ἰ “15 υϑοὰ ὈΥ͂ δ. 
ΓΚῸ6 τῇ ἴττο διλτεε πὰ ἴα 5ἰ ΠῚ}]ΔΓ σοηπεχίοῃ, 
Αεῖϑ νἱῖ. 48 δηὰ χυὶὶ. 14.᾽.--Βυΐ χνὶ!. 24 15 ἴῃ 
δ, αν: τ μῶν δῖ Αἴδρῃς : δηὰ νἱῖ. 48. 15 ἴῃ 
δι δπρτος ϑρεθςῖ, [ἢ 6 τεροτὲ οὗ νῇϊς ἢ 15 
κἰραν ἐπρλον Υ ΤΆΔΩΥ (566 ὔονυβ, Ὁ. 7) ἴο δᾶγθ 
Ἔα, τρῖνς δ Ὀγ 81 Ρδυὶ μἰπίϑοῖε 

Π]. 
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6. 11. 121, ἄφεσις 15 “ἃ ἴδειτῃ οὗὁ πεαυεηῖ 

οσούστεποα ἰπ 81 Π0Κ6."} Ὑεῖ 81 1λπ1Κ6 υϑε5 ἰΐ 
ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ῥα ε5 νγβεγε ἢε 15 σερογίίηρ {πε ϑγοτάϑ 
οὗ οἴδετβ; δηά ἴνο οἵ ἴβεβε, Αςῖβ χὶϊ. 38, 
ΧΧΥΪ. 18, ἅτ ἴῃ δὲ Ῥαωε βρδθοῆεβ. Τῆς νογὰ 
ἰ5 αἰβο ἔουιπά ἴῃ ἘΡΉ. 1. 7, (ΟἹ. ᾿. 14. 

γ. 11. 188. Οη ἴδε τιμωρία οὗ Χ. 29 
τείεγεηςε ἰ5 πηδάθ ἴο ἴδε τιμωρεῖσθαι οἵ Αςεἴ5 
ΧχΙϊ. ς, ΧΧΥΪ. ΙἹ,---Ὅο ἢ οὗ νλΙ Οἢ ἀτὸ δὲ Ῥω: 
νυογάς Ἐπ ᾿ 

8. 11. 214. 656 0 ἴσθαι ἴῃ 
χὶ. 2 ἰ8 βαἱά ἴο Ὅθ “ ΕἼΘΕ μην τι οὗ ϑι 
Πμυκκὸ ;) οἠς οὗ ἴδε ρἴδοεβ φυοῖϊοά 'π Ξυρροτῖ 
οὗ (Πϊ5 5βἰδἰεπιεπὶ Ὀεῖπρ Αςίβ χχ!ΐ. 12 ;--- Ὡ ἢ 
Ὀοϊοηρβ ἴο δὲ αι. Ῥῆδ 5δπὶὸ τ156 ἰ5 ἑουπὰ ἴῃ 
Ἀσοπι. 11}. 21, Σ ΤΊπι. ν. 1ο. 

9. 11. 242, Αςἰϑ χιὶ, 3ς, ρατ οὗ 8: αι): 
ΒΡΘΘΟΏὮ, 15 ἴο 85 5Βῃονίηρς ἰδδί διὸ καὶ 
5 σδαγδοίοσιϑις οἵ δῖ 1Κο. 

1ο. 11. 396. ἴῃ σοιηρατγίπ ἴμ6 ἔνγο τοδά- 
ἴπ55 ἰῃ σ᾿. χη, σϑ, ᾿ἰ 8 βαίά [πδΐ πειθόμεθα ἰ5 
ἐτηοτο ἰη δ1 {,ὑἰκο 5 βίγ]ς " (Ὠδη ἰπ δὲ Ρδιι]}β : 
(δς Ῥγοοῦ οὗ {π|5 δεϑουίίοη δοίης Αςῖβ χχυὶ!. 26: 
-- ΒΓ ἢ Ὀεΐοηρ5 ἴο δὲ Ῥω, 

ΝΈΚΒΑΙ, ἘΕΒΕΜΒΙΑΝΟΕΒ ΒΕΥΜΕΕΝ ΤῊΣ (ΑΟΚΝΟΨΕΡΟΕΡ) ΝΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ 
Ὶ ΡΑΌΪ, ΑΝῸ ΤΗΟΘΕῈ ΟΕ ΘῚ [0ΚΕ. 

ΤΕ ξο]ονηρ ννογὰδ υϑοὰ ΟΥ̓ 81 Ῥδὺϊ] ἅτε 
[συπά 4150 ἴῃ 81 {ἃ υκΚο᾽5 τυυηηρο, Ὀμὰξ ποῖ εἶϑ6- 
ὙδετΕ 1η ἴδ Νενν 7 ἐϑϊδεμοηῖ. 

ἄδηλος, αἰφνίδιος, αἰχμαλωτίζειν, ἀνακρίνειν, 
ἀναλίσκειν; ἀναστατοῦν, ἀνατίθεσθαι, ἄνεσις, 
ἀνοητός, ἄνοια, ἀνταποδίδοναι; ἀνταποκρίνεσθαι, 
ἀντικεῖσθαι, ἀπειθής, ἀπειλή, ἀποστασία, ἀρο- 
τριῶν, ἀενείζευ; ἀχάριστος, βάρβαρος, δβιωτι- 
κός, βυθίζειν, διαιρεῖν, διαπορεύεσθαι, διερμη- 
νεύειν, δινάστης, ἐγκακεῖν (οΥ, ἐκκακεῖν), ἐκ- 
διώκειν, ἔνδοξος, ἔννομος,͵ ἐξαποστέλλω, ἐξαρ- 
τίζω, ἐξονθενεῖν, ἐξουσιάζειν, ἐπαναπαύεσθαι, 
ἐπέχω, ἐπιμελεῖσθαι, «ἐφίσταναι, (ζωγρεῖν, ἡσν- 
χάζειν, ἡσυχία, ἠχεῖν, “ἰδιώτης, κακοῦργος, 
καταγγέλλειν, καταξιοῦν, κατευθύνειν, “κατη- 
χεῖν, κινδυνεύω, κραταιοῦσθαι, κυριεύειν, μέθη, 
μεθιστάνειν, μεθύσκεσθαι, μερίς, μεταδίδοναι, 
“»ομοδιδάσκαλος, ,»οσφίζεσθαι, δ ξενία, οἶκονο-» 
μία, ὁμοθυμαδόν, ὁπτασία, ὁσιότης, παγίς, παν- 
σελία, οὐρα ἐν “παραγγελία, ἢ πα χειμάζω, 
παροξύνεσθαι, παρρησιάζεσθαι, "περίεργος, 
τληροφορεῖν, πορθεῖν, “προειπεῖν, προϊδεῖν, 
Ξροκαταγγέλλειν, προκόπτειν, “προορίζειν, προ- 
πετής, πυκνός, σπουδαίως, στοιχεῖν, σνγκαθί- 
μα: συγκλείειν, συγχαίρειν, συμπαραγίνεσθαι, 

εἰν, συναντιλαμβάνεσθαι, σύν- 
δεσμον, Φσυνέκδημος, συνειδέναι, συνευδοκεῖ ἰν, 
συνοχή, ὕβρις, ὑ ὑπήκοος, “ὑπωπιάζειν, ὑστέρημα, 
φιλανθρωπία, φιλάργυρος, φόρος, χαρίζεσθαι, 
χαριτοῦν, Ἐχειροτονειν᾿, 

ἴῃ δή ίοη ἴο ἴδεβε υννογάϑ (103 ἴῃ Ὠυ ποτ) 

1 ΤΒε ιδίγίεε ττογάβ τηαυκοὰ ΟΥ̓ δῇ δϑίεσιϑἰς 
ὧο ποῖ οοοὺυς ἴῃ ἴῃς ϑεριπαρσίηιϊ ΠΡΟΣ; οΥ ἢ 86 
Ἀροσγρδᾶδ. 

νγὸῸ δδγνδ σου κδῦϊθ σοϊης!άθηςεβ οὗὨἨ ὄὌχργοο- 
βϑίοῃ, 50: ἢ 85 ἴῃ6 Ὁ] ον της : 

:. ζέων τῷ πνεύματι, ἴῃ Ἀοπι. Χὶϊ. χα, ἀπά 
Α-εἰϑβ χυΐ. 2 ς. 

Δ. πληροῦν τὴν διακονίαν, ἴῃ (οἱ. ἷν. 17 
(ορ.  Τίπι. ἱν. 5)» δηὰ Α-ίἴϑ χίϊ. 2ς. 

3. αἰφνίδιος ἐπιστῇ, ἴαὐκὸ χχὶ. 34, αἰφνί- 
διος ἐφίσταται, 1 ὙΒεβ8. ν. 3. 

4- φοβούμενοι μήπως..., ἰπ 851 Ῥαὺ] ἴἢγεε 
Ὀὔτ65 ; εἴἰβεννετε ΟὨΪΥ ἰῃ Αἰςίβ χχυ]]. 29. 

ς. ᾿ΤΒα Ὄχρτγεβθίοη ἀποβαίνειν τινὶ εἴς τι 
υϑεά ἷπ ΡΠ. 1. το ((Ρ. ἰοῦ χίι!. τό, χΧ Χ.) 
ΟΟςῸΓΒ εἰβεννμεγε ἰῃ ἴΠ6 ΝΟ Ὑεβίδπιθηὶ ΟἾΪΥ 
ἴπ Τὺκὸ χχὶ. 11. 

6. πορθέω ἰ5 υδοὰ ἴῃ ΟΔ]. ἱ. 11, 23, οὗ 
840}᾽ς ἀονδϑίδ[ρ ἴπ6 ΟΠιυγοῆ ; δηὰ 50 [ἴἴ ἰβ8 ἴῃ 
Αςῖϑ ἰχ. 21. 

). Οὐοτηρᾶτο αἷοο ΡΉ]]. ἵν. 3,4 νὰ Πὺκο 
Χ. ΟΣ Σ Οὐογ. χυΐ. 9, 2 (ὐοΥ. 1ϊ. σ, Οὐιἱ. ἱν. 
3. ΜῈ Αοβ χὶν. 2); 2 ὕοσ. Υἱῖ]. χ2 ἢ 
[κ6 χχὶ. 4: δις.1 

Ὗνὲ δἂῖὸ ποῖ οδιϊοὰ ὕὑροὴ ἴο Ὄχρίδιη ἴδθβα 
ΤΕΞΟΙ ὈΪΔΠσ65 ἴῃ ἀεῖδι]. [ἢ ρβεοησεσγαὶ, ΠΟΥ ΔΙῸ 
ΒΒ ΙΘΠΕΥ δοσουηϊοὰ ἔοῦ ΌὈΥ ἴπ6 ἰΙοῃξ ἂπὰ 

Δ 1Γ νε ἀεξοεπά ἴο τηϊμαΐεγ Ῥοΐηϊβ, 6 ΤΩΔΥ͂ 
ποῖϊος ἴῃαϊ μενοῦνγε ἀῃὰ πάντως Οσουγ ΟἿΪΥ ἱπ 
81 Ραυϊ δηὴὰ 81 [νυκ6 ; δὰ τιμαὶ ΝΥ ἸΏΟΥ τετηδιῖκβ8 

446, εα. Μουϊιοη), “Ζμῖε διὰ 2 με|--- ας 
ἘΠ τὰ τόσο ἡψε Ξ 2έτις ο 4Δε 4 Πεόγειυς--- γα Ῥϑοιι- 
Ἰιατῖγ ἰοηά οὗ με ρῥατγιϊοῖρίαὶ ςοποιγασίοη." ΑἹ 

. 35 ΝΝΥΪΠΟΥ οἶδεθοβ ἰορεϊῃεσ, οη ἴπε στουῃὰ οὗ 
ΑΕ  δνεέρείε εἀυοσδίίου, ““»αμί, διεξε (ἐβρδοία 
ἐπε 171ἠπ σεζορί Ραγί ΜΝ λε “4εἰ5), ]οΒη, δηὰ 4λὲ 
σπέλον οὕ ἐλε Ἔρις το {ἀΦ Πὔεόγειυ:." 



26 

᾿πεπιδῖο σοπραηοηϑῆϊρ οὗ ἴδ6 Αροϑβίϊο δηὰ 
106 “ Βεϊονθὰ ρῇηγϑιςϊδη}."" 

1 δὲ ΟΒβχγϑβοβίοταᾳ (" ἱπ Μαι(ῃ.᾽ Η. 1ν.} αβϑυπγϑά 
ἴπαὶ 581: Πὰὺκα ““Ἰαϊϊαϊοα ἢ]5. παιδίον. ουρί- 
655, ἴνγὸ βυςἢ της ψνουἹὰ ἴῃ βδοηα ἀερτοα 
ἱπῆμσεδηςα δαοὴ οἵἷποῦ; Ὀυϊ δι Ῥδυ]5 νγᾶς (Ὡς 
τόσο οτἱρσίηδὶ δηᾶ εηεγρείὶςο ἰη(6]16ςῖ, δι Γυϊκο᾿ 5 
1.6 πιοζὰ τεσορῖνα. 
ΜΙ τεραγὰ ἴο τ Τοῦ. χὶ. 23 ἴ., ΑἸίογὰ σε- 

ταλῖῖκβ: “Ἴδα 5 ΠΥ Ὀδΐνγθθη (ἢ]5 δοοουηῖ οὗ 
πε [ηκετυώοη δηὰ (ῃδὺ ἰπ 81 κε’ αοβρεῖ ἰς 
ΟὨΪΥ ψν δῖ ταὶρῃϊ Ὀς ἐχρεοϊθὰ οἡ [86 Ξυρροπί[οη 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΑΡΡΕΝΌΙΓΕΒΘ, 

ΤΠΟ ἱπιρογίδης ροϊπί ἰ5, ἔπδί 186 ἴᾳςϊ οὗ 
ἴδογο Ὀδίηρ ἃ ςογίαϊ ἢ γοϑεη δΐδηοθ Ὀοίννθθη [ἢ 6 
Ἰδησυᾶσζο οὗ ἴπ6 Εριϑίϊὶο ἰο τὴε Ηδεῦτγεννβ δηὰ 
1Π6 νυτιτηρ5 οὗ 81 ΓΚ 156 ΠῸ ΨΑΥ ορροϑδϑὰ ἴο 
ἃ δοϊοῖ ἴῃ (ἢ6 Ῥδυϊπὸ δὺς ποσϑαῖρ οὗ [δὲ 
Ἐρίβι]θ, Ἀδίδογ, [86 ευϊάθηςθ οὗ τῃϊ5 δυΐῃοσ- 
βῃῆϊρ νόου ά Ὀ6 1655 οἰθαγ, 1 δυςἢ σοϑετ Ὀδηοδ 
ΕΓ νυδηζίηα. 

οὗ ἃ Ββρεοΐδὶ τενεϊδείοα τηδάς ἴο Ῥϑαΐ, οὔ τυλέεζ 
ἐλαί Ευανραϊεί, Ὀεὶῃρ Ῥαι]᾿5 οοτῃραηίοῃ, ἰῃ οοσ- 
ἰΔ΄ῖῃ Ῥασῖϑ οὗ δἰβ8 Ὠιβίοσυ σναϊδεα ἀερεεεί.᾽" 

ΙΝ. ΟΝ 5Ο0ΜῈ ΡὈΙΝΕΒΟΈΝΟΙΕΞ ΑΙΙΕΟΘΕῈ. ΒΥ ὈᾺ ΒΙΕΗΜ ΤῸ ΕΧΙΞῚΤ ΒΕΤΊΝΕΕΝ 
ΤΗΙΘ ΕἸΡΙΘΤΙΚ ΑΝῸ ΤΗΟΘΕ ΟΕ ΘῚ ΡΑῦῚ. 

:. 5. ΡΔ0] τοραγάς [υἀλὶοπὶ αἰπιοσὶ οχ- 
ΟἸυϑίνεὶν 845 ἃ [,ὐνὺ νος ἢ τηδῃ 45. ἴο 18]: 
γΏ 116 [ἢ15 ἘΡίβε16 σϊοννβ 1 45 ἃ 5ϑγβίοπι ργονυϊἀθὰ 
ΌΥ Οοὰ ἔογ πιαϊπίδι πίη σοπηπλιηίομ Ὀοίνγεθη 
ΗἰΪπιβοὶξ δηὰ [86 (οονεηδηΐ ρεορὶς." 1 ,δῃχὺ. 
ἀ. Ηρῦσ., 5. λὲς. 

“,..". [Ιἴ 5 ουάρηξ [παι ἴΠ6 ἴοτπὶ κάπένρε, 
85 Πα υδεὰ, 15 Διηδίριουβ, ἴπ6 ἴοννα οὗ [86 
Ὠἰβρογξίοη ρυϊξίίηρ ἔογνναγά νυ] άοὶγ ἀϊβετγεηῖ 
νἱοὺν5 ἔτοπι ἴποβο Ὡς ἢ γεγο ταρϑὲ ργοπιϊπρηΐ 

. 8 Ϊεγυβαίεπι. ὙΒῸ [ενν5 4: Βοπιρ, ἔοσ ἰη- 
βίδηςθ, ὑγοσθ ποῖ ᾿ἰκοὶγ ἴο οδίγιιάθ οἡ {πεὶγ 
πο ρου ἴπς οἰδίπι5 οὗ ἴῃ 1,δντς 8] ρυἹοσῖ- 
Ποοά ἃπά 5Δοσιῆσοβ ; ἃ5 ἴῆοϑε δὶ [ϑγιβαϊθπὶ ἀϊά. 
Τοῖς σοηϊδηζίοη νγ45 (πδί Γγου ΒΡ ἢ [6 πΊοΓΔὶ 
δηά το] ρίουϑ ἰγαϊηῖπς οὗ ἴμ6 1ἂνν (ΠΟΥ δά δἵ- 
ταϊποά ἴο ἃ ἰδία οὗ “"τἱρῃθουδη655᾽" Ὀδέοτα 
σοά. 
Τῇ Αροϑίΐο νγᾶ8 ἀνγᾶσο οὗ εἢϊ5 αἰ ἔογεηςο, 

δα ἔγαπηθὰ 15 [,εἴζογβ ἴο ἴπ6- ΚοπιΔη5 δηὰ ἴο 
1μ6 Ηρῦγενν5 δοσογάϊηρὶγ. 

2. “δὲ Ῥδὺ] ἐγοαίς ἴ86 [Μοζδὶ] 1,ν ἃς 
“ΠΟΙΥ, δηά ιι5ῖ, δηὰ σοοά :᾽ Ὀυὲ ἐΔΠἰσ Πγουρἢ 
ΤΊΔῊ 5 βἰπειϊποθθ. Ὑ5 ἘΡίΞ116 τεργοϑοηῖβ ἴπ6 
{{μοντἰς 41] [νὰνν ᾿ἰἴϑε} ἢ 45 ἀείεςξίνο: Ὀδσδυπε 
ὉΠ4Ὁ]6 ἴο τεπηονθ ἔπο σἰηβ ννῆϊο Βιπάογοα πηθη 
ἔτοπι σοπιπλπίοη ἢ σοί." 5. 2:6. 

“".».. ὙΠ6 δι σ Υ Βετα 15 ραϊοηί. ὙΠ οΓΟ 
Ϊἴ6 ΠΟ Ορροϑβιτίοη ννῆδίουον Ὀοίννθοῃ ἴμ6 ἴνγο 
νίοννσθ. Νοῖθοῦ τ[Π6 Μοχγαὶ, ποῦ ἴδ {,ονῖςδὶ, 
[νὴ σουϊά “ῖνα 116 (Ὁ Δ]. 111. 21). Βοίῃ 
οὗ ἰποπὶ ἰοπάδὰ ἴο ἀδερεῆ πηθηβ 56η36 οὗ βίῃ 
(Άοπι. 11... 2ο, νἱῖ. γ; Ηξεδτ. χ. 3). 

3. “δι Ῥδυὶ ϑροδῖκβ οὗ [ες ἴἃ,Ὧνὺ 85 υἱδοῖης 
τήθη ὑπάογ “Ὀοπάδχε᾽ (Ὁ Δ]. ν. Σ); ἔτοπι ννῃϊοῇ 
ΟὨ τισὶ ἀοϊνογβ [βοτὰ ἰηΐο ἃ ϑίδίθ οὐ "γεθάοπι. 
Βιιξ {15 Ἰάθα οὗ "ἐγθοάοπη᾽ 15 πούῃεγε Ἰουηά 
ἰπ ἴῃς ΕΡΙ5116 ἰο ἴῃς Ἡδῦγοννβ." 8.221. 

“».. [ἴ 15 τοργοβθηϊοα ἴῃ [15 Ἐρ 5116 ὈΥ (86 
ἴογπὶ παρρησία; ΜὮὨΙΓΝ ἴῃ [,ενϊῖ. χχνὶ. 12 5ἰδηάς 
ἴῃ δη ἢ 6515 ἴο ““οηάπιοη᾽" δηὰ “"απάς οὗ 
γουγ γοκα,᾽" δπά ἴῃ 2 (ὐογ. 11}. 12 σοττοθροηάϑς 
ἴο [6 ἐλευθερία οὗ ν. 17. ἴη ςὮ. 1. 6 [ἢ 15 
παρρησία ἰ5 ἈΠΕ Πεϊς ἴο ἴ(δ6 δουλεία οἕ ςἢ, ἱ, 
1ς. ἴῃ (οἷ. χ. το 1 ργοσοδάβ ἔγοπι ἴῃ ἄφεσις 
Ὑν Εἰς ἢ νγᾶβ ῥρτοσιγοά ὃγ (ἢ ἀἀθαί οὗ ΟΠ τῖςί. Ὁ 

4. ῬΑ] υτὔρὸβ (δαὶ (6 Ῥγοηιθϑοὸ αυΖ: 
ϑέυεη ἀφίονε ἐδε 1αευ ἀπὰ ςου]ά ποῖ δ6 ἴηνα]}- 
ἀλίοὰ ὃὈγ ἰξ (Ὁ 4]. 111. 17). Τὶς ΕρίϑΞε]θ, ου 
186 σΟΠΙΓΣΑΓΥ͂, 5ᾶγ5, ἰδδὲ ἴῃς Ῥ͵οΟπηδα φυα’ φέξη 
4ῆεν ἐδε Ζαευ (ΗΘὉ. νἱϊ. 18). 5. 222. 

“4... ὍΒΙ5. σεβίβ. ΘΕ ΓΟΪΥ οα ἃ πηϊθοοηςθρ- 
τίου. Οὐ Ερίβῖ]6 (ςἢ, νἱ. 13---18} ἀνγε}]5, πο 
655 Β.ΓΟΠΡΙΥ ἴπδη Οδὶ. 1ἰϊ. 14---17, οὐ ἴδ6 
ἐγ] 140} }}} οὗ ἴῃς Ῥτοπιῖϑο τηδάθ ἴο Αὗγα- 
Ββαῖι. ὅΤρο ““νοσά, οἵ ἴθ οδί ἢ, ἰῃ οἷ. υἱῖ. 8, 
Σείεγα ἴο ἴδθ ρυ]οδιίοη οὗ ἴῃ στοδὲ ογᾶςϊο, 
Ρβ. οχ; πο ἴοοῖκ οἷδοθ δἴεσγ ἰδ6 1 ραὶ 
᾿υιθροηϑδίίοῃ ᾿ιδά, Ὀδεη 8985 'ἰῃ Ὄχἰβίθηοο (οη- 
ΒΟΘΌΘΠΙΙΥ, οἢ. νἱῖ. 28, ᾿πβίεδά οὗ σενεγβὶπρ 
86 ἀγριπγοηΐξ οὗ ΟδΔὶ. 111. χ7, ΒΌΡΡΙοτηθηῖβ δηά 
ςομῆστηϑβ 11}, 

ς. κι58 Βδὺυ] [Ὧγ5 ρτεδί βἴγεββ οἡ ἴπ6 Ἀδϑυγ- 
τος(οη οὗὁἩ (ἢ τγίϑξ, νυν} 16 Π6 πιᾶκοβ ὄχργθθϑ5 τηδη- 
Κίοη οὗ {πε Αϑοδηβίοη Οἠἱγ ἴῃ ἘΡῆἢ. ἵν. το ἀπά 
ι Τίπὶ. 1]. τό. ἴῃ οὐτ Ερίϑε]6 τε Ἀοβυττος- 
κίοη οὗ Οχίϑὶ 5 πηθρηςοηθα ΟἹἱ]Ὺ ἰῃ ςἢ. ΧΙΪ,, 20, 
ὙΉ16 [πὸ Αϑοδηβίοη 15 ϑδεύεγαὶ {ἰπλ65 βροίβη οὗ 
(νἱ. 2ο; ΙΧ. Σὰ, 24). 5. 207. 

“1. ΤὭς Ρτγοπιίποηςς σίνθῃ ἴῃ [ἢ 5 ἘΡίϑεῖθ 
ἴο οὖΥζ 1 ογὰ δ ῥγδεῤγίετ!γ ΜΜΟΤῚς Ὡδῖυγα 
Ἰοὰ {π6 υυῦΐογ ἴο βρθᾶκ οὗ Ηξ 56βϑίοῃ ἴῃ δίογυ ; 
[86 Τπῃου γῆ οὗ Ὡς ἢ, πιοσθουοσ, νν5 τῆς δοβῖ 
δπίάοῖο ἴο {πὶ ““οἤξηςο οὗ [π6 Ογοββ,᾽" νυ βῖς ἢ 
σοπεϊη Δ! Ὀεϑεῖ ἴῃς [ονν. 

ΤΠο Ἰδησύδρε οὗ 1 Οος. χυ. 2ς---7, Ερῆ. 
͵. 2ο---2, ἰ5 ἀεγνοὰ ἔτοπλ [6 ὙΘΓΥ ϑᾶπιδ ρ85- 
ΒΑρΈ5, 5, Υἱῖ!. 6, ΟΧχ. χ, ἴμδὶ ἂῖθὸ 580 πιο 
ἀννεὶο ἀροη ἴη {Π15 ἘΡ 5.16. 

6. «(τίς '5 οβογίηρ οἵ Ηἰϊπιϑοὶ ἰς ἠοῖ 
τοργοϑοηϊοὰ ὉΥ δὲ δι] ϑρθςὶ βΟΔΠΥ 45 4 «ἰπ- 
οὔεγίπφ,; ποῖ ὄνθη ἴῃ ΕΡΉ. Υ. 2, βίποθ [Π6 ρῆγαϑθθ 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας ἰδ ἩδνοΓ υι5εἀ οὗ ἃ 5ἰπ-οὔει- 
ἴῃ." 5. όῃς. 

““.. 1 τῃο δ᾽ϊοραϊίίοη δά Ὅδθθη ἔσυρ, τῃ 6 
ΤΊΟΓΟ 5ρεςϊῆἔς τοΐθγοηοθ ουἹά βανα Ὀθθη ΟἾΪΥ 
νν δῖ ν»β Ὠδίυγαὶ ἰῃ νυ πρ ἴο ἴῃῆ6 Ηρῦτον. 
Βιυΐὲ ἰξ 15 ποῖ ἴγυΒ. Το ἴογπὶ εἰς ὀσμὴν εὐω- 
δίας 15 ιϑοὰ οὗ {Π6 5 Π-οΟἸἴεσίηρ ἴῃ ἴον. ἵν. 21. 

1 Τῆῖς ἰτ ἀοεβ ἴῃ ΔῊΥ σαβε; Ὀυΐ τοτὰ δϑρο- 
εἴα γ, 1 ταὶ ἰ5 βυσρεδίεά ᾿η ἴῃς μοῖς οἡ νἱ. 17 
(Οὐ. 4) Ὀς οοττεοῖ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΑΡΡΕΝΘΙΟΕΞΒ. 

., ἰδὲ Ῥδὺϊ ἐγραυδηξγ 5615 Του ἢ ΟἾ τ 515 
ὧδ ἃ5 ἃ τἱεαγίοιι; οτκάυτγδηςο οὗ ἴπῸ ΡΘΠΔΙΥ͂ 
οἵ 51η:---ἂ τῖενν τ ΠΙΓὮ 15 ΟἿΪΥ δ] υἀεά ἴο ἴῃ 
αὐ ΕρίΞι]ε." 5. 68. 
4“. Τῆο Ηροῦτγεννβ κπὸπὸνν γε] (Ππδὲ (6 

τοοί-ἰάεΔ οὗ 5λοσι ῆς!δ] δἱοποιηθηΐ (οὗ ὑπο ῇ 
τς Ερί5:]ε 15 11) νγᾶβ 5. υἱεαγίοι, ἄεαιδ. 
ΤΙΟΙΟ νγᾶ5 η0 ἡδεαὰ ἴο ἐδπυηοίδῖο [μδὲ {π|1} ἴῃ 
στ ηρ ἴο 1Βοτη. 

ἴη εἰ. ἰχ. 28 τνὸ τοδά, “ἢ γίϑὲ νγᾶβ ὁὔσθ 
οἴκτοα, ἰο δεαγ ἐδ “1; 9 νπιαηγ;" ἴῃς ἸαϊίοΣ 
εἰλυϑο δοίης ἃ ηυοϊδ!Ποη ἔτοπι [54]. 111. 12. 
Δ Δὴγ Ἶονν τοηυῖτο ἴο 6 ἜΕΧΡΓΕΒΕΙΥ το] [Πδὲ 
[δαὶ ςμδρίοσ ξᾶνε ἃ ρὶςζυγε οὗ υἱεσγίοι σωξεγ- 
αεὶ 

8. “ὙΡΕ Ἰάερα οὗἉ καταλλαγή 15 αὐϑεηΐ ἔτοπὶ 
οὖς Ερίϑιϊο; ὑνϊς ἢ ἀοαβ ποῖ νἱενν ἴπ6 ἀδδίῃ οὗἉ 
ΟΞ 25 ἃ νἱοδσίουβ οηδυγίηρ οὗ ἴῃ6 «υγαΐϑ οὗ 
Οοὐ." 5. 618. 

Μ-. 8ῖ Ῥδυ]}᾽5 οἰδίοιηδεηϊ9 ἀγὸ (δὲ “ννὸ 
5.4}} θ6 “στοά ἥγονι ταὶ τὨτουσν ΟἸγι3: " 
(Άαπι, ν. 9); δηὰ δδὶ “" [εϑὺρ ἀσίψυεγει δ τῷ 
͵7)ομ ἴθ ψταῖῃ ἴο ςοπιο᾿" (1 Τ655. ἱ. 1ο). 
ΤῊ ἴ5ς ἠοπο Ὁ] στ τὴ6 τοδοδίης οὗ ουτῖ 
Ερίϑιε; τ δῖςἢ ἰ5, [δὲ ἴΠῸ βδογίςς οὗ (ἢγιβὶ 
5 186 ΟἿΪΥ τηξϑπ5 ὉΥ ὙΏΙΟΝ ΔΠΥ͂ σΔη Θϑοᾶρ6 
ἴδε "Με 7 Ἴεαίομσγ, ΜΆΘΟΙ 584}} σοηϑυπιθ ἐδέ 
αὐυεγεαγέες " (ςἢ. χ. 27). ἱπάξεεὰ, ἴῃς τοισδὶ 
οἵ ἀεϊϊνοεγαποθ ἔγτοπι σαὶ 15 ἱπιρ] δὰ ἴῃ [ἢ 6 
ΤΟΙ ποτὰ ἱλάσκεσθαι (ςἷι. ἰϊ. 17); 566 Νυπ). 
ΧΥΪ. 46 (-- χΥΪ!. 11), ““σιαζε αἰοπεπιεπὲ (ἐξίλα- 
σαι) ἴοτ μετ, ἔογ ἴδετε ἰ5 ευγαί φοῦθ ουΐ 
ἴτοπι ἱῃ 1 ογά." 

9. “᾿Αοςςογάϊηρ ἴο οὖ ἘριϑιῖϊΘ Ομ γϑιβ 
οδἰατιοη νυᾶ5 οοτηρίεἰο ΟὨΪΥ ἤδη Ηδ δηϊετοὰ 
Βρᾶνθῃ :----ἃ τεργεϑοη δου ννΏΟΪΙΥ «Αἰΐεη ἴο δὲ 
ΡῬαυ!]." 5. 639. 

“Ἵπ|. Απὰ 4190 δ᾽ίδη ἴο ουὖῦγ Ερίϑιΐο ; ψϑιςῇ 
ἰελοῦος τὲ “ννὸ τὸ 5δηςτποα [πγουρῇ [ἢς 
οἴἶεπηρ οὗ ἴδε Ὀοάγ οὗ [ρϑὺ5 ΟὨτδὲ οηςς ἔογ 
411} (ςΒ. χ. χο). [Ὁ 1815, ΕΡ᾿ 5116 τερηβϑοηΐβ [Βς 
βανίησ οἰἤσδοΥ οὗ ἴμαί ομὲ οὈϊβίοη. ἃ5 Ὀεὶην 
ποῦν ὈΥ 16 δϑοοπάδε ϑανίοιγ, 50 
ἀοεβ 81 Ρδὺ] (Άοπι. ν. 1ο, Υἱῖϊ, 34; ΟΟ. 11], 
3 4).- 

1ο. ὙΒε ἴΙάοΔ οὗ τελειοῦν [85 ιιϑοὰ 'π Ηο- 
Ὀγενν5] 5 σοιιξῃϊ ἴῃ νδίη ἴῃ Ῥδυϊπο Ἐ- 
φίδι ες." 5. ὅ4:. 
“:. Ναῖυγαϊ!γ ; ἕοσ 1} 15. ςουτεϊδίδαά ἰο 186 

Κώεδ οὗ ἴ86 ΒΡ; ΓΙ σ. ψοσκ οὗ ΟΕ γϑι 
(τελείωσις Ὀεΐης υϑεάὰ Ὁγ ἴἰθ. ΧΧ΄.., νυ μετα 
ΑΟΨ. Πᾶς “"φοπεοοογαίίοη,, ἴῃ Εχο, χχῖχ. 22, 
26, 27, 321) 24; ἴ.δν. ΥἹἱῖ. 27, ΥἹῖ!. 22, 8, 29. 

31, 33). 
ὑν τδ6 Ηδοῦγχονν Ο τ ϑιϊδης (ῃς ρτοδῖ ἀπρφι 

ὕοῃ οὗὨ 411 ἀϊὰ ποῖ ργοϑθης ἰἴϑε] 7 ἰπ {18 ἤόστη, 
ΜΔΥ "πὸ δορε [γουρἢ ΟΠγχίσῖ ἴο Ὀ6 δοςαρίοά 
ἃ5 Τσῃίοοιβ δ [86 Ὀὰγ οὗ Ὠϊνίπο Τυπίϊςο )"" 
δυϊ γαῖ μου ἴῃ 115; “Ατὸ νγὸ δηδυϊοα ὉΥ (Ὠγσῖ 
ἴο ἀΔρργοδοῦ {πὸ ἴβσοπο οὗ Ὠινίπο Η ἢ ἴη655 85 
ἀ]Υ οοποοσγαΐοα νγοσϑῃιρρεβ ὶ" (Ορ. ςΒ. χΙϊ. 
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δεϑοοοίδίο ἴῃ6 ἰάθα οὗ “νοσδίίοη ̓  συ ἱδ ἰδο ἰάοας 

εἰν, ἐκλέγεσθαι, αἱρεῖσθαι, ἐξαιρεῖ 
Ὑ ΤΩΝ ἐθε δ ῤθίμαρ, τα μον ρΆ ΕΝ 

“-:. ὙὍᾷο οχρίδπαίίοη 15 θᾶ5Υ. 
ἱπρ οὗ 16 Οδη 165 νυᾶ5 ἃ ϑυγργίϑίηρ "τ γϑίογΥ " 
(Ερβ. 11.. 3--6). ννῖςο ἢ μδὰ Ὀδεη Πιὰ ἰπ Οοὐ β 
ἐἐοἴογηδὶ! ρυγροβο᾽" (πρόθεσις, ἰὉ. “. 11): 
ν6 186 Ηεῦτοννβ ψοῈ [απ ἶλῦ ἢ τὴ6 
τπουρῆς {μι Οοὐ παά ““σῃοθθη᾽" {Π6ῚΓ ἐδῖ Ποῦ 
(ἐξελέξατο, Του. ἵν. 37, Υἱῖ. 7, ΧΙν. 2, δζς.). 

12. “Ὗε Βδνδ ποῖ ἰῃ 1}}}58 Ερίϑβιϊο ἐμ Ῥδυ- 
Ἰπὸ ςοπίγαϑι Ὀεΐνγοθῃ “Γ᾿ δηὰ ἐπε ἃ,ανν,᾽ 
οὐ, ἴδ ψόογῖϑ οἵ {86 {ἃανν ν᾿ ποῦ γεοῖ ἴῃ6 Ρδι- 
1π6ὸ ςοπηοχίοη δοίνγοθη {Δ ἢ δηά στρ ἰθοιϑηθ 55 
(ἡ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη). 55. 832--- 840. 

“5. (1) δίπος ἴΠ6 ὙΘγῪ 54Π|6 ΠηΔΥ δδ 541ἀ 
οὗ Σ δηὰ 2 Οοσγ., ἔρῃ., (οΐοββ,, σ δηά  ΤΠεϑβϑ., 
1 δΔηά 2 Τίη)., (Πετο 15 ΟὈν! Οὐ 5} 4 [8] ἸΔΟῪ Ἰυτῖς- 
ἴῃς ππάογ ἴῃ ο ἴοτπι " Ῥδυ]πο,᾽" 45 ΠοΓῸ Ἐπ ΡΙοΥ- 
οἀ. Τα ἕδεῖϊ, {μδῖ δὲ Ῥδιὶ υϑεὰ τῃ6 αῦονς 
ἴοτῃ8 ννἤδη δα πεεάεά, ἐρενι, ἸῸ ὙΑΥ ΟὈΪ κοὰ 
ἢϊπὶ ἴο υ86 {ποτὶ γΒεη, 5 δι ͵οοῖ ἀπ ποὲ γε- 
φιίγε ἐδεηι. 

(2) Το ἔδυϊῖ οὗ 65 Ἡοῦγενν ΟἸ γβιίδηβ 
ἀοεβ ποῖ ἂρ ἴο πᾶν Ὀδεη ἴῃ ἴδ ΑΥ̓͂ οἵ 
Βοοκη ἴο Ἰυ5. Ὺ τπαπηϑοϊνεβ ΟΥ̓ ποῦ οννῃ 
ΤΆΟΓΔΙ εἴοτίβ. Οὐ ἴΠ6 ςοπίγαγυ, (ΠΟΥ ννετθ 
ΓΑΙ ΟΣ ἴῃ ἀδηρεῦ οὗ Δ] Πρ ἱπῖο ἰδϑϑίιπὰθ ἀπά 
νωθρότης (ςΡ. οἷ. νἱ. 12, Χ. 45, 26, ΧΙ. Σ, 2): 
διῃρὰ [}158, Ὀεσδιι56 ΠΟῪ δὰ δον τποῖγ ". Ζοδὶ 
ἴος ἴ86 {ϑνν,᾽" 45 ἃ Τςεγοπιοηΐδὶ 5γϑίεπιὶ (Αςῖβ 
Χχὶ. 20), ἴο. οὔδοιτε ἘΠοΙΓ υἱὸν οὗ ἴῃς σταπάθιυγ 
δηὰ δὐϑοϊς οοπιρ]οΐθηθϑβ οὗ Ὁ τϑῦ᾽ 5 τηθάϊδ- 
ἰογ] ννοσκ. 

(3) Ὀυβετγεηΐ, Βονγευοῦ, ἃ5 ἴῃ6 βροςοϊῆς ἔοιτῃ 
οὗ ἱμεῖγ βρίΠέυδὶ πρδιδαν νγᾶβ, ἴΠ6 πλδδῃ5 οὗ 
ΤΕΟΟΥΘΣΥ 5 βοιιρῆς ἴῃ δὴ δρρὶϊςδίίοη οἵ ἴδ6 
βᾶσηθ ρείπρίρὶθ, νοῦ νγᾶϑ ἀρρεοδὶοὰ ἴο ἴῃ ἴδε 
Ἐρίβι|65 ἴο {πῃ6 Ἀοπιδηϑ, αηὰ Οαἰδίίδηβ. ΤΠ 
Ρτορβεῦρ ἰεχί, ἔγοπι ννπίρῃ [πὸ οὔϊ-τεροαϊθα ἐκ 
πίστεως οὗ ἴδοθο ΕΡίϑιΪε5 ννὰ5 ἀσγίνθα, [5 
αυοίοά ἰπ [15 ἘΡί5116 41501 (866 δῦουθ, Ρ. 13)} 
δηὰ {Αι ἢ 5 δεῖ ἕο ἢ ΓΟ ΙΠΘΠΕΥ 85 ὧι ὉΥ 
ψΉΙΓἢ 41} ἢ 6 τἰρῃθουβ πηθη" ἔγοπὶ ἴπ6 Ὀ6- 
ΕἰΠΏΙηΣ., ἡ ἤΟδ6 ὁ δρ γι 5 τὸ ἢονν πηδάο ρογίος! ἢ 
(χι!.. 23}) ψγεγε βῃδοϊθὰ ἴο “ρίοσοε σοά" (χί. 6). 

1. “'Ασοογάϊηρ ἴο 81 Ῥδι)], Ὀεϊονοσθ ἃτὰ 
Ρἰδοθὰ ἰπ δὴ ἱπνναγὰ, πηγϑιῖςδὶ, νἱῖδ], σοπποχίοη 
νι} ΟἾγβι; οὐ ψ ϊςῖ ἔονν ἴσγδοθϑ οὁσσγ ἴῃ 
1η15 ΕρΙ51106. ᾿πάρθὰ 186 Ὄχργεβϑίοῃβ ἐν Χρισ- 
τῷ, ἐν Κυρίῳ, νὨϊο ἢ ἅτε 50 ἔγοαυδηΐ ἴῃ δῖ 
ῬΒΩΙ, ὨοννὮΟΓΘ ΟσςῸΓ ἴῃ ἴἴ.) 5. 841 ἢ. 

“5:.. ΤΟΊ ΒουρὨ οὔ [ἢ 15 πηγϑῖῖςδὶ σοπηοχίοη 
οὗ Ὀεϊίονοῦ 1 ΟΕ γῖσὶ ρεγνδάθβ οὐν Ἐρίβι]ο; 

1 Ὧν Εϊεδπι, ἱπδοοά, κὰγ5 {παῖ τ Ὦ1ς ἰἢς ποτὰ 
ἐκ πίστεως τε σοπηῃεοίοα τ ἴῃς ῥτεαϊοδία πὰ 
ουν Ἐρίδβι]ς, {ΠΕ  ἔοστα ρατὶ οὗ ἴπε βυδήεοὶ ἴὰ 
Εοπι. 1. 17, Οἱ. Σϊ. 11. Βιυῖ [δἰ 5. ἱποοττεοῖ. 
Τῆς ψοσζὰβ ἐκ πίστεως ζήσεται ἴῃ ΟΔ]. 111. 11 ἀτε 
ποῖ εθ5 οἱ βεὶγ Ὀουηὰ ἰορεῖμεν ἴδῃ δὲς {8 5 
νοτὰς ἐν πίστει ζῶ ἴῃ ἰϊ. 20. 

18, 29.) 

11. 5: Ρδ0] [π τι ἴηρ ἴο Οεπ Πα ΓΟ Ε5] 
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ἔοσ ἰξ 5 ρατί οὗ [(5 ἐυππαάδηιθηϊδὶ ἰά64---ἰῃς 
ΒΡ ἢ - ΓΙ ΘΘΕῪ τεϊδίίοη οὗ Ομ τσὲ ἴο Η!5 ρϑορὶε. 

Οπ ἴπε ἀδγ οὗ Αἰοηῃειηοηΐ {πὸ 1, ον ὶςΑ] 
᾿ ΒΙσΒ-Ρτγίεβε οοπίεβδεά {πε 5:π5 οἱκΚ' ἐδε ῥεοῤίε. 
Ἅδη δ Ρυΐ οἡ 5 υδιδὶ ΤΠ 5 6 ΓΙ] σοῦεϑ, 
1Π6 πᾶπιθ5 οὗ [π6 ἴννοῖνο ὑγ10ῦ65, σηρσάνθῃ οἡ 
ἢϊ5 Ὀγεδϑῖ- ]δῖο ἀπὰ οὔ ἴδε βῃουϊάδγ-ρίεοοβ οὗ 
τῆς ορμοά, 5ψηιβοὰ πὶ ἐπ δὲ: ῥέγιοπ ]Ϊ 
15γ6] ννδβ νἱοννθὰ 45 σἰδηάίηρ Ὀδίοσο ἴῃς [οτὰ ; 
Ργιν!]ορεὰ ἴο ἀγᾶνν πᾶσ ἴο ἩΪπὶ 8ἃ5 Η!5 δοοερῖ- 
εἀ δηὰ βδηςιῇοα ΡθΟρ]θ. 

ΙΝΤΕΟΌΌΟςΤΙΟΝ. ΑΡΡΕΝΘΌΙΓΕΘ. 

ἍΒδὲ νγᾶβ5 βεῖ ἔογίῃ ἤρυγαί νεῖν ἴῃ [Π6 σᾶς 6 
οὗ {πε ἰγρίοδὶ δ ἢ -ΡΙοσὲ Ὀθοδπλθ ἃ γρϑ] ΕΥ̓͂ ἴῃ 
ΟἸγίϑῖ. Αοςοσγαϊηρὶγ, ἴῃ οὖν Ερίϑῖ]ς οι νοῦς 
ἃΓΘ Βροκθῆ οὗ 45 “"ραγίδκοσβ οὗ Ομ τι " (ἢ. 
14). Ηο ἰ5 ἴο ἔδοῖῃ ἴπ6 δυΐμου δηάὰ οδιιθθ 
(εἴταν! οὔ βαἰναϊίοη. ΒΥ Ηἰβ οπο οἴεπης οὗ 

ἰγηϑεὶ ΤΠΟΥ ἂτὸ ρογίθοϊθα ἔογ ὄνοῦ (χ. 14). 
“Τὴ νἱγῖυο οὗ ΗΙ5 Ὀϊοοά ̓" (Π6ΥῪ “δλνο Ὀοϊάηθ55 
ἴο δηΐοσ ἱπῖο ἴπθ πο] σε" (χ. Σ9).--- ΑἸ] 1τἢ]5 
Ἰηνοῖνοβ (ἔοσ ἴδ Ὑν ΠΟΥ ἀδροη 8. ὑροη) {ποῖτ 
ὁἐἸηνναγά, τηγϑιςαὶ, νἱἴδ], απίοη ἢ Ηπλ.᾽" 



ΤῊΗΕ ἘΡΙΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῊΕ ΑΡΟΟΤΙΚΕ 

ΤΟ ΤΗΕ 

ΗΠΕΡΚΕΝ5. 

ΟΗΑΡΤΕΚ 1. 
1 Οὐνιεΐ ἐπ ἐλεσε ἰαεί ἐΐγιες κορεέρρ᾽ 10. τις 7 γοτε 

ἐᾷε  αίλεν, 4 ἐς »γείογγωΐ αὐουε 1δὲ ἀπρείξ, 
ὀοίὰ ἐπ ῥέγσορε ἀπαὶ οὔἥεε. 

ΤΙΤΙΕ. Ιἴπ ἴῃς οἷάεεὶ Μ55. (ῃ6 ΤΟ 15 
ἷἰγ “ἼΟ ΤῊΕ ΠΕΒΕΕΝ 5." δεε [ηϊτγοά, 

. 1. ε 

ΓΗΑΡ, 1. [ἡ {δο ᾿ἱπϊγοάυςίογγ γεσϑοβ (1--- 3) 
ἃ ἰουπάλίοη [5 ἰΔ]ά οΓ 411 ἴπ6 ἀγζυτηεηῖβ δηά 
οχβοτίδους ΒΟ ἢ ἅτ ἴο ἔο ον. Οοάὰ [25 
ΠΟΥ βρόΐίκοῃ ἴο υ}8 Ὁ Ηἰ5 δοη, ψνῆο 
ι [5 ἈΙΣΒεῦ [Π4η (86 δηρεὶβ (1. 4---12), 

45 εχδὶοὰ οὐγ Βυπιδῃ παίαγε ἀῦονε [86 
δΔηρεὶς (1. 9ς---ἰ8) 

(2) [5 τῇογὸ ροτίοιιϑ ἴῃ δίοδος οἵ 
]οσδυδ (1. 1---ἶν. σ3): 

(3) 15 ἴδε οὔθ εἴεσπαὶ Ηἰἢ-ὑσίεσῖ, ἴῃ 
σ οπὶ ἴπὸ στεδλί ογδϑοῖὶε οἵ 5. οχ. 4 15 ἢι]- 
δορὰ (ςἢ. νι), ἀπὰ [86 Ὀ]οβϑῖπρβ ἤρυτγαινοὶν 

ὈΥ ἴδε [,ονιτἶἰσὰὶ ρηεϑιῃοοά γε 
ΤΕΔ  Ζοε (ν1}}. 1---χ, 2). 

Γ6 δον" διϊθηςνο Υ Οὐρῆῖς τὸ ἴο 
Ἰἰξίσῃ ἴο Ηἰς5 νοῖςθ (1ϊ. 1---4, 11. τος, ἵν. 
Ι, 2, 11. ΧΙ, ς---29): νη ἴῃ ῥδιίοης ἢ 
ἴοτ ἴδε Γ] ΔΙ πηεηΐϊ οἵ Η!5 Ργοπλῖϑε5 (ν]. 12---2ο, 
χ. 36-- χῖϊ. 3, ΧΙ, 7, 8); δϑϑιγοὰ οὗ ΗΙ5 σοπι- 
Ῥαβδίοῃ (1. 17. 18, ἷν. 14---Ιό, ν, 7---Ο, ΥἹ. 20, 
ΤΙ, 25) Χ. 22, ΧΙ]. 2. 24), δηά ἀρ ΠΕΪν [π|- 
Ρτουϊὴς {με στᾶσα ἢ ϊςἢ Ηδ Ὀεβίον (ΥἱἹ. 1---12, 
Χ, 23--Ξδς, ΧΙ, 4-1}). 28, 29, ΧΙΠ. 1--- 17}! 

1. αἱ τωπάγ ἐπ ὙἨΐθ 15 ΟΠΪΥ Ὧῃ 8ρ- 
Ρτοχιτηδίίοη ἴο ἴδ 6 πηϑδηϊηρ οὗ ἴῃ6 Ἔχργόϑϑιῖνο, 
δαῖ αυϊίο ἱπιπηίδῦ]ς, δαάνεσὸ υϑοὰ ἴῃ ἴδε οτὶ- 
ΕἾΠΔΙ (ἸἸἴ. “ ΠιΔΠΥ «ΡΟΣ ΠΟ -νν15..). Τῆς τενο- 
ἰλϊίοηβ οὗ οὐ δβ τηϊηὰ δηὰ νν"}}} νυ ῃῖσἢ ννοῦα 
πιδάς ἰΒγουρὰ ἴδ ὑτορδείβ, ἴτοπὶ Μοϑὸβ ἴο 
Μαδιδοῆὶ, ννεσὸ Ἰ: πιο δηά ρᾶγί!Δ] : ργοϑοηίην 
186 ““ τῃδηϊ το) νυϊϑάοπι οὗ σοά " (Ερῆ. 1}, 1ο) 
ἴῃ Ἰταρτηεηΐθ. [Ι͂ἢ Ομ τίβὶ ἴμοϑὲ ἱπγρογέεςΐ, ἀπά 
ΒΟΠΠΕΏΣΩΕ5 Ὠοΐ ΘΔ5}7 τοςοποὶοδῦϊθ, Ρογίοηϑ 
γετο φαϊπεγεὰ ὕρ ἰηΐο υηἱϊΐγ. ΤΏ Ὀ]εββϑίηρβ 
οὗ [86 ΑὈτγαβάπιὶς (ὐονοηδηΐὶ δπὰ ἴθ συ γϑοβ οὗ 
ἴθ [ὐὺὸ; 186 Αδγοηὶς ΗΙρῃ-ροϑῖ δηὰ πὸ 
Ῥηοοῖ δῆϊογ {8δὸ ογύώοσ οὔ ΜεὶςδβίΖϑάσκ; τἢ6 
ΑἸγδίθοιι5 ϑεοιναπὶ οὔ Οοά ἴῃ Ηἰ5 υβογηρ 
δὰ ἴπ Ηἰ5 οχδ᾽ἰδίϊοη ; ἴπ|θϑ6 411] Ὀθοδπηθ ἰη- 
ὉΠ 016 ἔοσ ἐμὲ βτϑὶ {πιὸ βοη (ΠΟΥ ἰουπά 

{᾿ ΨΜῈο αἵ βιυπάγυ τἰπλε8 δηά 
1Π ἀϊνεῖβ πηδῃΠΕΓβ 5ράκκε ἰἢ) ἰΠ16 

ραβδὶ υπηΐο [Π6 ἔδίῃεγβ ὉΥ τῆς ργορῃεῖβ. 
2 Ηκδῖῃ ἰπ ἴἢεβ6 ἰαβῖ ἀδγβ8 βροκεη 

{πεῖς ᾿ηϊογργεϊδι!οη ἰπ [6 ρογϑοῦ δηὰ νγοτῖ οὗ 
ΟἸ γίςὶ, 

ἐπ ἀξυεν:; νιαηηπθγ.} [ἢ ὙΔΥΙΟΙ5 ἔΟστή5, ΟΥΓ ὉΥ͂ 
νδγίουβ πιο ῃοάς, {πῃ6 Μογὰὶ 1ἁ,ἂνν βροῖκθ ἴο {πο 
σοηϑοίθηςε ἀϊγεςΥ, ἴ86 Ο(ογοπΊοη Δ] [ἂνν ἴῃ - 
ἀἰγοςῖγ, βγη, “ ΒΕῈ γ6 ΠΟΙΪΥ :᾽ “ Ηδᾶγ ΤᾺΥ 
γοΐςς, δη 1 νν}}} θὲ γουγ Οοά" ([6γ΄. νἱῖ, 2, 23). 
ΤὮδ πυπΊογουβ ὁ" Υἱϑί ΟΠ σ᾽" δηὰ “"ἀδτκ βρθες 65" 
(Νυπι. χίϊ. 6, 8) οὗ ΡγορῇδουΥ, δπὰ ἴῃθ πλοῖο 
ΘΧΡΪςΙς ἰοδοδίηρ οὗ (ἢ6 Ῥοδὶπιβ, ὑνεγε ονυϊάθποοβ 
οὗ 186 τἱηνγοαγοα νογϑδί ΠΥ νυν ἢ Ὡς Ὠινὶης 
ΤΏΕΤΟΥ͂ ἀενίβοὰ ἐχρεαϊεηῖ5 ἔογ χϑερίηρ ἰ5γᾶεὶ ἴῃ 
16 ρδῖῃς οὗ οδδάιθηςα. 

ἐπ ἔσο ρα ἘΑΙδεΥ, οὗ οἹά. Ἐουγ Τεη- 
[υγ]65 δηὰ ἃ ἢ] δὰ πον οἰαρϑοὰ ϑίηοθ τῆς 
Ἰαϊοϑδὶ οἵ (86 ργορῃείς θοοῖβ νγᾶ5 υνυγι (θη. 

ἐῤε ,αἰδεγ}] ΑὈϑοϊοΙΥ ; ἃ ΓΕΞΡΘΟΙΗΙΪ ΥΑΥ 
οὗ ϑρδακίηρ : 45 ἴῃ [|οῇῃ υἱῖ. 2, Αςίβ χίϊ!. 22, 
ΧΧΥΪ, 6, Ἀπ. ἰχ. ς, χὶ. 28, χΥ. 8, 2 Ῥεῖ. 1]. 4. 
ΎΤὨε τϊΐεῦ νυ 5865 1 ἴο θ6 υπάετοιοοά ἔγομῃ [ἢ 6 
ουΐδεῖ ἢονν ΘΠΕΓΕΪΥ ἢ6 15 ἰῃ δοςοσὰ ἢ [86 
δηςϊεηΐ ΟΠυγοῖ. 

ὃν δε ῥγοῤῥε.}] [1ἰϊ. εἐἴῃ ἔπε ρτορβεῖβ" 
ἃηὰ 50 ἴῇ συ. 2, “ἴῃ Ηἰ5 δοὴ ); ἴῃ δπὰ 

οὐφξὰ {Ποῦ ΠΑ] γ. 
ἴῃ 2 8. χχὶϊ ὦ 186 ΧΧ΄ ἢλ5, “(6 δριπϊ 

οὗ ἴῃ 1,ογά ϑραῖκα ἴῃ πιο." (Ορ. 2 Οος. χιϊ. 3, 
“(ἃ ῥγοοῦ οὗ (Ἰγιδὶ βρϑδλίκίηρ ἴῃ πλθ." 

Δ. ἐπ ῥοε ἰαεὲ ἀαγ.1] ἴῃ ἴπ656 ουῦ ἀδγϑ, 
ὙΠ ἢ δ ννῃδί ῬγοΟρΠοΟΥ βἰγίε ὁ 1ΠῸ ἰδϑῖ 
ἄλγε" (ΟΌϑεη. χῖχ. σ; θυῖ. χχχὶ. 29; 581. ἴ1. 
2: Ὠδῃ. ᾿Ϊ. 28). Αποίπογ τοδάϊης, “Αἵ ἴῃς οπὰ 
οὗ ἴδεϑε ἀδυϑ,᾽" νγουὰ 5θοπὶ ἴο τηθδῃ “δὲ ἴῃ6 
οπά οὗὨ [ἢ15 ργθϑοηξ αἰβρθηϑαίίοη :᾽) ἴπὸ 1 δορὶ 
Ῥεγίοά ποῖ Ὀεῖηρ ἔοι δΙ Υ Ὀσουρδξ ἴο 8η οπὰ 
50 ἰοῃξ ἃ5 ἴδῃ 1, δου! ς 4] ὑσιεβιῃοοά ἀπά [ἢδ 
Τερὶε σοπίϊημυοά ἴο οχἰβί. 

ὁγ Ὧϊ5 δο"] Ηδετγο, 85 ἴῃ ςἢ. ν. 8, Υἱῖ. 28, {πῈ 
Ὡουη ἰ5 ιϑο νιϊουξ [6 ὐίιοὶρ, 45 Ὀοῖπ 
ΥἰγΓίυ ΑΙ ἃ ῬΓΌΡΟΙΓ παπιὸ; “ὉΥ Ηἰπὶ ψῆο 15 
50Ν " (ςρ. ἴδε Ηεῦτον οὗ 5. 1]. 12)} ψῆο ὈΥ͂ 
Ηϊς ἰάἀδΠ ΠΥ οὗ πδίυτο στ {πε ἘΔίμοῦ 15 
ηυδιβοὰ ἰο ὃδδ ἃ ρεγίοοϊ εχρουπάον οὗ {1.05 
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« .,ῖ-ς. 7. 
6. 

ἨΕΒΒΕΝ5. Ι. 

απο 8 Υ δίς ϑοη, Ψῇοπὶ πες παῖῇ 
Δρροϊηϊεά {εἰν οἔ Δ11 τη ρ8,) Ὁ ννῃοπὶ 
αἶδο ἢ πηδάς τἢς ννου]άϑ ; 

2 ΑὟΒο Ρείπρ τῆε ὈΓρΗΐπεβ88 οὐ 
ῥὶς ρἴοτγ, δηά τἢς ὌἼχργεβ8 ἱπιαρε οὔ 
ἢἷ8. Ρεγβοῃ, ἂηάὰ ὑρῃο]άϊηρ 41} τηϊπρϑ 
Όγ ἴῃς ννογτὰά οὐ δἰ8 ροψεῦ, Ψῃεπ ἢε 
δά Υ Πἰπιβεὶε ρυγρεά ΟἿΓ 51Π8, ϑδῖ 

ἘΔίμοι 5 1}, Ορ. Μαῖξ. χὶ. 5), ]οδη ἱ. 18, 
χὶν. το. 

δαϊδ᾽ αῤῥοἱπο4 ἘἈΔΊΠΟΓ, ““δρροϊπίοά ;᾽ ἰη 
Η!5 ργο- πιυηάδηθ σουηϑεῖ. ΑἸ] {πὶπρ8 ννοσο 
ογοδίοὶ “,2ογ"") Ομτοί---ἰδαῖ Ης 5βουϊὰ ὃ6 
(ΠΟΙΣ ρσορτίιεῖοτ----ἃβ νν6}} 45 “" ὁγν Η!πιὶ᾿᾽" ((οἱ. 
', 16). Ὅδὸ ἢγϑξ οἴδυϑε ἴδ πἰδπὰ5 ἴῃ οο- 
ογάϊηδίίοη νυν ἢ {πὸ (ἴσο νῃ]ς ἢ ἔο] ον: 4]} οὗ 
ἴποπὶ γείεστιηρ ἴο ΟΠ γσι 5 οἴοσῃδὶ ϑοῃϑῃ!Ρ, 

δεὶγ 8.016 ὑσγορπεῖογ δηὰ ἰοσζά. 
ὃν «υϑο»" Οτ, "" [Ὠγου ἢ ννβοπι;" ὉΥ γνῆοβα 

ΔΕΘΏΟΥ. Ορ. Ϊοδη ἱ. 2, 3: σ Οοσ. υἱϊ. 6; (Οἱ. 
). τό 

αἰ0] ὙΠ πηᾶγκς 4Δη δάνδηςθ;; ἔγοπι (ἢ6 
ῬΌΓΡΟΘΟ ἰο 15 γοδὶζαίίοη. Ηθ ψῆο, ἴῃ ΗΐϊΚ5 
οἴογῃδὶ ρὰ , δὰ ςοηπϑιειοα [πΠ6 δοη ““Πεὶγ 
οὗ 411 {πίη 5," ρυῖ ἕο Ηἰ5 Ἴσγοδένε ροννοῦ 
ἴῃ ἑοστηίηρ ἴπ6 πηΐϊνεγϑο (σου ἢ ἴΠ6 ἀρθηου οὗ 
Η!Ξ5 ϑοη. 

1δὲ «υογἰ] Ὑῆα νογὰ ργορε ν ἀσποῖοϑβ 
ἐΑρ65,) οἵ Ἰοηρ ρογοάς οὗ {[π|ὲ. Ηδγο, δπά ἴῃ 
ΧΙ, 3 (ςρ. Ν βάοπι χὶϊ, 9), ἰδ 6 πλοῦ ΒΕΥ 
τοηδογοὰ “ἐ νου] ὰϑ .᾽) νου, Βούγονεσ, δἰ της 
Ὠδίϊης [Π6 ἰάορα οὗ [ἴπ6. ὟΝ πδίθυοσ οὗ σγοδῖϊννθ 
Ῥοννοσ ἴπα νασγίουβ ρογίίοηβ οὗ {6 υηΐνοσβα 
περάρά ἴο δ ρυΐ ἑοσίῃ ἀυγίηρ ἴδ6 ἰοης ἀρὲβ οὗ 
{δεῖν ἀιδίου γοϑιἀθὰ ἴῃ ἴῆ6 δοη, 

8. δείη)] ἴΙ͂ῃ Ηἰἴ5 δϑϑθηῃῖαὶ παΐυγο; ἱγΓδ- 
Βρϑοῖ νεῖν οὗ {ϊπι6. δ᾽ πΉΠΑΥ]., ἰὴ ῬΆ]]. 11, 6, 
ὑπο ἴῃ6 ΑΡοϑίῖϊὸ 15 ργοραγηρ ἴο 5ροαὶς οἵ [Π6 
Πυπη]διοη οὗ ΟΠ γῖσῖ, 6 Ὀδρίη5.: ἦ“ΜΠΏΟ, Ὀοηρ 
ἴῃ 186 ἔοιτῃ οὗ Οοά." (οπὶ Αἰϑο (οἱ. ἹἸ. 
14---ξ.7ὺ (Ποῦ τῆς οτάογ οὗ [26 ςοπίΓαςιοα 
ἴε πῃ 15 αἸΠἴογθηῖ). 

ἐδε ὀγιρίνπιο)ὴ ΟΥτ, "ἐἤ]ζεοηςο :᾽ Ιδϑυϊης 
ἔἴτοπι "ἴθ ΒδιΠογ 5 ρίογυ,,) 25 “" Πἰρϊ ἔτῸπὶ 
8. (ϑὲοο Αἀάϊιομαὶ Νοῖθ.) Ὑ86 εἷο 
Τηυδὶ ἤοτο 6 ἴῃ6 ὑπογρδῖθα βίοσυ, ἱπ ψνΠὶς 
[86 Οοὐποδά [45 158 εἴογῃδὶ 56} ξ-πιδη δϑίδτίοη. 

ἐδὲ ἐχργε: ἑριασο] ΟΥἍἉ "πα οχδςῖ ᾿ἱπργοβ5.᾽" 
Ό». 2 Οον. ἰν. 4: (οἱ. }. τς. 

δὶς ῥεγομ] δίδει, ΗΕ16 βυδδίΐδποθ (οΓ 
ἐἐβὈ5]5ίθηο 6); --Ηἰσ Θβϑοη δ] πίυγο; ἴῃ 
σοηϊγασέ ἢ τπ6 “ Βίογυ " οὗ ἴδ ῥγεςεάϊης 
εἶδιι56. 

μρῥο απ 
Ραγῖβ οὗ ἴΠ6 υηΐνοῦβθ, οὐ ὄύθῃ “ ὀεαγίηφ ἐξεῦρε 
αἰἱοης " ἴῃ πεῖν ϑονεγαὶ σουγϑοβ. (566 ῃοῖδ ὃ6- 

1ον7.) ὍΟρ. (ΟἹ. νι. 17. 
“δὲ «υογ4] ὍΘ “μεγεά ννοτὰ.," ὍΠδ ρεγ- 

5004] ΝΌΚΡ ὈΡΒοΪ 5 τὴ υηΐνεγϑο ὈΥ ἴῃ ροννοῦ 
οὗ Ηἰβ βροόκοη ννογά, ν" δ ἢ 15 ἴδ6 σοπίίπιοι5 
υἱΐεγαηος οὗ Η 5 νν}}}, 

Ῥοίμα] φῬοβϑοβϑίοηῃ, 

αἱ! τῤὶηρ.] ϑυπίαϊηίης 41} (ἢ6΄ 

[ν. 3--.-5. 

ἀοννῃ οἡ τῆς τίρῃξς μδπά οὗ τῆς Μδ- 
651} οἡ διρῃ; 

4 Βείπρ πιλάδ 80 πηιςῇ δείϊζεῦ τῃΔη 
(6 δηρεῖβ, 45 ἢς δβαῖῃῃ ὈΥ ἱπμεγιῖ- 
ΔΠς6 ΟὈϊδλϊπεά Δ τηογα Ἔχοα] ]οηΐ Πᾶπὶς 
τη ἴΠεγ. 

ς Εογ υπίο ψΨΠΙΟἢ οὗ τῆε δηρεὶβ 
βϑ]4 ἢς δἴ ΠΥ τἰπ|6, ἼΠου ἃγῖ ΠΥ 

ον ἴπῸὸ Ψνοσά, στυδάθ ἢοβῇ, 
οδεγτοὰ υρ Ηἰ πιθοῦ, Ὀείηρ ῥγίεδὲ δηά υἱςῖπὶ 
ἴῃ ομδ (ΙΧ. 12, 14, 26). ὙἼὙμὸ ννογὰβ “ὉΥ͂ 
Ηϊπηϑεῖε" αν ροοὰ Μϑ. δηὰ ραϊγβεϊσς διι- 
ΓΟ Υ, πᾶ - ἅσγὸ ἴῃ οί (Π6 ϑγτγίας νογϑίοης 
85 ν6}} 25 ἴῃς [14]4; Ὀμὰξ ἅγὲ ογηϊ θὰ Ὁγ πιοβῖ 
Τοοοηΐ οαϊξοτβ. (εἰ Ζϑοῖ, Βοννονεσ, σεϊδ 5 
1π6π|.) Απγπονν, [86 βοραυθηςε οὗ ἴδε εἶδιιϑ85 
ΠῚ Ρ]168 ἰπαὶ 1ῃΠ6 νοσκ οὐ “τἈκίηρ ἄνναῦ τἢῃ6 
βίῃ οὗ ἴΠ6 νου]  ννᾶ5 οπὸ ἴο Ὑγῃοἢ πο οτοᾶ- 
ΓΕ νγᾶβ δαυλὶ]. Ης εἤέεξοϊεά ᾿ξ, ΌΥ ψ Βοπὶ 
[86 υηΐνοῦθο νγὰβ δὲ ἤγϑβί ἐογιηθὰ δηὰ [5 4]] 
Δίοης Ὀδοη ὑρπεϊά, 

Ξυνγφεά οἱ “'π47 οὐ (δεϊζεῦ σεδάϊηρ), ""τηδάδ 
ΡυποδἝοη οὗ 51η5:} 50 85 ἴο ἀο ιν υγἱἢ τΠ6 

ἸΙατοη νῃϊο (ἢ6 δἰη5 οὗ πιθῃ μδὰ Ὀτουρῆζ 
Ἰηΐο ἴδε ννοτ]ϊὰ, ὍΠο 58λπ|6ὸ ποιῇ ἰ5 ιιϑεὰ ἴῃ 
Ἐχοά. χχίχ. τό, "ἃ 5'η-οὔδσϊηρ ἴοσ αἱοπεριθη ἢ 
ἽΠΕ ὈΟΥΤΕθροηαϊηρ νογῸ ἰ5 υϑοὰ ἰῃ 1,δν. χνὶ]. 
19, 30. 

“αὐ ἀοαυ")] Α5 οπθ ννῆο νγᾶ8 ἱηνοϑίοά νυ Γἢ 
βουθγείψῃ βρόνοσ, 58. σχ. 1. 866 Ὁ. 13, ΥἹ]ο, 
Χ, 12. 

ορ! ῥὶς Ὁ] Τῆς νογβ ἅτὸ 16 54Π|6 ἃ5 ἰῃ Ἐξ. 
Χο. 4 ΧΧ. (ορ. Κ5. Ἰχνι!. 18). 

4. Βείηρ »ιαάε)] Οτ, “Ἡδνίηρ ὈεςοπΊθ."-- 
(Ὠγουρὴ ἴἢ6 ὀχαϊ δίΐοη ννἰς ἢ ἐο]οννοά οἡ {πὸ 
ςοπιρίοἰίοη οἵ Ηἰ5 αἰοηΐπρ ννοῦκ. 

ὀε εν {δαη} ὉΥ, “" ϑυροτγίοῦ ἴο.᾽ Οοὔρᾶτθ 
ἘρΈἢ. 1. 20, 2Σ. “Ἢ ἀοοβ ηοΐ 540, "ϑτοδῖοσ,᾽ οὐ 
ἐχηοτο Πποποιγρά :᾽ ἴῃ ογάον {πὶ ποπθ πηϊρῖ 
(ΠΙηΚκ δα ννᾶ5 ϑρεακιηρ οὗ Ηἰπὶ δπὰ {ῃεπὶ ἃ5 
Ὀεΐηρ5 οὗὁἉ ἴΠ6 δᾶπις κιηὰ " (ΑἸδδηδϑιι9). 

ῥαϊ ὃν ἱπῥογιίαπες οὀαὶπε4 Ἐδίμοσγ, πα ἢ 
7ζο. 18 ἸὩΒΟΣ ΠΟΘ; ᾿ἰῃ 5016 δηὰ ρεοῖ- 

ΤΠε νοσγά ἴ8 ἔτεαυθηῖΥ 
υϑοα οὗ Ξ5γ26}}5 Πποϊ ἀὴρ (ῃς απ οἵ (δπδᾶδῃ 

ὁγ δὶ»μεῖ 

πάθον [(ἢ6 ᾿ηἀείεδϑι 6 Ε116 οὗ σοῦ β γῆ. 
α "πογδ ἐχείϊοη! παρ) ΤῊ5 Νάτηθ ἱποϊυ 65 

Ὡοΐ ὍΠΙΥ ἴπῸ “ϑοη" δηὰ “ΕἸγοῖ -Όοσῃ "ἢ οὗ 
συ. ς, 6, Ὀυϊ α͵5ςο [86 ““Οοα " δηά “1, οτὰ ᾽" οὗ 
νυ. 8, το. ΟοπΡ. ΡΉΪ]. 1]. 9. 
Τὸ σοπλραγίϑοη ἰπϑοίυϊεὰ Ὀοίνσοοη ΓΟ γισὲ 

δηά [86 Δηροῖβ (1. 4-.-ὄἰϊ.. 18} ΘπδΌ]ε5 {86 νυτῖῖοῦ 
ἴο πιοοῖ 1Π6 ἴννο πιοϑί σοοϊδά οὗ [νυν δ ῥγὸ- 
)υάϊοο5; τ ϑϊς Ἰοὰ {ποπὶ ἴο τϑῦεὶ (1) ἀραϊηβὶ 
1Π6 Ἰάραᾳ οὗἩ [6 ᾿πεαγπαΐοη, ἀπὰ (2) ξαϊηϑὶ 
[Πα οὗ ἃ “«εγίης Μοβϑίδῆῃ. ΤῊΘ ἔΟΓΠΊΟΓ οὗ 
ἴΠεϑ6 ροϊηΐβ 15 ἀθαὶὲ ἢ ἴῃ τὺ. ς--- 12, ἴδ6 
Ἰλίζοσ 1ῃ 11. ς---τό. 

δ. Τίιδ δηρεῖβ, 45 ἃ εἶδϑϑ, ᾶἃτὸ ἀεξιρηδαϊοι 
ἐβρῃβ οἵ Οοά" 1η [ο0Ὁ Χχχν!!. 7 (Δπά 50 {119 
ἰεσαθῖοβ, ουϊ. χχχὶϊ. το, 5. Ἰχχχὶϊ, 6). 



ΗΕΒΕΚΕΨ5. . 31 
ὟΝΒο πιᾶκεῖβ ἢ]8 δηρεΐβ βρίγἴ8)0 δηά 
Ὦ15 ΠλΙηδῖο 5 ἃ ἤδη οἵ ἢτζο. 

8 Βυῖ υπῖο [Πε δοη ὁὲε «αἱϊ, ΓῊΥ 

γ. 6--ο.] 

δοη, τη 5 ἀδὺ βανε 1 δεροζίδη τῃδε ὃ 
Απά δραίπ, 1 νν1}} Ὀε το Βιπὶ 4 Εδίβεσ, 
ληὰ ἢ 5}}8}} δὲ ἴο στῆς ἃ ϑοῃ ὁ 
6 Απά δρδῖπ, σγβεπ ες ὈΠπρεῖῃ ἴῃ τἄτοπα, Ο (ὐοά, ἐς ἔοσ ἐνεῦ δπά ἐνεζγ: 

ἴδε βτοι-δεροζίθη ἱπῖο 86 ννοσ]ὰ, ἢςὲ ἃ βοθρῖγε οὐ ᾿τρῃϊεουβηθβθ ἐς ἴῃε [ οἰ πὲ 
βοερῖγε οὗ τὴγ Κίηράοηι. 8}, Απά ἰεξ 411 τῆς δῆρεὶβ οὗ (σοά 

9 Του ἢᾶβὲ ἰονεα τὶ ρῃμζεουβηεβ8, κε ΨΌΓΘὮΙΡ ἢ] Π1. 
7 Ἀπά οὗ δε δηρεὶβ πὲ βδίῖῃ, 

᾿κακαιουνασκαικααν: τ τττοι. 

Βυὶ ἴῃ 5. ᾿ϊ. )η [86 116 15 δϑϑιρηεὰ ἴο ομὲ 
ρεβοη ἃ5 Ηἰ5 βρεςὶδὶ ργεσογξαίίνθβαΚ ὙΠαῖ ἴῃ 
βέβοῦ 50 ννδϑ5 Μεϑβϑϊδὴ (ποῖ  δυ:α), 
πῶϑ χηπτοὰ Ὁγ ἴῃς [ἐνγ5. [πάροά, ὈοΐΏ [Π6 
πᾶτης "" Με σα δ᾽" ἀπὰ (86 [Π]Ὸ “δοη οὗ Οοά " 
πππῖς ΟΥΑΙ ἀετγινοὰ ἔτοπὶ {815 581π). 
Τολιὶ το ““5οη βϑροίκεπ οὗ ἴῃ Ῥϑ. 11. 12 νγᾶϑ8 
ἸΏ ιτῖηο, ἰ5 ρἰδίη ἔγοτῃι ἴδε ἰδϑῖ ννογάϑβ, “"" Β] βϑβοά 
Ὧτὸ 1} {ΠΕ τὲ ρυΐ τμεῖγ ἱγισῖ ἴῃ Η]πι." 1 
᾽5 εὐόεηξ ἔτοπι Μαῖί. χχυϊ. 63---όό, [οὔπ ν. 
18 (ςρ. ἰχ. 3ς--28, χ. 33), ἰδὲ ἴῃς |6νν5 
τπόθετοιοοὰ [16 ““ϑοὴ οὗ Οοά᾽" το θὲ Ηἰπιϑοὶξ 
Οοά. 
Νο δηγζεὶ ὄυεσ δά {μϊὶ5 υηΐχυς ἀρροϊἸδίίοη, 

“10. ϑοη οὗ σοά." 
ἀἐὼ: ἀανῦ]ῦ Αςςογάϊηρ ἴο Αςἰβ ΧΙ. 33, [86 

ἐλῃγ οἵ Ομηϑι 5 Ἀδϑυστοσξίοῃ 15 τεξοσγοὰ ἴο ἴῃ 
185 ρᾶββάρε: 245 Ὀείηρ ἴΠεῸ ἀδὺ οἡ ννΠ ἢ 65115 
ὑγ25 ἀπ ηΙΥΕΙῪ “ἀεςϊτοά " ἴο Ὀ6 {86 ““80η οὗ 
Οσοά" (Κοαι. 1. 4), ἀῃά σοηπετυίοα “1Π6 ἢτϑῖ- 
δεξοίίεπ ἔσγοπι ἴμε ἀεδά " ((ο]. ἱ. χϑ; Ἀεν. 
1. 4). 
᾿» ἌΞΕΙΝ. ΡΟ Ϊθο5 ἰῇ 2 5. νυἱϊ. 

11--τἰό, τ Οἶγτο. χνυὶϊ!. 11---14, ἅτ: ἴῃ {ΠΕῚΓ 
πῶῖυτο ΔΌΞοΟ]ιϊο (ςΡ. 5. ἰχχχίχ, 10---21; 
ααχχῖν, 12), ἀπὰ ἔασ ἰγδηβοθηὰ δηγίμιηρ ἰΒδῖ 
νγᾶ5, οἵΓ ςου]ὰ Ὀο, τεδ! Ζεα ΟΥ̓ δοϊογηοῃ ; 88 νἤθῃ 
ἴτ 15 βαἱά, “1 ν}}} “εὐξίε δίγε ἐπ γιῖγ δοισε ἀπά ἱπ 
πεν δέῃ ἄο»! 70. ευεγ" (1 ΟἾγτο. χυὶ!. 14). Τῆδ 
οὐσϊῆσουν οὐ ϑοϊοπιοη 5 ἰεπιρὶς δηά τουδὶ ῦ 
«βουνοὶ τὶ δος νγλβ Π0 πιοῖθ ἴῆδῃ ἃ Ὠιἰ 5 ΓΙ οΔ] 
(οτεβδάοντης οὗ ἴθ τρτ} Ηεῖγ (Ετεϊκ. 
Χχ!, 2ό, 27), 80 5ποο]ὰ Ὀε Ὀοΐδ ““8οη οὗ 
αν" δηάὰ “"ϑοηὴ οἵ Οοά᾽" (Άοπι. ἱ. 3, 4). 
Οσπιρᾶσὸ 2 8. Υἱῖ, 2ς--2ο ψ ἢ [56]. ἰχ. 6, 7. 

6. “μά αχαϊπ, «υδόη δὲ] αΐμοσ, Βαϊ 
ΨΏΘ0:, δεδῖπ, δε; ἴδ6 ““Ὀυϊ" δανίηρ ἃ αἷ5- 
ὕπο! δάνογβδινο ροννεσ. Νοῖ ΟἿΪΥ ἰ5 ἴἴ ἴγιιθ 
τὰλι πο δηρεὶ σδὴ δ 1Βουρμῖ οὗ 45 ποίη (ἢ6 
ΘΟΥΕΓΟΊΣΠΙΥ νυ δ! ἢ νγᾶ5 ργοπιϑοὰ ἴο ἔπε " δοη," 
δυΐϊ, οὐ ἴδ6 σοπίγαγυ, ΠΟῪ ἅγὲ διἀάρθη ἴο ννοῦ- ;᾿ 
εῖρ Ηϊπι. Το νοζὰ “" δξδίῃ " 115 ὈΘΟΟΠΊΕ5 
ΡΓΔΟΤΊΟΔΙΠΥ δαυϊναϊοπίὶ ἴο “ὁ οη ἢ οἴδες μδηά.᾽" 
ὀγίπρεῖό... 10] Ὅς τείερεπος 15 ἴο {πὲ 

ππυγχε ἱπίτοάιςθοη οὗ ἴ6 Ὠϊνῖπς Κιὶπρς (Η!5 
“ βγβίθοστι,"" 5, Ἰχχχίχ. 27) ἐπίο αείμαὶ ροι46:- 
“ἴοι ΟΥΓἹ Ηϊβ5 ΘλΥίμ]Υ Κηράοπι. [{ 15 (ἢ ννοτὰ 
δή, ἰῃ Εχοά. ΧΙ, ς, 1 δηὰ δου. νὶ. 1ο, χὶ, 29, 
οἵ οὐδε ὑτιπρίηρ ἰ5γδοὶ ᾿ηἴο ροϑϑοβϑϑίοη οὗ ἴδ6 
Ργοπιυϑοὰ 1,δηὰ (45 ἐβεὶσ ἱπῃεσιίίδηοθ, Ὠ δα. Ιχ. 
4--6). ΤΗϊς οὗὨ 1561} ἀος! 465 ἀραϊηϑὶ ἰγδηῃβδίϊηρ, 
(τῆ Ομγγϑ., Απιδγοϑα, Δηἀ πλΔΥ τηοάς 5) 

Δηὰ Παῖεά ἱπίφυ Ὁ ; τπεγείοσε (οά, 

Βυῖ ψ Βεη δ ἀγαΐπ ὀγίμψεί δ." (866 ηἠοῖδ 
Ὀεῖονν.) 

δε «υογἷ4] ἴῃ ὨΔὈΠ ΔΌΪ6 δα. ὙΠῸ ννοτὰ 
15 ἴΠ6 54Π|6 85 ἴῃ ἰϊ. ς, θυ ποῖ ἃ5 ἴῃ χ. ς, [οδπ 
.9. Τὰς νογά [5 4]5ὸ υϑεὰ ὃὈγ δ. Ρδιιὶ ἰη Α εἰ 
ΧΥΙ, 21, δῃὰ ἴῃ ἃ γγ ἴμδὲ ἰγοννβ πιυςἢ ΠΙΡἢξ 
Ὡροη ἴΠ6 ὑγόϑεηΐ γϑῦϑο, Ἐογ, ἤθη Ὧδ 5λγΥϑ8, 
“Οοά ν]} ἡμάφε δὲ «υογίά ἐπ γὶφῥιίεοισπεις ᾿ 
(πδῖ δὴ ψποπὶ Ηἶδ παι ογάδιποα ; ὑνπογθοῦ 
ἯΘ δαῖῇῃ ρίνθη δϑϑισδηςς ἴο 811] πηδη ἴη ἴδ Ηδ 
γαμεά Πρρε ον ἐδο ἀεαά,,." ἢδ οἰδαΥῪ (1) ᾳιοῖο8 
Ῥξ, χονὶ. 13.) ΧΟΥΠ, 9 οὗὁἨ Ογιϑι'5 ϑβεςοηὰ Αἀ- 
νεηΐ, δη( 4150 (2) ρἴλοεϑ 115 ἔδοΐ ἴῃ ἴῃ οἹοϑοϑῖ 
ςοηποχίοη νυ] ἢ ΟΠ γι ᾽5 γεβυγγοοίίοη (ΙΓ ἢ ἴῃ 
ἴδ ἰοχῖ 15 ροϊηϊοά ἴο Ὀγ ἴΠ6 ἴοτῇ “ βγβίδοστ," 
866 Οὗ τ. 9). να πΔΥ͂ ἰηΐογ, ἐπογείοσο, ἔπδὲ 
[86 υοίδζίοη, νγ»Ὡ]οἢ ἔο] ον, 15 συ σϑίλη 181} ἃ 
τείογθηςο ἴο 5. χονὶϊῖϊ. γ; Ἰδβουρῇ ἴῃ ἔογπι ᾿ἴ 
Αὕτοος ἢ (Π6 ννογὰ5. ᾿ηϑογίοαὰ ΟΥ̓ [ΠΕ ΧΧ. 
ἴῃ Πευῖ. χΧχὶ!. 43 (566 Αἀάϊθοπαὶ Νοίθ), 

7. 9 1δ] ἈἈδίδοῦ, 18 σοξασά ὕο ὉἈ89 
(πὰ 50 ἴῃ συ. 8, “ἴὴ σεξαγὰ ἴο ἴπ6 δοη ). 
“λίγ 80 ἴῃ υ. 14. Βαζ {Π6 ρδγδί 6} }5πὶ 

ἐᾷ βᾶπης οὗ ἤγο᾽᾿) ταῦ ϊεβ ἤοσὸ [6 γϑῃ- 
οΥηρ, “ ἱπα 5: ΠΙΟἢ ͵ϑο Ὠδγπιοηϊβοβ Ὀοϑὲ 
ἢ τἴμ6 Ῥϑδὶπὶ 1961. ὙΠῸ δηξοὶβ, ἰη Ῥεῖ- 
ἑοστηϊης Οοὐ β ςοπητηδηάς, νυ] τ ΡΥ πδ- 
ἔπτα] δρεϑηςῖοθβ, ἴῃς 5ἰογπι- νη οἵ ἴΠ6 “΄ ΗΔπὶ6 
οὗ ἤγε " ((δὲ ψογάβ υοὰ ἴῃ Αςῖβ νἱϊ. 10, οὗ 
ἴῃς δηρεὶ αἵ δ1πη41). ὙΠΟΥ͂ ἃτὸ 85 ἴμε βοογοῇ- 
ἴῃς “ ἤτγε ἴῃπδΐ σοεῖῃ Ὀείογο Ηϊπὶ᾽" (5. χουν]. 
4), Ώθη Ηδ σοπλθβ ἕοσίἢ ἴο ἰδὲ πο ννου]ά. 
(ϑ8ες Δαάϊθομαὶ Νοῖβ.) 

Β. ἐδε 80οη1] Το οπαγδοίοσίϑειοβ οὐ {6 
“ἰ Κιηρ " δἀάγεβθοά ἴῃ 5, χὶν σῆον ἴῃαΐϊ Ηδ 
σδη δ6 ποπὸ οἰδοῦ ἴδῃ ἴῃς ““ϑοη " οὗ Ρ5. 1ἱ 
δηά 2 8. νυἱῖ ; ἔογσ Ηες (1) 15 δηοϊηϊοά Ὁγ σοὰ 
ςρ. 5, ἰϊ. 2); (1) 15 ἐχαϊξεά δῦονε “Ηἰβ 
Ἰίονυ8 (ςρ. 8. 11. 1ο-τἴ};} (2) Βᾶ5 δὴ 

δἴοτπαὶ [γσηθ (ςΡ. α 8. Υἱῖ. 13}; (4) 15 Ηἰπὶ- 
561 Ὠῖνίηα (ςρ. 5. ᾿ἷ. Σ2). ϑυςῇ 4 ἴξγοπο 
μαὰ Ὀεεη 4]} δ᾽οπρ οεῖ Ὀεΐογο πε πλιηὰ οἵ ἴῃς 
Ιϑγδοῖθ: 866 Ἐχοά. χν. 18: Σᾧ 8. Υἱῖϊ 7: 
Ῥς, ἸΙχχχῖχ. 76, 371 54]. νἱ. 1---ς; [8Ἃπ|. ν, 
16---το: ΕΖΕΚ. ἱ, 26--8. 
ΤΡ τἐῤγοησ, Ο Οο47 866 ποῖδ οἡ 5. χὶν. 6. 
07 γἱσῥίφοι.πε.} Βοβιτίηρ Ηἰπὶ ννἢοϑ86 5[γ]6 

νγὰ5 ἴο ὃ6 “ Κίηρ οὗ στρ ῃἰοουη655 ᾿ (1. 2). 

9. ἐῤεγεζογο] Ορ. ΡΆΪ]. 11, ο, ““Τ ογείογε 
Αἰδο Οοά μαίῃῇ Βίρῃγ οχαϊ θὰ ΗἩΐϊπὶ" (Π. 
ἐἐβυροι-οχδ θά. 22 ὲ «υογά ἐσεά ἐπ 5, ΧΟνἹ,. 9). 



[ν. 1ο---ἰ 4. ΗΕ ΒΕΚΕΝ5. . 22 

ευεπ τὴγ Οοά, μαῖῃ δποϊπιεά τπεεὲ (ο]4 τπεπὶ ὑρ, ἀπά {πὰ} 51|2}} ὃς 
ἢ τῆς ΟἹ] οὗ ρ᾽δάμεϑ αῦονε ΤΥ οδαηρεά: Ρυζ ἴπου ἀτγί ἴῃς 58π|ε, δπὰ 
[ἐ]]οννϑ8. ΤΥ γεατβ 5}4]1 ποῖ [21]. 

ὃ Ῥεα). το, [0 Απά, Του, [νοτὰ, ἴπ τῃε θε- 12 Βυς τὸ ψῃῖςἢ οὗ {πε δηρὲ]β 
5814 ἢα δὲ ΔΠΥ τἶπιε, 9 δῖ: οῃ πὶ τῖρῃς 51." 1ξαῖ. 34... ρἰπηίηρ; μδϑὲ ἰαἱά τῆε ἰουπάξείοη οὗ 
Πδπά, η1}} 1 πχδίκα τΠ] πα ΘΠ 6 ΠΊ165 ΓὨΥ ὍῖΆ 2: τῆς δαπῖῆ ; δπά (6 πδάνθῃβ γα [ἴῃς 

ψνοῦκβ οὗ της Παπάϑ: 
11 ΤΕΥ 5841] ρογίβῃ ; δυζς ἴδοι 

γεπηδίπεϑβῖ ; πα {ΠΕῪ Δ]] 5411 ννγὰχ οἱά 
858 ἀοἴῇ ἃ ραγῃηεηῖ ; 

12 Απάὰ 45 ἃ νϑϑβῖυγα 58ῃ41: τῆοιι 

[οοῖϑβῖοοὶ ἡ 
Ι4 Ατεὲ {ΠΕῈῪ ποῖ 411] τηϊπἰϑϊεγηρ 

ΒΡΙΓΙῖ58, βεηῖ ἰογῇ ἴο ῃλἱηἰϑῖεσ ἔοῦ 
1Ππεπὶ Ψῆο 51Π4}}] δὲ Πεῖγβ οὗ ϑἰνδ- 
τίου ἡ 

ἐγ Οο4] Οη ἴδο ἀδγ οὗ Η!5 τεβυστεςίοη, 
16βθὺ5 5ἰά, “1 δϑοεπάὰ υηΐο ΤᾺΥ̓ Ἐδίθοσ δηά 
γουγ Ἐδίποσ, ἴο »7 Οοά πὰ γους σοά" 
([οὈδη χχ. χ)). Δηά 51 Ρεΐογ, ἤδη δδοιῖ ἴο 
βρεδὶς οὗ {με ρόνγεγ οὗ Ο γῖβι᾽'5 χεβυγτεσίίοῃ, 
Ὀερὶπ5 (1 Ερ. 1. 3) ““ ΒΙεβϑοά ὕες ἐῤεὸ σοά δῃὰ 
ἘΔΊΔΟΥ οὔοιν 1,ογά ὕες Οδγὶμ." 

ἐδε οἱ Γ᾽ χἰαάπε. ΒΥ ψὩϊςῆ [π6 ῬυοΞΕΥ 
Κίιηρ νγᾶ5 σοηεεοσγαῖθα, δηὰ ννῆϊς! Ηδ ἴῃ ἰυ| 
ννὰ5 ἴο Ροὺγ οἷξ ὕροη Ηἰ5 ρθορὶθ ([58]. ᾿σχὶ. 
1-.}). Οὐοτῃρ. ποῖδ οἡ ᾿5. χὶν. 7. 

40) “3 εἰϊοαυ: 1 ΜνΝΏοπι Ηδς οοπάοοςεηάοά ἴο 
δϑϑδοςιδίθ ἢ ΗΠ Ππλ56 1} ΟΥ̓ ““ρατγίδκίηρ " οὗ 
πεῖς παΐυγο (σουραγε 1ϊ. 14). Απλοηρ ἴΠ6πὶ 
δ 5ἰοοά ρῥγο-σιποηΐ, “ ἔδίγοσ [ἤδη ἴδ6 ςἢ]]- 
ἄτεη οὗ πηδη " (5. χὶν. 2), “" δε 5 νυ [(ἢς 
7ΟγΥ οὗ Οοὐβ ἑουπίεπδηςς (Αςίβ ἴϊ. 28), 85 
θεοδιοά [Π6 οπς δυο δεῦηρ ΗἸΡῃ-ροϑί. ((οπι- 
Ῥᾶγε ῃοΐθ Οὗ Χ. 21.) 

10. ΡῬΌ5. οἱ15 ἴΠ6 ργυοσ οὗ οπὸ ψ)ο, ἀπά ς 
[πὲ ονογίῃγον οὗ ἴῃς αν άϊς Κίπράοπι, ἰοπροά 
ἔογ {86 στοδί ουθηΐ ἴο νος 55. χονὶ--- χονη! 
τόξον ;---ἰῃα σογηηρ ἴῃ οὗ Μοβϑιδῃ δ κιηράοιῃ, 
βεη Ηδ βμου]ὰ ““ἀρρεᾶγ ἴῃ Ἠΐδβ βίογυ " (υ. 
16), ἀπά Κιηρβ δπηά πδίοηβ 5ῃοιά ςεγσνε Ηιπὶ 
(νυ. 1ς, 22). Βεΐοτε, δονγενοσ, ἔμδὲ Κίηρσάοπι, 
ἴῃ ψνὩιςὶ τρ ῃδουιβηδβ5 5ῃου]ὰ ἤανο δῃ δυϊάϊηρ 
Βοτὴθ (ςΡ.  Ρεξ. 1. 12}, σουὰ Ὅς Ἰπδυφσυταῖεά, 
1Π6 Ποανϑηβ δηὰ οαγίῃ, νυῆϊοῆ δά Ὀδθη ἔγαπιοὰ 
ἴο Ὀ6 1Π6 δοθῆθ οὗ πηδη 8 ργοδαίίοῃ, 5βῃουϊὰ 
ἐγ Χ Οἷα " δηὰ ὃδ6 ““σμδηροα " (υν. ΙἹ, 12). 
ΗἰΚ5 Κιηράοπιμ, οἡ ἴπδ σοπίγαγυ, σδου]ὰ ὃς ἰπ|- 
Τηον Δ 0]6 (ςΡ. «ἢ. χίὶϊ, 26---28, 581. 1], ς---ϑ, 
.δῃ. Υἱῖ, 14). Τδουρὰ οάνθη ἀπά οαῃ 

ΑΥΑΥ, Ηϊς ψνογὰ οὗ ρῥγοχηῖϑε 5ποιυϊ]ὰ 
βίδπα : “ἴῆε σμηάγεη οὗ Ηΐβ βογνδηΐβ ββδβουϊὰ 
ςοηξίπηυο, ἀηὰ τποῖῦ βοοὰ ϑῃουϊὰ 6 οϑί δ] σμοὰ 
Ὀείοτε Ηἰ πὶ" (νυ. λ8). Τὸ “ἀρρεϑᾶγ" 805 
ἐἐἴῃ μοτγ,᾽" ἰο ““ ςτοδῖθ ̓̓ " ἃ ρβδϑορὶς ἴου Ηἰς 
ὈΓδῖδθ (υ. 18), ἀῃὰ ἴο τϑςεῖνο ἴΠ6 ἢοπιαρε οὗ 
[Π6 ἡδίϊοῃβ, Ὀεϊοηροά, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 νυ βοὶὸ 
ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 86 ΟἹ]ὰ Τεβίαπιθηΐϊ βοπρίιγεϑ, ἴο 
Μεβϑίδῃ. Οοιρ. Μαῖϊ. χχὶν. 2ς. 

ΤΡου, 1ογ4] 80 ἴδε 1,ΧΧ.. ᾿πϑογτην ἴΠὲ 
ψοτὰ “1, οτγά,᾽" ἴῃ δοσογάδηοο νἱἢ νυ. 1,12 
οὗ (ες Ῥ}βαίη. Τῇ ἡ ΠΟ]6 Ῥ5δ]πὶ (45 [86 Ἐ1|6 
5475), νγὰ5 “Ῥουγοὰ ουΐ δεΐογε ἐδὲ 7Ζογά ,᾽" δῃὰ 
ἴΠ6 πᾶπῆὸ “1 οτὰ "ἡ Οὐουγβ πῃ Ὁ. :ς, 16, 
18, 19, 21, 22. Ηος, ψν8ο ψοιυ]ὰ τηδηϊοοξ 

Η!πΊ5ο Ὁ ἴῃ βΊογΥ ὑροη δαγίῃ,---οὗ ννῆοπι, ἤθη 
ἴδυ.5 πηδηϊβεβίο, [ἴ πιῖρῃς 6 54ϊ4, “727 γεαγ: 
ἅγὲ ἱπγουρμουΐ 811 ξοπογδίιοης ᾿ (υ. 24), "" ΤΖγ 
7εῶγ, 58}4}1 Ὦδγο πὸ οηά " (Ὁ. 27),--ννᾶβ (6 
ΘΙ 54π|6 [πδὲὶ διδά “δ! ἀ [86 ἔουπάδιοη οὗὨ 
{πε δαγ," ἀπά διδὰ “" τηδάς ἴδ μεᾶνθηβ." Ορ. 
--. 3 ἀῦογο. 

11, {εν «ῥα! ρεγ ὴῚ ΘΠ πηδίοσιαὶ ννοσϊ ἃ 
ἰδ ΟἿΪΥ 8ἃ5 ἴϊὸ ςοδἤοϊιηρ ιϑοὰ ἀυτηρ ἴΠ6 
ὈιυΠάϊηρ ἂρ οὗ Οοὐ 5 εἴοιπιδὶ ἴθιρ]θ. Ὑν ἤθη 
[815 58}4}} Ὀ6 ςοπιρ εῖθ, {πὸ ϑοδβοϊϊηρ, δον 
ὯΟ ἰοηρεῦ ἠροάρα, 5}}} ρά55 ἀννᾶυ. 

12. Μά {ῥενι Ψ] 50 ἴδε ΧΧ. (δοτ- 
ΤΟΥ ΠΣ, ΡΓΟΌΔΟΪ,, ἔτοπὶ [54]. χχχῖν. 4). Τῆς 
Ἡροῦγονν μ45, “"εϑαπρο {δερι;") Ῥοϊπτηρ ἴο 8 
ὑνοσῖς ϑἰ μι ατ ἴο (παξ ΟΥ̓ ὨἰςΒ, ννβοη ““ τ 5 
ςοστι ΕΘ 5811 ως οκ ἱπεογτιιρίοη,᾽,) νγὲ 5}}}} 
“ΡῈ ομδηροά " (1 (οσ. χν. ςὶ, 52). 

18. 1ο «ὐδὶε}] Ἀδίμοι (85 ἴῃ υν΄. 7, 8, ἴῃ 
ςοηϊγασί ΜΠ ν. 5), 1π σοξασὰ ὃἢὸ ὙΔΊ1Ο0Ὦ. 

δὲ, ο"] ϑ. οσχ. συ ; αυοϊοά ἀρδίῃ ἴῃ Χ. 12,12 
(ςΡ. 1. 3.) νἱ. 1, ΧΙ. 2). Νὸ οτγοδίθα Ὀεΐην 
σουἹὰ ἴδυ5 5δῆασο [π6 ἴᾷσοπο οὗ ἴπε Εἴογπδὶ. 
ΒΥ {π|ς νοῖβο οὖσ 1 οτὰ παν 5]εποοά Ηὶς 
εν ϑἢ δάνογβασιεβ (Μαῖί. χχὶϊ. 41--.ῳώ6)ὴ. [ἢ 

15 σιυοίεα ὉΥ δὲ Ρδ}}, Σ Οογ. χνυ. 2ς; δηὰ ὉΥ͂ 
δὲ Ρεΐοσ, Αςῖς 11. 34. Α Ἰαῖοσ γεσϑο ἴῃ ἰἢ}5 
Ῥολὶπὶ 15 ἴη6 Ὀά5:15 οὔ ὙΠ ἢ [Π6 πιδῖη ἃγρι- 
τηοηΐ οὗ οὖς ἘρΙ5ι]6 τεϑίβ. (866 οἷ. ν. ό, 1ο, 
Υἱ. 20, ΥἹΙ. πο ἃ 

μπε} 1 νιαλε] τποσ, ὙπῈ]} 1 Βανο πηδάθ." 

14. »"ἰπὶἰογίη5)] Νοῖ, τυ] τη; οΡ. Ὁ. 7, 
“«(Ἡ [5 τη! 5ἴο γ5.᾽" 

“πὸ ξ0γι 8] (Οοπίϊηυ δι] γ---ονοσ δἔἴτγοϑῃ.--- -ϑεηςξ 
ἔουῖ ἢ (ργεβ. ρασγί.) οἡ Ηἰ5 οσταπάβ (ςρ. Οσξη. 
χχῖν. 7); Εχοά. χχίϊὶ. 20). 

ἰο »ηρσγ 200] Ἐμοῦ, ππῖο δΟΣν[66, 
οπ δοοουπῦ οὗ ὙΠΕΙ͂Γ οὗἶες 15 ἴο ἃςῖ 85 
Οοὐδβ πηϊηϊξῖοσθ. [ἢ ἴ86 δσεδαγρε 97 [Πϊ5 (ἢοῖσ 
οἵἷδοο ΠΟΥ͂ 4Γὸ σνοῦ ρεγίοστη!πρ ἀθοαϑ οὗ ἰοΥ]Υ, 
ἀμ ρϑηξ, σογνιςα οὐ ὈΘἢΔ]Γ οὗ τπηθη ννῆο, ἴο 186 
ἐμά οὗ 1δεῖγ ἀδγϑβ οὐ δαγί ἢ, ἈΓΘ ΟἿΪΥ “" «υαλεηρ 
γ᾽ Οοὐ᾿ 5 “' ϑαἸναίϊοῃ ᾿" (ερ. σεη. χχν! 12, 

ΧΙ͂Χ. 18). ὙὍὙδο ννογάβ τεηάογοα, "" ὑπο 5861- 
νἱςο, ἅτε υϑοὰ ἴῃ Αςῖβ χὶ. 29 δῃὰ σ Οοσ. χνὶ. 
15, Ὀὗ πικίηἰδίοσιρ ἴο ἴμ6 ἰοτηρογαὶ ποοὰς οὗ 
“6 8415" δἱ οιιβαίετη (οΡ. 2 αοτγ. νἱϊϊ. 4, 



γ. ᾿ἢ 

ἰχ. 17 12). 50 ἴδοῃ,---[δὸ Απηρεῖὶβ ἂτὸ Οοὐ δβ 
δἰπιοῦετξ ἴο Ηἰ5 ροοσ δυΐλδη Ἑομ]άγθῃ. 

ςυδο σδαὶ δὲ δεῖγ] ““ΨΏΟ ἃγὸ Βογθαοσ ἴο 
Ἰιπετιῖ," οΥ, ἴο οὐϊδίη ῥασέϊπῳ βοσ:6::10π 977 (566 
οὔ τ. 4). 
Δ ΟΒΕ ΤΟ 4}}- πο] ἀϊηρς ἴοττῃ, ὑπο Σ 

σι ὐςἢ ῬτΟρΡΏΕΟΥ μδά βροκεὴ οὐ ἴπε Ὁ]εβδίηρϑ 
οἵ Μεϑϑιδῃ 5 κιηράοπι (566 Ῥβ. χονΐ. 2, Χου ], 

ἨΕΒΚΕΝ5. 1. 

2), Δ: Πρ. Σ Ῥεῖ, 1. το, χ1)ὴ. ΤῊΪς “ἐ Ξαϊναίίοη "" 
ψγου]ὰ δηάυγο δέτογ τῆς μοᾶνθηβ μδὰ “υὙδηϊβῃοά 
ΑννΑΥ  ([58]. 11, 6, 8). 

ΤΠε επηρ δίς σνογὰ “" βαϊναϊίοη " (ἢ 
ὙΏΙΟΒ Οἢ, ΙΧ 4150 ἰοστηϊῃδί6β) ξαγτ θα ΓΠῸ 
Κεγ.ποία ἴο ἴπο ἔο!]οννὶηρ οπαρίον (τ, 3.) “50 
δτεδῖ βαἸ]νδίίοη .᾽) ν. το, “" σδρίδίη οἵ [δΒοῖτ 52]- 
νδίοῃ ἢ). 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἡ (ΠΑΡ. 1. 3, 6, 7. 

8. Τρὲ ψογά ἀπαύγασμα, ΜΈΝ 5 ΒΕΓε 
υϑοὰ, οσσυγς ἰῃ ΟΝ ἰ5ά. νἱῖ. λό; ννἤογε ᾿υ]βάουη 
Ϊ5 οἵ 85 “πε ὀγίγδίπεσ. (οΥ, γδαϊδηςθ) 
οἵ τὰν εἴεγηδλὶ Πρ δῖ. 

3. ϑδεβδιίξεη ηυοΐος ἴπε ἈΔΌδίηϊς ἐγθαῖῖϑο, 
ϑοδαι- (ΒΔ 25}, 45 5αυἹηρ “ ΤΟ Ὀ]οπϑοὰ Ογοδῖογ 

ὉΣ Ηἰδ5 βιγεηξίῃ ϑυπίαϊηϑ5 (οτ σΔΥτΊ65, 030) τε 

νος " (ποῦ ψπ, Ξε τοὺς αἰῶνας). 

θΘ. Τῆς ᾿ἰδηριιᾶρζο υϑροά οὗ οὖν [οὐ δ ἤγοϊ 
Αἀνεπὶ ἰ5, τῆι Ηδ εαγις ἱπίο ἐξέ «υογίά (τὸν 
κόσμον͵ (ἢ. χ. 5): ποῖ (π4ἰ Ηεν 5 ἐπέγοάμοεά ἱπ|ο 
οὐνέδιη 97 1δὲ εαγ! (τὴν οἰκουμένην). ΤὨΙ5 

8 ἴο ἴδκο ἷδος αἱ Η!5 βεοοηὰ Δἀνεηῖ, 
ψ δὴ ἰ5 [86 διυθ]οςς οὗ 5. χονὶϊ. χ, ς, 6; 
(Ῥ. Χον. 2,.. ὙΤθο ποσὰ οἰκουμένη 15 {86 
ΟἿΘ πο ἴῃ 5. χονΐ, σο, Χχου]. 4, ΧΟΡ. ἢ 
9. Ὅρ. [πηἰτοά. 111. δεςῖ. 2, ὃ Υἱ. 
ΤΊκ νογὰ ὑπερύψωσε 15 υϑοὰ ἴῃ ῬὨ]]. 11,9 

ἴο ἀεβετῖθε {πὲ οχδίἰδίίοη οὗ Ϊεβϑιβ; δπά ἴῃ 
ῬΞ χουν! ο νγα ἢδνθ ὑπερυψ ὠθης ὑπὲρ πάντας 
τοὺς θεούς. 

86. Το νοτὰς ηυοίοἀ ἰῃ ἴῃ ἰοχί δζὸ 
Ἰἀε Ἱ ὙΠῸ 186 δεσοπὰ οἶαυθε οὗ ει. 

ΓΗΑΡΤῈΚᾺ 1. 
1: δε σμσλέ ἰο ὁὲ οὐεαέερεί 1ο Οἀγίσέ “ἔετως, 

5 ἀπά λαΐ ὀεεαμ:ε ἀξ υομελταγεά ἴο ἐαξέ ομ7, 
παῦε ξορε ἀξ, 14. ας 1: τυᾶς μέζέ554 7. 

παρ, 1{. ϑαϊναϊίοη δομιενοὰ ὈΥ ἴΠ6 805: 
6} Οοά, το 15 ποι ρΡΑΥΔΌΪΥ βυρογίοσῦ ἴο 1π6 
ληρεῖς, - [41 825 Ὀδεη 5Ξεΐ ἕογί ἴῃ ςἢ. '. Τῆς 
δι! πεχὶ ἴο δ6 Ἔχροιιπάσα (566 οἡ ἱ. 4) νν}}] 

ἰῃδὲ, ἰῃ ογάδσ ἴο δοςοπρ 5ἢ 1.15 ννοσῖ, (ἢ 6 
δλτ οι Ὀασᾶπιο ΣΌΪ δὸμ 07 "παη, ἀπιὰ ἔργ ἃ 
ΜΈΠῈ γᾶς “τηλόθ ἴοννεῦ ἴμδη ἴΠ6 δηροὶβ:᾽" 
δυπιδίοα ἐὐεη ἴο ἴπ6 “" 5υεγίηρ οὗὨἨ ἀρδίῃ,᾽" 
Βείοτε, Βονγενθσ, ἢ βρεακβ οἡ [Πϊ5 ἰορὶς (υν. 
5---18), [δὲ νυυτιΐεσ ἰηϑοτγίβ ἃ ὑγάαςί!ς 8] Γοβοχιοῃ: 
-Ἤον ἀρ οὐρηϊ ννε ἴο ᾿ἰδίοῃ ἴο ἴδε 
Ἰογάϑ οἵ συ ἢ ἃ ϑανίοῦῦ (τύ. 1---4}} 

ι, Τδιγεΐογε) ϑδῖησο Ηϊλ, ὈΥ̓͂ ψδοπι Οοὰ 
ἐϑρ πα ἴο ὃ (. 1), 5 50 ἱπιηθαϑ ΓΔ ὈΪ 

ἐδε πιογε ἐαχγηξεί δεε) Οτ, “τῆοσο δδυπάδπι 

αν 7.:1.-----,Μνοι, ἸΡ. 

ΧΧΧΊΪ, 43, 85 ρίνεῃ ἴῃ ἴμο Νδίίοδῃ Μϑ8. οὗ ἴπ6 
ϑερζυδρίπῖ, (Τῆς ΑἸἰεχαπάσιπο μᾶ5 υἱοὶ ἔῸΓ 

ἐλοι.) ὙΠ δενεηῖυ, ὈΥ ̓ πϑεττῖπρ, (ἢ 15 οἴδυβο 
(Δάδρίοα ἔτοπὶ ῥ5. χουν. 7), πιεδηΐῖ, πὸ ἀοιδῖ, 
ἴο ἱπαϊοδίο τπαΐ {ΠοΥ τοοῖκ [ῃς σοποϊυάϊηρ νοῦβο 
οὗ [Π6 γγεδῖ ριορῃοῖς οὐδ ἴο τοίοσ ἴο ἴδ 
Εϑἰ Δ Ὁ Π5ητηθης οὗὐ Μεβϑίδῃβ Κίπράοπηθ. Ὑμδῖ 
ΠΟΥ͂ νγεγε γσῖρμξ ἴῃ 5ὸ ἀοίηρ, ννὸ Κπονν ἔτοπὴ 
δὲ ΡΔ0}}5 αυοίΐῃρ ἴΠ6 νεῦϑε ἰῃ οπι. χν. 10, 
85 Ὑ76}} ἃ58 τὰ ἢϊ5 ἢογὲ δάοριηρ ἐμεῖς πηοαϊ- 
Ποδίίοη οὗ 5. χουἹ. 7. 

Οὔϑεῦνα {μαῖ, ἰπ 1π6 ϑενθηΐγ᾽β ρΑγαρῆγαβϑο 
οὗ δῖ. χχχίϊ. 43, 816 16 σοχηπιεποίης 
νγογάβ, εὐφράνθητε οὐρανοὶ, ΔΓῈ ΘΧΔΟΙΪΥ 85 ἴῃ 
ἰβδὶ. χῖῖν. 232 (ςρ. χῖϊχ. χ3), ΠΟΥ γεῖ σοῖτο- 
βροπά ἴο [ἘΠ εὐφρανθήτωσαν οἱ οὐρανοὶ οἵ Ῥ5. 
ΧΟΥΪ. ΙἹ- 

η. Τδυβ [Π6 οχργοϑϑίοη “' ἤδπιληρ Ητγο " 
ΒΈΓνΘ5 ἴο ᾿ἴηκ ἰορείμεσ ἴῃς βΑ]πὶ5 ἰπδὲ 2716 

αυοϊοά ἴῃ συν. 6, η (5. χον!!. 3, ὈΠΟ ΠῚ... δὲ: 
εἶν. 4, Ὀπῦ ιν). Αποίδογ ρῆγαθθ ἰῃ νοῦβθ ὺ 
οὗ 5. εἶν, ὙΠῚ ἼΠ, 15 σου πα Αἷςοὸ ἴω ᾿ξ. χῖν. 
4 (85 ννῈ}} 5 ἴῃ 5. χονί. 6):---ϑιρρ γίηρ ἃ Ἰἰηὶς 
Ὀεΐννοεη (ἢς ᾳυοίδιίοησ ἴῃ συ. 6---ο. 

Ἂ- με οὐρδς ἴο 
δῖνα ἴῃς πιοῖαὲ εἀγποοῖ ἢεεά 
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ἴο τῆε τῃϊπρθ ψψῃϊο ἢ γα ἤᾶνα ἢεαγά,, ον. κων 
ἰεβῖ αἴ ΔΠΥ [πὲ νγα 8ῃου ά 1]6ες ἐῤέηι ομέ ας 

ἐεαξίηρ 
511. 

Πορὰ." ὙὍῆὲ Ἡρῦτγενγθ Κπονν ἤονν 5ο θη] 
Μοϑβοβ δὰ επίγεαϊοα ἰἴϑγδεὶ ἴο ΟΌΘΥ {πὸ ἰᾶνν ; 
ΔΙ τῆοσο νὰ ΒΥ νγᾶ5 (6 ΟὈΪ ρα ἴοη Πδξ νγᾶϑς 
Πονν ἰαϊὰ ου ἴμοπὶ ΟΥ̓ ἴῃς Οοβρεὶ. 

ἐδὲ ἐῤίπρ: «υδίορ «ὐε ῥαυε ῥεαγα7] 1,1ϊ. (ἢ 6 
{πίηρ (δῖ αν Ὀδεη ποασὰ .,") νης Οοά ἢδὰς 
ἐἐβροίθη ἴο υ5 Ὀγ ΗΪ5 δοη"" ([. 1). Ορ. 2 Τίπι. 
ἷν. 1γ, “ἴδαῖ 411 ἴπ6Ὸ Οοπεϊοβ ταῖρϊς δα," 
((86 (ὐοβθρεὶ πιοββᾶρε). δ0 ἱπ ἵν. 2, “ἴδε 
νογά οὗ ποαγίηρ ᾽, 15 ρᾶγαἶ]θὶ ἴο “" ρ'δά τἰά τη ρ5.᾽" 
ἐκ αἱ αἡν {ἔπο...1] Ἐδῖμποσ, “ Ἰοϑῖ Ῥϑτδά- 

τεεσεΐές. 

οπῦασθ ὙΘ ἀὐγιῖῦὺῦ ΔΎΔΥ (Ποπι {ἢεπι).᾽᾿ 
ΎΤἢθ νοῦ οσουγβ ἰῃ γον. 1ἰϊ. δὲ: ψνβοτε 1 
566 ΠῚ5 ἴο πιθδη, “9 κέ οπειε ι΄ ἐγ ἀαυαν 77 ο»π 
απ οὐΐεεῖ “ὁ α: ἰο ἴοτο εἰσόὲ ο ἐΐ; ἃ5 ἃ σΆΓΕ]655 
Ὀοαίπιδη τηῖρῃς οδξ ραϑὶ ἰιἰ8 ἀδϑιπατίοῃ, --- 
Ρεγθδρβ, ἴο [2411 ἱπίο γαρί 5, 

ς 



ΗἨΕΒΚΕΝ5. ἱΠ. 

νὰ αἀἴνεῖβ πιίγαοΐεβ, ἂπά ᾿ οἱ 8 οὗ Οτ, δὴ 
(ἢς Ηοῖὶγ (δοβῖ, δοςογάϊπρ ἴο ἢ 5 
ονγη Ψ]]]} Ὁ 

ς Βοῦ υπῖο [πε δηρεὶβ δίῃ ἢς ποῖ 
Ρυζ ἴῃ 5ιδ]εςτίοη τῆς νγογ] ἃ ἴο σοπιε, 
ὙΠεγεοῦ ννὲ βρεᾶζ. 

6 Βυῖ οπε ἰπ 4 ςεγίδίῃ ρἷδος ἴθβ- 
εἰβεά, βαγίηρ, α δὲ 8 πιᾶπ, τηδῖ 9 Ἐπὶ 
ἴδοι τὶ πιπάι] οὐὗὨἨἁ Πϊπὶ ἡ ογ τῇ βοῇ 
οἵ πγλη. της τποιι ν᾽ ϑἰτεβὲ ἢ! πὶ ὃ ἊἜ 
 ὝΠου πιδάεϑι Ηἰπὶ 8 {ΠΠπ||6 Ἰονγεῖ Ἀλμῦ 

[ν. 2---ἸἼ. 

2 ἔογ ἰξ τῆς τγογά βροκδϑη ὈΥ δηρεΐβ 
νγὰ8 διεάίαθτ, ἀπά ἐνεγυ τγδῃϑργαϑϑίοη 
δηά ἀϊδοδεάϊεηςε τγεςεινεά ἃ υ3ῖ τα- 
σοιηρεηςε οὗ γεννατά ; 

2. Ηονν 514]] νγε ββοδρε, ἔξ ννε πδρ- 
Ιεοῖ 80 ργεαῖ βαἰνδτίοῃ ; ΨῃΟἢ δὲ {π6 
ἤγβε θερᾶπ ἴο ὃε βροκεη ὃγ τῆς [,οτά, 
ΔΠὰ ννὰ8 ςοηβγπχεὰ υηῖο 8 ΟΥ̓ {πε πὶ 
(δι Πεαγά ῥίσι; 

4 Οοά λ͵5ο δελγίηρ ἐῤεηι ν᾽ Π 658. 
οι νυ βἰρῃβ ἀπά ψοπάθιβ, δηά 

2. ὃν απρο] ΦΆΤΟ ἀηρεῖβ, ἃ8 ἀρεηὶβ 
(56 οἡ Αςῖϑβ νἱι. 92; δὶ. Π| 19). δι πη] ΑΥ̓͂ 
ἴῃ τ. 3; ῬῬΏΣΟΘΒΆ ἴδῃς 1, ογά.᾽" 

«υας «[ε47αι1] Ἀλίδοτ, τγῶ8 ζουπά 5ἰεάξαοι, 
[1 ννᾶ5 ὑγονϑά, ἴῃ δοΐυδὶ ἜἼχρογίεηςθ, ἴο δ 50, 
Ὀγ πο ρυπίϑῃπιθηΐῖβ νυ ϊςἢ ονοτγίοοϊς [μ6 πηθῃ 
νὯο νἱοϊδιθα [ἴ (45 'η Νυπ). χὶν, χυΐ, χχυ). 

αἰ! ποὀεάἑεηες) ΟΥ, 5 τεῆιβαὶ ἴο ΟΌΘΥ͂ 1) ἃ ἴεστῃ 
ὙΠΙΟἢ ἰπηρ|1ε5 Ὠἰρ ἢ -απάεα, σοπιιπιδοίοι!5, 
ἀϊδοδοάϊεπος (ςΡ. θυ, χνὶϊ. 12 ; 1541. ἶχν. 12; 
Μαιῖ. χυι!. 17). ὙΕ ἴεγηὶ “ὁ [Γδηβρτεϑϑίοῃ 
ἷ5 ΠΊΟΓΟ βϑηοσαΐ. 

. 8. 4“22}6]---ἰὴδ ῬΘΠΔΙΥ τυ ἢ ἢ τηυϑί [4}] οἡ 
ἴἤοϑο νὴο γοίιϑο ἴο ἤθασ Οοά᾽β νοτά. Μδῃ 
οδηηοῖ ὃ πειῖγαὶ ἴῃ [πο ργόβεηςα οὗ σοῦ 5 
ὑγογὰ, ΟΟμπΡΡ. χὶϊ!. 2ς ; οαι. ἰϊ. 4. 

“0 5γεα1) [ΙΕ .ἢε 5ἰδίε οὗ τηδηκι πὰ ννᾶ5 ϑυςῇ 
1[Π2ῖ ΟἿΥ ἴπε 8οη 9 Οοά οσουϊὰ 5Ξ4νε {Π6πὶ, 
ὙΠδῖ ἤορα οδῃ ἴπεγο ὈῈ ἔοῦ ΔηῪ ΨῆΟ πορεςῖ 
[86 5αἰνδίίοη Ὡς ἢ δ εβεςοιοά ἡ Ορ. οἡ ἱ. 1.4. 

ὀόσαμ ὁ δὲ “ῥοζεπ] δ, νγο ννᾶ8 186 5οὶἊς 
“ΔαῖΒοΣ οὗ βαϊνδίίοη ᾽" (ςἢ,, ν. 9), νγ)ᾶ58 4150 [15 
ἢἤγϑξ ρυοδσμοῦ ; δημουποίηνρ [ἃ Ὀοϊἢ ἀυτίης Ηἰς 
ΘΑ ΠΥ πλϊἰϑίσυ (Μαίζ. ἰχ. 2ς, [κῸ Ὑ}. τ, 
οδπ Υἱ. 39---58), δἀηὰ πιοῖε Τογπδ}γ αἴεν 
15 γεβιιστοσίου (Μαγκ χυὶ. στό, υκο χχίν. 

46, 47). 
εοηήν»ι911] Οὐ ἴῃς δγῪ οὗ Ῥεοηΐεςοβὲ {Π6 

ΔΙΡΟΒΈΪ65 ννογα εηδο θά ἴο [Ἐβ γ οὐ (ἢ γϑὲ ἴῃ 
ΒΟ ἢ ἃ ὙΑΥ͂ [πδὲ τῃουβδηάβ ἴῃ [εγυβαίεπι Ὀ6- 
᾿ονθὰ οἡ Ηϊ πὶ. 

μηΐο 1..}] ἴα Ἡδοῦτενβ. Ὑ]ῚῈ νυττοσ πδά 
ΔΙγοδαν δεδοςϊδιθα Πἰπιϑοὶ νυ ἢ 15 τοδάογβ ἰῇ 
στ 1, 21 8ἃ5 ἢ6 ἀο65 4150 ἴῃ Υἱ. χ, Χ. δς, χὶϊ 1. 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ϑοπὶθ οὗ ἴῃοϑε ἴο ννἤοιῃ μα νγᾶβ νντῖῖ- 
ἰηρ δὰ Ὀδθη Ὀγοόβοηξ ννῆθη Ῥεΐοσ βροῖο οὗ πὸ 
τπὶπρ5 νὩ] ἢ 6 “δὰ 5θεη δηὰ πραγ " (Αςίβ5 
ἵν. 20). Ῥδῃ] Πἰπιβεῖξ, τμ6 ΡᾺΡ1] οὗ Οα»ταἰιεί, 
νᾶ5 ὙετῪ ᾿ἸΚ οὶ ἴο βανὸ Ὀδθη 50. 

Οὐ:. 81 Ῥδυὶ δ Απιϊοςἣ οὗ Ριϑιάϊδ, ἐπ δμα- 
ἀγειὶπς ὕεαυ:, ταλῖκοβ ἃ 5: ΠῚΠΑΥ ἀρροδὶ ἴο [ἢ 
ἰΕΞΌΤΠΟΠΥ οὗ ἔποϑα ννβο “" σάπιὸ ᾧρ ἢ [6515 
ἴτοπὶ Οδ]1|δὸ6 ἰο 7ε6τιϑδίετη :---αὐδο γε ΗΝ 
«υἱέπεσ46:,.) ἈΘ 5Άγ5, “ἐωπίο ἐδὲ ῥεορίε" (Αςῖδ 
ΧΗ, 41). Ορ, [ηἰτοά. 1. δεςῖ. 8, καὶ {|| 

4. δεαγίηφ ἰδεγι «αυὐἱπε.}] ΟΥ̓ “ δελτης 
νυ η655 ἢ ἴδ οπὶ .᾽" ορ. Ματῖκ χνὶ. 2ο. 

σίρπ. «υομάεγε.. »ηγαοί. 1 Α5 ἴῃ Αοἰβ ἰἱ. 

4. (ορ. 2 Οογ. χἱὶϊ. 1:2). ὙΠῸ ““νοηάοιβ ̓" 
ΤΩΔΥ, ῬογῆΔρ5, τοῖο ἴο 5010 ἢ} οᾶ965 85 ἴῃς ἀθαδαίῃς 
οὗ Απδηϊ85 δηά ϑρρῆϊγα, δηά 86 ᾿ηβϊοϊοη οὗ 
ὈΠΠπάηθ55 οἡ ϑἰπιοη Μαριυ5. 

4] 1ἴ, (45 πιᾶτρ.) ““ ἀϊκιγ ὈυΠΙοη5 : ̓" 
πα τετης ἴο ἴἢ6 σναγίεῖγ οὗἩ ἴδε ϑορὶππῖυδὶ δι 5 
[δαϊ ννεγα ἱπιραγίοα (1 ΟὐοΥ. ΧΙ, αὶ ; οΡ. Ἀοπι. 
ΧὶΪ. 3). 
ΠΣ ἐο δὶ: οαὐπ «υὐἱηΠ ΤῊΪ5 εἰδλυβε 

Ῥοϊηΐβ ἴο ἴπε νγοπάογίι! παίυγε οὗ ἴῃς ἕῶςϊ Ποτὲ 
βδροόίθῃ οὖ; ἔπαί Οοὰ ςδουϊὰ ἴπιι5 μανὸ ἴδίκθῃ 
»εῆ ἴο Ὅδ6 ἐεϊ ον -ννοσκοῦβ ἢ ΗΙ πιο] (ορ. 
1: (ον. ἰ. σ, ἅζς.). δίγδηρο ἱπάδοαὰ ; δυῖ Ης 
δὰ 50 νυν] ]ϑὰ ἴ1.----ἰη ρυγούδηςε οὗ Η!5 “δἴογηδὶ 
Ρυγροβϑο᾽" τεραγάϊηρ τηδηκιπά (ΕΡΒ. 111. το, 11). 

8. ῥὸν μπίο...1] Ἀδίδογ, “" Εοὸσ ποῖ ππῖο 
81.018 ἀὰ Ἠθ δυῦ)]θοῖ." Οοά δά δπι- 
Ῥογεά δηρεὶς ἴο ργορουηά Ηἰβ5 ἴ,νν δυῖ 
αἴον [86 ᾿ποδγηδίίου [6 δηροὶς ἴοοά ἰῃ ἃ 
ἀϊογεηΐϊ τοϊδίίοη ἴο πιρῆ. Μεὴ νοῖθ πονν 
δϑϑοςίδίε ἢ ἴδε ] ογὰ οὗ ΟἹΟΥΥ 45 ἴῆὸ 
ΔΏρΡεΪς σουϊά ποῖ Ὀ6. ϑδχοῦ ῥα: δεεη ΗΝ «υἱἠῇ τ: 
ΘΓ ποὲ 19 ἀπφεὶς ἀπ ἤε, ἴῃ Ηἰ5. τενεδὶ 
νογά, σὠῤἥεο ἐῤαὶ Μμγο «υογίά, 977 «υδίεδ᾽ «υε 
γε ποαὺ «ῥεαξίηρ ;---ἰῃδῖ πανν εαγίδ, ἴο ΙΓ ἢ 
Ῥϑ, ΧΟΥΪ γοίεσϑ (566 οἡ 1. 6). ἴῃ νος Οοά 
ΜΠ ““πλᾶκα Κποννη,᾽ ἴῃ 115 [1] ἀονοϊορπιοηΐ, 
ΗΙ!δΞ ρτοαδῖ “" βαϊναίίοη " (5. χουν", 2). ΟοιτΡ. 
1 ΟὐοΥ. νὶ. 4. 

0 ε0»6} “δὲ 5|.4}} δὲ: [Π6 φᾶπιὸ υνογὰ 
85 ἴῃ ἷ. 14 ((ὁ 5841} θῈ᾽), νἷ. ς, ΙΧ. 11) ΧΟ Σ, 
ΧΙ. 14. 

6. Δι] Οὐοὰ δδᾶ5 ποῖ βυδ)]εςιδα ἴῃ6 ννοτ] ἃ 
ἴο εοπθ ἴο δηχοὶβ; βμ), ου 1πΠ6 σοηίγαγγ, ἴο 
ΤΏΔΗ : 8ἃ5 ΔρρΘΑΓΒ ἔτοπὶ 5. υἱῖϊ, νυ ῖς ἢ σρθᾶκς 
οὗ οἦὴ 5 κιθδογάϊπαϊθα ἴο πιδῃ -----ἰο πιά, ννῆο 
δὰ Ὀδοοπὶθ ἱπίοποσ ἴο δηροῖς, Ὀὰϊ δῃουϊὰ 
ἐνθηζ 8} }Υγ συτραθ8 ἴδοπι ; Ὀεΐηρ “στον ποὰ 
ὙἹ ἢ ΒΊΟΓΥ ἀπ δοποιι.᾽" 

ἐε“ε4Ὶ ὝΠΟ Ῥβα]πγῖϑὲ δογο «υἱϊπες ἴο [86 
δτοδὶ γτενοδὶθα τγυἢ, [δὶ ἤογο οἡ οὐγ ϑαγίῃ, δηὰ 
ΟΥ̓ πιεδηβ οὗ {πὶ ἢυπΊδη πδίιγο νυ ἢ 5 ἢονν 
80 δυπλ  !δίοα, (σοὰ νου] πιδηϊξοσὶ Ηἰς βΊοσΥ 
ἴῃ ἃ ΠΙΡΠΟΥ ΨΨΑΥ ἴπδη ἰξ δδὰ ὕδοη ὀχ το 
ἴῃ (Π6 Πρᾶνθῃβ οὕ διποὴρ ἴῃς Βοβίβ οὗ μεοᾶνθῃ, 
[5 (15 ξιΐζυτο οχδ! δ! οη οὐ τηδῃ ᾿ἱποσθά Ὁ] } 
Νο; ἔογ νν»ὝῸ δἰγοδάγῦ 966 Οης, ῆο νυδᾶγβ ΟἿΓ 
πδῖυγα,---ννο οπἀπγοὰ ἴδε ἀδορεθῖ κυεσίηρ οὗ 



τ. 8, 9.] 

ἴλη τἢε δησεἶβ ; τποιι σγοννπεάϑβι ἢϊπὶ 
τι ρου δηὰ ἤΠοηουγ, δηά ἀϊάϑι 
δεῖ Ὠίπ ονοῦ ἴτε ψογκβ οὐ τἢΥ 
βλπάς: 

8 Του Βαβῖ ριυ 41] τ] ηρ5 ἴῃ βυδ- 
Ἱεσοῃ υὑπάεσγ 15 ἔξεεῖ. Εογ ἴῃ τῃδῖ 
ἢς ρυῖζ 411 ἴῃ βιιδ)] οτίοη ἀπάεγ ἢϊπὶ, 
δε ἰεξξ ποιδίπρ ἐδαΐ 'ς ποῖ ρυζ υηάογ 

τὰς ἢ ἰδὲ ἡδλίζαγο 15 Δ ΡΔ0]6,--- στονιϑά νυν ἢ 
εἰοτγ πὰ δοποισ."" νΔμδῖ πᾶ5 Ὀδεη δοςοῃ- 
Ρ βυρὰ ἴῃ Ηἰπὶ 15 ἃ ρ᾽εῦξε παὶ οὐ 5 ρυγζροβα 
τοζλγάϊης Οὐ Γάςθ 5}|4}} ποῖ πιίϑοδῖτυ. Α8 
[εϑὺ5 ἰ5 αἰτεδάν εχδιϊοἱ ἀῦονυε {πε δηρεῖβ, 50 
τῇ ἀὰε της λα γ 6, Ποβο ἠδΐυγο Ηδ Πᾶς 
δϑδυιοά.- -ΤὨ6 διριυμπηθηῖ ἄγαν ἔγοπὶ ἴῃ6 
Ῥῴωϊπὶ μοϊάς βοοὰ ννυῃδῖονευ πιοδηΐηρ Ὀδ ξίνθη 
ἴο ἴδε ΒΗ νετγϑε, “" που πιδάσϑι πὰ ἃ {Π{Π|6 
ἰοπεσ... . Ὀυϊ 5 πὐυςὴ ἴπ6 πιογὸ ἔοτγοιῦ]θ 
σβεη ἴ86 ῬΓΟΡΕΙ τηοδηΐηρ οὗὁὨ δι» )θαΐίοπ 15 
Εισεη ἴο ἴπ6 νεγῦ ΏΙΟὮ 5 σεηάογοα “' πηδὰθ 
οτος," (δες Αἀάϊοηλὶ Νοίο.) 

7. 1δε «υογὰς ὁ ἐδγ δαπά.} ἱποϊυάϊηρ, 85 
Ὁ. 3 οἵ 186 Ῥϑδὶπὶ Ἐχργεββὶυ βᾶγ5, ἐδ δεαυεμ: 
(φ. 5. οἷ. Ὡς, φυοῖϊοα ἴῃ οἢ. 1. 10); 80 (δαΐ 
(δε “ Δ]1 " οὗ ἴῃς ποχί οεἰδυι6 15 ὉΠ]1πλϊ θὰ. 

8. ΣογἹῚ ὝὙὨ5 Ἰοοῖκς Ῥδοῖκ ἴο στ. ς, 6. 
Νοῖ ἴο δηρεὶς ἰς 1δὲ διΐυτο νυου]ὰ ἴο Ὀ6 5υὺ- 
)εείεά, Ὀυϊζ, οὐ [6 σοπίγασυ, 45 5. νἱῖϊ [651 ἢ 65, 
0 τῆδπ. δον, ἴῃ {πδῖ (Δοςογάϊηρ, ἴο (ῃς Ῥ 511) 
Οοά “" Ξυδ)]εςῖϊοα αὐ) ἴο τῇδη, “ Ηδ ἰοβ ηο- 
ὑπρ υηπυδ)εςϊοά ἴο πὶ." Ὅῆυπ ἴ[ἢ6 ΠΟΪΥ͂ 
ἀηφοὶς νγ}}} Ὀδ6 οὗ Ἰονῖοσ γδηῖκ 1ἢδηὴ [6 Ὀεὶπῃ5 
ποσε Ὡδῖυσε δ25 Ὀδθεη 50 ρογιβεὰ ὈΥ [δ6 
[πολσπιδέίοη ; ἀπά (δ6 ΕΥῚ] δηροὶβ νν}}} πο Ἰοηροῦ 
δε ἰοῖ δὲ ἰᾶσρο, υηγεβίγαϊηθα δηὰ “ ἰηϑ οσγάϊ- 
πδῖς " ( ΒΊΟἢ 15 [86 κἴτςξ τπηρδηίηρ οὗ ἴπ6 ννογὰ 
Βετε τεηήοσεο “Ὡπϑυ]οςιοα ;᾽) 566 1 Τίπι. Ἰ. 9. 
“ ἀποδοάϊεης,» Τίς 1. 6, 1ο, “τι ). ΤΟ 
“ ῬΠΟΙΩΥ,,) 0 Βιδά 50 ἰοῃρ δΒεϊά τς σπ!άγθη 
οὗ τηεῃ 1π “"" θοπάδρο " (υ. 1), Μὴ] ἤδη ὃὈς 
ἐ " (Ρ5. νὰ. 2), "" Ὀγυϊβεά ἀπάεγ {ΠῸ 
ἴεεἰ " οὗ Οοάΐβ εἰεεῖ (οι. χνΐ. 2ο; σ ον. 
χυ. 26, 27). 
Βιω πρθν ἰς δυςἢ δά ὕδξεπ (ἢ6 ργοβροςξ 

μεὶά ουξ Ὁγ ἴδε ῥβαὶπι, Βυϊῖ ννῃαῖ ἀο ννὸ δο- 
Δ ΠῪ 2εε, ἡ ἤδη τα Ἰοοῖκ δὲ πλδη 5 ργοϑεηΐ σοῃ- 
ἀπιοη ἡ 80 ἔωσ ἃ5 υἱιϊδίς ζαεὶ: 5ο, τηδῃ ἰ5 γοῖ 
ἴῃ ἃ κἷδίς οὗ ἀερτδάδίίοῃ. ὍΠῸὲ “ὁ ΘΠΟΠῚΥ ἀπά 
5 πἀνεηρετ " (ὈΡ5, νὴ]. 2) 15 ποῖ γεῖ ἡιμεὶ]οά, 
Ὑν ἴῃς ἐγε οὗ ἔδιιἢ, μόνγενεῦ (υ. 9), “τ͵θ0 
ὈοΒοϊὰ [εἐϑ5," 86 ὅοη οὗ πιδπ, δγοδ αν ροϑ- 
ϑετϑο οὐ ἴδ6 τυηΐνουβα] ἀογηϊηϊοη νυν ϊς ἢ τη (ἢ15 
Ῥῴ]πη 18 δἰἱσιθυιςὰ ἴο τηδη. 

9. σπιαάΐδε...ἰοαυεγ)] (ΟἸεασῖγ τ 6 ννογὰ ἤογα 
ἀδηοίες τῆς οὐϑοιγαίϊίοη οὗ ἃ ργίοσ αἰ ρπΙΥ -- 
τὰκ ἰτληςοεηάδηϊ αἰ ΠΥ οὗ {Π6 “8οη οὗ Οσοά." 
"ν τδε ἐζεγίπς Ἀδίδοσ, Ὀθοδιβθ οὗ 

ἴδο δυΖῪ}6γὴπᾷ. 5 οἴαιιϑὸ 15 ἴο ὕὲ σγεδὰ 
ὙΠ τυβδὶ ΦΟἸ]ονγ5 (50 Ὑποορηγίαδςς, Ἐβίυ5, 
ἰαΐκτ, ΟΔΙνίη, δηὰ πολγὶν 411 τεοθηΐ σοπι- 

ἨΕΒΕΚΕΝ5. 1Τ|. 

ἢϊπι. Βιυῖ πον νε 8εὲ ποῖ γεῖ 8]]} 
τππρβ ρας ἀαηάεγ Πίηι. 

Βυς νὲ 8ε6ὲ |68ι5, ΨῆοΟ νγαὰβ 
τηδάς ἃ [{π||6ὲ ἰοννεῦ τῇδῃ τῆς δηρεὶβ 
᾿ογ τε βυβεγηρ οὗ ἀδδῖῃ, ογοννηδα Ιου, ὄν. 
ὙΠ ρ᾽ΟΓΥ πὰ μοπουγ; τῆδι με ὃγῪ 
τε ρῆᾶςε οὗ (σοά 5ῃου]ά ἴαϑῖες ἀδθδιὴ 
ἴογ ἜβυεσΥ πηδηῃ. 

τωοηίδίοσβ). Τῆς ἢγϑι ΠΑ] οὗ 186 νεῦϑα ΠΥ 
Ὀδ τοπάογοὰ ἴἢυ5: Βαὺ Ηϊχ ὑὉμαῦ τῶ 701 ἃ 
ΒΆΟΣῦ ΕἸΣΏΘ ]ΔἀΘΙΊΟΝΟΘΣ ὅπ 8ὴ Ὁ8 9 8918, 
(ον 98) 9885, (Η 1:1) Ὑ98 ὈΘΠΟ]ὰ ΟΥΤΟΤ Θά, 
ὈΘθοΟΔΌΒΟΟΥ 059 ΒΌΪΖΟΥΙΣΚ οὗἨἩ θῖν, Ὑ10ῺῈ 
ΚἸΊΟΥΥ διά ποδοῦσ. Τῆς νογάς οὗ ἴΠ6 
Ῥφδὶπὶ ὑἰς ἢ Θροκα οἵ τηδη 5 Ὀοίηρ “ πιδάθ 
ἴονγεγ ἰδδη [Π6 δηρεῖὶς," ὑγοῦα ΘΠ ΠΘΠΕΪΎ, δηὰ 
ἴη ἴδ τηοβὶ ραϊποῖὶς ϑεῆϑθ, ἄρῃ]! δΌϊε ἴο [6505 ; 
Ὀυϊ ἴΏ Ηἰἷπὶ (πιοδὲ Ἰογίῃ! ραγδάοχ 1) ἴἢδ 
“ ἀιπιπυτοη"" ἑοστηθαὰ 2. ὑδργ χγομπά οἵ Ἠ 5 
Ἔχδ᾽ἑδίιοη. (οπιραᾶγο ΡΠ]. 1.9: “,ρεγεοζογε 
αἰϑὸ (Ὀδολυβὸ Ηδ διαὰ εοπηριϊοὰ Ηἰπιβο] οὗ 
ΕἴΟΣΎ, ν. 2) οὐ μὝδίῃῃ ΒΙ ὮΪΥ ὀχαϊ θὰ Η ἰπι.᾽" 
ἍπΠε ροβιὕοῃ οὗ ἴθ Νδηηγς, "" [65115 (ςρ. 11}. 
Ι, Υἱ, 20, Χὶϊ. 2, 24, ΧΙ. 20) ξῖνοβ 1 ργοαῖ 
ΕἸ ΡἢΔ515 ; “" [65}.5,"---δὲ Ναξαγεης (Αςῖϑ 1. 
22}, “Ψ δοπὶ [5τα6] στυςϊβοὰ ᾽" (1Ὁ. «. 26). 

1 6 τω ὔεγὶης οὐ ἀεαι!]---ἰμαὶ Κὶπὰ οὗ 5υβετ- 
185, Ὑνδιοῦ ὈοΙοΏρ5 ἴο ἀδδίῃ, νυ ἢ 15 ἱηνοϊνοά 
ἴῃ 6 δεῖ οἵ αἀγίηρ ({π6 πουη “5 βοπηρ 
δοίην ἤετθ ἰηἰγδηϑιτῖνα, 45 ἰῃ ἴΠ6 Ὡοχξ γϑγϑο). 
ΤῊΘ βᾶάπια σοηῃίγαϑὶ οὗ ““βίογυ " πὰ “" 5ιῆεγ- 
ἴῃ οσουγβ ἰῃ ΕΒ Όχ. Υἱῖ!. 17), 18, 1 Ῥοξ ΟΣ, 
ἵν, 11. ΥὉ Σ- 

ἐῤαὶ δὲ... ὙΤὨΪβ ἰς ἴο δ6 ἰδίκθῃ ἃ5 ἃ ζοπῇ- 
τηθηΐ οὐ ἴπ6 νυ ῇο]ο βοεηθ νν Ὡς ἢ ἢ45 1υ.8ῖ Ὀδδη 
ΡτΓοβοηϊοὰ ἴο ἴπο εγὸ οὗ ἔδι ἢ. ὙΤῃῈ δοῦ οὗ 
Οοά μὰ Ὀδοη δυπι θὰ ἀνθ ἴο ἀεαέῤ- 7: Γα 
ἐηῆσ, δῃὰ ἴβοη οἡ ἐδαΐ ὉενῪ ἀεεοομη λα Ὀδθη 
σγοννγποά νὰ ρίοσγ. ὙνΠδὲ νγᾶβ ἔπ ρυγροϑβο 
οὗ 1η15 στοδῖ τηγϑίοσγ ἡ [ἰ ννᾶβ, ᾿δ!δῇῷ δο, ὉΥ 
[9 ΕΥδοθ οὗ οὐ, Ηθ πὐὐκῦ δδεῖθ ἀθδίἢ 
ΟΠ ὉΘΠΔ1Ζ Οὗ ΘΟΥΟΓΥ πιδῃ,. 15 ννᾶ5 ἴΠπὸ οχ- 
Ῥίδημδίίοη οὗ ἰῃαῖ ϑοἴτδηρο ἕδλεῖ. ὍΠὸ δύγδηρο- 
τηρηΐ Ππδὰ 115 οὔ ρίῃ ἰῃ [6 ϑροηΐδῃθοιιϑ δοί!οη 
οἵ Εἰογηδὶ 1 ονθ, --- Ὁ (ἢ σγαος οἵ Οοά" (Κοπι. 
νας; ΤΙ, 1... χ1). Τὸ νότκ οὐΐ τῃδῖ ρυγ- 
Ροβ6 οὗ Εἴογηδὶ ἴονο,--Π6 νν}}} οὗ σοὰ "ἢ ( 
Χ. 7, 9), -τννᾶθ [6 οπά ἔογ ψῆϊοςῆ [ἐϑὺ5 
ΟΑπ6 τηῆᾶῃ. [|π Ἡϊΐπὶ [86 ““ρτᾶςε οὗ Οοὰ᾽"" 
νν85 τηδηϊεϑἰοα (οὔ 1. 14,17). Νοῖ, δεγο- 
ἴογο, ἴῃ σοῃηϑβθηιυθησα οὗ 5οπλδ ἀγΌΙ ΓΑΤῪ ἄθογεο, 
Βυγ] Ὲηρ δραϊηβε δὴ ἱπηοσθηΐ Ὀοίηρ (Π6 Ρυη!5ἢ- 
πιοηΐ ννῃὶοἢ ννᾶ5 ἀυσθ ἴο [ἢ6 συϊγ, Ὀμς ἴῃ 
Ῥυγϑυᾶποθ οὗ ἴ86 “ κτδοθ᾽" οὗ ννῆιςἢῃ; Ηδ Ηἰπι- 
561 νγᾶ5 {86 ἐχροπρηΐ, ἀϊὰ 6 ϑι15 “" [ᾳϑῖθ ἀθδίἢ 
ἴοτ δυοσυ τηδη." (Οἡ ἃ νδιίοιιβ γα ηρ ΠΟΓΘ, 
566 Αἀάϊπίοηδὶ Νοίς.) 

ασῖε ἐεα ὁ] ὨὈτιηκίηρς {παΐ πιγϑῖοτουβ σὰρ 
οὗἨ ΒΙΕΕΓ ΔΡΌΠΥ, νυ ϊοἢ δὲ ἰθηρῖμ ἰδϑυθὰ ἢ] 
ἀεαίῃ. 
ἡῶγ ετεν »4")] Ἀλδίμεγ, ὁπ Ὁ0Μμ41ζ7 οὗ 

ς 2 
ἀνον ἢ 

Ἧς 



26 ἨΕΒΚΕΝ5. ἢ, [ν. 1ο, σϊ. 

10 Εογ ἰξ Ῥεοδπια ἢΐπι, ἕο ψνβῇοπεη ρίογυ, ἴο τπηλίκε τῆς σδρίδίη οἵ τμεὶγ 
αγέ 411 τιΐηρβ, δηὰ ὉΥ γβοπι γέ 411 ϑαϊνατίοπ ρεγίεσς τῃγουρῇ βυεγίηρβ. 
τίηρβ, ἱπ Ὀτγπρὶπρ ΠΊΔΛΥ͂ 580Π8 πίο 

ΟΥ̓ΘΟΥΥ Σ.8ΔῈ: 50 ἴΠαὶ Ηἰ5 ἀδαίἢ-ϑιυεγιηρ πὰ 
Ὀοποῆςϊα] σοπθοαιθηςθβ, ὑνῃ]ο ἢ ἡ ΓΟ ἀνδι Δ Ὁ Ϊ6 
ἴογ ΘνΕσῪ ἰηάϊν!άυ4] οὗὨ [6 τᾶσθ. (Οοπρ. [οδη 
χί. ςο, 2 ΟοΥ. ν. 1: Πογο ἴῃς 54Π|6 ργὸ- 
Ῥοβιτίοη 5 υϑρὰ (5ε6 Αἀάϊοπαὶ Νοίθ). 

10. [π βαγίηρ ἴῃαϊ Οοὰά ρειτηϊεὰ (τίσι 
ἴο ἀΐο οπ ὈοδΑ] οὗ τδη, ἀο ννὲ αἰϊσιδιιΐο ἴο 
Ηἰπὶ δηγίμίηςρ {ἰδὲ 15 ὉΠΘΘΟΓΛΪΥ οὐ υπδίτίηρ 
Νο. [ἢ Ηθ, νδο ἰ5 ἴη6 Εὐπαί, ἃ5 Ηδ ἰ5 ἴθ 
Ἐζείεηι, Ολιϑ6 οὗἉ “411 {πη 5,᾽".--ὖἶν «ὐδον πὰ 
ὧγ «υδο»ι ΤΟΥ οχίϑβῖ, ---ἀδοίειτηϊποὰ ἴο ταϊθδ 
»ιαην (Άοπι. ν. 19) ἴτοπὶ ἀοπρ πιδηκιπά ἴο 
δε Ηἰς «σοπς, ραγίδκοῦβ οἵ Ηἰβ οννῃ ψίογγ (ςοϊῃρ. 
ΡΞ. νἱϊ, ας 5), “5 δεεαπι Ηΐνε, τὶ εεειδά Ηι 5 
νυϊϑάομη δἀπὰ ροοάηεβθ, ἴο ργον!άς, [πὶ Ης 
0 ννᾶ5 ἴο Ὀ6 “ἴπ6 (δρίδιη (οσ, Αὐΐδοτ) 
οἵ πεῖν βαίνδιοη ̓"" ϑδῃου]ὰ δε 4υλ]!ῆοὰ ἔοτ Ηἰι5 
ρἢ οὔὔοθ Ὁ 2988:8 οὗὨ 5: ἴοτίηρ5.) Το 
βαϊναϊίοη, ννῆϊς ἢ Ηδ ννᾶβ ἴο Ὀεβῖονν οἡ {Π6π], 
ννὰ5 ποῖ ἴο 6 Δοσοπιρ ἰ5ηθα ΌὈΥ δΔῃ Ὄχογοῖβο οὗ 
29τυεν ταετεὶγ. ὙΠῸ δΌ}]}ΠὙ, ννϊοῃ Ηδ νου]ὰ 
δῖνο ἴμοπὶ ἴο ὈδσοσηΘ “ 50η5 οἵ Οοὐ" (Τ]οὁδη 1. 
12), νν5 οὗ ἃ Ξρίγζυδὶ Κιπὰ ; σατγγῖπρ δ᾽οης 
ἢ 11 4114] οὐδάϊθποθ. Δ Α5 τἴ ποῖ “" ΒΕ πρ,᾽" 
ἴποη, παῖ Ηδ ϑῃπου]ὰ ὀχδθις ἴῃ Ηἰ5. ον ρεῖ- 
80η ἴΠ6 {ΥὩνὲ οὗ Ἑσμαγδοῖεσ ἴο νυν! ἢ ΠΟΥ͂ ννεγα 
ἴο Ὀ6 ςοπίέοτιτηοα (Κοπι. ν1}}. 29) ὁ ΟἾΪΥ ἰπ 
νίτυς οἵ Ηἰ5 αὐϑοϊῖθ ρογέοςϊοη οὗ οὈεάϊδποθ 
ςουἱὰ Ης νη ϑαϊνδίίοῃ ἔοῦ πιθη (ςρ. ον 
8); νν»ὰ5 ᾿ξ ποῖ “ Βειἰπην ᾿" τῃδΐ διιςῆ οὐϑάϊθπος 
5ῃηου]αὰ θ6 ἐχ Βιοἱ16ἀ ἰπ Ηΐ5 ομάυγαπος οὗ παῖ 
ἀθαῖῃ ννϊςἢ ννᾶβ ἴ6 ῥϑηδΙΥ οὗὨ πιᾶη5 ἀΪ5- 
οὈδράϊοηςο ἡ Ηονν οἴδβεγν θε σου Ηδς Ὀδ ἴῃ ἃ 
“ΟΠ ρ οία ϑθη56 “ὁ 16 ΕἸγϑῖ- ΟΠ] ἈΠΊΟΠΡ ΠΊΔΗΥ͂ 
Ὀγεῖῃγεη " (Άοπῃ. νι}. 29) } 0 ϑθουγο 1ἢ 15 
εηά, τῃδη, ἴ86 ἰηβη εἶν ννῖϑο ἀπὰ ροοὰ Οοά 
ὁ ΠΟΙ ποῖ Ηἰβ οὐνη ὅοὴ " ἔσγοπι βυ οσίηρ, 
“Ῥυῖ γᾶν Ηἰπὶ ὉΡ ἔοσ υ 411} (10. «. 32). 
ΎΤΠογο νγὰ5 ΠΟ γϑάϑοῃ, τπεσγοίογο, νυ ἴῃς [ὃν 
βῃοιυ ἃ ϑηγίηκ, 85 ἢθ ἀϊά, ἔτοπι (6 ᾿πουρῃῖ οὗ 
ἃ " Βυ βεγιηρ Μεββίδῃ" (Α οἰβ Χχυΐ. 23). 

ἐπ ὀγὶησίη) ΟΥ̓, "6 5δεῖηρ {μα Ηδ Ὀτουρ ς᾽" 
ΗΙ5 ρυγροθεὲ οὗ ὈΓΙΠΡΊΠΗ ΠΊΔΗΥ͂ ἴο “Σου ἣ 
ῃδὰ Ὀδοη αἰγοδάγ ἱπεϊπηδίεά ἴῃ 58. νὴ]. 

109 »παᾷε.. βεγο Ὅὕο γταῖϑαὲ Ηἰπὶ ἴο [παῖ 
εἰογίοιιϑ Ἴσοτηρ]εΐθη νὴ νουϊὰ ΚΔ}ΠῪ 
υδὶέν Ηΐπ ἔοσ Ηἰς ννοσκ (ν. 9); δηά 90, ἴο 
εοἴμπεεγαίς Ἡϊμλ, 8ἃ5 ἴπ6 βᾶσὴηθ ννοτὰ 15 σοπαογοά 
ἴῃ Υἱ!. 28 (“ἴθ δοη, γγῆο 15 εοποεεγαϊεά,," δηὰ 
ἰηνεϑδίθοὰ ἢ ΡἸΕΏΔΓΥ Δ ΠΟΠΥ 48 Ηἰρἢ- 
Ῥστίοσῖ, ἐ"ἴοσ δνοτηοσο ἢ. 80 ἴδε ψογὰ ἰ5 
ιιϑοὰ ἴῃ [,ον. χΧχὶ. το, "ἢὸ τῇαϊ ἰ5Θ. ΗΙ0Η- 
ΡΕΆΙΕΒΤ ἀηιοης δ ὀγείδγεπ (ϑεὲ οἡ Χ. 21), 
ροὴ ψνοβο Ὠοδὰ ἴῃ6 ΠΟΙΥ͂ ΟἹἹ νὰ ρουτγεά, 
δηὰ πὶ ννᾶ5 οογμεογαίτά ἴο Ρυΐ Οἡ ἴδ γϑγ- 
τπηρηῖβ ̓  (ὙΠ Β ννόγὸ “ἔοσς δοπομγ απά σίονγ,"" 
Ἐχοά. χχυῖ!. 2, 1ΧΧ.). Ορ. [,εν. νι}. 32, 
χΥυὶ. 22. ὙΤμδῖ νγὸ ἂὸ ἴο δἰἱδοὴ τἢϊ5 [Ιάθα οὗ 
“ὁ φρῃΘΕΟΓΔΈΟΩ ἡ ἴο ἴΠ6 τγογὰ ἰὴ ἴδ6 ῥγοϑοηΐ 

11: Εογ δοζῇ ἢς (ἢδῖ βαηοτίποῖῃ δηά 

Ρᾶϑϑᾶρο ϑθθπὶ5 ουἱάθηϊ ἔγοσῃ 6 “" ΞΔΠΟΊΕΥ ᾽ οὗ 
σ.1τι. ἴῃ ςἢ. ν. 9. 4150, ἴΏεσε 15 Δη ἱπηπχϑάϊαῖα 
(γαηϑιιίοη ἴγοπὶ (Π6 πιοηϊίΐοη οὗ Ηἰς ““ Ὀείηρ 
τηδάδ ρεγίεςϊ," ἴο Ηἰ5 θείης νἱενγεά 45 ΗἸρἢ- 
ΡΠοβῖ. 

εαρίαἰπ] 6 βϑΆΠὴ6 ὑυογά ΟσσΌΣΒ ἴῃ ΧΙ. 2 
(“μδογ), Α΄ςἰβ ||. τς ("Ῥγίπε οὗ 116), 
ν. 31 (“Ῥεγίπες δϑιὰ ϑδανίουσ,᾽)). Ηδ ορϑῆς ἴδε 
νΑΥ, ΌΥ͂ ννδϊςἢ Η!5 ρεορὶθ τηδγοῦ ἴο βαϊγδίίοη. 
Ἡς δάνδηςο5 Ὀεΐογο ἴδοπὶ 85 (θοῖγ ΗΣΡἢ-ργεβῦ; 
ΠΟΥ ἔο!ονν Ηἰπι, ἃ ῥυβα Υ Βοϑῖ, οἰδὰ ἴῃ 186 
ἐς Ῥοδυζο5 οὗ ΠΟ] η655 ̓ ) (5. οΧ. 1--4). 

ἐῤγομσ “ηΠεγίηβε] Τργομ ἴμεπι, Ὀθοδι56 
ἴῃ ἴῃς ἐπάυζαηπος οἱ ποι δ οχμ διε τῃλὲ 
Ῥογίοςξ ορδεάϊθηςθ, ὈΥ νη ϊοἢ ΟΟά ννᾶϑ8 ὺζ ὄνὸσ 
εἰοσιβοὰ (ςορ. [οδπ Χ. 17, χνυῖϊ 4, 5). Ηδὰ 
Ἡς δϑδοοπάρά δί οὔσθὸ ἴο ἤεξᾶνθπ ἔτοπὶ [06 
Μουπὶ οὗ Ὑγαηεβρυγδίίοη, ἴογὸ ννουἹά πᾶνδ 
Ὀδθη πο βδυςῖ νἱπαϊοδίίοη οἵ Οοάβ νι ϑάοπι ἰῃ 
Ογοδίϊης πιᾶῃ οὐ οἵ Ηἰ5 Βοϊ 655 ἴῃ ϑᾶνιηξ 
τηδῃ. 

11. Μνοπάογξι! 45 [5 Ὠινίηο ἀυτδηροτηθηξ 
νγ 85, γοῖ ἰξ ννᾶ5 Μέζίησ. 5" ἔογ Ὀοΐἢ Ηδ ἰδδῖ 
ΒΔΠΟΈ ΒΕ. δηά (ΠΟΥ ννῆο δῖθ βαποι βορὰ αγὰ 8]]} 
οὗ οπθ, "οσ “"τοτὴ οὔθ: ἤοτῃ οπὲ Εδίμοῦ (ςρ. 
Το χχ. χ7). [{πῇβη16} Υ 45 ἴῃ ϑοη οἵ Οοά--- 
ἴῃ Ηἰ5 ψνβοὶς Πἱνίποοδυπιδη ῬΕΓΒΟΠΔΙ ἐγ --- 5 
οχδι θα δον ἴῃς ὁ" ΤΠΔΩΥ 50ῃ5,᾽ γεῖ ἰ5 1815 
(16 “ἐϑοηβ οὗ σοά ᾽" πο τπῆϑῖο ἤἥριυτο οὗ ϑβδρθοςῇ. 
ὝΠΘΥ ΑΓ ΓΘΑΙΥ “ Ὀοτῃ οὗ Οοά " (]οΘὁΠη 1. 13): 
ΤΌΔΙΪΥ ἴο 5ῆαγο ἴῃ “" Ηἰ5 δἴδεσῃαὶ βίογυ " (1 Ῥεῖ. 
Υ͂. Ιο; 6Ρ. 2 Τε55. ᾿ϊ. χ2). ὙΤ6 (οηβθεογα- 
[ἴοη Ῥγαάγοσ οβδγεὰ ΌὉΥῚ οὖν ]ογά, Ὀθείοσε Ηδ 
ὑνοηΐ ἕο (ο ““ ἰδϑίθ ἀθδίἢῃ [ῸΣ ὌΥΟσΥ τῇδ, 
ἰς δαἀάἀγεβοοά ἴοὸ (πὸ ἔαέδεγ (Ϊ ἤδη χνιϊ. σ, 
ξ, 11, 21, 24) 251 ἰῃ στ. 11,“ ΗοΪγ Εδίθοσ ; ̓ἢ 
ἴῃ ν. Ὡς, “ ΕΑἰρῃἴοοι Ἐδίμογ ). [ἢ ἰΐ, βρθδξκ- 
ἴῃς οἵ Ηἰ5 ἀϊδείρίεβ, Ηβ βαῦϑ, “" Τδιπε 1 Ὺ 
ὝνΟΓΟ, δηὰ Τοι σανοϑὶ ἴθ Μὸ., Απὰ ,ὺν ἐῤρεὶν 
σαξε: 1 ΞΔῈ ΓΙ Μγϑοϊῖ ρα ἐῤὲν αἴο »ιᾶγ δδ 
ἐγμὶγ “αποιβεά.," Οοτηραγε τ Ῥεῖ. 1, 3: “ὙΠΟ 
Οοὰ «πὰ Βαίποῦ οὗ οὐὖ [μογὰ 655 Οἢγϑῖ... 
δῖ Ὀοροίίοη υ5 ἀραῖη ἴο ἃ ᾿ἰνϑὶγ ἤορε ὉΥ͂ 186 
τεβυττοοίίοη οὗ [6505 ΟΠ τιβὶ ἔγοῦι ἴῃ6 ἀοδά.᾽" 
“απείει δ τἰῃτουρἢ (ῃς εβσΔοΥ οὗὨ Η]5 41]-- 

Ρεσγίεςξ 5ε] οθ]αἰίοη (ςρ. Χ. το, 14). [ῖἡἢ οδῃ. 
Χ. 29, ΧΙ. 1.2, 1Π15 βαποι βοδίίοη ἰ5 ϑροκθη οἵ 
ἃ5 εἤεςίοα ὈΥ ““ἰδς ὈΪ]οοά ᾽" οὗ 6515: 50 ἴπαξ 
ἴ τοϊρμῖ Ὀ6 (δουρσμς ἴο τείοσ δ ΠΠΡΙΥ ἴο 16 
Τοῖλον δὶ οὗ ἴδ ρῃ] οὗἁ 5ϊη, ννῖο ἢ 5σπυϊ τεθῇ 
ουξκ ἴτοτῃ ςοπιηλιπίοπ ἢ} Οοά. Βυΐῖ ἴδδὲ 
6 ἅτε ποῖ ἴο (κα 1ἢϊ5 παῦσον υἱοὺν 15 ουϊάδηξ 
ἔγοσῃ 'χ. 13), 14; Ῥ Ώεῖα (ὴ6 “" βαποϊί βοίῃ ἴο 
16 Ρυγιγίης οὗ ἴμε βεϑὴ" Πᾶ5 ἔοτ 115 ζοσ- 
τοϊδλῖθ, “Ἅ οἰθδῆϑθ ὑοῦ σοπϑοίδηοθ ἔγοπιὶ ἀδδα 
ψν στ κ5 ἴο ϑόγνο ἴδ ᾿ἰνίηρς Οοὐ,᾽" ΘΔ] βδηςῖ- 
βοδίίοη ἱπιρ 165 δά πιϑϑίοη ἴο γϑαὶ σοι ΠΟΤᾺ 
νι Οοά; ννὩϊο ἢ σᾶπ θ6 ΟὨΪΥ [Ὠτουξὴ ἴδ 6 
ἩΟοΙ͂Υ Ομιοβὲ ἱπιρατῖοἀ ὈΥ ΟἈ τσὶ ἰο Η]5 ρββορΐθ. 



ἨἩΒΒΕΕΝ5. 1. 

{8 εΥ ἢο ἃγα βαποτιῇςά αγε 41] οἵ οπε: 
ἴογ ἢ ἢ σδιιδε ἢ6 ἰ8 ποῖ δϑῃδπιβά ἴο 

τ. 12--1.4.] 37 

12 Απά ἁραίη, ὅ1 νν}}] ρυζ ΠΙῪ Ὁ Ρβαι. 8. 
{γυβῖ ἰπ Ππ|. Απὰ δραίπ, “ ΒεμοΪά [ ἔγναι, 8. 

ΟΔ]] τἢεπι δγεῖῆγεη, 
12 ϑαγίηρ, 1 νν}}] ἀεοίλγε τῆν πᾶπὶς 

υΠῖο ΠΥ Ὀγεῖῆτγεη, ἱπ (Πς πηϊάϑι οὗ (ἢς 
σἤυτοῦ ΜῈ] 1 δἱησ ῥγαῖδε υπῖο ἴπε66. 

ἢν εὐδίεδ ἐσ“ Ἐεσδιιδε ἴποβο ννῆοσι Ηδ 
'5 δΔηο  γηρ δηὰ Ἰεδάϊηρ ἴο βαϊνδίοῃ τὸ 
ἐτὍπι οη6" Ἐδίδοσ νὴ Ηἰπηϑεῖ. ὙΠῸ οχ- 

η, “Τρ ἢ: ποί ατῤαπεά ὁ εαἰὶ ἐδε 
" ροϊηΐς (845 ἴῃ χὶ. 1:6) ἴο ἴπο ᾿πῆηϊΐς 

ἀϊπραγν ἴποσὸ 15 δοη ἴδοι δηὰ Ηϊπὶ ἴῃ 
τεγατὰ οἵ Η:5 Ὠινῖπὸο πδίυγο. 

12. δαγίη] Ῥ5. χχῖϊ!. 22. Ουγ 1, ογὰ δρ- 
Ι͂ ἴηις Ῥβδΐγὴ ἴο ΗΙπλϑοὶ, 16 ΗἨς 

725 Ξτουπϊηρ ἴπε ἰοννεσὶ ἀορῖῃβ οὗ Ξυ δὔογίηρ 
(Μδ, χχυΐ. 46). ΤῈ νεῖϑὸ ἤεῦθὸ ηυοϊδά 
ΟΟΟΌΙΞ ἱπηπ] δ Ἰδίο Υ αἴϊεσ ἴπ6ὸ ΘΌβΈΓΟΓ ἢδλΑ5 
εξ ἀεϊινετοὰ. ἴῃ ἴἃ Ηδ οἷαὶπιθ [Π6 “ἐ στοδί 
σοηξτεξδίου ἢ (ΟΡ. σ᾿. 10. "᾿ΤΠΔΩΥ͂ 5005 ᾽) 85 
Ηἰϊς ὀγείδγεηπ. 80 186 τίϑεῃ ϑανίοισ δῖ οὔοθ 
οὐ Ελεῖοσ Νίογηϊιηρ 5414, “ο, [611] Μν ὀγε- 
ἡόγεη  (Μίαιϊ. χχν. 10); “ σὁ ἴο ἤν ὄγε- 
ἐῤγεη, ἀνὰ ΞΑΥ͂ υπῖο ἵδοσῃ, 1 δϑοθηὰ ιπίο Μ» 
αιὰτ απά γοιγ Ῥαΐδεν" (] οἴῃ χχ. 1)). Ηβς 
ΠΟΝΒΕΙΟ 50 δά ἀγοοϑοά Η!5 ἀϊἰϑεῖρ] 65 0} Ηδ 
μδὰ Βοσοσο “16 ΕἸσϑοῖ-Ὀοσγῃ ἔγοπι πὸ ἀοδά." 
Τῆεη, ἀπὰ τοί δείοτο, [ΠΟΥ τ Γὸ τηδάθ ὁ 50η5, 
εἰ βεῖσβ οὗ σοὰ ἐδγοισό Οῤγέσί" (Ο Δ]. ἵν. ς, 7). 
1 «οἱ! ἀξείαγε 17 μαρι)]ὴ 80 ἴῃ Ϊοδῃ χνὶ!. 

46, 41 Βανο τηδάθ. Κπονῃ υὑπΐο ἴῃοπὶ ΤῸ 
Νῶε, τὰ «υἱἱ! »ιαζε 12 ἔποαυπ;" ὄνεὴ [δαὶ 
Νᾶσιθ, Ὡς Ηδ Πδὰ υϑεὰ ἰπ Ηἰς 5ιιβεγίηρ, 
Ἡ, Οοά (5. χχῖϊ 1, 2, 1ο)ὴ; ΨΏΙΟΩ 1ὃ ννᾶ5 
«Ανὸ Οοα 5. “" ΕἸσγβί-Ὀογῃ ἡ νου 56: “Ηδ 
5.21} 211} τις, Τ βου ατ Μη Γαΐδεγ, Μν Οοά, 
ἃτκὶ λ΄» “ἰγοης σαἰυαϊίοη " (5. ἸΧΧχῖχ. ἃς, 26). 
ΤΙλ “ Νδηιο᾽" δαδὰ ὑεεὴ Ηἰ5 ξιιρροτῖ, 89 τἴ 
(5 ἴο συρρογί οὗ δυὐεσὺ οὔθ Ψῆο οΟὔεγϑ5 Ηἰ5 
τοῖος (1581. 1. τος " Ἰεΐ δίπι ἔπιδὲ ἴῃ [86 Νδπλα 
οἵ ἴὰς [τὰ ᾽)). 
φῦ 1 “ἷπσ ῥγαμε τὸ ἰδὲ] Ἐοιυγπίηξ 

ἰδηῖς ἰο Οοάὰ πονν, 45 {ΠΥ 45 Ὀδίογε Ηδ 
πδὰ οἴἶετο σι ρρ δου ἴο Ηϊπὶ. 80 δ Ϊγ 
Φά Ηε πιδηϊ ἔσϑί ἴμ6 σρί τς οὗ μα] Δἀερεπάεηεε. 

13. «πῶ αγαϊ)] ὍΠὸ ἵἴννο ποχῖ ρᾶβϑδρὸβ 
τείεσ, ποῖ ἴο [86 ϑρες!δὶ 5ἰδίοιηθηϊ δῖ (6 οπὰ 
οἴπι τι, ΠΙΟἢ 825 Ὀδεη Ξιῤπίδηςαἰεαὰ ὈΥ 186 
ἤτοὶ φυοϊδοη ; Ὀυΐ ἴο ἴΠ6 ΒΈΠΟΓΑΙ Δϑϑογίίοη, 
“Ἡς τῃλξ βδησυβοῖῃ δηὰ ΠΟΥ {παῖ ἃ ϑδης]- 
βεὰ ἅτε 411] οΚ᾽ Ομπε." ὝΠΟΥ Ἔχμδῖς (ἢ ῥτο- 
ρῃεῦς ἴγρο)ὴ ἴπῸ ““ (δρίδίη οὗ ϑαϊνδίίοῃ ᾿" 
βἰληάϊῃς ἀηοηρ ἴποϑο ννῆοπὶ Οοά δὰ ρίνθη 
δπι, ἀπ ῥτοξεβδίης Ηΐ5 δηςγε ἐεῤεηπάεποο ὁπ 
σα. 

1] ουἱἱ] 3 νῖ ἱγισὲ ἱπ δῃΡμΗἘ}Ρπ  ΤΠΘ ψνογάς 
Οὐκ ἱπ ἴῆγες ρἶδοεβ (1π ἔπε 1ΧΧ.}: 2 8. 
χχῇ, 4, 53]. Ὑἱ}}. Χ7, ΧΙ. 2. ΜδΔΏΥ Γςοπιπιξη- 
ἰλῖοτβ σιρροβο (δ6 χείεσεηςο ἴο δε ἴο 8. ΧΥ"Ἱ.) 
πὰ ἢ ἰ5 ςεγί δ Μεβϑίδη!ς (566 Ἀοπι. χν. 8, 
9), ἃ ἴῃ ΤΔΩΥ ὙΥΔΥ͂5 5.ΤΟΏ ΧΙ Ταβεση Ὁ ]ε5 Ἐ 53, 

απὰ τῆς ΤὨ]άγεη ψῃϊοἢὴ (ΟΟοά δῖ "5: 
δίνεπ πΊα. 

14. Εοτγδβπιιςῇ {ἤδη 45 ἴπ6 σὨΠ]Πάγεη 
ἅτε ραγῖακεῖβ οὗ ἤεβῃ δπὰ Ὀ]οοά, ἢβ 

ΧΧΙΙ (566 Ὀεῖονν). [ΙΕ 15 πιοτὸ ρσοῦδῦϊθ, ἤονν- 
ὄνεγ, ἴθαῖ ἴδ νυογὶβ ἀύὸ ἴάκθη ἕγοπι [54]. υἱ]], 
17; 50 ἴμαϊ ΠοΙο, 85 ἴῃ χ. 30, γὲ ἢᾶνο ηιοΐλ- 
τἰοη5 ἔγοπιὶ ἴνγο σοηϑεσινο σογϑθος ϑοραγδίο 
ὉΥ “Απὰ δρδίῃ." [1ἴ 5ῃουϊὰ θὲ Ὀοττο 'π τϊπή, 
{πὲ τοπὶ “ἢ, νἱ οηνναγὰ [5 δῇ ἰ5 ἴο θ6 νἱουνεὴ 
ἃ5 ἴῃς “Αροϑίϊ6,᾽" οὐ. ΕΏΥΟΥ, οὗ “δὲ Ἰιοτὰ οὗ 
Ηορῖβ᾽" ἴο ἰϑγδοῖ  δηὰ ποῖ ον 50, Ὀυξ ἃς 
ΘΡΟΟΙΔΙΪΥ εονμεογαϊτά ἴο ἴῃς ΟΠΗ͂οΘ ὈΥ δη δεῖ ἴῃ 
ΒΟ ἢ ΠΟ ννᾶ5. “Ῥυγροὰ ᾿ ἔγτοπι δίῃ (νὶ. 6--), 
85 ἴπ6 ΠΡ ἢ -Οτίοϑὶ νγᾶ5, 5 τ ] Δ} γ, οὐ 1ῃ6 
Αγ οὗ Αἰοποπιοηῖ. Ηδ 5ἰδηάβ, ἴβεη, 85 2ῤε 
“ρας απὰ Ηἰ διῤγίσ! οὗ ἴῃ6 πὸνν [5γδοὶ; οὗ 
ἴποδο ψῇο δῖὸ (σοάβ "' ἀϊ5εῖρ 65") (1. τό, 
ςΡ. ἢν. 12), νο ψογβῆρ Ηἰἱπὶ ἰπ ΠΟΙΥ ἔραγ. 
δηὰ βπά Ηἰπὶ “ἃ βαποίυ συ," ΟΥὁἨ Τουηίϊδίη οὗ 
5δηστΠοδίιοῃ, ἴο ἴῆσπι, ννἤθη Ὀοϊῆῇ [ἢ6 Ὠοιυϑὲ5 
οὗ 5γδεὶ κυ πὶ ]6 του ἢ ἀπὈε] 168 (ἸὉ. 13---ι ς). 
Ης ψν οϑθο πδῖηθ, 5: δῇ, βρη ῆ 65. “6 [Π6 βαϊνδ- 
ἰ(ἰοη οὗ 16 1, οτά,᾽᾽ σοῃΐοϑϑοβ 'ἢὴ ἴῃ6 χτηϊάξὶ οὗ 
1815 πονν σοπητηιηγ, οὗὨ ννῃϊο ἢ ἢθ 15 σοπλπ}5- 
βἰοηθά ἴο ὕδὸ ἴπ6 Ἰοδάεσγ, [δὲ ἢθ 5 συρροτγίοὰ 
ὙΏΟΙΪΥ ὈΥ ἔδιιἢ ἢ δἷ5 Οοά, Ηες υ565 ἴδ 
5816 ἰδηρυλρε οὗ ἀοροπάθηςθ ΠΟ ἢ ἰ5. 6Π|- 
Ρογοὰ ὉΥῚ ἴῃς Ομυγοῦ 4 ᾿||6 αἴογνναγάϑβ 
(ΣΙ. 2). 

Οὐ:. τ. ἴπ ἴπὸ ποις οὗἩ ἀδερεϑσὶ ἀδγκηθϑς 
Ἧς νὔο νγᾶβ ἴο Ὀ6 “ἴπο 1 γα δ ϑαϊναϊίοη ἴὸ 
[π6 0 ]ε φάγῃ ἢ ([54]. χ]ῖχ. 6) τϑοεϊνεά, ἔγοπι 
{ποθ ψῆο ννεῖε ρυϊξης Ηἰπὶ ἴο ἀσδίΐ. Ὀ6- 
οᾶι56 Ηεἑ 5414 “41 δπὶ [ἢ ϑοῃ οἵ σοά," [ἢϊ5 
ἰοσε πηοην : “ ᾿ξ ἐγ ίεά ἐπ Οσοά ταὶ δ ψουϊὰ 
ἀεῖῖνες Ηϊηι" (Μαῖξ. χχνὶ!. 4.4). 

Οὐ.. ,χλ. [ἴῃ [οδηῃ νὶ. 17)---ῳώ6 ἴδε υπίοη οὗ 
Ὀλϊνῖπο, βανίηρ, ΡΟνΟΓ ἴῃ [6515 νυ ἢ σσοδίυτγεὶν 
ἀοροηάσδηςς 5 τηδὰθ 5 Πρ Ί] ΣῪ Οἶθαγ : δηὰ πὸ 
Ἰάραϑ γεργεβεηϊθα ὈΥ ἴπε ἴννο ρᾶββᾶρθϑβ ηιοῖϊοα 
Βογθ ἔγοπη [54]. νἱ}} ἀγὸ Ὀοίἢ ἀϊϑι!ΠςΕΪΥ ᾿ηϑϑιθὰ 
ου : (1) [6515 5 (6 Αὐὐἴμογ οὗ “ὁ ἐνου] δίς 
11ξ86,᾿ Ὀμὲ 1ἴ 15 ἴο ἴῃοϑ6 νγῆο τὲ ἐσωσόὲ 977 Οοά, 
ΜηῸ πᾶν εαγηπεά εἰ ἐδε Ἐαΐῥεγ, . 4:1 (2) 
Ηε ἰ5 186 “" Ὀγεδὰ οὗ 11ἴδ "᾽ ἴο 41} ψῇο οοπὶθ ἴο 
Ηἰπι. ὃυξ ᾿ἴ ἰ5 δά θά, .4}1 [πδὲὶ ἐῤε Γαερεογ 
ξἰ ει γιὸ 50.411] σοπιὸ ἴο τὸ" (νύ. 25, 37). 

Βεροίώ...1 866 ἴ86 ποῖβ οἡ [58]. υἱῖϊ. χ8. 
Ιῃ Ηἰ5 σοῃδθογδιί -ὈΓΑΥΟΥ (ΟΡ. Οὐ Ὁ. 11) 
7ε5ι15 τϑρεαΐθα !Υ βρεᾶκβ οὗ ἴῃοϑε πο Ὀε]ενοὰ 
οη Ηἰπι, 85 “" ξίνεη " Ηΐϊπὶ ΌγῪ ἴθ Εδίθογ ὼ 
]οη χνῖ!. 6, 9, 11, 12, 24),--ἷτννῃο διλά αἶβο 
εἰνθη ἴο Ηἰπὶ “Ῥονεγ ονοὸσ αὐ Μ21Ὁ" (υ. 4, 
ςΡ. ν. 28). 

14, ἰδὲ εὐάγοη] ὙΠοϑα ἴο ψῇοπὶ Οοάὰ 
Ῥτοπηϑοὰ ἴο δ6 “ἃ 5βδηοίμδγΥ " ([58]. νΠ].. 14): 
δηὰ ἔογ ψ ῃοπὶ {πὸ πηγϑίθοιβ ΠδΓη65 οὗ [5815 
5005 Ρχραϊοϊοα ἃ “ἐ τοίη " ἔτοπὶ σρΌ ΠΥ δηὰ 



ΗΕΒΕΚΕΝ5. 1]. 

αἶδο Πἰπη5 6]  ΠΠΚεννίδε το Κ ρᾶτί οὐ τῆς 
βΔΠ)Ὲ ; ἴπατ τῆγουρῃ ἀδαῖῃ Πα πιρῆζξ 

ἶν. 15, 16, 

15. Απά ἀεἶϊνεγ τμεπὶ ψγῃο τὨγουρ ἱ οτ ἐε ΚΡ 
ἴδαγ οἵ ἀδδῖῃῇ νγογὸ ἃ} {πεῖς 11δτὶ πὸ ἀρώ ο΄ 

ἀεβῖγου δίπὶ τῆς Πδὰ τῇς ρονγεῦ οὔ βυδ]εςς ἴο θοηάδλρε. κυ λήβὰ 
ἀεαῖῃ. τῇδῖ 15, ἴῃ ἀεν!] ; 16 Εογ νεγγ ᾿ς ἴοοκ ποῖ οἡ ῥύπ "πο 

ἀξ ἑαξείᾳ ἀοάι. 

[6 5ροϊ πρ οὗ {ΠΕΣ οποπλεβ. Ηον νναβ (ἢ|5 
ΡΓΟπΊσ6 οὗ ἀοσ]ινογαηςο δηὰ βαποιβοδίίοη ἴο ὃ 
ταδάθ ροοὰὐ ὍΤῇῆε ρσγορμοῖς ννογάὰ βυρρὶοδὰ 
ΔΏ ΔΏΒΝΨΟΙ (ΙΧ. 4--τ:Ὁ0ὃὺ.. ἼΤἼε Ορρυθϑϑοῦ δ γόοκὸ 
βδῃουϊὰ δ6 Ὀγοκεη Υ οἠθ, ϑο ϑῃουϊά δὲ 
Ὀεβίοννοα ὑροη [5:δεὶ :---"τ ὦ εὐ ά "Δπὰ γεῖ “1Π6 
ΜΙ; σοά." 

ΑἸγοδάγ, τπογοέογε, ἴπ πιγϑιὶς σοθπο, ἴῈ μαά 
Ὀδοη ἀοσοϊαγοὰ {πδῖ ἃ βρίπτυδὶ [5γ46] σπου] ὃς 
Ταὶϑοὰ ὉΡ, ἴο ννποπὶ, δέζογ ἴ86 βαῃποίιαγῃυ δὲ [6- 
τυκαίοπι γνὰ5 ἰδιὰ ἀοϑοϊαίθ, “πὸ 1 ογτὰ Η!π- 
561 νι ουἹὰ Ὀδὲ ἃ ἑουηίδίη οἵ 54ης ἸΠοδίϊοη. 
ϑουθὴ ορηΐυτεβ ἀπά ἃ ἢδ]ὲ Ὀείογε ἴδε διστΝ 
οὗ ΟἸγίϑί, [ϑαϊδῃ πδὰ δροκθὴ οἵ παῖ “" ΠΟΙΥ 
506 " 45 δἰγοδὰυ “ρίνθη " ἴο πἰπι. Οοάπξ 
ῬΙΟΠΊΪσ6, 1Π6Π, ννᾶ5 εἶθδγ :--αἂα βδαηςτιῆοά 5γαοὶ 
νγὰ5 ἴο δρτίηρ ἔογ ἢ ἔτοπι ἴῃς σᾶγηδ] [5Γ86]. 
'͵ΤῊΘ “σπΠ]άγθη ρίνοη ὉῪ Οοά" ννεγθ “' ρδᾶγ- 
(κοῖς οὗ" υπιᾶπ πδῖυγο; ,ογασνιμεῦ, ἐῤεη, 
4. ἴῃ15 ἡδΐογο πλιισὶ 6 Ξαποϊ πο, Ης ΗΙπηϑεϊῇ, 
[ἢ6 δαῃεῖίβογ, “" Ὀδσδηθ βοσῆ δπὰ ἀννοῖὶς διηοηῦ 
ι.5:" --ἰἰ ϑὸη᾽" οἵ Οοά, γεὶ "" χίυεπ" Ὁγ Οοά 
ἴοσ. πιδη5 βαϊνδίιοη ( [οδη 111. στό). 

ἄγε ραγίαζεγε.. οος ραν Ἵνο ἀϊβεγοπί 
νοῦῦβ. ΤΩ «ὐεγό «ραγὸῦγ! οΥΓἹ Ὁϊοοὰ διὰ 
{168} (ςοῖτ. Κ.), ψ  ῖςἢ Ὀεϊοηροά ἴῃ σομηπηοη 
ἴο ἴπθ ταςθ. Ἦδρο, οἔ Ηἰξ ἔτϑο Ἵσδοῖςθ, “οοί 2ᾳγὶ 
ἴπ ἴῆθ56: 50 σηδκίηρ τηδηκίηὰ Ηἰ5 ὑσγεϊῆσοῃ. 
ΗΘ ννδ5 ἴδιι5 4016 ἴο ροτέοστῃ ἴονγαγάβ ἴπθπὶ ἃ 
Ὀτοιμοτ᾽β ραγί,---σοάθοπηηρ ἴποπὶ ἔγοση θοπάδρο 
ἴο ἴῃ6 ξτεαΐ ὀρργεβϑοῦ ([ον. χχν. 47---..49)). 

δὲ αἰφο ῥί»ινεί μεαυ 41] ἈΔΙΠοΥΣ, μ8 8180 15 
ΚΘ ΔΏΠΟΘΙ;--- ἢ} σας ἢ οἷοςο σοτγτεβροπά- 
δῇς6 ἴπαΐ 'ἴπ 411] «ὠεέαπέα! Ῥοϊηῖα Ηδ ννᾶ8 
τηδάθ κὸ υπῖο “Κ Ηἰδ5 Ὀγείδγθη ᾽" {{0γ 81 ἰ5 ποῖ 
οὗ (Π6 βυιυϊβίδηος οὗ Ὠυπιᾶη πδίυτο); δηά 50, 
ΔἸ Βουρ Ηδ ννὰ8 ποῖ, {κα {πόπὶ, ϑυδ]θοςξ ἴο 
ἀοαίῃ, γεῖ δ ν 5 σαρδῦϊο οὗ ἁγίηξς. 

4εεῖγο Ἐδΐπο, Ὀσῖπα ἴο πουρδῦ; 
Γτυπίγαη Ὠ15 ΡΟΪΟΥ δηἐ εὐογὶγ ἀμμαῤίης 
ῥ'ρε (ἴῃ. νεγῸ ἰ5 {π6ὸ βδᾶσὴθ ἴπαξ ἰ5 ιι5εᾶ 
ἷἰπ Σ Οὐοτ. ἱ. 28, χν. 26, 2 Τιηι. ἱ. 1ο, 
1 [ομπ ἰϊϊ. 8). ΏΘΩ [6515 ΌΥ ΗΙ5 “" οὔο- 
ἀΐδηςθ υπίο ἀθδίἢ " δὰ τηδάς σοραγδαίου ἴο 
1ῃ6 Τηδ]εϑίγ οὗ ἴπ6ὸ Πιινπο ἰὰνν ἔοσ πηδη 5 
βίη, [86 ἀδν}] Ἰοϑὲ ἢἷ5 ῬονΟΓ 85 σεεεῦ (Άον. 
ΧΙ. το), δηὰ ἀδαδίῃ, ἰηϑίεδὰ οὗ Ὀδείηρς ἰογσχιῦϊο, 
Ὀοσδπὶὸ ἴο ἴΠ6 ζδιΠῚὉ} ἃ Πηοσϑθηροῦ οὗ ρϑᾶςθ. 
δίη, ἴῃδ βίης οὗ ἀδαδαίῃ, Ὀδῖηρ “"ΑΚΘη ἀὐνᾶν ᾿ 
(]οἤη 1. 29), ἀδαῖῆ νγᾶβ πὸ ἰοῆξογ δὺϊς ἴο 
ἴῃ] χὰ σας ἃ5 μεσ 'η ΟΠ σίβί. 

ῥαά ἐδὲ ῥοαυεγ οΥΓ᾽ ἐδα: 8] οτ, “" μβοϊά ἐδ 
ἐγλρῖγε οὐὁἨ ἀεδῖῃ ..) ϑδεεπηης ἴο δ6 δυϑβοϊιῖο 
ΓαΪοΓ ονοῦ 1ἢ}5 ϑαγίῃ, νυ μος ἢ ΌΥ ἢ15 πιδῖῖςς 6 
μδὰ τυγηρὰ ἰηΐο ἃ ““τορίοῃ οὗ ἀθδί ἢ -ϑῃδάθ᾽" 
([54ἱ. ἰχ. 2). Ν'νδβ8 ποῖ ἐνεσ δυπίδη Ὀεϊηρ 
ΠῸ αἰεά, οὐ ψ8ο, ννὮιο Πνηρ, ςσοννεγοά 
Ὀεΐοσε ἴ8ὲ 1μβουξξ οὗἩ ἀεδίῃ, ἃ ῥργοοῦ οὗ 84- 

ἰλη 5 ἱπιρῃ! } ΜΝ Ώρη [6505 ΗΠ ΠΊ561 ἀϊρὰ οὐ 
[Π6 σγοβϑ, ἀά ποΐξ (δε δπηρίσο οἵ ἀδδίἢῃ ἌΡΡθᾶσ 
ἴο Ὅ6 ἀεῆηινο!  ἀηα γον υϑ ὈΪΥ ἐς 15ῃςὰ ) 
Υεῖ Ὁγ {παῖ νϑγὺ ἀδαῖϊῃ δαίδη ννᾶβ ῸΓ δὐεγ 
ἀἰϑα θὰ δηὰ δὶ ἐσ τρἢ ρσγονοὰ ἴο δ6 111- 
ΒΟΥ. σοῖὴ [δῖ τηοϊηεηξ “βγᾶςθ τοϊ τι 
ΚΠΓΟΙΡῊ τὶ ιοουϑηθ55 αηΐο εἴοσγηδὶ [{{Ὁ ᾿ (Ά οπι. 
ν. 21). “ [6585 ΟΠ γϑὶ ἴἢς ΑἸΡΠΐθοιβ" νυᾶϑ8 
ΤηΔη 5. ““σάτσοεαϊίς ἢ ἴΠ6 Ἐδίμογ " (1 Ϊολπ 
ἱ. 1) πνῆο οουϊὰ “ἸΑῪ δηγίπίης ἴο ἴδ6 
σἤαγρο" οὗ ἴθοβο, ννβοπὶ Ηδ οἰαιπιρὰ ἃ5 Ηἰ5 
αν (Άοπι. νἱϊι. 34). πὸ πγουσῃ ΗΙπὶ εγα 
εἰ 5ΔῃΓ Π6α ἣ᾽ (νυ. 1χ)} 

15. “μά ἀεἰθεν ἐδόνι «υ00} Ἐλλίδετ, ἂἃπάᾶ 
ΣΙ 7910880 811 ὕποδθ, ὙΠΟ ([ἰϊ. ἴΠο56, 
ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ 845). 

αἰ! τρεὶν ᾿ἐγεεένι}] ὝΠΟ οχργεβϑίοη ἴῃ δε 
οὔ βίηδὶ (ἃ νοΥῪ πηυβιδὶ εἰ ἌΡ ΘΑΓΒ ἴο πηθλῃ 
ἐ ῆχοῦρμουΐ ἴπ6 ψνΒο]6 οὗ {ΠεῖΓ (50-ο8]]6 4) 
ἤυΐης." (ὅ86ε Αἀαϊεϊοπαὶ Νοίο.) 

σμδίεεῖ 1ο δοπάασε)] 11ΔῸ]6 ἴο {μα Ὀοηάδρθ, 
νος ἢ ἐΟΙ]ονν5. ἔγοπη ἴπ6 ϑεῆδο οὔ υπέυγρίνθη 
βίη. 5 ἀς βου ςΟη νγᾶ5 Δρρ]! ΔὉ]6 ἴο ΤΊΔΏΥ 
ὄνοη οὗ {πε ΟἹά Τεβίαπιοηῖ βαϊηῖϊθ. ὙΠ ΠΟΥ ἀϊὰ 
ποΐ ἃ5 γεῖ ροβϑθβ5 ἴῃς “"ϑρίγιϊ οὗ δάοριίοῃ 
(6. ἵν. 3---7,) 24Ἀ 

16. δὲ Ἰοοᾷ ποὲ οπ δίηρηι...ἢ Ἀλδίμόσ, Ἐθ 
Ἰαγοῦ; ποῖ ΒΟ]ὰ οὗἩ 85.618, Ὀπὺ Ηθ 1ΔγΥ- 
ΘΒ πο]ά οὗ ΑὐΣΒαμι δ δθο6. ΤὍΤῆς νογΌ 
ἰδ ἴῃ6 βαπὶὸ ἴπδὶ 15 ιιϑορὰ ἰὴ Μαίξ. χὶν. 11: 
ὙΠΟΓΟ “ Ἶ66ι15 πἰγοῖς ῃοὰ ἑογίῃ Ηἰ8 δβαὴὰ δηὰ 
ἑκα! ῥοϊά 97)" Ῥοῖετ, ἴο “αὺε δὲηι ζγο»Ἱ ῥεγὶ εϑὶπ 
ἴῃ ἴ86 νναἴογβ [ἡ ςἢ. νὴ}. ο (-ΞΞ [6γ. ΧΧχί!. 1) 
1 15 ξοὰ οὗ Οοαὐ᾿β ἰαγίηρ δοίά 977 15τ80}᾽5 ῃδηά, 
γεοίαινεησ ῥέηι ομὲ οὗ ἐδ δοπάαγχε οἵ Ἐξγρί. 
ἀξυρβι δ Νοῖθ.) Ὅδε σοπποχίοη Ὀθεϊννοεῃ 
[Π15 απὰ [Π6 ἔνγο ργδοθα!ηρ νοῦβοϑ νν.1}}, ἘΠποτείοτο, 
Ὀ6 οὔ ἢ 5 κίηἀ. [6508 ἱοοῖς ρατί ἴῃ Ὀ]οοά δηὰ 
Πεβῖ, ἴῃιι5 Ὀοεομηϊηρ σλραῦϊο οἵ ἀδδαῖῃ: Ηἰ5 
Ρύγροθο θείης αὶ ὉῪ ἀφαίῃ Ηθδ τπιϊρῃξ δίοπο 
ἴοσ τηδηΐ᾽β 5ἰη, δηά 50 ᾿Ἰρογαῖθ ἔῆοϑε ΠΟ “ΕΤῸ 
ἴῃ, ςοπείηυδὶ ἔρασ οὗ ἀθαῖῃ. 172,» «ὐα: δέέπρ; 
““}ὉΓ σοτιϊγ,,") ΕΣ νὸ σοΐεσ ἴο ϑοεπρίυγε (ἴο 
ὙΠΟ ἢ ἴδ ἢ ἴδηϑε ροϊηΐβ, 45 ἰῇ σν. 11), 
νὸ πηΐή τμᾶῖ Ξιιςἢ 15 {[Π6 σπλγαςῖογ οὗ ἴῃοβοθ, οὔ 
Βοηὶ ἴΠ6 Ὠινίης ϑανίουγ ἰδὰγ5 Ηἰς Ὠδηά, 
ςἰδιτιῖδῷ ἴπσστ 85 Η|5 οὐ, ΤΒοϑε, οπὶ Ηδ 
ΤΕΒΟ 65, ἃστα ποῖ ΔΠΡῈΪ5 ; ν᾽ ΠΟ56 5: ΠΊΡΙΥ βριπίυδὶ 
Ὠλῖυτε Δ᾽]οννοὰ οὗ Ὡο 5:1. ῬΘηΔ ΟΥ̓ 45 ἀθδίῃ, 
δοὰ τπογοίοσο οὗ πὸ ϑιιςἢ τεάθηηρίίοη ἃ5 ἰ5 
εἴεοσϊοά ΌΥ ἃ ραυπιοηΐϊ οὗ (ἢδὲ ρεηαὶϊγ. Νοῖ 
δΏξεϊ5, Ὀυϊ ““ ΑὈΓΑΠΑπΠι᾿5 ϑεεὰ," ἀοο5 Ης “ἸΑΥ͂ 
μΒοιὰ οὔ" ([54]. Χ]ῈΊ, 8, 9. 566 1η6 ποῖρ ἴποτὸ) ς 
δηά 584.γ98 ἴο ἔδποπὶ ὁ" ἔξαγ πο; οσ 1 δπὰ 
νὰ ἢ τῆ66" (0. 1ο, 13, 14). Τδῖθ “Ἰαγίης 
μοϊὰ οὗ" ΑὈτγδῆαπι5 ϑεοὰ νγὰ5 5ἰρῃι βεὰ ὈΥ͂ 
[δὲ ἰγρίςδὶ ἀγάσῆα οὐ Μουπὶ Μοτγίδῃ, ἴἢ 



γ. 17, 18. 

ἐδε παίμγε Γ᾽ ἌΠιρσεῖβ ; δυῖ Πε ἴοοῖ οἡ 
ῥῆπι τὰς Ξεεἀ οὗ ΑὈγδμδπι. 

1η ὙΥΒεγείοσε ἴῃ 411 τπΐηρβ ἱτ δε- 
Βονεά πὶ ἴο δε πιδάες [ἰκὲ ὑπο 
δὶς Ὀτεῖῆγεη, τῆλε Πα πιρῆς δε ἃ 
ππστοῖα] δηά ἐλ πι} Πρ ῥγίεβὲ ἴῃ 

ΠΕΒΕΚΕ 5. 1. 

τϊηρβ ῥεγίαιπίης ἴο οὐ, ἴο πιακε 
ΓΕςοΠΟΙἸΔζίοη ἔογ τῆς 8ἰπ8 οὔ τῆς 
Ρεορϊεα. 

18 Εογ ἰπ τῃδὲ ἢς Ἀϊπιβε]  Παῖὴ 
δι γε Βεΐηρ, τεπηρῖεά, ἢδ 8. 40]ε ἴο 
διισσουΓ ἴπεπὶ [δῖ ἀγὲ τεπηριοά. 

σαῖς ἢ Οοά ἱπίεγροβοὰ ἴο τόσου [ϑϑδς ἔγοπιὶ 
ἀεδῖα ὉΥ πιεᾶπ5 οὗ ἃ συ υρσυςυϊοα υἱς απ. 

Οὐ. τ. ὝΒι5 ἴδ νογῪ 1δὶπρ ἴῃ νυ ἢ πιθη 
Ὑτῖτὸ τδάθ ἰοντοσ ἴδῃ (6 δηροὶς,᾽"" {ΠοΙσ 
τηοτί δ! Ὑ (566 Αἀαϊοηδ] Νοῖθ οἡ Ὁ. 7), ννὰ5 
δὴ Ὡς ἢ πλδάς ἘΠΟΙ͂Γ ΞαΑἸ Δ ΟΠ ΡΟΘ510]6. 

Οὐ. χα. Α5 ἴὴῇὴ ΑὈγαμαπὶβ ϑεθὰ “Ἅ 4}}] (δ 
ὩδΔίοῃς οὗ 186 ΘΑΥ ᾿γογο ἴο Ὀδ6 ὈΪεποοα,᾽) ς0 Ηὀδ 
νι ἢο “ἸΔ!ὰ Ηἰ5 " τοάδοσηηρ ὁ πδηὰ " οη Αὔτγα- 
Βιδπὶδβ 8εθά ἀϊὰ {Ππογοῦγ, ΥἹΓΓΌΔΙΥ, τεβοὺς ἔγοπΣ 
Ὀοηάδξε 41} ταδηκιηά (ςρ. Οδ]. 11... 29). 

17. ἢἘδεγεζογε] 1.1ἴ. . ΨΏρησο : 5ῃονην 
δαὶ ον. 17, 18 ἤον ἴτοπὶ σ΄. τό ἴῃ ἴΠ6 ἸΝΑΥ͂ 
οὗ ὑεῆςθ. δίηςες Ηδ εἷδίπιϑ 4 τρῃϊ ἴο 
τααςὰς Αὐτδἢδπηη 5 96εὰ.---ἰο τράρεοπι [ῃθπὶ 85 
ΗΒ Ὀτείῆγεῃ, - --ἰξ δεδουεά Η!»", ἴον ἴῃς ὅ}}} δπὰ 
εδεςῖνε ἀϊἰσοθδτρε οὗ {πὸ ψοτκ Ηδ μδὰ υὑπάοτ- 
κεν, 10 δε παρ ἴπ 811 ἘΒΠΊΠπ κα (ν. 1ς) ἐξέ 
δ210 ἴδετη; ποῖ ΟἿἹΥ ἰακίηρ ὑροη Ηἰπὶ “ἴῃ 6 
ἴοττῃ οἵ ἃ Ξογυδηΐ," Ὀυιΐ 4150 δι γα πρ “ὁ ἴο 
ἀεδῖῃ " (ΡὮ]. ᾿. γ, 8). 

δε] οἵ, "" θεσοῃῦθ;᾽" [σοι ρῇ [6 Ῥγόςθθβ οὗ 
1Π2] ἴο πιο ἢ Ηδ νγᾶ5 συυν)]εοςϊοὰ τ ν. Ξὴ; 
γε μί ἀπά γα δύμη Α ἀοιυθῖ!ο υδ 1ῆς- 

σα: (1) δαυένρ εοπιρασ τον ἴοΥ ἴῃ νυ ΘΑ ΚΠ Θ5865 
οἵ τπιεῆ: (2) ἂπὰ γεῖ μέ βιί (οτ, “{πικῖ- 
ὙΓΟΓΩΥ 7) ἰη τοραγὰ ἴο 411 {πδὶ ννᾶ5 σθαι ϑιῖδ 
ογ ργοσυσιηξ τοσοηςσ !δίοῃ Ὀεΐνγεεη πὸ ΠΟΪΥ͂ 
Οοὲ δηά 5ἰπῆ:] τηθη. Η!5 Δ 0] η695 ἴο σοά, 
τὴ μδα δε ρτγονεὰ ΌΥ̓ Ηἰ5 οπάυγης [6 
ΕΧΈΓΟΙΠΥ οὗ 50 εχ, 4150 λϑϑιιγοὰ »πηεη τἢδξ 
[87 πρῆϊ τγεὶγ οὐ Ηΐπὶ 85 μα δύ μ ἰο ᾿δεὶγ 
ἐπτα. ἴῃ Ηἰπι “ἐπε ἀπά ἐγ ποῖ ἴο- 
ξεμκετ " (Ρ5. Ιχχχν. :ο; ςρ. Ἰχχχίχ. σ, 2) 14).ὕ 

ὀϊσό ργισ ἢ ὙΠ Οτεοκ ννογὰ οσςιγβ ΟὨΪΥ 
οὔοδ ἴῃ ἴδ Ο.Τ'. ἴπ [μον ἰν. 2 (δε Ηθῦγονν 
πογάὰ ἔμεσε Ὀεΐηρ 5 ΠΊΡΙΥ ““ ῥτίεβι ). Οοιιρ. 
ΟΣ. 21. ἼΠε μάέεα οἵ Ηἰ5 Πρ ἢ ΡΥ ΘΞΕΪΥ ἔμπο- 
ἰἰοῆς μδὰὰ Ὀξεῃ Δἰγθδαῦ Ργεϑεπίθα ἴῃ τ. 1ἱὲ: 

ΑΠΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἡ (ἨΗᾺΑΡ. 

7. “ Μλάοεϊ ἢὶπὶ 4 [Π||6Ὲ Ἰοννοσ ἴἢδπ (6 
ηρεῖ5. ὝΠΟ ἴννο ρυποῖραὶ 4ιδϑῃοησβ ἀτθ, (1) 
πἰκίετ βραχύ τι ἤοΓΟ ἀδποίοβ “ἃ 1{Π|Ὶ6Ὸ (ἢ 
ἀξετοο),} οσγ, ὁ" 1|Π|6 Ἐπὶ :. δηὰ (2) ννῆδῖ ἰ5 
τς παίυτο οὗ [86 δυπιι]δίίοη (ἐλάττωσις) 
δετο σροίχθῃ οὗ. 

Ϊ, ΑἸΙΠουρΡἢ βραχύ τι 15 σάρδῦϊς οὗ εἰ ΠΟΥ 
πικληίης, γεῖ ᾿ξ ΠΊΟΓΕ {γεα ἘΠ ΕΠῪ 515 118 65 “Ὁ Γ 
ἃ τὑοτί {1π|6. 80 [ἰἴ 15 ιϑοα ἴΏ ἃ ρᾶ455ΔΡῸ 
σι ἢ τε] 1Ππ|οίγαίοα τῆ ἰοχί,--- Ῥεῖ. ν. το, 
“Τῇ» Οοὰ οἔὗἙ 411] ργτᾶςε, σγῇο ἢιδίἢ οδ]]δά υ.5 ἴο 
Ηϊβ εἰεγπαὶ σίογυ ὉΥ ΟἾγιϑὲ |[6βιι5, δίϊεσγ τῃδέ 
γε βατὸ σωεγεά α αυδέΐε, τλλκα γου ρεγίεςϊ." 

{πὸ βδογίῆοε Βεΐηρ Η]Π156}Ὲ (νυ. ο, 14). 
ἐπ ἐῤίπρ: ρετιδιπὶηρ 2ο Ο Δ5 1ὴ ςἢ. νι ΩΣ, 

Ἐχοά. χν!. 1ο, υΧΧ. (Βὲ ἰδοὺ ἔογ ἴΠ6 
Ῥεορὶε 29 Οοά-ευαγά, ἴπαῖ δου πιᾶγεϑὲ Ὀγίηρ 
1ὴ6 σά.565 υπηῖο Οοὐ ᾽). 

ἐο »ιαῖε γεεοποι αἰΐοπ 70γ] πὶ [Π6 οτἱρίηδὶ, 
Οἠδ Μογά ; ἴΠ6 βατὴθ παῖ οσσυγβ ἴῃ 5. ἶχν. 
41 ΜΏΟΙΟ 1ἴ βἰλπάς ἔοσ [106 ΗἩρῦτγονν νοσὰ 
ὙΥΠΙΟἢ 15 ΠΟΙΠΠΊΟΠΙΥ γεπάογοα “' τηλκο Δῃ δἴοπο- 
τηθηΐ ἴον," Ὀυΐϊ ἰη Ὦλδη. ἴχ. 24, “ΤΏΔΚΟ τὸ- 
ςοπο ἰδίϊοη ἔοτ." (866 Νοῖθ Ὀεῖονν.) ΟἿΚ 
ὉΥ δἰἱοπίπρ ἔογ 5ἰῃ σου]Ἱὰ Ης τεβίογε πιδῃ ἴο 
Ὧ15 ῬΓΟΡΟΥῚ σεϊδίοη ἴο σοά. 
φ δε ῥεορίο)]Ὶ 1,ονὶῖ, χυὶ. 24 (οη ἴδε ΠΑΥ 

οὗἩ Αἰοποπλθηῖ); σοπιρ. «ἶ.. νἱϊ. 27. 

18. Ηδθ.15 υδ᾽βοὰ ἴο Ὀ6 ὈοϊΉ ““ πιογοῖδι] 
πὰ ἐδ μῆι}:" “22 Ηπς ἰ5 δῦϊς Ὀοϊῃ ἴο ῥΙῪ 
ἴποδ6 [δῖ τὸ ἰετηρίοὰ δηά ἴο γψίνο [ῃθπὶ σϑδὶ 
ΒΕΙΡ :---ἰῃθ στουηά οὗ εδοῦ ηυδὶ!βοδίζοοη Ὀοίηρ 
εἰνθη ἴῃ ἴδο οἶδυϑθ, “"ἴη ἴδ Ηδ παῖδ δβυΐ- 
ζοστϑά, Ὀδϑπ Η:128917 τοι οὐθ4,᾽" [ἡ [δῖ Ηδ 
Ἡ;» εἰ ννὰ8 βυδ)οςίοα ἴο τοπηριδίίοη, ΗΘ οδῃ 
βυτρδίῆιΖο. [ἢ {παῖ Ηδ ςοπιηυδὰ ἤἥππῃ υπάοῦ 
1δλ6 υἱπιοκῖ ργοόβϑϑιγο οὗ ἰοπηρίδιίοη, ἀπά “' 5υ- 
ἔεγοὰ " (ἴῃ [Π6 βΑπΊ6 δβοϊιυϊθ 96Ώ 586 85 ἴῃ 1χ. 26, 
ΧΙ. 12), Ηδ 15 “" ρεγέεοϊεα " 85 ἴῃ “ (δρίδίη 
οὗ ουζ 5ἰνδίίοη " (υ. 1ο). Οοιῃρ., τ Ῥεῖ. 1". χ ; 
“ (Ππϑβῖ ἢαῖἢ οῆςε βυβογοὰ ἔογ βδἰηϑβ.. ἴο ὈΠην 
υ5 ἰο σοἀ." Μνὲ δῖὸ ηἠοΐϊ, (πογοΐογο, ἴο ἀϊ- 
Ἰυϊο “Ηδ ἐς αίε ἴο βυςςσουτ᾽" ἱπῖο “" ἢθ δα: 
ἰκαγηΐ ἴο βυςςοιγ," Ὀυϊ ἴο ρκίνα [86 νογὰ 
“. ΔὈ]6᾽" 1ἴ5 411} ἔογοθ ; ἃ5 ἰῇ Υἱῖ, ἃς, “" δ ἐς 
ας ἴο 5ᾶγν6ὸ ἴο ἴδε υἱϊοιτηοϑί."" (ὐΟΙΏραΓΟ 
ἵν τς. 

ἐρερι ἐδαὶ ἀγὸ ἱθριῤῥίεἢ Α ἀεκογιριίοη οὗ 
τηδηκίηὰ δῇ ἰάγζε; νγῆο ἃγὰ 41]1 υπάογροίηρ ρτοὸ- 
Ὀαϊΐοη. Υδῖ {π6 τβουρῆϊ ννᾶ5 οὔθ ἴηδὲ ννουἹὰ 
Ὅδ6 5ρΡΘΟΙΔΙΥ ννοϊσοπις ἴο ἴπΠ6 Ηεῦγενν ΟΠ γ5- 
[Δῃ5 ἴῃ ἴΠογ οχίϑεπρ (1415. ' 

1. 7, 8, 9,γΚκ 10, 11, 13, 15, 16, τ. 

Τῆς Ηθρθτονν νογὰ α9οοὸ (Ὁ) οἴη ἢδ5 τἢϊς 
τιθδπηίης (ε... 5. χχχν 1ο, Ηοϑ. ἱ. 4). 

11. ὙΠῸ Βυπιι!αζίοη, οὐ ρα νδίίοη, οἵ ἀϊ- 
τηϊπα ἴοη (ςοῦῆραγε {Π6 5 ΓΙ ΚΙΠΡῚΥ ϑἰπλη]αγ ὁ ἀ6- 
ταϊπυῖϊίο σἀριτἰ5᾽ οὗ Κοπίδη 1.4.7}, ννου]ὰ ϑθθηὶ 
ἴο τοῖο ἴο πηδη δ »γπογίαἰγ. ΤὨϊ5 Ποϊὰς 
ξοοά, ννῇοίΠμοῦ ννὸ Ἰἰοοῖς ἴο [Π6 ϑορίυαριηΐαδὶ 
“ἐ γηδάοϑι Πῖπὶ ον οῦ (ἤδη (ἢ6 Δηρε5,") οὐ ἴο 16 
Ἡδροῦτονν, “Ὕδου πηδάσοί δῖπὶ [41] Ξῃογί οὗ 
Οοά." ἔογ (1) 'ἴπ 1ὰκ χΧχ. 35, 36 [(ἢς 
ἐς ΠὨΠάτγοη οὗἩὨ [Πδ τοβυγγοσξοη "ἢ ἅτε ἀδϑςτὶ 
ἃ5 “Θαιιδὶ ἴο {πε δηροὶβ" θεσᾶυϑε ἔΠΕῪ “Ἢ σδη 
ὯΟ πιοῖα αἷε 5" Δηά (2) ἰη Ἀοπι. 111. 23 1 5 βαιά 
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οὗ (Δ]Π]Θὴ πιθὴ ἐμαΐ (ΠΟΥ 411] ““σοπὶὸ βῃοτί οὗ 
(ὑστεροῦνται) ἴῃθ ἸοΟΓΥ οἵ Οοά" (ὑστερέω 
ἰ {ΠΟΙ ΧΧ. εὐ λντα ΤΟΡΓΟΘΘηΠ Πρ 6 ννογὰ 
ἽΦΠ, Ὡς ἢ 15 υϑοὰ ἴῃ Ἐς, νἱ]]. 5). [ἡ σ᾿. ο οὗ 
(ἢ 15 σπδρίοσ ἴξ 15 ρἰδιη ἴπδξ (6 ““ θείης τιδάδ 
Ἰονγοσ " τηυϑὲ 5 ΣΏΙ δερρέἑῥαλίονι ;----α Ἰυχ}}18- 
τίοη νης ἢ ἱηνοϊνοά “6 (Π6 βκυβοπηρ οὗ ἀθδίῃ.᾽" 

Βοίῃ [6 Ηδθῦγονν δπὰ ἐδ Οτϑεκ νοτὺβ τὸ 
γίυαίε ἴῃ τηρδηΐηρ, δηὰ τπεγοίοτο ποῖ 
δυϊϊοὰ ἴο Ὀ6 υϑεὰ οὗ Οοὐΐβ ἔοππηϊηρ τηΔἢ 
ογὶ σίπαὶν ἴῃ πῃ ἰηΐοτίον βἰδίθ. Βυΐ {ΠΕῪ οπ- 
Ἐγοῖν 141} ἴΏ ἢ (86 Ἐδουρῆς οὗἩἨ δὲ5 δἰηκίηρ 
ἰπηῖο 8Π δυποσπδὶ δπὰ ἀορτδάοά οἰδῖθ. 

8. Τνο ἀϊβοτγεηῖ νογὺβ ἴῃ νυ. 8, 9 ἀτὸ Ὀο[Ὰ 
τεπάογοα ΟΥ̓ "' 566,᾿ ἢ ΑΝ, ὙΠ νετῦ ἴῃ υ. 
8 (ὁρῶμεν) 8 ἴῃ6 σοπιποη νοῦ ἔοσ ϑεοίηξ 
νὰ (ἢ6 εγθ. Ὑμαῖ ἴῃ ν. 9 (βλέπομεν) 15 
οβεη ιι5εἀ οὗἩἉ πιοηΐδ] ρογοθρίίοῃ (85 ἴῃ 111. Χο, 
Χ. 251 οπι. Υἱ}. 23). 

9. [πεοίοβά οὗ χάριτι Θεοῦ, ““ ΌΥ ἴδ6 στᾶσα 
οὗ Οοάὐ," Οπξθη δηὰ οἴμοι ΘΑγῪ υυγίετβ, Ὀοῖἢ 
Οτοοὶς δηὰ [1,ἴπ, σοδά χωρὶς Θεοῦ, “ἀρατί 
ἔτοαλ Οοά." ΤὍῶο (δῖϊ5 ναγίουβ ϑθῆϑοϑ ἤδΥθ 
Ὀόθη ρίνοη---85, "ἀοϑογιοα οἵ σοά ;᾿ οτ, “νυ ῖ- 
ουξ͵ δἤδοϊηρ πὸ Οοάποδά :᾽" οσγ, “ (ἔοσ 4]},) 
Οοά δἴοῃο ὀχοορῖ.:" Ὑδεοοάοτο οὗ Μορϑυσϑίία 
νγοηΐ 50 [ὯΓ 85 ἴο ἀδοΐαγε ἴῃς σοδάϊηρ χάριτι 
Θεοῦ ἴο ἢ μη»εοαμίηρ. Ὑεῖ ἰἴ ἰ5 ἢονν δοςορίοα 
ΌΥ Αἰπιοϑί 4}} [πὸ στ ςδὶ θά ζογϑ. 

9. ὙΠΟ ΓςΟΠΙΓΟΥΕΙ͂ΘΥ 85 ἴο ψΠΟΙΠΟΓ ὑπέρ, 
'π σᾷϑ65 {κθ {Π|5, δ6 δαιϊναϊεηὶ ἴο ἀντί, ΠΙΔΥ͂ 
ὍΘ ΓΔΙΓΙΥ 5οϊνοὰ τῆυ5. ὙΠ6 ρῥγεροβϑιτοηβ οὗ 
{Πεπηϑεῖνοϑ συρβεσῖ αἰ ογοηξ Ἰάθαϑ: Ὀυϊ ἴο 46 
ἐἔρῃ ὈδΠΔ]Ε οὗ ἃ ρῬϑίβοῃ ᾽ σεδά γ συρροσίὶβ ἴῃς 
ἰάρα οὗ ἀγίηρ “ἴη 5 Ξοἰεδά," Ὅ]5 15 ενὶ- 
ἀδηΐ ἴτοτπι πὸ υ86 οὗ ἴΠ6 νογῦβ ὑπερθνήσκω 
Δηά ὑπεραποθνήσκω ἴῃ οἰΔ55ῖο4] Οτοοκ. ὙΠὺ5 
ἴῃ Ευπρ. “ ΑἸΪς.᾽ ὅρβ ψὸ ᾶνὸ ὑπερθνήσκειν 
σέθεν ἴο τορτεϑοηΐ (Π6 βάπιὸ ἂοῖ νι ὶς ἢ ἢ 446 
μὰ Ὀδοη ἀοϑοροα ΟΥ̓ τέθνηκεν ἀντ᾽ ἐμοῦ. 

ὝΝἤοη νγὲ ἤρᾶσ οἵ οῃθ ΓΏΔΠ 8 “πε ἔοσ 
(ὑπὲρ) ἰδ ρϑορῖθ, ἐδαξ δὲ «υῤοίςε παίδοπ ῥεγὶ δῷ 
ποῖ" (]ομη χὶ. ςο, ςρ. ΧΥΠΙ. 14.) 1{ 15 αἰ ου]ῖ 
ἴο ἀνοιὰ [πε ἰδουρὰϊ οὗ ἃ υἱκαγίοι. ἀθαῖῃ. 

ἌΝΏΘη τ ἰ5 υγροά, " τῃδλί, [ἡ Ηδ ἀϊεὰ ἕογ 
(ὑπὲρ) 411, ἴῃεη 411 ἀϊθὰ " (2 (ογ. ν. 15), ψῈὲ 
ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ δά, “ γε5, ἀἰδὰ σοργεϑθη δι νου ἐπ 
ΗἸ»ι ἐῤεὶγ σμδελἐμέε.," 

Ὑεῖ 4 σοτηραγίβοῃ οὗ ἴνγο δυο ἢ ρΡΑβϑαρΡῈ5 85 
2 8. χυἱὶ. 32 δηὰ [οδη ΧΙ. 37 ΤῊΔῪ ξῖονν τἢδὲ 
Θδοἢ ρχεροϑιτίοη 5{}}} σεϊδίῃβ 1ῖ5 οὐνῃ αἰσηςξ 
Ρθδᾶϑ6 οὗ πλεδηίῃξ. 

10. [{|5 οὈϑοσυδῦϊο τῃδὲ 
(1) ἴῃ ςἢ. ν. 7)--Ὃὸ ΟἸ γιϑι 5. “' θείη τηδάθ 

Ῥογέες "ἢ ἰ5 δηξποίὶς ἰο “ἐπ “δὲ ἐα4γ5 ἡ" ΗΝ 
“Ζ2εε6" (πὩῖς ἢ Ιἴ56 1 15 τηθαηξ ἴο 1ΠΠ5ἰταῖς Η 5 
ΔΌΙΠΥ ἴο ““ϑγιηραΐῖϑο ὙΠ Οὐ ἐηβγηεῖ οι," 
οἷ. ἵν. 5). ᾿ 

(1) ἴη υἱῖ. 1 15 δητ πεῖς ἴο ὁ’ τηθη [παῖ 
ῥαυε ἐηβρηε 64." 

[1 15 ρσγοῦδοϊο, ἔπογείογο, [δὲ 1[ὴ6 τελείωσις 
ΟΥ̓Ἰ,. 1ο 15 δηε πεῖς ἴο ἐπε ἐλάττωσις οὗ σ΄. 9: 
δηά 50, 85 (86 ἰαϊίεσ σοηϑίϑιθα ἰῃ Η]5 ἀϑϑυπιης 

ἃ πδῖυσο ἔπδὲ ννὰβ σδραῦϊο οὗ ἀγίηρ, ἴ[Π6 ζοϊτηοσ 
ταυϑβὶ σοηϑίσὲ ἴῃ ἰδδί ἡδίυγο θείης γαηϑξυϑοε, 
ψ ἢ 6 ρον Γ οὗ δὴ δηῃάϊοβθθ 11ξ6,".- τὴο 
δια515 οὗ ΗΙ5 ργεβδίμοοά (ςἢ. νΥἱῖ. στό). 

11. Ὑῆε ρῥγθροβιτοη (ἐκὴ 15 [6 οἠθ υϑοὰ 
ἴῃ ]ομη ἱ. 13 (“Ὀοτη.. οὐἼΟοά ), νἱ. 46 (“8ᾶν6 
Ηςε τιμαὶ ἰ5 9, Οοά 3), 1 Οογ. ἱ. 320 ("9 Η»ι ατὸ 
γε ἴῃ μηδὲ |[650.5᾽,}}, 1 Ϊομῃ ἷν. 4 (“γὸ ἃσὲ 
07 Οοά, 111|16 ςὨ]άγθη᾽)). 

13. Ῥϑαΐπὶ ΧΥΙ; βρϑᾶκβ οὔ ΟἿθ ννῆο τυᾶς 
ταὶϊϑοὰ οι οὗ [δε ἀορίῃβ οὗ σι θην, ἔτοπι (ἢ 6 
τηϊάςε οὗ ἴ[Π6 “ὁ ϑῃδῖοβ᾽ οὗ ἀδαίῃ δηὰ Ηδάορς, ἴο 
6 [86 ““Βεδὰ οὗ 86 πδίοηϑβ᾿" (υ. 44);--- Οηο, 
ψν πο ννᾶ5 γρῃΐθοιυβ δπα ρυγὸ θείοστε σοά (νυ. 
20, 24) δηὰ ἴῃ ψβοπὶ Οοά ““ βαά ἀο] Ὁ" (υ. 
19); ὈυϊΪ ν πο δϑοογίροαὰ ἩΠ!5 “" βα] νδίοη ̓" ἴο 
Οοά (υν. 2, 35,) 46), οἰ πς Ηἰπὶ “ἢ ΜΥ 
Οοα" (νυν. 2, ό, 21, ,ϑ, 29), δηά ρῥτοΐεβϑίην 
ἰαιὶ Ηδ νψνουϊὰ "σιν {πδηκ5᾽) ἴο ΗἸϊπὶ 
“( δίηοηρ ἴδ6 παίίοῃς ᾿ (υ. 49). 

15. Τὸ ζῆν μᾶ5 [Π1|5 ρῇδϑθ οὗ πηϑδηΐῃρ 'ἴῃ 1ῃ6 
ννῈ]]-Κηοννῃ τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ζγν κιτ.λ.; 
“0 Κηονβ [ἢ ἐῤαὲ «ὐο εαἱΪ ᾿υὐπσ 6 ποΐξ ἴῃ 
{ἢ ἀοαίῃ, «πὰ παῖ νγὸ Τδ]] ἀθαϊῃ 6 ποῖ ἰπ 
γα νης δ ΟΟΙΉΡΑΓΟ 4150 2 Μᾷδος. νἱΐ. ο; 
ΒΕΓ τὸ παρὸν ζῇν 5 ἴῃ οοηΐγακέ ἢ [Π6 ζωή 
οὗἉ οἴθγη γ. 

16. Τα νἱονν ἢοσῈ ἕδη οὗ (Π6 νογά ἐπι- 
λαμβάνεσθαι ΤΑΑΥ Ὅδ ςοηβτγπιοά Ὀοΐῃ ἔτγοπι 
οἰαβϑίοδὶ Οὐσθεκ, απ ὉΥ͂ τηθδηβ οὔ 6 ΧΧ. 
(δ ϑϑἰβίθά Ὀγ ἴ6 Ηεῦγεν). 

Ι. [ἡ Ῥϊαῖο, "ἴμὸρρ." ΧΙΙ, 8. ), 16 ποσὰ ἰ5 
υϑο ἴῃ [86 δθῆϑε οὗ εὐαῤρηέηρ ἂς ομε; οαῦη 
([Π666]] δΔηά ϑοοίί), δηὰ ἴῃ 1 γϑια5, "η Τίτηοπ." 
Ρ. 98 (45 15 ροϊπίδά οιῖκ ἰο πιὸ ὉγΥ ον. 1. Ρ. 
Ὑννοθα), 11 15 ιϑϑὰ ἴῃ {Π6 56η96 οὗἉ " Ἰαγὶπρ Ομδ᾿ 5 
Παηᾶ οὔ ἃ ρεΐβοῃ ἰῃ {πῸ γᾶν οἵ οἰαϊ πλης ἃ 
ΠΡ ἴο τόβοια πὶ ἔγοπῃ υἱοΐθποο οσ ἱπρτϑοη- 
τοοηῖ ") (ἴα {πὸ ννογὰβς οὗ 186 οἀϊΐογ οὗ ῃο 
ὁ Οτδῖ. Αἴ. “( αἰίχυοπι ἰηθο(ἃ τηδηὰ νἱηά]- 
οἄτα εἴ ταρίοτί ογερίυ πὶ γ᾽). [1 5 ενϊάθηξ 
[μὲ (815 τϑοβηΐοα] 5θῆϑα βῖνοβ ἃ β͵ΘΔΙΙΥ 1π- 
ογθΆβοα ἔοτοα ἴο {86 ἔνοχοι δουλείας οὗὨ σ΄. 1. 

1. Τίς Ηδροῦχονν νοῦ, ἕο μοῦ (δ6 
,ΧΧ. υδὲ5 ἐπιλαμβάνεσθαι ἴῃ Ἶοτ. χχχὶ. 32 
(Η τ. νι]. 9), 15 ΤΠ. ΤῊΪ5 15 υϑοὰ ἴῃ [κὸν.Ψ 
ΧχΥ, 4ς,) ΠΟΙ {86 5γδθ 6 ἰα ὈΙάάδη ἴο “ το- 
Ἰονα "ἢ ΟΥ̓ ΔῪ ἃ 5: γθηρ  Ποπίηξ παπά ου, ἴΠ6 2οο» 
ὀγοίδεογ (ςρ. Ἡοῦγ. 1). τὰ, 17), νγυῆοϑε ““δαηὰ 
ΑἸ Ιει ἢ," ---ινῃο 15 ἴοο ξεεῦϊε ἰο ἢεῖὶρ Πιπιβοῖε, 
Βυϊ Πεῖὸ ἴῃς 1ΧΧ. δὲ5 ἀντιλήψη, ἴ6 54πὶ6 
νγογὰ 85 ἴῃ 158]. χὶὶ. 9. (Οὔ ϑβοσγνο ἴοο {μδί ἐβοή- 
θησα οὐοιῖ5 ἔννῖσθ ἱπηπηο ἰδ οἷΥ αἰετγννατάς, 
νυ. το, 131 8ἃ5 βοηθήσαι ἀοε5 ἴῃ Ηδφδτ. 1]. 

Ἰηϊγεπε αὶ, ἱπάθθά, 86 οχργεβθίοη Ἴοη- 
ἰδῖτϑ [πὸ δου ρΐ οὗ "ζαξίηρ οπα Ηΐρε δε παίμγε"" 
οὗ ἴῃοβϑε ψβοπὶ Ηδθ ψνουϊὰ ταβοιυο :---οσ ΟἿΪΥ 
[05 οουἱὰ Ηδ ὃδδ6 50 ἰάεπιπεά ἢ τΠόπὶ, 
[δαὶ Ης οου]ά εἰαὶν»ι ἐδεηε ας, Ηἢ" οαυη. 

17. Ὑπὸ σοτσζά τι56ἀ οὗ ἴδο [,οντἰςδ] ρτϊεβὲβ 
ἐγ κίηξ γοσοοης! ]! φΊοη ᾽) 15 ἐξιλάσκεσθαι. ΤΟ 
τνογὰ Βεῖδ υϑοὰ 158 ἱλάσκεσθαι; ΜΕ οἢ Εἰϑονν ΒοτῸ 



τι, 2.} ΗΕΒΕΕΝ 5. ΤΙ, ΔΙ 

5 υϑεὰ ΟἿΪδγ οὗ Οοὐΐἷξβ “" 5ΒῃΒονηρ ΠΊΕΓΟΥ Ἶ ΟΥ̓ 
εἰ ογρανηρ,," Ὀμΐ πενὲσ (245 6γο) ὙΠ δη 
δοςυξκαῖϊνε ἀῆοτ ἢ [Ιη Ὁ δη. ἰχ. 24, ὨΟυνΟΥΘΥ, 
νὰ πᾶν ἴῃς ἐχργεβείοη ἐξιλάσασθαι ἀδικίας ἴῃ 
(δ ἀεκετιρτίου οὗ Μεϑϑίδῃ 5 ννογκ. [{ ψου!ὰ 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΠἹΠ. 
ι Ολγίεέ ἐς σιογέ τυογίλγ λα» δ οξές, ἡ ἐλεγέ- 
γε ὑῦ τοὸὲ δείξευε ποί ἐπ ἀΐνι, τό «δαὶ δὲ 
πεογέ τυογίλγ δεκίεληιο δα» ἀαγάλεαγίεαὶ 
7:γαεί. 
Νν ΗΕΕΕΕΟΒΕ, ΠοΪγ δγείῆγεη, 

ρατγίδίςεγϑ οὗ τε ἢεᾶνεηὶ]ν (8]]- 

ΓΗΑΡ. 11]. [Ιπ εδῆ. 1 «δὰ 1 ἴὶ ᾿ᾶ5 Ῥθεη 
ϑδόνση ποσὶ ἴῃε Ο. Τ., ἥγεῖ, τμδῖ Μεββίδῃ ννᾶ5 
᾿ΠΠΠῚΕΔΘΌΓΑΌΪΥ 51 ρΕΓΙΟΥΓ 1η ἀἸ ΠΠΥ ἴο [86 Δηρεΐβ, 
δτουξὰ ᾿ποπὶ ἴΠ6 ἰὰνν ννᾶβ βίνεη  δηά .ἐ- 
εοπάϊν, ἴμδαὶ Ηδ νγᾶὰβ ἴο ἴδκε ραγτί 1ῃ πη’ 5 
Πδίυτε δπὰ ϑυ οσ ἱπ τ ΓῸΣ πιδη δ βδϊναδίοῃ. 
ΤΙυς Ηε ἴ5 ηυδιιποά ἴο βἰδπὰ Ὀεΐνγοεη Οοὰ 
ἀικὶ πιδῃ ; τδικιηρ διοηῃεηοηῖ ἴο σοὰ ἔοσ ἴδ 
51 οὗ πιδη, δηὰ 5Δ ΓΟ ΕἸ Ὑηρ πιδη ἰῃαὶ ΗΘ ΠΊΔΥ 
ἄγαν ποᾶτ ἴο σοὰ, ἴῃ οἵἴμοσ ννογάξ, πηδ ἢδς 
ἴῃ Ηἰπιὶ ρτεςίβεὶυ νυννυμδί ἢθ ποοάρά, ἃ "" τηοςῖ]} 
διὰ [18] ΗἸ  Β-Ῥγοσῖ" (11. 17). 

Ηετε, ἱβεη, ννὸ ἴᾶνθ στεδοῃοὰ [6 ῃσχίης!ραὶ 
ἰορὶς οἵ (ἢ6 Ερίϑιϊθ, [6 ΗἸΡΠ-Ρυοϑιμοοά οὗ 
Ομηξι. Βείογε 115, ἤούγευοσ, 15 ἀἰϑοιιϑϑθά, 
ΔΠΟΙΒΟΙ Ὀ ΓΕ ΠΙΠΑΤΥ τοπηλγὶς τηυδὲ Ὀ6 τηδάθ. 
ΤῊ Βουρμξ τῖρῃϊ οσςυγῖο ἃ Ηςθτεῖν : “ Βυΐϊ, 
τοῖν 411 (δὲ [258 ὕδοη ὑγροὰ σΟΠΟΘΓΏΩΣ 
Ομηκί, πηυϑῖ ννὸ ποῖ 511} γεοοξηζο ἴτἴἢ6 δι.- 
᾿δοτιγ οὗ ἴδε 1 ἂνν, ξίνεπ ΌὉΥ Μοβεβ 85 Οοά β 
εὔτονυ,---ὐ οἢ 1ἂνν 15, 1η ἔδοῖ, οὐ ἘΠ᾿6 -ἀδοὰ 
ἴο ἴῃ Ροβϑδϑϑίοῃ οὗ ἴῃ. ΗΟΙΪΥ [πὰ )" ὙὨϊ5 15 
ἀςροΞεὰ οἵ ἴῃ ςἤῃ. 1, 1ν  Ποτο 1ἴ 15 ϑῃονγῃ 
ΚΣ Δίοσθεοβ νγἂᾶβ Ὀυϊ “4 ϑεγναπί ἴη Οοά β 
Βουϑςε,,"" ὈδΑΥηΡ Ὑπ655 ἴο πὸ ῆο 5δουϊὰ 
οὐτο αἴζεσ ἢἰπὶ; δηὰ [δὲ (δηδδῃ νγᾶ5 ΟἿΪΥ ἃ 
ἴτρε οὗ ἴπῸὸ Ἀεϑὶ ψ ἢ ῖςἢ 8 ᾿ῃ Γόβοῦνθ ἔοὸσ ἴδε 
Ῥεορίο οἵ σοά, [ΠΥ ννἢο ἀἰπθο!ενοὰ σοῦ 5 
ποτὰ 25 ρίνεῃ ΌὉΥ Μοβεβ ψόγὲ Ἵχοϊυάεα ἔτοπὶ 
Οζηᾶδη, Ποὺ σδγοῖ σὁῃουϊὰ ννὸ Ὀδ6 ῃοῖ ἴο 
πεζίεςι ἴΠ6 Οοδβρεὶ πιοϑϑᾶρο ! Ὦον δαγηδϑὶ ἴῃ 
“ὁ Βοίδιηρ, ἔδλϑξ οὐγ (σονθηδηῖ) Ὀγοξοϑϑιοῃ ᾽" 
μὰ 14)} Ἰοοϊκῖηρ ἴο (μῆβί ποῖ οῃ]γ 85 Οοά 5 
δ. ῥγίε:}, ἴο ῥῬσοουτο οΥξΊν 655 οὗ 5η5, δυΐ 

Δ8ὸ 25 σοά᾽β ΕπνοΥ, ὑνῇοϑο νοΐςθ ννγὰ ἅτὸ ἴο 

1, δον ὀγείδγεη...Ἶ το ὈΟ15 ΟὗἨὨ Ἐπ ἕΆτΉ ΠΥ, 
πἰης ΟΠ γσιϑί, πὸ δυϑίθογῃ ἥῸπὶ ἴπ6 ἀρδά, 
[5 τδηςτποὰ (1. 1ο, 11); δπὰ ψνῆο ἃτὲ 
“Πρ " το Ὀ6 ΒοῖΓ5 οὗ ἃ ποδνθη)ν ἱπδογιίδηςσδ 
((χ. ᾿ς ; ερ. Ερῆ. 1. 18 ; ΡὨ]]. 11. 14). 

«οαΣἰδεγ} οἵ “ σοηίεπιρίδίο ; "--ἢχ γουγ 
παὐηά9 οἡ ΗΠ. ἢ 

ἐς “«πά Ηγδ Ῥγιρη--ιῖ πο. Μοϑβϑε5 
ἰιδὰ Οοὐ δ ""Δροβίϊε" ὑπερ 1, 1το----τό), 
ἰο ἰελά [ς“τδεὶ οιἍἫ οὔ Εγρὲ ἀπά ἴο γίνε ἴἢθπὶ 
Οοάς εονεηδηΐ; δυῖ 1Πη6 τηδιπίοπδηςθ οὗ ἴΠ6 
Οὐτειδπὶ νγ25 ργονιἀθὰ ἔοσ [γουρ ἢ 186 δ κἢ- 

8θδη, ἐδογοίογο, (δδὲ [86 Α ροϑβίϊο δὰ ἐπιρ]ογοὰ 
ἃ ἴογπι οὗ ννογάϑξ, νν ἰςἢ Ὀεβιίοα Οἡἱγ ἴΠ6 Με- 
ἀϊδῖοσ Ὀοΐτνοθη Οοά δηὰ πηδῃ ;:---οἡ πηΔΠ 5 ρατί 
ΒεοκΙηρ ἕο, οἡ Οοὐβ ραγὶ δεβίονηρ, οχρὶδ- 
ὕοῃ οἵ 51η5. 

ἱπρ,) ςοπϑίάεγ τῆς Αροβίΐα δπά Ηἰρῃ 
Ργιεβὲ οὔ οὔὐγ ρῥτγοίξεββίοῃ, Ογιβδῖ 
]εβυ5; 

2 ὟΠηο ννα8 ἈΠ] τὸ Ἀἷπὶ τπδῖς 
ἐλρροίϊητεά ἢϊπὶ, 485 αἷϑβο ΜΜοβεβ τύᾶς κιρέρ. 
7 αῤἧω ἴὰ 411 ἢϊ8 μουβε. μμδνα 

ῬΠοσιποοά, τυ ΠοὮ ννᾶ5 ἴον [πὸ “' βδ ποι βοδίϊοη ᾽ 
οὗ τη ρεορῖὶθ. ΤὍΤῆθ “ὁ Πράνθη]υ ᾽᾽ σονοηδηΐ 
νγ5 τηραϊαϊοά ΟΥ̓ ΟἸ τσ ; ΠοῸ ννᾶ8 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
“ Αροϑβι]6᾽"" (]οῇπ χ. 16, χνί!. 3), ἴο ΟΥ̓ΕΓ ἴο 
ΙΏθη ἴπ6 ἴοστῃβ οὗ εἴεσῃδὶ [1ἴθ, θυΣ “ ΗΙρἢ- 
ΡΠ ασὶ ̓᾽ αἷϑο, ἴο 5ϑδης ΠΥ Ηἰ5 τρἀθεσηθα Ρρθορὶθ, 
Δη ἃ ἴῃ δι ἢ νγῖ56 ἴο τηδιηῖδιη {Π6ῚΓ σου ΠΊοη 
ἢ Οοά, [πὲ ἴΠ6 (ονεηδηΐ οὗ 1.16 5μβου]ὰ 
Ὀδ ρογροίμδὶ. 
»»γο ει 9) Α5 ἵπ ἵν. 14, Χ. 23. [ἰ ἰ5. 1Π6 

ςοτγτοϊαδίινα οὗ "" οονεηδηΐ." Ουοά οὗ Ηἰ5 οσῃ 
ξίδλοθ Θϑ Ὁ] 15ῆ65 ΗΙ5 ἱπηπιυϊαῦϊο (ἰονοηδηΐ : 
Ὀυΐζ πηδῃ Οὐ ἢ[5 5ἰάθ τηυϑῖ αβϑοηΐϊ ἴο, δηὰ δεςερῖ, 
[6 ἴοστῃ5 οὗ ἴῃ. (ονοηδηΐ, Αξ δ1᾽πδι σοά δά 
βαιὰ “1 γὸ νν}}} δγασ' 9} οἱεξ, γ6 58.4}} Ὀ6 ἴο 
Τὴ6 ἃ 5ρεεῖδὶ ρβϑορὶθ" (Εχοά. χίχ. 5). Τἢο 

ὈἾο᾽ 5 ““Ῥγοξοείοη ᾽᾽ (ΌὈΥ νος (ΠΟΥ ὁ’ ραβϑοὰ 
Ἰηῖο ἴθ σονοηδηΐῖ," ευϊ. ΧΧΙ͂Χ. 12) ννγ45, "" ΑἹ] 
παῖ (η6 1 ογὰ 541 τνὸ Ὑ1}} ἀο, ἀπὰ ννὲ αυὴ[] 
δέεαγ" (Ἐχοά. χχῖν. )). [π [6 Ὀαρι5πιδὶ 
ςονρηδηῖ 16 δεῖ [ῃδῖ γαῖ! ἔδ5 ΟἿἿΤ “"" ῥτοΐθβϑιοη 
15, [6 “ὁ δῆϑννοσ οὗ ἃ βροοὰ σοῃβοίϊθηςο ἰονναγὰϑ 
Οσοὰ;" ν Ὡς νγὰ5 πιδάθ ροβϑϑ]Ὲ [ὉΓ κ1.5 
“ΤΠτου ἢ ἴῃς τεϑυτγτοσῖοη οὗ [6515 ΟἾγιϑῖ 
ἔτουῃ ἴἢε ἀοαὰ " (1 Ῥεῖ. 111. 21). 
ΟΡγ εἰ ὕω] ΤὮδ σοτγτγοςῖ τοδάϊηρ ἀρροΑΓβ 

ἴο Ὀε, 98:85 (ΔἸοῃε, 85 ἴῃ ἷν. 14, ΥἹ. 2ο, ΥἱἹῖ. 
22, Χο 19, ΧΙϊ, 2, 24, ΧΙ. 12). 

Ὡ. Ρῥο «υα5} Ἀδίδογ, Δ ο 18; οὐ, "" Α5 
θείης." 
“αμδίμη ΒοΙΆ ἴῃ τενεδιηρ, ἂπὰ ἴῃ ρογίογμη- 

ἵῃρ, Ηἰ5 δίμογ᾽5 ν}}} (]οδη χ. «8, ΧΙ! 49, 50, 
ΧΥΪΙ. 4, 8). 

αρῤῥοϊμ!ε 1,1. “6 πηδάο ;᾽" 5 ἷἰῃ : 58. χὶϊ. 
6, " ΤὮο 1 ογὰ ταὶ »»κῳε Μίοϑεβ ἀπά Αδιοη." 
ΝΟΙΓΠΕΙ Δῃ ΘὨΥΟΥ͂ ὩΟΓ ἃ δὶρὮ-ργοϑὲ σᾶη Ὀε 
56] -οοηξευϊοά (ςοτῃρ. ςἢ. ν. 4). 

ἐπ αἱ δὶς δοισεΕ] Οοὐδβ ουθα (οΥ Ὠουθ- 
ἢο] 4). Οὐυοῖϊοά ΠῸπιὶ Νυγα. ΧΙ. 7; ὙνΠΟΓΟ 
Μόοϑβεβ 15 ϑρόκθη οὗ ἃ5 ϑΌΡΟσΙΟσΣ ἴο δῃηῪ οὗ (δὸ 
Ῥγορῃεῖβ. ΤΠΘΥ ἢδὰ οὐἱγ ϑιθογαϊπαῖθ ρατγῖβ 
οὗ Οοὐἷδβν}} πιδάς Κπόννη ἰο ἴποπι, δηά {παῖ 
οὐδουτγεῖγ; υϊ ἢ Μόοβοβ Οοὰ Ξρᾶκο “"" ἔδος 
ἴο ἔλοε,᾽ 50 ἐπμαῖ δ6 “ ὈοΠοϊά (δ 5ιπ 6 οὗἁ 
1η6 Τοτά," «πὰ μιδὰ ἃ ραϊζογῃι οὗ ἴπ6 ἴγυθ 
Ἡουϑο δηὰ Τεπιρὶς οὗ Οοά βἤοννη ἴο Πῖτη ου 
τηουηΐ ϑίπαὶ. ὙΠαΐὶ ραϊζοιτι ἴθ τοργοάιυσρα 
ξΑ Υ ἴῃ ἴδς Ταθογηδοὶθ, νῖς ἢ ἢ ςοη- 



42 ἨΒΒΕΚΕΝν5. 111. 

4 Εοτγ τῃϊ5 πισπ νγ»ὰ8 σουηϊεά ννγοῦ- 
(ΠΥ οὗ πιογα ρίογυ τη Μόοβεβ, ἰπ- 
ΔΒ ΓΟ 245 ἢς νῆο δαί θυ] ἀεα τῆς 
ἤουβ6 αῖῃ τογο ἢοηοισγ ἴλη τῃ6 
Ἀοι6. 

4 Εογ δὌνθσὺ ἤοιυβα ἰ5 δυ]!άἀε ὃγ 

δῖγυςϊοα δηὰ διε ὑ :---Δοςογάϊηρ ἴο 41] (ἢ 
{πε 1,οτὰ σουητηδηάρά, 50 ἀϊὰ ἢς ᾽" (ἔχοά. χὶ. τό 
---.29). ΤΟ ἴννο Ἰάθᾶ5, “"" ποῦ ᾽ δηὰ “" Βου96- 
Ποϊά,᾽ 50 τι ᾿πῖο οὔθ δηοίδμο, ἴμδξ νγὲ ΠΊΔΥ͂ 
54Υ, (6 Ταῦοτηδο]ας Ὁ} Ὁ Μοϑε5 .γ»ηδοίῥπεά 
6 σοπρτορδίίοη οὗ ἴϑγᾶθ]. (Οουηρασο Εχοά. 
ΧΧΥ, 8, ν ΠοΓο Οοα 58γ5, “" [,εἴ πδπὶ πΊΔΚο ΤῚΘ 
ἃ 5ΔποίθαγΥ, ἐδαὶ 1 νιαν ἀαυεῖ [ποῖ, ἐπ ἐ:, Ὀ01] 
αν»ιοησ ἐῤερ».," ΙῸ 411 [Π6 ἀγγαηροπιεηί5 γοϑροςῖ- 
ἴπρ 1815 Ποιβοῃο]ά, Μοβεβ δοϊοα ἂ5 ἃ ἐδιπέι] 
βδίεννατά οὗ Οοάνβ τηγϑίοσιεβ (ορ. Υἱῖϊ. ς, ἰχ. 
190). 6515 Ἰἰκενγῖθα ννᾶ5 21: {ΠῈ8] ἴῃ τερξαγά οὗ 
ἐς. 4}}] σοά δ Ησοσιιδο :᾽) Ὀυϊ τἢϊ]5 Ησουϑο ννᾶ5 (86 
ΒρΙ ΠίυΔΙ, "" ΠοΑυΘηΥ,, Τοπιρίο, ννδιοἢ Ηδ θυ, 
ψ Ὡς ἢ Ηδ βαποίιπεά, ονοσ νῃοἢ Ηδ [5 δεῖ ἃ5 
ΗἸΣ ἢ -Ῥτίεβί (ςἢ. χ. 21). 

Οὐ.. τ. ἴῃ Εχοά. χχῖχ. 421---46 Οοὐ᾽ἷς 
ες ἀννε] την "ἢ διοηξρ 5γδοὶ 15 οἱ οϑεὶυ σοηποςίοά 
ἢ ΑΑγοπ 5 σηῖοτηρ ὈΡΟῚ [5 ρυ συ ἔμπο- 
[ἰοῆβ. 80 {6 Οδυτοῖ οὗ ἀοά, ἴθ ψΒιο Ηὄὀ 
ἄννο!}ῖ5 ὉΥ Ηἰ5 ϑριπῖ, ψνᾶ5. ποῖ σοηπεοι θά, 
ἘΠῚ [6515 δὰ Ὀδοη σοηϑδεοογαϊοὰ ΗΕ -Ρτεϑὶ 
(Δ-οῖβ 11. 323). 

Οὐ... ὙΠο μι ϑἴογσυ οὗ [9γδοὶ)β “" ο]] ᾽ ἴο 
ΟΟΟΌΙΡΥ Οδηδδη δηὰ οὗ {μεὶσ ἀϊϑοδϑάϊθηςο (ἢ 
ϑδιῦ)εςξ οἵ νυ. 7---19) ἔο]ϊονν5 ἱπητηθα δε] 
ἴον {π6 πδγγδῖϊνο νυ ἢ 15 ΠΟΙ χείογγοα ἰὸ 
(5δεε Νυπλ. ΧΗ, χίν). 

8. Σὸν] (Οοηδίαον Ηρ»; “' ἴοΥ " νν6]} ἀοεβ 
Ηδε ἄδϑεγνο ἃ}} γουγσ διἐθηίοῃ. 
ον ἐδὶς πιδῃ...1]ὺ “Εογ Β9 μδῦὺῃβ:. ὈΘθ05 

δοςουπηῖρά :᾽ ὈοΙὰ ἴπ ἴ6 Ῥσγορδόςϊθβ σοποθγη- 
ἴῃς Ηἰπι, δηὰ ἴῃ Οοάβ δείιδὶ οχαϊϊδέιοη οὗ 
Ηιϊκπὰ (11. 9). (1) ἴπ ῥγοῤῥεεγ, ᾿ἴ ννδβ ογεϊο]ά, 
14 Ηδ 5ποιυ]ὰ διέ ἐδ Ὑοριρίς ο77 δε 1Ζογά, 
δηά 5ῃουϊὰ δεαν ἐδε σίογγ, ἀπιὰ 5ῃοι ]ά “511 δπά 
τοὶ ὕὑροη Ηἰς5 ἰῃτοπο," δηὰ σῃουϊά Ὀὲ “ἃ 
Ῥηεβῖ ὕροη Ηἰ5 ἴἤγοηθ " (Ζεοςἢ. νἱ. 12, 13). (4) 
“εμα ίγ, δ 5 Ὀδθη ϑεοδίθα “δὲ {π6 σὶρῆϊ 
᾿δηὰ οὗ δε πιδ᾽θβΥ οὐ δ ρἢ " (ἴ. 2), ἴῃ ἴδε 
ΒΊΟΓΥ ννϊςἢ Ης πδὰ “"νν ἢ τὴ6 δίδου Ὀοξογὸ 
186 νου] νγὰβ " (}οΘδη χνῖϊ, 5); ἀπά 1}15 ἃ5 
186 γεαυαγά οὗ Η!5 ννοτῖκ (ςἢ, χΙι!. 2). 

Οὐ... ἴῃ Ἀρθν. ν. 12 τα ]]Ἰοη5 οὗ δηροὶς ἃγὸ 
μελγὰ βαγίηρ, "" δ ογίδη 15 ἴθ 1,ἀπὶῦ [παΐ ννγᾶ8 
δἰδίη ἴο γεοεῖνϑ.. ϑοπον ἀπά σίονν πὰ ὈΪ βϑιηρ.᾽" 

»ηογ σίογγ] Ἀαῖδον, "κα δί ῥέεν βἰοτγ " (νυ. 
εἰ ΔΙΆ Ρ]ΙοΥ5 β]ογία ᾽); σοπιρ. χὶ. 4 (σπογὸ εχ 
εοἰϊοηῖ), ΤᾺ Κα χὶ, 21, 22 (γεαίογ). 

ἐῥαπ Μο:ε5] 80 ἴπ 2 ΟΟΥ. 31}. γ-σὶν. 6 ψ6 
ἢδνςο ἃ σοηίγασξ Ὀοίνγεθη [ἢ6 “ΒΊΟΥ ᾽) οὗ Μοβεβξ 
δηά {πὶ οὗ ἢ γίϑῖ. ΑΠοσ 5 ἀοϑοεπξ ἔγοιη 
[ὴ)6 Μουῃῖ οΠΊΡΟΓΔΑΓΥ τὰγϑ οὗ ρὮϊ 5ῇοπθ ἔτοπὶ 
{με ἕδος οὗ Μοϑοβ; θυῖϊ (πηβὶ 15 “"(Π6 ἱπηδρὸ 

ἰν. 3-5. 

Β50ΠΊ6 γπαη ; δὰ Πα δὲ Ὀ0Π]Ὸ 411 τ ηρ8 
'ς (σοα. 

ς Απά Μοβεβ νε τ] τας ἢ] 
1. 41 ἢϊ5 ἤουιβ6, 45 ἃ δενδηῖ, οσ ἃ ἴ65- 
τἰποτΥ οὗἉ ἴῃοβε [Ὠηρ5 νυ Ις ἢ νγεγε ἴο 
Ὀε βροκεη δίϊεγ; 

οἵ Οοά,᾽" δὰ ““ ἴῃ Ηἰ5 ἕδος " 15 ρίνθη “" {πὸ Πρδξ 
οὗ ἴ[ἢ6 Κπον]εάρε οὗ [6 βίογυ οἵ σοά." 

ἑπασριμορ αΓ] ΟΥ̓́, “' Δοσογάϊηρ 25." ΤΠ ἀ- 
ἔογεησθ θεΐννθοη [6515 πὰ Μοϑβεϑβ ἰ5 ποῖ οπϑ οὗ 
ἄσρτοα σΊΘΓΟΪΥ, Ὀυῖϊ οὗ Κιπά. Μοβδβ νϑὯ5, ἰἢ - 
ἀερά, 1] ἴῃ τοραγάὰ ἴο ἴπ6 ννῇο]ο οἵ παῖ 
ἤουϑο, ἡὙὨιςἢ 6 ογοοίθα, ὈὉΥ Οοάδβθ σοτϊηπιδηά 
ἴο Ὀ6 {Π6 ουϊνγαγὰ πηοδη5 ὈῪ ἢ Οοὐ νουϊά 
“ἐ ἄνν6}} " διηοπρ ἰϑγδοὶ. Βιυιῖ [πδῖ Ὠοιι56 ννᾶ5, 
ςοηΐοββϑαϊυ, ἴγρίοδὶ οὐἷγ. ὙΠΟ ἴπια “ οιιϑ6 
οὗ Οοὐ" νὰ “16 ΟΠΒυτοἢ οὗ {π6 1 νης 
ἀοά " (ἃ Τί. 11. 1.5). Ὀ0}ΠῸ οὗ “ΠἸνίηρ σιομθϑβ 
{ 11. ). Ηδ Ψ}ο 5 ““{π6 ΨΝνιδάομμ οὗ 

"(4 ον. 1. 24) δδὰ Ἰοηρ Ὀεΐοτε οοῃ- 
βίπιοίοα [μα πουδβθ ᾿άἀθαὴγ (Ρτον. ἰχ. 1): 
Δηα Ηἰς5 Ὠιιπιλῃ Ὡδίογο ννᾶς “ἴῃς Βοςοκ,᾽) οα 
νυ δῖ ἢ Ἡς, “πὲ Ομ γϑῖ, [ὴ6 δοη οὗ {πΠ6 1ἑνῖην 
Οοά," δεῖϊυδιγ δι} ΗἸ5 σδυτοῦ (Μεῖῖ. χνὶ. 
16---18). Ηον ναβῖ ἔδθ ἀϊεγεηςε, ἴἤεῃ, 
Ὀθεΐννοθεη Μοϑοβ δηὰ (ῆἢσιϑσί ! 
διά ςοποίγιςεἀ δηὰ ἔυ Γη 5ῃ6ὰ :---πδ 

ΒΔῺ6 ΜΟΓὰ ἃ5 ἴῃ Ιχ. 2 (“"πηδάθ᾽), 6 (“" οτἵ- 
ἀαϊποά," οὐ, ιγδηροά), χὶἍ 7 (“"Ῥγεραγδὰ ᾽). 
ΟΡ. 541. χὶ. δ : ἊΝ ἰϑά. χιν, 4. 

"ποῦς ῥοπο) ΜΨΜΈΏΔίονΟΡ βογυ (μ6 πουθ6 
ΤΏΔΥ πάνθ, ἴῃ6 "" Βοηποιγ᾽, οὗ 11 Ὀεϊοηγο ἴο {86 
ὈυΠάογ. 

ἐδαπ 1 δοι.9] Μόοβοβ ννᾶ5, δζογ δ[}, Ὀυϊ 
οὔθ οὗ οὐ δβ μοιιβθδοϊὰ ; [ῃουρῇ πα ννᾶ5 50 
ὨΙΡΉΪΥ Βοποιιγεαὰ πη ἴῃς Κιπὰ οὗ ϑόγνίςα [δῖ 
νν5 ΘηΓυβίοα ἴο ἮΙπΊ. 

4. Εὺγ ευεγν...1 “41 540, Ὡς 1Παῖ Πδῖἢ 
ὈυΠάρά {π6 ἤοιϑ6; ,ογ "πνεῖ γοῖι ἢν ἃ 
ἤου5θ, πιδίογιαὶ οὐ ϑρί γιἴιιδὶ, γοῖι πγιιϑὶ προς 
ῥαῦε ἃ Ὀυ]]άογ. 

δ᾽ “ο»γι6 γα" ἘΔΙΠΟΓ, ὉΥ͂ ΒΟΤῚΘ ΟἹΘ. 
αἰ ἐῤίπρ] ἘοΥΓ (δᾶῖ υπίνοτϑαὶ Τοπιρ]δ 

πο ΟΠ δὲ ἢ45 θυ}, δηὰ ἴο ννιςἢ Ὁ οὖς 
ἐς ΠΟΔΥΘΉΪΥ (ΔἸ "ἢ (τ. 1) ννὲ Ὀεϊοηξ, 6π|- 
Ὀγδοὺβ αἱἱ ἐδίνισε (ἰϊ. 8; ςρ. ΕΡΉΏ. 1, το). ὙΠῸ 
Ὀυη]άον οὗ ϑιςἢ ἃ ΤΟπΊρ]Θ τηυδὶ ΡῈ σοά. δ 
ΟΠἾΥ, ννῆο νυᾶ5 "“σοπϑί [ἰδ ἢεὶγ οὗ αὐ :δίπρ " 
(. 2), ἀπά ψΒο ““ὑρδοϊάφίἢ αὐ ἐῤίησε ὉΥ ἴῃ6 
ννοτγά οὗ Ηἰ5 ροννεσ,᾽"" σουϊὰ μᾶνς ἀξῤδιρηεὰ δηὰ 
011} τ[μαὲ Ηουϑο. 

δ. 10 δὲ «“ροξεη φῇεγ]---ὉΥ τῆς γσγοδλῖ Ῥτο- 
Ῥεῖ οὗ 16 (μυγεῦῆ. ὙΠῸ "ουδὲ" δυ]Ὲ Ὁγ 
Μοβϑοβ 15 οδι δὰ ἰὴ Ναυη. 'χυ Ὶς “16 ἰεηΐϊ οὗ 
ἐεοομγ,, δὰ ἴῃ χΧ᾿ τὲ “ἴῃς ἰἀὈριπιοὶο οὗ 
ἐεσ ριον." ΤῊΝ ὉΠΕῸ γεργοϑοηϊδά ἔῃ σμαγαςῖοσ 
οὗ ἴῃς ψοσκ, ἢ ςἢ Μοϑεβ ἀἰά ἃ5 “ἃ ϑοσνδηΐ "Ὁ" 
ἴη Οοά᾽β Ποιιϑὲ δηὰ ἔτ γ. ὙΠῸ τ Βοῖὶο ἀϊ5-- 
Ῥοηϑδίίοη νγᾶ5 τη ἰδίοσιαὶ, Ὀθαγηρ υυιτηθ55 ἴο 
ἴδε ξιΐυτε ΟὨγισὲ (Ὁ Δ]. "1. 24). Μοϑοβ, νῆες 
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6 Βυι (Ἰγιξξ 25 ἃ 50η ονεῦ ἢϊβ οὐνῆ βαῃ, “ΤῸ ἐδὺ ἰξ γε ν}}} Βθᾶγ ἢΐϑἙ αἰ όσα οὶ 
ἤουβθβε; ψῇοβδε ἤουβε γε να, ἰξ ννῈ 
Βοϊά ἴϑϑι τῆῇῆε ςοηδάδηςα ηὰ τἢς 
Γε]οίεηρ οὗ τῆς ἢορε ἤγηι ὑπἴο τῃς 

" ὙΝΒεγείογε (25 τς Ηοΐγ Οβδοβὲ 

νοῖςα. 
8 Ηλγάεη ποῖ γουγ βεδγῖβ, 248 ἴῃ 

τῆς ργονοσαίίοη, 'ἰπ (ἢς ἀδγ οἵ τεπιρ- 
ταῖίοπ 'π πε νυ] ἀἜγΠ 688 : 

9 ὟΝ εη γουγ ἔλῖΠοΓβ τεπηρίεά πηο, 

Ὧς νι 25 ριεραγίηρ ἴο ἀἷε, ξογεϊο]ὰ ἴΠ6 οοπγίηρ οὗ 
ἃ Ῥτορμεῖ ἴο ποῦ ΠΟΥ ννετς ἴο “ Βοάγκθη ἴῃ 
411 τοιηρς" (Ὀευΐ. χνῖο ας --ττο, Αςῖβ πἱ. 22); 
δηὰ, αἴετ ἀεδίῃ, 6 ννᾶ5 ργοϑοηῖ “ἴῃ φίογγ ᾽" 
οὐ ἴδε ΠοΙγ Μουηῖ, νγυβεη ἃ νοῖοδ σᾶπιὸ ἔογ ἢ 
ἔσοια ἔμο οἰοιιὰ οὗ ἰσϑΐ, “ βαγίηρ, Τὶς ἐς »:7 
δείουεα δοπ... ; δεαγ γε Ἡρη."" 

6. ὥνμι «7 Ἀλίδον, σπσῖδῖ (16 ζει} }- 
71:11) 8δ)ὲ 805} ΟΥ̓ΟΣ Η|16 Βοιιβ6:--ἴῃ6 “" Ηἰς" 
5ΌΠ γεΐεγτιηρ ἴο {86 “" ὅ0ῃ ;᾽" ἃ5 "νΠοϑο ̓" ἴῃ [6 
Ὡεχῖ οἸδι5ε ΕΥἸ ΔΘ ΠΕΥ ἀοοβ. Οδηβὶ σοι ]ὰ 58 γ; 
ΣᾺΑΠ (ξβ ἅτὸ ἀεϊνεγοὰ ὑῆτο πιὸ οὗὨ ΤΩ 
Ἐδῖμετ " (Μαῖϊ. χὶ. 2)). Ὑβαῖ ἱπισὲ Ης δά- 
τ ηϊβζοτοὰ (ΔΒ ΠΥ ; δεῖηρ “ Ηεδαὰ ονοσ δ]] 
ἐδιηρε ἴοσ ἴῃς Οδυτγοῦ ννΠς ἢ 5 Ηἰβ. Ὀοὰγ "" 
(Ερδ. 1. 22, 22). [ἢ οἢ. χ. 21, βογε Ηδ ἰ5 
βροῖεη οὔ (ποῖ 85 “δοη," Ὀυ) Ὧ5 “Ηἰ - 
γί," νὸ ΠΑΡΘ “ΟΥ̓́Θ 2 κε δοισε οΥΓ Οοά;" ἴ- 
οδυβε ἃ5 ΗΕ ἢ -ργιεϑὶ Ηδ τερτγεβεηῖβ πε ρθορὶς 
ἴῃ {Πγεῖγ γεϊδίίοη ἰο Οοά (ςἂ. 1. 1)). (δες 
Αἀάιτιοηδὶ Νοῖο.) 

«δῶσε δοισε αἀγὸ «νε, 15. Ἐὲ ἀγε 50: δηὰ 
50 582}} ςοπῦπεαυο, ᾿ξ... Οοπῖρᾶτε ἴδ6 “16 οὗὨ 
σ΄. 14, οὗ (οἱ. 1. 23. δηὰ οὗ ἴπς Ῥϑδὶπὶ συοῖρα 
ἴω ἴθ ποχῖ νοῦβϑο: "ἢΗδ 'ς οὖζ Οοά, δηά εὑς 
αγε ἴδε ρθορ]ο οὗ Ηἰ5 ρβϑΐυτο δηὰ ἴΠε 5ῆεερ οὗ 
ΗΚ μιδηάς: 70- ἐαν,--- γε «υἱἱ] ῥεαν Ηἰ: “σοἱεε." 
ἴῃ Ζεςῃ. νἱ. ἰς, δῆϊοσ ἴθ νἱβίοη οὗ ἴθ “" Ῥχγίεβῖ 
ὕροῦ Ηἰ5 ἴῆσοπε ̓" (566 οἡ υ-. 3). ἃ 15 δά ἀϑά ; 
“ηρῇ τἴ 5Π]} Ὀ6, ἐ.,7γχε «υἱδ δεαγν Ηἱ: “ν»οἱκε." 

{δε εοπβάεπεε) Ἐδῖθοσ, “ΟἿΣ σοηβάσπορ.᾽" 
[1 5 106 βάπιο ννυογά 85 ἰῃ χ, 3ς (Ὀυιϊ ποῖ ἃ5 ἴῃ 
τ. 14 Ὀεΐονν). ἴη χ. το [6 ψογὰ ἰ5 γοπάεγοὰ 
“ Βοίάηο55 " (πιᾶσγξ. “Ἰἰδεγγ᾽,)). [ἴ ἀεποίοβ. 
“τεράοτῃ οὗ βρϑοςἢ 7 πεγὸ ἴῃς ἔσεοάοαι ᾿ς ἢ 
δεπὶς ἐμ Πάγε ἴπ δα ἀγοβοίης 4 ἔδίμοσ, ὙΠε 
ὅ1τ2ς 965 ἴῃ ϑατὴθ τνοσὰς (πιοάϊοα) 45 ἱπ 
2 Οογ. πὶ. 18, “Ὗε Δ]} «υἱήό ορεπ γαεε Ὀδ- 
βοξάϊηρ ἴῃ φίογυ οὗ ἴῃς 1 οτὰ :᾿ (ἢυ.5 ἔΓΠΙ5ἢ- 
ἴηρ' Δη ὀχςοϊεδηϊ σοπιπιεηΐ οἡ {πε ράϑϑασο. Ορ. 
2 Οοτ. 11. 12. ὁ 5οοΙη νγα ἢᾶνο (ἢ 15 δορέ, νγῈ 
Ὁ ἐτοδλῖ δοίαπε.:.." 

τεϊοίαπιῷ οὐ 1δὲ δορε] δίμβετ, “ τεϊοϊςϊης 
οἵ οἂσ Βορε;:ὔ7 ἴπ6 ορε οὗ ἴδε ξιΐυτο Ἰπῃοτὶῖ- 
δηςε ἴῃ δίογυ. Οουηρ. Κοπι. ν. 2, “ ὟΝ γε οίεξ 
ἐπ ἐοβο οὗ ἴδε ξἴογυ οὗ σοά." 

ὑπο 1δὲ επ4 Νοῖ 5λιἰ5ῆδθὰ ἢ ΒΑνίης 
δεσι Ὀγουρδὶ ουἵ οὗ ἴδε ἢουδο οὗ δοηπάδξο 
αἰκὶ δά πλεῖ Ἰηΐο σονοηδπί ἢ Οοά; δυϊ 
δάταποίης ἢ οἰοδάγ ρογϑονογαῆςθ, ΤΠ ΓΟῸΡ ἢ 
1Π2] δηὰ Τςοηῆιςῖ, 111} ννὸ επῖοεσ ἴδε ῥγοπιϑοα 
τοα, 

Ἵ. Ἡδεγεζογε] Τῆς Α. Ν΄. πιαῖκος ννἢδὲ ζ0]- 
Ἰονβ ἄονγῃ ἴο σ. 1Ἱἱ ἴο θῈ ραγεπίμεϊϊς, ὉῊϊβ 

15. ἴῃ 1156}{ ὉΠ] ΚΟΥ ; δηὰ σ. 12 ἢᾶ5 ΘΥΘΓΥ βρη 
οὗ Ὀεΐηζ 8η ἱπάθροηάοδηΐ βεηΐθπος (186 ννογά 
ἴογ “ἼὍΤακο ποοὰ ἦ Ὀεΐπξ ἴΠ6 βᾶπηδ 845 ἰῇ χιΐ, ς, 
“566᾽)). [{5 δοϊίοτ, ἐπογείογο, ἴο βιιρροϑο δὴ 
ΕἸ] 0515 (45 ἴῃ σ ὅοσ. 1. 21, Τρ. 1, ο; Ἀοπὶ, χυ. 
3.21); “Ὁ Βεγείογο (ἴδε σδϑε βἰδηηϑβ νυ ἱτἢ 5) 
ἃ5 ἴῃς ΗοἷΥ Ομδοβὶ 5411}."--- ἡ {π6 ΗἩροῦγονν [Π6 
εἰδιιϑο “ Το-ἀδΥ.. νοῖςθ" Ὀοϊοηρϑ ἴο υ. 7: δηά 
(παῖ 1ῃ]5 15 ἴῃς στρῃξς σοπποχίοῃ, 5 5ϑῃοννῃ ὉΥ͂ 
ἴπ6ὸ σἤδηρὸ οὗ δεγίοη ἴῃ υὐ. 8---αὐ: “Ηἰ 
γοὶςθ,᾿" Ὀυϊ, “᾿ἰεπιρίοα »,»ε,᾽) ὅἄε.: [ῃ6 νοῦβοβ 
8- 11 Ὀσίηρ, ἴῃ ἕδςῖ, Ημ τος. ὍΤῊΘ ας οἸδιυικδ 
οἴ τ. γ, ἴῃδη, ἰ5 δὴ ἐπιρῃδίϊς βἰδίοπηθηξ, αὶ οηςδ, 
οὗ [Π6 φγειεπὶ ἀγεξεε οἵ ἴποϑο ψνῃοπι [Π6 
Ῥϑδ]πὶ δά άγοϑθεοβ, δηὰ οὗ ἴδ οημδάϊ τοῦ ἈΉΘΟΥΣ 
ὙΠΙΟΣ δοπο ἴΠ6 ργίνι σε σου] ὈῈ ρεττηδποηῖ 
(ερ. ου νυ. 6). [ΐ τε ομοοβ ἴῃς ννοτὰβ βροΐθῃ 
δῖ δ1π8], “Νονν, τπεγείογο, ἐγ. γε «υἱὲ ῥδεαγζεη 
“7110 7,7 οἱος"" (Ἐχοά. χῖχ. ς ; ςρ. χχίϊ!, 22). 

Οὐ». Τῇθ νοτάς χυοίϊοά ἔγοπι 16 χουν 
ῬΦΔ1πὶ ἔΌ]]ονν παΐυγα!Υ οὐ ἴῃ6 τείογοποθ ὑνὩ]Ο ἢ 
νγ85 τηδάς ἰὴ υ. ς ἴο ϑευϊ. ΧΥΠ 1 ς-ττῖο. Οῤνγ 
15 [ῃαϊ ρῥγορμοῖ, οὗ ννῇοπι δίοϑοβ βρᾶῖδ: ΟΣ 
Ηϊπι. Ηἰξ5 πουϑεμο]ά γὲ ἅγο, 1 γε βἰεά ἔϑϑογ 
δάπογε ἴο Η!5 Ῥγοπηῖ565. 

Τὸ 447.) Α 5ρῃξϊ ρϑυϑὸ ἰ5 ἴο ὈῈ τπηδάδ Ὀ6- 
ἔννεθη ἴἢ15 δηὰ ννῆδῖ [Ὁ]ονν5 (οΡ. ἱν. 7). “Τὸο- 
ἀλγ᾽" γοῖι πᾶν οἶαὶπὶ γουτγ ᾿ΠποΠἴδηςθ ἃ5 Οοά 5 

οἷο ; “ 1ο- Αγ "ἢ γοι ΠΊΔΥ τεσ ΌῪ πὸ “ 511]} 
νναΐογϑ "οὐ Οοὐἷδβ ραϑίυγε. “Το-ἀδγ .᾽.--τἰῃου ἢ 
1 5 50 ἰοηξ 5ἰποῦ Μοϑβοβ βαἱὰ ἴο [6 βροποσγαδίίοῃ 
ἴπδὶ ννᾶ5 ἴο οηΐογ (δπᾶδη, “ Ηδθᾶσ, Ο [9ςγδοὶ, 
ἴῆου ατί “δὲς ἀ4αν ἴο ξὸ ονὸσγ [ογάδῃ.. ἴὐπάογ- 
δἰδηά, ἱπεγοίογο, δὲς ἐαγ, παῖ [Π6 Ζογά ἐδγ Οοά 
ῖ5 Ης νυ ϊοἢ ροεῖῃ ονογ Ὀτέοσγε ἴπεῸ." (ει, 
ἾΧ. 1,31 φΡ. χχίχ. 1ο, 12.) 

8. ἐπ δε ἀαγ7}] Ἐδίβογ, "δα ἱπ {π6 ἀδγ." 
ΤΠ πληγὲς “ ΜΆ558}᾽" (ΠΕ ΕΠ ΒΗΘΌΣ δηὰ “ Μετ- 
ὈΔἢ " (ργονοοδἔοῃ) δοϊῃ οσσυγ ἰῃ Εχοά. χνὶ!. 7. 
Βυῖ ἴδε πᾶπὶὸ “" ΜοπΌδῇ " Πόσο ῬγοῦΔΌΪΥ (895 
ἴῃ ευῖ. χχχὶϊ, 8) τείοσβ ἴο ἴῃ ἱποιάδπί πηθη- 
Ὀοποὰ ἴῃ Νυπὶ. ΧΧ. 12. ϑίηοθ {ἢϊ]5 οςςσιττοά 
ἴη ἴῃ6 χοἷἢ γοαγ δῇῖοσ ἴπ6ὸ Εχοάιβ, [μ6 σοπὶ- 
διπαίίοη οὗ ἴπΠ6 ἵἔννο πᾶπγὸ5 ϑσῆονβ [ἢδί [5Γ86}}5 
δαγάποϑς οἵ ποατγέ ᾿δϑίθα τὨγοιρθου {ποὶγ 50- 
͵Ἶουσι ἴῃ ἴμε ψ]άογηθββ (ορ. δι. ἴχ. )). 1 
ννᾶ5 ἢ 5 "" βαγάθηϊηρ οὗ ἴπε Βεοαγί " δραδϊηϑῖ ἴθ 
Ραϑὲ ενϊάθηςε οὗ Οοὐδβ ἰονο ἴο {ποπὶ ννῃ]ςἢ ᾿ἰοὰ 
ἴο πεῖν "" “οριρεησ Οοἀ,᾽" (ῃδὶ 15, αφϑκίηρ ἴῸΓ 
πον ἀπὰ ΔΓΌΠΓΑΓΙΙΥ σἤοϑοη ῥγοοῖβ οὗ Ηἰ5 ρσὸ- 
βοῆς (ἔχοά. χυὶϊ. γ; σρ. Νυπι, χὶν. 11). 

9. ἩΡῥεμὴ Ἀλδίδον, ὙΒΟΣΘ (45 ἴπ Ῥουῖ. 
ὙΠ τς ΓΧΧ.. 
γι γεαγ.} ἴῃ ἴῃς Ῥβαίην ἰμέϑο ννοσάϑ βίδηἀ 

-'" τὴν νων: 

- τ- ιιπι π -΄ν 
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ΡΓονεα πιθ, Δπά 8407 ΠΥ ὍΟΓΚΒ ἔοι δε]ϊεί, ἴῃ ἀδραγτίηρ, ἔγοτι τῆς [ἰνὶπρ 
γεδγϑ. (οά. 

1Ιο ὉΝΜΒεγείογε 1 νγᾶβ ργίενεά ννιῇ 12 Βυῖ ἐχἤογί ομε ἃποῖμεγ ἀδίϊγ, 
τῃαῖ ρεπεγδίίοη, πὰ 8414, ΤΕΥ ἀο ψψν}1}6 1ζ 18 οϑ]οὰ ΤῸ ἀδγ ; ἰεϑῖ δηγ ο 
ΑΙΝΑΥ οὐ ἴῃ ἐῤεὶγ Ὠελγ ; δηὰ τΠΕΥ γοι ΡῈ παγάδπεά τῇγοιρῇῃ ἴῃς ἀεοεῖξ- 
δανε ποῖ Κποννῃ ΤῺῪ ὙΆΥ5. ἔ] 688 οὗ 8|η. 

ι0τ.} 11 80 1 5νγᾶγε ἴῃ ΤΥ ὑνγδῖῃ, ΠῚ ΠΟΥ 14 Εογ γε ἅτε τηδάς ραγίδίςεοσβ οὗ 
να ΦΏΔ]] ποῖ ἐπίογ ἱπῖο τὰῪ τεβί.) ΟἸγίβῖ, ᾿ξ νὰ Βο!ά τῆς Ὀεριππηίηρ οὗ 

12 ἼΑκΚε Πεεά, Ὀγεΐῆγεη, ἰεϑῖ τῃοτα 
Ὀε ἰπ ΔΥ οὗ γου δῃ δν}} μεατῖ οὗ υη- 

αἱ 16 Ὀεορὶηηίηρ οὗἩ ἴῃ6 ποχὲ νϑῦϑθθ. 50, ἴῃ- 
ἀροά, ἴποῪ ἅγὲ χυοίεά Ὀδονν ἴῃ Ὁ. 17: ΜΒ ἢ 
τονοβ ἴῃαϊ ἴΠ6 γδηβροβιζίοη νγὰ5 ἤοῦθ πηδὰθ 
᾿πιοη ΠΟ Π4}} 7. [}ἢ οεςῖΐ, [815 νϑιΓΔῖΊΟΠ ΞῸΡΡ 165 
ἃ ΟΟΙΏΠΊΘΠΪΔΙΥΥ Οἡ τὑν. 9 Δηάὰ το οἵ ἴδθ 
Ῥ5Α]πὶ :.---"" 5 {Π6Ὺ ρυῖ Με ἴο ἴδ ργοοῦ σοῃ- 
ἘΠ. ΔΥ Τπσγουρδους [ἢ 6 ἔΟΓΓΥ γ6815 (ςΡ. ΑἸλοβ 
ν. 22); 50 1πτουρποιυξ [Π6 ΓΟΥΓΓΥ γεᾶῖθ ΜῪ 
ἀϊπρίθασυγο ἢ Πετὰ αὐαϊοα ποῖ." 

Οὐ... Ιὰὶ μᾶ5 Ὀδθη οἴδρῃ σεπιαγκοά (ηδὲ ἃ 
ΤΟ ΔΙ ΟΠΑΓΥ Ρογιοὰ οὗ ἔογΥ γοᾶσβ οσσυγτγοά 
ἐν τα (Π6 Οπιοϊβχίοη δηὰ (Π6 "Ὃ ἀδγ5" ἔοτο- 
το] ὰ ἴπ {ωυκὸ χῖχ. 42. Αἴ [6 ργοῦδῦὶα ἀδῖθ 
οὗ 115 Ερίϑδιϊς (Α.Ὁ. 64), τπιγίγ-ῆνε οὗ [Ποϑ6 
ΥδΑΓ5 δὰ δἰγοδάγ εἰδρϑοά. Ορ. χ. ἃς. 

10. χηίευε ἘδίμοΥ, βοσθ ἅ18Ρ010889ά. 
απδ 1δε}1 Ἀδίμεν, “θπῦ {Πεγ." ὙΠ ΠΟΥ ννδη- 

ἄσγ, δἴϊογ ἰμεῖγ οὐνη ἱπηιαριπαίίοηϑβ, ἴῃ δεδγοῇ οὗ 
ΒΑρΡρίπθθ5: δυῖ ἘΠΟΥ ᾶνο ποῖ Κποόνῃ (ΟΥ̓ ΤῈ- 
δατάθὰ) ΤΥ ψνᾶγβ, Ιοἢ νουἹὰ μάν σοῃ- 
ἀιυςοίοα ἴπεπὶ ἴο {Γπ6 τεσ πὰ ρβϑᾶοθ. 80 ἷπ 
54], Ἰχ. 8 (Εοπι. 111. 17}. “4ε «υὧν Γ᾽ ῥεαεε 
Πᾶν ΠΟΥ ποῖ ἐποαυ».") Ορ. [μ|κὸ χῖχ. 42, 
«ΟΝ {δαῖ που ᾿αάϑςς ζηοαυη, αἵ Ἰοαϑῖ ἴῃ ἐῤης 
δ 4αγ, ἐδε ἐῤίπ: οὗ ἐδν ῥεας.᾽" 

11. “Ὶ Ἀδίδοσ, Α8 ((ν. 3). ὍΠὲ οἱάὰ 
Ῥοδζοῦς, ΟΔ]]}ςᾶη δηὰ Ἀοσλδη, πᾶν “Ὁ ϑἰςιῖ " 
(Εβευ5), δηὰ δι γη]υ]ν (Π6 ϑγγίαςσ. Ἰυτηρ 
ἴΠε56 ΤΟΥ γεαῦβ, (που ἢ ΠΟΥ Βαγάσησα {ΠΕΣ 
Ββοατέ δραίηδὲ ΜΥ ἀἰβοὶρ] 6 (ορ. [6τ. ν. 3, 4)» 
γεῖ {που ἑουπὰ ΜΥ βοηΐθποθ Αραϊπϑὲ {πο πὶ σΟΠΊΘ 
ἔσθ, [1 5 ούθη δ’ 85 1 δύγαγο πο ΤΠοτὴ ἦ δἵ 
[Π6 ὈδρΙπηΐϊηρ. 

»» γῷἢ ὙΠῸ ρἷδοθ νῆοσο δ σδιιϑοὰ [ἢ6 
ἰοκθης οὗ Η!5 ρτδςσίουι ργεβοποδ ἴο αὐϊάθ (5, 
ΟΧΧΧΙΪ. 14; [54]. χὶ. το). Ὑμοσο [Π6 Ῥεορὶα 
ψετγα ἴο ἢπά ἐῤεὶν τεβὲ (Ν μι. χ. 33; ςρ. δι, 
ΧΙ, 9). Νοῖ 45 Τῃουρὴ ὀχοϊυϑίοη τῸΠπὶ Οπδδῃ 
Ϊηνοϊνοα ἀερτγίναίίοη οὗ Οουὐἶβ Πρ ΠΟΓ τγοϑῖ ἴο 
ΒΓ ἢ 85 ἰονεὰ Ηἰπι; 85 ννᾶβ πιδάς ρ]δίπ Ὁγ ἴδ 
ϑδηΐθησθ οἡ Μοβεβ (ςρ. ευῖξ. 111... 22---27) ; 
ΔΩΥ ΤΊΟΥΟ ἴπδη ἴῃς δηΐγδηςο ἱπῖο αηᾶδῃ σοη- 
Γογγοὰ 22.ο γαείο ἴῃ6 δη]ογπηθηΐϊ οὗ [Παἴ τεϑβῖ. 

12. Ταζε ῥδεε4 ὗρ. ουΐ. χὶί. τό. 
ἐπ απῦ οὐ γομ Ορ. χὶΐ, τς; δα. χχῖχ. 18. 
απ ευἱ ῥεαγῇ ὍΠ6 ρῆγαϑθθ ἰ5 υϑϑά ἴῃ 6. 

111, 17,0. Υ]]. 24, ΧΙ. 8, ΧΥΪ. 12, ΧΥΠῚ, 12; ἴῃ 
Βροακίηρ οὗ δροβίδεζιηρ [υἀλῃ. [Ιη 41] ἤνα 
Ράβϑᾶξοβ ἴἴ 5 ργθοράθα ὈΥ [86 ννογά, ννδιςἢ 

ουῦ ςοηδάδσηςα 5ἰοάΐξαοϊ ππίο [πε επά ; 
Ις ΠΕ [Ὁ 5 δα, Τὸ ἐδυ ἰξ γε 

Β΄} ῆ 65. “βίῃ ογη 655.) (9566 οὐ Τετ. "ἢ, 17). 
ΟΡ. Νυχῖ. χῖν. 27, 3. 

977 ωπδε!ε 7} ϑυνναγοὰ ὉΥ Ὁπηροϊεξ. 850 ὑὸ 
τοδὰ ἴῃ Νυπι. χὶν. σα, “ον ἰοὴρ ΜΠ 1 ΒΟ 
Ἔ16 ΠΟΥ ὀεΐδυς »πο 3" ὝΦὝΠο ννοτὰ, δοννόνοσ, 
Ὀοπίδίη5 ἴῃ ἰξ ἴ[Π6 ποζίοῃ οὗὨἨ “ἘΠΕ Π] 655} 
ΟΥ αἰβογα Υ; ΠΟ ἢ ἄρτθοὸ ψΙ {πὸ ποχέ 
ὑγογάβ, “ἴῃ ἀσραγτπρ (ΟΥ̓ σονοϊ ηρ, 566 Του, 
ΧΧΧΙΙ Ις; ΠΡ. Νυπι. χῖν. 9) ἔτοπι {π6 ᾿ἰνὶπσ 
Οοὰά (κ. 31): ἔτοπι Ηϊπὶ ΠῸ “Ἶϊνε5 ἔογ 
ἐνογ᾽᾽" (ΒΒ ουϊ. χχχὶϊ. 40), 50 [πὶ Ηἰ5 ργοπιῖϑες 
Ἀπά {πΠγοαϊθηϊηρδ ἃ’Ὸ 4{1Κ6 σογίδίη. (οιηρ. 
Νυμι. Χὶν. 21, “Α.5 {ΠΥ δ] ἵν" ΕΧΧ. ὦ 
Ἰῖνο, δπὰ 1 ἰνίπρ 15 ΜΥ Νδιηθ᾽). ὍΠε νης 
Οοὰ διαδά ποὺν πιδηϊ οι τοὰ Η Πη561 ἴῃ ΗΙ5 ϑοη. 
Τὸ κο ὕδεκ ἔγοπι ἔα ἴη ἴθ ϑθοῃ οὗ ἴὴ6 
1ἱνηρ Οοά" (7]οδη νἱ, 69), ἴο ἔγιιδὲ ἴῃ ἴδ 
οἤἴοίθ βυμηῦοΐβ οἵ {86 1ἃἀνν, ννὰ5 ἴο τευῖνο ἴῃ ἃ 
ΒΌΈοΓ ἔοστῃ (Π6 ἸάἀΟΪΔΊΓΥ οὗὨ ξογτηευ ἀρ65. 

18. ἐχρογ] Οὐ᾽ “δποοῦγαρο.;," 85 [οϑῆυδ 
δηὰ (δ]οῦ σπάθανουτγοά ἴο σἤδοσ Π6 ἀθϑροηάϊηρ 
[5γδϑ θα (Νυπι. χὶν. 7--ὅρ). 

«υδιὶίε 11 ἐς εαἰϊεά 1ο ἀα7}) Οτ, ““50 Ἰοῃρ 845 
16 πδπλθ, Το-ἀλδγ, 5 υ5εὰ;""---8οὸ Ἰοηρ, ἴΠογὸ- 
ἴοτθ, 8ἃ5 ΟΌΓ ργουδίίοῃ οἡ θαυ ἰδϑίβ. (ρ. 2 
(ον. νὶ. 2. 

ῥαγάεπε4}] Α5 ἴῃ Ὑ- 8, 
ἐδε ἀεεο εἰπε. ΤΏΘ ΜΠ 655 ἢ νΠΙςἢ τὲ 

ΤΑΆΚΕ5 115 βεγρεηί-ἰΚθ ἀρργοδςῃεβ (ορ. 2 Ὑ Πε58. 
11. 10). 
ο λα] Ἐδροοία!ν, ἴὴ6 δη οὗ ὉΏΌΕΙΙΘΥ: 

οἰοϊῃιηρ 1561 υὑπάστγ [Π6 ργαγὺ οὗ ἃ γοδϑοηδθϊθ 
Τεραγὰ ἴο ῥοῦ] 65 45 ϑοὲ ἀρδιηπϑσῖ Οοά β 
ΟΧΡΓῈ55 σοϊητηδηά (Νυπ). ΧΙ, 28---- 32). 

14. αγὲ »ιαδε] Ἐδίμεσ, “πανθ ὉΘθ05 
τηλάθ." ὍὌλκε περά ἴο γουγβεῖνοβ (νυ. 12) δηά 
Θησουγᾶρθ ΟἹΘ ΔηοῖΠοΣ (Ὁ. 13}; ἔοτ ννὸὰ μᾶνθ 
Ὀδθδθη δἰγοδαῦ σοηϑιςυςοα “ραγίακοῖβ (566 Ὁ. 1) 
οὗ Ομ σῖβι" (ἸἸῸ τὲ ΟΠ γί ἢ), ἀπά ἢδνὸ ἃ 5ϑῆδσθ 
ἴη δὲ ργίνι!θροβ τυ ῃῖς ἢ Ὀεϊοηρ ἴο Ηΐβ Ὀοάγ, 
106 ΟΒυτςἢ, 17 ΟΣἹἹῪ (ςΡ. τ Κ. νἱῖ!. 2 ς., ΠλαΓρ., 
2 Ο(ἤγτο. νἱ. 16) ννὰ ἀο ποῖ ϑθνεῦ ἴῃς τεϊδίοη 
Ὀεΐννθοη Ηἰτα πὰ ουγϑεῖνεϑ, 

ῥοίά,..“Ιε47ω:1.. Οτι, “"δοίά 3.εὶ ἴῃ6 Ὀ6- 
δἰπηϊηξς οὗ οὖζ σοηβάσηςο Μγηὲ ππῖο {Π6 δηὰ ᾽" 
(45 ἰῇ νυ. 6 ρον). Ὑπὸ "" θερίππίηρ οὗ 
{ποθ ῖγ “' σοηβάδηςο " ννδ5, ἴῃς νν Ὠσἢ (ΒΟΥ δχ- 
ΙθΙ δα ἴῃ {πὸ ΘΑΥΙΥ ἀδγ5 οὗ 6 Ουγοῆ. ὙΠεα 
ννογὰ μοῖὲ στεπάσεγοα “ σοηβάδηςε᾽ (45 ἰζΐ 15 ἴῃ 



ν. τό---το.] 

γ71}} Πεᾶγ ἢἷ5 νοῖςε, μαγάδπ ποῖ Ὑουγ 
Πελγῖβ, 28 'π ἴπε ργονοσδζοῃ. 

16 Εογ ξοπις, θη ἴμεν Πδά Ποαγά, 
ἀϊά ρῥγονοκε: δποννθεῖς ποῖ 4]} ἐμαὶ 
οὔπς ουὔἵ οὗ Εργρι ΌγΥ Μοβεϑβ. 

17 Βυῖ ψ ἢ ψΒοπὶ ννὰ5 ἢς ρτίενεά 
ΓΟ γεᾶῖβ ἢ τοας 11 ποῖ ἢ τπεπὶ 

4 ζος. ἰχ. 4. ΧΙ. 17; ΓΡ. 5. χχχῖχ, 7) 15 υδοὰ 
οὗ ἐδαΐ «οδέεδ “ωῤῥῥει ἃ “οἰϊά γομπάα!οη, ἀπὰ 
Βεῆος, οὗ ἴῃ γεαίιξῖπῷ Ῥονεῦ οὗ δ ἢ (ΧΙ. 1, 
"" πῃ βεοΐδηςε ). Ηδτε [ἴ 15 ἴη σοηϊγαϑὶ ψΠῈ ἴΠ6 
ἐμ ΠΡε  ο " οὗ Ὁ. 12. 

15. ἢ ιίε 1: ἐς "αἱ  ἘἈδίδοῦ, 1π ὑπδῦ 11 
15 εαἰὰ (15 ἴῃ ΥἹ]}. 13.) ΠΡ. ἰ1. 8). ΤῈ “ἢ 
ΟὨἸΥ "Ὁ οὗ τ΄. 14 15 ̓ υπτϊπεοα ὈΥ ἃ τεπενγοά δρρϑδὶ 
ἴο ἴῃ εὐπάτΖ;οηαὶ εἰσιως οὗ Ρ5. χον. 7. Οορ. 
οὔ σ΄ 6. 

16--19. Το ἐχροσιξίοη οὗ ἔμεϑθθ νεῦϑοβ Π85 
Ὅδεη οὈξουτοὰ ἔτοση 115 ποῖ δεῖ Ὀοππθ ἴῃ 
τηϊηα τθλῖ, Δ που ἴ[Π6 Α ροβίὶο 15 εσμέοπίπ 
τῆς Ηεῦτενβ, γεῖ (μὲ ὈΔΞῖ5 οἵ δϊ5 Ἄεχῃογίδίϊοη 
(35 δά ἀἠγεϑϑοὰ ἴο πδπ υπάογ ἰοτηρίδίοη, ἰϊ, 18, 
ἴν. σς) ἰ5 οὗ δὴ ἐπεομγασίη Κιπὰ : ““(οηϑβίοΓ 
τοῦ τηότοῖδι] δηά [δ ἢ] ΗἸ ΡΠ -Ργιοοσῖ. ΗἩο]ά 
λοι γουγ 8112] Ὀοϊάποϑς ἀπά ἴ86 σεϊοϊεϊηρ οὗ 
ΥΟῸΓ δορδ. Εὸγ γοὺ ἅγὸ ἔθ! ονν το 15 οὗ 
ΟὨτισῖ; γοὺ βάν ἃ ργοπιῖϑε οὗ δηϊογηρ ἰηΐο 
τεξὶ ; γοι Βᾶνὸ μδὰ ρδά [ἀρ Ὀτουρης γου. 
Οηΐϊν, Βὲ υγρεβ, “ΓΟΠΊΘΠΊΌΕΓ [Πδὲ 5γδ6}᾽5 
Εχδιηρὶθ ὑτονεβ ΠΟῪ ὈΠΑνΔΙΏΡ ὙΟῸΓ Ὀτν 1] 6 65 
ὙΠ δ, Ὁπ}655 γοιὺι οὐὖξγ ἴῃς νοῖος ἰμαΐ ϑρϑδὶζβ 
ἴο γου.7 

Ἐσγ τονις, οἵ ἴθοϑο [5γδο 65, αζθον ἐδεγ ὀαά 
ἐχαγά, ἀπ ῥγουοζε: ὁμὶ ποί αἱΐ {δὲν «υδὸ “αγπιξ 
απ 4Γ Εγγρὲ ὁγ οι; ἴου ἴῃ Νυπι. χῖν. 29---- 33 
ἴδετε ἰ5 ἃ βδίσοηρ δηὰ νιν ςοηϊγαβϑὶ ἄγαν ὃ6- 
ὕπεεη ἴοβο ννῆο ““τιυττηιγεὰ ἀρδιηϑὶ " Οοά 
τοὶ ἴδ ““1Π|6 ομδ5᾽" τοῦ Οοὰά ννου]Ἱάὰ την 
᾿ηἴο ἴδε ἰδηὰ οὗ ρσγοζηϊϑεὲ. “Νοῖ 4]] : οῦ ἴπϑη 
Οοὐδξ ὑγοπιῖϑο νου ἤᾶνο ὕδθη τηδάθ νοϊά : 
τ ετεδς (ςΡ. ἴν. 6) ““ϑοηθ πηιδὶ δηΐου 1η.᾽" 
μι! (υ. 17) Ἰ1έ ““ποῖ 411 ργονοκεά, ννῆο 
πεῖς ΠΕ τἰρδὲ ἀϊδὲ «υδ αὐρονι «υα. Η 
σε ζογίγ7 γεαγιΐ αὐαν 1 ποί «υἱὲδ ἐῤεηι 
δα! “ππεά (ΝΠ. χὶν. 19. 40) «υὐδοῦε εαγεαϑε: 
ΜΙ πὶ 1δὲ «ευῤάεγπει: (ἰδ. λο, 32)3 ἀπά ἰο 
ςυδοε “ασατε Ηξ..., δὼ 1Ιο ἐῤεηι ἐδαὶ ὙΘΥ6 
ἀϊδουοά!οπηξ (5:6 Νυπι. χῖν. 43, [ο5}. ν. 6, 
ι.ΧΧ.ὺᾧ: Ὑμιδῖ “ο»γιρ [6]], ννᾶ5 συ βήηοϊοηϊ ἕοσ (ἢ 
δάπιοηϊίοη οὗ ἴδε Ἡεοῦτονθ; γεῖ {ΠΟῪ πεοάεὰ 

ἨΕΒΕΚΕΝΝ5. ΤΙ]. 

τηαῖ Παὰ 5ἰπηδά, ννῆοβα Ἵδίσδλβεβ ἔς]] 
ἴῃ τῃῆς ψ]Δογη 688 ἡ 

Ι8 Απά ἴο ψῆοπι ϑννᾶάγε ἢδ τἢδί 
ἴΠεν 8ῃου]ὰ ποῖ δηΐεγ ἰπῖο ἢ18 γεβῖ, 
δυῖ ἴο τΠδπὶ τῆδιϊ θε]ενοά ἠοῖ κ 

190 80 Με 8ε6 ἴῃλξ {ΠεῈγῪ σοι] ποῖ 
ΘηΐοΓ ἴῃ Ὀεσδιιβα οὗ υῃδε]ϊοῖ, 

ποῖ ἴο ὃ6 ἀϊδοουγαροά : ἔογ ποης ζ6]}1] ὀχοερῖ 
[86 {21} 1655 δηὰ ἀἰβονθαϊοηΐ, 

ΤΒυ5 νυ. 1ό---τῷ ἅτὸ ἴῃ υηϊϑοη ὙΠῸ νυ. 
12---14. 

(4) ΤΠ σδυ τ οπΑσΥ, απ ορδ οὔ γομ, ἴῃ νὉ. 
11, 13 15 ἈΠΟ ΔΠΕΥ 1υ 5: ῆεἀ ὈΥ ἴδε ἱπάοῆ- 
Ὠἰϊο “ἐϑοϊηθ᾽,) οὗ νυ. τό: ννῆ]6 ἔῆθ σοι Πσνδ 
“ἐυϊ ηοΐῖ 411" 5ῆοννεά [Πδί ποπὸ οὗ “ἴδ 
ΠΕ ΠῚ οπὲβ νῆο δοϊϊενοά ἴῃ ΟὨγῖϑι"" ποοὰ ὃ6 
ἀϊδεουγαροά, Απά 

(21) ὍΤῆθ σαιι5θὸ5 οὗ ἀδηροῦ τηδηϊ οηθὰ ἴῃ 
συ. 12.1.2. “ὙΠ δο] οΥ,,) “γο  ]] οπ,᾽" δηὰ “ὁ 5ιη,᾽" 
ΔΓ τοργοάυςσά ἴῃ νυν. 17---10. 

ΕῸΓ ἃ ἔυγῖ Ποῦ ὀχαπηπδίοη οὗ ἴΠ6 Ῥδϑϑᾶρθ, 
866. Αἀάϊξτίομδὶ Νοῖθ. 

17. εαγεα.4 1, 6 ΠΠπ|θ5:᾽) 5 ἐπουρὴ 
Τοίοστίηρ ἴο 6 ὈΟη65 [δὲ ἰδῪ βοδίϊογοὰ δῦουΐῖ 
ἴῃ ἰὴ ἀεϑογί, 

18. δεϊευεά πο} ἀιϊδοῦογθα; 966 δῦουδ. 

10. 80 «ὖὐὐ “-εΦ] ἘΔίποΙ, ᾿Απᾶ ννὸ 566. 
οΟΥ, “ΑΘ 966 ᾽ς. Κν 6 “" ρεγοεῖνο " 11 ἔτοτῃ 
[Π6 564116} οὗ ἴῃ6 Πἰδίοσγ. Ετοπιὶ ννῆδί ἔο ]οννβ 
ἴῃ [Π6 σδδρίος νυ οἢ τεσοτάβ (Π6 βοηΐοπςο οὗ 
ὙνΔΠΘΟΠ ΠΡ, ὙΠ 566 ΟἸΘΑΥΪΥ ἴπδί ΠΟΥ “ὁ ἡγΟΓΟ 
μηαδίε ἴο ἐπῖοι ἐῃ 1, ΕΓ ἡπεαραεϊαἰεά ἴον ἀοϊηρ 
50θ. ΤΠ ΕΥῪ τηδάθ {πὸ δἰϊοτηρί, Ὀυῖ ννοτὸ ἀσίνθη 
Ὀδοκ “ ἀϊδεοπγῆῖοα " (Ναπι. χὶν. 4ο--- 44). ΤῊ 5 
5ε εν] θὰ ἱπναϑίοῃ ννᾶ8 ΠΟ 1655 (δε ἔγια! οὗἉ ἰη- 
Βάο!γ ἴῆδη {ΠΕΣ ἕοστποῦ υυτπάγανγαὶ δα Ὀθθη. 
1 οϑοἢ οδβθ, ἰηδίοδά οὗ Ὀεϊϊενίηρ Οοά, {ΠΟῪ 
δεῖοά ἴῃ ἀεῆδηςε οὗ Ηἰπὶ (υ. 41). να 9ο, 
ἴΠοη, [δὲ ΠΟΙΓ ὑπθοϊοῦ ποῖ ΟἿΪΥ δὲ ἔγϑὶ ἢϊῃ- 
ἀογεὰ {π6πὶ ἔγοτμῃ αὐζεριρηησ ἴο δηΐογ, Ὀμζ 4150 
αἰεσιναγάβ τπηδάθ (ἢδπὶ ὠπαδίο ἴο δηΐεσ ἤθη 
ΠΟΥ τηδάο {πΠ6 αἰἰοπιρῖ. 

δεεσιμε οΟΥἹ μηδείς 71 ΤΠ 15 ἴδε δι ρῃδις 
ἴοττῃ οὐ νυ ἢ (ἢ6 Ἔχῃογίδίοη ἰῃ ςἢ. ἵν ἤδηρβ. 
ΤΠΕΥ ψνεσα ποῖ οχοϊυάθα (οὔϑογνοβ σ Οννθη) 
ἴογ (ΠΟΙ͂ δῆ ἰῇ τηλκίηρ ἴῃ6 ροϊΪάθη ςδὶῦ δἱ 
Ηοτοῦ, στοαὶ 45 παῖ ννᾶβ : Ὀυΐ [ῸΥ ἃ 5ἰη “" ἴπαῖ 
ΤΩΘΏ Δ, ΨΕΓΥ υηδρῖ ἴο σΠΑΓρο {Ππεπβαῖνοϑ νυ Δ], 
{μ6 5ἰη οὗὨ υπρεϊϊεξ, 

ΑΡΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ (ΗΑᾺΡ, π|. 6, 16. 

6. Το τείξγεηςς οὗ αὐτοῦ ἴῃ Ὁ. 6 Πᾶ5 Ὀδδη 
ἃ τολῖϊεν οὗ ἀουδί ἴγοπι νΕΓΥ ΘΑ [{π|68. 
Ἰεταῦε, τῦμο Ἰεῖ 186 Ψ]Ρ.. ““Ἰλπαυᾶπὶ Π]1ι5 
τὴ ἀστηο “μ,᾽ ξῖνοϑ 11, ἴῃ ἢϊ5 Ερ. σά 7)α»ιασι»ι, 
ἃ ς, αἵ 6]105 ἴῃ ἀοπῆο ε᾽.."--ἼΞ Πᾶς. Ὀθθη 
οὐὐεοίοαα τὲ [ῆ6 ΟΠΌΣΟΒ 15 ποννβογε ςΔ]]οὰ 
“ (μπιοῖς Βοιι56 -᾽᾿) Ὀυϊ, Ξ'ποο Ηδ 15 115 θυ Ποσ 
(δίαλιξ. χνΐ, 18), 1ἴ ΠΊΔΥ ςοΥΙΔΙΠΥ Ὅὲ ϑροΐκθη 

οὗ ἃ5 Ἧμ. ὝὍΠδ ϑοχυδηςα οὗ ἴδ οἶδιι565 ἴῃ 
α-. 6 566Ππ|5 ἴο τεαυΐγο ι.5 ἴο σείεγ οὗ ἴο Χρισ- 
Τος. 

16. Μορὲ πιοήοχγῃ σοπιπηοηϊδίουβ ἕο ϊονν [ἢ 6 
συ σᾶς γεγβίομ, δηὰ τοδὰ τίνες γὰρ ἸηίοΙτοβᾶ- 
Ὀνεῖγ, Ὀαὲ {815 ἰηνοῖνος ϑοπὶθ ὙΘΣΥ 56.0.8 
ἀιΒηςυ 65. 

1. Ὑ8Ὲ παίαγαὶ τηρδηΐῃρ οὔ ἐ" Εοσ, 80 ἀϊά, 



46 ΗΕΒΕΆΕΝΝ5. ΙΝ. ν. σ᾿, 2. 

δῇῆου ποᾶτίηρ, ρσόνοῖκ ὁ" νουἹὰ ὃς, (παῖ πομὲ 
δά ἀοπο 50 (ςρ. Άοπι. ἰχ. 19). 

2. ϑόοηῖο, ᾿δποτγεΐογο, δῶν ργοροβϑά ἴο τλδῖο 
ἃ πον βοπΐθησο Ὀθρίη ὙΠ τ. 1ς, Δηὰ ἴο τεπαοῦ 
τίνες γάρ ἃ5 ““ὙὮΟ {ποη" ϑυςὴ ἃ 86 οὗ 
γὰρ, μοννενεσ, ἴῃ Ἰηἰγοάυςῖπρ, Δὴ δροάοβίβ, ἃρ- 
Ῥεᾶγβ ἴο 6 υποχαιῃρίεά. 

4. ὙΒδ ἀλλ᾽ οὐ 45 ἴο ὃς ἴάκοῃ ἴῃ ἃ 956η56 
Θαυ δ! νυ πουΐ ῥᾶγα}}ε]. ΤῊΘ ρᾶββαρὸβ συοίεὰ 
ἴῃ βυρροτί οὗ ἰἴ ἃγὲ ἴῃ γϑα] γ αυϊ αἰ εγεηῖ. 
Το τγοϑβολθῖο ἴδετῃ ἴΠπ6 βοηίεηςς οὐρῇξ ἴο ὃς οὗ 
[15 κὶπὰ : “Εὸγ ψο ἀϊά ργονοκεὶ δία, ἀϊά 
πο αἱ] γαι δεν εδεονμΐν οδὲν 3." 

4. Τῆι δὲ οὗ τ. 17, ΠΟΙ μᾶ5 15 υϑ048] 
ἔοτοθ ἰξ 1Π6 ργθοθάϊῃρ νϑῦϑα ὈῈ δῇηγπιδίνο, 15 
Ὀποχρ]αϊηςά, 

Βυϊ ἱπάςοα ἴδοτα ἰ5 ΠΟ γϑάϑοῃ ννῃδίαενευ ἴοῦ 
ταλκίηρ ἴῃ6 σἤδηζε. ὙΠῸ βυρροϑβοά ΟὈ]θοϊοη 
ἴο βαγίπρ “"“ο»6 Ῥγονοκοα," δγῖϑεβ. ἤτοπὶ ἴδ6 
ἀϑϑυτηρίίοη τηδὶ “αἰ «υὐδὸ εανιό ομ οΓ Ἐργρέ 
ἀϊά ργονοῖε ." ψ μος 15 ποῖ ΟΠΙΥ ὑπέγιε ἴῃ 
ἕαςεῖ, θυϊ νοι!ὰ Ὀ6 δάννογβε ἴο [ἢ6 ννῆο]θ ἴθῃοῦσ 
οἵ ἴθ ςοηϊοχῖ, Το ηυσϑίίοηβ ἰη συν. 17, 18 
ἅτε δαυϊναϊοηΐ ἰο βαγίηρ, “1ἴ ννᾶ5 οπίγ ἰῃοβα 
ψνῆο 5ηποά,---οπἦν ἴΠο56 ννῆο ἀἰϑοδογεα,.----ἰῆδί 
ψοο οχοϊι θα." (ΟοπΊρᾶγε τ Οὐχ. χ. 1--τῇ; 
“ ΛΑ} ον αι ῥενς ντετο.. ὀαῤἠπεά μπίο Μήονες 
(ερ. Ηεδ. "1. χό δ), ἀπά “ οἠἱ ἀγαπκ οἵ {δμαῖ 

ΓΗΑΡΤΕΕΚ Ἱν. 
ι 7726 γεσὶ οΥΓ Ολγένίίαης ἐς αἰαΐπεα ὧν “αἰ λ. 

11 7.4 2σισεν ΟΥ̓ Οοαἱ᾽Σ τυογά. 14 47} οἱ 
λίρλὰ ῥγέοτσέ ὅσες 1λε δορε οὐ Οοά, τεσ 10 
τη βγη ες, ὁμ πο οἵη, τό τοῦ μεΓ απαὶ ταν 
ΦῸ δο αν 1ο ἐδε ἑλγομεέ οὗ ξγαςέ. 

ΕΤ᾽ υβ τῃετγείογε ἔδαγ, ἰεβϑῖ, ἃ ρίο- 
πιῖϑε θείην ἰεῖς κὸ οἵ δηϊογίηρ 

βρίτυδὶ Εοοῖς τ Ὠϊοῖ, γὰ5 Ο τσ " (6 Χριστός, 
ἐρ. ΗΘΌ. 11}. 14, τοῦ Χριστοῦ); “ὁμῖ «αὐ 1δε 
ϑγεαίεγ βαγί οὗ ἐδενι Οοά ννυᾶ5 ποῖ ννε}] ρ]εαϑθὰ, 
ἴογ {ΠΥ γογὸ νου γον ἴῃ (Π6 νυ] οΓΠ 655," 
ΤΠ υ86 οὗἉ ““ 5ΟΠῚ6 ᾽ ΠΟΙ, ἀπά οὗἉἨ ““1ὴ6 ρστοδίογ 
ραγὶ" {Πόγὸ, 15 ΟΠΪΥ ἰῃ δοσογάδηςθ ἢ τ86 
ἀεϑιρη οὗ ἴδ6 νυτῖοῦ ἸΏ δδοὴ σᾶϑ6. Τῆὸ ἀδηρογ 
οὗ ἴδ6 Οοπηίμίδης ννὰ8 ἔσγοπὶ ονεῦ- ὈοΪ ἀΠ 655 ; 
(πὲ οὗἩ {πὸ Ἡεῦτενν5. ἔγοπι {ἰππἀγ. “' δον" 
νγ5 Ξυοϊεηΐς ἔοὼγ ἢ5 ρυγροθο ἤογα, δηὰ ἢϊ5 
ΠΏ ρτιοθ5 ἴοὸ »η πὶ» τῆς οὔδγγε Ὀτουρἢϊ 
ραϊηϑὶ [9γ86] νουϊὰ μεὶρ ἴο ςοποι!λίο Ἦϊ5 
τοδάθϑ, ἃ5 ϑῇονηρ Ὁ] ΔΙΠΙΥ ἰμδί ἢ δά το 
νυ δὰ ἴο ἀϊθράᾶγασο ἴῃ6 ννοῦκ δομιενθὰ Όγ Μοβϑδβ. 
ννε μᾶνθ ρᾶγδὶ]οὶ ᾿ῃϑΐδποοθς ἴῃ “αὶ 1Ε “ονρό 
ἀϊὰ ποῖ Ὀδθϊονο 2 ( οπῃ. 111... 3), ἀπά “οί αἱ] 
οὐφγεά τὴ σοβρεὶ" (ὁ. χ. 16);---ἰ[οβὸ πο Ὀ6- 
᾿ενοὰ πὰ οδογεὰ δεοϊπρ, ἰη ἕαςϊ, ΟὨΪΥ ἃ ““τεχὰ- 
πδληΐ " (ἐό. χΙ. 5). 

Οὐ»ν. ὙΤθο νοῦ ἀεἴϊσδου δηὰ δέον οὗ 
σἰαίοριοηΐ ἀτὸ ουϊάθηϊ τὨγουφδοιξ [815 ϑος!οῃ. 
Ηονν͵ δᾶϑύ, ἔογ ᾿ηϑίδῃηςθ, νγουἹὰ 1 μᾶανὸ Ὀδθη 
ἔοσγ ἢιπὶ ἴο πᾶνὰα ποίισεὰ ἴπ6 ἔαςϊ {παὶ 27ο.6: 
από “αγοη νγοτὸ ποῖ δ᾽]ονσθά ἴο δϑηΐϊοσ (ληδδῃ, 
δηὰ (158 ““ Ὀδσδυϑε ἴπογ Ὀοϊονοὰ ποῖ" Οοά 
(Νυπι. χχ. 12); οὗ ἃραῖη, ἴῃδί (Π6 σοιηπιθηάδ- 
τη φίνεη ἴο Μοβοβ, (π6 ““ῥοεείς, ἰηνοϊνοὰ ἃ 
τοργοοῦ οὗ Αάγοη ἴῃς Ηρ δεργίοει (Ὁ. χίϊ. 8, 9). 

ἱπῖο ἢἰ3 γοϑῖ, ΔΠΥ οἵ γου 5Ποι]ἀ 83εεπὶ 
ἴο ςοπις 8ῃογῖ οὗ 1ϊ. 

2 Εογ υπῖο τ.5 νγὰ8 ἴῃ6 ροβρεΐ ἐσεν 
ΡΓΘΔΟΝ Θά, 45 νγ6}] 25 ὑπο τῃεπὶ: ὃς Ἰρογιές 
Τῆς ψνογά ργεδομεά ἀϊὰ ποῖ ρῥτγοῇξ ον, ὁ 
τῃεπι, ' ποῖ Βεΐπρ; πιίχεά νγῖτἢ ἐδ τ ἴῃ Ὡῖρν ς 
τῃεπὶ τΠδὲ Πεαγὰ 7:. ἐρΆγ δὴ 

ΟΠΑΡ. ΙΝ. 1. ὙΠὶθ νεῦϑὸ 15 ἴῃ οἱοβοϑῖ 
Ὀπίοη ὙΠ 11]. 12-τ-οῖρ ; ἴσοτη ὙνΠΙΟὮ 1ἴ 15 δὴ 
ἰπίογθηςα. 

Ζε σςς αγ}] Ῥοτ ἔπεσα ἰ5 ἃ βδὶυ ΑΓΥ ΓΘΆΓ, 
τ θς ἢ σρτηρδ ἔγοπι Δ (ΡΉ]]. 11. 12, σ Ῥεῖ. 
ἷἰ. χη---19)1---ὐν ἢ 5 1Ππ6 βδβορυδγὰ οὗ πορο, 
δηᾷ δὴ ᾿ἱπορηζινο ἴο ἀΠ! ζοηςΘ. 

Ω ῥγοριέδο δείηρ...7] ΑΙΠΟΥ, 2119 ΏΘΣΘ 
(6111) σϑιιδίμθῦ ἢ 8 ῬΣΟΠΙ186. 5850 ἰοηξ 
85 ἴῃς ρετὶοά οὗ ργοῦδδίίοη ἰδϑίθα, 186 ργοπιῖϑο 
ςοπίϊηυοα ἴῃ ἔογοθ, ΑἹ] νῇο εἰπὸν ἢ ταῖρῆϊ 
ΔΥΆ1] {Ποπίβοῖνος οἵ [15 οὔοΓϑ. 

ῥ᾽ τῶ ΜΝνεη ἰδ6 χονί Ῥϑαὶπὶ υϑοὰ 
{656 ννοτάς (ηϑιεδα οὗ βαυγιηρ “ἴῃ ἰδπὰ οὗ 
ΡτοΙηΐβ56 ᾽). ἴξ πιδάθ ργονϊϑίοη ἔοσ ἃ δΊΡ ΕΓ ἀρρ]1- 
σδίίοη οὗἨ [5γ86} 8 ΘΑσ] Υ ̓ἰϊἰϑίοσυ. ὙΠΟΥ, ννῆο 
ὝΨΕΤΟ ὁ ρΑγίΆΚετβ οὗ {πὸ Ποδυθη]ῦ σΔ]Ππρ ᾽ (1. 
1), Κηθιν νν Ὲ}}] ναὶ τθδῖὶ τοϑὲ ννᾶ5β. ὙΠΟΥ 
Ἰοοκοά ἔογνναγά ἴο ἴθ “" βοανθηυ [ογυϑαϊθηι "ἢ 
(χῖϊ, 22). 

σδομίά “τ}) Ηδ σπουϊὰ ποῖ πάνθ ΔΥῪ οἵ 
ἴδοι ([Πγουφῇ 1055 οὗ δεῖν ἰονθ οὐ πορίθςς 
οἵ Οἰγιβίίδῃ σοπιημπίοη, νἱ. 12, Χ. 25) σίυε 
γεασοι 7ῶ" 114 ὀείησ ἐδομσδί ταὶ 1ποῪ Πλὰ 
ἐς ζ8]|6ῃ δἰιογὲ οὔ" (ςρ. ΧΙ. τς) τδδὲ ργοπηῖ56. 

ἐδ εονγιδ “20 Ὑ1} “ἴο Ἀδγθ ζ81108 5ῃογί.᾽" 

Ὡ. Σὸν... Ἀλδίδογ, ΒῸΣ ᾿πᾶθθά γὸ ΒδΎθ 
Τοοθίνθάα κΙ8Δἃ ἐάἀϊπκ8: --88 ἘΒΘΥ͂ 8180 
ἀ:1ὰ. Α 5). ῃϊ Ῥδιιϑθ σῃοιυἹὰ Ὀ6 πιδάθ δίϊος 
“πάη; 5." Ζεὶ '΄Θ αν ᾿εϑὲ ΔΗΥ͂ πιὶδ5 (πδῖ 
Ἀοβῖ, ἄνθη ψΏ16 [Π6 ννᾶῪ ἴο ἴἴ ἰ5 51}}} ορθῃ. 
ΕῸΓ ΠΟΓΔΙΗΪΥ νγὸ ἄγε ἴῃ ἴῃς ρΡοϑιοη οὗ πιρῇ 
ἴο ῃοπὶ ἃ ἸΟΥΙ πηοβϑᾶρο πλ5 Ὀδθη Ὀτουρῆξ: 
ἃ5 ΠΟῪ 4'ϑὸ γεγο; δωΐξ (ΠΟΤ ΘΧΑΠΊρΡ]6 βἤοννβ 
{πὶ ἃ ραϑϑῖνε γεςορίοη οὗ Οοά β ργογηῖϑοβ ᾿ς 
ποῖ ἐπουξῇ, ἴογ) ἴΠ6 ψνογτὰ νηοῦ [ΠΟΥ Ποατὰ 
Ργονοὰ ἴο ἴδοπὶ υηανδι ηρ. Οομιρατο Αοεῖς 
ΧΙ, 22: ὟΝ ἀδοίαγο πῖο γοὺ (ΟΓ, ὀγέησ 
7ομι σίαά ἐάσει το αγαϊησ)ὺ δὲ ῥγοπίδο ταδὰθ 
ἴο οἷν ἔλίποιβ : ἴδ Οοά δίῃ δ} 4]}|δἡ 1ῃ 6 
5ΔΠῚ6 ἴο 15 {Π6Γ σὨάτοη, ἴῃ παῖ ἢς ταϊθοὰ 
ὋΡ [6915 ἵγτοτῃ ἴπὸ ἀρδά." 

1ῤε «υογά ᾿πὔρρι 11ἴ|.. “« ψοτὰ οὗ τῖος- 
58 5.6 ̓" (5.6 Αἀάιεϊοπαὶ Νοίο). 

ποί δείησ γιϊκεά,.. ΟΥ, “ 5βθοίηρ ἴδαῖ ἃ νας 
ποῖ τιϊχοὰ "ἢ (50 ἴΠ6 ϑυγτῖδς). ὙΠὲ τηθβϑαρὸ 
Θηϊοτοα {ΠΟῚΓ οαᾶῦϑ, Ὀιζ ἴπογθ ννᾶθ ΠῸ ᾿πυνασε 
δι ἢ ἴο ἀρργορτγίαίθ δῃηά δϑβι πη] δίθ τὸ (Ξε. Νοῖς 
Ὀοϊονν). [ἴ νγα5 πο Ὀεϊῖζοῦ ἤδη ἔοοά ριι ἰπῖο 
ἴδε τοι ἢ οὗ ἃ πιᾶῃ νυ ῇοϑο υἱἵδὶ ροννοῖβ νυ ΣῸ 
ἰπϑι ποθ ηξ ἔοσ τυὐγηίηρ ἴἴ ἱπῖο 1Π{6--Ὀ]οοά. 

ἐπὶ δεν} 1Χτὶ “ἐἴο (Πότ ; 1π {Ποῖγ σᾶϑο. 



ν. 3-7.] 

41 ἕογ χε ἢ ἢ μάνα Ὀε]ενεα ἀο 
δηῖοῖ Ἰπῖο γοβῖ, 45 ἢς δά, Αβ81 ἢλνε 
ΟΠ ἴῃ ΤΥ ψνΓδίῃ, 1Γ ΠΟΥ 5}4]]} 
εηῖεῦ ἱπῖο ΠΥ τεϑῖ : δἰτπουρῇ {δε 
ψΟΓΚ5 ὑγεῦα βηὶβῃ δα ἔτοηπι ἴῃς ἰουη- 
ἀλίϊοπ οἵ τῆ ννου]ά. 

4 Ῥοτ ἢς βρᾶκε ἰπ ἃ Ἴεγίδιπ ρΪδος 
οὔ τῆε βενεπῖῃ 44} οἡ ἴΠ|15 νγῖϑδε, Απά 
(σοά ἀϊά τεβῖ τῆς βενθητῃ ἀΔγ ἔτοπι ἃ]] 
ἢϊ5 ψόοῦκβ. 

38. ουγ ὙὨϊβ Ἰοοῖς Ὀδοῖ ἴο ἴπ6 ψνΒοὶο 
οὗ νσο.τ,. 1,εἴ ποπὸ οὗ υ8 σομηδ δῃογί οὗ 
[δὲ ῥγοτηϊξεὰ τεϑῖ (υ. 1) ; ἴοτ {86 ρ᾽δάϊἀδηϊπς 
τηνιτδίίοη ἴο Θηΐοσ [ἃ ἢ845 Ὀδθη δοπί ἴο ι.5, διά 
ΟἿΪΥ πεοράς [δῖ νγὰ τϑσεῖνο [ἃ 1η Δ (υ. 2). 
ον «ὐε, αὐδίεδ δαυε δε ίεσυεά, ἀο ἐπέ ἱμίο 
(Ημὺ) γα; ποῖ, “βᾶνὲ εηϊεγεὰ," γεῖ “" γέ 
ΚἩϊεγέπς ; 7 45 1ἴἴ νγ5 δὰ; “Ἡρθασ, Ὁ ᾿ϑγδεὶ, 
βου) ἀγί δασσῖπ σεῦ [15 ἀδγ " (ΒΒ ευξ, ἴχ. 1). 
ΎΤΒε “'(δρίδιηι οὔ 1πεὶσ δα]νδίοη ᾽" Πᾶ5 δἰγεδαγ 
ἐπίεγοά; δηὰ ἢδ5 ορεποὰ ἃ υνδύῦ ΟΥ̓ νυ οἷ ΤΠΟΥ 
ΤΔΥ ἴοϊϊονυ. ὙΔδί 15 νυῆδῖ (ΠΟΥ ἅγὸ ἱπίθηϊξ 
Ἴρου. ΒῪ δι {ΠΟΥ δἰγεδαῦ δηΐεσ ἰπῖο γαῖ, 
ΕἘος ΒοῖΒ 186 ΟἹά δηὰ [δὲ Νεὲνν Ταεβίδσγγεηξ 
ἱελοῖ, [πὲ “ὁ Ξαϊνδίίοῃ "ἢ Ὀεχίπϑ ἰπ (ἢ 15 ργοϑεηΐ 
πίε. Οοὰ 5ροκε οὗ Ηἰπλϑεὶ Ὧ5 θείης δἰ γθδαν 
ΑὈγαδαπι 5 “ στεδὶ σενγασὰ " (Οεπ. χν. 1); 
ἀικὶ ἰο 41} σγῆο νγαϊκοά ἴῃ ἴπὸ “ οἷά ραίῤε "" 
οὗ Αδγαβδπις [Δ δηὰ οὈδαϊεπος ἴθοτο νγᾶβ 
ξίνεῃ 1 ὑγοπηϑα “),6 “ῥα! ἡπά τε υηῖο 
ΤΟΌΓ 5015, (7ετ. τἱ. 16) ;---ἃ ρῬγοσηῖϑε νυ ῃοἢ 
ἀἤ]ετγυναγάς τεσεϊνθὰ 50 δὴ δερσοϑβϑίοῃ οὗ 

ἔτοπ θείης ΡῈ] 15Πεὰἃ δἰἴτεβα ΟΥ̓ ἴπ6 ϑοη 
οὗ (Μαῖὶ. χὶ. 28, 29). [πάδεά, Ῥϑ, χον 
ἰπιρί κα τμδὲ [815 σεσὲ ννᾶ5. δἰίδιποὰ ([Π ϑότὴς 
5696) ΟΥ̓ 411 ψῆο οδεγεὰ Οοὐ 5 νοῖςε ; βίηςς 
Οοὰ ν»α5 “" {δεῖς Οοά,᾽" δηὰ ἴδε “" 186 Ῥθορὶς 
οἱ ΗΞΞ ραβίυσο " (υ. 7) ψβοπὶ Ηε Ἰεὰ ὈΥ͂ ἴδε 
ἐεῖ-ΟΊΥΙΠΣ νυδίοτϑ᾽ (05. χχῇ]. 2). 

α: δὲ “αἱὦ}] ΎὙἢ6 νογάς ηυοϊεά (251 
ΒΎΔΥΘ, ὅζς., 566 11. 11) 5ῆονν, [παῖ ἴῃς γοϑί 
ΒΡΟΚοη οὗ νγᾶβ οπὸ ὙψὩοἢ δλά ἴο Ὀ6 γεδοποὰ 
{γοῦ ἢ οὐδεάϊεηϊ ζδῖ ΟΥ̓ 186 πιδῃ οὗἉ ἰδίοσγ 
ἀπιθ5; δηὰ 1ἴ νυᾶβ ἀδηοηγηκίοά “ς Οοὐδβ τοϑὶ," 
αἰεδουσν ΗΙ5 οὐτῇ “γεϑὶ " δὰ Ὀθθη σοσηρίοὶθ 
ἴτοῖπ 856 τς γπεη {Πὴ6 ννουϊὰ νγᾶ5 ἔοττηοά 
(ει. 1|. 1-- 2). Βυῖ ἢ πηδῃ ἰ5 ἴο ὁ ΘΠΊοΓ 
ἱπίο " Οὐοαὐἷἶβ τεϑῖ, [ἃ πιυσῖ Ὀ6 ὈΥ͂ δ΄Ά5 Ὀεΐηρ 
Ὀγουξῆϊς ᾿πίο σοπέοστη Ὑ ἢ ἴΠ6 πηϊπὰ ἀπά 
ὙΠ|1] οἵ ΗἸπι, σῆο πηδάδ 1] ἰμίπρϑ, δὲ {π6 γϑῖ, 
ὁ ΥΕΤΥ ξοοά ;᾽" δηὴ ψγῆο νν}}} ἀραὶ “" το]οίςθ 
ἴῃ Ηϊς στοτκϑ, ἡ Πδη ἴῃ 5Π4}1] Ὧ0 ἸΟΠΚΟΓ ΠΊΔΓ 
(δε ίδςε οὗ {πε εασίῃ (5. οἷν. 2ο--- 3ς). ΟοάϊΞ 
ΌΡΔΏ ΓΑΙ γεβσὶ τδάθ ἴξ οογίδίη ἰπδὲ βυςἢ ἃ 
ρεποά σπου δἱ Ἰεηρίῃ Ἴοηῖὸ; ἕο Ηδς ἤθη 
υἱεδὶ 41 Ηἰ5 φαγί] στεδίϊοπ, πιδη ἱποϊιἀρά, 
Βαϊ σο΄άϊξ Ὀ]εξοίὶπρ σδπποῖ δὲ ἱποβῆςδοίοιιβ. 
Τκγείοτο ἃ ἘΠΠῚ6 5Π4}} γγῖνε ἤθη ἴΠ6 συ γθ6 
προ 61] ΟἹ Οὐν ελτίῃ 5}}8}} Ὀ6 τετπηονεά (ον. 
Χχῖ!. 3). Ιπάἀεεά, ἘΠῸΥ ΠΟ ἃγὸ “" ραγίδουβ 
οἵ (μοὶ ἢ (Πἰ, 4), Ὀεηρ “ τεἀφεσηθὰ ἤτοι 

ΗΕΒΕΕΝ 5. Ν. 

ς Αμπὰ ἴῃ τῆϊ5 ῥίσες δρδίη, {{ τον 
504]] Ἔῃ του ἱπίο ΠΥ γαϑῖ. 

6 ϑεείηρ τπεγείογε ἴτ γεπιδίπεῖῃ 
(δῖ βοπηε τηιϑὲ δπίεγ τηεγεῖη, δηά 
{ΠΕῈΥ ἴο ψγνῇοπι ᾿ξ ννᾶ8 ἢγϑί ργεδοῃεά ' ον, ἐς 

. ξοιλεί τυᾶξ 
δηΐϊοτοά ποῖ ἰῃ δοοδιβδῦ οὗ υπδ6- “γε 
ΙΙ οἴ : “»"ταρσλεί. 

7 Ἄραιη, ἢδ 1Ἰπλτεῖῃ 4 σςεγίδίη ἀδγ, 
βαγίῃρ ἰῃ αν ά, Τὸ ἀδγ, δἴζεγ 80 
Ϊοπρ ἃ εἰπι8 ; 45 ἰΐ 18 βαἰά, ΤῸ ἀ4γ ἰξ 

106 ουγϑο" (Ὁ Δ]. 111, 12}, ἀο αἰγοδάυ ροβϑϑθβξ 
ἐς Δῃ οαγηδϑί " δηὰ ρἰθάρο οἵ ἐμαὶ ἤηδ] γοϑὶ ἰῃ 
ἴδ γᾶ οὗ τ16 Ηοὶγ ϑρίγιξ. 

4, “ῥαζε ἐπ ἃ ογίαϊπ ρίας Οτ, “μαι ἢ 
ΒΡΟΚΘΟΏ 5ΟτΊ ον ῃογο.᾽" 
»ηονι αἱ δὶς «υογἀ5 1] Ἐτοπὶ ἴῃς ννοσκϑ 

«υδίοῦδ εκ ῥᾳά »ιαάξ; γεῖ ποῖ ἔτοπιὶ «ὑογά τς 
(1οδη ν. 17),---δϑρϑοῖδ!γ, ποῖ ἔγομιλ σδγυγὶης 
οη ἴῃαῖ νγογκ οὗ "" Ὀ]οβϑίηρ ̓" δηὰ “ 5δηςϊ)ῇῆςδ- 
ἰοη,᾽" οὗ ννυῆϊιςἢ τ86 δαί ννᾶβ ἃ πηθᾶπϑ5, ἃ5 
Ὑ76}} 85 ἃ ἴγρδ. 

8. αφαὶμ}] ΑἸἰπιοβὲ (45 ἰπ Μαῖίϊ. 'ν. 7),) 
ἐ οῃ {Π6 οἴδεῦ μαπά." (ομῃρ. οἡ ἰ. 6. 

6. ἐῤ γεριαίπεί } ΟΥ̓ (ἔοσ οἰδάσηθθβ), “ἰξ 
511}} σοιδίπϑιῇ ;᾽) 45 ἃ ἔυῖΐυγο {διης, ἀραγὶ ἔγοπι 
1η21 Βτδι Ὡς ἢ ξΟ]] ον δὰ [Π6 ννογὶς οὗ Ογοδίίοῃ 
(ςρ. σν. 9, Χ. 26). 
γα] Ἀδίμογ, βδῃουμιᾶ. ὙΤὴθ τοπάογηρ 

66 πγιϑὲ " Ἀρρϑᾶγβ ἴο ρῖνε ἴο "Ὃ τοπηδίπείἢ " ἴοο 
τυςὰ οὗ τπ6 Ἰοχίςδὶ ϑθῆϑθ, “1 σγϑϑ} 15 ἔγοπ. 
[656 ΡγΟΠλ 565."" 

10 «ὐδοηῖ {ΐ «ὐαΨ γε ῥγεαοδεά}) Ἐλίδοσ, 
ἫΔΟ ΖΙΣαῦ τϑορθίγθά [1890 5184 ἴ141}68. 

μηδεὶς. 7} Ἀδίδμοῦ, ἀϊβορ θά: 6π609 ((ρ. 11]. 
Σ8); (πῃ αἰδροβδίοη σ᾽ οἢ ϑργηρ5 ἔγοτῃ υἢ- 
θεοῦ, 45 ορεάϊθηςθ ἀοε5 ἔγοτῃ δ ἢ (ΧΙ. 8). 

7. «“γαίπ, δεὴ αῖμοσ, 89 δεδῖῃ (ριϊ- 
ἴπρ ἃ ςοπιπιᾶ αἵ ἴΠ6 εηὰ οὗ υ. 6). 
ἐἐνιδο 8] ἘἈδῖδοῦ, σοῦ οὐ (ὁρίζει) ; 

---πιονίπρ ἔοσυναγὰ ἔπ δογίσος οὗ Ηἰ5 ἰηνὶϊα- 
(ἰοῃ 50 85 ἴο ἱποϊιάθ ἃ ἰαῖοσ σεπογδίίοῃ ἰη 11. 

ἐπ αυϊ4  ὝΤο Ηοῖὶγ δριτῖς (1}. 2) βροῖκθ 
(ἴῃ) οΥ γ᾽ ανιὰ. (ρ.}. αὶ 4 5. χχῆΐ. 3, 
“ΤῊ ϑρὶπὶ οὗ (Πε 1 οτὰ 5ρᾶκο ΌῪ πιο" (ΧΧ. 
“ἴῃ τηὸ ἢ). ΟἸΒοῖβ ἴδΚα “ἴῃ αν " ἴο Ὀὲ [86 
54ΠῚ6 45, "ἴῃ {πε ΒοοΚ οὗ Ἀ541Π|5 " (58εε [πἴσγοά. 
ἴο 5. χον). 
φῇ εν “0 ἰοηρ α 41»ι6}--- ν θη [5γΓαοὶ δὰ Ὀδδη 

400 Ὑγέᾶτβ ἴῃ οσσιρδίίοη οἵ (δπαδη. ΤῆΘ 
ῬΓΟΙΏϊΘ65 τηδθ ἴο αν ἃ, δἴϊοσ {πὸ αὐτὶ πδὰ 
Ὀδοη Ὀγουρῆῖ ὑρ ἴο δίοῃ, νγογα κὸ ἴῃς ἀαννη- 
ἱη οὗ ἃ πέαὺ (47 ἴῃ 15Γ86}}5 Ὠἰβίοῦσυ. Α ἔγθβϑῇ 
ΔΡΡΘΔΙ ννᾶβ τηδάθ ἴο ἴποῖγ δ. Νόονν, δ[ογ 
50 ἰοῃρ ἃ ρεγοὰ οὗ δι] υτθ, ΤΠΘῪ ταϊεῆξ οπίεγ 
ἱπῖο [Π6 Ὁ} τρα]ζαιϊίοη οὗ μοὶ ρυιν!θ ο5, ἃ5 
“6 ρεορΐθ οὗ Οοά"β ραϑίυγθ." 

ας ἐξ ἐς “αἰ ἘΔΙΊΠΟΓ, “’ 45 μδῖῃ Ὀθθη Ὀεΐογε 
βαϊά ᾽" (Πδηηεῖγ, ἴῃ 11. 7). 1.5). 
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---- τ». ποτα, ἢ: 

του ων πταστ τασ το τ τισι: 



ΗἩΕΒΕΚΕΝΘ5. ΙΝ. 

Ι0 Εογ ἢς τῆδξ ἰ8 δηϊογεά ἰηΐο ἢ 8 
Γεδῖ, ἢ6 δἷϑο μαῖῃ οδθαβοά ἔγοπι ἢϊ5 

[ν. 8--- 12. 48 

γε Ὑ»}}]} ἤδαγ ἢ18 νοῖςβ, Βαγάβῃ ποῖ 
γοῦν ἢολγῖβ. 

ΕὙμδι 6, 8. ΕῸτ [{ ἰ7|ε808 Πδὰ ρίνεη τπδπὶ οὐ νγογκβ, 45 (ὐοά αϊά ἔγοπι Ηΐ8. 
υεάπα. 

γεβῖ, ἴθ ψουά ἢε ποῖ δἤειιναγά 11 [εξ 8 ἰάθουγ τπεγείογε ἴο δῃζογ 
ἢδνα βροκβη οἵ ἀποῖδπεγ ἀδυύ. ἰηἴο τῃδῖ ταϑῖ, ἰεβὲ ΔΠΥ͂ τηδη 41] δίζεγ 

ἐ Οτ, ἀξ. 9. ἼΒΕΓα γοπηδί πίῃ τπογείοσε ἃ ᾿γεϑὲ ἴῃς 84π|6 Ἔχδπηρὶε οὗ "ἢ πηρε] εξ, ΤΟΥ ΘΝ 
πάσα. ἴο ἴα ρεορὶε οἵ Θοά. 12 ἔογ [πε νοτγά οἵ (ὐοά ἧς ᾳφυΐςκ, 

8. Γογ] Ῥανὶὰ "δῆδσγ 50 ἰοηρ ἃ [{π|6᾽" 
δαάγοσθοα [η6 σθη οὗ ἢϊ5 ροῃογδίίοη ἴῃ ἰλπῃ- 
δυᾶρο ᾿κὸ τα ψ ΠΝ Μοϑεθ πδὰ υϑεὰ ἴο 
ἴῃοβϑε γῆο0 ὑνΌΓῈ “" ραϑϑίηρ ονογ [ογάδη " υὑπάογ 
7οβῆυδ (566 οἡ 11]. )). ὙΠ15 15 ποῖ βυγργ βίην : 
Ἐτν 5786}5 οσσυραίίΐοη οὗ Οαπαδῃ αϊά ποῖ 
Ὀεβίουν" οἡ ἴπεπι “(πὶ Ἀοϑι ᾽ οὗ Οοά ψῃ] ἢ 
15 ἸΏ ΣΌΒΟσνΘ ἴοσ {Π6 [Δ ΠΏ]. 
ει] Ἀδίδογ, δοβδπδ (ςρΡ. Αςῖβ Υἱῖ. 4). 

τ ννὰϑ ἴγυο δῖ ὑηάοῦ [οδῆιδ ἴδ 1ογὰ δά 
Εἰνθη [ϑγϑὲὶ] “" τοϑὶ "7 ἔγοπιὶ 41} {ΠῚ ΘΠοτη 65 
τουπὰ δϑουξ ([οβἢ. χὶ. 3, χχὶ. 44). Βαυῖ κἴ 
ννὰ5 Ὀίδη (μας (Π15 ννᾶ5 ποί ἴπ6ὸ ει δἰπὶ κοΐ 
Ὀείοσγο ἰ5γδθὶ; οὐ ννὰ βῃουϊὰ ποῖ πὰ ἢ ανιά, 
ΓΟῸΓ σρηζυΓΙ65 ἰδίου, νναγηϊθρ [Π6 ρεορὶο ἀραϊπϑῖ 
Τογίοιπρ (ἢ6 “ὁ γεβὶ "" ἩΒΙΟΝ ννᾶ5 οἤεγοα ἴο 
ἴο. ὍΤμαξς πιυδὲ πάνθ Ὀθθη ἃ διγῖποῦ δπά 
ΒΙΕΏΘΓ τοϑβί, 

Θ. ΤΡεγε ἀδο ψμενοι Ογ (νυ. 6), “ὙΠ οΓΕ 
δ.11}1} γεσηδι πίῃ ;""----ἰϑ 5111 το Ὀδ6 Ἰοοκοά ἔου βοῖο- 
ΔΙΘΥ, οὐ δηά ἅδουθ ἰῃαΐϊ γοϑί ἴῃ ἴὴ6 Ἰδληὰ οὗ 
Οδηᾶδη. ὉΠ5 ἱπέογθηοθ ἔοϊϊοννθ, δ'ποθ ἴῃ6 
ἩΟΙΥ Ομβοβὶ ϑρθᾶκβ ἴῃ [ἢ6 Ῥϑαὶπὶ (ςρ. 1}. 7) 
ἴο ὦ. “ΕοΥ ἴ)6 ψογὰά οὗ Οοὰ 15 ἡυΐηρ," 
δηὰ ἢδ5 ργοϑθηΐ σϑδιίοη ἴο υ5 (υν. 12,13). 
γε Ἐδίμογ, ἃ Βα" ἢ -σοβῦ; |1Πἰ “ἃ 

Κοορίης οἵ ϑδαδυδίῃ ;" νν θη (6 ““ ρϑορὶθς οὗ 
Οοἀ" (ςρ. 5. χον. 7, 6. 3: ςἢ. χὶ. τό, 25), 
ἴῃς “Ι5γδεὶ οὗ σοὰ " (6μ!]. νἱ. 16), 5}4}} οὔ - 
ἰδίῃ τοϑί ἔγοτῃ 4} (πδξ ἔγου ]ε (ποπὶ (2 ὙΠ 655. 
. 7), δηὰ ψῆδη “6 8}} Θῃοπ 95 5841} θ6 ρυΐ 
πηάεγ [ῃ6 ἔδεϊ οὗ ὕες (1. 13}, 86 “Γδρ- 
ἰδίη " οὗ ἴδὸ 1, οτὰ 5 Ηοβί (ςΡ. 1. 8, 9). ὙΠ δῆ, 
αἱ ἰαϑῖ, [Π6 ἘΠ] 5.41} “" πέοῦ ἱπίο ἴδε ἸοΥ 
οὗ {δεῖν 1 ογὰ " (Μεαῖί. χχν. 21, 23). 

Οὐ:. τ. ὙΒὲ ννοτὰ “" δα δῖἢ- οὶ "Ὁ ΠΊΑΔΥ 
ςοηϊδίη ἃ τοίθγεησε ἴο ἴδε ἢγϑε δαῤῥαζἑεαί γεαν, 
ὙὨΙΟΙ ννὰς Κορί ΟΥ̓ [οϑθυᾶ δε [15 δὶΧχ Ὑϑδῦβ 
οὗ νγὰγ ([οϑβἢ.. χίν. το); ψγβθη ἴπὸ “Ἰδηὰ μαὰ 
Γεβῖ ΠΠῸΠῚ ννᾶτ ̓ (ἐό. 1.6). 

Οὐς. α. Τῶδ σγοὺρ οἵ Ῥβαδὶπιβ, ἴο ννῃϊςἢ 
Ῥς. χον δεϊοηρβ (χεῖϊ---οἶν), ἀρρϑᾶγβ ἴο μᾶνθ 
ἃ ϑαῦθδίς] σῃαγαςίοσ. Ὑπὸ ἢγβδὶ οἵ ἴῃετῃ ἰ5 
ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ Πεδάρα “Α ϑδοηρ ἔοσ ἴῃ6 δαθθδἢ- 
ΠΑΥ 1" δῃὰ ἃ ονν δ ἰγοδίϊδο (Ε γαδω Καῤῥα 
αυοϊοά ἢοτο ΕΥ̓ Ὠ 6] 1250 }}}) 58γ5 οὐ [815 {{π||6; 
“ὙΠΟ ΘΑ ΔΙ, ροϊηϊεὰ ἴο 15 [παι ψὩϊς ἢ ψν}}] 
Εἶνο γοϑῖ ἔγοτπῃ 6 βἰπ ννϊοἢ ἢονν συ ΐθ5 ἴῃ ἴΠ6 
νοῦ, τ[Π6 ννοτ 5 ϑδονοηί δγῪ [4 84Ὁ- 
Ὀδί σαὶ τα] ]δπηΐιπ}} ; νν Ι Ὦ 5841} Ὀς ο] οννοά 
ὈΥ 1Π6 δἴογ- δαί οὗ ἔπ ννου]ὰ ἴο ςοπῖο, 
ὙΠΟΓΕΙΠ 5 ΠῸ ΠΟΤῈ ἀθαῖῃ, ΠΟΥ βίη, ΠΟΥ ριι η 5}- 
τηϑηΐ οὗ 5ἰη ; θυῖ ΟὨΪΥ οπ]ογπιοηΐ οὗ (Π6 νν]5- 
ἄἀοπὶ ἀπά Κηον]εάρε οἔὗ Οοὐ." 

10. ον] ΤῊ γχεϑὲ νῃῖς ἢ ἀννα!ῖβ [Π6 Ῥθορὶδ 
οὔ Οοὰ [5 Τρ ΒΥ ολ]]οὰ 4 ϑδιαῤῥάαῥ- εερίνισ ; 
Ἐογ δὲ ἐδαΐ ΠΣ οὔθ {μαΐ, Κοπι. Υἱ. 72) ἐς 
ἐπίεγεά ἐπίο ΠΙς (Οοά8) γωτ, ῥαίδ τοβτϑὰ 
(45 ἴῃ ὧν. 4) ,Ὀο»ι δίς «υογάς, ΘΥ ΘᾺ 88 Οοά 
44 ἥονι Ἠ18 οὐσῃ. ϑυςῇ ἃ οπδ “' τεξῖς ἔγοπι 
ἢ5 ἰδθοιιγθ᾽" (εν. χῖὶν. 4). “" Τῥεπεεζογεδ 
1ῇοΓΟ 15 ἰδ! ἃ ὉΡ ἔογ Ὠίπι {πὸ σγονσῃ οὗ σι ρῃϊθοιι5- 
Ὧ655" (2 Τίπι. ἵν. 8). ὙΠῸ ““κοοὰ ννογκο᾽ 
οὗ σοάδβ ποὸνν σγοδέίοη (ἴπ ψνογκίηρ ννῃὶς ἢ 106 
ὈΘΙ ον σβ νν1}} ννᾶβ ἴῃ δοσογὰ ἢ {ΠῸ ρσᾶςὸ οὗ 
Οοά, ῬΗΠ. ἱἰ- χ2, 12) ἅγὸ ἴῃϑῃ ςοπιρ]οεϊοά. 
Ηδς οϑᾶϑβοβ ἔτοτπι ψνογκίηρ, ὄνθὴ ἃ5 Οοά αἰά 
ὑνθοη Ηἰ5 ννοῦκϑ γοτο ἡηεῥεώ (Όϑεη. 1]. 1, 2). 

Οὐς. 80 Ησο, ἔτοτῃ ννβοπι ἴδ “'" ΠΊΔΩΥ 50 ῃ5᾽ 
ἀεγῖνα (Πεῖγ βδης  βοδίοη τς 10. 11), δηά ἴο 
Ὑγοπὶ ΠΟΥ ἀγὸ σοηξοιτηοά (Κοπι. ν]!}. 29), 
θεοίογο Ηδ βηϊογεά ἱπῖο Ηἰ5 Ὀγίοξ βαρ ἢ -ἀδν 
Γεβί, βαιά, κ"1ἰ 15 ἤηϊϑῃθα" (]΄ὁδη χῖχ. 20, ςρ- 
ΧΥΙΪΪ, 4). 

11. ἰαδοω] ἘἈαΐδβογ, εἰν ἀλιξθποθ 
(85 ἴῃ 2 Ρϑξ 1. το). 
“αἰ Π ὅϑεὰ δρϑοϊυζεῖγ, 45 ἴῃ οπῃ. χὶ. 1σ, 

Σ ΟὐοΥ. Χ. 12. 
ἐχαριρί)] Οτ, “ραϊίεγῃ ;᾽" ἔγρίςαὶ ἔογτῃ. 

ὙΒοιρἢ ἴδθ σονοϊδτίοη ρίνθη υ.5 Ὀ6 50 τςἢ 
ΤΊΟΓΕ φ]ογίουβ, γεῖ οὐγ ργουαξίοη 15 σπαίοσοις 
ἴο 1ῃοῖτβ. 
μηδε 7] ἘἈλίδεσ, ἀϊβορθάϊθποθ (νυ. 6). 

12. 1ογ} 1 540. ἴδ βαπὶθ (Ὑρίςδὶ ἔοστῃ ; 
ον ἴῃ6 νοτὰ οἵ σοά, νῇῃιοῆ {Π|65 τι5, ἃ5 ἴἴ 
{πὰ {ποπὶ (υ. 2), ἢᾶ5 ἴο ἀο νι [86 Ἱπίογῖοῦ 
ΡΠ ΠοΙρΙ65. οὗ δοίίζοη ; ϑοδγομίηρ ἰπῖο πιδῃ 5 
Ποαγῖβ ἴο 5686 νεῖ με Γ ἸΔΟῪ ἄγε ΤΓΌΪΥ οὈογίηρ 
σοὰ. 

δε «υογά φΥ Οο“] Νοὶ (85 ἴῃ δν. χὶχ. 1.3) 
[6 ρείϑομδὶ δνοζγά; ἴο ψνβοῃι, ἱπάεοά, [86 
ἀεβογιριίοη, ἐβῆδύρεσ (ῃδὴ ΔηΥ ἰννο-εἀροὰ 
βυγογά,᾽" 15 ποῖ δρριοργίαίε (ϑεθ Ἀδν. 1. τό, χῖχ. 
τς; ςρ. ΝΥ ιδά. χνηῖ. 1.5); Ὀσῖ, 45 ἴῃ [οῆῃ ΧΙ. 
48, ἴῃαῖ ννογτὰ τυδιςἢ 15 [ῃ6 δϑιάϊηρ ἐχργεβϑίοῃ 
οὗ ἴμ6 πϊπὰ δηὰ ν}}} οἵ Οσοά (541. χὶ. 8, 
τ Ῥεῖ. 1. ἃς, ΤΙΣ 1.2, 3:1: ςρ. ποῖθ οῃ Ὁ. 2); 
δηά ἴῃ ραγίουϊασ (μ6 ψνοτὰ οὗ ως (Ὁ. 2). 
ΤΠ ρῥυόπιδο οὗ ““βοοά ἰἢϊηρ5 ἴο σοτὴθ᾽ 
ϑοδγομοα ουξ ἴῃ6 τηοξῖνοβ οὗ τῆθῃ ἴῃ οἷα {Ππ|65 : 
1: ἀοο5 530 5{}]}}. 

φμϊοξ}Ἱ Ἐδίδοσ, νῖπε. ὙΠὰῖ ψνογὰ ἀἱὰ 
ποῖ 5ρθᾶκ ἴο οπϑ βεποιδίοη δηά ἔδβθη ἀΐδ οι. 
ΤὨΘ ““ ψογὰ ᾽ οὗὨἉ ἴδπ6 “Ἰνην Οοἂ ᾽" ςου]ὰ ποῖ 
Ὀδοοτη6 ἃ ἀοδὰ Ἰεϊζοσ. Α5 Ηἰ5 ογεδξνε ννοσὰ 
σοηίίπιι65 ἱπηπιαποηῖ ἱπ [Π6 παίυγαὶ ννου] ἃ ἔγοπι 
56 ἴο ἅρθ, 50 ἀοε5 Η!5 ννογὰ οὗ Ῥιογηῖϑα ἴῃ 



Υ. 13--.15.} 

διὰ ρονγοτγία!, ΔΠπὰ βἤαγρεγ τπδπ ΔΠΥ 
ϑυγογά, ριεγοίηρ δνθῇ ἴο 

ἴῆς ἀϊνιάϊηρ ἀϑδυπάεγ οὗ 8ου] ἀπά 8ρι- 
πῦ, πὰ οὗ πε οἱπῖβ ἀπά πηᾶγγονν, 
δηὰ ἐς ἃ ἀΐϊβϑεεγπεγ οἵ ἴῃς τῃουρῃϊβ ἀπά 
Ἰηϊεηῖ5 οὗ τῆς Πολγῖ. 

11 Νεῖθεγ ἰ5 ΠῈγῈ ΔΠΥ σγαδίαγα 
ἴμλὶ 15 ποῖ πηδηϊξεβξ ἴῃ ἢ15 βίῃ: δυῖ 
411 τῃ!ποβ γε πακεά δηά ορεηβὰ υπἴο 

ἴῃ τριτ2] νου] (ορ. 5. οχῖχ. 89---οἱ : 
Ἀ-ς8 νἱϊ χ,8 : σ Ῥεῖ ἴ. 2). 
»οΠ δίδει, δοῦϊνϑ; οἰεςίινα ἴῃ 

ορεγδίίοη (ορ. σ Βεββ. 11. 1.3). 
“δατβεγ)] 850. 5Πδγρ ἰ5 ἰξ, (παὶ 1 ἀϊεφοςῖβ 

ἴδε σοῖο τηνγαγά πδῖυγε: ποῖ ΟΠΪΥ “ἴο 186 
ἀἰδρδσεῖηᾷ ο7Γ 7δὲ “οἷ απά ὈᾺ6 «ῥὶγίί," Ὀυΐ 
50 25 ἴο γεᾶςῇ ἴδε πιοϑί διάάδη ραγίβ οὗ Ὀο ἢ ,--- 
γεβ (ΌΥ ἃ δοϊά πιοίδρβοσ), ἔμεὶγ υεγίεόγς απά 
“βίπα! παγγοεῦ (5ε6 ΑὐἀάϊοηΔ] Νοῖθ). ὍΤῈο 
Τηεπορὸ οὗ Ἀπ νοίδίίοη ἰδγ5 Ὀαγο [ἢ6 νΑΓΟΙ5 
«ἴεςτοης δπὰ δΒδδιϊυάεβ οὗ ἴΠ6 βρί δ] δηὰ 
ῬΞΥΟΔΙΟ2] πδίυγοϑ. 

α ἐμείγποῦ οΓ ““ Δ0]ε ἴο ἀδογίνείπαιϊς" {8 εὶΓ 
Ὦ {ΨΠ Ἰυ ας 4] δοσυγᾶογ. Ορ. οδη 

ΧΙ. 48. 
ἐδοισδίς ἀπά ἱπίεπίς... [118 Ὀυσγ, δηχίουϑ, 

χεπιοίασ, οΓ7Γ ἐδομσδὲ (ορ. Μαῖϊξ. ἰχ. 4, χὶϊ. 
2), πᾷ [5 ἢχοὰ δηὰ ϑεϊ(]οἱ »ποάφ, οἵ πες, 
ΟΣ ἐδουδί. 

13. ὝΠε ϑερηΐοηοθ, νης ἢ ἴῃ [15 γα ραγί 
Βαλά ἀεθογι θα ἴῃ6 ““ννογὰ " οὗ Οοά, πον 
Ῥτοοκεάς ἴο ορρᾶὶς οἵ Οοάὰ Ηϊπλϑο ε. 

παλο4] ὙΠῸ βορῃίϑηβ, ἢ ὙΒΙΓΟὮ πίρη 
1 ΠΚ ἴο εἴοκο {πεῖν πιιϑάοίπρϑ, ἄγὸ οὗ πὸ δνδὶΪ 
Βεέογε Ηιπὶ (Οξεη. {ἰϊ. 8----α 1). 
οὐεπε 1 Οτ, “"ἐχροβρὰ ." ἢ, ἢ {πὰ 

Ὡοοκ δεπὶ ὈΔοκΚ." Α παιοὰ πηᾶπ ΠΊΔΥ Ὀεπά 
ἄοντι δὶς ποδὰ δὰ Ἴοόνοσ [5 ἕδοθ νυ ἢ ἢ]5 
βαηάβ. Νοῖ ὄνθὴ ἴἢ]]5 λοξ τεβογξ οὗ 5ῃδπιθ 
ΓΛΑΥ͂ ΔΥΔΙΪ αἱ (ἢςΞ Οτοαί ΤΠΡυΠΔΙ.--- ΜΔΏΥ 
Δῃσισηῖ υὙτιεῖβ σι ρροϑο (αὶ (ἢ6 ννοτά ςοη- 
(Διη3 ἃ τεοίεσεηςο ἴο δηϊπηα]ς, σῆοσο ἢοδὰ ννᾶ5 
Ἰδγοῦσ 46 κ ἤδη {ΠΟῪ ννόγε ἴο Ὀδ 5ἰδιιρῃϊςογοά. 
Βυϊ {δέτε ϑεεπιβ ἴο Ὀς πὸ δάθηιυδῖο ρῃ!)οϊορίςδὶ 
ξτουηά ἔοτ [ἢ 15. 

ἐδε ἔσε: οΓ δέ} ἘἈΔλίδποΥ, Η185 οὐϑα; ἢ ἃ 
αἰ ρᾶιϑὲ ἀἤεν τ; φινίηρ 51} πιογὸ οὗ 1π|- 
Ῥτεβεῖνε ϑοϊτ ΠΕῪ ἴο ἴῃ σοποϊιάϊηρ, ννογάϑ. 
«οἵ «υδοῆῖ «υ)Ὺὸ ῥαυε ὁ 40] Τῆς ννογάς 

ἅτ ἵκρῃ ΌΥ ἴΠ6 δυτίας, δῃὰ ΌΥ πιοϑῖ δηςϊθηΐ 
Γομηπιδηϊδίογα ἴο τηϑᾶηῃ, ““τηΐϊο Ὑοῖ νγ6 
πιυξὶ ρῖνο δοςουηΐ.") Βιυΐ {πεῖν σδηρὸ ἰ5 θοῖἢ 
τες δηὰ ἀεερογ: ἐν ἢ ν ΠΟΠῚ ΟἿΓ σοηςογῃ 
5; ΠΟ Ὦ 5 ννο}] ἐχργεβϑοὰ Ὁ Ἂν. ὙΠΟ, 
ἴο δοῦλ 86 τψνογὰ οὗ Οοά ἢδᾶ5 σοπιο, σᾶπποῖ 
δυο δήοριπε ἃ οεγίδίη διἐτιιάθ τοννασγάβ ἴξ; 
Δοσερτπς ΟΥ τεπιβίηρ [5 σοπαϊξοηϑ : δηὰ (15 
ἀεϊειτηίηες. {Ποῖτ δοίυδὶ γελαζοη το σοά. ὍΠὸ 
τδουρῆϊ οὗ οὐγ γείαιοπ ἴο Οοά, ννΒῖς ἢ ἴῃ 11. 

νειυ 7ώ:1.---.(' οι, ΤΥ. 

ἨΕΒΒΕΚΕΝΝΘ. ΙΝ. 

τῆς αγε5 οὗ πἴπὶ ἢ νἤοπὶ να ᾶνα 
ἴο ἀο. 

14 δϑεείηρ τὃΠδη τπαῖ γα ἢᾶνε ἃ 
σίεδὶ ΠΙΡῊ ρῥγίεβῖ, τπδὲ 18 ραββϑεά ἰηΐο 
ἴηε Πεᾶνεπβ, [6508 ἴῃς δοη οὗ Οσοά, 
Ιεῖ υ5 Βοϊά ἔλϑε οαγ ργοίεϑϑίοῃ. 

15 ἔογ ννε ἢᾶνε ποῖ δὴ δίρῃ ρυίεϑβέ 
Ὡς σληποῖ δὲ τουσμεά νι τῆς 
ἔξε]πρ οὗ ουγ 'ῃ βγπλ τ 65; δὰ νγᾶ5 π΄. 

17η δὰ οςουττοὰ ἴπ σοππεχίοη ἢ (πὰ ΠΙρἢ- 
ὈΓΙΘΘΕΥ οὔτ οὗ 6515, ὑγορᾶγοθ ἴἢ6 ὙΨΑΥ ἴῸγ ἃ 
τοῖυγῃ ἴο ἴδ οοηδιἀογαίίοη οὗἉ [ῃδΐ 5ιιῦ]6ςϊ. 

14. δεείπφ...1 δίδου, Βανὶπα, ὕὉθ9Σ6- 
Ζζοσϑθ (85 ἴῃ χ. 19). ἴῃ 1]. σ δὲ Βαά δϑκοά 
ἴποτῃ ἴο σοηϊεπηρίαῖς ὁ“ 1ῆ6 Αροϑβίὶς δπὰ Ηἰζῇ-“, 
ῬΓοσί ᾽᾽ οὗἩ {πεῖν ργοξεβϑδίοπθ. ὙὍὴδ σοπιράγίϑοῃ 
ὙΠ ἢ Πα Ὀδεη ἱπϑε θὰ Ὀείννθθη Ηἰ5 “4ῥο-» 
σἰοὐδε ἀἰση! Ὁ δηθὰ ἴμδὲ οὗ Μοϑεθ ἢδὰ ᾿ἰϑὰ ἰδ 
Ποῦ ἴο ἴγασθ ουἱ᾽ (ἢ του Ὁ ]6 σοηθρη θηςθ5 
ὙΥΠΙΟἢ πιυδὲ ἢ ονν ἔγοπη τοἤιβίηρ ἴο ὁ ὮΟΑΓ 
ΗΙ5 νοῖςο,᾽" --- (δὶ 5ου]-Δπηα-ϑρί-5ολγο ἢ 
νοῖςσθ. Νόονν, ἰδογείογε, 6 οδὴ ριοςθοὰ ἴο 
βροδῖς οἵ ἴδ ρσγουϊδίοη νος ἢ Ππᾶ5 Ὀδοη τηδάθ 
ἔογ ἴπ6 Ἴσοπιίοτί οὗ 4}} Δ Πα] 5οι}}5 ἴῃ ΟἿΣ 
1,οτά δ ἃ ἢ -Ρα ΘΕ] διηςςοη5. 

σ,Γεαΐ ῥὶσ ἔγ,11 Α5. ἰγδῃϑοθηάθηξ 6Χχ- 
αἰϊοὰ ἴῃ Ηἰς ΠΙΡΒ-ΡὈΙβογ, 85 Ηδ 15 ἰη Ηἰξ 
Δροβίοϊις, οδῖςθ. Ἂ(ὐουμΡ. ΧΙ. 2ο. 

ἐὶ ραμεάδ ἱπίο)] ἘΔΊΠΟΓ, δ" Ρϑββθά 
ῬΏΤΟΌΚὮ (845 ἰη 1 Οογ. χνὶ. 5). 68:15 ραᾳβϑδά 
τῆτουρ ἴ86 οτγεαίοα ἤοάνθηβ ἰηΐο ὁ" ἤράνθῃ 
1561 Αχ. 24); δ5 ἴΠ6 ΠΙΡΒ-᾿σιοδὲ οὗὨ [ϑ5γδοὶ 
Ῥ5ϑθὰ (σου ρῃ ἴἢ6 ΗοὶΪγ ΡΊαοθ ἱπίο ἴῃ6 ΗΟΪΥ 
οἵ ΗοΪίθβ, ἱπ ἢ ἢ Οοὐ᾽ 5 συπῖῦο]ς "ὁ Γοβίηρ- 
Ρίδσο᾽" νγᾶβ (566 οἡ 11. 11). Τόεγε, ἴῃθη, ἴῃ 
Ποᾶυθη ἰς Οοάΐδβ ἔτθ “ Ἀορὶ ." ᾿πῖο νι] οἢ 
ΜῈ, ΟΥ̓ ΟἿ“ ΠΕΑΥΘΠΪΥ͂ ΠΑ] Πρ "ἢ (111. 1), ἅτε 
ἰηνιοὰ ἴο οπίεσ, Τῤεογε οὐσγ σοπηρϑϑιοηδῖο 
ΗἸΡΉ-Ρυοθὲ 15 δἰγοδαῦ ϑοδίεα, τηλκίηρ πὸ 
ἤγοηθ οἷ τηδ] ἐγ " (1. 3) ἴο 6 ἃ “ 1ῇτοῃθ 
οὗ ρσσᾶςθ ᾿" (υ. 1). 

εει.1 'Τγριδεὰ ὈΥ πῖπὶ (ν. 8) ψν»ῆο ἰθή 
[586] ἰηΐο (δπδδῃ ; Ὀυζ ΠΟΙ ΡΑΓΔΌΪΥ τ ΒΕΘΓ, 
ἔοσ Ηδ 15 ἐῤὲ ϑὸη 97 Οοά. 

ΟἿ ἘΓΠΓΠΡῚ- ΟΥ̓ νΏΙΟἢ νὰ νοννοά {παῖ 
ΟΥ̓ τοϊδίίοη ἴο 5ῃου ά 6 ἰῃαὶ οὗ ψἸΠηρ 
βογνυῖςς (ςΡ. οὐ 1. 1). 

156. «ὐἋἦ δανε ποῖ... 845 τοῖς πᾶνα Ῥθθῃ 
ἔελτοά, [Ε ννὸ Ἰοοϊκθαὶ οπἱγ δὲ Η!5 ψγεαΐποι:. 

ὁε ἰομεῤκά...1Ὶ Οτ, “Βᾶνθ σοπιραββίοῃ οἱ 
(85 ἰη χ. 34). 

ἐπβεη 14} ν. ἃ, νἱῖ. 238: ἴδ6 ΘΑ ΚΏΕΒΞΟ5 
᾿ποϊάοηί ἴο οὐγ ἔγαι  Πυμηδη ΠΥ (ςοιπρ. 2 (οτ. 
ΧΙ. ς, το). ΑἹ] μεθα [6505 ἴοοκ ὑροη Ηἱπὶ 
(Μδαῖιῖ. νι. 17; ςρ. 2 ον. χι. 4). 

ὁμῖ «υα50] λίπον, ““Ὁυξ οπ9 ὕὑμδῦ δῦ 
Ῥο9.." 

ἐϊξε ας αὐε αγε 1 Δῖ. “1η ἴ8ε ἡγᾶγ οὗὨ ΤΕβοτη- 
Ὀΐδηςα " (ςρ. ἰϊ, 14) 17). 

Ὦ 



ἨΈΕΒΕΒΕΝΝΘ5. ΙΝ. ΝΡ. 

41] ροϊπίβ τεπιριεα {κα 45 τὸς ἀνέ, γεὶ 
ψυιουῖ 51η. 

16 [,εἰ υβ τπεγείογε οοπὶς Ὀο]Ϊγ 

[ν. τό, 1, 

πηΐο τῆς τῆγοπα οὗ ργᾶςθ, ἴπλῖ νγε 
ΠΊΔΥ ΟὈϊΔίη πλογου, ἀηα ἢηά ργᾶςε ἴο 
ἢεΙρ ἴῃ τἰπὶς οὗ πεεά. 

γεῖ ουέέδοιξ “ἰ"] ΤῊΙ5 15 ἃ τηδίοσιαὶ ρατί οὗ 
[86 ςοπεοϊδλίίοη ὑνῆϊς ἢ 15 Βοτὲ ϑυρρεσῖοά. εϑιι5 
ννὰ5 ἰτιοὰ ὈὉγ ἴῃς Ταοηρῖον ἴο (δ6 αἰπηοβῖ ; 
Ὀυΐ, που ΗἸ5 δυπΊδη 5οι]ὶ υπάογϑίοοά (ἢ6 
1] ἔοσοα οὗ ἴμ6 τηοίνοβ ννῆϊς ἢ γα ὈΓθ- 
ϑοηϊοὰ ἴο ἴ, ἴο ἀγτᾶνν Ηἰπὶ ἱπίο 5π, Ηδ γχὸ- 
ΤΑΔΙΠΘα ΘΠΈΓΕΪΥ δΡασδ ἔσο δίη (45 ἰπ ᾿ἰχ. 
48). ὙΔεῖε νγᾶϑ ΠῸ νυ Ϊ ποῦ]. ροϊηϊ ἐπ Ηρ 
4 οὔπ χίν. 329). Ηδ ννᾶβ ἐφρηῤἑεά; Βογεξοσα 

6 οἂπῃ ἢδνε ϑυπῃραίυγ. ΗθὌδ ννᾶ5 εἰπίοις; 
τβογοίοτε Ης 15 βιϊοὰ ἴο Ὀ6 οὖν Αἀνοοδῖο. 

186. εο»ιδ (ΥΉ. 2ς}] ΟΥ̓, 85 ἰῃ Χ. 22, “ ἀγανν 
ΠΟΔΣ ;᾽" ἀρρτοδοβίηρῦρ 898 δοςορίοα νγοσϑῆρ- 
ΡΕΙ5. 
δον Ιυἱϊ, “ἦτ ἤποοάοιῃ οὗ βρεεςἢ " 

(45 ἴῃ 1. 6); ποῖ ξαπηρ ἴο οοπἔεββ οὐγ 
νυν ΘΔ ΚΙ)65563. 

δε ἐδγοπθ οΓ᾽ σγακ] ϑυπιθο Ζοὰ ὈΥ ἴδ 
Μετογ-ϑοδῖ, οὐ νης ἴΠς Οοάὰ οὗὨ ἰΞ5Ξγαδεὶ βδίθ 
επτ Ὠγοπθὰ Ὀεΐννθθη (6 ΟΒογι πὶ (ςΡ. οἡ 158]. 
ΧΥ, ς). ὙΒέποΘ Ψ͵Ὸ ΠΙΔΥ͂ ΣΘΟΘΙΥΘ "ΠΕΤΩ 
ἔογ ἴῃς ἰογχίνθηθθα οὔ ΟἿ 5ῖη5, δἀπὰ 4150 
ἸΔΑΥ ΤΙιπᾶ σγαίξ, ἴο “ ΕΞ. Δ] 15} ΟἿΣ Πολγίβ Ὦ 
ΠΝ 9) ἰμδῖ νγὲ ΠΊΔΥ ἐἰβεγνε (ὐοὰ δοοερίδο! Υ ̓" 
οἢ. ΧΙ!, 28), ἰῃ 5ρίτε οὗ οὐγ ἰῃβστη 165 (2 (οσ. 

ΧΙ, 9). 
)ο ζει ἐπὶ τρις οΓ πεε 7] Α ξοοά τεπάοσγην, 

1δουρὴ ϑοπιδινηδλί ἴτοο. 1.1ἴ. "" [ῸΓ ϑοδϑοηδθϊθ 
Βεὶρ: Ἶ ν ἢ ἃ χείδγεηςο ἴο 5. ἰχ. 9,  βετα 
106 ΧΧ. 85, "ὦ δείβεγ ἐπ᾿ “εατοπαδίς {ριξε 
ἴῃ ἰγου]6."" 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οὐ Ο(ΗΑΡ. ἕν. 2, 12. 

Δ. Το ἀκοή Ποτο, ξο Π]οννηρ ὑροη εὐηγγε- 
λισμένοι, τηῦδῖ Ὀ6 ἴΔΚκεη ἴῃ {6 56η56 οὗἉ “" Τη65- 
Βᾶρ6,᾽" ΟΥ̓ τοροτί;" 25 ἴῃ 58]. 111. 7, “"τῆδλῖ 
ΡΠ Ἰϑμεῖλ 1Π|6 τποβϑαρδ (εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν) 
οὗ ρϑδςβ." ὧν. [58]. 111. σ ; ψῃςἢ τη Ά οπι. Χ. 
:ς, 1 8 οοιιρΙοα ΌΥ δὲ Ῥδὺ] ἢ [86 ρᾶβϑαρο 
}υβῖ ᾳυοϊεά. ὙΠε ρῆγαϑε λόγος ἀκοῆς ΟὐΟῸΓ5 
Αἶθο ἴῇ Σ ΤΠ655, 11. 11; δῃηᾶ [86 “ποσὰ οὗ 
ΠΟΑΓΙΠΡ ᾽ 15 ἴδογο δϑϑουίοὰ ἴο Ὀ6 “πη {τ 
ἐδε «υογά 97 Οοά (λόγον Θεοῦ), ννϊςΓἢ ννογκεῖῃ 
οἤοοίυδι!ν (ἐνεργεῖται) ἰπ ἴδοπὶ [μδΐ Ὀεϊίενο :"} 
ἃ ρᾶβϑαξα ὑΒΙΟΒ 1] υ5ἰΓαῖε5. ν. 12, ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ... ἐνεργής. 

2. Τῇἢο ψογὰ τοπάεγεὰ “ τηϊχϑα ᾽ 15 ἵν σα 
ιδοὰ ὈΥ Οτθοὶκς ροοῖβ ἰῇ ἃ πηᾶηηοῦ ὙΠΙςἢ 11115- 
ἰγδῖθϑ 115 ι.96 Ποῖ, 

Πενία δὲ συγκραθεῖσα δυσσεβεῖ τρόπῳ. 
- (ϑορῇ. " β’ 681) 

Τὴν τοῦ λόγου μὲν δύναμιν οὐκ ἐπίφθονον, 
ἤθει δὲ χρηστῷ συγκεκραμένην, ἔχειν. 

(ΔἸεηδηάοσ, 4ρ. δῖον. χυν. 8.) 

ΒοΙἢ ρᾶβϑαρθθ βρϑαὶς οὗ βοπ)ειπίης δηϊογσπς 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ν. 
Ι 712 σπέλογιν αμα λοποην οὗ οὩ» «“ατοπνῆς 
2γωηδλοοά. κι Διεσίίσεπες ἦρε ἐλε ἀμοτοίκιζοε 
ἐλοσοοῇ ἐς γεῤγοσαί. 

ΓΗΑΡ. Ν. ΤΤδε ουδ]εςῖ ᾿ηἰγοάμορα ἴῃ ἵν. 
14--τ.ό,--ΟὟὗΓ [ογὰ 8 αιδ) βοδίίοη ἔογ δεϊϊησ 
ἃ5 οὖν ΗἸΡΠ-ρτοϑῖ,---ἶῖθ ΠΟ ΠΟΤ ἐΟΓΠΊΔΙΥ 
αἰθοιιϑϑοά, ὍΤῆα ᾿ἀδὰ οπιθοάϊθὰ ἴῃ ἴῃ πὶ ψἢ- 
Ῥγοβῖ οὗὨἨ 15γ86] ννᾶβ ἰῃδϊ οὗ οπθ γγῆο ννᾶβ (1) 
οπηροννεγεὰ ΌὉγ Οοά (2) ἴο τοργϑβθηΐ [Π6 ρθορὶθ 
ἴῃ {δπεὶγ τοϊδ!οη ἴο Η!πλϑο] ἢ, δηὰ ἴο πιᾶκο 
δἰοποπηθηΐ ἔογ {ΠΕῚΓ 51η5 ; Ὀθϊ ννΒο (3) ἴῃ δρὶϊς 
οὗ (15 οἰονδίίοη ννᾶβ πιο ἔοσ ἀθδ] τ ΡΈΠΓΥ 
στ Ποπὶ [μας ννεηΐ δϑίγαυ, Ὀθοᾶυθθ 6 Ἀϊπὶ- 

Ἰπῖο «οπιθϊπαϊΐοη Ὁ 4 τηδηβ πιοὰὶ ἐἢδ- 
ΤΆΓΟΥ, δηὰ Ὀείηξ ἰβογοῦγ πιοάϊβοά ἷἱπ [15 
δοῖίοῃ. 

[ηεἰοδὰ οὗἩ (δε τϑοοίνθα τγοδάϊησ, συγκεκρα- 
μένος (δι ρροτίοά ὃν (ες Ῥοβῃϊο δηὰ [{4]4}, 
ἴΠ6 στοαῖΐ στῃδ] συγ οὐ Μ55. (ποϊυάϊηρ Α, 
Β, α, Ὁ, Ὀυὲξ ποὲ 5) ἰᾶνθ συγκεκραμένους 
ΟΥ συγκεκερασμένους (" ὈδοΔυ56 1ΠῸΥ ΜΈΓΘ 
ποῖ προ ὈΥ [αι νὰ τἢο56 μῸ ᾿οαγὰ 
1). ὙῊ5 να πδίίοη ἢδ5 {86 ϑυρροτγί οὗ 1Π6 
Οορῶς, ΖΕ: Πίορις, ἀπά Αἰπηθηϊδη νοΊβ ΟΠ 5 :; 
δὰ οἵ [τϑησιϑ, Τποοάοσγιϑ, Οἶτγϑ., δηὰ 
ὙΤπμεοάοτεῖ. Ὑεῖ [ἴ 15 τοϊοοϊοὰ ὈΥ Τιϑοβοηάοτῇ, 
ες Μνεῖϊο, 1ὺπεηδηη, [6] 25οἢ, ΜΟΙ], 
ἈΠοΉπι, ἀπά οἴπεοιβ, Τὴ ὑϑᾶρὸ οὗ {Π6 νοτῦ 
(ϑεε ἀῦονθ) δπὰ [πὸ ννβοῖὶς ἴθποῦ οὗ ἴδε ςοῃ- 
ἴοχί σοπϑριγο ἴο 5δονν [δὶ ἴῃς Ἀδοεϊνοὰ Τοχὶ 
15 ςοττεςῖ. 

12. Εοτ ἰδδ γτοξεγρηςθ οὗ 1ῃς εἰδι5θ ἁρμῶν 
τε καὶ μνελῶν ἴο ἴδε 5ρίη4] νεγίεῦτα;, ορ. Ηοπι. 
11. ΧΧ. 483. Εογ ἃ τροίδρῃουῖοδὶ δρρ]οδίϊοῃ 
οὗ ἴδε ψοζά μνελός 566 Ευτρ. “ΗΙρρΡ.᾽ ἃςς 
(καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μνελὸν ψυχῆ:τ). 

ΗΟ ΘΝΟΙΥ͂ δῖρἢ ργίεβε τάκεη ἔγοπλ 
ΔΙΣΟΠΡ ΠΊδΠ 185 ΟΓἀδί πε α ἔογ τηεῃ 

ἴῃ τῆϊηρβ ῥεγίσίπίπρ τὸ Οοά, τῆλῖ με 

561 νγδλο “"ησοοιηραοϑοὰ 1] ἱπβγιηϊΈ65.᾽ 
ΤῊϊ5 σοῖο ἰάθα, ψν ῃις ἢ 15 ϑοί ἔοστῃ ἢ οὟ. 
1-τ-- 4, ννὰ5 ῬΌΓΙΘΟΙΥ γολ] θα ἴῃ 6505. Ηδ 
νν85 δρροϊηίοι ὈΥ Οοἀά (συν. ς, 6); Ηδ ραϑϑεὰ 
Κγουρἢ πὸ ἀσοροθξ δχρογίθησ οὐ δυϊήδη 
βυ ῆογίηρ (συ. 7, 8); Ηδ ννᾶ5 ςοπϑιυϊρὰ τδ6 
κ ΔΙΙΠΟΥ ΟΥ̓ εἴογπδὶ βαϊνδίίοη ἰο 811 [παΐ οὔοΥ 
Ηἰ πὶ" (νυ. 9). ἼἢῈ ραγίίσυϊλσ ΜΨΑΥ ἴῃ νυ ς ἢ 
1}}15. “ βαϊνα[Ιου " ννᾶ5 οἴεοϊοα (ςοττεβροπάϊην 
ἴο 186 “" οἤοτιηρ ἔογ δἰη5." οὗ Ὁ". 2) 15 ὀχρ] αἰηςὰ 



80: εεπ 

δώ σίρὶ, τὰς Ἱρπογδηῖ, ἀπά οἡ ἴπδπὶ ἴῆδι γε 

γ, 2-.} 

ΔΥ οὔεγ Ὀοτὴ 
ἴος 51π5: 

2 ὟΒο ἴση Βᾶνε Ἴοπιραβϑίοη οἡ 

δ᾽. δηά ϑβδογι ἤςεβ 

ουΐζ οἵ τε νγᾶγ ; ἔογ τῇδὲ 86 Ἀϊπηβο] 
4150 ἰ5 ςοπηραΞϑεἀ νγ ἢ ἰπ βΓαλγ. 

4. Απά Ὁγ τεϑᾶϑοῃ Βεγθοῦ ἢδ οὐυρῆῖ, 
83 ἴογ ἴῃς ρεορὶε, 50 αἷβο ἔογ ἢ π25 6] ἢ, 
ἴο οἴεγ ἔογ 3[η8. 
4 Απά πο τδῃ Κεῖ τ815 ΠοπουΓ 

ἴη οδῇ. νῇῖξ----π  αϑον “ἢ, υἱῖ μΔ5 ἢτϑεϊ σχῃ !Ὀϊοὰ 
ἴδε Ξυρο ΠΟΤ οὗ ΟἸ γιϑ 5 ργεϑίῃοοά ἴο μδὶ 
οἵ Αλζου. 

1. εὐ δὲσῥ ῥγίο ὑπο ἐμ6 [ἂν ; 
--ΑἽἵοη ἀπά ἢϊ5 ἀεβοεπάδῃ[ϑ (ν111. 2). 

ἐαξεη] ἘἈλδίμογ, Ὀϑῖπα ἔδκϑθῃ. ΤὍἢϊ5 15 
[)ε ἤγεὶ ροϊηΐ ἴο υνυβιςἢ δἰ οη ἰς οΔ]]6« :---ἢθ 
5 ἴδκεπ ἔτοπὶ ἃπποηρ πεη. ὍΤ8Ὲ σοιηηιδβά 
Εἴνεῃ ἴο Μίοθοβς ννᾶβ: “" 1αἦε ἴδοι. υπῖο {π66 
Αἄτου, (ὮΥ Ὀτγοΐδετ.. οι αὐπιοηρ δὲ εἰμ άγεη 
Ὁ Πεγαεὶ " (Ἐχοά. χχν!. σ). Ορ. νἱῖ. .8. 

ογείαίπε 70, »πεὴ)}) Οτ, ““Δρροϊηϊεά οη 
ἴδε. ΒΘΠΔ]Γ οὗἁἩ τηθῃ :᾽) ἴο σορτϑϑεηΐ {Πδπὶ ἴῃ {Πεῖσ 
Γεϊδῦοη ἰο Οοά (ςρ. 11. 17). ὙΪ5 τεργεβοηϊδ- 
ἔνε ομδγαςίοσ οὗ ἴ6 ΠΡ -Φιιοσὶ νγᾶ5 ββηιβοὰ 
ὃγ (δ τυσεῖνς ργθςίουϑ δἴοῃοϑ ὕροὴ [86 Ὀγεαϑί- 
Ρἰδῖε, ἀπά ὉΥῚ ἴπ6 πδῆλὸ5 δρταυοη οἡ [ἢδ 
δδουϊάετ-ρίεοεβ οὗ ἴμ6 ὁρῃβοὰ (ἔχοά, χχνιὴ, 
Σ2, 21). 
τὴ ὝὌΒε ποχγά ἰ5 υϑοὰ οὗἩ οὐϊδί!οη5. ἰὼ 

ἘεΏετΩΙ; 50 ἴπδαΐ [ἢ ἱποίυἀε8 Ὀυγηϊ-Οὔουηρϑ 
(εν. 1. 2. 3), τι68]-οἤεπηρβ ([Ὁ. 11. Σ,.4), δῃὰ 
Ρεδοξ. εσῖηρϑ (10. 111. ΟΣ, 2): σοιῃρ. εἶ. γΊ. 
3, ἴχ. 9φ. Ηδετε, ἴῃ σοπίγαϑὶ νυ “ὁ 5Δοῇῇ- 
(ο5, Π᾿ ΤΏΔΥ ὕεὲ ἴδκθῃ ἴο ἀσποῖθ [Π6 π|68]- 

2. δαυε εο»πραείοι ὁπ] ““Δελὶ βΕΠΕΥ (ΟΥ, 
(οτεδγίης  ]γ) ψ}. δίδλπαϊηρ Ὀεΐογο Οοά, 
δε δάγουιϑ ἴ6 ὅ1}}] ἀεπηεσιῖ οὗ ἢ]5 δηὰ ἴΠῸ 
Ῥεορίεἰ5 5:η5:---ἰὴὼ ἢϊ5 6] Πρ νἱὮ τηδη, ἢ6 
159 ΓΕΔ ἴο πηᾶῖκο 41} γεδϑοπδῦϊο δἰ οννάπςθ ἕοσ 
1:Ὃὁ8δ0 ἯΒΞΒΟ ΔΣΘ 11 ἸΚΏΟΣΒΙΟΘ ΟΣ ΘΣΥΣΟΣ. 
Τῇ» 5ϑ:η-οἤστιηρ οὗ ἴπ6 1,Ὧνν ννᾶ5 ἕο ἴῃοβθ 
ὙΠῸ Ξπηε “ἸὨγουΡἢ ἸΡΏοΥΔηςΟ,᾽" ἔτοπὶ ἴῃ“ 
δάνοτίεησα ΟΥ̓ ὩΠΩΟΓ ἃ ΠλΙΞΑρΡρσεμδηβοη {{|Ὸ ν. 
ἵν, χ, Υ. 17). Τὴ “ΕΥΤηΡ᾽" ἅσὸ ἴποβθε νγῆ0 
ἢν “᾿ξοπε Δϑίγαυ " ἤοπὶ Οοὐἷς ννᾶγβ (Ρ5. 
ααἰχ. 176), γεῖ ποῖ ἀο]]ογδίοῖυ :;--οΐ ἃς 
κε Ββεάσί- τρδηάρσογο᾽ (58. χον. 10). 

Οὐε. ὙὝε ἢγϑῖ ᾿πϊοεσοθδϑίοη οἤσγθοα ΒΥ ἴῃ 
ετοαλὶ ΗἸΒΗ-ρεϑὶ ννὰ5 ἔοσ (ἴθ ννῇο “"Κηονν 
τοί νθδὲ Πεγ αἰ" ({μὐκὸ χχι. 24; ορ. Αςῖς 
1, 17: 1 Οὐγ. ἱ᾿. 8; σ Τί. ἰ. 13). 

εοπρα "εἶ]-τοϑ 1} Ὀοηά5 (Αεἰϑ ΧΧΥΠ]. 20). 
ὕὐπάεγηκαδιῃ τπ6 σογρθοιϑ τοῦο5 οὗ οΠῆςο {Π0γῸ 
ἍΕ͵Ε 51} (86 χα] Πρ σΠδῖη5 οὗ {π 6 θῇ, 

3. Αἴ βδο επά οὗ σ. 2 ἴδογε βδῃου)Ἱὰ Ὅδ6 ΟὨΪΥ 
ἃ ΠΟΠΊΙΏΔ ---- ἴογ δαὶ ἈΘ 8180 "“α εογπηρασεα «υἱἱϑ 

ἨΗἨΈΒΚΕΝ 5. ν. 

ππηῖο Πἰπηβεῖξ, δυῖ 6 τῆδι 18 ο}]16ἀ οὗ 
Οού, 45 τυ: Αδγοῃ. 

ς 80 αἰ5ο (Ἰγίβε ρἱογ ςὰ ποῖ πίπι- 
861[ τὸ ΒῈ πιδάς δὴ ἢἰρῇ ρτγίεβε; δυῖ 
ἢς τῆι 8414 πηῖο ἢΐπι, ἼΒου γί ΠΙΥ͂ 
ϑοη, ἴο ΟΔΥ ἢᾶνε 1 Ὀεροίίεη τῆεε. 

6 ΑΞ Βε 5411} αἰ8ο ἰῃ δῃοῖμεσγ ῥίσεξ, 
ἼΒου αγί 4 ρῥγίεβὶ ἔοσ δνοῦ δίϊεγ τῆς 
οτάεγ οὔ Μεϊςβίβεάες. 

) Ὗ)ο ἰπ τῆε ἀαγβ οὗ Πῖ5 ἤεϑῇ, 

ἐηβνηηῖν, ἀπά ὈΘοΘ τ 56 ἘΒΘΣΘΌΣΙΕ ΣΟ αἰχοά, 
οῃ ἴδ6 ὨδγῪ οἵ Αἰοποπιεηΐ ([μδν. χΥὶ!. ὅ6---ἰ4), 
Βγϑί οὗ 8}1 ἴο πηδὶπε δἰοποιθης ἔοσ Ὦϊ5 οὐ ἢ 51η5. 

4. ῥομομγ)] Οτ, “"οἢῆςο." Τῇ νογάβ, “"ἴο 
ΒΙπΊ961 ἢ," ἀγτὸ δαρμδις ;---7απλουπίϊην ἴο, “ὉΥ 
ἢ οὐγῃ ἂςῖ;) Ὧ5 ἃ 1πίηρ ἴο ννυβίοἢ ἢ6 ἢλ5 ἃ 
Ῥογβοηδὶ οἷαι : (566 Νοῖθ θεῖον). 

ὁμὲ δὲ ἐδαὶ “"...} οὐ (Δοςογάϊηρ ἴο ἃ θεῖος 
τοδάϊηρ), Ὀπὶ(ο0 17} ὙἈΘθΣ Ἀ6 16 οΔ1104 ἐγ 
Οοά. 

δ. Ομ “πὸ Ομτκι" (245 ἴῃ ἴΠ. 14). 
Ηε νῇο, εἱ Ηϊς Ὀαριϊβπι, νν85 "" δῃοϊηϊοα νἢ 
ἴδε ΗοΟΙΪγ Οδοβι" (Αςῖβ χ. 418) δηά ἀξοϊασθά 
ἴο Ὀ6 {Π6 ϑοῃ οὗ Οοά, ἀϊά ποῖ “᾿φΙογΗῪ Ηἰτ- 
5610, ποῦ ἀϑορηά δῖ οὔςθ οιἷιξ οὗ [Π6 ννδίουβ οὗ 
ογάδη ἴο θάνῃ ρίοσγ. ΝΟ: Ηδ νναι θά 
5 Εδί μου 8 ν}1}}; ννϊςὴ νγδβ, [δὶ Ηδ 5ῃου !ὰ 

Ὀε οσοηϑεςγαϊοα ἴο Ηἰβ8 ογαὶ Ῥυχεϑίῃοοά 
“Ὠγουρἢ κυβεγηρε᾽) (Ἰ]. το). 

ὁμὲ δε] Ἐλδίδοσ, θπὺ Ηο (ΕἸοΣ 94 Η15|}.Ψ 
ΟΡ. Ϊοβῃ νἱῖϊῖ. 4: “1ἴ ἰῖ5 ΜῪΥ Βδίπεγ ἰδδῖ 
Εἰουποῖῃ τηθ.) 866. αἷϑὸ [οὔἱῃ χνἱ. Σ,) ς; 
Αοῖϑ 1]. 12. 

ΘθΘ. 4 Ἀαίδρυ, Εν θῃ 88:---ὈΓΠρὶπρ ἱπῖο 
ῬΑΓΑ 16] 15πὶ (45 1[96}{250 ἢ οὔδϑοσνθ5) “ἴἢοβε ἴννο 
απΐαιο υἱἱεγδηςεβ οὗ ἴῃς Ῥϑδϊϊογ; “ἼΒοι δγί 
Μγ 8οι," διά, “ἼΠΒου ατὶ ἃ Ῥγίοβέ ἔοσ Ἔνθι." 

ἌΝΒοη 6508 γουε "16 βτβι -αροϊζεη τοὶ 
{π6 ἀεδ4" (ςΡ. οῃ 1. 9), Ηδ νγὰβ ΠΥ σοηϑβίϊ- 
τυϊοὰ τ1π6 ΒΚ ΠΡ. ΘΕ δαπιηἰδίγαϊοῦ οὗ "16 
δυο δϑίίηῦ σονοηδιί  (58ε6 οὐ ΧΙ. 20). 
Δ πεη Ηδ δοοθηδεά ἰο σοάδβ σιρὰϊ δαηά, Ηθ 
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οἰοιῃοὰ Ηἰπλβ ΙΕ “ἢ Ποηουν δηὰ π|Δ)65(γ ᾽". 
(ςᾧ. οῃ ἰϊ. 10), δηά οπίεγοα ὑροὴ ΗΪ5 δαπηη15- 
ἰτδϊίοη. 

ογάογ) ΟΥ̓, "5|}]6." Το νοτγὰ τηιϑὲ ποῖ ὃ6 
ἰδουρῆς οὗἩἨ ἁ 85 γοίουστηρ ἴο δὴ “ογάθγ᾽" οὗ 
Ῥυεϑιμβοοά. Οἡ [6 ςοηίγαγγ, ἴξ ννᾷ5 δὴ 1π|- 
Ροτίδηϊ εἰοπιθηΐ ἴῃ ἴῃς “5. γ]6 οὗὨ ΜοΙομιΖϑάο, 
1η4ὲ 6 παδὰ πεῖ ΠΟΥ ργοάθοβϑοσ, δϑϑιϑίδηϊ, ΠΟΥ 
ΘΟ ϑϑοῦ, δὲ διοοα ΔὈΟϑο] ον δ]οηθ. 

η. »ῬΦο]ὴ ὝὍδε ᾿εοπεοίγυςϊοη οὗ στ. 7, 8 
5. ἴῃ δἰγιςίηθθβ, “2 7ῶο, ἴῃ (6 ἀδλγβ οἵ Ηἰβ5 
ἤε5ἢ,...«5860η ἰδουρῇ Ηδ ννᾶ5, γε ἰεαγπεά οὈδάϊ- 
Θης6.᾽ 
δ Μω. 6] Ἠξς μὰ ἴακεη ρατί πη Με (1. 

14) ἴδαϊ Ηδ πῖρηξ Ὀ6 σάραῦϊα οὗ 5βιβετγίηξ. 
ῶρΡ. σ Ῥεῖ. ἵν. σ᾿. 
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λον, »»ν» 
ἀξ ῥιείγ. 

ΗΕΒΕΕΝ5. ν. 

σνῆεη ἢς μαά οβεγεά τρ ργγειβθ ἂπά 
δΌΡΡΙΠ στο Π8. νυ ἢ βἴγοηρ, ογγίπρ δηά 
ἴεαῖβ πηΐο Ἀἰπὶ τηδς νγὰβ δῦ]ε ἴο 8ᾶνα 
᾿ϊπὶ ἔγοιη ἀεδῖῃ, ἀπά ννὰ8 πεαγὰ | ἴῃ 
τῆδλιῖ ες ἐδαγοὰ : 

«υϑὲπ δὲ δαά... ἘἈλίμεῦ, πανί Ὑ1Ὲ 
ΒΌΤΟΣΚ ΟΥΥΔΩΚΙ πᾶ ἤῬθδΙδ ΟΖοχθάᾶ Ρ 61- 
ἐσϑδῦῖθβ απά σμρρἤεαμοηπς (ςρ. ϑἰγαοῖ Χχχυὶ. 
17. 11, 9--.2} “πο Ηὲν» ἐῤαὶ «αυα:ς αὐίε ἰο “αῦε 
Ἧι γον» ἀδαΐῥ, απά Ἀδνῖ καὶ ὀέοη Ἀθϑτᾶ, ὅς. 
ΒΥ τμδῖ ρτάςσίουβ δῆϑννεσ δ ννὰβ ἱδυρῃϊ ἴο 
Ῥγδο56 οδεάίοπες, ουθη ἤδη ἰἴ βεοηθά ἴο ἀδθ- 
Τηληά τποτὸ ἴλη Πυπιδη πδίιγο σου]ά ρογίοττῃ. 

οὔεγεά ωὡρΡῚ] ὍΤΠοὸ ννοτὰ [45 ἴῃ6 ϑθηϑ8θ οὗ 
“αογίβειαὶ οἴοτιηρ ἴῃ ον. 1,3 (ΩΡ. 1Χ. 9, 14. Χ. 
12, Χὶ. 4). [{ ΡγΟΌΔΟΌΪΥ πᾶ5 ὑμαῖ ϑεῆϑα βεσα 
ἴοο; 866 Οὖ»ν. τ, Ὀεϊονν. 

ἐγγίησ] 845 οἵ οὔς ἰῇ ΘΧ ΟΠ ΠΥ, ΟΥΓΥΪΠΡ ῸΓ 
Βεῖρ (]οὉ χχχῖν. 28, 5. χυῇ, 8, ἸοπΔἢ 1]. 3, 
1,ΧΧ). δυςἢ ννᾶ5 ἴῃ ςτγ οὗ 65:15, νν ἤδη “" Ὀδίηρ 
ἴῃ ἃΠ ΔΡΟΩΥ, Ηδ ργαγθὰ ἴΠῸ πιογὸ θαυ] ϑ ]Υ ̓  
({υκὲ χχὶϊ. 34). “ἼοΑΓΘ᾽" ἃγὸ ποῖ δοίιδι!Υ 
ΤηοηΠοποὰ ἴῃ {Π6 (σοβροὶ παγγαΐϊνε; δῖ σου]ά 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ Πᾶνα Ὀδθη δυϑβεηῖϊ ἴῃ (Πδΐ πὲ οὗ ἀροηΥ ; 
--ἰῆς ἀπε ῖγρο οὗ [δοοῦ5 ηἰρῆξς οἵ ““ννγεβί- 
᾿ηρ,, νν Βοὴ ὁ 6 «υοῤὲ δηὰ »ισάε “ὠῤῥ͵εαίοη" 
(ΗΠος. χὶϊ. 4), πὰ ““ργενδθά.᾽" 
ας Ιο «ἀ΄υε ῥὲγι ἥγονι ἀκα δ] ὍῊ5 νγᾶ5 6χ- 

Ργεβοθὰ ἴῃ Ηἰ5 ργᾶγογ: ""δόα, ξαίδεγ, αἱ 
ἐῤίησε ἀγὸ ῥοιειῤίς μπίο Τόεε; ἴδε ΑΨΥΑΥ ἰἢ 5 
ΟΡ ἔτοτῃ Με: πευθγίμοὶθϑθ, ποῖ ννμδὲ 1 ψ]]], 
Ὀυΐ τυῦῆδί Του νψ. ὙΠῸ “συ ρ᾽" νγὰ5 [ῃδί 
Ὀϊζος ροΐϊΐἌοη ψνιοῦ Ηὀς “ἰλϑῖθα ἔῸΣ δνογΥ 
ΤΩΔῊ Ἦ (ἰϊ. 9); ἃ ἀθαίῃ ποῖ τ ΓΕ οὗ ϑ5ῃδπιθ 
δηὰ ἰογίυγο, Ὀυϊ οπὸ ἴῃ ὑνῆϊσἢ ἴΠ6 Ποττοῦ οὗ 
6 ἸπΠΌΠΊΟΥΔΌΪΘ 5105 οὗ πίθη Ῥγεϑϑθὰ προ 
Ηἰπὶ ἃς "ἃ Ὀυγάφη ἴοο ΠΟΑΥΥ ἴο Ὀδαγ:᾽" νγῇ 16 
411 (Π6 ἐροννοῦ οὗ ἀδείκῃθβϑ᾽" δϑϑδι)εά Ηϊϑς 
Βιιπίδη 5οὰ], δηὰ {Π6 ϑθῆβο οὗ (σσοά 5 ργόβϑθῃςθ 
νγᾶ5 ] μάγαννη ἔγοπι ΗῚ5 βριπῖ. ΤἬδῖ Δρρ4]}- 
ἴῃ ογάθδὶ νυᾶβ νἱονγεὰ ὃγῪ ἴῃς ϑοη οὗ Μδη 
ἢ παΐιγαὶ Δρργοπεησίοη. Ναίυγε Ἵδηποῖ 
δηςοΙραῖο σοπληρ δηρα θη ψπουΐ ἀτεδά. Α 
δοὶγ παῖῃτε σου]ά ποῖ Ὀυΐϊ πη κ Ὀδοῖκς ἔγοση 
[Π6 ῥτοβροςῖ οὗ βυβεσης δὴ οὐβοιτγδίίοῃ οὗ ἰἢ6 
Ἰρῆϊ οἵ Οοὐβ σοιπίοπδηςσθ. [ἴὙπάογ τΠαΐ ἔδεϊ- 
ἴῃς οὗἩἨ δοΐγ, Μία!, ἥέαγ, [ε5ὺ5 ργαγοὰ ἴο Ηἰϊτι 
ΠΟ ννβ αδέε (ερ. δι. 11. 17}, (6 Ηδ 5ννὺ 
δῖ, ἴο “ατὖὸ Ηἰρε γον ἰῃδὶ πουγ᾽" (]Ο μη 
ΧΙ. 27; ὈοΙἢ τδ6 νογ πὰ ἢ6 ργεροβίοη ΓΘ 
ἴῃς 541π|6): Ὀυϊ Ηδ ἀϊά 50 ψῈ ΘπΕΓΟ ϑυ Ὀπη15- 
βίοη ἰο ΗῚ5 Βδίμογ5 1}. Απά δ μβουρ ((η 
ἴῃς ᾿ῃηβηϊίυάε οὗ Ὠινίηο ἰονε) ἴῃς ΕΔΊΠΕΓ “" ΜἸΠ- 
Πεοϊά ποῖ Ηἰβ οννῇ ϑοη" ἔγογῃ ἀραΐῃ, γεῖ, ἴῃ 
ΔΉΒΥΡΕΣ ἴο ΗΙ5 ρσγδγοῖ, Ηδ γεϊὶονοὰ Ηϊπὶ ἔτοτῃ 
[δδὲ σῤῥγεδοη ον. 

δεαγά ἐπ ἐδαὶ δὲ βαγεἽ] Ἐλδΐδμου, δεαγά 1ὁ 
ἐδ γεγιουϊς 9,77 δὶς ἥέαγ (5ε6 Ὀοϊον); 50 
[Πδς [6 ἔξασγ ἀσραγίοά, δἀηὰ Ηδ νεηξ ἔογίῃ, 
ΚΟΥ 4}} τϊηρ5 πδ΄ 5ῃοιϊὰ σοπὶὸ προη 
Η!πλ" (]οΘδπ χνὶ!. 10), ἀπά δπάυγεοά 4]}, ποῖ 
ΟὨΪΥ 1 οπέῖγε οροάϊεηςο, δυϊ ἢ υπο]ουάεά 

ἶν. 8, 9. 

8 Ὑμοιρῆ ἢς σγετε ἃ ὅϑοη, γοεῖ 
Ἰεαγηεά ἢς οδεάϊεηςς δ τῆς τῇϊηρ8 
ψγ Ὡς ἢ Πα βυβοτγεά : 

9 Αμπά βΡεΐηρ πιδάβ ρεγίεςς, ἢς 
θεσδῆια ἴῆ6 διῖμοσ οὗ δἴογηδλὶ 54]- 

Βοροί 1 Π655 (ΧΙ!. 2). Ὑῆδ δῆθννεσ ἴο ΗΚ ργαυεσ 
νν85 πηδάδθ, ΡΑΓΕΪΥ ἴῃ [δὲ “Δη δηρεὶ δρρεασοά 
ἔτοπι Ὠεάνεη, σέγεησιδεπίης Ηἱπλ" (ΤυΚα χχῇ!. 
43: Πρ. 541. χὶϊ. το, χἱ, 6), Ὀαϊ ςΠϊΘΗ͂Υ ἰπ 
(Πλὶ Ηδ ννᾶβ θηδ]οά ἴο “"βεί ΗἸἰϑ ἔδςοθ κὸ ἃ 
ΠΙητ" [Ὠγουρῆουῖ Η!5 δείυδὶ συβεγίηρ5. 

Οὐ... τ. ὙΤἢο “ραγ" ἤογδὸ βροόκοη οὗ 1]ὰ59- 
ἴγαῖο5 {Π6 βίαϊεπιθηΐ παῖ οὖν ΗἸΡ ἢ -Ῥσίοσὲ ννὰς 
“εηρίοα ἴῃ 4}} ροϊπῖβ᾽᾽ ἴῃ ἃ ΠΊΔΏΠΕΓ σοχτὸ- 
ΒΡοπάϊηρ ἴο Οἷς ἰετηρίδιοηβ; 50 ἴπαὶ Ηδ σδη 
εἰ ΒΥΤΏΡΑὮΪΖ6 ἢ ΟἿ ἱπβγτ 165" (ιν. 1). 
Ηε, ἱπάρεά, τεπιδιπθάὰ “ἐν πουΐ 51η.,᾽" 50 ἴδμαῖ 
Ης δὰ το πεοὰ ἴο οὔεν “"ἴοσ βἰηῃβ οὗ Η!5 
ον" (υ. 3. Υἱῖ. 22). Βαῖ 1}} 15 “ΘΌΡΡ]Ποδίομ,᾽" 
ὙνΠΙσἢ [6505 ογεγεά με, ΤῊΑΥ Ὀ6 Ἰοοκεὰ Ὡροῦ 
85 σπαίογσοι ἴο ἴμδξ ἔγδί δςοῖ οὗ τὴ6 διρῇ- 
ῬΠοϑῖ οὐ ἴθ ΠΔῪ οὗ Αἰοῃοπιοηῖ. [1 νὰ ἴδ 
ἃοῖ ΟΥ̓ ΠΟ Ηδ ννᾶβ ἀθβηϊ νον 4046 ἴο 
βίδηα ογυναγὰ 85 ΗἸ ἢ -ρυίοϑ ἴο "Δ Κο δίομο- 
Ττηοηΐ ἴογ {86 51ὴ5 οὗ ἴῃ6 Ρθορ]θ." ὙΠδῖ ρεῖ- 
ἔδοϊ γχεβϑιρηδίοη οὗ Ηἰπιϑεὶξ ἰο Ηἰ Βαϊποτῖς 
ὙἹ]], ἀπιάβὲ “βίγοη Σ ΟΥγηρ δηὰ ἰθαγβ᾽" (85 
(δουρ Ηδ νψοῦα δὴ δροηϊχίηρς υἱςίπι), ν᾽ ῶ5 
τουναγάθα ΌὈΥ ἀο᾽νεγάποθ ἔγοπιὶ ἴἢ6 νυθκποϑς 
ΜΉΘ Ὀεοϊοηχοά ἴο Ηἰ5 ἱπποςθηΐ δυπιαπὶζγ. 
Αἴεγ ἰῃαῖ, Ηδ νψεηΐ ἔοσινασγά ἴο θὲ ἴῃς "ρτο-: 
ΡὈσξοη " ἔογ [6 ϑἱπβ οὗ (6 νου] ἀ ἢ πἢ- 
ὙνΔΥΟΤΊΩΡ, 561}{- ἀδνοῖοῃ. 

Οὐς. 2. ὙΤΠΐ5. Ἐχρογίεηοθ ὀρθοῖ ]ν δειϊοὰ 
Η τ ἴο σοπιέογέ ἴμοβο, ννῆο (νυ ἱϊμοιξ βογνη]δ 
ἴθασ οἵ ἀρδίῃ, ἔγοπι ννῃϊο ἢ ἴΠδΥῪ ἅτὸ ἀο νοτεα, 
Ἰ. 14, 14.) πιρῃΐξ ϑἤσγιπκ ἔγοπὶ 186 ἤοὰσ οὗ 
πδῖιγο 5 ἀἸβϑοϊυτοη, ΟΥ̓ (51}}}] πιοσο) ἔτοπι [86 
Ῥτγοβροςὶ οὗ πιαγίγγάοτῃ. 

8. Τδοισϑ δὲ αὐεῦὸ ὦ 801] Ἐλδίδοσγ, "" 805 
{που Ηὸ ννᾶ5;"-- οὐ ἔννο οσοδϑίοῃϑβ ἀθοϊασγοὰ 
ὃν ἃ νοϊςθ ἔγοπι ἤδάνθη ἴο ὈῈὲ οά 8 “" δε]ονθὰ 
ϑ0ῃ, ἰῇ ννοπὶ᾽) Ηδ νγᾶ5 “νυν 61} οαϑθα " (Μαῖς. 
1:1. 17... ΧΥΙ. ς). Βεΐνθοη Ηἰπὶ δηὰ ἴῃς ΒδίθοΥ 
νγ»ὰβ υπὶπίογτιρίοα ΙἀΘΠΕΠΥ οὔ ψ}}}; αυΐῖ, ἴῃ 
οτγάογ [δὲ Ηὀδ πιρῃΐ θ6 ηυδὶῆοαὰ ἃ5 πηᾶῃ ἔοσ 
(86 ΠΣ ΗΠ -Γ οι μβοοά οὗ δυπιαΠ Υ, Ηδ ὁἸδᾶγῃ- 
οἀ" ἴο ργδοῖιϑθ “"" οὈὐβάϊθηςσθ," ὄνθη ""οὐδάϊθηςο 
τιπῖο ἀθδῖῃ᾽" (ΡῺ]]. 11. 8).---ϑογηεῖδιηρ πᾶν Ὀ6 
Ἰοαγηΐ 85 ἴο ννμαΐῖ ννᾶ5 ἱπνοϊνθὰ ἴη Ογϑι 5 οὔδ- 
ἀΐϊδθηςθ ἔτοτῃ ἃ Ἴοπϑιογαϊίΐοη οὔ Μαῖϊ. χχυῖ. 
531) “ἼΒιηκοϑῖ που 18δὲ 1 σῆπποῖ ον ὭΓΑΥ͂ 
ἴο Μ αεέδον, πὰ Ηδ 5881} ργεϑθητΥ βῖνο πὶ 
τοσο ἤδη ἴννεῖνο Ἰορίοηβ οὗ δηρεὶϑὶ"" 

9. δείπφ ἡιαάε ῥεγγεει---5οὸ ἴδδὲ ἴπ Ηΐπι, 
486 ΕἸγϑίσθογη, ᾿ἴπο Ὠίνιης Ἰάθλ] οἵ ΒΛ ΠΕΥ͂ 
ννᾶ5 σοσῃρ εἰν σγοδ]:Ζοὰ (ςρ, οἡ ᾿ϊ. το). Τῆυς 
“ρεγεοϊεά," Ηδ ννᾶβ ηυδ)ιβεοὰ ἴο Ξἴδπά 85 
ϑοοοπὰ Ηορδὰ οὗ οἱἷἵ τάςθ, ἴ86 διΐπος οἵ 
“ὁ ρίογηδὶ βαϊναϊίοη " ([54]. χὶν. 17),---τἰῇθ ὁπ 
τοι ογίουβ δηὰ οἰδποείοϊ σαυϑε οὗ ϑαϊναϊϊ οῃ 



νυ. το---αΔ.] ΗἩΕΒΕΕΝ5. ν. 53 

νλοη ὑπο Δ] τπὸπὶ τπδῖ ΟὔΕΥ ργίῃπο!ρ 68 οἵ τῆς ογδς]θβ οἵ (ὐοά ; δηά 
τὰ; ἅτε Ὀεσοπλα 500 ἢ 48 ἢᾶνε πεεά οὗ πη, 

1ῖὸ Οα]εά οὗ (ἀὐοά δὴ πίρὴ ργίεδε δηά ποῖ οὗ βίγοπρ πιϑδῖ. 
αἴεῖ τῆε ογάεγ οὗ Μεϊςομίβεάες. 12 ΕοΥ ὄνεῦυ οὴὲ παῖ υβεῖῃ τα] 

τι ΟΥ̓ ψθοπὶ νγὲ ἤᾶνε πηδηΥ τῆϊπρβ ἧς ἀπϑ αι] ἴῃ τῆς ννογά οὗ γίρμτο- ἐδν λα 
ἴο 54Υ, πα Παγά ἴο θὲ ππιβα, βϑθεῖηρ Οὐμβη688: ἔογ ἢδ ἰ5 ἃ ὃανα. Ἔπεα. 
γε ἅτε ἀ0]} οἵ μεδγίηρ. 

12 ογ ψῆξῃ ἔογ τῇδ τίπης γε ουρῃῖ 
ἴο δε 1ξλς ἢ Γβ, γα ἢᾶνα πεεά τἢδϊ οης 
τολοἢ γοῖὶ ἀραῖὶη Ψῃϊοὴ ὁ τπε ἢγβῖ 

14 Βυξ 8ἴτοηρ ποῖ δεϊοπρεῖῃ ἴο 
τπεπὶ τπδῖ ἅτε ' οὐ [.}]] ἄρε, ευεπ ἴμοβε "τ, Ἀον 
γῆ Ὀγ γεάβϑοη 'οξιϑε ἢᾶνε {Πεὶγ 56 568 1 ὁ γ, ὁ, ἂν 
Ἔχαγοϊβεά τὸ ἀΐβοεγπ δοιἢ ροοά ἀπά εν!]. ἀρρκο ταν, 

(Αεῖϑ ἴν. 1.2).----ἰἐἴο 411 ἐποτὰ (δὲ ΟΌΘΥ Ηἰπι," 
δυῦσπιηρ ὑμοπιϑεῖνοβ ἴὸ Ηἰπὶ νυν ἢ πε γη6 55 
οἵ ἕλπἢ, ἀπνὰ ο] νην Ηἰ5 σοπηπιαπάβ, Ἔνθ 
ἃ5 Ηε ονεγεὰ ἴδε Βδίΐμεσ. Ορ. [οὁδη χίϊ. 26. 

10. Οὐἠεά... Ἀλίδον, δά τ θ85694 ὉΥ Θοᾶ 
85 Ηἰρῆς-ρτιοσι. Τῆϊβ 15 οἱ οὶ σοπποςίοα 
τὰ 1δουρῶϊ ἢ {π6 “ὁ πεγπαὶ βαϊναϊίοη,"" τΠδὲ 
ΡῬτεσεάεβ, " ϑαϊνδίίοη ,᾽15 [πο οογτοὶδῖο οὗ "Πρ ῃϊ- 
ἐουϑηςθ5. ΦΤὸ δθουγο ΟἿἿΓ “οἴεγηδ[ὶ 5αἰνᾶ- 
ὕοη," νὰ δᾶνε ἃ ΗἸ}ῇῃ-ργιεσῖ, ννῇο ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
ὉΥ Ηἰς βρογίῆος ἔοσγ 5ἷπ ἔ 1 Β]1οὰ της τγρίςδὶ 
ΤΕ] τετηρηῖ5 οὗ [86 Αδγοηῖς ἢἰρἢ- ΓΙ ϑιποοά, 
θυΐ τὴῆο 15 4150 “8 διρῃ-ργίοδι δθοσ τῆς ϑίγ]θ 
οἵ Μεϊκδιζεάεὶς (δὲ Κίηρ οὗ ΑἸ θου5η 655)", 
Ορ. [«ἱ. 11. 6, 8; Ὅλη. ᾿χ. 24. 

11. Ο΄ευδο»"] Ἀδίμετ, σο ποθ στ 1π8 ὙΒοΣα; 
[δῖ 15, σοησεσπιηρ (γί, υἱοννοὰ 45 (ἢ εἴοσσ ̓  
π2] Ηἰρϑ-ρηεβὶ (ςρ. νἱ. 1). Οτ, “"οποογηίηξ 
ΚΏ ἢ." 
ΩΝ ἐδέπρ:... Μόοτδ πραγ: ““πιυςἢ ἴο 

547. Δηὰ τῃδῖ ποῖ δδϑν ἐχρουπάρα ἰπ ννογά5,᾽ 
--ἰη σις ἢ ννοτάβ 8ἃ5 ΕΟ οὐ ἃ ἰδνϑὶ νυ] {ΠοΙς 
δίδῖε οὗ 1 [6] εηςθ. 
 αγε] Ἀλδίδοσ, γ9 δσθ ὈΘΟΟΣ1Θ (85 ἴῃ υ. 

12}; ΠΥΡῚ ΥἹηΡ [Πδῖ {ΠΕ Ὺ Πα ποῖ αἰννᾶγϑ Ὀθθῃ 50. 
αὶ! οΓ] Οτ, ““5᾽υ δ ρΊϑἢ τη (ςρ. νὶ. 12). 

ΤΕ πν οὗ μη, ψ Ὡς ἢ οὔσο ἢδὰ ροϑ- 
βέςϑε 50 ὦδὰρ 4π ἰηΐογεσί ἴοσγ ἴῆθπ), πονν ἔ6}} 
σῇ ᾿Ξ1}655 δη ἱπαίϊοηςινο θασβ. Ηδ 2:1}; ἴῆθῖη 
18:5, (ῃδὲ ΠΕ ΠΊΔΥ Γοι56 ἴἤθτη οὐἱ οὗ (ΠΕΙ͂Γ ἰογΡοσ. 
δίοβεβ 884 ἄοῃς ἴδ |ἰκὸ τη οι. χχῖχ. 4. 

12. «υἷκη γον ἐδε ἐΐγιἊ...} Ἐλδίδμοσ, "Β6Σ6- 
88 ὉΥ [818 1πι0 (2. οπ ἴΠ6 5οογὸ οὗ {{π|6) 
γε οὐξῆξ ἴο θ6 ΘΥδῃ ἰθᾶςῆοῦβ, γε 881} μάν 
ποοῦ (1 ΤΠ 655. ᾿ν. 9) [παῖ οπο ἰϑαςῖ γοι Ὑπδῖὶ 
ἴῃς ἢγϑί συδιπιθπῦβ (Ἰηὴ ΟΔ]. ἵν. 9, ““εἰ6- 
τηρη 5) οὗ {86 ογδς]εβ οὗ Οοὰ δζϑ;᾽"---τἰνῃδῖ 
ὌΧΥ διπουπὶ ἴο, νυ ἢδί (ΠΟΥ ἰηνοῖνο (45 ἴῃ Αςίβ 
ΧΙ. 19. «δαί [ἢ]5 ἀοςίπΠης ἐν). ὙΠ ΟΥ Βδά 
[]|εη Ὀδοκ, 1ἴ νοι] βθέτῃ, προη ἃ πφκοὰ [16- 
ΙΔ] τὸνν οὗ ἴδε πρεδηϊηρ οἵ ϑογρίυγο, δπὰ 
ἰοοκοὰ οὐ ΟἸΓΙϑ Δ Ὑ 85 116 πιογα ἴμδη ἃ 
διρρίεπισηϊ ἴο ἴπῃ6 1 ορὰ]ὶ ᾿ιϑροηβδίίοη ; ποῖ 
ἃ5 ἴδε ἔγιξ, ὁπ ἴΠ6 Δρρεάγαηςοθ οὗ ψῃϊοἢ ἴῃς 
θἱοσθοτ ΔΥΨΑΥ. 

1δὲ ογαείε; ἡ" Οσοάῇ Ἡϊΐϊδβ δχργεβθ υἱίογδηςθβ 
τεουτάεα ἴῃ ΗΟΪΥ δετγίρίαγε (ΚΕ οπι. 1.2; Α-ςῖϑ 
Τῇ! 18). δυςῇ αἰνίπο ννογάϑ πιυϑῖ πθοάβ ἤᾶνδ 
ἃ ὑτοίουά 5:5] ἤςσδηςγ. 

σγοης »ιρα) Ἐλίδεσ, 8ο114 ζοοά. Τὴδ 
5ΔΠι6 αἀἸϑι οῖΊοη 5 ἀσγάννῃ ἴῃ 1 ΟΟΥ. 11}. ΟΣ, Δ. 
ΤΒ6 πλϑδηϊηρ οὗ {πὸ ἤφυγο {Ποῖ 15 ὀχρίαἰποὰ 
ΌΥ ἃ σοπηρϑσγίϑοῃ οὗ 11. 6, ννὲ βροδλῖς νυ ]ϑάοπι 
ἀιηοηρ ἰδεῖὰ ἴμδΐ δθ δεγγζξο " (6 νογά 
ΜὨϊΟδ ΠΟΙ ἴῃ ὑ. 14 ἰ5 σοηδογοά, “οὔ ὅ}} 
856): [ἢ1|5 νυἱϑάοπι ὈδΙηΡ βυς παῖ ἴο [πὸ 
ἐς ηδίι γα!" τηδῃ ἰἃ νγ5 ἔοο Ιϑῆηθβθ, Ὀθοδυ5ε 6 
ςοιϊὰ ποῖ “"ἀἰδοεγη 1ἴ (10. 13, 14).Ψ 

18. Σογ] ΤΠΐϊβ ἰπίγοάιοοβ (ποῖ ἃ γος ῦ 
τ8δῖ ἴμ6 της; δϑϑογῖθα ἴῃ ν. 12 νγ»ὰ5 ἔπι, Ὁ) 
ἃ ἀδνοϊορπιοπί οὗ αυὐδαί «υα' Τ»ηρἠεά ἐπ ἰῺ6 
Βρυτγαῖννο ἰδησυᾶρο Ἰυ5ὲ υϑοά. ΔΝ δῖ ῃδὰ Ὀδθῃ 
ἃ ΤοΊΔρἢοΥ πονν Ὀθοοηλοβ, η οἴοςΐ, Δη ΑἸ] ΟΤΥ. 
ΟΡ φυεγ οπό ἐῤδαΐ 18 ἴθἃ ὁἈ τὰ!κ πηάθχ- 
διδπάσθί! ποῦ Ὁ: δὺὴ ὙΔΊΟΣ 15 ΒΡΟΪΚΘΣ 
Δ ΌΟΙΣ χγισδιεοι ποις; Ὧδ 5 ποῖ σδρᾷῦϊθ οὗ 
Ρογοθινηρῦ [6 πδίυσο οὐ στρῆϊ δηὰ ντοηρ; 
,)ῶὥν δὲ ᾿ δὰ ἰπῖδηϊ; ννῆοϑεα πΊΟΣΑΙ σδη56 [85 
ποΐ γεῖ Ὀδθη Το ἱηῖο δὌχογςῖϑα. 

Τἢε αῤῥίεαϊοπ (ΜΜὨΪΟὮ 15 ποῖ ξίνθη) 5. οὔ- 
νίοιιβι ΑΚ δη ἱπίδπὶ 15 ϑσννγαγϑά, ποΐ Ὁγ Ἴσοῃ- 
βοίθηςθ, Ὀυϊ ΠΠΙΘΗ͂Υ ὈΥ ἴΠ6 φεβίυγοβ, ἰΙοοκϑ, δηὰ 
γοΐςεβ οὗ ἴμοϑθο ΠΟ ἃ:Ὸ 'ἴπ ομάγρο οὗ ᾿ξ, 50 
ἴῆοβο νῆο ἃῖ6 ἴῃ δη ἐηγζαημε δῖε ἃ5 τοραγάϑ 
το ίου5 δἰϊδιηπηθηῖθ ἃγὸ ἢ ΘΗΥ τιουθὰ ὉΥ͂ 
τιίο5 δῃηὰ σογοπιοη θα ἀπά ροβίενο δηδοϊπιοηΐβ. 
Ου ἴδε οἴει ᾿δηά, 85 ΠΟΥ γΒοϑο τηοσαὶ 
πδίυγο 15 τηαϊυγοά τὸ συϊάθαὰ ὈΥ ζηεῖγ οννῃ 
υΐϊοκ ρεγοθρῦοη οὗ ““βφοοὰ δηά ονἹ],᾽" 50 ρεσ- 
50η5 οὗ τ ροποὰ (ἢ γιϑίδη ᾿ηςο]] ἢ ροηςς Παῦιῖϊ- 
ΑἸΪγ βίτινε δϊογ {παῖ “ΠΡ ίθοιιθποβ5 οὗ Οοά"" 
(Κοπι. χ. 3. ΡΒ}. 111. 9) νϊοἢ (Π6 “Ηἰκξἢ- 
Ριϊοϑὶ θοῦ ἴΠ6 ογάοσ οἵ ἴῃς Κίηρ οὗ ΕἸἰρῃίθουϑ- 
Ὠ655᾽, μ85 ἴο Ὀεβίον. 

14. Βμ!...1] Ἀλδίμογ, Βμὲ βδοϊ]1ά ζοοᾶ δε- 
ἐοησεῖ 1ο ταθὰ οὗ Σῖρθ δέθ. Τἢς ἰδϑῖ ἴογπὶ 
(ξθπογα ν τοηάογεα “ὁ ρογίος ᾽)) 15 ὁπ νυ ῃ] ἢ 
τοδάΠγ ἰοπάβ 1156} ἴο ῃ6 4] ΘρΟΥΥ ; Ὀοίηρς ἴδ 
ννογά υϑοά ἴῃ ΡῈ], 111.. 1.2, τό οὗ 5 ἢ 85 ἢδνα 
αἰἰδϊποὰ ἴο ἔτιιδ “στρ δου ϑη655.᾽" 

97 ἢ δίδει, οὗ Ἀ801}:---ἰῃδ ΟὨΪΥ ΡΪΔ66 
νυ ῃοῖο [Π6 ννογὰ 15 ἔοιιηὰ ἴῃ {6 Νεὲνν Τ οϑιδπηθηΐ. 
[15 οσουίτθῆοθ ἤοῖδ ἰ8 ἴὴ Κεορίηρ νι (ἢς 
εἰῥίεα! σἈαγδοῖοσ ῃ]ο ἢ νγὸ βᾶνθ δϑϑιρηθά ἴο 
(8ὸ 1:Ππ|οιγδίοη, 

“ὁ.5“] ὙΠΕῖΓ ἐδουϊεῖος. οὗ ρεγοερίίοη ἢ 8495 
6 5ρεᾶϊκ οὗ ἃ πιογαὶ σε (οΡ. ῬῺὨ]]. 1. 9). 
ἐχεγο ἢ Οἱ, ΚΕ ἰταϊποα " (χὶ!, 11). 



54 ἨΗἩΕΈΒΕΚΕΝ 5. ΓΙ. ἵν. 1, 2: 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οὐ (ΗΑΡ. ν. 4, 7, 13. 

4. ϑοδποϊίροη ᾳυοΐοβ (ἔγοπι (π6 Βανι»εἰάδαν 
Ἑαδῥα): “"Μοϑεβ βαϊὰ ἴο Κοσδῇῆ,... ἢ Αάγοη 
ἴοοκ ἐμιῖ5 οβῆοε :ο δῥμαεί ΟΣ) 5)." 

7. ὝΦὝΠο Ἠΐογαὶ τοηεουϊηρ' 15 τῃδξ ΠΟ 5 
εἰνθη τη τπο “απ: ΟΧδυ Ἰπ}5 ἃ τηεῖιι,᾽--- Πολγά 
ον ἴεαι," ὙὍΠο ρῥγεροβι[οη 15 ἴπ6 5ΔΠΊ6 ἃ5 
ἴῃ χὶ. 34, "ἼὙΒΟΥ ἜΕΓΟ βιγοηριποηρα 2» ι (οΥ, 
ἴο ἴῃς τειοναὶ οὗν ννϑα κῆθϑβ, " δηὰ [ἢ χ. 22, 
ἐς αν ΟἿΣ ᾿οαγίβϑ βρη ηκὶοὰ ον» ((0 πὸ 
ΤΕΙΠΟΥΔ] Οἵ) ἂπ Εν] σοηϑοίεηςε," Ψε Βᾶνε ἃ 
ΒΕ ΓἸΚΙΏΣΙΥ 5: πη}1ὰγ 56 οὗ εἰσακούω ἴῃ Α414᾽5 
νοιβίοη οὗ 5. χχὶϊ. 21, “γον ἴῃς Πογῃβ οὗ 
ἴη6 υυἱ]ά -οχοη Το ῥεαγάει! γη|2.} [Ιπάροᾷ, ἴῃ 
Ῥς, Ἰῖίν. τό 1τπ0ὸ 1,ΧΧ. δοίυ δ! τ1ι56 [Π|5 νοτρ 
εἰσακούω ἴον ΡΠ (νῆϊςἢ Ηδεῦγενν νγογὰ οοὺ- 
ΟὐΓ5 ἰη Κ5. χχῇῆ. 21 4), "1 ἐγίεά υπῖο {πὸ 1, οτὰ, 
δὰ ΗξΞ κανϑὰ δι φαρμει ῥεαγὺ τὰ." ((ρ. 
Οὗ χχχύ. 12.) Ἔδ6 ποι εὐλαβεία 16. υϑϑὰ ὈΥ͂ 
ἐμ (Αἰ. ΧΙ. 6), γΒοσο ἢ βρϑᾶῖκς οὗ 
ΑΥΆΧΟΥΧΘΟΒ ΑΥἹηΡ ἢ15 ϑοορῖσε οἡ ἘϑίΠεΓ᾽ 5 πθςκ, 
Δηὰ 50 γεῤασίηρ δὲν ἥγονι δὲν αν; ἰμαϊῖ δᾶ 
Ὀεϊηρ φ υἱυϊά αῤῥγεῤεησίοη οὗ ἐδε ἀαηφεῦ αὐυδίοῦ 
σε ἱπεμγγεά ἀείδεγαίείν ομ οὗ ἰουε δὸὼν δὲν 
ἀἰαζοίά, ἰμαῖ 56 πρϊ σαῦυς ἐδερι ὁγ δὲ 
ἑπιογοσσείοα ἥγπ ἐδε ἄοοηε «υδίορ ῥαά αἰγεαάν 
ξοηο γι αραίηα ἐδέησε. 

ΓΗΠΑΡΤῈΒΚΝ ΨΥ]. 
Ι 2712 ἐχ ζορέείἁ πο το γα ὀσεξ γον; {δε γα, 

11 ὀμέ ἐο ὧέ σἰεάγαςέ, 15 αἐδέρορ, αμα βαίέέπ 
9 τυαῖξ το Οοα, 13. ὀεεας Ορα ἐξ γηοσῖ 

» μεῖνε ση76 ἐπ ἀτς 2γοηιῖξέ. 

ἐλε δερέσι ΗΕΚΕΕΟΒΚΕ ΙἸεϑνίπρ "τπερτγίη- 
ὙΠ αὐἰρίςε8 οὗ τῆε ἀοςττίηε οἔ (ΟΝ τίϑβῖ, 

σΗΑΡρ. ΝἼ͵. Τὸ ψόογὰ ““ ρογίβοζίοῃ ᾽) ἴῃ 
τ. 5πονν8 ἤον ΟἸΟΘΟΙΥ [(ἢ15 σὨαρίο σΟἤΟΓΟ5 
ἢ 186 ργοσθάϊηρ. ὙΠ ννδγπίηρ 15 ΟΧΙΓΘΙΏΘΙΥ 
βοϊθσιμῃ. Τὸ ὃ6 ἃ οὨ]ὰ ἰ5Θ οὔθ {της ; ἴο 5ἰπκ 
Ὀδοῖκ ἴτοπι τῃ6 ᾿πι0 ]!Πρεησο οὗ τηδηποοά ἱηΐῖο 
σΒΙ] 5} ᾿πη6 1} 7 15 ἀποίμεσ. [ϑγᾶ6] ὑπάοῦ 
16 ιν) ννᾶ5 ἴῃ ἃ σἰδῖο οὗ σμιἀμοοὰ (6 Δ]. ἱν. 
χ, 3): Ὀυῖϊ ΟΠ 5εΔη5 μᾶνθ ρυδ ἀννᾶὺ ὁ ΠΠΠ]αΙ5ἢ 
ἘΠ 55." ΕοΣ ἴδοπὶ ἴο τγαίιιση ἴο ἰδ6 “νυ θα 
δηὰ ὈΟΕΡΑΥΥ εἰεπιθη5᾽" οὐ Τυἀδλίδηη (Ὁ Δ!]. ἵν. 
9) ΜΈΓΕ ἴο “12}} ἔκοπι στδςε᾽" (Ὁ. νυ. 4; ςρ. «ἢ. 
ΧΙΪ. 1.5). 

Οὐ... Ὑπὸ ἰοπάδηςϊοβ, νι ἢ ἀγὸ ἤογο Γὸ- 
Ῥτονθά, ἰοοῖκ ϑδρο, δῖ ἃ ἰδῖοσ ροσιοά, πὶ [86 
Ἐδιορδο 50ςῖ5:;---[ἢ6 πδηῆς (νος 516 Π1865, 
κἐ ΒΡ ΒΑΤΙΥ ᾽) Ὀεῖηρ βίνεπ ἔμοπὶ 1π Δ] υϑίοῃ ἴο 
16 πιδαρτοηθβθ οὗ (πο ῖσ ΤΠροϊορίοαὶ τοδοδίην. 

1. ἑαυϊηρ) Α5ἃ ὈυΠάεγ κατε: ἴΠ6 ἔουη- 
ἀλιίοη, ἤθη 11 15 οὔςθ νν6]}]} ἰαϊα - ποξ ρογρδέι- 
4} αἰδί της ἀπά το-ϊαγίηρ ᾿ἴ, δι Δἀναποίηρ 
ἴο [Π6 συρετγϑίσιιςζυγο, ,)ὸγ «υδίερ ἴῃ6 ἐουηάδ- 
οη ννᾶϑ5 ἰδ! ά, 

ἐῤε ῥγίπειρίος οὗ... Ταῖ, ἐμὲ ψογὰ οὗ [ῃ6 
θερίππιηρ (οδ. ν. 13) οὗ ΟἸγῖΞ:;".--οπηρτίϑιηρ 
{πε οἰοπιθηΐαιγ ἰγαϊῆς νυ πις ἢ νγοῦθ ρσεδομοὰ 
ἀυτίηρ ΟἿΣ 1μογὰ 5 δα ΠΥ πλὶπἰϑῖσγ, Ὀεΐοσε Ηθ 

ΤΠῈ υ86 οὗ εὐλαβεία ἢετο ὉΥῪ ὙπΡ τὰς ἰ5 
{ΠῸ ΤΏΟΓΘ ΓΕΙΏΔΣΚΑΡ]Ο, 45 ἃ [ονν βῆ σογηπιοπῖ 
(ΔΜεσϊαῤ, ἔ. τς) τεργοβεηῖϊς Ἐβῖμοσ ἴο ἢᾶνδ 
οποαὰ "8476 πιὸ ἔτοτῇ {δ6 ᾿Ιοη 58. τηουίῃ : ̓" (ςΡ. 
ἴῃ [Π6 ϑερ[ιαρη!] δἀάϊοη, Ἐβίδογ ἵν. 17, 
ἐνώπιον τοῦ λέοντος). 

.- Οἡ [ἢ|5 νἱονν, ἔδοη, 1ῃ6 δχρυθβϑθίοῃ ἢᾶ5 ἃ 
1} Ἰυπεβοιίίοη. Οη ἴπε οἵδοσ μιδηά, {δεῖθ 
ΔΌΡΘΑΓΒ ἴο Ὀς ΠΟ ᾿ἰπϑοίδῃςς βίνθη ἴῃ ψ ηϊςἢ ἀπὸ 
Ἰηάϊςαῖοβ [86 σγοωπά,---ἰἢς Ργοσυπηξ οὐ πιογῖ- 
ἰοπουι5 οδυ56,---ῶ ἀεεομη ο «υδίεθ α ῥέγτοπ 
ῥᾷ: “ογιει δίας ἀοὴρ 10 ῥίψει γ αἀποῖδεῦ (ράϑϑασθβ 
κ Μαῖξ. χχυἹῖ. 4, υΚὸ χΧΧΙΪ, 4ς, ποῖ θεῖηρ 
ἴῃ ῥΡοϊηϊ). 

139. [Ιῃ ςοπϑιάογίηρς ἴΠ6 ῥγεςῖϑο τηρδηίηρ οὗ 
{5 νεῦβθ, ΨῈ δῃου]ά οὔϑεσνὸ [δὲ {πεγὸ ἃσθ 
5:10}} σοπηροι 45 85 ἀπειρόκαλος ΔΠἀ ἀπειρόκα- 
κος. ΤΠΙ5 ἄρρεᾶζβ ἴο βιυρρεϑοῖ (μῃαῖ {86 λόγον 
δικαιοσύνης, ΜὮΙΓΝ ΟΠ] ον 5 ἄπειρος ἴῃ “. 13, ἰ5 
ἴο Ὁδ γοξοττρὰ ἴο ἴπ6 βϑᾶπιῈ ογάεσ οὗ {πίηρϑβ ἃ5 
(᾽ῆ6 καλοῦ τε καὶ κακοῦ οὗ σ. 14: ἰῃ οἵδος 
νογάϑ, παῖ 1 τπιυσῖ Ὀ6 ἴδίκθη ἱπιιηθάϊδί οὶ Υ ἴῃ 
115 εἰ δῖςδὶ, ποὶ 115 Προ] ορίοδὶ, δρρ]οδιίοη. ΤῊΣ 
ἀπ οὗ {πὲ δ]ροσΥ νγὰθ τηδάθ 50] ς ΘΠ 
ΡΙαίῃ ΌΥ Ὁ. 12 Δῃηά ΥἹ. 1. 

ἶεῖ υ5 ΡῸ οη υπΐο ρατίεςτίοπ ; ποῖ 
ἰλγίῃρ δρλίη ἴῇς ἐουπάλιοη οὗ τε- 
ρεπίδηςε ἔτοπι ἀεδά ψόγκβ, δπά οἵ 
ἔδλιτἢ τονναγά (σοά, 

2 Οὗ τὲ ἀοοσίγίπε οὐ Ὀαριϊ5Π18, 
ἂπά οὗ Ἰλγίπρ οἡ οὗ ἢδπάβ, δηά οὗ τε- 

Βα κιιϊβογεά, γίϑεη, δϑοθηάεά, δπὰ βεπὶ ἄοννῃ 
[δὲ ΗοΙΪγ δριπί. 

κέ τῷἙ 3ο ο"] Ἐμοῦ, 1ϑ9ὺ π Ὁχθβα οἱ. ᾿ 
Ηδ 5ρεδῖβ ἱποϊυϑίνευ, οὗ διπηβοὶῦ δηὰ ἢϊς 
ΓΟΔά ΟΥ̓Κ (85 ἴῃ 11. 19. 3) 'ν. 1, 11. 14). 
2εγεείομ] "τι ρθπο55᾽") οἵ βρί πζιδὶ σβΑγάςίοσ 

(ἴῃ (ΟἹ, 111. 14, "Ῥεγξεοϊπεβϑ᾽᾽). 
ἐδὲ ϑουπάα!οη 97] ὍΤῊΪ5 ““ οὔ" ἱπάϊςσδίοβ τῇ 6 

ταδῖοσγιδὶς, οὗ νυνῆϊο ἴδ6 Του παάδίίζοη νγᾶ5 σοπ- 
Ροϑρά. ὙΠ6δῈ ἅγὸ οὗ ἃ [ῃγϑοίοϊ ἃ σδαγδοίου :--- 
() ὙὝνο ἰηναγὰ αοΐβ, νυ ἢ] ἢ ννΈγο του σ᾽ 
Ὁ δάπιδϑοίοῃ ἴο (ονεπδηί τΓαϊαίίοηβ; (2) [π- 
βίγαςσίίομ σοποογηΐηρ ἴνγο Θος οϑδϑίοδὶ ας, 
ὈΥ ἡ ὩΙ ἢ 1Π6 ρτνορεβ οὗ ἴπ6 (ονεπδηϊ 5ίδῖδ 
ὑνογο σοηζειτεά ; (3) [ποιγυςοη ςοποριηην 
ἔνο Ὀινηθ αοῖθ, ΌὉΥ νν]σἢ τ[ῃ6 Ῥγοπῖθο απὰ 
{Πγεδίθηϊηρδ οἵ [6 (ονθηδηΐ νν}}} Ὅ6 αἱ ἰδεῖ 
ςαττιοὰ τηΐο οἤδεῖ. 
γερεπέαπερ.. .«απά...ζ411Ὁ] Αἴ {Π6 νΕΓῪ ςοπι- 

ταδηοοπιθηὶ οὗ Ηἰς5 ρῥγοδοπιηρ 16 νογὰς οὗ 
6505 Ψογο, “Ἀθροηΐ γε, δηά Ὀοϊϊενο (ἢ Οοϑ- 
Ρ61" Οἴασῖκ 1. χ2). 

ἀεαά «υογ 5 ΜΟοτκ5 ποῖ φιϊοκοηθά ὈΥ 16 
Ἰονὸ οὗ σοὰ: ἰφιηϊοά νυ] ἢ 561 ἤβῆποϑϑ, νυ Ὡς ἢ ἰς 
5ρ᾿ [14] ἀθαῖῃ (οοηΡ. ἰχ. 14; ΕΡΉ. ν. 14). 

ἰοαυαγί Οο4)] Ἐλδίδεῦ, “1π Οοὰ;" (ϑδιὴθ 
Ῥγεροϑί[οη 85 ἰῃ ἔλοπι. ἰν. ς, Αςίϑ ἰχ. 42). 



ν,3- 6.] 

τεὐπεςίοη οὗ τῆς ἀολά, δηά οἵ εἴεγηδὶ 
Ἱἡυάρπηοπῖ. 

1. Απά τἢϊ5 Μ1]] νγε ἀο, [ Οσά ρετ- 
πἰτ, 
4 ον 11 ἐς ἱπῃροβϑ]ς ἔογ τῆοβε 

ὙΠῸ ψγεῦε οηςε δη]Πρῃτεπεά, ἀπά ἤᾶνα 

ἨἩΒΕΒΕΚΕΝ5. ΥῚΙ. 

τλϑῖϑὰ οὗ τῆς πεάνεη γ οἰ, δπά νγεσε 
τηδάς ρδγίδΚειβ οἔ τῆς Ηοὶγ Οοϑβῖ, 

ς Απῃά δᾶνε ἴδεῖεά ἴῃς ροοά τνγογὰ 
οἵ (σοά, ἀπά τδε ρονγεῖβ οὔ τῆς ννου]ά 
ἴο ςοπΊς, 

6 1 ΤῈ 541} (}1 ἀνγᾶυ, ἴο τὸ - 

2. Οὗεδε ἀοείγίπε...1 ἈΛλίδον, ““οΥ 98 6}- 
ἴ8ξ ΘΟΒΟΘΣ ΠΣ ὈΔρί5π|5 δπᾶἃ δ 9 ̓ ΑΥΙΠΣ 
οἡ οὗ παπᾶς, δᾶ 189.. πὰ 816; 50 (μδῖ 
ΘΔ  ησ " ΙΏΔΥ Γείοσ. ἴο 41} ἰαῖ [ΟἹ] ]ονγ5. ἴῃ 
ἰδ γόσϑα. 

δαρι 5} ἴἴ σου 6 ηρράδι] ἴο ἀϊβιη- 
ξυδι τ8ὲ ἐν ΔϑΠηρ5᾽ (ἰχ. Ιο; ςρ. 
Μχιῖ υἱϊ. 4) απνὰ ἴῃς [οὐνϊϑἢ Ὀδρισπιὶ ΟὗὨ ργοϑο- 
᾿γίεβ, 25 νγεῖ] 25 [ομπ᾿5 Ὀαρίϊϑπι, ἔγοτη δαριϊ9πιὶ 
ἱπίο [56 Τ πυπε Νδηγθ. Οοπιρ. Αςἰδ χίχ. 4---ς 
ὑγθοτο 4.50 ΤΠ ΠΟ 5 πιδάθ οὗ “"Ἰδυγίηρ οἡ οὗ 
Βδπάς" (Ὁ. 6: 5εῈ αἶβο υἱῖϊ. 1727). ΒΥ ὈΔΡΙ5Ππὶ 
ἃ πιδῆ γγλ5 ἱποογρογαϊοα ἱπΐο Ὁ τσ 5 Βοάγ, 
ἴε Ομυγοῃ. ΒῪ “Ἰαγίης οὐ οὗ μιδηάς᾽" δ 
ὙΓΔ5 ζοῃδοσσαϊοα ἴο 815 ᾿πενιάιδὶ οὔῆοθ 45 ἃ 
πστηθοῦ οὗ ἴπΠε6 Βοάγ.---Οἡ [πε δηςίθηϊ “Δ γ- 
ἵπρ οἡ οἵ μαπάς," ςρ. σξεῃ. χὶν. 14; Νυπὶ. 
ΧΧΥΙΙ 18. 

γεπιγχεχίοπ.. ἠμάσνεεπ] Βοῖἢ οὗ ἴποπὶ ὁΧχ- 
ἰετιηρ ἴο 41} πιδηκιπὰ (Αςίβ5 χνῇ. 3419 Χχὶν. 
1). Τῇ Ἰυάρτηοηϊ 15 ““οἴοσγηδὶ,"᾿ Ὀδοδυ56. [15 
ΠΟΠΞΟ]υεΏσΕ5 ΔΙῸ 50 ((Ρ. “εἴογῃδὶ σϑάειῃρ»- 
ὕοη, ΙΧ. 12). 

ΑἸΙ 180 ροϊηΐϊβ τυ δὶς ἢ ἀγὸ ἤογὸ δηυπιογαϊοα 
μδὰ {πμεὶγ ρἷδοθ 4150 'ἰπ ἴπὸ ἘΠάου Πιθρεπβδίίοῃ. 
ΎΜεῖε γᾶς ἃ ἀδληζεσ ἰεβὲ ἴδε Ηδῦγονν (ἢ Γ5- 
χη σου! θὲ 5α ἰοβοαὰ τϊτἢ γοσυγγηρ ἴο ἔΠ656 
ξαπάλπγεηδ] ροϊηΐβ ἴο {86 πορίεςΐ οὗ 41} ίσδοσ, 
ἐσ πον οἰ Υ Ἔνδηρεῖςδ), [οΔΟΒηΡ. 

ες 4, δ} ὙΠῸ ῥγοϑϑίηρ οὐ ἴο ρΡεγτδοϊοη. 
Ἧς υπάετίλκες, ἔοσ ᾿ἰπλϑ οὶ ε ἀπά τμοπὶ, ἴο ργθβ5 
ἰοτκατά, “17 ΟΣἹΥ (1. 14) Οοά ροπηΐ" 
(1 Οογ. χνὶ, 72), ΟΥ̓ ῥγεοϊοηρίηρ ἴο ἴδμοπὶ 1Πεὶγ 
ἀλγ οὗ γτάςο. 

4, Τῆκ» ϑοϊδπιη “1 ΟὨΪγ " οὗ τὰ 2 5. Βόγα 
Γςοαιπιοπίεα οἡ. ὙΓΒΕΙ͵Ο ΠΊΔΥ Ὅδ σ4565, ἴῃ ὑν Ὦ] ἢ 
ρη το ὡἰπηρά 50 ἐξ γ ΠΥ ἀραϊηϑὶ {π6 Πρ, 
ἴδαἱ Οοά πιῖτπάγανν5 ΗΠ5 στᾶσς ἔγοπι {Π6π}. 
3 γ τδωο] ΒΑίδοτ, 856 σοβδχάβ 8089. 

Τὸ δεῖυιδὶ σοποϊγιςτίοη οὗ υν. 4---6 ἀρρϑδῖβ 
ἴο δὲ: “1| 15 ᾿πῃροβϑίθϊο 20 γεπεαυ αραὶμ μπῖα 
γραπαπεε ἴχοσα το πάνθ Ὀθεη οηςθ...." Βυΐ 
Ἰ Ι5 ἀεξβίγα δία ΟἹ ΤΏΔΠΥ δτουπάς ἴο δ] ον 186 
Ογάεῖ οὔ 16 Οτεεῖς  Ἔβρϑοίδ!ν 45 ἴδε ςοπὰ!- 
ὈσΩΔὶ οἶλυςς δ ἴΠ6 Ὀοριπηίηρ οὗ Ὁ. 6 ἀπά ἴῃ 
εχρίδηδίΟΥΥ οεἰδ56 αἱ ἴπ6 επὰ ὑνου]ὰ οἰπογννῖϑο 
δε ἀρητοά οὗ 1Πεῖγ ἕογοο. 

«»ετε...}] ἘΔΙΒοσ, ᾿δνθ Ὅ965... ῥαυε ἑαυ εά 
ὐλδγο Ὁ66: »παάε. 

σκΩ)] Ὑμδῖ ἰσ5, “ὁποῦ ἔογ 411}; δἰγοδαν 
ΞΟ τσ; «ὧν 11 15. “ἸΠ]ροββ Ὁ] 6" ἕο τεῆονν 
ἔκη, Εογ πηξῃ, ὑνῆο μᾶνϑ γεσεϊνοα "ἢ Πρ ϊ 
(οτ, ἱΠαπηπατίοη) οὗ ἔπε ροηίουβ ροβρεὶ οὗ 
πε" (2 Οογ. ἱν. 4), ἀπά πᾶνε “18]]εη 

ΑἸΥΑΥ"Ἶ ἔγοηι ἴδ, ἴῃ Παῖγρά οὗ ἴμ6 Ἰχῃΐϊ, ποτα 
ΤΕΙ ΔΙ Ὧ0 οἶδεν ϑοισοῦ οὗἉ {Πτϊπδίίοη (ςρ. Χ. 
46). 
ἐπ δίοησ] 866 χ, 12 (ΠἸυπιϊπαιοὰ ᾽ν, 

Ἐρῆἢ. 1. 18 (ςρ. 11}. 9, ν- 14). Οὐοιηραᾶτε Αςΐϑ 
ΧΧΥΪ. 18, 1 Ρεῖ. 1. 0. 

ΤὨς ἔουγ οἰδιιϑο5 ΠΙςἢ ΤΌ] Ιου ἅστὸ ἴο ὃ6 
ἰλκθὴ 85 ἃπ οχραηβίοῃ οἵ ἴῃθ ἤγϑθί ; βῃον την 
τνΒδί νγᾶ5 ἱηνοϊνθὰ 1ῃ [86 “ΘΠ Ὠϊοπίηρ " [Βοτο 
βροκθη οὗ 

ἐδε ῥδεαυεπΐν σὶ ἢ] ῬτοΌΔΟΪΥ, ἐπαξ βρεοϊδῖ 
ἢ οὗ (δὸ ΗΟοΙΥ ϑριγξ νΠ ἢ ννᾶ5 “"ϑοηΐ ἄοννῃ 
ἔγοπι μιεάνθη" (1 Ρεῖ. 1, 12} ἀροὴ {πὸ Α- 
ΡοβΕο5 οἡ ἴπ6 ἀδὺ οἵ Βεηΐεςοβί. (ρ. Αςῖβ ἰ!. 
48. ΟΥ̓ δῖ 5ρθς δ] β᾽ εξ τδηγ ἱπουξαπάς οὗ [06 
7 ον 5} ΟΠ γϑιίλῃ5 μα ““[Δϑϊεὰ." ὙΠΟΥ ννεγο, 
αἶθο, ““Ῥαγίαδκεβ (ςρ. 1]. 1, 14) οὗ (6 ΗΟΙΥ͂ 
ϑριΠ|,᾽᾽ 25 ἴπε δδῃοίβοῦ οὗὁἩ 1π6ὸ ψοὶε Βοὰγ οὗ 
(6 Οβυτσς. 

δ. 1.αεἰε4] 51.508 αἰ ογοηΐ, ἴῃ σοπϑοίτιο- 
(ἰοῦ ἃἀπὰ ἰῇ τηθᾶπίηρ, ἕΓΟΠ [86 “ἰΔοϊοα οὔ" 
ἴῃ Ὁ. 4. ὙΒΟΥ 2αεεά ς᾽ ἴμδξ 5ροςῖαὶ Α ροβίοϊς 
εἰ: {ΠῸῪ ἐαείεά ῥοαυ σοοά ἴμῈ ““νοτὰ οὗ 
Οοά᾽" (Κοῃ,. χ. 17) νγᾶ5, Εογσ ἴπ6 Ὄχργοβϑίοῃ 
ἐἐβοοὰ νοτγά," 5εῈὲ ]οβῇ. χχὶ. 4ς: εγ. χχίχ, 
1ο, ΧΧΧΙΙ. 14. (ΟΡ. τ Ρεί. 1. 3.) 

«υογίᾳ ἐο εο»16] Νοῖ ἴθ βᾶτηθ ὑγοσὰβ 85 ἴῃ 
Ἰ. ς "--πὶτξὶ “6 σοχῖης ρὲ" ([58].1χ. 6,1Χ Χ}). 
ἴῃ {6 βυρογηδίινραὶ οηάοντηδηῖβ οὗἩἨ [πΠ6 δαυγῪ 
ΟΒυγοῖ, ἴπΠ6 Ἰηἤυδηςοβ οἵ ἰπ6 ἐπυλ δίς (πὰ 
ἃ5 γεῖ Μώμγεὺ «υογίά ταὶρς Ὅδ6 5αἱὰ ἴο ἢανθ 
Ροεπείγαϊοά ἱπῖο [}15 ρσγεϑεηΐ νἱ]ϑβ1 Ὁ]6 βγϑίεπι. 

Θ. Ζῇ τὸν «δα! 34,1] σαυα}})} Ἀδίδοσ, διά 
γο) ὮΔΥΘ 78.110 ΔὟΎὟΔΥ: 45 ΓΟΝΟ]ΟΓΒ ΟΥ̓ 

τίοιϑ (5.6 Εζεϊς. χίν, 132, 0ΧΧ.).Ψ 
ἴ10ο γόπεαυ ἐξόνε ασαὶ")] Οοἀὰ μιαά ““Ξεηΐ 

ἔουἢ Ηἰ5 ϑριγι " ἢ ΠΟΥ σγοδῖινο ρουνου, 
δηὰ παὰ ““στεποννοὰ {Π6 ἔδοθ οἵ ἴπε ελγίῃ " 
(5. εἶν. 20; ςρ. νύ. χ, 8, θεῖον). [ἔ ΔῃγῪ 
εἰ ἀΙὰ ἀοϑρίία ἴο ἴπαΐ δριτϊ οὗ στᾶςε᾽" (χ. 29), 
ἔπότὸ ννᾶβ χὸ οὐδοῦ ΤΩΘΔἢ5 οὗ ϑριγιῖιδὶ σοηθνν 8] 
Ροβϑιθϊεα, (Οὐδ τα ἰπιβίουβ σῇ ΟἿΪΥ νοῦ ἱπ 
ΠΔΥΓΊΟΣΥ νυ] 8 [Π6 ΔΙτδηροπιθηΐβ οἵ ἴῃ Οοϑρεὶ 
ἘΘΟΠΟΙΏΥ. |65115 15 ""Ἔχδίθά.. ἴο ξῖνο τορεπῖς- 
ΔΏςΠΘ δηά γοπηβϑίοῃ οἱ 5᾽η5᾽" (Αςῖβ Υ. 31): 1 
ΔΗΥ ἔτι ΑΥΝΑΥ ἔγουῃ Ἡ!Π1, ΤλΔἢ 15 ροννοῦίθβϑ ἴο 
τοηοῖν ἴΠετ. [{ 5 ρ᾽αίῃ (μαΐ [5 ἴῃ ΠΟ νΥΑΥ͂ 
7υκιβοά ἴπ6 Μοηϊδηϊοῖα δηὰ Νονδίδπϑθ ἴῃ Γὸ- 
ξιβίηρ ἴο Γεσοῖνα ρϑηϊτοηΐβ δδοῖς ἰηΐο πο ΟΠ το ἢ. 
ΤΠΟ λπεὶ οὗ {ποῦ τορεπΐδησθ ρσγονεά, (ῃδΐ βϑιις ἢ 
ψεγα ποί οὗ ἴποβθθ ἔοσ ὑὑΠοπ τέπενν] δπὰ γὰ- 
Ροπίδηςθ πὰ Ὀδοοπιθ ἱπηροβϑθϊθ. ὙΠΟΥ ἢῸ 
Ἰοηρενῦ ““Ρυΐ (τὶ ἴο ὀρεῆ 5ῃμᾶπιθ.᾽" 

0 ἐδερισευε:} 50 Δ 85 ἸΔΟῪ ἃτῸ ςοηςεγηρά, 
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1 Οὐ, ,»ν». 

πενν {ἢ 6Π| ἀσδίη υπίο γαρεηΐδηςε ; 866- 
ἵῃρ; ἴπεγ στο ἴο τΠαπηδοεῖνεβ τς 
δοη οὗ (ὐοά τδἰγεβῆ, δπηά ριιῖ ὀέπι ἴο 
Δ ΟΡΕη 5ΠΔΠ|6. 

7 ον τῆε δαγῖῃ ψῃοἢ ἀτγίηκΚεῖῃ 
ἴῃ ἴδε τίη τῆδῖ σοπλεῖῃ οἵ ἀροη [ζ, 
Πα Ὀγίπρεῖῃ ἔογ ἢ Παγῦβ πιεεῖ ἴὺγ 
τΠ6πὶ ἢ ΌΥ ννῇοπὶ ἰζ ἰ5 ἀγεβϑθά, γεςεὶν- 
δ ὈΙεβϑίηρ τοπὶ (οά: 

8 Βυῖ τῆλ ννῃϊς ἢ Ὀεάγεῖῃ τότ 
δἃηἀ Ὁγίεῦβ “5 ταϊεςῖθά, δηά ἐς πίρῇ 

ἨΕΒΒΕΝ5. νΙ. [ν. η---τὸ 

πηἴο ουγϑηρ; ψν οδῈ ἐπα ἐς ἴο θὲ 
δυγπεά. 

9 Βυῖ, Ὀδεϊονεά, νγε γε ρεγβιιδδά 
δεῖξε τῃϊηρβ οὗ γου, δηά τῃϊηρβ τῃδὲ 
ΔΟσοΠΊΡΔΩΥ ϑβαἰνδίίοη, τῃουρἢ νγα τῆ8 
βρθδκ. 

10 Εογ Οὐοά ἐς ποῖ υπτρῃΐδοιιβ ἴο 
ἰοτρεῖ γουγ ψγογκ δπὰ ἰδθουγ οἵ ἰονε,. 
ὙΠ ἢ γε πᾶνε βῃεννεά τονναγά ἢΪβ 
Πδλῖηθ, ἰῃ τῆδλι γε πᾶνε πχὶπίβτεγεά τὸ 
ἴῆε 84: ηἴ8.9 ἀπα ἀο τἰΠἰβἴογ. 

ται γηξ ΌΥ (Ποῖγ οννι δοὶ δηὰ ἀδοὰ ναὶ ἐῃ6 
]ὃνγ5 δὰ ἀἄοπθ ννῆεη [δου οτγυςϊβοὰ Ηἰπι. 
|}68ὺ5 πα Ὀδθθη Ἴοπάεοπιποαά Ὀεσδυθ Ηθ ἐθ- 
εἰαγοὰ Ἡ  πιϑ61Ὲ ἴο θ6 (πῃ 8οη ΚΓ, Οοά. [ἴξ ΔΗ 
[6}] Ῥαςκ ἴο {πῸ Ἰενεὶ οὗ Τυάδίθπι, ννμδῖ αά 
που, ἴῃ οβεςξ, Ὀυξ ἀϑϑογὶ ἴμδὶ [6515 ἢδὰ Ὀδθῃ 
7 ΒΕΥ σοηάεοπιηεά ἡ 

ἔο ὧῃ οῤέη “φαηι6] 85 ἃ Ὀϊλβρθεηεσ (Μϑζί. 
χχνὶ. 6ς). 

7. ΤΠε ψΠοὶε οὗ ἔπ ργδοθάϊηρ, ῥαϑϑθαρθ 
ὙνΟΑΓ5 Ἀ(Π6 Δρρθάσγδηςθ οὗ ἃ ψναγηὶηρ δάάγοσεοά 
ἴο 8 εο»ρι»εμμγ. ὙΠῸ τυ ]ορ65. ᾿πϑϑιθα προ 
ἴῃ υὐ. 4. ς 16 βυιςἢ 45 ὈοΪοηροα ἴο (ἢ6 ΟΠυτοῇ 
ΒΟΠΟΓΑΪΥ, γαῖμοῦ (ΠΔη ϑρθςοῖδ! υ ἴο ᾿πάϊν!181]5. 
ΤΠ15 ᾿ΠΠργοσβϑίοη 5 5 ΓοηΡῚΥ σοπῆσγπιοα ὈΥ {Π6 
ΔΙΙο ΟΥΥ ΜΠ ἢ πονν ΤΌ] ονν5 (ἔοσ παῖ 18 ἐγ δὴ 
ΔΙ  οσυ, ἴΠ6 56 ΠΟ ἢ 15 ΠΕΙῸ τηδάθ οὗ [6 
ἴογτη5. “" ὈΪΟβϑίηρ " δηὰ “"συγϑίπε " δἤῆοννβ; (ρ. 
Ὠεαῖ, ΧΧΧ.Ι, 19). 

Εογ] 11 15 προ βϑι0]6 ἴο γέπεευ βυςΐ ; ον, 
ςοηϑίου ννμδὶ 5 ἴΠ6 ἰαᾶνν οὗ Οοά᾽β ϑρίγίῖυδὶ 
Βυβραπάγγ (1 ον. 11. 9), 85 ἰξ 15 5εῖ ἑογίἢ ἰῃ 
(ῃ6 ΟΙά Τεβιαπιοπὶ (158]. ν. 1---ό, 24 ; ςρ. 
Βευῖ. χχῖχ. 23). 

ἐδὲ ταγι}}] ἈἈλδίποσ, πο 1δπᾶ (ορ. Ὠειί. 
ΧΧΥΙΪ. 8, 12). 

ἀγιπάει ἐπ] Ἐδίδοῦ, βαῦμ ἄσὰπκ ἴα 
(ςΡ. θευῖ. χί. 11). 

ἐδε γαὶϊπ)] Οὐοτρ, ἴϑαϊ. ν. 6, Ἐγζοῖς. χχχῖν. 
26 :---.«πδίοροιιβ ἴο ἴῃ6 ""ῥεαυεηΐν ψιδι᾽" οὗ υ. 4. 

ῥεγὁ.] Οτ', “" Βογθαρθ.᾽" [πη ἔχοά. ἰχ. 22, 2, 
186 ννογὰ ᾿ποϊυἀθβ ννβεδῖ, Ὀδυθυ, ἀπά βαᾶχ. 

ὁγ «υδονι...1Ὶ ἘἈδίδεσ, οὰ τ Ὸ850 δοσοτιπῖ 
((.ὄ 14), ᾿Ἰπάοθο4, 1Ὁ 15 111108. ΑΞ οὗ οΪά 50 
τὰ ἢ Ἰονίηρς 1011 ννᾶ5 Ὀεβίοννοά ὑροη [5Γδεὶ, 
ποῖ ἔογ 115 οννῃῇ ἀρργαπάϊϑοτηθηΐϊ, Ὀυῖ ἴῃ ΟΥΘΓ 
1Πδῖ 411 πδίίοηβ σαῖς 6 Ὀ] ποθ (Πγουρῇ ἢ: 
80 ΠΟΥ ἴπ6 ΗἩδῦγονν Ομυγοῦ δὲ [εγυβαίοτη πὰ 
τεςεϊνοὰ {παι “' τοίου γαίῃ " (5. ἰχνῖ!. 9) 
οὗ Ρεηϊδοοβίαὶ ρὶῆβ τ [86 Π|Κὸ ᾿Ἰηΐθης, [1 ἴΐ 
Ὀτουσπί ἔστ δουπάδηϊς μαγνοϑίβ, ἔγοπὶ νυ η]οἢ 
ἴθ Ὀτοδὰ οὗ 18 ταϊρῆϊ Ὀ6 σοπηπιιπιςοδίοα ἴο ἃ 
ξαγαϊϑῃίηρ ννογἁ, ἰἃ νου 6 [5616 σΊΓὮΪΥ 
τουνδάθα; βδυςοῃ ἰαπὰ “15 ἃ Ῥδσῦδι οσ (ςρ. 
ςἢ. ΧΙ, χο, 2 Τίπι. 11. 6) ο,Κ δίουσίπς ον» Οοά " 
(Ρ5. χχίν. 5). Ὑ15 σδη βοδῦοεὶν Ὀ6 ὑπάοτ- 
βίοοά, τ1η1655 τὲ ἴδκο (6 ρδββαρὸ Δ] ]ΘρΌΣΙ Δ }}Υ. 
Α58 Ἰοὴξ 85 [5.26] δά γχογηδλίηθα ἴσιο ἴο ἐΐς 
ὨΔΊΙΟΠΔΙ] νοσδίίοῃ, [ἃ δδΔά επ]ογοὰ 115 ον 5Πᾶγθ 

οἵ ιίνίπθ δ]οβϑίηρ (ςΡ. Ὠειΐ. χχν, 8). 80 
νουὰ τ ΡῈ ἢ ἴῃς Ηδεῦγενν Οδυγοὶ, ἐν ἐξ 
ἀἐἰ σεπεγ ῥεαγζεπεά ὁ ἐδε σοἱοε 9 δὲ 7ογά ἐπ 
Οοά (Ὠευΐ. χχνη. 1, 2). 

8. ἐβαὶ «υῤίερ δεαγείῥ... ἘδίδοΥ, 17 10 ὍθδᾶΣ 
ἐβρογπς πὰ ὀγίογ: (1581. ν. 6; Ῥτον. χχὶν. 30, 
241), 10 15. χεϊεοίεά; οὐ, ““ τορτοβαΐε ᾽ ([6ζ.. νἱ. 
30). 

«υδοῖο 4] {παῖ δηὰ δ ποῖ δνοσγίθα ΌγῪ 
ἘΙΠΊΟΙΥ τεξοστηδίίοη (ςοπηρ. Ϊογ. ν. 21; ΕζΖεκ. 
ΥἹ], 4). 

Ιο δε δωγπεδ] Α8 ἃ σοηπϑοηυσηςα οὗ [6 
7υάϊςοῖα! οὐτϑε (Θευϊ. χχῖχ. 2ο---23). 

9. δείίεν ἐδίησι] 1,1. “Πα Ὀεϊζον {πίηρβ: ἢ" 
{Π6 Ὀεϊΐογ οὗ [ῃ6 ἔννο αἰξεγηδίνοβ 1ιι5ῖ ἀοδοτι θεὰ 
ἴῃ τ. 7;; ΠΑΠΊΕΪΥ, ἔγι  π655 χονγαγάθαὰ Ὁ 
Ὁ] βϑίηρ. 

σεεογμραηγ7,}} ΟΥ̓́ ““γὸ δίοηρ ψ 1}. ὙΠΕΙΓ 
Ἶϊνεὲβ νοῦ ΥἹΒΙΌΪΥ δυο 85 ῥαγηπομί φεαά «υἱΐό 
Οοὐάβ ἰην ϑι]6 ρἰδη οὗ βαϊνδίίἼοη. ὙΠῸ ννοσὰ 
15 υϑοὰ ἴῃ ἘζΖεΐκ, χ. τό οὗ 186 ννῇθεὶβ, νυν ῃιςῃ, 
ἐν ἤδη [86 ΟΠΘΓΌΙ ΠῚ νγεπί, «ὐεπὲ αἰοπσ «υἱὴὁ 
1Π6π|."--ἶΗὀὄ μαά αἰγεδὰγ κἰδαίοά ([ἴπ 1Π6 νϑυϑὸ 
νΒΙς ἢ Ἰτητηθα Ἰλίου ρῥγοοθάθα [ἢ|5 αἰ ρτοββίοῃ, 
οἢ. ν. 9) γῆαϊ [π6 ΠοοθσθασῪ "' ΔΟσΟΙΊΡΔη1- 
τθης " οὗ βαϊναίίΐίοῃ ἰ5 Οὔ πη8Π 5 ραγῖ : “Ηδ 
Ὀδοδῖηθ (πὸ διιΐθοῦ οὗ οἰειτιαὶ ϑαϊνδῖίοη 20 αὐ 
ἐδενι ἰραὶ οὗεν Η;»γ1.," 

10. Ηε νν 5 ρετϑυδάραά [δι ΠΟῪ ννου]ὰ 
τοοοῖνα ἴΠ6 Ὀἰοβϑίηρ οὗ βδϊ νδίίοη ; ,ογ σοά ννᾶ8 
μοὶ μηγὶῥίεοισ, Ὁπαῦ ἨΘ Βιου]ἀά ζοχεοθῦ, ΟΥΓ 
[411 ἴο τενναγά, {ποῦ Ἰονιηρ ἀθοάϑ. 
χομγ αὐογᾷ... οΥ, (δεσογάϊης ἴο {πε Ὀεξίοσ 

τοδη5) γομγ αυογῇ, δπ ἃ ̓ΒΘΊοΟνΘ ὙΠ10Ὰ ---- 
[Π6 ννοτὰβ “Ἰαθουγ οὗ" Ὠανίηρ σοπηθ ἰηἴο βοιδ 
Μ455., ἀουδίϊοβϑ, ἔτγοπι τ Τἢ655. 1. 3. ΠΟΙ 
«σογξ, Ὀεηρ ἴσυδ δηὰ σοὶ ψννογκ, ἐπουρὴ ἀοπο 
δηγϊάϑί ἀεβροηάεπου, μοι] ὰ δὲ τενναγάθα 
(1}6γ. χχχὶ. σό). ὙΠ 6 ἴον ψν ἢ ἔπογ δὰ 
σδεαυεά, ΟΥ̓ ταϑ πα }059ἀ (ςοτρ. 2 (ὐοΥτ. νἱῖῖ. 
24), ἰῃ το νης ΠΕΣ ἀϊδίγεβϑοὰ Ὀγεϊῆγεη, ἢ] 6 
νου] ἸοοΟΚ οἡ 845 ἀϊγεςϊεά ἐοφυαγάς ἢ» Νά; 
αοἰδιπιῖηρ νδῖ ννὰ5 ἄοηθ ἴο Ηἰ5 ϑεγνδηϊβ ἃς 
ἄοπε ἴο ΗΠ πη5ε} (Μδίς. χχν. 40; γον. χῖχ. 
17). 
ἌΡΡΕΝ ἴη τοὶ ονῖηρ {Ποῖγ ᾿οπιροσαὶ ννυδηῖξ 

(2 ον. νἱῖϊ. 4, 1χ. 1). 
δε “αἰπ9}] ὙΠῸ “ΒΟΙΥ Ὀγείδγεμ " (. χα. 



ν. 11---ι6.] 

1 Απά νγε ἀοϑβίγε τπδῖ Ἔνεῦὺ οπμα 
οἔ γου ἀο 5ῃενν τῆς βᾶπης αἰ] ρεηςς ἴο 
ἴᾷε (μ}] λδδυγδηςε οὐ ἤορε πὑηῖο τῃ6 
επά: 

12 Τηδλι γε ὃς ποῖ 58]οῖμξι,, δῖ 
[οϊονγεῖβ οὔ τεπὶ ννῆο τῆγουρῇῃ ἔδιτῆ 
πὰ ρατίδσηςε ᾿ΠΠογῖς [6 ΡΓΟΠΊΪ568. 

11 ἔογ πεη (ὐοά πιδάς ργοπιίβε ἴο 

ἴὰ ἰυάεα (Αςῖβ χὶ. 29) οἵ ἴῃ οι βαίθπι [1561 
(ἄσῃι. χν. 26). 

11. “π4] Ἀλδίμοσ, Βαθ. ΗἨῤς πὰ θδθϑη 
φρεληρ ἴἰο ἴπεπὶ 85 ἃ Ὁμιγοῆ (566 οἡ υ-. 7): 
“Βκι" ἢ γν 5η65 (δῖ δύεγγ οὐδ οΥ ἰὨοπὶ, 1Π6}- 
σιάυλιῖγ, 5Βμουϊὰ σρϑπῖζοβὶ 4δὲ ταηῖς σόπος 
ἴη πογὰ5 οὗ ἴΙονθ, γος ἢ δ δά ςοπιπιοπάρά ἴῃ 
ἴδεπι ἃ5 ἃ ξοπηπλιηγ. ὙΠαὶ [ἢ|5 15 [Π6 {{}6 
5έη56 οἵ ἴπΠ6 ραϑϑᾶρο ἀρρεᾶτβ ἕγοπι 2 (συ. υἹἱῖ!. 
16, δὲ “απιε εαγποεὶ ἄγε; " ἴπο ννοτὰ ἢ οΓῸ 
τεηάεγοὰ “ φαστιοῖ σατο (ςρ. 2 ΟοΥ. Υἱῖ. 12. 
δ ολΓΟ είν ἴδ οπθ ἔἕοσ νυ δι ἢ “ὁ ἀΠ]ΠΙροηςο ἢ 
βιδληο ἴῃ ἴπ6 ἴοχί. 

ἰο δὲ Δμ] αυσμγαπεε] ΤῊΪ5 γαμὴ (ΠΡ. [86 
ΡῬτεροβιοη ἴῃ ν. 14,1Χ. 132,1 ΟὐοΥ. χ. 4) ψου]ὰ 
ἰοονν οὗὁἨ 1156}. Ὑ ΒΕΓ Ὀεπονοϊεηςξ δον, 
1 ἃ Βλά πο ἱγηπιοάϊαῖϊῖο τεννατά, ννοιυ]ὰ ἐεπά ἐο 
ἴδε ἐχευοῖθο ἀπά ᾽σαι ποπίηρ οὗ τὨεὶγ ἢορο; 
ΥΟῪ ἀεεά οἔἩ ἀϊπιπίοτοδίοα σμαυγ Ὀεηρ, ἴῃ 
δεῖ, τευναγάοαὰ ἢ ἃ Ἰἰνοιοῦ ἀπίιοϊραιίοη οὗ 
σῆλὲ Οοὰ δά ἴπ ϑἴοιε ἔογ ἴπθπὶ.0. Τῆι 186 
[τυ- δοαγπρ 501 νου ἤᾶνθ 4 “Ὀ]οβϑίῃς 
ἔγοπι Οοὰ ἦ" (ν. γ). Ὅρ. 2 Ρεῖ. 1. 8---ἰτ. 

ἐδὲ χω ἀ’σεμγαπεε) “Ὁ 1ἴἢῃ6 6}1} ΘΠΘΥΡΕΥ (οτ, 
ἀενεϊορτηθηῖ) :᾿ ςοπιρ. χ. 22, “ἰδὲ Μω] α:- 
“ιγαπες οἵ Δ. ΟΣ 1ἴ561 [ [Π6 ννογὰ ἀδποῖοϑ 
5: ΠΊΡΙΥ 186 εογηρίκίεποις αὐὴὲὦ «υϑίορ {δε γασμλγ 
γοώμεο: “9 οτυη ῥγοῤεγ ὅγωἱ (566 Αὐἀάϊοηδὶ 
Νοίε). Ορ. 1: Ρεῖ. ἱ. 13, ““Πορο ρογέεςιγ." 

“π|ο δε ἐπα Ἴ 11}. 6, τ4ᾳ (εν. ᾿. 26). ὙΤΠΪ5 
τείετς, ποῖ ἴο “ ἀΠζΈπος ἢ ΟΠΪΥ, ογ ἴο [Π6 
ἜΒορε᾽" οἡἷγ, Ὀμὰϊ ἴο ἴπ6 ννῆοΐε οὗ ψ δὶ 
Ρτεοσύόςα. 1, εἴ ΠΟΙ͂Σ ρΓδΟΓΙΟΔ] σμδτΥ δηὰ {ΠΕΣ 
τε ζίου5 ἢορὸ σοηίίπυς δεϊίηρ δηὰ τε- οίηρ 
ὈροῊ δος ἢ οἴ ποῦ ὄνθῃ ἴο ἴδ εηὰ. 

14 δὲ πο] Ἐδίδοσ, θθοοῖθ ποῦ. ἴῃ 
«ἢ. ν᾿ τὰ Πρ δὰ σπαγροὰ ἴποπὶ ΠῚ Ὀεῖηρ οὗ 
"ΞΡ Ξἢ " 625. Νον [πδὲὶ πὸ ἢδ5 τοιιϑοά 
ἴδει Βεδιης, δ ὑγᾶγῃ5 {μεπὶ ποΐ, δὲ ΔΠῪΥ χαῖρ, 
ἴο Ὀεζοπηε “5 ρρ 5} ἴῃ Ὠεατῖ. ὙῊῸῈ ψογὰ 
Β ἰὰκ οαπα ἱἰπ Ὀοϊῃ ρδϑϑαροβθ, δηὰ πηθᾶῃ3 
“οπμά," ΟΥ ἱπογῖ, ΟΥ̓ 1 Π5Θη5:0]6 : ἃ5 ἤοασίβ 
ποιὰ 6, τ ΠΙΓ ἢ δά ᾿οϑὲ (μοῖτ "" ἅγϑί Ἰονθ"" 
ἀιχὶ, τ 11, ἘΠΕῚ Γ Ἔπεσε Ὺ οὗ Πορο.͵ 
δ λιίδοςυεν ἘΔΊΠεσ, “ ἱπιϊδίοιβ "ἡ (45 ἴπ 

1 (ος. ἵν. τό, χί. 1). 
βεεπκε} ΜΓ οπηδοϊοα ἰθεπὶ ἴο θθᾶγ ὺρ 

σπόει [856 δυγάδη οὗ δοηρ-ἀεγγεά δορε. ΤῊΣ 
τασὸ 5 ὑϑοὰ ἱπ τ. Ως. ὁ ΒΑνης ΡΑΓΘΠΕΥ δη- 
ἀππά." [πῃ χ, 16, χί!. σ [6 ννογὰ ψῃςο ἢ ἰ5 
τερόετοά “ ρα δηςο,᾽" τεΐοιβ σαΐποῦ ἴο ἴπ6 ἐπ- 
ἄκσακο οὕ ραῖσε ον “ϑεγίπς (α Οος. ἱ. 6). 

ΗΕΒΕΕΝ5. Υν]. 

ΑΡγαβιδπι, Ὀεοδιιβα ἢ6 σου]ά ϑυγεᾶγ ὈῪ 
ΠΟ ργεδλῖεγ, ἢ6 δνγᾶγε δ ἢἰπιβεϊξ, 

14. ϑαγίῃρ, ϑυγεὶν δἰεβδίηρ 1 ψ"}}] 
8]655 ἴῃδς, ἂπά πλυϊρίγιπρ 1 ψ}}} 
παι τἰρὶγ τἢεε. 

Ις Απά 580, δἴεγ ἢβ ἢδά ρει Υ 
επάμτγεά, ἢς οδιδϊπεά τἢς ῥΡτγοπλῖβα. 

16 Εοι πιεῆ νγ]Ὺ ϑνγεᾶγ ὉῪ τὰς 

ἐπδεγὶ! ἐδε ῥγορι 6} ὙΠῸῈ τεΐεγεηςς ννου]ὰ 
866 πὶ ἴο ὕδ, ἴῃ ραγί, ἴο ἴπεῖγ ον ἱπιπιδάϊδίο 
ΡΓΘαδοΌβ80Γ5 ἰῃ ἴδ6 ἴδ (ΧΙ. 7, αυὐδοως γα 
ἐφη!α,ε), Ὀυΐ 4150 (45 ἴΠ6 ἐο ον γοῦβοϑ 1π1ρ]}γ) 
ἴο 86 5δ1ηἴ5 οὗ ἔόυγηοσ ἀρὲὸβ. ἴη Αςῖβ χχνὶ. ό 
-.οφ39 δὲ Ῥδὺ] βρεᾶκβ οὗ “" ἐδε 2γορεῖνθ τηδὰδ ἴο 
[8ς ἔδίβοῖβ " (υπῖο ννῃϊο ἢ ργοπιῖϑα (ῃ6 ἔννοῖνο 
ἴπρεῈ5 50 ΘΑγΏοϑΪγ ἀεθίγεά ἴο ςοπιῈ) ἃ5 
θείης, 2δε γεσγΓεΟ ΟΣ οΥΓ δε ἀεαά. Απὰ ἴἰη 
Αςῖἴϑ ΧΙ. 32, 33, ἢ6 5405, "" ὟΝ ἀδοΐασε υηΐο 
γοι σἰδὰ ἐἰάϊηρδ, ἢονν παῖ ἐδε Γ νος ἢ 
νν 85 τπηδδ υηΐο ἴπ6 ἐλίΠοΓβ, ῥα: μι εά 
1.0 54π|6,. ἴῃ ἴπαὶ Ηρ δπαίΐῃ γαωμεά μ᾿ ως: 
φαίη." ΟΥ̓ (παῖ ρῥγοπιϊϑοά τεϑυττθοϊοη {Π6 
(ΔΈ ΠῚ], 256 (ΠΟῪ τοβὶ ἱἰπ Ῥαγδάϊβθε, ἅἄγὲ 186 
αεσμγεά Ἀεῖτβ (ορ. Οἡ χὶ. 29, ΧΙ, 22). 

18. Τ 5 τοηυϊγοτηθηΐ οὗ “ Δ δηὰ ρᾶ- 
ἔπος " ἴῃ ογάοσ ἴο δῃ αἰϊδίηπιθηξς οὗ ἴῃ6 ρτοὸ- 
ΤΉΪ565 18 ΠΟ ΠΟῪ οὔθ. ΚΣγ.---ἶἰβ 1 ἠοῖ 5εῖ ἑοτίῃ 
ΟἸοαΣΪγ ἴῃ ἴΠῸ Πιβίοσυ οὗ Αὐγαβαπιὶιὶ ὙΠῸ 
ἐτεοαϊοβί ονθηΐ ἴῃ ἢ]5 [πὸ (νυν ΒΙοἢ Ιἴ56 1 οσουγτεὰ 
αἴΐζου ἔογΥ γϑδῦβ οὗ ταὶ νγΔΙ 5) νγ85 ἴπε 
ΡΓΟΠΊῖ56 οὗ ἃ “μίωγε ὈΪ]δϑϑίηρ ; ἃ ὈΪοβδίηρ ἴο Ὀ6 
ΟΠ (45 ἴδε ἤρυγαῖϊνο ἰγαηϑδοίίοη οη Μοσίδι 
βῃοννεά, ςρ. χί. 17---19} [Ὠχοῦ ἢ ἃ τεϑυστεσίοη 
ἔτοπι ἴΠ6 ἀοδὰ. Οἡ πὶ οδίἢ----ν ἢ] ἢ τενϑδὶεά 
ἴο δϊπὶ "ἴῆς ἀδγ οὗ Οἢγιϑῖ," [ῃ6 ἐουηπίδϊ!η οὗ 
Ὀ]εββίηρς (οδη νι]. ς 6)--- Ὀγάθδτηῃ βίδγοα ἢϊπι- 
56 1 ἴῃ (Δ δηὰ ραϊθηςο; δηὰ 90, οπίοσιηρ ἱπίο 
τεϑί, 6 αἰϊδιποὰ ἴῃς Ῥγοπιῖβε (οΡ. χὶ. 8, 1ος 16). 

14. »ὐἐρὶγ ἐδεε} ἴῃ Οεη. χχὶϊ. 7, 1 15, 
Ὁ1 νν}}} τὰ ΡΥ (ὨῪ 5οεὰ." ὍΠο ϑμοσγϊθποαὰ 
ἴοιτῃ ΠΊΔΥ ἱπνοῖΐνε ἃ σείοργθηςα ἴο [54]. 11. 2, 
“1 ὈΪεβϑεὰ ἢϊπι, δηὰ »πημρἠϊοά ῥὲ».." 

156. “Ἵπ4 0] ἴπ ἴῃ κἰσοηρίῃ οὗ (δαί 
ῬΙΟΓΊἶ56 σοηῇβιτηδα ΌΥ Δη οδίδ, ἢ ννεηΐ οη ἴο 
ἜΧΟΙΣ (ἢ6 ΠῚ] ΘΠΟΓΡῪ οὗ πορὲ υπΐο ἴΠ6 οηά. 
ΤΟ ἰοιτὴ5 οὗ ἴη6 οὐἱῇ νψοσὸ δυο ἢ ἃ5 πιρῃϊ 
νῈ}} σὈπιυϊαῖο πορθΘ. [ἴ Ὀοραᾶῃ, Εογ ὀείαισε 
ἐρομ ῥα ἀονς ἐῤὶ: ἐῤίπιφ ; 85 τηυσἢ 85 ἴο ϑᾶῦ, 
“1 δὴ ποὶ μηγὶφῥίεοι 19 ἤόγεί δὶ: «ὐογὰ οἵ 
ἘΠ|Πη6 ἀπά ἐῤὲ ἰουε ἐδομ ᾿αϑὶ ἐῤεαυεά ἰοαυαγά Μη 
παριςσ. ἼὝΠου ἢαρῖ ποῖ ψ ΠΟ] ἃ {πῖπθ οἡ] 
50η ἔγτοπη Με; ὃ βιγο Μγ ἴον 5}4]1] ηοΐ [8]} 
βῃογί οὗ {πῖπθ. 1 ἴοο ψ1}} ποῖ νη ο] ἃ ΜῪ 
ΟΠΪΥ δοη (Άοπι. νι. 32), θυ Ψ1} χίνε Ηπὶ 
ὉΡ ἴο ἀραίῃ, ἴο Ὀγηρ δῦουϊ ἴδε δ] ΒΙπιοηΐ οὗ 
ΝΥ βΒοΪθηη Ὀγοπιῖϑο, ἴπαὶ ἴπ ΤΥ 5οθα 4}1 ἴΠ6 
ἔδτα "65 οὐ [πὸ οαυτἢ 5}4}} ὈῈ Ὀ]οβϑοά." 

οὐἑαίπε47] ὙὍΠῸ ννογὰ υϑεὰ ἴπ οἢ. χίὶ. 34, 
Βοπι. χὶ. ). Αξεὸ αῇοσ ἀρζὲ Αργδμῃδπὶ ἰῃ Ῥαγὰ- 



ἨΕΒΕΚΕΝ5. ΥΙ. 

ταδῖογ : Δηά δὴ οἵ ἰοῦ σοῃῆγηιχαιίοη 
15 ἴο ἴμεπὶ δῃ επὰ οἵ ἃ]] εἴγε. 

17 ὙΝμεγείη (ὐοά, ν]]πρ πιογα 
ΔθυΠἀΔΠΕΥ ἴο βηεν ὑπῖο ἴῃς ἢεῖγβ οὗ 
ΡῬγοπηΐβα ἴῃε ἱπηπιι Δ 8 οἵ ἢ!8 σοιη- 

ἸΟτ. ἐπέενς 86], ᾿ σοη βγπιεά ἐξ ὈΥ Δῃ οδίῇ : 
18 ΤΠδῖ ὃν ννο ᾿πηπιυϊλῦ]α ΤΠ] Π 68. 

ἰπ νυν ϊςἢ 12 τᾶς ἱπιροδϑίδὶς ἔογ (σοά 

[ν. 17--- το. 

ἴο ἴ'ϊα, νγε πιρης πᾶνε ἃ βἴγοῃρ ςοη- 
βοϊδλιίοῃ, ψῆο πᾶνε ἢεά ἔογ τεῆιρε 
ἴο ἰᾶγ μοϊά ὕροη τὲ πορε 8εῖ δε- 
ίογτε αι8: 

Ιο ΏΙΟΝ δοῥέ ψὲ πᾶνε 45 λΠ 
ΔΠΓΠΟΓ οὗ ἴῃς 50], Ὀοῖῃ βδυγα δηά 
βιεάΐαϑῖ, δηὰ ννῆϊςἢ επἴεγετῃ πο τῆλ 
νη τἢς νοὶ] ; 

ἐἶθς ουπὰ ἰδ ρῥτγοπιῖβα δὐνδηςσίην, ἱπ ἰ(5 
νδτίοιιβ ραγίβ, ἰονναγάϑ σοτβρίεζίοη; ἀπά, ἤθη 
Ομγίϑὶ {πυπιρμοά οὐοσ ἀθαίῃ, πε οδίαϊποα ἴῃ 
Ηἰπι ἴΠ6 φἸΕἔ[Ε[Π οἵ εἴόγηαὶ [τξδ. 

Οὗ... Τ5 ἱποιϊάθηξ οὗ ΑΡγαμδπι'ὃ5 ὨϑίοΟΥΥ 
ἷ5σ ςοπηποοϊοὰ Μὰ οἢἢ. ἢ πὰ ἷν ΟΥ̓ {Π6 
ννογάϑ, “" Ὀδοδιιδο ἴποι ῥαυξ ῥδεαγάεπεά ἰο Μ᾽ 
“οΐος " (Οεη. χχίϊ!. 18). 

16. 4δὲ γγεαίογ}] ἘἈλδίδμεν, ὑπαῦ σΒῖοῖ 18 
Ετοδῖοσ. 

απά απ οαἱῤ...1 Ἀλδίδογ, απμάδ ἂμ οαἱὸ 18 
πο ὕπθια 8 δδβιιχοὰ οπὰ [||ϊ., ἅη οπά 
ἔογ δυςγὸ δά υϑίπιθπῇ] οὗ 811 σοπῦσχο Υ ΘΣ ΒΥ. 

17. Ἡῥενεὶ"7 Ἐδίβοσ, 1 σϑεασχὰ ὙΠ616- 
οὔ: ἱπ οοηῃδιἀογδίίοη οὗ ἴδ ἕδςϊξ ἴδαῖ δὴ οδίἢ 
Ρυΐζβ ἃ σἴῖορ ἴο 11] σοῃίγουθγϑυ. 

ἐδ δεὶγ: 97) 2γορι 96} Νοῦ ΑὈγαῆδπι διὰ 
Ιϑλδο ΟΠΪΥ, Ὀυΐ ΠΟΙ͂Γ βρι 4] ϑθθά, ννῆο ἃγὲ 
ἐἰ ΠοΙΓβ δοσοχάϊηρ ἴο ἴΠ6 ργογμῖϑο᾽" (Ὁ Δ]. "]. 29). 
πηι αὐ! }}) ἴπ τεβροοξ οὗ ψνῃισο ἢ (Π6 

Οονεπαπὶ νι ΑὈγαῆδπὶ ϑἰδλπάὰς σοηίγασίοα 
ὙΠ [Π6 διηδιτῖς (ΠΡ. Υἱῖ. 12, ΧΙ]. 27} 

εομμσο ΟΥἾἉ "ἐῥίδῃη ; " τς ξτγεδὶ βοῆϑπι οὗ 
ἘἈοάσηιηρίοη (ςοτρ. Αςῖδβ Χχ, 27). 

εοηπγρηοά ἐΐ ὁγ απ οαἱ} ἘἈδίδμοσ, 15|090Σ- 
γϑοιθά 86 ΣρθάϊδῦοσΣ ὮΨ δὴ οδῦβ. Τἢὸ 
ἔνγο ρᾶγίος ἰο (πὸ (ονθηδηΐ οὗ ΒΙὌβϑϑίηρς ὑνεγὸ 
Οοὰὲ δηὰά πιᾶη. Ηονν ννᾶ5 [ἢ15 (ονοηδηῖ, ἤθη, 
ἴο 6 γνυδγαηίϊοοα  ΔνΠοΙΘ ννᾶ5 οπὸ ἴο ὃ6 
ἔουῃά ννῆο σουϊὰ τοργοβοπὶ ἴπῸ ἰπίογοϑί οὗ 
ΘΔΟΒ ΡΑΙῪ, δηὰ ρσιυδγαπίοε ἴο οδοῖ ΑΓ Π6 
ΒΔ ὉΠ} οὗἩ (6 (ὐονεπαηΐ (ορ. Νοῖς Ὀεϊον) . 
ΟἸΙοΑΥΥ πὸ ογεαϊοά Ὀοίηρ σουἹὰ ἀο (15. Νοηπθ 
Ὀυϊ Οοά Η:πιϑοῖ οουἹὰ 50 δεῖ, ΒγῪ Ηἰδξ οδἵὴ 
Ηδς υπάοτῖοοϊς ἔἢυ}5 ἴο πηράϊαξο. πο Ηδ 
βϑιὰ, “9. Βγ ριγγο αν 1 ϑννοσι," Ηδ οπραρθὰ 
ΗἸ5 οννῇ Ποϊϊηθϑβ δὰ ἔγυϊῃ ἴο {πὸ {]ΠΙ πηρηΐϊ 
οὗ Ηἰ5 ῥτοπιῖϑοϑ. ἴπ ρρθδὶίης ἴο Η! ΠΊϑο] ὉῪ 
δῃ οδίῃ, Ηςσ, ἴὴ (δεΐ, ἰοοῖ οἡη Ηἰπὶ ἴδ οδῖςς οὗὨ 
Μεάϊδϊογ : ρἰδάριης Ηἰπιθοὶ ἴο ἀο 811] ἰπαῖ 
45 ΠΟΟΘΘΘΑΓΎ ἴοσ ρινίηρ ἴθ (ονεηδηΐ οἴσγηδὶ 
νΔ ΠΟ (ΧΙ. 20). [1 1815 σουϊὰ Ὀδ6 ἄοπο ἴῃ 
ΠΟ Οἴδοῦ νγᾶὺ ἴῃδη ὉΥ ρίνίηρ Ηἰβ ΟΠΪΥ ὅοὴ ἴο 
6 οὐ ἴπ6 ΑἸίασ οὔ Αἰοπειηρηΐ, ὄυθ ἰἢὶς 
βδδοιϊὰ Ὅ6 ἄοπθ. Ασοογάϊηριὶγ “1Π6 οαἵῇ 
βδύνογῃ ἴο ΑὈγδῃαπι᾽" (ἸῈΚῸ 1. 73} ννᾶ5 δοί Δ 
Ιυδλάὰς σοοὰ ἴῃ ἴπδ ρμεΐβοῃ οὗ “6515, 186 
Μεοαϊδῖοσ οὗ ἴῃς Νοὺν (ονοηδηΐϊ" (χίῖ, 24), 
ψο “Δ μοϊά οὐ ἴΠ6 δορὰ οὗἨ Αὐγαῆδγῃ" 
(1. 16). Αἢεγ Ης μιλὰ 5οαϊϑαὰ ἴῃ (ονοπδης 
ἢ ΠῚ5 Ὀἱοοά, 1 νυᾶβ ἱπῃροϑϑι δὶς ἴῃ: δηγ- 

(δπς Ἄοουϊὰ νἱαῖο ἢ, ὙΝΠοη Οοά ταϊϑοὰ 
Ηΐτὰ ἔσοπι ἴπο ἐολά, Ηδ ἰη ἔλεϊ ἀδοϊαγοὰ ἴο 
Ηΐπι : "ἴπ ὙΠΘΡ 2τὸ 411 ἴΠ6 ξδιι 65 οὗὨ 1π6 
ΘαΥ ἀεἰνογεὰ ἔσο ἴδ6 συγϑο, Ὀδοδυϑο Του 
διαϑὲ Πποαγκεπεὰ ἴο ΜΥ νοῖςβ." 

Οὐ... τ. Δ δὴ Μοβοβ νεπίυγοα ἴο ἱπίογοδαθ 
οὐ ὈοδΑΙΓ οὗ [ςγδϑὶ αἵ 51ηδ], ἢ6 ἴοοῖκ ἢ]5 κἰδπὰ 
ὉΡΟη πὸ οαἵἢ πιδάς ἴἰο Αὔγαπαπι (Εχοά. χχχῆὶ. 
132). Τῆς σονθηδηΐ νηοῦ ἢδ ΒΙΠΊ5 6} Πδὰ 
τηοαϊαϊοὰ πδά ὕδθη Ὀγοκοη. ον, ἴδοη, σου]ὰ 
ἢ6 ρ]εαὰ ἔογ ἃ ἐμ] Β]πιθηΐς οὐ 118. σοπάϊ δὶ 
Ῥτοπιῖϑοβ ἡ Ηδ σοιϊ]ὰ ΟἿΪΥ τοϑὶ 15 ἱπίογοθβϑιοῃ 
ὍὌΡοΟη Οοὐΐβ οὐνη σπιδαϊδίοσγίδὶ οδίῃ. 

Οὐ. ,χ. Τα 5ίγοβϑ ἰδιὰ ἤεγὸ οὐ Οοά᾽β οαγ 
Ῥορατος [Π6 ΨᾺῪ ἕογ ἴΠῸ ἀϊϑευκδίοη οὗ 5. Ἴχ. 
4 (Ὡς ἢ ἢδ5 Ὀδθη δἰγοδάυ τγοίοστοὰ ἰο δῖ νυ. 6 
ἴῃ ἴΠ6 ποχί σπαρῖοσ. [πάροά, ννῃδῖ 5 (ες οἱ 
ἴῃ Ῥ5. οχ Ὀυῖϊ ἃ τόποννδὶ, ἰῇ ἃ πιοσὲ ἀσδῆηϊῖο 
ἔογῃι, οὗ ἴῃς οαἴῃ ἴο ΑὈγδμδιῃὶ 

18. “ευο.. ἐδίησ Ὑνο αείμαὶ ζαείς (ςΡ. 
Χι ὁ, χίς σ δὺ; {Π6 οτἹΒΊΏ4] γον. (Όξεῃ. 
ΧΙ. 3: ΠΡ. χυῇ, 18), ἀπά τΠ6 σοπῆγπιδίοη οὗ 
ἰς ΌὉγ οαἱ (χχίϊ. 18). 

ἐπ αυδις5) Οτ, ““ἴὴ τεραγά ἴο ννῃ!ς ἢ." 
εοπσοἰα!οη) ΟΥ̓́, ““ ἐποουγαρεπιρηῖ :᾽) ἱποῖϊο- 

ταθηΐ ἴο ρογβονογηρ αἰ] σόπος (ἢ χὶϊ. ς, χῆὶ. 
22.) “ΘΧμογίδιοη ᾿). 

,"͵εά Μὸν ΨΩ ἃ5 ἴο ἃπ δευΐυπι, Νυπι. 
ΧΧΧΥ. 2ς, 26 (Οτοί! 5), ΟΥ 85 κἰοιτη-[οϑϑεὰ 
ΤΑΔΥΪΠΟΓ5 ἴο ἃ δαγῦουγ οὗ εἴς δησποζαᾶρε 
(Βεηρεὶ, ἩδβθαδίνΣ 

ἰο ἰαγ ῥοίά μῤροηῇ] ὙΨΠογείοτε [86 ““ἢορε᾽ 
τη υπῖ Ὀ6 βοιποίιηρ παῖ ἰ5 ποῖ οὗ οὔ οτγβίπδῖ- 
ἵπσ. Υεῖ Ὀειηρ “ ἰλϊὰ μοϊά οὔ" 1 Ὀεσοπιοβ 
ΟἰΓ5; Οὐ ἴο ““ βοϊὰ 851" (11. 6), ἀπά ἴο 
ΟἸΠΡΙΟΥ 85 Δῃ δησῃοσ, ΤΖ}15 γεϊδίίοη θοῖνγθθα 
(ῃς οὈ͵οςῖῖνε δηὰ ἔπε βυ]σῦνα ἴῃ (ἢ γσιῖδτ 
ΒοΟρΘ ἃγίϑοβ ἔγοπὶ 115 ὙΟΤῪ Παΐυγο, βίησς ἃ 15 
ἴδε ουϊννατὰ οὔ]οςὶ τυ ἢ ἐγεαλες [6 5076 - 
ἔνα ΘΠΟΓΕῪ (1 Ρεῖ. 1. 4). Υεῖ (Π15 Πορὸ 15 
σεΐ ἐεζογε μς (Χὶϊ. 2). 85 ἃ (Ὠίης ἴο θὲ δἰίδιηθα 
(Ὠγουρῇ ἔδἢ δπὰ οὐὈδάϊθηςο. 

19. ΤΠ]5 ΒΟρΟ 15 85 δῇ “"δησῆοσ οὗ [δ 6 
501}, σαϑὲ υρινατὰ ἰηΐο ἐδαξ «υὐέδὶπ {δὲ ὑεῖ, 
1Π6 Πεανθην Ἡοΐγ 9 Ἡοίϊε; (566 ἴον. χνυὶ. ἃ, 
12.) 1ς,),---ἰη {Π6 τῦ}]65 ἔογ {πὸ αΥ οὗ Αἴοπο- 
ταθηῦ) ; ψ δ οῖο ἰἴ βηάςθ ἤγπι Ποϊηᾷ ἴῃ {πὸ 
ἐς πῃπη 4016 σοιιη56],,") ννηϊο ἢ ἔοιτηϑ [86 Ὀατς 
οἵ ἴδ6 ““ Μεγου -βϑοδῖ." 

σμγὸ ἀπά σἰεάία.1] δίγοῃρ ἰῃ βυϊβίδπος διε 
ἰδηδοῖοι5 ἰῃ [5 Πο]ά, 



ν. 20-- 4 ΗΕΒΕΕΝ5. ΝΙ. ΝΠ]. 

20 ΒΠοΥ τῆ6 [ΟΓΕΓΌΙΠΠΕΓ 18 [ῸΓ 
υ5 εηἴετεα, ευεη [εβι1.8, πηδάς δη Ὠίρἢ 

Ὀγίαβδε ἔογ Ἔνεγ αἷζεγ ἴῃς ογάεγ οὗ Μεὶ- 
Γι δεάεο. 
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40. δωώδεγ...Ἵ Ἀλίδεγ, Ἐδιδεν, δα ἴοτο- 
ΣΌΒΠΟΥΣ, 9688 16 ΤΟΥ πΑ Θπ0Σ760ά.----ἃς ΟἿΓ 
“[,κ»λάετ" (11. 10) ; δηὰ ἴο δεῖ 20. ω:, ογ,. ὁπ 
ΟἿ ὈΕΒΔΙΓ (45 ἴῃ ν. 1, Υἱϊ. 259}: ἴῃ διςἢ βογί 
ἴδδὶ ΗΚ εηΐγαποε δΏϑιγεβ ΟὐἹ5 8150 (Χχ. 19; 
]οἷμπ χῖν. 2, 3). 

"παδε) Ἀλίδεσ, Βαυΐ πᾷ ὈΘΟΟΙΘ ;---δυΐηρ 
δὶ ἰεησῖῃ ΤΠ 6]|οὦὐ (δαὶ 50 ἰοῃρ τωηγϑίοσίου 
οτδοῖὶς οὗ 52]πὶ οχ. 

απ δι γι ὍὙδα ἀϊθοοῦσθο ἢ858 σαπΠῚΘ 
Ὀδςοκ ἴο ἴπ6 ροϊηϊ ἥτοῦι ὙνὩ ἢ [ἴ ἀϊνογροά ἰη 
οἢ. ν. το δανίης ἰῃ 6 πιθδη πὸ τουϑοά ἴΠ6 
ταοϑὲ δαγησβὶ αἰϊοηίοπ οὗ ἴ[πῸ τοϑάογ. 

,)ὸν ευογ ἴῃ ἴδο οτιρίηδὶ {8656 ννογάς οἰδηά 
ΘΠ Ρ ΔΕ Δ] δὶ (ἢ δηὰ οὗ {πὸ οἴδυϑο :---- Πανίην 
Ὀεσοπια δἰ ρἢ-Ρυοσὶ δἴογ ἴῃ6 ογάεσ οἵ Μοεὶ- 
οὨΖοάοϊκ γν» ευεν ;."---ϑὸ 5ἰγικίης {πε Κογ- ποῖθ 
οἵ οἷν. Υἱῖ (5866 νυ. 3, Τό, 17, 21) 24) 257) 28). 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ (ΠΑΡ. ΥἹ. 1ΐ, 17. 

11. Τῆε σοῦ (πληροφορέω) Οςοιῖθ ἴῃ 
2 Τίσι. ἵν. ς, “νας Λωΐ Κγοοῦ 97 ΤἸΏΥ τηϊη- 
ἰΞΈΓΥ :" 50 85 ἴο γεσέχε δε γμ]] α»γιοι 7 7γεὲ 
Ὁτ ΓΒ ΤῊΥ πη! ΤΥ σπου] ργοάιςος (ςρ. Αοἰβ 
ΧΙ. 2ς, Οοἱ. ἵν. 17, ΠοΙΘ νὰ ἤᾶνε πληροῦν 
τὴν δ.) : διὰ ἀραῖη ἴῃ στ. 17, “ἴῃαϊ ΌΥ πιὸ (Π6 
Ρτοδοδίηρ τσ ϊ 6 μων ἐποαυη;" οτ, Ὀ6 γιααΐς 
ἔποτυη οὐεέγ δὲ «υδοίε οΥ ἐϊ: ἱπίεπάεά Με οὗ 
σβεγαζίο»ε. 

ΟΗΑΡΤῈΒ Υἷ]. 
: Οἀνίεί εις ἢ; ἃ γίεσέ αὐίεν 1Δ6 ογάεν οὗ 

ήεϊελεέσρεάεε, τι αμα 50, )» »ιογε' ἐχεεϊζφε 
ἐλα» ἐὰε δκίεείς οὗ «ἀγορὴ: οραΐξγι 

ΓΦ 1η15 Μεὶςβίβεάες, Κίηρ οὗ 
5416 π|, ῥγίεδξ οὗ τῇς πιοβῖ ἢϊρῇ 

(οά, ννῆο πιεῖ ΑὈγδῆδπι γεϊυγηΐη 
ἔτοπι τῆς 5ἰδυρῃζεγ οὗ ἴῆε Κίηρβ, δὴ 
δ]εςβεά ἢϊηι; 

2 Το νδοπὶ αἷθϑοὸ ΑὈγδπατη σάνε 

ΟΗΑΡ. ΝΠ]. Ὑδο υυτεῦ ΠΟῪ ῥγοοθθάς ἴο 
ἀπίο!α ἴῃς Υ̓ΡΙΟΔΙ 5'ση! βοδηοΥ οἵ ΜεΙς  Ζοάο κ᾿ 5 
διοῖο 
() Ἥε νγὰ5 ἄτης απά κίε ἰπ οπε; {κὸ {πὸ 

ἈΠ5-δἢ οὗ β5. 1, χῖὶν, σχ, δπάὰ ἴκ6 (ἢθ 
Ἰγρίς δὶ] υσπεάεά οἵ Ζεςῇ. Υἱ. 14. 
οἵ") ὕνμβοη ΑὈτγαμᾶπι, 5ΠοΥ Ϊ αἤεγ Οοά 

Ρυϊ δ᾽πὶ ἴῃ [ΟΓΙΔ] ροβϑοϑδϑίοη οὗ (απᾶδῃ 
(Σ. 1.4--- 7)» δά τουϊοιὶ (Π6 ἰηνδάεε οὗὨ [6 
ἰληά, ΜοϊςΠιζοάοικ ννοπὶ ἔογί ἢ! ἴο πιεῖ ἢ ΠῚ, 
δηὲ δίκ.“εἀ Ὠϊπη :---245 ἴδ ΕἸΡὨίεοοιι5 Κιηρ οὗ 5. 
ἰχχὶϊ ἰς ἀεςϊαγοά ἴο ὃς ἃ ἐουπίδίη οὗ Ὀϊοβδίηρ 
Ὁ. 17). 
᾿ (3)  ἀρῆεα: δοκονϊοάρεοα ᾿ϊπὶ ἃ5 Οοὐ᾿β 
Ῥχιοσῖ ΌΥ σέυΐπρ δίνε {4 ε: ἴτοτη 411 ἴῃ6 5001]. 

(4) Ηἰβ πᾶτε δηὰ [{]|6 ἃγὸ δι βοδηΐ ; ἔογ 
Βο νας θοῖἢ Κιηρ οἵ Εἰγδιεοισηξς, πὰ ἐδη 
ἴοσ ἴῃ ογήογ 15 ἱπιρογίδηϊ, [541]. ΧΧΧΙΙ. Σ7, 
οι ν. 1) ““Κιηρ οὗ βεαεἊ᾽" (ςρΡ. 5. Ιχχϑ!. 4); 

Τϊοουϑηθβ5 ἀπά ρεᾶοθ θείης ἴπ6 Ποῖ οπαᾶβ 
ἴθδλῖ σοτε ἴο ὃς αἰίδιποὰ ἰμγοιυξὴ ἃ ργοϑιμβοοά 
(ςρ. Ἀοπι. ἵν. 2ς, Υ͂. 1). 

(5) Μοϊεδιζοάεκ ϑἰδπάς ἴῃ ἴπῸ δοσγρίιγο 
Ὠδιτὰ το Γ Ὧο τηδηϊίοη οὗ ζδίδογ, τι ῖμογ, 

17. ΜνΏοη οβϑερῆιβ (" Αηΐϊ.᾽ ἵν. ό, γ) 
Βρθᾶκβ οὗ ἴὴ6 γοιης ἰ5γδο ἴθ5, νῆο οηραροα 
ἴο πΊΔΙΤΥ {πὸ Μ|Ιάϊδηϊε ἀΑπι56}5, ἃ5 “σαὐεαγὶης 
δηὰ πιλκίηῃς Οοά ἴῃδ »πεάϊαίον οἵ νγῆδί {ΠΟΥ 
υπάοτίοοκ ἴο ἀο,᾽" δὲ πιρᾶῃϑβ [ῃδὲ {ΠΟῪ ἀρρϑαὶϑά 
ἴο Ηἰπὶ 45 ἴδ6 σοά οὗ τ ἢ ἀπά τὶρηΐοουϑ- 
Ὠ655 ἴο γιαίπέαίν ἐῤε ἱπίοστιῖγ οὗ (πεῖν σονγθηδηξ, 
τοδικίηρ ΗΠ πΊ5 6} 115 γοϑροηβίῦ]ο συαγάΐδη. 

ἃ ἴεπτῇ. ραγί οὗ 8]] ; ἤγϑεὲ δείπρ ὉγῪ ἰη- 
τεγργεϊδείοη Κίηρ οὐ τἱρῃτεοιιβηεβ8. 
Δηά δἴζεγ τπδῖ αἷδο Κιηρ οὐ ϑδίεπι, 
ννΠς ἢ 15) Κιηρ οὗ μδβᾶςε ; 

4 ντδους ἔλῖῃετ, ννπουζ πιοῖβετ, 

9 "Ἶ 23. Ἅ- 
Γι τουξ ἀαοοεδηῖ, ἜΡΡΕ Πποῖῖπεγ δε- 1 τ. τοῦδ- 

οὔ Πα ; δυῖ ἐννέ. σἰπηΐηρ οὗ ἀἄδγϑβ, ΠΟΥΓ ὃπ 
πιλάς ἱἶκα υπῖο τπἢ6 δοη οὗ Οοά; 
ΔΌΙάδτἢ ἃ ργίεϑτ σοηεημα ν. 

4 Νὸον ςοῃϑβίἀεγ ἤουν ργεαῖ [ἢ]8 

οἵ ροάϊγτοο, οὗ {πὸ Ὀορί πίη οὐ εηά οἵ ἢἰ5 
1ππ΄; δηὰ {Π6 ϑυρργοβϑίοῃ οὗ ἴΠ656 ἀδίαδιἰβ δά δρίβ 
ἢϊπὶ ἔοσ βίαπαϊπε 85 ἃ ἴγρε οἵ ἴδ6 δοη οὗ Οοά. 

1. Σὸν δὶς Μείορίεάρ)] ὙὍὙΌε ῥτεάϊοδίε 15 
αἱ τῆρ οπά οὔ υ. 3, ““δοιάείῃ ἃ ργιεϑδῖ σοῃ- 
{{π018}}γ." 

Φ. δαίονι.. βεας] ϑυρῇ 15. 15 τηθδηΐηρ ἴῃ 
[86 παπλθ «εγισαίοηι, “’ Ποπὶρ (οτ, ἔουπάξ(οη) 
οἵ ρρδᾶςβ." [ἢ 25 15 ΞΕΏΡΥΔΙΥ ἀρτιθοὰ (ορΡ. οἡ 
Οδρη. χίν. 18), ϑῖεπὶ ἀπά 7θγιιβαίθι ἃγὸ (Π6 
51Π|6 ΟἸ(γΥ, {πο (45 Με [24]6 σειημαγκϑ) [ἢ6 
τηουηϊδίη, οἡ ψῃϊοῆ ΑὈγδηδτι τεσοϊνθὰ ἐῤο 
οαῖῤ 9. ΒΙε:τίπρ ἔγτοτα Οοά, νγᾶϑ5 ἴῃ {πὸ αἰδιγιςξ 
οΥὐοσ ᾿Πϊοῆ ΜοΙοδΙΖοάοκ τοϊρπρά. 

8. ἀεειεμ] λίπε (85 ἴῃ πι8γρ.), 9 41- 
ἔτοθ. Ἴδε ᾿ ονη οι] ρΡΠοϑίποοα ννᾶϑ 5: Γι  γ 
δεηοαϊορίςοδὶ (566 ΕΖτὰ ἴϊ. 62, 63). 

»αάς [44] ὍΘ βδογθὰ παγγίϊνο γοργά πη ς 
Μοϊςδίζοάοις γᾶ5 580 ογάογθά, Ὀθοϊῃ ἴῃ ννῃδὲ ἰἢ 
βαιά δπὰ ἰπ ψνῇαΐ ἴξ Ἰος υπϑαϊά, {πὶ [ἢ6 ἢ]5- 
ἴοσΊ 8] ρἱσΐαγο 15 δ ρΊ ΪΑΓΙΥ διλοὰ ἴο τοργεϑθηῖ 
ἴῃ ἰγρίςδὶ οὐξπο ἴ[86 ϑοη οἵ αοά. “νε 
Κηονν οὗ πο Ὀορίηπίης οὐ εηὰ ἴῃ εἰἴ μοῦ οᾶϑε : 

ΕΞ ἘΨΕΣΣ 



ἨΕΒΒΕΝ5. ΝΙ]. 

πιῇ τὐᾶς. υπῖο ψἤοτη ἐνεη τῆς ρᾶ- 
τΠΆτοἢ ΑὈγΑμδπὶ σάνε ἴῃς ἴθητῃ οὗ 
τε 8018. 

ς Απά νεγὶν (Παγ τπδῖ γε οὗ τῃς 
80η8 οὗ [,ονὶ, ννῆο τεςεῖνα ἴῃς οἶος 
οὗ τῆ6 ῥγιεβιῃοοά, ἤδνε ἃ σοπιπιαηά- 
πιεηῖ ἴο [κε {πΠε5 οὗ [ες ρεορὶε δο- 
ςογάϊηρ ἴο τῆς ἷανν, [δὲ 15, οὗ 1Πεὶγ 
Ὀγεῖῆγθη, τπουρἢ ΠΟΥ Τσοπὶα οὐ οὗ 
τῃε Ἰοίπ8 οὗ ΑὈγδμδηι: 

"Οτ, ὦ- 6 Βυῖ ἢε ψνῇοβο || ἀδοβοοηῖ 5 ποῖ 

ςοιηῖοά ἔγοσι τἤδπὶ γοςεϊνοα Ἐπ||65 οὗ 
Αδτγαῆδπι, δπά δ᾽ εβϑοά ἢϊπὶ τῆλιὶ δά 
[86 Ργοηλ]568. 

[ν. 5.---ττ. 

 ΔΑπὰ ψιπους 411] σοητγδάϊςτίοη 
τῆς [685 15. δ[εββθά οὗ τῆς Ὀεῖῖογ. 

8 Απά ἢετε πιεη τῆδι ἀἷε γδςεῖνα 
ὉΠ 65; δυς τῆεγε με γεωσείρ ἐξφηι, 
οὗ ψῆοπὶ ἰξ ἰ8 νυ πεββεὰ μαι ἢς 
Ἰνεῖῃ. 

9 Απά 451 πιᾶῦ 80 88Υ. [,ενΐ 4150. 
γῆ γαοεῖνθῖῃ ἘΠῚ Π65.) ραγαά {{πΠ658 ἴῃ 
ΑΡγδῆδῃι. 

ΙΟ Εογ με ννᾶβϑ γεῖ ἴῃ ἴδε Ἰοίῃβ οὗ 
ἢϊ5 τεσ ἤθη Μεὶςίβεαες πλεῖ ἢΐπι. 

11 16 τΒεγεΐογε ρεγέεοοη ννεσε ὈῪ 
{πε [,ονιτῖςαὶ ργεϑιμοοά, (ἔοσ ὑπάογ τὲ 
[πε ρεορὶε τεςεϊνεά τῆς ἰδνν.) ψῆδε 

ἴη (6 οὔθ, Ὀθοᾶιιϑθ ΠΟΠῸ δῖδ στϑοοσάρα : ἴῃ 186 
οἴπογ, Ὀθοδυϑο {ΠΟῪ ἀο ποὶ οχίϑε " ((ῆγγϑβ.). 

ΤΠΟ ἀδδῖῃ οὗ “άαγορ, οὐ (6 ΠσΟΠΙΓΔΥΥ, 85 
αἰϊδηζίοη “416 ἴο 1 ἴῃ ἃ ΥΟΥῪ Ροϊπίθα τγαθηΕΥ, 
Ναπ. ΧΧ. 23---29. 

εοπήπμα}) ΟΥ̓, “ἴῃ Ρογρείγ .. νι πουΐ 
ΔΩΥ ἴογπι ἴο ἴῃς σοπίϊησδηςε οὗἁ ἢ]5 ΟΒΊςΘ. 

4. ῥὲ ραϊγίαγε δ] “ἴπε μοδά οὗ ουῦ γᾶςςβ." 
Ιη ἴῃς οτίπδὶ 1}]5 βίδηάϑ, νυνί πιαγκοα θ- 
Ῥἢα515, αἴ 1ῃ6 δηά: “" ΑὈγδμαπὶ ρανα {ΠΠῸ οὗ 
19 ῬθδΒὺ ΟΥ̓ ἢ. 9 ΒΡ01]--(ἐνοη ἢ6), [ἢ6 ρᾶ- 
{πάτο ἢ." Τῆη15 Οσσυγγοησθ 15 σοτηπιεηϊεα οἡ 
ἴῃ (Π6 ποχί 51Χ νϑῦβϑϑ ἴῃ {Π6 ἔο]]οννηρ οτάογ: 

(.) νυ. ς---Κ). ὙΠ 1μονιεἰσαὶ ῥγιθϑίβ τὰ - 
ςεἰνοά {{Π65, ποῖ ἔτγοπιὶ ἔογοίβηειθ οὐ [ἢ6 
δτουηὰ οὗ δὴ δοκπον]οάρεα βυρογίοτυ, Ὀυὺΐ 
ἔγοπη {ποῦ Ὀσθέῆγθη οὐ ἴπ6 ρσγτουπὰ οὗ ἃ δσοπὶ- 
Ῥυ βοΥΥ ἰοραὶ επδοϊμηθηῖ, Αργδῆαπι, οἡ 16 
Οἰεσ παπά, ρα {ῚΠ65 ἴο Μεὶο μι ζοάοκ, ποῖ οἡ 
δοσοιπΐ οὗ ΔΥ ἰθραὶ εἶδίπι, θὰ νο]ΔΓΙΪΥ ; 
οιξ οὗ τοϑροςξ ἔογ οἵδ ννῆο ννὰ5 ἢΠ15 ΞΌΡρεγοΥ, 
δηὰ ννῆο δά ἔγθεϊυ θεϑίοννεα 4 Ὀ]θϑϑὶηρ ὑροὴ 
ἢϊπη ἴῃ Οοὐ᾽β παπιο. 

(12) «ο΄. 8. Το ονίεἰς4] ΕΓἢ 65 ἀγὸ ρα ἴο 
ἀγίηρ πιθη; ΜοὶςΒΙΖοάθκ 15 δεῖ Ὀείογα τ.5 ΟἿ] 
85 “Ἰἰνίης.᾽" 

(3) νυ. 9, το. [π {Π6 ροίξοῃ οὗ ΑὈγδῃδπι 
{πὸ 1 ον! οαὶ ρυΠοβιποοά νυἱσῖυ δ! ραϊὰ {ἰλ6 ἴο 
ΜειΙςδιβθάρκ. 

Ὅτ ἴδοθο σγουηάς ἃ 16 ἰηϊεττοά {παὶ (Π6 
ΜεΙοΒιζοάρκδη βίγ]ε οὔ ρεϊοδίῃβοοά (τείοσγοά 
ἴο ἴπ {πὲ Ῥ541π1}) 15. οὔθ νυν] ἢ ἰδ ΘΒ ΡΟΓΙΟΣ ἴο 
(πὸ Αδγοηίῖς. 

δ. ἐδεν δαί... 1,11,“ (Πο56 ννδο Ὀείηρ οὗ 
(ἢ6 5οὴβ5 οὗ [μον] τϑοοῖνο.., :᾽ (Πδῖ 15, Ψῆο 
τεσεῖνο 1Π6 ῥγοϑίῃοοά οπ ἐῤε σγομπά 97 (μεῖτ 
ἀδβοθηΐξ ἔγοπὶ [ον]. ὙΠΟ ρῥγίθϑδία πδά ἃ (θπίῃ 
οὗ {πε 1 ον 65 ἘΠΠῸ (Νυπι. χνϊ. 26). ὕἱὰι- 
Τηδίεϊγ, ἐπεγείοσο, 1 ννᾶ5 ἔγοπι “" 1ῃ6 ρεορίθ.᾽" 

αεεσογάίης 10 ἐῤο ἰααὐ ΒΥ φοβίξινε ἐπαςί- 
τηθηΐ, ηοΐ ἐξετας οὗ ΔΗΥ͂ ΡΕΓΒΟΠΔ] 5 ΡΟ ΠΟΥ. 

Θ. «υδοώε ἀσεεπὶ...1Ὶ 1.1, (ἐΠαῖ 56. ποῖ 
Γορ ϑίεγοὰ ἴῃ ρδάϊστοο γοπὶ {Π6πὶ:᾽ (Π6 ἔοττῃ 
οἵ εχργεββϑίοῃ Ὀείπρ οβοθθη ἴο σᾶιτυ με πιϊπὰ 
Οἱ ἴο [86 ΔηΓΥ06. 

Δ] 

γειεϊυθ 1 Ι1(ἰἴ. 66 ΠΔίῃ τοοεϊνοά." ὙΠαῖ 15 
[Ὠ6 ροβιἴοη ἴῃ νῃϊο ἢ 6 βἰδπᾶς Ὀθέογο τι5 ἴῃ 
ὨΙϑίοσΥ. 
οι εά͵.. ὙΉΙ5 15 ἃ νεΎῪ ἀϊδιϊηςτνε ρατί οὗ 

ΜεϊοπιΖοάοκ᾽5 δοίΐοη: δηὰ ννῆδῖ Βὲὸ αἀἰὰ ἴῃ 
ννογάβ, ἴῃς Απεγρο ἀϊὰ ἴῃ σθϑ!γ. “ὙΤΒγου Ρἢ 
[6505 Οἢγίϑδὲ 1ῃ6 ὈΪοβϑιηρ οὐ ΑὈγδῆδπι" Πδ5 
“ἐ ροπὴθ Οἱ ἴδ παί!οη5᾽" (Ὁ Δ. [. 14). ΤὩΘ δίτι- 
τυάδ ἴῃ ννῃϊςἢ Ηδ ννᾶ5 ἰαϑί ϑθεὴ ὈῪ (ἢθ Α ροβξῖϊες 
βιρηιῆοά (παι Ηἰ5 νοῦ ἴῃ ἤοάνθη νγνου]Ἱὰ θὸ ἴο 
Ρουγ ουξ Ὀ]οπϑίηρϑ οἡ ἴπ6 ἔδι 1} (Ἰυκο χχῖν. 
51): 50 Εἰ ἸΟΙΠρ Θνογεγοποννεαά Ὀεπηραϊςοςο 5 
ἔτοπὶ πλθη ἰοννασὰ5 σοά (Ερῆῇ. 1. 4; 1 Ῥοῖ. 1. 
4}; ὄνθὴ 85 Μεὶςδιζεάοκ, δίζογ βαγίηρ' "" ΒΙοβοθὰ 
Ὀὲ ΑὈγΑπι,᾽" δά ἀδὰ “" Β]εβϑοά θεὲ Οοἀ." 

7. “Μπά «υἱῥομὲ αἱΪ εοπὶ γαάϊειοη] Ἐαῖδοτ, 
Βυ νου ΔῺΥ ΟΟΣΣΟΡΟΣΒΥ. 

8. δεν] ἴῃ ἴπε ον! ς 8] βυϑίεπη. 
ἐ ἐς «υἱεπει.ε4...Ἷἢ ἫδΘ 15 5εῖ Ὀδοΐογο 5 ἰὴ (6 

ϑογΡίαΓΑ] ΓεσοΓά 5: ΠΊΡΙΥ 85 ἠυΐπῳ ; ὯῸ τποπτίοη 
Ὀεΐηρ πιδάδ οὗ ἢϊ5 ΓΒ οὐ ἀθαῖῃ. ΑΚ ἴῃ Ὁ. 1, 
[ΠῸ δαΐυγοβς οὗ τϑϑοῃ ἴδῃς Ὀγεβοηϊοά Ὁγ ἴδ 
ἴγρὲ ἀδροηὰ οἡ {86 “ἰδεπεὸ οἵ δογιρίυγο, 

9. «“: 1 »"αγ... Ἀδίδοσ, 8ο ἴο βρϑϑῖς. 
Του ποῖ ΠΠΓΟτγΑΠΎ, γοῖ σἱγέμαϊν, Ὡς αἀἰά 50. 
ὙΠΟ ᾿ηΐογσνίονν νυν ΜΕΙς ΙΖεάθκ ἰοοῖκ ρδοθ 
αἱ ἰοαϑὲ ἔουγίοοι γεᾶγβ Ὀεΐοσο {π6 ὈΙΓὮ οὗ 
ἴβϑαδο. 

11. 1 “Πῤέγοογο] ἈἈδίβογ, “1 ποννονου." 
ΠΟ ἀγρυμπιεηΐ ἴῃ νύ. ς---1ο πδά ΟΠΪῪΥ τολοποὰ 
80 ἔατ 85 ἴο ρίονο, {παΐ ἃ ρεϑδίῃοοά οὐ {δῸ 
Μεὶςοδιζοάθκδη ογάθσ πιιιϑδὲ Ὀ6 βιιρογίοῦ ἴο τῃ6 
1 ονῖςαὶ, Ὑῆε νυ τιοῦ ργοςσθθάβ ἴο ἀγᾶνν ἔγοπλ 
(6 ἔαεΐ, {παι Μεβϑιδῃ 15 ἀθϑοροὰ ἴῃ ἴἢ6 Ῥ54]πὶ 
45 ἃ Μεϊςοβιζοάσκδη Ῥυγιδϑί, γοῖ ννεὶρ ΠΕ ΙΟΥ σοη56- 
υξηςθ5. 

(1) νυ. 11--τἰά. ΤΠΘ ρῥγραϊοζίοη οὗ ποῖ ποῦ 
κιπὰ οὗ ργίοϑε ἱπῃρ] θὰ (πδὲ {π6 1, ον ς4] ργιθϑῖ- 
μοοά ννᾶβ δεῖ δϑιάθ 85 ἱπηρεγίθςϊ, δῃὰ σοῃβο- 
4υθηεγ [δαὲ [ἢ6 ψΠοΪο 1 εραὶ σοπβε τα τοη νγᾶ5 
850 ἴοο. (2) νυν. 1ς---ἰφ. ὙῊΪϊ5 ἱππρογος οη΄ 
Ὀδοοπηο5 τοῦτο ον ἀθπξ ἤθη ννὸ σοηβίάογ (δὶ 
{δεῖν σοηδβοογαίίοη γοϑίθὰ οἡ τήθγα σαγηδὶ ογάϊ- 
ὨδΏςΟ5, ποῖ, ἃ5 Ηἰ5 ἀϊά, οἡ (6 ροννεσ οὗ δὴ 



γ. 12---τ6. 

ἈΠΟ ποορά τᾶς ἐῤεγε τῇαλϊ Δποῖπογ 
ΡΠεβῖ 5βου]ὰ γίϑα δίῖεγ [πε ογάεσ οὗ 
Μεὶςοδίβεάες, δηάὰ ποῖ δὲ ςδϊδά δίϊεγ 
τῆς οτάεγ οἵ Αδγοη 

12 ἔογ τῇς ρῥγεβεποοά δείηρ σἢδηρ- 
οὐ, ἔπ εΓα 15 πιδά6 οἵἩ Πδοαβϑγ ἃ σῆδηρε 
4150 οὗ τῆς ἴδνν. 

11 ἔογ δε οὗ ψῆοπι τπε8ε ΓΠὶπρ8 
ἅτῈ ϑροόκεη ρεγίδί πεῖῇῃ ἴο δποίδεγ {δ 6. 
οἵ ψΏΙΟΝ πὸ πηᾶη ρᾶνε δἴζεηάδηςε δὲ 
τῆς δ᾽αγ. 

ἐπάϊεεβ ᾿6. (3) νυ. 2ο---22. ΤΠ6 5 ρΟΓΟΓΥ 
οὗ Ομηςι 5. ργιοϑῖϊμῃοοα ἀρρεαγβ ἔγοπι ἴῃς ἕδεϊ 
(δδῖ Ηδ νγὰβ σοηπϑετυϊοα Ῥγοσῖ (45 ἴ(δ6 ΑὈγα- 
βαπῆς σονοηᾶπὶ [1581 νυᾶ5 σοῃεοιυϊοά, νἱ. 
13---ξ:7}} ΌΥ ἃ Ὠῖνπο οδέῃ. (4) συ. 22---2ς. 
πη οὐπϑεηυδηςο οὗ [ἢ5 Ηδ τεΐλιη5 Η!5 ργίεσῖ- 
δΒοοά ἴῃ ΤΟ ἢ ΠΟΠΕΠΌΙΥ ; ἀἰνναγ5 80]6 δηὰ 
ΤΈΔΑΥ ἴο 5206. 
εγξζειοη] ἼὮΟ τεσίογδίϊοη οὗἁ πιδῃ ἔγοτῃ ἢ 5 

Ῥισξεηΐ {4]||δὴ σοῃάϊτοπ ἴο ἃ 5ἰδῖθ οἵ βίηθϑβ 
ἴογ ςοπηπηπηίοη ἢ Οοά (Ὁ. 19, ΙΧ. 9. Χ, Σ; 
ἃ. 14). Ομ. οῃ 1. το. 
,)ν ὑπάετ ἐ!... ἼΠε ραγεπίμεβϑὶβ ἐπι ρῃ51Ζε5 

18ο ἵεππ “ὁ [ν!ς 8] ργ σι μοοὰ." Ζ5. Βον- 
ΟΥΟΥ, ΓΏΘΤΘ δά ὈΘΘᾺ δεγγεεζοη ὉΥ τλϑϑπ 8 
οἔὗὨ δὲ 1,κουϊη αὶ »γίεη δοοά (85 ταῖς δ παν ὕδθθη 
ἐχρεείεά, ,“0γ7͵ ὠπάφρ εἰ δὲ ῥεορίε γεωουεά ἐΐπ 

αἱ εοπστἰιοη). ΒΕ Μόοβθεβ δεοοοπάρὰ 
ΘΔ δὲ δὶ οὔοδ γεσεῖνθα 1πϑίγυι στ οη5 [0 ργὸ- 
Ῥᾶτο ἃ ἱΔεγηδοῖθ πὰ ἴο ογάδίη ἴπ ὑγθϑι ποοά, 
ΤΒεη, δηά ποῖ ὑεέοτο, σοά ργοπιιοθὰ ἴο ἄννο]]} 
ἀιηοηρ [σγδεὶ 45 Ηὶ: ρεορίε (Ἐχοά. χχίχ. 4). 

δα! αποίδεν... ἘΔΙΊΒΕσ, ἐδαὶ ἃ υχὶθεῦ 
Βοι] δῖε οὔ ἃ ἀϊζίζχσοην κὶπᾶ, 4726 
ἐδε ογάεγ 9 Μεϊεδικεάεξ, απα πο ἐς εαἰϊεά φεῦ 
ἐδ ογάεν 9.7 “ἀγοπ. 

12. ϑιυγεῖγ 6 του πανὸ Ὀδοη ἀοπρτιαίοα 
Δ ΑΠΟΥ [86 ογάογ οὗ Αδγοη:"--- ον, 17. 189 
Ῥτιεβμοοά 6 εδαηχεά, ἴΠ6 σοῃβθηιδηςθ οΔῃ 
ὧδ ποϊδιηρ 655 (84 ἃ οὔδηρο οὔ ἴΠ6 [,νν; 
Ὡς ἢ νγ5 ΘϑΊ Δ] 15Π6α οὐ {πΠῸ βιρροβιοη οὔ 
ἴδαϊ γμησεϑιμοοῦ 5 δεηρ ἴῃ εχἰβίθσηςθ. Τὸ 
τεῦοντο ΑἌσζοῃ ἔτοπι σἰδηάϊηρ Ὀοίογο σοά ννᾶς 
ἴο τοσῆουε ἰϑγδοὶ (ὑοπὶ ᾽δ τεργοϑοηϊθα, 566 
οἢ (ἢ, ν. 1) ἴτοπιὶ ἴπε ροβϑίοη ὙΠ Γἢ ᾿ξ ΒοΙά 
υηάδτ 1ΠπῸ 1ἃνν, 245 σοα 5 ρθορΐοθ. 
ΤΈΘ Ὑτιΐεσ ἰεανοβ Π6 διριπιεηΐ ἴῃ 115 Ὦγρο- 
(δ ἔογπι, Ὀυΐ ρσοὸβ οἡ ἴο οπέοτοθ [ἢ6 
βἰδίετηστι τηδὲ [Π6 Ῥούβοη δα ἀγεββοά ἴῃ 5. οχ 
ἀϊὰ ποῖ Ρείοης ἴο ἔπε {τῦο οἵ [μον]. 

18. δε 9 «υδον"] Τὶ τᾶς δάπηιεα ὈΥ [86 
]εππ ἴῆδιὲ ἐποῖγ Μοβοίδῃ (δά ἀγεβθοὰ ἴῃ 5. οχ) 
πῶς ἴο ὃς (ἢς ὅδοη οὗ αν ὰ (Μεξξ. χχὶϊ. 4.2). 
Βυῖϊ Ἐπε τείεσεηοθ ποσὰ ἰ5 ἴο Η! πὶ ννθοπὶ (ἢ 
Ηεῦγετν ΟΠ γιϑιίδης σοπίεδϑοα ἴο θὲ Μεβϑβίδῃ : 
ἴος, ηςιοδὰ οὗ “" ποῖ ἴο,᾽) ννὸ σῃοιυ]ά 
ἸΓΔηΞ]2ῖ6. 15 ἃ ΣΩΘΙΠΌΘΣ ΟΥ̓́ (Ἰ. ““ δίῃ ἰάκθη 
ῬαΠ [π ;) ςΡ. 11. 1.4). 

ΗΕΒΚΕΝΝ5. ΝΠ]. 

14 Εογ 1 ἐς Ἔνϊάδηξς τῇαλξ ουὖυῦ [,οτγὰ 
ϑργδηρ οιἍδ οὗ [υἀΔ; οὗ ψῃ]ςο ἢ ττῖδα 
Μοβεβ βρᾷίεποιμίηρ σοποεγηΐηρ ργεϑῖς- 
Βοοα. 

Ις Απὰ ἴξ ἰ5 γεῖ ἔγ πιογε ενϊάεπε: 
ἴογ τῆλῖ αδἰἴζεγ τῆε 5ιπι τας οὗ 
Μεὶςβίβεάες τῆδγτε δγίβεῖϊῃ δηοῖπεγ 
ὈΓΙοϑβῖ, 

Ι6 ὟΒο ἰ5 πιδάθ. ποῖ δίζεγ τῃ6 
δνν οὗ ἃ σᾶγηδὶ Ἴςοιῃηπιδηάπηθηῖ, δυζ 
Δίεγ ἴῃς ροννεγ οὗ δὴ επάϊεϑϑβ 16. 

αἀποίδεν ἐγίδε] Ἀδίμοσγ, ἃ ἀἰζζοσοαῦ ὉΣ108. 
ξϑαυνε]ὴ Ἐλδῖδογ, δῖ εἰναι. 

14. ουϊάεη] ἈΔΙΠΟΥ, ππδιϊζοδῦ; 845 ἃ 
πιαίζοῦ οὗ δεί (ερ. Ἀοπι. 1. 1: δθν, νυ. .). 
ΤΠ Οὐοβρεὶς οὗ δὲ Μαίζον δπὰ δὲ 1μκὸ 
ΜΟΓΟ, ῬΥΓΟΌΔΟΪΥ, Ὀοΐῃ οὗἁὨ ἴπεπὶ δὲ 115 {1πὶ6 ἴῃ 
αἰγου]δίϊοη. 

“ῥγαησ] ΤΠ ἤρυγο ἰ5 ἴἌκθη ἔτγοπὶ ἃ υΪδηΐξ 
{0 Ρ᾿ Ζ6Κ. χχῖχ. 21, "" διά ἑογί . ὙΠ 
ογῖνθα ποι 5 υϑϑὰ ἴη θυ. Χχῆ. ς; Ζοςῆ. νἱ. 

12. 13 (πὸ Βτγδηςῇ ); (ἢθ ἰδέϊεσ. οὗ ᾿ν Ὡς ἢ 
ΡΑ5Ξ ΡῈ 5 15 οἰοβεὶυ σγοϊαϊοα ἴο 5. οχ. 

97, «υδὶ.}}] δίδογ, 1π σχϑέασά [ὁ Ὑ8108. 
ΜδΗΥ͂ δυο ουτ|65 ἰπϑιθδὰ οὗ "" ργεβι ῃοοα " ἢανὸ 
ἐς Ργιεβίβ." ὙΠὲ στίπια ΒΓ ἢ Π]]οά αρ [πιἀΔ}᾽5 
ἱπιχυϊγ, δηά τἰϑποτγοὰ ἴῃ [ΠῸ ϑοπΐθηςο οὗ 7ι.ἀ1- 
οἷα] παγάθηϊηρ ὑροη ἰΐ ([584]. νῇ. 1---ὰ 1), νγᾶϑ 
Κιηρ 022 4}5 δϑϑιυυπηρίίοη οὗ ΡΓΙΘΞΕΥ δι ποςοηΒ8. 

156. ἐξ ἐς γεί...ἢ Οτ, γεῖ πιοτὸ αϑυπάδπί- 
Ἰγ ἰ5 1 ὀνιάδηϊ;" --δηλοὶγ, (ἢ6 ᾿πηρεγίθοϊοη οὗ 
16 1,ον σα] ρῥθϑιβοοά δηὰ ᾿ΐἴ5 σοῃβθηϊποηΐ 
δὐὈτορδίίοη, [ἢ σύν. 11---14 ἴδε ἀγριπηθηῖ δὰ 
τοϑιοα ὑροη ἴπ6 5ἰπιρὶε ἕαςξ (πδί Μοβϑιδῃ ννᾶβ5 
ποῖ ἴο Ὀ6 οὗ Αἀγοῃδβ ᾿'πθ6. [πὶ ψνμδὲ πον ἔο]- 
Ἰονν5 {π6 ἰῃξοεγθησθ ἰ5 ἀγάαννῃ ἔτοπι 29 ε εἰν παὶ 
ἀμγαΐίοη οἵ Η!5 ρηεϑιῃοοά. 
,ογ ῥα 1κτ.ι οἴ, -- 1 (45 15 ἴῃς ο856): 

ΠΟΑΓΙΥ 85 ἰη Αςἰβ χχνῖ. 22. 
αποΐῤεγ] “4 ἀἰβογεηΐ." 

16. α εαγηπαὶ εον»ηριαμ»ιεη} ΤῊΘ γιΐοϑ υϑϑά 
δὶ Αδγοῃβ σοῃβδοσδίίοη ψγΌΓῈ οὗ ὯΔη ουϊνναγάὰ 
κιπά; Ὀδίδίης, οὔογης [Π6 βοβῃ οὗἨ δηιπΊΔ]5, 
ἰουςπηρ ἢῖ5 Πρῃϊ δασ, παπᾶ, ἀπὰ ἔοοξ ἢ 
Ὀϊ]οοά, ρἱδείηρς {π6 δέ δὰ Ὀτγεδὰ ἴῃ ἢϊ5 μδηάϑ. 
ΎὝΠΟΚΘ “σΑΓΠΔ] οταϊπδηςο5᾽" (ἸΧ. 10) σου! ἢανα 
πο ἱπίπηβὶς να]θ6. ὙΠΟΥ νεῖ ρεγξοστηδὰ 
ΒΠΡΙῪ Ὀδοδιι96 ΠΟΥ νν το οη οίγιοα (566 ἴον. 
Υἱ ἢ 115 οἴ οετοροδίοα, “45 {πὸ 1 ογὰ οοπι- 
τηδηάθά ᾽). 

2οαυεγ] ὙΠε νοτζγά ἰβ8 τιϑϑοὰ ννῖσθ ἴῃ τοίθγ- 
οηςο ἴο ἴθ Εἴογῃαὶ Ῥυιθϑέ ἴῃ 5. οσχ. [ἢ νιγῖιιθ 
οὗ ἴξ, (4) Ηδὀ {πυμπηρῇβ ονοῦ 811} ἐπα. 65 (υ. 2), 
--ὄνθη ονεῦ ἴπ6 ἰαϑὲ πο οὗ 4]}, 1θαίῖῃ; 
(2) Ηε ἀγδννβ ἴο ΗΪπλβο] ἢ ἃ ΠΟΙ δηὰ ἀδθνοῖοά 
ΡῬθορὶθ; Ῥιυγο, Ὀσρϊ, δηά πυπίεσοι5 85 [Π6 
Τιογηΐης ἀονν (ν. 3). ᾿ 
ἐπ. λίποι, ἐπ! ββοϊα 16. [( 15 

ΟΠΙΥ παίυγαὶ μαΐ ἃ {τὴς ςῃπουϊὰ σοπιε, ΒΕ ἃ 

-- "παι. 

Σ αν -- 
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ΒΟ νυ, διέ 
ἦτ 89 ἐξ 
ὑγέπρέε 
ἕν. 

ΗΕΒΒΕΝ5. ΝΠ. 
17 Εογ δε τεβϑι πεῖ, Του ἀγὲ ἃ 

Ρῥγίεβε ἔογ ὄνοῦ δἴϊεγ ἴῃε ογάεγ οὗ Με)- 
σἢβεάες. 

18 Εογ ἴπετγε ἰ5. νυν ἃ ἀϊδδηηυ- 
᾿πρ οὗ τῃε6 ςοπιπιληἀπιεηῖ ροΐϊπρ' Ὀ6- 
ἴοτε ἔογ ἴῆε ννδᾶκηεθθβ δηά ὑηργοῆῖ- 
ΑὈΪεΠ 658 τπεγεοῦ. 

19 Εογ ἴδε ἰὰνν πιδάς ποιϊπίηρ ρεγ- 
ἔεςτ, "δας τῆς ὈΠηρίηρ ἴῃ οὗ ἃ Ὀεῖῖογ 
Βορβ αἰά; Ὀγ τῆς ἡ τας ννῈ ἀγδνν ΠΙρἢ 
υηῖο (σοά. 

20 Απά ἱπαϑηπλις ἢ 45 ποῖ ποῦ 
Ὧη οδἵῇῃ δὲ τυᾶς πισας ῥγίεεί: 

21 (Εογ τῇοβε ργίεϑδῖβ ὑγεῦα πιδάς 

βυϑίθπι οἱ ροϑίξεῖνε ᾿ἰπβξυοη5 5μοι]ὰ Ὀε ἐ- 
"οἰυεά. Νοῖ 50 ΜΠ τεραγὰ ἴο ἴδ6 ]ἰνίην, 
16  σίνιπε, ΘΠΟΓΡῪ ςοηξοττοὰ οὐ ἴδε Εἰογπαὶ 
Ῥχίεβι; νυ] ἢ ννᾶ5 πιδηϊξεβι θα ῃγϑῖ οἵ 1 ἴῃ Η 5 
τοβυγγεοϊίοη ἔγοπὶ (ἢ τοῦ (ςρ. Ἀεν. 1. χ8; 
7οὁδη ν. 26, χνῇ. 2). 

17. δὲ ἐπε: Ὁ] ΟΥ, δοςογάϊηρ ἴο ἀποῖδμογ 
τοδάϊηρ, “1ἴ 5 ἰεϑτιποὰ οὗ δ1π|.᾽ 

18,19. Ὑὸ γτοπάοσγίηρς οὗ {8696 νϑῦϑοβ ἢθϑβ 
ἴο Ὀ6 ΘΠΓΓΕΙΥ τοοδϑῖ. ΕῸΣ ὕμοσχθ ὕὉδοτ ἃ 
ῬΙΊ8ΟοΘ, ὁπ δ): 8 050 δΔπά, ἃ ἀϊξδη}}}}1 58 
ΟΥἾΒΘΡΡσχονίοτβ σοῦ δὴ ἀσθηῦ, ὈΘΟΔτι80 
οὗ 115 ὙΘΔ,ΣΘΒΒ δ8Πἃ ὉΠΌΣΟΣ, 08. Ὁ1Θ0}088 
((οσ 89 ΔῊ τοϑδάθ πούμιπα Ῥοσζθοῦλ), 
διηᾶ, 05 ὍΠ0 ΟΥ̓ΔΟΣ, 0ὍὉ56 ὈΣΙΠ ΚΙ ἰπ οὗ 
ἃ ὈΘΌΪΟΣ ΒΟΡΘ; ὁγ δε αυδίεῤ...." ΘΟ οἤῆςθ 
οὗ [86 1,δν}ςο8] ργιοϑιῃοοά ννᾶβ ΟὨ]Ὺ ἴο ΡΙομθογ 
[δὲ ΨΑΥ ἔογ ἴδε σοπιίηξς οὗ ἴδε ἵγιις Ῥυίοβῖ. 
Ι να ““ννϑαῖ .᾽) ἰοανίηρ πιο “ψἱϊδουΐ 
Βιγοηρ ἢ " τὸ σοηΐοηὰ ἢ δ δὰ ἀραῖῃ 
(Άοπι. ν. 6). [1ἴ νγᾶβ ““ὈΠρΡγΟΠΊΔΡ]6;᾽" γαῖμοῦ 
Ὀυγάοδηϊην, πη δαϑίηρ, ἴΠ6 σοηβοίθηςθ, 

δε !6γ] ΠΡΟΣ ἀπὰ πΟΌΪΕσ (ςρ. ἱ. 4, ν]]. 6, 
χ, 23, ΧΙ. 16). 

ἄγαν πὶἰσῬ}ὴ ὙὍΠὲ βᾶπὶθ ννογὰ 5 υδεὰ ἴῃ 
,εν. χ. 3; ἔχε. χὶ]. 46, χ τ. 3, ΧΙ, 19, οὗ 
ῬΓΙΕΘΕΥ ἀρργοδςοῦ ἴο Οοά. 

20. ποῖ «υἱϊξοιμΐ..Ὀτῖ651}1 ΟΥ̓, 5 ΡΥ ; 10 
δ ποῦ τὶ ποαῦ 8: ΟδὗΔ. 

4]. Τὸν 1ῥοσε...1 Ἀδίῃοσ, ΕῸΣ Δ ῸΥ 15- 
ἄοϑθά ΟΣΘ πιδάθ υχίθδβῦδ αὐὐῥομέ αη οαἱθ; 
ὁἢὼὠ! Ἠ6.᾽" 

ῥὲνε δαὶ “αἰ4] Κυ. 5---4 οἵ ἴπε Ῥ54Ϊ]πὶ τὲ 
[Δκθη 45 ἃ σοῃιιπυδίίοη οὗ ἴπ6 δά γος “811 
Τθοι οὐ ΠΥ τὶρῃῖ μαπά" ἴῃ νυ. 1. ΤΠ οὐ- 
οὐγγοῆςο οὗ “Τρεὲ ΤΟΚΡ" ἰῃ νυν. ἃ δηὰὲ 4 
Ϊ58 Πὺ ἀϊδρτγοοῦ οὗ ἴθ σοττεοΐποθβ οὐ [ἢ]5:; 566 
Ῥς. ΟΧΧΧΙΙ. 12. Τδδ οἴδιιϑθ “δου (Π6 ογάρθγ 
οὗ Μεὶϊομιζθάεϊκ" 15 ννδηζίηρ ἴπ (6 Ὀεθῖ Μ55. 

22. 8» .ο νι} ϑῖπος πε ργιεβιμοοά οὗ 
[6505 τεβῖθα ου ἃ Ὠ)ινίηθ οδίῃ, δῃὰ ννᾶ5 ἔπογο- 
ἴογο ἱπαπιιδοϊο, [6 σονθηδης Ὡς Ηἰ5 
ΡΙΘΒΕΥ τνογκ νγᾶ5 ἴο σοηϑεγνε πγιϑὲ Ὅε ΘαΌΔΠ]Υ 
πη 4016. ὙΠΟ ϑιηδιῖῖς (ογυθηδηΐ ννᾶ5 σοη- 

[ν. 17---2 5. 

ἐν πους πη οδῇ ; δας τῇ 8. νυ τη δη τ, οἷά 
οδῖῇ ὈΥ Πίπι [Πδῖ 5414 υπίο Πίπὶ, 4 ΤῊΣ ἐν σ' ἀκ 
Ι,μογά ϑνγᾶγε δπά υν1}} ποῖ τερεπῖ, Του 2 Ῥμιοο 
αΥῚ ἃ Ῥτίθβδί [ογ ὄνεῦ δίϊεγ ἴ[ἢς ογάεγ οὔ " 
Μεὶςβίβεάες :) 

22 ΒΥ 80 πΊις ἢ νγὰ8 [εϑι1ι8 πηδάς 
ἃ 5ΌΓΕΙΥ οὗ ἃ Ὀεῖῖεγ τεβίδπγεηῖ. 

22 Απά τῆδυ {τὺ} ννεῦα τδη 
ῬΓαβῖβ, δδοδιιϑε (ΠῸΥ Ψγεῦα ποῖ 5ιῖ- 
ἔαγεά ἴο σοπείπιε ὈΥ͂ τεδϑοη οὗ ἀεδὴ : 

24 Βυὲ [ἢ }5 γιαη, Ὀεοδιιβα ἢς ςοη- 
τἰποῖ ἐνεῦν μδῖρ ᾽Ὧη ὈΠΟΠΔηροΆθ]ε ἈΘΘΡ 
ΡΤ βιΠοοά, 

ὡς ὉΝεγείοτε ἢε 15 δῦϊε αἷϑο ἴο 
νοΐ γυκ 
ΟΝἐ ἰο ὧἡμ 

σέξεν. 

ἀϊεομαὶ πὰ ἰοτηρούαγγ ; {π|5 Ὀείίογ (ονεηδηῖ 
ΔΌΒΟΙ]υϊε δης εἴογηδὶ. [{ 15 ἤοῦδ ᾿πιρ] δ {παῖ 
6505 νν 48 σοποίϊυἱοὰ “δι γεῖγ " ὈῪ ἴπῸ οαἱὰ 
ΗΟ σαν Ηΐϊτ ἰἢ6 Θνογ δοίης ὑγιθϑι ποοά. 
ἼΠ15 ϑυγοῦϑῃρ, ἴποη, πιυδί σοηϑιϑῖ ἴῃ Ηις 
ξυλταηίεείηρ [86 τυ] Π]πιοηΐϊ οὗ Οοὐ δ Ῥγογηῖϑος 
ἴο ποῆ. ες ᾿ιδὰ [Π]5 Βιξἢ οβῆςθ, ἴῃ ἢ ς ἢ Ηδ 
βίοοά 85 δϑωγεῖν ,ὸὃγ Οοά, σοηξεττοα ὑροη Η!πι 
Ὀεσδᾶυθθ Ηδ δὰ δγεδάγ ρίνεη Ηἰπλβοὶξ ἴο ὃ6 
ϑωγεῖ 7 γ νιῶπ, διὰ ἃ5 βϑιιοὴ δὰ τηδάθ 54115- 
ἕδοϊῖίοη ἴο Οοά 5 τἱρβῃΐθουβ ἰᾶνν ἔοσ ἴπὸ δίῃ οὗ 
Τηδη (56:6 Νοῖδθ δὲ ἴδε δπά οὗ ἴθ (παρίοσ). 
Τῆδ υπίοη οὗὨ ἴπεϑ6 ἵἴννο δυγεῖ 5} 05 πηδάθ ΗῚ πὶ 
ἃ Ῥογίθοϊ “Μεοάαίου; πο νῆο ςουϊὰ ρτγον!θ 
ἴηι 4 (ονεοηδηΐ οὗ δϑϑουγοὰ Ὀ]οββίηρ ἔοσ πιδῃ- 
κἰπὰ 5ῃοι]ά ποῖ Ὀς ἱησοηϑίϑϊοηϊ νυ ἢ 1Π6 ΠΟ]}- 
655 οὗ [ἢ6 εὐθύ -Ὀ]εβϑοα Οοά. 

ἐεσίαπιοη}] ἘἈΔίΠποῦ, οουϑπδπῦ. 80 ΑΟὉΥ͂. 
ἴῃ 186 5: ΠΊΠΔΡ Ῥαϑϑαροβ Υἱ. 6 δηὰ Οδίὶ. ᾿ἰϊ. σ ς -- 
1:8. δ0ς ἢ 5 Ἰην ΑΓ ΔΌΪΥ [Π6 πχοδηϊηρ οὗ πὸ ντογὰ 
ἴῃ τῆς ΠΧΧ. (οΡ. ποῖοθϑ οπ ἰχ. 19); πὰ πὸ 
ΟἴΠΕΓ πηθδηΐϊῃρ 5::115 (Π6 σοηΐοχίὲ Ποῖα (56Ὲ 
Ὀεῖονν). Α ἰεοβίαπιθηϊ ΠῸ πλοσε Γῆ 1ΓῈ5 ἃ 
ΒΌΓΕΙΥ 18Δη 18 ἀοεβ ἃ πιραϊδίοσ (566 οἡ Ἰχ. 1 ς). 
Α «εονεπδηΐ Ὀεΐννθεη Οοά δηὰᾶ πιᾶῃ τγοηϊγοὰ 
Ὀοΐῃ; οὔθ Ψηο ςουϊά γίνε βϑσυ ἴο ὈΟΙΒ 
ρΑγίοβ [Ππδὲ (Π6 σονεηδηΐ 5ῃοιϊὰ ἢοΐ ΓΙ ΞΟΔΓΙΥ. 
ὝΠΟ ἀραῖῃ οὗ 7651:5 ϑδιϑπεὰ (πὸ Ὠινὶπο τὸ- 
υϊτοπιεηῖ; Ητ!5 ργϑβϑοησθ τῇ ἤοάνοη 58 [15ῆ65 (86 
Ὠυμηδῃ. 

28. αυεγέ..««ὐεγὸ πο} ἘδθοΥ, πανθ Ὅ690Σ:ὶ 
810 ποῦ. ΘΟ βοπογαίίοῃ οἵ ὑγίθϑῖβ δος 
ΔΠΟΙΠΟΥ ἢδ9 θη σΑΥΓΙοὰ Ἄννα ὈΥ ἀθαῖῃ : 11}- 
ΔΌΪΘ ἴο ϑᾶγνὸ {πϑηλβοῖνοβ απ σοπῃρο! θὰ δὲ δος 
ἴο ἀὐθαπάοῃ ἴποϑό ννῆο δά ᾿ἰεδηθὰ οἡ μεπὶ ἴοσς 
σουηθοὶ δηὰ συτηραίῃυ. 

24, τ΄: »ιαπὶ ἘἈδίμεσγ, Εθ (45 ἴῃ υ. 21). 
εοπέποῖρ ουογ}] ΟΡ. ]οδη χιὶ 34 "“([86) 

ΟἈγϑὲ αιάρι γον ευεν" (16 βᾶπιθ ννογάϑ). 
απ ὠποραηπσεαδίρ ῥγϊεεδοοά ] ΟἿΘ “ἴΠδὲ Ρ459- 

ε(ἢ ποῖ᾽" ἔγσγοσῃη Ηἰπὶ ἴο ἀθνοῖνε ὕροη Δποῖδοσ : 
ΟΥ ἴΠαΐ ρᾳϑϑοῖ ἢ ποῖ ἀννᾶγ " (50 ἴῃς Ῥεβῃίῖο: 
ιιϑίηρ [Ππ6 51 ΠΊ6Ὸ ΘΧργΓαβϑίοἢ ἤθγθ 45 ἰὴ ζΔῃ. ΥἹῖ. 
14: 566 Νοῖο Ὀεΐονν). Ηἰβ ννᾶ5 ἐγμάν δὴ "Ἔνθ σ - 
Ιαϑιϊης ρυεϑιποοὰ :. ψγ8Π6 ἴῃς Αδγοηΐς ργίεβξξ-- 



ὃ Οὐ, ἐξεν. βϑᾶγὸ ἴἢ6Πὶ 

γ. 26---28.} 

"το τῆς υἱΚζεγπιοδῖ ἴδ 
οοηῖς υπῖο (σοά ὈΥ Πίηι, βεείησ ἢς 
ἜΥΈΓ ᾿ἰνεῖῃ ἴο πιᾶῖζε ἱπιεγοθβϑίοῃ ἴῸτ 
τῇεη,. 

λό ἔογ βυςἢ δὴ ἢρῃ ργθϑῖ ὈθεσλπΊε 
08, τοὖο 'Σ ΠΟΥ, ΒΑγηλ]εββ, ππάδῇ]εά, 
ϑεράγδῖε ἔτοπὶ 51:50 Π6Γ5, Δηἀ πηδάς Πρ ΤΟΥ 
ἴλη ἴῃς ἤδάνθῃϑβ : 

27 ὟΝΒο πεεάξιβ ποῖ ἀδιγ, 85 

ΗΕΒΕΕΝΝ5. ΝΙ, 

τῃοβε ἢίρῃ ρῥγίεβῖβϑ, ἴο οἴει ἃρ 8δοτγί- 
ἤςς, ἢγϑῖ ἔοσγ ἢ18 οὐγῇ 531η8) δηά {πεη 
ἔογ με ρεορὶε᾽β : ἔογ [ἢ15 ἢε ἀϊὰ οηςς, 
γνἤεη ἢς οἤδεγεά ὑρ ὨΙπι5 6}, 

28 Εογ ἴῆε ᾿ανν πιδίκεῖῇ τδη Πρ 
ΡΓεϑῖβ νυ ]ςἢ Πᾶνα ἰηβγπη ; θυῖ τῆς 
τνογά οὗ τῆς οαἴῃ, ννῃϊο ἢ νγᾶβ βδίποα 
τῆς ἴανν, μιαξεί τῆς ϑὅοῃ, Ψψῇο ἰ5 

᾿ 
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Τ᾿ ςοπβοοσζδῖθα ἴοσ δνεγπΊογε. ΩΖ 

δοοὰ μδὰ ΟὨΥ ἴδε ϑεσῃ δίδηςε οὗ ἃ οἰδιτη ἴο {μιδῖ 
π- (Εχοά. χὶ. 1 ς). 

25. ἢφῥενείοσε δὲ 1: αδἷἰς αὅοΡ}] Ἐλδίδοετ, 
ἬΒΟΠ6Θ 8180 Ηο 165 8.019 :--ἰπ Υἱγίιο οὗ Η!]5 

ιῬιηεϑίβοοά. 
40 δε ερϊετπο ἢ] ΤῸ ἴδε πέαινηοσι ὀχΐοηϊ 

οὗ {μεῖγ πεοάς ; ποῖ, “" Ὀοξιππίηρ ἃ ξοοά ννοσκ 
ἰπ ἴδει" διὰ πε ΨΔΠ]Π|ῃρ ποτὶ Ὀδίοτο 1 15 
ΘΟΌ) 

εὐπις μπί|0}] ὙΠῸ σψογὰ υϑεὰ ἴῃ ἵν. 1:ό. 
ὦρ δέ:} ἘἈΔΊΠΕΥ, Ἑτοῦι κι Η]»." 
ἔνε! 8) ὁ. τό: Ἀσδν. 1. χϑ; Άοπι. νὶ. 9, 10. 
ἴο »παξε ἐπέεγοσοη) Α,(5 ἴῃ ΒοπΊ. ὙΠ]. 34. 

ΤῊΣ [5 [86 ετοαΐ ὑγοῦκ οὗ οὐγ Ηἰ ἢ -Ὀγοϑὲ ἴῃ 
βεάτεῃ (ςρ. 58]. 11, 12). Ηἰ5 ᾿πίογοθϑϑίοῃ 
βδυτουπάς ἴπ6Ὸ ΤὭτοπε οὗ Μδ)εσὶγ ἃ5 ἢ ἃ 
εἰουὰ οἵ ἔγαρτδηΐ ᾿ῃοθηβο. 

26. ΤΟ Αροβξίΐθ ἢδ9 βῆοννη [6 ᾿γδηϑοθη- 
ἀεὶ ἐχοοίθηςο οὗ ΟΠ γιϑι᾿᾽β ὑγιϑίῃβοοά, 85 
ἕοτείοϊἁ ἴῃ 5. οχ. Ηδς πονν δά 5, τῃδὶ ἃ 
Ηἰξμερηεσὶ οὗ ουςἢ ἃ κὶπὰ ποῖ ΟἿ τα] 165 
{με τοστιρίυγαὶ ἰάεα, Ὀυϊ αἰτο 15 διμίθὰ ἴο οὖσ 
ῃεεύς, (ΤῈ ςοττοοῖ τεδάϊηρ 5, "8180 ὕδ- 
ολπιρ 8." 
“πὸ αἂπ δίισόὸ ῥγίω7] Τγουρβουῖΐ, (Π6 

εδδρίοσ, υρ ἴο [15 ροϊηϊ, 186 ννογὰὰ “"ρσίδδί 
(Ὠκεη ἔτοπι Ῥξ. .χ)ὺ δ25 Ὀδθθη ιϑϑο. ΤΠὸ 
οὔδηξο, νυ ἢ ἰ5 τηλόθ Βεσε, ᾿πάϊοδίοϑ [Πδὲ [86 
ΤΊΤΟΥ 15 ρϑϑϑίηρ Οἡ ἴο βρϑὰκ οὗ ἴῃ 1 ου! ΓΟ δ] 
δ χορ σι βοοά. ἱποοπιρΑγ Ὁ ἱπίογιοσ ἴο 
(δε ῥτεβιποοά οὗ (ἢ γιϑῖ, ᾿ἴἴ πονογίῃ 6655 ἔογο- 
ἑβλλάοντοα τ, [πὶ 5] ἀενοια οἵ ΕβΠοΔοΥ, ᾿ἰ Πηάς 
15 εχιβϑίεῃοδ υιιβοά, 1π 1Πδΐ, 45 ἃ ἴγρο, [ἃ ὈΘΑΓΘ 

οὐ τυῖϊπεϑα ἴο ἃ δρἱοτγίοιιβ. γϑδ  γ, ἰη 
ΜΈΓ ἢ ἴπ6 ΜοΙςἢ Ζεάεκδη δπὰ Αδσοηὶς ὑγιοϑῖ- 
βοοάξϑ ἅτε ςοπηδιηοά. 
ἐο] ὙΠε ψογὰ υδοὰ ἴῃ Αοἴβ 1ἴ, 27). [ἴ 

Οὐδ ΨἘΟ [5 ἑἐπευαγάϊγ ἀενοϊεοά ἰο σοά; 
»80 5 βοῦν, δηά, Ὀδοδυϑὸ βοάν, ΡιΓα. 
ῥαχηπΐς.7 ΟΥ, ““Ὀεηῖξῃ ; νἱδουξ Δ Υ ἴουςΒ 

οἵ εὐ} ἐξεϊηρ. 
[πάἀρρὰ (50 [Π6 ψνοσγὰ ἀεσποίεϑ) 

Ἰπολρᾷ Ὁ] οὗ ἀεδίεππθηΐ: [ἰκὸ {παῖ Ὠθάνεῃ (566 
τ Ρεῖ, 1, 4) ἴο νν»ῆϊιςἢ Ηδ μᾶ5 δεςεηάεά, 
“ῤῥαγα!ε)] ἘΛΔΊΠεΓ, βορασδιθά:-- -οὩοθ, ςοη- 

{ΠΠῸΔ ΠΥ ““πάυπηρ ἴῃς ςοηίγδαϊςςοη οὗ 51η- 
ΠΕΙ͂Ξ᾽ (ΧΙ. 3); πονν, ΠΗ 6] } τεπιονθα ἔτοπὶ 
ἰδεπι: τϑουρὰ “Ηδ σὰ δα Ἢ {πὸ πηϊάδὶ οὗ 
ἴδει" ὈΥ Η:5 Ξεερίτο (5. οχ. 2). 

δίχδεν...}1] Αἴ ἴδ τρῃξς μαπὰ οὗ Οοά Μοβξ 
(5. σχ. 1; ς(Ρ. οἢ [γΥ, 14). 

ὩΠ7, 28. [ἰ ἰ5 ενιἀθηΐ ἥοπὶ ν. 28 (“ἴδε 
νογὰ οὗ ἴδ6 οδίδ,᾽"" "“σοῃϑοοσγαϊθα ἔὸσ ὄδνεῖ- 
Τλογο ἢ (Πδὲ [86 νυυιζοῦ 15. 5:}}} σοηιγαβίηρ {πῸ 
στ οτκ οὗ Ηἰπλ ΠΟ 15 σροκβϑῆ οὗ ἴὴ 58. οχ συ ἢ 
1πδὲ οὗ [6 Δαγοηῖὶς διρῃ-ργοϑίβ.Ό Ηδσσο, ἰῃ 
Γςοπο]υϑίοπ, δ ψῖνεβ [Π6 ἀδερεβί, [86 πχοσὶ ἥμη- 
ἀδπιεηΐαὶ, οὗ 4}} [86 ροϊηΐβ οὗ ἀϊπιϊῃοϊίοη ὃ6- 
ἔννθθη ἴδοι. 

Αδζοῦ, οὐ ἴδε ἰδϑὶ ἀδὺ οὗ ἢ]5 εοπεεογαλίος 
(μεν. ἴχ. 1:---ς), Ὀεΐοσγο πὸ οἤξεγοὰ (ΠῸ 5[η- 
οἴεπηςρ ἔογ ἴῃς ρεορίςε, δά ἢσχϑξί οἵ 4]] ἴο οὔξεσ 
ἔος Πὶθ ον 51ῃὴ5.0. Απά οἡ εαοῤ 1)47 ο" “ἽἸοπε- 
"6 "1 ἴἴ ΜΜᾺ5 Ἢ [Πδῖ πὲ 5ῃοιϊὰ ἀο [6 
ΒΔΙΏΘ: ὙνὨ]οἢ σῃμεννοα [δὲ 15 εοπσοῦ Ἴ 0 ΝΥ Ὰ5 
ΟὨΪΥ οὗ δὴ οχίογηδὶ κιπά, δπὰ δὲ, ἴοο, υἢ- 
641.2] ο [ΠπῸ 5ἰγαὶπ οὗ πιοῦὸ ἴβδὴ οὔθ ὑγιθ 
υἱϑιῖ ἰηο ἴΠπ6 βγτθο]ῖς ΗοΪγ οὗ Ηο]ϊεθ, Βυΐῖ 
ποῖ 50 νγᾶ5 [ἃ ἢ οὖν ΗἸΡ-᾿τεσί. Ηδ δϑιϊάεβ 
αἰαυαγε ἴῃ ἴπ6 Ποδνθηὶγ ΗοΪγ οὗ Ηο]ε5; ευερ 
(υ. 25) οηγχαροά ἴῃ ἱπίογοθβϑίοη Ὁ υ5. σεν 
ἄαγ οὗ ΟἿΣ τηογίδὶ ᾿ἰνὸ5 185 ἔογ υ8 ἃ ὨΔΥ οὗ 
Αἰοποπηθηΐ, δίηςο Ηδ ἴῃ Ἡρδᾶνθη “615 ἴῃς ρῥσο- 
ΡΙΔ[Οη ΤῸΓ ΟἿ 51π58᾽) (1. ἰοδη 1. 2. Ηδ 
ἢδ5 ΠΟ ποοὰ ""αἀδὺ ΟΥ ἀδγ᾽" ἴο τεπενν Η!5 σοῃ- 
βοοζδίίοῃ, "45 ἴποϑβο Ὠιρἢ- ργοϑίβ᾽) ὑγοῦθ οὔ] ροά 
ἴο ἀο οὐ ϑδοὸῦ ὮΔΥ οὗ Αἰοῃεπιεπί. Τὴδ 
ἐ ἡγγοτὰ οὗ ἴδδ οί ̓" 56δ]ϑὰ 6 θἴεγπαὶ νδ ΠΥ 
οὗ 1ἴῃαξ οπο ἂἃςῖ οὗ ςοπβϑθοσγδίίοῃ, ἴῃ νυν Β ἢ [86 
ἐμ ηἀο 64") ΗἸΡ-οαοβὲ οἤδεγεα ἃρ οησοὸ ἔογ 8]} 
Η!5 «ἱκπἰρα, δεῖ, 

ἐδὶς ῥὲ ἀϊά ομεο]ῇ ὙἹδίς, ἴῃ6 ψογκ ἰδϑί- πιθη- 
[ἰοποὰ, πε ἀϊά ομοθ ΖῸΣ 811: δπὰ ἰῃαϊ νὴ 
ΠΟ ὈΓΟΙ ΠΠ ΠΔΤΥ Οἴεγηρ ἴογ βἰηϑ οὗ Η!5 οννῃ, ἔου 
-- " ξἔ οὔεγεά μὸ Ηῤνιε; διὰ ΟΠ]Υ ἃ 51}1655 116 
οδΔῃ Ὀὲ δοςορίδά 85 8ῃ δίοπειηξεηΐ ἔογ βίη. Τδ6 
ΟὈΒΟΌΓΙΠΥ Ὡς ἢ αἰίδομοα ἴο 86 ἐδ ἰη Α. Ν, 
18 τηδίοτι γ στο] ονθὰ, "ἢ να [Ὁ ]Π]ονν τηογὸ σἴτγιοῖ- 
Ιγ ἴπμ6 στεεκ (ερ. Νοίε Ὀεῖονν): ἢ ῥο ἈΔΤᾺ 
ἼΟῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΑΔΥ͂ ὉΥ͂ ΔΎ, 4: ἐῤοις ῥὶσδ-ε 
γί. (809), σὺ ἴ᾽0 ΟΥΖΟΣ ΒΔΟΣΙΤΙῚ0ΘΒ 
ΤΟΥ ὉΒΘΙΣ ΟὟ δ8΄᾽:8, δΔπὰ ὉΔΘΙ ΖῸΣ (09 
Β1Π8Βὺ) ΟΥΔΘ ΡῬΘΟΡ]Θ; ,ὼν 2ῤι"᾽"---ἰῃς οβεπης 
ἔογ {Π6 Ρδορ θ᾽ 5 51η5---" Ηρ ἀϊά οπες γον αἱ, αυϑεη 
(δανίηξ ἢο 51η5 οὗ Η]5 οννη) ῥὲ οὔεγεά ωῤ Ηϊ»ι- 
“οἰ 

58. »"")] Το Ὀδ ΘΠἹρἢΔ51ΖΘα ; ΠΊΟΓΕ 72,671 
ἴῃ σοηΐγασε ἢ ἐῤε δοη. ὙΠΕτα 5μοι]ὰ Ὁ ἃ 
σοτηπηᾷ δἴοσ “ΒΙΡ ἢ ργιοϑῖϑ."" 

ἐγ ρν»η}}] Μογδὶ ννθακηθϑα ὑνῃϊο τοαυϊγοᾶ 
{πᾶς 1ΠΕΥ ϑμουά 5εὲκ ὀχρίδίίοῃ ἔὼγ ΤΟΙΣ ον 
5'ῃ8 ((Β. ν. ἃ, 3). 

ἐμὰ 

““ν -: --τ Ἔν 

᾿Ἐπο Ξ ΞΞΣΣΣ τὰ 55 . 

την. 

μ᾿. πὶ -- 

πα.» ισασην 



ΗἩΕΒΆΕΝ5. ΝΠΠΙ. 

αἰπεό {δέ ἰα40] Ἐδίδμογ, αὐῦοσ ἐῤε 7Ζααυ. 
Α ἀϊνιπο οδῖῃ, σοπηηρ ἰαΐοσ ἴΠδὴ ἴῃς 1 ᾷἂνν 
(νἢϊς ἢ ννᾶβ ΟΠ]Ὺ εοπάϊοπαΐ ἴῃ 115 πδίυγο), πδὰ 
Ῥοννοσ ἴο δρσγοραῖο 1, 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΒ 

Δ. ΤΠ 'νογά ἔγγνος ΟσουΓ5 ΠουνΠΟΓΟ Εἶ56 
ἴπ ἴη6 Νονν Τοβθίδπιθηῖ οὐ {πὸ 0ΧΧ. [Ιη {δὲ 
ΑΡοςσΥρδἢδ ἴξ ἰ5 ἔουπά ἴῃ ἔννο ρ͵αςθϑ, 2 Μᾶςς. 
Χ. 28 δηὰ διγδοῦῇ χχίχ. τς. ὍΠα Ἰδίζοσ 510" 
Ῥ 65. ἃ ϑπριυ αγῖγ δρροϑίῖο 1]]οϊγαϊοη οὗ ἴῃ 6 
ΘΌΓΟ.ΙΘΠΙΡ ΜΠ ἢ [6515 υπάοτϊοοϊς ἔοῦ τηδη: 
“ Βογρεῖ ποῖ {86 ἴπΔηκ5 ἀυθ ἴο 8 5 Γεῖγ: ἔογ 
6 γᾶνο ἢϊ5 16 [ογ [ἢ6 6" (ὑπὲρ σοῦ). 
Δ. ΤὍΠο τγδάϊοδὶ ἰάθα οὗ ἃ διαθήκη, 85 6Χ- 

Ιδιτοὰ ἱπ Οδη. χχὶ. 22---322, ΧΧΥΪ. 28--- 21, 15 
(δαὶ οὗ 4ῃ δνογιθπί οἡ οδῃ ΟΥ̓ ἵἴνγο Ῥδγί!εϑ 
{παϊ ΠΟΥ ν}}}1 πιαϊπίαϊη ἃ ἔτη γ τοϊδέϊοη ἴο 
οδοὴ οἵδου. [1 τῆο ἵἴννγο ραγίϊεβ. ἴο βοῇ δῃ 
ϑιθοπιθηΐ ἀγὸ ἴο 6 Οοά δηὰ τλδῃ, Ὀεΐννθθη 
ὑγΠοπὶ σἰη δηὰ 115 ῬΡοΠΔ ΕΥ̓, ἀφδίῃ, σἰδηα 85 Ὀδγ- 
ΤοΓβ, ἰξ ἰ5 ουϊάθης [δὲ θϑοπὶὸ Μοάϊδῖου στηυϑῖ 
ἰπίογροβθ, γνῆο οδη γο-δά]ιϑὲ (ΟΥ̓ ΤΟ  ἾΥ, ἴχ. 10) 
1ΠῸ γτοϊδιίοη οὗ [6 ραγίιεβ. ΤῸ Ὧο ἰἢϊ5, Ηθ 
ταυβὲ 6 40]6 ἴο πιᾶκὸ ϑαϊτιϑίδεϊίοη ἰο Οοαά 5 
7υπέῖςα οὐ ἴθ οπα μαηά, δηά οἡ ἴπε οἵδε ἴο 
ΤΟ5ΟῸ6 τδη ἔγοσῃ ἀθαίῃ. Ηον ϑιιςσῇ 4 (ὐονθ- 
πδηΐ οουϊὰ Ὀδ6 ΘΔ] 5ηθά, ννὰ5 [ἢ6 Ὀγο ]οπὶ 
βεῖ Ὀοίοτο οὐ 5 βογνδηΐβ ἴῃ οἱ {ἰπὶ6ὸ ἔοσ (ἢ6 
ΘΧογοῖβο οὗ {πεῖγ ἔα ἀπὰ ἤορΘ. 

[ν. 1, 2. 

δὲ 8οη] 866 οἷ. 2. 
εολεογα! ἢ] Οτ, «““ρεγίοσίοα ;᾽ 566 13, σο, 

ν. 9;---ἰτεθά ἔτοπὶ 411 βαεπιθίλπος οὐ ἱπβγπιῖγ, 
ἃπά οπαοννδά νυν ἔ1Π655 οὗ ρίοσίοιι5 ροννόσ. 

ΟἹ Γ(ῊΑΡ. ΥΝ11. 22, 24, 27. 

24. ὍΠο δυτγίδς 15 ἰὴ δᾶσῇ σᾶβδ ἸὩὰ Ἰ]. 

ἼΠΕ 54Π|6 Οὐ 5 Α͵50 ἴῃ 5, οχῖν!!. 6, “Ηδ 
μδίἢ φίνθη ἃ αν, δπὰ “2 ρα εῖ ποὶ ἀπυαγ.Ἶ 
Ιῖῃ Ὀοίῃῇ ἸΏ δῃ. νυἱϊ. 14 τ Ρςε, οχίνι. 6 τῃ6 
ΧΧ.- Πᾶ5 οὐ παρελεύσεται. [ἴΐἴ 566πὶ5 τηοπῖὲ 
ΡΓΟΌΔΌΪΕ, ἱδβογείογο, [πμαΐ ἀπαράβατος ἰ5 ἴο Ὀ6 
Ἰοοκοὰ οἡ 85 ἃ Ἡουγαϊδπη ((ῃ6 ἱπίγαηβιεῖνο 
ἴοττῃ οἵ {πε δάϊθοϊνε, 85 ἴῃ εὐπερίστατο»ς). 
δῖ Αἰδαπαβιυβ (ς. Αὐδη.᾿ 11. 9) ρίνεβ ἀδια- 
δεκτος ἃ5 115 δα: ν]θηΐ. 

27. Το σοττεοΐηοϑς οὗ [Π1]5 γοηἀογίηρς νν}]}} 
Ὀδ ον! ἀθηΐ, τ ννὸ σοηϑιάογ ἐμδΐ 

(1) Τῆς ἰοχὲ μδ5 θυσίας, “᾿5ΔοΥἔςοβ.," ἘῸΓ 
(Π6 ΗΙΡΒορΙ͂οϑε οὐ {Π6 Ὦδγ οἵ Αἰοπεηθηῖ 
οἴπετγοα ΟὨΪΥ ομε 5ἰη-οἴογιηρ ἔοτ Πιπιβοὶ: δηά 
τδογεΐοσο {π6 ρ] γα] δῆοννβ τηδι (6 οἴδλιι56, ἴῃ 
ὙνὨιςἢ [ἴ οσσυΓβ, ἀθροηάϑ οἢ οἱ ἀρχιερεῖς. 

(2) Τε ἰδετῇ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν ταμχϑῖ 
τηοᾶη, ῥεῖν οαὐπ “σἷ.. ἴῃ ογάογ ίο 6 ςοῃ- 
ποοίοὰ νὰ ὃς, ἰἃ σμοιϊὰ Ὀε, ὑπὲρ ἰδίων ἁ.. 
εἐ 5'Ϊη5 οὗ 5 οὐννη." ΤὍΠδΕ δυίοϊο ἱπιρ] 165 [Πδἵ 
ἐδε “ἐπε «ὐονὸ ἐξέγε; διὰ, Ὀείηρ ἴδοτο, οτεδιθεὶ 
ἃ ὨΡΟΘΘΘΙΥ ἔογ ὀχρίδιὶοη. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΝΠ. 
: 3) ἐλε εἰεγμαὶ ῥγιεείλοοά οΥΓ Ολγίεί ἐὰες Ζευὲ- 
“εα ῥγίερίλοοα οὗ Ααγονι ἐς αδοίἐελέά.  4πώάί 
ἐήφε ἑερεβογαί ἐονεπαρμέ τοῖϊὰ τὰς γαϊλεῦς, ὁ 
“λε εἰεγηηαἱ εουεμπαμ οΥ 4 ροεβεί. 

ΟΥΝ οἵ τῆλε τῆϊπρβ ψ ῖ ἢ ννε 
μᾶνε βροκεη ἐῤὶς ':ς ἴΠπ6 ϑιπὶ: 

ἵνε πᾶνε 800 ἢ} δὴ ΠΙρΡῊ ῥγίεβδῖ, ψγῆο 15 
5εῖ οἡ ἴδε τίρῃϊ παδηὰ οἵ τῆς τἤτγοηε οὗ 
τε Μδ]εβίγ ἴῃ τῆς ἢδάνβηβ ; 

2 .Α πλἰηϊδῖογ ' οὐ τΠ6 βαποίυδλτγγ, ἴ Οτ, ὲ οἀδ 
πὰ οὗ τῃ6 ἴγις ταῦογηδοῖὶς, νυν ἢ] ἢ τῆς δεν. 
ΤΙ, οτά ρἰτομεά, ἀπά ποῖ πιδη. 

ΩΗΑΡῸ. ΤΠ. ὙΠῸ γορϑιτοη, ἰῇ Ὁ. 3 Ὀοΐονν, 
Οὔδο οἰαίοπιθης [ῃδὶ ννδ5 πηδάθ 1ἢ σἢ. ν. σ᾿, ϑῆθνν8 
ἴδ (πΠ6 τορῖς γῆς ἢ ννᾶ5 ἴπδσὸ ἱπιγοάιςρα 15 
πον ἴο ὃς ἀϊδεοιιδθοοά. (ἢ. νἱ! δά σμβοννῃ [Π6 
᾿ηΠηϊῖς συ ρογίογ!Ὑ οὗ ΟΠ γ 55. ροϑι ῃοοά δηὰ 
1πΠ6 ςονοηδηΐ ψῆῖο ἢ ἰἃ σοπδονοὰ ἴο (δδ 
Αδτοηῖὶς ρυγιθϑιβοοά δπά πὸ σονθηδηΐ ΨὨΪΟἢ 
τοϑίοα ὑροη 1. Βυΐ πονν ἴΠ6 υσβίοη οσςιΓ5: 
ΠΕΟΥ νν δῖ ρύυγροϑθθ, (ἤθη, νεγ (ηδλὶ οἰ ἀογ 
Ρυεϑίποοά πὰ Ἴονοπαηΐ ἱπίτοάιςοα οΥ ἴῃ 
ναί γεϊδίίοη ἀὸ {ΠΟῪ ϑἰαπά ἴο {πῸὸ ΟΠ τϑεδη 
ἀἰβροηβαϊίοη δ" Ὑἢδ δηβνγοῦ ἰδ ρίνεῃ ἴῃ (ἢ6 
ἴδγος ποχί ςπαρίοιβ. --- ΠΟΥ ϑυρρ! δα ἐλ συγε: 
ἔογ {πὸ {{π|6 {Πθη Ῥγεϑεηί " (Ἰχ. 9); ΒΓΕ 
ἰγαϊποὰ [86 ἔα τη] ἰο Ἐπ ηΚ ἀὐρῃΐ οὗ 5ῖη δπὰ 
[15 σοῃβεηυδηςοδβ, πὰ ΌΥ {πε ῖΓ νΕΓῪ ἱπιρεγέθο- 
τ[ἴοπ σοπηροὶ δὰ τηθη ἴο ἰοοῖὶς ἐοσνναγά ἴο ἃ 
δυΐυγο ϑγϑίεπιὶ οὗ ϑρίγιϊυδὶ δπὰ μου Ϊἶγ γο- 
Α]1165. 

1. ΜΝοω οὗ τδὲ ἐῤίηρε...} ἈΔΙΠοΥ, ἜΝονν 
ἴο ουπὶ Ὁρ ὈΓΘΗ͂Υ [Π6 {πιηρ5 ἯΘ 8ἃσθ βαυ πα." 
ΤΟ ἐο]]οννηρς βἰδίοπιοπί τεΐεγϑ ἢοΐ ΟἠΪγ (Ὁ. 1) 

ἴο ννῆδί πᾶ5 Ὀθδῃ διὰ ἴῃ ἌἽπῆ. ν---ονῖ!, Ὀυϊ 4150 
(υ. 2) ἴο ννβδῖ 15 σοπιῖπρ ἴῃ σἢ ἢ. ν11]---α. 

γε ῥαυε «μεῤ..ἢ Ἀδίποῦ, δυο ἃ Ηϊ 5 Ὲ- 
χιοδῦ Βᾶγ9 ψΘὺ:" --- 500 ἢ 45 [ἢ6 ρῥγορμεῖϊς 
ννογάὰ ρογίγαγοα. δυςῇ ἃ οὴς ννεὰ (δγιβίίδῃ 8 
ῥαυε (ςΡ. ἵν. 14). 

ἐς “ε1] Ἀδίδοσ, βαὺ ον ([. 2, Χ. 12). 
δὲ Μαϊεσ.})] Ἐλλίμεσ, Μδ᾽ϑβῖγ. Ὅῇο 

(ΤΉΏτοηο οὕ Μαϊοϑιγ᾽" Ιοϑὲ5 ποίδιηρ οὗ ιἴς 
ΘΞβθη4] βίου, (ποιυρῇ ΗΙΝ5 βοϑϑίοη τηᾶκαβ ἴἴ 
τοδί νου ἴο υ8 “188 [ἄγοπθ οὗ ρυδοςὔ (ἰν. σό). 

2. Α »ικπέ ον} ΤῸ νΠοπ 5 ἐπ πιο (6 
οᾶτο οὔ Οοάδϑ Πδϑᾶυθηϊν ϑαποίυδγυΥ, δηά τῃς 
ψοσκ οὗἩ ργεϑοηης ἰο Οοά 4]1] [πδὲ [Π6 τὸ - 
ἀεοπηοά ρϑορὶθ οὗ Οοά ὑχίης ἴο Ὀε οἤετγεά (568 
οὐ Ὁ. 3). Ὑδουρῃ Ηδ θὲ κοδλίθα αἵ Οοάϊς 
τις Πδηά, [1 15 ποΐ 85 οπθ ὑγῆο [45 ΠΟ δεῖϊνο 
ἀυτ165. 

ἐδε ταποΐμαγ 7} 80 ἴῃ ΧΙ. ΣΙ. [π|χ. 8, χ. 
19 'ξ 15 γεηάογοα, 2 ῥδοίϊε. (ΑΟμηρᾶγο 4]50 
ΪΧ. 12) 24) 2ς δηΐ χοά. ΧΧΙΧ. 20. 

ἐδετγμε ἰαὀεγπαςίρ] ΓΤ 15 96 πι5 ἴο σοττεβροπὰ 

ἦν 



γ. 3, 4. 

1 Ἐογ ὄνεγγ Πίρἢ ργίεβϑὲ 18 ογάδίπεὰ 
ἴο οἴει ριῆβ δῃὰ ϑδογίῆςεβ : γῇδγε- 
ἴοτε 11 ἰς οὗ πεσαβϑυ ἴῃ δὲ [5 τλη 
διανε βοπιεννῃδε 4150 ἴο οἤεγ. 

ἴο ἴῃ» ““ ΗΟΙΥ Ρίδος" {τ Ἄγε ΑΌεττδ0]ε). 
διπ λεὶν ἸῺ ΧΟΥΣῚ, 12, (γὶσὶ δηΐοῦς ἱπίο “""1ῆς 
ϑΑΠΟΙΌΓΥ ἡ ὉΥ ρᾶϑϑηρ ““ΤὨγουρὴ 4 βτοδίογ 
ἃικὶ τοῦτο ρετίεςς Ἰαδεγπαείς ποῖ τηδάς ἢ 
μληάς." [Ιη Ὀο(ἢ ρῥΐδοοσϑ, 1 υνου]ὰ Ἄγ (ς». 
ἰχ. 24), (86 ““ὙἸΔΌΕΤΏΔοΪς᾽" σοττεβροηάβ ἴο 186 
Ηφλτει ἰῃ νυ Ὡ]ςἢ [86 τηγτίδαϑ οἵ ἀηρε 5" (ΧΙ!. 
22) σοτϑῃρ, δηά ἴῃς ὁ“ Θδησξζυλγγ " ἴο {π6 υη- 
ατελϊοὰ ἤράνθη οὗ {πὸ “᾿ὈΠΑρΡγοΔΟ,ΔΌΪ6 581} 
ἴῃ Ὡς Οοά ἀννε}]ς (1 Τίπι. νἱ. 16). 
λιἢἡ Ὑῆε νοτγὰ 15 υϑοὰ ἴῃ γεΐεσεης ἴο 

ἴδε πιδίοτιδὶ δεανθηβ ("δισείομβεά οὐἱ,᾽" 25 ἃ 
ἴα) ἴῃ [54]. Χ!, ς. 

8. Ρογ] ὍΠΙ5 Δ49| 55 ἃ γεάᾶϑοη ἴῸγ [6 1.56 
οὗ ἴδ ἰεσγαηι “ΤΩ ἰπῖοΣ 1. τ΄.2. Ηδ 15" ϑοδίοά," 
γεῖ ρεγρείυ δ] εἐπραρεά ᾿π ΠΟΙΥ τγοσκ. ΤῊΪ5 
Μοκδιζεάοκδη Ῥχίεδὶ σύψο στϑϑ}}265 ὑνμδίονοῦ 
ὙΓΔ5 ρισιρτιδοὰ ὈΥ [86 ΑἌγοηῖς ἢ σἢ- τι οβῖ- 
Ββοοά: διὰ ἜσετΥ ΠΡ Β-Ῥυεβὶ (ςἢ. ν. 1) 5 "δρ- 
Ῥοϊπιϊοα ἴο οὔεν θΟἘῈ ρΡ᾽ἢ5 δηὰ βδου ῇοο5,᾽ οἡ 
1δὲ δεδαί οΥ 1δὲ απ α: ἐδεῖγ γεῤγειεηΐα- 
ἥγοε. Βυϊ ργοςιϑεὶν (ἢ}5 15 ἱπά!ςαϊοα Ὀγ [Π6 ἴοστηῃ 
ἐγ} 5[ΓΥ ἢ (ςΡ. τ. 6). [πῃ ςἢ. ν. Σ, ἴῃ βρϑακίηρ 
βροῦν οὗ διωσαπ ὨΙΡΏ -Ὀτίεϑίβ, ἢς ἢδαὰ δά, 
οἴο οὔεν δι β δῃηά ϑδογιῆοος τσ “ἐπ. Νονν,. 
[δὲ ἢ ἰβ ἀρουῖΐ ἴο 5ρθᾶκ οὗ [πὸ οῇῆοθ οὗ [πὸ 
βοάν ΗἸΣΠ- ρ΄ οϑὶ (νγῆο Παδὰ δτοδαν οϑίδ- 
δπηοὰ (ἢ Νεὺν (ονοηδηΐ, ππύοσ νος ἢ ὁ 15 
8Ὸ πίογρ οἴε ηρ ἴῸΓ 51η," χ. 18), ἢ6 οπιὶῖϑ (Π6 
ποΓάσ5 “[0Γ 51η5. [ἢ σ΄. 4 8]] ἰ5 βιιπγπηδὰ ἃρ 
Ἰὴ ἴδε νοτχὰ “ΣΙ 5;᾽ [0Γ ϑυςἢ ἅτῸ 41} (86 "58. γ]- 
βοδα," τῆς ἢ δα ρΡεορὶς οὗ {π6 Νὸνν (ὐονεπδηΐ 
Ργεβεπῖ ΤΒγουρ ΤΠΕΙΓ οαν ΠΥ ΗἸΡἢ-Ὀσίοβί: 
ΕΠΠ5" οἤσγθαὰ ὈῚ ἃ γργαΐθξῃ! ρθορὶς. (Ὁ. 
ἜἼΤΒΥ ρεορὶε ἄγὸ ἔγεε- ν}}} οβογηρε," Β5. οχ. 3.) 

εὐόεγεΐογε...Ἶ ἈΔΙΒΟΙ, ΤὮΘΠ:0Θ Ὁ 18 π9098- 
ΒΆΤΥ ᾿πδὺ ὉΔῚ ΟΣἹΘ 8180 ΒΏΟ.]ά ΠΔΥΘ 
ΒΟΙΘΝΥΒαῦ ἴ0 Οὔζοτ-" 45, ἴῃ ἔδοῖ, ἰῃς ννογά 
δ Τα Πἰσῖεσ "ἢ ἴῃ Ὁ. 2 1π|ρ]|16ἀ [δἰ Ηδ δά, 

190 οὔεγ}] ΜΝΉΙΘΙ Ηθδ 15 ποευ ἴο οἴει, 45 
“ Μιηιξίοτ "ἢ οὗ ἴπεὶ Πελνθη]γ ϑαποίιαγγ. Εν]- 
ὀκηογ 1815 σδηποῖ σεῖεσ ἴο Ηἰβ “"οἤεγίηρ οὗ 
Ηϊτιβεϊξ, " Πϊσἢ ννᾶς πιδάθ ομες ῶγ αἱ οη 
Ὁ (ντῖ. 27, 1Χ. 26, 28, Χ. το, 12, 14); δπὰ 
τῷ νγῖως οὐ ννῆιςἢ Ηδ θηϊογοὰ ἰῃ οπες γον αἱ 
ἰπῖὶο ἴδε ὨΟΆνΘΠΪΥ ϑδηοΐιαγυ (ἰχ. 12): ἴΠ6 
Οὐνεηδηΐ ργοπηῖϑε Οἵ " ΓΕΠ  σϑίοη ΟὐἨ 515} 
της ὕκεπ ἀπες πα 70 εὐεγ ἀεἤηϊ εἰν οβῖδ- 
δέπμοά (χ. 16---ι8, χί!. 20). [1 πιιιὶ γοῖεγ ἴο 
ΗΞπ οδετγίηρ ἴῃς “618 ἀπά 5δογ σας" οἵ Ηἰξ 
Ῥουρίε ; 1δοῖσ ὑγάγεγϑ (ν. χ6), {πεῖν “βδοτ ἤ 65 
οἵ ργαβε᾽" (χι!!. 1 ς), τῆεῖσ νγογκβ οὗ Ἰονθ (χη. 
16; ςρ, ΕρΒ. ν. 2); ἴδεῖγ οὐϊδιίοπ οἵ ἔμεπι- 
βείνες, τθοῖγ 5ου5 ἀπὰ δοάϊεβ (πὶ. νἱ. 13, 
ΧΗ, 1). ἐγ80 ςοπλδ υηἴο Οοὐ [ΠσχουρὮ 
Ηπα," Ὀππριηρ συςἢ κί, ἤπὰ Ηΐπι δἱ 81} 
(πλ65 τελάγ, 45 Δ ηἰϑίοσ οὗ 1η6 δαηςίυαγΥ, ἴο 
ῬΓεβκη " {Ππεῖγ ριῆσ, Πδ] οννεὰ ΌὉΥ Η!5 οὐγη 

λίαν Ἵ4:1.---ν οἵἱ,. ΕΥ̓, 

ΗΕΒΒΕΝ5. ΝΠ]. 

4 ον ἴέ ἢῈ ψνεῖε οἡ δῦ, ἢδ 
8ῃοι ἃ ποῖ δὲ 4 ρτίεϑβῖ, “εις παῖ 
"έΒεγε ἅγα ρῥγίεϑῖβ τῃδι οὔδεσγ ριἐτ8 δς- ' Οτ, 
οογαάϊΐϊηρ ἴο ἴῃ ἰᾶνν : 

8}1- οὔ οδείουϑ οἴἶδετίης (ςοπηρᾶτο οἡ «ἢ. ν. 7) οὗ 
εἰ [ΘΓΟΘ βίο ἢ" (Ὑ]}. 25). δὲ6. Αἀάαϊξίομαὶ Νοῖθ. 

4. Ρὸν ἐξ δε] ἈἘαΐβοσ, ῬῸΣ 17 1πάθϑά 
ἨΘ᾽" (οΥ, δοοογάϊηρς ἴο δηοίΐδογ χοδαϊηρ, “1, 
ῆεη, Ης). ἼΒὸ ἴπγθὸ νϑίβοβϑ, 4---ό, ἅγὲ ἴο 
Ὀε ἴΔκοηὴ ἱορθίμοῦ, ἃ οοΐοηῃ θείης ρῥἰδορὰ δὲ {π6 
οπά οὗ ν. ς; δηά ἴπ6 “Ὀι1᾽" οὗ ν. 6 ἐογιηπς 
1η6 δος τῃοϑῖς ἴο 1Π6 “1 ἰηάορα ᾽" οὗ «“'. 4. [ἴ 
ἐς ΠΡΟΟΒΒΔΓΠΥ ΟΠ] ]ονν 5," [δὲ οὖν ΗἸΕ ΠΟ ΡΥ εδὲ ἢ 
(παῖ ἐἴγυο ΤΑθογηδοΪ6᾽" ἢὯλ5 σοπηθνν δῖ ἴο Οὔἶεσ., 
βδίποθ οἴπογννιϑο (ῃδὲ Ὑνῃοἢ ννᾶβ ἃ [ἰοδάϊηρ 
ἰεαῖυγο οἵ (Π6 1,ον] σα] ϑγϑίοη σου ὰ ἤᾶνο 
ΠΟ σΟΓΓΕΞΡΟΠα Πρ Πεάνθη]γ ταα} Πγ. ΤῸ ΘΠΔ80]6 
[6 ρϑορὶθ ἴο Ὀπην πεῖν οἤξγιηρϑ ἴο σοά σοη- 
ΕἸΏΘΔΙΥ τυ δοσορίδηοθ, ννᾶ8 ἴδ τοᾶϑοπ ὙὮΥ 
ἴῃς Αδγοηῖς ρῥγιεβιῃοοά δὰ (6 Ἴθγοπιοηίδὶ οὗ 
[Π6 ὨΔΥ οὗ Δἰοπεπηθηΐ νγεῖο ᾿πϑ το. Νονν, 
τπογείογο, πδὲ [6βϑὺ5, μανίην “" οἤἴετεά Η!πὶ- 
56] Γ᾽ ἡ ΘΓ (45 οπ ἴπθ δἰΐϊασ 'ἴπ πο οὐοῦ 
οουτί οὗ ἴῃ6 Το π1ρ]6), 45, ΌὈΥ νἱτίυς οὗ Ηἰς5 
Ὀ]οοά, ““Ῥυγροα " (6 Ὠδάνυθη])γ τΠΊηρ5 δηὰ ρῥ᾽δοεβ 
Ἶχ. 23) ἃἂπά ϑαΐθ ἀοόονῃ οὐ ἴδε (ἤγομθ οὗ 
ἸΟΣΥ ἴῃ 186 ΗοΪγ οὗ ἨἩοΐϊε5, μα5 Ηδ πο πηϊηϊ5- 

ἴογ4] νοῦ ἴο ρογίοστη ΜΝ] ΠΥ ἱπιδρῖπο 
[δὲ ΗἰΪ5 ρεορ ε᾽8 ει ἅγθὸ πονν ἴο Ὀς οἤεγεοᾷ 
ΓΠγουρἢ ἴλ6 ΠΣ ΠΟ τοδὲ οὗ ἴΠθ ϑασῖῃ] Υ Ταθεῦ- 
ὩΔΟΪοὺ ἰῇ ΨΒΙΟ. οᾶϑὲ ἴῃ ἔδςξ (ἢαξ “ὁ ΟνοΥΥ 
(θαγ ἢ ]γ) ΒΙΡΠ-ρυοϑὲ 15 δρροϊηϊοά ἴο οΟΠῈΓ 
εἰ 15 τηϑοίδδὰ οὗ τλδκίηρ ἴῃ ᾿πίθγοηοθ ἀγάννῃ 
ἴῃ τ. 3 ἃ ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ ᾽ ΟΠ6, νοι ]ά χοάς [15 
2ουεἰδ γ. Νοῖ 50θ. ὙΠΟΙΟ 15 ΠΟ δ. ἢ ἐπΖεγ- 
“έγεπες Ὀεῖννθοη Η!5 ΠῚ] 5ΊΓΥ δηὰ {Ποῖγβ: “ἘΟΚ᾽" 
ΠΟΥ [6 ἴῃ ἱπηβηϊοῖν αἀἰδίδηϊ ρἰλημθ5. {7 διάεεὰ 
[6518 νεῖ γεῖ οὐ δδγίῃ, ῃ0 ἔτιια δίοποπιθηΐῖ 
δανίης 845 γεῖ ορεποά ἃ ΨΔΑΥ͂ ἱπίο ἴῃ6 Βοδυθηὶγῦ 
ϑαποῖυδιυ, Β9 Ἡοτ]ὰ ποῦ ΟΥ̓ ὍΦ ἃ ἈΣΙΘδῖ 
δῖ 811}: βίπες τῆ εἰν ον δρροϊηϊοα [ον] Ἐς 8] 
βγϑίοπῃ σουϊὰ ἴῃ πὶ οᾶϑε σοπίϊπυς ἴῃ ἔ}]} 
ἔοτοο ; αἰἰβομπαγρίης [15 ἀρροϊηίοα ἀιϊγ οὗἉ ἰε5ι1- 
ἔγϊης ἴο [Π6 οχὶδίθησο οὗ {παΐ γεωὐ Ταῤεγπαείο 
φΓ Οοά, ἴῃ νι Ὠϊο ἢ ουγ ΗΒ -Ρυίεδὲ 15 δοίμ δ! Ὺ 
τα ηἰπίογη. Βαΐ, ἴῃ αςϊ, ΗΙ5 ἴγσυῃο ροϑιμῃοοά 
Βανὶπς πον σοϊηπηοπορά, ἴῃ ΓΥ̓ΡΙς4] ϑγϑίθτῃ 18 
ἐδ Ὁ} ἴο ἀἰδᾶρρεασ (υ. 3). 

Οὐ.. Ἠδετο, 85 δνογννῆοο, (Π6 “μογδεαγαποθ 
οὗ (πὲ τοῦ 18 ὙΕΥΥ ΟὈδογν Ὁ 16. Ρογ, [ἢ ᾿ξ 
ταῖσϊ Ὀὲ 5ἰά, ἴ[ἢαϊ (ἢ τίσι “νου ποῖ ὄνθη" 
πᾶν Ὀθδη “8 Ὀγιθϑε᾽" ἤθγὸ ἴῃ ἴῃ6 δαγἢ]Υ ἰαθοῦ- 
πδοῖο, ἢ γεῖ στθαῖοσ προ ϑϑυ αἰά 11 ἔΟ]Πονν, 
{πὶ ἴῃ τοβροςξ οὗ ἐἴπὸ ἔσθ “ΓΑΌθΔΟ0 16) οὗ 
Οοά, ἴδ 5οῆ5 οὗ Αᾶγοη Ἵὐεγὸ ποί ύυθη ργὶοι:. 
Ιηϑῖοαά, πονγόνοσ, οὗ ἀγαννηρ [Π|5 ᾿ηΐδγοηςθ, ἢ6 
Ῥτοςθθάς ἴο δϑῆονν νγῆδί πὰ {πε ῚΓ αν η ον ἀρ- 
Ροἰϊη(εὰ πηϊηἰϑῖΓΥ ἀϊἃὰ δοΐιδ!}γ συ ῦϑεσνο. 

ἐδέετο αγὸ ῥγὶσ 7] ἘΔΙΠοΣ, “ΒΕΓ ἅγὸ ΔΙ ΓΟΔα Υ͂ 
086 Ρῥγεβίβ.;"---ἴῇδ δρροϊηϊεά ργιεθῖβ, Μδῃγ 
Μϑ8. οτξο “ῥτιθϑίβ," πιακίηρ [86 οἴδιϑ6 συ: 
ἐἐ5ίηοθ ΕΓ ἄγὸ δγοδάυν ἴῃοϑο ννο οἥξετγ." 

δ γιέείς. 



66 ΗΕΒΒΕΨΝ5. ὙΠ. 
δ ὟΝΠο 8εῖνε υπῖο τῇς δχδλπιρὶε 
πα 8ῃδάον οὐ ἤεάνθηὶν τῆϊηρβ, 88 
Μοϑβεβ ννδβ8 δά πιοηϊβῃοά οὗ (σοά ννβεη 
ἢς ννᾶβ δδοιιζ ἴο πιαΐζε τῆς ταθεγηδοῖε: 
ἔοι, 866, βδιτῇ ἢς, ἐῤαΐ του πιᾶκα ]]} 
(Ὠΐηρβ δοςογάϊηρ ἴο τῆς ρδίζεγηῃ 5ῃεννθά 
ἴο ἴῆες ἴῃ ἴῃς πιουηῖ. 

6 Βιυῖ ποῖν μδῖῃ δα οδιδϊπεά ἃ 
πογε Ἂχοα]εηῖς τ πίβεγγ, ὈΥ δον 
πλυς ἢ 4«ἷ8ο ἢς ἰ5 τῆς πιεάϊδῖογ οὗ ἃ 

[ν. ς.--8. 

δεῖῖεγ ᾿ ςονεπδληῖ, ΨὨϊοΝ νγὰ8 εβζα- ' Οτ, τς 
ΒΠ5Π6 4 ἀροπ Ὀεῖζεγ ῥγοπιίβ68. 

7 Ἐογ 1 τῆλ ἢγβῖ εσυεπαπί μαὰ 
θεοη ἔδυ 1655, τῇδη 5μου]ἀ πὸ ρἷαςε 
ἤᾶνα ὕθθη βουρῆς ἔογ τῆς βεςοηά. 

8 Εογ ἤπάϊηρ ἔλυϊς ἢ ἤδη, Πα 
8581, Βεἢμο]ά, (τς ἀδγβ σοπις, βδ τ ἢ 
τῆς [Ι,οτάὰ, θη 1 ψν1}} πλᾶκα ἃ πὸνν 
σονεηδηῖ γ ἢ τς Ποιιδε οὗ [5γ26] δηὰ 
ἢ της πουβε οὗ Τυάλῇ : 

δ. ἢ) )ο]ὴ Οτ, “Μρὴ {μαϊ." ὙΜΏΠΕ ν. 4 
δάπκτοα τῃ6 οχοϊυϑῖνο ρσχογορδαζνο οὗ [86 1 ενὶ- 
τἰςδ] ῥτίοδίβ ἴο χηϊηϊϑίοσ ἰῃ [86 ΘΑΓ ΠΥ Ταῦοῦ- 
πλοῖο, {Π|8 νοῦβα 5ϑῆοννβ νγβδὶ ἐδὲ παίμγε οὗ (Πεὶγς 
ΤΉΪ 5 ΣῪ νυ 85. 

σεγυε μπίο...ἢ ἈΔίδεῦ, δοσῦθ ὑμδῦ ΒΟ 
18 ἃ ἀθ)λπθδίϊοι (ἸχΧ. 22). (ΟΟπηρᾶγε ΧΙ. 
1ο, “ψ»ὸο σέγυς ἴῃ6 ταῦδγηδοϊθ.") ΤὍδα τδθογ- 
ἡδοῖὶθ νγᾶβ ΟὨΪ ἃ αἰϊπιημεϊνα ΟΠ] 6 ϑἰκοῖςἢ, 
ννῆϊοἢ αβοτάςα ἃ ἔδνν Ὠϊπῖθ. σοχασγάϊηρ “186 
ΒΟΑΥΘΩΪΥ {Πίηρ5 (οτγ, Ρἰμοεβ, ἰχ. 23). β 

απά «ῥαάοαυ) δυο δὴ ουΐίηο, αἰπὶ δηὰ 
ΟὌδουΓΟ, 85 5 ξίνθη ΌΥ [86 “ὁαάοαυ οἴῃ οὈ]εςῖ. 

αὐριοηεδεά 9.7 Οο4] Δ5 ἴῃ Αςῖἴβ Υἱῖ. 44; 
ψγΒοσὸ [ἢ6 54Π1|6 '5 τείογσϑά ἴο. 

2αἐϊεγη] ΟΥ, “τηοαεὶ :" (οΡ. οη Ἐχοά. χχν. 
9, Αοἴβ νἱ!. 44). ὙΠῸ ννογὰ βΌΡρ] 65 πο 
ἐτουηάὰ ἴὺῸΣ ΔΩΥ ̓πΐξγοησα σοβροοίπρ ἴδ γεία- 
ἐἰυε ἀϊ»ιεπείοη. οὗ 1815 ραϊζεξ ἀπά ἴῃς ἴδθογ- 
ΠὩΔ0Ϊ6 ννϊςἢ Μοϑβϑεβ ννᾶὰβ8 ίο ογεςῖ; ΠΟΥ γεῖ 85 
ἴο ἴδ6 πδῖίιγο οὗ ἰδθ ““ραϊίεσῃ,᾽".---νεῖῃος ἐΐ 
ὍνΟΓΟ ργοβοηϊοὰ ἴο {πῸ ϑδιβῃξς οὗ Μοβεϑ, οὐ ΟἿΪΥ 
ἴο [5 πιεηίδὶ εγοθ. {1ἴ 15 ᾿πιρ θὰ, Ποννγονοῦ, 
(πὶ ΟὨΪΥ ὦ γεῤγεηεπίαιο ΘΓ ὨΘΑΥΘΠΙΥ {πίηξς 
ννᾶ5 ΓυΓη πη Ὀγ ἴἴ. 

Θ. Διωὲ ποιυ]---ἰτονν," 45 ἴΠ6 ο456 δοίι δ! ν 
βἰδηάς: ἰῇ σοηίγαδὶ ΨῈ [ὴ6 συρροϑιξίοη οὗ υ-. 
4. Ὅρ. ἴδε “Βυϊῖ πονν᾽" οὗ ἰχ. 26, χί. τό. 

ὦγ ῥοαυ γιμορ αἰ] ΤῊ 156 8η δακι!οηδὶ 
ὙΑΥ οὗ Ἔχμιθπρ [6 ἰγαηθοθηάθηϊ 5 ΡΟ ΓΙΟΥ͂ 
οὗ ΟΠ γβ1᾽5 “ΤΑ ΠΙ5ΕΥγ." ὍΠῸ πηδάϑυγο οὗ οχ- 
σϑἸ]οησς ϑυρρ θὰ ἴθ ὐ. 4, ς--ἰῃοὸ ἀΙδσεησς 
Ὀαἔννεθη Δη ΘΑΓΊΠΪΥ “᾿ϑῃδάονν "ἢ δηὰ {πὲ Ποδνθηὶ 
ΤΟΔ]11γ---ἀρρϑαϊθάὰ πλοσγὸ υἱνι]γ ἴο {π6 γθάϑοῃ 
Δη ἱπηδριηδίίοθ. ΤΠ6 οπο ννὩιοῆ 5 πον ἴο 
Ὀὲ κίνε.--- [πο συ ρογίοσ τυ οὔ τμο συεπαπε νν Ὠϊςῃ 
{6 Βοάυε Υ ΗἸ ΡΒ -ΡγΓιοϑέ δαπλ! η]5ἴο 5 ΟΥΘΓ 
τὲ ννπῖς ἢ ννᾶ58 πιδιηἰδϊπεὰ ὉῪ ἴθ Αδτγοηὶς 
ΠΟΘ Ποοά ---ἶθ ΠΟΓΟ ρΥΔΟΙΟΔΙΪΥ Πρ ΓΟϑϑῖνθ. 
Το Οονεηδηΐ, δηά {Π6 Ρυοοίμοοά ὈΥγ ννϊςἢ 

1 5 δϑί δ} 15ηδα δηά ϑιιδίαδι πα, ἃσγὸ σογγοϊδίϊνοο. 
ἴπ υἱῖ. 2 ἴΠπῸ ϑυρο ΓΙ οὗ τὴς (Οἠποιίδη 
(ὐονοηδηΐ ννὰϑ πηρδϑυσθα ΌΥ τπδῖ οὗ ἴῃ6 Ῥχοϑί- 
Ποοά, “., ἀείονγιίπεά ὁγ Ῥ5. οχ. 4. Ἡεστζο ἴδο 
ΒΠΡΟΓΙ ΤΥ οὗ ΟΠ γος ̓ 5 ΜΙηΙΞΊΓΥ 5 τηθδϑυσγοά 
ὈΥ ἔπαᾶῖ οἵ [με (ἀογεῃδηῖ, 4. ἀεέεγηιίπεά ὧν 6γ. 
ΧΧΧΙ. 31--ο34. 

ἐδὲ »ιεάϊα!ογ] ΜὮΟ βἴδπαάϑ Ὀθέννθεη ἴἢ6 ρδῦ- 
[1605 ἴο ἴῃ:6 (ογεοηδπί 85 ομὸ ννῦῆο ἰ5 δἰῖἶῖκο ἴη-᾿ 

ἰογεβίθα ἴῃ Ὀοΐἢ, ἀηὰ νγῆο ξῖνοϑ δϑϑυγδηςοο Ὀοίὴ 
καῖ ἴῃς (ζονεηδηΐ 3}8}} 6 ἔ161}|ὁἀ. ΤὨγουρῃ 
ΗΙ5 οὔς οἴδεγιηρ οἵ Ηἰπιϑο  οἡ θαγίῃ, Πιισυδῃ 
Πδίυγε νγὰβ τεβίογεὰ ἴο ἴδθ ἔδνοις οὔ Οοά. 
ΤὨτουρῇ Ηἰ5 ρεγροίιδὶ ἰηϊογοθβϑίοη ἴῃ μοανθῃ, 
ΒδηΟΓ γη τᾶσθ 19 ρουτεὰ ἀοννῃ ὕρορ 8]] 
ἡ ῆο σοπλα υηΐο Οοά Ὀγ Ηἰπι." 

ἐ“Ἰαὐϊεῤε4 Οτ, ὁπ δοῖθά :---50 (Πα ᾿ξ ννᾶβ8 
ἴῃς ἔαευ, Ὁ νηοῦ Οοὐ 5 ἀεδίίηρα ἢ ΗΙς 
Ρεορὶε ψψεα ἀοβηρα; [86 εομεἐμέίοπ, ἀπάοτ 
ὙΠ] ἢ Η!8 ρθορὶὸ ψγογὸ ἴο Ἰΐνε (ςρ. νἱϊ. χ 1). 

π...} οὐ ἴΠ6 Ὀ4515 οὗ ἔδει. ΤῊΣ ργΓοπλῖϑοϑ 
ΠΟ ἢ γοτε αἰγοςγ διϊδομοά ἴο ἴδ ϑιπδαιῶς 
Οονοπδηΐ ἢδΔα τεΐθγοηςς ἴο [5γ86}}5 οσςσαυραῖίοη 
οὗ ἴδε Ἰαηὰ οὗ Οδῆδδη, δηὰ ννογὸ σοπαϊὶοηδὶ 
οὐ μεῖτγ οὔβογνδηςα οὗ ἴθ [νν. ΤΠοϑο οἵ πὸ 
Νενν (ὐοονεηδηΐ ργονϊ θὰ ἔου πιδηβ γτοβιογαζίοη 
ἴο 11] σοπιηηΐου ἢ Οοά, δηὰ (νης ἰ5 
Ἐβρες 8} ἴο θ6 ποῖθαὰ) σιιαγαηϊοοά τῃδὲ φοςυεν 
ἴο ΤΥΤῚΕ [86 [μὑἂνν 5ῃοιυ)ϊὰ θ6 Ὀεβίοννθα ου πὸ 
ἐλ ἢ}. 

7. “μι. Οὐ, νιουξ τοοπὶ ἔογ ὈΪδηηθ. 
1μ ἐμεῦ, ἱπάθρα, 1 νᾶ 580; “ΠΟΥ δπά 7ι5ῖ 
δηὰ ροοά᾽" (Κοπι. νἱϊ. 12), ““Τοπάϊης υηἴο ᾿ξ" 
ὑς 1ο). Βαϊ ἴῃ τεβρεεὶ οὗ 5ἰπέμ] τηδη, 1ξ ννᾶβ5 
εἔεςζίνε, δηά ““ξοιπά ἴο ἴοηα πηΐο ἀφαῖῃ" (ὁ.). 

1, (μοη, [ἃ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 δ᾽απιοὰ, ἴπ6 σγοωπά οὗ 
Ὀίαπηα νγὰ5 ποῖ νυ ἴἴ, Ὀὰϊ ἢ ἴΠοπὶ (566 
υν. 8). 

“ομΡ!} ὈΥ 1μδξ ““Θνεγ]δϑίΐηρ Ἰονθ᾽" οἔὗ σού, 
ἔτοπι ψδιο ἴΠ6 Νὸνν Οονθηδηΐς ρῥγοςθοάθα 
([6γ. χχχί. 3). 

ἐδε “ε.οπ] Ἐδίδοσ, ἃ βϑοοιά. 

8. Ἐογ]Ὶ ΤὌϊβ γοίδγβ ἴο {π6 1δϑξ οἶδιιϑθ οὗ 
΄. 7, οἵ ψΜῆϊοδ [86 [1] ἔοτοθ 5 “ὙἼΤΏθη 
ννου]ὰ ποῖ ρἷδοθ ὈῈ βουρῃξ, ας 2) ποαὺ ἐπ, ἴογ ἃ 
βεςοηά.᾽" 
«υἱ ἐδε»1] [6 ροορῖίθ.0 “Νοῖ ψ τ ἐξ, θαῖ 

νὰ 2ῤενι," 54γ5 δι (μῃγγϑοβίΊοῃ. Τῆς οθῃ- 
ΒΌΓΟ 5 σοηίδιποὰ ἴῃ ἴδ οἰδιιβθ, “ὀεοσιο ΤΕΥ 
σοπίϊηθεά ποῖ ἴῃ ΜΥ Οονεπδης" (υ. 9). 

νιῶζε.. αυ1}}] 1κἴ, “ΔΕοσουΊρ] 5}... τονναγάς5.᾽" 
ΤΠ νεγὺ ἰ5 ποῖ {6 ομθ νυ] σὴ 5 υϑϑὰ Βϑτὸ δπά 
ἴῃ τ. 1ο ΕΥ̓͂ [6 ΕΧΧ. ((δουρῇ ἰξ 5 υβοὰ ὈγῪ 
ἴποπὶ 'ἴπ [6γ. χχχίν. 8, 15). ὙὍὙ8ὸ ναγίαϊίοῃ, 
Ποννουοῦ, 15 ᾿ς ΘΠ ΟηΔ], δίησθ 186 ϑερίυαριηἰδὶ 
Ὑογὰ 15 γοίδποὰ ἴῃ χ. χό, χ7. 

πεαὺ ἐουέπαπ} [ακὸ χχιῖ, λο, σ Οοσ. χὶ. 
2ς. 



ν. 2--ξ.13.]} 

9 Νοεὲ δοςογάϊηρ ἴο τε σονεπδηῖ 
(ἰλῖ 1 τηδλάς ἢ τῆεῖγ ἔδίμεγβ ἴῃ τῃς 
ἀλγ ψθεπ 1 τοοῖς τΠοπὶ Ὁ τῆε παπά 
ἴο ἰεδά τῆεπι οὐκ οὗ τῆς ἰΔπη4 οἵ ἔργρῖ; 
δεσδυθε ἴΠῈῪ ςοπιϊηπεά ποῖ ἴῃ ΠΥ 
ςονεηδηῖ, δηά 1 τεραγάςα τἢδηὶ ποῖ, 
511 τῆς [,οτγά, 

10 Εογ τῇ}5 ἐς τῆ6 σονεηδηῖ πα 1 
Μ1 τῆλκε ἢ τῆς Πουβε οὗ [5γδεὶ 
αἴεγ ἴῃοβε ἀδγϑβ, 8Ξ41ἢ τῆς Τοτά ; 1 

3. 1} “' ρας ΠΥ ἰάννβ πο τῆ εῖγ πχίηά, 
τἂν. Ἀπὰ τυτῖῖς τῆ δπὶ ἢ ἴῃ {Πεὶγ Πελγῖβ : δπά 
ὙΜΕῚ ν} Ὀς τὸ τῆεπὶ 4 (σοά, δηά τῇογ 

5811 Βα ἴο πς ἃ ρεορΐοε: 

ΗΕΒΕΕΝΝΞ. ΝΙΠΙ. 

11 Απά {ΠΕ 514}} ποῖ τεᾶς ἢ ἌἜνεγυ 
τλδῃ Ἦ8. πεῖρῃδουτ, δηά δνεσΥ πιᾶῃ 
ἢ 15 Ὀγοῖθοτ, βαγίηρ, πον τῆς [ ογά : 
ἴογ ἃ}} 8841} ἱζῆονν πης, ἴτοπι τῆς ἰςδϑβῖ 
ἴο ἴῆε ρτεδῖίεϑί. 

12 Βογ Ὶ Ψ}Π δὲ πιεγοῖβιὶ τὸ τῃεῖγ 
ὉΠγρΠιδουβηθ58, ἀπά τἢεὶγ 8η8 δπά 
{Πεῖγ ἸΠἸ4υ τε8. ν}}}} Σ τεπηθπιθεῦ πὸ 
ΤΏΟΓΕ. 

11 ἴῃ τὰδλὲ πε βατῆ, Α πεν 
εουεπαπί, ὯὮὲ Πδῖῇ πιδλάς τῆς ἢγβῖ 
οἷά. Νον τᾶς ψῃϊο ἀεςλγεῖῃ 
Δηὰ νγαχοῖῃ οἷά ἐς σεδγ ἴο νδηϊβῃ 
ΑΥΑΥ. 

9. οὐὐὺΊ 8ο ἴδε Ηεοῦτενν οὗ Ϊ|ετ. χχχὶ. 
32. Το Οτεεῖκ μεῖο (25 ἰὴ [,.ΧΧ.} 15 “ ἔογ," 
οἵ “ὑπἴίο ,᾽ (πὰ 50 4͵950 ἴῃ σ΄. 10). 

ἐκγ...««πὐ ΠῚ Βοῖδ ἴπὸ ργοποιιῃϑβ ἀγὰ ἴο ὈὉ6 
[πον 

εαρίληνκα πο] Α ὙΕΙΥ͂ ξεπίῖίς οχργεββίοη 
ἱπάοοά, Εογ φοο γεῶτβ ἔπου δὰ Ὀδεῃ σΟΠΞΙΔΠΕΥ 
ΕΟ οὗ 5δμιασμοίωϊ υἱοϊδίϊίοηβ οὗ ἴθ ὕονο- 
Ὠδηῖ. 

χεχαγάκά “δε ποὲ Ὶ Οτ, “σῇ άγονν ΤΩ 
τεγαγὰ ἔγοσι {8οτ). [πεοιοδὰ οἵ βῃονίηρ ἴῃ 6 
᾿πάες οσὸ ἔοσ ποτ ψ ϊςἢ Ηδ ἢδὰ ἄοπο, ΗΘ 
«τεαλϊοὰ ποτ νυ ςο]ά, ὠπεομεεγηφα, ΒΟΥΘΥΙΥ ; 
25 Δῃ ἰη͵υτεά Πυσθαπὰ τηϊρΐ 566 ἢξϊ ἴο ἀ68] 
σὴ δὴ υπηΐλημ} νθ. ὙΠΟΥ δὰ Ὀτγοΐκεη 
θεῖ νονσβ: διυιξῖ Ηδ 511} τεϊδ ποὰ Η!58 τη 5 
ΟΥΕΤ ἔδοπι, ἀπ (ἰπ Η!5 τηλγνο]οι5 ἰονο) Ης 
πΌΙΪά ἐχόγοῖϑε ἴΠοδ6 τσ ϊ5 νυ ἢ βἴθγπη 655 (566 
Αὐἀδιθοπδὶ Νοῖοθ). 

10. «υἱἱ! »καἀε]ῇ [1(1ἴ. 6 Μ}}} σονοηδηῖ." 
ἀὔεγ ἐδοῖς 01 Αἰοῦ ἴῃς σοπιπιεησοπηθηΐ 

αἴ ἴρ “ ἀλγϑ᾽, βρόκεη οὗ ἴῃ υ. 8. 
1 «υἱἶΐ ρμ] 1.80“ ρυζη ἡ" (Δπά 50 πε 

ΑἸεχδηάγιπο [.ΧΧ.)}. 6 ΤΑΥ͂ τεπάεσ, Ραῖ- 
ἘΠΕΊ ΙΝ πο ὈΒΘΙ͂Σ πᾶ, ΟἹ ΦΏΘΙΣ 
φατὲ 8150 ὙΠῚῚ]11 ὙΣΙῖθ Δ θ:. (ρ. 2 (ὐΟΥ. 
Ἶ1. 4. 

«οὐ! δὲ 1ο δὲνι ὦ Οσο] " ΟἸνίηρ τδμεπὶ ἢ 
(15 τ Βγονγῃ οὔβεγνεβϑ) “ δνεσΥ ἴμίηρ ν Ὡς ἢ 
θεῖτο πὸ πλθη σδῃ τεςεῖνο ἔγοπι 80} ἃ Βεη 
8ἃ5 οὔ." 

11. πείφδδομγ ΟΥ (᾿σογτεςσῖ τϑδα!ηρ), "791- 
Ἰοπ-εἰλῖσχοι." ἴὕπάεγ ἢ6 πὸνν (οονθηδπηΐ δ]] 
εβουϊά δὲ “" ἰλυρδὶ οὐ Οοα " ([54]. 11ν. 13). 

12. ον] Το ῥσοπιῖϑοα οοπίδιποὰ ἰη συ. 
10, ΣΣ ἴογπι ἴ86 σμόσέαπες οὗ ἴῃ6 (ονεηδηί. 
Ὑπδὶ ψ Πϊςἢ 15 μοτὸ δά ἀδὰ βιρρ 165 ἴῃς στουηπά 
οἡ ννῆϊοἢ δυὰς ἃ (ονεηδηΐ οουὰ δ6 οϑξβ- 
Ὀ]Ι5ῃοὰ, Βοίογε {Π6Ὺ σδῃ “"" Κπονν Οοὰ;,᾽" {Π6γ 
τυ ἢγοι Ὀ6 φσυδοϊουϑν ““Κπονῃ οὗ Η!πλ᾽" 
(οΡ. ἔχοά. χχχὶνϑ. 12--- 17): 50 (δῖ 41} νος ἢ 
βοραγαῖοβ Ὀεΐννοεη Οοά δηὰ πιᾶῃ ΠΊΑΥ δ τὸ- 
τηονοά. Οοπρ. σ ἰοδη ἰϊ. 12, 13, 2 (ον. ἷν. 6. 
»εγ] ΟΥ, “Ῥγορί οι." ΓΕΔαῪ ἴο Ὀε- 

βίον ἔογρίνθησϑϑβ. 
μηγὶ δίεομςη6..} 1ἱἷ. “πη δου ϑηο5565 ;" 

ὉὈΠΓΙΡὨΐθοι!5 δοῖβ. 
ἐδεοὶγ σἰπ: ἀπά ἐδεὶγ ἱπὶσμί} 850. δρϑίῃ ἴῃ 

Χ. τὴ. Το νψοτὰβ ὁ" δηᾶὰ {πΠ6ῚΣ ἱπ|4 0165} 
ὙΓΠΙΟὮ ἅτὸ ποῖ ἔουηὰ ἴῃ ἴπεὸ [,ΧΧ. ογ ἴῃ {Ππ6 
ΕὔΓΕν") ΠΊΔΥ επλθοαν ἃ τεΐεγεηςε ἴο ἔχοά. 

ΧΧΧΙΥ͂, 9. 
Το ἔαςξ παῖ [15 τοπηβϑίοη οὐ 58ϊη 5 5ρὸ- 

εἰβοὰ 85 Ἵμπαγδοίεγϑες οὗ (πὸ Νὸνν (ὐονεπδηῖ 
ἰγλρ] οὰ [μαῖ πο 5ιισςἢ ργον ϑίοη δὰ θδθη πλδὰθ 
Ὀγ ἴῃς ΟἹὰ (ςρ. Αςἰ5 ΧΙ. 48, 39). 

18. »παάρ.. οἱ] ΟτΥ, “5 ἀεεϊαγϑά,. οἱ.» 
ΤΒουρῇ ννα ἅτ ποῖ (45 ἴῃς ποχέ εἶδιιδα 5ῆ6νν5) 
ἴο ἱπ᾽γοάπος πογα ἴπ6 ἰθο ΠΟ] 5θηθα οἵ “" δηϊϊ- 
αυδῖο,᾽" γεῖ ἐπαἴ πιοδηϊης 15 ρ᾽δίηγ ροἰϊπιδά ἴο. 

ἀεεαγείδ...1Ὶ ἘΔΊμοτ, ““ θεσοπηοίῃ οἱὰ (ςρ. 
ΤΙΣΙ, [54]. 11. 6) ἀπά ἀδοδυεῖῃ νυ ἢ ἀρθ.᾽» 

γεάγ 9 υαπὶεῦ ἀαυα}}) Οτ, ““πΙΣ ἢ ιἰηἴο 
ΡΟ Ξῃης." ὙΠῸ ννογὰ νυ] ἢ σοττοϑροπάβ ἴο 
“ὁ ΡΕΓ5ΠΙηΣ ᾽ 15, δοοογάϊηρ ἴο 115 ϑερίυδρίη!δὶ 
0.56, ἃ ΥΕΓΥ 5. ΓῸΠΡ οπμα; θείης ἔθ ΠΥ υϑϑὲ 
ἔογ ““τυϊη," ὁ ἀδϑοϊδίίοη," Ἅ5' ἀεβίγωιοίιίοη ᾽" 
(δες Νοῖίοδ Ὀεϊονν). 

ΑὈΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ οὐ (ἨΗΑΡ. νι. 2, 9, 12. 

3. Ορ. Αἰδαπδϑῖυσ, “ς. Ατίδη. 11. 7: 
ὦ ΒΟ ννᾶ5 Ηδὀ πηδάς ΗΙΡἢ-ρτεσὲ οὗ ΟἿἿΓ 
»τοξεβθίου, θυϊ νι βοη, μανίηρ οἤεγεά ΗΪΠπΊβο 
ίοτ υ5, Ης ταϊϑοὰ Ηἰς5 Ὀοὰγ ἔτοπι ἴῃς ἀεδά ἡ 
Απὰ ποευ Ης Ηἰπη5ε} ὀγίησ πεαγ ἴῃο56 ννῇῆο 
ἅ Ὁγ ἢ ἰπ Ηπι, δηά οὔεγ: (προσφέ- 
ρει) ἴδετὰ ἴο {δὲ Βλίβεσ, γαπϑοπηληρς 841} δηὰ 

τα κὶπρ Γοσοπο δέοη (45 ἰπ Ηεδ. 1ϊ. 17) ἴο 
Οοὐ-νναγὰ οἡ δ6Π4]} οὗ 8]}." 

9. Το ντονν, νυ 15 ἰάίκθη αὔονθ, 5βῆσνν5 
ον νγῈ ΠΊΔΥ ΣΤΕσΟΉςΙΪ6 ἴἢ6 ἴνοὸ ΣΟ παογίηρβ οὗ 

ὭΣ ΜΠΙΟΝ ἅτε ρίνεη Ὁγ (Ὠεὲ υΧΧ. ἴῃ Τεγ. 
ΧΧΧΙ. 32.) 1]. 14 (866 ἴἢ6 ῃοῖο5 οἡ ἴποβε ρᾶ5- 

Ἐ2 



68 ἨΕΒΒΈΝ5. ΙΧ. Ποάξειι 

5865) ; ΠΔΙΠΕΙΥ, ἀμελέω, ““ἴο ἀϊδτεγατὰ (ΟΓ, 
5}15: 81," πὰ κατακυριεύω, “ἴο δεῖ 45 ἰοτὰ 
ονοσ." ὙνΏρη ἴδ ἰη]υγοά Βυσυαηά νυ Ππάγανν5 
[Π6 τηδηϊξοοϊαίοη οὗ ἢ]5 Κιηάποβϑ δηά ι1565 ἢϊ5 
Τρ μα] ρόνεῦ ἴῃ ἴη6 ννᾶγ οὗ ἀϊϑοϊ ρηθ, ἢς 
Ὀδοοπιεβ ἔοσ ἴῃς {{π|6 5 ΠΊΡΙΥ “ Ἰογὰ." δες 
Ηος. ἴϊ. 8---τ6: ψιθογο [ΠῸ,͵, Βαδίί οἵ υ. τό 
σογτοθροπάς 'ἰπ Ἰάεα ἴο [πὸ 8 ΟΥ̓ Τογεπιλ δῇ, 
(οπίρᾶσε 4150 Ε Ζεῖς. χνὶ. 42, 43,) 59, 6ο---ό,. 

18. ὙΠε οχργεββίοη ἐγγὺς ἀφανισμοῦ τε- 
8115 ἴη6 κατάρας ἐγγύς οὗ νι. 8. [{ 5 οὔϑοτν- 
ΔθϊΘ τπλὲ 1Π6 ἵἴνο πουπϑ οσσὺγ τοροίποῦ ἰῃ 
Δ Κ. χχίϊ. 19, “" θη ἴδοι! ποαγάεϑε ψῆδὲ 1 
δράκα δεξαίηϑὶ [Πὶ8 ρίδοβδ. ( ἐγιβαίοση) ἂπὰ 

ΟΒΑΡΤΈῈΚ ΙΧ. 
: 71ε ἠετογ ῥέον οὐ ἐΔε γος ἀγμὶ δίσοάγ τασσέ- 
“ας οὔ λε σευ, τι αν ἐμ εγίον ο ἐδε αἐρνεεῖν 
αμα ρεγγείίομ οΥΓ 4λε ὀίοοά αμα ἐν Τα οἵ 
Ολγῖς, 

ΗΕΝ νεγν τῆς ἔγβθε εσυεπαπί 
ΩΤ, σανες Πδά «ἶδο ' ογάϊπδηςεβ οὗ ἀϊνίηε 
ΨΗΟΜΙΖΕ, 

βεγνίςθ, δηἋ ἃ νγογ αν βαποζιδγΥ. 

σηάαρ. [Χ. ἴη ἴθ ργοοθάϊης Ἵοἰδρίου (πῸ 
Δροϑίὶς δὰ βροκθὴ οἵ (Ὁ γίδεξ 85 πον βοαϊθά 
ἴῃ ἴη6 ποάνϑηΐν ϑαποίυδσυ, τα πἰβιουης οἡ Η!ϊς 
ῬΘΟρΡΪο᾽5. Ὀθ ἢ ὑπάογ ἃ πον (ογνθηδηῖ; νυ οἢ 
δὰ ἴογ 15 Ὀ4515 [ῃ6 ἀοσοϊαγαϊίοη, “" Τ ΠΕΙΓ 513 
δηὰ {ΠεΙγ ἐπί [165 νν1}}} 1 σοπιοτ  ὉὉΣ ΠΟ τόσα." 
Εν ἀΘ ΠΕ, ᾿ (ἢ15 ννοσὲ {Π6 σᾶϑθ, π6ὸ νυνδὴ 
ΡΠ οϑιποοά, βδῃσίυαγΥ, 58 ογ ἔςοβ, αηὰ [λγ5 οὗ 
Αἰοποηθηΐ (ποννονοῦ ργοοίουϑ ἴῃ {Ππ|6Ὸ ὑᾷ50) 
ὙΟΓ ΠῸ ἰοηρεσ οὗ ΔΠΥ ννογίῃ. 80 ϑογίουβ ἃ 
οἤάγρο, δ᾽ οσοὰ ἀραῖηϑὲ ἃ αἀἰϊνιποῖὶγ δρροϊηϊοὰ 
βγϑῖεπι, γεαυίγοά ἴὸ ὈῈὲ ποτα ξᾺ ΠΥ ϑυρβίδη- 
[ἰαϊοὰ. ὍῊ]5 15 ἀοηθ ἴῃ ἴῆο ἐο]]οννηρ ἐϊδοι5- 
βδίοῃ, ἰχ. 1:---χὶ τ8; δί {Π6 οἴοβθ οὗ ψῇῆϊο δ ἴΠοΓῸ 
Ϊ5. ἃ ΤΕΟΌΤΤΘηςΟ ἴο ἴπ6 ρΓΟρΡἤΘΟΥ οὗ ογεπδῇ. 
Ι͂η [15 βεοϊΐοη 1ξ 15 ϑῆδννῃ, ποῖ οὐ τῃδὲ [86 
Ταθογηδοὶο Δυγδηροηοπῖθ, ννῃ}]]6 ἰγρίςαὶ οὗ 
ΠΟΑνΘΏΪΝΥ {Ππῖπρ5, (οϑιβοὰ ἴὸ Π6Γ οννὴ ἱπὶ- 
Ρεγοτίοη, Ὀυὲ αἷθο ἴπδξ ἘΠΟΙΓ ἱπῃποσγθηΐς “ὁ ἢ- 
ΡΓΟΠΙΔΌΪΘη655" μδὰ Ὀδθεη αἰ ϑιης Εν δἰδίοα ἴῃ 
ἴδ6 φοῖζ Ῥϑα]ηι. 

1. Τρεπ σεγὶγ...7 Ἐλδίμεν (ςοστεςῖ γοδά- 
1Π5), Βον οι, [π8 ΖΣΙσβῦ 8180 :---ἰπθ ἤγϑὶ 
Οσυεπαπὶ; Μ ὨοΝ δὰ Ὀδθη βροΐθη οὐ [πηπ|6- 
ἀϊδίου Ὀεΐοσγθ, ἰπ Υἱ]. σ2. ΑἸΒουΡΕ ᾿ξ ννᾶβ 
βΒοοὴ ἴο δ6 ϑννορί ἀὐνᾶΥ, γεῖ 1 Πα Ὀδδη ὑγο- 
νἱἀρᾷ ΌΥ ινίπε νυϊϑάομη ἴο δηϑννοῦ ΤοΣτδ ἢ 
υδ᾽υδ οἷο θη 5, 

ογἀϊπαηποε.} Τὸ Μἢϊοἢ ἜΥΟΓΥ͂ ὙνΟΥΞΒΙΡΡΕΙ νγ85 
δουπά ἴο ςοηΐοιτῃ. 

α «υογίϊν ταπείμαγ}} Ἐδίποσ, 105 β8πὸ- 
ΔΏΔΙΣΥ Ῥοχίδιηιπκ [0 ἴπ18 ποχϊᾶ; δ6- 
Ἰοησίης ΨΠΟΪΥ ἴο [Π18 νἱ᾽βι 0] 6, [οπΊρΡΟΥΑΤΥ, 
ογάεγ οὗ (πίηρβ (ορ. ΤΙ. ᾿ϊ. 12. “ νου] ]γ ̓ ). 
Το ἵἴνο ρΡοϊηϊβ ποτὲ ἰηϊγοάυσορα τὲ {γεαϊοα 

ργαϊπσῖ (6 ἱπηδοιϊδηίς ἰπογοοῦ, ἴπδὲ {ΠΕῪ 
δδουϊὰ Ὀεδοοπὶα 4 “εηοίαίίοη ἀπά ἃ εμγις (εὶς 
ἀφανισμὸν καὶ εἷς κατάραν). ὙὍΤδο ψοτγά ἀφα»- 
ισμός 5 4750 ιιΞϑὰ ἴῃ »ἬἹ ΧΧΥ͂Ο ΣΙ, ὁ“ 115 ΒΟΪ6 
Ἰληὰ 5}8}} Ὀς α ἐςεοίαἰίοη ;" δὰ Ὦδλῃ. 1χ. λό 
(ΤἨεοά.), ““ ἀεεοἰαέίοης ἀτὸ ἀδίοστηϊ ποθ," 
νπδη πὸ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἱπ [ογ. χχχὶ ννᾶβ ὅ6- 

Ἰἱνογοά, ἘΠπῸ ϑουθητΥ γοᾶγϑ᾽ σΔΡΕΝΙΥ, σροκθη οὗ 
ἴῃ οςἢ. χχν, μδά δοίυ δι οι (866 ΧχΙχ. σοὺ). 
ΑἸΕΒουρῆ, {ποσγοίογο, [6 Τοπιρὶὸ ν 85 51|}} 
βίδπάϊηρ, ἰἴ νγὰ5 “" ὨΙΡὮ υπΐο ἀἰδαρροάγιπρ.᾽" 
Δ θη ἴ86 νειοῦ οὐἩ [15 Ερίβε!ια ᾳυοϊοα οτ. 

χχχὶ, [ῃ6 φοςοηά Τοπιρὶς νν 85, 'π {{κῸ ΤΔΠΠΕΥΤ, 
5111} οἰδπάϊπρ, θυ ἀγαννηρ πραγ ἴο (Π6 ΟΓΙ5 5 
ογοίο]ά ἴῃ Ώ δη. ἰχ. 

2 Εογ ἴπδγε νν8 ἃ ἰλῦογηδοϊε πιδάθ; 
τῆς βγϑῖ, ννυμεγείη τας [ἢῈ σαπάϊεβιοῖϊ, 
Δπὰ ἴῃς τδ0]6. δά τῆς βῃενθτγεδλά : 
ννΠΙΓἢ 15 σα] εὰ " τε βαποζυδιγ. "05, οὶ 

23 Απά δἴζεγ ἴῃε βεσοπά νεὶϊ, τῆς 
τλῦογηδοὶα ἢ ς ἢ 15 ςα]164 τῆς ΗοΪἸοϑῖ 
οἔ Δ]] ; 

4 ΝὨιςἢ Παά τἢε ροϊάεπῃ Ἴσβηβεῦ, 

οὗἩ ἴῃ 1Π6 ἵπνοσβα ογάογ: ἴμθ σαμείμαγ ἴῃ συ. 
4--- 5) ἴῃς “εγυΐεε ἴῃ συ. 6----1ο. 

Ὁ. ἑαδεγπας ὍἘΘ νυτίοῦ ποννῆογα πιθη- 
τἰἴοηβ {πὸ Τοπιρίθ.Ό. Ηδ ἰ5 βροακίηῃρ οὗ (δὸ 
1 ον τοδὶ σγϑίοπι, δηὰ νν}}} ἰδ 1ἰ δἱ 15 δεβξῖ;--- 
ἃ5 ἴἴ νγᾶβ ἴῃ ἴπ6 {πιὸ οὗ Μοβοβ (566 ο σ-. 4). 
ΎΒε εχίϑιίης Τοπηρὶο δά ποῖον [Π6 ΡΊογΥ οὗ 
[6 ΘΠΘΚΙΏΔΗ, ΠΟΓ 50 της 85 Δη γί, ἴῃ ἴζ, 

»ιαά6] Οτ᾽ 85 ἴῃ 111|..4,.“" Ὁ}, ὙὍὨΟ ἴδθοῦ- 
ὭδοΪο 15 πγϑί σποη Ποπρα 45 ἃ ΨνΏΟΪ6 : δὰ Τπθη 
115 ἵνγο ρογίίοῃβ ᾶγὸ γείδοστεα ἴο βοραγαδίεὶ!γ. 

ἐδε «δεευόγεαἢ [1ῖ. “τῆς ἰαγίηξ ουὔξπ (οτ, 
βοίζης ἔογί ἢ) οὗ Ἰοᾶνοϑ :.) ἴῃ ἴνο σοννβ, 1,δν. 
Χχίῖν. 6. 

σαπείμαγ}} ΟΥ̓́ “ΗοἱΪγ Ρίδορ." 

8. 16 «εεοπ σε] Ὅς γε ΝΘ] Ὀεῖηρσ 
[μαῖ ννῆϊςἢ Βὰπρ δὲ ἴῃὸ εηΐγαηςθ οὗ ἢς ΗΟΙΥ 
Ρίαος (ἔχοά. χχνὶ. 26). 

4. γροίάεη οο.6γ}] ἈΔίμοσ, φοίώεπ αἸἰῖῶσ οὗ 
ἴποθσιΒθ. 80 ἴῃε [414 (“ αἰίαγε .), δῃηὰ 590 
(δίνη, ἔϑειυϑ, ὥννοη, 1υὐηοδιλδηη, Βίθοϊκ, δηὰ 
Πο] Ζεῦ. ΤὕὙηὸ ΑΟὈ . ἐοϊοννοὰ πὸ Ψυ]- 
ξαῖϊς (“ {υπθυΐιτι ᾽)), 85 αἷϑο ἀϊὰ Αηυϊῃδς, 
[υἵδετς, Βοηρεὶ, δίς. ; ἸηΠυδηςρά, πὸ ἀοιδξ, Ὁγ 
(ῃΠ6 ἕδεξ ἰδαῖ [6 Αἰΐαγ οὗ ἰποθηβ ϊοοεὶ: ἴῃ 
Π6 ΗΟΙ͂Υ ΡΙδοοθ." ὙΤὴϊ5 ἕδοϊ, ἱπάδθα, ννῶβ. 
8ἃ5 [οβθρῆιϑβ 54γ5 (' [. ΝΝ.᾽ ν. ς), “" ποϊοτγίοιι5 
ἴο 411 τηθῃ .᾽ ΠΟΙ ἀοδβ οὖν ἰοχὶ δϑϑθοῦῖ τὸ 
ΠΟΠΙΓΑΤΥ. [ἴ ΟΠΪΥ πιᾶκοβ 186 ἰδ δείοτεσ ἴο 
[δες Μοεὲ Ηοὶγ ΡΙδοθ; νυ μῖσος 15 ἘΧΡΓΈΞΘΙ͂Υ 
Δῇηγηγχοὰ ἴῃ τσ Κ. νἱ. 22 (ποῖ σοΙτΈΟ Υ τοησοτεε 
ἴῃ Α. Ν.), “τῆς φ]ϊατ δαὶ δείοηψειδ το ἐδὲ 
ογαείο." ΙῺ Ἐχοά. χ]ὶ. ς, «ἷ5ο, [ἢ}5 αἰΐωτ ἰς 
τηδὰθ ἴο βἰδῃά ἴῃ ἃ ἀϊγεςὶ σεϊδιίοῃ ἴο ἴῃ τὶς 



Υ. ς--8. 

πὰ τῆς 2τκ οὗ τῆε σονεηδπί ονετ διά 
τουπὰ ἀρουῖΐ ννῖτἢ ροὶά, ννυβεγείη τύσς 
ἴῃς ροϊάδη ροὲὶ τῆδὲ πδὰ πηᾶπηδ, δηὰ 
Αλιοη 5 τοὰ τῆαλι δυάδάςά, δηά τῇς 
1λ0[ε5 οὗ τῆς σονεπαηῖ; 

ς Απά ονεὲσ ἴξ τῆε Τσδεγυδίπιβ. οὗ 
Εἰοι 5μδάοννίηρ ἴδε ἡρδ ραΐ οὔ 
πο νγ6 σδῆῃοῖ ΠΟΥ 5ρεὰκ ρδιῖίςιυ- 

γ. 
0 Νονν ψβεη τῆεβϑε τῆϊηρβ ὑγεγα 

ἴδυ5. οτάἀλιπεά, τῆς ργίεϑῖβ ψψεηῖ ἃ]- 

ἨΕΒΒΕΝ5. ΙΧ. 

ννΆγ5 ἰπῖο ἴῃς ἢγβε θεγηδοὶε, δοσοηη- 
Ρ 5 ηϊπρ ἴῃς 5εγνίςα ον Οὐ. 
 Βυῖ ἱπῖο τῆς ϑβεσοοπά τυεηΐ τῆς 

ΠΡ ῥγίεϑε δίοῃς οὔσθ δνεγΥ Ὑεᾶγ, 
ποῖ ψιπουῖ ὈΪοοά, ννῆϊοἢ ἢς οὔἴεοτγοά 
ἔογ Ὠἰπλβ6] ἢ, δηὰ Ὁ τΠ6 δγγοῦβ οὗ τῆς 
Ρεορίε: 

8 Τηε Ηοὶγ ΟΠοβῖ τἢϊ8 5ἱρηϊ γίηρ, 
τπαῖ τῆς ΨΑΥ ἱπίο τῆ6 Πο]Ιαϑὲ οὗ 4|] 
νν28 ποῖ γεῖ τηδάς πηδηϊξεϑι, ϑν]]6 88 
186 ἢγϑι τλδογηδοὶα νγὰ8 γεῖ δβίδηάίησ: 

(““δεΐοτε {μ6ὲ Ατῖκ οἔ ᾿εβαπιοην ) ; ορ. εν. 
Τῇ. 3. Οη {μὲ ὨΔΥ οὗ Αἰοπεοιηεηξ ἴδιο αἰϊαγ 
οὗ ἰροδῆϑε τυᾶϑ σοηποοϊοα ὙΠ ἴἢ6 τηογογ -5οδῖ 
ἴῃ ἃ ὙΕΤῪ τηλτκοά νγᾶγ, (1) Ὀγ ἴμ6 ἕαςϊ τμδὲ (86 
 ]οοὰ οὗ 186 5η-οἤέεπιηρς οὗ δἵοῃοπγοηΐ 
25 ΞρΠπκὶοὰ οὐ δοΐὰ οἵ ἴδβοῖὶ ([μεν. χνὶ. 
1ς---ο ; ορ. ἔχοά, χχχ. ΤΟ): (2) ὃγ ἰδὲ ὥεῖ 
ἴμαῖ “180 σεηϑεγ "ἡ ἔσουῃ οἱ ἴἰ (50 (6 ννογάς 
ἱπιρὶγ) νᾶ ἴδκθεη ἱπίο (ῃ6 Ηοϊϊεβὲ (μὲν. 
ΧΤΙ, 12). 

[1 8εεπὶ5 ᾿ποσρα 6 ἴποη τπδὲ [ἢ]8 ΔΙΪΔΣ 
βϑδου!ὰ ηοἱ δε τηεπιοποιὶ ἴῃ υν. 2---4: ψ 216 
ἴδε ἀπ ῆςυ ΠΥ αἰϊδο πη ἴο [15 θείης βροΐθη οὗ 
ἃ5 δεϊοπρίης ἴο ἴ6ὲ Μοβρὶ Ηοὶγ Ρίαςθ ἰ5 
ΒΌΔΙΟΕΙΥ Ἀρργθς!ΔὉ]θ6, ῬὙΠοιρΡ ΙΟΟΔΙΪΥ σἰτυδία 
ἴη ἴδε Ηοὶγ Ρίδος, ἰξ οἷά ἐμ ἐπ: παίωγε απ 
ὦτα ἀρρεγίδιη ἴο ἴθ δῖοβι ΗοὶΪγ ; δπὰ οἡ ἔπ 
ὈΔΥ οὗ Αἰοπεπιθηῖΐ ννᾶ5 (45 νγὰὸὰ πάνθ 566Ώ) 
ἸΞΏΣΩΓΙΥ δϑβοςοαϊοά ἢ τἢ6 Ατὶ οἵ ἴῃς 
(ονεηδηί, (8ες Αἀάϊπίοπδὶ Νοῖο.) 

χοισιά αδομ} “ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ρῥατῖ .᾽" 
τε! 25 ουϊδίάς (Εχοά, χχν. 11). 

ζοίάεπ ρο] 80 ἴπ60 {ΌΧΧ. ἴῃ Εχοά. χυΐ. 12. 
ΤΣ [ἢ 15 δηά Αδγοιβ γοά νγοσὸ ρ]δςθὰ ἰπϑῖθ (ἢ 6 
τὶς τῆς 6 ἱπίογγοα ἔτοπὶ Εχοά. χυΐ]. 14 ἀπά 
Ναπι. χυῖ!. το, ἐπ ν Βῖοἢ 11 ἰ5 σοπιπιδηάοα (παῖ 
ἴδεν σδουἹά θ6 ρυΐ "" Ὀδέοσε {π6 Ὑ βιϊπιοην :"" 

᾿ ἴογ [815 “ὁ Ἴ ἐβίσηοην "ἢ (ἴπε 1ἂνῦ οη ἴῃ Ἴννο 
Ἴλθίε5) νγᾶϑ “ρυΐ ἱπίο ἴῃς κ᾿" (Εχοἀά. χχν. 
16). Τὸ οἰγοιιπιδίδηςο {πδὲ ἴΠοτῈ νν85 ποίη 
πῇ (ἢ6 τὶ, ὙΠὸπ 1ἴ νγα9 ρἰδοοά ἴῃ ΘΟ]ΟΠΊΟΠ᾽ 5 
Ταύρὶς (1 Κ' γῇ]. 9), ἐχοορί (πο Ὑννο ΤΔΡ]65, 
Ι5 πῃρη!Ποηδά 245 1Γ 1Ὁ ννόσὸ ϑουηθί πίη στο πΊαγκ- 
Δ ]6.- δ 25 1 ποῖ αἷϑο οἰσπίβεαπε ὙΠαῖ ουΐ- 
ὙΔΓΟΪΥ ΞΌΓΡΌΟΙΙ5 [ἘΠΊρ]6 ννὰ5 ϑνἱΠουῖ ([Π6 ἴννο 
Ἑτελῖ ΠΠΕΓΊΟΓΙΔΙ 5γτροΪἷ5 οὗ Ὠινίπο ΘΠΟΓΡῪ ὨΙΟἢ 
καῇ εχϊσίεά ἴῃ [Πδ Ἰον ΤΑΌΘΓΏΔΟΪΟ. 

.δ. οὗ χίογ7)] Αςσοοτγάϊηρ ἴο [εν 5} ἰγδάϊ- 
ἵδεγε νγ25 ἃ ν᾽ ϑ:0]6 ρ]οσυ ----[π6 ΘΠ. ΚΊ ηΔ4ἢ--- 

ΤΟΣ ὕρο {π6Ὸ ΟΠογαρ. Ασοοτάϊηρ ἴο 
κτύπος, Οοὐ 5. “ἀννε! ηρ ὑροη ἔδεε σπεγα τὰ 
ἨΔΞ 5ΠΠΡΙΥ ἃ ἔδεΐ τενθδὶθὰ ἴο, δηὰ ἴω Ὀὲ ἂρ- 
Ρτεπεικίε Ὀγ, ἔδἢ. [1 νου] 9εθπι, μονγονοσ, 
ἴτατῃ εν. χνὶ. , [δὲ ἔδογο νγᾶβ βοῦδ νἱϑὶ]6 
ἀρρεγαηςε οἡ ἴδε ὈδῪ οὗ Αἰοπεπηοηῖ. 
“ξαδοιυπ) Βδίπεσ, οὐϑσδιδάονιπᾷ. 

Τυεῖς ὑρ!ἴο νυῖπρβ ἀπά θονεὰ πεδάβ ἱπάϊ- 
Οὐϊεά [86 πιγπίοσίοιιβ βδπ ΟὟ οὗὨ {πὸ “" Μετγογ- 
5ε2ῖ " ΒΙΓἢ ννᾶϑ [86 υεσγ Βεαγὶ οὗ [με ΗΟΪΥ 

1η5:6 85 

οὗ Ηο]τε5, ἴδ πηϑεῖὶπρ-ροϊηΐ οἵ Οοά ηὰ πιδη 
(ἔχοά. χχν. 22). Τε ψνογά τεπάεγεά “" πιεγου- 
56δῖ᾽ 15 ΠΟ ΓΑ ΠΥ ὁ’ Ργορ  ΙΔΙΟΥΥ ᾽" (ορ. οι. 11]. 
45.) ΏοΟΓγΟ ἴΠ6 5δτὴ6 νοσὰ 15 υ564). 

Οὐ:. Τῆι τΔ0]68 οὗ ἐδε δαευ, ἀπὰ [86 εγογ- 
“4 5 τ] ΠΓπρ ἔποηὶ, σογγεβροηὰ ἴο [ἢ 
ὈΓΟΠΊ1565 οὗ ἴπ6 Νουν (ουνθηδηΐ πιοηιοποὰ ἴῃ 
οἰ. Υἱ]. το, 12. Ὑ6 ἢγϑξ, “" Ῥυς ηρ »ν ἰσα.: 
ἰηίο {ΠΕΡ πλϊπᾶ, οἡ (Ποῦ δοατὶ αἷϑοὸ ψὶ]} 1 
νντὶτο {ΠῈπὶ ἡ (οη (ἢς ““βεβῆγ ἰδϑ]εῖβ οὗ 1ποῖν 
Βεατί,᾽) 2 (οὐ. 111. 3), 15 ϑδασττηουηΐϊοα ὈΥ̓͂ ἴπῸ 
Βοσομα, “1 ν}}}} 6 »πεγεΐζμω ἴο {πεῖς ἀητρῃῖ- 
ΘΟ 5η65565.᾽" 

}αγεομαγὶ»} ὝΤῆδί 15, σδνοσα , οἵ, ἰῃ ἀοίαὶ!, 

Θ. ο«υεπὶ...ἰπ|0] 1 ΛογΑΪγ ἰτ ἰ5, “Νονν, 
(ῃε86 {Πϊηρ8 πανῖπρ Ὀδθη ἴἢ15 διταηρθά, (6 
Ρτίεϑίβ χὸ ἐπ" δηὰ 51: Π|}1Α 1] ἴῃ ον. 7,“ ΟἤεΓ ΙΝ: 
ἴῃ ν΄. 8, “Βαίῃ ποῖ Ὀδθη πιδάθ,, ἐ5 βἰαδπάϊπρ :"" 
ἴῃ Ὁ. 9, “τὸ οἴογοα." ὙὍδεθο 5ῆσενν {παῖ [Π6 
ὙΥΓΙΟΙ ᾿ΓΔΉ5[ΕΓ5 ὨΙΠΊ561} σηθηζδ!}γ ἰο ἴπ6 Ταῦεγ- 
ὩΔ0]6 ρεγσιοά. [1 ἰ8 πιοσγὸ σοηνοπηιεηῖ, πούνουεῦ, 
ἴο τεΐδιη 6 ραϑὲ ἴθηϑε ἴῃ ΕὩς 58. 

δὲ σεγυΐεε οὗ Οοα] δίπουν, 9 ΒΟσ υ1068; 
{π6 νϑπουβ δοΐβ οὐ {ΠΟΙΣ τη] ΠΥ, δυο 85 
Ἰρδκίης ἴῃ6 ἰδτὴρ5 δηὰ Ὀυγπίηρ {Π6 ἸΠσΘΉ56, 

7. αἰοπε) ννἱϊπουΐ διιοπάδηῖθΒ. Νοῖ ὄνθὴ ἃ 
ῬΓεδῖ ννὰβ διϊοννθά ἴο ϑηΐοσ ἴη6 ον Ρΐδοθ 
ΜΝ ΏΠ6 (ἢ Ηἰξ ἢ Ροϑί ννᾶ5 τη κῃ διοπεοιπθηξ 
(μεν. χν!. χ7). 

ομκ)] Ὄὕροηῃ οπθ ἀδύ οὐἶἷγ. Οηἡ {δαὶ ἀδῪ 
ἢδ πιδάδ ἴννο δηέγδησαϑ : δγυ, ἢ [Π6 ἰμσθη 85 
δηὰ 1η6 Ὀϊοοά οὗ ἴα ὈυϊΠοοὶς ῶὼν δίηεί, ἀπὰ 
{Ποη, ἢ (6 δοοὰ οὗ ἴΠ6 ροαὶ, ον 2 ὲε 
1ΞΟΣΒΠΟΘΒ ((Ρ. Υ. 2) οἴ ἐβε ῥεορίε. 

οὔεγε4] ϑρυηκηηρ ἢ ὑροη, δηὰ Ὀεΐοτσε, 
186 πηογογ-ϑολῖ ([ω6ν. ΧΥΪ. χ4. 15). 

8. Τὸ Ηοὶν Οδου] ΜᾺΟ θραᾶκὲ ὉγῪ Μοβδϑβ. 
εἰσηϊδίη] ΟἸΘΑΙν ἰπαϊοδεηρ (ΧΙ. 47). 
"ας ν»αη 5 ἼΠῸὸ ΟἹὰ Τοβίδπιθηϊς 541 η|5 

δὰ δεςεββ ΌὉγ δῇ ἴο [ἢ6 ἔἕδνοισ δηὰ βτᾶςς οὗ 
Οοά, «δηὰ ἴΠ6 τἀῦσργηδοϊο ϑογνῖςοθς δϑϑιϑιοα [ἢ6Πὶ 
ἴῃ ἀγαννίηξ πραῦ ἴο Ηϊμη. Βαῖ {πὸ νϑὶ], νυ] ἢ 
νγὰ8 ἀγάνγῃ οὐοσ [86 τηγϑίετγ οἵ Ἀδαεχηρίίοη, 
νγ»ϑ8 ποῖ τοπηονοὰ ὑπ|] [πὸ πιὸ Ηἰ ἢ -οτοϑῖ 
διὰ Ἑςοπιὸ δηὰ οἴεοϊοα ἃ σϑϑ] δϊοπειηἷξηξ. 

«υᾶς γεΐ “ἰαηά πη] [11. “45 γεῖ δὰ 5ἰδηά- 
ἴῃ; οἵ, τε πβὰ 118 αἰνίποῖγ ἀρροϊπίοα βἰδίιι8. 
Ἴδε βεγνῖοεβ οἵ {μὲ Αδγοηὶς ρυοϑιβοοιὶὶ ννεσὰ 
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. 46 γῃδάο σηδηϊ οϑί.," 

ἨΈΕΒΕΕΝΘ5. ΙΧ. 

9 ὍΜΏϊοΝ τας ἃ ἤρυτε ἔογ τε 
πις ἤδη ρῥγεβεηῖ, ἴῃ ψψῃοἢ τψεΓα 
οβεγεά οι ρἰβ δηά 8δογῆςαβ. ἴἢδῖ 
οουϊά ποῖ πιᾶῖα ἢϊπὶ τῆλ ἀϊά τῆς 
δεῖνος ρεγίεςϊ, 45 ρογίδίηϊηρ ἴο τῆς 
ΠΟΠβΟΙΘηΟδ ; 

ρεγίοστηοα ἴῃ “(6 ἤγϑὲ δθογηδοῖὶο," [6 ΗΟΙ͂Υ 
Ριαοθ. ὙΠοδα ἀεορεπάεα ἔοσ ἱποὶγ νϑ] } Ὑ οἡ 
ἴΠ6 οὈϑογνδηςοοβ οὗ ἴδ δῪ οἵ Αἰοπεπιεηΐ: 
Ὀυϊ ἴῃοϑὸ Οὐδοσύδησεβ ἱπεϊπιαῖθα τηοϑί οἰ ΑΣ 
(δῖ 186 ννᾶγ ἱπίο ἴπ6 Ηοϊεβξ ννᾶβ ποΐ γεῖ 

80 ΔΖ, νγᾶβ ἴπ6 Αδγοηὶς 
Ῥηεβίβοοά ἔτοπι αβογάϊηρ ἰο ἰϑγδοὶ αἰϊγεςῖ 
Δοσαθ5 ἴο {π6 “"Τῆγοπο οὗ γγᾶςθ ᾽) 1ῃ ΗἩδρδνθρῃ, 
[Π4ῖ Ἔνθη ἴ86 δ ἢ -Ὀχίοϑδὲ Ὠϊπη5ο}[----ἰΠὸ “’ σα] δα 
οὗ Οοὐ" (ςἢ. ν. Δ περ ές ποῖ δἰϊοννοά ἴο δηΐεὺ 
[8Πὲ 5γπιθοὶὶς “ἩοΪγ οὗ ΗοΪο5᾽" ὀχοερῖ ἔοσ ἔννο 
5ῃοτί ἱπίεγναϊὶβ οὔ οἠς ἀδὺ ἴῃ ελςῇ : Ψἤοη 
6 δπίοσοα (ον 158} γα οη τον ν πῃ ἔδασ 
δηὰ ττοπλθ]ης, ὑὈοασηρ νυνί δ πὶ 5δοσιῆς αὶ 
Ὀϊοοά, ν δος δὰ Ὡο ρονοῦ ἴο ἄρρϑᾶϑθο 16 
οοῃοοίοηςο, Τδδὶ “ ἢγχϑῖ ἱδθθγηδοϊο," τΠση, τοβιϊ- 
βΒοά {παῖ δά πιἰϑβίοη ἰο Οὐ 5 ργεβεηοε νγᾶϑ πο 
γεὶ ρταπίεά, ΑἹ ἴα βᾶπηθ ἔἶπιθ, βίπος Οοά 
Η πιβε} δά ογάδίηθα [ἢ}5 σεγεπιοηίδὶ ϑσγϑῖεπι, 
ἰξ δυρρ! δὰ στουπά ἔος πορίηξ ἔπαξ ἃ ςοπιρ εία 
τοσοηοϊ] δου Ὀεΐννεεη Οοά ἃπὰ στρδη ννου]ὰ 
ἰη ἄυε {π|6ὸ ἴδϊκο ρὶδςθ. 

9. ἩΡδίω]} Οτ, “ΝΏιςἢ ἱπάοοα." ὍῊϊβ 
Ἀ55ΙΖ15 ἃ γοάϑοῃ ΨΥ ποίδίπρ Ὀεϊίοσ σοι ὰ Ὀ6 
οἤεςϊεά ἀυτίης “(6 ἢγϑὶ ἰΔθογηδςϊο." [{ νγᾶ5 
Ὀυξ ἂηῃ δείοὰ φρασζγαῦϊδ; υ56}} 85 δηϑνογηρ 
οογίδίῃ αἰβϑοὶ ρΙ ΠΑΥΥῪ δηάὰ ργορμοῖὶς ρυγροϑεβ, 
Ὀυῖ ᾿πσοδραῦ]6 οὗ εἰοδηϑίηρ ἴΠ6 σοηϑοίθηςθ. 

α ἤχωγε] Ἐδίδοσ, ἃ Ῥᾶσ δ Ὁ] (ςΡ. ΧΙ. 19); 
ἃ ϑγϑίοπι οὗ δηδίορίςδὶ ἰοδο δίῃ. 

δὲ τώρ ἐδεπ ῥγεθοπ} ὙΠῸ “6 [Πδῃ ἢ 15 υ58}- 
βοὰ ὈΥ οὐὖῦ μανιηὴρ υϑοὰ [86 ραϑὶ ἴθπϑε οὗ ἴῃ6 
νογῸ5 (566 οἡ σν. 6). 1.11. “ ψὩΙΟἢ Ἰηἀορὰ 15 ἃ 
ΡΆΓΑΌΙΘ ἔον ἴ86 {πὸ Ῥγοβοηϊ. Ὁ8|6 τηϑδηϊηνρ 
οὗ [Π15 "2 γεσηὶ ἐηιο᾽ 15 Ἀβοοτίδιηθαὰ ΌΥ ἴῃς ςοη- 
ἰγδϑιθὰ " 2ἔγιὸ ΟΣ γεζογηνιαιοπ᾽ ' Ὁ. 1ο; δοςογάϊηρ 
ἴο ψῆἢϊοὴ ἃ πιυϑὲ ἀδηοῖς [86 1, ον! ς 8] Ρεγιοά 
(Ξες Αἀάϊοηδὶ Νοίῖο). 

ἐη «υρίςΡ} Οτ, “τῆγουρδουξ ψΒο ἢ," 80 
πε Ἀοςοεϊνοὰ Τοχί, [86 (414, Δηὰ [6 Ῥοβῃιο, 
Οἰδοῖβ (αὐορίίηρ ἃ ννε]]-ϑιιρρογίοα, θυΐ ρεῖ- 
Πδρ5 1655 ργοῦδοϊθ, γοδϊη 5); “ἴῃ δοςοτάδηςς 
ν ἢ ΨΒ]ςἢ (Ραγαῦ 6) :᾽ ἱπιρί γίηρς ἴπδϊ ἐεγε- 
»ιοπίαἱ βλοτι ἔἤσεβ ὑγογε ἴῃ Κοαρίης ὙΠ ἃ .7»η|- 
ῥοέϊς ἰΑὈοτΠδεΪς. 

δὲ»ε ἐδαὶ...1 ΔΜ ΒΕΙΒοῦ [86 πη ηἰδίοτηρ ᾿σοϑὲ 
(ςρ. νἱῖϊ. ς). οὐ ἴμ6 ννογβῆρρεσ ἡ μοβϑὲ οἤδυης 
[6 ργεβϑεηϊοά (ςρ. υ-. 14). 

ἐδὲ εομσείεποε}ὴ Νοῖ δυὐθὴ {πὸ σίΐοϑ οὗ ἴδ 
ὈΔΥ οἵ Αἰοποπιεπῖ, πιο 1655 (6 ΟΥ̓ ΠΆΓΥ 
ϑογνίςθβ, οουυ]Ἱὰ ποδὶ ἴπ6 ννουπάεα ςοηδείεξηςο, 
ΟΥ ξῖνο δὴ δϑϑιιγᾶπος οὗ ρεγίεςϊ σεοοπο ]δίοη 
ψ ἢ Οοά. ὙΠΕΥ εἰεςϊεά ννῃδί ννᾶϑ Ὠοσ 5οΑΥΥ 
ἴογ πὸ τπιδὶπίθηδηςε οὗ δὴ [5γδ6} 65 εογβογαΐξ 
2γυϊερες ἡ δηὰ, ἴάκθῃ ἴῃ σοι πδίίοη ψ|8 

ν. 9-ττ τ. 

10 ἤξριοῦ τἰοοαῖ ΟἸΪΥ ἴῃ τηελῖβ δηὰ 
ἀγίηκκ8, πὰ ἀἴνεγβθ ὑνδϑῃίηρβ, ἀπά ςδ- 
π8] ᾿ ογάϊμδηςεβ, ἰπηροβεὰ ὁπ ἐξέηπ ἢ - 
11 τῆς εἶπιε οὗ γείογπιδτιίοη. 

11: Βυῖ (Ἰγίβς δείηρ, σοπιε 8η Πὶρῇ 
Ργίεβί οἔ ροοά τῃϊπρβ ἴο ςοπιε, ὉΥ͂ ἃ 

Οοάδ οἵδον ἀδοϊαγαίοηθ σοποογηῖηρ Η ἰπηϑοϊζ, 
ΚΟΥ συρρ] θα Πἰπὶ νυν ἢ ἃ χοοά ῥοῥε οὗ ἔογξῖνε- 
Ὠ655, Ὀυ1 ὯΟ πιοῦθ. ΟΡ. οἢ Χ. 3. 

10. διοδ «ἰοοά ὅπ. Ὁ} ΚἈλίδοσ (ςοστοςῖ 
ΤΟ Ιη5), “σοππθοῦθα ΟΠΪΥ νυ πηοαὶβ ἀπά 
ἀγηκ5, δηὰ ἀἶνοῦϑ ννδϑῃ!ηρ5,--- ΠΔΓΠΔ]) ογάπδηςος 
ππροϑοὰ ὑπ}, ἄζο. :"---ἰ(ὸ ἴογηλ “ὁ σᾶττδὶ οτάϊ- 
Δηςο5 "ἢ δοίης ἴῃ ἀρροσίίοη ἢ [ἢ “' νὶδς 
δηά 52. τ ἤοεβ᾽" οὗ νυν. 9φ. ὙὍὴδ ςεγεπιοηϊδὶ ἰδ 
Κορὲ τρϑπ 5 δου 5 τον νης ὕροῦ τηδέοσιδὶ 
(Πηρβθ, ἃ5 (1) ἴδε λογῆς! αὶ "" πιοαῖβ δηὰ 
ἀγίηκϑ,᾽" οἵ γῆς} [πε ῥγίεσίβ ἀπά βεορὶε ρᾶγ- 
ἴοοκ ; ἀπά (2) {Π6 ““ ἀΐνειβ νυδϑῃϊηρβ,᾽ ἐπ᾽ οιποὰ 
ΟἹ ἴΠ6 ρτίεδῖβ ὑείοσγο ἴποῪ οἤεγοά 5δεσὶ ἤοδ 
Εχοά. χχχ, 19---21)., ΟὐὁἨΘ Τα το ἰὴ ο856 οὗ 
ἐβ]οπιθηῖ Τοοηίγασίοα ΟΥ̓ ΡΕΙΒΟΠ5 οὐ ἴπὶηρ5 

([μεν. χί. 25), 32). 
ἐριροι ἢ [ΟὙγϊῃξ οἡ παῖ ΠΠἶκ6 ἃ ΒΕΑνΥ γ κὸ 

(φΡ. Αςῖἴϑ χνυ. 10). 
γοογηια θη] 8:1 Π ΕΎ, “' τος βοδίίοη 1.) 18ΠῸ 

δεῖν {πηρβ σι ρῆς νηοῦ ἢᾶνο Κοπα νυγοηξ. 
Ηεῖο {πὸ {πίηρ ἴο Ὀ6 " τος πφα "ἢ νὰς ἴῃς 
τοϊδίίοη ἴῃ ΒΓ ἢ ΓΔ] ]Θῃ τλῃ σἰδπάς ἴο σοά. 

11,12, δεὶπρ εο»ν6] Ἡνίηξ δὶ ἰδϑὲ αυγρυεά; 
ΠΟΥ Ηθ δὰ ὕδθῃ 50 ἰοῃξ Ὄὀχρεοίεὰ (ςοπῃρ. 
Ιφλῖ. ᾿νὶ. σ, ἱχ!. στ). ὙΠῸ πᾶπὶὸ “ΟΠ τ ϑῖ "ἢ 
Ροϊηίβ ἴο Ηἰβ Ῥείηρ [πε σϑαὶ εν, οὗ νυ ίςῃ 186 
“ δηοίϊηϊοα " ργίεσὶ (ἴμεν. χνὶ 32) νὰς {86 
ἰγρίςδὶ ργορῆδου (νυ. 14). 
9 ξοοά ἐῤίπ:...)] ΟΥ̓́ ““οὗδε ξοοά Πρ 5 

1Πδὲ ψψεγο ἴο ΠΟΠΊΘ "ἢ (ςοπΊρ. χ. 1). Ετοπὶ ἴΠ6 
Ὀορίπηΐϊηρ (Πόθ6 ““σοοά {Πι|η85" Ὀθδη “2- 
τἰᾳπεά ἴογ ταδη. Ῥσορβεῖβ ῃδαὰ δππουποεὰ {Βεῖγ 
ΔΡΡσγοδςῇ (ςρ. 1581. 11. 7.) "" ὈΠΉρΡΕΙΙ δὰ Εάϊ ΡΞ 
οὗ χοοά ἐῥίηρ:," Χ}Χ.). (Βγιβῖ οᾶπιὸ ἴο ρτο- 
οὐγε ἀπά ἀΐβροηϑο ἴποπι. ὙΠΕΥῪ ψεε ἴῃς 
{πη} 5 «υδίοῦ Ηρ αὐππ)ἰεγεά ας Ηἰν δ-ργίεσεῖ;»- 
ξογρινοησθϑ, βδποιὶβοδίίοη, δηὰ οἰογηδὶ ΠΡ. 

ὁγ ἃ σγεαίεγ... ὙὙΠὶβ δπὰ {ἢε ἢγϑὶ ρατὶ οὗ 
Ψ. 11 ἅτὸ ἴο Ὀε γτεοδὰ ἰορείπεσ, 85 ἀερεπάφωϊ 
οἡ ἴδ οἴδιθε ““οπίογοα ἴῃ..." “ (δ γιβῖ..., 
ΚὨγου ἢ ἃ σγοαῖεσ δηὰ τῆοσγὲ ρετίοςϊ Τδθοι- 
ΠΔ60]6, δπἃ (ποῦ ὉΥ τϑϑᾶπ οὗὁὨ ἴἢρ Ὀϊ]οοά οὗ 
ξολίβ δηὰ οδῖνοβ, Ὀυ1) ΨΥ πιθ888 οὗ Ηϊς οννῃ 
Ὀϊοοά, ἐδπίογοα ἰπ.. πανίηρ οὐϊδϊπεά..." ἩἨς 
"ἐ φπίεγεά ἐπ οὔςς ἱπῖο (6 ΗΟΙΪΥ ΡΙδοθ ἐῤγοὰσ 
Ω φγεαίον Ταδεγηαείς, δαυΐπς οὐϊαϊπεά Θἴοττ ἃ] 

Θπλρίίου ὁγ »ιεαπς 97 ΗΝ οαυπ δἰοοά. ὙΠῸ 
“ Τ ΑΌΕΓΏΔ0]6 ηοΐ πιλάς ὙΠ Βαπά 5" (ςρ. Αςἴ5 
Υἱἱ. 48) ἀρροᾶσγθ ἴο ὕε δεβὲ σχείεττοὰ (ἢ 
Τιὐπεπιᾶπη δηά Το} 1256 ἢ} ἴο ἴπ6Ὸ Πιράνοπϑβ, 
ἐῤγοισὺ ΜΈΝ “ἴῃς Οιωαι]όαδί ΗἸρἢ Ῥηεϑῖ ρϑϑϑδὰ ᾽" 
(ἰν. 14; ΘΡ. Υἱ]. 2, δηὰ ν. 24 θεῖον). Α 
Ἰαγζε πυπηθοσ οὗ οοπιπιοηϊδίογβ, ἤουνένοῦ, ὈΟΙὴ 
δηςσίοης ἀπά τηοάεγῃ, ιτἱπἀογοϊδληὰ ἰΐ οὐ οὖν 

ΕΟ :ς, σὲ 
οἵ, “δγῷ 
ῬΔΟΝ ΖΕ, 



ν. 12--15.] 

ξτελῖεῦ πὰ πιοῖς ρεγίεςς τΔὈεγηλοὶς, 
ποῖ τυδὲς ἢ Παπά5. τηλῖ 18 ἴο 84 γ. 
ποῖ οὗ τῆ15 ὈυΠ]άϊηρ ; 

12 Νεῖῖθεγ ΌΥ τῆς Ὀϊοοά οὗ ρολῖβ 
πὰ ολἰνεβ, Ὀυζϊ ὉΥ 5 οὐσῃ δίοοα δε 
εηἴετοά ἴῃ οπςς ᾿ηῖο ἴῃ ΠοΙΥῪ ρἷδςο, 
Ββανυίηρ οδιδίηθά οἴεγηδὶ γεἀεπιριίοη 
Ὁ “5. 
12 ἔογ {τῆς δΙοοά οἵ δι}}5 ἀπά οὗ 

γοδλῖβ, ἀπά τῆς ἅ85Πε8 οὔ δῃὴ δείξογ 

ἱ οτὰϊς ἢυπιᾶῃ πδῖυγο, σΟΠΊΡΑΣΙΗΡ Χ. 20 (30 
(γε, Αὐρ., Ὑδοοάοτεῖ ; Οαϊνίη, Ἐκ !5, 
Ονεη, Βεηρεὶ, πὰ οἴμοι). 
9 δὶ: δι ἰά!η 9] Ἀδίδοι, ὈθΙοπ κῖπα ἴ0 

1Ν16 οσοδίῖ: ὁ :.----ἰο [ἢϊ95 οτοδίίοη, νυ ῃϊςΐ ἰς 
811} οὗ τἴ “" πιδάο δι δ)]εςὶ ἴο νην " (Άοπι. νἱῖ!. 
19----2ὄ). 

12. χοαί; απαᾶὶ εαἰπσε: 5Αοτιβοοά οἡ (ἢ 
ὨΔΥ οὗ Αἰοποεπιοηΐ (υ. 11; ἴεν, χνὶ. 14, 1ς). 

Θρ.6)] ΟἿΘΘ ΖΟ0Σ Δ1]} (συν. 26, 28). 
οὐἑαϊπεα] ὉΥ͂ Η!5 οδεδάϊοηος υὑπῖο ἀδδίἢ (υ. 

τς: Μαῖ. χχ. χϑ; ΕρβὮ. 1. 7). 
εἰετηαί γεάεριρίοη] Α γεγουερῦ οὗ τηδηδβ 

ἐοτίειιεἀ ἱππετιίδπος (συ. τς ; ςρ. ΕρΡΆΏ. 1. 14); 
δηά Ξυςἢ ἃ Γεσονεῖυ οὗ ἴἴ 85 νόου] σεεμγε 1 
3» ετεν. 

Οὐ. Τε ποτὰ ἔογ ““γοἀοπηρίίοη "ἡ (ποῖ 
υΐε [δε 54Π|6 ἃ5 ἴῃ Ὁ. 15) 15 ἴῃ6 οὔθ υϑοὰ ἴη 
ν. χχνυ. 2---29. οὗ [6 ρυτγοβδϑοίηρ ὈδΔοκΚ ἰαπὰ 
οὐ Βουϑὸ ψ ςἢ ἢλὰ Ὀεοη ραγίοεαὰ ἢ ὑπάογ 
ἴῃς ρίθδουτε οὗ ρονεῖῖγ. Μδηῃ, ννῆο, ἃ5 ἃ 
οδΠὰ οἵ Οοά, δὰ Ὀδοη εὶς οὔ “8 δου 
Εἴετπιδὶ 'π ἴῃθ Ὠεάνεηβ᾽,) (2 ὅοτ. νυ. 1), ᾿ιδὰ 

ἢ 15 ρηνοζο. ὙΠῸ ΕΘ, ἐογίοιοὰ 
Φη, γγὰ53 ὕσοη ὑδοκ ΟΥ̓ (ἢ 518 οἤδγίης οὗ 

Ηϊπεῖξ.---α βξδοσίῆςς οὗ ἱπῆπιξθ ννογ (υ. 14). 
ζρ. Ηοκ ΧΙ. 14; Βοπι. Υἱῖϊ. 19, 23. 

13. 26. Το τοπιδίπεσ οἵ ἴδ οβδρίογ 5 
ἄη ἐχρδηβίοη οὗ ἴδ βἰδίοπιοηϊ τυ ]ο ἢ Ὧδ5 Ὀδδη 
Ἰηδός ἴῃ συ. 11, 12 :---ἰῃο ἔᾳςὲ (δὶ οὖ τὸ- 
ἀειιρίίου νσᾶ5 εἢεςϊες ὈΥ 26 ὀδοά οὗ ΟὨτίϑὶ 
θείης ἐ]υΞιγαϊο ἰπ νύ. 11---22; Ὑ116 νυ. 
21--2:δ ἀννοῖ! οὐ 186 οἴογηδὶ οἤοδου οἵ Ηἰς5 
ἀπε Ξ2.τίῃςο. 

13. α:δ.}] ἴὕϑεά ἴῃ ἴπε ““νναΐοσ οὗ ρυγῆς- 
αὔοη " (Νυπι. χίχ. 17---19). το ἢ 15 σ4] θα 
Ὀγ δος ΧΧ. 5" νδίοσ οὗ βργπκ]ηρ᾽" (πη υὐ. 
9, 13, 20, 21). 

“ἐξ ἀπείη] ΟΥ̓ “τδέπὶ ἰδὲ ἴᾶνα Ὀδθη 
ἀεδ εά," 
“9 ἰδέ βασι {ἰ|.. “«υπῖο [Π6 ρυτγ." 
οΓ τὸ ἥωὉ] 80 τμδὲ ἃ πιδὴ ψῆο διῪδά 

“ἰσυςῆοὰ α ἐἰξαδ δοάν" (Ναπι. χῖχ. 11---16) 
Ἧ25 70 ἰοηξεῦ ὁευαιτεὰ ἔτοπὶ δηϊοτηρ ἴῃ6 
οὐρρτεζαίίοη. Ἴδε ἀἰσηυδ)ιβοαίίοη ογοαῖοά ὈΥ 

ταρδς ὃὈε τριιονοὰ ΌΥ 4 1ορ4] στιΐο ; 
γεῖ τιῖς ᾿ιδά πο ᾿ηίγίηϑις να]ϊυθ. Τῆς 
[2] ρυροβε οὗ ἴδῃς επδοίϊπιοης τγᾶ8 ἴο ἀτίνς 
πὴ ἴο (δ πκ οὗ ἴῃς πεοὰ ἴποῖὸ νυᾶ5 οὗ Ὀεῖηξ 
οἰκχηδοά ἔσοσι ἐῃς ἀεβ]ειηοπὶ οὗὨ 5ίη (οὗ νης ἢ 

ΗΕΒΕΕΝ5. ΙΧ, 

ΒρΓΠΠΚΙΙηρ τῆς ὑποίοδη, β8δποῖβεῖῃ ἴο 
τῆς ρΡυτγίγίηρ οὗ τῆς Ης58} : 

14 Ηον πιυςὴ πιοῖε 5}4]] τῆς δἰοοά 
οἵ ΟἸγίβο, ννῆο τῆτουρῇ ἴῃς εἴεγηδὶ 

7ἴ 

δρίπε οἴξετεά Πΐπιβε!ῇ ψντβους ἐϑροῖ θυ 
ἴο (ὐσοά, ρΡυῖρε γουγ ςοηϑεοίεησς ἔτγοπι 
ἀελά νγοῦκβ ἴο δεῖνα τἴῇῆς ἰἰνίηρ 
Οοά 

Ις Απά ἴον 8 οδυβε ἢς ἰ8 ἴῃς 
τηεάϊδῖογ οὗ ἴῃς πενν τεβδτδπιεηῖ, τῆδῖ 

ἰεαιὁ ντὰ5 ἴδε ἔγαυ τ), δηὰ ἴο ἀνγάκεπ ἴῃ Ποτη ἃ 
Βορο οἵ Οοὐἷξ νΠΠΡη 655 30 ἴο ρυτν (δαηι. 

14. οΥΓ Οδνμ] 1λῖ. “οὗ ἴη6 ΟὨγῖσὶ ." οὗ 
Ἡ! πὶ νγῆο νγᾶ5 «ποἰπίεά ἴο Η!5 ΓΕΒ] οβῆςο 
Όγ ἴπο ΗοῖΪγ ϑριπὶ (Αςῖβ χ. 28: ορ. υκε 
ν. 18). 
ΠΣ ἐδὲ εἰεγηιαὶ δρὶγ ἢ ὙΠὲ δηοϊπείην 

οὗ δὶ ϑδρὶ πὶ (ννῆοϑο ΘΏΘΓΕΥ 5 ἴπ6 “ΕἸσε οὗ 
ἴονθ . νγᾶ5 ἃ5 ἃ βδπιθ, ἀπιιάϑδὲ νης ἢ Ηο, ἴῃ 
[ἢ ἔπεεάοπι οὗ ἢ]14] οὐβάϊεηςο (ςἢ. ν. 8, 9), 
“ οἴπγοά Η!γλϑοὶ ὺρ ἴο Οοὐ." Βγ {δδῖ δἊῖ 
οὗ Βοὶγ ἰΙονεὸ Ηδ ννᾶ5 ονϊἀθηςεὰ ἴο ὑὲ ρεσγίοςϊ 
δηὰ φυΐδομέ “ῥοὲ (ςρΡ. Νυπι. χὶχ. 2). Εογ 
ἔαΓΊ ΒΟΥ γοπιδυκϑ 566 Νοῖς Ὀεΐονν. 

οἱ" εομσείομο} ΜΑῊΥ δυϊβογ!ε5 πᾶν 
ουγ." ὙΤβοποηάοσέε δἀηὰ ὙΥορ 65 χείλη 
ἐγουτ.᾽" 

ἀεαά μή ὟΝ ογκϑ ἰδἰπίϑα ἢ [86 σοτ- 
Γυρίϊοη ψΔΙςἢ δηϊογοὰ πηδη 5 8011} ὑυῆθη ἢ 
Ἰοϑδὲ ἢϊ5 ἴον οὗ “"ἴπὸ νης οὐ." Το ἔδει 
οὗ 5ιιςδ σοττυρίίοη ἰ5 ἰοβϑιιβοὰ ὉΚΥ {πῸ σοη- 
βείοησθ, σγῇοϑο ἀθοϊδυϑίϊοηβ ΠΟΙ σδη 8εῖ 45:46, 
ΝΟ πιᾶπ οδῇ χζεοβϑίοσγο ἢϊ5 ΟὝὮ 501} ἴο [ἴδ " 
(Ρ5. χχί!. 29). Οὐοπιρ. «ἢ. νἱ. 1.--- ΠΟΙ ΠΊΑΥ 

Δὴ αἰωείοη ἴο ἴδ σογεπιοη!αὶ ΡΟ] ζοη 
Ὠοϊϊςρά ου σ΄. 12. 

10 “εΓυε] Οτ᾽, ""ἴο ψΟΥΞΠΙΡ "ἢ (ςομηρατὸ υ. 
9, Χ. 2, Χὶὶ, 28). ΤῊ πδίυτγε οὗ [15 “" ταξοπδὶ 
βοινῖςο ἢ 15 οχρίδιποά ἴῃ οι. χὶ! Σ. ὙΒΟΥ 
ΟἿΪΥ οδπῃ οὔἶεγ ἃ ἀυ] 7 γῆο μάνα Ὀθθ “ὁ βΔης!- 
Βοὰ " (ςρ. εν. χ. 2) ἰγουξὰ ΟἨγϑβῖ. 
Ὧδε ἐμυὶπς Οοα] Ἐογ ςοπιπιαπίοη νν] ἢ νΠοπὶ 

ἴῃς ΟἹὰ Τοβίαπιοηὶ βδιηΐβ τ γϑίθα 50 ἰηἰθηϑε}γ 
(Ρ5. Χμ. 2); Ἰοηρίης ἕοσγ 86 {1{π|6ὲ σσῇεη {86 
διάάδηῃ πιγϑίογυ, ψν Ὡς ἢ ϑοραγαΐθα ἴποπὶ ἔγοπὶ 
ἴῃς πλοιογ-ϑοαῖ, ψοιυϊὰ Ὀδ Ἰαϊὰ ορεῃ, δηά 
11] ἀσοῦθα Ὀ6 γτδηϊοα ἴποπὶ ἴο Ηϊπ “ἢ 
ὙνΠΟΠῚ ἰ5 ἴπ6 ἐουπηίδιη οὗ 1.1{6 (5. χχχνὶ. 9). 

16. 3ῶγν ῥὶς ἐσ] Ἐδίμοῦ, ὮΥ σϑϑβοὶ 
ΟΥ̓́Τ818 .---Ῥδοδυϑε οὗ πε ρου ΓΙ γιην ΟΠ σΔΟΥ οὗ 
ΗΙΚ5 ϑΞοἰ ον]αϊίοη, Ηδὀ ννᾶ5 ἴῃυ5 μα βοὶ ἴο 
ἃςῖ 45 ΜΙ οὐἀϊαίογ οὗἉ “16 Νονν (σονοηδηῖ " (νἹ]]. 
8) ; ἴο βεσΌΓο 115 ρεγρεΐυδὶ να] γ. Εογ Ηἰς 
ϑᾶκο Οοά οδῇ ΠΟΥ ὁ Ὅ6 πηοΓοῖ[}" (ν1}. 12) 
ἴο {πε 5'η5 οὗ Ηὶ5 ρεορίςβ. Ὑβγουζὰ Ηἰπὶ ἴῃς 
ΗΟοΙγ ϑρίτςὶ 15 ϑδοηῖ ἀἄονῃ ἴο ““ψ το" Οοὐ β 
ἰαννα “" οὐ {πεὶγ ποαγὶβ " (111. 10). 

πέαυ ἱσείαπεη} ἘἘΛΔΙΠΟΙ, ΠΟῪ ΟΟΥ̓́ΘΗ δῖ, 
ἃ5 ἴῃ Υἱῖ!. 8, χὶ!ϊ. 24. [1 15 ονϊάθηϊ ἔτοπι χ. 
1ς--- “7 ἴ[λδὲ [Π6 ραβϑᾶρϑ, νης ἢ 45 Ὀδεη αυοϊεὰ 



"72 ἨΕΒΕΕΝ5. ΙΧ. 

ὉΥ πιεδηβ8 οἵ ἀεδῖῃ, ἔογ πε τεάειηρ- 
τίοη οὗὁὨ τπεὲ γδηβργεβϑϑίοηβ ἐῤαί τύέγέ πιυϑὲ 4130 οὗἁ περςεβϑβὶϊ 
ὑπάεγ τῆς ἤγϑὲ τεβίδπιεηῖ, ΠΥ τνῃϊς ἢ 
4τε οδ᾽ ἰεά πιὶρῃξς γεςεῖνς ἴῃς ρῥγοη,ίβε 
οὗ εἴογηαδὶ ᾿ππογίϊδηςς. 

[ν. τό, 17. 

16 Εοτν ψῇοῖα ἃ ἰοϑιδλπιοηῖ 11. ἴΠ6Γα 
! ᾿ς ἀδδιὴ [να γ δε τῆς ἀδὰ ᾿ 

οὗ τῆς τοϑιλίογ. ΤΉΝ 
17 Εογ ἃ τεβιλπιεης ἐς οὗ ἔοτοε 

δίϊζογ πιὸῆ δῖε εδλά : οἱδογννίϑβο ἰξ ἰ5 

25. 

ἔγοπι [ογεπηδι, ἀοπηϊπαῖοϑ 86 γΒο]ς ἀϊδοιιϑβίοη 
ἴῃ σἢ ἢ. ν"!}]}---χ Το υὲ οὗ ἴδ ἴογτῃ “" Με- 
ἀϊδῖογ "" οὗἨἉ 1.561 ϑἤδννβ (ῃαϊ ννὲ πᾶνε ἤεὸ ἴο 
ἀο νὴ τῆ6 Ηθῦγον ἰάθὰ οὗ ἃ “ ςσονεοηδηΐ,᾽" 
ποῖ ψ ἢ τ. ἈοπΊδη ἰάοα οὗ ἃ “" ἰεβίαιηιδηϊ. ἢ 
Α πιράϊαῖου 15 [πῸ ργόρεγ συδγάϊδη οἵ ἃ ςονθ- 
πδηΐ (366 (ΔΙ. 11}. 1. ς----2ο), Ὀπΐ 25 πο ρἷδοθ 
ἰῃ τοραγὰ ἴο ἃ ἰοϑίδπηθρηῖ. Νοῖποῦ ἀραῖη ἀοοβ 
ἴῃς ἀδαίῃ οὗ ἃ ἰεβδίδίουῦ ρβοβϑθβ5 ΔΠῪ οὗ ἴΠ6 
βδοσι ῃςὶδὶ σμδγδαςοίογ νυ Ὠ]ςἢ 15 γοίογτοά ἴο ἴῃ νύ, 
15---2 (566 ξυΓΒογ ἴῃ Νοῖοθ θεϊον). 

δαὶ ὁγ γιεαης οὗ... ἘἈλίδεογ; ἐῤαί, ἃ θα τὰ 
ΒΔΥΙΩΚ ὕΔ ΚΘ Ρ]8Δ0970Σ... ΤὍΤδο ᾿πάοβηϊῖο- 
Π655 οὗ ἴῃ οχργθϑϑίοῃ ἰ5 ϑυϊδὰ ἴο ἔπ τῃγ9- 
ἰογίουβ πδίιιγο οὗ ἴδ δςοῖ νΠ]ς ἢ ἰ5 τοίογγοα ἴο. 
ΑΒ γιϑδὶ “" ἰδλϑϊοὰ ἀθαῖῃ οἡ Ὀθ δ] οὗ Ἔνεγγ τηδῃ 
οἱ ). Ηες “ ἀϊοὰ ἔογ 41}; διὰ 50 ἴῃ Ηἰς 

Θδίἢ “(4}} (1η εἴες) ἀϊοὰ " (2 (ονγ. ν. 14,15). 
ΒΥ παῖ ““ ἀδαῖῃ" [Π6 δοσιιϑεῦβ ῬοΟΥΟΥ νν 858 
ΔΌΟΙ ἰσπῃοὰ (11. 1.). ὙΠῸ ρϑηδ! τ ἀπ ἔτγοπι 
ΤῆΔῃ [ῸΓ 5 “" [ΓΔηβρτοϑϑίοηβ οὔ Οοάβ σονθ- 
πδηῖ (Ηοβ. νἱ. 2) νν»ὰβ πον Ῥαϊὰ : δηά, 89 
τοραγάθα [ϑγδοὶ ἴῃ ρβαγισυΐαγ, ἴἤοσο ννὰ9 “ἃ 
τοὐἀοιηρίίοη οὗ ἴθ τγαπϑρτοβϑίοηβ ἴπδί ὑνεΓο 
υηογ (Ὧ6 ἢγϑοῖ (ονοηδηῖ .,} [Παΐ 5, ὦ γαη- 
σοι, ν᾽ ὮΪΓἢ πλοῖδ [ΏΔῃ σοπιροησαίθα ἔογΓ ἴποϑὸ 
ἰγδη ΞΘ; Γοβϑοη5, δηὰ 50 ρῥγοοσιιγεά {ΠεΓ χερὶ 
“οι. (ΟΡ. ΕΡῆ. ἱ. γ, (οἱ. 1. 14: ἴῃ ὈοΙῖἢ 
οὗ ψ Ὡς ἢ “6 τοἀεπιρίίοη ᾿" 15 τηδάθ ςοσογάϊηδῖο 
ΜΠ 6 γωριίοα ΟΥ̓ 51Π5᾽ (45 ἴῃ Ὁ. 22 
Ὀεῖονν) ; ἴπε στουηπὰ οὗὨ ἴδ6 τοἀοπηρίίοη ἰη Ὀοΐἢ 
Ρᾶϑϑαρεϑ θείης “ἴθ Ὀϊοοά οὗἨἩ ΟΠ ΓΞ: (σοπιρ. 
Μαῖϊ. χχ. 28). 

μπάφγ 1δεῊ 4γ:11---ἴἰον Ὡς ἢ ἴηδί ἄγοι σόονο- 
πδηΐ ϑυρρ θὰ πὸ γεδὶ οχρίδτίοη. ὙΒουξὴ 
εἰ ρᾷ55διὶ οὐϑὺ [σου ἢ (ἢ ἑογθοαγδηςο οὗ Οοά,Ἶ 

, ΤΟΥ Ψνοτο ποῖ Ὄχρίδίθαά ὑπηῈ}} [Π6 βοοοπα (ο- 
νϑηδηΐ νν85 δΘϑί Ὁ 5ηθὰ (Κ οπλ. 11}. 2ς, 26). 

αγὲ εαἰϊ] Οτ, ““ἢανβ θδϑη Ἵδ᾽ δὰ ;"--τηδάθ 
ἐρΑΓίΑΚΟΙ5 οὗ (6 ΒρανΘΉΪΥ ΤΟ] " (11). 1). 
ΟΡ. σ Τἢ655. 11. 12. 

»εσδὲ γεγείυε... ἘΑΙΒΟΥ, ΠἸΔΔΥ ΤΘΟΘΊΥΘ 
ἐδὲ ῥγοριῖο 9.7 ὍᾺ6 εἰεγπαὶ ἐπῥεγδαπος" Ὅὸ 
“χεροῖν [86 Ῥγο 156, ΠογῈ πιθδῃβ, ἴὸ ἢδνο ἰΐ 
ξ]Β]1οἀ ἴο {Π6πὶ. 

εἰεγπαὶ ἐπρεγίαπο) ὍΤὨΘ ““Ἰπμοδηοθ᾽ (Σ 
Κ. νἱιϊ. 46) δϑϑοὶρπθά ἴο ἰϑγδοὶ υὑπάϑσ [6 ὑγὸ- 
νἱβίοῃϑ οἵ ἴῃς ἤγχϑι (ὐονεηδηΐ νγᾶ5 μοὶ ἀ Ὁγ ἴπεπὰ 
δι 4 {π||6 νν ἢ] 6, ([54]. [χῆ. 17, 18). ΤΠΘ 
᾿πδογΐδπος ργοπλιϑοὰ ἴῃ ἴἢ6 Νονν (ονεηδηϊ 15 
(ἸΚς [86 (ὐονοηδης ἰἴ56]ξ, οἢ, ΧΙ. 20) οἴεγηδὶ. 
ζΌρ. τ᾿ Ρεί. ἰ. 4. 

16. « ἐσίανιοπ]] δίδει, 8 οουνθηῃδηῦ. 
Τα 5ἰδιοσηθηὶ βεγα πιδάθ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἴδκθη (Π0Ὸ 
1655 ἴὕδη [πδὲ ἴῃ ᾧ. 22) 85 τοϊδενο ἴο ἴῃ6 Ξιιῦ- 
͵οςῖ υπάογ ἀἰδοιιδίοη; ἴῃ ΟἾΠΟΓ ννογάϑ, ἃ5 γοῖθυ- 
την ἴο οονδηδηῖβ Ὀεΐξνοοη Οοά δηά πιδῃ. 

ἐδέγε »πωςἱ...1ὺ ἈΔΙΒοΥ, ΒΒΟΣΘ πὲ πθ0688 
806 ΔΙ1ο694 (οἵ, 5ιρροϑοὰ) ὃὉ89 ἀϑδδ οὗ 
Β1π πδὶ 8Δά9 ᾽9 οογουδηῦ. δὲ [ΕἸΤῚ 
τοηἀογοά “"Δ]]6ρθα "ἢ 18 δ σπουφῇ ἴο ἱποϊυ δ 
ἴΠ6 γεῤγεσοηίαίνυε ἀδαῖῃβ ΌΥ͂ πηθᾶῃ5 οὗ βδοσίῆσο, 
ὙΠΟΝ δοςοπιρδηϊοά ἴἢ6 οἰάογ σονδθηδηΐβ, 85 
ννῈ}} 258 ἴπδὲ δοῖυδὶ ἀθδῖἢ ν Π ἢ βρα]οὰ ἴπ6 ΝΟΥ 
(ονεπδηΐ (1 ΟὐοΥ. χὶ. 25). 866 Αἀάϊείομδὶ 
Νοῖίο. 
ἤθη Οσοὰά δηραροβ ἴο 0655 5'ηδι τηδη, Ηδ 

Τεσθθβ ἔστοπὶ (δ οἰδὶπὶ οὗ εἴογῃδὶ [ιι5ἰϊοδ. 
ὙΠΟ ἢ μᾶ5 ἰδ τὸ βίπποσ υηάοσ βεηΐθηςς οὗ 
ἐξα. ἘΘΥΥ ϑϑυςὴ σονοηδηΐ δηραροπιοηῖ, 
ἴΠοη, τηυδὲ ἔγοπι {Π6 ἢγϑι πᾶνο σοϑίδα οἡ ἴδ 
ἔογέβθθῃ ἀθαίῃ οὗ ἃ Μοάϊδῖοτ ἴο σοπιθ, ννῇο 
δῃουϊὰ Ὀ6 Οοά 85 νν6]} ἃ5 πιᾶηῆ. Αηά, ἰη ἕδεῖ, 
6 φαυϊογ σονοηδηΐϊθ ννεγο ἃ}} δοςοπιρδηϊοὰ 
ΒΥ ᾿ἰἡςἰπιαιίοηϑ οὗἉ [Π6 πϑοεϑϑι τυ οὗ βυιςἢ ἃ ἀσδίῇῃ. 
80 ἴδε σονεπδηΐ οὗ “"δίιγαὶ πλέγοί θ᾽" ρίνθη 
ἴο Νοδὴ νγᾶβ ργθοθάθα Ὀγ βδεγῇςς (Οδη. νἱῖῇἽ. 
2ο---22). 54ᾶς, ἢ ψοπὶ Οοά ρυγροξοὰ 
ἴο 6520] 15} Ηΐ5 γγεαῖ σονοπαπὶ οὐ ὑἱθϑϑίησς 
{τ ΧΙ. 19), νγ»ὰ5 γοϑουθὰ ἔτοπὶ ἀθαῖῃ ὈΥ͂ 
[Π6 Ἰηξογνοηίοη οὗ ἃ αἰνί ον Ῥγονϊ ἀθὰ υἱςῖπὶ 
(στη. χχίΐ. 8---18). ΤὮδ σονοηδηΐ, ἴῃ νἱτχίυδ 
οὗ νυ ῆϊο ἢ ἰ5γαθὶ ποϊὰ ροβϑοβθίοη οὗ (δηᾶδῃ, 
νν 85 γατΠθὰ ὈΥ βλογίῇςθ (νυ. 19. 20, Ὀεΐονν). 
ΤΎΠΟΥ, ννῆοπι Οοά 541} σαίπεσ ἴο Ηἰ πιϑεὶ δὲ 
ἴῃς Ἰασὶ ἀλγΥ 45 ΗΪ5 ϑδίπῖβ, ἂγὸ (ΠΟΥ ννῆο ἢᾶνθ 
εἰ τηδλάθ ἃ σονθηδηΐ νυν" Η πὶ “ὉγΥ 5ΔοΠοθ᾽ 
ΡΞ... ς; 566 οὗ υ. 17). 
ἴη τῆς ἀεφαίῃ οὗ (ἢ γϑῖ, 45 Μοήϊαϊοσγ, θοΐἢ 

1Π6 ρᾶγίῖϊθ5 ἴο {πῸ (ὐονεπδῃηξΐξ πδὰ δῃ ἰηίοσγοϑσί. 
ἴῃ δὶ [655 ννᾶ5, δηὰ σεργεϑεηϊθα, πάη, Ηδ 
οπάιγεοι ἀοδίῃ 45 ἴΠ6 ῬδηδΥ οὗ δυπιᾶη 5|η, 
ἴῃ τπδὶ Ηδ ν'ᾶϑ, πὰ σχεργοβοηίεα, Οοά, Ης 
Ῥαϊὰ ἃ γαῃϑβοπὶ, ννῃϊς ἢ νν85 βυῆςϊοηϊ ἴο τοσονοῦ 
ΤΏδῃ ἔγοπι ἀθαίῃ δηὰ ἴο ὀρδϑη ἔοσ διπὶ (6 καῖ 
οὗ ονεγ δϑίίηρ ᾿ϊξδ. 

17. «ἃ ᾿Ἰφηαριοη... ἘἘδίδογ, α οουθδηῖ 
18 δὐθάΐξϑαῦ ὃὉμπδὺ 18 η840 ΟΥ̓ΘΥ 0 ἀθ8 6. 
80 ἰπ 5. 1. ς 186 κἴτίςϊ τοπάοηηρ ἰ5 “1ηδῖ 
ΤΆΔΚΟ σονθηδηΐ ἢ Μο ουεν «αογδεε" (ΧΧ. 
“ΟΥΟΥ 540 ὙΠ 65; [6 5δογιῆςσεβ δοίη [δὲ 
ῬΓοδιρροβιίίου, οἡ νν Ὡς ἢ ἴδ τας βοδίίοη οὗ 1ῃς 
ςσονοϑηδηῖ ργοοσδεαθα, 

οἰῤέεγαυμε.. ΔΙΠΟΥ, πβοσθδδ 11 Βδὺ 
ὯῸ ζοτοΘ ὙΔΘῺ 56 ὑπδὺ 849 Ὁ} ΟΟΥ96- 
Ἀδηΐϊ νοῦ. ὙΠ ὁ] νηρ Οοά" οουϊὰ ποῖ, 
85 5υςἢ, Θηΐοῦ ἰηΐο ἃ σονρηδηΐ "οὗ ἴδ δπὰ 
Ῥϑᾶςο" ἢ δἰπέι! τηδη. Ηδ δὰ ἰδίὰ πιᾶπ 
ὑπάοτ βοηΐοηςθ οἵ ἀθαῖῃῆ. Νὸο ογθραϊοὰ Ὀοὶηρ 
σου ]ά ΤῸ] ἀννἂὺ παῖ ϑοηΐθηςθ ; ἔογ ποῆθ σουϊά 
“ἴλκο ἀνΥΑΥ (Π6 δἰη οὗ ἴπῸ ννου]ά.") Α εονὸ- 
πδηΐ δαὶ ῥγοπιιϑοά εἴογηδὶ [16 ἴο πδῃ ἃρ- 
Ῥεαγθάὰ, ἰπογοΐοσγο, ἱπηροϑϑὶ Ὁ] :--- η}655 ΠΟΤΕ 
ςου]ά Ὀ6 πε ἴῃ ννΒοϑο ρεύβου ἴῃ Οοὐδμοδὰ δηὰ 



ν. 18--- 2. 

οἵὁ πο 5:γεηρίῃ δὲ 411 νγῆ]]ς τε τ65- 
ὩΔογ ἰἱνείῃ. 

18 ΨὙνΒετευῦροα πείτμου τε ἤχει 
»ὴβ χὰ {εεἰσπιοπί νγλ 'ἀεαϊςλῖοα ψίῖδοις  Ὀ]οοά. 

190 ἔογ ψῆεη Μοβεβ μδά βροκεη 
ΕΥΕΓΥ Ῥγεςερῖ ἴο 41] τῆς ρεορὶε δοςογά- 
ἱηρ ἴο τῆς ἶᾶνν, 6 ἴοὸκ τῆς δ]οοά 
οἱ ολἶνεβ δηά οὗ ροδῖβ, ψγἢ} νναΐοτυ, 

ἐὔτι μὰν φηᾷ 1 βολγίες τγοοὶ, δά ἤγββορ, δηά 
5ρΠΉΚΙΘά Βοῖὴ τῆς Ὀοοϊ,, δηὰ 81] τῆς 
Ρεορΐς, 

πιδηβοοά 580. ] ἃ πιδεῖ τορεῖμεῦ (ορ. Νοῖθ οὐ 
«ἢ, νἱῖ. 22); σ8ο, συ ἶετίπρ ἀθδι] 85 Μεάϊδίοσ, 

α: "»πᾶπ, εηάυγε [86 ᾿γ οἵ πιδηβ 
5.ῃ; 4, Οοαΐ, "" ριγοδαθεα ἴο Ηἰπιϑοὶξ ἃ Ομυτοῖ 
ὃγ Ηΐβ οὐνὴ Ὀἱοοά" (Αςῖ5 χχ, 28). 8εε Αἀ- 
ἀσυδὶ Νοίο. 

Τρδὶ {Π|5 15 [Π6 ἔγιιθ ἱπίογργεϊδίίοη οὗ υ. 17 
(πρΐης οὐ {πὸ ἰάθα οὗ ἃ συεπαπί, ποῖ οἵ ἃ 
ἰεΠαπαρη!), ὙΠ} Ὅς πλδὰθ ρἰδῖπ ὉΥ {π6 τῆ γθο 
πετὶ γΈΓϑαβ, νγῃ ἢ Μολοαυ ὠροπ ἐξ ἰπὶ δε φυαν Ὁ 
ἐϊμηγαζίοπ. 

18. ..7 δίδοσ, ῬῸΣ ὙΒΙΟΒ 
(Δ820 ΠΟΙ ΠΟΥ Ὑ88 189 ΖιΙχεῖ (ΟΟΥ̓ΘΔῈ1). 

ἀεάϊκαι Οτ, “Ἰηδυρυγαίοα .᾽" ΘΟ]ΘΠΊηΪγ 
ἀπά (ΟΠΉΔ ΪΥ ἰηστυϊοά. [ἢ χ. 2ο ἴδε νυογὰ ἴϑ8 

γ “᾿σοηδοοσαϊοά." 

19. φερογάδησ 1ο...1 ἙΔΟΝ 5οραγδῖθ ςοπῃ- 
πδῃ4 νγᾶβ Γεθ ὉΥ Μοβοβ ἴῃ σοπέοττη γ 
τὰ [86 ἂν τυ δϊς ἢ δά Ὀδδη σοπιπιμηιοδιοά 
ἰο δἰπὶ ὃγ Οοὰ (Εχοά, χχίν. 3). Ὑεγευροη [86 
ῬεΟρὶε ργοπιϑοαὰ ορϑάϊθηςθ Βιυιῖ (ἢ ]5 αϑϑοηΐ οὗ 

ἢ )25 ποῖ βάὐδηαμδία στοιπὰ ἔοσ ἴῃς (ονο- 
[βηΐ ἴο Ξ'δηὰ ᾿ροη. Ὑπὸ Ὀδϑὶ5 οἡ ννῃϊςῆ [15 
ΓΑ βοδιίοη τόθ νγᾶ5 ργονἀθά ἴῃ [86 5δοχὶ- 
Βα [πὶ ψετὸ οἥπετοά ἃ ἀγὰϑβ (υ. 6). 
9Γ εαἰθοὶ απ οὗ ρα, ΠΟΥ ΘΡοπάϊηρ 

ΒΕΥΈΓΪΥ ἴο 1ῃ6 “ὁ ροσοοςοἤδσγίηρβ᾽" δηὰ [ἢδ 
πθαγιξ οεΓη Θ᾽" πιεπιοποά ἴῃ Εχοά. χχίν. ς. 

«οἰνδ.. ὁγ9ο0Ρ1Ὶ ὙΠεθε δοσοββογίεβ ἅσε ποῖ 
τεπθοποά ἴῃ Εχοά, χχίν. Βυϊ βοδλγίοὶ νγοοὶ 
ἀρᾷ ἤγεθορ ἅγε τηδπίοηδά ἴῃ 1,ον. χίχ. 6, 745 
απρίογεά τη ἴπ6 βρυπΚ]ηρς οὗ ὈΙοοά : φηὰ 16 
ἘΛΙΕΤ νᾶ5 ὑεῖ] ἔογ Κοθρίης πο Ὀ]οοά διά. 
δε ὑοοξ, απ4] Ἐδῖδοτ, δε ὠοοξ 10 8917 «νιά, 

ὅγε λγὸ τοϊὰ ἴῃ Ἐχοά, χχῖν. ό, γ, ἰῃαξ δἴϊογ 
δίοβες μλὰ Ξρτῃκ]θὰ οπε δα οὗ ἴδε Ξδογίῆςί αὶ 
σα οη ἰῆς αἰΐαγ, ἢ6 ἴοοῖς {π6 Ὀοοΐκς δηά γοδά 
"τς ἃ5 [186 Βοος Βαάὰ Βδθ ου πο αἰϊασ. Τῆυς 
ἴδε Δ|1λτ ἢ 1Π6 ΒοΟΚ Ὄροη [τ τοργεβοηϊοὰ 

5. [υξςο; νυ ῃϊςῆ σου!ά φδηΐοῦ ἰπῖο ςονο- 
παηΐ τεϊδίϊοῃθ ὑν ἢ δἰ ΠΕ] πιᾶπ ΟὨΪΥ ΒΥ πηδδῃ5 
αἱ λη διοποπιεηῖ, ΤῊΣ δοοά βργϊπεϊθὰ ου 
ἴδε ρεορίε τεργεβθηϊοα {ποπὶ ἃ5 βῃᾶσεγβ ἴῃ [6 
δοηιην ἀραιῃ. 

20. ἰδὲ ῥίοοά οΥ᾽ 16ὲ {ετία»επι] δίδου, 
(δε ῥίορά οὶ τὸς αοΥϑαδιαῖϊ: ἃ5 'π χ. 29, Εχοά, 
ΧΧΙΥ, δ, 865 4150 ςἢ, Χὶϊ. 2ο, Ζοον. ἰχ. Σὲ 
(φ. Μίχιι, χχυί, 28, σ (ον. χί, 25). 

τυδιοβ... επὐοίμε] ΤῊΐ5 τεῖεῖβ ἴο “86 

ἨΕΒΕΚΕΝ5. ΙΧ. 

20 ϑαγίῃρ, ΤῊϊ8 ἐς τῆς δοοά οἵ 
ἴἢε τεβίδιηεης ννϊςἢ (σοά δίῃ εη- 
)οἰηδά υπίο γου. 

21 Μοζδονεσ ἢδ βρυίπκὶεά υυϊτῃ 
δίοοά Ῥοῖὴ τς τλθαγηδοὶε, δηὰ ἃ]] 
ἴΠε νε8865 οὐ τῆς πιἰ Π!31Γγ. 

22 Απά δἰπηοϑὲ 411 τ ϊηρ8 ἂτε δῪ 
ἴῆε ἰᾶνγν ρυγρεάὰ ψῖ δ]οοά; δηά 
πους 5ῃμεάαϊηρ οἔὨἨ δίοοά 8 πο γε - 
[1551 0η. 

23 1 τυας τιετείογε πεςεββᾶγυ τῃδῖ 

σονεηδηϊ᾽" (ερ. [οϑῇ. υἱῖ. σσ, 5. σχὶ. 9). [1 
Ὀγίπρβ 'πξο ργοπιηίπεπςα ἰῃ6 βροςϊῆς παίμγε οὗ 
με δίπδιεἰς (Ὁονεηδηῖ, ἃ5 5 ζαφυ ννῆοβε ρτο- 
ΤΑΪ565 ψγΈγα σοπαϊτίομδὶ προη ἴπ6 Ρδορ]ε᾽5 οὔθ- 
ἀϊεηςο (ςρ. ΟΔ]. 111. 17). 

Οοάα)] ἴῃ Εχοά. χχίν. 8, ""ἔδα 1Ἁ,οτά :᾽ (ςρ. 
ζοῖπ ΥἹ. 45). “ἼΠ6 σἤδηρε ἀνοϊἀβ Δῃγ Ἴοῃ- 

βίοῃ ἰμδξ πιρῆξ ἤᾶνθ ατίβρη ἔγοιη ἴδῃ 
ἐνδηξε οὶ 5θη8ε οἔ " ἔπε [μογὰ ᾽" (Β εἰ ἘΖ5ς. ἢ). 

μμ20 γομ] ΟτὍἉ, ““ἴὴ γτεξαγά ἴο γοιι." 

21. Το ὙΤδδογηδοῖθ, 45 ἴδ δϑίἀϊηρ Ξσγπιδοὶ 
οἵ Οοὐβ δεΐπρ ἰῃ σονεπαπὲ νυ ἴλ6 ρθορ]ο, 
νν5 Αἶϑο βρυ πκὶθὰ ἢ ὈΪοοά. ὙΤὨίβ, τπουχῃ 
ποῖ δοίυδ!}Υ βἰδίθα, πλδῪ Ὀ6 ἱπξετγοὰ ἔτοπι ψψῃδί 
15 5βαὰ ἴπ Εχοάιυ δηὰ 1 ον ἰςυβ. ΕῸγ 

(1) Α οοπιραγίθοῃ οὗ Εχοά. χὶ]. 9---- ς δπὰ 
[μδν. ν"]}]. 1ο, 12 δῆσνυβ {πδὲ ἴπ6 σοῃβϑοογαίίοη 
οὔ ἴδε Ὑδθογηδοὶο σα οἰ βου πῃ ρΑγδ 6] 1βηηὶ 
1 (Παξ οὗ Αἀγοη; δπὰ ννὸ Κπονν ἔγοπι ἴον. 
ὙΠ]. 20 τὲ ΑἌγοη νγᾶβ βργίηκίοὰ υυἱτἢ δ]οοά. 

Απά (2) οη ἴδε [ζᾶ οἵ Αἰοπεπιθηξ (ννῆδη, 
ἴῃ ἕδοῖ, ἃ τεῆθῦναὶ οὗ ἴθ οτγί χζχίπα! σοπϑεοσζαίίοη 
ἴοοῖς ρίασε, ςρ. οῃ νἱϊ. 27, 28) ἴῃ6 Ηἰρῇῃ-Ρτίεβε 
νγᾶ5 αἰϊγεςίοα ἴο "πιᾶκο δίομοπιθης)" ἔογ {86 
Τδθετπδοῖς (μεν. χνΐ. 16); νυδς νγᾶ5 ἀοης 
Ὀγ πο ϑργίηκ!ηρ οὗ Ὀ]οοά. 

)οβερδυβ (᾿ Αηξ.᾽ ΠΙ. 8) 58 γ8 Θχργεβϑίῃ, {μδὲ 
Μοϑβεβ βργιπκιθὰ ποῖ ομἱγ Αατοη, δῖ ἢ Τὰ- 
ὈδΓΏΔΟ]6 4]5ο, νυν θοίἢ οἱ] δηὰ Ὀ]οοά. 

ῥὲ ργϊπκίοά,..ὁορ 66] Ἐμοῦ, δὲ πὰ 119 
ἸΔΒΙΒΟΣ σργπλίκά,..1ῤ.. 

22. «“Ἵπά αἰνιο) ὙὝΠ6 δάνεγῃ ργοῦδθὶν 
4.811865 ὈΟΓ᾿ [Π6 οἰαιθεβ. “"Οπμὸ »εσῥέ αἰγπουὶ 
σαν, δαὶ 8}1} ρυ ΓΒ οδί]οη 5 ἀτὸ, δοςοσγάϊηρ ἴο 186 
1 ἂνν, πλδὰθ ἢ Ὀ]οοά, απά ἐῤαί ἀρατί ἔγοιη 5μθά- 
ἀΐπξ οἵ Ὀϊοοά πο γεπηϊββίοῃ (ογ, ἔογρίνθηθϑϑ 
ἴλκε5 ρίδςε." ΕῸγ ἰπβίδῃςθβ οὐ “"ρυγιβεδέίοη" 
τλδάς ΟΥ̓ Ὀἱοοά, 566 1,δν. χἰϊ-χνὶ ; ἔογ σᾶϑος οὗ 
ὁ οΥρίνθη 655, [,ϑν. ἵν, νυ. 

Αἡ εχοορίίοηῃ ἴο {6 συΐὶθ ὁσσὺγβ ἴῃ ἴκον. ν. 
11-ἴ3, ὙΏΟΓΘ ἃ Πρ ρούϑοῃ ἰ5 δ᾽ ονγοὰ ἴο 
Ῥγεβοηῖ ἤπο ΠΟᾺΓ 85 ἃ ""[Γεβρδϑϑ- Ἠ τίηρ." Βαῖ 
ἜΥθῃ ἤΟΙΘ ἃ ρΡοΓΙΐοη ννᾶ5 ἴο Ὀ6 θυγηΐ οἡ {Π6 
ΑἸῖαγ οἵ Βυγηϊ-οἤεγίπρ ; νοι ννᾶ5. αἰνγᾶγ5 
ἀϑϑοσίαίθδα νυν ἢ Ὀ]οοά, 

σῥοά απ 9 ὀίοοκ... κεο»εἰρείοη] Τακ χχῖϊ, 20. 

23. πεζε.4.}7] Βοίι. Ὀδσοδυθο ἰδ ννᾶβ 890 
ΡῬτεβογί ρθε Ὁγ (6 αν, ἀπ Ὀδοᾶιϑθ βυςἢ ἃ 
ΡΓον ϑίοῃ ννᾺ5 ἴῃ 1561 ΒΕ Πρ (566 οἡ υν. τό, 
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τε ρατζεγηβ οἵ τπϊηρβ 'π ἴπε Βεάνεηϑ 
8ῃοι ἃ ὃε ρυγίπεά νυν τῆεβ8ε; δυῖ 
{π6 Παάνεηὶγ τῃίηρ8 τπεηιβεῖνεβ νΓἢ 
Ὀδεῖίεῦ ρρ τμῖς τῆδη τῆεβε. 

24 ογ ΟἸτγίβὲ ἰβ ποῖ δηϊογεά ᾿ηἴο 
τῆς ΒΟΙΥ ρμΐασεβ πιδάς ὙΠ παπάς, 
τοῤίε αγε τὰε ἤρυγεβ οὗ τῆς ἴτε ; 
δυῖ ἱπῖο ἤδάνθη [1561 πον ἴο Ἄρρεᾶγ 
ἴῃ τῆς ργεβεηςς οἵ (σά ἔογ υ8: 

17): ποῖ, ΠΟΥΔΙΠΪΥ, Ὀεσαυθο [Π6 γὴΐοβ (Π6π|- 
βείνο πδὰ δΔὴΥ οἰθδηβηρ νυἱγίῃθ (χ. 4, 11). 
ὙΠΟ νά] 6 ἀτόοϑα 5: ΠΊΡΪΥ ἔγοπι ἴΠεῖγ Ὀείηρ ἀΡ- 
}οίπίεί ὉΥ Οοά (μεν. χυὶϊ, 11); ψγῆο ννᾶξ 
Ρ]οδϑοά ἴο δοςορὲ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ ἴδε 5141} δηϊ πηδὶ 
ἃ5 ἃ υϑῇϊςοϊο οἵ δίοποπιθηΐ ἕο ἴῃς οἴεσγοτ᾽β 300}: 
{Π1|5 οἰἴσδου Ὀεΐηρ δϑϑιρηθὰ ἴο ἰξ Ὀεοδυϑο ἰδ 
ἰγριποὰ [86 Ὀϊοοὰ οἵ 6 Οπε ἔτι ϑδογῆςς 
ἴογ 5ίη. 
}αλ ον. ἘἈδίδεγ, 911} 908 1088 (ἴΠ6 54ΠΊ6 

νΟΓα 45 1 νἱ]. ς, “ΘΧΑΠΊΡ]Θ ᾽). 
«υἱέ 1δε45] δυς ἢ [Ὠηρ5 45 ἴθ Ὀϊοοά οὗ 

ξοδῖ5 ἀπά οαἶνεβ (υ. 19). 
ῥεαυεηὶν ἐδίπρ.)] Οτ᾽, “ΒΟΑΝΘΠΪΥ ΡΪδοο5᾽" (45 

ἴῃ Ερῆῇ. 1. 20). ὙΠ γοϊαϊίοπβ οὗ Ηδάνθη 
δὰ οαπτῇ δὰ ὕδθοη αἰδίιγθοά ὈΥ πιδηΐβ 5ἰη. 
Ηε, ννῇῆο [5 ρυγὸ ᾿ἰζδϊ, νου ϊ ΔΠΥ δάπιϊχ το 
οὗ ἀδγκπεβ5 (1 [οδη ἱ. 9), μδὰ (υποβδηροά ἴη 
ΗΙπΊϑο] Ὁ Ὀδοοπιο ἴῃ τορᾶγὰ ἴο 51Π1] πηδη “ἃ 
ςοηϑυμης βγθ ἢ (ορΡ. «ἢ. χί!. 18, 29). ΤἢΘ 
ΗοΙ͂Υ [μον οὗ σοά οουϊὰ 5Π1πὸ ἐοττῆ ἴῃ [5 
ΒΕΓΘΠΘ ὈΓΙΣΒ[Π655 ΟΠΪῪ δῆ [παϊ τοδὶ διοποπιθηςξ 
ἴογ 5'η, Ὡς ἢ νν85 πιδάθ Ὁ ΟὮ γίϑί. 

ὀείεν “αογβε}] Ὅ86 ρἱυγαὶ ἀεποῖίπε ννμαΐὶ 
νν6 5ῃου ὰ ΟΧργδβ5 ὈΥ, ὦ δείίογ ἀἰμπὼ 97 “αεγίβεε. 

4. “4 ποί επίογε) ἘἈδίδεσ, ϑαῦοσοά 
ποῦ (85 ἰὴ συ. 12). 
“ἡ αιγθ) τγρίοδὶ ἱπγᾶροβ ; αἰ βογίηρ Ὸπι [ἢ 

ΛΟ Ποίγρεβ ποῖ 1655 νυ] 6] πη ἃ ὑΠοΟΙΟΡΥΔΡῃ 
οὗ ἴῃς δυη ἀϊβέετξ ἔγοπι ἴῃς 5ιιη. 

ὀεαυεη ἐπε ὍὝΒ Ὠοάνθη οὗ ἴπ6 Ὠινης 
ΕἸΟΓΥ (566 οη Υἱιῖ. 2). 

ποαυ) 80 ἴδαῖ δέ ῥγεσεπί ἀϊρῥεπεαίίον 15 ΟΠ 6 
ςοπῆηυου ὈὨΔΑΥ͂ οὗ ἢ1]1] ἀπά ρογίεςϊ Αἴοπο- 
τηοηῖ; βίηςθ Οοὰ δηὰ πιδῃ ποὺν πιοοῖ ἰορεΐπεν 
νυ] ουΐ ΔηΥ εἰουα Ὀεΐννγθθη (ἢ οπ|. 

ο αρῥεαν] ῬΟΥΘΟΏΔΙΪγ, ἃ5 οὐ Αἀνοοσδῖα (866 
Νοῖθ κίον. ΤΠ Αδγοηίς διζῇ-ργιοϑδί θηϊεγοὰ 
[Π6 Ηοὶγ οἵ ΗοἾϊεβ ΟΠ ὑπάργ ἃ εἱουά οὗ ἰη- 
ΟρΏ56; ἃ5 ΟΠ6 ΨἼὴΟ νγὲϑ ὑηννόσίῃυ οὗ ραζίηρ 
Ἔνθ οὐ ἴπ6 ἴγριςδ)ὶ σμογυαῦϊς ἸἤγΟΠΘ. 

25. Νον γε] Ἀδίδεσ, πὰ ποῦ (45 ἴῃ 
ν. 1211-τ-τῆῦῦ. 14, ἃς ὈΘΙΩΣ ὈΓΘς ον ραγδὶ]οὶ ἴὸ 
τ. 11,12). [1 ννᾶ5 ποοάξι] {π4ῖ ἴΠ6 ΠΟΑνΘΠΥ 
ΡΙᾶςο5 5Βῃοι)]ὰ 6 ρυπβοὰ νυν ἢ ἃ ποῦϊον Κὶπά οὗ 
ΒΔΟΙΗ͂ΘΘ (ν. 23): δηά 50 {πεὺ πᾶν Ὀόδθη:; 
ἐ0γ" (υ. 24) ΟΠ τσὶ [85 δηϊογοὰ ᾿ηΐο πδάνθη 
1561, Τοσοπο ηρ πὴ ἢ Οοά ; ““δηὰ᾽" 
(υ. 25) ΗἰξΚ αἴοηΐης βδεγςθ 15 ποῖ οπο ἴδδῖ 
προς ἴο Ὀ6 τοροδίοά. ῬὍΠῸ ΔΠη14}}Υ τοσυττίπηρ 
ΘηΓΔης68 ἰπίο ἔπ ΓΥΡΙΟΔ] βαποί δ ψΜεῖῈ ἴο 

[ν. 24---6. 

2Ζς Νὸγ γεῖ τῃαῖ ἢε που οῇεγ 
ἈΙπΊβο] ἢ οἴζεη, 25 τῆς Πρ ρῥγίοβθὶ δη- 
τεγεῖῃ ἰπῖο πε ΠΟΙῪ ρίασε ἐνεγγ γεᾶσ 
ἢ δ]οοά οὗ οἴοῖϑ : 

26 ον τῆδπ τὰκ ἣς οἴδηῃ ἢδλνο 
βϑΠεγε βίηος τῆς (ουπάδιίοη οὗ τὴς 
ννοῦὶὰ : θυῖ ποὺνν οὔςα ἴῃ ἴδε οπά 
οἵ τῆε ννου]ά παῖ ἢε ἀρρελγεά ἴο ρυῖ 
ΑΥΑΥ 51η ΌΥ τῆς βδογιῆςε οὗὨ Βιπηβο 

αν πὸ ρἷδος ἴῃ ἴδθ δηζἴγρο. ὙΠ ΕΟΥ ννοτὸ, 
Ἰπάοορά, ἀσθ ΟὨΪγ ἴο [86 ἐβϑθητ δὶ ἱπιρογίθοϊτιοη 
οὗ ἴῃς ἴγρὸ (δε6 οὔ συ. 8). Ὑἢε Αδγοηΐς διρῇ- 
ὑπρι Πλυπρ οδίδιποά ἃ ς᾽ πιρϑο οὗ {πε ροϑϑὶ- 
ΠΥ οὗὨ δἰἱοπεοιηθηῖ, γεϊϊγοὰ ἔγτοπὶ ἴῃς ΗΟΪγ 

οἵ Ηοϊϊεβ. Βιιῖ, ννῆεη 6515 οηΐοσγοὰ ποάνθῃ, ἴἴ 
ννᾶ5 ἴο δἰδηά Ὀείογε Οοά υπιηζοττιρίθαΥ οἡ 
οὖς ὈεΠΔ]ῖ, ““Δηὰ ποῖ τη4ἰ Ηδ 5ῃοι]ὰ οὔετι 
Η!πι56][ οἴη .᾽" Ηἰἷς οπε 56] -οδ]ατίοη οα τῆς 
ο’ῸΘ5 (υν. 14, 28, Χ. 1Ο, 12) ῬοΞββοϑϑηῦ δὴ 
οἤσΔοΥ ὙΠ ἢ οχίοπάς ἴο ἴῃ6 ννῆοϊθ σᾶςθ οὗ 
ΠλΔῃ ἴο {86 οῃὰ οὗὨἁ {1π|6. 

«υὴϑ ([μδν. χνυὶ. 2) ὀίοοά ς᾽ οἱδεγ] ΟΥ̓, 
} ὈΪοοά ποῖ ἢϊ5 οννῃ :᾽"--ϑὸ δῖ ἢθ σδηηοῖ 
Γεβὲ Δὴγ οἷδῖπιὶ οὗ ρεγϑοηδὶ ἀδβοσὶ ἀροη [. 

26. Σὸν ἐῤεη... ἢ 1Ὲ Ηἰΐβ οπϑ ξδοτίῆοθ δἊὲ 
ποῖ ἀνυδι Ὁ]. ἔοσ 41} οογηίηρ {ἰπηθ, Βονν ἰς 1 
(Πδΐ 411 (ὐοά' 5 5δἰπίβ, ""ἔγοπι ἴδο ἔουπάδ[ίοη οὗ 
πὸ ννοτ]ὰ " (ἰκὸ χὶ. ςο), πᾶνε δρργοδοποὰ 
Οὐοἀ δοςορίδοϊΥ (ςἢ. χΙ. 4) ἴῃ (ἢ υϑὲ οὗὨ 5ασχί- 
ἢςο5) Πεθ8 ὑοσα οἵ {δοιπηϑοῖνος υδιυθῖθας, 
πὰ ἀογνοα [ΠΟΙΓ Ὑνου ἢ 5 ΠῚ ΠΤῸπὶ Βεῖηρσ 
δΔηζοΙραίίοπβ οἵ ἴπ6 Οπε ἱπιὸ Οδϊδίοη. [1 Ηἰς 
βδοῦῆοο δά βοῇ ροννοῦ ἴῃ Ραϑὶ {ΠπΠ|6Ὸ 85 ""ἔοσο- 
ογάδι ποὰ " (ςΡ. τ᾿ Ῥεῖ. 1. 20), πιυςἢ πιοτὸ, πονν 
{παῖ 1ξ 15 ἀοί: Δ}}]γ δοςοπιρ 5 πὰ, νν1}} 1 σα βῆος 
ἴοτ 411 διυΐυγο ἀρ65. 

ὀμὲ ποαυ]----ἂβ ἴῃ6 σ456 δοίι ΑΠ}}Ὺ ϑἰδηάϑβ. 
ἐῃ δὲ ἐπα ὁ ἐῤε «υογἰ 4] [,1ῖ. "αἱ ἴῃῆ6 σοῃ- 

βιιπηπιδίίοη οὗ ἴπ6 ἂρθϑ;." (παῖ ἢ] η6 55 οἵ 
{1η16,." ἰονναγὰβ νυ ἢ 411 ἔοστηθσ ἄχος ἢδά Ὀθθῃ 
σοηνουρίηρ; ἰῃ ΓΟ ἢ 411} {ΠῚ ηρ5 ἰη ἤράνθη δηὰ 
ΘΑΓῚΝ γεγο ἴο 6 καϊμογθὰ Ὁρ ἱπῖο υηϊΐΥ ἴῃ 
ΟΠ γϑὶ (Ερῆ. ᾿. το, (οἱ. 1. 20). 

αῤῥεαγε] Ἐδῖδοσ, Ὅθ05 πιϑδηϊ7ζο8ῖ9ἃ 
(ςορ. Ἀοπι. χνί. τό: (ο]. ἱ. 26; σ Τίπι. 
1. στό; σ Ρεῖ. '. 2ο;: σ ΄οδη ἱἰ. ς); σουηης 
ἔοσττ ἢ ΠῸπι ἴῃ6 Ὀοϑοτῃ οἵ ἴῃ Ἐδίπου ἴο γόνϑδὶ 
{Π6 τηγϑίοσιοιιβ ρυσροβο νυ ἢ δὰ θδεη “Κορί 
υηυτογοὰ ἀυης σοιηῖἰο55 ἀρὲ5᾽" (Άοπι. χνί. 
251 ἘΡΏ. ΠΙ. 9). 

0 ῥμὲ ἀτυαν “4 Τιῖ. ἴον ἴῃς ἀἰδαπηυ ΠἔἜηρ 
(845 ιπ υἱὶ. 18) οἵ 51|π.} ΗἰΞξ ρεγίοςϊ οὐδάϊ- 
ὁῆσ6 ποῖ ΟἿΪΥ δὐγοργαϊοὰ “ἐδ ἰπαυ οὗ 5ἰη.,᾽» 
Ὑ Ισἢ δδὰ ρτενδι θά ονεσ ἴδ ννῃοΐο οὗ Α ἀδηγ5 
γτὰςο: Ὀυῖ Πδὰ τοδὶ νδ]ιθ ἴο ργοσυγο ἴπ6 8θο- 
᾿ποη οὗ [86 εοναάρρημαίογ βοαυεν οὗ 51η, ἴῃ 
τοϑροςὶ οὗ 41} ἴποϑοὸ ψῆο ἃγὸ ἰἀθηβοὰ ἢ 
Ηἰπὶ Ὀγ Ἰογαὶ οὐνδάϊθηςθ. 

σαογίδοε οΥ᾽ δί»εεε ] 80 ἴπαϊ Ηδ ννὰβ ργίοεςς 
δηὰ υἱςπι ἰῃ οὐδ: ῥγιοδί, ἰη Ηἰ5 δεὶ οὗ 56]- 



τ. 27, 28. 

27 Απά 45 ἴξ ἰ95 δρροϊητεά ιἱπῖο 
Ἴδη Οπος ἴο αἷς, δι δίϊζοσγ τῇϊβ τῃς 
)υιάρτηεητι : 

28 δὸ ΟἸΒγίβδξ νγᾶβ οὔςε οἤεγεά ἴο 

ἨΕΒΕΕΝ5. ΙΧ. 

ὈΘΆΓ πε 8ῃ5 οὗ πιδηῦ; ἂηά τὑπίο 
ἴπεπὶ τῆλε Ιοοκ ἔογ ἢΐπὶ 511 ἢς δρ- 
Ῥεδγ ἴδε βεσοηά τἰπις υνίτποις βίη ὑη- 
ἴο β8αἰνδίίοῃ. 

πσπσππππππππππππΠὸῆᾷπ- --- τ τ [ΕυῦΠΠπ π-τττ τ τττοτττττ.--.--.-.---᾽ςἘ.- -“΄-“΄“΄ΠΠΠΡ ΄΄΄ἝἷἝἷἝἷἝἷἝἷἝἕἝἕἝἕ“͵͵Ὁ͵8Ὁ8ὉἝΘ.Ἕὀοὀὀὀὀ͵ . 

ΠΟΠΞΕΟΓΔΙΟΠ: ΥἹΓΕΠ, ἰῃ ΗἰΞ οηάιυγδηοο οὗ ἃ 
ῬΟΠΔ] ἀοβῖῃ ἴοτ 5ῖη5 ποῖ Ηἰς οτη. | 

27. «“:)] ἈΔΊΠοΣ, “ ογδσιςῆ 45.) Μέρη 
μᾶνε δυξ οης ρσοῦυδεοπαγυ [ἴδ δϑϑρτιοὰ {ποπὶ 
ἴοὸ ἀο {δεῖγ σοστὶκ ἴΏ.0 Αξ ἀθαίῃ ϑᾶςἢ πηδη 8 
ΌΓΚ [ᾶ5 ΠΠΔΙΥ σἰδιηροά ρου ἰἴ; μβουρῇ ᾿ἴς 
σμδγαςῖοσ ν}}} ποῖ ὈῈ πιδὰὰδ πιδηϊοςῖ ὑπ|}] 180 
ὯΔΥ οὗ Τυάξπιοηξ, 80 ἴοο νγᾶϑ ἰἴ ἢ Η πὶ 
ὍΠῸ νῖ5 “'πιδάδ ἰὴ 41}1 [Ὠηρα ἰκὸ υπΐο Ηἰ 
δτείδγεη "5 (1, 17). ΘΟ γίϑιβ τοῦς οὔ τὸ- 
ἀεπιρίοη νγὰ5 ἀεβηϊεἶγ ςοπιρϊεῖοά ὉΥ Ηἰς 
56 οδἰδέϊοη ; δου ἴΠ6 πδίυτο οἱ ἐΐϊ5 σοβϑυ ἴς 
ληποῖ γεῖ ὃ πιδάδ πιδηϊξεξι. Βυΐϊ αἱ Ηἰς 
ϑοσοη ἀρρδάγηρ ἴπΠῸ υπϑροδκδοϊο σταπάουσ οὗ 
ἴδ σοσκ νν}}} βμΐπο ἔτ ἴω ἴῃ βδϊνδίίοη οὗ 
41] Ηἰς ἔδ μέ] ϑοσνδηίβ. 
“ : ἼΒε νετὸ ργορειῖν δεΐοπρ 

ἴο δοέό 18 ἴοι πῇς Ὑῃϊςἢ ἔο!]ονν. 1Ε1ϊ. ““ἸΠοῖδ 
ἰς ἴῃ τέβεῖνε (ςρ. ς Τίπι. ἷν. 8, (οἱ. ἱ. 5) ἴοσ 
τῦρῃ οὐοθ ἴο 416, δπὰ δῇογ [δὶ πᾶ κπιθπῖ." 

28. 589] ἈΔΙίδοτ (οοττοςΐ τοδάϊης), 80 6160. 
ὥγμη “Ἴδε ΟἸγίσι ;" Ῥηεβὶ δηὰ Κίηρ. 

ΗΒ ἔτει οοπιΐπρ ἱπίο ἔπιε υγοτ]ὰ (χ. ς) ννᾶβ ἴο 
οὔεγ ΗϊΞ ομα δἰἱοηΐηρ ϑδεοτίῆος, ἃ5 ΡῬγιοςῖ, Ηδ 
5 ον οδιτγίηρ οὐ Ηἰ5 τῃράϊλίοσίαὶ νγοσκ ἴῃ 

πεάνθη, "ἃ Ρυίοδξ ὑροη Ηἰξ [ἤγοηθ," Ὁ θη 
δ τϑυάρρεδγβ, ἰδ νν}}} θ6 ἴο Ὀεβῖονν Ηἰς ΚΙηρΡῚῪ 
εἰ οὗ Ξαἰνδίίοη. 

φυα....οὔεγεά ἴῃ ἴῃς ραΞβῖνα Ονυεῦ ἀραἰπϑεὶ 
πε ἀθδίῃ (μδὲ 15 ἴῃ γδϑοῦνο ἔῸΣ πιθη 1165 16 
οπε οἤεγίπρ ; ἀεπιαπάθα Ὁγ ἐϊνίηε. [ίϊςς, 
Ρτγουάεὰα ΒΥ ἀϊνίπα 1 ονο. 

19 δεαν ἐδὲε εἰμ φῦ »ια57}) Α ηυοίδιίοῃ ἔγοπι 
541, 11}. 2. ὕροηῃ ἴῃ6 εγοβς Οἶγίϑὶ “ἰᾶτο 
ἴῃ Ηἴἶβ ον Ὀοάγ" [86 Ὀυτάοπ οὗἉ 16 ςο ]δς- 
ἔνε “δίῃ οὐ 186 νγοσ]ὰ " (ςρ. σ Ῥεῖ. 1. 24, 
]ομπ 1. 29)... Νον Ηδ ἰ5 εηραργοὰ ἰῃ ἐϊΐ5- 
Ῥεηβίης ἴπε νἱγίιις οὗ Ηἰ5 δἴοποπιεηΐ ἰο [ἰηάϊ- 
νἱάυ4] 5ουϊβ:---σῃοϑο οἰαγδοϊοσίςεις ἰς ἰἴῆδῖ 
ἴΠΕῪ “ἼΟΟΚ (οΥ, νυ) ἕο Ηἱπι" (ΡΆ]. 1. 
20). ὍΟρ. [538]. χχυ. ο: “1νο, 15 ἰ5 οἷν Οοά: 
“6 ἊΣ νγαιϊοα ἕογ Η πὶ, δηὰ Ηδ νν}}} Ξανὸ ἃς." 

“δαὶ δὲ ἀῤῥεαγῇ 4.5 ἴὴ 154]. ἰχνὶ, ς. Εν 
ἐγε οὗ τηδη, ᾿πάθϑι, 581} «εε Ηἰπὶ (ον. ἱ. ̓ Ἶ 
Ὀυΐ ““ἴο {πεπὶ ἐμδὶ νγαῖϊξ ἕογ Ηἰπὶ Ηδ 588]] 
ἄρρδαν ὠμὴὸ «αἰυαίίοη;" 186 σοπιρ]εῖον, ἃ5 Ηδ 
νγ»Α5 ἴῃε δυΐδοῦ (Ἰϊ. το, ν. 9), οὗ τμοῖγ βαϊνα- 
ἴοπ. Ὁρ. Οοἱ. {. 4, 1: Ῥεῖ, ν. 4. 

«υὐδομί “ἰ4] ϑιδπαϊηρ ψυ ΒΟΥ ἀραγὲ Ζονι 
ἐὲ: πῸ Ἰοηρεῖ, 85 δὶ ΗΪβ8 ἢγξξ σοπηΐηρ, "τπδὰθ 
βίῃ ἴοσ .5᾽) ( Οοσ. ν. 21). 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οὴ (ΗᾺκρ. ιχ. 4, 9, 14, 15, τό, 17, 24. 
4. Ὑθε ννογὰ θυμιατήριον ἰ5 υϑοά 45 [δ6 

ἀεεισηδίίοθ οὗὁἨ τ1μὲ 1ποδηβο. ΔΙΤΑΣ Ὀγ ΡΏΪο (Ι. 
504), ἁηά Ϊοθερδι5 (΄ Αηϊ.᾽ 11. νἱ. 8; "1. ν᾽ 
ον, ς); 45 4150 ὈΥῪ ΩΝ ΑἸοχ., δῃὰ Οσίζοη. 
Α ἀἰδετεπί υνοσὰ (πυρεῖον, " ἤγε-ρδη ἰ5 υϑοὰ 
Ν ρᾷ 1ΧΧ. ἴογ “σεηϑογ "ἡ ἴῃ ἴον, ἰχυΐ, Σ2. 

δά)εςίνὸ ὃν 15 ΔΡρ] δά ἴο {π6 ΑἸΙΑΓ 
Οἔ Ιποεῆθο ἴῃ ἔζοα. ΧΙ]. ς. 

9. Α5 τεραγάβ [86 ργεροβείοη εἰς, ἰξ πγᾶγ 
ὃς εἰμεν (1) 2ῶγ;---ῶβ ἴπ εἰς ἐνιαυτόν, ""ἴογ ἃ 
(νβο ο) γεατ "" (Ησπι. “11. ΧΙΧ. 32), οὗ (2) 
18|0---α ρΑτΑΪς ἀοπιρηδα ἔογ ἴποϑο νγδο Ἰϊνοὰ 
δείοτε Ομ γισὲ σδπΊα. 
ΤΕ κατὰ ΟΥ̓́ΪΒ6 πεχὲ εἴδιιβα (καθ᾽ ὃν) νὑ7}}} 

πιθ2ὴ “ἀυτ ΠΡ ΟΣ ὁἸγουρδουϊ." 

14, [ηειοδά οὗ αἰωνίου, ΠΔΩΥ ουιγεῖνεβ μᾶνὸ 
ἁγίου; δηὰ 50 ἴῃε [ἰ2]4, Ν υἱς., δπὰ Οορίς νοσ- 
5ι0ῇ5 τελή, Ἴ 6 νδγίδίίοη ἰ5 οὐ πο ἰοχίῃυδὶ νδ]υο, 
δα [5 ἱπίετεβεϊηρ 25 ἃ ἐδβί[ ΠΟΥ ἴο {πὸ υἱονν 
πα υςἢ τγλα ὩΚοῃ οὗ {πὸ πιοδπίηρ οὗ ἴπο ρᾶββᾶρο. 
ἴῃ τηράετῃ {{π|ὸ5 ΠΠΔΠΥ͂ πᾶνε υπάετιξίοοά ὉῪ 
ἴδε " ΕἸογηδὶ ϑρίγίς," εἰζβον οὖσ 1 οτά 5 Ὠἰνίπο 
Ὠαίαγε, οὐ Ηἰς δυπΊδη 5ρίγῖ. ΤΠ 56 οὗ ἴῃ6 
Ῥτεροθίίοη διὰ 566 ΠῚ5 ΒΟΔΓΟΘΙΥ σοηπίϑίοης ἢ 

οἵ {π656 νἱοννβ; δυῖ δαστηοηΐζοα νυν ἢ 
ἴὰς τεΐξγεπος ἴο ἴπ6 ΗοΙγ ϑρίγιι, ΤῊϊβ γοίοτ- 
ἐπος δ γῖμεῖ βαρρογίοι ΌΥ ἴῃς Ὀσομηίηθηςα 

ξἰνεηῃ ἴο 186 ἘΠ]|6 Χριστός ἰπ ἰῃϊ5 σμδρῖοσ: τθ- 
Εὐττίηρ 8511 ἀο65 ἴῃ στ. ΙΣἹ, 14, 24, 28. ὙΠΘ 
ξνελὶ ΗἸρΒ-ρτίεξὲ πεοάθὰ πὸ ὀαρέμηι ἴο 
οἰθδῆβο Ηἰπὶ ἔγοιη 5ἰπ: θυ: Ηθδ νγχᾶς απο» αὶ 
ἃ Ηἰ5 Ὀαρεί5πι νυν τῆς ἩΟΙΥ ΟΒοβί, ἴῃ ργο- 
Ῥαγδϊίοη ἴογ Η!5 ρυίθβε]υ ννοσῖ, [ἢ 186 ρονγεοῦ 
οὗὨ [δὲ ἀποίϊπτίηρ Ηδ “"οἴετοαὰ Ηἱ πιο ψν πἢ- 
ουὶ βροῖ ἴο Οοά," 

16. ἴη δάἀάϊξίοη ἴο ννβδὲ πα5 βθεὴ ὑγροὶ 
Δῦογνοθ, οὔϑογνο [ῃδὲ 

(Α) Τῇὸ νογὰ διαθήκη οσςυγβ ἐγοαιθηῖὶ 
ΠΝ ι ΕΧΧ,., ἀπά ἐΡΒω Τη6Δη5 Σελυὰς, κὸ ᾿ 

(2) ἴπ συ. 18---2ὸο νγὸ βᾶνε Εχοά, χχίν. 
ὃ αυοϊεά; Ποτὲ ἔμ νγογὰ Τεγίδί ΠΥ ἀσποῖες ἃ 
ἐουεμαηί. 

(2) ὙΒΟ ἐπαγγελία, ἤΠοΙθ αἀςϑοςίαίοα τ ἢ 
ἴδε διαθήκη, ἰ5 υϑεὰ εἴ δὲ εἰ»εος ἴῃ ΟἿ]. ]. τ.4--- 
248 οἵ Οοάς εουεπαηί -Ὀτοτησθ5. ΟΟπΊρΡ. 8150 
ΓΒ. νἱ. 17, Υἱῖ!. 6; Ερῆ. 1. 12; Α΄ςἷβ ἢ. ἃς. 

(4) Τὸο 8ρεὰκ οὗ “" ἐγαπεσγει τος πάν 
ἃ ἐείανεν ἢ" (Ὁ. χ5} 15 ἴο Ἰοίΐη τοροῖδογ ἰησοῃ- 
δτιουβ ἰάδας: Ὑνῃογεαβ [5786] ἰ5 οἴη αἰὰ ἴο 
᾿ιᾶνθ ὁ“ ἸΓΑΉΚ γε ββθα " Οὐ ̓β “σονοπδης" (Ποιΐ. 
ΧΥΪΙ, 2: [οϑῇ. χχὶϊ. σό; [υάρ. ἴϊ. λο; 2 Κ. 
ΧΥΠ, 12: [6τ. χχχίν. σ8:; Ηοβ. νἱ. γ, νιηῖ. τὰ 

(5) Τῇε γεΐυγη οὗ ἴθ Μροαϊδῖοσ ἰο [16 
85 ὨΕΟΟΘΘΑΓΥ [ΟΣ [Π6 651 Δ }15Π|ηρ οὗ ἴῃ6 ονο- 
Ὡδηΐ (ορ. 1 Ρεῖ. 1. 3, 4): ψ 816 16 σεΐυγῃ 

.75 



ΗἩΒΒΕΕΝ 5. Χ. 

οὗ ἃ [εβίδῖοσ ἴο [δ υγουϊὰ ἰηνα! δίς ἃ ἰοϑῖᾶ- 
τηρηΐ. 

(6) Το ἰάδθα οἵ ἃ σονοπδηξ τϑουγβ ἴῃ ΧΙΪ. 
44 (ἴς Μεαϊαῖον οὗ ἴ6 Νενν (ονοπμδηῖ)) 
δηὰ Ιῃ ΧΙ. 20. 

16. Τὸ νεγῦ, φέρω, 18 υϑοὰ ΟΥ̓ Πεπιο5- 
ἐποηο5 ([6Δ46}}] ἀηὰ ϑςοοί) οὗ ““ Δ] ρίηξ,᾽" οὐ, 
Ὀσϊησίηρ ἔογυνασά, “ τοδϑοῃβ." ὍΤῊ]5, ΟΥ̓ ΠΟΑΙΙΥ 
1Π|5, πιϑδηίηρ 15 ἀϑϑιψηθα ἴο ἴῃς νγογά Βεγα ὉΥ͂ 
τηοϑβί πηοάοσγῃ σοπιπιοηϊδίοι. 

ΎΤΠε ϑγτίᾶς 1965 ἴπ6 βδτὴθ ὑγογὰ ποῖ ἰῃδῖ 
ἰξ ἀοεβ 'π οἷ. χίϊ. 2) (Δ. Υ. “" 5 η Ποῖ"), 
]οδη χὶΐ, 22, Χχὶ. 19. 
Τῆς Νυΐϊρ. μὲ5 ἐπέογοεά!, “" 5ῃου] ἃ δίκα 

Ρἷδοθ:"---ἰῆθ βάπιὲ νου Ὀεΐηρ υϑοὰ 'ἰῃ Ὁ. :ς ἴο 
, Τερτεϑεηΐ γενομένου (" πηογῖε ἱπίεγοδάδηϊο ἢ). 

17. ὙΠΟ δβϑογίίοῃ δοῖὲ πιδάθ δδοιΐ ἃ 
ἐἰ ρογεηδηῖΐ ᾽" (ἰκὲ ἰδὲ πλδάθ 'ἰπ οἢ. ν. ᾿ δροιΐ 
οὐ ὮΙ ἢ ΓΙ οϑίβ ̓ ) πιυϑδὲ Ὅ6 ἰδκεη 85 [ἰπιϊ το ὉΥ 
[π6 τιδίίεῦ ἴῃ μδηὰ ; ἰδδῖ ἰ5, 1ἰἰ χοΐξιβ ἴο ἃ 
ἀυῖίπε (ονοηδηΐ. 

ΤΠΟ μοπογαὶ ἰάρα οἵ ἃ (ονεηδηῖ 15, ἃ 5οἰεπῃ 
δυλτγδηΐοο ρίνθη ὉΥ ἃ ἢ ἴο πιαϊηΐδίη ἰο- 
τνᾶγὰβ ἀποῖδπεγ ἴΠὸ γοϊδϊίοη οὗ ρεᾶςθ δηά βοοά- 
Μ} (Οεη. χχὶ. 23) χχυΐϊ. 28--- 31), ἔΠεπάϑῃρ 
(α ϑᾶπι. χνὶ!. 4, 4), Ὀγοϊδεγῃοοά (Ζεςῆ. χι. 
14, ΧΧ.). ογ ἰονε (Μ4]. 11. 14). Ρ διΥ, 
{Πεη, ἐεαί 15 ΠῸ ΨΥΑΥ͂ ὨδΟσϑϑΆγΥ ἴο ἴῃς ἔοπηδ- 
ἰἰοῃ οὗ ἃ ᾿σονδηδηΐ Ὀεῖννθοη τδη πα πηδῃ. 
[ἔ ΔΥ σστοηξ πᾶν Ὀδθη ἀοπο ὈΥ ΕἰἴΠῸΥ ρᾶγίγ, 
᾿ξ πηυϑὲ θ6 5εἴ σης (Οςεη. χχὶ. Ὡς, : Κίπρϑβ χχ. 
24); δυῖ ποίμίηρ τῆογο 15 ποούρά, Οπ {86 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ Χ. 

ι 721ε τυεαξρμεῖς 77 1λ6 ἴατο ταςγίβεξσ. τὸ 7164 
σαεγίμες οΓ Οἀγίσος δοάγ ομες οδάέγεα, 14 Ὁ» 
ἐυεῦ λαίά ἑαζεῶε ατυᾶν εἶης. τὸ “4. ἐχλογία- 
Ζομ ἐο λοίά γα: ἐδε “αἰλ, τοὴλ' ῥαδίεπες αμκαὶ 
ἐδπαπξερένίησ. 

σηαρ. Χ. νντὰ [Π6 σοποϊυάϊηρς ννοτὰ οὗ 
ἷχ. 28, “"βαϊνδίίοῃ,,, [6 στοδῖ δγριιπιθηΐ οἵ ἢ. 
ΥἹ!--ῖχ νγὋ5 ΥἹΓί ΔΙ ΪΥ Ὀγουρῆϊ ἴο ἃ οἷἰοϑθ. [|ἢ 
νυ. τ--τι οἵ ἴΠ6 ρῥγεβεπὶ οπδρίον [ἃ ἰ5 τϑοᾶ- 
Ρἰ᾿υἱαϊεὰ Δηὰ εηΐογοεά, ὙΠΙ5 σεσίοη ἢδ85 ἢ ΓΘΟ 
ϑι!ι δ αϊν᾽ϑίοη5, οαοἢ οὗἉ ννῃϊςἢ γοϑῖβ ἸΡΟῚ ἃ Ρᾶ5- 
δῶ οὗ ἴῃ6 ΟἹὰ οσϊδπιθηῖ: (1) συ. Σ---1ο, οὗ 
ἴΠο δεγζδεῖ “αεγίβοο οἵ (γῖϑῖ, οἡ 5. χὶ. 6--- ὃ; 
() συ. 1τ1---ἰΆ, οὗ Ηἰβ δεγζξεῖ νεπίίσ, οἡ 

5. ΟΧ. ΩΣ; (3) υὐ. 14--.18, οὗ ἴπ6 εγύξεί Οὐ- 
“εηαηὶ Ννϊς ἢ Ηδ Ὧδ5 Ἐϑιδ Ὁ] 15ῃθὰ, οἡ [ετ. χχχὶ. 
241, 324. ὙΠ γυπηρ ἱπουρῆξ οὗ ἴΠ6 ϑοςίοη 15 
566ὴ ἰῃ συν. 4, 1ὸ (οποθ᾽, νυ. 12 (οπὸ 58- 
σΠἤοο), ν. 14 (οης οἤεγιηρ᾽,.}), νυ. 18 (“πο 
ποτα οἴϊογίηρ ἴυΓ 51η)). 

1. Σογ] Οπὶγ ἰπ σῇ τβὶ (ἸΧ. ΣἹ, 28) ννᾶ5 
115 ἤορθ οὗ ργθβοηΐ ἐογρίνθηθϑ δηὰ ἢπαὶ 51]- 
νδίίοη ἴο Ὀ6 ἑοιιηά: Σὸν ἴΠ6 {ἂν ννὰ5. υἱτογὶν 
Ροννογίοθα ἴο γίνε ἴῆεβθ. [{ ΟΠΪΥ ξυττϑῃθὰ ἃ 
βηδάονυ οὐ] ηθ (11. 5) οὗ ὃ) ξοοᾶ 81} 8 
Ὁπδὺ ὙΘΧΘ ὃ0 6129 (ΙΧ. 11). 

[ν. ᾿. 

οἴδοῦ δηά, ἀεαδ᾽ οηΐογβα οὗὨ ποοθϑϑιυ ἱπίο 106 
ἰάοδ οὗ ἃ σονεπδηῖξ Ὀείννεθη Οοά δπὰ πδῃ: 
5ῖποθ ἀθαῖῃ 15 [Π6 ΑἸΥ οὗ 5ϊη, δηὰ 5ίη 
δάδογοβ ἕο 411] πιδηκιπὰ. 8:01] πιᾶῃ οδηῃ Ὀδ 
Ὀγουξῆῖ ἱπῖο σοπιπιαηΐοη Ὑἱ ἴπ6 ΒΟΥ Οοά 
ΟἿΪΥ ἰξ ργονίϑίοῃ ὃ6 τηδάθ ἔοτ ἔπε ξογρινεπεβ5 
οὗ δ᾽]5 5ἰη, δηᾶὰ ἢἰβ τοϑϊογαίίοη ἴο ΒΟ] η685 : 
Ὀοϊἢ οὗ ψὨϊοἢ ἀγὸ γον ἀθὰ ἔογ ὉΥ ἴδῃς ἀδαίῃ 
οὗ σππβὶ ([. σας 17}, ἴδε Μοαϊδῖος οἵ δες 
Νονν (ονεηδηῖ. 

ΤὨῖ5 ἀἰσεϊπςτίοη 15 Ὀσουρῆξ οὐ ργοπλ ΠΟ ΠΕ γ 
ὉΥ ἃ Θσοτηράτγίθδοη οὗ Οξεη. χχὶ. 22--- 22 δὰ 
ΧΧΙΪ. 9--- Δ .;--- 

(1) ἴῃ χχί. 22---32 ΑὈγδμαπὶ δπὰ ΑὈἰπιδ- 
Ἰοοβ τηδάθ 4 Ἴονοπᾶηΐ (διέθεντο ἀμφότεροι 
διαθήκην) ; Ὀιυιΐ ἔποΓὰ 15 πὸ σαογίβεε. 

(2) ἴῃ χχὶ!. 9--ξ.32ώ 186 Ὠίνιπο (ουνεηδηξ 15 
Τηλᾶθ ἐπὶ νεκροῖς. 5λας, τοργοϑοηςηρ “ 1ἢς 
βεδὰ οὗ Αὐτγαδδδπι,," 15 ἰδιϊὰ οἡ ἴπῸ δἰΐδὺ δηὰ ἰ5 
Τοοκοηθά δποηρ ἴδ ἀοδὰ ; “ἔτοη ἤθη οο 
Αἶθο ἰῇ ἃ ἤριυγο"" (ςἢ. ΧΙ. 19) Π6 ννγᾶϑ8 Γαι ϑθά. 
ΘΠΟΓΕΪΥ αθογιναγάβ ἃ νἱςῖπὶ ργον θὰ ὈὉΥῪ Οοά 
15 566ῃ ᾿γιη} ἀοδὰ οἡ ἴδ βπιθ δἰϊδασ. [|π [πὸ 
Απεΐγρε θοΐὰ ἴδ6 ρασἕϊθϑ ἴο [86 (ὐονοηδηΐ ποεῖ 
τοροῖδοσ. 

24. ἴῃ νυ.24, 16, ,8 ἴῆτεε ἀϊδοτεηξ Οτοεκ 
γογὺβ ᾶζὲ 41]1} τεηἀογοὰ ἴῃ Α. Ν. ὉῪ "δρρεᾶσ:"-- 
ἴῃ ν. 24) ἐμφανισθῆναι, νὨ Γι 5 ϑεά ἴῃ Αςἰβ 
ΧΧΙΝΟΙ, ΧΧν. 2 δἰπιοϑί 85 ἃ 16 }] ἴετῃ, ""ἴο ἃρ- 
ῬΘΑΓ ΡΟΙΒΟΠΔΙΙΥ͂ :᾽) ἴῃ ν. λό, πεφανέρωται (5:6 
ἴδε ποίβ οῃ συ. 26); ἴῃ υ. 28, ὀφθήσεται; νν ΓΟ ἢ 
ΤΏΘΔΠ5 510 ]} ἴο Ὧδ 866ῃ, ΟΥ̓́ ΘΟΟΙΏΘ νἱϑ10]6. 

᾿ Ηο τῆς ἰὰνν Βανίπρ 4 βῃδάον οὗ 

ε οοὐ τῆϊ]ηρ8 ἴο σοπς, ἀπά ποῖ 
(ἢς να ἱπιᾶρε οἵ τῇς τῆϊηρβ, ςδπ 
Πανογ ὑν ἢ τῆοδβα 5δουῆςεβ ννῃ ἢ {πεν 
οἴδεγεά γεᾶγ δῪ γεᾶῦ σοπάημλ}} Υ πιᾶκε 
τε σοπΊεῖβ πεγειηῖο ρεγίεςϊ. 

ἐδὲ σεν» ἰφιασε οὗ ἐδε ἐῤὶπ 4] ἴῃ ἴῃς Οσοβρεὶ 
νγ6 ᾶνα ἴΠ6 [}}}, 16 Π1Κ6, ργεθοηϊδιίίοη οὗ 18 9 
δοΙ.Δ1 ὑὉδ1ηκ6 (ορ. χὶ. 1 ὁ). ἴη Οβγίςῖ 
αἰοποιηθηῖ, βδηςβοδίίοη, δηὰ ϑαϊναδίίοῃ, ὩΣ 
ἡμεία; ὄνοὺ ργοϑοηΐ ἴο ἴΠ6 δογὸ οὗ ἔδει. 

Οὐ:.. Το ἀε!ηρδίΐϊοη οὗ (γι ϑἐ 5 ννοσῖκ ρίνθῃ 
ἴῃ 186 Ῥβαϊπιβ δηὰ Ῥγορβεῖβ τνγεπὶ ἔωγ Ὀογομά 
1Π6 βῃδέόονν οἵ πε {ἃὰνν; γεῖ, Αϑῖοσ αἱ, [' σὸ- 
τ δι ηθα δι ἃ ἀϊπὶ οὐ] πὸ οὗ {πλϊηρϑ (παῖ νγοτα 
ῥορεά γον, δῃιὰ ποῖ 85 γοῖ δοςοπρ  9η6ά. 

«υἱὲὦ ἐῥοσο...1] ἈἘΛΔίδοτ, αὐὐῷ ὃὉὍἈῈ}9 αϑτὰθ 
ΒΒΟΣΣΪ9}Π1068Β, ΥΟΔΥ ΔΙΌΘΣ ΥΘΑΥ, αὐδίεδ. ὙΠῸ 
Γοΐδγθηςθ 15 οἰ δίηἶν ἴο [Π6 ονοσ- σοουστηρ Παγ5 
οἔ Αἰοποπιεπῖ. Εδςῖ οὗ ἴεϑε ἰηνοϊνεὰ ἃ οουη- 
ξεββίοη ὑπαΐ 1138 ργϑάδοεβθοῦ μδὰ ἐδ] ἴο ὑγο- 
νἱάθ ἴδ ννογϑῃρροῦα νἱἢ ἔγοθάοπι οὗ δοοθϑς 
ἰο Οοὐἷβ ρύθϑεηςθ. Το ἔαςῖ, [παῖ (ῃ6 ϑδπηθ 
ΒΔΓ ἤσο5 πδὰ ἴο ὃὈ6 τοϊϊογαῖοα ἴῃ πονογ- παρ 
διιοςοββϑίοη, μοννοὰ ἴηδὲ ΠΟῪ ἀϊά ποῖ εἤξεςεῖ 
ἃ ἴΓυῃς δηὰ ἤπαὶ δἰοποπηθηῖ. 

ἐδὸ εονιογ: ἐδεγεμπίο)] Οτ᾽ “ ἴῃοθε ἴ[ῃλὲ ἀγαὶν 
ὨοΔΥ (ὙΠ 1Π6Π|} ;᾽) σΟΙΏΡ. Ὁ. 22, Υἱ!. ἃς. 
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2 ἕογ τπεὴ τψουϊά {ΠΕ ποῖ βᾶνε ς Ὁ Βετγείοτε νψῆεη ἢς σοπιεῖῃ ἱπῖο 
ςελοοά ἴο δε οὔετεά ἡ δεοδιιϑαὲ ἴῆλὶ τῆς ννγοτὶἀ, ἢθ 84, ϑδοτῆςς δηά 
ἴῃς ψογβῃίρρεῖβ οὔσας ρυγρεὰ 5ῃου]ά οἥετγιηρ ἴοι ννου άεβὲ ποῖ, δυῖ ἃ 
Βᾶνε μδά πο πιογε ςοῃϑοίεηςε οἵ 5ῖη8.: δοαγ " μαβῖ τῆοιι ργεραγεά πιὸ: Δ0. οὶ 

1 Βυζ ἴῃ τῆοβε «σεγίβοις ἐδέγε ᾿’ Ο6 ἴῃ Ὀυτηῖ οἰξετίηρβ δηὰ “σεγί βιός νκε. 
Ὁ τειῃμειγδηςα ἀραΐῃ πισάς οἵ 5118 
Ἔν ΕΙΥ γεᾶγ. 

4 ἔογ “ὲ 'ς ποῖ ροόβϑιῦὶε τῃδλὲ τῆς 
δοοά οὗ ὃ0}}5 ἀπά οὗ ροαῖβ 8δουϊὰ 
Κα ΔΨΑΥ 5118. 

Ἀεηβε τεβιογοὰ ἴο Ἴοπιρίεῖς ρεᾶςε δηὰ 
οσπυπιοῦ νυ Οοὰ (ςΡ. σ΄. 2. ἰχ. 9). 

Ἅ. ομκο] “" οὔςε ἴοσυ 411.) Ὑῆϊ5 ρυπδοδίίοη 
ἷ5 Ἰὐοά ἴθ ἴῃ6 πενν (οονεηδηῖ: [15 ουϊνναγά 
Ρἰοάξο δοίης 16 "ὁ" οὔθ Ὀαρίϊ5πὶ ἕο ἴΠ6 τγοπιὶ8- 
ϑοη οὗ 5|η5., Ορ. σ΄. 22, ΙΧ, 141 Ἀοῃπ. νἱ. 
4---14. 

εὐσαξηςς Οὗ “1π|} σοποοϊοῦσησϑς οὗ υἱπξογς 
ξἰτοη 5ἰπ5: βυςῇ 845 βεραγαϊοὰ ἔγοπη Οοά δηὰ 
ΟἈἸἸεά ἔοσ ἔτει ὀχρίδίογυ βδογῆοεβ. ὍὅΠ6 οπό 
φλοπῆςδ οὗ ΟἾ τσὶ ἅν1}5 ἴοσ {π6 υηϊηπίογγυρίοα 
Ῥυπβοδίίοῃ οἵ 411] το “ναὶ κ ἴῃ [86 Πρ" 
(1 ]οδη 1. γ, 11. χ.,. 2). 

8. 4 γοποριόγαπος ἀφαὶη "παδε] ΤΠ6 Οτοοκ 
[5 ΞΙΓΊΡΙΥ “ἃ ΓΕΠΙΘΙΏὈΕΤΙΙΡ :---ἃ τοδὶ ἰης ἴο 
ταϊη οὗἨὁ 51η5 ψνὨισἢ, ΔΙ Που ἢ “' ραϑϑθὰ ονοῦ 
γουγχῇ [86 ἐογθοαγάμος οἵ Οοά " (Άοπι. "]. 
44), ςοηηυεα Δάπετίην ἴο ἴΠ6 ρΡθορ]δ: 50 τηδῖ 
ἔνετν τεϊ γηΡ ΠΥ οἵ Αἰοηεοηιοηξ οΔ] θα ἴοσ 
πεν ἴγρίς 2] βδουιῆςοϑ, "" θεσδιι56 οὗ τῆς ὩΠΟ]θδη- 
ἢκϑ5 οὗὁ ἴῃς “δ! άγεη οἵ [5γδθὶ δηὰ Ὀδθοδιιϑὸ οὗ 
81} {πεῖν 1Γαπϑρυοβϑίοηϑ ἐς αὐ δεὶγ οἱμα" (Ἰκν. 
χτὶ. τό: ςΡ. 1 Οοτ. χν. 17). 
Τῆς ςοῃέοββϑίοη οὗ ἴθ ρῬϑορὶε5 5'π5 Ὑγ5 

τηδέθ, ηοῖ ονϑῖ ἴπ6 μοδὰ οὗ ἴδ εἰδίη ρσοαῖ, Ὀυῖ 
οὐοσ ἰδδλὶ οὗ ΠῸ ᾿ἰνηρ ΟΠ6 : ννῃς ἢ Ὀοτο {Π6πὴ 
ΔΥΣΑΥ͂, σνυτηΟ  Ι Δ Ϊγ, ἰο ΟὈ]νίοη ([μον. χνὶ. 21); 
--Ρρυὶ ουἵ οὗ 5'5ῃϊ δηὰ ΟΥ̓́ΣΓ, ΥΑΙΠΟΥ 
ἴβλη δἰοποά ἔοσ. 

4. οὗ δε] «πά 9 ξοα!.] 5111] Ροϊπεηρ ἴο 
ἴδε ὉδΥ οὗ Αἰοπειηεπῖ (ςρ. ἰχ. 12. 13). 

ἰαλε 4447} Ὑπὸ νογὰ υϑοὰ ἴπῃ [58]. νί. 7, 
Ζεκλ. ". 4 (Α. Μ΄. “" σδυιϑεά,. ἴο Ρ455"). 

δ. ἤγδεγεζογε)ῖ ϑίιῃηςθ πὸ Ἰοραὶ ϑδογιῇςθβ 
ἘΈῈΓΟ ὉΠΑΌΪΟ ἴο τᾶ κα ΔΩΥ γο 4] αἰοποπιοπί, [ῃ6 
Ῥτορβεῖς Ῥϑαϊπὶ γεργοϑοηῖϊβ ἴῃς ϑανυίοῦΓ 845 
Ρυτηρ ἴῆοϑο βδογἤςθϑ δϑίθ, δηὰ 50 5: η 
ίογς (θεπὶ Η15. οὐχ ρετίεςϊ ορδεάϊθηςε δηὰ 5ε] - 
οὐϊδίϊοη. 

εὐέχη δε]---ἴῆο “ΟΠ τῖϑι ἢ οὗ ἴχ. 28. Τμδὲ 
ἴδε Ρεδὶπὶ τοίετϑ ἴο Οἢγίϑὶ 15 ουϊάθηξ, ἔογ 

(0) Τπε βρϑβίκοὺ ἰ5 οπς ννῆοϑβε σοπηηρ πδὰ 
δόρῃ (ογεϊοϊ ἃ “ ἴπ {86 νοϊαπιθ οὗ ἴπΠ6 Βοοκ "" 
(ν. 2}: δυῖ [ἴ νγᾶ5 οὗ Ομγϑὶ τῃδὶ "" Μοβοβ ἴῃ 
ῖ τοὴ ἃηὰ τῃ6 ῥγορῃείβ ἐϊὰ ννηῖο "ἢ ([ὁ8η 
᾿. 44). 

(1) ἴῃ Ομ ιγῖϑδὲ ομἷγ σᾶῃ σὺ. 8 δηὰ 12 ὃ6 
τεζοηο δὰ ; “" ΤΥ [͵μνν 15. ὙΠ τὴν Βοατὶ;" 

ἴογ 8ϊη του ἢαϑὲ δὰ πὸ ρίδδϑυγε. 
7) ὙΠ αδΩ 5414 1, [,ος 1 ςοπις (ἷπ 

τῆε νοΐυαπιε οὗ {πὸ θοοκ ἰξ 15 υυγιτθη 
οἔ πι6,) ἴο ἀο τὴν ν]], Ο Οσοά. 

8 Αδονε ψῆδη ἢς βαϊά. ϑδογίῆςθ 

“ἐ γπηΐπα ἱπίαυεε5 μάνα ἰάκεη Βοϊὰ οὗ πη" 
(ςΡ. [54]. 11}. 1). 

(3) Ἴδε τείεγεποο ἴο (ἢ γίϑὲ σίνος ΠΑΓΤΊΟΗΥ͂ 
ἴο συν. 12---17: ἴῃ ὙὨΙΟΝ ΟἿδ ὙΠῸ 15 Ὀυγάοηοά 
ὙΠῚΠ} Πυ ΠῚ ὈΘΥ 655. ὁ6 1] 41} 65 ) 5011“ 18 ὯῸ Ρᾶγ- 
ἄοῃ, Ὀυῖϊ ἀρρθᾷὶς ἴο οὰ ἴογ ποῖρ, νυ 106 
ΠΟΓΔΙ ΠΥ ἰδὲ Οοά “ {1 η Κεῖ ἀροη ᾽" Ηἰπι. 

(4) Τα ςοπβάεηςε ν ΒΟ ἢ [86 οὶ 
ΤΟρΓΟΘΘ 5 ̓ ς οὐγη ΟὈδάϊεηςο ἃ5 ἴπῸ ΟὈ]οςῖ οὗἁ 
Πινὶπε σομρ ΔοθηοΥ, δηὰ 85 οἴεοςοϊίπρ ἴἢ6 ἐπὰ 
νος [6 Ἰορ 4] 5δου ῆοδ5 ροϊηιοὰ ἴο, Ὀπῖ σοιυ]άὰ 
ποῖ δἰϊδίη, 15 δρργορτίδίο ἴο ποπθ Ὀυΐ (ἢ γίϑβί. 

ἑπιΐο δὲ «υογἰ Ἀτεκδίεε Η! 5 φιιργδ- πὰ π- 
ἄδπο φίογυ ; ἴθ φίογυ ψνῃϊςἢ Ηδ πδὰ “" δεΐοτο 
186 ννογ]ἀ ννδβ᾽" (]}Θὁδὴ χνὶϊ. 9). Ορ. ]οδη 
111. 17, .1Χ. 39.) ΧΥΪ. 28. 

δασγίβες από οὔεγίησ)] ὍΠα ἔοπηοσ οὔ ἴΠ656 
οττὴ 5 15 Δρρ Θὰ τηογὸ ϑρϑοῖδ! νυ ἴο [86 5’ ρϑδςθ- 
οβουηρ5᾽ ([μεν. ΠΣ, 6, 9, νἱῖ. 11---34}, ἴῃς 
Ἰλῖίεγ ἴο {πὸ πηοα] -οὔογιηρ. ὙὍδὸ δυγηΐϊ- οὔτ. 
ἴῃρ5 δηὰ 51:η-οἴεγίπρϑ ἅσὲ βρόκεθη οὗ ἴῃ υ. 6. 

«υομάσί πο] {2ὲγ θυ ἠοῖ {Π6 ὁπά αἰπιθά 
δῖ ἴῃ (Π6 Πιίνιηθ ἀτγδηροηεηῖβ. ὙΠΕΥ οδηῖς 
ἴῃ ΟΠἸῪΥ γον ϑΟΠΔΙΪΥγ, 45 ἃ τπθᾶη5 ΌὈΥ ν  ἰςἢ 
ΤΘη πλχῆς Ὀδὲ ᾿Γαϊποά ἴο ἄγανν πᾶσ ἴο σοὰ ἰῃ 
Ἰον , τονογοηῖαὶ, 1{ἰ}, δηὰ 5οὸ 6 δπδυϊοὰ ἴο 
οὔοΥ Ηἰπὶ (εΡ. [6γ. νἱῖ. 21----. 2}. 

Ω ἐοάνν ἢ 80 {Π6 0 ΧΧ.; Ῥαγαρῃγλϑῃ δ, 45 
1 ἀοοϑ οἰϑθννῆογε, ἰῃ ἃ ἀἰβῖςυ]ῖϊ ράβϑαρο, Τἢδ 
Ηδεῦγονν (ςΡ. ποῖθ οἡ 58. χὶ. 6) 5. {Ππόσγαὶν : 
“Ἐλτβ ἢαϑὶ Του ἀϊρροά ὑπο (οτγ, ἔογ) Με :" 
ΘδΓ5 ἱπῖο ψ ῆς ἢ ΤῊΥ οτὰ ΤΔᾺῪ 5ιηκ ἄξερ. 
Το τοπάθγης οὗἉ {πὸ ϑονθπῖν 566 ΠῚ5 ἴο ἱπηρὶγ 
[παι πον υπαοτβίοοα ἴῃς ρᾷϑϑαρο οὗ Μοβϑίδῇ, 
ὙΠοθ6 Οδοάϊθηςσθ ννα8 ἴο Ὀθ Θχῃιδιοα ἴῃ τΠ6 
γϊάσε οὗὨ ἱπίδθηϑδε Ὀοάγ 5ιμᾶοτηρθ (Ρ5. ΧΧΙΊ!. 
14. 14). 

7. 7εορι] ἘἈΔΙΠΟΥ, 1 δὲ σοταφὶ ἰπ ἔμ 1Π]- 
πηθηῖ οὗ 1ἴΠ6 ἸΠΔΠΥ ἴγρεβ δηὰ Ὀγορθοοῖοβ σοη- 
ἰδιποὰ ἴῃ “Π6 νοϊυπιθ "ἢ οὗ ἴδε 1,νν. Οομπρ. 
[δὴ νὶ. 28. 

9 ἄο ἐῤν γε Το νψοῦκ οὐὔἱ 4]] σοάδξβ 
Ὑ}} σοησογηῖης Η!πλ: Ὀιϊιξ οβροςίδ!!}γ, ἴο οἴἶεςῖ 
νῃδὶ Οοὰ παὰ νυν] τεβροοῖπς [6 ΤηγϑίογΥ 
οἵ πιδη 8 τεάειηρίϊοη ;----ἰἢδὶ [Π6 Ἰῃν] ΟἸΔὈ ΠΥ ΟΥ̓ 
16 ἰανν οὗ τἱξῃϊςδουϑηθβ5 βδῃουϊὰ Ὀδ ἐβϑι Ὁ] Πβηοὰ 
ἔογ ενεὲσγ ΟΥ̓ ἰπᾶὶ νΕΓῪ ἃςῖ νυ ϊςἢ ϑοσυγοά ἴῃς 
Τεπηϊββίοη οὗ Ὠυιπιδῃ 51η. 

8. «“δουε «υδέη δὲ «αἰάΔ ἈλΊδοΓ, “ Ἡανίης 
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λῃά οἤεγίηρ ἀπά δυγης οἤετγίηρβ ἀπά 
οὔογίηρ ἴοτ εἷὶη ἴδου ννου]άεβὲ ποῖ, 
ποίτῆεγ λάβε ρ᾽εδϑαγα ἐδεγεῖπ; νὨΙΊΓἢ 
ἅτε οἤεγεά δγ τῆς ἴἂνν; 

ἼὝΠοη 5414 ἢς, ἴ,ο, ἴ οοπιε ἴο 
ἀο τὴγ ν}}, Ὁ (ἀσοά. Ηε τακεῖῇ 
ΑΥΑΥ ἴῃ ἢτϑῖ, τπᾶῖ 6 ΠΊΔΥ 65:2 15ἢ 
ἴδε βεςοπά. 

10 Βγ τῆς νος νν}}] νγὲ ἂγε 8384ης- 
εἰβεα τῆγουρῇ ἴῃς οβετίηρ οἔτδε ον 
οὗ [εἐϑὺ8 ΟΒγίβε οηςς ,ὺγ αἰ. 

11 Απάᾶ εἐνεγυ ρῥγίεϑε βίδπάετῃ ἀδι}}γ 
ταϊ βία ρ; δηὰ οἴξεγίηρ οἴϊοῃτιπΊδ8᾽ 

ἢγϑὶ 5αἱα :""---ἰη (ἢ6 φαγί οσ ννογάς οὗ ἴπ6 αιιοίδ- 
ἄοη. Τὴθ ὙΓΙΟΓ τ ]5}η65 ἴο (4]} αἰἰεηζίοη ἴο 
{π6 οἰηρῃδίις Τόεπ οὗ 16 Ῥβαὶτὴ ("“Ἴ εη βδιὰ 
1"). Αἢος [86 ἰπϑυδῆηςίοηςν οὗἉἨ 1Π6 σογοτηοηίδὶ 
βγϑίεπιὶ πδὰ Ὀδθεη οἰθασ ὌΧΒΙΙϊοὰ, ἐῤεπ (Πδ 
ΒΊ]εςῖ ϑογναπὲ οὗ (πὸ 1 ,ογὰ Ἴᾶπὶὸ ἐογνναγὰ ἴο 
οὔετγ {ἢ6 οὔθ {{||6 βδουῆςθ. 

δϑαςγίἥεε απά οὔεγίη) Οτ᾽ (σοττοςὶ τοδάϊηρ), 
εἰ ϑδςγῆοοθ ἀπά οἤοσγίηρϑ.᾽" 
«υδὲο Ὁ} ἈΛΔΊΒοΥ, Βσ! 88 (Δηἀ 50 ἰη υ-. 11). 

9. ΤΠε ἴπιθ τοδάϊηρ ἤοῖο 15 ψδουΐ 186 
νογάς, “Ὁ Οοά," 

ἐῤε γἥγἢ Ὅς Ἰοραὶ, τγρίςαὶ, οβεγηρϑ. 
ἐδε “εεοπ}] Ἠΐϊΐ5. ονη ἐοξ οὐδάϊθηςο 

ἐἐρνθη ὑηἴο ἀρλίἢ " (Ρ}}]. 1... 8). ΤΟ, 45 ἴΠ6 
ΔΌΡτορσίαΐϊα πηθᾶη5 οὗ εανὶπρ πηδηϊιηα, ννᾶϑ8 
ν μαι Οοά ν]]οδά ; νν παῖ Ηδ μιαὰ ν]]οά “« Ὀ6- 
ἴοτε {6 ἐουπάδιίϊοη οὗ ἴπὸ νοῦ" (1 Ῥεῖ ἱ. 
20). 

10. 8» 1δὲ αυδίεῦ «υἱῆ ἘἈδίδοῦ, 1π νἱσῦπο 
ΟΥ̓͂ ΜΒ1Ὸ} Μ111:;---Οοὐ δ ν}}]} σοποογηὶηρ {π6 
βαϊνδίίοη οὗ πο (1 ΤΊπ,. ἰϊ. 4), τουρῃῖ οὐ 
ὈγΥ ΟὨτῖϑβί. 

ἄγε απο βε Ἀδίπογ, αν ὉΘΘ0. Βδιποῦῖ- 
ζ164, ΟΥ̓εομσεογαιεά ἴο Οοά (566 ποίς οη ἰΪ. 
11). Οοιηραο Ὁ. 29, ““ἴπ6 Ὀϊοοὰ οὗ (ἢς 
(ονεηδηΐ, ννδεγενν ἢ (οτ, ἴῃ νιγίαθ οὗἩἨ νυ]. ἢ) 
Βα ννᾶϑ βαποῖβεά " (ορΡ. ΕΡΉ. ν. 26). 

οπε ον αἰῆ Ὄι5 πα Ὀε σοπηεςίοα ΟἸἘΠΟΓ 
1 ὁ ΟΠοΓΙ ΠΡ) οὐ ἢ “' σης! δοά." ΤΠθ 
ΤΟΙΤΊΘΥ ΨΥΑΥ οἵ ἰακίηρ 1 ββεῖὴβ ἴο ὃθ πιοϑί ἴῃ 
ΒΑΓΙΊΟΩΥ ΜΠ υν. 12, 14) ΥἹῖ. 27, ἰΧ. 12, 
26, 8. 

11. ΤΏ ἀγρυπηεηῖΐ ον ρᾶ5865 ἔγοτη ἴδ 
ὮΔΥ οὗ Αἰοποπιεηῖΐ ίο ἴδε ἀἀδι]Ὺ ϑδοσιῆςεβ. 
ἼΤῊΟ 584Π|6 σμδγροθ ἌΡΡΙΥ ἴο ἴπεϑο: (1) ΤΕΥ 
Δ΄ΤῈ ΠοΟηϑίΔΠΕΥ τεροδῖοά; δπηὰ (:) Εδοῃ οπς 

Φοῖ ἴῃοπὶ ἰ5 ᾿ῃοῆΠςδςίοιιβ. 
“ἰαπάε! 6 ὙὍὌΠε ψογὰ υξεά οὗ (δε 1μεν!ς Δ] 

ΤὨΪηἰϑίειβ ᾿πΠ Ὠουῖ, χ. 8, χυ ῖ. ς, 71 85 οὗ 
βουυδηΐβ βΈπογα γ, Σ Καὶ, χ. 8,2 Κιον. 2ς. 

ἑαἦε αευ}}] ὙΠῸ ψογὰ 5 οἴξῃη υκοὰ οὗ 
ΓΙ ρῥίης οὐ τμαὶ νν οἢ βυστοι 8, οσ δάμογεβ 
ἴο, ἃ ἴηρ. ἴπ σ Ο(ἤγο. χχὶ. 8, 45 ἤεσο, 1ἴ 15 
Δρρὶἰδὰ ἴο 16 σεπῆοναὶ οὗ ρυξ. 

[ν. 9---Ἰσ: 

τῆς 54Π|6 βδογίῆςββ, Ὑν} ς ἢ σΔΠ ΠΟΥΕΓ 
ἴΔΚΕ ΔΥΑΥ͂ 51η8 : 

12 Βυὲ τη18 πιᾶη, αἰζογ, ἢς ἢδὲ 
οἥεγεά ομἊ βδογῆος [ὉΓ 51Π8 [ῸΓ δυεῦ, 
88ϊ ἀονγη οἡ ἴδ γίρῃξς ἢαπά οἵ (ὐοά ; 

12 Ἑτοπι Πεποείογιῃ Ἐχρεςτείηρ: {|}} 
ἢ!5 ἐπϑηλ68 δε πιδάς ἢΪ5 ἰοοϊζβῖοοί. 

14 Εοντ ΌΥ οπε οἤεγιηρ πε Ββδίὴ 
Ρετγίεςϊζεα ἔογ ἐνεγ ἴἤεπὶ τῃδῖ ἅγε 5δ4πο- 
τποά. 

Ις ἤῥονγδηῦ τὴς Ηοὶγ ΟἸιοβὲ ]5ο 
Ϊ8. ἃ ἩΜΙΓΠΕ85 ἴὸ 15: ογ δίζεγ τῇῆδι δε 
ἢλὰ 5414 Ὀδεΐογε, 

12. Διὶ ἐῤὶ: »ιαπ, αῇεγ Ἐδίδεσγ, “" Βυΐ 
Ης, ψ βοη." 

,)ῶὼν εὐερ,] ἴῃ νἱῖ. 3 δῃὰ χ. σ᾿ [86 ρῆγαϑθο ἴα 
τεπάογοά, "" σοΟΠΕΪΠ02}1γ "ἢ (Ππιοσα Ἔχαςῖγ, “ἴῃ 
Ρεγρείυγ,.)). ΤὍῆδ ρυπείυδιἝίοη δίνοῃ Ὁ [86 
ΑΟΥ. 18 ἐμδὲ οὗ Οἤτγγβ., Τβοορῆγϊῖ., ΠΟΥ, 
Δα Δο πιάπη. Ὑ8ὲ σγιἢῃπὶ οὗ (ἢ6 Οτεεκ, 
ὨοΟνΨΟΥΟΥ, 15 ΥΟΓΥ͂ αἰ ΒΕ ΠΟΥ ἴῃ ἕανουγ οὗ ρυΐ- 
Πρ ἴῃ6 σοσηπηᾶ ΔΟΥ “ὁ 515) δπὰ Ἰοϊπίηνρ ""ἴογ 
ἔνε " ὙΠ νυν βαΐ (Ο]]ονγ5. ὅ80 {δὲ ὅϑγγίας: 
“ Βιυῖ [ἢ]|5 τῆδη οἴεγοα ομθ βδογιῆςθ ἴοσ 5ἴης, 
δηὰ 5.ἴ6 ἄονῃ δὲ ἴδο ξϊ δδηὰ οὗ Οοὰ ἴοσ 
ονον. ἢ ὙῊΪ5 σι ρΡΓ 165 ἃ ποτε σοτηρὶοίθ δ {Πε5]5, 
ΑἶΞο, ἴο πὸ “" Ξἰδηάδιῃ ἀδῃΠΠ}γ ᾽ οὗ ν. 1. 

13. ἔγονι δεπερύογι ἐκρεῖ] οὐ, Ὑ Ποηςο- 
ἔογνναγὰ ννδιτίηρ :,) νγαϊτηρς ἢ Ἰοηρ-συβεγιης 
Ῥδίίοηςε ἔσοπι ἀρὸ ἴο ἂδὲ (45 ἴῃ σ Ῥεῖ. ἰϊϊ. 2ο). 
ἴῃ ἴχ, 28, πραγὶν (Π6 βᾶπιῈὲ ννογὰ 15 υϑοὰ οὗ Ηἰ5 
Ροορ θ᾽ 5 νυδιτηρ ἕοσ Ηἰ5 γεοΐαυγῃ. 

14. δεγγειεάῦ 3ὸῶὼγ ευογῇ Βτουρῆς ἱπίο ἃ 
δἰδῖς οὗ σἼςοϊηρὶεῖθ δηὰ υὑπιηϊοττιρίοα οοπι- 
τουηΐοη ἢ σοά. ΟΡ. υ-. 1, Υἱῖ. 19. 

ἐδαὶ ἄγε ταποιβο] Ὑμαῖ γὶεἸὰ {πεπιβεῖνεβ 
ἴο [ῃὴ6 ρονγοσ οἵ (ῃδῖ εομσεογαίίοη ΜὮϊςῃ Ηξ 
μὰ ὈῬεβίοννεα ου ἴπϑῃ (νυ. 1ο). ΟΡ. ἱ1. σχ. 

15. ῴῷρῥεγεορ,...7 1.18, Αηάὰ ἴῃς ΗοΪγ ΟΠοκὶ 
αἰςο Ὀελγεῖς υυνπεθα ὑπίο 1.5: Πσοηβιτηϊηρ 
ννδδῖ π85 Ὀθεη βαιά δϑοιυΐ [6 “" ρογίοςτίης ἡ οὗ 
ἴῃοβε ννῆο δοϊάε ὑπάσι ἴῃ6 σοηϑεοσζαίηρ ροννεν 
οἵ ΟΠ 515 (ονεπδηΐ. 

"αἰ δείζογε)] ὙὍΠε Ὀεβὲ νεϊϑίοης αηπὰ Μϑ5. 
ἢανο 5 ΠΊΡΙΥ “ 5414.,.) δοπῖὸ Μϑ85. δηά ἴγϑπϑ- 
Ἰδϊ᾽οη5 ΘΙ ΡΡΪΥ, Ὀεΐοτο υ. 17, ὙΠ οη Ηδ 581}, 
ΟΥ, “Ης δἤεοσνναγάς βαϊ ἢ.) ἴο Ἴσοχλρίοϊα 1Π6 
βοηΐοηςο ψ Ὡς ἢ Ὀορίηβ, “ Αἴοῦ [δὲ Ης 541ἀ.᾽} 
Μορί πιοάογῃϑβ βξυρροϑβε [ῃδί π6 νυυοῦ θοστοννβ 
(ἢς νογάβ “"βαϊἢ {πὸ 1,ογά "ἢ ἔγοτῃ [6 ὑτὸ- 
Ῥδοῖϊς ἰοχῖ, πὰ νυϑᾶνεβ {ποπὶ ἱπῖο ἢῖ5. ον 
ϑίδίοτηθηζ (ςρ. οὔ Ὁ. 9). “Αὔοσ Ης δαίῇῃ 
βαϊὰ, ΤῊΪ5 15... ἀἄδγε:; δε Ζογά “αἱὲῤ, Ῥαϊύηξ 
ΤΥ ἴα ὑροὸῇ {πεῖς ποατῖ, ἀροῦ {ποῦ πιπὰ 
αἶδο Ψ1ΠΠ, ς," ὙΠι[5 Πᾶ5 ἴπῸ δάνδηϊαρε οἵ 
Εἰντηρ Ργοπλϊπθηςα ἴο τῆ ἔννο οἰεπιοπία οὗ ἴπε 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ, ἡ ΠΙςἢ σοττεβροπά ἴο ἴπὸ ἴννο ρατῖβ 
οὗ [6 δϑβογίίου ἰῇ το ας; βδησιβοδίίομ, δηε᾿ 



τ. 16---22.} 

16 ΤῊΙ5β ἐς τῆς σονεηδης τῆδλῖ 1 νν ἢ] 
τλς γι τπεπὶ δε τἤοβϑε ἀΑγ8, 

ἡἶπ μι β6τἢ της μογάὰ, 1 νν}}} 4 ρὰξς πιγ ἰδνν8 
Ἰηῖο πεῖ Ὠεαγῖβ, δπά ἱπ τπεὶγ πη 8 
γη}}1 νῆῖςε ἤδη ; 

17 Απά τΠεὶΓ δ᾽η8 δπὰ ἱπ|4 1168 
ΜΠ} 1 τεπμε θα ῦ ἢῸ Ππιοζγα. 

18 Νονν ψσῆεσγε γεπἰβϑίοη οὗ ἴῆςβ8ς 
5) ἐδέεῦό 'Σ ἢῸ τποῖς οἤεγίηρ ἔογ 
5ἰη. 

ἰπτεεάοπι οὗ δοοεθβ ἴο σοά. 70 5ιςῇ 45 ἕδνε 
ὁ (ὃ ἰλὺν οὗ ἴῃς δριπὶ οὗ [ἴδ ἴῃ ΟΠ γϑὲ [6ϑὺ5 ᾿" 
ΞΌΓΑΥ ΩΡ ἰθοηι, “ὁ ἸΒΟΙΟ 185 ΠῸ ςοπάοεηηδίϊοη "ἢ 
(Άοαι. νἱ}. σ, 2). 

18. γορι.οη] ΤὮΘ ψογά υὑποὶ ἴῃ [εν. χχν. 
ἴῖο (Δ. Ν. “}ι:δεσγίγ "). Ηδεγε 1ἴ σοττεβροηὰϑ 
ἴο 186 “1 νν}}} γοπιοπιῦοσ ΠῸ πιογὸ " οἵ σ΄. 17. 
ΤὨκ τεζοσά οὗ 5ἰη Ξποιϊὰ Ὀ6 οβδοθαὰ ηο 1688 
ΒΓΕ ἴΠΔη (πὸ τοοογὰ οὗ ἀθὺϊ ννὰϑ οἡ ἴδ 
Τοπηίηρ ἴῃ οὗ (Ὡς [0116 ὙΦ ΔΓ. 

ΟὐΙ. ΤῊΙ5 ““ ΓοΙηἰδϑίοη οὗ 51η5᾽ νγᾶβ 6χ- 
ΡΓΕΘΕΙΥ τηρηςοποά Ὁγ οὐὖν [οτὰ 45 ἴδε ἔγι οὗ 
ἴδε " Νεὺν (ονεηδηῖ," Ὡς Ηδ εϑιδὈ 5μοὰ 
ἴΏ Η!5 υἱἰοοὰ (Μίαι(. χχνὶ. 28). 

πὸ πι0γ6)ὺ ΟΥ̓Χ, "'Ἴο Ἰἰοηρεγ:" --οίποθ ἴδβεῖο 18 
50 ἤΠΒΕῚ ποοὰ οὗ [ἴ. 

19θ. ΤΕ ΤῊΙΚΡΟ γτεδλῖ Αηζυπιοηῖ, ψ Ὡς ἢ 
δεζῶπ δὶ ςἦ. ν, σ, δεΐηρ σοπιρ]εῖθ, Δη ὀχβοτγίδ- 
Ὅση ΠΟΥ ΓΟ] Ἰοννβ, βία ἰο τπδξ νν ἢ ἢ σΔΠ6 
ἴῃ δ ἴθε οἶοβε οὗ ἴθ ϑεσοπά Ατγρυπιεηῖϊ (ἷν. 
14---16.Ψ 

δοίάπε:..1 Α5 ἴῃ ἷν. 16. ὙΠΕΙῸ 5 ΠΟ ἸΟΠΡΟΥ 
δυο ἴον “ὀγίπάιπς ἔτοπιὶ Οὐ 5 ργόϑϑηςθ. 

40 ἐπίογ ἱπί0} 1.1ἴ. “ σοποογηίηνρ ἴῃ6 δηΓΑΠΟΘ 
πιο." ὙΠΕΥ ΘΠ)ΟΥ ρῥγεβοηΐ ἐγοθάοπὶ οὗ ἀςςθϑ5 ἴο 
ἴδε Μίεγογ-ϑοδί (συ. 22, ἰν. 16) ; δπὰ πο γ ἰοοῖ 

ἴο 186 {ππ|ὸ ἤδη {ΠΟΥ 5.14}} δοίδ]} 
επΐεγ (δε οἴεγη] δαποίυμγΥ (Υἱ. 19, 10). 

ὃν ἐδε δίοο] ἘΔΊΒοσ, “18 γίσεπο οΥὨ ὃ 9 
δοοά " (ςρ. ν. 1ο). ΤὨΪ5 πᾶν Ὀ6 σοηπεςίεὰ 
αἰδοῖ ἢ“ μδυηρ ὈοΪπε55," οἵ (πιοσὲ ργοὸ- 
βαδὶγ) τ “Ἢ ἐπίγαποθ᾽" (866 ᾿χ, 25). 

20. Βγ.α πεωυ..1 Ἀλίδεγ, ““ ΒΥ 16 ννᾶγ 
πῆ Ης οοπϑεοταῖϊθἃ (ογ, ἀεάϊςαιοά, 5366 
ἰχ, 18) ἔογ υ5, ἃ πενν δηά Πινὶπρ (νν4γ).᾽" 
Τῆς ᾿δουγῆϊ σοηϊδιποὰ ἴῃ ἴῃς ἰαϑῖ ννογάξ οὗ 

τι 19, δ ἰπ νἱγῖας οὗὨ ἴῃ6 Ὀ]οοά οἵ 65115," ἰ5 
᾿ ρληάδεοά ἴῃ ἂἃη δ8]]) ροῆςσαὶ ἔογσπι.0 Τῆς 

«πιο Νξῃ-ρτίοσξ νγᾶ5 5δμιΐϊ οἷἱ ἔγοπι δσςοβϑ 
ἴο ἴδε Ηοὶγ οὗ ΗοἾϊε5 ὈῪ ἴδ νδὶ], νυ πο ἢ ἤπης 
ἴῷ ἔτοπὶ οὔ ἢ, Ηονν ἔμεη ἀϊά δ ρᾶ55 ἱπίο ἰΐ 
ΟὨ (δε ΔΥ οἵ Αἰοπεπιεητ ἡ 38 ευῤῥαὶ «υαγ3 
Ηε ταίεῖται Ἰὼ ὉΥ ἴΠ6 νἱγῖιιθ οὗ [πε βδογιῇςιδὶ 

(1χ. )η, 25). ὍΤΠῖ5 δοηθ Ἄοπδο]θὰ πἰπὶ ἴο 
ἀπκ δειάς 186 νεῖ], νι ἢἰςἢῃ βεραγαίθά δοΐννθθη 
56} πιλη ἀπά ἴδε ΗΟ Οοά, Το δἵοπίπε 
διοοά ἑοτπεά (ἔος ἃ δηεῖ ἰπίογνα]) ἃ φυα7 97 
ἀρῥγοαό Ιο Οοά. Βαῖ, νν»βαδίονοσ. {π6 γρίςδὶ 
τ Ϊυε οἵ τῃ5 εηΐγδποο ἱπίο ἐῃς ΗΟΪΥ οὗ ΗοΪίο5 
πρχς ὕς, ἰἴ σου] ποὶ "“βῖνε {6 (0 Δ]. 1. 

ΗΕΒΕΚΕΝ5. Χ. 

10 Ηανϊπρτῃετείογε, Ὀγείῆγεη, 'θο]4- 
Π688 ἴο δπῖεγ ἰηῖο ἴῃς Πο]εϑὲ ὃγ τῆς 
δ]οοά οἵ εϑιι8. 

20 ΒΥ ἃ πεν δηά ]Ἰνίπρρ ΨΆΥ, 

79 

' ΟΥ, 
ἐϊόε γίν. 

πο δα δαῖῃ ᾿ σοηβοογδίθα ἴοσ ι.5. [ ον. νεῖν 
τῆγουρῃ τῆς νς}}, τῆλὲ 15 
βεβὴ ; 

21 Απὰ ῥαυίηρ Ὧῃ ΠΙΡΉ ρῥγίεβξ ονεῦ 
ἴα ἤοιιο οὗ Οοάς 

22 (οἴ τι5 ἀγανν ΠΟΆΓ ψῈ ἃ ἴτις 

ἴο 58Υ. ἢίδβ "" 

41). ΤῸ “νη νναγ᾽" οὗ τϑοοποὶ]δίϊοῃ 
νν8 "" ςοηϑοογαίθα ΓῸΓ 05 ΟΥ 6 Ὀ]οοὰ οὗ 
1ἐϑι5. 80 Ἰἰοὴξ 45 ἴῃς νοσὰ τδϑογηδοϊθά ἴῃ 
Βεοβῇ, 51η ννᾶ5 ποῖ δἴοποά ἔογσ.0. Βιυῖ, βοὴ (ῃδῖ 
Ποβὴ ννᾶβ γεηΐ, 50 αὶ (πο 1Π6-Ϊοοά ρΡουγοὰ 
του ἔτοπὶ ἰξ, (πΠ6 ννΑΥ ᾿ηῖο {π6 Ἡο]εβὶ ννᾶ8 
ἐἐ χηλάς πιδη!εςῖ "ἢ (Ἰχ. 8), δπὰ “" ἀεαϊςφίοη :" 
ἃ “ΠἸνῖη δ νΑΥ, ἐπάπιοὰ ψῈ “186 ρον οὗ 
ΔΠ Θηα 655 {1 (νἱ!. 16); δ᾽] οννίηρ πιδὴ ἴο 
οηΐοῦ ἱπῖο σςοπιηλυηίοη ἢ (Π6 1 ,ἰἱνῖηρ Οοά. 

4 πειυ...4«υ4}}] “Νενν,᾿" ἰπ ἴη6 5θπθὸ οὗ 
ἐἐ τρροηΐ," 8458 ἔδπξ ΟΥΪΥ οὗ ἰδΐθ εϑιδ] ϑπηθὰ, 
δἴϊεγ ἴΠ6 ἰαρϑὸ οὗ 50 ΠΊΔΩΥ͂ ἃζ65. 

ἐῤγομσό {δὲ τε] 80 τῆι (ἢ6 νῈ}] ννὰ5 ἀοπα 
ΑΥΤΑΥ ἴῸΓ ΘΟΥΟΥ, 8ἃ98 νν5 5ἰβηϊβοὰ ὈγῪ (ἢ6 ἢΪ5- 
τους δ] “" την "ἢ οὗ (86 νοὶ] οἵ ἔς Τοπιρὶο, 
ὙΒΙ ἢ ἴοοῖκ ρίαοε ἂὲ Ομβι 5 ἀθαῖῃ (Μαῖϊ. 
ΧΧΥΙ;, 51). Ηλνίηξ οποθ “ γϑσοης! θα υ5 ἴῃ ἴῃς 
Ὀοάγ οἵ Η!5 Πεϑῃ ἰπγουρ ἢ ἀφδῖῃ,᾽) Ηδ ἀϊά ποῖ 
τοβυπιθ 1π6 “6 Κοηθ55 οὗ διηδ} Βο5ἢῃ." ὙὍὙδΠὲ 
61] ἀϑαρροαγοὰ; δηά ἴῃ 115 γοοπὶ ννᾶ5 5θθη ἴΠ6 
“ Ἰινίηρ νναυ,᾽ ἴῃ ρου βοὰ δυπ)αηϊγ οἵ Η πὴ 
νῈῸ 15 “106 νναΥ, ἴῃς {σι ἢ, δηὰ (δς ἴδ᾽" 
(7ὁδη χῖν. 6); “π᾿ αὐδορι «αὐὐό δαυε ὀοίπε:: 
πα ἀειῖ:: «αὐ εοηβάεπες ὈΥ ἴμς [Αἴ οὗ 
Ηῖπι" (Ερδ. 1}. χ2). 

4]. κ΄π ῥὶφ γί Ἰιιῖ. “4 γτοδῖ ργεβί," 
νυ ἰς ἢ 15 ἴΠ6 οχᾶςΐ τοπάογιηρ οὗ ἴ6 Ηροῦτονν 
νος (ἰὴ Νυπι. χχχν. Ὡς, 28, δηὰ οἴβαννῃογο) 
ἴογ ψνὶςἢ ““ δ ρῃσρηοϑί " δἰαπάς ἢ ΑΝ. ὙΠ 
ὀχργοϑβδίοη, ὑπο ΤΟσσυτβ ἤδγα ΟΠΪΥ̓ ἴῃ (ἢ6 
ἘρΙ 5116, 15 δυο ἰο ἴδ ργοβεοηΐ ρᾷϑϑαϑο; ννἤθΓα 
ΟἸὨγιϑιίδηβ ἃτὸ υἱοννθὰ 8ἃ5 γί", ΨὯῸ ἢᾶνα 
Δσοῦβ5 ἰηἴο ἴπ6ὸ Ηο]εβὲ ἀπὰ ἃγθ πιοιηθοῖα οὗ 
Οοάἷβ ἔπηϊγ. ἴῃ ἴΠ6 ράββαρε οὗ 1, ον συ, 
ὑἤεγο (ἢ6 ἀἰρσηῖν οὗ πὸ ΒΒ ἢ - ργιοδὲ 15 ἐβρὸ- 
οἰΑΙγ ἀννοὶξ ὑροη ([μδν. ΧΧΙ. 10--- 2, 566 οἡ 
ἱ:. 10), ἴπΠ6 ννογάβ ἰγδηϑβίαϊθα “" Ηδ (ῃμδῖ 15 [ῃ6 
ΠΙΡῃ-ΡΙοϑὲ ἀπιοῦρ ἢἰ5 Ὀτγοίῆγθη,"" ἀγα δ υς ]γ, 
“ ΤὨδ ρῥγἱοϑὶ (ῃδΐ 15 σγεσίον ἐῤαπ δὶ: ὀγείδγεη." 
ΤῊΙ5 σοστεβροηάβ ἴο δὲ 15 δά ἀθὰ Πογο, συεγ 
ἐδ δοδε (οὐ, Ἀουϑθῃοἶάλ 9 Οοά (ςΡ. οὐ 11}, 6). 
Οἢγσῖ 15. “τῆς ΕἸἰγϑῖ- ἈΠΊΟΠΡ ΤΊΔΠΥ Ὀτο- 
[ἤγθη " (οι. νιῖϊ. 29). οι Ηδ διᾶ5 "“τηδὰθ 
Ῥγιοβῖβ,, πο Οοά " (εν. 1. 6). ὙΠῖς νῖενν 
ἴδγοννβ δά ἀϊτοηδ] ἢ οἡ Ὁ. 22, ψν ΒΊοἢ ροϊηῖς 
ουξκ ννῃαῖ 414] Ποφτίοηϑ ννὸ ποεὰ ἔογ "" ἀγαννίης 
ΠΟΑΓ,,) 85 ργϊθβϑίϑ, ἴο σοά. 

22. ἄγαν παγῇ Α Ἰιτυγείςαὶ ἔθη (85 
ἰῃ τ΄. Σ, ἵν. χό, Υἱῖ. 24). 



ΗΕΒΕΕΝ5. Χ. 

Πμοαγὲ ἴπ (μ}] δβϑυγδηος οὐ ἔδιἢ, ἢᾶν- 
ἵῃρ; ΟὟγ Πεδγῖβ βργιηκὶεὰ ἔγοπι δη ον]] 
ςοπϑαίδηςο, δηά οὐὖγ οάϊε8 ννδϑῃεὰ 
ὙΠ ρυγε νγδῖεγ. 

23 [εἴ υβ8 ΠοΪά ἔχϑ: τπ 6 ρῥγοξεβϑίοη 
οἵ οἱν ἔδλιτῇ νγτπουϊ νγανεγηρ ; ((ογ ἢς 
ἐς (Δπι1} τῆλε ργοιη!βεα ;) 

24. Απά [ἰεῖ υβ Τςοηϑβιάεγ οπς δη- 
οἴπει ἴο ργονοκα ὑπο ἰονα δπὰ ἴο 
δουά ννογζϑ : 

2ς Νοῖ ἐογβακίηρ τῆς 8556} δ] πρ 

«υἱ!ὦ α ἐγμε ῥραγ Ὑ8ΠῈ νγογάβ υἰϑεά ἴῃ [54]. 
ΧΧΧΥΠ. 3, ΟυΧΧ. (πὰ Α. Υ. “ἢ 4 ρεγίεοϊ 
Ὠοατί ᾽). 

ἐπ ὠὶ απϑεγαπορ Κ᾽ 3.118] 80 δαὶ οὖγ 
ΑΙ ΠΔΥ πᾶνε 115 σοπιρίοῖα ἀθνεϊορεπηθηΐ (566 
ΟΠ ΥἹ. 11); δ γος 1Π6 {1 π655 οὗ (ἢ τσ 5 
τοἀεπηρίνο ννογῖ. 

ῥαυΐης...1 ὙὍῇο ρογίοςξ ραξϑῖνο ραγίοῖρίεϑ, 
ξοΠονν πη 4π Θχπογίδιίοη, πιυδὲ ὈεῊ ἴθ 45 
δι ρΡΡ  γίηρς δά ἀϊξοπα) γολϑοηθ ΨΥ {πὸ ὀχῃογίδ- 
τίου 5ῃποιϊὰ Ὀ6 οὐνεγοὰ (45 ἱπ σ Ῥεῖ. ᾿. 23, 
ἐς μανὶπρ Ὀδθη Ὀοτγη ἀρδίη ")); ““εεῖης δαὶ νν6 
αν δαδὰ οἱἵζ ποαγίβ 5Ξργιπκὶθά, οὐ Ὀοάϊεϑ 
νγνδϑποά," Βοῖῃ ἴμποθο ἴετηβ γείεγ ἴὼ ἴδῸ 
Ῥεποβίς οὗὁἨ ἴδε Ὀαρίϊϑηαὶ (ονεπδηῖ: (1) 72 
ῥέαγὶ 15. “" ΒΡ τη ΚΙοά,᾽" δηὰ 50 οἰθδηβθά (566 οἡ 
154]. 111..χ 9), “" ἔγοπι Ὧη δου"! σοπϑοίδηςε ̓̓  (ςρ. 
“. 5. ἶχ. 11.) 14), ΤῃγουρΡἢ ἴΠ6 δίοπίηρ Ὀἱοοά 
οὗἩ ΘΟ γίδε (ςδ] δά ἴῃ χὶϊ. 24, “τῆς Ὀ]οοά οὗ 
ϑρΎΠΚΠΙΠΣ ; "ἢ ςρ. τ Ῥοῖΐ. 1. 2), ΜΝ Ϊοἢ 15 ἀρρ δὰ 
ἴο ἴῃ6 ὈΕΙονοσ ΌΥ τποδη5 οὗ Ὀαρίϊϑπι (ςρ. 
Αςῖβ χχίϊ. 16); (2) πὰ 2δε δοάν 4150 ἢδ5 115 
ϑῆδγο οὐ Ὀ]οδϑίηρ; ἴῃς ϑυπΊΌΟ] 1] 8] ννδϑῃϊηρ 
ὙΠ ὁ ρυγο ννδῖογ᾽ (ςοπὶρ. ΕΖο. χχχνὶ. 2.) 
Ὀοηξ ἃ ρῥ᾽εάρο, (ἢδϊ ἴπΠ6 ὈΟΑΥ 50 νναϑῃϑὰ 5} 4]]}, 
ἴη ἴΠ6 ρτοαῖ ἀδυ οὗ “ἴῃς Ἀδθροπογαίοη " (Μαῖϊ. 
ΧΙΧ, 28; ορ. 11ξ. 111. 5), Ὀ6 ταὶβϑθά ἕο ρεγέεςϊ 
“Ἱποοστιρίίοη " (ςρ. οπι. υἱῖϊ!. 1 τ). 

23. οΓ᾽ οὦμν 346] Αοὐγῶουπβ ονογϑι ρ ἢ. 
1 σῃουϊὰ Ὀ6, 9, ον ἈΟΡ6. Ὑθυ5 ἴῃ τ. 22 
6 ἴδανε 8; ἴῃ Ὁ. 23, δοῤε; ἴῃ Ὁ. 24, ἰσυε. 

«υἱλβομὶ «υαυεγίη)] Αίπεγ, ὑπαῦ 1Ὁ (ουτ 
σΟμεββί9η) ψΦΥΟΣ ποῖ. ΓΠῈ ννογὰ Πογὰ 
τοηἀογοα ὁ Πο]Ϊά ἔχοι" 15 ποῖ ἴῃ6 οπὸ νυ ῃοἢ 
νυ 85 50 γτοπάογδα ἴῃ ἱν. 14, δηὰ [Π6 πιθδη Πρ 15 
ἀϊβογοης. ὙΒοτα ἴἰὸ Οχ Πογίδιοη ννᾶ5, ἴο ῥοίά 
)}“5ἰ ὃν οὐῦ ῥτοίεββίοῃ οὗ ἐδ (οὈ]θοίνε ]}γ}) ; 
Βοτα ᾿ξ 15, ἴο »ιαίηέαὶπ ἐπὶ μπαυσυογίης ἤγηιπέι: 
16 ῥγοΐεβϑίοη οὗ οἵ ὕορα (5 0] ΘΟ ν 61 γ). 
γ,αμδμ διὰ νοπγ οὗ ουὖ ἰγυβῖ (ΧΙ. ΣΙ; 

1 ἼΠ685. ν. 24). 

24. εοποίάεγ ὁπό ἀποὶ ῥςγ] Ἰιοοκίηρ ἢ 
ΚΙΠΑΙΥ ᾿πίογεδξ οἡ θᾶσῇἢ οἴποῦ 5 σοῃςογηβ, 50 
παῖ ννὸ ΠΊΔΥ͂ “᾿Ῥγούόῖκθο ἡ πο ἃποῖίδον ἰο ἃ 
ΠΟΙΥ τΊνΑΙΓΥ ἴῃ ξοηοσοιιβ ἀθεάϑ. 

25. διυςὶ Ζεαὶ οὗ ὕὈγοῖμεγ ἴον νγουϊά 
Ονογοοπηα παῖ ἔδαγ οὗ ρογϑθοιτοη νη] ἢ πηδάς 
66 Ξ0ΠῚ6 ᾿" ὐδίδίη ἔγοπι (6 ΡΠ]. Δ556 0165 
οὗ [6 (δυο, 

[ν. 23---.:27.Ψὄ 

οὗ οὐγβεῖνεβ τορεῖδεῦ, 45 ἴπε πιδηπΕὶ 
οἵ βοηπῖς ἐξ; δυῖ ἜΧΠογίπρ οπό σποίῤογ: 
ἃπά 50 πιυςἢ τῆ πλογα, ἃ5 γα 86εὲ ἴῃς 
δ  Ἀρργοδοῃίηρ. 

26 ἔογ ἰξ ννε 5ὶπ νὴ] } ν δίτεγ τηδὲ 
ννε ἤλνε τγεςεϊνοὰ τῆε Κποννεάσε οἵ 
τῆς τγυζῃ, τῆδγα τοπιαϊποῖῃ ἢῸ πιοῦα 
ΒΔ ΓΙ ῆςα ἔογ 5115. 

27 Βυῖ ἃ οςεγίαίπ ἔδαγί! Ἰοοκίηρ 
ίογ οὗ Ἰυάσπιεηϊξ ἀπά βογν ἱπάϊρῃηδιίοη, 
νν ἢ ἢ 5Π4}} ἀενουγ της δάνεγθαγίεβ. 

ἐδὲ α“πορηῤίίησ,. ἐοσοίδογ] ἴο τηθεῖ γοιιγ σοπη- 
ΤΟ. 1 οτά δηά ϑανίουσ. ὍῊΪ5 πιαγ δ ἴδκοη 
85 ἸπΊρ] Θὰ ἰπ ἴῃς νγογὰ : ἔογ {86 που οςσςὰζϑ 
οἰβόννμβογα, ἰπ (6 Νὸνν Τεβίαπιοηῖζ, ον 'π 
4 ΤΏ 655. 11. Σ, νῃετε ἃ τείοτβ ἴο ἴΠ6 γαμετῆς 
οὗ [6 5δ]ηῖβ ἴο πιεοὶ (ἢ τγίϑὲ ἂδἱ Ηἰβ βοοοπὰ 
σους ; δηὰ ἴπ6 νογ 15 ἴπη6 οὔθ ννῆϊςἢ ἰ5 υϑοὰ 
ἴῃ 5. οἰϊ. 22, κ΄ νῃοπ ἴΠ6 ρθορ 8 ᾶγὸ ρα εγοὰ 

Πογ.. ἴο βόῦνὸ (6 1οτγὰ,"" ΕνΟΓΥ 4596η)- 
ὈΠΠηρ οὗἔὨἨ ἴῃς ΟΠυτοὴ 5 ἃ ῥγοραγαίίοη ἔοσ ἴπδῖ 
Πηδὶ] γμαϊμοιϊηρ. Ορ, 4150 Μαῖίΐ. χχὶϊ. 37, 
ΧΧΙΎ, 21, ὙΠ6ΙῸ [Π6 54Ππ|6 νυοσζά 15 ι.9ϑά. 

ΤὨδ ᾿ηΐδγεποθ νγὸ ἤδνο ἀἄγάννη ἔγοπι [(ἢ6 ἴοστηῃ 
961 15 ςοηῆιπποα ὈΥ (ἢ ἕδος {πὶ [Π6 ΑΡ οϑβέϊθ 
ΠΟΤ ργοσθθὰβ ἴο βρϑᾶῖκ οὗ “πὸ ἀδὺ 1." 1.5ὲ 85 
ἴῃ 2 ἼΒο55. 1ἴ. 1, 2, Β6 ζοθ5 οὔ ἴο βρϑαῖ οὗ 
ἢ6 ἄδγ οὗ ΟὨγῖς,." 

ἐδὲ ἀ47] ὔΟὔρ. τ᾿ Οοσ. "|. 13. Α5 ἴῃ [Απ|ὸ5 
Υ. 8, 9, 380 οτθ, ἘΠΟΓΘ τῇδ Ὀ6 8η δἰ] υβίοη ἴο 186 
ΔΡΡτγοδοΒπρ νἱ 5 δι οη οπη [ογιβαίοπι; Ὀυῖ ἴῃ 6 
(πουρῆϊ οἵ ἴῃς 1,ν5ῖ [πἀρηπιοπὶ παᾷ Ὀδοη [ηἸκοα 
ΟἹ ἱΠΒΟΡΑΓΔΌΪ ἴο ἴμδΐ Ἔνοηΐ ὈῪ οὖζ [οτὰ 
ΟΥ̓ ΡΙΌΡΠΟΟΥ (Μαῖϊ. χχίν). 

26. Τμε αυὐμι εἰπ ἤογα βροκθη οὗ πιυϑῖ 
Ὅς ἀροβίαϑυ (111. 12. νἱ. 6); ἱπῖο ννδϊςΐ (ἢοδο, 
ὙΠῸ ἔουϑοοκ ἴδμο [ε]]οννϑαὶρ οὗ ἴῃς ΟΠυτγοῇ, 
ΕΓ ἴῃ ἀδηροῦ οὗ ἀτηρ. 

ἐξε ἀποαυίεάφε)] ΤὮΟ ψψογὰ ἤοΓΟ υἰιϑοὰ ᾿πλρ]16ς 
ἃ ἀσρτοο οὗ γε δ] ἡπεῖσ δέ; σοηιπα “’ ΓΟσοΡ ΠΙΈΟΙ ᾽ἢ 
οὗ [86 {γυτἢ. 

μὸ »:0γ] οἵ (υ. 18), “πο Ἰοηξοτγ." ὙΤ]5 ἰ5 
1π6 ἄδτκ 5ιἀθ οὗ ἴπ6 ττυ τῆ, οὗἨ ννῆϊοῖ ἴθ σοη- 
βοϊδίοσυ 5ἰἀθ ννὰθ ργοβδοηῖθα ἰῇ υ. 1:8. Τὸ 
ἴῃοθδεο πο «ὐἱάθ υὑπάθσ ϑμοϊῖογ οὗ [6 οπθ 
δίοη!πρ, ϑδογῆοθ, πο οΟἴδοι 5Δοσῆςο 15 πο τὶ! : 
ἴο ἴποϑ6 ψῆο ἢᾶνὸ ἰοῦ ἐμαΐ 5ῃοὶογ, ὩῸπ6 ΟἿ 
σάη 6 οὗ Δηγ νοστῖῃ. Θὅδὸ οἷά τίίυδὶ μδὰ 
Ὀδεδη οὗὨ νδ]ιι6, 50 ἰοῃξ 45 ἰξ πουγιβῃδά πορὲ ἴῃ ἃ 
σοπλίηρς ϑανίουσ. Τὸ ἴποϑο ννῆο τεσθαρά ἔγοηι 
αι ἴῃ (ἢ γϑί, ἃ ννᾶ5 ἃ ἀοσ] υδίοη. 

4Ί. ΜΝ δῖ γοιηδίηϑ ἴοσγ ἴῃοτη ἰ5, ἀυτίηρ ᾿Ἰρ, 
ἃ εεγίαϊμ νᾶριθρ ἂπὰ υὑπάοῆησά, Ὀιϊΐ δηχίοιι5 
δηὰ κανώ, Ἰοοκίηβ ζοσναζά ἴο ἡμάγηιεπί; 
δηὰ αδἰεγνναγάβ, ἱποχογδῦϊα 7:5: ]ςθ. ῬὍΒοτο 
Οοὐχῆς ἰο δδ6 ἃ οσοπηηᾶ αἱ “")πἀξπιοηῖ;" [86 
ννογὰ ἴοσ “ Ἰπάϊησαίίοη " Ὀεοίηρ 1 ἴδ ΠοΟΙΪηΔ- 
[ἶν6. 

ἐπάϊσηα!)οη1 ἘΔΊΒΟΥ, "' ἃ ΠΟΓῪ Ἰδαίου . 
ΝΕ τὐμἠμρομα ἐκ ΔΑ ἴο Ὠευῖ. ἵν. 24. Οοὐδς 



ν, 28--- 4. 

28 Ηες τιδλὲ ἀεβρίβεά Μοβεβ᾽ ἰἴδιν 
ἀϊεά νυδουῖϊ ΠλεΙΟΥ ὑπάεγ ἔνψο οὗ 
ἴδγεε νυ ηεβ865 : 

2090 Οἱ Βονν πλυςῇ 5όγεγ ρυπὶβἢ- 
τη, δυρροϑβα γε, 5114]] ἢε ὃὈε τπῃουρῆὶ 
νοτῦγ. ο Πλῖῃ ττοάάδῃ υπάεῖ ίοος 
ἴῃς ϑοη οἵ (σοά, πὰ δδιῇ ὀουηίεά 
τῆς δ]οοά οὗ τε σονεπδηῖ, νυν εγεν 
ἢ νγῶβ βληςπεά, Δ ὉΠΠΗΟΪΥ τἰΐπρ, 
Δηὰ πδῖῇ ἀοῃς ἀεβρίῖς ὑπο τῆς ϑρίγιξ 
οἴ ργαςεὶ 

20 ον νγὲ Κπονν Πῖπι τπᾶῖ πδιῇ 
ἀν Β5. λα, ὁ Ψεηρέδηοε ὀδίοη σοι ἀπο πὶς, 

Ι νἹ}} τεοοπιρεηβε, 84} (ἢς [],οτά. 

)υβῖος 15 “")εδίοι " οὗ νυυῃδίῖονοσ ἴεπὰβ ἴο 
οὔξουτε ἴπ6 ρυγγ οὗ Ηἱὶς Βοϊηε55 (ςρ. ευϊ. 
Χχῖχ, 20). 

ἀευοωΣ ἐῤε αάυεγεαΣὶε:} Α τείεγοηςο ἴο 158]. 
ΣΧΥΪ ΣΙ (ςρ. ᾿χῖν. 1); ψῆοτε αἰϑὸ Οοαὐἷβ 64- 
ἸΟΌΞΥ '5 τεργεβεηϊεὰ 85 ἃ σα. 

28. ἀειρἐσε...Δκ4] ἘἈλίμογ, “" βεϊζ ει δὲ 
πουξῶϊ,. ἀπε. διυςῦ ννᾶς {86 ργονίϑίοη οὗ 
18ὲ ἰδ τοβρεςῖίπρ ἀροβίδϑυ (δ ευῖ. χυ!!. 
57--). Τὸ κὸ δδοκ ἴστοπι (ἢγιὶ ἴο ἴγυϑῖ ἴῃ 
2η δηξηυλίοε τιϊυδὶ ννᾶ5 Ὡ0 ΨΨΑΥ Ὀεῖίεσ ἰμδη 
ἸἠοἰδίτγΥ (οΡ. οχ ἰἰϊ, 12). 

420. 26ε δίοοά 977 1δὲ εουεπαη}} ΒΥ ΜὮΪςἢ 
κ Νενν (ονοηδηὶ νγ85 ἘΔ 0]] (φ». ᾿ἰχ. 20). 
φυδεγεαυ } ΟΥἍ, “ἴῃ νυς οὗ ψἘὶςἢ " 

(υν. 10, 19). 

ἀν.) 80 πὲ 6 τγᾶβ δἱϊοννεὰ ἴο ἃΡ- 
Ῥτοδοῦ [6 Α11- ΠΟΙ Οηο νν} δοῖβ οὗ ννογβὮρ 
(Ὁ. το, χιϊϊ. σΣ 2). 
απο} 1.1ἴ. "“ςοτηπιοη Ἶ (1π Ἀοπη. χὶν. 14, 

πποθδη ἡ. ὙΠΟΙΣ Δροϑίδϑυ ννᾶ5 δηϊμιναϊοηὶ 
ἴο Δϑθοτ ην (Πδὲ [65115 ννᾶ5 ἃ ΠΊΕΓΕ πηδῃ, δηά, 
ΟΟΠΒΕαΌΘΏΙΥ, ἃ. ΞΏΔΓΟΥ ἴῃ ΠυΠΊΔΗ 5:01] Π658. 

ἐοπε ἀεηῥέ!ε πη!0} οτι “"1ηπ 166," “ἰτοαϊοά 
ὙΠῈ φοοτῃ." 

ἐἐκ δρέγι! 97 σγαγ] ΜΝ ϊςΝ (π δεσογάδησθ 
ὙΠῚῈ ἴἢῃ6 ὑσόυτῖβο ἰπ ΖΕςΐ. χὶΐ. 10) πδὰ Ὀδθθη 
“ρουτοὰ οἵ ΟὨ ὈΘΙ ΘΝ ΓΒ: τοδοῆϊην 1Ππόπὶ ἴο 
πἸοοῖς υηίο Ηΐπι, τποπι᾽" (Π6 58 οὗ τηθῃ 
“Βιαᾷ ριετοοα.᾽" ὙὍὸ {γοδὲ "ἢ ϑοοότη ἴμ6 ΗΟΙῪ 
δρίπὶ, πῆ νγαθ ἴδο ἐοιιηϊαίπη οὗ ρτδᾶςς, δηὰ 
ἘῸ τᾶς Ηἰπ]5ε} 50 ρυδοίουϑ, 50 1]} οὗ θη ον 

! ἰηϑυϊς Η!πλ!---νν δῖ ἴα εἰ ον ἴο ἀεβρετὰ 

80. «υε ἔποεν δἷ'»)] ΜῈ κηον Η!58 οἰα- 
ΤΑσετ, ἴἰδδι Ηδ 15 "ἃ Οοὰ οὗ τ} " (Βουϊ. 
χχχῇ, 6); γγ8ο “Ὑ71}} ποῖ (8}} Ὀθαοὶς ΗΪ5 ννοτά 5" 
(ἰωϊ. χχχί, 1). 

ἤιζιαποο... ἘΔΊΠοΣ, Το τ Ὀ6Ίου πο. ἢ 
οΒξοδδ 0 ἴ. χχχιῖ. ,ς; οπι. ΧΙ!. 19). 

ας Ἰυβῖιος 15. ᾿πυϊοϊδοϊθ. [ἃ πηϑὶ ρετ- 
᾿Ξ ποῖ οὗ “"τεσοιηροηβηρ." Ηονν ἔδασ- 

Πὰς οὶ οἵ τμ 56 γπο μᾶνο Ἰοθδ ἴῃ ΟἹ]Ὺ τεξυξε 
ὙΜϊἢ ολη ὑγοῖεςς δραίηϑί [πε ϑυνογὰ οἱ Ὠἱνίῃς 
7υῦα! 

Ναυ Τεεῖ.-τ οι... ΙΡ. 

ἨΕΒΕΕΝ5. Χ. 

Απά δρδίη, ΤῊΘ Ἰ ογὰ 514]] Ἰυάρε 8 
Ρεορίε. 

21 7ὲ ἐς ἃ [ξλτγία] ΠΕ τὸ [1]] ᾿πῖο 
τῆς Πδηάϑβ οὗ τῆς ἰἰνίηρς 
.22 Βιυὲῖ 068]] ἴο τεπιειιδγαπος ἴῃς 
ἔογηγοῦ ἀλυβ, ἴῃ Ὑνῃϊςἢ, δίϊεγ γε νγοῦα 
1ΠΠπιϊπδῖεά, γε ἐπάυγεά ἃ ρστεαῖ ἄρῃς 
οἵ Δ8ΠΠ]Ἰ᾿ςτἰο 8 : 

43 Ῥατῖϊγ, ψἘβὲ γε γεσ πηδάς 
ἃ ρΑζίπρβίοοκ δοῖὴ Ὁ τεργοδοῆθβ Δπά. 

ἰσ!οη8 ; Δηὰἀ ρδγ]γ. νν ἢ }]88 γε Ὀ6- 
σδπιδ σΠοπηρᾶπίοηβϑ οὗ ἴδεηπι παῖ ννεῦε 
80 8εα. 

24 ἔογ γε Πλὰ σοπιραϑϑίοη οὗ πὶς 

ἐδε Ζογά... 8ι6 ευῖ. χχχὶ!. 26.5. Οοά 
“Ἰμάχεθ᾽" Ηἰ5 ρεορίθ, ννβεηῃ Ηδς νυἱπάϊ!οδίο8 
{ποῖ τὶσῃίβ δηὰ ουογίῆγονβ {πεῖ “" δάνοσ- 
5 Γ65᾽" (ςρ. ἰδ. ν. 43);---[ῇοϑεὲ ὁ Δάἀνεγβαυ6 5" 
διηοηρ ὙΠοπὶ ἴῃ Δροδίδϊς μδά οδϑβὶ ἴῃ ἢ15 ἰοῖ 
(υ. 27). 

31. 4δὲ ἰδυίηφ Οο4] 8ε6 ἴῃ ποῖς οἡ [ἰ. 
12. Ενεη ἴογ ἴδε ρεῃέϊεπε “ἴδ ἰ5 4 ἔδατγῆι 
{πη ἴο Ὀ6 ρἰδοοά υπάες Ηΐ5 γτοὰ (2 8. χχῖν. 
141.); νῆδῖ πιυϑὲ ἰἴξ Ὀ6, ἴμεπ, ἔογ 186 ||} 
ἰΓΔΠΞ ΎΈβ5οΥ (Σ Ῥεῖ, ἱν. 17. 1:8)} 
αν δὰ Ὀθεη ν ὕΠοη, ἴῃ οὈδάϊ- 

θη ἴο Οοὐἷβ ἱπ)υπείοη, ὃς οἴετοα ἃ θυγηῖ- 
οὔεγίην οὐ Μουηὶ Μογίδ. Εογ ἴμοϑο Ψῆο 
ΠΟΥ το]οςϊοά ἴδ ομο ἴσιο ϑδοτίῆςθ, ἴδ6 Τοπι- 
Ρὶε βδοσῆςεβ ου Μουῖδῃ ννεγε υζίεγ! Υ ἀπδυδὶ!- 
Ἰῃ ΚΣ. 

382. 420ὲ ὥόγηιογῦ 4.1] ΜΝ Ώδη (ΠΕῪ 5εῖ ἃ 
ΠΟΌ]6 Θχδηηρὶο ἴο 811] Ουγοδο5, σ Ἴ ἢ655. 1Ἰ. 14. 
ἘΡσεταε ἢ ΑΞ ἰῃ νἱ. 4 ("θη ῃίοποα ᾽). 
ἐπάμγεάη ϑυπίαϊποά, δηὰ θογα ῸΡ τοβο [Εἰ Ὺ 

ὑπάογ (ςΡ. ΧΙϊ. 2, 3.) 7, ποτα ἴΠ6 βαπὶθ ννοσά 
15 υϑ6ε4). Ὑῆε ἀεγινοά ποιη 15 υϑϑὰ ἰῃ υ. 36, 
ΧΙ, 1: ὙΒοῖΘ ἃ 5 ἴοο ἔξεῦ]Υ τεηάεγοὰ 
“ἐ ρδίθηςο." 
χδῥε οὗ αὔὲῥεο. Α "Πρμὶ," οὐ σοπιδαῖ, 

.ἶκα τμδὲ οἵ [ῃ6 δι ]είθ, ὙΠΟΥ πδὰ ἴο φυγεσείς 
τ “ΔΒ: Π]οπ5᾽" (οτ, “ϑυβεγηρβ;" 85 ἴῃ ἰϊ. 
9. 10). ΤΕ Οἰμισοὰ δὲ [ογιιβαίοπι μδαὰ ραϑϑεὰ 
ΚὨγου ἢ οἴποσ ρεγβοσυ τ οηβ Ὀ6ϑ! 465 ἴἤοϑο πιδη- 
Ποποά πῃ Αςῖβ νἱῖϊ δηὰ χίΐ (566 οἡ οἢ. χίϊὶ, 7). 

88. « καπὶπρ-“1Ἴο.1}] Οτἁ, "ἃ βροςΐδοϊθ᾽" (ςρ. 
1 ΟοΥ. ἵν. 9); 8ἃ5 γβεδη δἰ εῖεβ. ννεῖε Ἔχροϑϑὰ 
ἴο ΡυὈ]ς νίονν 'ἰπ ἴθ διῃρδιποαῖγθ. ὍὙἢΠὸ 
ΥΟΡΓΟΔΟΒΟ5᾽᾽" ννογθ, ΡΓΟΌΔΟΌΪ, [Π6 5ἰδηάθγουβ 
δοσυβδίοηϑ ννῃϊ ἢ ΜΕΓΕ 50 σΟΠΊΠΟΠΪΥ Ὀγουξῆὶ 
δραϊηϑσὶ (ἢ γιϑδηϑ (ςρ. σ Ῥεῖ. ἱν. 14). 

ὀεοαρη εοριβαπίο 97] Βαΐδμογ, συδᾶϑθ 
ΨΟΌΓΣΒΟΙΥΟΒ Ῥδχίΐῃοσβ Ἡ11}:--- ὈΥ ΥὙΟᾺΓ 
δοῖϊνε συπραῖῦυ ψἹ ϑυβογογβ, ἀγαννπς ὕΡΟΏ 
γουγϑεῖνεβ ρορυΐδσγ νἱοίοπος οσ ἰορζαὶ ρϑηδε5. 

84. Σὸν γε ῥα] ον γε ὈοΔᾺ δαά. 
εοηβα ἴον ΟΥ γιὸ ἐπ »|7 δοπ9}] [1ἰϊ. ἐἰσγτη- 

ῬΑΙΌΥ ὙΠῸ τὰν Ὀοπάϑβ;" οἵ (Δοοογάϊηρ ἴο 

Ε 



ΗΕΒΕΒΕΨΜ5. Χ. 
ἰῃ ΠΥ δοπάϑβ, δηά ἰοοῖς Ἰογίιγ τῆς 
8Ρο Πρ οὗ γουγ ροοάβ, πον ηρ ἴῃ 
ουγϑεῖνεβ τπλῖ γε Πᾶνε ἰῇ πεᾶνεη ἃ 

ἱπίτει δηά δὴ επάιυτγίηρ; βιιδϑίληςε. 
- Ἢ (δβὲ ποῖ αὐνγᾶὰὺ τῃεγείογε γου 
ἡδάεηςε, ψγἢϊςἢ ΒΑ ρτελῖ γεσοηλ- 

Ρεπος οἵ τενναγά. 
16 ἔογ γε ᾿ᾶνε πεεά οὗ ρδίϊεποα, 

τῆλῖ, δον γε ἴᾶνς ἀοης τῆς ψΨ}}} οὗ 
(2ο(, γε πιρῃς γεςοῖνε τμε ΡΓγΟΠΊ 186. 

Ἵν. 35---.39. 

27 ον γεῖ ἃ [ἰπ||ς σσἢ!]ς, ἀπά ἢς 
[Πδῖ 5112}1] σοπια γ7ν7}}} ςοπλε, δπὰ υν]]}]} 
ποῖ [ΔΓΓγ. 

428 Νον τἢς 1υ5ῖ 5}}8}} [ἵνε ὃγῪ 
Αἴ : θυ 1 σηγ πιαρμ ἀτὰν Ὀδοΐς, ΠΥ 
8011} 53Π}} ἢλνε πο ρ]εάϑιιγε ἰπ ἢϊπι. 

19 Βυῖ νγε γε ποῖ οἵ ἔπεπὶ ννῆο 
ἄγανν ὕδςκ υπῖο ρεγαϊτίοη ; δυὲ οἵ 
ἴλεπι ἴπδὲ Ὀεϊΐενς ἴο (ἢς ϑβανίηρ οὗ 
τῆς 53ου]. 

ΔΠοῖθοΓ γολάϊηρ, 5.66 Νοῖο Ὀεῖον) “νΠ [ἤδη 
[δλὲ ννεγ ἰπθπ Ὀοπάϑ᾽" (Χῖ. 4). 1 τὸ ὸ- 
οοἰνοῦ Τοχὶ 6 οοττοςῖ, ἴδ6 τοίογεηος ν}]] 
πδίυΓΑΙ Ὀδ ἔο δὲ Ρδυ}᾽5 ἀεἰεηζίοη δἵ (αοϑβαγθᾶ. 
ΤΠ οἴποῦ γοδάϊηρ νγου]ὰ ποῖ ὀχοϊυάδ βιςἣ ἃ 
Τεΐεσεποθ; ϑίησο Αὐιϑίδγοδιιβ, γῇο ψεηΐῖ 
ἢ ῬΑ] ἴο [ετυβαϊεπὶ (Α οἱ χχ. 4), νγαβ ἢ!5 
36] ]ονν-ΓΙϑοπ "ἢ δὲ σπις ((ΟἹ. ἵν. 1ο), ἀπά 
ἰδοτείοσε, ἴῃ 4}1 ργορα Ὁ} }Ὑ, νγᾶ5 80 δὲ ϑασγοδ, 

ἐοοί Το 7} ΟΥ, ““δεςορῖοα νἱ ἢ 70 γ.᾽" Ορ. 
Μαῖί. ν. σ; Ἕοἱ. 1.11: σ Ῥεῖ, ἴν. 12, 12. 

ἐποαυίηρ ἰη...1 Ἀδίδοσ, ἀμοαφυώης ὉΔδῦ γ9 
ΒΔΥΘ [ἴ0ΓΣ γΟΌΣΒΟΙΥΟΒ ἃ ὈΘΤΟΥ ΡΟΒΒΘ8- 

βίου [1π ἈΘΔΥΘΕ]) δᾶ 059 ὑπδῖὶ δΌΣἀο᾽. 
-ϑὲὸ Αἀάϊθύοηαὶ! Νοῖο.---- ΤῊ ροβϑεβϑίοῃ νγᾶ5 
{Πεῖγβ δἰγοδάν ὉΥ δὴ ᾿Ἰποίραϑι Ὁ] 6 {{|6; Ὀθοᾶιιθδ 

ὑοτο Ὀτεΐῆγοη οὗ Ηἰπὶ ννῆο ἰ5 “Ηεὶν οὗ 
411 (Ὠ!ρ 9" (1. 2). 

856. (μ:: ποὶ ἀαυα7]---ἃ5 50] ἰοῦ πιῆ 
᾿δϑῖ ΑΥΤΑΥ ΠΕΙ͂Σ ἀγπὶβ αδἴϊεγ ἃ ἰοὴς Πεἢῆῖ. 

εοπβάενιο} ἴῃ Ὁ. το τεπάεγοά, " ΒΟ ἀη655;" 
οοηβάεηος π᾿ Ἀρργοδομίηρ “ἴ8ε ἴθγοπε οὗ 
ξτᾶςς ἢ" (ορ. . 6, ὃν. τ6). 

86. ἔον... ΤΟΥ πνογὲ ηοΐ ἴο ὃς αἰδρι6ἀ 
ΌὉΥ ἴδε Ἰεηρὶῃ οὗ τποῖτ {{|4]: 30 7---ρουϑονογαηςθ 
ἴη ἀοίης [86 νν}}}} ὁζ Οοά ννᾶβ ἃ πεοάζι] ρῥγσο]!- 
ΓΑΙ ΠΑΓΥ ἴο ΟὈἰδΙπίηρ ἴῃς τενναγὰ νν μῖς ἢ Ηθ μδὰ 
Ῥτγοπηϑοά, 

}αείοποο} φαϊίοπε "εηάυγδηςσς, οΥγ, ἐογίτυάο; 
85 ἰῇ 2 Ἴ1655. 1, 4, συν. χί. το. Ορ. ου 
υ. 31. 
αεν γε ῥαυε ἀομε] Ἀλίδονγ, δυῖπμα ἀ089. 

Ιη ἀοίηρ, ἐδε «υἱ! 9,.Κ, Οοά τἴποῪ ννοϑ]ὰ ὃς ςοη- 
ἔοιτηοδ ἴο Οὐδγέε (υν. 7---ο9. ςρ. χίϊ, 21), 
δῃὰ σουϊὰ ποῖ [21] ἰο ἐπ) οΥ Η!5 Ὀ]οβϑοίην. 

γεζοκυεἾ ἴῃ δεῖυδὶ ἔυ] ᾽ πχεηΐ (ΧΙ. 1... 29). 
δὲ ῥγοριὰε)] οἵ ἐπίοτηρ πο Η!5 τοϑῖ {|ν. 

1), ἰὴ 1π6 “ἐ σἴθγηδ] ἱππογιδηςο" (Ἰχ. 1). 

87. ἃ μεῖς. «υδι]] ἼΔΕ ὀχ β εβδίοη (1π ἐπ ς 
ΟΥ̓ ΣΊΠΔ], ἃ ρου ΑΓ ὁπ) ἰ5 ἔουπά ἴῃ [58]. χχνί. 
490, ΧΧ.- (ἰπ Α. Ν., “4 {{π|6 πιοπηθηξ ᾽᾽). 
ΕΣ οΓ, “86 ἴῃαῖ σοπιοίῃ 5}}} ἄρπιο 

5041} ποῖ ἰΔιτγ." 80 ἴῃ ΧΧ. (ΗδΌλ 
. Το Ηοτονν 15 πλοσὸ πδίι γα! ΝΥ ἴΔκθη 
[σης ἴο (Π6 νἱϑίοη : “(Ππουρ ἰἃ ἴδ 

ἕ- ἴον ἰξ; ἔου ἴξ νν]]}} βυτοὶΥ σοπηθ." 
ψνογὰ υϑοὰ Ὁγ ἴῃς [,(ΧΧ΄. ἔογ ""νναῖ 15 [86 οπθ 
τπδὲ οσουττοα ἃῦονθ ἴῃ τ. 32, “ὁηαυτοά." 

᾽ 

. 

98. ΤῈ ντίϊοσ, τεᾶνΐηρς (6 ῥγορδοί 5 
νυογάς ἰηῖο ἢ15 οννῃ δάάγοςϑ, Ἰηνοτῖβ ἴ6 οσάδσ 
οὗ [πς οἶδυιϑεβ (οοτιρ. οἡ ΗδΌ. 11. 4). 

“δα! υε] ὙΠῸ νογῦ [5 δεῦὸ [6 βξϑηηδ 
Κιηὰ οὗ εἰ ρ ϑῖβ νυ ἢ ἰξ μᾶ5 ἴῃ ΕΖεϊ. χνῖ. 
411; “1η δ15 γιξῃϊοοιβηοβα ἰπαὶ μΒ6 βδίἢ!: ἀἄόοτο 
δε “ρα}} ἦκυε;".---8}}8}} πιδιπίδίῃ ἰμδὲ ϑρίιι] 
ἴδ, ΠΏ ΟΝ 5565 ἰπ ϑεἰναῖίοη. ὅδ ἴδὸ 
ἐϑανηνς οὗ ἴΠ6 5001" οὗ νυ. 39 ΠιδῪ Ὁς ἱοοϊκοὰ 
ὉΠ 85 8η δχρίδηδίίοη οὗ ἴδε ἴοστη, "" 1ῖνθ," ΒΓ ἢ 
5 ᾿ιιδοὰ Ποτο.---ὅοὲ Αἀάϊεοηδὶ Νοῖθ. 

ὁγ 3416] 1,.1ἴ. “323 ηο»ε Δ}. Τδὸ ἑσσμο οὗ 
᾿ς (41 504}} δ 116 (566 ὈεΪον). Το Ηεῦτον 
τνογὰ τγτεηάεγοὰ {2118 ἴῃ Ηδαῦ. 11. 4. ΚΘΏΕΓΘΙΥ 
5 5ηῆος σἰεάαείποι., οὐ, βάεγ; Ὀυϊ τῆς 
ἐἐφυαἱὲ ἴον 11) οὗ Ὁ. 2 5δοῖνβ παῖ 1 Ποτὸ ἀθ- 
ποῖο8, “εὐ αε! αἴαποο οα Οοά ῥγορισο; ΜὨιςἢ 
ἷς. (86 ῥγενυδίιης ἰάεα οὗ “(21:1 τΒγουρδουΐ 
οἢ. χὶ. Το πιοβῖ δϑϑοηϊίδὶ οἰδηιθηΐ ἴῃ δον 
ἴο Οοά ἴ5, ἴο 2 μ᾽ “αἱ ἐπὶ Ηΐνι. ὙΠΒΟΥ ΟΠΪῪ νυνὶ 
Ὀδ6 “5ἰοάξαϑς ἰπ Ηἰ5 σονυθηδηῖ" νῇο ““Ὀε ον 
ἴῃ ΗΙπι᾽" (5. Ιχχνηΐ. 2Σ, 37). 

ἡ) αν »αη[ΒΘο ἘΔίδογ, 17 86. [{ 5 ἵπιὸ ἴδαῖ 
νὉ 5ῃοιἀ ἰγδηϑίδίος {ἰδ ΧΧ΄, 1 οπο ἄγαν 
Ὀδεῖς.᾽" ὑυυῖ 45 {πὸ Αροϑίϊε, ἰὴ ςοῃϑί πιο ηρ Ὠἰς 
ον βοηΐεηςο, ἀ6}} ογαῖοὶ Υ ἐγδηϑροβεὰ ἴΠ6 νεῦβο- 
ΤΩΘΙΊΌΟΥΒ, δ6 ΠΟΓΔΙΠΙΥ πλοδηΐ ἴπ6 νυν ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο {πὸ Ἰυ5ῖ πάη. Οοπῃρ. ΕΖεΚ. χυ!. 24. 

ἄνγαςυ δας] ἔτοτι ραῖίθης ννδρ οὐ Οοά. 
ϑδυςδ στ πάγανναὶ πρϊ Ὀ6 οὐὴρ ἰῇ βοπὶρ 
᾿λ965 ἴο σονναγάϊςο, ἰῃ Οἴποῖβ ἴο βοϊϊ-οοηβάρηςο. 
ΤῊ Οτοοκ ννογὰ τόσο πδίμιγα!}ν ϑιιρρεϑί5 ἴῃ 
{δουρὶ οὗ 1ἴπ6 ἔοστηοσ οὗ ἴποϑο: (6 Ηοῦγον 
(δὲ οὗ ἴδε Ἰαϊζεγσ. ὙΤὨδ πιθῆ, ψοβο ἢιϑζοῦΥ 
νγᾶ95 ςοχηποηϊοά οὐ ἴῃ οὮἢ. 1 δηὰ ἵν, ννότε 
ΒΟΠῸΥ οΥὗἩὨ“ ἀγαννηρ Ὀδςο κ᾽ ᾿ἴπ Ὀοΐδ ννᾶγβ; ἢγϑὶ 
Δοίδιηρ (0 ῸὺῸ ὕὉρ δηὰ ΤσουρΥ Οδπάδη, δηὰ 
ἤθη οπαθανουγίηρ ἴο ἀο 50 ἴῃ ορροϑί(ίοῃ ἴο 
Οοὐδδ ν1}]} (Νυπιρ, χὶν. 2, 40: 866 Νοῖς 
Ὀοῖονν). 

“ῥα! βανε πο] Ἐαῖποσ, ΒΔ πο. 

39. ποί 97 ἐῤενι «υδο...} 1,1, ηοῖ (οη 
τῆς 5.46) οὗ ἀγαννίπρ Ὀδεκ.. Ὀα: (οη 1ῃς 5146) 
οἵ ἐδῃ...." [11 ἰ5 τὴ15 νογὰά “,αδμό,"" Ὡς ἢ 
ΒΌΡΡΪ] 65 (6 ἐγδηϑιτοη ἴο ςἂ. χί. 

“αυϊη5}) Α ταῦθ ννογά; |1ξ. “ννπηϊηρ.᾽) οὐ 
ΟΠυϊγιηρ 1) Πογο, νυππίη Ὀδοῖς ἔτοπὶ ρογὰϊ- 
τἰίοη. ὍΠ6 νεσγὺ οὁσςυ5 ἰη Εἰ ζοὶς, χὶὶ!. σ 8 (““αῸς 
186 50ι}}5 αὐΐωε )). 



ν. 1.] ἨἩἨΕΒΒΕΝ5. ΧΙ, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ (ΗΑΡ, χΧ. 24, 28. 

84, ΤῊ τεζεϊνοα σολάϊηρ τοῖς δεσμοῖς 
ἱδ τὺ Ὁγ 8, Κι 1,, Ρ, δηὰ οἵδες Μ595., 
ἃ5 ἃῖδο ὉῪ ΟἸεζ. Αἷοχ. δῃηὰ Οὔροη: ψ811|6 Α, 
Ὁ, στὰ οἴνες Μ55., 45 ννγο]] 5 86 ἔνγο ὅδ. υγιδς 
γεαθουβ δὰ ἴπῸ ιν... συρροτί τοῖς δεσμίοις. 
ἴα ἴδε Βἧ σεηίυσν ΕΛ 41}05 ἀρροδὶοὰ ἰο 
τὰ ρᾶϑολσε 85 σοηδγπιηρ ἴῃς δε εῦ (μδὲ ἴῃς 

ἐπι» νγὰς τυτιτδη ὉΥ 81 Ῥαυ]. 
[τ |5 'η ἥἄνουσ οὗ ἴδε ογάϊηδιΥ σεδάϊηρ, ἰδὲ 

σνμασαθέω ἴῃ ἱγ. 13 [ι25 ἔοτ 115 οὐ͵εςΐ, ποῖ {116 
ρεβοῦβ ὙΠῸ 5υΐεν, Ὀυϊ [82] ὙὨΙΟΝ 5 [86 
οδυ8Ὲ οὗ (Ποῖν συ ὔἴεσίηξ. 

84, ὙΤδο εἰδλιιϑὲ ἐν οὐρανοῖς 15 ἑουπάὰ ἴῃ 
πᾶν σοοὰ Μ95., ἴῃ [Π6 Ῥεηϊίο, δηὰ ΤΏΔΗΥ 
Οἴθοεκ ἐλίμοῖβ θυ 15 νυδηϊΐρς ἰὼ Α, Ὁ, ὃὲ, 
ἴω [6 νυϊγαίο, δληὰ 'ἰπ ϑδοῖὴξ {δίποιβ. ὙΠῸ 
τυγίῃπι οὗ ἴῃς ϑεπίεηςς δηά ἴΠὸ ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ χίὶ, 
τό ἔογ 115 γεϊοπἔοῃ. 

οἵ ἐν ἑαυτοῖς, 1.ΔςΠπιδηη τος ἑαυτοὺς, 
Ταοδεηάοτέ ἑαυτοῖς. ΤΣ ἰδοῦ 825 ἔπ π|ᾶ- 
ἸοπΥ οὗ ουγεῖνο Μ455. ἴῃ ἰἴ5 ἔλνουγ, ἰ5. ρἢ1]Ὸ- 
ἰορΊς Δ γ σἰπιρὶθ, δὰ γιεϊὰβ ἃ ξοοὰ 56η56: ““Υυἴὁ 
ἔᾶτο ἀοπὸ 85 γοὺγ [,οτὰ δάνιϑοά, ννυβεη Ηε 9521:ἃ 
(μιζε ΧΙ, 33, 34}, 5611 γομγ ῥοι:ε4519η (τὰ 
ὑπάρχοντα ὑμῶν) διὰ μῖνε Δ[π|5: γπαάε 70 
)οαχγιείυε! ὈΔρῈ τῆδί τνὰχ ποῖ οἱ, α ἡγεασωγε ἐπ 
(δε καυεη: δαὶ ζαὐϊσέῤ ποῖ." 

38. ΤῊ οτρῃδίς πιοδηΐηρ οὗ ἴδς νογά 
(5 ΠΙυθίταϊοῦ ὉῚ ΟΔ]. 11]. 11, 12; ἱπ ψνδϊς ἢ 
ἮΔΌ. 11. 4. 15 ςοηίγχασιεα Δ [,ον. χυ. ς, 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ. 
ι ρλαί μὰ ἐς. 6 Ἡίλοιμ ᾿αὐλ τοῦ εαμηοΥ 

Οοά. 784: τυογίἀγ 2», μὲς ἐλεγεοῦ 1 
ζάε αλο-: ο7 οἷά ἐΐγεξ. 

ἾΓΏΉ6 σηδη ἔπδὶ ἀοοίῃ ἔμ επὶ 5411} ἤζυε ἴῃ [Βοπη.᾽" 
Ἀοίογσίης ἴο 1815 βεηΐθφηςο οὗ ἴῃ {ἃ,ανν, οὐΥ 1 οτὰ 
5):ὰ (Μαῖί. χίχ. 17): “1 ἴδου νν]ξ θρϑορ 
ἐπίο ἐε, κοὸρ ἴπ6 σομητηδηάπιχοηΐίβ,") [ἢ τῃ6 
οἵδε ρΐἷδος ἴῃ Ὡς ΗΔΌ. 1], 4 15 εἰϊοὰ, Ἀοπι. 
Ϊ, Σό, Σ7, ἰξ 16 ἴο ᾿]]υπίγαῖο [6 σἰδίθιηδηΐ {παῖ 
ἴδε Οοβρεὶ 15 “6 ροννεσ οὗ Οοὰ ὡπέο “αὐυκ- 
ἐΐοπ ἴΟ ΘΥΟΓΥ͂ Οἠθ [δδὲ Ὀο ον θί.᾽" 

898. Τα Ηδοῦτεν ἴ5, “ἷη ἢί5 2118" (ςρ. 
Ἐζοὶ. χυῇ, 22): 50 [δῖ γγὲ ΠΊΔΥ ρδγαρῆγαϑθε 
(6 ϑεηίοποο ἴῆυ5: “ὙἼΠΟ ΓΤῃΐδθουβ Πηδηῃ, 
αὐϊάίπρ ἐπ δὶ: “αἰ, 5.41} δδᾶνὸ 116.) ὙΠῸ 
δορίυλρίπίδὶ τοπογ ΠΡ, μου ἐκ πίστεως (ἰουπὰ 
ἴῃ ξοοά Μ995. δετε ἴοο), ψου]ὰ Ὀς τεργοβθηϊοα 
ἴυ5: “ἼὝ6 τἱρῆϊεδουβ πηᾶη 541}, χὡ, 2δὲ οἱμἕ- 
ἐονδ Οὗ Κα ἐπ Με (Ρ. ἘΡΉ. 11, 12), δᾶνθ 
1ξπ., ὙΤε ροβιζτίοῃ οἵ μον ΓΕ ἐκ πίστεως 
δ 5 ΓΑ }]ΑΓ ἴο 115 ροϑιτἷοπ ἴῃ μον ὑπὸ τὴν στέγην 
(Μεᾳαῖίς. νεῖ. 8); βεγοαβ [86 υη]ἸΚο ποσὰ οὗ 
ἴδ σοπιΌΪηδίίοη ὁ δίκαιος μου ἰ5 ΘΧΊΓΕΙΏΘ:; ὯΟ 
διοῦ ἔογπι 45 ἸΟΛῚΣ Ὀεηρ Δηγνβοτο ἠουηά, 

88. ὙΠΟ νογῦ, νηοῦ 15 τοηδοτοὰ “πο 
ὉΡ᾽ ἰῃ ΗδΔῦ. ἱϊ. 4, ΟσΟῸΓΒ οἰϑοννῇογα ΟἿ]Ὺ ἴῃ 
Νυπρ, χίν. 44; “ΠΟΥ γερά ἴο σὸ ὑρ.᾽ 
Ι͂η θυ. 1.42 ἴδ σοττεβροηάιηρ νοτῦ 15 ΚΠ; 
ΜΒΙΟΝ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ Νεῖ. 1χ. τό (Α. . “ ἀσαὶῖ 
Ρτουά γ᾽») ἴῃ τεΐεγοπος ἴο [5.86}}5 γοβείης ἴὸ 
ἴλκο ροβϑεββίοῃ οὗ [86 ἰδηά, [ἢ οδεΐ ᾿δϑὸ ἔποιῦ 
ἀϊΞουδεοάϊθηος ννᾶ5 4 πιδηϊξεβίδίίοη οὗ 9 ξεν}; 
ὙὨΙΟΝ, ἢ οδοἢ οδᾶ56, δά 115 τοοῖ ἴῃ ὑπδοϊτοῖ, 

Ν 
οὗ τπίπηρβ ποῖ βεεη. 

(ΑΔΑΡ. ΧΙ. [Ιἢ ἴπ6 σοποϊυβίοῃ οὗ σἢΔΡ. χ 
“απὸ λα Ὀδεη 5Ξεῖ ἔογι ἢ 85 ἴῃς πηϑδηϑβ ΟΥ̓ νυῃϊς ἢ 
πὸ οὐϊδιη ΕἰογηδΙ] 1,8. ὍΘ Τμδγας ογ5Ε 165 
οὔ ([ἢ]5 ἔδτἢ ἂγὸ πον ξίνθη, δὰ νογβοὰ ἰπ ἃ 
ἔγχε ἡυτηῦεσ οὗ Ἔχᾶσιρ] 65. 

1. ίοτυ μῖδ “ἢ ὝὙὝΠΙ5 15 ποῖ ἴο δ6 ἴδκεη 
ἃς ἃ ὠρήπιοπ οὗ ἔλιῆ. ὙΠὲ Ἡδῦγονν Οἢγι9- 
[λη5 Κηθνν ν7γὲ}}] (ηδὶ “μα νγᾶβ “" 6] ο ἴῃ 
Οοὐς- νοτὰ." Βυῖ, 1 ΠΟΥ ἀϊά ποῖ τοχυΐγο ἴο 
ὅχνο ἴθ ἴοττῃ “ΓΔ " ἀοβποά, {πον ἀϊά Ξἰαπά 
πὶ πορὰ οὗ θείηρ γεπλ πάρα ςυῤαὶ «υα. ἐπυο υεά 
ἐπ ἴῃς δςί οἵ δ. Οοὐἷβ ψογὰ μδά γενραϊοὰ 
ἴο ἴδετη σετγίδίη ἐδοῖς γοϊδίίηρ ἴο ἴῃ6 κυ δίς 
το, πὶ μΒδά ἱδυρῆϊ [Πδπὶ ἴο δοῤῥε ,ῶγ ἃ ἔατ 
δεν σἴδῖς οὗ οχίβίοσποθ ἴπᾶπη [86 ρῥτγοϑθηΐ, 
γε}: τι βότο σὰς 1410} Ὸοχἰσιθά, ἢ νου 6 
ἰουπά ἴο εἶνε 2γειεπέ σμῤείαπες 19 δὲ ἐῤίηφε 
ταὐὐκὸ ςρεγε ἔδια γορουεά 10 {ροῖγ ῥοῤε, διὰ ἴο 
ϑΡΡΙΥ ερηοὐςῖέον 9 ἐδέ γεαΐμγ οὗ ἐδοῦσε τρϑσεες 
Μα:. τγῆο ννόγὸ "οη ἴδο οι οὗ ἔδι ἢ "ἢ 
(χ. 39), 18, πιιισὲ ποῖ εἰΐπρ ἰοπδοίουϑὶΥ ἴο 
ἰδ ῥσοϑεηῖ δηὰ ἴδε νἱβίδϊε: ἔογ δ μδ5 ἴο ἀο 
τ τὰ Γαΐατο δηὰ ἴῃ6 πηθθεη; »παξίη 1δὲ 
ἡακγε βγαεπὶς, ἐδο πε ευϊάεπι, 

ἐδὲ σωῤείαπεε) ἘΛίδετ, "’4 ϑυ δίδει δίηρ,᾽" 
ΟΥ “ἃ δίνίηρ ργεβϑεηΐ σελ] Υ 10 (566 θεῖον). 
δῆ, ἰδκίηρ 115 δἰδηὰ ἤσΤΪΥ ὑροὴ Οοάβ 
ννοσά, ἀρργεπεπάς ἴῃ6 ροοὰ τπϊηρβ οι Ηδ 
[58 ρῥτγοπιιϑϑά, Ὧ5 ᾿ξ {ΠΟῪ δου! ὀχ ϑίθά. 

ἐῤδίηφι ῥοῥεά ῶῶγ] ΤῊΪ5 5 τηθδηξ 5  ΠΊΡΙΥ ἴο 
ἀεβογῖδε ἐός εἰασο οὶ ἐδίπφ: “ῥοζεπ ο΄, ΝΥ 6 ἅτε 
Ὡοΐξ ἴο ἰηξετ ἔγοηι ᾿ὲ [δῖ πορα ὑγεοθάθβ (8: ῃ. 
Οεογίδιηϊγ, ἴῃς ῥρτοηλῖϑο 1156} πηυδὲ Ὀ6 ἤἢγϑι Ὀ6- 
Ἰἰονοά, Ὀεϑέογε ἴῃς αβδοϊίΐοῃ οὗ Ὦορε σᾶῃ ὃὉθ 
οἰ ἰδ ᾿πῖο ὀχούοῖβθ. 

ἐδὲ ευϊάεηεε}] Βδῖμογ, δὰ ονἹάθηςο." Α5 
β5ῃϊ 15 ἴῃς βυγεϑὶ ουξίεπεο ἴο ἃ τῆδῃ οὗἁἨ ννἢδῖ 5 
566 (ργοάιυςίηρ ἴΠ6 οἸοατοϑῖ σοην!ς[]0}}), 50 15 
ἔλιτἢ [ἢ ευϊάεηπες οἵ ἴΠο86 ᾿ην}151016 {γ{ἢ5 νυ ΠΙοἢ 
Οοά δμᾶ5 τονραίοαά, ὍΒοσο οχ ϑίϑ [ῃ6 βαπὶο χοαὶ 
τεϊδιίομ Ὀδίννθθη πιδῃ 5 βριγιξ δηά ἴπθ (πηρ5 οὗ 
{πὸ δρί γι] ννογὶ ἃ, ὑνῃϊ ἢ οχὶϑῖβ Ὀεΐνγθοη ἢ15 
ογο5 δηὰ ἴῃς [Ὠϊηρ5 οἵ ουϊννατὰ ἡδίυτο. ἔδιἢ 
οἰ ρές. Ηἰπι ννῆο 15 Ἰην 51016" (υ. 27). 

ἐῤῥίηφ] ΤῈ Οὐτεεκ ψογὰ ἔοσγ “ΠΙπρ5᾽ ἴῃ 
[πὸ Ξεσοπά πιοπιῦεσ οὗ ἴμε νϑῦβθ ([Πεγα 15 πὸ 
ςογτοβροηάϊηρ ννογὰ ἴῃ ἴῃ6 ἤγϑέ στπεπιῦεγ) ἀἐ- 
ποῖε5 "" ἔλοί5,"" οἵ, "'σϑθὰὶ [δ Π 55 ̓" (85 ἴῃ υἱ. 1, 
Χ τ; [κε]. τ). ὙΒΕΥ͂ ἅζδ τα] 165, ἐΠοιΡ]ὶ 

ἙΔ2 

δ3 

ΟΥἿΝ ἰεῃ ἰ5 τῆς " βυιυδδίλπος οὔ ΟΠ 
τηϊπρβ Βορεά ἔογ, τε ενίἄξῃςε ον ὀρηβ- 



ΗΕΒΒΕΝ 5. 

2 Εογ ὉγΥ ἴξ εἰς εἰάετβ οδιδπεὰ ἃ 
δορά τεροτί. 

4. ΤΒτουρῃ (ἢ νψγα υπάετγεριαπά 
τηδλῖ τε ννοτὶ ἀ8 νγεῖς ἔγαπιβα ὃν ἴδε 
ννογά οὗ (ὐοά, 80 ἴῃδὲ τηϊηρ8 ννῃϊςῇ 

ΤΠΟΥ ἅτ “ηοῖ 566ῃ:"---ιἰηβϑϑη δηὰ Ὀογοηά ἴδς 
τοδοὺ οἵ βἰσῃϊ. ὍΠ15 ἰδίου ἴοστῃ, ὁ" ποῖ βθθῃ," 
δἰδηάϑβ ἴο ἴπ6 ἑοστηοσ, ""Ββοροά ἔοσ,᾽ ἃ5 ζεπυϑ ἴο 
βρϑςῖεβ (Εουι. ν᾽]. 24, 25; 2 Οοτ. νυ. 72). πάεγῦ 
ἰξ ἃἴὸ σαηξοά βιςῖ τενοδὶοὰ ἴσγυῖ5 85 ἴῃς 
ογοδίίοη οὗ ἴμ6 νου ἀβ (υ. 34); Οοὐἶβ Ὀεϊπρ 
“8 χοναταοῦ οὗ ἴποῖῃ [δαἱ ἀ1} ΞΘ ΉΓΥ 5θεἰς Η πὶ᾽" 
(υ. 6); δῃηὰ Ηἰ5 οπηη!ροΐεηοε (υ. 19). 

Δ. ὁγ Π "ἴῃ νϊτυς οὗ 1Ε) (85 ἴῃ χ. 19). 
δὲ εἰάεγ)] ΑἸ] ψνῆο αὔἴὸ σηθηϊτὶοπϑὰ, οὐ «]- 

Ἰυάοὰ ἴο, ἴῃ [815 σμδρίοσ (566 υ. 329). ὙἼΠ656 
δείοεά 45 [ἢ {πὸ (Πϊηρ5 ννἢις ἢ Οὐά ἢδὰ ρῥγο- 
Τηϊϑοα ὑσοσο ποῖ 655 δ} ὈΞΕΔΠΕΔΙΥ ῥτεϑοηΐ ἴὸ 
ἴδε ἴπδη ἴΠ6 ΤΙ ηρ5 οὗὨ (ἢ5 νοῦ] ; 45 1ζ 186 
ἴῃν 5:016 ἱπιργοϑϑοὰ (Ποῖ Γ τηϊπ 5 νυν ἢ ἃ σοηνῖο- 
ἤἴοῃ πὸ 6585 ἀθὸρ ἴθδη παῖ νη] ἢ νγᾶ5 ῥτοὸ- 
ἀιυςεά ὉΥ 106 ν]51:0]6. 

, οὐϊαϊπεά α ξοοά γεβογὶ (υ. 39)]---ἰῃ ἴπ6 νυ 
Π655 ὈΟΓΠΟ ἴο ἔποῖ ΌὉΥ ΗΟΙΪΥ δογίρειγε; [Π6 
ἐν π655 τας ΠΟΥ ννεο τὶ ζῆΐζοουβ πιθη (νυ. 4) 
ἐμαὶ ΠΟΥ ρ]εαϑοὰ σοά (νυ. ς), ἴῃαϊ ““Οοά ννᾶ5 
ποῖ ἀϑῃδπιδά ἴο Ὀὲ οδ᾽θά ἴῃεῖγ σοά" (υ. 16). 

8. Τόγουσ᾽ 7412] “(ΒΥ Φλι[" (45 ἱπ ἴδς 
ο]]οννίηξ νογθ65); ἀπά 80 ἴῃ σύ. σὰ, 28. 

ἼΤΠ6 πδίυσο οἱ ἐδ ἢ 15 ἢγϑὶ οὗ 4]1 1Ἰυϑιταϊοά 
ὈΥ ἃ τείεγεποα ἴο ἴπο ορεπίηρ σδδρίοσ οὗ 
Οεηοϑὶβ. Ὗνε οδῃ κηον ποίμίηρ οὗ ἴῃς ογίψὶπ 
οὗἩἨ [6 υηΐνοῖβα, οὐ οὗ {Ππ|Ὸ εαωσες οὗ {π6 στοδῖ 
Θροοδδὶ σἤδηζεβ νυ Ὠς ἢ [ξ δ45 δίποα Ὡπάσγροηο, 
ὀχοορῖ ἔτοσι Ἀνοϊδίίοη. ΟἸθαῦ, ἀπὰ δύθῃ πὸ- 
ΠΕΘΘΑΓΥ, 85 ἴῃς Ἰάθα οὗὨ σγθδίίοη ΤΊΔΥ ἌΡΡΘΔΓ ἴο 
16 δεϊίονοῦ, ψὰ πὰ πο ἴγαςθ οὗ 1 διηοηρ 
πδϊίοης [παι νγογο ΠΟΙ ἀεδιϊξιθ οὗἩ {πὸ Ἰρδῖ 
οὗ ΗΟΙΥ ϑεπρέίυγο. ῬΠγϑίςδὶ ϑοίδηςθ 15 ΌΥ͂ [5 
ον Ρηποὶρίο5 ἑογυἀάθη ἴο δηἰοτίδιη [ἢ ἰη- 
υΐγγ ἰπῖο πὸ οτγριπδίοη οὗ {πίπρϑ; δἰ που ρ, 
85 ἃ Πηδῖίοῦ οὗ ἔδεῖϊ, [15 ᾿ηνοδι ραῖίίοηβ σοη- 
ἘΠΟΔΙΥ βιρρεδὶ ἴῃς πεεά οὗ ἃ βυρεγηδίιγαὶ 
Ὀορίππιηρ οὗ [6 ννοτ]ὰ οὗ πδίιγο. 

μπάεγείαη ἢ Οτ, "ὁ ρργομεηά " (16 νογὰ 
υϑοά ἴῃ ἤοπι. 1, 20). ὙΒουΡΏ τῆὸ ᾿ηΐο]]εςξ 
οδηποί ἀϊβδοονοσ, οὐ ῥσονο, ἴῃς ἕαςΐϊ οὗ ογοαδϊίοῃ, 
11 ἔδεϊβ 16 σἰαϊοπιεηὶ οὗ ϑογιρίυγε γχοραγάϊηρ 
ἴο Ὁ ἴῃ Ββαστηοην νυν] ἢ 115 οννῃ ἱπίουοῦ ϑνογκ- 
ἴηργ5. [{ βηάξ τῆδί (6 ἤγβε νοῦϑο οἵ ὐδησβϑὶβς 
ἔαγη 5865 [ἢ6 ΟἹ]Ὺ 54 ϑέδοΐογυ σἰδπάροϊπι ἔτῸ τὴ 
ὙΠΟ ἴο ἴακο 4 νἱονν οὗ [ἢ σοηϑαξυκίοη οὗ 
(86 νου], «πὰ οἵ το τοϊδίίοῃ ὑεΐννθθη {δ6 
νοῦ] δπὰ τδῃ δηὰ σοά, 

2δε «υογί44] [,1,| “Π6 45:65 (866 οη ἷ. 2); 
[6 υπηΐνοτθο, δηὰ 115 ραγίβ, ἰῇ {πεῖγ ϑονογαὶ 
βίδροϑ οὗ οχἰϑίθηςο, ἢ ἰδίοσί οὗ βυοἢ “ἀρ 65,᾽" 
85 Γοχζαγάβ οὐσγ οννῇ δαγίῃ, Ἴοιϊηπιοησοα ἢ 
116 5'χ ἀδγϑες᾽, ψσοτῖ τεοογά δά ἴῃ Οη. 1. 2--21. 

«ὐεγε γαρνιεα μὰ {πεῖς ἤχοά δηὰ ει Ἰοὰ 

ΧΊ. 

ἃΓ6 βὅδδεῃ ΨέῖῈ ποῖ πιλέάς οὗ τιϊηρβ 
ψΠΙΓἢ ἀο Δρρεᾶγ. 

4 Βγ ἢ ΑΒεὶ οβετγεά ὑπο σοά 
Δ τοῦ ἘἼχος]εης βδοτῆςε τῆ4η (ὐδΐη, 
ὈγῚ ψῃΟἢ μα οδιδίπεά υνιῖπεββ τῆδὲ 

[ν. 2---4. 

ςοηϑβιτυοη φίνοπ [Πεπὶ (οοπρ. ῥ5. ἰχχῖν. χό, 
Ιχχχίχ. 2), 0ΧΧ.). 

ἐδὲ «υογά οΥ ἔτι Ηετε, 845 ἰῃ Ῥϑ5. χχχ ὶ, 6, 
Η!ς τυ θοῦ νοσὰά. Τὸ ἴορη Ὠϊνίπε πξῖοῖ- 
ΔΏΓδΒ Ο οἷ, 2-τ-:29 ἅσθ, πο ἀουδὶ, ρος} 
τείεσττοά ἴο. Ἷ ἥ 

“ο ἐῥα1] “ἰπ “μοὸ «αὐτό ἴῃαῖ." ΤΠο ρΡοϑιεῖνο 
δἰδιοιηδηΐ, τ ἢ]σἢ ρτοσθάθά, Πᾶ5 1ἴ5 ἱπιρογβηςθ 
ΤΩΟΙῸ ΟἸοΑ ΣῪ οχμὶ δι ἰοἀὰ ὉΥ (ἢϊ5 δα ἀϊτίο, νυν Ὡς ἢ 
βδῇον5 ννῆδί ἰξ Ἄχοϊ 65. 

ἐδίηρ! «υδίιερ ἀγε} “189 [δίηρϑ ὨΙ ἢ ἀχὸ. 
Μδηγ δυϊουε5 πᾶνς, “παῖ νυ Ὡς ἢ 15; σὺ ξ- 
δεβίηρ πιοσε ἀἰβιιησΕΥ ἴη6 Ἰάδα οὗ {86 νἱϑε 16 
εριξυεγς. ὙΠῸ σοπιπιοη χοδάϊησ, ΒΟΉ ἰς 
βυρρογίεἀ Ὀγ ξοοὰ Μ55., ἀπὰ ὈΥ ἴμε Ῥεβῃπο 
δηὰ ΜΝυϊραῖθ, 15 ἔδνουγοά ὉΥ 2 Οογ. ἵν. χ8 
(νΒοΘ Α]5ὸ ννὲ πᾶν (Π6 νγοσγά νυὩῖςο ἴῃ ᾧ᾿. Ὡς 
Ὀεῖονν 15 το πάθγοα “ὁ ἴῸΓγ ἃ ϑθδβοῃ᾽)). 

«ὑεγὸ ποί »παάε] Οτ, “"Βαά ποῖ δεῖς Ὀεϊηρ." 
ΤΠ νίϑι 0 ]6 ννοτϊὰ νυᾶβ ποῖ βεπεγαϊθὰ ΌΥ, οσ 
ἔοττηοὰ ουὖἱ οὗ Ὀγϑ- χα ϑτ ! ΡΒΘΠΟΙΊΘηΔ] τδῖ- 
ἴογ; 8ἃ5 πιοϑδὲ 50 6πΠΊ65 οὗ Ὀδ)]οϑορῆϊςοδὶ βρϑςει- 
ἰδῖίοπ (ππδθὶς ἴο σεῖ ουϊΞοὶάα ἴῃ δἰηρισιςαὶ 
ΤΑΆΧΙπι, ἐχ πίῤίϊο πὶὴ δὰ ἱπιαρίποά. ἄρ. 
Αἀάϊεϊοπαὶ Νοίδ. 

«υδιερ ἐο ἀῤῥεαγ)] Ἐλαΐδμοσ, δα ἀ1ἃ ἀῤῥέαγ 
(φαινομένων) ; [δὲ δὰ 2ῥεηον»ιεμαὶ δχιβῖσης: 
βίδπαϊηρ οὐἱ ἴο νἱονν, θεΐογε ἴμεγα νγὰϑ5 ΔΩΥ͂ 
Βιυμδη ογε ἴο Ἰοοῖκ προη ἴΒ6πι. 

4. »"ογε ἐχο μι οὗ ἃ Ἀἰρθογ Κιπὰ (ςοσηρ. 
Οοῃ 11}. 3). 80 αἰβεγεηίς νγεγὸ (Π6 ἔννο ϑδοτηῆ, 
(ας 106 οὔθ νγᾶβ δοσορίοά Ὁγ Οοὰ δηὰ ἴῃς 
ΟΙΠΟΙ τεὐεοϊοά. Ηονν ννᾶβ (15) [ἴ ννὰβ θὲ- 
σᾶιϑα Αὐεὶ] οἴἶεγοα ἢἷ5 βλογίδος “' ὉῪ 1}: ἃ 
ἴδ οὗ ννῃϊς ἢ {86 εἴεςϊ ννὰβ ἴο πιᾶκε ἢὶπὶ 
ἐπ Ὠϊοοι5᾽ ἰπ Οοὐἷβ κἰρῃξς. ὙΝ δὲ, ἤθη, ννᾶς 
τῆς Ὠινὶπο ποσὰ ννὩϊοἢ Αὐεὶ Ὀεϊονοὰ ἡ ννδξ 
{πὸ Βοροά-ἴοΓ βοοά ἴο ννῃ!ςἢ ἢϊ5 Δ ἢ ξανὸ βιὉ- 
βίδηοοὐ ΨΥ μδί σου]ὰ 1 Ὀ6 Ὀπὲ τπ6 Ῥγοάϊςοϊοα 
ογὐοσίῆγονν οὗ ἴσῃ ᾿γου ἢ γΒοπὶ πίη δηὰ ἀθδῖ ἢ 
δὰ σοπθ ἱπῖο ἴῃς ννογὶ ἀ, δῇ ὀνουτησγον Ὡς ἢ 
νν25 ἴο Ὀ6 Δοσοιηρ Ισμοὰ Ὁγ 1Π6 Ξυ ες οὗ ομδ 
80 5ῃου]ὰ Ὀς Ὀογῃ οὗ ννοπιδη (Όεηῃ. 1, 1 ς)} 
Ενθη, ἴῃθη, 1 ϑοπὶὸ πλοσα παῖιγαὶ ὀχρ δηδίϊοη 
οὗ Όσοη. ἰϊϊ. δὲ σουἱὰ ὃ6 ρίνθη ἴπ8π τπδὲ νυ Ὡς ἢ 
5665 [ἴη 1 δὴ ἱπαϊςδίίοη οὗ δηϊπηδὶ ϑδογιῆςθς 
μανίηρ δε ἰηδιτυϊοά ἴῃ Ῥαγδάϊβο, ννὸ οδῆ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἀνοϊὰ ἴΠ6 ϑιιρροβιίίοη, ἔμπαὶ Αὐεὶ ννὰβ 
ἰλυρῃῖ οὗ Οοά ἴο δϑϑοςίαἴο {π6 ἀδδαίῃῃ οὐ [ἢ 
Ἰλπὶῦ ννῆϊοἢ πὸ οἴεγοα ἢ [η6 ἤορο οὗ δἴοπο- 
πιρηΐ ἔος δἱῃ ἂπάὰ Ἴοπϑοηυθηΐ ΥἹΟΪΟΥΥ οΟΥΟΣ 
ἀεδίῃ. 

ὁγ «υδί.}]] ἘἈδΐδοῦ, ὍΥ Ἰ9888 ΟΥ̓ ΒΊΟΝ 
(υ. )). Ὑῆο οὈνίοιι5 γείογοποθ οὗ [Π|58 15 ἴο 
Δ βϑοΓΙῆσο." δηὰ [ἴ ννᾶβ δοίυ δι! τὨγουῃ, οὐ, 
ΌΥ τηϑᾶη5 οὗ, 5 5δογῆσε ἴ[μδῖ ΑΌδὶ οὨίαϊηοά 



"0, ἐν γεέ ᾿γρῖ 5 ΣῚ 

Υ. ς--8.] 

ἢς νὰ πρῃίεοιιβ, (ὐοά τεκεγίηρ οὗ 
ἢ!5 ρίβ: δὰ ὈΥῪ ἴἴ ἢς δείηρ ἀελά 

ρελκεῖῃ. 
ς ΒγῚ ἢ Εποςοῖἢ ννᾶ5 ἰγδηβίδιεα 

ἴλὶ ἢς ὁῃουϊά ποῖ 866 ἀδδίῃ; δηὰ 
νγὼλ8 Ποῖ ἰοιιπά, δαοδιβεὲ (σά διδλά 
ττληβίδλιεὰ ἢἰπὶ: ἔογ θεΐογε ἢ 8 γᾶπ8- 
ἰλτίοπ ἢς πδά τἢ}8 τεϑ! πιοηγ, παῖ ἢς 
Ρἰελοοὰ (σοά. 
6 Βυς ψιπους Δ ἠὲ ἐς ἱπιροϑ- 

8ι|0]ς το ρίεδβε δίψει: ἴογ μα τῆλϊ σοηπλ- 

τ ΐηεϑ ἔγοπὶ Οοά (δαὶ 6 ννγᾶβ ἃ “τ ἢϊοοι 5᾽" 
ΤΏΔΗ͵ -Ὁπό ΨὯΟ νυγὰβ ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ νὙ]ἢ [6 
πιπὰ δὰ ἡ }}]} οὗ Οοά. 1 ϑθοπὶς Ὀοζίοσ, ἴπογὸ- 
ἴοτε (ἢ 5ρίϊε οὗ Ὁ. 39, φυοῖϊοα ΌΥ 1) 6125. ἢ), 
ἴο ἴ2κο ἰξ [Π.5, ἴδλπ ἴο τεῖοσ ᾽ἃ ἴο “21:1. 
γι σδέφο .] (Οοπίρασεα Μαῖζϊ. χχίϊ. 4ς, 

1: ἰοδη [᾿. ΣΔ. ὙΠ ςοηῖοχὲ οὗ ἴῃ ἰδίζοσ 
[ασλρε (“ἢε [δὲ δοείδ Του 5655, “ἢ6 
μι: ἀρε 51.) Δρρεδσβ ἴο ροϊπί θβοῖ ἴο Οεη, 
ἵν. 7. 
οΓ δὼ σι] οὐ, πο δώ 5:3 (ςοπιρ. Οεη. 

ἴν. 4: "Οσοὐά δῪδὰ ἴ υπῖο ΑΌοὶ δηά «τὸ 
ῥὼ χη"). ΑΌῈΙ ν'ᾶ5 ΠΙπιϑοὶξ ἤγϑὶ δοςερίςά, 
ἰβκη ἢἷς οἴξτιπρ: ἴπο δοσδορίδηςς οἵ ἴῃς 
οὔεγηζ, Βονγονοσ, οί ἃ ἰοΐδθη [πδὶ ἢσ ννᾶ58 
ΡΕΙΞΟΠΔΙΥ δοςερίςά. : : 
ὁγ 4] ὈΥΤΔοδαβοῦ 11:---ς Ξδοτῆςθ. Α6]}5 

ϑλοτιῆςε τυᾶ5, ἱπάδε, ἴδ οσςδϑίοη οὗ δἰ5 ἀθδῖῇῃ: 
δ [815 ΟὨΪΥ σοπϑιτυϊεα πἴτ ἴπΠ6 Ῥγοΐο- πιαγίγτ. 
ἵν βκη ἀκαι Βὸ γεῖ βσρακο. δοδσγὶπρ υυἱἵπο55 ἴὸ 
Οοά (Δ ἔιπμοο5. Ηἰ5 ὑεσῪ Ὀ]οοά δά ἃ 
τοῖο (Όεη. ἵν. το; «ἢ. χίϊ. 24), 1 ἢ σπορὰ 
δἰουά ἰο Οοά, ἀπὰ ν»ᾶ5 μβεαγὰ ὈὉΥ Ηἰπι. Ὑι5, 
ὉΥ τηρδῃβ οὗ 1μδῖ οπὸ βδοσιῆςϊδὶ ἃςΐ, βἰδπάϊηρ 
ἃ5 'ἴ ἀοε5 δἵ ἴμ6 μεβά οὐ ἴθ Πἰβίουυ οὗ ΟὐζΓ 
τος, Αεὶ 85 βσροκοϑη ἴο ἃ]} Ξςυςσοθοάϊηρ ρεπθ- 
Ιλῦοτβ, δῃὰ 511] βρϑᾶκβ: ρῥγος δι πιηρ, ἴἢδξ ἴο 
Οοάδ ολἱπῖς ἀδδῖὶ 15 ἱπηοσυουβ; {π4ϊ δἰτθδάγ, 
δείοτε ἃ οεἰηρίο ἀδαῖῃ μδὰ οσουττοά δπηοης πιδη- 
κιπὰ ἴδε ταςς οἵ Οοὐ δὰ ρῥγονιἀθά δὴ δητ ἀοῖθ 
δρλιίηςί 1:6 νόποῖῃ οἵ ἀδαίῃ- [δ2ὲ “ἴῃς 50} }5 
αἱ ἰῃς τἰχῃίοουβ ἅγσε ἴῃ ἴδε δαπὰ οἵ Οοά᾽" 
(μά. 1. 1); δπὰ ἰπδὲ Οοα ολγὲβ ἔογ δηὰ 
σπ|} Θρο ἢ ἀνοηρο Η!5 οἷος" ([μυκὸ χνί!!, 
7, 8. 

δ. Αδοὶ ᾿ἰτοὰ οἡ δῆσς ἀραίῃῆ. Ἑποςὴ ἐϊάὰ 
ποῖ ἔνθ “ες ἀεαίδ (5. ἰχχχῖίχ. 48; Ϊοδη 
ΜΠ, 41). Ης ννᾶ5 “τδηϑίαϊοα,,) οὐ ""1ΥΔΠ5- 
[ειτεά͵ " ἔτοπι [115 νοῦ οὗ δμδάονςβ ἴο ἴΠ6 
ποιὰ οὗ Ἰην 3: Ὁ}6 τρα εβ, οα ΠΙ ἢ 5 διῇ 
ἰδά ὕκεῃ χε. ὙΠ Ηοῦγον τνογά ἔοσ “"ἴοοκ᾽" 
ἰδ ὕεῃ. τ. 24 5 ἴπε οὔθ ψὩςοὶ 15 υϑοὰ οὗ 
ΕἸ ἴπ  Κ. ἢ. 3, ς. 

τα; ποέ ζοπὦ 80 (6 1ΧΧ. ὙΜΈρη ἢἷ5 
ἔπακὶς οὐ 8΄5 ἔοεϑ βου ρῃὶ ἔογ πἰπι, ἢ6 ““ννᾶ8 
δοῖ ἰουσ.Ἶ 

),»"Ἱ] ΤἝ5 Ἰοοῖκβ ὕδοκ ἴο, 8») “αἰ. ὙΤΠΘ 
ΤΑΙΤΩ ΤΟ ̓ πΊρΡ}165 [πδἱ ΒΠΟΟΝ 5 ἰΓΑΠϑἰ Δ ΟΠ νγ)85 
ἃ τεηχγὰ οὗ 85 (Δ; ἕοσ, ἱπυπιοα δῖον Ὀείοσα 

ἨΕΒΆΕΆΕΝ5. ΧΙ. 

οἰἢ ἴο (ὐοά πιιβὲ δεΐίενε τπδὲ ἢς ἰ8, 
πὰ ἐῤαὶ δε ἰ8 ἃ γενναγάδγ οἵ τπειῃ 
τῆδὲ ἀρ ΠΟΥ 5εεκΚ ἢϊπη. 

Βγ (αἰτὰ Νοδῆ, δεὶπρ νναγπεά 
οἔ (οϑά οὗ τῃϊηρβ ποῖ 8εδῆ 88 γεῖ, 
ἡ τηονεαὰ ψνἢ ἔξαγ, ργερδγεα δὴ δκ ΕΟ ΜΕ 
ἴο ἴῃς βανίηρ οὗἉ Ὠἰβ ἤουβε; δγ ἴδε 
ψ ἢ ἢ ἢς σοπάεηιηεά τΠε ννοῦ]ά, δηά 
Ὀεςᾶπια ἢεὶγ οὗ τῆς τὶρῃίεουβηεβ8 
νυ] ἢ 18 Ὀγ (ἢ. 

8 Βγ ἔλιιῃ Αδγαπδπι, ννἤεπ ἢς ννᾶβ 

ἢἰ5 Γεπηονδὶ ἰ5 πηδηϊὶ οπϑὰ, ννὸ ἀγὸ ἰοἱὰ (πδὶ δ 
“ἐρΙολϑοὰ Οοά.᾽-- Α5 ἴῃς ἀγρυπιοηξ ἰ5 οὶ σοπΊ- 
ἡμββ {11 186 δηὰ οὗ υ. ό, ἴμετὲ οὐσῃϊ ΟἹ ἴο 

ἃ ςοἴΐοη δὲ ἴδ οηᾶ οὗ υ. ς. 
2 αστἀ Οοά Ἵ---οϊοὰ ἴῃ 5υςἢ Δ ὙΑΥ 45 ἴο 
ἰεαϑο Ηἶπι. παῖ {Π15 15 {86 τῃηθδπης, ἈρρΟᾶΓΞ 
(ἢ ἔγοτῃ ἴῃ6 Ἡρῦτον (ὁ ναϊκοὰ ἢ Οοὰ -᾿᾽" 

ςοιῃρ. Οεη. χνυὶ!. 1: 2 Κ. χχ. 1;-ςπ (ον. 
ν. 7γγ, 9 ὈοΟΙῃ ἔοιπῃβ οὗ Ὄχργοϑϑίοῃ οοςιγ), δηὰ 
ἔτοπι ἔπε 86 οὗ ἴδ ννογὰ Πεῖδ ἴῃ υ-. 6. 

Θ. 20 ρ,κα:6] ἴο δεῖ 'ἰπ ϑυςἢ ἃ ννΑΥῪ 85 ἴο 
ὉΪε856. Νοπθ Ἵοουϊὰ 568 (Ποιηϑοῖνος ἴο ννδὶκ 
ἢ Οοά, οἵ κῖτινε ἴο ᾿ἶνθ δοςορίδοὶ Υ ἰο ΗἸΠῚ, 
1655 ΠΟΥ ϑάὰ (απ; Δ το ἢ οηδοϊοὰ 
τῆοπὶ ἴο "566 Ηἰπὶ γγῆο 15 ἰην 5106," δπὰ ἴο 
Ὀοίίονο {παὶ Ηδ ἰ5 σι ῃΐθουβ δπὰ ἴσια ἴο Η!β 
ῬΓΟΠΊ 568. 

εονπφὴρ 40] Οτ, “ἀγανγεῖ ΠΟΑΓ ἴο ;) 45 ἃ γγοῦ- 
ΒὮΪΙΡΡΕΙ (Τρ. Χ. 1, 22). 

ἐξ ὦ γεαυαγάεγ} Οὐ, "ϑμονοῖ Η π156}} (1. 
Βεςοτηθῖῃ) ἃ τενγασγάογ" ΗθὌ ΤΔῪ 866 ἢϊ ἴο 
ἀεῖογ 186 Ῥγοπιῖϑοά τεννασά ; Ὀυϊ Ης 15 οογίδίῃ 
ἴο ῥγονθ Ηἰπιβεὶῦ ἃ στονγαγάογ; ΗΟ ἢ, 1η- 
ἀεορά, Ὀοίης “ἴη6 ὀχοθοάϊηρ στεδὲ γενναγα ̓" οὗ 
Η:ς5 Ρθορῖθ. 

αἰ ισεπεὶν “.61] ΟτΥὍ, 5 Ιγ, “86εἰ ἢ (ςρ. 
Ῥϑ, Ιχ᾿ στο, χχυῖ!. 8: Απ|ιοϑ ν. 4, 6 

7. ποῖ “τπ ὧ: γε}]---85 γεῖ, ἴλτ Ὀεγοπὰ {πὸ 
τοδοὺ οὗ ἢυπιδη νἰϑσιίοη. ΤὮΘ ἤτοι 1 νΠ6 νυ ΑΤΠ- 
πε 5θδπὴ5 ἴο δᾶνε Ὀδδη ΊΥΘη 120 ΥΘΑΓ5 ὈΘίοΓΟ 
ἴῃς ΕἸοοὰ (Όεη. νἱ. 12). ὙΠῸ Ὀγεακὶηρ υρ οὗ 
“ῆς ἐουηίδϊῃς οὗ ἴπ6 γ»τεδὶ ἀθορ᾿" αδπὰ ἴθ 
οροηϊης οὗ “ἴθ νἱηάοννβ οὗ ἤοδνθη" ὑγ6ΓῈ 
ποῖ ΟὨΪΥ [Ὠϊηρ 5 “ποῖ βϑόθη 85 γαῖ," Ὀιι συιςῇ 88 
ταὶρῆϊ ἀρρθᾶγ ἴο τυ σουπίοσ ἴο ἴπ6 οχίϑιϊηρ 
ογάσογ οὗ [ῃ6 νἱϑβί 6 ννογὶ . 
αν] δίδου, βοάἹΥ Ζ7θ 8. (25 ἴῃ χὶϊ, 28); 

8Δῃ ΔρΡρσγθῃοηβδίοη οἵ Ἴοπηηρς ἀδηροσ, νη ϊςῇ 
ΒΡΓΔΠΡ ἔγοιῃ ἃ 56ηϑε οἵ Οοάβ ΠΟ] πθ55 δηά 
ΤΩΔΠ 5 51 6] Π658. 
γεβαγεά Οὐ, ““Ὀυ]Πάοα" (85 ἴῃ 11}. 3, 4). 
ὁγ 1δὲ «υδῖς] Ἐδίδοτῦ (45 ἰῃ ν.4), ὉΚΥ τ. 98}8 

ΟΥ̓͂ ἩΒΊΟΣ ;--ἂθ ἴπΠ6 ουξιυνατὰ οἰ ροάϊπηεπὶ οὗ 
ἢἰ5 ἢ. ὙΠῸ Ατὰκ ννὰ5 ἃ ργοοῦ ἴπδὶ Νοδὴ 
ἔο!ξ τ)6 ϑοπίθηςσθ υυῆϊςἢ Οοἀ πιδὰ ραϑϑοὰ ὑροη 
{πὲ ννογ]ὰ ἔο ᾿6 }ι5ῖ. 

ὀεεανις δεῖν... Νοδῆβ Ὀυϊάϊπρ ἴδε Ατκ 
Ἰοὰ ἰο διἰ8 Ὀεΐπρ ἀοϊνογοὰ ἔγοπι ἀθαῖῃ, δῃά ἴο 
μιὶ5 θοσομηίης ἴ86 πεὲνν σονεηδηϊ-μοδα οὗ ἔἰι6 



ΗΕΒΕΕΝ 5. ΧΙ. 

οΔ]]εὰ το ρὸ οὐ ἰηΐο ἃ ρἷδος ψῆϊοἢ 
ἢς 5Που]ά δἴεγ γεσεῖνε ἔογ δὴ ἱπῆε- 
γπος, οδεγεὰ ; δπὰ ἢς νεηξ οι, 
ποῖ Κηοννίηρ ϑν ἈΠ Πεγ πα ννεηῖ. 

9 Βγ ἐλ Πε βο]οιυγπηθά ἴῃ τῆς 
Ιλπά οἷ ΡΓΟΠΊ186, 43 15 ἃ βἴγδηρε σοιη- 
ἴτγ. ἀνγε! !πρ 'ἰπ ἴαῦθαγπδοὶθβ σῇ 
ΙΞὰς δῃά Ϊδλοοῦ, τῆς Πμεῖγβ ννττῃ Ὠ πὶ 
οὗ τῆς βδπιῈ ργοπῖβα : 

10 Εογ ἢς Ἰἰοοκεά ἰοσ ἃ εἰν ννῃϊςἢ 
Βαῖῃ ἐουπάδιϊομβ, ννῆοβε δαΐήον πὰ 
πλοῦ ἐς (οί. 

11 ΤΒτγουρῇ ἐλ 4180 ϑάγὰ Βογβοὶῇ 
γεσεϊνεά 3ἴγεηρτῃ ἴο ςοποεῖνε 586δά, 
Δπὰ ννλ8 ἀοϊνετεά οὗ 4 οἰ ]ὰ ἤδη 
β8ς νγ»ᾶδϑ ραϑὲ ἅρε, βεζσδιιϑα 8Πέ 

Βυπιδῃ Γάςσθ: 50 ἴπδὲ ἢ6 νγβ "δεῖ γ " οὗ (ἢς 
Ρτογηῖβεβ τηδὰθς ἴο ἴποβε 80, ϑογνίην Οσοά 
1η (411, ἅτ σγαςσϊουϑΥ δοςοορῖοά ΟΥ̓ Ηΐπὶ 85 
τι ϊθουϑ. 

ὁγ ,α116}] 111, ““Δεςογάϊηρ ἰοΥ̓Δ (ἢ " (866 πηᾶγρ. 
οὗ ν. 13, δΔηά σ Τίπι. 1. 9): οὐ [6 Ὀδ515 οὗ 
ἔλιτἢ: ἕαιτῦ ἴῃ Οοὰ θείην “τοοκοηθά ἔοσγ τἱρῃϊ- 
ὁουϑη658᾽" (Οξεη. χν. 6); οὗ ψῃίςῦ, ἰηάοοά, 1 
15 ἴ86 Ἰντης βεῖτη. 

Β. εαἰϊδ4] ὉΥ Οοά ([541. Χ]!. 9). Το 
βίτίοϊ το ογίην 15, “"" ΒΥ (21 Αγδῆδπι, ννἤθη 
6 ννᾶϑ σι θά, οὐεγεά 10 50 ομίὶ."" 

“ῥοιά αἴεγ γερο] ἘΔΙΒΟΥ, “νγὰ5 δέϊζογ- 
ὙνΑγάϑ ἴο τεςσεῖνα." 

«υδίλῥεγ' δε «υεη}} 11. “ἐν ἈΠ ΠεΥ ἢ σοπιοίι,ἢ 
Αἱ οδοὴ εἴδζο οὗ ἢ15 ἸΟυ ΓΠΟΥ ἢ6 νυνὶ Κοὰ 5: ΓΊΡ]Υ 
Ὀγ δῖ, Ηὸς ἀϊά ποῖ Κπονν ἴμδὶ δηδλη ννᾶ5 
16 Ιαπὰ νῆϊοῆ Οοά δδὰ ρῥγοπιϊϑοὰ ἴο ἢϊπὶ, 
ὈΠ|1] Π6 δά δοίυ δ! ἀτγτνοὰ {Π6σο. 

9. 4 τ“ἰγαηρο φομη} 77} Οτ᾽, “ἃ Ἰδηὰ ποῖ ἢΪ5 
ονη." Ηδ ΓΪῪ τεσορηιϊιθϑοά {πὸ ἕαςξ, [ῃδὲ [86 
ἰληὰ νγᾶβ ποῖ ἴο σοπῖδ ἰηἴο ἢϊ5 οὐ ροβϑοβϑίοῃ. 
ΤὨΘ ΟΥΪΥ Ρίθος οὗ στουηὰ ἴῃ ἃ ννδιςἢ ὈΘοΔπΊΘ 
ἢ5 νγὰ5 {πε Ὀυγίδ!-ρίαοα οἵ Μδοβρεῖδῃ; ἔογ 
(6 ρυγοῆαθο οὗ ψ Ὡς ἢ 6 ᾿ἰποιϑσίθα οἡ ραγίηρ 
ἴπ6 α}} ρσῖςθ. [π ποροζιδίϊης ἔπ6 5416, Αὔγα- 
ἤάτὴ 5ἰδίθα, ἰῇ ἃ νεγῪ Ῥοϊηϊοαά πιδηποσ, {πδὶ ἢ 
νγν8 “ἃ 5 ΓδΔΏροΥ δηα ϑο]ουτγηογ᾽" ἢ {πὸ ἰαπὰ 
(Οξδῃ. χχῇϊ. 4). 
ἐαδεγπας 1] Ἀδῖμογ, τοῦθ (Οεη. ΧΙ. 8, 

ΧΥΠΪ. 19 Χχῖν, 6, 2). [ῖπ ἴῃδϑε ἢ “" ἀννοϊῖ, ἡ ογ, 
ἴοοϊκ ὕρΡ 5 δροάδ; σοηΐϊεηΐ ἴο δᾶνὸ πο οἵδογ 
ΘΑΥ]γΥ ὨΟΠΊΘ. 

ῥεὶγ: αὐ ῥἷ'»"] Νοῖ τΊΘΓΟΙΥ 5ῃαγεῖβ οὗ 
ΒΌΓΠΙ ργοβϑοηΐ ὈΪοσϑίηρ Ὧἃ5 Οοά ργδηίθα ἴο Ὠἰπι, 
δυϊ )οἱπὲ δεὶγς οὗ ἴῃ6 ῥτοχηϊ86 πηδάθ 20 δἰ» πα 
0 δὶς “τε. 

10. « εἰ] δίδου, ὉΠ96 οὐ: [86 "( ΠΟΔΥΘΠΥ͂ 
Τ7εγυϑβδίοπι "ἢ (χίϊ. 22); οὐδ οἵ νγῇοϑο “" ραῖδβ ᾽ 
Ἰδοοῦ 58νν, ἴῃ ἢ15 νἱβϑίοῃ, ἰβγοηροὰ ὈΥ δηροὶβ 
ὕδξη. χΧν]!. 17). 
«υδίορ ῥα ὁ "ουπάσιο.] Ἐπτιρμαβίζιης 186 

[ν. 9---Ἰ 4. 

Ἰυάρεά πἷπι Δ] ψῆο παὰ ρτο- 
Πλίϑεα, 

12 ὙΠεγείογε βργδπηρ ἴπεγε ὄἼνεη οὗ 
οπα, Δηἀ ἢίπὶ 45 ροοά 83 ἀεδά, 50 γιαην 
ἃ8 ἴῃς 5128 οἵ τῆς 5ΚΥ ἴῃ πιυϊτιταάε, 
Δπά 45 ἴῃς 8ξΔ4η4 ννῆϊοἢ ἰ5 ὉῪ ἴπε 5εᾶ 
ϑῆογε ἱππυπιογδῦία. 

12 ἼΤΒεβε 411 ἀϊεὰ πὶ ἢ, ποῖ ἐρεὰ 
βανίπρ τεσείνεά τῆς ῥτγοπιῖβεβ, δεῖ ἐς μι 
Πανίπρ 86εεη τῆοπὶ δία οἵ᾽, δπὰ ννεγε 
Ρεγβιδαδα οὗ ἐῤεηι, δη ὰ ἐπιδγασεα Ζῤέηι, 
Δπα σοηΐεβϑεα τῆδῖ ΠΟΥ ἡγεγα [γα ΠΡῈΓΒ 
δηά ρῥιΠρτγῖπιβ οἡ πε δλτίῃ. 

14 Ε ΟΓ ΠΟΥ παῖ 5ΔΥ βδυςἢ {ΠῚ Πρβ 
ἀδοϊαγα μ᾽δί ΠΥ τῆδὲ ἘΠΕΥ 8εὲκ ἃ 
ΠουΠΙΓΥ. 

ςοπίγασξε δοΐννοθοη ἴδ ὨρΑνΘΠΪΥ οἰ Υ, ψ Ὡς ἢ 
“ ΔὈΙάεἴἢ ᾽) (566 οὐ χίϊ!. 14), δηὰ [ῃς ἰδηΐβ οἵ 
1π6 ρδίγίιαγοῃβ. Οουηρ. 5. ἰχχχνί! 1ἱ. 

ὀιέάον' ἀπά »παζοῦ]} ἈΑΊΒοΓγ, ἀσομιῦ ϑοῦ δά 
Ὀυ11άοΣ. Οὔ. ΥἹἱῖ!. Δ. 

Οὐ. ὌἼΤηο Ὄχαπιρίοβ οὗ ὅδ: βίνθη ἱπ υυ. 
9--τό ΠΠΠυπίταϊε ἴπ6 ἀγρυπιεηΐ οὗ σὨ. "1 ἀπά 
ἵν; ψΈ]ΟΝ ἰδυρῆξ (δαὶ Οαπααη νγὰ5 ποῖ ἔπε 
Ῥτογηϊϑοά γοϑὲ οὗ Οοά β ρϑορῖο. 

11. αἰο ϑαγα δεγεεϊ ἢ] Οτ᾽, ““ϑᾶγα μεγϑεὶΓ 
4͵5ο:,.--δαταῆ, ψῇῆο ἃ [ἰῸ Ὀεΐοστο μϑὰ Ὀδθη 
τορτονθὰ ἔοσ ὑηδε]ϊοξ (Οεη. χυ!!. 1 

ἀπά «υα!...456] Ἐλίδονγ (δοοογάϊηρ ἴο ἃ 
δεῖξον σιιρροτίοα σεδάϊπρ), δῃά 1μ8ῇ, «ὑὐεη 
“δὲ αυὐα: ῥα“) ασε. Ορ. Ἀοχι. ἵν. 21. 

12. Τδεγεΐογε... Ἀαδΐμοσ, ΒΟΥ ΘζοχΘ 8180 
ΔΘΣΘ ΒΡΤαΣΚ ὕσοπι ΟΩΘ; [ἢΘ “4150 ᾽ ρμοιηἴ- 
ἴῃς ἴο ἴΠ6 γεευαγά οὗ ἢῖ5 δ (ςρ. ῬὨΙ]]. 1. 9). 

ογ] 154]. 11. 2; ΕΖοῖκ. χχχιϊ. 24. 
ας κξοοά ας ἀεαἀ [1 ἷἰ5 ἴῃ6 54π|6ὲ νογὰ 85 ἴῃ 

Ἀοπι. ἱν. το; “ἀολά." 
ἐδε ταπά «υδίεδ...7 ἘἈλίδογ, “86 σδηά ὉῪ 

[16 564 -5ῇογο, νυ] ἢ 15 ἹΠΠ ΠΊΈΓΔΌΪ6.᾽" 

18. Τ2ε:ε αἱὴῇ ΑὈγαμδπὶ δηά ἢΐ5 ΓΑ ΠΆΪΥ. 
ἐπ 312] Ι1ἴ. (45 πιᾶγρ.), “δοοογάϊης ἴο 

ΓΑ 1ἢ " (υ. 7); 5ἰδηάϊης οὐ ἴδε ρστοιιπὰ οὗ 
ἔλιῃ. ὕνρ ἴο ἀρδῖῃβ!Ἠ ΠΟῪ ΤΘοπίϊπηιιδά. Ιοοκίης 
ἴον Οοά᾽β ϑαϊνδίίοη 845 ἃ (πηρ γεῖ ἴο σοπὶς 
(σεη. χίϊχ. 18). 

ποί ῥᾳυΐησ.. εοη 5. Ἐμοῦ (ςοπεςῖ 
τολδάϊηρ), πο ῥαυὶηρ γερεσυεά ἐῤὲ ῥγορμες 
[1Π4ὲ 15, (6 πηρ5 ῥγοπιῖϑοα), μέ Βδυῖηξ 
Β0Θ0; ἃπά βεοϊυϊθοα ὈΏΘΠι, ΥΥΟΙΏ ΔΥδΣ, δπά 
Βανι οοπζθδδθά. ΤΥ: «ἐ Ξα]υϊοά " 18ὲ 
γεῖ ἀϊδίδης οδ͵οςξ οὗ τμεὶγ δ, 45 ἴγανς!]εγθ 
ΟΠ Τογλίϊης νυ Ππ οἰρς οὗ [ογυϑαίοη ἅττα 
δοουβίοπιρά ἴο μῖνε ἴἴ ἃ σϑνθγοηῖ ψτοείίηρ. 
Οοπρ. Γοδη νἱῖ, ςό. 
φ τίνι] Ἀλίμεῦ, Βο) ΟὍΣΠΘΣΒ (Ποτηρ. Οεῃ. 

ΧΧΙΪ, 4: 58, χχχίχ' 12). ἄρ. Οξεῆ. χὶν!. 9. 
14. ἀεείαγε ρα!" }}] ΟΥἍ, ““πλᾶκο 11 ρ]αίη." 
“εξ ἃ εομπὲν}] ἐζδιμοτ, ἐς ΔΓ βθοκίηρ 1ΠΟΙ͂Σ 

ςουηΐγΥ ;" --ἰ δεῖν ἔσο Βοπιὸ (οΡ. ΧὶΪ!. 14). 



ν. 15---22.]} 

Ις Απά {τπὰΐγ, 1 τὰν Βαά θεβη 
πιἰπάξυ! οὐ τῆδῖ εσεμίγν ἔγοτη νἤσπος 
Δ ΕΥ σδπια οἵ, ΠΟΥ πιρῃς πᾶνε Πδά 
Ορρουτυ ΠΥ ἴο ᾶνα γεϊυγηςά, 

1Ι06 Βυῖ πον ΠΟΥ ἀασδῖγα ἃ Ὀεῖῖογ 
(ϑμ 7. τῆλί 15. Δη ἤδάνθηϊγ: ὑψῆεγα- 
ίογε ὐοὰ ἰ5. ποῖ δϑῃδπιηεά ἴο δε ςδ]]εά 
ἰδεῖς (σοά : ἔογ με μδῖῃ ργεραγεά ἔογ 
ἴδεπὶ ἃ οἰἴγ. 

17 ΒΥ τῶ Αὔδταῆδπι, ἤθη ἢς 
νγὰ38 {Γἰς. οἴετγεά ὑρ ἶϑδας : δπὰά ἢξε 
τπδῖ ῃλὰ γεςεῖνεα τῆς ργοηχ 868 οἴεγεα 
ρ [5 ΟὨ]Υ Ὀεροζίδη :οη. 

18 [Οἵ ψῇοηι τ ννᾶ5 544. Τ δῖ ἰῃ 
ἴξλλς 501} τὴν βεεὰ θὲ ςδὶϊεά : 

15. ὝνΒεοη (δε ραίγιδγοἢ5 ς δ] {ποϑοῖνοϑ 
εἰ ΘΙ ΥΔηΡΟΙΒ ἢ {ΠΕΥ αἰά ποῖ τεΐεῦ ἴο ἴπεῖτ μβαν!ηρ 
ἰεῆ Οδαίάεκα. 1 1ἘΠΕΥ δά ᾿δπουρηξ οὗ (Βαϊ 85 
511} 1ΠπῸῚΓ σουπίγγ, ΠΟΥ πιρῃϊ ΘΑΞΠΥ ἢᾶνο 
ἴουμά ““ρρογίυπι!νγ ἴο ΣΘΌΣΣ." δηὰ 50 
ΟΠ ὰ μάν οεδϑοὰ ἴο Ὀ6 νδηάογεῖβ. ΤΠῸ 
ἀπίαποο νγὰᾶβ ΠΟ βυςῇ ὙΘΓῪ ϑεγίουϑ πἰηάγαποθ 
(ςρ. σε. χχῖν. ,4--- 6). 

16. ΜΒμὲ ποιυ]--ἴο σοπὶς ὕδοκ ἤοπὶ [Π6 
διρροϑ!οη πιδάδ ἴῃ ν᾿. Σς ἴο ἴῃς δοζιδὶ ἕδςοΐβ. 
αδωπε) [.1ἴἴἪ ““ ἀϑδμαπιδά οἵ {μεπὶ." ὙΠΟΥ 

λὰ φἰουση ἐμοπιϑοῖνος ἴὸ Ὀ6 δβεϊπηρ τος ρίθηῖβ 
οἵ Ηἰβ σσᾶςο; νγεϊσοπηρ ΗΠ] 5 ονογίιγοϑ, δηὰ 
ΑἸ Κιηρ «ὐογίῤείγ 97 1ὁε 1 ον" ((Οοἱ. ἰ. το; 
1 ΤΊμεββ. 11, 1.2). 

ἐδχὶγ Οοα] Οεη. χνῖϊ. ); Ἐχοά. 1]. 6, ᾿ς. 
5ε5 Μδιί. χχῖ!. 32. Οομρ. οα νἱῖϊ. το. 
“5 γ] δυςἢ ἰδησυᾶρε Οοά ““ννὰ5 ποῖ δϑῃδπγθά ̓" 

ἴο υϑὲ : βογ, ὈΠΘΡΟΑΚΑΌΪΥ βτεδὶ ἃ5 [Π6 ὈγΊ νερὸ 
τὴσδὲ ῬῈ οἵ δδνιηρ Ηἰπὶ ἴο Ὀε [πεῖτϑ---ἰδεὶν 
Οοώ͵--ἰἰ 5 οηἱγ ψμδὶ Οοὰ δᾶ5 σοπέδττεά ὕροη 
ἴδῃ. [ἡ Ηἰς νοπάγουβ σουηϑοὶ “" Ηδ μδίῃ 
Ριεραγοά ἕο ποπι,᾽ ἴτοπὶ ἴδ6 ἑουπάδίοη οὗ 
δε ποιὰ (Μεΐὶ. χχν. 34; Ἑρ. σ Οονσ. ἰϊ. 7, 9)» 
“ἃ αἵγ," ἴὴ ψ Ὡς ἢ “ Ης ΗἸπηβο ἢ νν}}} Ὀ6 νυ 
ἴδεπι, (δεῖς Οοὰ " (εν. χχὶ. 3). 

17. Ηλνίηρ εδενση, ἰηΠ νυ. 8---τό, ΟΝ 
(δ. ἢ οὐ ἴδὸ ραϊγίαγοῃβ νγᾶβ ὀχμιθιοὰ ἴῃ 
{δεῖτ συ βοΐο σμδγαςῖεσ, ἢ6 ἢονν ργοςσθδάϑβ ἴο βροᾶϊ 
αἴ Ξοῖῃς ρμαγίζου δι δςῖβ οὗ δἰ. 

οὔεγεά 9} 850 ἴδυ 45 ΑὈγδῃαπιὶ Ῥεγβοηδ 
25 ςοηςογηεά, ἴδ οἴετίηρ, νγὰ5 σοῃλρίείο. 
γεευε] Ἐλδῖδμογ, δοοϑρῦθα: σμοογί Ϊν 

βου τα Τηρς ἴο ἴπ6 σου] Οἢ5. πάοσ νυ ἢ (Π6 
Ρτοζηιξες νέα πδάθ. 

18. Οὗ «υδον"] ἘἈλδίδογ, “ὕπο ψν οπὶ ᾽" 
(25 ἴὴ εΒ. ν. ς, {Κὸ ᾿᾿. 18, 20). 

1861] ἘΛΔίδεσ, ΕΟΣ (45 Ὀειηρ ρατί οὗ ἴΠ6 
φυοϊδίοη, Οεη. χΧχὶ. 12)ὲ. Τῃ6 πδᾶπιὸ “" Ξβοοά 
οἵ Αὐγλματῃ ᾽᾽ νγᾶ5 ἴο δοΐοηρ ἴο (ἢ ᾿ἴπ6 νγῃϊο ἢ 
ἀρεοεάο τὨγουρὰ 5245. [ἢ ϑυτγγοηδοτίην 
ἴτας ἴο ἀελίῃ Α Ὀγδδπδπὶ ἀρροαγοὰ ἴο αθδπάοῃ 
ἴδε ρεοπιϑο οὗ δἰοβοίηρ Ὑ Ὡς ἢ Πδὲὶ θοθη τηδάδ 
ἴο Βι5 ϑεεὰ (Οξεη. χνυὶΐ. 19). 

ΗΕΒΈΕΝ 5. ΧΙ. 

19 Αςοουπτίηρ τπδὲ (ὐοά τυᾶς «0]ε 
ἴο τγαῖβϑε ῥίηι ἃρ, ἐνεπ ἔτοπι ἴῃς ἀεδά ; 
ἔτοπῦ γπεπος 4150 Πα γεοείνεα ἢϊπὶ ἴῃ 
ἃ ἤριιγε. 

20 ΒΥ (αἰ ἴβδας δ]εββεά [δοοῦ 
δηά Εϑ8διι σοησθγηϊηρ; {ΠὶΠρΡ5 ἴο (ΠΟΠΊ6. 

21 Βγ ἔδλιτῇ [δοοῦ, ννμεπ Πα νγᾶ8 ἃ 
ἀγίηρ, Ὀ]ε5864 δοϊἢ τῆς 50η8 οὗ [οβερῇ ; 
Δηἀ ννογβῃρρεά, ἐσαηπίημσ ἀρο [πε ἴορ 
οἵ ἢΪ5 5:2}. 

22 Βγ (τὲ Ϊοβερῆ, νγβεη ες ἀϊεά, 
᾿ πηλάς πιεπιίοη οὗ τε ἀερατγιίπρ οὔ! Οτ, 
186 σΒΙ]άγεπ οὗἁ 1βγδεὶ ; ἀπά ρᾶνε σοπγ- ἦκα 
πιληἀπηεηΐ ςοποογηΐηρ ἢϊ58. ὈΟΠ68. 

223 Βγ (Δ Μόοβεβ. ννβεπ ἢς νγᾶϑ 

10. αὐδὲρ...ἀεα4 ἈΔίμοσ, “40]6 οΥϑπ 0 
Τ8150 Ζχοα 80 ἀθδΔά." Ηδο Παὰ ἤγπι ςσοη- 
βάρηςε ἴῃ Οοα᾿β νεγας! Υ, ἀπά ὃς ἰπουρπὲ ἰξ 
ΠΟ ΨΥΑΥ͂ “ὁ Ἱπογθ 10]. ἔπαὶ Οοά 5ῃου]ά ταῖβϑε ἴῃ 6 
ἀοδὰ " (Αςἰβ χχυὶ. 8). 
ον «ὐϑέπεε αἰ50] Ἀδῖμοσ, 2 ονι «υδόπος ἈΘ 

ἀϊὰ 8180 15 ἃ ΖἸΚΌΣΘ ΣΘΟΘΙΡΘ πῃ ὍΔΟΚ. 
Αἴοτ 15824ς δὰ Ὀδδη Ἰαϊὰ 85 ἃ υἱεῖ πὶ οὐ ἴῃ6 
Αἰῖατ δηά, ΟΥ̓ πιόδῃβ οὗ ἴδε ϑδυ δι υςοα γάπὶ, 
ΒρυγΔΌνΘΙΥ ἰδίῃ, ΒΘ τνᾶς. γοϑϊογοα ἴο ἢδἰ5 ἐδίῃου, 
᾿|κῈ οπα {παι παὰ Ὀδθη ταϊϑοὰ ἔἤτοπὶ ἴῃς ἀεδά. 
ὙΠΟ ἴοχῖ ἀροβ ποῖ 94Υ [δὶ (ἢ 5 βδογιῆσο ἀπὰ 
Γεβυγτθσϊίοη νγὰ8 γεβφωγαίίοφ; Ὀυΐϊ (δῖ ἰΐ 
νγὰ5 50, δηά ἰῃαϊ ΑὈγαμαπη 5 ΓΔ νγᾶβ ΟΥ̓ ἰΐ 
ἰπϑίσιιςϊοα ἴο ἰοοκ ἔογννατά ἴο “πὸ ἀδὺ οὗ 
ΟΠ γϑῖ," τῇΔΥ 6 σογίδιηἷγ ᾿ηξεστοὰ ἔγομῃ [οδῃ 
Υ], 1. 

40. ΑἸΙΒουσῇ ϑδλο ρᾶνθ δὶ5 Ὀἰεσθὶηρ ἴο 
7]Δ.οὉ δὲ ἤγβξ ὑπάθσ ἃ τριϑαρρσεμεηβίοη, γοεῖ, 
ψνΠοη 6 ἔουπά οι ᾿]5 ΕἸΤΌΥ, πὲ ἀϊδιϊης ΠΥ 
γαλβεάδ παῖ ὯΘ δὰ ἄοπε (Οεη. χχνὶϊ. 31, 
ΧΧΥΙΙΙ. 4,) 4): δηά, ἰπ Ὀ]οβϑίηρ ἔϑαιι, ἢ6 τϑςορ- 
ηἰϑοὰ [Δοοῦ 5 5 ρου ΟΥΥ. 

21. α νη! 866 Οδεη. ΧΙν ΣΝ. 21, “" ΒΟΒοΪά, 
Ιἀϊ6." Οὗ. χίνὶϊ. 29. 
δο! Ὁ} ἈἘἈδίμοσ, θ8ὸ} οὗ; ἀἰἰϑογ ΠΕ ΠΡ 

(Όεη. χΙν!. χ7-- 19). ὙΠ δεῖ οὗ ““ ΨΟΥΞΏΙρ,᾽" 
πισηςοηδά ἴῃ ὅδη. χ]ν!!. 29---- 21, ννᾶϑ ὑσίοσ ἴο 
1ηε Ῥεπεάϊοϊτίοη οὗ Ἐρδγαῖπι δηὰ Μδηδεθθῆ. 
Ἄνθη [δοοῦ δὰ τϑοοινθὰ δ δϑβϑυγδῆςθ ἔγοπὶ 
]οϑερῃ παῖ Π6 5βῃουϊά 6 Ὀυγοά ἴῃ ἴδ ἰδηὰ 
οὗἨ Ργοπηῖϑο, ἢ6 “" θοννεαὰ Ἀἰπιβοὶ ἢ ὑΡΟΠη (ογ, 
ἰονγαγ5) ἴῃς ὑεὰ 5 μοδὰ " (ορ. : Κ. ἱ. 47). 
50 (πὸ Ηεῦσγεν. ὙΠῸ ΊΧΧ. ἤανὸ “' ουβἢ!ρ- 
Ρεὰ ὑροη ἴῃ6 ἴορ οὗ ἢἰ5 5ἰδῆ"" (566 θεῖον). 
Α521δὲ πεῖ 9. «υογνεδὶρ ννᾺ5 1ἴδὶ ΌΥ ΜΓ ἢ ἴΠ6 
ΘΠΕΓΡῪ οὗὨ [Δςοδ᾽5 δι [ἢ ννὰβ σῆοννγῃ, ἴῃς Αροϑβέϊθ 
ἀϊὰ ποῖ ςᾶγτθ ἴο ἀονίδίες ἔγοτη 186 [απ ἶΓ 
ϑορ[υδριηίδὶ τοηάογίηρ. ΤῸ πᾶν ἄοῃπθ 50 
Τα ἤᾶνο ἀϊνογίθα {Π6 τοδάθε᾽5 αἰἰθηϊίοη ἴο ἃ 
υϊῖε βιιδοτγάϊηδίο πηδιίογ. 

2. «υδέη δὲ ἀϊδα4 “" 45 Ὧδ νυὰβ ἀγίης.᾽" 
»ηααΐε »ιη Ἴο7ι φ] Οτ (πιᾶγρ.), ““ οα]οὰ ἴο 

Ταϊπἃ ςοποογηΐηρ." Ιοβορὰ μαά ἔογ εἰργ 



δὃ 

ον, ν᾽ 
Οἀγίς. 

ἨΕΒΚΕΝ. ΧΙ. 

Ὀογη, νγαβ ἰά τἥγεε πιοπῖῃ8 οὗ ἢἰ8 
ῬΑγεπῖβ, Ὀεσδιιβα ΠΟΥ 840} δε τυῶς ἃ 
Ῥίορεσγ Τοἢ]ά; δηὰ ΠῸΥ σγεγε ποῖ 
δίτδιά οὔ τῆς Κιπρ᾿β ςοπιπηδηάἀπιοηῖϊ. 

24. ΒΥ ἔλιτἢ Μόοβεβ, ννβεπ Πα νγῶϑ 
ξοπθ ἴο γϑᾶγβϑ, γοδιβοὰ ἴο θὲ οδιϊεά 
16 50ῃ οὐ ΡΒΑγΔΟἢ 5 ἀδιρῃζογ; 

Ὡς ΟΠοοβίηρ γδῖδμεγ ἴο 8 δί- 
β᾽ςτίοη ννἢ τῆς ρεορὶς οὗ (οὐ, τἤδη 
ἴο εηΐογ ἴθ ρίδαϑιγεβ οὐ πη ἴογ ἃ 

ῃ; 
26 Ἐϑβιδεηγῖπρ, πε ταργοᾶοῃ οὗ 

[ν. 24--29. 

Ομεῖβε σγεαῖεγ τς ες τπλη τῆς ἐγεᾶ- 
Βι.Γ68 ἱπ Ἐργρῖ: ἰοῦ ἢς ἢδὰ γεβρεςῖ 
πηῖο τς τεσοιρεηςε οὗ ἴῃς τγενγασγά. 

27 ΒΥ πῇ ἢςε ἔογβοοκ Ἐργρῖ, 
ποῖ ἐξδγπρ ἴῃς ννυγδῖῃ οὐ τῆς [πρ: 
ἔογ ἢς επάιυγοά, 845 δεεῖηρ πὶ ννῆο ἰ5 
Ἰην! 5.0 ]ς. 

28 ΤὭτΟΙΡΕ ἐδ Βε Κερε τῆς ρδ55- 
ονοϑῖ, δπηά τῆς ϑργίῃ Πρ οὐ Ὀ]Ϊοοά, [ε5ὲ 
ἢς τῃλὲ ἀεβιγογεά τῆς ἐπειβόξα 8ῃου]ά 
τουςἢ τῆςπὶ. 

29 Βγ (πὰ τΠαΥ ραββεά τῆγουρῇ 

δο ἐϊὰ ποὶ 6815 Ὀδεη ἴΠ6 συ ϊεσῦ οὗ ΕκΥρῖ, 
" ἱ ὰ Οοὰ μδὰ 

[1 
ἔοτχος [Π6 γστεαΐ ὑζοπιῖϑεβ ὙΠ ἢ 
τηδάο ἴο [5.86]. 

48. δὲ ευαὲ ὦ ῥγοῤεγ εδὶἰ 4 Ἐδίδεσ, δοευ 
εονιεὶγ ἐξε εὐἰἰά «υα’Φ. ἴὶ πουϊὰ 56 ἔγοπι 
δὲ ϑίορμοπ᾽ Β "" ΟΠΊΕΪΥ δείοσε Οοά " (Αςῖ5 
Υἱ. 2)ο), ἴμδὲ ἴδετε νγὰ5 ϑοπηλθίης υη- 
ΘΑΤΤΠΪΥ Ὀεδυΐγ ἴῃ ἴἢ6 «ἢ, συςο 245 Ὀοβιϊοά 
οὐδ ἢ τοτὶ Οοά ψου]ὰ Βογρδῆοῦ "'ϑρθαῖς 
ἔλοθ ἴο ἕδοθ." Τῖ5 Κιπάϊοά (86 ἔδιτἢ οἵἩ 86 
Ρατθηΐίβ, 50 ὑπαὶ ΠΟῪ μδάὰ σουγᾶρε ἴο ϑεῖ δἱ 
πουρῃς [86 Κίηρ 8 τιυγάοτοι εὐϊςῖ. [πειοδὰ 
οὗ ἃ βοσηϊοοΐοη δῇοσ “" ς μὰ," ἴπογε 5μουϊά Ὀδ 
ΟΠΪΥ ἃ σΟΙΠΠΊΔ. 

24. γεβυε4] Ἠξς ἀϊά 50, νἱγίυδ!γ, ἤθη 
δὸ ἴοοκ ρατὲ ψἢ [πῸ ορργεβθοὰ [53γδο] 16 
(ἔχοά. 11. 11--ἥ 1 4). 

25. 1δὲε Ρεορίε 9,., Οσο4] Οὗ. Εχοά. 11}. γ): 
41 ἢδνο ϑϑϑῃ ἴῃθ δηιςςοη οὗ 2» }εορίε." 

0 Φη707 {δὲ ῥίδασιγε οΥ᾽ τἰπ] Ἐδίμογ, ἴο 
ΘΕΟΥ͂ πὸ Βπμοχὶ-1ἰγοᾶ ἔγοϊῦ οὗὁὨ Β1} --- 

18καὶ 15, 16 Ποποὺγ δηά ννοαϊ ἢ νυν ς ἢ ννουϊὰ 
αν Ὀδοη ἢδί5, ἀυγίηρ (Π᾽5 ἴδ, 1 ἢ6 ψνουϊὰ 
ἢδνθ σεοῃοιιηοθὰ ἢ]8 σοηηοχίοη ὙΠ [5ΓΔΕ] : 
--ἰῃὸ “ὁ β'η ᾽" βρϑοι βοδιν τεοίοστοὰ ἴο δοίης ἴδδῖ 
οὗ ἀροβίδϑυ (ςρ. 1. 12, 3). ὙΠ νογὰ τϑη- 
ἀετοὰ “" 5Βῃοσῖ-ἱνοϑὰ 5 15 [6 βάτηθ {μδαΐ 15 υϑοὰ 
ἴῃ 2 ΟὐοΥ. ἵν. 1:8 (΄" [οπΊΡΟΓΔΙ ᾽)). 

26. ἐῤδε γοῤγοαοῦ 9" Οδγ 1] ΤῊ σοποπιρε 
πῖῖ τ Πσἢ ππθη {γεαϊραὰ [Π6 νοῦν ἰάθα οὗ ἃ 
ἔυΐυτο ϑανίους οὗ τηδηκιπά, σις 45 [5γδοὶ 
Ῥτοΐοβθεά ἴο Ἰοοῖ ἔοσ. Τὸ ἴπε ννῖϑε σου 56} 10 5 
οὗ Ῥθδγδοι (ἢϊς οχρεοίϊδίίοη νουὰ ἀρρθᾶγ 
ξύΟΒΘΙΥ δοϑυγά. ὙΠ τορυϊοα “' ργοπῖϑο ᾿ νυᾶ8 
βδϊὰ ἴο Βανε Ὀδθθῆ πηδάθ ἴο Αγδῆδπὶ δοπὶθ ἔθου γ 
δυηάγεά γοῖᾶγβ Ὀεΐογο, γεῖ μεσ νγὰ5 σοί β εἰοςῖ 
ὩΔΏΟΩ ἰῃ δυ᾽οςϊ Ὀοπάλρο! ναὶ ἰδηριιαρο 
οουϊὰ ἀοϑοσγῖίθε ἴ86 ΓῸΪῪ οὗὁἨ οὔὸ ῇο ννουϊά 
βδσῆςα [5 ὑγοβρεοςξ οὗ ϑυςοθεάίϊης ἴο ἴδ6 
(ἄγοπο οὗ Ἐργρὲ ἴῸγ 50 τη ϑεγδῦ]ο 4 ἀο] υϑίοῃ ! 
ΤΠ ἰδησυᾶρο οὗ ἴδε ἴοχί ΤΏΔΥ τοῖεγ ἴο 5, 
Ιχχχῖὶχ. ςο--- 2; ““ Ἀοπιοπηῦοσ, 1οτά, ἐῤε γε- 
γοσερ ννὩϊοἢ ΤΥ βογνδηϊβ πᾶν -, Οὐ βογον ἢ 
ΠΐΠ6 ΘΠΘΠγ65 συ γεῤγοασεῤεά, ΟἹ οτά, ννῆετο- 

νὰ (ΠΟΥ ῥαυε τεῤγοαςῥεά ἴἢθ ἴοοϊδίορβ [90 
δίονν δὰ ἰὩβΕῖπΕ οὗ Τὸν Ορν 1.) (Οὐοτηραζο 
4150 Ἀοπ,, χυ. 3 ([πἴγοά. 111, 2, ὃ 11.). 

ῥαά γεσρεεί μρ0}] Τυγηίηρ ἢϊ5 Ἔγὸ5 ΔΥΥΑΥ͂ 
ἔγοπι οἴδος οὐ]εςῖβ δηὰ ἄχίηρ ἴμοπὶ οὐ τδδῖ 
οὔθ δορθ. Τδθ “τ οοοπίρεηθο οὗ τενγασὰ ᾽ἢ 
Ἰοοκοά ἔογ ΌΥ Μοϑεβ νγᾶβ ποπθ οἴδμες ἴπλῃ 
[μὲ νος Βδὰ Ὀδοη δἰγοδαῦ τηεηςοηθά, ἴῃ 
Χ. 41ς, 85 ἴδ δἷπῃ οὗ (  σϑιίδηβ. 

7. ,ογ:οοὐ] ἘἈΔίδεγ, 1970 (ςοπῖρ. Μαῖῖ. 
ἷν. 13). Α5 Ῥάβϑονογ ἰ5 σροίκεη οὗ ἰῇ υ. 
δ, ΤΩΔΗΥ͂ πᾶνο τοίειτοα [Π6 ργόϑεηϊ νϑῦβο ἴὸ 
ἴῃ6 ΠΙΣΣ οὗ Μοβοβ ᾿Ἰηῖο Μιάϊδη : 50 ἱπίγοάιι- 
εἴης δὴ ενἱάθηΐ ἸπσοηβισίΘΠΟΥ ΨἸ Εχοά. 1}. ὡς. 
Βυΐϊ, ἴῃ ἕδεΐξ, ν. λ8 ἰ5 φυϊ δι θογάϊηδῖο ἴο Ὁ. 
271 85 5 σΒβῆοννῃ ΌΥ ἴΠ6 σβδηρθ οὗ ἴδηϑε (Ἰ. 
Ὁ 86 Παῖῃ Κορί)); δηὰ ἴπὸ τοίδγεποθ 15 ΓΕ ΠΥ 
ἴο {με Εχοάιι5, Ἰῃ βρϑακίηρ οὗ ψ Ὡς ἢ [Ὀϑορῃυ5 
1,565 [6 βάτο ψψογάϑ (΄ Απί.ἢ 11. :ς)}: “' ὙΒΟΥ 
ἐμ Εργρὲ ἴῃ 16 πιοηἢ οὗ Χαηιπῃίου5.") Τδυβ 
ονοσγυίῃιηρς Ὀεσοηπιεβ μδιτηοηΐοιβ. Ῥμάσδοἢδβ 
προ Ὀυτοὶ ἐουίῃ 85 ϑοοὴ 858 ὃς δεοαγά τῃ6 
ῬΓΟΡΟΒΑΙ [μαἱ [5ΓΔ6] 5ῃοιυ]ά ἰεᾶανε Εργρί (ἔχοά. 
ν. 4---.90). [{ ουϊηπγηδίοα 1η ἢ]5 ἰασῖ ἱπίοτυϊονν 
νὰ Μοβὲβ (Χ. 28, 29): “566 [Δ΄ ἔδοθ πὸ 
ΤΏΟΓΟ [ἴο Α5|κ ἴοσ ροστηϊϑϑίοη ἴο ἰϑάνο Ἐβυρι] ; 
ἊΣ ἴῃ [86 ἀΑΥ ἴδοι 5θθϑὶ ΣΩΥ̓ ἕδοθ ἴδοι; 5ῃδὶζ 

6, 
επάμγε} Ῥετβονογοὰ ἴῃ ἢϊ5 σεϑοῖνθο.0 ΤΉϊ5 

ἢ ἀϊά, 45 “φείπρ ὉΥ ἴα} ἴΠ6 “τα ΒΥ Βαπὰ 
δηά 5ἰτείοδοα ουἱξἄττῃ ") οὗ ΗΪπὶ ψο 15 'π- 
γ]510]6 (Εχοά. νἱ. 6; ςρ. χῖν. 13). 

48. Τόνγοι» 36] Ἀδίδοσ, "" ΒΥ (211}.᾽ 
ῬΒΆγΔΟΣ δά τείιϑο ἴο δἃ[ϊονν ἴϑγϑεὶ ἴο ζὸ 
ἰηῖο ἴδε ἀεϑογὶ ἴο “" Βοϊὰ ἃ ἔδαξξ ἴο {πε 1 ογὰ ᾿" 
(Εχοά. χ. 9ο)ς.. Μορεβ, ἴπ οδϑάϊεηοθ ἴο σοὰ β 
σουμχηδηᾶ δηὰ σοὶ γίηρ οὐ Ηἰβ5 ργοπιῖϑο, μοὶ ὰ 
“Δ ἔολϑοϊ υπίο {πο 1, ογά ᾽" (10. χιϊ, χ4) ἴβεσε ἴῃ 
Ἐςγρί. 
ἀω ΟΥυ, “" ττηρά :᾽) βίπος ἴπ6 νετὺ 

Ὀεϊοη 5 4ῖ5ο ἰο ἴπ6 ὁ" βρ τη Κ] Πρ οἵ Ὀ]οοὰ ἰῷ 
{πε ἀοοτ-Ροβίβ οὗ ἴδ ἤοιυ565, ἰΌ. χ!!. )). 18Ὸ 
πουη τοηθεγοά, “«ῥγίπΑι εν," 15 ἔγοσι [86 νεσὺ 
ἢ ἢ 15 υϑοὰ ἴῃ 1 ον. 1. ς, ἄς., οὗ 5ρπηκ- 
᾿ης Ὀϊοοὰ οἡ ἴδῃς αἰΐδσ. Οοπ ἴδπαϊ ρδϑϑονεῖ- 
Θυθηὶ ἢ ΘΟΥΕΤῪ ἤοι56 ὈΘΟΔΠΊΘ δ δἰῖδσ. 

ἐκεὶ ῥὲ...««ῥομί41] Ἀδίμοσ, Ὁπῶῦ 586 ἀο- 
ΒΌΣΟΥΘΣ Οὗ 8:6 Ζιχβῦ- ΟΣ τοῦ ποῖ 
Φουοι ΒΘ; δυξ τὐρηϊ ϑρᾶγο 4}} ῇοθο 
ἄοοῖβ ψοσο βοαϊοὰ νυν ρᾶϑο δ] δΪοοά. ὍΤΠ6 
,7ἱ οἵ οθϑεβ νγᾶβ 53: 5η 8 }}γ ἀἰπρίαγοὰ ἴῃ [ἢϊ5, 



γ. 10---36.] 

ἰὰς Κοὰ 5:2 28 Ὀ΄Ὶ ἀτγ ἰασπά: ψο ἢ 
τῇς Ἐργριίδῃβ δϑβαγίηρ ἴο ἀο ννεγε 
ἀτομηεά. 

10 ΒΥ ἔτ τῆε νν8}}5 οἵ 7εγίςμο 
[εἰ] ἀονση, δίζεσγ το ννεγα οοπιραβϑβθὰ 
δῦουϊ ϑενε ἀλγ3. 

11 ΒΥ (Δ τῆς δτῖος Ἀδῆδὺ ρε- 
Οἱ δ Ποηθά ποῖ ἢ τῆσπὶ ᾿τῆλι δεϊενεά 
ἀκία, Ὡοῖ, ἤδη 886 Πδὰά τεςεἰνεά τῆς 8ρίε8 

ψἢ ρεᾶςε. 
22 Απὰ δῖ 5}]} 1 πιοῖε βγὲ ίος 

ἴἰῆς ἄπιε νου ὰ [21] πιὸ ἴο τε}} οὗ 
(σεάεοη, ἀπά οΧΓ Βεαγαλίκ, δηά ογ᾽ ϑ84πι- 
80η, ἀπά ο΄ ]ερῆτῆδο ; ογ΄ Πανὶ ἀ 1580, 
πὰ ϑδληγυεὶ, δὰ ὁ τῇς ρεορῃοῖδ : 

22 Ὗδο τῆτγουρῃ ἔδιτ βυδάιεά 

ὙΓΛΔΙΡΥΕΙ ΤΊΔΥ ὅδνο Ὀεοη ἴΠ6 ἄσρτοο οὗ ᾿ηϑῖρῃῖ 
ὙΠΚῸ ὃς δά ἰηῖο ἴπ6 ἀδθοροσ 5 ση ολποΥ οὗ 
ἴδλι Ῥλοθονοῦ ἐδ! νογᾶησθ. [}ἢ ΔΩΥ ο56 Μοϑοβ 
υηῤεξίοοά ἰδ σοὰ μδὰ γεώδοηριεά [5τϑοὶ 
(Εχοά. χν. 13). 

429. εὐυδίοδ..... ἀππαγίης 10 40] 1.11. “: οὗ 
ὙΠΚῊ [564]...πιλκίηρ {{1Δ] ;".--ἰο ἀΐδοονεσ 1 
(δεγ ἴοο σουἱὰ ηοῖΐ Ρ455 [Πγου ρὲ ἰζ, 

80. Βεη ἴδ6 ροθορίὶο οδιτίεὰ ἴθ δἵκ 
ἀτουηά [ἢ6 ΟἿΥ ϑενθὴ ἀδγϑβ ἰῃ Ξυςςεβϑίοῃ, ΠΟΥ 
ξανελ εἶεᾶτ ὑῥγοοῦ οὗ {{εὶσ τοϊΐδποθ οὐ Οοὐ 5 
Ὀπερθρῃ ῬΙΈΘΟΏΟΟ. 

31. ῬοΥ [86 πδίυτο οὗ Ἀδῃδθ5 ΓΑ] ἢ 566 
7οβι. ἢ, 9--τῖι : “ὙΠΟ 1νοτά, γουτς Οοά, Ηε 
1.5 Οοά ἰπ δελνεη ἅῦονε δηὰ ἰη δαγίῃ Ὀοηϑδίν.᾽" 

δα! δείϊευεά ποι} ἘΔΊΒΕΥ (45 πλᾶτρ.), Ὁπ δῦ 
ψοτο ἀϊ δου θά:68} (ΠΟΙΊΡ. ἰ1|. χ8, Αςῖβ χίχ. 
4): "δου [ΠΟΥ Κπονν ἴπαΐ [5γδοὶ ννᾶ5 σοϊηϊης 
ὕΡ υηάες Οοὐ 5 ἀϊγεςοηϑ (οβῇ. 11. 9---: 1). 
τἶδ᾽ ῥεσοε] ϑενουηρ ἤογβοὶε ἔγοπι [5Γ86}}5 

δεπίος, δηὰ δυσίν ἴῃ6 5ρ165 ἰη οά 5 πᾶς 
ἴο πιᾶκθ ἃ ςονεηδηῖ οὗ ρεᾶςε ψν] ἢ Ποῖ (οβἈ. 
1. 12--- 4). 

32---38. ὙΠο ἰπϑίδηςοβ οὗ ἐδ ἢ νυ ἢ ΔΓ6 
δυό ἴο ἴῃ ἴΠε5ὸ νϑῦϑοϑ [2]} ἰηΐο ἔννο ξτοιρϑ: 
ἴδε βτϑὶ οὗ δὴ σεΐένε (υῦυ. 31.1---24), ἀπά {86 
βοοῃᾷ οὗ ἃ δασένε (νυ. 3,.4---18), σπδγαςῖογ, 

82. [ἡ οτάετ οὗ {ἰπ|6ὸ Ο:άξον ἔΟΠ]ονν5 Βαγαῖος: 
δαὶ ἢς '5 ρἰδεο γί, Ὧ5 ἴῃ6 υἱσΐογυ ννῃοῖ ἢς 
νὰ νυᾶλς ρΓθ- Ἐπ ΠΕΠΕΥ ἃ {τυπιρῇ οὗ (Δ ἢ 
(φ. [-Ὡἱ. ἴχ. 4, χ. 26). ΟὗὨ [δ6 κΚίηρϑ, δαυϊά 
δὲν 5 τηεηεοποα ; [Π6 ἀο] 'νογηςοβ σγδηϊεά ἴο 
ὅκα ἰπ ἰδῖοτ εἰπιὲ5 (ενὸπ {πὸ ζτεδῖ ομς ἰπ 
ΕΔΗ 5 Το) δεὶης οδἱὰ ἴο Ὀ6 “ ἴογ 
αν Ξακο" (α Κ. χὶ. 31,34:  Κ. χχ. 6). 
πον 186 το] ρογ οὐ ἴδε πδίοηἾβ βρί τα] 
Εἰς τὴς “ἢ ΘΗ͂Υ τπρμοϊὰ ὈῪ ἴπ6 ργορμοῖβ, στῇο 
ὅτε δεῖς τυρτγεϑεηϊοὰ ὈῪ ϑανμεὶ (ςρΡ. Αςἰβ 
πὶ. 4). 

83, αν “ὠὐάμεά ἀίπφάονι: (1 8. Υἱῖ, 

ἨΗΕΒΈΕΜ5. ΧΙ. 

Κιηράοπιβ, νγγουρῆξ Πρμθοιιβπε88, οὔ- 
τλἰπθά ῥγοπηῖβ868, ϑίορροά ἴῃς πιουτἢ8 
οὗ ἸΙοη 8. 

24 υοσῃοβεά τῆε νίοϊεπος οὗ ἔἤτε, 
εβολρβά τῆς εὐρε οἔἉ [πε βυγογά, ουῖ οὗ 
ννολίςπε88 ὑγεγα πιδλάς βίγοηρ, ὑαχεὰ 
ν᾽ ίδηῖ ἴῃ ἄρῃτ, τυγηδα το βϊρῃς τῆς 
ΑΓΠῚ68 οὗ τῆς 8116 Π8. 

25 Ῥνοπιεη τεςεϊνεά {πεῖς ἀελά 
γαὶβεὰ το [Ἰ ἀρδίη : δπ4 οἴδεγβ ὑνεῖε 
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“ τογζγαά, ποῖ δοςορίίπηρ ἀεἰίνεγαηςε ; 55 Μας. 
ἴλι {ΠΕ πιρῃς οδιίδίπ ἃ Ὀεῖζίεσ τε- 
ΒΌΓΓΘΟΓΙΟΙ : 

26 Απὰ οἴδεῖβ δὰ {γίαὶ οὗ Ἂἐγμδὶ 
τιοοκίηρβ ἀηὰ βςοιγρίηρβ, γεᾶ, πιογε- 
ονεγ οὗ Ὀοπάβ δηα ἱπιργιβοηπιεηῖ: 

1--τΆ4}, Θχϑουῖοά γἰσδίεοι;πε:: (ἸΌ. 1-ς), δηὰ 
οὐϊαϊμεα ῥγονμἶε: οὗἉ τιοϑὲ ννοηάογίυϊ Κιπὰ 
(2 5. νἱῖ. χ2--- 5);--οΥ, οὐἰαϊποὰ ἴδε Με δινιοηὶ 
οὗ ρῥγοπηῖϑεβ; ἢ 58 ραζίδης ζδ ἢ θείης τενναγάοα 
δγ ἴδ (γοπε οὗ ἰ5:8ε]. ὍΠο εἰδυπο, "Ξἰορροὰ 
[Π6 πιο 5 οὗἉ ̓ Ιση5,᾽, ἰ5 δεϑῖ (δἰκθη 45 σοίεστιης 
ἴο [ζδηϊοὶ (θη. νὶ. 212), βίποθ φμρπεῤεά ἐδὲ 
οαυεν οὗ γε ἴῃ ἴῃ6 ποχί νεῦϑο οὐ] θη Γοΐου5 
ἴο [ Δη. εἰ. 2ς. [{ 5ῃου]ά, ᾿πογθίογο, βανθ Ὀθθῃ 
Ῥἰαςεοὰ δἱ ἔδε Ὀορίηπίηρ οὗ ν. 34. 

84. υἱοίεκεε} ἈΔίπεσ, βΡονοσ. Ὑῃὸ ἤτγθ 
τοϊδλιποὰ 1158 πδίυγαὶ ρὑγοροσγίίοβ, Ὀυϊ 115 ρον 
νγᾺ5 “" αυοηςΠοα,᾽" 50 ἔὰσ 45 (86 {πγεθ Ἷοη 
50Γ5 ΕΓ σοῃοεγπθά, 

ἐεαρε4] Α5 ΕἸ 4} (2 Κ, ἱ. 9) δπὰ ΕἸι5.ι8 
(Ὁ. ν!. 13). 

ομὲ 077 «υεαπε:.1] Α5 ϑαπίβϑοη ([υἀξ. χνὶ. 
18), Α5ὰ (2 Οῆτο. χίν. 11). Βυΐϊ ἴπε ἰλϑὲ 
ἴοιυιγ εἶδυϑε5 οὗ (Π1]5 νεσϑὸ ΤΏΔΥῪ 411 δὲ γείοστοή 
ἴο ἴπ6 τῆθὴ οὗ ἴ8ς Μδοοδῦοδη ρμεγοάὰ (50 
ΠεἰΖ50}}). 
9 δὲ αἰϊεη.} ΟΥ̓́ ἔογεί ΣΟΙ ;----8ο ἴῃ ἴῃ οᾶ56 

οὗ ΟἸάροη (ἀρ. νὴ]. 12). 

856. ἤο»ιοι) τ Κ. χυὶϊ. λ:  Κ. ἵν. 26. 
γαϊφεά ὁ ἰεὲ αραὶμ] 111. "ὁ ουΐξ οὗ ἃ τεδιιγ- 

τοςτοη,᾽" 
οἱδεγ 1] Α5 ἘΠεδζᾶὺ δηὰ [Π6 ϑευθῆ 5οῇβ οὗ 

[6 Μαοςσδθοθδη πιοίδοῦ (2 Μδος. νἱ δπὰ νἱ]). 
ἐογίωγε] Οτ, ““Ὀγοκθὴ οἡ ἴμ86 ψνδεεὶ" 

(1 Μδες. νἱ. σ9, 18, 30). 
ἀεϊϊυεγαμοε} [1 “1ὴ6 ταἀετηρίϊου :)) (86 

οἴες οὗ ρυτγο αϑίηρ Ρ Ὁ. ἀροβίδϑυ. 
α δείίοῦ γερωγΓεο ]05]----οοῖτοῦ ἴπὰπη παῖ 

Γῆ μδὰ Ὀθθη ψτουρῃς ἔγ [86 [5 γδοὶ ἴα 
τηοίμεβ ΟΥ̓ ΕἸ Δ ἀπά ΕἸ15μαὰ. ““ὙἼΠε Κίηρ 
οὗ [86 υπινοῦϑο," 5αἃ ομθ οἵ ἴδοι, “ 53}4}} 
ΤΑῖθθ ΠΏ υ5, νο ἢδνο ἀϊοὰ ἔος Ηἰ5 ἰαννβ, ἴο δὴ 
εἰεγπαὶ τεΥϊν] οὗ 18" ( Μάδος. Υἱ!. 9). 

86. εγωεὶ »ιοοξὶπρι 2 δος. νἱϊ. 7) 10. 
σεομγσίησι ] ’Ὁ. ΥνἹ]. 1. 
δοπα4] Α5 Τογειηδῃ ([6Γ. Χχ. 2) ΧΧχὶϊ. 2, 

Χχχνυῖϊ. 4). 
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247 ΤΟΥ ννεγα βἰοπεά, ΠΟΥ “ψεγα 
ϑΑη ΔϑιΠάεγ, ννεγε τειηρίεα, τνεγα 
βἰδίη ψγιἢ τῆς βυγογά : ΠῈῪ ννδηάεγεά 
δῦοιιξ ἰῃ βῃεερβίπθ δπᾷ4 ροδίβκίῃϑβϑ ; 
δείπρ; ἀεβεϊτιῖα, Δ ςῖεά, τογπιεηῖ- 

εἀ; 
28 (ΟΥἨ ψνβοπι τῇς ννου]ὰ νγᾶ8 ποῖ 

ψν Γῆ :) ἴπΠῸΥ νναπάεγεά ἴῃ ἀεβεγῖβ, 

387. “οπεη] Α5 Ζοοβαγίδῃ (2 Οἴτγο, χχὶν. 
240---δ). 

“ἀαὐπ ἀπωπάεγ} 866 [πίγοά, ἴο 548}, 11. 
δ 1, ποῖθ 4. 

«υεγε ἐωηι 50 ἴΠ6 γοιπρεβί οὗ {πο βενθῃ 
ΤΩΔΥΥΙΒ ἴῃ 2 Μᾶδςος. νἱἱ. ΑἸοΓ ἢ 15 ϑἰχ Ὀγοίῃεῖβ 
Πδαὰ γοπιαίποά ἔστη ὑπάοῦ ἴΠ6 ννοσϑέ ὈΟΑΠΥ 
ἰοστίυγο, Α πος Δρρ] δα ἴο ᾿ἰπὶ ἃ γεῖ Ξαγροσ 
ἰεϑὲ οὗ Πα] ἶγ, Ὀτοπηϑης ἢ δὴ οαίῃ ἴο ξῖνθ 
Ὠϊπὶ στοδῖ γε] ἢ δηὰ ἴο τη 1}|πὶ ἢ15 ΡΕΓΞΟ δ] 
ἐτθηά, 1 ΟΠΪΥ δα ψοιϊὰ δϑαπάοη “ἴπὸ ἰανν5 
οὗὨ ἢ15 ἐδίμογβ ᾿ (5.6 Αἀαϊεοηδὶ Νοῖο). 
«υἱ δε σαυογά τ Κ. χΙχ. το, 13.) 19. 
ᾳ«υαπάεγεί αὐομ δίμοσ, γϑοὰῦ δρουῦ 

(ἃ ἀϊβεγοηῖ νογὰ ἤτοπὶ (παῖ 1η Ὁ. 18). 
“δεερεἀμ} ΤὙΤδὲ πογὰ υϑεὰ οἵ ΕἸ} }}5 

ΤΩΔΠΙΪς ἴῃ 2 Κ. 1. 8. 
ἐογιρη 1} Ἀλῖδετ, ΔἸ δύσοβεοᾶ; [δες ννοτά 

ἰιϑοὰ 'ἴπ στ. 25 (“ κυβδι δβηιοιίοη ᾿), ΧΙ. 3 
(““5υϑεν δάνεσγξιγ ᾽)). 

88. 26ὲ «υογἰ4ἡΠ] ΤὙμαῖ ῥγοιιά, ὑῃροαϊγ, 
νγοσ]ὰ ι 7), Ὠϊςἢ ἰδουρῃς ἴμόπὶ ποῖ νου 
ἴο ᾿'νο (Αςῖδ χχῖϊ. 22). 

ἐπ ἀεεεγς, ἀπά ἐπ νιοιρέα} 80. [485 
Μδοολδευβ (2 Μδος. ν. 27). 

“.".} ἰὉ. νὶ. ΣΙ, Χ. ό. 
εαυες οΥ 1ῤὲ ἐαγ 18] μπάργργοισια σΆνεττιβ. 

ἨΕΒΒΕΒΕΡ5. ΧΙ. [ν. 37--46. 

Δηά ἐπ τηοιιπίδίηβ, Δηά 22 ἄδπβ ληά 
ςᾶνςε8 οὗ τῆς ελγίῃ. 

29 Απὰ τἢδϑς6 411, δανίπρ οὐὈιδιπεά 
ἃ βοοά τερογί τῆγουρῃ ἐδ τἢ, γεςεϊνεά 
ποῖ ἴδ ῥγοιηίβε : 

40 ἀοά Βανίπρ ' ργονίἀεἀ 5οπῖς " Οτ, Μ 
δεῖῖεγ τπΐπρ ἔογ υ8, τῃδὲ τπεὲγ ψῃ-Ὁὁ ὁ 
ουζ ι.ι5 5ῃοι 4 ποῖ δε πιδάε ρετγέεςϊ. 

389. γεοῥυεά ποὲ ἐδὲ ῥγονρι με] δ γεσυγ- 
τόπο οὗ ἴπ696 νγογὰς ἴδϊκοβ. οὔὐῦγ ᾿Ἰπουρῃϊς Ὀδοκ 
ἴο χ. 26 ἀπά [115 Ἔχβοσγίδίοη ἴο ραϊϊεηΐ οηάυτ- 
ΔΠΟΒ; [815 ργερδγιηρ (6 ὙΦΑΥ ΤῸΓΣ (ἢ, ΧΙ, 

40. 50»16 δοίίεν 1655] Τἢδ τηγϑίοσιοιδ 
Ῥγν ]οεξο5 οὗ [πὸ Οὐοβροὶ ἀϊθροηβδίοη; ψΠςΣ 
Θχοϊῖϊο [6 νοπάογ οἵ δηρεὶς (σ Ρεί. ἱ. σσ, 
12). ΑὈγάμαπὶ δὰ Μοϑβεβ δῃὰ ᾿ανιὰ ἵνοστὸ 
ποῖ “τηδάθ ρογέεςϊ "ἢ (ΧΙ. 23) ὑηᾷ} |6ϑὺ5 
δά οϑίδὈ πο τη6 Νὸνν (ονεοηδηΐζ, ἰη νἱγίιδ 
οὗ μῆς νγα ἃτὸ ον Δἰγθδαν (1 Ομ6 5656) 
“ἐ ρεχέεςϊοἀ " (866 Οὔ Χ. 14). Η!5 Γεβυσγγοςῆοῃ 
ἔτοπι [6 ἀεδὰ νγὰβ ἴδε ΑΗ πιοπὲ οὗ “1ῃς 
Ρτοπηγῖδε ταδάς υπΐο ἴῃς δ μοβ᾽" (Δοίβ χρῖ. 
12, 33). ΒΥ ἴἴ νὰ δῖὸ “ Ὀεροζίδεῃ δρδίῃ... 
ἀηῖο δῃ ἰῃσογγΡΈ 6 ἱπμοιίδηςς" (ω Ῥεῖ, ἰ. 
3, 4); ἴδε ΗοΙ͂Υ ϑρίπε Ὀεὶῃρ βίνεη 5 ““Ἐπὸ 
εαγηεο οὗ ἴῃ6 ργοπλϑοα ροβϑεβϑίοῃ."" 
,ογ ἢ Οὖῇ, “" σοποογηῖηξ υ5.᾿" 
ἐδαὶ ἐδεγ..7 Οτ, “δῖ {Π6γ 5βουϊ]ὰ ποῖ ὃὈἊς 

ταδάθ ρεγίεοςϊ δραγί ἔγοπι ι.5." Τϊ5 (δουρδῖ, 
ἐἐῃοῖ δρᾶτί ἔγοπι υ.5,᾽" ἔογτηβ ἴῃς στουπὰ οὗ [ῃ6 
οχμῃοσγίδίοη ἴῃ χὶὶ. σα. ΤὮοϑο δηςίθηΐϊ ννοσίιίος, 
ὑγῆο δᾶνο ποῦν δ ἰδηρτῃ Ὀδοη “ὁ πηδάδ ροσγέοςϊ " 
(χ 1. 23). διδῃά ἀζοιυπά 115, δά ἀϊπρ ΞΟ εσΏ ΠΥ ἴἰὸ 
Οὔ ᾿ἴνεϑβ. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΘ οἡ (ΗΔΑΡ. ΧΙ. 1, 3, 21, 37. 

1. ὙΒοεῖδ ἅτ ἵνο υ8ὲ5 οὗ ἴῃς ψνοσγὰ ὑπό- 
στασις, ἃ ἰγαπείίδυε πὰ δΔῃ ἐπέγαρσυε, ἴο Ὀ6 
ἙΑΓΘΕΠΥ ἀϊθογιπιϊπαῖϊοά. [ἢ 1. 2, 11]. 14. 11 15 
ιιϑοὰ δοϑοϊυϊοῖγ, ἀπά 50 ἴ5 ἱπίγαπϑινο, Ηδγο, 
θείης ἴῃ σοηβίγιοιίίοη 1 84 ροηϊῦνο, 1ὲ ἰ5 
{τδηϑνο. 80 Τ Προρηγϊαςϊ ρῖνοβ τὸ, οὐσίωσις 
τῶν μήπω ὄντων, ὑπόστασις τῶν μὴ ὑφεσ- 
τηκότων. Αῃά 5Π||ΔΥ7ἹΥ ΟὨγγϑοβίοσῃ : ῆο 
οἶνος. [ηἷ5 ΠΙυκιταἴοη οὗ ἴἢ6 τηθδηΐηρ οὗ ἴδῃς 
νογὰ ; “"ἼΠ6 τοβυσγοσοη ἢ85 ποῖ γεῖ ἴδκεη 
Ρίδος, θυῖ ἔδι[ἢ δυδοίδπεδίοβ (ὑφίστησιν) ἴξ ἴῃ 
ΟἿΓ 5015." 

38. ὙΠοῖΘ ἰ5 πὸ στουπὰ ἴογ ἱπιαρίπὶπξ ἃ 
ἰγδηβροβιτίοη οὗ ἴπ6 μὴ (45 ἰΒουρὰ 11 νγογο ἐκ 
μὴ ομένων); Αἰ πουσὴ ἴΠ6 [ἰ4]4, Ῥεβῃῖο, 
δηὰ Νυἱς. (ὙΠ πιδηγ σοπιπηοηίδίο 5) 50 ἔγδῃβ- 
Ἰαῖο ἰξ,--- τηιϑθά, ργο Δ ΌΪΎ, ΕΥ̓ 2 Μᾶςς. ΥἹ]. .ϑ, 
ἐξ οὐκ ἔντων (ερ. Μηιδά. χὶ. 8). ΤΠ μὴ 
ποργαίϊνος ἂπη ἱπιρ θα δοϑογίίοη, (δὲ ἐκ φαινο- 
μένων τὰ Ἀλεπόμενα γέγονε--- ἴῃς ννοτϊ ἃ νγ6 
866 -Πδὰ [5 Ὀεΐπρ ἔγοπιλ ἃ ὈΣΙΟΣΓ ῬΠΟΠΟΠΊΘΠΔΙ 
ὑνογὶ ἀ.,) 11 ΡΘ αϑικοα νυ βοῖμοσ [ηἷβ πορδίοη 

Ὀ6 οσοῃείσίεπὶ νἱῖ Οδη. ᾿. 11, 2ο, 24, ἴδο 
ΔΏΒνοῦ ἰ5, [πΠδὶ νορεί Ὁ ]65 δηὰ δηϊπια]5 ἀϊά ποῖ 
γειεῖυε ἐῤεὶγ δείπισ ἴτοτα ἴΠ6 οαπτῆ οὐ ἴδε 
τνδῖοῖβ, Ὀυΐϊ «ὐεγε “,α»ιοάί ὁγ {δὲ (οτεβίϊνε) 
«υογ 977 Οοά ορετγαίίης προη ἴῃ6 εαγῖῃ δηὰ {ῃ6 
νυδίουϑ.---- ἰἴ 5. ενϊάθης ἴπδὲ τη ἰοχὶ σῖνοσ πὸ 
νυδιγδηΐ ἴον βρολκὶπς οἵ Οοὰ 85 βανὶπρ σγεαϊθα 
(Π6 ψοσὶά ουξ οὗ ποπερῥεποποηαὶ ϑα σίδησε. 

4]. Α4υ} δηὰ ϑυγηιδοῦι5 τοποσ [86 
ποτά, “Βοὰ." [Ιπάορὰ, ΟἿἿΥ ἔννο νεῦϑοβ ἰδίοσ 
οὔ, ἴδο ΧΧ. ἰταπβιαῖε ἴῃς βάπὶὸ Ηδρθῦγοενν 
νογὰ ((μογα ἰβ πὸ Ῥγοποιηηδὶ ΠΧ ἰπ εἰ μον 
856) “186 Ὀεά.".-- πὸ Ν υἱξαῖς Πετε τεϊδιηρα 
[Π6 οστοηθουβ γοηάογης οὗ (ἢ [(λ]4. “’ δάοτανι 
[λοι απ νίγρα ο᾽ι5:" Δ που ἴῃ Οσῃ. χη]. 
41 1ἴ δὰ ραγαρῆγαθθά σοιτθοῖΥ; “ δάοτγανὶς 
Ῥευπι, σοηνοῦϑιι5 δὰ ἰοςῖυ! σαρυζ.᾽" 

897. ὙΠε νψογὰ ἐπειράσθησαν, ᾿πουρὴ ΔὃὉ- 
βδορηΐ ἔτοπι ἴῃ Ῥοϑηϊῖο, 5 'θ τ Ν]., δπὰ ἰς 
ἴοο νν6}} βυρρογίεἀ ἴο δὲ οδ θὰ ἴῃ φυεκίίου. 
Βοος βανίηρ ροοὰ Μϑ5. δι ΠοΥΣΥ, ἴὰ 15 ουπὰ 
ἴὮτοο {ἰπ|65 'η Οτβθη. 



ν. 1- 3] ΗΕΒΕΕΝΝ5. ΧΙ ΟΙ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 
1 4“ ἐχλογίαζέονε (9 εοποείαρ ζαἰλ, ῥαῤέόμερ, 
ἀνα ροαϊδμεις. 11 44 εοννενάαέορ οὐ {λέ 
πῶν ἐξείαφεοΖ ἀὖουέ ἐλε οἷά. 

ν. ΟΕΚΕ ϑ8εεΐηρ νγγε 4͵50 
ἅγε ςοπιραΞςϑεά δῦοιῖ τυῖτἢ 50 

ἔοι ἃ «οἰουά οὗ νἱΐπα5868.0 ἰοῖ 8 
85:46 δνυθγΥ ᾿νεῖρῃῖ, δπά τῆς 58ὶη 

ἰς δ ἀοῖἢ 80 θδϑὶν δεβαῖ κις δηά 

ΓΗΑΡ, ΧΙῚ. ΤὙΤθὸ ἐχβογίδίίου θορυη ἴῃ χ. 
232-36 15 ΠΟῪ Γεβδυπδα (566 Οἱ Χὶ. 39). [ἢ 
ΒΟΥ, τῖο δά 90 πηιςἢ 1655 ᾿ξ ἢϊ ρτδηῖθα (6 π), 
Ρεσβετεσοά ἴἢπτ5 τδηδ} ΠΥ, ννμδί ῥδῦδηοε δηὰ 
οουγαξε οὐ ἢϊ τὸ ἴο ΧὨ! ὲὶ ! 

1. Τδε εὐε αἰο οὗ Α. Ψ. 5. σογίδ! ]Υ τιΐ9- 
Ρίδοοί, δηὰ εῖνεϑβ ἃ [2156 δης  Πεβὶ5- (δου 11 5 
ποῖ ΕἌΞΥ ἴο Γεργοβϑθηϊ [86 Ὠ]ςΟἷΥ σοηπίΓυςίεα οτ- 
ξῖμλΙ. ΤΉ σἰσιςὶ σοπποχίοη ἰ5: ΤΒΘΡΘΖΟΣΟ 
191 π6 8160. ΣῸΣπ ΜὙΠῸΠ ΡδΌθ1:0θ :---ἜΥΘ ἢ 85 
(δοβε ἀκὶ οὗ ννῆοπι τὲ ἴᾶνθ Ὀθθη βρϑακίηρ. 
Βυὶ ᾿πίο (Πϊ5 ἔγαπιονγοῦῖκ ποτα τὸ ᾿πϑογίοα 
ἵπτο Ξςυδοτγάϊπδῖο οἰδυϑε5: οἱδ ἴο δηΐξογοθ (ἢ6 
“ἰνγοσζοίογο," . --μαυῖηξ δὸ ἔσοδῖὶ ἃ οἱουά 
οἵ νι1898868 ΒΌΣΣΟΠ ΑΙ κΚ τ5. ἴῃ6 οἵδοι 
ἴο συρξεςί ἃ πεϑιϊ}} ῥυοὶΠΙΙΏΔΣΥ ἴο ἴῃς ““ τη- 
πῆρ" -ἸογΊηκ 8810 ΦΥΘΙΥῪ ΘΕ ΘΙ ΌΣΔΙΟΘ 
διυὰἐθ 818 δ δ8ὺὺ 18 ΒΟΥΘΘΑΥ͂ ἢ0 ὈΘΒ860᾽ τ|8. 

4 ἰομά οΥΓ᾽ «υἱπε.ε4] Ὅῆς Πογοῦϑβ οὗ ἐδ ἢ, 
το ᾿τοὰ ὑπάετ (ἢς εἰάον Πιϑροηβδίίοη, Ξἰδηὰ 
ἴΏ ἃ ΠΕ χεϊδίίοη ἴο 5 ((Ρ. οη χὶ, 490). ΤΕΥ 
Βονεῦ ἀτουπά ι.5 (ςρ. ν. 23 Ὀεῖον"), φυλέπες: 
ἴο ἴδε δο θη “ὁ ργΓοίδϑϑιοῃ ἢ ({]. 1} νυν ϊςἢ τὸ 
δῶνε πιλάε: δηΐ, 4: “μερ, ἀπάουθίθαν νναϊοἢ- 
τὸς οὐ οοηάυςξ ὙΠ ἀεερεβὶ ἰηΐοσοοῖ, ὙΠδΐ 
ἴδις ἰ5 (» τείεγοηςε οὗ ἴδ ἴθῖτῃ “" νυ 6 5565 ̓" 
Κατα, 5 πιδέο ρἰδίη Υ ἃ σοπηράᾶγίϑοη οὗ « Τί πὶ. 
τῇ, Σ᾽ --Ή ετε [Π6 ψογὰ γεηθεγεὰ “ Πρ ῃϊ᾽) (25 
ἃδο ἰπ 1 Τίπι. ἷν. 7) 15 186 βάπὶδ ἡ ςἢ Πᾶς 
Βεῖε ἰο Ὅ6 τοπάδγοα "" γδοθ;--- ΕἸΣ 26ε 
1οοά ἤκδε 9 ὕαὴδ᾽; Δγ Ὠοϊὰ οὐ οἴδγῃδὶ 186, 
πὐετεσηΐο ἴδου νναϑὶ ςδ]]εὰ, δηὰ ἀϊάϑε ρσγοξδβς 
δε χοοά ρῥγοζεησίοη ἴῃ ἴ86 5 σῃϊ οἵ »παπῦ «υἱ!- 
π6:..1.ἢ 

ἰαν ατεδδὴ Α5 ἃ Τυππο πῆ Δ δϑιὰδ ἢ15 
Ουΐεσ ξαττηεηΐβ, 5ῃοσϑ, ὅζο. (Ερβ. ἷν. 22). 
«ρεὶρ δι] Οτ΄, “" ἐῃου πη γᾶηοθ, "ἡ Βυΐῖ [Π6 ννοτάὰ 

ἸΔΔΥ ἰῶγὸ ἃ Οἰγοςι]Υ τλοτὰὶ 5ἰσηιποδίϊοῃ ; 
“ργάε," οσ “" ςοπςεῖῖ " (Αἀάϊθοπηδὶ δνω δι 

ἀκα! .0 εατίΐν ὀειοῖ τῳ] Οτ, "15 50 γΥῖο 
δεβεῖ ;ς.7 ῬτΟΌΔΟΙΥ ἔβε 5ἰπ γοξεστεὰ ἴο ἰ5 ἔμαϊ 
οὗ [πη οΥ᾽ [2156 5μάπιε (3ε6 θεῖον): {δ βίῃ 
υἸῆςἢ πκίυ σοι ϑοτῃρ οὗ ἴμ6 Ηοῦγονν (γε δη5 
ἴο «ὄἄπηκ ὑδεῖκ ἔγτοπι ἔπεὶγ ργοίεβδίοη (Χχ. 25). 

Ῥαϊιοηῖϊ ἑογίυὰο ; 85 ἴῃ χ. 16. 
δε γσ)] Ατὰ αἰ οες ἴογηλ, νυν ἢοΐ ΤΑΓΓΙΟ5 

οὐ ἰδουρῆϊς ὈΔςοκ ἴο χ. 12. 
“ἴ ὀγίογε τ.] ἢ οετίδίῃ γυ]ο5 ἰαϊὰ ἄοννη 

Ἢ πίῃ (δε σαπάϊἀδἴ65 πλιϑὲ οοπίοιτῃ, δηὰ 
ΟΕΠΣ: τουγαγβ ἔοσ ἴδοβο ψῆο υνἱῃ ἴ86 σᾶσδ 
(φ. 2 Τί. 1ϊ. 4). 

ἰδεῖ 8 γι νυ ἢ ρδείθηςς τῆς τᾶςς τΠδῖ 
15. 86ῖ Ὀεΐοσγα ιι8. 

2 Τ,οοκίπρ; υηἴο 6818 ἴῃς ᾿ δι ἢοΓ " Οτ, δεν 
ἀπά βηΐβῆεγ οὗ ομν ἔδ ἢ ; ψνῆο ἔογ τῆ ἢ 
ἸοΟΥ τῇδε νγὰβ 86ῖ δείογε πῖπὶ δπάυγοά 
[ἢς σγοβ8. ἀδβρίβίηρ τῆς βῆδηγχε, δηά 18 
8εῖ ἀοννῃ δὲ ἴῃ6 τίρῃς ἢᾶπὰ οὐ τῆς 
ἴἤτοης οὗ σοά. 

4 ον σοπϑίάεγ δίηχ τπδὲ ἐπάιτγεά 
ΒΓ ἢ Ποηιγδαϊςτίοη οὗὨ βἰπηθιβ ἀραίηβῖ 

4. 1 οοἰίηφ] ΕΔ ογ65 τυγηοαὰ ΑυνΑΥ ἔτῸΠὶ 
οἴμεσ οδ]οςῖβ δηὰ ἤχοά οὔ οπθ οἡΪγυ. 
εν] [τ 186 Οτοοκ, [86 πάπα οσσυ 5 ΠΟΥ 

16 ἀεϑοΡίοη (ΟΡ. 11. 9) : "" ᾿νοοκίηρς υηΐο 16 
δυῖμοῦ δηὰ δηΐϊσθο οὗ (218, (ενθῃ) [6ϑιι5." 

ἐδε αμΐδον (ἴῃ ἰἷ. το, ““ςδρίδιη ᾽) σηπά 
,βοημδεγ] Οὐ, πα Ὀδξίηπογ ἀπά [πὸ ρετγίθοϊον :᾽" 
80 ὈΥ Ηἰ5 υἱοίοσυ ονεσ {πε ρόννεσβ οἵ ἀδγκ- 
Π655 (8 νυἱοΐογυ βξαιποά ἴῃ ἴδ6 ροόνγοσ οὗ 1, 
1ϊ. 11-τ-ο 12) Μοη ἴΠ6 σγᾶςο οὗ στερεπογαίίοῃ ἴοῦ 
πο ἀγιν οὗ δίῃ; δηὰ ννῆο, δῇοσ βυίδιπίη 
ἴποπλ ἴῃ {πεῖγ σοηβιςῖθ, πη} ἘΠΟΥ “' Ξἴδη 
μετέεςϊ δηὰ Ἴςοπιρ εἴθ ἴῃ 41} {πὸ ν"}}} οὗ Οσοά " 
(οἱ. ἵν. 11), 584}} Η  πιϑ οὶ Ὀοσίονν οὐ {Π6πὶ 

ἴὴ6 σγόνῃ οὗ νυἱςίοτσγ. 
9 ομν απ} 6] Ἀδίμετ, οὔὗὨἨἁ ζδιῖῃ; 85 ἴῃς 

ΡΠ ποῖρΘ οὗ ϑριγίίι] 116. ΒΥ Ηἰβ5 οὔδ 9 ες 
οὈϊαϊΐοη Ηδ ϑυρρ θά τἴῃθ στουπὰ οὐ νυ Ὠϊοὶ 
ἔλϊἢ γοϑίὶβ.Ό Αἱ Ηἰ8 ϑοοοπὰ Οσοχίης Ηδ ν}]]} 
ςοηϑιπηπιδίο ἰῃαΐ τυ] ἢ Γ411ἢ [85 Ξίνθη δῆἔῖοσ. 

«υδο] ΕἸ τισι 5 οὐγῃ ΠΙΞ[ΟΓΥ 15 ἃ ρἰδάρο οὗ 
νδδῖ τεσοοροηϑε οἵ [21:1 5}4}} θ6. Ηδ 
δπάυτοά [86 υπκπονῃ κυ δοσίηρε οὐ [6 σΓῸ55 
ἴῃ 5ἰοάξαϑι (δ ἢ (ςρ. ςἢ. ν. 7)---9); ἴδ ἰϑϑδ 
οἵ ννς ἢ ννᾶ5 ὀχαϊϊδοῃ ἴο σού δβ ἰρῃϊ μαδηά. 
»ῶγ δὲ 797} ἱπ᾿ ογάεγ ἐδαὶ δὲ πιῖς δὲ σαὶπ 

ἔπε ἸΟΥ͂ (δυςἢ ἰ5 [86 ἕοσος οὗ ἴπὸ ῥ {7}. 
ἷἰῃ ν. 16). ϑυβειηξ ννὰβ ἴπε ργίςε ταιιϑῖ 
ΡΑῪΥ ἔογ τ. “Ἴδε ϑανίουτγ᾽5 ἸΟΥ,." 581 γ8 ΤΠεο- 
ἀογοῖ, “ἐ ννᾶ5 ἴῃς 5βαϊνδίίοῃ οὗ τηδηκιηά " (ορ. 
[5ϊ. {Π|..χ 1). 

σε ὀφίογε ῥὶηι (45 ἰἢΏ ν. 1)] δϑϑιβηοὰ ἴο 
Η πὶ, ἰπ 186 σουηϑεῖ οὗ εἴογμπαὶ ἴον, ἕοσ Ηἰβ 
τουγατά. 

ἐδε εγο "7 “Ἤετο, αἵ [δϑὶ,"" δὴγ5 Βεηρεῖ, 
6 ϑρεαῖκβ οὗ ννῆδί ἴο ΤΆΔΩΥ νγᾶ8 50 οὐϊοι!8 
ἃ Ὠᾶπηο ;"-- “'σδυι86 οὗ δἰ] ηρ "ἢ (χα Οον. 
1... 23). 
Ὁ ΔΣ Ἴδε “ῥαρι] Ἑογ Ηδ οουϊὰ 54γ ἴῃ 

ἀϑϑυγοὰ (Δ, “1 κηον παῖ 1 58}}4}} ποῖ Ὀδ 
Δϑῃδπηθα " (1541. ]. 7). 

8. ΣΟΥ] ΕἸΧ γοὺυγ ἐγεβ οἡ Ηΐπι, 1 βᾶγ; 
ον, σοπϑίἀον ἕονν 515 γουγ {{141]5 ἀγα, ἤθη 
[ΠΟΥ ἀγὸ σοπηρατοὰ νὴ} ΠΙ5. 

εοπαέάεγ) [Δϊ, “ ἐδεἰπιδίε ἴμς ργοροτγίίοη οἵ" 
80 ὈΙΥ φοσίουβ ἴῃ Η!πηϑεϊῇ, δηὰ γεῖ 
βυδ)]οςϊοα ἴο δυο ἱπάϊρη 65}: νΒδῖ ῥγο- 
Ῥογζίοη οδῃ ἴπεγε Ὀ6 Ὀεϊννεεῃ ΗΙ5 ἴγίαὶ δηὰ 
γουτβὶ Βυΐῖ Ηδ επάυτοά 81] ἴῃ ρδζιεηςα. 

εοπίγαα!εί οι Ἐτοῖὰ ἴῃ6 Ὀερὶπηΐης ᾿ἴ δδάὰ 
Ὀοοη ἐογείο]ὰ δαὶ Ηδ 5Ξῃμοιιϊά ὃὉὈς 85 “" ἃ 5ἰψῃ ἴο 



Οο2 ΗΕΒΕΒΕΝ 5. 

Ὠἰπιβ6] ἢ, ἰεβὲ γε δὲ νγελγιεὰ δηά ἐδίηϊ 
π᾿ γόουΓ πη Πά8. 

4 Ὗε δᾶνε ποῖ γεῖ γεϑβίϑῖθβά υπῖἴο 
δΙοοά, 5ιτγἰνίηρ; ἀραὶ πϑῖ 51. 

5 Απά γε Πᾶνε ἰογροίζζεη ἴῃς 6χ- 
Βογίδτίοη ὑνῖςἢ δρελίεῖἢ υπῖο γου 
ἃ5 ὑπο ΤὨάγεη, ΜῪΥ 8οη, ἀεβρίβε 
ποῖ τποι τς ςἢαβίεπίηρ οὗ τῇς [νοτὰ, 
ποῦ ἔπε ψνἤεη ἴποὺ ἀτγὶ τορυκεά οὗ 
ἢϊπὶ: 

6 ον ψβοπι ἴῃε Ιρογά ἰονεῖ ἢς 
ςἢδβίεπειῃ, ἀπά βοοιγρεῖῃ Ἐν γΥ 8οη 
νοι ἢς τεςσεϊνεῖῇῃ, 

7 1 γε επάιγε οδαβιεπίηρ, οὐ 

ΧΊΙ. 

ἀεάϊεῖῃ ἢ γου 45 νν ἢ 5018; ἴογ 
ννῆδῖ δοη 8 ἢα ῃοπι τῆς ἔδίπεῦ ς Π25- 
ἴοπαῖῖ ποῖὶ 

8 Βυῖὲ ᾿΄ γε δε νίτῆοιξ ςἢαβεῖβο- 
τποηῖ, ἡ ῃεγεοῦ 811 ἅγε ρδγίδίςογβ, δ ἢ 
ἃΓε γε δαϑίδγάβ, δηά ῃοῖ 50η8. 

9 Εὐπδογπιοῖς ννε πᾶνε μδὰ 2- 
{Ππεῖβ οὗ οὔὖγ ἤεβϑἢ ννῃ!ςἢ σοτγεςοῖϊεα ἐς, 
Δηὰ ννεὲ ρᾶνε Ζδεηι τενείεηςε : 58}4]] 
ννε ποῖ τσ ἢ ταῖποτ δὲ πη 80δ]ες- 
τίοη υπῖο τῇς Εδιμεσ οἵ 8ρίγῖβ, δὰ 
᾿νε 

10 Εογ {ΠΕῈῪ νεγ]ῦ ἔογ ἃ ἔενν ἀδγϑ 
οδιαβθίθδηθά ὡς αδἴζεγ τπεῖγ οὐνὴ ρ]6δ- 

ν. 4-- “ο. 

Ὅθ6 “ροξεπ αραΐμα!") (ἰλικα 11. 34). ΗἹ 5 πι!:- 
ΠΙΒΙΓΥ ννᾶ8 οὔθ ἰοῃρ “"ἀΑΥ̓ οὗ Μεηρδῃ " (πη 
Νυπὶ. Χχ, 13, (6 ΧΧ. ἢδνθ ““νίοιβ οἵ 
εοπέγαά!εἼοη᾽)). 
“αἰκη---β ἴμοϑε ῃῸ ἴοϑε μεασὶ δηά ξίῖνε 

Ὁρ ἴπεῖγ οηάοανουῦ (οΡ. ν. ς; Οαὶ. νὶ. 9). 
1 Αἴογα! γ, 1ῃ6 οεἴδλιιϑα βίδηάβ:; “ἴπδΐ γα Ὀδ6 ποῖ 
ὙΥΘΑΤΣΎ, ἰαϊητίης ἰη γουγ 5ου 8." 

4. ΤΠ ἤρσυγο 5 ποὺν σπδηροί, ἔγοπι ἰῃς 
τλοθισοῦῦβο ἴο ἴπ6 νυτεβε πρ-ρτουπὰ (85 ἰη 
1 (ον. ᾿ἰχ. 24--2}7). [π ἴδ ὀχργεβϑίοῃ, μη)0 
ὀίοοά, ἴλ6 ἤριυγε αἰπιοϑὶ ρ453565 ἰηῖο γϑδ γ. 

ποῖ γε1] Ηδε ἰ5 δά ἀγεβδίηρ ἔπθ βοοοηὰ βεῆθ- 
ταῖϊοη οὗ [οννῖϑῃ ΟΠ ϑΕδη5. [Ι͂ἢ θαυ! εγ ΕἸΠ165 
ΤΏΔΗΥ͂ δΔὰ Ξἰοοά ἤγπι ἰῃ πεῖς ορροϑβιίοη ἴο ἃ 
δ πη] νοῦ], τνῆθη [ἢ15 σου] Ὀ6 ἀοῃδ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 
τΓιβκίηρ (δοῖγ νος (Αςἰβ νἹ}--- Χ!}). 
ΤῈ ἀθλῖ οὗ δὲ [ἀπ)ὸ5 ΠΥ ἴανα δκθη 

Ῥίδοθ ἴνγο γϑᾶσβ ργονϊουϑὶν (ΟΡ. ου Χὶ. 2). 

56. ,ονηγοίίε"}) [1 ἰ5 ἃ 5ίσοηξ ετῃ ; 4ᾳπ1ῖ9 
ΖΤογχεοῖῖοι. 

ἐχῥογίαἰοη Οτ, "“σοηδοϊαιίοη ἢ (υπάεγ 
1ῃεῖγ {{1415; σρ. 2 Οοσ. ἱ. ς, 7). 

“ῥεαξεῖρ.. .αἹ μη|0] ἈἘαΐδογ, ἀϊβοοῦσβοι 
ὙΠ1ῚῸ γοῦ δ8 ΜΠ} (Ρτου. 111. ΣἹ0 12). 

ἄερμε πο] [20 ποῖ τμϊπηκ ΠΙΡΒΕΥ οὗ ἱξ, οΥ 
οαϑδὶ τὸ ἌΝΑΥ ἴῃ ἀϊϑάδιη, Ὀιξ τϑνόγοηςσο ᾿ἴ, 85 
Βανίπρ ἴῃ ἴἴ ΥΕΥῪ ῥσγϑείοιιβ ἔγιῖ, Ἐπάωγε ἰἰ, 
[δῖ γοῖι ΠΊΔΥ οὈίαίη {παὶ ἔπι. 

ἐερασίεπὶη5)] Οτ, “αἰδοῖ! Ως," {ταϊπίηρ, 
οὐυςεδίίοη ; ἃ ρῆδλϑθ οὗ πιοδηϊηρ, ΜὨΙςἢ 15 ἴο 
Ὅδ6 Ὀογηδ ἰῃ πιηά [Ὠγουσδουξ [Π158 ρᾶ55λ 6. 
“αϊπῇ Οὗ, “"Ὀὲ ἀϊϑμεαγίςηρα ᾿" (νυ. 3). 

Θ. «απά “οὠμγρεῖ)] γα, δῃᾳᾷά -εομγρείδ. 
80 ἴδε 1ΧΧ. ὝΠΟ Ηρῦτονν ἢδ5, “" ἔνθῃ 85 
ἃ ἔδί μοῦ (ομιαϑίθποῖ ἢ) {πὸ βοῃ,.." 

γεεεξυεί 8] ἴο Ὦ]5 νου. 

7. 17,)ε ἐπάμγε)] Ατηρ. Χ. 22 δηάὰ σύ. 2) 2) 
ἃῦονο. [{| μανίηρ οἰἢιαϑιϊβοπηθηΐ βοηΐ Οἡ ΥὙΟῚ, 
ΥῸ: ἐπάαγε 11 (αἴϊοτ (ἢ γιϑῖ 8 ἘχαπΊρ]θ), ἴἤδη 

ονν ἔογ γουγ σοπηξοτὶ ἴπαὶ Οοά ἀεαίοί «υἱἱ 
γοι ὧἢ «υἱό “οπ.ς (ἴογ ἴδε τοδάϊηρ, 586 Αἀ- 
ἀϊθοηδὶ! Νοῖε). ἢ ραζίεπξ εηάυτίηρ ἰ5 186 
οοπίγαϑί οὗ ἴδ6 “’ ἀοδρίϑιηρ " ἴῃ ν΄. ς. 

«υδαὶ “οπ ἢ: δὲ] Οὐ, "ἐν ῃδῖ ϑοὴ 5 ἔδετο:"-- 
ννΠδὶ ψεπμίπε 508 ὲ 

8. ευἱ᾽δομέ οδαςέπονηεη:] ΝΟδθ οτ τυ ῖτἢ- 
ουΐ 1ἴ, ὀχοορί ἴδοθο ψῇο, νἤεη ἃ νγ45 οῇεγοὰ 
ἴδμεπι, “ νου]ά ποπὸ οὗ Ὁ (Ρτον. ἱ. 23, 2.5), 
Δηά 50 ὕνεσε ἰεῆ ἴο “" εδί {Π6 ἔγαϊξ οὗ ἴπεῖσ οντῃ 
ὙΑΥ " (Ὁ. 31). 

αἱ] αγε] ποτ, 811 αν ὉΘθ05 χδάθ6. 
ΤὮς ἱηὰυσίίοη 5υρρ]ϊοὰ ἴῃ οἢ. χὶ τννασγαπιοὰ 
186 υδ6 οἵ ““ 41}. 

δασἐαγά4] ϑυρροϑβι του Ομ] άτεθη, ποῖ τ α]]ν 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο {Π6 ἔλπιγ (ει. χχχίῖ, ς, Μαῖς. 
ΧΙ. 438, [οδη νι]. 29--- 44). 

9. Βμνγιδεσπογε)] ὄὥὕύγ ἴο [ηἰ8 ροϊπὲ (ἢ 
ἀΥρυποθηΐ ἢα5 Ὀδοη ἄγαννη ἔγοπι ἴΠ6 ἀπδίορυ οὗ 
Βυπιδη εὐυςαίίοη. Βυϊ [ἢ ]}5 [2}}5 ἔδγ 5ῃοτί οὗ 
Γοργεϑοηξίης ἴῃς νᾶ] οὗἩ οἷν θάνῃ] ΔΙ ΟΣ 5 
ἀἸ5οΙΡ]1η6. 

ῥαυε ῥαά ζαίῥεγ:...ἢῚ ἸΤλῖ, “αν δά ἴδ 
ἔδίμεγβ οἵ ουὖγ βδϑἢ 45 σἢδϑίϑογβ." 

ξανε ἐῤενι γευέγεποε ΤῊ νογὰ υϑοὰ ἴῃ 
Ναπι. χὶ, χ4 (Α. Ν. “ 6 ἀϑβδπιδά Ἢ 2 (το. 
Ὑ]]. 14 (Α. Ν. ““υπΊΌ ]6 Ἐποπιϑεῖνοβ ̓) 

δὲ ἐπ᾿ «μδ᾽εεϊοπ} ΘΌτΑ ηρ οὐγ νν}}}5 ἴο 
Η!5 (858 ἴῃ [ΑπΊο5 1ν. 7). 

ἐδε Βαΐδεν ὁ “ρίγι 1] Ἐτοὰ Ποῖ ΟἿἷΓ 
βρὶ 5 πᾶν ΤΠΕΙΓ ᾿πηπχοαϊδῖο οτρὶπ (ςΡ. Εςεϊ. 
ΧΙ. )). Ηδ [5 τϑδαὺ ἴο δεβίον {πε ἰοπάογοεσι 
ΤεξΑγὰ οὐ ΘΥΟΤΥ͂ ““ σοηΠῖο δηὰ ΠυΠΊΡ]6 σρὶ γι ̓" 
([534]. ἵν}. τς, 16). 

από ἰδυε] οὈϊαϊπης ἤοπὶ Ηἰΐπιὶ ἴπ6 ΟἿΪΥ͂ 
ἔτυς [πξ (Ρτον. 1... 2); [δὶ ννῃϊςἢ 15 σγαπίοὰ 
ἴο (6 ““7υ5ῖ τηδη "Ἶ ΨῆΟ 01 4165 “1 Ὧ]5 ἴα (ἢ ̓" 
(ςἢ. χ. 28); [πὸ ἐβϑθῆςθ οὗ νγῃοἢ 58 ρᾶστὶςῖ- 
Ῥαϊίοη ἱπ σοῦ 5 Ποϊϊ 655 (566 υ. 1ο). 

10. ὃν ἃ ἥέξευ ἀ474] οσολϑβίοῃδ!γ, ἀυτγίπησ 
οἷιγ σμ]ἀποοά. Τα ςοπίγαϑί ἴο (5 ἀϊά ποῖ 
τοσ]ιγο ἴο Ὀδ τηδηϊοποά ἱπ ἴῃ6 βοσοῃὰ οἶδιιθὸ 
οὗ ἴπε νεῖϑβε. Οοάβ ἰγαϊπίηρ ἰδϑῖβ 50 ἰοπρ 85 
Ποῖ 15 στοοπὴ ἔογ στον ἴῃ ΠΟ] 655: ςοὨϑ6- 
αυσηῖν, ὑη1}} ἀδαίῃ, 

4ῇενρ ἐὐεὶγ οαὐπ ῥίεαμγε)] Ἐαΐμοσ, δα 
Βοοιιθά κΚοοὰᾶ ἴο ὉΒοΣ: ἴο {Π6 Ὀοοὶ οὗ (Ποῖτ 
)υάρτηεηϊ : [βου Ρἢ ϑοπιεϊπηε5 [ΠΟΥ ταϊσης ὃς 



ν. 11---τό. 

βυτο ; Ὀυῖ Πα ἔογ δβγ ρῥγοῆϊξ, τῇδί τὸῦ 
τρῃς δε ρΑγίακεγς οὗ ἢ]8 ΠΟ] 688. 

ι[: Νονν πο οδαβίεπίηρ ἔογ τῇς 
ΡΓεδεηϊ 5θεη ἢ ἴὸ ὃς Ἰογοιβ. δυῖ 
ἸΣνΟΙΒ : ΠανογΠ6ε85 δζεγνναγά ἰξ 

γιεἰάει ἢ τῆς ρεδοεδῦὶς ἔγαϊε οὗ τρῃι- 
δοιϑη655 ὉΠῖῸ ἴποπὶ ψΠοΝ ἅγα οχ- 
εἴτ βεά {βεσεῦγυ. 

12 νΒεγείοτες πὶ ὺρ τῆε ιαπάς 
Ὡς ἢ Πληρ ἄονγη, δηά τῆς ἔδεδ]ε 
Κηςεαϑ ; 

κισσας 12 ᾿Απά πιᾶᾷς ᾿ Ξίγαίρῃς ῥδἢ5 ἔογ 
γουγ ίςεϊ, ἰεβὲ τῇδὲ τ] ςἢ 15 ἰάπὶς ὃς 

ἨΕΒΕΕΝ5. ΧΙ. 

τυγηεὰ οὐἱδιΊοῦ τῇς ΨΑΥ; διιζ ἰεῖ ἰξ 
γλῖμεγ θὲ Πεαϊθά. 

14 Εοϊϊον ρεᾶςε νυ 411 γιέη, δηά 
ΒΟ π655,. ννἤοιτ νν ἢ] ἢ πὸ πιδη 5}4]]} 
8ες τῆς [,ογά: 

Ι5. Ἰοοκίηρ αἰ] ρεηογ ἰεβὲ ΔηΥ 
τλδῃ ἢ [21] οὐ τῆς στάᾶςε οἵ Οοὰ ; [εβὲ " Οτ, μεῦ 
ΔΗΥ͂ τοοῖ οὗὨἉ δίτζεῦπαββ βργίπρίπρ ρ΄ 7 
τγου δ ]6 γοῶ, ἀπά τΠεγΘΌΥ τηληΥ δε ἀ6- 
ΒΙεὰ ; 

16 [,εβ8ὲ τῆογα δ ΔΠΥ ἐογηϊςδίοσ, οὗ 
Βτοέδης ρεΐβοῃ, 88 ἔϑδι. ᾿νῆο ἔοσ οὴς 
ΤΊΟΓΒΕ] οὗ τηεαῖ 5014 ἢἰ5. δἰ γι μτρῃῖ. 

ονεῖ-ἰξηἰορηῖ, δηά ϑοπιοῖϊπηε5 ὑπ! ] }γ ϑδνογο. 
Οοάΐ5 ἀϊδοῖρ! πο, οὐ ἴΠ6 σΟΠΙΓΑΓΥ, δἰνγᾶγβ8 
ἱερός τ ἢ σεγι ΔΙ ΠΥ ἴο οὐγ δίρῃεσὶ ννο] το. 

βαγίαξεγ! Γ᾽ δὲε δοίῥηε:.} ἀπιὰ 50, ἴῃ ἴῃ ἐπά, 
οἵ "ενετλοιηρ 16" (Άοπι. νἱ. 22). ὧν. 
2 Βα ῖ 4. 

11. "ὁ εδαπἐεηὶη) ΟὐΥι “.4]] σμιδϑιἰϑοιηθπὲ 
5εε Ποῖ} (0Γ ἴΠπ6 τπιὸ ργοβοηΐ ἰο Ὀε ποῖ ἃ πιδί- 
ες οὗ Ἰογ, Ὀυϊ οὗ »τὶεῖ,"" ΤτῊΪ5 Ξἰδίοπηοηΐ 15 
ἵΠῸΣ ὑπίνεγβαυ. ὙΠ Ὡς [οἰ]ονν5 ἢ 16 
ϑεοοῃά οἵ ἴδε νεῖβϑ ᾿5 4150 ἴγυ6 (1 ἃ ἀθ- 
ξτεε) οἵ 4}} ““ ἀϊϑε: ]} πο" [δῖ 15 γογὮγ οὗ (ἢς 
ΠΔΠιΟ. 
Ῥαεεαδί}] ἘΛΔΙΠοΓ, ῬΘΔΟΘΙΆ]; ἰῃ σοηίγαϑῖ 

ὙΠ} ἴῃς ἀϊδιιγθαποο σδυϑοὰ ὈΥ “στε, [Ιη 
ἰταὶ. ἵν. 19 ῬεΔςΘ" 5 [Π6 ποδὶ ης Ὀδΐπι, 
πς (δ ἙΑίδεν οὗἉ βρί Γ5 (υ. 16) Ὀεβῖονγβ ου 
ἴδοθε σοπὶ Ης μᾶς ὁ“στίονοά " (50 {86 ΧΧ, 
ἴῃ Ὁ. 17, “1 τανε πἰπὶ᾽). 

οἵ τὶ κὀέεοιπε.} Α δοηπῖνε οὗ ἂρ 
τσ ἰδουπηοθς Ὀείηρ ἰἴϑο! [86 “ρδᾶ 
(οσπιρ. [ἀπ|ὸϑ 11}. 18). 

ἄγεὲ ἐχεγωσεὰ)] ἘΔΙΠΟΥ, ΒΔΥῪΘ ὉΘΘῺ ΘΧΘΣ- 
οἰδοά, 50 ἃ5 ἴο ὕε τβοτγοιὮΥ ἱτγαϊποά δηὰ 
Ῥτοβοιεηϊ (25 ἰπ οἷ. ν. 14). 

12. ΎὝΜοῖε 5 δὴ ονϊάφηϊ 4]]υϑίοη ἴο [58]. 
Χαχν. 2. [,2ἴ6Γ οἡ 'π {παἰ σδαρίος ἴῃ6 Ῥγο- 
Ρδεῖ ἰογεβθθς ἃ {π|6 οὐ ""ἾΟγ,᾽, ἴῃ Ὡς ἢ “στο 
5|}2}} λνε βοὰ ἀὐγᾶγ (νυ. 10). 
δῇ “Ἱ 1.1, "ϑἰγαϊῃϊοη δηενν: (566 Νοῖα 

) 
,όϊξ)] ἴη Τιὺυκὸ ν. 18 δπὰ 24, “"ραϊϑιϑά." 

Ὑμεῖς βἰυρςίβηποςς οὗ ΓΔ] Πᾶ5 οηάοα ἴῃ 5ρὶ- 
ΤΙᾺΔ] ρασγαὶ γϑῖς; 950 ἴῃδιϊ ΠΟῪ σπᾶκο ΠΠ{Π|6 ρσοὸ- 
ὅτ55 ἴὴ αἴ σᾶζθ Ξεῖ Ὀδεΐογε {Πποπὶ᾽ (Ὁυ. 1). 

13. "παῖε... ε7] Ἐτοπι Ῥτον. ἰν. 2ό. 
ἔῃ ..] Οτ, “ἴλιῖ ἴῃς ἰαπια Ὀ6 ποῖ [υγηδὰ οὐ 

οὔ δ νυ." ἴῃ ἀγεδά οὗ 115 ΓΟ β ἤποβϑθβ; “"δυῖ 
ΠΙΩ͂ ΓΑΊΒΕΙ Ὁς [ιελὶεὰ" (ςΡ. 1511. χχχυ. 6). 
Το ΟΒυγοῦ πιιϑὲ ποῖ ΟΠΪΥ τοπΊονθ 5. Π]0] 1} - 
δίοςῖς ([52]. 1νἱ]. 14) ουΐ οὗ ἴπ6 ψΑΥ οὗἉ (δ6 
ἰβπν (1ῆς ἀουδθεπι]-πιηάοαά, Σ Κ. χνῇ]. 21), 
δυϊ πιυσὲ «ἷϑο ἰαδουγ ἔον {ποὶγ σϑοονευ ; 
ὑπαξιος τῆοπὶ ἴο Ηἰπὶ ψὴοῸ διὰ, “1 ν}}]} 
δεαὶ μ:π|" (νΒοῖῃ 1 διλὲ ομδοίθηε); [534]. [ν]!. 
17, 19. 

ΠΟ: 
ἔτι" 

14. οί ϊοαυ)] “Ῥυτγβυο᾽ (Ρ5. χχχίν. σ4). 
ῥοίϊπηε.“] ἘΛΔΙΊΒΕΓ, Βα οΌΣ οα 105 (25 ἴῃ 

1 ἼὝΠΕ55. ᾿ν.. 3, 7). ὙΠ ΠΟΥ τὸ ἴο ϑθοῖς ""ρϑᾶσθ 
ὙΠ ἢ 41} πλθη,᾽" 50 ἃ5 ποῖ ἴο ργονοκε ΔῃηΥ πεϑά- 
1658 σοηΐοβὶ ἢ 6ν}}; Ὀαΐ ἴῃ ἀοίηρ [ἢ]5, [ΠΟῪ 
8ῖ6 ἴο ξυατὰ δρδίησι δηγίμπρ τῃαῖ νουΐά ἴη- 
ἰοτίοσε νυ ἢ {Ποῖγ σοπαεεγαζίοπ οὗ Ὠρατί δηὰ Ἰ1ρ, 
Ο». χ Ρεῖ. ἢ. 1---ὡς. 

“εε ἐδε 1ογ 4] Μαῖϊ. ν. 8: ςΡ. 154]. χχχν, 8. 

16. ΤΒΟ τιοηθεῖβ οὗ ἴπ6 ΟΠυτγοῖ ἅγὸ ἴο 
ἢᾶνο ἃ Ὀγοί δ ΣΎ σατο οὗ δδοὴ οἴμεῦ (ςρ. 1ἰϊ. 12, 
13. ἷν. ΙΣ, Χ. 24). ἘΠῈ “όγηι οὗ [Π15 νοῦβο ἰ5 
Εν] ἀο ΠΕ τιου]άεα οἡ παῖ οὗ Πευΐ. χχίχ. 18. 
ὦ} 9] Οἵ, "411 δεῖς ἔγοπι;᾽᾽) ηοΐ Κεορίηρ 

ρᾶσς στῇ ἴπ6 Ἰεδάϊηρ5 οἵ Οοάδβ γστδοθ:; δῖ 
᾿ιηρογίηρ Ὀδηϊηα δηὰ 90 χτηϊδοὶηρ ἴῃ6 χσονγασγά 
ννΒ ἢ Ηδ Πα5 ργονἀθ, (ρ. ἱν. 1. 
9 ὀίδίεγπεσ.) Ῥτοάυοίηρ Ὀϊζίες ἔτ. ὙΠΟ 

ἐἐγροῖ᾽)" ἀοϑιψηδῖοβ ἴπὸ πη ψνῆο ἀγᾶννβ οἴποιβ 
ἰπῖο δροβίδϑυ; 56εὲ6 ει. χχίχ. 18, το (Ρ. σὲ 
Μδος. ;. Σ9ο). ΤῊ βάπιὲ ἰοχὶ ἰ5 πὰ ἴο 
ὉγΥ ϑὲ Ρείογ ἴῃ Αςἰϑβ υἱῖϊ. 22. 

»457] λίπον, ᾽Δ9 ΔΎ; (ἰ6 ὈΟΩΥ οὗ 
ἴπ6 σοηξτοραίίοη. ῬὍὮο 5ἴη οὗ ἰάοἸδίσυ 15 [Ὁ - 
ΖΟΘΠΕΥ βροόκοη οὗ ἴῃ πο ΟἹ Τεβιδπιθηξ 85 
σδυβίηρ, “"ἀεΠ]επηθης " ([6Γ. 11. ).,. 22. Ππὺ σ, 4: 
ΕΖοϊ. χχ. 320)ὴ.. ΜΝ δίονοσ εἶθ ἄγαν πηθῃ 
ΑΥΝΑΥ͂ ἔτοπι ἴπ6 “ξτᾶςε οὗ σοά,᾽" νυνβοῖθοῦ ἴηΒ- 
ἀοΙ ΠΥ ΟΥ̓ ννου  ]πο55, τισὶ ὕᾶνο {Π6 εἴδεϊ οὗ 
ἰεανίηρ ἴδε 501] ρο]]υξεά, 

16. α“ς Ε-αι ΤὨϊ5 ΡΥΟΌΔΟΪΥ Ὀεϊοηρβ ἴο 
ἴης ϑοοοπά οἵ ἴδε ῥγεσθάϊηρ ἴεηβ. “ΔΠΥ 
ξογηϊσδΐοσ, οὐ [πιοῦὸ ΘηΘΓΑΙΥ7 ργοΐδπε ρεῖ- 
50ῃ;" --οῇ ν ϊςἢ ργοΐδηθηθϑϑ ἔϑϑιι βίδα 85 [ἢ 
ἴγρο. Ηξς ἼΡυτς 85. δἰ τισμς (Οεη. χχν. 
44): ἴδδὲ δἰγιἢσιρ με νης πλδάθ ἢϊπὶ δος οὗ 
[Πς6 Ὀ]οβδίης ρτοπουποθά οὐ ΑὈγδδδπι; ροζ- 
ΒΑΡ 5, 4150, οὗ {πὸ γτρῆϊ οἵ ργθβον πϊηϊϑιγαϊοη 
Νυπ). 111. 12. 12). Εοτ ἢϊπὶ “Ἐπηρ5 δορεοά 
Γ᾽ νοΓΟ 85 Ὁη5 Ὀϑϊδης ΑἹ] σδμδάοννβ, "" [Ὠηρ5 ποῖ 

566 Π) ἃ5 [Πϊηρ8 ποη-Ἔχίβίθηῖ. Βοίηρ [ἢ }5 56η- 
8:14] δηὰ {1} 1655, 6 δὰ οδϑὶ ἀννΔῪ 411 σᾶγὸ 
ἴον [ῃδί ““5δης Ποδί!οη" (υ. 14). οὗ ΜΠ ἢ δ 
ΠΔἀ τοορινοὰ ἴῃς ουϊινατὰ ρ]οάρε ἴῃ ἴΠ6 το οὗ 
εἰσουτηςϊϑῖοη. Ηδ διδὰ Ὀεσοπης “ὁ ργοίδῃρ," 

[,εἴ 411 ψῆο Ὀείοης ἴο [86 ““ἙσΠυτοῦ οὗ ἴῃ 6 



04 ἨΕΒΕΑΚΕΝ. ΧΙ. [ν. χ7---ῶσ. 

᾿ς 17 ἔογ γε ἵκηονγ μον [δὲ δῇϊεγ-ὀ δηά τῆς νοὶςε οἵ νγογάβ ; νυ ῃῖο ἢ υσέες 
ννατά, ἤθη Βα ννουϊά πᾶνε ἱπῃεγιθά τηοὸν τῆαῖ Πεαγά ἱηϊγεαλῖϊθά τπᾶῖ τπε 
τῆς δ]εβδίηρ, ἢ6 ννγᾶϑ γεἸεςῖεα : ἴοσ ἢςὀ ννογὰ βῆουϊἀ ποῖ 6 ϑροκεῃ ἴο {πεπὶ 

"ον ταν ἑοαηὰ ηο ἴ ρίλος οὗ τερεηΐδηςε, ΓΠΟυρἢ ΔΩ πιοτὸ : 
Αἱ μεϊνά, Ἦδ βουρῇς 1 σαγεία ]γ ἢ ἔδλγβ. 20 (ον τπεῪ σουϊὰ ποῖ δπάμτε 

18 [ογ γε ἅα ποῖ ςοπια υηΐο τῆς 
πιουηῖ (πδὲ πιίρῆς δ. τοις θά, 4ηά 
τῆδλῖ θυγηεά ν ἢ γα, ποῖ ππῖο ὈΪΔςοΪκ- 
ΠΕ658) Δη4 ἀδλγίζηεϑϑ. δηα τεπηραϑῖ, 

Ι9 Απὰ τῇς βουπά οὗ 4 {τπιπιρεῖ, 

Βγβίθοσῃ ᾽" (υ. 22) Ὀενναγα οὗ ὑδυίοστηρ ἀνγᾶν 
{6 Βοδυθη  Ὀἰγ τ ἢ. 

οπὲ νιογ εἰ 97 πιεα] ἘΛΔΊΒΕΓ, “Οη6 π168].᾿ 

17. δοαυ ἐδαϊ...«υοἱμἱά ῥαυε] Ἀλίδεσν, πδὺ 
ΒΘ ΒΘ ΥΡΟΣΝαχά Του ]ά ζ81} ΠΒΑΥΘ. 

γεϊεείεα] Ὠϊ8 οἰδίπιὶ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 στρ Ὁ] Βοῖγ 
οΟΥἨὨ “1ῃ6 ὈΪεσδίηρ " Ὀοίηρ ἐπα] ον. 58ὲς 
Ὠϊγ 561 τοσορηϊζοὰ (6 ἕαςῖϊ, ἤθη ἢδ 5αιὰ οὗ 
]Δςοῦ, ““γεᾶ, δηὰ δὲ 5}4}} δὲ 0] 6βϑοὰ " (Οϑξη. 
ΧΧΥΪΙ. 12). 

}ίαεε 9 γοῤῥεπίαποε) Οτ᾽, ““τοοπὶ ἔογ σερεηΐ- 
δης6:"--ἰογ τμαϊ ““τορεηΐδηςο,") ψ Ὡς Β6 
ἰοῦ ἃἴογ ΜΠ ἴθαγβ.," ψἘΙΓΝ νγᾶ5, ἃ 
οἴδηρε οὗ ἴῃς Ὠινίπο ρυγροϑο [παῖ μδὰ Ὀδδη 
δΔηπουπορὰ ἴῃ 584ς᾽5 ὑοηοάιςτίοη οὗ Ϊϑςοῦ. 
ΤΎΠΟΙ ννᾶ5 ΠΟ ΓΟΟΠῚ ἴο τ 5ῈΓ ἢ ἃ οὔδηρο. ΔΓ Ώδη 
]υάδῃ ννᾶ5 “"" γεγεεϊοά " ὉΥ Οοὰά (]6ζ. νἱ. 20, 
ΥἹἹ. 29), ἴΠ6 βοπίθησθ σϑῃ, “1 ἤλυθ ϑρόκθϑῃ ἴξ, 
Ιμᾶνὸ ρυτγροϑβοά ἰΐ, δηὰ φυλὴ ποῖ γεβρεπ!." 80, 
ἴοο, θη 8411] νυᾶβ σο)οοϊθα, [ἃ νν5 δα θά, 
(δὲ Οοἀ ννᾶ5 “ποῖ ἃ πιδὴ ἐῤαὶ Ηξ «ῥομίά 
γοβεπιὶ." 80 ννᾶβ ἴἴ,  ποὴ ἔδβδι ννᾶ5 τε]εςιοὰ 
ἔγοπι Ὀοΐηρ ΠΕΙ͂Γ οὗ [6 ὈΪ]οσσειις νυ ϊο ἢ ἢὸ πδὰ 
οηςθ ἀε]θεγαίεϊυ οὶ δ πουρῇς. Οὐοὐἷβ 5θη- 
ἴδηοθ ννᾶϑ ᾿Χτου σι Ὁ] 6. ΟΡ. οι. 1. ας. 

σομσδέ ἐΐ καγούμ}} Οὐ, βἰταρὶγ, ““βουρῃὶ 
ΔΓ 10 (45 ἴῃ χὶ. 6). ΤὍΤῇα ρῥτγοηοιῃ “1 
Ὧδ5 Ὀδοη ἴακοη ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂ ἴο τεῖοσ ἴο “16 
Ὀ]εβϑίπρ " (580 ὙΠεορῆγϊδςοῖ, (αϊνίη, Βοηροῖ, 
ΒΊοοΚ, «πὰ [1)ε]17155 ἢ). ῬὍὙῃὲ ρῃ]ο]οριςοδὶ 
ΤΕΆθου5 ἀραϊηδὶ (ἢ]5, ἤοννενεῦ, ἀρρθᾶγ ἴηβυ- 
ῬΕΓΑΌΪΟ (5.6 Αἀαϊιομδὶ Νοῖε). 

τ [5 σίγδηρο {πὶ ΔηΥ͂ 5ῃοι ὰ ἤδνο ἱπέογγοα 
ἔγτοπη 1Π]|5 νοῦϑὸ ἴῃδί ἃ τῇῆδῃ τρῃϊ 5ἰγῖν 
ΘΆΓΠΟΒΕΥ ἴο τεροηΐ, δηὰ γοῖ δηᾷ ΠἰπΊπο]  Ξῃυϊ 
οἷἱξ ἔγοπι ἴΠ6 ροβϑ ὉΠ οἱ ἀοίπρ 50. ΤὨγουρἢ- 
ουξ ἴἢ6 παιταῖινο ἔϑδυ σῆοννβ. ΠΟ 56η56 οὗ ἢὶ5 
ανίηρ ἄοπο γοηρ. Ηἰ5 ἴδαγβ ννογὸ οί ἴῃοβο 
οὗ σοηϊτγτοη. Ηἰ5 δἱπὶ ννᾶ5 ἴο θεηά [584ς ἴο 
ἢϊ5. ν}}}};--ιποῖ ἴο θονν δίπιβεὶῦ 'π ροπίΐθηοο 
Ὀεΐίογε σοά. Α5 τεοραγάβ σοά :-- - Ηἰβ τοξασίην 
ἴο 4'ῖονν οὗὁἨἉ ΔΥῪ 51:10 ἢ “" Τορεπίδηςο ᾿ 25 ἔϑδιι 
ἀεδοιγοά, νγᾶϑ, ἴῃ γι, δινιηρ πὶ “ σοοπὶ "ἢ 
δηὰ Τρρουζι ΠΥ ΓῸΣΓ ῬΕΓΘΟΊΔ] “' χορεηΐδηοε :᾽" 
566 ΚΝ ᾿5Ἁ. χὶ!. το. 

18. Γογ]Ὶ Ἡδνίηρ τοπιπάδα ποσὶ οὗ (Π6 
ἐχπογίδίίοη Ὡς ἢ Μοϑεβ δα ἀγεββθοὰ ἴο [ϑγδοὶ 
οἵ οἷά, ἢ6 πονν 455 5ὴ5 ἃ γϑάϑοῃ ὙὮῪ ἴῃ Ηδ- 
Ὀγὸνν ΟἸ Γ στ Δη5 5μουϊὰ 6 ὀνεῃ τοῖς αἰ] ρθηΐ 
[μδλπ {δεῖς ἔα πεγθ ποῖ ἴο “"(2}} ἀνα ἔγοπι 186 

τῆι Ὑ Πὶοἢ νγᾶ8 σοπηπιδηάεά, Απά τ 
80 ΠΊΙΓΘἢ 48 ἃ ὑδελϑῖ τους ἢ ἴΠ6 τηοϊΠ- 
τίη, ᾿ξ 5}4}} θὲ 5ἴοποά, οἵ τῆγικι 
τὨγουρῃ ἢ ἃ ἀλγῖ: 

21 Απά 80 τεγγδῖε νγὰβ τῆς 5ἰρῃξ, 

ἔτλοε οἵ σοά"" (ν. 14); ον, ονν Ἰπσοτηρα- 
ΤΑΌΪΥ δυεδίοσ ὑγογα (86 τηδηϊξεσίδοη5 οὗ τδμδί 
ἔτδοο Ὡς ἢ δά Ὀδθη πηδάς ἴο {Π61! 

ἄγε ποῖ εο»ρ6] ἘΔίδου, Βδϑ ποῦ ἀγα ὟΣ 
ὭΘΑΣ; ἃ5 ἰπῖο Οοάδβ ῥγέϑεπος (ςρ. χ. 22): 
δηὰ 50 ἴῃ ν. 22. Τμδῖ [η15 τπουρξῆϊ Ῥγεάοσηι- 
πμδῖος [ἤσγουρῃουΐ ἴπ6 ρδϑϑᾶρθ, 15 ρἰδίπῃ ἔγοπι 
ν. χ8;) "ξἴδοο ΠΟΓΘΌΥ ννῈ ΠΊΔΥ “ἐγυς Οοάΐϊ."" 

ἐῤδε »πομμ1}] Ὠδυῖϊ. 1γ. 11. δίηδὶ 5ἴοοά δὲ 
ἴπο πολὰ [86 ννῃοὶς 1. ρα] Ὠ᾿ϑροηϑαζίοη. 
Ἄν ἤδη ἴδ Ατκ οὗ ἴπΠ6 (ονοηδηϊ,---ςοπϑι το 
δῖ 51η8] {πε σεηΐσε οὗ [5Γ86]}5 το σίου 5Ὺ 
τνᾶβ ἰοάρεὰ οὐ ϑίοῃ, ἴἃ νγὯϑ 85 που ἢ “"δ᾽ηδὶ 
ἵγ85 ἴῃ ἴΠ6 5δῃσίυατγ ̓ (5. ᾿χνἹἱ. 1)). Ῥοννη 
ἴο {Π6 οἶοϑο οὗ ἴῃ 1,ον]Ές 8] ρεποά, ἔπ δαγ 
7Ὀγυβαίοπὶ Ὀοϊοηρεά ἴο ἴῃς ογάοσ οὗ ἰδῆς οὗ 
ὙΏΙΟἢ 51η81 νγ85 [ἢ 6 ἢΙϑίογ Δ] συαιθο] (Ὁ 4]. ᾿ν. 
25).--- ΕΟῦ ἴῃς τεδάϊηρ, 5ε5ς Αὐἀαϊτοηπδὶ Νοῖο. 

ἰομεδε] ἘἈΔΊΠοΥ, ζ911 ὍΥ 186 διηάᾶ: ἃς 
8ῃ οὔ]οςΐ 15 Κ1} ΟΥ̓ πιδη νγῆο δτορο ἰη {πὸ ἀδτὶ 
(ςρΡ. 541. ᾿ἰχ. το). βοὴ ἴδε ρεορὶς νύδϑσε 
Ἰεά ἑοστἢ ουξ οὗ ἴα σαπὶρ ΟΥ̓ Μοβεβ ἴο “186 
πεῖπεῦ ραγὶ οὗ ἴῃς πιουηϊ" (ἔχοά. χίχ. χη). 
Βουί.ἶν. 11), [ΠΟΥ πιυδὲ ἤν δάνδηςοα ᾿ΠΣΟΌΡἪ 
[πὸ τοῖς ἀλγίκηθθα ᾿ἰἶκο Δ δυτΥ οὗ ὈΪΠπὰ τηθῃ : 
ΔΙΧΙΟΙΒΙΥ͂ στρ ἀἴοῦ {Π6 Ὀαττίετβ δ ἴῃς ἔοοϊ 
οὗ {π6 πηουπίδίη, Ὀεγοηὰ νΠΙΓἢ ἘΠΟΥ νγογα ἔοτ- 
Ὀϊάάδη ἴο ρὸ οἡ ρδίῃ οὗ ἀθδίῃ. [ἰ νγὰβ ἃ βαγα- 
016, ἰῃ νςἢ (Ὠ6 σμδγαςῖοσ οὗ [πε 1,ορὰ] Ὠ)1ς- 
Ῥεηϑδίίοη νγᾶβ βκοίςῃεά. Δ ἢδί ἃ οοηΐταξε ἴω 
ἴῃς ἰδίογ ᾿ιβροηβδίίοη! Νὸο ποοὰ ννὰβ ἴεσο ἴο 
ἔτορο αδεγ ἴμαὶ Μοιιηΐ Ζίοη, οὐ νυ ἢ “1δὸ 
ΕἸΟΓΥ οὗ [86 1,οτὰ νγᾶ5 γίϑθη "" (1541. [χ. 1). 

ὀίαεζπε:.} Οτ, “ἸδΙςοὶκ ρἰοοπ,." 

19. Ὑπὸ “ἐϑδουπὰ οὗ ἃ ἰγυπιροῖ"" 15. τηδϑῃ- 
τοηδὰ ἴῃ Ἐχοά. χῖχ. τό, χχ. 18. Ὑπὸ ὁ" νοϊὸθ 
οὗ ψογαάϑ᾽" 15 ποπὶ Ὠουῖ. ἰν. σ; ὙΒετὸ ἷὲ 
Τοίουβ ἴο ἴπ6 Ἴοη ΝΡ ογάϑ.᾽" 

ἐπιγεαίεί...}) 11ῖ, ““ἀερτεςαίοα (οὕ ἀβκθὰ ἴο 
Ὀ6 Θχοιβεὰ ἔστοπι) δανίηρ δηγίηϊηρ διγῖδοῦ 
Βρόκθη ἴο (δεῖη." Ὅς ψογαὰ γέσιγβ ἴΏ Ὁ. ἃς. 
ἀοιρ. ευΐ. ν. 2 -ς---27. 

20. εομϊά ποῖ ἐπάμγε] ὍΠῸῈ που τΠαῖ 
δύθη Ὡησοηϑοεῖοι5 ἀΠ|πλ415 νοσο ἴο 6 5[4]Π. 35 
1 ξυλν οὗ 5δστορο, ννὰς ἱπεοἸγΔὈΪΥ ἀρρα] της. 

“4πη4 ,..1Ὶ ἈἘαίδογ, “1 ὀνθὴ 4 Ὀεδϑί." 
ογ.. «ἀ(αγ}) Τ 5 εἶδιιϑα 5ῃοι)ὰ Ὀ6 ογη θῇ. 

[1 15 νναπίίῃρ ἴῃ δἰπιοβέ 4}} δηςεὶθηὶ δι Ὠοσιῖον. 

21. “4Ἵπ4 .-ο...1 Ἀδίπογ, “4{π4 (Βο ἔο στ 1 Ὁ16 
Ὅ85 80 δ᾽ κ8Ὁ') 2701: «αἰά. ὙΠῸ Ῥᾶβϑηρσο 

πῃρακαι σαν 



νυ. 22---24. 

ἐδαί Μοδεβ 8, 1 Ἴχοεεάϊ πρὶν ἔεαγ 
δηά χυλζο :) 

22 Βυῖ γε ἅτε Ἷοπὶε υηΐο πιοιηΐ 
δίοῃ, ἀπά ὑπο τῆε οἰ οὗ τῆς [ἰν- 
ἱης οὐ, τὰε Ὠεάνεπὶγ εγυβαίςηι, 
Δπά ἴο δὴ ἱπηιπγογα Ὁ ]6 σοπρΔηΥ οὗ 
ἃηρεῖϑ, 

ΘΡΟΟΔΙΙΥ τείεστοὰ ἴο 15 εξ, ἰχ. 1ς--ττο. Αἱ 
τις Μ͵ὸΟ τοδὲ ἰμδῖ “Π6 τηουηϊδίη Ὀυγησά 
πῆὶὶ ὅτε," ἴῃ ἴοκοη οὗ οὐ 5 Δῆροῦ δρδίηϑὶ [86 
δπῆι] ρεορίε. Ὑῆσεη ἴἴ 5 δά ἀδὰ ἰῃπ νυ. 18, 19, 
δαὶ Μοϑεβ οἴεγεά βσυρρ)ςδίίοη οὐ {Βεῖγ ὈΘΏΔΙΕ, 
ὦ Βείηξ δἰταϊὰ οἵ [πε δῆρεγ δηὰ δοί αἀἰβριθάϑιιγο, 
Ἡ Κτετ ἢ [ἢ6 1 οτὰ νγᾶ5 νσοῖ.." δεὲ 4Δ4- 
ἀἀὔοηλ! Νοῖε. 

22--25. Αἱ 51παϊ, δηὰ υηάογ ἴῃς Ὠ΄σρεη» 
δΔὔοη [δῖ νγᾶς ἴβετὸ ἐουπάεά, πηθη δά ""ἀγαννῃ 
ΠΟΔΓ" ἴὸ Οοά ΟΩὨΪΥ ἴο 5ῃγίηῖς Ὀδοὶς ἴῃ ΔἰΔγπὶ 
ὙΠ ΗΕ (ἔχοά. χχ. 21). Το σοηϊγαϑὶ ΠΟΥ 

(ἡ) Ομηϑύδης “ἐᾶν ἄγαννῃ πρᾶν," ηοΐ ἴὸ 
ἴδς ἰεττῖθὶς Ποβοσὲ τηουπίδιη, Ὀὰϊ ἴο “ἴδ 
ΟἿΚ οἵ δε Ἰνίηρς Οοά;᾽" οἵ νης Ζίοη, “[Π6 
Ῥεπεςιίου οὗ δεδυῖγ" (5. 1. 2), ννᾶ5 ἃ ἴγρε. 

(2) ἼΒετὸ {ΠΟῪ πηδοῖ “τηγτγιδὰϑβ οὗ δηρο]5,᾽" 
ποῖ ἀϊβρεπϑίηρ ἃ “ἤετγ ἰδυν᾽" (Ὠευῖ. χχχῆὶ. 2), 
υυζ Βοϊάϊηρ ᾽ογου ξεσίίναι. 
«Ὁ) ΎΤΠΟΥ πᾶν {ΠΕΙ͂Γ ΠδηΊ65 δῃσο θά, μὰ 

ΔΠΥ Ὠυπιδη ρΘαϊ Νυχῃ. 1. 18), Ὀυΐ 
ἃ5 δεῖ οὗ ἡ τε ΕΡΡΣ ) 

(4) Ὑδεῖγ οδιιϑόβ ἅγὸ βοαγά, ποῖ ὈῪ Φ811108]6 
ρῃ (Εχοά. ΧΗ, 13---26), Ὀμὲ ὈΥ Ηἰπὶ ψ8Ο, 
ΤΡ Οοά οἵ Δ]1], ςαπηοί Ὀυΐ δὲ ἃ τἱρβίθουϑβ 

(5) [ποιοδὰ οἵ Ἰοοκίῃρ ἔοτιυναγὰ ἴο ἴπο υη- 
ἀεβποὰ “ὁ δοβϑίηρ " ῥγοπιβϑοά ἴο ΑὈτδμαπὶ δὲ 
50Ὡς ἔπτατο {ἶππα, ΠΟΥ πον (παῖ ἴῃς ἀερατίεὰ 
ἐΠρθϊεου 5) ἃτθὸ πον ““ρογίοςϊοα," δηὰ παῖ 
ἴδε φάπις " ρεσίος οι." 15 δἰγοδάγ τηδάς ουοσ ἴο 
ἰδεπχοεῖνες, 

(6) ἰδτουγῇ 4 (ὐονεπδηΐ, ποῖ πηραϊδίθά ὈΥῪ 
πῃ (Πκὸ {πεῖ δὶ δ:η81, ἢ ο ἢ ννᾶ5 Ὀσγόκοθη 
δείοτε ἴ νγᾶϑ ἔοστηδιγ ἐϑί ] 5ηθά, 50 ἐμαὶ τῆς 
τηράϊλίοτ ἢ πη56}} βῖοοα ἀρμιδϑῖ, υ. 21), θυϊ ὮὉῪ 
ἰδς Ὀινίπο ϑανϊουγ, 

(7) γ»Βο γα ιδοὰ [π6 (ονεηδηΐῖ, ποῖ νυν τἰῃς 
Οὐ οἵ Δη!Π|2]5, συ ΠΙς ἢ Ὀοτε νυ ἸΠ655 ἴο ΠΊΔη 5 

ας, θυϊ ἢ ΗἱΙβ οννη δἰοπίηρ, ἀπά {πὰ} 
οὐπαεοσαηρ, ὈΪοοδ. Οη {ἢ᾽]5 βιιίδιηθὰ ςοη- 
ἰδὲ ἴδε δή πηοηϊοη ἴῃ Ὁ. δ ς γεϑῖβ. 

22. αὦγέ εορῃ)] ““ὮΑνΘ ΟΥΑΥΤΙ ΠΟΔΓ;᾽) υ. 18. 
 “ιοαπὶ 8)0) ΟἿ ΜΟΙ ΟἾγίϑὲ σείρῃβ (5. 
ἢ, 6); ἔγοπιὶ νυδιςῇ Ηδ δχεγοιδὲβ ΓᾺ]6 (ΟΧ. 2); 
ἴδε δδοάε οὗἉ ““ἐνεγίδϑίίηρ ἰογ "" ([34]. χχχν. χο). 
1δε ρυας Ο 866 Οἡ ἰχ. 14. 
“δ ἐεαυεπὶν “εγισαίς} ὍΤΠΘ ἔσθ τηοΐποῦ 

αὐὐπῆ, ἴο τυβιςῆ 411 [Π6 σμυζοῆοβ οα δυσί 
στὸ Δί] λιοά (0 Δ]. ἵν. 26). 

[9 απ ἱπμεριφγαδίε... (Ὁ. 1.3)... γειδογη] 
Ἀλίδετ, τὸ ἔθ οὗ ἡὉπουδδιηάβ οὗ Δ} 918 

ΗΕΒΒΕΝ5. ΧΙ]. 

232 Το τῆε ρεπογαὶ 4586 ΠΊὉ}7 δηά 
σἤυγοῦ οὗ τῆς διβίρογη, νης ἢ ἅτε 

995 

πῆρσε : [ Οτ, ἐν - υυτιτοη ἴῃ ἤεᾶνθη, δηά ἴο Οσοὰά τς ΕΣ 
]υάρε οἵ 4]]. ἀπά το τῃε 8ρί γίἴ5 οὗ )υβὲ 
ΓΘ πιδάς ρετίεςϊζ, 

24 Απά ἴο |εβι8 τῆς τηράϊδίοτ οὗ 
τῆς πεν " Πονεηδηῖ, ἀπά ἴο τῆς δίοοά "τ, ἐπεία- 

4 ζθδῖ 8] ΔΒΒΘΙΔΌΙΥ, δὰ 0 ἢῬ8)9 ΟΟἸΕΣΘθ- 
κυῖϊοῃ οὔὐ ὅπ! ΖΙΣΒΙσΌΟΣΙ. “ὁ Τοη5 οὗ 
1δουπαηάϑ οὗ δηρο}5᾽" δαδὰ αἰϊοπάθά ἐ"[ἢδ πλϊη!5- 
ἱγαξϊίοη οὗ ἀθδ ἢ" οἱ 8:1η8] (2 (ογ. ᾿ϊϊ. 2), δηὰ 
δὰ τηουγηδ} } })7 νναϊο πο οὐοῦ [5Γγ26}}58 ἰδῖογ 
᾿ιϑίοσυ. Νοῦν ἴδΟΥ νγοσε Δ0]6 ἴο Βοϊά ᾿ογοιιβ 
ξεβειναδὶ : οοϊογδίϊης ἴπ6 νυἱοΐοτγ οὗ Ὠινίης ἰονο, 
Δοδιονοά ΟΥ̓ Ηἰπὶ δ ννῆοθο Ὀϊγῃ ΠΟΥ δά 
51:1η6’, “ΟἸΟΥΥ ἴῃ ἴδ Ὠρῃοσὲ ἴο Ουά,᾽) νγῆοβα 
᾿Αϑοθρηβίοῃ πο ῃδὰ ραζεὰ οὐ ἢ} δάπιτην 
ψοπάοσ (1 Τιπι. 11, 16), ἡ ῃοβο γϑάδοηης 
ΟΥΚ [ΠΕΥῪ δἴυαυ νυ] ἀδερεβῖ τενέγεησε (1 Ῥεῖ, 
ἷ. 12). 
ει διηδὶ, ἴοο, ἔβεγε δὰ Ὀδθη ἃ “"σοπρτοζᾶ- 

ἰἴοη οὗ βγϑίθογη,." ν ῆο ννεῦα ἡυτιθεγοὰ ὈΥ̓ 
Μοϑεβ (Νυπιθ. 111. ,“28Η)ὴ. Βυΐϊ ἴπ6 Ηεοῦτγον 
ΟἸ γιϑείδηβ ννεσὰ Ἰοϊηθὰ ἴο ἃ ῃοῦ]οῦ “ὁ σΟΉΡΤΟ- 
ξαϊίοη οὗ ἢγϑῖ-Ὀοση,,") ννῆοϑθο πᾶπΊ65 ννετα 65" 
ΣΟΙ1θά (ενθη νἢ11]6 ΓΠΘῪ νογο γεῖ ΡΠ ΤΙ ΠΊ5,--- 
ὁ ςοοδίι!8 ρετορτιηδηί πὶ) ἴῃ 6 ὈοΟκ οὗ 
16" (ςΡ. υκὸ χ, 2ο; ΡΆὨ]. ἵν. 3); 41} οἵ 
Ἐποπὶ τηδάθ “"ργίεδῖὶβ υπΐο Οοά" (εν. ἱ, 6), 
Ὀεαδι56 8}} οὗ ποτὶ ““σοπίοιτησα ἴο ἴδε ἱπιᾶρο᾽" 
οἵ ἴῃς. Οτϑ ΕἸγϑί -θοσῃ (566 οὐ ἱ. 6). 

43. 20 Οοά δὲ ὕμάσεο αἰῆ Οτ, 2ο ἐδε ὕωάγε, 
«υδο ἰ. Οοά οὗ αἱ ;---""Οοἀ οἵ ἴδιο βρί γι 5 οὗ 4]]} 
ἤθβ ἢ" (Νυπι. ΧΧΥ. τό, ορ. οὔ συ. 9);--ἰῃδ 
Οοά δηὰ δὲ Ιυάξε οὗ δληροὶβ 4]σο. ϑίποδ 
Ηε ἰ5 ἴμ6 “Οοὰ οὗ 8]},᾽" Ηδ ε«δπηοΐῖ Ὀυϊ ᾿υάρο 
411 δαυ Δ ὈΪγ. δ᾽] Αυὶν δὲ Ῥεΐουγ, αθῖοσ ϑοιε πη 
ἔοσττ ἢ 186 ὨΙρἢ αἀϊρηϊγ οὐὗἩἨἉ ΟὨγβιίδπβ, ρσοσθθάβ 
ἴο 5ρθδᾶκ οὗ "ἴῃς Βαΐδοσ, πο ψἱτπουϊ σοβροςοΐ 
οὗ ρούξοῃβ Ἰυάφεις ἢ δοσοσζάϊηρ ἴο ΘΝΟΓΥ ΣΔη 8 
ψογκ.ἢ" 

Α58. υηϊνοῦβαὶ δηά ἱπηραγίϊαὶ ᾿υἄσο, Ηδ δᾶς 
Δἰὐγητεἀ ἴο 186 οἰ Ζοησ ἢ ρ οὗ δε Ηοὶγ ΟἸΥ ποῖ 
ἔποϑθ ΟἿΪΥ ψγῆο δᾶνθ Ὀδοη “᾿οΥΠ ἅπονν᾽ ἱπίο 
1 οη βασίῃ, θυ 4150 “16 βρι γῖ5 οὗ δὲ τηδῃ .᾽" 
ΜΉΟ (κε Αὔε]) Πδά ““πηδάε ἃ σονεηδηΐ νυ 
Ηΐπὶ ονοῦ βδογ ἔσε᾽" (5. 1. 5), δηὰ ννόγὲ πον 
“ἐρεγξεοϊοα ̓" (χὶ. 40) τγουρῃ ἴμ6 οὔς Μεοάϊδ- 
ἰοσιδὶ οἤεσίηρ. 

84. ἰοὕετμς ἐδὲ νιράϊαίον...ἢ ΤῊΣ ογάου οὗ 
πε ννογάϑ ἰῃ πὸ Οτθεὶς 15 ἀρδίη ποι σθδῦ]ο (ςρ. 
ἰϊ.9. εἴς.); ““ἴἋοἴμ6 Μεοάϊδῖοσ οἵ πὸ Νὸνν ονο- 
πδηῖ, [65115." ὙὍΠὸ νογὰ ἤογὸ τοπάογοα “πονν" 
5 ποῖ ἴῃ6 ΟἿ ΒΘΏΕΤΓΔΙΪΥ οπιρ] ογοά, νυ ἢ πιᾶγκβ 
1ῃς εοπέγασίεά ἐραγαείεν οἵ ἴῃ6 ἴννο (όονοπδηῖϑ. 
[τ ροϊηΐβ σαΐμο ἴο τη (ὐονεηδηῖ 5 Πανίηρ ἃ 
πονν, ἔγεϑῃ, νἱξογοιυϑ, ἴὸ . νυ Ὠ1]6 τς ΟἾΒΟΙ ννγᾶ5 
ΤΟΔΑΥ͂ ἴο αἴθ. 

ὀίοοά οὶ «“ῥγὶπζιπ} ΝΌΜΟΙ τελν εβεςί5 
--νθαῖ ἴδ βρεπκιης οὗἨ β8δογίῆς!αὶ Ὀϊοοά ὉΥ͂ 



οό ΗἨῈΒΚΕΝν5. ΧΙΙ. 

ΟΥ̓ Ξργι Κρ, τπλὲ βρεαίζοι ἢ δεῖίεγ 
τηΐηρβ ἴλη ἐῤαί ὁ ΑΡεὶ. 

25 ὅες τῆλῖ γε τεῆιβα ποῖ ἢϊπὶ τῃδῖ 
βροαίκεῖη, ΕῸΓ 1 τΠΕΥ εβοαροὰ ποῖ 
ψνῆο τεξιβεὰ Πἰπὶ της ϑράκε οὐ δλγίῃ, 
Ταυςἢ ποτε σαί ποί νγὲ σεοαρες ᾿ξ ν)6 
ἴυγπ ΔΨΨΑΥ ἔτοαι ᾿ἰπὶ ἴπδι «ῥεασάε!ὁ 
ἔτοπι ἢεᾶνεῃ : 

26 Ψιοβε νοῖςε ἴπεπ 5ῇοοκΚ τῆς 

Αδζοῃ (ἹΧχ. 13, 14) οὔ Ὁ Μοϑβεβ (Ὁ. 19---21) 
ΚΥΡΊΟΔΙΠΥ τοργεϑεηϊεά---υγ βοδίίοη ἔστοπι ΖΚ 
(ςοπιρ. χ. 22, Σ Ῥεῖ. 1. 2). 

δείίεν ἐδίηφε... ΟΥ (οοστ. τοδάϊηρ), ὈΘΌΌΟΣ 
ΒΔ ΑΌΘ]; ΠΊΟΓΟ ΠΟΌΪΥ δηὰ Ὄχοοὶ θη ΓῪ ἴῃδη 
ΑΌοΙΪ ςουά (ςοπιρ. Υἱῖ. 19, 22, ΥἹΙ!, 6, οἷς.). 
ἈἸρὨίθοιβ Αὐοὶ ἀϊά, ἱπάοορά, 5βρϑαῖ ἴο 11 ἰδίογ 
8ε5 οἵ σοῦ ̓β τοδάϊποβϑς ἴο δοςερῖ (δ6 δι δηά 
οὈοάϊοπορ οὗ Ηἰ5 βεγυδηΐβ: ὑυϊ ἢϊ5 νοῖςθ μδὰ 
ΠΟ Ῥοννεῦ ἴο αυϊεῖ {πε σοηϑείεηςε οὗἉ Πί5 ρι ΠΥ 
Ὀγοΐδοσ. (διπηβ οἰ νγ»ᾶϑ: ""ΜΥ ἱπίαιυϊ [5 
ἴοο στοαῖ ἴο δ6 ,ογχίυεη" (Ο εη. ἵν. 13, ΠΙΔΓΡ.). 
Βιυϊΐ 116 ὈϊΪοοὰ οὗ 6515 οὔετοα ρμαγάοῃ ὄνεη 
ἴο ἴδοθε ψῆο δαδὰ ειοὰ ἰὲ (Αςῖβ 11. 19). 
ΤὨγουρὰ ᾿ὲ ΑΌοὶ Πιπηϑοὶ, ἢ 41} τὴ “τρἢἴο- 
Οἱ πιο" ννῆο ῃδά Ὀδεη πηρητοποα ἴῃ οἷ. Χί, 
Βιδὰ Ὀδεη ““τηδάς ρεγίεςϊ.,"" ἴ9π5ρϑϑ 8016, ἴῃεη, 
τηῦϑδὲ δ6 ἴπο να]ις οὗ ἴπαΐ Ὀἰοοά, “πε Ὀ]οοά 
οὗ [6 (σονοηδηΐ, τ Βοτον 1 " ΟΠ γιϑιδη5. ἤᾶνὸ 
ρα βδηςβο" (χΧ. 29). Ηον ἱπιροτγίληϊ 
(δαὶ ποῆς βδουϊὰ ἀεβρίϑο 115 ρ᾽οδάϊηρβ' [ἢ 
[ῃδὲ στοδὲ “"εἰοιιά οὗ νυν ποβϑοβ,," νυν ΑΕΙ δὲ 
1ἰἴ9 Βοαὰ, Ὀ᾽45 8 ἴο Ὀδ6 Θοδιτιοϑὶ ἴῃ “ϑ νης 
δραϊηϑὶ βίῃ" (υ. 4.) ον τηυςῇἢ τοτο Ης, ἴο 
ὙΠο86 σοπλης (ΠΟΥ 4}} Ἰοοκοὰ τογννασγά, "“"“ἴἢς 
Δυΐθογ δπὰ Ῥοσίβοϊοεγ οἵ ζ8 118" (υ. 2)! 

ΔΒ. γεβωε πο] Οτ᾽, “"ἀδοϊίπα ποῖ ἴο διοαγ᾽" 
ἔμ βᾶπὴθ ννοσζά 85 ἴῃ υ.. 19). 
ῥὲνι ἐδαΐ «“ῥεαλεὶ δ} Οοά, νγῆο πονν “ἐβρεδὶς- 

εἰ" ἴο υ5 “'η Ηἰβ δοη᾽" (.. 1); σὰ (ἢς 
δοΏο, γεῖ ἰη πη ΕἸ Ῥογϑιιδϑῖνο, δοεθηῖς οὗ ἴπ6 
“δ]οοά οὗ 5ρτ πη ΚΙ η" (νυ. 24), πα ὈΥ ἴῃ6 
μὲ νι: οὗ βιδος᾽" (χ. 29). Ποῖ ἄδοὸρ ἴΠ6 
εὐἱΐξ οὗ ἀεεϊῥπίης ἰμδὶ ἱην Δ οη ([υΚὲ χίν. 
18 ἢ, Ὑν Πόσα ἴΠ6 ϑ4π|6 γογά 15 υ564)! 

ἐπεαρεά πο] Οοιηρ. 1. 3. ὙΠΟΤῈ νγᾶ5 πο- 
Κρ ψνΒοἢ τνᾶθ ὨΘΟΟΘΘΑΓΪΥ, ἂηά οὐ ἐΐσεί 
στοην ἴῃ [5ΓὯ6}᾽}5 ΞΏΓΙ Κρ ἔτοτῃ (δ6 ἴεστοσβ οὗ 
ϑίπμλὶ (Πθυῖ. ν. 22: Εχοά. χχ. 16). Ἔυϊΐῖ, ἰηῃ 
ἔαςῖ, τΠοῖΓ ἀην ηρΏθ95 ἴο ἤδαγ σοῦ β νοσγάϑ 
βργδηρ ἔγοτῃ ἀϊξίγισι ὁξ ἐμεῖς Ὠϊνίης Βοηοίδο- 
ἴογ; ψῆο, νὴ 50 πιο σοηάεοκορηβίοη, πδά 
“ἰ Ῥγου σῆς ἰδοπὶ υὑπΐο Ἡ πλϑεῖ" (χὶχ. 4). 
ΤΕΥ δϑκοὰ ἕογ [ἢς ἱπίοσνθηζίοη οὔ Μοξεβ 85 
1 τηδῖ πζῆξ γοϊονε [ποτὶ ἔγοπιὶ σοβροηϑι} ΠΥ 
ἴο ἴδ6 [ἃ,ἀνν, ΟΥ 5816] {Πδ6πὶ ἔτοηι ἰΐ8 [165 
(ἔχοα. χχχιϊ. 43--.3.) }---η ἱπιροϑϑί ΠΥ. 

«αυδο γεβιμε] ἘΔΙΒΟΓ, ΤΡΘῸ ὍΠΟΥ ΣΘ- 
ζαβΒοᾶ, 7δαὲ αἰὰ ποῖ δὔϑοϊνε πεπὶ ἔγομι [Π6 
οὐϊ᾿αϊίου ἰαὰ τροη [ἢ ΘΠΊ. 
7 «ὧυὐ ἐμγη ἀαυ4}} [1 ἐἐγγο ἴμαΐ ἴυγῃ 

[ν. 25---27. 

δαγῖῃ : διυῖ ποῦν ἢς ἤπδῖῃ ρῥγοηηβεά, 
βαγί Πρ. Ὗεῖ οπςε τποτα 1 5ῃλίςς πος 
τῆς φαγί ΟὨΪΥ. δι 4130 πεάνβη. 

27 Απᾶά τὴϊ8. τυογά, Ὑεῖ οπος 
ΤΏΟΓΕ, 5ἰρηῖ δεῖ τῆς τεπιονίηρ οὗ 
ἴποβϑς τῆϊηρβ τ[Πλὲ ἴδγε βἤῆδίδη, ἃ5 οὗ εἰμ τρις 
{ππρβ ὑπᾶῖ δῖα πιδάς, τμλὶ τῃοβε 
τηϊηρβ ἢ ϊς ἢ σλπποῖ δε 5ἤδίζθῃ ΤΥ 
τειηδίη. 

ΑΥΓΑΥ. ΤὍΤΡὸ ψογὰ ἰ5 ἴδε βᾶπι 845 ἰῃ Τοϑῇ. 
ΧΧΙΙ, τό, 18, 29. 
“ον δεαυεη) Ὑδδὶ ποᾶνεπ ἱπίο τυϑϊςἢ 

[655 οπίεσεὰ “ὉΥ ΗΙ5 ονγη Ὀϊοοά" (ἰχ. 12, 
Δ} ἔγοπιὶ ἤοηοο πὸ “' δεβεθς η ᾽) νοῖςθ οὗ 
“ Οσά ἴῃ ΟὨ γῖβι" (2 Οοσ. ν᾿ 20) 15 σοπΈ Δ} 
ἰδδυίην. 

26Θ. “δοοῖ δὲ εαγ!Ὁ}] Ἐχοὰ. χίχ. 18. ΤΕ 
δασίῃ ἰγει δ]οά, 45 ἢ ὈϊΓΒ-ἰΠγοοβ (5. χονῖ!. 
4)» βεη Οοὐΐξ γτεδλί ρίδῃ ἔογ ἔοττηΐϊπρ “"ἃ 
Κιηράοπι οὗ ργίεβὶβ᾽" ἴο Η ἰπηϑεὶξ (Εχοά. χῖχ. 6) 
Ὀοζδη ἴο ψοσγκ. 

π"ο40}] Ὄὕὔπαεγ ἴῃ (ὐοβροὶ ἀϊσρεοηβαίίοη : ἴο 
ὙΠ ΠΟἢ [86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ Ηδρε. ἰϊ. 6---Ο Ἰοοκεὰ 
ζογιναγά, 

2)᾽γονγιὲξε Ι{ ἰ5 ποῖ δά, ““(Πγοαϊοηοα." 
[Ἐπ ἔγαπιονυγοτῖκ οὗ μβεάνοη δηά δαγῃ ἰ5 ἴο Ὀ6 
δῆδλκεη, ἰἢ 15 ἔος {86 ἱηϊτοάἀιςϊίοη οὗ ἃ ὥῶσ 
δ ογ σοηδετυτίοη οὗ [Πϊη 3. 

γεὶ οπεέ νιογὲ 1 «ῥα Οὐ, “"ὙΥεἰ δρξαῖῃ, οσι 66 
ῸΣ 811} Σ ΜΠ11 58 8κ0.᾿ [5ΓὯο}᾿5 ἀϊϑοδοαϊδηςθ 
δὰ Ὀγουγδῖ ἴῃ6 ϑίπδιιῖς (ονοπαπεὲ ἴο δὴ δῃά. 
Βυϊ {Π6 ΠιΣὮ ἀδδίση, νυ ῃῖοὴ [5γ2ο] 45 ἃ πδίίοῃ 
᾿ιλὰ [Δ11δ ἴο Δεςοῃλρ] ἰσῃ, ννὰβ ποῖ δϑαπάοπεά. 
Οοὰ νουϊὰ ““γεῖ ἀραὶῃ οπςς ἔογ 411" Ξε ἴο 
Η!5 μαπά, δηά΄ ἐ'βῆδκο ἴῃ6 ἤρᾶνοῃ δηὰ [ῆἢς 
ἐλττ πὰ ἔπε τῆγοης οὗ Κιηράοπις" (Ηρ. ἱἰ. 
21, 22); ἰδαῖ “(Π6 ἀοβῖγο οἵ 411] πδίιοπβ᾽" 
ταῖς οοπιὶα (Ὁ. 11. 6, 2), Ἔνθῃ Ηἰἷξ ἍἽποϑθθῃ 
ϑεγνδηΐ (ἰγρίπεά ΟΥ̓ Ζετυῦθαῦεῖ), ψδοπιὶ Ης 
νου] τλλίκο ἴο δ6 “85 ἃ εἰρποῖ,"---ἰδὸ ἰπηηονο- 
80] 6 864] οὗ ΗἸ5 οὐνῆὴ ἱπιηόνθδῦϊο κΚιηράοζῃ 
([Ὁ. 11. 23). 

27. ΤΠ νοτκ οὗ Οοὰ (50 ἴπὸ “ῆοθ ἔοσ 
41} 5'ξηι βοά) Ξῃουϊὰ ΡῈ "αἰ. ὙΠο οἷά ογάες 
οὗ [μὲ πδῖυγαὶ βυγϑίοπι, νυ ῃϊοἢ ἰδ "ϑιιῦεςξ ἴο 
ὙΔΠΙΥ," 5ῃου]ά Ὀδ "ἐτοπηονοά,᾽ οτ, “"σμδηροα "" 
(ςοπΡ. νὶ. 17, Υἱἷϊ. χ2), ἴο τγδκα στοοηὶ ἔοσ τῆδξ 
νης, Ὀεῖης ““ ΑἸ]οὰ τυ τὰς ρβίουυ οἵ ἴδὸ 
1, οτὰ" (Βεξε. ἱϊ. γ). 1541. νἱ. 4), 5 ἐνοσίδοξρ, 

ἐδαΐ ὥγὸ ρά, ἔἈκδιδευ, Ὅπη8δὶ Βαγθ ὍΘΘΣχι 
Ἰηδιὰθ. 80 ἴῃ ἴϑᾶϊ. χυ]. σὕ, 2, ἰΐ 15 5αἱὰ οὗ 
δοανθὴ δηά βαγίῃ, “.411] ἴηθϑθ {πῆρ δαιδ 
ῥαπά »ιαάε;" δὰ (ἢ ἃ5 ἃ σϑᾶϑοῃ ὙΕΥ Ζδε 
οδηηοΐῖ ἔχη ϑἢ ἃ δίτην  Τορὶς ἔος σοέ: 
ΜγΏοϑα δροάδθ πηυϑὶ Ὀ6 βριγιζυ4] (ςρ. ἱν!. σ ς). 
Το (διηρϑ (Παϊ ἀγὸ ἴο “τοπιδίη " τηιϑὲ Ὀ6 Ξ0ς ἢ 
838 ρασίακο οἵ Οοά᾽β οσσῃ μο᾽ πεβ5. 

γοια") ΤὮδ 54π|6 ὑγογά 45 ἰῃ υἱῖ. 3, 24, Χ, 
44. ΧΙ. 14: ΪοΒη χὶϊ, 34:1 ΟοΥ. 11]. 14, χῖϊ. 
13. 



τ. 28, 29. 

28 Υ̓́Νετείοτε νγὲ γεςεϊνίηρ; ἃ Κίηρ- 
ἐμ ἄοπι το ἢ σοληποῖ ὃς πιονεά, ἢΪεῖ 

05 δᾶνς ὅσος, ΠΟΓΘΌΥ γγ7Ὑὰ ΠΊΔΥ 56Γνα 

ἩἨΕΒΒΕΝ5. ΧΙ. 

(ὐοά Δδεςερίδῦγ στ τενεγεησα δηά 
Βοάϊγ ἔεαγ: 

29 ἔογ ουγ (οὐ ἐς ἃ σοηϑιπιίπρ ἤτα. 

28. «τε γχεικείυὶπς ὦ ἀἰπράο»}] ἘΔίδοσ, 
δοοῖπςξ ᾿Βαὶ ΜὙ6 ΣΘΟΘΙΥΘ ὦ ζέπράο»ι ((ΟΙΏΡ. 
Ὅλη, τι, 18). 

ἑαπποί ἐκ "πουεά) ἘἈΛΔΙΒοΣ, οδηποῦ Ὅ6 
Δ κοι: Ὦδη. 11. 44. ΥἹ!. 14, 27). ὅΤ86 σδηΐτο 
οἵ τὰς Κίηράοαι ἰ5 (Βδὲ ““ ΖΙοη᾽" (ν. 22) ψ» οὶ 
πρπβοὶ δε σδαΐεπ, Ὀὰϊ Δοιάθῖ ἢ ἔον ενογ᾽" (5. 
ααχν, 1): 8 Ὡς Οοὐ δ ““ Ὁονεηδηΐ οὗ 
Ρεδοθ" κἰδηάς τουγσἢ “(δὲ χιουπίδί 5 
ἐκ τπιοτο " (1581. ἰϊν. το). Οοπρ. 4150 [86 
Βοίε οἡ υ. 26 ἀῦονο. 
ἰε ὦ ῥαὺε) Οτ, "Ἰεῖ υ ΠοΙα ἔχοι." δ0ο ἴδε 

Ρεῶσϊο; υϑηρ τἴ86 Ξαπιο ψογὰ Βεγὸ {μὲ 1 ἀοε5 
πα Τί, 1). ο, Ἀδν. 1]. 11. (ΒῸγ δῃποίῖδεγ 
τεράετιηξ, 5ε6 ὑεῖουν.) ΤΒσγουρὰ Ηἰΐπι, τ Βο 
οἷα οὴ ἴδς “Ἷγοηθ οὗ ρτᾶςθ," νψὲ ἅστθ σοῃ- 
φογδλῖοδ ὙΠῺ "(6 ϑρ1)πὶ οὗ γστᾶςς " (χ. 29), 
δτχὶ γεεεῖυε αἴ Οσοα 5 μβδηὰϑ δῖ ὈΓ ΒΥ γογα 
το Ι5γλοὶ ἐοτγίειο ; ἢονν σδγοῆιϊ, ἤδη, 
βυουϊὰ πὸ 6 ποῖ ἴο “211 Ὀδοῖ τοὶ ἴΠ6 σσᾶςς 
οἵ σοά" (συ. 15) 45 {ΠΥ ἀϊά. 

ΑΠΏΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ (ΠᾺΡ. 

1, 80 Βεηζεῖ δες ἴξ Βετθ: συοίης ἔτοπι 
Ἠαγοδίας ἐπ ν οω φύσημα, ὑπερηφανία. ΒΥ 
ἔτη 1 ϑεηϑε (1) γε Ὀγηρ ἴδε ἔειτη 
ἱπ|Ὸ ΒΥΤΩΠΙΕΕΥ ὙΠ ἁμαρτία» (ςρΡ. 1 Ῥεῖ, 1. 

μεν 

1, ΤΊ νετῦ περιΐστημι 18 υϑοὰ οὗ φόβος 
Ὦ Τβας. ΠΙ. ς4: ἀπὰ οὗ αἰσχύνη ἰῃ Πλεπιοπί!. 
ἐπέ 24. Τἢο δή). Ἐπ στατος. λα ἜΠΕΗΣ 
ἀξαξ λεγόμενον; ΟΟΟΌΓΓΙΩΡ ε ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ομπρῦδη τυτίϊοτς ννῆο ἃσγὸ τϑίεσγης ἴο 1ἢ}]5 
βδδαβε. 

Τιοίυοκ, χὰ 1, Ὁπετηδηη, δάμοτο ἴο ἴπε Β6- 
αανοὰ Τεῖὶ. δηὰ τυ γοοὰ τϑᾶβου : ἔοσ {86 
οἵδε τελάϊηρ, θεϑιε1ε5 τευ ουϑὶγ πιλττίης ἴδε 
ΟΠΠΠΌΠΥ οὗ Ὁ. 7, ἰεανοβ (ῃς εἶ δὲ οὗ τ. 8 
μαβοσὶ Δηγηρ ἴο τεῖεσ ἴο. [ἰ ββου]ά Ὀὲε 
τεπιχτκο ἰδὲ ἴπ6 νετὺ ὑπομένω [45 Ἰι.5ῖ Ὀδεη 
Μκὰ ὈληΘΉνεὶΥ ἰὴ υὐ. 2, 3,) δἀηά ἴῃ χ. 322; 
χικὶ ἴα: 1 πετὲ Ξαρρ!!ε5. ἴπ6 ποϑά δι] δα μεσῖβ 

12. Ὑιε ποτὰ ἀνορθόω 5 υϑοὰ ἘΥ͂ ἴΠ6 
ΧΧ. ὴ Ῥε, χυΐῃ. 3-ς : “" ΤῊΥ Βαπὰ πρμεϊα της, 
δηλ ΤῊ ἀϊξοίρ πος (οτ, οβδϑίβεπηθπῖ) ἡγε γηε 
κΡ αραὶπ" (ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέ με). 

Ναὺ {ω:1.---Χ οι. ΤΥ. 

“γε Οο41 ΟΥ̓, ““ἀο βεγνίος ἰο σοὰ;᾽" ργὸ- 
5ΡΏΓ ΠΡ ἴο [Πδὲ “ΒΟΙ͂Υ, σερρῥέαδίε, 5Δοτὶ- 
ἢςο,᾽" ψΒΙςἢ 15 ΟΌΣ “σταϊϊοηδὶ “εγυΐοο" (Άοπι. 
ΧΙ, 1). 

γευεγέμοε) ϑυςἢ 85 ἃ τ) 86ῆ86 οὗἩ [6 δοϊ- 

(πὸ τοδάϊηρ, 566. Αἀὐάιθοηδὶι Νοῖςδ. 
Ξοάγ ,αγ})] Ὅδὲ τεγὸ ἰ8 υϑοῦ ἴῃ Ἐχοά. 111. 

6; “Μοϑεβ Μαγεά ἴο Ἰοοῖκ ροῃ Οοὰ," 

290. ον] ἈἈδίδογ, ῸΣ 1π4φ6οθά:---ἰ Ποῦ ἢ 
Ἧς Ὀδ 80 φτδείουβ:; [ῃουρῃ Ηδς δᾶνο Ἴοοπάθ- 
βοοπάρα ἴο 0211] Ηἰπιβοὶῇ ουνγ Οοά᾽" (χί. τσό). 

Ω εοπσιρμην 3γε}] Ιῃ Ὠευΐῖ, ᾿ν. 24 ἴδοτο 15 
δαάεά, “ὀνθῇ ἃ ἡεαίοι .α Οοά ;" νγ8ο ἰ5 ἱηϊοϊογαιῖ 
οὗ ὀνοσυίηρ (δδὲ τνου]Ἱά ἱπΐυγο ἴπ6 Ρυ ΓΙ οὗ 
Η!5 ρθορῖθ (ορ. ἔχοά. χχῖν. 1ο, 17; [.εν. χ. 
1--ς-). ὙΒδῖὶ ΕἾσε 88 Ὀεεη Ὀυγηίης ἴῃ [ῃ6 
ΟΒυγοῦ ἅρὸ δἴεσ ἀρὸ; γεῖ ἰ5 ἰῆς ΟΠυΓΟἢ 1561} 
“ἐ ηοῦῖ φοῃϑιπιοδα " (Εχοά. 11. 2, ΜΔ]. ιἱἱ. 6). 

ΧΙΙ 1, 7, 12, 17, 18, 21, 22, 22, 28. 

17. 1. Το ἀϊδίδποο θοΐϊνγεεη αὐτήν πὰ 
εὐλογίαν 18 ἴδ᾽ ἴοο »τεᾶῖ, 

2. Μετανοίας ΠῸΠ [15 ΕἸΠΡΠδίὶς ροϑΠοη 
ΤΟΙΊΔΙΩ5 Οἡ ἴδ Θᾶσ. 

ΤΠ δης οῖῦῖς νοτῦς ““ἰουπα " δηὰ 3. 
ἐἰ βου ϊ " 411 Ὀιιξ σοπῖροὶ [Π6 τεέεγεηςς ἴο δ᾽ 
ἴο μετανοίας. 

4. Το ρυΐῖ μετανοίας γὰρ... εὗρε ἰηΐο ἃ 
Ῥασθηςποϑβίς, ἰθᾶνοβ ἴΠ6 ο]δυϑὸ καίπερ... αὐτήν ἴο 
σοπιθ ἰπ ἰδυϊοϊοροιϑιυ, ἁὔοσ ἃ οοπιρίεϊεὰ 
βἰδιοσηδηξ, 

ς. Το βιυςίζυτο οὗ [Π6 γϑῦϑὲ 18 οἰ 
ερίασἶε; ἴῃ6 θελησας οἶδλιιϑε σοττεβροπάϊηρ ἴο 
[Π6 ἐκζητήσας, ἀπά ἀπεδοκιμάσθη ἴο ἴδε με- 
τανοίας γὰρ... (ΟΡ. [ετ, ἦν. 28, οὐ μετανοήσω; 
νἱ. 10, ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς ὁ Κύριος). 

18. ϑοπιὸ Μϑ55. δηὰ νεγξίοῃβ οπιῖϊξ ὄρει 
(Πεἀνίπς υ8 ἴο Τοπάοῦ ““ἴο ἃ ρῥδὶραῦϊο δηὰ 
κιπάϊοὰ ἤγο ᾽᾿): τυηϊςῖ, Βονγενευ, 15 ννε}] σὺρ- 
Ροτϊοὰ ΌΥ τιδηυϑοτῖρί δηὰ ραϊγϑες δι βογγ. 
ἼΤὨΏς ςσοττεςίηθ85 οὗ ἴθ Ἀδοεϊνεὰ Τοχὶ 15 οοη- 
Βυτηθ ὈΥ Πουζ, ἴν. ΣΙ: καὶ προσήλθετε, «καὶ 
τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρὶ...σκότος, γνόφος, θύελλα 
(ςΡ. 10. ν. 22, 23) ΙΧ. 132). [ὴ Ἀεν. χχὶ. 1-- 
8 σγὸ μᾶνὸ ἴπ6 λίμνη ἡ καιομένη πυρὶ 845 ἰδ 
ΔΕ Ποσἰ5 οὗ [Π6 Αγ ΕΠ 7επιβδίθηι. 

ΤΗς ποσγά ψηλαφωμένῳ (““ξτορεὰ αἴϊεγ᾽) 
[45 ἃ 50 ΠΠ{Πη ἸΘΠΕΪΥ οὐνιου 5 Δρρ]Πςδίοη ἴο ἴῃ6 
τιαουπίδίη δηνοϊοροά ἴῃ ἀλγκηθθο; Ὀὰὲ ρΡΡΟΔΓΒ 
4υϊδ υπϑυϊϊοὰ ἴο 4 ““Ὀυγηηρ ἤτο." 

41. [Ιη Ὁευῖ. ἰΧ. Σ9 γγὸ δνὸ ἔκφοβός ἀζαὶξ 
ἴῃ ἴδε ἱεχῖ, ἔκφοβός εἶμι καὶ ἔντρομος; ἴδε 
βεςοηὰ δά]εςᾶνε Ὀεΐηρ δὴ ἰἀϊοπιδίῖὶς δρρεπάδξε, 

ο 
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οὗ 

85 ἰπ ἴπ ρῃγαϑο μετὰ φάβου καὶ τρόμου (1 (οτ. 
Υἱ ας; ΕΡΗ. νἱ. ς; ΡὨΠ, 11. 12). Ορ. ᾿ Μδος. 

. ΧΗ, 2, ἔντρομος καὶ ἔμφοβος. 

2, 28. Μορῖ ὅγε ΤΟΥ τνδλλὰρ, μὲ τῆν υδνα 
ἴπξ πανηγύρει ΜΠ ψνΠΔὶ Βοε5 Ὀεΐογε ἴξ (ποῖ, 
πλν, ἀνα ν΄. 13). 80 ἴδε δεϑῖ Μ55., ἴῃ6 
Ῥεξῃίῖο απὰ Νυϊφψαῖο, Οτίζοη, Απιῦγοθο, ἀπά 
ΑὐυψυΞῖίπε (““ἀξοεπι τ ἰυ5 Ἔχο ἀπιπὶ 
δηροίοσυσῃ ᾽). [τ τεπιδίῃ ἀου δῖ} νυν βοίμοσ 
νῈ ἅτε ἴο σεπέοσ “ἴο τηγτίδἀ5 οὗ δηγψεῖβ, ἃ 
ἔοβίδὶ τπγοης,᾽) οὐ, "" ἴο πιγτιδάς, ἃ εϑδίδὶ [σους 
οὗ δηρεῖ5." 4.5 πανηγύρις 15 ποῖ 80 ννῈ]] κι εάὰ 
ἴο ξονοστι ἴῃς φεηκίνε, ἴδ6 ἔοστηοσς σοῃάθγίηρ, ἰ5 
ἴο Ὀς ῥτοέοτγοά. 

28. Μδῃηγ (τδηϑίδίο, “"ἴσξ 15 βᾶνε ἔπδηκ- 
δυΐηθ55.: ,") Ὀυϊ 

1. Νὸ ἱποίδῃοθ ἰβ βίνθῃ ἴο ΞΟ {παὶ [6 
τυογάς οδη πᾶν (5 τηθδηΐῃρ, ΥΠΘη τιϑοὰ (45 
ΒοτΘ) «εο ωείγ, ἀὰ «υἱῷ ἐδὲ νεγὸ «ἰαπάπς 
,ν-:. 

ἨΕΒΕΕΝΝ5. ΧΙΠῚ. ἰν. 1-ς. 

4. Τῆι ἀτιῆ οὗ ἴδε Ἔχβοτίδεοη ἰβ ἴο 
τηοῖο ἴΠ6 ὁ" τευόσοησθ δηά βΟΑΪγῪ ἔδα," νοῦ 
ὍΣΟ ΒροΚδη οὗ δὲ ἴδε εηὰ οὗ {6 νεῖϑβεὲ᾽Ό Ζ2απέ- 
“ίμκει:, Ἀονσονοῦ σοτηρδ θ]6 8 [Π]5, γεῖ δε- 
Ἰοηρϑβ ἴο ἃ ἀϊβδτεηϊ πε 97 ἐδοεισ δέ. 

3. ΤΒΟ ““Βοϊάϊης ἔδλϑοξ οὗ σγδοθ ̓" 15 [ῃς 
ςοηίγαϑί οὗ ἴδε ““ [πρὶ Ὀδοκ ἕτοπι [86 ρδτδοε 
οὗ Οοὰά," ψἘΙἢ δα Ὀδοη βροκεη οὗ ἴῃ σν. ὧς 
(ςΡ. «͵95ο χ. 29. χίϊ!. 9). 

48. ῬΤο οἰάοοὶ Μ58. τεδά μετὰ εὐλαβείας 
καὶ δέους. ΤτΟρΟΙῈ5 δηὰ ΑἸξογά γεΐοσ ἴο {πὸ 
Ῥοϑῃϊο 85 ϑυρρογέης (ἢ}}5 τοδάϊπρ ; θυ Ἰησοτ- 
ΤΟΙ. ὙΤὨς ἤτξί οὗ {ἴδ ἔσο ϑυγίδο νγογὰϑ ἰ5 
ἴΠ6 οὔδ ΨΒΙΟΝ 5 ϑοὰ [ῸΓ αἱδὼς ἰῃ τ ΤΊτΩ. 1]. 
9. ΜὮΠ6 [ἢ ϑεσοηά (ἔτοπὶ {π νεγ υϑοὰ ἔογ εὐ- 
λαβηθείς ἴῃ χὶ. γ) τερτεβεηῖβ εὐλαβεία 'π ςἢ. ν. 
5, 8. Το Ἀδοεϊνοά Τοχί μᾶ5 ροοά Μϑ55. οπ 115 
5:46, ἴῃ δΔάἀἀϊάοη ἴο ἴδε Ῥεϑῃϊο δηά (νο συ ἀϊ5- 
ΠΠΡΠΤῚ δῖ ΟΒγγϑοσίοπα. [6] 129. ἢ ποιϊοες 
ταί ἴδ σοι δ πδίοη αἰδὼς καὶ εὐλαβεία οὐσσυτο 
ἴῃ ῬΏΠΟ, 11. 597, 323. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒΚ ΧΗ]. 
1: Φίοῦ: αασνιονίϊοησ, ας ἴο «λαγίν, 4 ἕο 

ἀφπέεί {ϊ7ε, 5. ἐο αυοίηἷ ἐουείρμρεξ::, 19 γῶ 
δαγαά Οοά᾽: ῥγεαολέε, 9 109 ἰαέε ἀξεά οὗ 
σἰγαρρε αἰροίγη745, 10 19 εοη7:ς Οἀγέδί, τό 10 
ξίνε αἷνις, ιἢ 9 οὖέγ ρουεγροῦ», 18 19 27γὰ 
0» τλε αῤοτίίε. 40 781ε εσμεμείρν. 

ΕἼΤ ὑγοιδεῦῖγ ἰονε σοηῃεϊπιια. 
2 Βε ποῖ ἐογρεῖξιϊ ἴο επῖεγο 

[ΔΙ Π ΒΙΓΔΏΡΕΓΒ: ἔοσ ἘΠΟΓΘΌΥ 8οπλε ἢᾶνε 
εητεγίδί πο Δηρα}8 ὈΠΑΝΆΓΕβ. 

4 Ἐεπιεπῖθεῦ τπεπὶ τῆλ ἅγε ἴῃ 
ὈοηάβΒ. 45 δοιπά νὴ τῆεπὶ; ἀπά 
τπεπὶ νἈῖ ἢ βυθογ δάνογβιγ, 45 θεῖπρ 
γούγβαἶναβ 450 ἰπ τῆς δοάγ. 

4 Μαιτίαρε ἐς Βοποιιγαῦὶε ἴῃ 8]], 
δηὰ τῆς θεά υπάεῆ]εά : θυ ᾿ψἤοτγε- 
ΠηοηρεῖΒ δηἀ δάυ]τεγειβ σοάν!}}} ὰ 

ς Ζιοὶ γομγ Ποηνογϑαῖίοη δε υνττἢ- 
ουξ σονεζοι5Π685 ; ση4 δέ ςοηῖεπξ νυνττῇ 
δ Οἢ ΓΠΙΠρ5. ἃ8 γε ἢᾶνε: ἴογ δε παῖ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 1. ὀνγοϊῥεγὶν ἰου] ὍΤΒε ἰονε 
οὔ 5υιςῖ 45 ἃτῸ τοῦ ἰηῃ ΟὨγισῖ (11. Στὶς 1. χ; 
ΠΡ. 1 Τε88. ἵν. 9, το). Ηον δςῖϊνε [5 Ἰονθ 
μιδὰ Ὀδδη ἰη 156 ΗἩΘΌΓΕΝ σοΟΠπη ΠΥ, ἵνὸ 5807 
ἴῃ νἱ, 1ο, Χ. 322. ὙὟΏο οχβογίδίίοη 15, “"1,εὲ τ 
εομξίπμο,." ὉΠΒΒΆΚΘΗ ;- -ἃ 5ίρῃ (δδὲ γοὺ δείοπς 
ἴο πε ἱπιπιονεδῦϊε Κίησάοπι (Χὶϊ. 27). [πη 
νυν. ,. 3, ννο ἴοιτῃϑβ οὗ (ἢ]5 ὈγΟΙΠΕΥΪΥ Κιη 655 
ἅτε οὐμροα ἀρ πξι αὐναθτ τ 6 ΞΙΓΔΠΡΟΙΞ ὌΝ; ουξ 21] Ἰυάρε ἔΠοη],---ΟΟ}. 
ἴο ““ ὈΓίϑοτσε .᾽" οὗ ὑϑῖςοἢ ο145965 ὶ - ε- : 
ὈΘΘΏ ΒροοΙΔ ΠΥ παπιοά ὉΥ ΟἸτϑὶ 48 ἀπιοης Ηἰ5 ΠΝ λολόει Ἢ 1 Οτ, “φοπάυςξ ;}" Βαθὶ!5 

“Ὀγείβγεη " (Μαδϊξ. χχν. 38--αο). «υἱδδομέ εουείοισπε..} [1| “ποτ οτοΥ- 
. Τἢε Ἐπηροῖοῦ [υἱϊαη (Ενρ. 49) δεῖά Ἰονίηρ ;᾽" ἱπιρὶ γίηρ (6 γόνεσβε οὗ πο εΥ -ἰον- 

παῖ {π6 Κὐπάποσϑ νυν σῇ ΟΠ γιϑιδηβ σμβονθὰ ἴο ἱπρ,---οροη-πληθοά δῃὰ βεπέγουβ.Ό (Οἱ τὴς 
ΒίΓΔΠΡΟΙΒ νγὰ8 οὔό οὗ ἴ86 ῥυποῖραὶ σδιυ53ε5 οὗ Βοαύεηςο οὗ Ὁ. 2, 5) Πρ. [πιγοά. 111. 2, 8 1.) 
ΟὨϑδηϊ Υ μανίης βργεδά ἂς ἴξ δὲ ἀοῇθ. δ)ὲ δαιῥ «αἰ4] “" ες Ηϊπιοεϊε," οσ, “Ηεπ -""... 

8. δοωη «υἱὲ ἐδεον] 80 οἴοϑεῖν υπηϊϊεὰ ἴο ἵμεγε νγῶ5 ὯὨῸ πεδὰ ἴο 34Υ, ευὐδο.ι ΤῊς ηυοίῖλ- 

ἴπεπὶ ἰη ἴονα [δὲ γοὺ σᾶπποῖ Ὀυϊ 5πατῦο {ΠΕΣ ἰίοπ ἰ5 τοπὶ [οβὶι, ἰ. ς (9εε θεῖον"), σγῖνεσε γκ' 
Ὀοπάϑ (1 Οος. χίϊ. 26 ; ςρ. Χ. 33 δρονε). ὑτογαβ ἅτε δά ἀγεξβεὰ ἴο [οβῆυδ φῆεγ ἐδ «ἰεαιέ' 
μεν αὐδυενυδ}}] ΟΥ, “ἄτα ἴῃ ἀϊδίγεβϑ " 9 ἥἤοσες. Α 5ιγ δ αϑουγάπος νγὰ5 πιδεῖς ἴο 

(566 ου χί. 37). ]δεοῦ ννῆσοῃ μὲ ἰοῆ ἰϑδδς (Οεῃ. ἐρελῤον Σς), 

νη τὲ δ04}} ἀπὰ ὑϑετείοτα εχροϑοὰ ἐο ἔς ἐς τος (1 ΟἾο, κανῇδ, 26). ΤῊς Ἠοθεος {κὸ 5 Πετίηρϑ.. τ ; Ἶ 5 Ὑ 79 
Ομ γιϑεδη5 πῆρ ΔΡΡΙΥ ἴΠ6 ἀϑσυγδηςε ἴο ἐῃετ 

4. Μαγγίαφε ἐξ δοπουγαδὲρ]ῇ Ἐλῖμευ, 190᾽ ϑεἶνεβ, {πουξ ΠΟΥ νγεσε ϑορασγαϊθὰ ἔγοσγι Ἐν 
ἸΏΔΙΥΙΔΕΘ ὉὈΘ Ἐ6]16 15 ΒΟΟΣ ({πε οσοη- Μοϑβδίς ΘοΟΠΟΠῚΥ (πον 411] Ὀὰξ ἀεξηηςξ, τἰῇ 
β΄ ΓυσΙΟἢ 85 ἰῃ σ. ς ; ςρ. Βοπὶ. χίϊ. 9). 13), ἃπὰ οαβὶ οὔΐ ἔτοπι ἵδεὶσ μαι ΓΟΩΥ ᾳα 

ἐπ αἱ λίπε, “6 ἴῃ 81} {πῖπρϑ᾽" (45 ἢ ν. 231---34). 

18; ΤΙ, ᾿ἴ. 9, 10). Νὸο ρατὶ οὗ [δὲ νυν Ὡ ἢ ἰ5 
Οοὐΐβ ᾿πϑτυϊκίοι ἰ5 ἰο Ὅς ἐγοαϊοὰ Ὁ ἐϊ5- 
τοϑροςῖ. 

ἐδε δε Ἐλδίδοτ, 1Ἰοῦ 1 Ὀθάὰ ὉΦ. Μίδλην 
ξοοά δυϊδουε5, πδουγόνεσ, ἰηϊγοάυοο [π6 ϑοοοηΐ 
εἴδυδα ΟΥ̓ “" ἕοτγ," ἱπείεδὰ οἵ ““ Ὀυϊ." 

Οο4] Ἡυπιδη ἰἂνν ΠΙΔΥ͂ ποὶ ὃὈς 80]Ἂς ἴο 
τολοἢ δυςῖ, Ὀυϊ (ΠΟΙ 15 Οπ6 ψνῆο νυ} υυῖτἢ- 



60’, ὅγε 
ζω ρα 

γ. 6--το.] 

βλζε ἴῇεε. 
6 ὅο ἴδαῖ νγὲ πιδύῦ δὈο]αΪν 54 γ. 

Τῆς [μογά ἐς ΠΥ Βεῖρεγ, δηά 1 ν]]} 
ποῖ ἔξαύ Ψηδῖΐ πηᾶῃ 5}2}} ἀο ιηῖο 
πιε. 
.7 Ἀεπιεθεγ τπεπὶ ψνῃϊςἢ " ἤᾶνα 

᾿τῆς τὶς ονεῦ γου, γῆ. ἤᾶνε βροόοκβη 
υπῖο γου τῆς ννογά οἵ (ὐοά : ννῆοβε 
μὰ [Ό]]ονν, ςοηϑβίἀεγηρ, ἴῃς ἐπά οὗ 
ἐδεῖσ ςοηνεγβδῖοη. 

ἩἨΕΒΕΕΝΝ5. ΧΙΠΙ]. 

“δας «4, 4] ψν}}} πενεγίεανε τῆες, Ποῖ ἔου- 8 [ε5ι5 ΟἼγίβὲ τῆς 8δπ|6 γεβίεγάδλυ. 
Δηὰ ἴο ἀλύ, πὰ ἔογ Ἔνεγ. 

9 Βε ποῖ οσαγγιεά δδουξ υυἱτῇ ἀΐνετβ 
πὰ βἴγαηρε ἀοςίτίπε8. ΕῸΓ 1ὲ 'ς ἃ 
σοοά τῆτηρ τῆλ τῆς Ὠοατί θῈ ββϑιδ Ὁ ]15ἢ- 
εα ννἢ ρτάᾶςε; ποῖ νΠἢ πηδαῖϑ, νυν ]ςἢ 
πᾶνε ποῖ φγοπῖεά τπεπὶ τπᾶῖ δᾶνε 
δεεη οςςαριεά (Πετγεΐη. 

10 ὟΝ ε Πᾶνβ δη δἰϊασ, ψῃπεγεοῦ μεν 
ἢανε πο τίρῆϊ ἴο δἂῖ γῆς ἢ βεῦνε τῃ6 
τΔὈεγηδεῖς. 

θ. »"ὦ7 δοίάϊν “7 Ἐλλίδεῦ, ΒδὺῪ ὈΟ]41Υ. 
Τῆκ φυοϊλῆοῃ ἰ5 ἔγόπι Ῥϑ. σχν!!. 6. ὙΒεΙΟ 
ουγῆξ ἴο Ὀ6 ἃ ςοἴοῃ δὲ “"ἔδαγ,᾽" (Π6 ϑεσοπὰ 
αἶλυϑὲ θείην ᾿Ἰηϊοτγοραῖννο;: ΨΗδ᾽ 5881} 85 
ἀο ππῖο Σ607 

Ἴ. εὐδιοῦ δαῦσε.. “ρῥοζεη}] Ἀδῖμογ, ἐδαὲ Ἀδὰ 
ἐδε ταὶς συόγ γομ, (Ἰῖ., γουτγ Ἰοδάογς;--- δ 5ΔΠΊῈ 
αυτά ἃ5 ἰῇ Ὁ. 17) αὐδίωῦῷ ΒΡΑκΚΘ. Το τείει- 
ἔηοε 5 ρἰδί ]γ ἴο ϑοὴθ νγῆο δὰ Ὀδεη τοπηονοὰ 
ἔτοπι ἀπιοης πόση. Οπὸ οὗἩ {δ686, ῬτοΟΌΔΟΪΥ, 
ττῶ5 [ἅπ|ὸ5 ἰῇῆς [υ5ϊἴ, Ὀϊδῆορ οὗ Θγυβϑ οτη, 
πὴ ὑγὰ5 ρυῖϊ ἴο ἀδαῖδ ἴῃ Α. Ὁ. ό2 ([ο5. " Απῖ.; 
ΧΧ, 9). 
" οω}] Ὑμδῖ ἴ5, ᾿πηιϊδῖο (νῖ, 12). 
«απηάργην}) Οτ΄, “" ΟὈδογνιηρ σΑΓΘΙ γ᾽" 
ἐκ ἐπά ὁ ἰδεὶγ οὐ ρλοξθο αν Οε, “τὲ 

ἰβδὺ οἱ {μεῖς 116: ---βονγ ΠΟΌΪΥ ΠΟῪ Θοη- 
ουδρὰ {ποῖγ Ἰοηρ σουγϑο οὗ ςοπϑίϑίεπὶ ἰδθουΓ: 
ΕἰΠΝΩ] τὸ ἴ8ε ἴαιεῖ. ὙΒετα ββουϊά θὲ ἃ ει] 
βίου δὲ ἴ6 επὰ οὐ ἴθ νοῦϑο; [86 ογάδυ οὗ ἴῃ6 
πογάς ἢ ἴΠ6 ογρίηαὶ θοηρ, “ οὗ ψποπὶ, οὔ- 
ΦΤΥΪΩΡ ΠΑΓΘΠΪΥ ἴδε ἰδϑυς οὗἩ ((δε1γ) [ἰἴς, 1πιὶ- 
(δῖε ἴδῃς {211}. 

8. {δὲ “α»|2] 18 Ὅ80 Ββᾶταθ. Ὑῇε Οτεοκ 
οτάετ ἰ5 ϑοπιενν δὲ πλοῦε οπρἤῃδέϊς : ὁ [65:15 
(ηςὶ [5 γοβίεγαδυ δηὰ ἰο-ἀδγ ἰῃ6 βᾶπηθ, δηὰ 
ἴοτ ἐὐετ. Ηξς 15 ""1ῃε βᾶάπια ἴο-ἀδγ,᾽" ἴῃ γουγ 
βδοῃ οὗ {Πδ], [μδῖ Ης ννᾶ5 γεηεγάαγ, ἤδη 
Τουῦ ἔδοτε ννοτε {τἰεά : δηὰ Ηδ ν}}} 6 [86 
ϑΔΠ|6 ὁ 0 Υ ονοτ. δῖ, ἴποη, ᾿ζ 1πῸ 1 Ἔραὶ 
οοηϑι δυο ὑσογὸ ρα 5Βηρ, δηὰ δὴ ἀηκποννη 
ἰαϊατο ἴδ Ὀεΐογε ἴπὸ Οδυτοῆ  ὙΠΕῈΥ πιξῆϊ 
δάγλησς σοΟυΓΑΡΘΟΙΒΙΥ ΟἹ ΠΕ νΑῪ ἴο ἴπὸ 
[πὰ οἵ Ῥγοπιῖϑε. ὙΤΒῈ “Ατκ οὗ ἴη6 (ονοηδηὶ 
οὗ ἰὰο 1οτὰ " δά ροπὸ Ὀεΐογο, δηὰ νου Ἱά 
βληδ ἤἥττῃ, ΠῚ] (ἢ6 ννῆο]ὸ ΟΠΣοῖ 5δουϊὰ 
ματα “ἐ ρᾳεβοὴ ονετ" (058. [Π. 2,17) ἰπ βαξοίγ. 

Οὐ;. Ὑμι5 ἴ86 Δϑῖ σμδρίογ σεβιπιθβ, ἃπά 
ρρ ες ὑγασ σΑ}}7, [ἢ6 ἰοβι ΠΟΩΥ ἴο Οἢγίβὶ, 
μῆς} λά Ὀεεη ρίνεη ἴῃ ἴπΠ6 ἢτγϑι; Το αγὶ 
ΤΗΕ Β5ΑΜΕ (. 12). 

9. εαγγίεά αδομί «υἱἱδ.. ἀοειγὶπε} ἘΔΙΠΟΥ 
(οοττ. τερϊηρ), οαυσι θᾶ ΔΊΤΑΥ ὉΨΥ...0980}- 
18ξ8:- ΔΙΑ ἔτοπι τπδῖ 5:1|ρ] οἰ γ οὐἨ ἕΔΙΠ, 
πο τηλυκοα γουγ ἀσορατίοα Ἰοδάοτς (υ. 7): 
Ἀπὰ 80, Ἄνᾶν ἔγοπι ἴΠ6 οπα ἀπομδηρίης ϑουγος 
οἵ ϑρι πτυδὶ [ξς (υ. 8). 
Τῆς εἰτοιπιοίδποες οὗ ἴμ6 Ομυγοὶ δὲ [6τὰ- 

δϑἰεπὶ ὑοῦ δὲ {Π18 ἘΠῚ ὙΟΌῪ οτἰἰς8]. ὙΠῸ 
ὁἐΤΩΔΗΥ͂ τηγτι δας" (Αςΐβ χχὶ. 20) οὗ 115 πηδπη- 
ὈεΙ5. ὙγοτῈ 41} ““ Ζεδίουβϑ ἔογ (6 ἰδνν." ὙΠὸ 
ἔλεῖϊ [δὲ ἃ νγῃοῖΐθ ξεπεγαῦοη δὰ ΔΥΑΥ͂ 
δίησο ἴΠ6 ΟΠ γϑιίδη ΟΠΌΓΟΝ νγα5 ἑουπάρα, δηὰ 
γεῖ [86 Τεπιρίε-βογνυῖοεβ 51}}} σοπιϊηυδά ἴο ὃ6 
ςοἸενγαϊοα, ταις ᾿πο]ΠῸ δοπὶε ἴο βιρροβο {παῖ 
[Π6 1, νυ 8] ΤῸ] ννᾶ5 πιοδηΐ ἴο δὸ ρεγρείιδὶ. 
Τῶι, [ῃ6 5δογῇςος νγέγα ποῖ πεοάθα (45 (ὃς 
Ῥγθοθάϊπρ ρασί οὗ [Π1|5 ΕΡί5Ε]6 δὰ βἤοννῃ) ἔογ 
6 ρῬΓροβο οὗ φέοποριση. Βαϊ πῖρῃῖ {πῸῪ 
ποί δὲ ἴΠ6 ἀρροϊηϊοα σμδηποῖβ οὗ βεϊ -ςοηϑεογα- 
[ἰἴοη δπὰ ἐῤῥαπ φίυϊη Απᾶὰ ννεῖθ ηοῖ τ 
ΒΔΟΓΙβΟΙΑ] ἔδαϑίβ νδ᾽ δ Ὁ]6 τηθδη5 οὗ ὈγοῖθοΥΥ 
σομηπηυηϊοη ἡ ΤῸ ὁ ΤΔΩΥ ἴοδοθοῖβ᾽"" ψν 80 
οχ ϑίθά ἀιποης ἴῃς Ἡδθῦγονν Ο τγστίδης (ἀπι65 
11. 1) τιῖρῆς ΘΑϑ]γ θὲ ἰοὰ ἴο ἔογπι ἐῤυεγ:, δὰ 
ΟΥΟΙ ὙΑΓΥΪΏΡ, ΤΠρογο5 οὐ ἴπεβθ Ῥοϊηΐβ ; 6Π|- 
Ὀοάγίηρ οἰοπιθηῖβ [Παΐ Ἰνεσο σγαπφε, δηὰ δ]θη 
ἴ(ο δε ἴτιδ ργποῖρἶο5 οὗ ἴπ6ὸ Οοβρεὶ. ϑυςῇ 

ΔΌοηΝ5 ὑοῦ Ὅδ Ἔβρϑς δ! ῦ ἀδηρόγοιβ ἴῃ 
π168 οὗ γεϊβεσυκίοη ; θη δου Πρ νου ὰ Ὀ6 
γνοσοπῖθ ὙὙΒΙΓὮ βοοημθά ἴο οεν ἃ ρἰδιιϑι Ὁ]6 

υπιἰ οὗ σοτηργομηῖϑο. 
“εἰαὐ εῥε4 Μδάδ ἤττηι δηὰ βἴγοῃξ (ςοπιρ. 

(οἱ. "1. )). ΤῊϊς 5πἰοθα  δϑῖπεββ οὗ βοαγῖί σου]ὰ 
Ὀ6 ργοάυςοαά ΟΠΪγ ὈΥ ὐϊάϊπηρ ἴῃ πὸ “ἐρτάςε" 
οὗ Ομηϑὲ (Άοπι. ν. 2); ποῖ ὈΥ βδου ῆς δ] πλεαίϑ, 
ὙΠΟ ἢ νγοῖῈ ΠΊΟΓΘ ὁ σΆΓΠ4] ογάϊηδηςο5 "ἢ (Ἰχ. 
1ο). [ἔ δὴγ σμηβιίδηβ γυκῖεὰ ἰῃ (Πόπὶ, ἘΠΟΥ͂ 
ὑνοσα “ὁ ἔΔ]]1Θὴ ἔγοπῃ ργᾶςε ᾿" (Ὁ Δ]. ν. 4). 

«υδιοῦ ῥανε ποῇ [1 1ξ. “" ψ Βογοίη ΤΠοΥ (Πδὲ 
ναὶ Κοά ἔουπάὰ ηο0 ῥτοῆϊ." ἩΗλὰ πιο ποὶ (πο 
ἰοῆς ἐπουρῃ ννδδῖ Ἵσουϊὰ Ὀ6 σοί ἔτοπι ἴδ 
[,μ}ὴ ἃ8 Δῃ Ουϊνγαγὰ ϑγοίϊοι ἡ Ηδὰ {ΠΕΥ ποῖ 
«αυαἰξεά ἐκ ᾿ὲ, τεσυϊλίίης Ποῖγ ῃο]Θ 116 Ὁγ ἱἴ, 
δηὰ ἐουηὰ ἴἴ μηῤγοβίαδίε (Υἱϊ, 8) ἼΤὮ6 πακρά 
πὰ ΒοΑγΪ655 στιϊυδὶ οὐϑογνδησες οὗ ἴἢ6 Ἰδίεγ 
]εν5 ψεσγο, κὸ τς ἰάοἱ5 (ποῖς ἔδίμουβ ῃδά 
{πιδῖοὰ ἰπ, ἐῤέησε ἐῤαὶ εομίά ποὲ ῥγοβὲ (]6τ. 
1ἰ, 8, Υἱ!. 8 ; ςΡ. [58]. Ἰν1}. 1.2). 

10. ῪΨὲ δαυε απ αἰϊα»]---ΌΥ τηόᾶης οὗ 
ΠΟ ΟἿΥΓ 501018 τὸ ὉρΡΠΟΙΪἃ ἴῃ ἤρα ἢ δπά 
σοϊηξοτί (νυ. 9ο)ς.. Ὑἢς ΑἸΙΑγ 5 ἴδ, ου νυ ϊςἢ 
7.505 οβεγοά ὺρ Ηἰπηϑοῖε, “το 5δηοῖ ν Ηἰς 
ῬΘΟΡΙΘ" (ν. 12); ὈΥ νῃϊοἢ Ὀοϊῃ οὐγ Τπ4ηκ- 
οβετηρβ ἴο Οοά δηά ουὖς ἀεοάς οὗ Κιἰπάποϑϑ ἴο 
οὐν ξε]]ον"- πιο ἅτ Πα] οννοά (νυ. Ις, 16). 
Ὗν»ὲε ἀὺ ποΐ 5ἰδπά ἰῃ πρρὰ οὗ ἴποβε 1 εν! ς δὶ 
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11 Εογ ἴῃς Ὀοάϊεβ οὗ τῆοβε δελϑβῖβ, 
νγΠοβς δἰοοά 15 δγουρῆς ἱπῖο τῃη6 βλης- 
ΤΟΔΙῪ ΟΥ̓ τῆς δῖρῇ ῥγίθβϑς ἔου 8}. τα 
δυγπεὰ ψνιδοις τΠς σλαρ. 

12 Νετείογε [εβϑιι8 4ἷβο, τπδὲ ἢε 
τρῆς απο τῆς ρῥθορὶα ἢ ἢ 5 
ονγῃ δἰοοά, Ξυβετγεά νυ μους ἴῃς σαῖς. 

12 [εἰ υδ ρὸ ἔοπἢ τπεγείογα τπῖο 

ἐἰγῃηοαῖϑ : νγὸ “δύο τηθδίὶ ἴο εδῖ Ὡς ἢ ΓΠΟῪ 
κηονν ποῖ οὗ" Μνὲ πᾶν δὴ ΑἸΐασγ, 9" (οτ, 
ον») «υδίορ ἐδ δαὶ σεγυς (ΥἹ. 6) δὲ ἑαδεγ- 
παοίς ῥαυε πὸ γίσδί (ΟΥ, ῥοαυξῦ, ἃ5 ἴῃ 1 (ΟΓ. 
ΙΧ. 4) 209 εαί. ΟἿΪΥ ὈΥ ἐδ} (σωγσσε εογάα) 
ΟΠ ΔΗΥ͂ ἤν ὁ ροννοσ "") (ςορ. Ϊοδῃ ἱ. 12) 
ἴο ρατίακο οὗ [6 οπὸ ἴγτια δ5:π- οεγηρ Ὡς ἢ 
νν85 οἴεγοά ὕροη [ἢδξ ἰην 5:0]. ΑἸΐᾶγ (566 Αἀ- 
ἀππίουα] Νοῖίε). ΠΟΥ πο {4 {}]|6 55 }} δάδογο 
ἴο ἴῃ δη!υαῖοά ἔγρο ἀἐεαῤίς ἐμοηβεῖνεβ ἔγοπι 
δράϊηρ οὐ ἴδμθ σϑδιγ, νυ Ὡς ἢ 15. ὁ’ τηθαῖ ἰη- 
ἀδοὰ " δηά “" ἀστίηκ ἱηάἀ θεά ̓  (]οὁδη νἱ. ς ς). 

11. ΤῊϊ5 ἀἰβα ΠΥ ννᾶ5 Πραγαινοὶν ϑεῖ ἔοτίἢ 
ΌΥ πε [νῦν Εοσ ποῖ ὄνεῃ ἴδε Πρ ἢ-ρυοϑὶ 
νγ88 Ροιτηϊ θα ἴο οἂί οὗ ἴῃς «ἐπεοϊεγίηςε οἵ ἴῃ 6 
Ὀδγ οὗ Αἰοπειηεηῖ, ΤΣ Ὀοάϊο5 οὗ (6 Ὀυ]]οοΙς 
δηὰ (Π6 ροαῖ Ἔγα ἴο 6 σαγτιοά ““ψιδουΐ (Π6 
Παρ, δηὰ ἴο ὃ6 ἴδετε Ὀυστΐ ([,εν. χυ!. 27). 
ΎΠοϑο βϑογ ἤςοβ γοργοϑοηϊοα βἰπιρὶν ἴπῸ ρεηδ γ 
οὗ 5ἰη, ἀεαίδ; δπὰ νοῦ ἴο ὃ6 ““Ὀυτγηξ" (ποῖ 
ν ἢ ΠΟΙΥῪ αἰΐαγ- γε, Ὀ01) 45 ροϊ]υϊεά τδπιηρ8 
(ςρ. οβῃ. υἱῖ. χς, ΕΧΧ.). ὙἼΠῈ [ὑἂνν 1156]ξ, 
ἴδοη, ἀεοϊατγοὰ παῖ {πε ““ῆοῸ βογνοὰ (ἢ 
Ταῦογηδςοῖθ᾽" νογὸ ποῖ ρεστηϊ δα ἴο ἔεοά οἡ [Π6 
τηοβὶ βοϊοπιη οὗ [15 ἐγρίςδὶ 5ἰπ- οἤετηρβ. Α]- 
1πουρὴ 1π656, ὉῪ Ὠιίνιης ογἀδιηπιθηΐ, θογὸ [Π6 
ΡΘΟρΪε᾽5 51η5 σοργεβθηϊδενοίυ, γοῖ, θείης υπ- 
ΔΌΪ6 ἰγῸ] ἴο δίοῃμε ἔογ 51η, ἴΠΟῪ νοῦ ἰγοδῖοα 
ἃ5 ὉΠάΘΓ ἃ οσυγϑο. 80 ἰοηρ 85 ἴθ [εἰν ποϊά 
[6505 ἴο 6, κὸ ἘΠΟΙΓ οὐνη 5ἰῃ οἴ ΠΡ, 5 ΠΠΡῚῪ 
Δῃ “' ἀοσυγοοὰ ἰΐηρ,᾽ [ΠΟΥ σουϊὰ ποῖ ραγίδκε 
οὗ [παϊ πχοβῖ ὑγϑςοίουϑβ ϑδογιῆςο. 

1Δ. Ρεγεζουῖ ΤΦΤπαϊ Ης τρς Ε016] 
δῖ νγᾶβ ργοϑιρηι πο ὈΥ [Πα Ὀγον βίο ἴῃ 16 
1,Ανν, εϑυβ ννὰ5 σοηϊεηϊοὰ ἴο ὃδ ᾿οὰ ουϊϑ! 6 
δε χαίε οὗ ]ετυβαὶεπὶ (7 ο᾽π ΧΙΧ, 17), ἃ5 οὔθ 
λάθη ἢ συ] (ορ. μον. χχῖν. 22; Ναπι. χν. 
45} Ακςἴβ νἱϊ. ς8). ΤΠ 5 Ης αἰὰ παῖ Ηδ 
τΠΙΡΉ ὁ’ ΒΑΠΟΠΕΥ ἴππ Ῥοορ]ο ") (νος ἢ ννᾶ5 1Πὸ 
οηα δἰπιοὰ δὲ ΌὉ. ἴῃ. [δγ οὗ Αἰοπεπιεηΐ, [«εν. 
ΧΥΪ. 30): 566 ΟἹ ἰΐ. ΣΙ, 17. 

εἰ ΤὭσχουρ (6 οἴδηηρ οὗ" Ηϊ5 8λογοὰ 
β ΒΟΥ ννὸ δτὸ οὔςδ ἔου 4}} βδῃοι βοὰ " (χ. 1ο). 
ΝΒεη Ηδ ““ Ὀοτο ἴΠῸ 515 οὐ σήδῃγ ᾽ (Χ. τον 
δηά “δίς ἀθδίῃ ἔοῦ Ὄνου τηδη" (Ἰϊ. 9), 
Ηξς πιδάθ 4 γχγεαΪ αἰοποηηθηῖ ἔργ δίπβ; δηὰ 
ΔὐΟ] ἰσμθαὰ ἴἢ6 ροόονεῦ οὗ 5η ἂδπὰ ἀθαῖΐῃ. ὍΤΠὲ 
νἰγυο οὗ [παΐ βδοσίῆος ἰ5 σοτηπιυπὶςαϊοα ἴο ἃ]} 
ΨὯΟ ΟὟΘΥ Ηἰπι; 50 δαὶ 1 Ὀδοοοπηο5 ἴο ἔποπὶ 
1ῃ6 γεαδέγ, νυ ὨΙ ἢ νγὰ5 Γγριβοά Ὀγ ἴῃς ““2εέδεξο 
οὔεγίηφ." οὗ ἴμῃ6 1ἂνν;---ἃ τυθλη5. οὗ σοΊΠλι- 
Βίοη 18 186 Ηοὶγ δηὰ Β]εβϑοὰ σοά. [ἢ ἴδε 

ἨἩΕΒΕΚΕΝΝ5. ΧΙΠΙῚ. [ν. 11--ἰξ. 

Μϊπὶ νους τῃ6 σᾶπιρ, Ὀελγίηρ ἢ 
τεργοδςῇ. 

14 ον πεῖε βᾶνα χὰ πο οοη- "Μκ 
εἰπυΐπρ; οἰτγ, δας νγα βεεῖ ὁπ ἴο σοπιε. ὁ 

Ις Βγ δίηι τπεγοίοσγα ἰεῖ ἃ οἔεγ 
τῆς βδογιῆος οὗὨ ργαίϑβε ἴο (σοἀὰ Ἴοητ- 
ὨΟΔΙΪγ. τῃδὲ 15,9 ἴπ6 ἔγαϊς οὗ δωγ 1Πρς 
Ἰ ρινίηρ, τδηΚ58 ἴο ἢϊ8 πδιῃς. 

Γ]1δϑὶ 5θηϑθ, ἴἤθη, “«ὑε δαυε απ αἰαγ;" οἵ 
ὙΠ Ὦ νγα ΤΠΊΔΥ͂ εδΐ δηὰ |ἴνθ ἔοσ Ἔνεσ, 

18. σὸ ζογὶδ ὠπίο ῥί»η)] βὸ ουϑι46 (6 υη- 
δε ον δηὰ τορο]]!ουβ σαπιρ; 29 Ἡρη, ἰῃ 
νοὶ νγὸ μᾶνο 5δοσζιῆςο δηά ἢἰρῇῃς-ρ τοδί δηά 
Αἰϊαυ 411 σου πο. ΠΏ Ηδ νυϑηΐ ΤΟΣ ἔτοπι 
7Θγυβαίεπι, Ηδ τηδάθ ᾿ξ πδσεϑϑάγυ (85 οὗ οἹά) 
ΟΓ “ΝΟΥ ΟΘ γῆ βουρῆϊ ἴδε 1[οτγὰ " το ξὸ 
ἕογτἢ «ὐέέδομὲ ἐδε σαν ᾿πῆδονει ΧΧΧΙΝ. 7). 

ῥὶς γεῤργοαςϑ] Ορ. 5. ἰχῖχ. 7, 19. 80 Μοϑὸβ 
Ὀογα “16 σϑργοόδοιῃ οὗ ΕΟ γι" (χὶ. 26) 
ἤθη ΠῈ ἔοσβοοκ Εργρί. ὙὍὕἢε ΟΥ̓ “δεῖ 
1ῃ6 ογὰ ννᾶβ8 οτος βοα " γὰ5 πον “ὁ 95ρ[Π|- 
υδ]γ" Ἐργρὶ (Άεν. χὶ. 8). ὙΠ15 δροβίοϊ!ς 
1, 6 5 ρβὸ ἔοτίἢ " ννᾶ5 ἃ ἴοκοη [Ἃἢδὲ ἴδε 
ὈΠΕΔΙΓὮΓα] οἰγ᾽5 ἀοοπὶ νγᾶ5 ἔλϑϊ ἀρργοδοβίῃξζ. 

14. Τιεἴ ὃς ποῖ πεϑιίαϊα ἴο χὺ ἡογίδ, ἔογ 
να, ἴκ οὖν ἐδίμοτβ (χὶ. 13--ξ 16), ἅγὲ Οπὶν 
{γανθ!]ησ τοννατάβ [6 εἰν ἐῤαὲ αὐϊάεεό᾽ (ἴδε 
5816 ννοσὰ 85 ἰῇ χίϊ. 27. “"" σουηδίῃ ᾽). 

οδ 10 «ο»5] ἘΔΙπογ, ὑπδὺ ἩὙΠΊΟΒ 16 10 
ΟΣ ----[ἢς 5 0]6ςὶ οὗ 5 Γ6 Ῥγοση!56. 

16. ΜΒ») »»} ἘἈλδῖδεοσγ, ΤΈσοῦΚ Β|π. 
ΤὨτγουφσὴ Ηἰπι, 45 ἴῃς οὔθ οἤεγίηρ ἔογ 58ἰη, ὉΥ͂ 
ΗΟ γα τὰ βαηοιῆοὰ (υ. 12); ταγουξὶὴ 
Ηἱπι 4150, ἃ5 ἴδε νης ΑἸΐαγ (αἰϊαγ δπά 
ΡΙΠοδὲ ἴπ οὔθ), ννΠΟΥΘΌΥ οὐγ γ᾽ ἢβ ἅσὸ 
δοςσορίδοϊε ἴο Οοά (ςΡ. τ Ῥεῖ, 11. ς). 

“αογίβες Γ᾽ γα] Ὑδὲ νογάβ ἅσγὲ υϑοὰ οὗ 
1Π6 1, οντςαὶ ἐῤῥαπξεοῦεγὶπς ἴῃ 1,δν. ΥἹ]. 12---ὲ.ὕ. 
Ὀυΐ Ἄρρεξᾶσ δἰγεδαν ἰἢεὰ ὡρ ἴο ἃ μίξβεγ δρ- 
Ρ)οδοη ἴῃ Κ5, ]. 14) οἱ. 22, ΟΧΥΐ. 17. 

εοπέίπωα! } ὙΠ “ΠΑ ΠΚ-οβ τίηρβ " οἵ ἴδε 
ΓΑ} ΜΟΥ ΟἿΪΥ οσσαϑίομδὶ. ὙΒοϑὸ οἵ (ἢ Π5- 
ἴλη 5 ἅτε ἴο Ὁ6, “δὲ 811 {{π|65 δῃά ἴῃ 8}} ρίδοθϑ:" 
οὗ ρεγρεΐυδὶ σοσυγτεποθ (56 Ναπι. χΧχυῆ]. το, 
Ις, 24, 24, 31, ΓΧΧῚ. ὙΠῸ ἘΌΌΙΠ5 527, 
“ὁ ἴῃ Ππ6 ννου]ὰ ἴο σοπιὸ 41] {π6 οἤδγσιη 8 Οδᾶϑε: 
Ῥυῖϊ (δὲ οβοτιίπρ οὗ ργαῖϑβε πεῦοσγ οδᾶϑεβ᾽" 
(ϑεμδέϊρ. “Η. Η.᾽ 11. 612). 

Οὐ.. ὙΠῸ νψοτγὰ ἰ5 ἴῃ6 οπθ υϑοᾷ ἴῃ 81 [υκὸ 
χχῖν. 53. νΏδη [06 ΑΡροϑῖῖοβ δὰ βεθη [6δι}5 
ἰακθη ὉΡ ἴο πεάνθη 85 Ηδ ννὰ5 δεϑίονιηξ 
ἴποπὶ Ηἰ5 ΠΡ ἢ -ΡΓΙΟΘΕΥ Ὀοηράϊςτίοη, ““{ΠΕΥ τας 
τὐτηεὰ δηὰ νγεγα εοπέέμμαὶίγ ἴῃ [μὲ [επιρίδ, 
2ταϊείηρ πὰ Ὀ]οβϑίης Οοἀά." 
ηιὼ ὁ ουν "ῥε εἰ υἱπρ]Ὶ Ἐλδίμογ, ζσα!} οἵ 

1Ρ8 τμδῇ εἰνϑ. ὙΠὴὲ δχργεββίοη “ἔπιϊ οἵ 
186 1105" ὀσςιιγβ ἴῃ [58]. 1ν]. χΚ. ὙΒουρὰ ἴδε 
1,ΧΧ. οπιτιοὰ ἴὲ ἵμεγε, θεν ἱπϑοπθὰ 1ζ 1 
Ηοϑβ. χῖν, 2, ὕγδετε 16 Ηοῦγεν μᾶ5 [δὲ 

Ἐ6ι. ᾶ 

Μη 



ΩΝ 

γ. τ6---2ο.] 

16 Βυῖ το ἀο ροοά ἀπά ἴο ςοπι- 
τχυηϊολῖς ἰογρεῖ ποῖ : ἔογ ἢ βυςἢ 
ϑλοτῆςε5 (ὐσοά ἰ5 νγεὲ]] ρ᾽ελβεά, 

17 Οδεγ τῆεπι τπδι ᾿ μανε τῆς γυ]ὶς 
ΟΥ̓́ΕΓ γου, Δηἀ 5 τς γουγβεῖναβ : ἔογ 
18} νγαῖο ἔοὺσγ γουγ 5ου]8, 435 ΠΕῪ 
ἴῆλὲ πιυδῖ ρίνε δοοοιηῖ, τπλῖ {ΠΥ 
ΠΑ ἀο ἴ ἢ ΙΟγ, ἀπά ποῖ στῇ 
δηε[: οσ τῃδῖ ἐς Ὀπργοβίδθϊε ἔοσγ γου. 

ΗΠΕΒΕΕΝΝ5. ΧΙΠΙ. 

18 ΡΥΔΑΥ ἴογ τι: ἔογ ψγὲ ἰγυβὲ ἵνέ 
ἢανε ἃ σοοά ςσοπϑβοίεπςςθ, ἴῃ 81} τῃϊἱπρϑ 
Πρ ἴο ᾿νε Βοηαβῖϊγ. 

Ι9 Βυε1] Ὀεβεεςἢ γοω τῆς ταῖθοῦ ἴο 
ἀο τϊ8, τπδῖ 1 πηᾶγ δὲ τεβϑιογοά τὸ γου 
16 8ΒΟΟ ΕΓ. 

20 Νονν τε Οὐοά οἔὨ ρῥεβᾶςε, πδὶ 
Ὀγουρῃξ δραίὶῃπ ἔτοπι ἴπῃε ἀεδά οἱιγ 
1, ογὰ 6εβι8, τῃδξ ργεδῖ βῃερμεγά οὗ 

ἶνες οὗ οὖγ 1105" ΠΙΞ ““ΟΟΥ̓]]Ρ5 (45) 
ολἰνεϑ Ἴ: 9δεὲ ΝοίἊ θεῖον. νογάβ οἵ ρῥγαδῖϑο, 
υἱετεά ὈῚ ἴδε 1105, ἅτὸ ἃ5 ἔγιυϊζ, Ὀοσπθ ὈΥ 
ἀἤεςἤοης γβοϑθε τοοῖβ ἅσγὸ ἴῃ ἴδε μοασῖ, [ἢ 
ὃς τ οὗ ἴδε 11Ρ5,᾿ τβοτγοΐογο, στηδη 5 
κ᾿ ὙΣΌΟΠΔΙ ϑεσνοε ἡ οἵ Οοά δηάϑ εἐχργοβϑίοῃ, 
ἀηὰ 50 ἴπεὸ σΠ0]ς ὈΟΟῪ Ὀδοοπιο5 “ἃ Ἰἰνῖηρ 
φοτῖῆος ἢ (Κ οι. χὶϊ, 1). 
[9 δὲ! πα») Τὸ Ηἰπὶ ἃ5 Ηδ [85 τονεαϊεά 

Ηπποδ, ἴθ δοεσοογάδηος ἢ πᾶΐ “ στεδί 
ΝΑ" (ΜΔ]. 1. 11)ὴ ἱπίῖο ψ θοΒ θψγὲ γε 
ἰαρείχοά, 

16, Βωῖ Τμδηκορινίης ἴο Οοά '5 ἴδ ἢγες 
ἔτελὶ φλοτίῆοο: βωὲ ἰἴ 15 ποῖ ἴ86 ΟἿΪΥ οπθ. 
᾿κεάς οἵ Κιπέϊποςς ἴο ΟἿὝὗΓ ξἘ]]ονγ- θη ἅγὸ 4150 
οἴετιηρϑ οὗ “" συσοεῖ οὐοιγ, δοοορίδοϊο το Οοὰ " 
(ΡᾺ1}. ττ. 1α8).. 
ἴδ (δα Οοπιπιηίοη ϑεγυῖοε δοί {πὸ οἢξσ- 

ἴπρε πιρηποποὰ ἴῃ ον. τς, τό ἃγὸ σοῃλθϊποά 
ΜΠ 18 ΞΔΟΤΑΙΠΘΏΔ] ἔδεϊηρ οὐ [86 ὈΟΑΥ δηά 
δἰοοά αἵ (γίβί. 

ἐσ οονεπαιοιςα: 5] ΤῸ ἱπηρατί οὗἨ οὔσγ φαγί ]}Υ 
βοτε ἴο ἴ18οϑαὲ ἯΠΠΟ ἅσο ἴῃ πεεὰ (Άοηι. χὶϊ. 1 3). 

17. ἴὰ ν. 7) 6 ΒεῪσὰ διάάδη δοηὶ ᾿σαϊ δία 
ἴδε πῇ οὗ {δεῖσ ἀεραγίθα “ συ ]ετβ." ἩΗλνίης 
ναῖηοὰ ἴδε ἢ νυ. 8---ἰό δραϊηϑὲ δείηρ 
ἄσανσῃ λϑιάθ ἔτοσσι ἴδε ουἊς Ἐοιυηίδίη οὗ ρζᾶςθ, 
ἢ ΠΟῚ, βρεῖς οὗ (μεῖς ἀυῖεβ ἴο (μοὶ ᾿ἰνίης 
δ τυΐοῖα " 

ἑαύπὨ γοισεἶσε Ἐδίμοσ, “ἀοἴεσ (10 
(ϑεπι);}" γἱεἰἀϊπρ; το ἔδεῖγ δυϊμογίευ, σοπιρὶ γίηρ 
ὙΠ} {δεῖς δάἀπχοπιοπβ (ςΡ. 1 Οοσ. χυὶϊ. τό). 
ϑυκἢ σοπιρ] δησο νγᾶ5 Γεαϑοηδῦϊο: ἔὸγ ἘΒΘΥ͂ 
ΘΒ ΒΟΟΣ ν»ασχὺ εὐαοό, Μὰ ὑπ 5] ορίηρ οδτθ 

κὸ χχὶ, 16), “ογ γοωγ “ομε (4 (ογ. Χὶϊ. 1.5). 
3Ὁε ἀειομπί} ΟΥ, “ ξῖνθ δὴ δοσοιηῖ ;" δη 

διοοιηΐ οὗ 186 Βοςκ δηίγυϑῖθα ἴο [ΠΟΙΓ σπαγρο 
(τη. χχχὶ. 39, 4ο; Εζεκ, χχχίν. :ο ; (ρ. 
Αςῖ5 χχ, 28). 
Ὁ) ἐφ ἢ ἘἈΔΊΠΕΥ, »"ὦ7ῦ ἀο 1818. Ὑῆε 

ΠΔΊΟΠΙΥ οὗ οοπηπιοηϊδίουβ απάεγϑίδῃα “ὁ 201." ἴο 
τείεσ ἴο, εσαέε 707 γον σομ;.-- Ἰοϊὰ ἃ τοδὰ γ 
οὐτηρίϊδηςε ἴο ὙΟῸΣ ραϑίοιϑ᾽ δάπιοηϊξίοηθ; ἔογ 
ἴδεγ οἡ 1μεῖγ ρασί Κοὲρ νγαῖοῃ! ἔοσ γουγ 5ου]9᾽ 
φἰγχὔοη τ ΚΟΑΪΥ εἀγποσέπαββ;---ῆδί 50 ΤμΟῪ 
ΠᾺΥ ἀο [ἢϊς {πεῖς στοῦ (ορ. σ Τίπι. ἱν. 16) 
«ὐπὸ ἴον (Αςῖ5 χχ. 24; ΡΆΠ. ἱ. 4; ςρ. 1, 2), 
ἀπκὶ ποῖ Ὑῖ1 στίοεῦ (25 πιουγηΐης ονεῦ γουγ 

᾿ 4 Ὅον. 11. 13, ΧΙϊ. 21); ἔοσ [δῖ 
νας πκίεδὰ γοιῦγ 1055. 

Οἰδεῖς, Βονευεσ (45 Ῥαϑοβδοίυς, Απβοϊπι, 

δΔηὰ [ὑγγὰ, ἰπ Ἐπί; δΔηά 50 Ονγεη) τεΐθσ ἐπὸ 
“δὲ " ἴο, γέυε αη ἀεεομηὲ .---ἰαῖ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥῪ 
τοηᾶσεγ ἴῃ {Πεῖγ δοσουηῖ ν 1 ἸΟῪ (τοϊοὶςὶη ονοῦ 
οι 85 ἵπε “" σγοννῃ ἢ οὗἉ {δεῖν Ιδθουζβ, ᾿ ΤΉ 658, 
11. 19.) 20), δηά ποῖ ν»͵ἱ ἢ γτιοῖ (45 μαυϊηρ “Ἰοϑὶ 
[Π6 τιϊηρ 5" 1Π6γ πδὰ “ὁ στουρῃϊ," [οὔ 8). 
ΤΟ ᾿αϑὲ οἶδιυι86, "" 1ῃδὲ ὑσεσὸ ὈΠργΟδίΔΌΪς ἔογ 
γου;᾽, 5 ἴβεη ἴο θ6 τοραγάθαά ἃ5 ἃ δ ρβογηϊϑεα 
ἴοτ, “Το στ Ὁ] 6 ἱηάἀδοὰ ἴῃ ἴμαῖ οὯ56 ννοιυ]ά 186 
Ιο55 Ὀδ 20 γομ.᾽ 
Το πηοϑὶ Ργοῦ Δ Ὁ] δωπεύμαίίος οἵ ἴῃ6 γογβς 

5, Κ΄ ΟΌΘΥ ἴδοπὶ τδδῖ νγαῖσ ἢ! ονοσ γοιι, δηά 
ἄοζοσ ὕο ὕμϑια: ἴῸσ ὉΔΟΥ͂ ΟΣ ὕΒΘΙΣ Ῥασχὺ 
τνδῖσἢ ἴοῦ γοὺγ 5οιυ]5, 858 ζαϑπ ἴπδὶ πκιϑὶ ρῖνο 
δὲ δοοοππῦ: ἰδαῖ [ΠΟῪ ΠΔΥ ἀο Ὁ᾽}158 ν ἢ 
7ΟΥ, δῃά ποῖ γῇ σοῦ; ἔογ ὄζς.᾽" 

18. “ῶν" «ὐόὸ ἐγ. Οτ, ννὸ δῖθ - 
βυδάοα." Ηΐξ πἰδίεβ [ἢϊ5, θδσδυϑὲ ἴΠ6Ὺ ννοιυ]Ἱὰ 
ῬΓΩΥ ΟἹ 58 ὈΦΠΔΙἢ νυν ἢ κτοδῖοσ οοηβάρηςο, ἰξ 
ΠΟΥ νεῖ δϑϑιγρὰ οὗ ἢ]5 ἱῃίος τι. 

ὦ ϑοοάΐ εοπσείεπεε Αἰ χχίϊ!, 1, χχὶν. ἵό. 
ἐπ αἱ ἐῤίηφε...}) Ἀλδίδοσ, ἀϑβίσουβ 1π 811 

ΤΙ πε 5 ἴο δοῦ ΣΙΚΏΡΙΥ (οΥ, “" ΒΟΠΟΌΓΔΟΪΥ ;" 
866 οἡ οπι. χὶϊ. Χ7). 

19. ἐδὲ γαϊῤεγ] 9 ΏΟΣΘ ΘΔΥΠΘΒΌΙΥ 
(85 ἴῃ 11. 1). 

γοπογοά 19 γομ] Ἐλο-ἰπϑίαϊοά (580 ἴδε νογὰ 
ἱπλρ]165} 1η ᾿Ϊ5. ἔοστηεγ γεϊδιϊοπβ ἴο ἵδπεπὶ (ςρ. 
Ϊ]εγ χνλ ας; ἴθ ΑΟΝ. την δραϊη᾽). 81 Ραὺ] 
δὰ Ὀδθη ἴογῃ ἀνναΥ. ἕγοπι [6 Οδυτο δἵ [ετι- 
5416 1Π| ῬὈΓΘΟΊΞΟΙΥ αἵ ἴῃς τπηοπιεηΐζ ἤθη [δ6 ῥΐδη, 
δῖ ψΒὶςἢ πο δὰ 50 ἰοηξς ἰαδουγοά, ἔογ τ65:}γ-- 
ἰηξς ἴδο ον ἢς Ὀοτγὸ ἴο ἢϊ5 ὈγοΙἤγοη δἴζογ {πὸ 
βεβὰ, μδὰ ἴο 411 ἀρροάσζδησε σεδο ιεὰ ἃ ὑγοβθ- 
Ῥεγου5 ἰ55116. 

20. δ οαυ)] Ἀλδίπεοσ, Βπτ. Ἧς Ἰοπρεὰ ἴο 
866 ποτ δρδίῃ: Βωΐ, ποννόνεῦ ἴδδῖ πῆς Ὁο, 
Βὸ σοπιπλτοα ἴδοτῃ ἴο δε Οοά ο7 ῥεαεε (ερ. 
οχ. χν. 23, 7υϑῖ Αἴἴογ δὲ δὰ βροκοὴ οὗ δι15 
ἄεῶτο ἴο νἱϑιξ Κοπιθ); ἴε Οοά, ννδο, δπιάϑὶ 
Π6 υῃοράϑιηΐ σἤδηροβ οἵ ἴδ ννου]ά, “ Ὀ]6 5565 
Η!5 ρθορὶς νυ! ρεᾶςε᾽" (5. χχίχ. 11). 

ὀγοισδέ ασαὶμ] ἘΛΔΙΠοΙ (45 'π Ἀοπ, Χ. 7), 
Ὀχσχουκδῦ ὑγν---- ἃ ρῥ]αίη τοίεγεηςς ἴο [58]. 
ΧΙ. χα; ΒΙςἢ ϑιλπάβ ἰῃ 1Π6 ΧΧ., “ΔΨ ΏΟΓΟ 
15 Ηες (διδὶ ὀγοωρδὲ "ον ἔγοπι [δ 568 ἐῤε ϑδοῤῥεγά 
9 εῤὸ “δε, ὝὍδε δϑοοης οὗ Μοβεβ πὰ 
[5γ86] ουξ οὗ ἴπ6 ἀορί!ς οὗ ἴῃς Ἀδὰ 864 ννγᾶ5 
ἰγρίοδὶ οὗ ἴῃς τοϑιογαϊίοη οἵ Ομ γιϑὲ ἀπά (ἴῃ 
ἄἀυς {{π|6) οὗ Η!5 τοἀθεπηϑθὰ μοβὲ ουΐ οὗ Ηδάε3. 

δαὶ φγεαΐ σῥερῥεγ 4] 80 πιπιθὰ ἴῃ ςοηίζαβζ. 

ΙΟῚΙ 



ΙΟ2 

τς βῆεερ, τῆγουρἢ τε δ]οοά οὗ τε 
᾿Ο τ, τς νογδδίηρ' ᾿ σονθηδηΐ, 
ζΖα νον, 

1 Οτ, ἐρ- 
ἐνξζ. 

21 Μᾶκε γου ρετίεςϊζ ἴῃ ὄνεγυ ροοά 
ννογκ ἴο ἀο ἢϊ5 ψ1]}, " ννογκίηρ ἴῃ νοι 
τῆδῖ γῇ ΙΓ ἢ 15 νγε]] ρ] εαϑίηρ ᾿ῃ ἢ15 βιρῃϊ, 
τὨγουρἢ |[68505 ΟἼγιβο ; ἴο ννῇοτη δέ 
ΒΙΟΥΥ ἔογ ἐνεῦ ἀπά Ἔνθσ. Απιεη. 

22 Απά 1 Ὀεβεεςι γου, Ὀτγεΐδγθη, 
ΒΘ. γ τὴς ψνοτὰ οὗ Ὄχμογίδζίςοη : [ογ 
Ιμᾶνε νυγίτίεη ἃ Ἰεϊζεγ απο γοῦ ἴῃ 
ἔονν νγογάξ. 

᾿πσασοταστάσποττττα. ἀκτοσεττος  πππεταν καπενονκωττιακολααν φρῖαοςαρεσιαερασενυς ιν τοτεαμααρτος σαεξες᾽ ον ἘΡηΒΕ  δμπαταμαεμα ρτεπμραιμσσ κα  επασσαιαα τα σαντο αταπτττατιστοτο. ἀσον αοποναν οκατταο ἀν τυρακνκαρςστη. 

ὙΠ 2 οτοι,; 85 ἴῃ ἷν. 14 Ης νγ5 5ἰγὶεά, “" (ῃς 
δξιοαὶ Ηἰρἢ- τοδὶ," 1 σοπίγαθε ἢ “4“ἀγοπ. 
[πη τπὸ Ρ5δ]πὶ ννϊςΐ νγᾶ5 50 πιυςἢ οπ]αγροά ἀροη 
ἴῃ σἢ. 11 δηά ἵν, {π6ὸ ““ϑβορῃογά οὗ [5.46] 
'ῖ5 Οοἀ ΗἰΪπιϑεὶῇ (Ρ5. χον. 7: ορ. ᾿Ιχχχ. χ). 

Ι͂ἡ 186 Οτεοκ ἴῃς ογάογ οὗ ἴπ6 ννογάϑ 15 (Ὁ. 
Ἰ. 9, ζζς.), “πὲ Ὀγουρῆξ ὑρ ἔγοπι {π6 ἀοδά 
1ῃδῖ σγοδί δδορμεγα οὗ τῇς βῆθερ τβγοιυρῇ [86 
Ὀϊοοὰά οὗὨ {86 Θνογιαϑίϊηρς (ονεηδηῖ, οὐ 1οτὰ 
[6505.᾽" 

ἐῤγοιφὸ δε διοο] Ἐλαΐμεγ, “1π νἱτῦπθ 
οὗ 1ΠῸ ὈΪοοά "ἢ (ςρ. ΙΧ. Δς, ΕΡΏ. 11. 13, Ζοςἢ. 
ἰχαχ; ἢ ςἢ ἰδϑῖ ὅὸ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο ὃ χεξεττοή 
ὋΣ ΤΟ ἀραῖὰ οὗ (μγϑβῖ, 45 ἴθ ἊἼχργεβϑίοῃ 
οὗ Ηἰϑ ρεγέεςϊ οὐδάϊεηςο, ννᾶ8 οὗ ᾿πβηϊξο στηετὶῖ. 
Ηἰς5 Ὀϊοοά, ρουτεά οὐὔξ͵ ο ἴδε ογοϑβϑ, ϑοδὶ δ 
{πὸ δνεγ δίῃ Ἴονοηαπὲ οὗ ρόᾶςθ Ὀεΐννεθη 
Οοά «δηά. πιδη; ὙΠΟ θείης εἰδοεϊοά (δηὰ 
Ὀεσδιϑε ἰξ ννᾶ5 οἤεοεϊο) [86 δυγοεῖγ οὗ ἴῃς 
ςονοπδηξ νγὰ8 Η]πλϑο ταϊϑοὰ {ΓΙ υΠΡΠΔΠΕΥ 
ἔτοπι ἴθ ἀθδά. Οουρ. [οἢη χ. 17. 

ὀίοοά ο δε... .εουνεπαη} ΒῪ ΜὮϊΓἢ ἴμ6 σονο- 
Ὡδηΐ νν 85 ταϊϊβοὰ (Εχοά. χχίν. 8). 

Οὐν. τ, ἴη ἘΖοῖ, χχχυὶϊ. 24--ς-26 Οοά 
ῬΓοπΊθο5 ἴο 8ὲῖ υὃρ Ὠανιά Ηΐ5 ϑεγνδηΐ 45 
γίπος διὰ σῥεῤῥεγά ονοτ Ἡ!5 ἤοςκ, δπά 50 ἴο 
ἴλκο Ηἰ5 “" εουεηαπὲ 9ΥΓ ῥεαως ὙΠῸ ἴΠοπὶ ----ἰξ 
58584}} Ὀ6 “54 ευεγί αεἰηρ εουεραπὶ ΜᾺ τΠδπι.᾽" 

Οὐ:. χ. ἴῃ Ζεςῇ. ΙΧ. 10, 11, δα τησπίίοη οὗ 
(Πὲ ἀεἰνογδησο ἴο Ὀὲ οἤεςιϊοὰ Ὁ 186 ““ ὈΪοοὰ 
οὗ ἴπ6 ςονθηδηῖ " ζο] ον 8 οὐ ἴῃ6 ῥγοπΊθο, 
“Ἧς 5841} σρεαξ ῥεαεε υπῖο (ἢ πδίϊοῃβ.᾽" 

21. ΜΜαζε γομ ῥεγζε] ϑυρρίγίης ννμδί- 
ΕΥΟΓ ἢιΔ5 ἀείοςεϊινα, τοραϊσην ᾿νδίονογ 
[ιᾶ5 Ὀδεη ἀεοαγεά, ἱπ γου. [1 15 ποῖ ἴθ ψψογά 
᾿ιϑοὰ ἴῃ 1ϊ. το, ν. 9, ἅζο., Ὀυξζ ἴῃς 54Π|6 88 ἴῃ 
Οἱὶ. νἱ. σ, σ ὙΒεββ. 11]. Χο. 

ἐΌΕΡΥ ἔξ“ αὐον Ὁ] 2 ΟοΥ. ἴχ. 8. 
10 ἀο δὲ: «οἱ 8.0. οοπίοιτηϊηρ γοῦ ἴο ἴῃς 

Ἄοδαγδοῖογ οὗ Ομ τσὶ (χ. 7, 9; τ. Χ. 26). 
«υογάπς}) 1.11, “. ἀοίηρ ;᾿" ἐῆς ϑλίης ὑογὰ 

ΗΕΒΒΆΕΝ5. ΧΙΠΙ. [ν. 21--25. 

232 Κπον γε ἴῃλῖ οὑν Ὀγοῖπεγ ΤΊ- 
ΤΊΟΤΗΥ 15 8εῖ δῖ ΠΠρογγ ; ἢ νποπι, 
1 δὲ σοπὶς ϑβῃογῖίζγ, 1 ν}}} 8εε 
γου. 

24 ϑαίυυϊε 411 τῆεπὶ τλῖ ἢᾶνε τῆς 
τὰ]ε ονεῦ γοι, ἃπά 41} τῇῆε ϑαϊῃῖϑ. 
ἼΠΕΥ οὗ [τλὶγ 5αἰυῖε γου. 

25 ατὰςε ἐφ νι γου 14]]. 
πλέῃ. 

1 νηιίεη ἰο ἴῃς Ἡδῦτονβ ἔτοπιὶ [(Α]} ὉΥ͂ 
Τιπιοίῃγ. ' 

Α- 

δεῖπρ υϑδοὰ ἴῃ τεραγά ἴο Οοά πὰ τπδῃ. Ο ρ. 
ῬΏ]]. 11. χ3, ““1ῃδῖ «υογάεεθ ἴῃ γοι ὈοΟΙὰ ἴο νυν} 
δηὰ ἴο «υογξ."" 

«υεἰϊ ρίεαεπς] (Οοπιραᾶγο οπι. χὶϊ. 2. 
ἐῤδγουσὸ ὕει Οδνιεε] ἐδγομσ οτὰ Δ] Ομ Θ 

106 τϑιονηρ ροννὸῦ οὗ (6 ΗοὶΪγ Ομοβὶ 15 
ςοπιπγυηϊςδῖοα ἴο πιδη. 

10 «υϑοπ ΑΥ 5ἰ τᾶ ἀοχοΐοσν [οϊ]ονν5 ἴπῸ 
ννοσγάβ, ἐφγουσ ὕει Οῤγμέ, ἰπ τ Ῥεῖ, ἵν. 11. 
Οοιρ. 2 Ρεῖ. πὶ. χ8, ον. 1. 6. 

22. “Ἵπ4 1 δειεεεῦ γομ, ὀγείὀγεη 80 ἴῃ 
[Πς 5ἰ τ ]τ ΒΌΡΡΙ]οπἸΘΠ ἌΓ ράγαρταρῇβ ἴῃ ἔοπι. 
ΧΥ. 20, ΧΥΪ. 17:1 ΟΟΥ. ΧΥΪ. Ις. 

“7εγ}] Ἀλίδογ, Ῥθδσ σι (2 Οοτ. χὶ. 1). 
«υογά 9. ἐεχῥονγ!α1ο2} 6 Θχργοβϑίοη υϑοά 

ἴη Αςῖβ χι. χς. ΚΝ ραίποσ πὶ ἵἴ, τπδῖ (Π6 
νυτίϊος ἰἸοοκοὰ οἡ 8 Ερί 5116 85 ἰπ [6 πδίιτθ 
οὗ ἃ Βοῃι]οις δ άγοϑ5. 
,ν 1... “οογ ἱπάροὰ [ξ 15 ἢ ἔδυ τοτάς 

(πα 1 μᾶνὸ ννυυϊτοπ ππηῖο γοι!." Ηἰ5 νοτγάς 
δὰ Ὀδθθὴ ἥξαυ ἴῃ σοπιραγίδοῃ οὗ ψνῃδὲ ννᾶϑ 
τοαυϊγοά ἔογ ἃ [}} ἀϊδουποίοη οὗἩ ἴδ βυιῦ)εςῖ5 
Βα μδὰ ἰουςπεά ἁροη (οοπιρ. οἢ. ν. 11). δίπος 
ΒῈ διδά δνοϊἀθδὰ πηβκιης υὑπάϊι6 ἀοπηαπς οἡ 
1ποῖγ διϊοεπίίοη, δ ἢο ΠΟΥ ψνουϊά Ὀδας 
ΡΑΊΙΘΠΕΥ ψ ννδδῖ με δὰ δα ἀγεβθοά ἴο ἴβοσῃ. 

28. οἱ" ὄγοίδεγ Τίν»ιοί δῦ) 866 2 Οογ. ἴ. σ: 
(Ο]. ἱ. στ; ῬΒΠδ. τ; ᾿ ἼΠ655. "1. 2. Ορ. 
ῬΏΙΪ, 1. σ, 11. 19---24. 

σεΐ αὐ ϊδεγ!}) 80 ἴδο ννοσὰ ἰ5 υϑοὰ ἴἢ Αςῖς 
111. 1... ἦν. 21, ΧΧΥΪ. 22. 

24. δαϊωϊε] 45 δῖ Ῥαδυΐ μδὰ οῆςθ ἀοῃδ ἴπ 
ἢ (Α-εἰϑ χΧΙ. 18, 19). 

ΤΡο 97 Πα} ὙΠ6 Ηεῦτενν Ομ τϑίδης 8 
τεοϑιἀθὰ ἰῃ [ἰλἷγ, 80, ψ βοη ντηρ ἔτγοιι 
Ἐρῤῥείω;, 6 δἀἀβ: “ἼἢῈ Οδυτζγοθοβ οὗ “ες 
βα]υΐα γοι ᾽ (1 Οογ. χυ!. 19). 

2δ. Ογαξε δὲ «αυἱὸ γοω αἰ Α5 ἰὼ Τιϊ 
11. τς. Οὗ. [πἴτοά. 111. 2, αὶ ἰν. 

ἈΠΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οὐ ΟἼᾺΑΣ, ΧΙΠ. 5, 1ο, 15. 

δ. ἴη Ὡουῖ. χχχὶ. 6, Μοβοϑ δϑϑυσίηρ [οϑῆυδ 
οὗ Οοὰάϊΐξ ἔδνοιισ, 5405, ον μη σε ὙΠ ΟΣ οὐ 
ἐν σὲ τγκαταλ πη. ἴπ Ϊοβὰ. τὸν Οοά 

ἱπιβοὶ ξῖνοβϑ 1115 58 Π|6 ἀ5ϑιγαηςα ἴο [οβἤμδ, 

{6 ΠΧ Χ΄ἧ [25 ἃ ἔδοῦϊος τοπάσσίης ; ἱποιοδλὰ οὗ 
νηοῦ (ἢ6 ΑΡοΞΕ[6 (γεϊδιπίης ἴΠ6 ἤγξί ροσϑοῦ) 
δάορῖβ [6 “ογ»ρ| οὗ νογὰς νης δὰ Ὀδεη 

ἴῃ Ὠουῖ. χχχὶ, 6. 



ΗΕΒΒΕΕΝ5. 

10. Τδϊς 15 126 ΟἿΪΥ υἱενν τοζαγάϊης (ἢ 
πᾶῖυτε οὗ ἴῃ “' ΑἸῖδγ " Βεγὲ σροκϑη οἵ, ννϑ!]ς ἢ 
βδιιξῆος 1} [ἢ σουϊγεσηθηῖς οἵ ἴΠ6 σοηίοχί. 

(1) 1ἴ «απποὲ Ὀδ ἴδίκθῃ οὗ 26. ὕγοω. Ὑπδῖ 
Ἧλ5 ἴδε Ἰηοίτυτηεηῖ ὈΥ ὙΔΙΟΝ ον [1 ογά 5 
ἀεὶ ττῶβ εἤεςϊεά : Ὀὰϊ 50 ὩΣ νγᾶβ ἴξ ἔγοπι 
μας 45 16 ΑἸΐᾶσ, νος 5αης βοῖ τδὸ 
εἰ," τδδὲ τὸ σἰδηὰς δ5. ἴμ6 ουξιγαγὰ 5Ξγτῆῦο] οὗ 
ἢ εὐγθὸ ὑγοηουηςεαά ὈΥ͂ ἴπ6 1ἂνν (Ὁ Δ]. 11]. 
13) ὕροῦ ἴδ τηλ]Ἱοίξδεῖοσυσ. ὙΠῸ ογοββ ννᾶ5 85 
᾿πῦε ἂπ αἰΐασ, 45 ἴ8ες ἘἈοπιδῃ 530] ΐθτβ ὑγετα 
Ρωκϑὶς. 

(2) Νοῖ γεῖ οδὴ 1 θὲ υπάετειοοὰ οὗὨ ἐδε 
Σον, Ταῤέε. [1 5, οὗ σουγβο, ἔτι ἴο ΞὰῪ ἴπδὲ 
ΒΕ τὙδὸ σοπίηυεδα ἴο 5εγνὸ ἴῃς ὙΤλῦθογηδοὶθ 
δὴ πὸ σίξεϊ ἴο ρασίδκο οὔ ἴδο 1 ογὰ  ϑυρρεγ; 
ἃικὶ ἴξ Ὁ. το δὰ 5Ξἰοοά δῖοπο, [ἢϊ5 τηῖσΐ μᾶνς 
Βέξὴ ττἶδδι 1ἴ δϑθοιοά, Βιυΐῖ ἴμ6 ἀιγυπιοηῖ οὗ 
στο, 12 σοπηρεῖς 0.5 ἴο ΟΑΙΤΥ ΟἿΓ ἱπουρῆς5 
ἴο ἴδε ΑἸῶγ οὔ τυϑῖς ἢ ΟὨγΞὶ οἤδετοὰ Ἡ :πιϑο] 
Οὔος ἔοσ 41] 5 ἴδ ὑγου] "5 δ,π.ογεγίης. Ὑῆς 
1 οτὰΞ ΤΑΌΪ]ς ἰ5 ποῖ {πὲ ΑἸίαγ; ἱβουρῇ [ὸ Ὀ6 
ἴδο ΒΑΠοννο τηξᾶης ὉΥῚ Ὑ ἘΓῺ [πὸ Δι] 
ΡαΣΏΚεο οὗ τ[8δί ᾿πν σι Ὀἷο, γεῖ δίοπο σγϑαὶ, ΑἸιαγ. 

ΤὨλὲ δηῦΐ ΑἸΌΩΣ νγᾶ8 Ψ ΈΟΪΥ ουϊπάς 
ἴδο τδῆρε οὗ [οντς δ] ϑγϑῖοπι, Ὀδσδιι56 ἰΐ 
Ὀεϊοηρεά ἴο λΣὴ ογεσ οἵ {πὶπρ5 ἐπδαϊνεῖν οἱεναϊοὰ 
δῦονε ἢ Οη ἴδδϊ ΑἸΐῶσ Ησ, ννῆο ψοης ἔοτίἢ 
Ὀελπηζ {δε ὁ σεργόδοὴ ἡ οὗ ἴπ6 ἰοζδὶ δὶ ἢ- 
ῬΠεσῖ 5 ΔΊ πότ, τυ25 οἴεγοά ὉΡ; τϑδι:Ζίης ἴῃ 
ξαϊηοοα οὗ ἴοη ΟΥΕΓΥ͂ ἰὨϊηρς [παῖ δὰ 
Ὀδξη ργοϑρηποῦ ὈΥ 411] (6 ἰεζαὶ 5Ξδογιῆςεβ, 
Τ, ἰδδη, ἰδ. ΕἸτὸ οὐ παῖ ἀπε ῖγραὶ ΑἸΙΑΓ νγᾶ5 
οἰδε Εἴογηδὶ ϑρίσγι,"---ἰμὸ 4“ ΕἸτο οὗ [ονε"" 
(“ε οὐ ἰχ. σΣ4),---ν δὲ οουϊά ἴδε ΑἸΐΑγ ᾿ἰβοϊ 
δὲ δαὲ Ομγβι 5 οὐ ᾿Ὠἰνίηθ- Βυπιδη ρεγϑοῦ- 

; 
τ. 1. Ἐπῦιις τοίειβ ἴο Τβοπιᾶ8 Αφιυϊηλ9, 

Χ]ΤΠΙ. 

85 ἰλκίηρ (ἢ ΑἸίΔΓ πέτα ἴο δ6, “"ἴὴ6 ογοββ οὗ 
ΟἈσῖσῖ, οὐ, Οδνγἐ Ηἰνρεζ;" δηὰ 85 τοιηδσῖ- 
ἴηξ, “Τὸ οδὲ ἔγοπὶ [ἢ 15 ΑἸΐΑΓ 15 ἴο ραγίακοε οἵ 
(ῤενρεγο) ἴπο ἔσυ! οὗ δ ταύρ δὴ Ἀρρα τὰν δηὰ ἴο 
Ὀ6 ἱποογρογαϊεὰ νυν} Ηἰπι 85 " ΟοπΡ. 
Ογπ!. ΑἸεχ. “θ)ε Αἀοτ. 1χ.: Αὐτὸς οὖν, ἄρα, 
ἐστὶ τὸ θυσιαστήριον, αὐτὸς δὲ τὸ θυμίαμα κα. 
ἀρχιερεύς. 
Ὅ». 4. νὯ τ}ϊς ἱπιοσργείδοη στ. 12. 

Ιξ ΓΟ ἴῃ ΒΔΙΤΏΟΏΥ. “1 δἴ υ5 Κὸ ἕοτίἢ 29 Η;»",᾽" 
--ἰο ἴπδὲ ΑἸΐασ, ψν ῖς ἢ 15 ἰην ϑ!Ὁ]ς ἴο 6 υἢ- 
θα] ονίηρ [εὐν, Ὀαξ ἔτοπι τ δῖο ἢ ΘΟ τ ϑείδης οδῖ 
ΠΟΠΓΙΠΌΔΙΪΥ (ἀβρϑςῖδ!}} ἴῃ ἴΠ6 βδογαπηθηΐ οὗ 186 
Ι,οτὰδβ δυρρεγ). Τδγοι Ηἰνι (αἰῖασ, δὲ ὁηςο, 
πὰ ΒΙ ἢ -ὈΓο51) ἰεῖ 5 οὔξσ υρ οὐγ {πᾶηῖκ5- 
Εἰνὶπρ5 ΠΗ ΟΌΓ Ευςδαγίσες ὈΓΔΑΪ565), 
ἃπὰ οὖζ ἀδθοάβ οὗ Κἰπάποββ (Ἔβρεςίδ!γ, οὐγ 
οἤεσίοιη Εἰ). 

Οοπὶ ᾿ΓΥ5. Οοἡ οἷ. νἱ. 19, 2λο: “"" Α5 
(δε ἀϊβοτγεηος Ὀοίνγθοη Αάσγοη δηὰ ΟΝ γίϑὲ ἷβ 
ξτολῖ, 580 ἰ5 ἰδὲ Ὀοΐνγεθ 15 [οἷν δηὰ οὐγ- 
βοῖνοϑ. ΕῸΓ 566: νγὙὰα δᾶνα οὖγσγ νἱςξπι σόσυε, 
ουὖζγ ργεβσξ αδουε, ΟἿ 5δοσῆοες χόουε:---ἰοξ υν5 
αὐβὶ ὐνῶὰ ΒΔΟΓΠ Ε5 85 σῇ Ὀδ ργέβοηΐ οἡ 2δαΐ 

1αΓ. 

16. Ὑδὲε πυθδιϊυξϊοπ οὗὨ με ἔδιτῃ καρπός 
ὙγᾺ8 50 ΓΤ Γ ἢ (ἢ6 ΘΑ5:6 7, Ὀδοδυϑ (1 δα άιζίοη 
ἴο [Π6 τοβϑοῃλθίδπος Ὀοίννοθη ἽἼΒ δηάὰ ὩΣ) 86 
ψνογάβ κάρπωμα δηὰ ὁλοκάρπωμα, κάρπωσις 
δηὰ ἀλβε τ σι δά Τοπα ἴο δ6 υϑεὰ οὗ [6 
““ δυγης-οΟἴεγίηρ,᾽" πὰ ζοΠογΑ ΠΥ οὗὨ “ οἴεγίηρβ 
ἴο ἴμ6 1 ,οτὰ πιλάς ΌΥ ἤγο;" υπάετ τ ῖο ἢ μοδὰ 
στὴ (Π6 τσ ῆδῃ οὗὨ 186 “" 2ῤῥαπλοεογεγὶης " 
866 Οἡ ἴ,εΥ. Υἱ]. ΣΙ, 12). δϑυςὃ “οἤειιηρ 

τοαλάς ΌΥ ἤγε᾽" τοργοβεηίεὰ (ἢς 98εἰ {.5δοσίῆοε οὗ 
ἃ δοαγῖ, ἴῃ νυ ἰςἢ ἴδε ἤδπιο οὗ ἩοἱΪγ [ονὰ μδά 
Ὀδοη κιπάϊοὰ ----ἰῃὸ ποῦ εϑὲ “ὼς ἴπλὲ 186 
δυπίδη 9ρί σις οδῃ Υἱεϊά, 
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ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

Ι. 

ΗΕ πῦϊῖοσ τε }15 υ5 1π||6, ἀἸγοςῖγ, οὗ 
Ὠϊπηϑοῖῖ, τῃουρῇ ἴποσα ἃτα ἴεν 

Ὑπθηρϑ ἩὨΙΟὮ 1ῃ τ[ῃ6 5816 5ρ406 ΣΕΥΘΔ] 
τοῖς οἱ [6 ᾿ηάἀιντά 2] σμαγδςίοσ οἵ 1ΠΕῚσ 
ἁυῖποτ. Ηδ 5,ΤΌΡΙΥ 0415 ὨΙπγ56 1 “ 7 Δ1Ώ 68, 
βεινληὶ οἱ ἀοἀ δπά οὗ ἴπε ]οσὰ 6505 
Ομηςι," δηᾶὰ δάάγοϑϑθος “116 Ὑ νεῖν 
Τῆδες ἩΠΙΟὮ ἅ16 ἴῃ ἴῃ αἰΞρογβιοη. 

Βυϊ Ὧ6 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 54εἰ} Ἰἀεπηβοα πἢ 
ἰδὲ 7λπηθ5 οἵ 7εγυβαίθτα, ῃο 15 ὕτο- 
Ὡποηϊ ἴῃ ΑΟὶβ Χὶϊ,, χν., δηὰ χχι δ [Ι͂ 
ΧΙ, 1ὴ, 81. Ῥοῖοσ βεηᾶὰς ἴἢ6 δῃβουηςο- 
τδηΐ οἱ 15 σείθδϑα “ἴο [αῖηθβ δπά ἴο 
τῆς Ὀτοίδσθη." [Ι͂}ἢ χν. 132, σΩῷφ., αἴνοσ 
Ῥείεσ, Βασθαθαβ δηά Ῥδὶὶ ἤανε τηδάβς 
1ΠΕΙΓ βενοσαϊὶ ϑἰδίθιηδηϊβ ἴῃ ἴπ6 ΤΩ ΘΙ 
οὗ ἰῆς Αροϑβιῖεβ δηά εἸάθιβ, [4π|65 ἴοτ- 
ΤΩΔΙΪΥ 50 πλ5 ὉΡ ἴῃς ἀϊδουπδίοη 1 “ΚΜ Θη 
δηὰ ὑτοίσοη, ἤρα ὑηΐο τη6,} ἄχοα. : 
ἀνὰ τῇς δησγο]ς Ἰεῖζεῦ δππουποὶηρ [ἢ 8 
ἀδεϊβίοη 15, 15 5 ὐϑίδηςο, Ἰἀδητ104] ἢ 
ἘΦ Ξρεοςἢ,2 Απά ἰῃ χχὶ. 1:ᾶ, γε τοδά 
ἴδδὶ “τὴς ἀδγ ΤΟ] ον ρ [15 ἀττῖναὶ δἵ. 
]Τεταβαίεσα), Ῥαὰὶ εὶς ἴθ ἢ ἃ8. υηΐο 
ΪΆτμδβ ; δηὰ 411 ἴῃς οἱάδῖβ ψΟῚῸ ὉΓΕ- 
5εῖ. [Ι͂η [06 ποχί γϑσβα δυῖ ΟὨδ Ιἱ 15 
͵άπιες, Δρραιθπῖν, ΜὴΟ 5ρθᾶκβ οἡ θε- 
Δ} οἵ “τῆς τηγτιΔ5 οἵ 7ενν5 νοὶ Ὀ6- 
Ἰιευς, δη ἃ δὲ 411] ζεαίοιβ οἵ {6 1,ἂνν ;" 
διὰ τπιύποε5 Ῥδὰϊ ἴο υπάοτίακε σετγίδίη 
τυ] ΟΠ ρα οη9 ὙΒΙΟἢ σου 55 (Υ 

, ἘΤῈ ἰς ξολσοεῖν Ῥσγόῦαῦϊε [μὲ Μτ. Βαββείι" 5 
Ἰπρεηϊοῦς ἐεπῖὶς (ἼΒς Ἐριβῖ]ας οὗ 5ι.. 
[πιο ," Ε. ὙΤ. Βαςεεῖϊ, Μ.Α., 1876) Ὑ1}} υίπ 
ἸΏΣΩΥ 10 δεοίρε ἴδε Ἐρίϑδιϊς ἴο ἴ86 βοῇ οὗ 
Ζεδεάεο, 

3 1ξῚς στοηλσῖκθ]ς τμαὶ (ἢ οἸαπεῖςαὶ ερ᾿ ϑἰ ΟἹ ΑΥΥ͂ 
χαίρειν ΟὐςῦΓς ἴῃ 115 ἘΡί5116, δῃὰ ἴῃ τῇς 

ερεγεὶὶς ἰεϊῖετ 2 Ὀπξ ΠΟΎΒΟτο 6156 ἴῃ ἴδ Ν, Τ', 
εἐτοερί ἰῃ ἴδ6 ἰεϊῖεσ οὗ 186 Οεπῆϊς, (]δυάϊυ5 

5, ἷἰὰ Αςῖὶς χχίϊ. 26. Ορ., Βονενεσ, 2 
ἰοδὰ το, τ. 

ἴ6πὶ ἴδαῖϊ Β6 ναϊκεά οσάδιϊγ δηά Κορὲ 
ἴῃς Ὧν. 

2. ϑυςοῇ οχίθσηλὶ (ΘΒ ΠΟΥ ἃ8 ἯΘ 
ἢανο, 5 ἴῃ ΒασιοΩΥ ΜῈ (Π]5 νιον ; δηά 
Ὗ6 ΙΩΔῪ Πσμογ ΙΔ ΠΥ Ὠϊπὶ ΜῈ [Δ ῃλδ5 
“6 Τυ5 " οὐ “ ΕἸρῃίεουβ,, ψῆὴῸὺ 15 
τηοηΠοηδα γ ΓΟβορἢυ5 (Απεἢ Χχ. 9, 1), 
Δα ἀδϑοπθοά πλοσὸ ἤΠ}γ ὉγῪ Ηρ ϑΙΡΡιι5 
ἴῃ Ευδεῦῖυ5 ((Η. ἘΝ’ 1... 23, 866 Ἀουῃ, 
“ἘδΙαυδ5 ας, νοὸ]. 1. Τῇ δο- 
οουῃξ ἰῇ Ηδεροϑιρρυβ 15, Ἰμἀ 6664, ὨΙΡΏΪ 
οοἱουτοά : Ὀμῖ 1ἴ ΏΔΥ Ὀ6 δοοορῖθα 845 
ςοηίδἰηϊηρ ἃ βυυπίδηςα οὗ τὰ, ΕἼΟΤΩ 
{Π|5 18 πᾶν Ὀ6 ἰηίεττοά, [μας ἢ6 γὰθ ἃ 
τηδὴ οἵ δϑοδίϊς μα 5, 1 ποῖ, 5: ΠΟΥ 5ρθακ- 
ἴηρ, ἃ Ναζαῖῖθ. Τῇ γι ϑοϊν θαΐυγεβ 
ἴῃ ἴῃὴ6 ἀδθοΠρΡίοΩ ΠΑ Ὀ6 ἴδκθῃ 8ἃ5 ἃ 
σοηνδηςοηδὶ ρογίσαϊςιγα οὗ ἢ15 ΟΠ Π5Όδη 
ΟΠδγδοῖοσ, ἢϊ5 Θοο] Θϑ βΈοδὶ ροϑοη, δηὰ 
ΡΟΙΏΔΡ5 «50 ἢ15 “ ὑγοϊῃεσῃοοα " ἴο [8 
τοδὶ Ηἰρὴ χει Ηδ νὰ5 (6 το ἰοἱἀ) 
ΘΟΠΕΠΑΙΪ ἴῃ [86 ΤΕπιρ]ς ἰμιεσοθα!ηρ 
ἴοσ ἴῃς 5ἰηβ οὔ 1πε6 Ῥρεορῖὶβ, 80 [πὶ ἢ]5 
ΚηΘ65 ζτεν οΔ]]ου5 ἔτοπὶ Καθ] ηρ οἡ (8 
ρΡανοπιθηῖ. Ηδσ οσοτμτηδηαθα ἴῃς ςοηᾷ- 
ἄφδηςα δπὰ σενοθηςς οὗ [εν δπὰ (ἢ σι5- 
ἴδῃ αἷϊκε ; δηὰ τσεοσινεὰ ἔγοπιλ ἴῃ8 
716 ν͵κ ποῖ ΟἿΪΥ ἴ[ῃ6 016 ὁ δίκαιος, υυῖ 
αἶϑο δῃοίμοσ, Ὡβλίας,, Ἰηϊοσρσοῖβα Ὀγ 
Ἡδροβίρρυβ περιοχὴ τοῦ λαοῦ, β'μἰπυαγξ 
Ὁ δε φευῤίε; ἃ5 ἴῃς Ο γιϑιίδῃς οα] δα 
ἢ “οἠς οὗ ἴῃ6 Ρ111415. Αμά [ἴ 18 
βἰαῖαά ἴπαὶς 18 τηατίγγάοσα (ΝΟΣ 
ἴοοκ ρίαςς ἴῃ ἴῃ6 ᾿ἰπιουγαρυσι αν ΕΘ ἢ 
[6 Ῥσοουγαίοιβῃ οἵ Ἐεβίιβ δηὰ {μδῖ οὗ 

1 Νὲ διά ἴδοςο Ὑἢοὸ ψεγα ἀσβοεηάεά ἰτοπὶ 
ἴδ6 Ὀχεΐδγεη οὗ (ῃς 1,ογὰ ἀεϑίρτιαίεα δεσπόσυνοι ; 
δες Αἰπίοδηυβ ἰὰ Εὐπερ. “Η. Ε. 1. 7 (Κουΐδ, 
“ Ἀδ]ὶᾳ. ϑδογο, ἰδ. 236, 7). 

51... ὮΝ 28), 68 ϑυΐςεῦ 5. ν., [δηρς ἰῃ 
Ἡετζοχς Ἐπογκίορδάϊε, 5. ν. σξοδι, --- Οἱ 
δυκοῦντες στῦλοι εἶναι, Οαἰδῖ, 1]. 9. 
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ΑἸΡΙμυΚ, ἀρουξ Α.Ὁ. 62 ΟΥ 63), 45 50}- 
Ῥοβθὰ ΌΥ σδῃγ ἴο ἢᾶνε Ὀδοη δνοηρεά 
ὉΥ [6 ψοῦ5 ψ ΏΙΟἢ 5ΠΟΙΠΥ δἰεσναταβ 
Ὀερδῃ ἴο [41] ρου 76 ιβδ]θγη. ἢ 

4. Τα ἰμίθσῃδὶ ονάθηςα οἵ ἢ6 ΕΡΊ5116 
Ῥοϊηῖβ ἴῃ [ἢ βάτὴδ ἀϊχοοῖοη,. ΤΠε τδῃ 
ὙΠΟ χσανθαὶς ὨΙΠΊθ ΙΓ ἴο τι1ι5 ἴῃ 1ζ, 15 ἃ 
Ομτβιίδη, δηα γεῖ ἃ [6ὺγ; δηᾷ, ἃ5 βῇς ἢ, 
ποῖ βενοθὰ ἔσγοῃ ἴῃοβεα [εν ὙὙΎΟ, 
τπουρῇ [ΠΟΥ μαᾶὰ ποῖ γεὶ διηῦσδοθα 
ΟΠ βδηϊγ, τηϊρῆϊ Ὠογθαῦοῦ ὈδΟΟΙ6 
ΟὨΠβΏδηβ ; Οὴ6 ΨἼηΟ 5807 ἴὼ (ΓΙΌ ΔΏΪΥ 
ἴῃς σοτηρ]εϊίου δηὰ ρεσίδοοῃ οὗ ἴῃ6 
ΟΙάδσ σονθηδηῖ; ΨΏΟ ΡῥγΟΌΔΟΌΪ ἰἸοοϊοά 
ΟἹ 4}} σεηῦϊς Ομ βίδης 85 τεςεϊνοά 
ἰηῖο βγδδὶ; γεῖ ψουἹὰ ποῖ ἸΑΥ̓ οὐ ἴθ τὴ 
ἃ γοῖο οὗ Τά αῖξτα, Ὀυϊ σοηςεαςάα ἴο ἴΠ6 τὰ 
ἃ ᾿ΙὈδΥγ ἴῃαὶ μ6 ψουϊὰ ποῖ υ56 (ρτο- 
ὈΑΌΪΥ ἀἰὰ ποῖ ἀδ5:γ6) πιεῖ Τῆυ5 6 
85 συΔ]166 ἃ ἰο δοί 85 ἃ τῃεδα!δῖοσ, ἴῃ ἃ 
σΟΠΟΙ ΔΙ ΟΣΥ͂ 5ρί τις, ἰὰ [Π6 φυοϑίοη5 Ψ ΏΙΟΣ 
ΔΙΌΒ6 ; ΟΟΟΌΡΥηΡ ἃ Ροβιοῦ ΠΟΙ ννὰ5 
μα δοα Ῥζγονβιοηαὶ,; ψ Ὡ1]}|6 ἴῃ δΐ ν]ϑ ΔΈΩ 
οἵ 76 βα]θ πὶ τνὰβ ρθη ϊηρ, ὈΥ ΜὨΙΟΝ 
Οοά ἩΗϊπλβεἰ ἢ νὰ5 ἀρουΐ ἴο τρᾶκα ἴῃς οἹά 
ν Δ Ι5ἢ ΔΥ : δηᾶ Ἰοοκίηρ οἱ 4]} τῃϊηρϑ 
ΜΙ ἢ τὴς ῥσαςίοαὶ οὔ]εςοῖ οὗ Ῥσοϊηοηρ 
ἴμ6 αυϊεῖ ἀἰδομασσε οἵ ἀπίγ; πιῃοιυϊ 
ἰΔ5ῖ6 ἴοσ ϑροουϊδθοη, νι ἃ ροϑιᾶνε 
ΔΌΠΟΙΤΟΠΟΘ οὗ ΘΟΠΊΤΟΥΘΙΘΥ, 5 ΠΙῺρ 
ἐς φυ511005,᾿ ᾿ηραίϊοηϊ οὗ “ (Κ᾿ 45 ἃ 
Βυ δια [ῸΣ ψοσκ δηὰ 4 Πιηάσγαπμοα ἴὸ 
1.3 ὝὙὍΎΠα ροτγίγαιξ 15. ποῖ ψιμουΐϊ 115 
ἸἸΙΚοηθ55 ἴὸ ἴ6 πυηδῃ 5146 οἵ ἩΗϊς 
οἰαγασίεσ, ψῃο βρεῖς Ηὶ πϊρῃῖϊα ἴῃ 
ῬΙΑΥΘΙ ἴο Οοά, ΜΙ Ωρ, ἀνθ δραϊηϑῖ 
Ὦορο, ἴογ ἴβοθβα ψῆο τοπιβθα ἴο ὃ6 
ϑανεὰ ; [ἢῆ6ς Μδη οὗ βδοπον, οὗ κυβοι- 
ἰῃρ, οὗ ἴονα ; δδνθῦῖα ΟἿΪΥ ἴο 5ϊ, σηοϑβί 
οὗ 4}1 ἴο ΠΥΡΟΟΓΘΥ δῃὰ ορρσζϑϑβϑίοῃ οὗ 
[6 Ὀτοίῆγθη ; οἵ ψηοση 1ἴ νν85 βαἹά, “ Ηξδ 
581} ποῖ β(Πνθ ὩΟΥ ΟἿἿ ; ΠΕΙΙΠΟΙ 5}4]] 
ΔΩΥ͂ ΙΔ ὮΘΑΓ Η!5 νοῖὶοα ἴῃ ἴπ6 5ίσεεϊβ ; 
ἃ Ὀχυϊςοα τορὰ 5.14} Ηδ ποῖ Ὀσθακ, δῃά 
βιηοκίης Ηδαχ 584} Ηδ ποῖ αυθης!" 
(Μαιῖ. χὶ!, 19-21). 

4. ΤῊηϊβ Ἰοδὰβ υ8 8 5ίδερ ἔυτῖμεσ. δὲ 
Ῥαυὶ ἀεβοῦῖθεβ [ἢ] [4τὴε5 οὗ [6 ι58]6ΠῚ 
88 “16 1, οταΐβ ὑσοίμεοσ" (( 4]. 1, 19); ἃ 
1} 6 ἩΏΙΟὮ, Ἡμδίθνεσ σΔῪ Ὅδ ἴλ6 ῥγϑοῖδβα 

1 Ουοϊεά ἔγτοτῃ 7 οβορδυς ὈΥ Οτίρει, “ ς, (εἰς. 
ἦ, 47, 11. 13; Επεςοῦ. “Η. Ἐ. 11. 23. 

3 Τριὶς ποῖ εἶδασ ὙδΒοίδοῦ ἣ6 νας σῃδ δα ἴο 
866. ἴπαὶ ἰὶ γα ῥγονίβίοιι:δι, Βαϊ οἷ. ν. χ-Ὁ 
δόόπιβ ἴο τηλίτο ἐξ Ῥγοῦδοϊα. 

δ ρυΣς, “ ἰς δῖε ἀ, Ἀεὶ], Θο τίει, ὃ 144. 

ἹΝΤΚΑΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

᾿πἰογρσγοίδίοη ρίνθῃ το ἱΐ, Ἰταρἷ165 ἃ οἷοβα 
τοϊὶδῦοη. πο γαῖα “τς Ὀχεῖθγεη οὗ 
ἴῃς 1,οτὰ," 15 ἃ φιοβίίοῃ ψῃϊοἢ μ45 ὈδΘΏ 
Αἰσοδαν ἀϊδουθοοα ἴῃ τῃ6 δάδιοῃδὶ ἢοῖς 
οὨ δ8.. Μαίίζον, Ἄοἢ, χὶ, ; ἴο πῆς ἢ 6 
ΤΟΔΟΘΓ 15 Τείοιτεα, Βυϊ ἃ 6 5ΌΡΡΪ6- 
ΤΩΘΠΓΑΤΥ ΓΟΠΊΔΙΚΘ ΤΊΔΥ ποῖ 6 οὖ οὗ 
Ῥίαςθ ἤθσθο. ᾿ουρί]εθ5, ἰἃ 15 Βασὰ ἴο 
ΔΏΒΥΟΓΙ ἴΠ6 αυσϑίίοη ΡΟ νου ; Ὀδοδῦβ6 
ψ6 ἃῖο ἰοῖΐ ἴῃ Ἰρῃοσδηςς οὗ ἴῃς ἀφῖδι|5. 
ΑΙ] νουϊὰ ανθ Ὀδδῃ οἰθατ, ἢ [656 δὰ 
Ὀδοῃ το], Βυΐ ““ϑοιηθίδιην βοαϊοὰ Τῆ6 
1}Ρ5 οὗ (Ὡς Ενδηρεὶ!ϑῖ :" δῃηὰ 6 ἂύὲ Ἰοῖδ 
ἴο οὔοοβα διοὴρ Πυροίμεβεβ, ἴο Ἔν ΕΣΥ 
ΟἿ οὗ ψὩΙΟἢ ΟὈ]ΘΟΟἢ 5 ἢᾶνα ὈΘΘα ἔουηά 
ΟΥ̓ ΪἸηνοηῖοα, [1 15 ἴῃ6 οἱ 5ἴΟΥΎ ; “ποσὰ 
816 Οὐὔ]δοΠΟΩ5 ἴο ἃ ένωηι, ἀπ οὗ͵θα- 
[ἰοῃ5 ἴο ἃ υσοδμηε; γεῖ ΟἿ6 οὗ ἴδε ΟἿΟΣ 
ταυβὲ ὈῈ ἴπι|6." ὙΤῆδὶ τῇς ““ ὑγσεϊῆσθῃ " 
ὝΟΙΘ ΥὙΟΌΏΡΟΥ 5005 οὗ ΟἿΓ ΤΟΣ 5 ΤΟΙ ΠΟΥ, 
15 Ἰησοῃδιδίδης ψὰ (ἂς δος (μὲ τὰς 
οδάτρα οὗ ΗΙβ5 σοῖο ψ͵αϑ Ὀδαυοδίῃδά 
Ὀγ Ηϊτ, ἴῃ [6 μοὺγ οὗ ΗΙ5 ἀδαίῃ, ἴο 81. 
Τοῦ, Απά Ιἴ τηδΥ θὰ δα δά, ἴμδὶ ΠΟ ὶσ 
ἰητοσίογοηος τῇ [06 εοπμάυςϊ οὗ [6515 
(οορασε Μαῖί, χι!. 46 ; ΧΙ. 54-π6, 
Μαῖκ 1, 21, 21; ν1, 2, 4; [κ6 νἱῖ]. 
19-21), ἸΠΊΡ]165 ἰῃδῖ βοιηθ, 1ἢ ποῖ ]], 
οὗ ἴθ πὶ οτος οἱάοσ ἢδῃ Ηδ νᾶ5. ΤΠ 
Διρυσήθηῖ ΟἹ ἴῃ6 οἵδε 546 ἔσοσῃ ἴδ 6 
ψοσὰ “ Βτδί-Ὀοσῃ " ἴῃ [κ6 1, 7 (απά 
Ἐεοοϊνεὰ Τεχὶ οὗ Μαῖίί. 1. 25), ῥ]δυ5:- 
Ὁ]6 ἃς δἱ ἢἤσϑδτ ϑϑῆϊ 1ἴ βθδῖωβ, 15 ΠΟῊ 
ΞΘΏΘΓΣΑΙΙΥ ρίνθη ὑρ ; [Π6 Ἔχργοββίος Ὀεϊηρ 
(ΠΚ6 οΟὐγ “βοὴ δηᾶ μοῖγ") 20 1685 8Ρ0- 
ΡΠ οΔΌΪε ἴο Δ ΟὨΪΥ 50, ἴδῃ ἴο οὔς ὙΠο 
15 “ Βιβί ὈΟΤΩ ΔΙΔΟΠΡ ΤΊΔΗΥ͂ ὈΤΟΙΏΓΘΩ ;". 
᾿μδϑυηυοἢ ἃ5 ἰΐ στοίοσβ ἴο ἴῃ ἰατν, “ ὅδῃς- 
ἰν υὐΐο Με 411 τῆς διβίῬοσ, Ἡμαῖοο- 
νοῦ ορϑμοῖθ (ἢ6 πο διθοηρ ἴδῃς 
οὨΠ]άγθῃ οἵ [5τδεὶ" (Εχοά, χιϊ, 2, ΘΟ. 
12, 15): δηά ἴῃς ἰἄδθα νϑϊοὰ τὲ 6χ- 
ῬΙΌ5568 15 (δὶ οὗ σομπϑεοσδίου ἴο Οοά. 
Τῆς τΠΘΟΙΥ, ἰὼ το ΒΙΒΏΟΡ [1ἰρὰῖ- 
ἴοοϊ δοχιΐίθϑοθβ, [αὶ ΠΟΥ τεῖα 505 οὗ 
7οβορῃ ὉΥ͂ ἃ ἴΌπΠΟΣ Ἡΐδ, 15 ἴῃ δοοοσά- 
Δὴ06 Ὑ]ἢ (ἢ6 ῬγΟΡΔΌΙ ΠΥ [μὲ ΠΟΥ εσα 
οἰάογ ἴ8ῃ οὐὖγ 1οτά ; δυῖϊ 15 14 Ὀ]6, ̓ ἰκ6 
[Π6 ἔοιπηοῦ οὔθ, ἴο ἴῃς οὐ͵]δοίίοη [δαὶ [86 
ΒΙεσϑοὰ νι γρίηῃ μὰβ σοῃϑισηοά, δὲ ἴἢς 
ἀραῖ οὗ Οἢγχβὶ, ἴο ἴῆ6 οὔδτρε οὗ 8ιῖ. 
]ομῃ (“ Βεμοϊά τγ ὅοῃ ]---Βεμοϊὰ (ἣν 
Μοίμοσ!!" ΤοΒῃ χὶχ 26, 27). Αμὰ 
ἰδουρῇ 1 485 τοῦςσῃ οἵ δοοεοϊδβιοδὶ 
(τδάϊποη 1 115 ἔδνουσ, γεῖ, 85 ΒΟΟἢ ἂξ 
ΜῈ ΙΘΟΟρη 86 ἴῃ6 Δοῖ τπαὶ [Π6 ἴδσῖτω 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

“τ δε 15 ΕΘ ΔΕ υδεὰ οὗ ΔΩΥ͂ ΠΟΑΓ 
τεϊλῦνες (566 Ὁτ, ὟἾ. Η. ΜῺ1 “Οχἱ ἴδ6 
Ῥαηιπεϊσῦς ΤΏΘΟΙΥ,, Ῥ. 227, 549.). 11 
Οδά565 0 δᾶνε ΔΩΥ σϑδὶ βιρροσί ἴῃ ΗΟΪγ 
δΟΠρίατα, 

ς, Οκ [ἢς οἴποσ μαῃά, ἴῃς διηουηΐ οὗ 
ϑΟΠρίαγαὶ ον άθησα νοῦ ἢᾶ5 ἴο Ὀὃ6δ 56ῖ 
5166 ΟΥ ΘΧΡΙΔΙ Πα αὐγὰ ΌΥ ἴῃοβε ψΠ}Ο τσα- 
ἴπϑε ἴο Ἰἀδην [ἀτε65 ἴῃς 1,οτά᾽ 5 Ὀσοῖμοσ 
ὙΠ Ἰάηες. “τὰ 6 1π||6 (ὁ μικρός) 508 
οἵ ΑἸρβξυβ οὐ Ο]οραβ (ἴῃς ἰἀθη τ οὗ 
ἴλεθ6 ΠδΔτη65 Ὀείῃ ρ᾽ 5 ΠΟΙ ΠΕ Ρῥγονδά), ἐβ 
(οηϑ ἀγα ]6. 6 αν ἃ στιρῃϊ ἴο Αϑδυγηθ 
ἴμλι 81. Ραιὶ 4115 ἢ1πὶ ομϑ οἵ [Π6 ΑΡροβί!δβ; 
ῃοῖ ΟὨΪΥ͂ Ὀδοᾶι86 [15 15 ἴῃ6 τοτα δᾶ- 
ἘΠ] Ἰῃἐγρσοίδ  οἢ οὗ ἢ15 τνοσὰϑ ἴῃ (δἱἹ, 1. 
19 (ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ 
μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου) ; Ρυϊ 
δεοδθα ἴῃς δ]ϊοσηαῖινα ᾿μιοσρτοϊδΈοα, 
“οἴδεγ οἵ [ἢ6 ΑΡοβίϊεβ 1 547 οηδ ; ὑυϊ 
[1 515] 74 πλε65,᾿7 15 Ἄἐχοϊυ θα ὉῪ ψμαὶ [0]- 
ἰοτϑ ἴὴ ̓ ἰ, ὅ-9, ΏΟΓα (ἢ6 ᾿ΠΟ]6 βίσεηστα 
οὔ δὲ. Ῥδ0}} 5 διρυϊηδηΐ σεϑίβ ΟἹ ἴῃ ἴδοϊ 
ἴδαι τὴς ἴσος σβοσὰ 6 τηοῖ ου δα] 
ἴε τη 5, δηἀ ψ1Π Πότ ἢ ἰοστ,α] γ αἰνὰ 
186 Δεἰά οἵ Αροϑίοϊς Ἰδῦθουσ, "γεσα ποῖ 
οἷν Αροϑβίίθβ, Ὀυϊ ομϊοῦ ἀτλοηρ [ἢ 6 ΑΡοϑ- 
11ὲ5 1ἴὰ ἴῃ6 Θϑ δοη οὗ ἴμ6 Ομυτςοῇ,--- 
κ' 7λιμες, Οερῆδᾶϑ, δπὰ 7οῃπ, ἢ βεαπηχαὰ 
ἴο δ6 Ρ]ΠΑτβ,᾽ οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι. 
δὴ 6 ἅτε τεπηηἀδὰ οὗ ἰῃαϊ στοὺρ οὗ Τῆσγεε 
ππΠῚη ἴθ. Ὑνεῖνα, γῃ0 ΕΤα ἡδαζοϑβῖ ἴο 
ΟἿ [οτὰ ἴῃ βομγα οὗ ἴδ τηοϑί βοϊθηη 
δοῦϊβ οὗ Ηἰ5 δασίῃγ 16, Οθρμας δηά 
]οβῃ (15 μεθ), δηά ἴδε οἴμοτ 7δπ|68, 
ἴῃς 5οὴ οἵ Ζευεάςα. 

Αγδίῃ, 'ὰ σ (οσ. ἰχ. κ, ποίδιηρ βῃοσῖ οὗ 
ἴδε λβδυτηρίοι οὗ Δῃοίμεσ σερμδ5 θεϑι 65 
δὲ, Ῥείεσ οδὴ 7050}Ὁ ἴῃς βοεραγαίίοῃ οἵ [86 
ὑτεΐδγεη οἵ ἴῃς 1,οτγὰ, ψ3ο σε ἴμεσε τηθῆ- 
ἀοπεὰ, ἔτοσῃ ἴῃς ΑΡροϑἕίθϑβ ; δῃά [ἢς δτρυ- 
ἴρηΐῖ οὗ ἴῃ6 ραβϑᾶρῈ σϑαῦϊτος ἴῃδὶ (ΠΟΥ 
δου] 4}} ΒΡῈ οδ]] θὰ ΑΡροϑβίὶδβ ἴὰ ἴπ6 βᾶσῃηβ 
Βεῦ5ε. Απά 1 1 (ΟΥ. χν. ζ, “ω7Ω., ἴῃ 6 
Δρρεδιδηςες οἱ οὐγ 1,οτά δἰϊοσγ Η!ϊ5 χϑϑυτ- 
τεζὔου []] ἰηῖο ἔνγο ζτουρϑ8, 15ῖ. σθρ 85, 
οὐ ἴδε ἵγεῖνο, . . . ἴῃ ἔνα Βυπάτοά ; 
Τγ6. ἡβαιειι ... 8} (ῃ6 ΑΡοΞ1:165,. . . 

": 

δ βοός (εν. Βρ. ἰρμιίοοι, ἘΡ. (αἱ. Ρ. 252; 
(Ὁ, 260) Ἰανε μα ΤΗΝ 18αι της ἀρρεάγαηςα γγαῦ 
ἂς ταπήηρ-ροίηϊ ἴῃ (Βς 1ε οἵ ]απιεβ, ψγβο (ποῖ 
μονὰς δε εν εὰ Ὀείοτε) γᾶ 8 τοθγετιεα ΒΥ τ, Βαὶῖ 

δοοοκάϊηρ ἴο ἴΒς ΗΠ οὔτενς: (Ηἰεγοηγτη. 
᾿ἀς Υιῆς ΠΙυςισ.᾽ 2), Ῥμὶς ἢ ἰ5 ἀρρεαϊεὰ ἴοὸ ἱπ 
Ερρατὶ αἱ [5 γεν, οἰ σα Υ ἐσ ρ] 165. [δὲ [δίηεδ 
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ὟΥε σοποϊμάσ, (ἤδη, [παι ὅι, Ϊατηθ5 οὗ 
76 Γι 5416 πὶ, [ῃ6 Ὀσχοίθου οὗ οὖῦ 1,οσὰ, νγὰ5 
8ὴ “42οε. Αμὰ τπουρῇ παῖ Ψψοσὰ 15 
ΒΟΙ ΕΠ ΠΊ65 ἰουηά ἴῃ ἴῃς ἘΡΙΞ[1[65 ἰὼ ἃ 
56η56 ποῖ ΟὨΪΥ ἰοννεῦ ἴμδη, Ὀυϊ ἀϊθεγοηῖ 
ἴτοτλ ἴῃαξ ἴῃ ψΏΙΟΪ 11 15 ΔΡΡΙδἃ ἴο 1ῃ6 
Ἴνεῖνα δηά το 5ῖ. ῥα], Ὀείῃρ υϑεά οὗ 
[Π6 ΙΤὨΘΘΘΘΏΡΘΙΒ ΟΥ Διηραβθδάοιβ οὗ ἃ 
Ομυσοῦ ; γεῖ [Π15 16. ΟἿΪΥ 50 ἰῇ ρ88- 
ΒᾶΡ 65 ΠΘΓΕ ὯΟ Τηϊδίδκα οουϊὰ ἅγῖβα ; δηά 
σδῃηοῖ ὃς δατηεα ᾿ῃ ΔΩΥ ρᾶϑϑᾶρα ΝΏΘΙΟ 
[ῃς ἀΙαδισυ γ νγουἹὰ θῈ 50 στη θδαϊηρ ἃ5 
ἴῃ. 4]. 1. 19. Βεβιά6β5, δ: Ῥδι] 15 5βρθαῖκ- 
Ἰπρ' οὗ οὔθ ὙΠΟ ποῖ ΟἿΪΥ ννὰ8 δΔῃ Αροϑίϊθ, 
Ὀυϊ οσουρ!δα ἃ οὨϊοί ρῥίαος, 45 οὴς οὗ ἴῃ 68 
Τῆσχοα ψὴ0 ψ τα δοοουηίϊεα “ ΡΙ]αγ5.᾿" 

6. ΝΟΥ 15 1 τοσε ϑα[ἰϑίδοίοιῃυ ἴο 540 
[Πα [465 ἰῇ δογθ ὙΑΥ ΟΥ̓ ΟἴΠΘΙ ΟΔΙΩ6 ἴο 
Ὀ6 δὴ Αροβίῖθ, (δουρῇ ἢ6 ννὰ8 ποῖ 50 δἱ 
[η6 ἢτοῖ, Ν'ῆε 566 1 Αοῖΐβ ). 21-26, Πον 
οαγοί γ ἴῃς 4ια) τ βοδίίοηβ οῦα τηδγκοὰ 
οὐδ ψΠ]οΩ  τῈ ΟΥΑΙ ΔΑΣῪ ταα 1516 (ῸΣ 
(ἢ6 ΑΡοβ.]6ϑῃρ, δῃὰ ΌΥ ψμαΐ βοϊθίηῃ 
ΒΔ ΠΟΙΟΙ8 ἴῃαϊ οοα ψὰ5 σιδγάδαὰ ἀραϊησὶ 
ἸηςΓιϑίοη, [Ι͂ἢ ἴπ6 βρϑοῖϊδὶ οδβα οὗ ϑιῖ. 
Ραμ], ἢο Ππαὰ ποῖ ““σοτηρδηϊθα νἱ ἢ 
16} ““4}1} [Π6 {ἰπ|6 ἰμαΐὶ (ἢε Ἰμοτὰ [655 
ψοηΣ ἴῃ δηά ουἍ Διηοηρ " ἴθ, 6 566 
ἢον ἰοΥΠΊΑΙΪΥ 6 νγὰβ οδ θὰ δηὰ δ8ρ- 
Ροϊηϊθα ὈΥ 5ρθοὶδὶ σενεϊδίίοη, δηὰ ον 
“[Π6 510}}8 οὗ δὴ Αροϑβίϊε " δὲ ἰηάϊοδλιδὰ 
(Αςῖ5 χι. ; 1 Οοσ. 1χ.). Αμὰ δὄνϑῆ 50 
ἢδ δά ἴο τηδἰ ἰδίῃ ἃ σοῃίϊηυδὶ βίσυρ ρα 
ἢ [ἢ ρΑΙΏσαΥ 5 οὗ ἢ19 δυϊῃοιτν, νῃο 
ἀϊθρυϊεὰ 1[η6 ονάξης65 οἵἉ ἢϊ5 τηϊϑϑίοῃ, [ἢ 
ν]ονν οὗ 41] [15,11 15. ποῖ δᾶϑυ ἴο γεοορτιὶβα 
ἃ ῬΙοοσδβ5, ΕΥ̓ ΨὨΙΟΝ ΤΏΘΠ Κ͵Ο,, ἃ5 ἐξ 6Γα, 
Ἰηῖο Αροβίΐεβ. ὈΥ ἃ ζὑταάυδὶ ἐχρδῃβίοῃ οὗ 
[ΠΘΙΣ ῬΘΙΒΟΏΔ] ᾿ηδιδηςο, σιῖῆους Ὠινὶῃ δ 
ΤοΕν ἸΔΈ Οἢ ΟΥ Ὠυ Δ ΔρΡΡοΪη τη Ὡϊ, 

η. ΤΏΘΙα 15, ἰπογοίοστα, δνοῚ ρτοθᾶ- 
ὈΜΠγ, 2γίνιᾶ γαοΐε, [λαῖ [ἀτὴ65 “1ὴ6 ὈτοίῃοΓ 
οὗ οὐὖἦ Τοτὰ " νᾶ5, δοσυγαίοὶ Υ βρεακίηρ, 
οὐῦ Τιοσαβ οσουβίη, Ὀεοηρ ἴῃ6 508 οὗ 
“ἽΜατῖΥ οὗ (Ιοραβ," 15 τῃοϊμοῦ 5 5ἰβίοσ 

Ὑλ5 οηα οὗ ἴδο ἱποῖνα Ὑἶοὸ 86] ον τὐἱ ἢ 
ΟἸ σίϑὲ αἵ ἴδε Ῥαβοθδὶ βρρεσ. Αηὰ [ὃς οἷδοῦ 
Ὀτοῖδγοη ἃ στο οηδὰ 85 ὑδϊϊονοσα ἰὴ Αςῖς 
1.1 
ζω, πη Τοπ χίὶχ. 25, 18 ἃ σηϊξςίακο οὗ 

ἴπε ΑΟΝ., ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰγαςεδῦὶε ἴο ἴδ6 Ὑυϊσαῖς. 
ΤὮΕ ἴγο Ὠδηλος ἃσα, ἴῃ δοῖ, δββθηςα]γ αἀἰπαηςῖ, 

Κλωπᾶ: Ῥεΐπρ τε Ατασωδῖς ἜΡΓ (᾿Αλφαῖοε) ; Ἐπὶ 
Κλεοχᾶς Ὀεΐηρ ἃ Οὐτδοῖὶς πδῖηα βδοσίοποα σου 
Κλεόπατρος, 45 ᾿Αντιπᾶς ἴτοτῃ ᾿Αντίπατρος. Ἰζλεο- 
ταὶ Ὀεοοϊης, ΟΥ̓ οοριτδοϊίου, εἰἴμος Κλει- ΟΣ 
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(οΥ ρεῖδρϑβ ἢδῚ οουβὶη). Απά [ἴῃς ΟὨΪΥ 
ΤΟΠΊΔΙ ΩΡ 4] ΟΞ ΠΟῺ 566 5 ἴο Ὀ6, ὙΠΘΊΠΟΓ 
{Π15 σοῦ. ΠΥ 15 ἀδϑισογεὰ ὉΥ 7Θὁἢπ νἹ]. 
5, “ΝΕΙΠΕΣ ἀἸὰ Ηἱ85 Ὀσγεΐσεῃ Ὀεΐϊονα 
ου Ηϊη." [τ Πα5 Ὀδθὴ ἤδῆσα δϑοϑυτηθα 
ταὶ ποηθ οὗ ἴῃ6 Ὀτείῆγοη οουἹᾶὰ ἤᾶνα 
Ὀδοὴ οὗ [6 πυθοσ οὗ ἴῃ6 Ὑνεῖνα. 
Βυϊ {15 15 ἴο 5ἰταῖῃ (6 ἰδηρύασο οὗ 
δὲ, Τοῇη ἔᾶσ Ὀεγομα νῆαῖΐ 1 οδὴ ζσϑᾶ- 
ΒΟΏΔΌΪΝ 6 τηδάβ ἴο Ὁδᾶσ, [Ια [6 
ἢγϑὶ ρἷαςθ, ἴῃς νοτὰ ““ 6] 16ἴ" 15 υϑοᾶ Ἀγ 
[6 Ἐνδηρο δίς ἴῃ νάποὺβ 5ῃδάθς οὗ 
τηδδηΐηρ. Οὔβοτνο, “ Ηἰς ὧέραρίος ἘὯ6- 
ενεὰ οὐ ΗϊΪ πὶ," 7οἢη 11. τὰ ; δηά “ Β6- 
οδυ86 οὗ γοῦγ ὉΠΌ6]16Γ καϊὰ ἴο ἴΠο586 
ἀϊδοὶρῖο5 ψῆο παὰ Ῥδεὴ {γῖηρ, ᾿μουρἢ 
ἘΠΘΌΟΟΘΘΘΠΙΪΥ, ἴο οαϑὶ οὐ [6 6ν]] 5ρ1Π| 
(Μαῖξ. χνῖϊ. 20). ὙὍηὴ6 ὙΘΙΥ παιταῖνα 
ΠΟ. 5ἰαίο5 ἴῃαὶ ΗΠ Ὀτγοίῆσγοη αἱ ἠοὶ 
Ὀ6ΙΙανα οὐ Ηϊπι, 1 0]165 ἱπαΐ [ΠΟΥ ΘΙ 
διλοηρ Ηἰς5 10] ον 5 ; δηα 15 ΠΊΟΤΘ σΟἢ- 
βἰϑίεηϊ ὙΠ ἴῃ6 σοηΐυϑοα δηὰ ποι] α]γ 6χ- 
ΡῬΘοϊΔΕοη5 οὗ δαμποσθηῖς ἴδῃ ὙΠ τἢ 6 
ἀοϑῖρῃ5 οὔ δηθιηῖθθ. {ῚΠΟῪ δα πὸ Ὀσ]ϊοῖ 

Κλευ- (Κλεισθενής, ΚλεύδαμοΞς), Ὀπΐϊ ποῖ Κλω-. 
Απὰ Κλωπ- που]ὰ αν δε ρῥεου Σὶν Οοὗ- 
Ἰεοι Δ 0]ς ἱπ α Οτεεῖς πᾶς, 85 βυρροβιηρ 
κλώψ. (Εεηδη, “ Ἐναυρίϊες, ΑΡΡ., διᾶς ονοεῖ- 
Ἰοοϊκεά ἴδεςς οοηείἀετγαίομθ). [1 15 ἴσυς, [δᾶ 
]7εἐνγβ οσολβίοῃδ!Υ δἀορίοὰ Οτοεῖς οσ Κοπιδῃ 
πδῖγδ5 ῬΊΟΝ τοβο ]οα ποὶς οὐ ; δῃά ἴδυ5 
ΟΙορας απὰ (Ἰ]Ἰεοραβ πιῖρῃξ Ὅς πᾶπιεβ οὗ ἴδε 
δΔΙΏ6 γεζέόοη, Βαυῖ, ὄἜνεῇ ἴῃ (δ]5 οαϑε, (]Ἱορᾶβ 
σνουἹὰ Ὀς ἴΠε οτρίηδὶ πᾶσι. 1ὶ ἢδς ἱπάεοά Ὀδθῃ 
βαϊὰ πα Ἡερεβίρρυβ ο4}}5 (]οραβ ἴμε τρηἴφισδε 
οὗ Ϊαηςε5. Βιιῖ (ἢ]5 15 ἃ πικιβίαϊςθα. ἨΪ5 τγοσγάς, 85 
ᾳυοϊεὰ (Ευ5ο. Η. Ε. ἱν. 22) ατὰ μετὰ τὸ μαρτυ- 
ρῆσαι ᾿Ιάκωβον τὸν δίκαιον ὡς καὶ ὃ Κύριος ἐπὶ τῷ 
αὐτῷ λόγῳ, πάλιν ὃ ἐκ θείου αὐτοῦ Συμεὼν ὃ τοῦ 
Κλωπᾶ καθίσταται ἐπίσκοπο:" ὃν προέθεντο ε5, 
ὄντα ἀνεψιὸν τοῦ Κυρίου, δεύτερον. Ήετςε ἴδε νοτὰς 
ὁ ἐκ θείον αὐτοῦ ατε, Ὠονενεσ ΠΟΥ ἀτὸ ἴα κθ, 
αὐϊεννασγὰ ; 'δηᾶ, ρτασηπηδίϊοα!γ, αὐτοῦ ταϊρῆὶ 
ἐείεγ δἰἴμεῦ ἴο Κύριος οΥ ἴο ᾿Ιάκωβον. Βυῖ ἴδε 
ἑοοπίοχῖ, ἱπαϊοδύηρ ἰδὲ ἴῃς τεϊδιομϑὮΡ ἴοὸ οὺὖγ 
ΤΟΚῸ νγὰβ ἴδς6 τπϊὴρ Ὑῃϊοῖ χηλὰς 8}} ἄρτος ἴο 
Ἑσβοοβα ϑγῆδθοη, ψουὰ ὃς ἐμουρ ἴἰο ἀεοϊάα 
1ηαἴ θείον ὈεΪοηρβ ἰο Κύριος. Απὰ (μἷ5 Ὀδοοσηο5 
οογίαϊπ ΟῚ ὙγὙ6 ΠΟΙΠΊΡΑΓΟ ΔΠΟΙ͂ΒΟΓ 6, ἴῃ 
ὙΙΟΒ Ηεροβίρρυβ βᾶγϑ, μέχρις οὗ ὁ ἐκ θείου τοῦ 
Κυρίον ὁ προειρημένος Συμεὼν νἱὰς Κλωπᾶ συκο- 
φαντηθεὶς κ. τ. ἑ. (αρ. Εὐ5ς Ὁ. 111. 32). Ορ. Ευβερῖυ5 
ἈΪπΊβ ΙΓ ἴῃ 1. 11, Συμεῶνα τὸν τοῦ Κλωπᾶ... 
τοῦ τῆς ἀντόθι παροικίας θρόνον ἄξιον εἶναι δοκι- 
μάσαι, ἀνεψιόν γε, ὥς φασι, γεγονότα τοῦ Σωτῆρος" 
τὸν γὰρ οὖν Κλωπᾶν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ ὑπάρχειν 
᾿Ηγήσιππος ἱστορεῖ, ΤὨϊΐβ5 ψου]ὰ ἱπιρΡῚῪ ἃ ἀουδὶς 
Το ἰδ οπϑΐρ, δοοογάϊῃρ ἴο ἴῃς “μὰν σεῃθδΙοσγ. 
Απὰ, ᾿μαρωννα πάλιν... δεύτερον, ἴῃ ἴῃς ἔτγαρ- 
τηθηΐ ἢχϑὶ οἰϊεα, ἃζε ποῖ σλοσα νψογάς οἵ 50 Γρ]ὺ5- 
δε, δυϊ Ξυρσρεβὶ δὲ ϑγπίθου δηὰ ἢΐ5 ὑτεάδοαβ- 
ὅοσ εἰοοὰ ἴῃ ἴδς 5ᾶπιὸ ἀδρτεα οὗ σεϊδι ἱοσ ΒΡ ἴο 
οὖς [ΌΚΏ. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἸῺ [6511 δἱ 8]}, [ΠΥ σηυδὲ ἢανα Ὀδδη ἀδ- 
ΠΠΡεγαῖοὶυ υτρίηρ ΗἸπὶ το ἐχροβς Ηϊτηςο] 
ἴο ἀδαῖΐῃ. [1 β6ϑῖὴβ σγογα Γεδϑοηδῦϊα ἴο 
ΔΒΟΠΌ6 ἴο πο 80 ἱπδάδαυδίς ΟΥ οἴτο- 
δου 5 δα] οὕ, Δηα ΔῈ ἸΠΟΔΡΔΟΙΥ͂ [0 ἀρρσε- 
αἰδίϊης ἴῃς ἴτας παΐυτο οὗ [6 Κιηράοτα 
ὙὮ1Ο]. νγὰ5 ἴο Ὀ6 ἰηαυρυγαῖοα, Βυΐῖ, ἀνθ 
1ῚῸ 6 σταηΐϊεα, [ῃαἱ “(ἢ Ὀγεϊῆγδη " ρεῃ6- 
ΤΑΙ στουροα {πογηβοῖνοβ Ἰἢ (Πο56 τ ἢο 
ιποὰ το ναι [Π6 ὅοη οὗ ἴδε ΝΊσρίῃ, 
ΠΟΙ ΣΟΙΔ1ὴ5 ἃ ῬΔΙΡΑΌΪΟ (2114 ΟΥ̓ ̓ π τη ϊ5 
ἸΏ ΤΕΥΡτοϊδθοη οὗ Το Υἱῖ, 5. 1 σοη- 
νογῖβ ἃ ρέμεαί ἰηῖο ἃ “ριέυερ φαΐ Ῥτορο- 
5: !οἢ. 8ι.. Τοῃηβ ννοσάβ ἅγὲ ηοΐϊ δαυϊνα- 
Ἰεηὶ ἴο “42 ΗἩϊς Ὀτειῆγσγθη σᾶῖηθ,... .; 
ἴοσ ὩΘΙΠΟΣ ἀϊά α,») οΥΓ7 Ηϊβ Ὀσγοίῆσοη 
6] να οἡ Ηϊπι" Ὑεῖ [ἢ]5 15 ψῇδαῖ ἴῃς 
Διρυτηθηῖ Τεαυϊτεα, ὲ ἀο ποῖ Κῆον 
ΠΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ͂ “ Ὀτεῖῃγοη ἢ ἴΠ6τ6 ΕΓ : ἔουτ, 
ἴῆ6ς. 6δοὴβ οἵ Μαῖγ οἵ (Ι]οραβ, δῖε τωηθη- 
ποπδά ὉΥ Ὡδπηα; απά οὗ Ηἰς “"βἰβίθυϑβ " 
1ἴξ 15 581 ἃ “Ασὸ {Ποὺ ῃοΐ σά νι τις δ᾿ 
ΤὭΏρΙΘ ΙΔΥ αν ἢᾶνα Ὀδθὴ ΟἿΟΣ 
σου βῖη5 Ὀ6ϑι 65 1ἴῃ6 σὨ]άγοη οὗ (Ιορας 
δῃὰ Μαῖγ. Αἴ δὴγ σαῖς, οπὲ οΟΥὕΓἨἩἉ Ἁ ἴνο 
οὗ [πῃ ὈτοΙΏΣΘΏ πλΑΥ Ὦδνο ὈδΘῺ 6] Θνοτθ 
(αῇὰ 1’ 50, ΙΩΔΥ ὄνοὸὴ ἢᾶνε Ὅδθη 
ΑΡΟοΞ1165), ψιλοῦ ΔΩΥ͂ σοπισδαϊοῖοι ἴο 
ἴῃς ρφοηστγαὶ βἰδίοσηθηΐ οὗ 51. Τ᾿ ἢ. 

8. Αμὰ ναγουβ ἱποιάθηϊδὶ σοηδιἄδγα- 
ἤοῃ5 Ῥοϊηΐ ἴο ἴδε ϑβδάϊὴθ Ἴομο]υβίοῃ. 
ΟἿΪΥ ἵἴνο ρεΐβοῃϑβ δεατίηρ ἴπΠ6 πδιὴς οὗ 
7Άτηθϑ δὰ τη θη ΠἹοηδα [ἢ ἴῃ6 (οβροῖὶβ ογ 
[ῃὴ6 δαγὶγ ρματί οὗ ἴῃ6 ΑςἴΞ---ἰῃ6 δοὴ οἵ 
Ζεῦεάδο, δῃά [λ6 ςοὴ οὗ ΑἸρῆβιυβ. Αμά, 
αἴοσ [ῃ6. ἀδδίῃ οἵ ἴῃς ἰοσπλοσ, ατὴθ5 οὗ 
76 Πιβα]θηι 15 5Βροκθῃ οὗ ψΠπουϊ ΔΥ ἀ15- 
ποῦνε ορ πεῖ, 45 1 [6.6 ννᾶ5 ὯῸ ΟΡ ΟΓ 
ΔΏΟΙΠΟΓ ἴοσ βοῖῃ ἢς σου]ά Ρὲ τιϊϑία Κεῃ. 
Οοιήρασα Αοῖβ χὶ!. 2, ψ νοῦ. 17 οὗ 
(ῃ6 βᾶτηθ ομαρίοσ. Τῃαϊ ομα Αροϑῖὶς 
οΔ]16ἃ 7τλθ5 δῃοιυϊα 51:16 1]Ὺ αἸδαΡΡΘΑσ, 
Δα Δῃοίῃου δῃου ἃ 5:6} δηὰ ἐπη- 
ταραϊδίοὶν ἴακα ἢ15 ῥΐδαςθ, 15 ϑοδσζοαὶγ 
οὐδ 0] 6, Μοτγεονοσ, ἴπΠ6 ροβι!οη οἵ 
ῬΠΙΊΔΟΥ ΜΠΙΟ. ]ᾶπη65 δϑϑυπηθ5 ΔΙΏΟῺ 
ἴὴ6 ΑΡροϑῖϊο5 απα οἱάειβ. δ ΓΘ ϑαίθση, 
απ 16 τηδασκοὰ ἀσδίθιθηςα ψ Ὡς ἢ 9.. 
Ῥαὺυὶ βῆον5 τοννασαὰς ἢϊπι, 411] σοῖς ἴο 
Ἰηάϊοαῖς δὴ Αροϑβίῖθ, ποῖ “ Ῥοσῃ οι οἱ 
ἄπο τπἰπλ6," Ὀυϊ οης οὗ [ῃς Τ ΧΕεΪνο. 

9. Τῆς Ἰηΐοσγηδὶ εἊνϊάθηοςς ἔοι τῆς 
ἘΡΙβῖ]ὶς οἵ 8ι. 765, ἡ Ὠ]Οἢ μᾶ5 Ὀδθη 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ποιοοα δῖ 8]], 15 Ὧο 1655 ᾿τῦ ῃοτ- 
ἰδηῖ, Τὸ ἴδε ργεβθηΐ ΨΥ, 1 ΡΡΘδτβ 
ΔὈΒοΪυον ἀθοϊθῖνθ.Ό ΤῈ Ερίβι]α ἀοδς 
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ποῖ ᾿ηἀοοα δϑϑογὲ ἴπῸ τοῦδ ΑΡοϑβιίΐο- 
ΒΡ. [Ιἴ δϑϑευῖϊβ ῃοϊπίηρ δρουΐζ ἢ]η). 
Βυϊ (ΧΙ ἢ 15 ΘαΌΔΙΪΥ πηροτγίδηϊξ ἔοσ [Π6 
Ἰηετργοίδθοῃ οὗ ἴδε ψογάβς 1 Το πὶ νἱ!, 
5) ἴδ 15 Ὁπαυ ΒΠΟΏΔΌΪΝ (6 τοτκ οὗ ἃ 
οοῃϑίδηϊ Δηἀ ἀσνοῖοα [Ο]]ΟΥ ΤΟΥ οἵ 65115 
οἱ Ναζατεῖθ, [1{ἢ6 ἘΡΙ5116 15 τοδά σῇ 
τείεσοηος ἴο (π15 Ροϊηΐ, 1ἰ 5. ΠΚα5 (ἢ6 ΑΓ, 
τοῦτ ὈορΙπηηρ ἴο δηά, ἃ5 δῇ δοῦο οὗ 
ἴδε οἵαὶ ἱεδοῃηρ οὗ οὖγ Τιοσᾶ, [{ 15 
ὨΏρΟθ 0 ]Ὲ τὲ 1ὸ δῃουϊά αν Ὀδθη 
ττιτῖοη ΌὉΥ Δ Οὔδ ὮηΟ Πδά ποῖ, (Ὠτουρἢ- 
ουΐ ἴμε ψῇο]ς οουχδε οὗ (σις 5 ΤΩΙ ΒΊΓΥ, 
ἀπιηκ ἴῃ Ηἰς νογάς δηὰ βἰογεα [ἤθη ἴῃ 
ἐ)ς Βρασί, 611 ἢΪ5 Ο]6 βρὶπὶ να8 βδίεαροά 
ἴῃ 1061 Ἰηϑρίταϊοη. ὙΏΘΓΙΘ 15 ΞΟΔΙΌΕΙΥ ἃ 
1ουρῆϊ ἴῃ ἴῃ6 ΕἸΡ᾿ 516 οι σαπηοί 6 
πλοοὰ τὸ Ομ Π5 Ὁ} 5 ρεσϑοηδὶ τοδοῃτηρ. 1 
Τοῆη μᾶς ἰαϊῃ οἱ ἴἢ6 ϑανίοιτβ ὈΟΘΟΙῚ, 
]λτλθς ἢΔ5 βαῖ δῖ Ηἰς (δεῖ. 
ΝΟΥ 5 1ἴ ἃ5 1 τῃ15 οδῃ 6 ἰταςσϑα ἴο 

ἴῃς βἴυαγ οὗ ἴῃ6 ψτςτίθη νοϊυπγθ5 οὗ [ἴῃς 
Ἐνδῃρε]!ςῖβ - ΔΙ ΠΟ ΡὮ ἴἤοΤα 15, 845 τηὶρϊ 
δε ἀχρεοιθὰ, τοῖς [ἰκοπθθ5 ἴο δῖ. 
Μδιΐπενν (Ἐβρεοῖα}}γ ἴο ἴῃ6 ϑεπῆοη οἢ 
ἴδε Μουηι)3 [ὩΔῃ ἴο (ἢε τεβῖ, Νὸ 016 
ξτουηὰ οχιδὶς ἴοσ Ὀδονίησ ταὶ ἰῃς 
ὙΠῸ δὰ παὰ τῖῃ6 ορροχίυ!υ7 οἵ 

1 Ἀσπες, “Οεςοδιοδία ἃ, Ποῖ, ϑοιγ θη, 
8 143; “Ὑμέοϊορίε οἰγχέκίδημο,, ἱ. 456, τα- 
πιλικς τῃδἱ {με 41] υϑίοη5 ἴο ΟἸιτιϑ 5 ἀϊἰβοοῦγβοβ 
ἴῃ 51. [λπιεβ, ἃσὸ τόσα Ὡὐυσηθσουβ ἴζδη ἰπ 41} (Π6 
οἴδες Ἐρί5Ξ1165 τορεῖβετ. 

Σ (σπιρᾶτο,--- 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂,. 5Τ, ΙΑΜΕ5. 
νυ. 2 .. ἴ5;}.9 

4 .. ἵν.9 
»,9 11. 12; 11,17 
8 τὰ νς 
9 .. ἐπι. 18 
11,12 .. 1.2; ΥΟΊΟΙ ΙΣ 
19 “νι ἍΡ ΤΟ Ξέφ.γ 25} 11, 10, 11 
22 .. 20 
27 1]. 10, 11 
324. "(. ν. 12 
43 » 4 

Υ τς .. 1.13 
19 .. ΨΚ. 2, “σε 
24 .. ἦν. 4 
25 . ἵν. 173-16 

ΥῇΙ, 7. .. Πρ; ἵν. 11, σε. 
2 ..«. ἢ. 13 
7,11 .. ϑῦὃἢ 5, 17 
8 ἐν ἷνν71 
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16 .. ἴν. 12 
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βία γιηρ ΔΩΥ Οἠδ Οὗ [ῃ6 Ὑτιτδ (σο5ρ618. 
ΝΟΥ 15 ἴι6 ἸἰΚοηδ85 500}. 85 ἴο βυσραβῖ 
[815 Ἐχρδδύοῃ ; ἴῸΣ 10 σοῃβὶβῖβ, ποῖ 1 
νεῦρα] αυοϊδίίοηθ, θὰ ἴῃ τἴἢ6 τορτοάιϊο- 
ἄοῃ οὗ τῃ6 τοδομίηρ, [1ἰγηιθα το (ῃ6 
δοίια] αἀἸβοοῦγδος οὗ ἴῃς ϑανιουτῦ, δηά 
Τοϑι ἀὴρ ἴὰ ἴῃ6 ἰμουρῃϊς ταῖμοσ ἴδῃ 
[Ὡ6 ΘΧΡσαβϑ 5, 1 δυρχεβῖα ἴο υ5 [ῃαΐ 
ἴῃ6 Ἐνδηρο δῖ δηᾶ ἴῃ6 τεσ οὗ (ἢς 
ἘΡΙ56 αἀτον ἤοτλ ἃ ΟΟΙΏΠΊΟη 5ΟΌΓΤΟΘ 
ἴῃ ἴῃς Ἰνὴρ ψοσάς οἵὗὐ ἴῃς Ὀινὶης 
Τοδοῆοτ, ῬΙΟΡΔΟΌΪΝ ἴῃς 58:6 δοοοιηῖ 
Ϊ6 ἴο Ὀ6 ρίνδη οὗ [86 ράᾶσαὶ]]θὶ Ῥᾶββϑᾶρθβ 
(νΏΙΟἢ ἅτ δἷ5ϑο σεασκαῦϊθ) ἰὼ 88 
7λτὴεβ απὰ ὅι, Ῥείεσ: Απᾶὰ Ῥδϑσῆᾶρϑβ 
ἴῃς ντιοῦῖς Δρράγθηΐ σόϑοσνο ἴῃ σερατ 
ἴο ἴῃς Ἐδαεχτηρίίοι σου ρῇ ἴΠ6 ἀδαίῃ οὗ 
ΟἸμγῖβὲ (νη οἢ μᾶ5 Ὀδθὴ ἴἢ6 5βυῦ)εοῖ οὗ 
ΤΌ ΟὮ ΟΥ̓ ς 511), ἀηα ἢϊ5 σορίσονεσον ΜΙΝ 
106 υπη]ονίηρ, 11{61655 οὐ ΠΟΟΟΧΥ οἱ Ῥδσι- 
5815, 7}}}} Ὀδσοπηα τοσα οἰθαυν 1η16]]1- 
οἰ ]6, δὰ νϊενν δα 1η [ἢ]15 ΠρὮϊ, ἃ5 τεβεοῖ- 
ἴηρ ἴδε δοίυδ] ἰεδομίηρ οὗ ἢ15 ᾿ἰνίηρ 1,οτά, 

1. 

5. 7465, σῆ16 ρονοσηϊὴρ [6 
Μοῖποσ Οδυσοῇ οὗ [6πιβαϊεῖη, ττοῖς ἴο 
“τῆς νεῖν {Π065 1ὴ ἴῃ6 αἸϑροσβί θη" 
(οτα 15 βοηθοί ῖηρ 1464] ἴῃ ἴῃ 6 Ἔχρσθϑ- 
ΒΙου ; οἷ, Μαῖϊ. χῖχ. 28), ψ ἢ ἃ βοτὶ οὗ 
ῬαιΠ σοῦδὶ δαί ῃοτῖν, 1 ποῖ δοῖπδὶ 7011 5- 
ἀϊοῖίοη. ἘῸΥ [Π6 [ἐγ γῆὴο ψΕ͵Ὲ 5οδῖ- 
ἴεγοὰ δῇγοδά, ννγεῖς ννοῃΐ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ἴῃς 
Θοοϊοϑιαϑοαὶ δυϊῃουι 65 δἱ ΓΘ  βα θα 
ἴος αϊτθοοῦοῃ, δηὰ ἴο στεοεῖνεα ἀθοσθοβ 
ἔγοτῃ πο. 2 Αμὰ τἢυ5 ἴῃο56 [ον ῆΟ 
μδαὰ Ὀεϊιενθα ἴῃ (Ὠσιδὶ γαῖ δσεδαῦν 
Ῥτδρασεὰ ἴο ἰοοῖ ἴοσ συϊάδμπος δηά ἀοο- 

. 5.;..:- 
5Τ. [ΑΜΕ8. 5Τ. ῬΕΤΕΒ. 

ἱ. 2,3 ϊ. 6, 7 
1ο, αὶ ἷ. 24; ἷν. 12 
18 Ἰ.. 3, 23 
21 11. Ζ, 2 

1]. 7 . ἵν. 14 
δι, 13 .. ἷἱἰν 12 
ἷν Σ .. ἅμ στ 

6,7, 1΄1᾽ὸ .. ὟΥ. ὁ 9 
Υ. 20 ...0 Ψ, 

Ετοτὰ ἃ Ἄσοτηραγίθοῃ οὗ ἴδπεϑθε ἢ 11 ἰ5 
ἱπέοστεά ὉΥ βοιὴς ἴμπαὶ 5:1. Ῥεῖεγ μαά ἴῃς Ερίβι]ε 
οὗ ϑ8ῖ. 7]απιὸ5 Ὀείοτε ἢἰτ,. 

3 Ἑτοπὶ Αοῖς ἰχ. 2, ἰ ΔρΡῥεαᾶγβ ἴδαϊ ἴπ6 ίρἢ 
Ῥτίεσὶ οουἹά ἰδθὰθ Ὦ15 ψαιτδηῖ ἴο [6 ΞΥΠΔρΡΌρΡΙΟΒ 
αἱ Ἰϑάτηδβους, ἴο Ὀἱπὰ δὴν [ἐγ 80 γγΕγα ἴλεγα 
δοουξεὰ οὗ Πεσαβύ, δηὰ ἴὸ βεμά ἔδεπὶ ἴο [εγαβδ. 
Ἰει ἔοτ ἔγίδὶ, ν 
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πο, ἴο πὶ γὴ0 5ἰοοά δὲ ἴῃς ποδὰ οἵ 
[ῃ6 Ομπιβθδη Ομυσοῦ δ Γ σιβαίθοη, ΝὸῸ 
οἴμοσ Αροβῆὶς οὐ Βιβϑῆορ ἽοουἹὰ οἶδὶπὶ 
1Ποὶγ διϊθητοη ῬΓΘΟΙ ΘΟ ἴῃ ἴῃ 5818 
ΨΑΥ. Τῃς ΟὨυτχοῆοβ οὗ Τονϑῃ (Ὠγί5- 
ἤδῃ5 Ὀεϊοηρεά (το υ56 ἃ τῆοσε τηοάδγῃ 
ΘοοἰΘϑἰαϑίοδὶ ρἢγα56) ἴο ῃ15 “οὐβαάϊθηςς," 
ἴη [ηὴ6 βᾶη6 ὙΑΥ ἃ59 ἴῃοβε οἵ Ἐομηῖα, 
ΟοΙοββ8θ, ὅζε. (ενθη ψὯ1|6 γεῖ ὕ 5660) 
Ὀεϊοηρεά ἴο ὅ:. Ῥαυ] 8. Τῆς οατα οὗ 8]]} 
[656 Ο υτοῆθ5 σαπλ6 ΠΡΟῺ Ὠ]ΠῚ. 

1115 Ποσα (ἀκθὴ ἴοσ ρστδηϊδα τὲ ἴἢς 
“πινοῖνο {065 ([ῃ6 παῖὴς δανιὴρ ὃ6- 
σομῖδ ἴθοη!οΔ), ᾿πουρὴ ἴῃ δοῖπ4] Ὠυ ΓΟ Γ 
Πδά Ὀδδη ἰοβῖ ; 5866 ποΐβ οἱ ἷ. ἵ, δηὰ 
σοιήρασα “τῇς ΤὨΪ Τον5᾽" οἵ ΘΑΙΥ 
ἘοπΊδηῃ ΠΙβίοΟΓΥ) ἂύο (ἢ δείευΐμρ 675, 
ΠΟΒ6 ἰδ τννγὰ5 ἰῇ ἃ Μαοβϑίδῃ αὐἱγέαιν 
ἔνθ. 80 τυυ ἢ 56 Ιη5 Οἶθαῦ ; Δ ΠουρΡἢ ἰΐ 
τοαυΐσγαβ ἴο Ὀ6 ρυδτάσα Ὀγ Τογίδ! ἢ σεβοῦ- 
νδίίοηβ. Ἐοσ,-- 

1. Οδηθ]ε5 δάπιοά ᾿ῃηΐο ΟΠυσοῇ ας 
ΨΏΙΟΝ ἡ Τα 1η τὰς τηδῖη 7 ον 5 ἢ, σου]ὰ 
ποῖ Ὁ6 Θχοϊυάεᾶά, ὙΠΘΥ 1αὰ Ὀδδη τα- 
οσαἰνοά τηἴο “τῆς ἴτας 5γδ6]." 

2. ΤΏΘΙΘ ΠΊΔΥ ᾶνα Ὀδθ6Ω “8 τηϊχοά 
του τὰς, 4 βοασϊηρ, ἰπαδίειτηϊηδία 
δηϊοιηΐ οὐ 561} -ΟὨ 5. ΙΔΏΣΥ,---ἰῃῇῈ οη- 
αυϊπηρ, [6 ἀουδῦηῃρ, δπὰ ἴἢ6 ἀουθ]ε- 
τηϊηἀ64,--- ἢ οἢ Π6 οουϊά ποῖ Θχοϊυάθ 
ἴστουιλ ἢ15 τπουρῃϊα ψὯ16Ὲ Ὑτιπηρ ἔτοπὶ 
7ΘΓ 54] 6 πὶ ἴο ἢϊ5 Ὀτοιῆσγοη οὗ ἴῃς ἀϊ5- 
ῬοΊβΊοη. 

4. Δηὰ 5Ε1]] ὈΤΙΠΘΥ : 85 ΠΟΙ ΠΕΣ 6 ΠΟΥ 
ἴΠογ Παά ςσραβεα ἴο Ὀ6 [675 οἢ ὈδοοτΏ δ 
Ομπϑίδηϑ, Ὀυϊ 41} τεϊαϊηθα {ΠΟΤ τηθτη- 
ὈΘΙΒΒΙΡ ἴῃ ΤΠΘΙΣ δηςσιϊθηΐ σοστητη ΘΔ ἢ, 
ὙΠΟ νὰ9 Οδυχοῦ δηὰ ϑίδία 1 Οἤσ, 
ΔΒΒΟΙΌΠΩρΡ [ΠΘΙΓ παι οη Δ ΠΥ, Δ πα ΚΘ δτηρ 
[ῃ6 ψΟΙΒΠΙΡ οὗ ἴῇ6 Τερ]Ὲ δηᾶ τῆς 
ϑΥπᾶρορια,; [ΠΥ σουἹὰ ποῖ ἔοχρεῖ ἴχοβα 
ὙΠΟ, [Πουρἢ 5111 υποσοηνοχίθα, ψ σα γεῖ 
ἴΠ ΕΙΣ Ὀσοῖσθη 45 [ενν5, δηα τηἱρῃϊ Ὠεζο- 
αἴιϊοσ Ὀδοοὴβ 850 ἰὰ ἃ ΠῈΣ 56 Ώ56, 85 
Ομ δηϑ 4150. 

Απα {τδετγείοσθ, δ μουρῇ ἰξὸ πουἹὰ ὈὲἊ 
ΤΟΙ ἴο 54Υ ἴῃαϊ τῇς ΕΡΙ5[]ῖ6 νγᾶβ 
δαἀαγτοςθοα ἴο ἴῃ6 ὑπ 6] ον ὴρ 845 ΜῈ]}} ἃ5 
ἴο 1ἴῃ6 σοηνεγίοα 16), 6 ΤΊΔΥ Δαπῖ 
ἴπδὲ ἴῃς ἰδεϊηρ οὗ [ἢ18 ὈτοϊΠογΒοοά ἢδ5 
δὰ 115 Ἰηδυδηος ἴῇ ἴῃ6 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 
Ἠυοζυδίηρ ΑΥ ἴῃ νη οἢ [δ6 βυβοτηρ 
Ομ γϑείδηβ δῃὰ (ΠΕΣ ΟΡΡΓΟβ8015 ἃ. 

1 ὅ6ς ἰϊ. 2, ὍΒετα ἴπ6 ΓΟ γςἴδηῃ ἈΘΘΟΣΩΘΪΥ ἰς 
οΔ]]εὰ ““γοὺς Ἔσγηδροριιο."" 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΒΡΟΚοη οὗ, δηὰ οἷα5θθς οὐὗἩἨ ἁ ῬΕΙβοῺβ ἃ1Ὸ 
ΔΌΟΞΙΓΟΡΙΘοα ὴῸ ΤΟδῃ δοδυοοῖὶγ ἤᾶνα 
Ῥτεϊεηάδά ἴο ὈῈ (τ βδηβ ἰῃ ΔΗΥ͂ 5656. 
566 ἴῃ6 ηοΐ65 Οἢ ἱν. 2, 13; νΟ 1. 

11. 

Ὑγπίίθη ἔτοσῃ 76γυβα]θπὶ ἴο ἴῃς Γ6ὺν5 
οὗ τῆς Ὠ᾿δροσβίου, ἴῃς Ἐρί δεῖς 15, νι ἢ- 
ουΐῪξ ῥσο)υάϊος ἴο 15 ΟΠ βδῃ ΤΠασάαςῖοσ, 
δηᾶ ποῖ ῃοιδηστηρ [ἢ 6 ΣΟΙ Δ ΚΑ Ὁ] σοτ- 
Τοοΐῃ655 οὗ 115 ατεεῖκ ἀϊσοη (4 οἤδτ- 
Δοίο 5. ὙΠΟ. Πᾶς βου ον τοσεινοά 
[ῃ6 αἰξοητίοη παῖ 1 ἄδβογνθ5), 6556 ῃ- 
ἨΔγ Ηδερτονν ἴῃ ἴοης οὗ (πουρῆϊ δὰ 
ἴδο!ρ, δηὰ ὄνθὴ Ῥηγαβθοίοργ [Ι͂ἢ 
ΘΥΘΙῪ ῬΑΓΑΡΥΔΡὮ ἰδ τειηϊηβ 5 οὗ ἴῃς 
(Θδοπιηρ οὗ [Π6 ϑανίουσ Η πιο Βαυϊΐῖ 
[ΠῸ νϑϑ561 1 οἢ τεσοινοά ΗΠ ψογὰς ῃαὰ 
ἢχθὲ δοθῆ πδυθδὰ ψΠῊ τἢ6 Ρῥδου]αγ 
Ομαγδοῖοσ οἵ ϑϑηίς, δηὰ δβϑρθοία!ν 
Ἡοῦτον, οὐασχο, ΤὮδ Ῥχγονοσῦϊαὶ Βοοϊκς 
οὗ ἴῃς [εν τῖθα ἰῇ οὐσγ ἰῃουρῆϊθ ἃ5 ψ6 
τοδὰ ἴῃς Ἐρίβι]6, ακα ἴῃ {Π6ῚΓ σομοσαὶ 
οἴἢ!ο4] σμαγαςίοσ, δηα, δβϑρθοίδ!γ, ἴῃ 
ΤΏΘΙΣ ΡΟ ΔΥ ἀσνεϊορσηθηΐς οὗ (6 ἰάθα 
οἵ “ γυιβάοῃμ." 1 ΤΑΥ͂ ΡΕΙᾶΡ5 δαάπιῖΐ 
οὗἩἨ ἀουδὶ θεῖα ἴῃ6 Ῥοοκα οὗ “7Τῇῆ6 
ΥΙβάοτμῃ οὗ ϑοϊογηλοη ̓  δῃὰ " Εκοϊδϑὶαϑξίι- 
Οὐ 8᾽ 416 δΔπιοηρ ἴῃ6 δοίυδ] βουσοθϑ οὗ ϑῖ. 
7Άτη 655 τϑδομιηρ, ΟΓΥ ὙΠΕΙΠΕΥ [ΠΟΥ Ὅ.ὰ 
ΤΩΘΤΟΙΥ ἴο Ὀ6 Ἰοοκοά ὕροῇ 85 ᾿πἰθιτηδάϊδία 
Ῥτοάυοῖβ οὗ ἴῃ 584π|6 βοῆοοὶ οὗ 1πουρῆϊ 
Δηα ΡὨΣΟΒΟΡΏΥ, ἴῃ ὨΙοΐΝ [6 ΓΘ 158} ταϊηὰ 
ἰουπὰ 115 σοηροηϊαὶ Βρῆθγα ἔτοτῃ [πε ἀδγϑ 
οὗ ϑοϊοπίοῃ ἴο ἴποβα οἵ ϑ8ῖ, [δθ9. Ὑεῖ 
[6 ΤΟϑΟ ΠΑ 65 566 πὶ ἴο0 ΤΊΔΩΥ δηά 
ἴοο δἰ Πκίηρ ἴο Ὀ6 ἴῃ Ἔχρίδιηβὰ ; δῃηά ἰἴ 
15 πιοϑῖ ὑσόῦρδῦϊα (μαΐ ΤΟΥ ᾿πάϊοδῖθ ΔῈ 
δοῖιι41 δῃὰ ἐγ} 1 Γ  δοσυδϊηΐδηος ἢ 
411 ([ῃ6 50-“Δ4116ἀ “ϑαριθηῦαὶ θοοῖκβ.᾽ 866 
Αἀαϊτίομαὶ Νοῖβδ δὲ δηὰ οἵ Ἵοἢ. ἰ.. 

Αραΐη, ἴῃ6 ϑίγθϑ5 ἰα]ἃ οἡ δϊη5 οἵ [ἢ6 
ἴοῆρσιο δηὰ οἡ [ἢ6 ὉΠΓΌ]1Πη655 οὗ (Παϊ 
ΤΩΘΙΩΌΕΟΥ, δηὰ [ἢ 6 ΣΔΘΙΔΠΟΠΟΙΥ Ρἱοΐασα οὗ 
[Π6 5064] γεϊδϊ!οη8 οὗ σίςἢῃ!:. δηὰ Ροοσ,- 
Αἰτηοϑβὶ Βυ πο υτήου 5 ΜΠ ΟΡ Γόσβοσβ δηά 
ΟΡΡΙΘϑβθΩ, --βϑθη ἴο ΟΔΥΥΥ 858 ὈδΔοκ ἴο 
ἴῃ. 58Π1|6 βἴοσεῃοιϑε οἵ ὑγασῆσδὶ ὄἊχρο- 
Τίοηο6. ἘσυδΠν οπατγαοίετιβιῖς δηὰ σο- 
ΤΩΔΙΚΑΌΪΘ, ΟΞ ΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ σοηίταϑὲ ἢ 1Π6 
ἀτρυταδηίαίἷνε ἰταΐϊη8 οὗ τπουρῆς δηὰ 

᾿Εκ, λογίζεσθαι εἰς δικαιοσύνην --- ἀφιέναι 
παραπτώματα -- προσωποληψία --- προσωποληπτεῖν 
--προσευχῇ προσεύχεσθαι---ἀκροατὴς ἐπιλησμο- 
γῆς͵ ἄς, 
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οἰοφεῖγ-Ἰκοα βἰδίειηθηῖβ ἴο ΠΟ. τα 
816 δΔοσυβίοτηθα ἴῃ 8ι. Ρδυ}}5 ὙΠΌΏΠρΒ, 15 
ἴῆς δοιρὲ σηοόσγηῖς ἔοστῃ οὗ δηυ πο ΠΟ ἢ 
πῇοι οἴδη ἀϊδρι 565 [ὴ6 Γαδὶ οἰ Οθθῃ 6585 
οἵ ἴδε σοῃπποχίοη οὗ ἴῃς πουρηϊθ. Ηρα 
πὸ οἴδῃ θεὰ ἴο 855 στοὰ “1ἴὴ6 τψοτσὰς 
οἵ ἴῃ ῖϑ6 δηὰ τῆοῖγ ἀδιῖς Ξαυηρ5" ἴο 
[86 ογασυϊλσ υἱεγδῃςοϑ οὗ ἴη6 ῥσορμεῖ 

50 «ἶβο, :ποϊεδα οὗ ζϑῆδσαὶ βἰδϊθηγθηῖΐϑ, 
δὲ. [π|6ὲ5 15 ἰοῃά οὗ ρἰδοιηρ Ὀείοσθ 5 ἴῃ 
ἃ ςοῃοζεῖθ ΌΤΙ ΓΟ β ηἸΔΈΟΙ5 Οὔ ϑοΘ 65 
Υἱνἶγ, δἰσηοσῖ ἀσασαδίοδ!ν, τϑα] βίην ἴο 
ΟἿΓ ἱρά ΠΟη5 ἴῃ Ἰ655005 ὙΠΙΟῈ ἢς 
ΜΠ58Π65 ἴο δηΐοσοσ.; Απὰ ψ] ἴῃ656 ἀρ41} 
ἅ16 ςοηηῃοοῖϊοά [ἢ ῥΙοίυταβαια Δ]1υ5]ο 53, 

τος Οο]]οσίοεσ οἱ Υ. 19. 
3 ΞΕ κχιὶ. τι, 24 ; ἰὶ. 2, “εῷ4.» ὅο. 
8 ἼΒΟΙΕ 18 ΣΊΟΓΕ ἱπηΔΡΌΤΥ ἀσγαῦχῃ ἤγοτη ΣΊΘΤ6 
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850 υΙΊΘΓΟΙ ἰὴ [6 ἘΡΙ5116, το (6 Ρῇδῃο- 
ταθὴᾷ οὗ ἴῃ6 ουϊνατα νοι], δατίῆ, δηὰ 
568, ἃ 5ΚΥ; ψὨϊο Ὀάϑρεακ (ῃς 76, 
--ἰὰθ πδᾶνα οὗ Ῥδ δβίπο,;---δηά ἀῦονα 
411, ἴᾷς ἀονοϊοα ἀἰδοὶρῖὶα οὗ Ηϊὰ ψἢο 
“Κηον [ἢ6 μ᾽οαβδηϊ ΨΑΥ ἢ" οὗ ἰἐδομίηρ ὉΥ͂ 
ῬΑΙΔΡΌΪ65. 

παῖαγαϊ ὑμθποπησηδ ἴῃ ἴῃς οπα 5Ξβοτὶ Ερίβιἷα οὗ 
σῖ. ]απιεβ, {πὰ ἴῃ 41} 51. Ῥαὺ] 5 Ἐρίβι]εβ ρυῖ 
τορεῖβεσ." (Ηονξοη, " ΗἩυΐδεδῃ 1, δοΐυγεβ,᾽ Ρ. 6, 
Βοῖοσ.) 

1 υρ, ’ ΕΠη]εἰταπρ,᾽ 11. δ 154, ποῖος ἴῃς Ἰοςαὶ 
οοἰουπηρ ; πεὶρῃρουτμοοὰ ἴο ἴμθ 5εὰ (ἰ. 6; 
1. 4); ἃ ΟΟυΠΙΓΥ οὗ οΪΐνεβ, υἱῆθβ, δηὰ ἣρς 
(112. 12) ; ψὮογα 541} 5ρυρϑ γα πόουχῃ (11. 1Σ, 
12); ὍΠοΙα ἀτουγσῆϊ (ν. 17, 18) δηὰ ἴδ. Ποῖ 
νη (1. 11) τοῖς ἀγοδάθά ; δπὰ ἴῃς δα ὶγ πὰ 
Ἰαῖα σαϊῃ (ν. 7) νδβ Ἰοοίςς ἃ ἔοσ. 

[Ν.Β.---Ἴ ες Ἑάϊίοτ ἔδεϊς 1 ὨΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο 5ἰδίβ (αὶ ἴῃς ψο]8 οὗ [6 ῥχσο- 
ςράϊηρ Ιηϊτοἀυσοι δηὰ οὗ ἴπ6 [Ὁ] ονίησ ποῖθ5 γαῦα δοῖ ΠΡ δηα δΏΔΙΪΥ τανϊβαά 
ἴῃ ΘΕΡΙΘΙΩΌΘΙ 1877. ΑἿΥ οοἰποϊάδηςθς Ὀαδίνθθῃ (ἢ ρατὶ οὗἩ [ἴῃ6 γγοῦῖκ δηά οἵδοσ 
Ρυδ]οδἤῆομς πϑϊοδ πᾶνα ἀρρϑασαὰ βἰπος ἴμαὶ ἀδίθ ἀγα ρυγεὶγ δος θη .8}.]} 



ΤΗΝ σΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΕἘΡΙΒΡΤΙΕ ΟΕ 

ΤΑΜΕΞΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Ί. 

ΙῚ Ἦ αγέ ἴο γεοίο τρρεῦΐδρ᾽ 164 “70:5, αὶ 9 ατξ 
2αἰοηες ο7 Οοά, 13. α»α ἐρε 1:7 ἐγίαίς ποΐ 9 
ἡρη)ιίε 7 τυεαξηιέες, Οὗ τίς, το ἀδηηι, 10 
ὑμέ γαίδεν 19 λἀεαγάερ ἰο 414 τυογά͵ ἐρ νεφα αΐξ 
ἐπ 1, ἀκα ἰο ὧο {λεγεαεγ. 26 Οἰδλεγισέξό 
γη|6ε 72} “έεγ, μέ μπευεῦ δέ ἐγμῖν γε σίοις. 

ΟΗΑΡ, 1. 1. γανιε..1 ον ἴῃ6 Ῥεσβοῃδὶ 
ηιιεϑῖίοηβ σοπησοϊοα νυ Ἐμ5 πᾶτηο, 5ε6 ἴῃς 
Ιηϊτοάυςίοη. 

α “ἐγυαπί ΟΓΟοά ἀπά οΓ1δὲ  ογά ὕει Ορνὶ.1.} 
Μόοτο Ὄὀχδοῖγυ, σίασυε, δοπάριαπ, οὗ Ηΐμλ ννῇο 
ἢδς Ῥυτοδαϑοά ι.8 ἴο Ηἰπιϑοῖ ΤῈ νοσγὰ ἰ5 
Ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΣΠΥ͂ 50 Ππασγϑ 85 1 ϑθεῖη5 ἴο ἴἤοϑ6 
ψἢο Ιοοἱκ αἵ 5] δΥοΥῪ ΟὨΪ οὐ 115 {γαρὶς 5άθ. 
ον»ιοτἰς 514 065 ὙΕΙ͂ υ.50.2}}} τῦς]]} ττεδϊοά (51. 
Τκο νἱ. 21); [ουσῇ (818 ἀορεπάοα οἡ ἃ 
Τηλϑίογ 8 [ΠΏ ΡΟΓ ΟΥ ΟΔρτῖςθ. Ὅν Κηονν οὗ 0 
Βουβεβοϊά ϑεγνδηΐβ, ὄχοερῖ ϑἴδνοϑ, 'ἰῃ Οσδθοθ 
οΟΥ αἱ Ἀοπὶς (ς. 1.831. “αν ἔα). δῖ, Ῥδυὶ 
565 ἴῃς ψοτγὰ οἵ δἰτλβοὶ, θοϊἢ ἢ ἴθ Ἐ[]6 
οὗ δῃὴ Αροβίϊὶς (Πι τ ΤΙΣ, 1. 1), δηά 
ψδους τὸ (ΡΙ]]. 1. 1); 58ε6ὲ ἴοο  Ρεῖοσγ ὶ, σα; 
ΤΙυάε τ. [ἔ βθοπὶβ ἴο 1 ςοαῖας βοπὶς (Που ΡΣ ἢ 
πηἀοβηθα) τ ἸΞΌΎΥ, οπά ἴδ6 ΟΓΑΪΠΑΣΥ͂ 
ΟἸ σι βιϊδη 5 σεϊδίίοῃ ἴο δῖ5 1,οτά (566 2 ΤΊπ.. 
11, 24). ϑοιηθ, σοιηραγίηρ ἴἢ6 υϑᾶρὸ οὗ ἴδ6 
Ἡδοῦτενν ργορδεῖβ, ὄυθὴ {8 1ηΚ ἰἴ Ξ Αροβίϊα. 
ἴπ Ϊ]οδη χν. 1:ς, Ομ σῖϑὶ ς 8115 (με ἀϊβοῖρ] 65 πὸ 
ἸΟΏΡΟΙ ““βεγυδηΐβ᾽ (ϑ5ἰανθβϑὺ, υυΐ “ποηάς.; 
Οοπιρασο ψΠδὶ 15 βαιά οἵ Μοϑἕβ ἴῃ Νυπι. χίϊ. 
7, ἍΜ Εχοά. ΧΧΧΙΪ, σὰ; Ηθδ. "1. 2--Ξ. 
ΤΒΕ Τςο-ογάϊηδία πηοητίο οὗ Οοά απὰ ἴῃς 

Τιογὰ |ε58059 ΟΠ γίϑξ ἱπιρὶϊε5 ἴδπεῖς οο-οαυδὶ 
ἀϊξηγ. Απὰ Ιξ δοοογάβ ψἱῖ δῖ, [Ἀ: 658 
νίονν οὗ [6 οὔδθηςββ οὗ ἴπε οἱὰ δηά πεν 
ΠΙΒΡΟΠ5ΔΈ ΙΒ. 

το ἐδε ἑπυείυε ἐγίδε..1 Α πλτης οὗ ὑγίάς ἴο 
16 εἰμ] άγοη οὗ ἴὰς ἵννεῖνε ραϊγυο!β (ΓΕΔ 
(Βίγίθθη {γῦ658), ουθοὴ θη ἴδ6 οοτϊηπηοη- 
ὙΟΔ ἢ οὗὨἨ ϑγαοὶ νγᾶϑ ΠῸ ττοσο. [{5 δἱρηίῇῆς- 
οδῆοε 18 Ὀοῖ τοὶ ρίουβ δπὰ ρο ςα]. ΟὨγίϑῖ 

1565 1 ἰῃ σοπποχίοη ἢ ἴδ6 ΠΌΘΟΥ 
οὕ (Ὡς Α 65, Δηά (ρτορ εις 81} γ} τ τ 6 
ξυΐυγε Κιηράοπι (Μαῖϊ, χίχ. 28 ; 1,ὐκς χχί!. 
30; ΤΡ. Ἀσδνεϊ. νἱ!. 4, ΧΧὶ, 121-14). 81, δαὶ 

τῆς Ι,ογὰ 6505 ΟἾγβῖ, ἰο τῆς 
τγεῖνε {γι δ68 Ἡγῃ]ςἢ ἅτὰ βοατίεγεά 

ΔΌτοδά, ργεαιίηρ. 
2 ΜΥ ὑτείδγεη, Ἴσουης ἴδ 411 ἸΟῪ 

γν ἤδη γε (2]] ἰηῖο ἀΐνετβ ταπιριδτοηϑ ; 

1 Ἱ Δ βϑεγνδηΐ οὗ Οοὰ ἀπά οὗ 

(Αεῖβ χχνὶ. 7) υ868 δὴ δηαυϊναίεηξ ἠοῖ (τὸ 
δωδεκάφυλον, “ ἴῆε ἀοΖεη {τὶ δ65᾽᾽), ν ]ςοἢ 4150 
ΟΟΟΓΒ᾽ 1π ΘΑΓΙΥ Ἔςς] ϑαϑῦςδ] τυτιΐοσβ. Ἡετα 
1)6 (μχισδη [ἐγ8, 45 θείης ἴ[ἢ6 (στὰς 5.26], 
ἅτε ῬΓΟΌΔΟΙΥ πιοδηῖ, ποῖ ἴῃς «υδοίε ΠΠυγοῖ, 
δῖ, δι} “5γ86] οὗ Οοά᾽" (6]. νὶ. 16); 
του Οςη]ς σοηνογίβ, δἰἰδοδβοὰ ἴο σμυγοβος 
ΟἸΘΗ͂Ὺ [ον βὰν, ΤΏΔΥ Ὀς ἱποϊυάοά, 

«υδίεῦ ἄγε “εαἰίεγεα αὐγοαά.) 1,1ἴΈΤΑΙΪΥ, οὗ 
[869 ἀϊδροτβίοι, 1. 5. γῆ. ὍΟΓο ἀἱ 
ΔΟγοδα ἴῃ ἴδε σΔΡΌΥΥ δηά ἀϊὰ ποῖ τεΐϊυτῃ ἴο 
Ῥδϊοσῖηθ. ΜάδηΥγ Πδὰ ἰοστηβὰ {168 ἰη (ῃς ἕῶγ 
Εδϑδῖ, δηά σοιηδιποὰ ἴμοσθ. Απά ἔμοστὸ νγοῦα 
οἴδοῦβ ῆο, ἴοσ σουητηοσοῖαὶ οὐ ΟἴΠΟΥ γολϑο 8, 
μδά ἐοϊοννεὰ {86 τρδυοῖὶ οὗ ΑἸοχδηάογ᾽β ἐπὶ- 
Ρίγε, δηὰ βειἸεὰ ἴῃ ἴδε Κίπράοπιβ ἱπΐο ΒΓ Ὰ 
᾿ἴἰ νγὰ8 Ὀτοΐκοεη Ρ, ἙΠὨΙΘΗ͂Υ 'π ἴδε οἰ 5 οἡ [(ἢς 
οοδϑίβ οὗ Αϑία Μιίποσ. ὅδε Ῥῶσαϑο 15 ἀεγινοά 
ἴτογα [36 1ΧΧ, δι, χχχ. 4: 566 5. Ἵχϊνῖϊ. 
4: Ετοκ. χχὶϊ. 15. δῖ, Ῥεῖοσ δά άγεββος ἢἰ5 
Βτβὶ Ερίϑιϊα ἴο " τῆ δίδει οὗ ἴῃς ἀϊθροσ- 
δίοῃ οὗ ([η) Ῥοηίι8,, ἄς. ΤῈ [ονν8, ἴῃ 
]οδη νἱῖ. 3ς, αϑὶς ννυποῖδοσ Ο τίσι ν}}}} βὸ “ἀπο 
186 ἀἰδρεσβίοη οὗ (διῃοηρ) ἴμε Οτεεκβ. ΑἹ] 
[Π656 [Θνν 58} ΠΟΪΟΏΙ65 ΕΓΟ ἰῃ σοΙτεβροηάδηςσο 
1 [ογιιβαΐοπι, δηὰ τοοεϊνοα ἴἢ6 ἀθογοθὲβ οὗ 
(6 ϑδημοάσγιπι οὐ σϊζυδὶ δῃᾷ δος οϑιαϑῖς 8] 
τηλίζοιβ. 850 ἴδοβε ο Ὀεσᾶπὶς ΟΠ τ ϑδης 
σου ά 51}}1 Ἰοοῖκς ἴο [εγυβδῖοπι, δηὰ ΕΞΟΥ 
τοοοῖνα δὴ δρίϑιϊς ἔτοπιὶ ἴῃς μαϑῖοσ οἵ [δὶ 
σἔυγοῦ. ὅ866 [ηἰτοἀυοσίίοῃ, ἱΪ. 

Ξτεεληρ.] [1ΔΟΓΑΙΥ, «υἱτδεῖ δ 7ογ---α Οτεοκ 
βαϊυϊδῖίοη: ψογοαβ ἴθ οἴδες ΕΡρ. υυὶδὶὶ 
“ΤΊΘΓΟΥ," “τας, “ρεέβϑος," ἴῃς ἰλϑοῖ δοῖπρ 
ἴδε ῥὑγοναϊεηϊ Εδϑίοσῃ ἔοιτῃ, ἐσθ ἴο ἴπε ὑσθ"- 
βοηΐ ἀδγ. ὅ8ε6 [πἰσοἀδυςοῃ, ἱ. ποῖς ᾿. 

Ω. Μη ὀδνείδγεμ] δῖ, Ἰδτλδβ, την ἔγοιι 
(δε διϊηε58 οὗ 18 ποδί, δηὰ Κπονίπρ ἴδε 



ν. 3-5.} 

1 Κπονίηρ ἐλέσς τῆλε τὰς ἐγγίηρ; 
οἵ γουγ [Δ ννογκεῖῃ ρδίίεηπςε. 
4 Βυς εξ ραίίεπες πᾶνε λεγ ρεγίεςς 

ΦΑΜΈῈ5. 1. 

ννογκ, τῆλῖ γε ΠΊΔΥ ὃς ρετίεςς δηά 
ΕΠΓΙΓΟ, ὙΆΠΗΠΕ δι ίηρ, 

5 1 δὴγ οἵ γου ἰδοκ νυίβάοηι, ἰεῖ 

πεεάς οἵ δ15 Ὀγοίβσοη δηὰ ἴδ ἴσου δ]ο5 ψ ΠΙΟΝ 
γετς [Πγολίθη!ηρ, ὈΙΌΠρΡο5 δ οησα ἱπίο ἢΪ8 
διδ)ες ΤῺ ςοπιραγίϑοη οὗ ᾿ ἼΤ ἢ 655. 1ϊ. 14, 
ὙΠ} Αοΐβ ΧΥ, 1--ῦ7,) ἴσχον ρδῖ οἡ 186 
εἰυλίίοη. ΤῊς ἀουδ]ς [6 οὗ Ὀγοϊμεγβοοά ἴῃ 
δίοοά ἀπά ἴπ ἔλιτἢ τλδῪ δοσουπὶ ἔον ἴδς ἔτο- 
φυεπῖ υ8ὲ οὗ ἴῃς ᾿ψογὰ 8 “ ΤΥ Ὀγοῖγοη ἢ (15 
π|65} ἴῃ {ῃ15 ΕΡΙ5Ξ:]16. δ1.. Ρδιυὶ]ὶ δηά δ. Ϊοῆη 
ῬΓΟΕΥ “ ΟΠ] ἄγοη. 

ἐσαπί 1: αἰΪ 7.0γ.1Ὡ Νοίδίηρ, Ὀαΐ ἸΟΥ͂, ἴῃ 5ρῖῖς 
οἵ ουὐϊνναγὰ ἀρρεάγδηςθβ δηὰ ἴδε 5 οϑ!οη8 
οἵ Βυπιδὴ νγελκη635. 

«ὐδέη γε [αἱ] ἱπίο ἀοεγ: ἱεπιρία!ο. ἢ Με 
βρεᾶκ οἵ ἡγζαΐς οὗ αἱ! ςτίοη, δηὰ ἐεπιρίαἑίοης 
οἵ Δ] υγοτηοπί ; δυῖ ἴῃ βάτο ὩΠΥΠΪΥ οὗ ννογάϑ8 
ἴὰ ἴῃς οΥρῖπα] ὄχργαβθοβ Ὀοΐῃ, τβουξὰ [δ 6 
τοῖν 5 ΠΟΤΕ ΟΘΟΠΊΠΔΟΠΙΥ͂ υϑοὰ οὗ ἰεπιρίδ- 
ὕσῃ, ἴῃ6 πουη οὗ τ]. (ΤῆῈ νεσγὺ 15 4]50 
υϑο4 ΞΠΠΡΙΥ οὗὨ ἰεΞὩρ, 2 (ογ. χίϊ. 5; ὄεύβὴ οὔ ζ΄ 
ἁσίηρ, [οι ρΌρ, Αςῖβ χνυὶϊ. 7, χχίν. 6 :---ἴῆθ 
ΠΟΙ ἰ5 υϑεὰ Ὁ ΟἸΗγίϑῖ οἵ ἩΣβοὶξ ἱπ Πὺκο 
ΧΣΙΙ, 28). ὙΠΟ οοΙμπίοη ηοίίοη ἰ5 {πὸ τίσις οὗ 
Ξβλκῖηρ ΔΠῈ οὐ οδεάϊεηος, ΒΟΙΠΟΓ ΟΥ̓ ραὶπ 
ΟΓ Ρίεδδευγο. Ηδοσοὸ [πε τεπιρίδιοπβ ἃσὸ 5:0 ἢ 
ἃ5 ΡΕΙΞΟΠ5 “ [211 1πίθ," οσγ “211 ἴῃ στ" (ον. 
1υζὸ χ, 30, οὗ ἴδε τιδη το “ [6]}] διηοηρ 
(δίετες ἢ), ἀηά τπογεΐοτε ἀγε--- 1) ουϊννατά, 45 
ορφροβοά ἴο {Π6 ᾿ἰηΠΕῚ ει ρΡ(ΔΠΟἢ5 οὗὨ Ὑ6 586 14 
(Ξε ποίς {Βεσγε); (2) ποῖ βε!εβουρδῖ; ϑυς ἢ 
85 ψὲ (α], ποῖ γώπ, πο. ὍΒ6 τῖϑῖς οὗ ἔχ 
πηάετ {Π12] ἰ8 Ἑποιρῇ ἴο πιᾶκὸ ἴἢοβθ ψῆ0 
Κπον ἴβοῖγ ὑυελῖκθϑα ὈΥΑΥ͂ (μΒαῖ ΠΟΥ δ6 ηοΐ 
ἰεὰ ἱπίο ἰεπιριδεέοη (Μαῖί. νἱ. 13) ὄνθη οὗ 
188 Κιπά (5εἐ6 Ηοοκοσ, " Ε. Ῥ.᾽ ν. 48,11, δηὰ 
Δαρυκίπ, 10. ἢ. 51); Ὀυΐ ἴῇοθε ψνῃο γαὶ} ᾿πῖο 
ἴὸ ΠΥ, εὐεη ἡ Ὦ1]6 βυβοτγίηρ, ἴδο] ἸΟΥ, γοπλοιη- 
δεππρ (1) 15 υ.565 ἴη ἀεἰδοπίηρ [ἢ 5οι]] ἔτοτα 
ελτῖδ, ἀ 5ο  ]Ἰἰπρ 1 ἀπά ςοηΐξοττηίης ἰτ ἴο 
Οἰποῖ; (2) ἴδε δϑοϑυγδηςς οὗ ποὶρ Ῥυόροσ- 
Ὀοηδά ἴο ἴΠεῚΓ πεοὰ (1 Οογ. χ. 13); (3) ἴδε 
Ῥγοϑε οὗ τουνασγὰ στοαὶ ὑογοηάᾶ 811] σοπ," 
βάπφοῃ οὗ ἴδε συβογίηρ (πὶ. Υἱ11. 17, “64. ; 
Δ (οτ. :ν. 17, σε. ; (Ρ. ΗΘ. ΧΙ. 2--}). 

Τίιε ςοϊησ!άδηςε5 ὑεϊννεοη τεγϑεβ 2-12 δηά 
Ἐρκυβ. εἰδρ. ἰϊ. ἅγο γΙῪ δἰγ Κίης. 
ΤΕ ν δοΐὶς Ερίϑι]6 βἤσονβ δὲ ἡσοα {δ6γα 

25 ἴο ἀννε]] οἡ [Π6 ϑυγεείπεϑϑ οὗ ἴῃς ι.565 οὗ 
δτεσσυ. δὲ, [λπ|6ὲ5 υἱεγβ ἴδ6 ργεϑεηΐῖ δηὰ 
οὐπη ἢ» ἴσου 165 οὐ 1ΠΕΙΓ βρίγιΐδὶ 5ιάθ, δηὰ 
ΟἹ τπόσὴ “ οοΐ," 1π ντίυς οὗ {86 ἔχις [Πα 
ἴδὲγ Ρβεῶσγ. 

3, Κποτυίηρ δὲ... Τ)ο]Ἰσαίεἶγ τος ίην [Π6π, 
Ε΄ Ἰσπογαηΐ, τνδδῖ ΠΟῪ οὐρῆξ ἴο Κηον πὰ 
τπυσὲ σεςορτιῖςο,---[Πδὶ ἴῃ656 τετηρίδι]οη5 [οϑῖ 
ἴδε τελὶν ἀπά ἄορ οὗ δι ἢ, ἀπά {παῖ τῆς 
ἵἱξοςξαα οὗ {Σ12] σψοσκα δηᾶ Ὄπ} 565 Ρδ- 
Ὠκηοε, “ῬδιίκἼηςς" 15 ποῖ ΤΊΕΓΕΙΥ ΡΆΞϑΙΥς 

λίαν 72:2.----ἰχοι, Ι΄. 

5 Π|5βοη: σαῖμοσ, οηδυγίηρ ξογξιάο, [Π6 
οἰδϑῖῖς βρίγιξ πο ὈΘΑΓΘ ὉΡ ραίηϑί {{14}5 
0πῈ} 1ὲ σοπαυετβ. 50 “ 24Π1τπὲ εοπέπμαποε ἴῃ 
γε} -ἀοίηρ  (Ἰεγαῖν, ἐπάμγαπες οὗ φοοὰ 
στ), Ἀπ, 11. 7: “ ζι 15 γι νυν ἢ δαέίρηοε 
1Π6 τᾶςο [Παΐ 15 βεῖ δείογε 1.5," ΗθΌ. χΙϊ. ὦ ; 
“ἢ [δ 5ἢ.2}} ἐπάωγε ηῖο ἴπ6 οπά, (Π6 54Π|6 
50.4}} θὲ βαυθά," Μαῖϊζ. χ. 22, χχῖν. 13: 566 
ἱπῖτα 12. ἴη τ Ῥοΐῖογ:. 7, "ἴδ {{|4] οὗ (2118 
15 ςοηηεςῖοά, 85 Πογδ, ν᾿ “δ η  ]4 τοπιρίΔ- 
[Ἰ]ΟΏ8,᾿" δὰ Ἰοδάβ ἴο “ φίοτγυ δ {6 ἀρρθαγίῃρ 
οὗ [6515 ΑἸ γιϑῖ;" ςρ. αἷδϑὸ οπι. νυ. 3, “64., 
ἐγ 6. ΡΊΟΥΥ ἴῃ {ΓἸυ Δ. ΟΠ (ΠΘΑΓΙΥ -Ξ- "τοπιρίδ- 
[ἰοπ ᾿ ΒΟΙΘ ; ἙςΡ. ἔυκα νὴ. 1.2, ἢ Μαῖί. χα, 
21), Κηονίηρς ἴμας {που δου ϑνοσκοῖμ 24- 
ἐΐεποε, ἀπ ραϊΐίδηςε ἐχρεέγέσπες, ἀημὰ Ἔχρογθηοδ 
Πορο;" ψΠ6Γα “ Ἐχρογίθηςθ ᾿ 15 ΠΡΑΓΪῪ [ἢ6 5δτὴ6 
τνοτά Ἱ “ὙΙΏ ΡΣ" ΠΟΓΟ, νΑΓΥῺΣ ΟὨΪῪ 85 ἐχ- 

γιέπεο ἀϊετϑ ἔγοτη ἴῃ 6 εχῤοόγώρριεπὶ οἵ ὨΙΟΝ 
1 15 [6 σϑϑυῖ, δηὰ 50 σοπλπηρ ΠΟΆσΟΓ ἴο (ἢ6 
“ ρεγίοςξ ψοσκ" (σεῦθθ 4) νης σγονγῃβ 
“Ρατίοηςε ἢ τπδη ἴο ἴδ6. ρχγοδθαίίοη νυ ςἢ Ρδγ- 
ἔες(5 Ἰἴ. 

4. ῥαυε ῥὲὸγ ῥεγζεεΐ αὐογ 1 ἘΛΤΈΠΟΙ πλὰγκΚο 
ἴῃς ἴῃ6 Ἔπογροῖῦς σβάγαςῖοσ οὗ [815 “ ραζίθηςθ᾽" 
(ςΡ. Ἀσοηι. 11. 7; 1 ὙΠ655. ἱ. 3); [86 “ψνοΥΚ᾽ 
Ὀεϊηρ [6 Ἔχογοῖδα ννίςἢ ἀδνοῖοροβ δηὰ ρῥιισὶ- 
βε8 φραίίΐοπος ἴο ρογίδβεϊίίήοη. “ Ῥοσγίθοῖ, ἃς 
υδοὰ ἴῃ Ν. Τ. οὗ πυπιδη (Ὠϊηρβ, ἱπλρ 165. [0}} 
δτόνῃ ; ἜΠΕῚῚ οὗ Ῥειβοῦβ (45 ἤθσγθ, “ 1ῃαῖ 
γὰ ΠΊΔΥ ὃς ρογίεςϊ ἢ; 845 οὗ τπῆθη (ςοηίγαβίεα 
ἢ ὈαΌ65) ἴῃ ΟἾγιβῖ, τ Οου. χῖν. 2ο (ΑὈ Ν. 
51) Τρ. “ἀπἴο ἃ ρΡογίΐοος τπῆδῆ... [δαῖ 
6 δ6 πὸ ποῖα οἢ]άτοη," ἘΡ᾿ι. ἵν. 11; δηὰ 
566 Ηρῦ. ν- 14: 1 ΟΟΥ. ΧΙ. το. 11. ΑἜ ἰδίην 
15. “ ρεγέεοι, ἰῃ 15 κηά ; “δηξγο," ἴῃ 4}} 115 
ΡαΥίδ5 ;-- ρεγέεςϊ," ποῖ τι θη ἴαγΥ, “ Ἔπεσε,» 
ποῖ τρδὶἰπηρά ΟΥ̓ ἱπεογιρὶεῖθ. “ΕἸΠΕ ΓΘΙΘ6 55" 
(ΔΑ. Ν., ““ ρεγξςοϊ βουπάηεϑϑ ᾽) ννὰβ ρίνεῃ ἴο 
τῆς ΟΥΡΡΙΘ ἴῃ Αςἴβ 1. 16. [οβερῃι5 ι.565 ἴῃ 
νογὰ οἵ νἱςῖτῃ5 Αἴ ἔοσ ϑδοτιῆςθ ἴπὸ ΧΧ 
(ἔχοά. χχ. 25), οὗ βίοῃρϑ ππμόννη. [ὴ τ ΤῊ. 
ν. 23, τη 8 1 γθείοϊα παΐυχο, ἰη ἔπ 6 σοπιρὶοῖθ- 
Π658 οὗἉ 8}} [15 ραγί5, 15 ἱπάϊοδῖθα : ἐγουγ ΒοΪς 
βρίγϊ ἀπά 8δοὺ] ἀπὰ ὈΟαῪ δὲ ργεβογνυεά," 

Νοῖς 81. [πι6ὸ5᾽8 βδδιξ ἴο βίῃ δπλρ 4515 
ΌΥ τορεαϊϊης ἴμοϑθε ννογάβ. ννῃϊο ἢ ἔοτπη ἴῃ 6 
᾿ϊηΚ8 οὗ δΐβ τπουρῃῖ5. ΑἸγεδαν Μὰ πανα ῃδὰ 
“ἐἴο γχεὐοῖος "(Α. Ν., “ τεθείη ἢ) . .. “70γ;," 
“Ραζίδηςε . . « Ραϊΐεηςε," “Ρεγέεοῖ".. . (Παῖ 
γα πλδὺ ὃς ρετίεςϊ.᾽" 

«αυαρέησ ποιῥῖίησ] Ἐδίδοῦ, ψαπτὶηρ ἰδ 
ποιαΐηρ: ἴδε 5λπὶς (που ρῆϊ 8 ἐχργεβϑεὰ ἤσβι 
Ροϑιτἰνεῖγ, [ΒΘ πη περδῖνογ. [115 ποῖ ἃ ἰθβϑοῃ 
οὗ ςοπίεπίπιεηξ, δι ἃ νγαγηΐῃξ ἀραϊηβῖ δείης 
ςοηϊοηϊεὰ 1 δηγίβίηρ ποσί οὗ ρεπεςου : 

. 

ςΡ. 1 Οοτ. ἱ, 7. 

Η 

112 
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Ἠΐπι δϑὶς οὔ (ὐοά, τῃδὲ ρίνειῃ ἴο 4]]} 
μι ἰθογα ν, ἀπ ὑρργαϊἀετῃ ποῖ ; 
Δηά ἰξ 584]} . σίνεη Βῖπι. 

6 Βυε]εῖς Βίπι δϑὶς ᾿ῃ ἔδτἢ, ποιμίπρ; 
ννάνεγίηρ. Ἐογ πα τῆδι ννδνθγειῃ ἰ8 
Ἶκα 4 νγᾶνε οὗ τῆς 8ε8 ἀγίνεη ν ἢ 
της νυἱϊπὰ δηά ἰοββαά, 

ΦΑΜΒ5. 1. ν. 6---ο. 

ἔστ ἰεῖ ποῖ {πὲ πιδὴ τπὶπκ τπδὲ 
ἢδθ 512}} γϑοεῖνες ΔΠΥ τῆϊηρ οὗ τὴς 
Ιοτά. 

8 Α ἀουῦὶ]ς πιϊπάεά πιδη 
δῖ 6 ἴῃ 411 ἈΪ5 νγᾶγϑ8. 

9 ἴ,εἰ τῆε Ἰάσων οὗ ἴον 
᾿ γε]οῖςς ἴῃ τῆλε ἢς 18 ἐχαϊτεά : 

ζΣ υἢ- 

ἄερτες δὴ 

ΤΗιυβ ἴδ6 ΟὨγϑι απ 5 δυ βογηρβ ἅΓ6 σηδλήςθ 
ἴο ἀἰΒΡΙΑΥ͂, ἐχογοῖϑε, δὰ ἀσνεῖορ δ15 ζοοά δ 5 ; 
ἢδ ἰ5 Δοσοιηρ) ἰβῃθά ἰη 41} στᾶσεβϑ Ὁ ΘΟ νΕΪΥ, 
ἨΘ ἰ5 ρογεςϊοα ἰῃ ΘΥΟΥΥ͂ ΟἿς 5ΕΥΕΓΔΪΪΥ. 

δ. 1 απ’ οὔγοιω ἰαεᾷ (οὐ, ἱβΒ τσδοιΐπρ 1) 
«υἱο»..}1] ΤῊ Ῥῆγαβο Ὁΐ ἴμε ἰαϑί νεῦβθ Γδ- 

(θὰ : ἐε δὲγε τα (ςΡ. Μαίί. νἱῖ. 7: (ἢν. 
ι. 7) 47 Οοά, Μοβε διιτθυζα 15 29 σίυε---ἴο 
Εἶνε 29 αἰϊ--αηα (δὶ ἰἀῤεγα ίγ, νυ ὀρθὴ δηά 
διγεϊοποά-ουῖ Πδηάβ; οὐ ΟΥΑΙ ]Υ, φυττὦ “}»»:- 
9] εἰν, δι] -ολτίοα ροοάσν}}, ουΐ δὴν 
8ι1οἢ ἀγγίὸγε βεμόε, ΟΥὍὨ 56] Π3ἢ σοπϑιἀογαίίοῃ, ἃς 
οἴσξη τοῦ ϊῆε8 {Β6 θουηΥ οὗ θεη. Βιιξ θοῖἢ 
Ταοδηΐϊησα πιθεῖ ἱῃ οης, ἤθη ἴῃ6 νοσχὰ 198 
υϑεὰ οὗ εἰνίηρ : 566 Ἐοτ. κὶὶ. 8; 2 (οΥ, ΥἹ]]. 
8, ἶχ. 11) ἄς. ἘΠδοννβοσο υδεᾶ οὗὨ 5ΠΉΡ ΟΠ, 
δἰ 6658 οὗ οπαγδοόζοσ, ΕΡΆ. νἱ. ς ; (οἱ. 1}, 22. 

ΤΒαῖ 1 θεϊοη 5 ἴο τηδῃ ἴο αϑκ, βπὰ ἴο Οοά 
ἴο ξεῖνε, 15 οὔς ὁοηίγασί. Αποίδμοσ 15, Ἐδαῖ 
ὙΠΘῺ πιδη δίνεϑ, ἢ6 ρίνεϑ σπά ὈρΌγαϊ 8, τὸ" 
Ῥαγϊης ᾿Ἰπη861 ΟΥ̓ [6 Δεβϑυπ)ρίϊοη οὗ 5ι}}6- 
ΤΊΟΓΠΥ, δηὰ πλλκίηρ ἴῃς σεοοῖνεγ πηέογ 
ἴε οδὶκαϊίοη. Τ 8 ἐβουρηῖ 18 ὙΘΓΥ ἔγε-. 
φυεηΐ ἰη Εςο]υ8,: 866 ΧΥΪῚ, 18, ΧΧ, 15, ΧΙ], 22, 
δηὰ ΘΘΡΘΟΙ ΔΙ Υ χχὶχ. 22--δ. 

«υἱσο»".] 866 δα (. ποῖος δὲ εηὰ οὗ σδβαδρίοσ, 

θ. ἐπ καἰ. ΒΕΙ͂ΜΗΕ σῇ Οοὐ δ 'υ}} ἴο εἷνο 
(νεγϑε 5). ΤΒε ννοσά 15 ἔτ Ποῦ ἀεβηεά, 45 οἴδη 
ἴῃ 81. [2π|65, ὈΥ ἴπΠ6 πορδένε [Ὁ] οννὶηρ :---πο- 
ἐδίπρ «υαυεγίπρ, οὐ ἀοπθτΐπβ, ορ. Μαῖί. χχὶ. 
21: Μαγκ χὶ. 21; ΑςῖβΧχ. λο, χὶ, 12; “ αἱ οὐ 8 
ψἹ ὀη 561}, υπάδοϊάοσα, πεϑιδίϊηρ ἢ: ἴῃ νοῦβο 
8, οἵ ἵνο τηϊηβ. ὙΠ ἄουδξ οὗ Οοὐ δ κιἰθά- 
ἔλϑίη 6858 158 [π6 σεῆοχ οὗὨ τηδη᾽β ον σοηϑβοϊοι8 
νδοὶ ]δίοΩ, νυ θα8 ἔυ] 6594 οὗ ΓΔ} δηὰ θῃ- 
ἰγοηθ58 οὗ ἀδνοίσῃ ἅγε ἴῃς ςοῃάϊπίοηβ οὗ 
εἴεςίυλ! ΡῥΓΑΥΟΓ; 5866 οἷ᾽. ν. τς. Ης νῇο 
Κποννβ ῃοΐ δ5 οὐῇ τηϊπᾶ ἴῃ δϑκίηρ τυ ἴᾶνὸ 
ΤΑΙ ΥἹΏρ5 88 ἴο σεζεϊυϊηρ. αἀπᾶ 530 ἴξ ἴυγηβ 
ουΐ ἴο ἔπι. Ὑμῖβ ἀουδίηρ 15 1]υϑἰγαῖοα ὈΥ 
8ῃ ἱπιᾶῦὸ ἴγοτη ουϊναγα πδσΐυγε, ἔουηά 4150 
ἷῃ 5αϊδῃ [νἱ]. λο, Ὀυΐϊ ἴσα οὗ βίη γαῖμου ἴδῃ 
ὙΥΘΆΚΠΕΘ8. 866 ἴοο ΕςοΪι5. χχχῖϊ, (Χχχυΐ.) 1: 
Ἰυάε 12,132. Ηετς ἴδε σϑΆ561655 δριδίίοη οὗ 
δε 5ἰοιτη-ἀτίνθη ννᾶνὸ γεργοϑοηΐβ [ἢ υηγόϑί 
οὗ ἃ βουὶ ποῖ “»τουηάεξά δηά ϑ86{{|δεὰ ἴπ ἴδε 
τα " ((οἹ]. ἱ. 22). [πη ΕρΏ. ἱἷν. τ4, ἴῃς Βατὶς 
19 ἰοβϑεά δἱ [86 ΠΊΟΤΟΥ οὗ ἴδ νυ ]ηἀ5: Βετο νν 6 
ἴνὸ ἴ86 ννᾶνα [86] ἢ, [ἢ6 ὙΟΥΥ οἰοπιθηΐ οὗ 
1η51Δ 0 γ, οὗ τοϑί!θβ8, ρυγροϑεΐθββ πηοίίοη. 

Οἱ ἴῃς υϑ6. οἵ παῖυγαί ἱπιλσεῖ ΟΥ̓ 581, 
Ἰλῦλεβ, 5εε [πἰγοάἀυςείοη, ἐἰ).,) ἰαϑὲ ῃποῖδ. 

7. ον ἰκὲ ποὲ ἐδαὶ "»παπ) Ὑ8Π6 ἀουδίες 
τοοητἰοπδὰ ἰῃ τοῦθ 6. Τῆς οὔδηρο ἔγοσα “" 22 
5881} δ6 φίνθη" ἴο “ δὲ 8841} γεςεῖνθ ᾿" ΠΙΑΥ͂ γοῖοσ 
[86 ἔδι!υγε ἴο ἴΠ6 ἀϊϑαιδ)βοδύοη οὗ ἴῃς τὸ- 
εῖττ, ταῖβοσ ἴδῃ ἴο [86 ὑη 1} ρῊ 655 οὗ ἴῃς 

ἱνϑσ. 
97 1δε 1ογ4.) 581. Ῥαυ5 τυ]ς 15 ἴο υ86 1ῃϊς 

σογὰ (Οτ. Κύριος) οὗ (ἢγίσῖ. [π ἴ6 ΧΧ 
1 ὈΠΙΕΌΓΓΩΪ σεργεβεηΐβ ἴῃ Η εῦτενν ϑεῤοτιαῦ. 
δῖ, [λπλ65 1.968 11 βοπηείπηθ5 οὗ (ἢ γίϑὶ (ἐς. χ. 
ναῷ ἢν 1, γ. 7); Ὀυξ «150 οὗ ἴῃς Εδίποσ οὗ 
(πλοῦς ῬγοῦΔ Ὁ ]}Υγ) οὗ ἴῃς Οοὐπεδὰ ἰη. [}π11}, 
ΜΠ Βουΐ ἀϊδιϊπςτίοη οὗἩ Εδίδῃεγ, ϑοῃ, δηὰ Ηοἱγ 
Ομοκβξ; 45 πεσε, δηὰ υ.Ἱ 1ο. 
ΤΆς 1 οτά, “νυν ἢ ννΠοπὶ 15 ΠῸ να Δ] Ώ 6595 

(συ. 17), 5 ἔοσ ϊ]Υ σοηίτγαοιοά ἢ [6 σοὰκ 
ογοδίυγο Ψο 45Κ8 οἵ Ηἴπι, γεῖ Κπονν8 ποῖ δ15 
ον ἢ τηϊηά ὄουθῇ ἴῃ δϑκίηρ. 

8. Το δου] θ6 οὨΪγ ἃ οοσλτηδ Ὀεΐννεεη 
ΥΥ. 7 δηά 8: [Π6 γΕῦθο 8 ΣΏΔΥ Ὅς ΡΑΓΔΡἨΓΑβοά, 
ὁ μοῖ ποῖ ϑυς ἢ δὴ οὔὲ 88 [818 ὃχ ἴο 
τοσεῖνα δηγίίηρ, στοαΐ ΟΥ̓ 51π18]}, [παῖ 6 δ5Κ98 
οὗ [6 1,ογά, ἀοιυδ]ο- απο πιδὴ ἃ5 ᾿θ 15, 
ὈπίδὉ]6 1ῃ 411} Πὶ8 νναγϑ!" Απὰά [18 γῖνεβ 
τηοδηΐηρ ἴο “ Βιὲ" (οπιτοα ἴη Α. ΚΝ.) δὲ ἔπε 
Ὀερίπηίηρ οὗ ν. 9.---ἀοιῤίεονιπάεα), [πὶ ἷν. 8, 
ὙΠΕΓΟ [815 ννογὰ Γδουγβ, ἴῃ σοηΐεχῖ συ ρροϑῖβ 
[86 ποῖίοῃ οὗ ἀωρ εἰ. Βα ἰξ 15 ηοΐ αἰνγὰνϑ 
εοἴμ“αο ὨΥΡΟΟΓΙΞΒΥ ἴο βοσνε ἴννο τῃηλϑῖοτβ ΟΓὕΓ 
ἙΒοτ 8} ἵνο πιιηάβ (“ἃ μεαγὶ δηά ἃ μεοσῖ," 
ι (ΓΒ γ, χίϊ!᾿ 331, ορ. Ἐςοὶυβ. 1. 28). Αηὰά δογο 
106 ἀουδ]ε-πιϊηάφά τᾶ 8 ποῖ 50 τηυςἢ 
«υἱεξεά ἃ5 «υεαὰ ἐπ ζαἰ|1, “ ας Ὀοΐνοοθη 
ἴνο ορ!ηϊοηβ᾽" (1 Κιηρ5 ΧνΠ, 21) ; ΓΡ. “ νος 
ἴο ἔεαγέωυ! πεασγίβ ἀπά ἔδιηΐ ῃδηάβ, δηάὰ τῆς 
δίπποσ ἴμαἴ σοεῖῃ ἴννΟ νγαγ8" (Εςοϊυ 1. 12). 

ὠμπείαδίε ἱπ αἰΪ δὲς «υαγ.} ΤὨϊς ψοτὰά (ἀκατά- 
στατος) ἀοο8 ποῖ οσοὺγ ἀραίη ἰῃ ἴῃ6 γχοεσιλεδὶ 
ἴοχξ οὗτβε Ν, Τ'., (που φᾷ 1ξ 15 ργοῦδῦὶγ ἴο ὃς 
τεδὰ ἴῃ 11, 8. Βυϊ ἴῃ6 οορῃδία 8ι Ι 
8 ςοπηπιοῦ ἰῃ ἴΠ6 »,ΟηΘΓΑΙ δόπϑα οὗ δἀλγογαάεγ, 
εοπσίοη, ἀτειμγόαπεο, πιο ἐράπες ; σουρὶοὰ 
τ“ νΑΓ5 ἢ δῆ ορροϑβϑὰ ἴο “" ροᾶςς," [,α. χχὶ. 
φ; ὦ ΟοΥ χῖν. 11: 866 2 ΟΟΥ̓. Υἱ. ς, ΧΙ. 20 :- 
θείονν, [1]. 16,“ εοησίοπ ἀπά ΦΥΘΓΥ οὐ] τνοσῖκ." 
ΤΗ ἀουδίδιίηεββ ἴῃ [86 τηδη 8 Ὀγάγογ 

ὈοΟΙΓΑΥΒ ἰδοῦ ἰὼ 4}} Πὶ8 σοίηρβ. Ηδς οἽδημοῖ 
ὙγΑ}}κς δἰ Γαι ΡΒ ΟΥ̓ δἱπΊ βίσγαι δι δὲ δὴ οὐ]εςῖ; δἵ 
οὐάβ ν ἢ} ᾿ἰπιβοὶῖ, ΒῈ ξοεβ ἴνο ννᾶγ5---δηά 
τμογεῖοσο ΠΟ ΨΨΑΥ. 

9. Ζεὶ ἐδὲ ὀγοίῥεγυ.] Ἀοδλὰ “Βαπξ Ἰεῖ τῆς 
Ὀγοῖβεσ." ὍΤῇο αἰ θῆσου 7 νυ ῖοῖ  ΡῥγοῦδὈ}ῦ 

ε»7. 



Υ. 10-- 11. 

10 Βυῖτδα τς, ἴῃ παῖ ἢς 18 πηδάς 
ον: δεοδλιβα 5 τῇς ἤἥοννες οὗ τῆς 
61258 ἢ 821} ρ858 ΔυνἍγ. 

11 Βοσ τἴῃ6 δ ἰ8 ΠΟ ΒΟΟΠοΥ γίϑεῃ 

πῶς οἷν Τγδηϑίδίοτβ ἰοᾶυα οὖἱ ἴῃς πογά, 
ἀππρρεῶσβ τ ἢ (ΠῸ στοηρ Ρυπεϊυδίίοη ; 566 
δοίς οἢ τ, 8. Υε διᾶνγθ ἃ γοβΌϊα 56.685, 
“Ὀουπὶ ἃ... .; εξ ραϊϊεηος . . . .; ἰεῖ 
ἔσπῇ Ὧδκ... . .: εξ ποῖ τῆλ πιδῆ... .. 
Βα! ἰεῖ [86 Ὀτοῖδον.... ." 
τ. ο, το, ϑδῃουϊά δ6 ςοπηραγοὰ νι} [Π6 

“Βελιυάεα" ἴῃ Μαῖί. οἢ. ν., δηά [86 ρδγδῦ]6 
οἵ τὸς ΡΠ ασίϑος δηὰ Ρυδ]ςδη, 1... ΧΥΙΙ. 10, 
“α.: 8868 ἴοο 2 Οογ. χὶ. 30: δηά Θϑρεοι δι 
1 (οΥ. τῇ. 22, “ πα [δὲ 15 οἰ οὰ ἰη ἴ86 1 οτά, 
δεπα ἃ ϑετυαπῖ, 15 ἴῃς 1 ,οταβ ἰγοοάπιδη : 1Κ6- 
πϑς ὃς ἰ(Πλὲ 18 ς2}]6, Ὀείπρ ἔγεθ, 15 (γι 51:8 
51 τη, ὙΝ ΒεΙδεῚ ῬΟΟΥ οΥ τίς, ἴα (ὨΓ5- 
ἴῃ, ἃ5 ξυςἢ, ἰ5 ρἰδοθά 50 δέρῃ [δὲ δ Ἰοοῖὶζβ 
ὦσνῃ οἡ δηὰ Ὀεγοηά ννοτ αἷγ αἰπεϊπο ΟΠ 8,--- 
ἐτοορὶ ἰΏῺ 50 ΖΔ ἅ5 6 ἸΔΥ ἤηά τγλὴϊκ δηά 
Προ5 ἃ ἰετιρίδίοη ἴο ἀδβθοεπὰ ἴο δασ ΠΥ 
ἴσιρς, οὐ ἰονν εβϑίδῖς ἃ μοῖρ ἴο γϑδοῖ βρί γι} 8] 
δίεθωηρπ :---ὰν ἢϊςο ἢ Του ρΗϊ δρδίη κὺρ 1Π6 
(οθδεχίο δεϊνγοοη ἰεπιρΙΔΏ ΟΣ δηὰ ὑ 6 βαδίηρ, 
ϑδΟ ΥΥ, 2,15. 7186 δΒυπλῦ]6 Ὀγοῖθοῦ 8 ΟΧλ]18- 
ὕοα πιυεῖ οοπϑοὶσξ ἰῃ 186 φρίγίζυλὶ δἰ οββίηρβ 
.' 18: 11. 4), ὩΙΓὮ τογα [ΠΔη τλκὸ ὑὉ 

ἰ5 ουξζιναγά Ἰονν 1658; δηὰ ἴῃ Ὠἰ5 θείης 
οὐπίογμεὰ ἴο μ5 ϑανίουτ᾽᾿ β ἱπιδρο. 

10. Βυῖϊ τῆς ϑεοςοηά ρα οὗ ἴδε. φγοςοορῖ 
(τ. 10) 15 τῆοσγε ἀ!πῆςυ., Βουπιδη (΄ (οπΊπι. 
ἢ Ἐρ. ας, Ὑτα). δά Ἀποεη., 1865) ὄὌνεῃ 
ῬΓΌρΟϑες ἴὸ ΞΠΡΡΙΥ “ ποῖ ἴῃ ἢ58 τσ ἢ Ε8" δῆ 
“Βυμ!δλθοη." [1 5θοῖηϑβ οἶἰθαγ ἔπδὲ νγὰ τηιιδῖ 
(1) τεοοζηῖθϑε τῆς τὶς ἢ" 85 ἃ “ὑσοῖμογ᾽" 

ἢ πὶ “ οὗ ἴονν ἄσρτοο ἢ ;--(2) 5ὺρ- 
ΡΥ, “ Ἰεῖ δπι τελοῖςε," ἴπ 118 γεῦβε, 25 ἑοιιηά 
10 Τι 9:-- (3) υηάδετεοϊληά ἴΠ6 ννογά ραᾶγᾶ- 
ρδτϑοὰ “1 (Πλῖ Πα 58 τηδάς ἰον " (11. “1η 
δ:5 Βυπη]δίοη Ἶ ἴῃ [86 υϑυδὶ (τσ ἴδῃ 56 Π56, 
ποῖ 25 ᾿ΠΊΡΊ ΥΩ ποτ] ἀδρτδάδίοη. 
Τὰ ΟΝ ροοῦ δηά τίς ᾶἅγὸ ἰγοδλϊοα 85 

ἀπαρίεβ τδο ἅγε ἴο δὲ ἰδυρῃΐ ἴο ζὸ οἡ ἴο 
ν ΎΤτυς, ποῖ ΠΙΔΠΥ ΤΙΓὮ ΟΥ τ ΡΥ 

ἘΕΙ ΔΙΏΟΏΡ ἴθοτῃ (1 Οογ. 1. 26): γεῖ ὄνθη 
δκίοτε (86 σσυςηχίοη νγὸ γοδα οἕδ Νίςοάσγηι: 8, 
ἃ ΖΔ Σζυβ, ἃ ἰοβερὰ οὗ Ασίπιδίμασα. Απά 
μὴ «ἴλεθες τὸ γεςοχηίϊϑοα Βετο, ἀπά ἰδυρῆζ ἴο 
ὅκκοῖπε Οτιβίδη5 ἰηθεςά, ἴῃ6 Ῥοογ δοΐης 
κκεά, τδς ἸοΟΩ͂Υ Ὀεΐηρ Βυπηθ]εά. Ἐδοῖ [65 
ες οὐπίσαγιος σοοοπο θά ἰῃ Πἰπηβοὶξ; τῆς 
ῥόοτ, τίς δ πὶ ΔῈ (ἐπα, 11. 5); {Πς τίς ἢ, ΡΟΟΓ 
ἴῃ τοῦτ (Δίας το 2); [Πῃδὲ ὈοΙἢ ΠΊΑΥ ἱπποτιϊ 
ἃ δετείον. ὍΤΈῈΟ ὙΠ] οὗ Οσοά, ἴο ψ οι ποτ 
ηῦαὶ ὃς ςοηξογηηγεά, 15 ἴῃς οχαϊδίίοη οὗ ἴῃ 6 
ἰονὶγ, ἴᾶς δναϑειηεπὶ οὗ ἴδε ἸοΑ͂Ὺ (10. ἰ. 48, 
4... Απά τΠΐς 15 νυγοιρῆῖ, (1) ουϊνναταγ, 
ἰδ ἴὴο Γ οὗ ποβμεβ (1 Τίμι. νἱ. 17), 
ἀπακν πιδοῖ, ἐξ δε 5 ΠΊΟΓΕΙΥ ἃ ΣΙΓὮ πιδΏ, δ6 

ΤΦΑΜΕΈΕΞ, 1. 

ΜΙ 4 θυγπὶηρ ποδί, δυῖ τ ψ}- 
Θγοῖ τς ργᾶβ8,) δηά τῆς βονγοῦ 
τΠεγεοῦ (Δ]1ετῆς δηάὰ τῃ6 ρίδος οὐ τῆς 
[λϑῃϊοη οὗ ἰ ρεγβῃμαῖῃ : 80 4Ϊ]50 

804}} ἔλθ ἂννᾶὰὺ 8ἃ5 ΤΟΥ ἀο ; (2) ἱπινδγαϊγυ, 
ἴθ [86 σδδῆρε οὗ μοᾶτῖ, μῖσος πλλκο5 ἢἰπὶ 
σουηῖ 45 1085 41} ἰὨηρ8 [πδὶ δά βθεπηθὰ ραΐη 
ἴο πίπι, [δὲ δα ΤΑΥ͂ ψίη ΟἾγίϑὲ (ΡΠ]]. 111. 7). 
566 ἰῃ Μαῖξκ χ. 17, δηὰ [6 ραγδὶ]εὶ ραββᾶρϑϑ, 
ον Οἢγίϑὲ στοὰ {Π6 σχίσῃ γουὴρς τῆδῃ ΏΟ 
οδηα σιυηηΐϊηρ ἴο Ηἰἴπι: ποίϊϊπρ πον ὑρνίνι 
ΟἸγίβὲ ἔδογε Ιἀδητίβεά {πε δα σέπρ τὶς 68 σσῖΐ 
[δε ἐγ ζέης ἴῃ ἴἢεπ. Αγαίη, ἴδ 6 σις ἢ (ἢγ]8- 
(ἰὰπ ΌΥ ἴθ ςοπίγαβιὶ οἵ οἴεγηδὶ τῆϊηρ5 σδῃ 
ἴακο πὸ ἴγὰδ τηθάϑαγο οὗ 58 δαγί ΠΥ νυ δ ἢ. 
Τῆι ΌΥ ἀδαβοπηοπξ Π6 στ]568 ἴο [δες 5ρἰ γίτ.4] 
ἰενοὶ οὗ ἴποϑθ ννῆο δᾶνὸ ἢδά πο βυςἢ δποιιπι- 
Ὀγᾶποθβ; δηὰ ἢς 18 οὐ [Π6 ὙΑΥ ἴο 5ῆδγε ἴῃ 6 
οχδιίαἴίοη οὗ ἴΠῸ βροοῦ ἰῇ (δὶ ννοτ] ἃ ὑΘΣΘ 
{Π686 αἰ εγοηςεβ ἀἰθαρροασ. Αὔονε 8]], {1115 15 
ἀἰϊγεσιν ἴο ἔρον ἴῃς βῖερβ οὗ (Ὁ χιβῖ, ννμο, 
θεῖηρ τὶςῆ, ἴῸΓ 08 Ὀδοαπια ροοΥ, δη Ὀοσδυβα 
Ης Βιυπιδὶο ἩΪ πε] νν88 ΙΖ ὮΪΥ ἐχαϊϊοὰ ὉΥ 
Η!5 ἔδιίμοσ (2 (ον. νἱ}}. ο; ΡΒ). 11. 6--11).. 

11. ΤὨϊ8 νόῦβε, Ψθεη ΕΧΔΟΓΥ τεηάετγεά, 
εἶνεβ ἃ νἱνά ρίεϊυσγε οὗ νῇῆδί 15 νοηΐ ἴο 
ΒΑΡΡθῆ, ΟΥ̓ ἀεϑογ θην ἴπ ἴῃς ραϑὲ ἴθηβθϑε οπὲ 
Τεαργοβθηΐϊδενυς ἱπϑίδηςθ οὗ 1ἴ:--- ΓῸΓ [ἢ 6 51:} 
ἄτοϑβϑο, δῃηὰ πὰς ἤογγ Ὀἷδϑῖ, ἀηὰ βοογοῃδα ἰδὸ 
ἔταββ; δῃὰ ἴῃς ἤοννεσ ἱβεγεοῦ ἀσορρεά οἵ, 
δη [86 ςοπΊο] 655 οὗ 115 ἔοττῃ μετ ϑῃδά." ΑἹ] 
ἰ8 ΟΥ̓ΟΥ δείογε ἴδ6 βεηΐδεηςθ ἰ5 υἱΐεγοά ἢ 50 
ἰηΐγα, ν. 24, ἤΟΓΟ 566 Ὠοῖσ. 

ΤὨς δωγπίηρ δεαΐ ὮΘΥΟ ΤΊΔΥ͂ 06 ΤΊ ΓΕ [ἢδ 
οὔ [86 βυη ννῆθη δὲ φοείῃ ἔοστῃ ἴῃ ἢ5 ταϊρ δῖ, 
Βιιΐ τπῆοσα ῬΧΟΣΔΟΌΪ ἰδ 15 [6 Ὀυγηΐης νυἱηά, 
Ὀ]οννης {κὸ (ῃἢ6 Βοΐ Οἷαδὲ οὗ ἃ ἤιγηδος 
ἔγοτι [πὸ τογτιἃὰ νυ] ]οΣτι655 : ἰοῦ [ἢ15, γα ΠΟΥ 
18δη [πὶ τΘγΟ ῬΟΝΤΕΥ οὗἁὨ [6 51:1} 8 ΓΑγ5, 15 ἴῃς 
βοοῦχρο οἵ Ραϊοϑίιηθ, ποΐϊ ΠΊΘΓΟΙΥ ὀχῃδυπίην, 
υῖϊ βοογομίηρ δηά βῃγινε  ηρ ὑρ ἴῃς νερεῖα- 
ὕοη (ΕζΖεκ. χνὶ!. το). [ἢ {πῸ ΧΧ πὸ ννοσά 
καύσων) ἰ5 ιιϑεὰ οὗ “τῆς νἱ͵ἱηὰ ἔτοπι ἴῃς Εδϑί, 

τὰ [86 νυ] άθγηος5," [οὐ ἷ. το; 761. ΧΙ. 24. 
ἴῃ [νὰ ΧΙ, ςς, 1 15 τὴς ϑουῖῃ νη, νυ] ςἢ 
4150 τίη; 11 ἃ ϑι:πιοσιη-ἰἶκὸ ᾿ηἤυξηςς 
ἤοτῃ ἴῃ6 ἀόβεῖῖ. Μαῖίΐ. χχ. 12 ᾿θᾶνθ8 ἴδε 
αυοβίίοη ἱἱηάἀεςϊἀο. Βιυΐ ερ. [οπαῆ ἰν. 8, 
“ΒΘ ἴΠῸ διιη ἀϊὰ ἃγίϑο, Οοά ρῥσχγεραγοὰ ἃ 
νοδβοιηοηΐ οαϑί νυν ἱηᾶ ; δηὰ [Π6 5ιηὴ Ὀδαῖ οἡ ἴπὸ 
δοδά οἵ Τοπδι, (αὶ πὸ ἰαφηϊοά," ἔρο 4150 
Μαζί. χὶϊι. 6 ἀπὰ 21. 

ἐδε σγα".}ἢ Ἡρτο 48 εἰϑοβοσο σοΙΡΓο- 
Βεηάδϊηρς 411 106 χογρόουβ να ἤοννεγβ οἵ 
Ῥαϊοςηθ ; ΟΡ. Μαῖί. νἱ. 28, 30, "" (σοηβίἀογ ἴἢ6 
11}}68 οὗ τη βεϊὰ ... .; ἰξ Οοά 5ο εἰοῖδε ἴῃ 6 
8858 οὗ ἰῃς βεϊὰ," ἄς. Ηδξηςς ἴδε σγαξέ Οὐ 
εο»εϊδπο. οἵ 1ἴ8 ἕοσχγπι (1 “ἕδος ἢ δεῖς 
βροίκθη οἵ, ὅεὲ Ρβ8. οἶδ. τς, τό; 1581. χὶ. 6, 
7; τ Ρεῖ. 1. 24, ἴον δι πλῖ]γ ΠΟΙ ΑΓ 5ΟΉ 8, 
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5.21} τῆε τσοἢ πιδη ἔλάε δυνΑΥῪ ἴῃ ἢ 8 
νγΆγ5. 

12 ΒΙεβϑβεά ἡ: τῆς τπδη ἴπαῖ επ- 
ἀυγεῖῃ τεπιρίδιίοη : ἔοσ ἤθη ἢε ἰ5 
τη64. ἢ 58}4]1] γεςεῖνε ἴπ6 Ἵγοννῃ οὗ 
ἴδ, νης ἢ τὰς Ιμογάὰ παῖ ργοπιϊβεά 
ἴο τῆεπιὶ τῃδῖ ἰονε ἢ]Ππ1. 

ΤΑΜΒ5. 1. ἷν. 12---.:4. 

15 1,εἴ πο πιδῃ 54Υ ηεη ἢς ἴ5 
τεπιρῖεά, ἱ δπὶ τεπηρίεά οὗ (ὐοά : ἔογ 
(ὐοά σλπποῖ θὲ τεπιρῖεά νι ἔεν!], 
ΒΕΙΠ ἐγ τεπιρίειῃ ἢ6 ΠΥ πηδῃ : 

14 Βυῖς ενεῦΥ πιᾶη ἰβ8 τεπηρῖεά, 
ψἤεη ἢς ἰ5 ἀγάνγῃ ΑΥΤΑΥ οὗ ἢϊ5 οὐγῃ 
Ἰυβῖ, ἀπιὶ Ἔπιὶςεά. 

᾿ἄμκαν “παπαυκαακακοικυξεασεπος σαστος τ πτύχας τον πεστοςανασωςτεσταίβτσττσατι στα τεν ασατο ὑαστοττατνσατττττ κι αττοκαιττια: τι πεαεονταρν τ ὑμμεσηρεο πτησταατοστοςον. ἀιηραμῃ αι τασεσταπο γα ρνσσστο ποκα». τπατωρ ως πομκασμεαεσρικσόκαης στε σμο τἼρασησαι. κασως: τας. κα απαραςας πως ας ἥττητο τω τ 0000 τσ ον...θ........κ.κκ.0.0.0.κΚ(ὕὲὕὕς..β.ὄββ..ὕὕ....ὕ....ὄβ......... ο. ........ ὄ ....... ..... ὕ.....ς... 

“ρα! .. κά χεναῦ ἐπ δι: «υαγο. Νοῖ 
ΒΈΠΕΤΑΙΙΥ, “ ΡαῖΠ5 οὗ 1ξπ}" διι ΠΠΤΈΓΑ Υ, “ Εἰ5 
δοϊη8, Ἰου ΣΠΟΥ Πρ 5," οΡ. [υὐἱ. ΧΙ, 22. Ηογάεν 
ἄγανϑ. (6 ρἱςΐζυτο οὗἩἍ δὴ ΟἸοηΐδ] τηογομδηΐῖ 
ευϊ ΟΥ̓ἁ ψΠ1]|6 Ἰουγπογίπρ ΠΌΤ ΡΪΆςΘ ἴο ῥΪδοθ 
νυν ἢ Β15 σπογομδπαάϊβα. 

12, 8:. [π|68 τεΐυγπα ἴο ἴπε [ὨουρὨϊ οὗ 
νΟΓ5α 2, ΜΠ [Π6 ΟΧΡΓΘΘΒΙΟΏ 50 ἤδσῃδσ ἴο 115 
ἴῃ Ρ5. ἰ., Μαῖϊ. ν. 3, σεφᾳ. ὙὍῈῈ Ὀ]εβϑίηρ 15 
ποῖ ἴῃ ἴπε επιρίδίοη (ΕἸΔ], 5866 υϑσϑὲ 2), Ὀυΐζ ἴῃ 
1ῖ5 ννοτῖς οη {Π6 βου], ἰῃ τῆς σουγάροουβ οηάυ- 
τηςο οὗ ἰὶ (ν. τ Ρεῖ. 1ἰ. 20), ἰπ ἴῃς βίχθηριῃ οὗ 
Δ} ἴῃ τς 1, οτά δ (ἴῃς ΠΟΙΥ πᾶμης 15 ποῖ 
ἕουπά ἴῃ ἴπδ Ὀεδὲ δυϊπογι[ 65, Α Β δὲ, ἄς., 
Ὀεῖηρ ΓΕΝΕΓΟΠΙΙΥ βιιρργεβϑοά δηὰ ΘΑϑ}]} ὑπ άετς 
βίοοα) ργοπηῖϑε οὗ [ἢ Ἄσγοννῃ ; οΡ. τ Ρεῖ. ν. 4, 
Υ οΓο [ἢ6 στοννῃ 18 ΔΙΊΔΥΔΠΓΠΙΠ6, “ τΠαΐ ΤΔάθῖ ἢ 
ποῖ ΔΥΨΑΥ͂ ; 845 Πεῖε ἰἴΐ 15 [{πὸ ἐγοφυα 97 “172, ἰῃ 
ςοηῖγαβι νὰ ἴμ6 ΓἸΓἢ τηδπ᾿5 ἔδάϊηρ ἀναγ ἰηῃ 
ἢ]5 νναγ5.---ὐξῥεπ δὲ ἐς ἐγίἀ] ποῖ ἐεο»ιρί δά, δυϊ 
ἰουϊεά (γτετϑὲ 1, “τῆς {γίηρ οὗ γουγ [Δ ἢ; 
νη ἢ6 Ὧδ5 σοῖο ἔογἢ δρργοτοὰ ἔτοπι ἴΠ6 
{ταὶ ; 2.4. ΜΘ η ραίΐεπος 845 δὰ ΠΟΙ ρογίεςϊ 
νοσὶς (νοῦβο 4). ἴη δῖ. δι] ἴῃς ἤρσιυγο οὗ 
δε ἐγοαυη 15 Ἐν ἀ ΠΕ ἴάκεη ἔτοπι ἴδ6 Οτροὶς 
δΑτηθθ (1 ΟὐΟΥ. 1Χ. 25; 2 ΤΊπ,. ἵν. 8, ορ. [Ὁ. 11. 
5). Βυῖ [Π15 15 4]|16Π ἔτοπὶ ογαϊ πα [ενν σι 
0118 δηὰ σοϊϊρίουβ δϑϑοςίδι!οηβ. [|Όϑορἤι5 
([ Απτὶ᾽ χν. 8, 1) ἀδϑογίδοβ [ἢ ἱγτδιίοη οὔ [86 
εν βοὴ Ηοτγοά ἰηϑιτυϊοα ραπιοὸβ οὗ 1815 
δοῖ. [Ἃ}π ον. ἱϊ. το, ἴπ6 “στονγῃ οὗ Ἰιΐο ᾽ 15 
16 τοννασά οὗἉ “ (δ ἢ υηΐο ἀθαῖῃ :᾽" ςΡ. τ Ρεῖ. 
ν. 4. Ζοοβαγίδῆ (νῖ. 11, 14, πεῖς ΤΕΧΧ, 
ὁ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσι) 56εῺ8 ἴο 
ΔΠἄς ἴο [Π6 ΒΟΙΥ στόννῃ ὑν οὶ ἑοττηθὰ ρατί 
οὗ τῆς δἰρἢ ργίθϑι β πλσ ; νυ ἢ1]6 [Π6 νάσῖοι 5 
Ρᾶ55Αρ65 [ἢ τὸ Ἀδνυθίδιοη σαῖῃοῦ βδυρροσδί ἃ 
ΚΙΏΡΙΥ στοννη. Ῥεγῆαρβ ΠΟΥ ἅγὸ ςοπιϑϊηεά 
ἤθτο, 85 “" Ηδ δίῃ τηδάθ 0.8 Κίηρϑ δηὰ ργιθϑίβ 
ἴο Οοάἂ «πὰ Ηἰ8 Εδίπεν" (εν. 1. 6); “8 
ΤΟΥ] ργιθϑι μοοά ἢ (1 Ῥεῖ. 1]. 9). 

ΤὮε στονῃ οΚ 7 5, δεςογάϊπρ ἴο 50πΊο, 
ἐγ Οοσῃ [Πγοι Ρἢ οἰἴσγηγ,} τς ΠΝ Πρ, ὄνοσς 
ἰλϑ προ σσόννῃ :--ηὰ ρογῆαρα παῖ ποι ρἢ 15 
Ῥγεβοηΐῖ. Βιυῖ [μ6 εἴογηαὶ 1 15 1156} τῆα 
σσοόνγῇ. ἴῃ 1Π6 ΨΕΣΥ͂ 5: ΠῚ}]ΔΓ ρά558 56, 2 ΤΊΠΙ. 
ἷν. 8, [15 “4 στοννη οὗ τἱρῃϊθουβηθ55 ( ΘΓ 
“ἹΡὨεουϑη655᾽ 15 ἴπῸ τευνασγά, ηοῖ {πὸ {δηρ 
γουνδγάοι), πιο πε 1 νογάὰ νν}}} ρῖνα ἴο ]] 
τῆοηι πὶ ἴον Ηΐβ δρρθδγηρ." Ὅΐβ 15 [6 
ἴουε ὉΥ ΜὨΙοἢ ΓΔ όγκοῖῃ (Ὁ Δ]. ν. 6). ΤῈΘ 
δΌΓΘΩΘ55 οὗ Η]5 “ ΡΓΟΠΊΪ56 "ἢ 185 ἴη6 »τοιηά οὗ 
ἔδιἢ } τ86 ἠδζυγο οὗ 1 15 [ῃ6 ῃχοῖίνε οὗ ἰονο,. 

18. εἰ πὸ ρα “αγ, ἢ Νοῖ χεξεοσσίπρ ἴο 
ἀε!Ὀογαῖς Ὀϊλϑρμεπλοῦβ, Βυῖ ἔο ἴΠοϑο Ψο, ἴῃ" 
βἰεδά οἵ επάυτίης, εἶνε υρ ἴδ κἰγυρρὶς ααϊηςῖ 
τεπιρίδἔοη ἴῃ ἀεβραίγ, 85 1ὖ δη ἱστϑϑιϑει ]6 ἔογος 
ΨΈΓΟ ργεβϑίηρ ἴδει; 1]Ἰυκίταϊεὰ ὉγΥ Οεη. ἃ. 
12, “44.; ἘΖεῖκ, Ἑ(Β. χν. ὙὍΠῈ ΟΥΤΟΥ 15 (οσ- 
τοςϊοά, δηὰ π6 δοίυδὶ νοῦς οὗ Οοά βἤοννῃ ἴῃ 
ι (οΥ. χ. 13, “Οοὰά [5 ἔδει, Δ ἢο νν}}} ποῖ 
ΒιΕἔεγ γοὺ ἴο ὃς ἰειηρίοα αῦονε ἰπδί γὲ ἃγὲ 
ΔΌΪε; δυζ νν1}} ν 8 τΠ6 τεπηρίδίίοη πηᾶῖκο ἃ νΥΑΥ 
ἴο οϑοᾶρε, ἴδ γδὰ ΣΊΔΥῪ ὃ6 δῦ ϊ]ς ἴο Ὀδᾶσ 11." 

ΤΠα τοπηρίλη!οηβ ἴΒ γοῦθα 2 ΕΓΕ ουϊιναγὰ 
τη ρ5, νυν! οἢ ρῖνε [86 ορρογίιυπιΥ οὗ σἤοοϑ- 
ἸΏ ΟΓ τεϑίϑίϊηρ βίῃ. ὙΠ65Ὲ ἃγὰ ΠΑΣΤΏ]658, ΟΣ 
ΓΑΙΠΟΣΥ υϑοῖι, υ11655 6 Οὐΐοσ ἤσο τους ἢμο5 
ἔπε] ΠΏ, δηὰ 50 4 τηδη “ ἐς (αἰϊονγβ Πἰπιϑοὶῦ 
ἴο Ρ6) “ργρίεά. ὌΓὨΙ5 8 8 ΨΕΣῪ αἰδοτεηὶ 
τῆϊην ἔγτοσι “" ΚΠ] ηρ ἰηῖο τοηρίδοηβ." Ενεῃ 
ἴῃ ἴῃς ἢγϑῖ δηὰ τυρίςαὶ τειηρίφοη, γποσο 1 
ταὶ πᾶν θθθη ἰοαϑδὶ ἐχρεοϊεά, ἔνο τπουρὰῖ 
δῆς 5ἂνν τῇοτα ἱπάπιςοτηδηίβ [ἤδη ἴῃς Τ ΠΙΡΙΟΓ 
δυρνκγοβίοα (θη. ἰ11. 6). [π΄ ΟΟΥ. νἱϊ. ς, 11 15 
Ὀδοδυδο οὗὁ Οὔγ ἱποοπΈ ΠΟ ΠΟΥ ἴπδῖ δαΐδη τοιαρί 
05. ἼΤΠ6 οςοδβίοῃ, ἰηάδοα, πῪ ὃ6 “ οὗ Οοὐ " 
ἴη τῆς ογάοσ οὗ Η:5 ργονϊάθποθ δπὰ οὗ οὐγ 
Βρι Π14] ἘΓΑΙΠπρ : δυϊ (Π6 ᾿ῃο] πδίοη ᾿ς. ποῖ 
οὗ Ηϊτι. Εν} Πᾶ5 πὸ ρἷδοθ νυν Η 'πι, δά 
Βαὰ ποης ἴῃ Ηΐ5 Ἵγεδίίοη οἡ ἴπθ ἀδύ νμεῃ 
Ἧς “541 ΘΡΟΙΥ {πιηρ παῖ Ηδς διαά χηλάς; 
δηά ὈοΠοΪά, ἴὰ ννᾶ8 υετγ βοοάὰ " (Οεη. 1. 11). 

Οοὐ εαπηποΐ δὲ 1οριρίε4.1 1 15 πδῖιιγο οδηποῖ 
δὲ τοδεμεά οὗ ἰουςποά ΟΥ̓ ΔΩΥ Ῥόοννοσ οὗ εὐἹ!: 
ΠΟΥ 15 Ης [δε δυΐδογ οὗ 1 ἴο οἴμεβ.0 (Ὑ15 
ἰ5. ποῖ ᾿πησοηῃϑιβίθηξ νυ] [6 υ56 οὗ ἴῃς τνοτὰ 
ἴοτν ἐγγέμ, ταδιεῖηρ ὑγοοῦ οἵ ορθάϊθηςς οὐ ἔδιιῃ, 
85 ἴ6 ΕΧΧ υδὲ [ἴ οἵ Οοά ῥχγονίηρ, ῃοΐ ΟΠ 
ΑὈγαδδπι, Οεη. ΧΧΙΙ, α, Ὀυΐ Αἶθο [86 [5γδο [ἴ65, 
Ἐχοά. χνὶ. 4, Χχ. 2ο; ουΐ. ΧΙ! 2, ο.) Βυΐ 
ἴἴ 15 1 ἴπ6 πδίυσο οὗ ΔΚ βίπποῦα ἴο [ΠΓΟΥ͂ 
[Π6 Ὀΐατπαα οἡ Οοά;,-- ΨΨῺΥ διδϑῖ ἴθου πιδάς 
τὴς 15} Νοῖ “ επάυτχίηρ ᾽ ἴπε τεπιρίδίϊοη, 
ΤΟΥ ἤχϑι δΌΓΣΓΕΠΟΘΥΙ {ποπιβοῖνοβ, δηὰ ἴδθη 
ΡΙεδαὰ (παὶ {ΠῸῚ νεγε τετηρῖεά ΌὉΥ ἃ Ῥονεγ 
ὙὨΙΓἢ σοι] ποῖ ὃς τεϑισῖϊε. ὅ66 Εςουϑ. χυ. 
11, 12, 2ο; δῃηὰ Ργον. χίχ. 2 (ἢ 1 Χ ΧῚ, “δος 
ἔοο Ἰϑῆηθ685 οὐ τλᾶῃ ρευτογίςς ἢ 815 ννὰγ ; δυΐ 
δὸ δοσιιδείῃ Οοὰ ἰῃ ἢϊ15 ποατί." 

Ηε.1] αὐτύς, Ῥγοῦδ οἷν “ποὶῖθον Στ 801 
επιρίθϊ ἢ ΔΩ πηδη,᾿ 45 ΔπΈ 6515 ἴο “" ἰοπηρίοα 
οὗ 601] " ἱπιπιοαϊδίοὶν θείοσθ. ὗἴβεσϑ, ποῖ 
80 νγ6]1, ἐχρίαίη 1ἴ, “ὭΘΠΕΓ ... . Ηδ [δυϊ 
δοίης {Π]ηρ 656} 

14, Οὗ δὶς οτυη ἐμ1.1 Ιἴ 15 ποῖ ἱπηροσίδηϊ 

ι οι ,.1} 



γ. 15---17.} ΦΑΜΒ5. 1. 

Ις Τβεηῆ ψῇεπ Ἰυδὲ παῖ ςοη- 
οεἰνεά, [τ ὈΠΠρΈῖΝ ἐοστῇ 5[η : ἀπά 51η. 
ἤεη [ἢ 15 βηιβῃεα, ὈΠΏρΘΙ ἔοσῃ 
ἀεζιῇ. 

τ βείβεν ἴΠε5ε ννοσγάς Ὀ6 δε τῇ ἴῃς βεςοηάᾶ 
εἶλυϑε (15 Α. Ν.) οὐ ἴῃ ἴδε ἢγϑῖ. Βιιῖ [πὲ 
ςοπτεςροηάδηςο Ἡ]Γἢ ὙΟΓΒΟ 11 15 ΠΊΟΓΟ ὈτοΟΙ56, 
δηΐ ἴῃς οοηΐταςῖ βἰσοηρεου, ᾿ξ νὰ 54γ, “ Βαϊ 1 
15 ὃγ δ΄]5 ον ἰδὲ [δῖ ΕΥΕΤΥ πΊδη ἰ5 [ετηρίεά, 
δείηρ ἀγάνστι ΑΥΤΑΥ δηά οπιϊςεὰ," 
1 25 θδεὴ τπουρδῖ ἴπδί ἴῃς ἤφσυγο ἀγσουν 

ἀτυαγ (ἐγαχχεά οἱ) απά ἐπίϊεεά, ἰ5 ἔγοτῃ ἃ ἤ5ἢ 
οδυςῆς ὉΥ ἃ δδιϊεὰ ἤοοῖκ, (ὀσίδίηΥ, δελεαζό- 
μενος ςοπίδίηῃ5 ἴῃς ποῦοῃ οἵα δαί: Ὀδυϊ [Β6η 
ἴδε ποσάβ νουἹά ποεὰ ἴο δ6 γαηβροβεά ; ἔοσγ 
(δε θαι τπιυσὶ θ6 συν] οννοὰ Βείογε ἴΠ 6 ῬΓΟΥῪ ἰ5 
ἀταρρεά οὔἱ. ΤΙ ΒΟΥ ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἜΧΡτο55 σεηΘΓΑ ΠΥ 
ἴδε ὑποίο]ὰ σπαγδςῖοσ οὗ ̓ Ἰυπῖδι] ἰεπιρίδτιϊοη,--- 
ϑρρεῖίς Δηα ᾿Δϑο ιν] 5η655,---[ῃς Ραϑϑίοη νὨ]Γ ἢ 
ΒυΓΓΊΕ5 ΔΥΥΩΔΥ͂ [86 Ὑὑ1}}1, Δηά {ΠῸ ρ]οδϑυγο Ὡς ἢ 
ὈΠθε5 ἴῃς Ἰυάςστηοπί. ὅ6ε ἡ Ρεῖ. 11. 14, 18: 
δη ρεγβδρα ἴποτε 18 Δη 4]]} 5 οὴ ἴο ΤΟΥ. ΥἹ]. 
190-221. Απά [15 15 οΓ᾽ δὶ οαυπ ἐπεὶ; 501η6- 
ἢ π|οὸ5 ἀοττηδηΐῖ, Ὀιΐ Αἰνγαῦϑ ἰυγκίηρ ψΊΠΙΗ, 
ἀντ ΠὩξ Ορροστιηγ. Ορ. Μαδγκ Υἱ}. 21, σε. 

15. Οοπιρατὸ ἴῃς ἤρσιγε ἴῃ ῥ5. Υἱῖ, 14. Βυΐ 
ἴδε ρεσοοηιδοδίοη δηά ἴδ βεη ΔΙ ΟΡῪ οὗ ]ι5ἴ, 
βίη, δηὰ ἀφαῖῃ (εἰλδοτγαῖδα ἴτοπὶ {ἢ]15 βᾶϑϑαρὲ 
ὃγ ΜΙῖοη, " Ραγ. 1,οϑῖ,᾽ 11. 747-800) 15 αυϊζα ἸΏ 
ἴδε πιᾶππεῦ οὗ ἴῃς Οτεεῖ Ροεῖβ, ἐ.. 2 5.ῇγ- 
ἰυ5, “ Αραηι." 751-771. (ΟΠ γγϑβοβίοτῃ σγειηδαγκϑ8 
τσὶ ἸΟῪ 10] οτ5 ἴῃ6 ρᾶηρβ οὗ μι άδίγίῃ, Ὀυζ 
Βετὸ ἴῃ ΔΡΌΠΥ οὗ ἀδαίῃ 15 [6 οηά, [ἢ {Π6 
ΘΙΤΉΠΪΔΓ ρᾶϑβᾶρο, Ἐπ. Υἱ]. 7, “εᾳ., “ 5107 ὑσγο- 
ἀυςε5 “Ἰυςῖ.7 Βυῖ 51. [4π|65 ἀοδβ ποῖ ἿᾶγσΥ 
᾿ήὴς8 ΔηΔΙγεῖὶσ δ. Κ ἴο ἴπαῖ Ῥοννετ οἵ Εν], 

ΜΙΝ νΌγΚ5 ἴο Ῥγοάυςσ 115 ον ᾿ΙΚΕΠ 655 ἴῃ 
05. ἴη ἢ᾽]5 ργδςοίιςδὶ ΑΥ̓͂ 6 15 ςοπΐοπί ἴο 
δεχζίη ἢ 16 “Ἰυ51 τ ΒΙΟἢ 5 [86 ἤγβί 
πιδηπδεϊδίίοη οὗ [ῖὩ6 ἰηνναστά σἼοστυρίοῃ, 
Τῆς γα} 7 Ὀσσοπιθβ ἀθῆπηϊῖε ἴῃ ἃ ἀοῖογ- 
πιηδίίοη ἴο 5οπὶὸ βροςὶῆς 510: δπὰ [Π15, ἀραΐῃ, 
λκεβ ἃ ὈΟΟΥῪ ἴῃ 8η οιμνναγα 5ϊη}} δεῖ; δηά 
ὑχτηρ ἀττινοά δ Π}}1 στονίῃ, χη ρ5 ἴοσῖῃ 15 
σἤςξρτιης ---ἀεδῖῃ. 

[ὶ 15 υεπβιίοηεά, ψβεῖθογῦ, πὶ 1Π15 ρεηθ- 
ΔΙΟΩΥ, (1) ςοηςορίίοη ἀπά δ᾽γἢ ἃ ὑοίῇ 
τερτοξεηϊοα 45 ἰακίηρ ρἷδος πη της ποσί, 
ἃ ϑρεω!ῆς 5ἴη οὗ Ἰηϊθητοη Ὀεϊηρ' ἀεγεϊορεά οἱ 
οἵ 186 ξεποΤΆ] ςοττυρίίοη, τμουρῃ ποῖ γεῖ 
οὐὐσεα ἴῃ δεῖ; δηά [815 δἤοσνναγάβ Ὀοηρ 
“ βη5η6 4 ἦ ΟΥ σοπιρίεῖοα ΟΥ̓ ἴ{Π6 οιἝνναγα δεῖ 
οὗ 5:0, ΕΥ̓ γος ἢ (ἢ ἔγυ, ἀεδίἢ, 15 Ὀγοιρπῖ 
[ἢ : ΟΓΥ ὙΒΕΙΒΕΣ (2) “16 Ὀτιποὶηρς ἔογίι 
οἵ Ξἴη " Ἅ“6ϑοσιῦεβ ἴθ βΐορ τοπὶ ἴῃς ἰηνναγὰ 
τηοϊπαοη ἴο 186 δου] σοπηπη!ϑθίοη οὐ 51}; 
δηὰ “το ΠΠΙ5Βῖπρς," 115 σοπλίηρ ἴο πηδίυγιῖν ἢ 
1.6 ἑοσπηατίοη οὗ 4 δδδϊῖ Ὀγ ἱπάροηςο,---ῃ 5 
ἀυτι τη δῖ ἴῃ 54π|6 σοῃϑιυπτηδῖοη. Ρτοθᾶ- 
ὈΪΥ, 5ἰη ἰ5 ἰγεφίθα 15 ροβϑι ΠΡ ΕΙῪ εχ ϑεϊης, ῃθῦ- 

τό6 Προ ποῖ εἴτ, πιγ δεϊονεά Ὀτγειῆγεη, 
17 Ἐνεῖῦ ροοά ρΙ ἀπά ἐνεῦν ρεῦ- 

ἔεςϊ ρος 15 ἔτοπι ἅδονε, δπά ςοπιεῖῃ 
ἄοννῃ ἔτοπι ἴῃς Εδιδεγ οὗ Πρἢϊ5, νἢ 

ἜΥοΥ ἴἃ 845 [ἌΚοη 4 ἀδδηϊΐο 58δρο ἴῃ [ὴ6 Πολτγέ: 
Δηα 115 ουϊνναΓἃ Πσοπητηϊἰβϑίοη 15 ἀθϑοσι θὰ 85 
115 τηδίυ ΓΙ Υ, δηὰ 115 {ταναὶ! οὐ ἀεαῖῃ. ἤεη 
ἐ ἐς πη σδεά, τε ΜΨὮΘΏ ἐϊ ΒΔ45 σοπῖθ ἴο ἔπ} στονντῃ 
566 ὨΟΐδ Οὐ ΥΈΓΒ6 4), ΠΙΆ ΘΧΔΟΙΪΥ 5ιυ115 τΠ6 
ἤρυγε ἤοσγο. δῖ. ΡδῈ} ΕΥ̓͂ ΔΠΟΙΠΟΙ Τηοίδρῃοσ, 
ς815 ἀφαῖ “ἴῃ «ὐαρό: οὗ 51η,᾿ ἰὴ ςσοηῖγαϑβῖ 
ἴο 116, πὸ φἢ οὗ Οσοά, οπι, Υἱ. 221. Ηροτζο, 
ἃ5 ἴπεγα, ἀθδῖῃ ᾿π 0168 Ὡοΐ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃς ἀΐ55ο- 
Ἰυϊοη οὗ (μ6 δοάγ, διυξ ἐχοϊυβίοη ἔσοπι {παῖ 
16 νηοῦ 195 “τῆς νἱᾶ οὗ Οοὐ;," ἴπ6 ἌἽσοννη 
οὗ Πἶρ ψ πος Ηδ [45 ῥσγογηδοά. Αηά {ἢ 5 
Δαἀἀ5 ἃ ὑγοοῦ ἴῃαΐ τοπηρίδ[Οἢ ἀο68 ἢοΐ σοηὶο 
ἔτοη Οοά. Ὑπδῖ Ὡς οηάβ ἴῃ ἀδαῖῃ οδη- 
ῃοῖ Ὀ6 ἀεγνοα ἔγοπι ἴδε Αὐἴμὸσ οὗ ΠΠ6. 

16. Ὧο ποὶ ἐγγ, Ὅλ. ΤΙβ 15 ἃ ᾿ἴηκ δ6- 
ὈνΘθη νΟΥΒΟΒ 15 δηά 17: “Πο ῃοῖ ὃ6 ἀο!μάοά 
᾿ηῖο τ ηκίηρ Εἴ ΠοΣγ τας Οοά ἰ5 ἴπε διιῖποῦ 
οὗ εν}} ἴο γου (566 δῦονθ), οὕ {παῖ γοῖ σδῃ 
ὀχροοῖ βοοὰ ἔσγοπη ΔΠΥ οἴμπονγ Οἰνοῦ ἴπδη Η ἱπὶ 
(θείονν, νεσϑα 17). Βυῖ “δε ποῖ ἀδοεῖνεα," 
“40 ποῖ εττ᾿, ἄζτο., τ1ι50}4}}} τεῖοσ ἴο βουηεϊῃιησ 
ξοϊ ον ίηξ ; 566 1 Οον. νἱἷ. 9, χνυ. 11; Ὁ]. νὶ. 
71 1 70. ].. 7; δά ἰηϊτοάιοε ἃ ννδγηΐηρ ΟΥ̓ 
Ῥγεςερῖ δγβίηρ ουΐ οὗ νγῆδῖ ξο 65 ὑοΐοτε ; ἂπὰ 
1Ἰηαϊοδῖθ βοπῖθ Ὠδηροῦ ΒΊΟΝ 15 ΓΟΔΠΥ 5ΘΤΊΟΙΙΒ, 
του ρ ἢ δου ρῃς {ΓΠηρ. Ηφδγε [ἢ βου 
οὗ [6 Ρῆγαβο ἰ5 [εροσγεὰ Ὁ πὸ τἰι50}8] 271. 
δεϊουυεά ὀγείῤγεη. 

17. ΤἢΘ ἢἤγβξί ρατί οὔ [Π15 γϑῦβα ἢδ5 δθθη 
1ουρδῖ ἴο Ὀ6 ἃ αυοϊδίίοη, ῬΟΓΒΔΡ8 ἔγοπὶ ἃ 
ἤγηη. [ἰ σσπιβ (ἴῃ ἴτε Οταεθκ)ὺ ἃ Βογοῖὶς 
γΟΓΘΘ. 
52... 9.3.1 Ὑνο ἀἰϊβετοηξ πογάβ ἴῃ 

{᾿ππὸ οτἱρίηδὶ, {πὸ βοοοηὴ τόσο οἰλρμαῖὶς ἴπδη 
[ῃ6 ἢγβῖ; Ἴςρ. γον. Χχὶ. 14.---᾿ ΕΥ̓ΘῪ ἀἰπά οὗ 
εἰῇ τῃδῖ 18 ροοά, δυθσΥ οὔθ παῖ ἰ5 ρεγίεςϊ )5 
115 ἀἰπά, σογηθ5 ἀόννη ἴο 1.5 ἔἴτοπὶ οὐ ἢ]6]}, 
ἔγοα Οοά Τῇ νψογαβ δἷϑο βυρρεϑδῖ [ἴῃ6 
σοηνοῦθα που ρῆἢῖ, “ ΑἸΙ τπδὲ ἅσὲ μοοά--Δηά 
ὭΟΩΘ οἶϑο ; (τιῃουρῇ [Π18 15 ποῖ δου ! 6 Χ- 
ῬΓεβθεά. εγβα 18 σεοογάβ ἴῃς δαϑβί ριῖ, [πὸ 
τηοβὲ ρεγίοςϊ ρσάᾶςθ οὗ ἃ}}; ορ. Μαῖζ, νἱῖ. ατ 
ΠΓ 1.πι. ΧΙ. 13. 

ἐς γον»! αδουε «πα τον ἄοαυν ζγονι.. . (ἢ 
ΟΥ̓́, εογρεῖηρ ἐοαυη 77,0» αὐουε, ἔγορε . . ., ἃ 5 
ἴῃ 1. τς; [6 ῬΑΓΈΓΙΡΙΘ ῬΟΓΒΔΡ5 ᾿τρ γης ἴῃς 
ςοηέϊημ4] ΠΠ|ᾶρ56 οὗ ἴΠ6 ΠΟΑΥΘΏΪΥ στᾶσα. 

ἐῤὲ Ῥαΐδον Ὁ σῥι..ἢ (1) οὗ [Π6 πραϊοσγιαὶ 
᾿ρη5 οὗ ἴμ6 οτεδῖεα ἤρφάνεπβ, οΡ. [6γοπι. ἵν. 
2 ΧΧ; δυῖ (2) οὗ ἴποβ6 Ἰηϊο ]οοῖυα] απ 
δρί Πῖυ4] ΠΡ ηἴ5, οὗ ννῃϊο Ἐῃ6 ἔοττηοῦ ἀγὸ ἴῃς 
ἸΙοαϑῖ ᾿Ἰηδάδημυδία Θπ] ] 5 :- 1Π6 (Πποιισδῖ  ]ςἢ 
οὐ πηϊηαῖοβ ἴῃ “1 ἰρῃς οὗὁἩ Τι ρμς," [Ο]ονίηρ 
“ Οοά οὗ Οοά;, ἴὴ ἴῃς Νίοθης (στοά. Οὐοά ἰ5 

117 
ὑπασαι.., 

τ πα πθ΄. χῳ, ἌΡΥΕΥΥ 

.--.-.-.---. ... τοιουυπιπεεικοισυλασσηπετον συμ τησαξσ δε ϑα, δν 



118 

ἤθη ἰ8 πο ναηδυΐθηδβθ8, ΠπΕΙΠΕΓ 
δηδάον οἵ τυγηΐηρ. 

18 Οἱ δΠῖ5 οὐνγὴ Μ1|}1] θεραῖ πε 

ἌὙΨΕΤΥ {ἰς πη (αὐτόφως). ΑἸ] εἶδε, πιδίεσίαὶ 
ΟΥ βριήτζυδὶ, [πὶ βονν8 Πρ Πᾶ5 γεςεϊνοὰ [ἰ 
οἵ Ηἰ58: “ἴῃ ΤῊΥ ᾿Ιρδξ 5}}8}} ννὲ 5ες φῆι," Ρ58. 
χχχνὶ. 9. ρηςς ἰῃ ἃ ἀογίνοα ϑθη56 (ἢγὶ5- 
τἰ4ῃ5, θοης “ ςμ]άτοη οὗ χδς,᾽ ἅγὲ {ποτηϑεῖνεβ 
“Πρ ῆς ἴῃ ἴῃς 1,ογὰ, ΕΡδ. ν. 8: οΡ. ο. ἱ. 8, 
“4ε., ὙΠ 10. ν. 3ς, οἵ τὴς Βαρ[51᾿5 τεϊδίίοη ἴο 
ΟἸ γῖβῖ (ἴὴ γογβα 35 ἴπε ννογά υϑεά 15 ἰα»ρηρ, ποῖ 
ἤ}ι). ὅ8εε ἴοο [οὐ ΧΧΧΥ, 7, “ 1Πς τηογηΐηρ 
δἴδγβ βαρ τορείβοσ, δηὰ 411} ἴη6 89η5 οὗ Οοὐ 
δῃουϊοά ἔογ ἸΟγ," οοτηραγεὰ νὴ ἰὉ. 1. 6.--- 
ΤΠΕ ΠΡ μῖ5 οὗ βοάνθῃ, ἰπουσὰ ἱπιροτγίεςϊ ( [οὐ 
Χχν. 5), δεῖ ἐογἢ {πεῖς Μδκογ ΌΥ ΤΠΕΙ͂Σ ΚΊΟΤΥ 
δηά ρυπίγ (Ρ5. Υἱ!. 3, χίχ 1). ὍὙΠ18 11 ννᾶ8, 
(Παῖ οπιϊοοά τηθη ἴο ρῖνε ἴμοπὶ ἢ ΠΟηΟυΣ ἀπ6 
ἴο Ηἰἴπ ([0Ὁ χχχί. 26--8 ; Υν 5. χῆϊ, 1-9). 
Το ᾿πδάθαυδου οὗ με πιδίοσγία] ἴγρε 85 φογ- 
τεοςῖεὰ Οὐ τας [ο] ον ίης ννογάς, νμιςἢ Ἔχοϊαάς 
ἴη6 ἱπιρογίδοϊίοπβ ἱῃδεσεπῖ ἴῃ ἰἴ ὙΠ ο5α 
ΒοάσΘΪΥ Ὀοάϊε5, Ὀγσμξ [πουρὰ ΠΟΥ Ὁδ, σοπὶθ 
δηά ζο, Ἄρρεᾶγ δηά ἀἰβαρρεασ, σῇδηρε βῆδρϑ, 
ἱπῆϊςϊξ δηὰ βιῆῖογ οοροθ. Νοῖ 50 ψ ἢ ἴῃ 6 
ΕΑΙΠοΣ δηά ἑουηίδίπ οὗ ΠρΡἢ 5 : “ Οοά [5 Ἰἰρὶν, 
αηὰ ἴῃ Ηἰπ 15 ἢ0 ἀδγκηθ58 δὲ 411," σ 0. ἱ. ς. 

πὸ σπαγίαόίεηεις, πο δοῦ “ῥαάοαυ ΟΥ ἐιγπίης.] 
[πιροτέθοξοηβ ἱποίάθηϊ ἴο ἴδ πιδίοσίδὶ ΠΡ 818 
οἵ ποανοπ, δυῖ ηοἱ ἴο Οοα. ζαγίαὀίεπει. (6 Υ 
στναγία!οην); “δαάοαυ (5 ἢ 45 15 οᾶϑῖ Ὁ Οἠδ 
ὈΟΔῪ οἡ Ζῃοῖβοῦ; ἐνῷ. ΌΥ̓ ἰδ6 ρῃογίοη οὗ ἃ 
διιη- 141}; Τωγπίης ((Ρ. ἴπὸΟὸ νψογὰά “γοῤίε); 
411 βθοπὶο δὲ 4} τι5 05 ἴο 45. ΓΟΠοΠ 1.4] ρἢ6- 
ποιηθηᾶ ; που ἴπ6 νδγίου οὗ βυρρεβίοα 
ΘΧΡΙΔηΔθη5 σπονν8 ἴμπαῖ νγαὰ σδπηοί ᾿ἀΘΠΕΥ 
{πεπὶ ῥγεοίϑεϊγυ. [{ 18 δποι ἢ ἴο 54Υ ἰδαῖ 
“ὁ νΑΓΙ ΔὈ] 655" ΤΔΥ δε ννῈ}}] δρρ δὰ ἴο τῆς 
Δἰτογηδίίοη οὗ ἀδΥ δηὰ ηἷρῃί, ἴπ6 σϑίηρ δπὰ 
βεί(ηρ οὗ 81:12, πιοοη, 5ἴδγβ ς δηὰ 1Πδΐ “ δῃδάονυν, 
οὗ (οὐ “ σδιιδοὰ γ᾽) ΤΟΓΠΙΠΡ "ἢ ΠΙΔΥ Τοίετ ἴο 
πε σδαηροδ οὔ [Π6 τηοοη (ςΡ. ἴῃηε ἰηϊεγπητοηϊ 
τονοϊνίηρ ᾿ἰρῆϊ ἴῃ ἃ ΠΡ ΠΟ 56); οἵ (Ὀυϊζ 1655 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ) ἴο ΘΟ Πρ5865; οὐ ἴο ἴδε δάνθηϊ οὗ 
πὶ ὈΥ 186 φαγί 5 τοϊδτ΄οη. Ἂν 156. Υἱ]. 18,15 
Β'ὨσΊ ΪΑΥΙΥ κα [Π18 Ῥάββδαρο, σύστασιν κόσμου 
καὶ ἐνέργειαν στοιχείων, . . . τροπῶν ἀλλαγὰς 
καὶ μεταβολὰς καιρῶν, ἐνιαυτῶν κύκλους καὶ 
ἀστέρων θέσεις. ΟΡ. Βρ. [εὉ 5 “δδοσεά 1.1{εγὰ- 
ἴιγο," χυ. Ὁ. 316, “εφᾳφ. Βυΐ {86 ἰαηρυδρε ἰ8 
μη νη ἐπεὶ: Ὡοΐ δοἰεηᾶῆδεο ; ἀοϑοσ θην (δίης8 
45 ΤΠΟΥ ἈΡΡΘΆΓ ἴο ἴῃ ΕΥ̓́Θ ; δηὰ υἱν  α]γ ἰοδοδίπρ 
τηαἴ (6 ΕΔΙΠοΥ γῦρο χη ΐθη5 ΟἿ ἀδγκ 655 19 
ἔστοο ἔγοπι ἴῃ ἱπῃρογίθσ Ποἢ5 οὗ ΗἾ5 σγοδίυγαβ ; 
(αϊ ἴῃ Ηἰβ8 ὑπορδηροδῦϊοηθ8585 νὰ πᾶνὸ [86 
ἔουηάδίίοη οὗ οὖν δι, δηὰ [πὸ δϑϑιγαησο 
{πὶ 45 Ης 18 ἴπε διῖποῦ οὗἉ ἃ]} ξοοά, 50 ἴπε 
εοοὰ οὗ νῃὶῖς Ηδ 15 ἴπε δυῖπογ 15 υππιϊχοά. 

18. ΤΠἰ8 νεῦβα 18 ΥΕΥΥ προγίδηϊς 85 ἴπ6 
Ὀαβὶς οὗ [{:Ὸ πιοτὸ Ἐχοϊυβίνου πλοῦ] δηὰ ργδος- 

ΑΜΒ. 1. [ν. 18. 

ἢ τῆς ψογὰ οὐ τυῖρ, τἢλὶ το 
βῃουϊά θὲ ἃ Κιπά οὗ διξιίγι τς οὗ ἢϊξ 
ςΓσδίιΓό5. 

Ἐς] ὑγεςσορίβ Ῥνἢις ἢ ἰοϊονυ. [1 ἀδοίαγος (ἢς 
ξταςθ οἵ Οοά ἰπ [δός τεροησγαίίοη οὗ ἴδε 
θεϊίενοῦ ἴο Ὀε ἴῃς 5᾽δγι-Ροϊηῖ οὗ [ῃ6 (ἢ τί5- 
[Δῃὴ ἰἴ6. Τὸ ΨΌΓΚ5, 80 πιυςὰ ἀννεῖὶϊϊ οὐ 
δἴϊεγνδγάβ, ἀγὸ ἴδς ἔγι 5 οὗ (6 ἢχϑὶ ννοσκ οἵ 
Οοά ἴῃ 8. 

18. ΟΥὨἉ ῥὶς οτυη «υἱ}} Ἠδς ἀἱϊά ' ποῖ [ὉΓ ΔῃΥ 
ἍΟΓΚ ΟΥ̓ τηοτὶῖ οὗἩ οὐγζβ (ΤΙ. 1. 5); 50 Ερδ. 
Ἰ. 5, 11, “δοοοσγάϊης ἴο ἴη6 ροοά ρίθαβιγἪε οὗ 
ΗΙ5 1}... δῇογ ἴπὸ σοιιῆ5ε] οὗ Ηἰ5 νν}}." 
ΤῊἼΙ5 18 ςοηῃοςῖοα ψἱἹ ἢ [6 ροβίζίοη τμδῖ ΘΥΕΙΥ 
ϑοοά φΡ»Η σοπλοβ ἔγοπὶ Οοά, Απά {Π|5 οδὲ 
Ὀ]Ο 551 ΠΡ ἱπῊ 1165 411} οἵθουβ. 
ΤῊ ᾿πηδϊγιιπηοηΐ οὐὗὨἩ {18 ΣΟροηοσαϊίοη 19 

ἐδε Ἡνογάδ οΥΓ᾽ ἱγμΐδ᾽; 501 Ῥεῖ. 1. 123, 258) 
“ὁ θογῃ δραΐη ποῖ οἵ σογγιρίδὶο βοθὰ δυΐ οἵ 
ἱποοστυρίδιο, ὉῪ ἴῃς νογὰ οἵ Οσοά, νδοὶ 
᾿νοῖ δηά δοιάειῃ ἴοσγ ονοσ,.... ἴδε νογὰ 
ὙΠΟ Ὦ ὉγΥ ἴΠ6 ξοβρεῖ 15 ργοδοῃμεά υἱηῖο γου ἢ" 
(ερΡ. 46. 3). [πη Ερῃ. ἱ. 13, “6 νογά οἵ 
γι " -Ξ “(δες ροβρεὶ οὗ γοιιγ δ᾽ ναΐϊοη ἢ (Ὁ. 
(οἱ. 1. 4); δηά ἴῃ Ερῆ. νυ. λό (ννεσγο ἴδε 
ςοηοζοῖθ ῥῆμα 5 5ιιδδιτυϊεὰ ἔογ λόγος) ἴ 5 
ΔηΠοχοα ἴο ἴῃ 6 “ νναϑῃίηρ ([ἀνθ6γ) οὗ ννδΐοσ " ἰὴ 
Ὀαρίπηι (οΡ. ΤΙΣ π᾿. 5). 80 ἐηγα, 21, “(ῃς 
οηρτγαδεά νοσγά ψ ὶς ἢ 15 δοϊε ἴο βᾶνθ γοὺγ 
5015." Βιυῖ πιογϑουοσ ἴπῸ ΕΔίΠΟοΙΞ σγοοορηΐδα 
ἴη {15 ογά 9 Ἵγιδ ἃ ταγϑίςδὶ 8]1]υ5ίοη ἴο 
[6 Ῥεγβοῦδὶ ψνογά οὗ σοά. Ἠδσ [ἴἰ5 οδἹδὰ 
Ὀοῖδ “πε Δ οτγάὰ " δηὰ “ἴδ Τσυῖῇῃ :"---υΐ 
[15 15. βεαγοεὶν βυβῆης!εηῖ, ῬΓΤΟΌΔΟΪ 81. [π|6ὲ5 
18 ποῖ ἀἰγθοςῖ Υ σρεακίηρ οἵ Οοά [ες ιογσά: 
Ὀυϊΐ ἢ6 5ῆοννβ ἃ σοῃϑοϊοιδηδϑβ οὗ ἴπ6 σεϊδύοη 
Ὀεΐννεθεη {πὸ ποίϊοη οὗ ἴμε Ῥογϑοηδλὶ ΔΝ οσὰ 
ἀπά (δαῖ οὗ ἴπεὸ ννογὰ οὗ Ἐδυοίδιιοη ΒΟΥ Ό 
ψὰ τοοοῖνο Ηἰπὶ. ἴῃ ἴδε Ν. ΤῸ υϑᾶρε ΜῈ 
ἴτᾶς6 ἃ ργδήιυδὶ ἀϑοεηΐ ἔτοπὶ (4) ἴῃς σοποζεῖς 
ἐἐγηοβθᾶρα ἢ 245 σοηνογρα ἴο τηδῃ ὈΥ Ῥοσγϑοῃδὶ 
ἈΡΘΏΟΥ, [πτουρῇ (δ) “266 Ἡγογά," ἴῃ γενεϊδθοη 
οὗ Οοὰ ἴο τῇδη Μϊςἢ [Π6 τηοδδᾶσο οὐ δοάϊεϑ, 
ἔοιπηΐηξ, 45 1 Ψόγο, [15 πὸ δηά 50],---ἰο (ὦ 
«ΤῊΕΞ ἍΝΟΚΡ᾽ ΨΝΒο, δεῖπ ΝετΥ Οοά, ποῖ 
ΟὨΪΥ τευϑδῖβ, δυῖ ᾿πηραγίβ ἨΗ ΠΊβο]  ἴο υ5, “ ἰ5 
ἴοιτπηεὰ ἴῃ 5" (δ). ἴν. 19) ἵπεγοῦγ. 866 
Αςῖβ χ. 36--,8, Πογο 81. Ρεῖοσ ἃ5 τί 
ἀενεϊορίης οης τποιρῆῖΐ, ἔτοπι (ό) ἴο (4), δηά 
τἤεποα ἴο () ; “1π6 “ χά (λόγον) ννϊς Οοά 
βδοηῖΐ. .. ἴῃδῖ «υογά (ῥῆμα) γε Κπονν,. .. - 
7505 οὗ Νδζαγείῃ, ονν Οοά δηοϊηϊοα ΗἩ! πὶ," 
ἄς. (ποῖ πιεγοῖν, “ ἢονν Οοἀ δποιϊηϊεὰ [65115," 
85 ἴῃ Α. Ν.. 

δεσαὶ δὲ 9.71 Το Οτοοκ ποσὰ Βοϊοηρβ ἴο 
(Π6 τῃοῖῃοσ, ποῖ ἴῃς ἔδῖδογ, Ὀοηρσ [Π6 ς3πὶὸ 
85 ἰῃ γΟΓΒΘ ἴς, “ δυηροῖ ἐοὮἢ ἀφαῖῃ," ἴὸ 
νὩϊ ἢ (Π15. Θυρρ 65 ἃ σοηίγαβῖ : σρ. ἴῃς ἴαχ 
ὙΨΑΥ ἴῃ γνῃϊοἢ τπεῸ 88π|6 ΠρΡΌΓΟ 15 υϑοὰ ἰὴ Οδὶ. 
ἷν. 19. Βυῖ ἴἴ ἰ5 δὴ ἰη(ο! πρὶ]. ἀδβοσι ρέοη οὗ 



τ. 10--ἅ1.ἢ 

19 ΜΝ ιογείογο, πιν δεϊονεά Ὀγεῖῇῃ- 
τεη, ἰεῖ Ἔν σΥ πιδῃ ὃς δ ἴο ἤεᾶγ, 
βίον ἴο βρεᾶκ, κἷον ἴο τυγδῖῇ : 

ΦΑΜΕ5. 1. 

20 ἔογ ἴδε τυγδίῃ οὔ πιδῃ ᾿ψογκειῃ 
ποῖ τῆς τρῃςεουϑβϑηε88 οἵ (σοά, 

2ι ΝνΒεγείογε ἰδὺ δρατὶ 41} Αἰ} ϊ- 

ἴδε ΓΟΣΕΠΕΓΔΌΟΠ ΟΥ̓ Πανν σγοδίϊοη; “ δε 5 οὐ ζσ 
ΒΔΙΒΕΥ δηὰ Μοῖδοσ πη Οης " (Βεηρξε]) ; ςΡ. Ρ58. 
ΧΧΥΙΙ. 1Ιο, Δπα [54]. ΧΙΪΧ. 15, ΠΟΤΕ ἴΠ6 ἀδοροῦ 
ἱεπόεγηεϑϑ οὗ ἴπε πιο μοῦ 5 ἰονὰ 15 σεοορῃϊβεα. 

4 ἐπα οὗ 3 γε!  Ἰἱ Ὁ δὶς ἐγεαίμσγο.. Ἐ)56- 
ποτε ἴη6 ἢγχγϑϊ σοηνοσίβ (45 οἵ Αϑδίδ, ΑςἽπδία, 
σπι. χΥῖ. τς: 1 ΟΟΥ. ΧΥ͂Ι. 15) ἅτ δ᾽] οὰ “" ἢγϑῖ- 
ἔπς;" δπηὰ βοῆς υπηάογϑίαηα ἴπ6 Ρῆγαβο 
80 δεγθ, ΟΣ ΡΑΤηΣ ΕΡὮ. 1. 12, “ἐε4., δηὰ 
Ἰἀεπασιης “ 5" ν ἘΠ (πς [ἐν ]ϑἢ Ο γι δῃβ, 
85 ἴ8ε ηϊςοευβ οὗ τῆς ἔιΐυγο Ομυγοῆ. Βυϊΐ 
1λ}5 8εετηϑβ ἱπςοῃβιϑδίοεπί υνἱτἢ 51, [4 1Π|65᾽5 Υἱὸν : 
ὯΟΓ 5 ἴῃε ἱηϊεγργείδιιοη δάεηιδίῖθο. ὍΠα 
ποτὰ, πὸ “ βγοῖ- θοστ," δἰ ρηῆθ58 σοηβοοσζδίίοῃ 
ἴο Οοά, ταῖποῦ τΠΔὴ ὈΓΙΟΓΙῪ δηοηρ τηθῃ. 
ΤΈς “ δχϑῖ-ἔγυ 5 ννόγε οἤογοά ἴῃ ἴῃς Τοπὶ- 
Ρίο-ϑετυῖςα Οἡ ἴἢ6 τηογηΐϊηρ δἤοῦ ἴῃς Ῥαβοῆδὶ 
δδδυϑτὴ (1 ενϊῖ. χχῆ. τος, ἄζτο.), 2.5. οη ἴΠ6 
τσγηηρ οὗ ἴῃς ἘσδυτχτοοίίΉοη. Ἡδηςσς [Π6 
ποτὰ ἀετῖνοβ ἃ ΠΙΡΏΘΥ ΠηδΔηΙηζ, 45 Δρρ]εά, 
(1) ἴἰο Ηἰπι, “(ἢς βγϑῖ-υἱῖ5 οὗἨὨ {ποτὰ {παῖ 
εἰερι ἢ (1 Οογ. χυ. 2ο, 23), “ἴδς βγϑί-θοσγη 
ἤοπὶ ἴῃς ἀοαα " ((οἱ. 1. 18: Βον. ἱ. 54); 
(1) ἴτοπι Ηΐπι, ἴο “τῆς σδυγοῦ οὗ 1ῆ6 βγϑῖ- 
θογῃ" (Ηεδ. χὶϊ. 23, 5866 ἴῃς ἴγρε ἰη Εχοά, 
χίῃ, 2, ἄς); φΡ. Ἀδν. χῖν. ς. Απὰ 845 ΗἊ 
15 5ἰγίεὰ “Ὃ βγβῖ-θογῃ οὗ δυεσῪ οτγεδίυγο᾽ 
ἴῃ (οἱ. 1, 1ς, “6 ἢγϑει-γυϊ 5 οὐ Ηἰΐ εγοᾶ- 
ἴστεα ἢ ΒοτῈ ἰ6 [ῃς ἀεπιρῃΔοη οὗ ἴδε ΒΟΟΥ͂ 
αἵ (γιξληβ, ἴῃ 1μοῖγ ἄσστεθ. [ἢ τῃς παΐυγαὶ 
ποιὰ τηδηκιηά δοϊὰ [18 ῥγε-πιίποηςθ, 
ἰδβουχὴ ἰλϑοὶ σσοδϊο. [ἢ 186 Νὸνν Ογεαίίοη, 
ἴῃς Οἡ]γ-Βεχζοϊῖοπ 15 ὙΗὯῈ ΕἸγϑι- ἔγι5: θυΐ 
(δε δάορίοὰ «ΠΠ]Πάγοη ἅγε (48 ἴπ6 ννογὰ 15 
γε! 7 αυδὶβο) “α΄ «ογῇ 077 Βτϑι- τυ 5 
ΔΙΏΠΟΩΣ τΔη κι η. ὅ80 οἵ 5γδοὶ, Εχοά. ἱν. 22. 
Ταῖς ἀοῦδ]ε ἀρρ]οαίίοη οὗ [δὲ ψογὰ πιᾶκος 
Πὶ ὑτόδαδὶο ἰμδὶ ἔβεγε 15 ἃ ΒΘ σΟὨ ἀΔΙῪ χείεγεησα 
ἴῃ “1Βς νογσὰ οἵ συ} ἢ 4150. 

10. ΤΡ εγεζογε.) Ἐσγ “' «υδεγεΐογε (ῶστε)," 
ἄς, ΑΒ Οϑ, νυΐρ., Μεσιρῆ., μανς “ Κποαυ γε, 
Οἵ ΓΑΊΒΟΥ γε ἄποευ (ἴστε), "7 δεϊουεά ὀγείῤγεπ:; 
-- δι (δὲ ἰηΞξετίεα τη Β δὲ Οι, ας.) Μεπιρἢ. : 
σὰ. 311 Καὶ 1,, Ὀοϊδ ὅγτγ.: Α διᾶ8 καὶ ἔστω) 
κῈ δύεῦ "παρ," ἄς, -τὰ ας τεδάϊηρ ; 
ἴοσ 7, ἔποαν, οΟΥὁὨ ἵποευ γὲ ἐῤί:, ἅτ6 ΟἸ5ουν ΠΟ ΓΟ 
ςοπηεεῖϊοά τ τνΠδὲ ΤΟ]]ΟΥΒ; Ὀυϊ ΠοΙΟ πχυβῖ 
ΤΟΙ͂Σ ἴο 5οιηείδίηρς ροίηρ Ὀεΐοσε, ῬγΟΌΔΟΪΥ 
τέῦθος 16-18. ΔΥΠΕΙΠΟΙ “ ΒΕΤοΐογο "Ὁ ΟΣ 
ΦΠα7 δὲ {86 [ἰπκ|, ἴἢ6 σοηποχίοη οὗ ἴδ6 
τοῦ; 5 ἰ5 οὔδουσε. Βυῖ ποίϊηρ ἴΠ6 58.658 
ἰλκὶ ᾿πσγουρβουΐ οὐ υϊεῖ δηά εηάυγδηοε 453 
τῆς εἰοῦ δηὰ παγάσεϑὶ πιδηϊ οϑίδοἢ5 οὗ (δ ἢ 
(ς-φ. ἴ. 1.4: 81..1, 13-,8), νγὰ ΤΊΔΥ ἴγάςθ {}18 
ἃ5 ἑοἰϊοννίης ἔτοπι πὸ Σοροποσδίίοη τπσου ἢ 
ῖ)ε ποτά. ὉἘὸε ποεῖν [Πἴὸ 15 ηοῖ ἴο 5ῆενν 1136} 
ὉΣ διιστίπς, δυϊ ταῖβοσ, 'ω χγοϊδοη ἴο ἐφε 

«υογά, ὉΥ͂ ᾿ἰδίεηίηρ. Οὐ αι 15 (1) ἴο 
Ποαγ ἴῃαὲ ῬΜνογά;---οϑρθοῖδ!]ν ἱπιρογίδηϊς ἔοσ 
ἴποβε 80 ἃγὸ ἴο δὲ “" τηλϑίογβ᾽ (διδάσκαλοι) 
οἵ οἴδεῖβ (11. χ):--τϑυῖ Αἷϑο (2) ζεηογα!γ, ἴο 
Ποδγ, ἴο ]ἰδῖθη δηὰ Ἰθᾶγῃ, γαίπεσ [ἤδη ἴο βρϑαὶκ 
Δηα τολοῖῦ (ΥΈΓβο5 21, 26). Εςο]ι8. ἰν. 29 ; 
ΨΟΙΙ, ΠΊΔΥ ες οοτηραγεά ; Τουχὴ ἔογα 8 0 
δοῖυ8] φυοίδίοῃ. : 

“ἰοαυ [9 «αυγαίδ, ἕο] ονν5 “ βἷονν ἴο βρϑδὶ . 
ςΡ. ψνμαῖ 5 βαιά οὗ 1ῃ6 νογῖκ οὗ ἴπε ἴοηγυς 
ΒΕΠΟΓΑΙΪΥ ἴῃ «ἢ. 111. ; ῬΕΓΔΡ5 4150 νυ ἢ σροοιῆς 
Γοίοσοησς ἴο ὈΏΠΟΙΪΥ 264] δηά ᾿θδϊουϑῦ οοτῃ- 
υϊηοὰ ἢ τ 6 ἀπ δ! ἤἴοη οὗ ἰδδοβίηρς (1. 1). 

20. «υογξε!ὁ ποῖ ἐδε γί φδίεοιαπες οὐ Οσ4.} 
ὝΠΟΓΕ ἅγὰ ἤεγὰ ἴννο ἀϊδίποξ ἱπιογργειϊδῆοηβ, 
δεςοσάϊηρ ἴο ἴδ τηθδηϊηρβ ἰῃ νὩϊοἢ “Ἢ νοτῖκ- 
ἸῺ" 15 υϑοὰ :---ΕἸΒοῦ (4) ἴο ργοάιιοα, σδιι8α δῃ 
εἤεςῖ οἵ επά: ἐς. ἴο Μοὶ ψτδίῃ, ἀεαῖῃ, ΒΊΟΣΥ͂ 
(Κοπι. ἰν. 1ς, υἱῖ. 13) δηὰ 2 Οοσ. ἷν. 17) :--οΟΥ 
(ὁ) ἴο ἀο 8. νοῦκ ψῇοϑβε ἐπὰ 18 ἴῃ ἰἴϑεϊ; δι. 
ἴο ΝΟΥ υἰΠπϑθ τ 658, ΕΥ]], δῖη, [6 νν}}}} οὗ ἴῃς 
Οδη.|65 (Κ οι. 1, 27,11..9; ἐηγα, ἢ. τ Ῥεῖ. 
ἵν. 3; 866 Ἀομ,. ΥἹ]. 1 5--20). 

Ιἔννε ὮΚο (4), ἴμ:6 56 ῃ5868 15 “' ἀοῖ ποῖ Ἔχϑ- 
ουΐα [Π6 τἱρῃϊδουβπεβ8 οὗ Οοά, ἰ8 πὸ δί 
Ἰηϑιγυτηθηΐ οὗὨἩ Η 5 ἡυιιάρτηοπίβ ΟΥ νϑηροδηςθ. 
Βυΐ ἃ5 ἴο “νοτκ ἴδε γἱρῃϊθουβηθββ οἵ Οοα ἢ 
58 ῃοῖ ΤΘΓΕΪΥ σοηίγαϑίδα ἢ “ (ἢς τὴ οὗ 
τΆΔΠ," διυζ [ΠΡ] ΙΟΕΥ τεςοορηϊδοὰ 45 ἴμ6 αὐ} 
οὗ Οοὐ᾿β οδι!άγθη, [πῈ βεοοπά ᾿ηϊεγργείδι!ου 
15 βίπηρίεσ δηά θεῖῖετ. ὅδεε {με ρῆγαβε ἴῃ Αςῖβ 
Χ, 35: Ηφῦ. χὶ. 323. ΤΤτυς, ἰξ 15 ποῖ στρ ΓΕ Ϊῦ 
“ὁ γνογκεῖῃ γἱρῃϊθουπηθ55,᾽" θυ “τε τι ξῃϊεουϑ- 
[6585 οΥ᾽ Οοά." Βιυῖ ορ. τ (ον. χυὶ. το, “"ἢ6 
ψόγκοῖι ἴῃς ψογκ οὗ ἴῃς Ἰμοχὰ :Ὁ" δηὰ ἴῃ Αςῖβ 
Χ. 1ς, ἴῃ6 νογάβ αἴθ, “ἴθ τπαϊ ψουκοίδ 
τ ϊοουβηθ58 ἡ; σεεερίεά 9 Ηρ." 80. Βοτε 
τὴς. ΨΚ ψνΠσἢ θοδθοπιβ ἴῃ6 508 οἵ Οοά, 
δηά 158 ἱποοιιραίθ]ε ἢ ἴῃς ἱπάυΐρεηςς οὗ 
δ η} ψτδίῃ, 15 ἴο «υογα ἴπδὶ ΤΡ Ὠϊοουϑη685 
ΥΠῖςοΒ σοπ68 οὗ [6 στᾶάςε οὗ Οοά, δηά δνδ1}5 
ἴο Ρίοαβο Ηπι. [ξὶ βοννενοῦ, ἢ Ηοδηδπη 
νγῈ ἴδκο “δον ἴο νυγαῖῃ " 45 ἃ ναγηΐηῃ ἴο ἢἰπὶ 
ΨΠΟῸ “ ϑρϑδῖκϑ᾽ 45 ἃ ἴδδςῇογ, ποῖ ἴο ἰοβδο ἴδτη- 
ῬΟΙ ξ ἢϊ8 οἤοτγία 411, (θη “πὸ τὶ χζῃίοου9- 
Π655 οὗ Οοὐ" πιιδκῖ Ὀ6 [παῖ τἱρῃιθουβη689 
ψ ὮΙ ἢ 4 ΟἸγβίδη ἴεδοθοσ τηυδὲ {Υ̓ΤΗῚ ἴο 
“γΟΥΚ 7 1 [Π6 ΠΟΆΓΟΙΒ. 

21. Λμιδίπει. απά παμρδίϊπει, (ἴδε Ἰδοῦ 
ΜΟΓὰ 15 80. }}}7 δεϊίοσ τεηάογοαὰ »ν"αλίοθ ἴῃ 
Ν. Τ., ἐς. ἘΡΆ. ἵν. 21; (ο]. "]. 8; ΤῊ 111..3, 
ἄς. ; »ιαείοισ πε. Ἀοπι. ἱ. 29) σοΠΊρ δ. ἵννο 
οἶα5565 οὗ δ[ῃ5,---ἰἰ 6 86 η5:1.8] δηά ἴῃ6 π|8}15- 
Ὠδηῖ; 5δἰη8 δρδϊηϑδ ομεῖβ ΟΥ̓ ῬΟΓΞΟΠΔΙΠΥ͂ 
(1 (ον. νὶ. 18), ἀηὰ 5'πη8 δραϊηβδί οπεβ πεὶρἢ» 
Ὀουγ; ἴδ οπ6 ορροβϑὰ ἴο μοϊϊηθδδ, [6 οἵἴποῦ 
ἴο στ ξμϊεουβηε88 ; σρ. Ἀσδν. Χχὶϊ 11; 2 ΟΟΥ, 
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Π688 Δηά ΞρεΓΗ͂ γ οὗὨ Ὡδυρ ΓΙ Ε58, 
ηὰ τεοεῖνε ἢ τϑοίζπθ85 τῃ6 δη- 
σταεά ννογά, νης ἢ 15 40]6 ἴο 8ᾶνῈ 
γουγ 508. 

22 Βιυῖ δὲ γε ἄοειβ οὗ [ἢς νγογά, 
Δηἀ ποῖ Ἠξάγεγβ οἡἱγ, ἀεςεϊνίηρ γοιγ 
ΟΠ 86Ϊνεβ. 

23 Εοτ ἰἔ Δὴγ θὲ 4 ἤεᾶγεγ οὔ τῇς 

Υἱἱ. τ. “δι ρεΣΠυ Υ οὗ ὩδυρΡ ΔΕ Π655᾽ 15 ΤΑΊ ΠΕΥ 
διηδίσιοιβ: ---δὺυαπᾶάαποθ, οὐδὸν οὗ 
τδ]οθ νοι Ὀοιῖοῦ ἀθϑοσῖθο [π6 ον] νῃ ἢ, 
μβαυίηρ ΠΙΙοὰ (86 δοαγί, ονθγῆονγβ ἴῃ {[16 
ουΐογ σοηάυςῖ; “ οὐυΐ οὗ δε αὐωπάσπες οὗ {16 
Βοασί ἴῆ6 του βρθκείῃ," Μαίζ. χὶϊ. 34; 
νὰ. νἱ. 45. ΟΡ. “186 ονεγβονηηρβ οὗ υη- 
δοά]!πηε55" (5. χϑΐ!. 3 (4, Ρτάγοσ Βοοκ); 
νθοτα ἴῃ6 ΑΟΝ. [ι45, “ 8 Οὗ υηροῦ!γ τηθῃ ᾿ἢ 
οΥ “ Βεϊϊαὶ ἢ). 

ἰαν αῤαγί.} Ῥαὶ ο΄ 8]1} [Π15, 45 ΒΙΓΠΥ ρὰγς 
τηοηΐβ (566 ἴὸσ [Π6 116 ΓᾺ] βεῆϑθε Αςῖβ ΥἹ]. 58 : 
ἴον ἴπ6 δρυγαῖϊνο, ΕΡΉ. ἵν. 22--25}, πᾶ γερο υδ 
2626 «αυογά (΄““ϑυἱἴϊ ἴο οασ )), «υἱὲ. νιεοξησις 
(5ἴονν ἴο γαῖδ ") :---ἰἰδο «υογά ταϑητοηδὰ 1η 
ΥΟΙΒΘ 18, ΠΟΙ 566 ποῖα : (Ρ. Άοπι. 1. τό, 
ἠ 6 ροβρεὶ.. .... 15 ἴδε ρον οὗ Οοά 
πηΐο ϑβαϊνδίίοη ἴο δΥΘΥῪ οὴς ἴδαϊ Ὀε]ονθίῃ." 
Βυῖ Βρ. Μνογαάβννοπιῃ ροϊηῖβ ουὔἱξ παῖ 1μετε 
15 ἃ ΒΙΡΏΟΥ δι ρηϊβοδηςα ἰη ἴΠ6 ὀχργεβϑίοῃ, 1 
ν6 τεοορηΐδο πε Ῥούβοηδὶ ἱπάννε! ηρ ὁ {πὲ 
νοτγὰ οὗ Οοά; ςΡ. Αςΐξξ χχ. 32; Ο(α]. μὶ. 27; 
(Οἱ. 11. 6. 
ἐγ εά.} ἔμφυτον, ἃ ντογὰ ποῖ εἰξοννθογα 

[ουηὰ ἰὴ (6 Ν. Τ΄.; Ὀυΐϊ 566 Νν)5ά. ΧΙ!. 1ο, 
“ὁ χῃα]ῖςς Ὀδγοά ἴῃ {Ποπ|. Ηεγὸ ἴἴ 18 ποῖ “Ἰη- 
Βοζη, πδῖϊνο ; ΓΤΑΙΠΟΥ, 45 βουῃθίπλῈ5 ἴῃ οἾ4551- 
οδὶ Οτὐεοκ (Η ας. ἴχ. 94, ορΡ. Οὐγϑ5. χχὶ!. 348), 
“ ἀἰνί πεῖν ἱπιρἰαπίεά ὉΣΓ είνεη,"--πε Τοη- 
ἴγαϑὲ Ὀειης Ὀεΐννεθη τπδῖ ΙΓ ἢ 15 δοαυϊγοὰ 
ὉΥ ᾿οδοπίηρ ΟΥἩ 5βἴιαγ, ἀπὰ παῖ τ] ἢ σοπΊο58 
ἴο 05 ΟἸἾΠΟΓ 88 ἃ παϊμγαὶ σὲ (845 ἴπ6 ρἢγδϑα 
158) ΟΥ ὈΥ̓͂ ᾿Ἰπϑριγαίίοη; ἴονναγάβ ψῃο ἢ ᾿νε 
ςοπίσι δυῖο ποϊῃὶπρ Οὐγϑεῖνοβ, Ὀυζ 5 ΠΊΡΙῪ “ τὸ- 
οοἶνο Ἢ Ορ.: Ρεῖ. :. 23. 
γον “οὐ “8ο0}, Πεγξ ἀπά ἴῃ νεῦϑε 20, 

15. ἴ86 ᾿ἰνηρς δηὰ δϑϊάϊηρ ῥγιηςῖ ρα. ΟΥἨ ΤΠλΔη᾿ 5 
ῬΘΙΒΟΏΔΙΠΥ͂, οὗὨὁ τυ ιῖςἢ ΟΠγιδὲ σρθακβη Μαῖῖ. 
Χ. 18, ὅζςς., χνὶ. 26, ἄε. 

42. δὲ γε ἘΔΙδοΓ Ὀθοοῖθ ΥὙ8; ἴἴ τὸ- 
4υΐγοβ οἴοσγί δηὰ ργδεῖίςθ. 

ἄοεγ, οΥἹ “δὲ «υογά Α4Α5 “ἀοοῖβ οὗ ἴῃς 
ἷανν," ἐπζγα, ἵν. τι: Ἐπὶ. 11. 11; 2.6. οὗ τῃ6 
1 Πϊηρ8 σοηϊαϊποά ἴῃ ἴἴ. Τα οοηίγασί οὗ 
“ἐ 406 Γ5" δηὰ ““ἤθαγογϑβ" 5ῆενβ [6 ᾿ηεβεςζυαὶ 
οπγδςίοσ οὗ ἴπ6 ποαγίηρ. ἱπαθοὰ ἴῃς ψνοσγὰ 
“ ΠρΑΓΟΓ "ἢ (ἀκροατής, ΟΡ. ἀκροᾶσθαι, ἀκρόαμα, 
ἀκροατήριον) 5ιιρρεδίβ8 ἰΙσίθηϊηρ ἔοσγ ἃπλιι56- 
τηοηΐ ἴο ἃ ἰεεΐυγο, χες Δ !ο, ΟΥ̓ ΡῈ]. Ρογ- 
ξοσπηδῆςθ. 

ΦΑΜΒ5. Ἱ. ἶν. 22---2 5. 

ννογά, δπὰ ποῖ ἃ ἀοεί, ἢς 18 ἶκε υηῖο 
ἃ τῇδη δεποϊάϊηρ Πἰ5 παζυγδὶ ἔδςα ἰπ ἃ 
1258: 
24. Εογ ἢς Ῥεμοϊ εις ᾿ἰπηβεϊξ, πὰ 

δοαῖῃ ἢϊβ νγᾶγ. δηὰ ϑ5ἴγαιρῃνγαν ἔοτ- 
σείει νηὶ ΠΊΔΠΩΘΓ οὗ πηᾶλη ἢδ 
νν23. 

ὡς Βυῖ ψῇοβθο ἰοοκεῖ ἱπῖο τῆς 

“εεοι υἱηρ γομ" οαὐὴ “ο]υε:.}ὺ 1.4. “ποῖ 
ΠΟΆΓΟΙΒ ΟἿΪΥ ; ἴογ {πΠ|5. ψουϊά Ὅς ἴο ἀδοεῖνο 
γουτϑοῖνεβ." Οοἡ [Π]8 ψ 1] βεϊξαεοοροη, 
866 “η3,α, 26: Οδ]. νἱ. 3; 2 Τίμα. "1. 113; 4150 
Μεαῖϊ. νἱϊ. 21--2. 

28. ῥὲς παίμγαὶ ζπεε.1] Ἰ ΛίοΓΑΙΥ, 2826 ζαεε 
97 ῥὶς διγ (50 1,ΧΧ ἴῃ ξη. χχχιῖ. ο, “ τῆς 
Ἰληά οὗ ΤΥ δἰγίῆ ᾽); ποῖ ςσοπίγασίθα τυῖτὴ 
16 πεν δἰγίῃ (18): δυῖ ἴπ6 πηδίογιαὶ δηὰ 
Υἱϑι 6 ἔοδϊασοβ, ἰῃ σοπίγασι ἴο ἴῃ τηρηϊδὶ ἀπά 
βρίγιι14] ἔοστῃ γευθδὶεαὰ ἴῃ 1ἴῃ6 ΤΛΓΤΟΓ οὗἁ [πὸ 
“ ρῬοσγίδεϊ ἰανν οὗ ᾿Ἰθεστγ. 

πα ία..] Ἱίττον. ΤΣ δησοίθηΐ τλϊττοσβ 
ὙΈΓΟ οὗ ΡΟ] σποα πολ] (Εχοά. χχχυῖὶ. 8); 56ὲ6 
1 ΟὐΥ. χιὶ. 12, φὺό “46 δ᾽ »ιεπης ΟΥΓἹ ἃ ῬΉΓΓΟΓ, 
ϊ. 6. ποῖ 186 {π|πρ5 Γποπηβοῖνοβ (85 ννὸ πὰρ δῖ 
“ἐῥγομσό ἃ Ρ᾽455), Ὀυΐ ΟἿΪΥ {ΠΕΙ͂Σ ἱπλαρεβ. 850 
Ἐςςο] 05. χχχὶν. 3, Οὗ ἀγοᾶστῃβ. ΟΡ. ἃ (ὐοσ. 11. τ8, 
Ψ ΒΟΓΟ τῆς ἀγρυπιοηΐ (ἔγοπι Εχοά, χχχῖν. 29-- 
3.5) 566Π|85 ἴο σϑαιίγε {πε ὑΓδηβίδίίοη “σεβεςί- 
ἴῃς," ἰπϑιοδὰ οὗ “ θεμο ϊπρ ἃ5 ἴῃ ἃ 6455 " τὴ6 
δίουυ οἵ ἢε ᾿νοσγὰ. δ66 αἷ5δο ἴῃς ποχί ῃοίς. 

24. ἔογ ῥὲ ὀεδοϊειρ, Φ5.ἢ ὙΤὨ15 Ὀγίηςβ 
ουξό [86 ρΡοϊηϊ οὗ ᾿ἰκοηθβ5---ποῖ ἴῃ [86 τῆδγε 
“ ΒομοΙ ἀϊηρ,᾽} νι ἢ ταὶρῃς θῈ στοῦ] ΟΥ ςαγο- 
1655 (1η Αςἴβ ΧΧΥ. 39, ἴΠ6 νογὰ 8 υϑδεὰ ἰοῦ 
““ ο᾽βογυίηρ," “τακΚίηρ ηοίϊος οἵ ἃ οὐθεκ ἴῃ 
Δ ἀπκηοννη 5Ποτγο)---υϊ ἴῃ [86 ΡαγΌσοΪαΥ 
τηοάθ, νἱΖζ. ρον ΠΔΓΟΙ 5 ΙΥ, δια ῥαϑϑης 
Ὀγ νππουΐ 4 δεοοηά Ἰοοκ. να πιῖρῃξς μανα 
ὀχροοϊοά “ὑΠ θη," Ἰηδίοδα οὗὨ “[ογ ;᾿ Ὀυΐῖ, 85 
1 τῆς ΕΠ ἀοδουροη μδά δθθη ρίνοπ ἰπ 
γΟΥθ6 22, [Π|5 νοῦθ6 βῖγοϑ ΟἿδ ΣΕΡΓΘΘΘΠΙΔΥΘ 
ἰπβδίδηςα ; ΟΡ. ΘΙ568 1ο, 11, ἃπά (ἢς ποῖοσ. 
Απὰά {ἢπ ἴδηθϑε 15 διρἤηδλίῖς Πογο, 45 ἴποσο, ἴῃς 
ἸΠτογα] νογβίοῃ Ὀοῖηρ “ ἴου ΒΘ " δεΠε] ἃ  Ὠἰπηϑοὶ 
ΔηΔ “15 ροῆθ' ΨΥ, δηᾶά γα ρ ῃνναυ ἰὸ 
“ξογροῖ,," ἄς, ἡ. 4. ἢ6 ξανε Ὀυΐ οἠς ρίδηςς αἵ 
Βἰτηβοὶξ, «ὐεηξ ἀαυαγ, ἀπά πευέῦγ εανῆ ὀαχὰ 
(186 οσοππϊπηιοιβ ἀὔβεπος 15 ἱπάϊοαῖοα), δηὰ .0 
βίγαι βδῖνγαυ ἴογροϊ ννβαῖ ἢς Ἰοοϊκδά |ἰκο. 

ΤἼς ταὐστοσ οἵ ἴῃς ϑϑογὰ ϑῆεννβ 018 ΟὔΓ 
{τυδ 5οἶνοβ,--ἰῃ6 ΠΚϑηθ55 οὗ Οοά, δηά ἴπ6 51π5 
(δὶ ανς ἀεΐαορα [ἴ; θυῖ, ἴο ννμδῖ δηά, ἦν ο 
ἴυγη ΔΙΝΑΥ͂ ἀπά ἴακε ἢο πεεά ἴο πιδιηϊδίῃ ΟΓ 
τοϑίοσο τῃδῖ {κῃ 6 55) 

45. ἰοοζε!Ρ ἱπιἢ Αἢ επιρῃδιὶς ψοσά, 
παρακύψας, υϑοα ἴῃ {π6 [6 Γ4] 56η56 ἴῃ Ϊομη 
ΧΧ. ς, 'ἢ6 5ιοορίπρ ἀονῃ [δηἀ Ἰοοκίηρ [0] 
βᾶνν," ἄς. ; (Ρ. τ Ρεῖΐεγ ἱ. 12. Τῆς αἴζτυάθ 



τ. 26---2). 

Ρεπεςι ἰτν οὔ 1Πθεγίγ, δη ἃ σοπεπυεῖῃ 
ἐεγαπ, ἢς Ὀεΐηρ ποῖ 4 ἰοτγρεῖβι 
δοᾶγεσ, δυῖ 4 ἀἄοεῦ οὗ τῆε ννοῦζ, 
1015. πιᾶῃ 514] δὲ δ]εββεά 'π ἢϊ5 
Ι ἀεεά, 
6 ΙΓ ΔΩΥ͂ τλῆ Δπιοηρ γοῖ! 566Π| 

ἴο ὃς τεϊΐριουβ, ἀπά δγιάϊθτῃ ποῖ ἢ15 

οἵ 186 ΘΑΡῸΤ ΟὔΌΘΟΓΥΕΙ 18 σδυρδῖ, ἃ5 δῈ Ὀοηά8 
ΟΤΟΙ ἀπά γᾶΖοβ. Απά ἢὸ " σοητηπεῖ {ΠΕΙῸ - 
ἰη.᾽ Τα οδ]εςξ οὗ [815 5 ΠΟΥ ἰ5 “με ρετίεςϊ 
ἰλνν, ἴα οὗ ΒΕΓ (ὑνὸ ἀϊδτποξ πουρμῖϑ, 
ἴδε ἰδίου ον ἔτοπὶ ἴδε ἔοττηογ); “Ἵ τς 
ἰλνν,7 ὙἱγΌ Δ }}} Ξϑῷ "16 ψνογὰ " ἴπ γεῦβϑεβ 22, 
21, Ὀυϊ νἱετγοὰ (ἔτοπὶ 51. [1655 ϑδἰδπαϊηρ- 
Ῥοϊη[) 25 ἃ γ}]6 οὗ ὑγαςᾶσε --- ἴῃς τογαὶ αν" 
οἵ , 8, σΡ. Μαῖί. ν. 17, “εφ. : ποῖ ἃ ἀϊβεγεηΐ 
δηά πιοτε ροσίεςϊ ἰδνν (ἔοσ ἴα ἰανν 1156] [5 οὗ 
Οοὐ), δυῖ ἴῃ Ἰανν ΔΒ ]1οἀ ἴῃ Ρογξεςοη 5ιιοἢ 
5 [υἀδίοται σοιϊὰ ποΐ τεᾶςῖ, δηά ποῦν αἱ ομό 
ὙΠ 1[ῃ6 σρσγιηξε οὗ δεῖίοη ἴῃ [6 ΟΠ τ Ξδη 5 
ἸΏΠΟΥ πιᾶῃ, ΟΡ. Κοπὶ. Υἱῖ. 12, 14, ᾿ΠῺῈ σἱ, 
1,3.011:; ΧΙ]. 8--10. 

1δδὶ οὗ ἠδεγί γῇ δῖ. Ραὺὶ βρθακβ οὗ “(ἰδ 
ἰχν οἱ δ  (Ε οτ. 111. 27), δῃὰ οὗ “τὸ 
οδεάϊοηςο οὗὨ ἔβιτἢ " (ἐό. 1. ς, χυὶ. 26; ςΡ. χν. 
18; Ααΐϑ τἱ. 7). Μογέεονεσ, 5ῖ, [π|ὲ8 Βδά ποῖ 
δεζοης ἃ Ομ ϑιίδη ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ νἱοϊεπί σἤδηρο, 
δυξ ὈῚ ἃ ΤΕΡΊΪΔΓ ΡΓΌΣΤΕΞ5 ἔγοπι ἴῃς ἐρηρεγζεοὶ 
[χὰ ἴο τῆς ρΡετεςθοη οὗἩ ἴῃς σοκῃεὶ (Μαῖί. 
τ. 17). Βυΐ ἢς πιατῖκϑ ἴῃς σεα] Υ οὗ [815 ρτο- 
ὅτεξϑ ΕΥ̓͂ 1Π15 τυνογὰ “ ρεσίεςϊ,᾽ δά άϊηρ “ [Πδῖ οὗ 
᾿ρετῖγ," ἴο δθενν [18 σβδγαςοῖεσ. (Ἕν. Κοπι. 
ΥἹΡ1, 15: ΟΔΙ. ἰν. 24-}1. [ἢ Ὁ]. νυ. 13, ννῈ 
πηά ἐτεοάοπι ἀπο ρ πο ΟΥ̓ ταῇε ; ἤοῦς τὰ 
Βαᾶτὸ ἴδε Γυ]6 τετηροσοά ὈΥ͂ ̓ τεεάοπι. 
αηρειε δεαγεῦ . .. ἃ ἄοεγ οὔ δὲ «υογἐ. 

1 πεγαγ, ἃ “ Βεᾶγεσ οὗ ἔογρειιϊποβϑ.. ... ἃ 
ἄοεγ οὗ σσοσξ : ἐξ. “ἃ [οσρεῖζι ἤδάγοσ..... 8 
ὙΟΙκίης, οποσαοῖΐο ἀοοτ" οἵ [Π]5 ἰᾶνν ((Ρ. 
ἐᾷ ΠΕΔΓΟΓ, ἃ ἄοοῦ οὗ ἴῃε ψνοσά,᾽" γεῦϑδθ 23). 
ΤΕς ἰάϊοτα 15 Τουσά ἴῃ 1 χυὶ. 8, 9, “1Π6 
δἰοννατά, [86 τρδυηπῆοη, οὗ ὑηγΙ  ὨϊΘΟΙ 5655 
(ὁ. 11, ἴδε υητιρῃΐθοιυβ τηαηπηοη ".) ἄς.; 
υ. πίσσα, ᾿.4. ὍΤδε “ΟΥρεῖὮ]} Πεᾶγεσ "15 ἴῃς 
ΟὯ6 τερτοϑεηϊεα Ἰῃ γοῦβα5 22-24. (Ἐπιλησμο- 
σύνη 15 ἴῃς τορυΐλγ Οτεεῖ ἔοσγαι: Ὀυΐ ἐπιλησ- 
μονῇ Οὐου 5 πη ΕςοΪυ8. χὶ. 25.) 

“δα}} δέὲ διίοισεά πὶ δὶς ἀρε.] Ἐδίδεγ, ἐπ 
λῖε ἀοΐπα: ἴπς ἀοίην οὗ ἴπε56 [Ὠϊη 55 δεΐηρσ 
Ὧη οῃ πὶ [561ξ σοπίδϊπίηρ 115 Οὐ σενναγα. 
δέῥα δὲ ἄοεβ Ὠοΐ ὨδΟθϑβασΥ ΓΕ ἴο [86 
ἴστε ΟΔΥ οὗ τεδττυὔοη, δυϊ 15 “ τῆς διέυγα 
οἵ ργοπ σε, εἐχρσεϑδίηρ ἴῃ6 τοϑὰϊ ψΙΓΝ 
ξοονσβ ἔστοπὶ βίνθη Ῥγοπ 5568. ΟΡ. [ἴῃς Βεδῖ!- 
ἰυάο5 1 Νίδίϊ, ν. 4-0. 

260. χείεσίοις... γεϊσίοπ.)] Ὥογνοαυϊ.. .. 
ἀεγοΐίοι (45 Τγπάδὶς δηά (γδητηςεγ) νου]ὰ 
δος ἃ Ὀεῖϊΐζοσ σοπάσεγηρ. Ὑνο ἔλη]165 οὗ 

ΨΧΑΜΕΒ. 1. 

τοπρτ6. θυΐ ἀεςείνετἢ 8 ονγῃ Πεατῖ, 
115. πηδλη 8 γα] ρίοη ἐς νδίῃ. 

27 Ῥυτε ταϊρίοῃ δπά υπάεβ]εά δθε- 
ἔοτε (σὰ δπά τῆς Ελίῃεγ 15 τ 8, ΤῸ 
Υἱϑῖ τῆς ἐλιμεῦ]ε88 δηὰ νιάοννΒ ἴῃ 
{Πεἰγ Δ] ςτοη, σηπά το κεερ πἰπιβεὶ 
ἀηϑρουύῖεα ἔγοπι πε ννου]ά. 

ὑός Ὅτὸ υ5εα ἴη Ν. Τ΄. οὗ Ἔδο ουϊνναγὰ 56Γ- 
γίςε οὗὁἨ Οοά: οπα στἰξζιιαὶ, δηὰ βρεοίδι]γ δ6- 
ἰοηρίης ἴο {πὲ «υογεῤῥῥ (λατρεύειν, λατρεία) οὗ 
(με Τοπηρῖθ, 5ε6  οπὶ. ΙΧ. 4, ΧΙ! τ; Ηοὗ. ἰχ. 
1.6; Ϊοβη χνὶ. 2 ((ῃς »επέτέεγία! “εγουΐες 18 
Ἰ|5018}}Υ ἀεηοίεά ΕΥ̓͂ Δηοίμεσ, λειτουργεῖν, -γία) ; 
ἴΠ)ε6 οἴδπεγ (45 βογε, θρῆσκος, θρησκεία) ποῖ 
ἀοηοίϊπρ τίϊεβ οὔ ψόσβδρ (ποιρῃ Ροβ5- 
δἰ ὈΪΥ ἱποϊυάϊπρ {πὲπὶ ἴῃ [6 σοπογαδὶ βθῆβο οὗ 
«υογαδέῥῥίηρ, ει. οὗ Δηρβ818, (οἱ. ἰΪ. 18, ες. 
Ὑνϑάοπὶ χὶ. τς, χίν. 16, 18, 27), Ὀυϊ δρϑςῖδὶ 
ἀευοιίοπ ΧὨ Θὰ ἴῃ ΟἾδ᾿5 εοπάμπςξ Ζηά ννΑγῪ 
οὔ 6. ΤῊ 5 ννοσὰ 8 ιιϑοὰ οὗ ἴῃς Ῥδγίβθοϑ, 
“ἴδε 5ἰγαιτεβὶ βεςῖ οὗ οὺγ γε  ψίοη " (Αςῖϑ8 χχνὶ. 
5). [1{ 18 υϑεὰ ΌγΥ Ηετοάοίιι5 οὗ οὐξεγυσπεει 
Ὀαβοά οὐ ταϊϊρῖοιι8 ἔδεϊηρ, θυιῖ δεϊοησίης ἴο 
ΟΣΑΙΠΔΤΥ͂ {Π|  : 6.5.) οὗἨ δοβίπεηοε ἔτοπι ρατίϊ- 
οὐᾶγ Κιπάβ οὗ οοά (1. 18): ἴῃ ἰἴ. 17, ἴδ6 
ψοσγάβ ἄλλας τε θρησκηΐας ἐπιτελέουσι μυρίας 
5ΠῚ ὩΡ 5 1ἰσῖ οὗ νάγίοιιβ συδίοσηβ ἴῃ σοίθσ- 
δῆς ἴο οἰοι βίην, νυνδϑμϊηρ, ϑμανίηρ, ἅζς,, 
ὙΒΙΟἢ σογα οὐβογνεά 45 γεϊρίουβ ἀν 165: 566 
α͵50 ἴδε νεσγὺ θρησκεύω, ἰδ. 64, ἀπά Τ)ἸΟΏΥΒ. 
ΗΔ]. 11. 62. Απά 50 δεῦὸ ἴπε νοσγὰ χοΐογϑ, 
Ὠοΐῖ ἴο δ.ῖβ οὗ ὑόσϑηρ, θυῖ ἴο (ἢ6 φψϑπουαὶ 
ἴεποσ οὗ τοὶ] ρίουβ ἀυΥ τυ ἢ τηᾶυκ8 ἃ ᾿ἰΐδ 
85 αεαϊοαϊεά ἴο Οοὐ᾽β βογνῖςθ, [1 ἃ πιδῆ 
{Π1η 8 ὨΙΉ56}Ὲ, οἹαΐταθ ἴο 6 ἐπουρδῖ (5ε6 
1 Οογ. ἢϊ. 18 ; ΟΔ]. νἱ. 23; ΡΏ]]. 11. 4: τῃ6 
ὙΥΔΥΠΙηρ 5 δραϊηδὶ 5ο]ξιἀοςοῖς, ταῖδοσ ἴῃδη 
[4156 ΔΡΡΘΆΣΆΠΟΒΒ5), ἱΠ 118 5656 “ το] ρίοιιβ ἢ" 
οὐ “ ἀενουΐ (88. [6165 5475), 815 ἀδνοίίοῃ, 
1Ὲ τοὰϊ, Ὑ7}1 (κα ἃ ῥγδςίίοδὶ βῆαρε ἴῃ μ6 
δΒαδίτυδὶ ἀἰβοπαγρα οὗ ἀυγ. 

απά γι ἀἰοὲδ ποὲ δὶς Ἰοησιθ ΤΙ ΛΙΟΥΑΙΥ, ποῖ 
ὁγιδἠπρ Ὧϊ8 τοηριιθ, ὀκμ ἔκ] ἀἤεοοίυΐην ἢ18 
οὐ ἢ πεασί. Οἷς τρῃϊ Πᾶνα ἐχροοϊοά, “ (815 
τη ἀφοείνει ἢ ἢϊ8 οὐνῃ ποαγί, δηὰ ἢ 15 τε]! - 
δίοη 18 νδῖη.᾽ 866 ἐηγγα, 1]. 2--4, ἄο.; σωῤγα, 
γΟΙΒΟ5 19--2Ά. 

ταἱπ.} “ ΟΥ̓͂ ποπε εβεςῖ, πηλνδι]ϊης δεῖοσγο 
Οοά;" 45 Μαῖίῖ, χν. 8; 1 Οοσ. χν. 17, ἀπὰ 
{πογείογα “' ἸηΓΟΔ]. Τΐβ ἀοβροτρίίοη οὗ τῃ6 
ἴσια σοὶ] ρίουβ ᾿1ἴρ, περαινεῖϊγ δηὰ ροβινεὶγ 
ἀεβηεά, 5εεπὶβ δργυρί. Βιυῖϊ [(ἢ]8 (45 υϑι18}}} 
ἰη δῖ. Ϊᾶπηε5) ἰ56 σδῖμε ἰῇ 186 ρσηῃοπηῖς 
ἔοστῃ οὗ Ἵχργεβϑίοη ἴδῃ [ἢ {Π6 τηδίζοσ, ΤῊΘ 
ἀοπιίηδηΐ ἱμπουρῆξ 15, “Βε γε ἄοεῖβ οὗ ἴῃ 
νγνογά " (σεγβα 22): δηά [ἢ 58 18. δι 8} }γ ρα ἴῃ 
ἃ ἀουδ]ε δηῦιμεβῖβ: ἀσοσβ, ποὶ ῥεαγέγς οηΐν, 
(νεῦβ68 22--25)---ἀοεῦβ, πος ἑαίζογ: (τογβεβ 26, 
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27). Ὅς πορδῦνο [658ῖ ΠεόΓδ ΤΩΔΥ 566 Πὶ 27" 
τον, δυϊ 1ἴ πηεεῖβ ἃ [επηρίδίίοη ΓΠεαυ θη] 
γἱεϊ θὰ ἴο ὄνδὴ ΌΥ ροῦϑοῃβ νγῆο Κϑὸρ ἃ νγαῖς 
ΟΥΘΡ {πεῖς ἀοίηρβ. 80 ἴῃ Μαῖίί. χι!ν 34--:7, 
ΟἸγῖβι (τοαΐβ8 5η5 οὗ (Π6 ἴοῆσιυθ 45 ἴΠ6 πηοϑῖ 
ἀϊγεςξ ονιάειοο οὗ ἃ ςοστυρί ποαγῖ, 

217. ρωγε.. .. ἀπά μπάρἠἰα.} ΤὨς 5απὶὸ ἰάσα, 
Θχργαβϑοὰ (85 ι15114}}) ροϑί νον δηά πορδῦνεϊγ. 
Υεῖ ροσθδῃβ ρέγε γείευβ πΊΟσε ἴο [ἢς ἰηνναγά 
δουζοε: ὠπαοβίεά ἴο τε ἔγοδάοιῃ ἔγοπὶ οὐἱ]ὶ 
ςοηϊγαςοϊοα ΟΥ̓ σοηνοῖθο ΙΠ Οἴδογα; 566 
τ Ῥεῖοσ 1. το; Ηθῦ. νἱϊ. 26: δηὰ ς. ΤΊζι5 
ἰ. ᾿ς. Ῥογῆδρβ ἴπεγα ἰ5 δὴ δὶ] υϑίοη ἴο ἴΠῸ 
ουϊνναγά ριυτβοδίίοηβ, ἰΏ μοι ἴΠ6 [6νν8 
{τυβίοα 50 ταιιςἢ (Μασγκ υἱῖ. 2-8 ; Μαῖί. χχὶϊ. 
25, σεᾳ.; Ἠϑρῦ. ἰχ. 1ο). ΤΠ ουϊννατά δηὰ 
ἰηννατὰ οἰοδηβίηρ ἀτὰ ςοιηδίηδὰ ἰπ Ηοὗ. χ, 22, 
δηΐ (οὗ ἴδς δυγοῦ) ΕΡἢ. ν. 26, “εφ. ἴῃ 
υκὸ ΧΙ. 41, (γίϑι βᾶγ5, “ ἈδΙΠΟ σῖνο 41 Π|8 
οὗ βιςὴ {πιηρ5 8ἃ8 γ6 ἤδγυο; δηὰ δομοϊὰ 2]]} 
{Π|ηρ5 ἅτὲ οἰδδῃ υηῖο γου." ὍὨ5 τοδοὶπρ 
5 ἴπΠ6 ΠΊΟΓΘ ᾿ΠΊΡΥΘ55Ιγ6 ἴῃ 8 νυτ τοῦ ν 80 ννᾶ8 ἴῃ 
815 οννῇ Ρδγβοῦ ἃ ραϊζογη οἵ σὶρ ἃ σοῃίογ 
ἴο ἴΠ6 1νν. Μεΐογε Οοά απϑπά ἐῤὲε ἔαίρεν (566 
1 Ῥεῖογ 1]. 20) σοηϊγαβῖβ Ηἰβ Ἰπάρτηοηῖ τ ἢ 
ταδῃδ; ΤΡ. Μαῖζ, νἱ. 1--18. 

Οοά από τόε Ἐαέῥεγ. 1... Οοὐ ννῆο 15 ΟἿΓ 
Βαῖβογῦ. [Ι͂ἢ Μαῖϊ. ν. 48, ψὲ ἂγὸ ἴδυρῆξ ἴο 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ 

ἍΝΗΥ ἰ5 «υὐ"ά4ο»ε ἴπ6 στδςε βροαβεά ἢεσε, 
τὰ ποῖ ἕδη οὐ Ραίίθηςε, 848 ἴῃ ψϑῦβϑα 4) 
ῬτοῦΔΟΙΥ, 88 σοπιργεβεηάϊηρ [πε δυπὶ οὗ Ργδς- 
ςδ] τοὶ ρίοη δοοογάϊηρς ἴο ἴδε οἴμοδὶ νἱονν, 
ταῖμον Ηεῦτγον τΒΔη Οτδεκ, 80 Ῥγογηϊηθηΐ ἴῃ 
ἴπε ΒοοΚ οὗ Ρτγονογῦϑ, δηά, ἰδίοσ, 'π ἴῃοϑο οὗ 
ν!ϑάοπι πὰ Ἐσςοϊοβιδεῖιςσιθ. (δες [πῖτο- 
ἀυςίίοη, 111.) Ὑμῖ8 ΔΝ βάοπι 15 (1) {πε 
ϑρίγιε οἵ Οοά, ργεϑεηῖ νὰ Ηΐπὶ πη 41} Η!5 
χνοσκ, ἀπά βμονογίης ἴδ6 γϊ οὗ Ηἰπιϑεὶῇ οἡ 
1856 ννῆο ϑθοὶς Η πὶ; (2) (15 β!Π δηά ᾿π8ρι]- 
ταϊίοη, δ] ἰθηϊησ ἴΠ6 δοὺ], Ὀυΐ 5{}}} ποτα, 
ρυπγίηρ δηὰ μαϊϊονίης ἴἴ,--ἴῖμε στᾶος οὗ 
ῥγδςίιοδὶ ΒΟ  η655,---7νὔὦὔὺὐβδάοσῃ τηΐῖο βαϊναϊίοῃ. 
ἴῃ 11. 1.χ-τ7, 11 15 ἀεβογι θεὰ 848 οοπιίηρ ἀονγη 

ΓΗΑΡΤΕῈΒΚ ἢ. 

: ΜΝ ἧς ποὲ ἀργοαδίο ἰο Οἀγέσίϊαν ῥγοζεισίον 
(9 γεραγα ἐδε γἱεά, απμά 19 ἀεεῤίφε ἐς 2οον 
ὀγείλγερ 1. γαΐλεγ τὸ αγὲ ἰο δὲ ἐρυΐρ, 
σπά »ιεγῶχέ; 14 αἀμα »οί ίο ὀοαςί 97) γα: 
«υὐδγεέ μοὸ οἰεεαῖς αγέ, 17 τολίεά ἐς δι α ἀεαά 

ΤΑΜΒ5. 1]. [ν. ᾿.Ἅ 

ἐπιυϊδίε Η!5 ρογίεςτίοηβ (π [{ὑκὸ νἱ. 16, Ηἰς 
ἮΓοἶ64), Ὀδοδυβε δ 15 οὐγ Εδίδογ: ςρ. ΡΒ. 
ΧΡῊ. ς, ““ ΕΙΠΕ οὗ [δε ἤΊ Πεσ]εβϑς, δαηά υἄσο 
οὗ τῆς νυνἱάον .:" [δδ56 τεργεβοηίηρ ἰἢς οἶ255 
νθο Βανα Οοὰ ἔογ {πεῖγ Ἄβροςίδὶ Βεῖρεσ, Ὀ6- 
αὔυϑε [ΠΟΥ͂ Βανο Ὥοπο εἶθε (ουΐϊ. χ. 18: [οὐ 
ΧΧΙΧ, 12, “ε44.; ἘσοΪυ5. ἱν. το). “Τὸ τίβι "ἢ 
πε ΔΠ!]οῖοα, 18 Δη δςῖ οὗ σμαγΥ ψῃϊσἢ [Π6 
ϑοη οὗ Μδῃ σεσογρηϊϑεβ 8ἃ5 ἄοῃο ἴο Η πΊ5ο ἢ, 
Μαῖί. χχν. 34, σεᾳᾳ. 

70 ἀεῶρ δί»ιδοϊ 2} 866 σ ]οβη ν. 18, ῇοσα 
ἴΠ656 ννογά5 βίδηά ἀρβοϊυἱεὶγ. Ἡ ογὸ ργοῦδ δ] 
ἴννο ΤΒουρῃῖβ ἄγὸ σοιηδίποά : “ἴο Κοορ ἢϊπὶ- 
561} υπεοροιςεἀ " (ςΡ. τ Τίπι. ν. 22), δαηὰ “ἴο 
ΚΘῸΡ ΒΙΠΊ56Ι [546] ἔγοπι ἴῃς νογὶὰ ἢ --- 25 
“ἔτγοτῃ ἴῆς 6Υ]}, [οὔπ χνὶϊ ας ; ςΡ. Ῥσον. νυἱῖ, 
5. Αςξῖνα ΠΆΓΟΥ δηάὰ πιογαὶ Ρυγ Υ̓ τπλῖο 
ὉΡ ἴῃς ἀοβηϊδοη οὗ [6 σοὶ ρίουϑ 16 (85 ἴῃ 
ΟΠ γδῖ᾿β ἀἰβοοιισϑοβ ἴπΠῸ ϑοσοηά ἰδδ]6 οὔ {Π6 
[δδοφίοριε ἰ5 οἴϊοπ πιδάς 186 ἴοϑὶ οἵ ἀυϊν); 
πε ποῦ ἀϊγεςῖ ἀπ ἴονναγὰβ Οοά δεϊηρ 
ἀϑϑυπλοα 89 πο τοοῖ οὗ δ]Ϊ, απὰ Ὀεοίηρ 5ι}81- 
ΟἰΘΠΕΪΥ ᾿πάϊςαιεά ΒΥ ἴΠ6 ννοσγὰ “ σοὶ ρίοη," δπὰ 
(86 τεΐϑγοηςε ἴο ἴδε Ἰυάρπιοηΐ οὗ Οοἀ. 

866. ΟοἸεγιροβ ᾿Αἰάβ ἴο Ἀεῇοοιίοη,᾽ [η- 
ἰγοά. Αρδμογίϑπι χχὶϊ. Βυΐ ἢ ἰάἀσηιῆθα 51. 
7 γλ6853 “γε  σίοα" τὰ γέμαὶ οὐσεγυάαποει 
(θρησκεία «ἘΠ λατρεία). 

οὐ (αρ. 1. νεῖβε 5. 

ἔτοτι ποάνθη, δηά σοπίγακιοα νὴ [Π6 κογροηΐς 
νυϊδάοτῃ οὗ [815 ννου]ϊὰ, Νοῖς ποιν {π6 Ι5δ]πὶς 
ἸΔΕΘΌΙΝ 5ἷη δηὰ ἔΟΪΥ, βίπποῦβ δηὰ ἔοοϊβ ; δηὰ 
ον δῖ. ]οβῇῃ 1565 ἴῃς ννοτὰ ἐγώ ἰῇ τὸς 
ἴοσσγοηςο ἴο Ρτᾶςῖος Τταῖθοσ τῆχ!) βρεσυ ]δίίοη, 
ἃ5 ἴῃλῖ ΠΟ ψΜὸῸΘ' ἄγε ποῖ ΟἱΪγ “ἴο δο]ά," 
Ὀυϊ “το ἀο᾽" (ΠΠ- 21 ; τ ΕΡ. ἰ. 6). Ὡμάον»π, ἴῃ 
δῖ. δι], ἰ5 σαῖμοσ αἰ βογοηΐ ἴῃ τηθαπίηρ, Ἔτθῃ 
ν ἤση ἰδ 15 {Π6 ἴσια νψιϑάοσῃη οὗ, ψῃῖο ἢς 
ντὶῖεβ. Ης σοῃηεοῖβ 1 τῆογε ἀἰγεοῖ πῃ 
ἴΠ6 βαηοιβοὰ ἰηϊε]]εςῖ; γοεῖ 5εὲ 2 Τίμ. 111. 1 5. 

“ ἊΝ ἰοάοπι," [6 η, ΡγοβΌρροϑβοβ ἴδε “ἐἈΠἢ " 
ὙΠ ἢ 45Κ5 ἔογ ἴἴ, δηα τσδηϑοσπάβ “ ραϊίθηςο ἢ 
858 σοηϊδίηίηρς ἴδ “ρεγίεςϊ ννουκ᾽ οἵἉ ραϊίοηςς, 
[(ῃς ΟΒΣΙβΕΔη σΒαγαςῖοσ “ ρεγέεςϊ δπὰ δηΐζίγε." 

,Μἴαμά, τὸ λέ μαμὰ οὗΓἹ ἀρυῖζ, δῖ μοί οὕ 
“«ὀγαλανι, 25 ακμὰὦ Ααλαδ. 

Ὑ Ῥτγείῆγεη, βανα ποῖ ἴῆε ἔπ ἢ 
οἴ ουγ [μοτάὰ [ε505 (ἼἬγιῖ, 2.ε 

1,ογά οὗ ρίοτγ, νγιτἢ γεβρεςῖ οὗ ρεγβοῃϑβ. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. 2δε “αὶ οΥ᾽ ουν Σογά ὕες Ὀεϊϊενοά), θὰΐ ἴο μανε ἴδε ἤΒ μῖς ἢ Ὀε- 
Οδν ἢ 1. ε. ἴτε ἔἢ ἐπ Ηἰπὶ: 85 Οἱ]. 1. Ἰίενεβ (βυδ)εςῶνε) ; 88 Μασγὶκς χὶ. 22, “μδνε 
τό; Αςἰβ 1]. 16. Το ῥάᾳυε [88 15 ῬγΟΌΔΟΪΙΥ ἔδιῖΒ ἰῃ (9.Χ.) Οοά. ΤὍΤμὸο ᾳυεσδιίίοη ψψδεῖδεγ 
Ὠοΐ ἴο δοϊά ἐῤε (Δ11}} (οδ)εςῖίνε, (με ἀοςοϊσίπε [δε ἀἰϊδοϊρίεβ μοἰὰ πὸ σις ἐδ οσ ποΐ ἰ5 ποὶ 



ΤΑΜΕΒ. 1. 123 τ, 2 

ἱπ ροοάϊγ ἀρράγεὶ, δηά τῆεγε σοπιθ ἰη 2 ον 1 ἴδε σοπὶθ ὑπο γόοιιγ 
80 ἃ ΡΟΟΓ ΠηΔῃ ἴῃ ΥἹ]6 γαϊπιεηῖ ; 

τι» ἢ ΔΘΘΕΠΊΡΙΥ ἃ πιδη ΨΠΠ 4 ροϊά τίηρ, ϑοζλξπε. 

Ταιδεὰ, ὙΠΕΥ͂ δά τορεῖνεα ἴἴ; {ΠΕΥ ῥτγο- 
ἔεεϑεά ἃ 581. [Ατπὸ5 ἰπεγεΐογε ἀγριε5 το πὶ 
ἴξ ἴὸ 5ἴονν ΒΟΥ 1{εἶρ55 τῃδὶ ἔδίτἢ τηυβί Ὀ6 
ὙΠΟ ἀοεβ ποῖ σοηα εν 6Υ]} ετηρογ, ἱπάο- 
Ἰεηςς, ὑπογιἀϊεὰ ἰοηριο65, οὐ (48 πετε) σεβρεςῖ 
οἵ ρεγθοπβ. Οπδ ρΡοιϊηΐ οὗ ργᾶςίϊοδὶ ὈΠΟΝΓΊΒ[1- 
ΔηΠΥ 15 ἰουςδοὰ φἤοῦ δηοίδεσγ, {1} ἴῃς Ὀε]Ἰεῦ 
οἵ ἀον!] ἌἬἽσονγθβ ἴῃ6 σψμοὶς νὰ ἴογτΊθ]6 
ἸΓΟΩΥ͂ (εξ Άοπι. ἱ. 18). 

9 χκ'ονγῇῆ Ορ. “οτυςϊβεά [{Π6 ] οτὰ οὗ 
ΕΟ, 1 (ὐογτ. 1. 8; “ἴῃς Οοά, ἴῃς ΕΔΙΒΟΥ 
οἵ εἰοσγ,᾽ Αςἴϑβ νἱ]. 2; ΕΡΏ. 1. 17; ἘΠ ΡΩΔΌΟΔΙΪΥ 
οἵ [86 Ὠϊνίης ρίοσγγ. ὅες ἴῃς γεέργεηοε ἴο [6 
δδεεδίπαδ, ἰὼ Ἀοτ. ἰχ. 4, σοπιραγοά ψ}1}}} 
Ι ΚΙηΣΒ Ψ}. 11. ὙΤΠ6 οΟγάοσ οὗ [86 ννογάβ 
ΒεγῈ 15 γελάγκδῦϊςο : ΤΡ. τ Τ α55, 11.132, ΠοΓα 
ἴδε ἴγσιε ογάεσ, “γε σγεςοϊγοὰ [ῃ68 ννογά, νυῃιςἢ 
γὲ δελτὰ οὗ ι.5, οὗ Οσοά," (6}}5 [8αῖ, του ἢ 
τερείνοά [ΠσΓουΡ Ὦ ἴΠ6 Πλ]ΠΙΞΌΥ οὗ τηθῃ, ᾿ξ νγᾶ5 
Οοά νογὰ, ποῖ τῇδπηβ (τ. “54.5.0 Ηοσχε τἴ 
ΤΑ Ὀ6 ῬΑΓΑΡὨγαϑεά, “ ΥΥῚΥ ῬΑῪ ϑιςῇ ἀείοετγ- 
ἔῆζδ ἴο ἴ26 ΡΕΓΒΟῚ5 Οὗ τηεπ, θη γοὺ πανα 
ἴοτ ἴδε οὐ]εςξ οὗ γουγ δ ἴῃς Τιοτὰ [650.5--- 
[ὃς (μηβῖ οὗ φβίουῃ ἡ" δ6εςὲ ἴπε Ἴοηίγαϑὶ ἴῃ 
]οδὴ ν. 44, Βεσε “" ΒοπΟῸΓ ἢ Τοργαβοηίβ ἴῃς 
δΆΠ|6 Ἰστοσγά (δόξα) 45 “ ΒΊΟΥΥ ἢ Βοτγα. 

ςοἱἹ γε ῥέα οὔ βεέγσοπ:.}1 Α Ἡδεῦγεν ρῆγαϑα, 
[γεᾳυεπὲ ἴῃ Ο. δηά Ν. Τ'; ν. 1 μεν. χίχ. τς; 
ἴακὸ χχ, 21; σοπι. 11,11; [υἀ6 16: ἔδνουσ, 
Δοςορίδῃςσθ βδῆενη ἴο ἴπε δεγυοπ, ἱ. 6. [δε 
ουϊννατὰ σον δηά δοοϊἀθηΐβθ, ᾿πβῖϊοδά οὗ τῆς 
δ πα Π]4] τησετγῖα οὗ [ῆ6 οδϑ6 :--- ΘΧργοββοά 
ταῖβεγ ἀἰ γε ΠΕ ἰη Μαῖί. χχὶ! τό; Ματγκ 
ΧΙ, 14: ]οὨη ΓΚ]... 24. [ἡ Εχοά. χχὶϊ. 2, 3: 
1.εν. χῖχ, τ, [36 ἩνΑΥΠΙῺΡ 18 δα }}}γ ἀραϊηδὶ 
ΒΟΒΘΟΓΥΙΕΏΟΥ ἴο [{ΠεῸὶ ργοαῖ, δῃὰ φαγί! Υ 
ἴο ἴδε δυπιῦϊθ. Βιϊΐ ἴῃς ἀδῆροῦ 18 ὩΘΑΥΪΥ 
41] οη οὔθ εδἱάθ ; δηὰ ἰη {μὸ Ν. Τ. [86 ἔουτηοῦ 
πλεληΐης ἰ5 ἔουπά αἴοπθ. ΤῊΪβ γεῦϑε Ἔχῇοϑεβ 
οὔε βαρτδηΐ Ὀγεᾶςῖ οὗ [δῖ “ριγο σοὶ ρίοη ᾿" 
ΜΠΙΟΝ 15 ϑθεννῃ ἴῃ ἴον ἴο ἴποϑθο νὴ. 8.6 
τηοσῖ 'η πεεά οὗ 1. ΟἸΒεΓβ ἃγὸ ἱπαϊςαϊοα ἰη 
1815 ἀπά 186 ποχὶ σδβαρίεσ. Οὔ δρῖογ ἵν. ἀ6415 
νὰ οἰξηοεβ ἀραϊησῖὶ (πΠ6 Οἴποσ ρογίίοη οὗ 
1, 27-.-" υπϑορο(ϊεα ἔτοπι ἴπΠ6 νν οτ]Ἱά.» 

Ακξδίη δῇ ἱπάϊνιάυ) ἰηβίδηςς (ρεσπαρ8 [86 
ἀεΞξετιρύοη οὗὨ 8η δεῖυδὶ βεεπε) 18 βυδϑιυϊοά 
ἴοτ Ὧπ δρϑίγαςξ ργεςορῖ; υ. Ἔβϑρες δι! ν γογβα 4. 
--ἐπίο γομγ απεενδ᾽») ἸΠΕΥΑΙΥ ἀγπαρορμε--- Πα 
ΟἿἹΥ ρΐδοε ἴῃ ἴῆς Ν. Τὶ μέσα ἴ[η15 ννογὰ 15 
ἀἰϑ ΓΕ ἀρρ θὰ ἰο 4 ΟΠ τ ϑίίδῃ Δ βϑοι  ἷγ. 
[Ιὰ σον. ῳ 9, ἸΠ. 9, “ εὐρ ΣὙβέοευς εὐλτα ̓ 

Ρ5, ἴὴ δοςογάδηςες ψ ἢ ἴπ6 Ηδῦτον 
τρβ μὲ οὗ τῆς Ὀοοΐκ, μᾶνὸ 4 (ες δηῃ σεῖοσ- 
ἐῆςε. ΕἸδονδεγο ἰη ἴδς Ν. Τ. (ἐχοορῖ Αςῖβ8 
ΧΗ, 4, ΠεΓα ἴἢς Α. Ν,. [45 “ ννῆδη 2ρε εοπ- 
ξτεσαζέονι νγ728 ὈγΟΚΘΏ ὉΡ ἢ) αἰννᾶγ8 υϑοὰ οὗἉ 
ἴδε σρδίογιδὶ δι] άϊησ. [ἴῃ ἴδ6 Ο. Τ΄, ΟἿΪΥ 

ξοιιηά ἴῃ Α. . οὗ 4 ἰαῖς Ῥ5δ]πὶ (ἰχχῖν. 8), ν ἤθτο 
16 ΙἸΧΧ πᾶν 4 αἰβογες ψνόοσγὰ. Βυϊΐ 
συναγωγή 8 ὙΕΙ͂ σοιηπιοη ἴῃ ἴῃ ΕΧΧ οὗ 
8η “α΄σεριδὶν οΥ 4δὲ ῥεορίε, ΜΜὨΘΊΠΟΣ ἔῸΣ νου ἢ Ὁ 
ΟΥ̓ ΟἿΟΣ ΡῈ]. ΡΌΓΡΟΒΘ, Ἔϑρθςῖ4}}γ ἴῃ Εχοάι8, 
1, ον συ, ἀηὰ Νιυπιῦοτβ, ἃ5 Ξ- Ηθῦγεν ἐδαῤ, 
ΨΥ Βογοᾶ5 ἴῃ ᾿ΘΕΟΓΟΠΟΙΆΥ ἴΠ6 ννογὰ υδεὰ 18 
δάρα!, 1,ΧΧ ἐκκλησία (ςρ. Αςῖἴβ νἱ. 8). 
ΤΟΙ͂Ο νγὋὰϑ πὸ σοδὶ αἰδποϊίοη Ὀεΐννοθη ἴῃς 
συοσάβ; 566 Νιυπι. χχ. 8, το; [ιᾶρ658 χχ. σὲ; 
Ῥγον. γ. 14. ΝΟΥ [85 ΔῃΥ ἀἰϊξείποϊίοη πιδᾶθ 
Βοτὸ Ὀεΐνγθθη τς οἱ δηά ἴῃ ἢδνν 4556 0}. 
ΑΙΙ τὰς Ὀγοϊβοσμουὶ ἃσο, 85 ἰἴξ ψεσο, ἴάκθη 
ἱπῖο ἴϑγδοὶ, ποῖ ἀϊβδιπρυϊσδπεά ἰστοπὶ ἴ. Τῆς 
“ οἰδίοοϊ,᾿ δηὰ τῇς ἀγγδηρειηεηΐβ πο δηϊ- 
ΑἸΪΥ ποϊςοά, βδυρρεσὶ (Πὶ Ὀοίῃ {πε ρἷδος δηὰ 
86 ΔΒΞΟΔΟΪΥ ἀγὸ ᾿πο]ὶυάθα. Βυῖ 1ἴ ννᾶ8 ποῖ 
ὨΘΟΟΒΒΆΣΙΥ ἃ δεραγαῖο ιν. ΑΟΠΑπΊθΕΓ 
ἴπ ἃ ργίναϊε ἢοιιδο ψου]ὰ 58ιΕςθ, 85 ἴη Αςῖβ 
ἷ. 11, ΧΧ. 8: ἃ5 νὰ τοδὰ οὗ “σδυσοθθ5." ἴῃ 
Άσοχῃ, ΧΥΪ. ς ; (Οἱ. ἵν. τς; ΡΒΠ]Θπ,. 2. 

ΝΟΣ 15 ἰξ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ἀδοϊάς ὙΠοΙΠΟΥ ἴδ6 
“ὁ ΤΟ ΤῆΔῃ" ἰ5 βιρροβθά ἴο δὲ 4 ( γιϑίδη. 
ΤΠε Ὀγείβγεη ἴῃ [ιάεα Μεγε ἱπάεθα βεηςγα ν 
ῬΟΟΓ (νυ. Αςῖϑ χΙί. 29; οχι. χν. 25; 1 ΟΟΥ. ΧΥ͂ϊ. 
3, Ἑσοτηραγοά νὰ 21 (ον. οἷ. γὙ}}}.,) 1χ.); γεῖ 
ἴπογε ογο ὀχοορίοῃβ ἔἴτοτὶ ἴπε ἤγεσι. βΒυΐϊ 
(δε β.ϑῆθ σεργεϑθηΐῖβ ΓΟἢ δηα ῬΡΟΟΥσ, 45 βυςῇ, 
στους Β]Ππξ υρ 41} τὲ ἀεῖδι}5 :--ἰηάοοά να 
Τρ τοηασκ (Πα δοίδ 5δεθπὶ ἴο εηΐεγ {δ6 
ΔΒΞΘΙΊΌΪΙΥ 45 δἰ γδηροῖβ; δηὰ πδὲ ἢσγβὶ ἴπῸ οὔθ 
δηὰ τἋΠ6ὴ ἴῃς οἴβοῦ 15 ἀρ ϑῃοαὰ ἔγοπι [ἢ 6 
ἀϊδεὶρὶρ5 (6, “γε μανθ ἀδϑρίβεά ἴδε Ρῥοοσ....; 
ἀο ποῖ τςἢ τθῃ ορργαβ5 γοιι "7 

ΝΟΥ ἰ5 δηγτῃηρ ἀ’ γεί 5δὶά ἴῃ αἰβραγαρο- 
τηοηΐ οὔ [ἢ τὶς. πη. Ηἰ5 ἀρραγοὶ 15 χοοι 
(,αγ τεργεοβθηῖβ ἴῃς ϑάπὲ νογά), Ὀσρῃϊ ἴῃ 
σΟΙρυΓ οὐ Ρ]ΟΒΘΥ͂ ἴῃ ἰοχίιτο (1π 1,0. ΧΧΙΙ ΣΙ, 
“ ΒΌΓΡΘΟΙΙ5᾽ 15 Ὧῃ δχαρροζαϊεα ἰγδηϑβ αίίοηῃ : 
566 ποῖς [Π6Γ6); ΟΥ ΡΕΓΠΔρ5. ὈΓΙ]Π1Δ ΠΥ ἔγεϑῃ 
αῃὰ οεεδη, ορροϑιῖς ἴο “υἷε... ΠἸΠγ." 
Νο ἀοιδῖ, ἴπετο 18 ἃ ἰοπηρίδίίοη ἴο ἸΟΧΟΤΥ 
ἴῃ ἀγεβϑ δῃᾷ ογπδιηθηΐβ.1. Βυῖ ἴΠ6Γ6 15 πο ΘΓ 
ἔλυϊσ ἴῃ “ βοοάϊγ, ἢοσ πλοῦ ἴῃ “ ΒΙΤΒγ ἢ δρ- 
Ρᾶγ]. Α κοϊά χτίηρ, υπάὸῦ ἴδε Ἀοιηδηβ, 
ταρας Ὀ6 δα ϑἰπιρὶθ Ὀαάρσε οὗ {Π6 ννθᾶγογ᾿β 
ΤΑΠΚ. |Θβεῃδυ5 (᾿ Β. [1]. 14, 9) 5068 Κ8 οὗ 
7ενν5. ψῆο ννεσα Ἀοπίδη Κηιρῃβ ; ἀπ ἜΥΟΤΥ͂ 
Ἑοπιδη Κηϊρῃϊ γοτε 4 κοϊά τίη. ὙΠὸ σὸ- 
ὈμΚΟ 15 ἴῸΓ ἴπο86 ψνοβα “ σεϑροςῖ" ννὯ5 ραϊά, 
Ὡοῖ ἴο τηρσῖῖ, ποῖ ὄυθὴ ἴο “ ρούβοῃ,"-- υϊ ἴο 
ΔΡΡρδτοΙὶ ! 

δοχλθ [μΐηὶκς [δὲ [86 4556 ΠΊΌΪΥ ποῖα παιιοὰ 
νγΔ3 ποῖ ῸΓΣ γε οι σιῖθβ, Ὀυΐϊ ἔοσ (86 ἴσδηϑ- 
δείίοη οὗ ρεπογαὶ Ὀυπίηθ55 διηοηρ Ο ΓΙ 5[1Δη8, 
σοΙρασίηρ τ ΟΟΥ. τἱ. ὙΤῆο [οὐ ϑῃ σγηδρορὺς 
νν»48 80 564: δηά 118 οὔοοΙβ πδὰ ἰῇ 50Πὶ6 
(8565 [1.14] διπο!οη8. Βαϊ ποτα, ἴῃ γεῦυκα 
ἸπῚΡ] 165 ἴμδὶ “ΤΙ ἢ δηὰᾷ ῬοΟσ γεγο πιροιίηρ 
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4 Απὰ γε ἢᾶνα γεβϑρεςῖ ἴο δϊπὶ τῆδὶ 
ννελγεῖν τῆς ῥΑΥ οἰοιπίηρ, δΔη4 8ΔῪ 

ΒΟ τ, τα, ᾿ ΠΟ ἢϊπι, δ1: τπου ογα "Ϊπ ἃ ροοά 
φρρεῖν. ΡΪδςα ; δηά 54Υ ἴο ἴδε ροοῦ, ϑιαπά 

ἴοι τῃαγα, οὐ δῖ ποῖα υὑηάθσ ΤῊΥ 
[οοἴϑβῖοοὶ : 

4 Ατε γε ποῖ πδῃ ρδγίίαὶ ἴῃ γουγ- 
8εἶνεβ, Δηἀ ἅγὰ Ὀεσομῆα ᾿πάρε5 οὗ εν!] 
τπουρ τ αὶ 

ΤΆΜΕΒ. 1. [ν. 3.--. 

ς Ἡκλγκεη, πὴγ δεϊονεά Ὀτείῆτγεη, 
Ηδιῖὴ ποῖ (σοά σἽἤοβεη ἴῃς ροοῦ οὗ τ ϊ5 
ννου]ά στο ἢ ἴῃ δῆ, δηά ἢεῖγα οὗ πε 
Κιηράοηι ννῃϊςἢ μα διῇ ῥγοπιίβεά ἴο 
ἴπεπὶ (δῖ ἰονε Ὠϊτα ἡ 

6 βαὶ γε πᾶνε ἀεβρίβεά τῆς ροογ. 
ἴ)ο ποῖ τις πιδη Ορργεβ8 γου, δηά 
ἀγὰν γου δθεΐοτε ἴδε ᾿ιάρπιεηε 
βοαῖς ἡ 

τορεῖμον᾽ ποῖ 85 πηειθεῦβ οἵ ἃ ϑοςίεῖυ ἴῃ 
νν οὰ δυςἢ αἰ σῃηοίΙΟἢ5 πλισὲ 6 σοςορπιβοά, 
διιῖ Ὧ98 ἴῃ ῥγέβοηοο οὗ “"(ἢς Μακεοῦ οὗ {πεπὶ 
411, θεΐοσγο ννβοτὶ ἴΠεΥ̓ ἂγὰ δοϑοϊ υἴεῖὶυ δαυλὶ. 
ἴῃ 1 ΟὐοΥ. χὶ. 20, “εφφ., γα τοδά οὗ βδοπιενν δῖ 
ΘΙ ΠῚ 1]ΑΓ Θν}}5: δηὰ ἴπογα ἴῃ6 5οθῃθ 8 ἃ τοὶ - 
Εἴουδβ 455] γ, “ ἴΠ6 Οδυγοὴ οὗ Οοα." δεε 
ποῖο οὔ νϑῦξα ό. 

8. δαυεγερεο. Νοῖ ἴδε 88π|ὸ ννογὰ 85 ἴῃ 
ΟΙΒΘ 1; δυῖ [ἢ δᾶ1ηε 85 ἰη [.ὕ.. 1. 48 (ςΡ. Ιχ. 
18), πλοδηΐηρ “ἴο ἰοοῖς νἱὮ ἕΆΥΟΌΣ οἡ ΟΠ. 

δὲ}... δέγε, 49 ..7 ϑοπλδ ΞΈΡροϑβε [δαῖ ἃ διισῖ- 
Ἰΐπρ οἱῆς] 15 γεργεβεηϊθα, τη γΘ Δ} Π1πρ ἴῃ 6 
ςοηρτορδίοῃ ἴο 5648 δοσοσάϊηρ ἴο γαπκ. Βιυϊΐ 
[18 15 Δἢ ἀπδοῃγοηϊϑη. [{ 18 ἴῃς οὐείοιΣ δεῖ 
οὗ οὔθ ννῖῖο ΠΙπιβ6}Ὲ μ45 ἃ ροοά 9εαῖ (““ῥδέγε ἴῃ 
ἃ ποοά ρίδςθ ᾿) ἢ ἃ “ οοϊδῖοοὶ ;" πὰ ννῇῆο 
οΟὔἶογϑ [Π6 τίς τλᾶῃ ἃ 5 ΠΥ ΟἿς : δεγέ, 6ν]"- 
ἀθηῖγ ἴῃ τπ6 Ὀεδὶ ρατί οὗ πε τοοπὶ : ἡδεγε, ὉῪ 
ςσοηϊγαβι, “ΔΥΑΥ͂, ἴῃ ὙΟΜΟΘΓ σΟΥΠΟΥ." δέαπά 
ἐδοω ἐῥεγδ ΟΥ̓ “1 ῥϑγδ ΥΛΑΥ͂ ΟἸΠΟΣ 6 ἔννο δ᾽ΐθυ- 
Ὠδῖϊνο βρθθςἢθ5, ΟΥ̓ ΟἿδ βρεοςΐ τηοοκίηρ Πα 

ΟΥ τῆδη ΨἹ (ἢ οποῖςς οὗ ἴνγο Ῥοβ᾽ΟΠ5, 
βοιὰ πποοποτίδο]ο :---[ἢ ΠΓΡΌΜΕΙΘΣ Ὀοΐνοοθῃ 
“δοι . - 
ΥἹΘΎΥ. 

“πάτερ νιν )οοϊἱοοί.] 1.5. οἡ ἴῆε ἤοοτ δἷ ΤῊ 
ἔοεῖ, ὌΠ Ο Οσυδίοση Δ ΥΥ αἰτἀς οὗἉ [πε ἀπ. ρ]65 
οὗ [ον δι ϑοςΐογβ ; θηςο 51. Ῥδ1}}}5 ρῆγαβθ, 
“ Βχουρηϊ ὑΡ... δῖ ἴδε ἔδεῖ οὗ Οὐδπιδ|!ο] " 
(Λοεῖβ χχίὶϊ. 3); ορ. ΜΓ ἰπ νὰ. χ. 30, δηά 
ν. Ὠεαῖ. χχχι. 2. Βιυῖ ποτα ἃ δυπη] δίῃ 
αἀἰκεϊηοῖίοη 15 ταδὲθ δεΐννεεη ἵννο οὗ [τἢς 
ἢράγοτβ (ςρ. 5. σχ. 1). Τα ἔοπάῃεδϑβϑ οὗ [ἢς 
Ἶὲνν5 ἔογ “τε Ἄμε ϑθαῖβ ἴη ἴῃ 6 5 πᾶρορι68 ᾿" 
ἰ5 τους δά ὕροη ἴῃ Μαῖί. χχη, 6, ἄς. 

4. 2"ε γε ποι. Ὕ͵οτο γε "οἱ, 85 11 ἀθβοσι θὴρ 
ΟἿδ δείυδ] δηὰ ἴγριςδὶ ᾿ηϑΐδῃσε ἢ 566 1. 11, 24. 
80 ἴῃ νυ. 5, 6, Οοά οδοδθ.. .. γὲ ἀοδβρὲβοὰ 
(μοῦ ““Βαίῃ σμόοβθθ . .. Βᾶνο ἀδβρίϑεα "). 

Τῤεη.} Ουσὔδὸκ απά: ὈυῖΞ σπά «0, ἐδοπ: 50 
Ι[ΧΧ οἔδξη; δηά ἴῃ Ν. Τ'΄., 2 Οου. ἰἰ. 2, Ἰ1ΣΙ 
ΤΏΔΚΕ ΥὙ0ι] 5ΞΟΓΓΥ, σπά (-- [ἢ6Π} ψγ»ῆο 5 μα παῖ 
τηλ κεῖ τὴς οἶδα :Ὁ ςρ. αἶ5σο Ρ}}]. 1. 22. 

Βυῖ τῆς τηοδπὶπρ οὗ διεκρίθητε (Α. Ν'΄., ἀγὲ 
γε ῥαναἴ) ἰι6 ἀουνία]. ΤὍΤΠ6 δεῖνα νογῸ ΤΌΔΥ͂ 
θη 20 ἄγαπυ α ἀμ ποοη ὀείαυεεη οὴδ αηὰ 
Δηοῖμοῦ (Μία. χνὶ. 3; Αςῖβ χυ. 9, ἄζς.). 
Βυῖ τῃς ραβϑῖνθ 15 ΠΟ ΠΊΟΩΪΥ ἴο θ6 ἀομῤῥ μι, 

. ἴδοι. " ΓΒίδοΣ ἔδνουσο ἴδ ἰαΐϊῖοῦ 

ἃ8 Ορροβεὰ ἴο Μηδ (5866 ποῖθ οἡ ἴ. ό, δηά 
ΤοίεΓ Πο65 ἴἢεγο). Ηδγε 1ἴ ΡΓΟΌΔΟΙΥ πιθδῃβ 
τῃδῖ {Π158 τοβρθοῖ οἵ βεύβοηβ δῃονγοὰ τῆδῖ τῇ 
ψνογο ΒΑ ρ Ὀεῦγεθη Οοὐά δηά ἴῃς νοτγ]ά, 
ἀουθ]ο- παπάς, 

απά αγε [676] δεκον»ίι ὑἡμᾶσε: οΥΓ᾽ εὖἱὴἱὲὶ 
ἐδομρδ Ὦ ἴ“ς. Ἰυάψεθ ροβϑεββϑθά, διαϑεὰ ΕΥ͂ 
(ςΡ. “ξογροῖι} ἤθάγοσ," 1. 25, ὅζς.) 6ν}}, ὑπ !Γ 
πιοάοβ οἵ πη κίηρ δηάὰ (δ! ροσγαϊίοη. [[5οὰ 
πη Μαῖϊ. χν. το; 1. ν. 21, “εᾳ., οὗ γϑδϑοῦ- 
ἰηρ5, δἴποσ ἢ Οποϑοὶῇ ΟΥἨΎ ψΙΠ οἴΠογο; 
ΓΟσΘ 5565 ἡ Ιοἢ ᾿Ἰοδά ἴο ἃ ζοῃοϊ υ5ΐοη, νυ ποῖθοΣ 

1π δοϊίοη οὐ ἴῃ ἡυᾶππιοηϊ. 

58. Ἡεαγάση, τῖγ δείουεά ὀγείδγεη. Ορ. 1. 
16, το, ἄς. 

Ηα ποὶ Οσοά ερουεπ Ἐμοῦ, Ὡλὰ πο 
Οοά οοοΒβο; [δ6 ἴδηϑθ ΟΔΓΓΙΟ5 115 ὕὈΔοκΚ ἴο 
[Π:6 νΟΥῪ ἂςῖ οὗ Οοὐδβ οἰρείοη ([ῃς 5απ|ὸ τυογὰ : 
ΟΡ. 2 Ρεῖεογ 1. το; οση. ν|}}.. 1, χὶ. ς, 7, ἄζο.), 
Ρτῖοσ ἴο ἴδ6 ἴδ οὗ ἴῃς οἤοόβθῃ ; τπογοΐογο, 
ῃοΐ “'«υδο αγε," Ὁιζ “1Ἴο δε τὶςἢ," ἄς. ; ἔοι 
που ἴδς Κιηράοπι 15 ἰῃ ἃ ἴΤ116 5656 ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ 
σοπιθ, ἴῆ6 τηθπίοη οὗ Μὴ απὰ δῥεὶγε (Ὀοῖ 
2αγίαξογ) τοῖο ὺ8 ἴο 15 ζυΐυγε ρεσίοςϊ 
ταν σῃ. ΟΡ. ἴπὸ σοῃδίγυςοη ἰῇ 1 Οὐ. 
1. 6, ΚὝΝ Πο Βαίῃ διϊεά υ. [ἴο Ὀ6] τ] ηἸδῖοτϑ." 

2οογ 97 ἐῥὶ: «υογἰΔ.1 ἘΠΊΒΟΓ ἐπ 46 ἐδίησε 
οἵ, ΟΥ̓ ἐπ δε εἰ σιαῖς οὗ, τΆ15 Μοῦ] ἃ ἢ σοῦ] 
[ἢς ἰαέῖοσ. Οὐ. σ (ου. ἱ. 26, σεφφ. 

γί πὶ 3411}.1 (1) Αδουπάϊπρ ἴῃ ἔδ, 
ἔλι ἢ Ὀοίηρ ἴῃ6 σίοδοβ: 85 Οοά ἰ5. “ στῖς ἢ ἴῃ 
ΤΊΟΓΟΥ͂," ΕΡἢ. 1. 41 ΟΥ (2) ΟγΥ νι οὗ ἢ 
τις [π᾿ ΠΟΑΥΟΠΪΥ͂ ΤΊςΠἢ 65], ἐ. δ. ἴη της ᾿ημογιῖ- 
Δῃηςος οὗ ἴδο Κιηράσαι; ὁρ. “που ρσῃ Ης ννᾶ98 
τις, γεῖ ἴῸΓ ΥΟῸΣΓ 5.Κὸ5 Ηλδ θεοδπῆθ ῬΡΟΟΓ, 
τῃαῖ γε Ττῆγουρἢ ΗἸ5 ΡΟΥΟΓῪ τρῆϊ Ὀς στΊς ἢ, 
2 ΟοΥ. νἱ. 9. ὙΠ Ἰδοῦ δθοπὶ8 ἴῃ6 Ὀδοίίογ, 
45 σοητγαβίίηρ {ΠΕΙΓ νυ οΥ Δ] Υ ΡΟΥΘ ἢ ΤΠ εῚΓ 
ΠΟΑΥΘΗΪΥ τῖςμο5. ΟΡ. “Ἰδ6 τίς μο5 οὗ ἴῃς ξἸοῦν 
οἵ Η5 Ἰηπογϊΐδηςε ἴῃ ἴῃ βαϊηΐβ,᾿᾿ ΕΡἢ. ἱ. 18. 

ῥεῖὶγς οὗ δὲ ἀπά») 86ὲ6. Μαῖξ. νυ. 3; [0κΚ8 
τὶ. 20. 

6. Βω γε δῥαυε ἀεεῤῥί"εά ἐδὸ ροογ. Βλαῖμου, 
θυϊ γ9ὺ ἀοδερίδοὰ [0 ῬΟΟΥ 81, ).4. ἴΠῸ 
ΤΏΔη βροκθη οὗ ἴἢ ὑεῦδθ 2, “44. Νοῖθ 186 
σοηίγαϑβ : “ Οοά οἤοϑβε ἴπ6 ροοτγ---τς ἀϊά ἀθ- 
δρίίς ἴο {86 ῬΟΟΥ τηδη ἢ {πτωχός 5 ἃ ΥΕΟΙ 
βίγοην ψοτγά, αἰπιοϑί ΞΞ “'" ῬδΌ ΡΟΣ ἤΟΥ “ Ὀορξω;" 

"τ, “1 
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)η Ὧο ποῖ {ποὺ δδβρμεηις τμδὲ 
ΨΟΓΟΥ πλῖὴς ΟΥ̓ ἴῃ6 Ὑγιῖο ἢ γε ἅτε 
οὶ ]εά ἡ 

8 1 γε 16] τε τογαὶ ἰανν 4.- 
οογάϊηρ ἴο τὴε 5ογίρταγε, Τ ποι 5πα}ς 

φ. σ. ΡΙ τ. ς48--ς- 54.) Νοῖς, ἴοο, 86 ἀ611- 
ΟΟΥ͂ οὗ εοηάυςξ ἰονγαράβ ἴῃς φροουσ, ἰδιυιρμῖ 
ὃν ἴῃς ['ν, Ὠουῖ. χχῖν. το, σεφφ. ὙΤΒο Βοοὶς 
οἵ Ρτονεσὸβ 15 Δ}}} οἵ 115 ϑδυδ)εςῖ ; ΞΡ. 4150 
Λυ οάοιι εἶ. ἰ!. ; Εἰςοῖι5. χ, ὙΒ656 ννογὰβ8 
θείου ἴο τϑῦθθα 5, σοπίγαϑίηρ, τΔη᾽5 [γεδίτηθηΐ 
οἴτδε ροοῦ ψ ἘΠ Οοὐΐβ Ἰονε ἔογ ἴῃ 6 πὶ. 

ἢο ποὶ γε »ιπ)Ὶ ἈἈδίδεγ, [86 σὶθ 85 8 
εἶλε5, ορροβδεά ἴο “6 ροοσ," νεῦϑε 5). Δηῃ- 
οἴδεγ Ξυρρεσίοῃ,---“ Ηον 11} ἀο ΠΟΥ, ἃ5 ἃ 
αἰλδε5, ἀεβεσσε ἴΠ6 αδἰϊθητςοη ἰμαΐ γοὺ ΡΑΥ͂ 
ἴδεπὶ "ἢ 

ὄγαςυ γοι δξζογε ἐδε ἡμάνσητιεπ! “εα...ἢ Ῥετ- 
ἢΔῦ5 “ἘΆΘΙΔΒΟΙΥΘδ᾽ 5ῃου}]α ὃς δάάδά, 1. ἐ. 
ΜΠ (ΒΕΙΣ οὐ δαπᾶὰς ἀσγαὰρ γοῦ, 45 ἰῃ Μαῖϊ. 
ΧΙ, 28 ; ςΡ. 6. ν. 2ς ΤΌΣ [15 δι ΔΤ Ῥτο- 
(655, ΨΠΙΟὮ ΤΩΔΥ ὃς [Πυϑιγαῖϊο ΌΥ [νγ᾽5 
ἀεξοτρίίοη οἵ ἀεδίοτα δά Ἵτοαϊοῦβ ἴῃ ἴῃ6 
ΟΠ ὑπ|ὲ5 οὗ ἴῃς Βοπιδῃ Ἐορυθ]Ις (ε. χ. 1. 
23, 17):--δκὰ 1υΚε ΧΙ. 58; Αςἴβ νἱ}}. 3, 
ΧΤΙΪ. 6. 

Ετοπι ἴδ ρῆγχαϑδο “")υάρτης  5οδίς ᾿ ({τ|- 
δυπλ]5, ἰδνν-οουτί58), δοπὶθ πᾶνε ἱηξετγεα {μα 
γΕθ6 2 ἀεβοτῖῦοβ Δ 56 Ό]ΔΓ 455 ΠΊΌΪΥ [ῸΓ {86 
βεϊἰεπιεπὶ οὐ Ἁ ἀϊδρυῖϊεβ. θεΐνεεῃ ΟἾ τ ϑΔη5 
πιθουΐ ἀρρελὶ ἴο Ἠθδίβεη Ἴσουγίϑ (5ε6 1 Οοσ. 
το σβεότε [ΠῸ βᾶπηθ ψοσζὰ κριτήριον 158. υϑεὰ, 
ποῖ ἰηδεεὰ οὗ ἴ[ῆε (πδυηδὶ, 45 ποσὸ δηὰ ἴἢ 
Ηϊδὶ. ϑυβδηη. 49, Ὀυϊ οἵ [6 τηδίζοσ 1η ἀΪ5- 
Ρυϊε); δηὰ ἴδαϊ [86 βρεςΐδὶ οἴεηςε ᾿πηρυϊεά 
ἴο ἴδε ΤΊ ἢ νγᾶ5 ΠῚ Γ ἀρρθαὶ ἔσοιῃ ἴπ6 Οουσί 
Ομ γιϑίίδη ἴο ἴῃς Ε οπιδῃ 1 ανν-σουσί. 

7. Ιἰδαῤ «υογίδγ παρι.}]Ὶ ΤὍΤῃθ πᾶπὶὸ οὗ 
ΓΟΗΚΙΘΤ΄: φ. Αςῖϑ ν. 41, “"ἴο βυῖϑεοσ βῃάσηθ 
ἴος Ηἰ5 (ταῖμεσ ἐδε) πᾶπιὸ "ἢ 2ό. χν. 17 ([τοσὴ 
Απιοβ ἰχ. 12), “16 Οδη 68 οο ΠΟΠῚ ΤΩΥ 
Πα 15 «δ οά.) ΗἩΗδξετγο, ἴοου, (ὃς Ἰἴογαϊ 
τοπάοσγιηρ ψουἹὰ 6, “(παῖ παπὶο «ὐδίερ ἐς 
εαἰδεά οπ γοω ;" ἴῃ6 Ἄσονεοηδηϊ- ὩΔΠΊ6, ἴῃ ννἢϊςῇ 
[ΒΟΥ ἂγὲ οἽοδιϊεὰ Ηἰβ5 ρεορὶς δηὰ Ης {δεὶσ 
Οοά; ἃ πᾶπις “᾿ηνοκοά ουὐοσ ποτ᾽ ἴῃ {Π6 
ἴοστῃ οὗ Ὀθαρίίσπι. (Ογίδιηἷγ ποῖ ““ἴπ6 σὸ- 
βρεςίδθ]ς πᾶπιθ οὗ 2ῤὲ βοογ," 45 Ἠεγάεσ δηά 
οἴμετβ ΤΠΙΩΚ, βυρροβδίηρ (δαὶ (ἢ6 Σδίορίϊει 
(Εδίοη, ἴὰ' Ἡδεῦγενν --ΞἬἙ Ῥοοσ) τοῖρῆϊς οΪδὶπὶ 
δῖ. [4π|ὲθσ 45 ἴπεὶγ σεργοβεηίδινο. Βυῖ 
τ ουρἢ ἴ ἰ5 ἴῃς παπὶὲ οὗ ΠΗ ΕΙΘΎ, ἰἰ ἀοος 
ῃοῖ ἑοϊΐονν [αἱ (πε νψοτὰ Οδγζέαπ 15 αἰ οὰ 
ί(.. Ορη πἰαπι 15 ἃ Μοταὰ οὗ 1, ,δὔη ἔοιπῃδ- 
ἴο (Τ δεϊζυβ, “Απη.᾽ χν. 44), ἢγβί υϑεὰ δἱ 
ληὔοςδ (Αεῖβ χί. 26), υϑεὰ Ὀγ Αςτίρρα (ὁ. 
χχυϊ. 138), δηά ὈΥ δῖ. Ρεῖεγ (1 Ἐρ. ἵν. 16); 
ὈονγΒετα ἔουπά ἰη δ{, Ρδιιὶ; δηὰ ἠοῖ {κεν ἴο 
τε Ῥεε οὐγτεηΐ οἱ Ϊετιιβαίεπη, βοσα [86 

ΦΑΜΕ5. 1]. 

ἶονε ΤῊΥ πεῖρμθουγ 85 τυγβεϊῇ, γε ἀο 
ψε]}}: 

9 Βυῖ [ γε δᾶνε γεβρεςῖ ἴο ρεῖ- 
80Ώ 8. ̓  ΠΟΙ 51η, ἀπά ἅγε Ἴοη- 
νἱηςαἀ οὗ τῇς ἰανν 845 ᾿ἰγδῃβργαβϑοῦϑ. 

ΒΕ ΙΘν σβ ἡνοσα οδ δὰ ΝΑ ζαγοηθβ οὐ ΟΔ]] ΘΔ 8 
ὈΥ {μεῖγ ἐποπ) 65 (Αςῖβ χχῖν. 5; [οδη Υἱῖ. 52), 
δΔηά ἀπηοηρ τπειηϑεῖὶνοβ, ἢ ς ἀ15ς: 0165," “τὴς 
Ὀγείβγεη,᾿" δηὰ “με ν Αγ." (Αςῖϑβ ἰχ. 2, χῖχ. 
9, 23, ΧΧΙΡ. 14.) 

ἐῤὲγ ὀίαρδεέηιό ἐδαΐ. .. παριθ.] ϑοηὴς ΔΎ, 
“ἰ ἃςῖ 80 86 ἴο πΊΆΚ6 ἴῃ ΘῃΘΠΊ165 Ὀ᾽λϑρἊπιο ἰΐ ;ἢ 
ἃ τπουρῇϊ ἐχργεϑϑοά ἴῃ 2 84π). χὶϊ, 14, δηὰ ἰπ 
Ἐοπι. 11. 24. Βυῖ ψὸ πηι τάἀογβίαπα τῆς 
ννοτιὶ, 86 υϑ02], οὗ δεῖ] Ὀ]ΑΘΡΠΟΓῚΥ͂ ἀρϑιηϑὶ 
16 παπιθ, ἀοςϊτίης, ψοζάὰ, νὰΥ οὗ Οσοὰά 
(. Τίχι. νἱ. ᾿; Τιϊιβ 11. ς; 2 Ῥεῖοσ ἱϊ. 2, 
ἄχο.). [Ιἢ 15 ᾿πάθοὰ οὐἹρίῃδι υδοὰ οἵὗἉ 4]]} 
ΘΟΙΓΣΤΙΊΙ, βἰδηάσγοιιβ βροακίηρ (380 ἴὴ Ν. Τὶ, 
Ἀσοπι. 111. 8: 1 (οΥ, ἵν. 13; 1 Ρεῖογ 11. σΐ, 
δις.); Ὀυΐ υδ04}}}7 ἴῃ τοίεγεησθ ἴο ρϑυβοηβ 
οΥγ 1ϊηρ5 ψ ἈΙΟΒ ᾶνα ἃ Πα]ο οὗ βδηςῖΥ δϑουῖ 
που (ε. (. “ δρδϊηϑί Μοβοβ δηὰ δραϊηβὶ Οσοά, 
Αοῖβ νὰ τὰ; ςορ. ἐό. 11), δηὰ πιοβρί οἤξση, 
ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΪΥ, οὗ ἃ 5ἴη δραίηϑδὶ Οοά. 

ΤὮ656 τίς, τ[δη, Ὀ]ασρῃμοπιθά 1Π6 Ὡδηλο οὗ 
ΟΗΆΚΙΒΤ'; δηά ὅσγὸ {8115, αἵ ἰδϑῖ, σοηϊγαϑί θὰ 
ΒΠΑΓΡΙΥ͂ νἱἢ [μ6 Ὀγεΐδγεη, Νοὺ ἰ8 [815 ἴη- 
ςοηϑιβίθηϊ ψ ἢ γοῦθο 2; σρ. 1 ΟΟΥ. Χῖν. 23, 
“64..) Οὗὁ ὈΠθο ον τ σουλϊηρ ἸηΐῸ Δ Δ55ΘΠΊΌΪΥ 
οὗ ψοΥβῃρρεσβ. ὅ66 θεῖον Οἡ ἵν. 2, 13,0. 1. 
Βυξ ογὲ οΐδ (ῃαϊ 45 1ἴ 18 ἴῃς ΡΟΟΥ, 85 ἃ οἶ855, 
-ηά γεῖ ποῖ 8}1] [Π6 ΡΟΟΥ, ΟΥ ΟΠΪΥ ἴπ6 ῬΟΟΓ 
85 51:.0}---(ἢαϊ Οοὐα οἴοβε (“ ἴο ἴῃς ροοσ ἴῃς 
Οοϑροὶ 15 ὑσεδοῃοα," 1ὑΚὸ Υἱῖ. 22, ςΡ. 54]. 
χ!. σ, οοηβιτηθα ἢἰϑιογ δ γ, Ιομπ Υἱὶ. 48, 
σεᾳ.; Ματῖ 1]. τς, Χὶ!. 37:01 ΟὐΟτ. 1. 26, “ε.» 
ὅἄχο.), 50 1ἴ 185 ἴπε σίςῇ, 848 ἃ (Ϊδ55,--οῖ ποῖ 
ΒΙΓΛΡΙΥ͂ 845 δυςῖ, θυϊ ᾿π 50 ἔδτ 85 {ΠεΕῪ τγυδῖ ἴῃ 
ΣΟ Πε5 (Μασκ χ. 23-}ῈΥ}- --νθο ἃγὲ βῃυϊ ουΐϊ 
οἵ ἴῃς Κιηράοπι; 566 κὸ χνὶ. 25, δΔηἀ (ςΡ. 
Ἐς ο5. χ. ὙΠ15 ἰδησιάρε, Πατϑὰ 45 1ἴ 
δου πη, 15 Ὀυζ τ 6 ἐς δο οὗ (ἢ γ5ῖ᾽5 να] ρ5 
δεαϊησὲ ἴῃς ἀδηρεῦβ οὗ σῖσῃθβ (ὺΚς, Δ ε). 
Ύτυς, 186 ζετηρίδιοηβ οὗὨ γῖσ 8 δϑϑιπιεὰ ἰῃ 
1Πδὲ δε ὙΟΓΥ͂ ΣτΟβ5 ἔοστὴβ οὗ βϑῃβιι} } ΠΥ ΟΥ οὗ 
ετοεὰ ; δυῖϊ ἀο ΠΟΥ Ὀεσοπλα 1685 ἀδηρογουΒβ 
ὉΥ ̓ οβίηξ ἃ ρογίοῃ οὗ {πεῖν ρτοβϑῆσβϑ Ὶ 

8, 9. δε γογαὶ α«αυ.1ὺ Ὑδαὶ Κιηρὶν ἰἂνν ἴο 
ἜΙΟΙ 4}} οἴδοῦβ τη ηἰδίοσ, σας ἢ 115 οννῃ 
ΒρθΘΥΙΟ : Ὀοΐηρ, ἴῃ ἔς, [6 δεσοηκ οὗ [ἰἸο56 ἴννο 
(οτμηπηηἀτηξδηΐβ, οἡ νυ ἢ ς ἢ “ ἤδηρ 4}} ἴη6 ἰανν 
δηὰ [πὲ ργορδεῖβ" (Μαῖί. χχίϊ. 236--ω0, δηὰ 
Ρᾶγδ]]εὶ ρίδος5) ; 5ε6 πῃ. χα! 8--ἰὸ; Οδὶ. ν. 
14; οδ]]εά δδουε, '. 25, “ἴῃς ροτίεςϊ ἰανν, (Πα 
οἵ ᾿ιθεσίγ ; ςΡ. 12, ἐπα, ἀπὰ (ςοτγο " Οῇῆς; 
1, 12, " Κορα]15 βεηϊοηζδ, 

Δερογαάδησ 19 ἐδε σογίῥίωγε Νοῖ ἃ ΠΊΕΓΕ 
ἔοττι οὗ οἷπερ [6 ἴοχὶ ψϊςῖ ἔοϊ ον ἔγοια 
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ὑ Οτγ, ἐλαέ 
ἴανν τ΄ 
εαὐά, 

10 ΕῸΥ ὙΠοβοενογ 81|4}} Κεερ τῆς 
ψγῃοα ἰλὺν, ἀπά γεῖ οβεηά ἱπ οπα 
Ροΐπί, Ἠς ἰ8 σι ΠτΥ οὗ 4]]. 

11 Εογ 'ῆς τῆλὲ 844, [)ο ποῖ 
ςοπληλς δάυϊτογγ, 5αϊά αἷ8ο, ἢο ποῖ 
ΚΙ]. Νον [Ε τῆου σοπιηλς πο αι}]- 

ΤΑΜΒ5. 11. [ν. 1ο---12. 

τεῖγ, γεῖ [Γτδου ΚΙ], τῆοιι ἀγὲ θθσοπιο 
ἃ ἸΓΔΠΒρΎΟΒΒΟΥ ὈΐΊὮς ἰανν. 

12 Ὰ ΒΡΕΔΚ γα, Δπηἀ 50 ἀο, 48 Π6Υ 
τῆδῖ 5}4}} θς Ἰυάρεαά ὈΥ (πα ἴδῃ οὗ 
ΠΠθασῖγ. 

12 ογ΄ 6 584}1} ἢανα 1υἀρτηεηῖ 

1,ονῖϊ. χίχ. 18, Ὀυῖ “ δοοογάϊηρς ἴο ἴδ τοδὶ 
βρίγῖς οὔ τῃς 5οσιρίυτγαι! ργεςερῖ." 866 (ἢ γίβι 5 
τοδοπίηρ ἴῃ Μαῖῖ. ν. 41-ώ7, ΠΠποίγαϊεα ὈΥ͂ [Π6 
ΡᾶγΑὈ]6 οὗ ἴδε ξοοὰ ϑαηιαγιίδη, ᾿υΚ6 Χ. 29, 
“ες. 

γε ἐο «υεἱ].] ῬτΟΌΔΟΙΥ ἰγοηῖςδὶ (45 ἴῃ 19). 
“Ττχας, 1 γοῦ ΓΟΔΠΥ δεῖ ὺὑρ ἴο {πε βριτγῖῖ οὗ 
(δὲ ἴανν, γοιι ἀο νοὶ}; δυξ γοιι πᾶνε οἵδεῦ 
ὨΘΙθουΓΒ θεβιάθϑ [86 σὶς: ἀο γοὺ ἴγεαξ 
(Ποπὶ 4}1 δκεὶ ὙὍὙῆὸ ροοῦ πρϑάβ8 γουγ ἰουθ 
τοὶ. [ἢ γου ἱτεαῖ δἰπΊ 845 δῇ ἘὨΕΙΥ͂, δπά 
(Πε στὶς πιδὴ 845 ἃ πείρβδουν (Μαεαῖϊ. ν. 41), 
γε εογηηἱ («υονᾷ, ῥγασίέσο, ἱταρ γῆς ἃ Πδρίξ, 
ποῖ ἃ 5ϊηρὶθ δῖ) δίῃ; υ. Μαῖῖ. νἱῖ. 23; Δςῖβ 
Χ. 3ς; Ηρὔ. χΙ. 11. 

εονπυἱποοά. ἘἈΔΊθοΓ, οο ντοῖοᾶ, δοσογάϊηρ 
ἴο ἴπ6 πιοάεγῃ ἐϊδιϊποτοη Ὀεΐννγεθη ἴπε ἵἴννο 
ννοσά5, ννΠο ἅγὸ ΟΥΡΊΠΔΙΥ [86 5}ΠῚ6; (Ρ. 
]οδὴ ν1}. 9, 8 10. 46. 

9 1τ1δεὲ αν. ἘΠ|ΟΡ, [ἢ6 τ ΠοΪῈ ἰὰνν 45 
ξοστηῖηρ οηθ οοάς; ΟΥ̓, τῆοσγο ῬγΟΌΔΟΪΥ, τδαϊ 
ὙΕΙ͂ ἰανν, Τ Ποῖ 584}: ἴονε ΠΥ Ὠεὶ ἢ θΟΙΤ 85 
{Πγϑοῦ, ἴο ψνὶοἢ 186 ἀρρεὰὶ 'γᾶ5 τηδάθ ἰῃ 
γΈΓ56 8 ; 560 τι. ἰΪ. 23. 

α: ἰγαπεχγεοσ. ἢ Μοτὸ ϑρεοϊῆς [ἤδη 
ἐἰ ΘΙ ΠΠΟΓΘ; “ὈΥΘΆΚΕΙΒ οὗ 4 ροϑβίνε ἴανν ;" 

, Ἐ ΎΠΟΓΟ. ΠῸ Ἶανν 18, [ποτ 18 ὯῸ ἴσδῆϑετοσ- 
βίο," Εοπι. ἱν. 15 ; τῃουγσῇ ἴδ ΟΠ γι δῃ σὰ]α 
8, ““ ν»νϑοβοόνεσ σου το ἢ 51ὴ ἰγαηϑρτεββοίῃ 
αἶδο ἴΠ6 ἴανν; ῸΓ 5831:ὴ 8 ἴδ: 6 {γδηϑογεβϑίοη οὗ 
τῆς ἰανν,᾿ 1 [ολη 11]. 4. 

10. δὲ «υοίς ἴπαυ . . . οπε ῥοὶπί.ἢ 1. ε. 
ΘΟΥΟΤῪ Ἰοΐῖ δηὰ ἘΈ1|6 ὀχοορί οὴς ργεοθρῖ, 566 
Μαῖϊ. ν. 18, “εφ. Νοῖ δ8 ἰξ 186 Ὀγοδοῦ οὗ 
ΟἿδ ὙγΟΓῸ 85 δἰηδι 48 ἴῃς Ὀγοᾶςβ οὗἉ 4]}: δι: 
(1) Τα ρηηςοίρία οὗ ἀμ {Υ, ἀπὰ οὗ οὐδεάϊεηςς 
ἴο 41} [86 (οτηπιδηπιοηΐ8, ἰ8 ΟμΘ ; 850 ἴῃ δί ἰἢ 
ΨῸ σβοοβθ ἴὺσ ΟΌΣΒΟΪ 68 ἢΪΠ6 σοπηηδηστηθηῖ8 
ἴο Κοορ, δηά οὔθ ἴο Ὀσγθαῖ, νγεὲ ἀγὸ ποῖ ἀοίηρ 
Οοὐ βν}}, Ὀυϊ Οὐγ ονσῃ. ἀν) ΑΙΙ τῇς ργεςορίβ 
ἅγ6 Αἰῖκα Ὄὀχργοβϑϑίοηβ οὗ οὔς Ὠ ἱνῖηθ ψ1}}, δηὰ 
Τοϑί ΟἹ οπο δι} ΠΟΓΙῪ (“ Ης [δαῖ 5414, ἄτς.). 
(3) ΑΙΙ ἴδε ργεςθρίβ σὲ τηδηϊ ϑίδ  ουβ οὗ τό 
αἱ «υογ---ἰογα ἤγδῖ ἴο Οοά, το ἴο ΟἿἿΓ 
ποὶρθοιΓ; δηά οδοἢ ΡΑγί ου]αΓ 21} 0Γ6 5 πο νν8 
ἀείεοξ ἴπ {π|5. “Ἰονὸ 15 ἐῆς (8}}ΠἘΠὴρ οὗ 186 
ἰανν" (οπι. χίϊ. το), ᾿παβτπυς ἢ 88 11 Κϑερϑ 
ποῖ οπο ΟΥ̓ ΔΠΟΙπεῦ Οουητηδηάπιεηΐ, Ὀυΐ ΘΥΟΤΥ 
Οὐδ Αἰ1κ6, ννοσκίης πὸ 11 ἴο Πὶ5. πεισβθουτ. 
11 18 τ 5ρίγίξ, οὗ νυ ιςἢ τῆς βόυεγαὶ ργοςερῖβ 
ΔῈ ρᾶγίίδὶ Ὄχργοβϑϑίοῦϑ, Κ. Αυρυδίίη. ΒΡ. 
167 (29). 

σιν ΓΚ αἰ ὝὍὙΠα βάπὲ ψνοσγά (ἔνοχος) 
ΟΟΟΌΣΒ ἰη Μαῖΐ. ν. 21, 22, ΧΧΥΪ. 66: 1 (ογ. 
ΧΙ. 27: ἴ86 Οδ ΟΟΙΠΠΊΟΠ τηδδηϊηρ ἴῃ 8]} 
π686 ΡΪλςο8 δειηρ “ νὼ [ἢ6 ρτᾶβρ, βοορε, 
οἵ ἃ ἰᾶανν "" δηὰ 80, εἰἴμπον ""βυ] οὗ {πδῖ 
δ ις ἢ ἰἴ ΤΟΥ 45; οὐ “ 1140]6 ἴο, ἴῃ ἀδῆροσ οὗἢ 
115 Ῥϑηδ 65, Ορ. ἔσῃι. 11]. 19. 

11. δὲ δαὶ -αἰΔὦ ΤὍὙΠα οπα ἴ,αννρίνογ, 
Ἄν Βοβο ψ1]}} δῃά διιιπογ ἀγὸ 1Π6 βατὴςδ ἴῃ 4]]} 
186 Οοπητηδηατηθηΐβ, δηα ὟΝ ΠΟ, ̓ ς ΓΑ }}γ, 5ΡΟΪκΘ 
(ει (Εχοά. χχ. 1). Οοιήραγε ἴπ6 ραγαρτδρῇβ 
ἰγεδίίηρς οὗ {π6586 ραγίςσιϊαγ (ογλτηδπατηθηῖϑ 
ἴῃ ἴῃς ϑοπποη οἡ [86 Μουπὶ (Μαῖίϊ. ν. 21, 
“ἐη4.,) 27, “444... ὙδΠοΙΓα ΠΟΥ ἅγο πιοητοποά 
ἴῃ ἴμ6 βᾶτης οὐδοῦ 45 ἰὴ Εχοά. χχ, δῃὰ οι, 
γος; ἸνΒογοδ8 ΠοΓο, ἀπά ἴῃ Μίαν χ. το, 0κς 
ΧΥΗΪ. 2ο, Ἀ οπὶ. ΧΙ, 9, τῆς 5ἰχῖῃ δηὰ ϑοτοπίῃ 
Ο(οπλπηδηάτηοηϊβ γε ἰγδθροβδεα : ἴοσ ὙΠΙΟΣ 
{Π6γ6 τηυδὲ ἢανα Ὀδδη δοπὶα (τοῖν ἰοβί) ἴγᾶ- 
ἀἰτίοπδὶ δυϊδουῦ ; ἔοσ ΡῃΠο [υάπιυ5 (' ἀὰ 
Π6ο8].᾽ 2. 189, 2101, 207) ἃΥρι!65 όσα ἴξ ἴο 
Ρήονς ἴδε πεϊῃοιδη655 οὗ δά] ἴΈσΥ. 

12. 80 «“ῥεαξ γε, απά “ο ἀο ΤῊΣ Δϑϑεγίίοη 
οὗ ἐηυ] ΓΕΒΡΟΏΒΙὈΙΠΥ͂ ἕοσ νογάβ δηά ἀδεάϑβ 
ἰ5 σΠαγδοϊοτϑῈς οὗἉὨ 51. [|1Π|65 ; 866 1. 19, 26: 
1]. ἍπΙΙ; ἰγ. 11, ὙΠΕ Κογεηοία ἰ5. ἴῃ Μαῖῖ, 
ΧΙ, 16, γε. 

α΄ ἐῤεγ ἐδαὶ «“ῥα]] δὲ ἡμάσεά. 11 6. “4 45 Ὀεΐης 
ῬΟΓΞΟΠ8 ΨὮΟ 8 . ἢ; ποῖ “ἼἸΚε {ποθ 
ψῦο .. ." Νοῖς [παῖ (ἢϊ5 ἰᾶνν ἰ5. 511} [86 
διδηάαγὰ οὗ {δεῖν Ἰυάρπιεηῖζ, 

ἐῤδε ἴααυ (ταῖϊδοτ, ἃ απ) 7 “δεγ!γἢ 1.6. “δε 
τογαὶ ἴανν ἢ (8), “ἴὰο ρεγίδος Ἰανν, τβαῖ οὗ 
᾿Ιθοτῖν " ((. 25); ποῖ ἃ ἰᾶὰνν οὗ οιϊνναγὰ ςοπὶ- 
Ρυϊδίοη οὐ τηϊπυΐα ἀεῖαϊ!, θυ ϊ δὴ ἱηπνναγά ὑγιης- 
εἰρίθ, που] άϊπρ τηδη᾿8 βρίγιί ΟΥ̓ [ἢ ννογκίηρ 
οὗ ἴπ6 “ἔτος ϑριγίς  (“ ῥγίπορ}}18 ϑρίγιἴι5,ἢ 
ψυΐς. Ρ5. 11. 12) οὗ Οοά. ΤΕ σγεςοης]α- 
ἄοη οὗ ἰὰνν τ ΠΟΥ, ἰβϑυΐηρ ἢ ἃ. 5εσυῖος 
ὙΥΒΙΟΒ 15 ρογίεςς ἔγθοοάοπι, 15 αἰϊαϊποὰ τἈγουρὰ 
[η6 δρίγιε οὗ Ομηβῖ: “τς ἰανν οὗ ἴῃς ϑδριπῖ 
οὗ ἴδ ἴῃ ΟἸσῖϑὲ [655 μα πηλάς τὴς ἴτες ἢ 
(οπι. ν]. 2), τῆς ἘΠ οὗ δάορίίου βιιρεῖ- 
βοάϊηρ ἴθ βρίγιὶ οὗ δοπάδρε (ἰΦ. 15}, παῖ 
Ἰονε τηδ  οαϑὲ ουΐ ἔξασ (Βρ. Βυ}}, “Ηδπη. 
ΑΡοβῖ.᾽ 1. 3,3 25. [μἅνν, 1Ποη, 185 πΠῸ ἸΟΏΣΕΓ 
ἃ ἴα ὠπάφρ ννϊςἢ, Ὀιυξ ἃ ἰαὰνν ὁγ ψψὩϊς δ ψὰ 
αςῖ, Ὀδοοπηίηρ ἃ ἰανν οὗὁἨ οὖν βρίγίυδὶ πδίυγο, 
ἴῃ ἃ 56η56 δοιῃμοννῃαῖ δπαϊόροιβ ἴο {παῖ ἴῃ 
ΠΟ ἢ τἴῃ6 ψνογά 18 δρρὶἰοὰ ἴο ἴα ογάδν οἵ 
ῬΠγϑίοδὶ Ἐπίη 58. 

138.}] Οὐοὐἷδβ ΣεΤΟΥ [58 τεϑίγαϊηε δῃηὰ Η:5 



Υ, 14-.8.] 

νους πιεῦογ, τπαῖ Αι 5πενγεά πὸ 
τρη κίρ τηρΟΥ͂ ; ἀπά τογογ ᾿ γε]οιςεῖῃ δρδιηϑβὲ 

Ἰυδρπγεηῖ. 
14 ναι ἀοίἤ 11 ρτοῆῖ, τιν Ὀτεῖῃ- 

τεῃ, του ρἢ ἃ τηδῃ 54γ ἢς ἤαῖῇ ἔϑτῃ, 
ληά ἤᾶνε ποῖ γγοῦκϑ ὶ Ἵσδῃ ἔδιἢ κάνε 
δίπὶ 

Ις 1 ἃ Ὀγοῖδεγ οὐ διβῖεσ. Ὀς πακεά, 
ληά ἀεκιίταϊς οὗ ἀ41}γ ἰοοά, 

γπο ζοτίειεά, τῇ, ἀἴεῦ 411, ἴ[ς 5ριὶ οὗ 
πάλε γενῖνο5. ὅ.6 86 ραγαῦϊε οὗ ἴῃς υἢ- 

τλετ Ὁ] βονδηῖ, Μαδίζ. χυϑ!. 23, “440.,) Ε5ρ6- 
ΟΠ 15. “Ἰονα οἵ περ θουγ ἢ 15 πεῖς 
“ΠΚΤΟΥ, ἢ ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀεσδυ8ε νἱενγεὰ (45 ἴῃ {πε 
τα ῬΓΑΥΟΓ) 1η ςοηποχίοη ψν Οοιοδβ 
ἰονε 109 σἰππεῦ. ἍΜΒΕΤΟ ἴῃς δρίγι ἰ58 {Πι8 
τετελ] θα, ἴη6 στίροισ οὗὨ ᾿υδῖίίοθ 15 ποῖ ξεϊξ; 
Δ ΠΟΓΟΥ͂," [6 ϑορισιῖ οὗ Ὀσοίδουῦ ἰονα ἰὴ 5, 
“ τεοϊοεῖ ἢ ἀγαιηϑὲ ἡπάρτηρηΐ, ΓΠῸΤΊΡἢ 5 ΟνεΓ 
τ. Οοάὲ ἰς ποῖ {πὸ [πάξο, Ὀυϊ τῆς ΕΔίΠοΥ, οὗ 
ἴδοθο ἰὴ σ οσὰ Ης ὑεπο 5 {86 ϑρισι οὗ ΗΠ 15 
500 Τοῖς. 866 ΟἸσιϑῖ᾿β ννοσάς, Μαῖζ, υἱ. 
14, “εῇ., ΧΧΥ, 34-46.--.} ν11}} Πᾶνα ΓΔΘΓΟΥ, 
Δῃὰ ηοῖ Ξδογίῆςε " (Μαῖΐ. ἰχ,' 13, ς.). Ηετε, 
85 ἴὴ [06 ΡΑΣΔΌ]65, 1ἴ 15 ποῖ ἰη)υδίίςο, δῖ ἸὮ6 
τισιὰ ἐχδοϊίίοη οὗ υκίῖςθ, νυ ϊςἢ 15 σοηἀοτηπαά. 
Ἧοε ἴο ἴῆοϑθο Ψῆο τϑοεῖνθ ἢπ|5ἴ1ς 6, 5᾽ ΠῚ ρ]6 
δὰ Ὀππιραϊεα, ἂὲ Οοὐ᾽5 βαπὰ ἢ ΟΡ. «͵50 
Ἀοπι. τ. 7. 
ΤῊΝ τεΈσβο 15 ῬΓΟΌΘΟΌΪ (0.8 σοπησοῖοά ΜΠ 

ἴδε ἰογεξοίης -- [}η]655 γε Κορ ἴῃ6 τουδὶ 
λα, γὲ 716 ἸΓΔΠΒΡΤΈΒΘΟΥΒ. ΒΥ ΤΠΟΓΟΥ ἰΐ ἰ5 
Κερὶ, ληὰ ἰγδηϑργοβϑίοηβ δὰ δἰοϊ θὰ ουὐυἵ; διι 
ἴδε υητλογοῖι ΓΣεταδίη, 845 ΥΔΏΒΤΌΞ5ΟσΒ, ἴῃ 
ὦληρες οὔ [86 Ἰδνν." 

114-261] Οηἡ {9 Ῥαγαρυδρῆ, 5.66 ἔχ- 
αΓ5.5, “ δ), αν»; από 81. Ῥαμ," 

147] ὝΠΟ ο«υογξ: (Ἰν Ι ἢ ΟΑΓΤῪ 0.8 ὈΔΟΚ ἴο 
ἰ, 22, 27) τὸ ἴδ ῖγ Ιἀεηθβεοά ν᾿ ἢ (Β6 βοσσπά 
ἰδυίε οὗ ἴῃ Πϑεσδίορασ, ἐ. Φ. [ῃ6 “ΤΟΥΔ] ἰᾶανν ἢ 
οὗ τεῖβὲ :8. ὙΠΕΥ ἅγὸ οαυϊναϊοηΐ ἴο συνε, 
δ οοηΐγαβίεα τ] ἢ δὴ πηννογίκίηρ, υπ]ουϊης 
ἢ, ὙΠε νοχάβ, ἡδομσ ὦ »ιαρη “47 δαὶ δὲ 
ἐαίδ 7112, ἅτὲ τίοτὸ συδγάδα ἴδῃ δῖ. Ραυ 5, 
“ Τρουσὸ 1 δαυε 4}} ἰδ, 580 παῖ Ἱ σουϊά τε- 
τοῦτα τοι 41}, Δη δᾶνο ποῖ σΠΒΣῪ (ἰονεὶ), 
Ι ὅτὸῷὸ ποῖδιηρ᾽" (1 Οοτγ. χῆϊ. 2). Οὑ. 6Οδὶ. 
γ. 6, α΄ ἴἷπ Ϊεβϑὺ8 ΟἸ σὲ πο ΠΟΥ αἰγουτης 50 η 
ΔΥ ΙΕ Δηγ ΠΣ, ΠΟΥ τηςϊγουτης ϑίοπ; δυῖ 
ΒΒ τ Βις ἢ τ οσκοῖβ Ὀγ Ἰονο." ὙΤῊς ῥγοΐοϑ- 
ὅσῃ οὗ 21} 5 δϑεϑυπιθά τῆγοιρῆουί. 866 |, 
17-2ι, ἴον ἴ86 στεροπογδίίοη, ἴδ γἔ οὗ Οοά, 
ες Ὠιτίπο δηΐ σαυίηρ νογά. ΤῸ πιᾶκο [ἢ 158 
το οἰεαγ, ψὸ 5πο}] ἃ οχργοϑ5 πε ἀοβηϊῖο 
ἀιοἰς οὗ 186 οτίρίηα]: “ὥση Ἐδ6 “αἱ! τῆυ5 
ἀεεςΡεά---Ἐΐο “αἰ ὁ οὗ 5, 5 ςἢ 85 οηδ οδῃ 
αν τσῆο μ45 πο νογκϑ----“στκ ῥένγι 3" ΎὍΠΟ 
ὀρροστυ ΠΥ οὗ ννουκίης 15 οὗ οοῦυγδα δϑδυσωςά, 

ΤΑΜΒ5. [1]. 

16 Απά οπε οἵ γνοῖϊ 8584 υἱπηῖο {Π6Π|, 
Περαγὲ ἰπ ρεᾶςθ, δε γε νγαγηεά δηά 
Π]]εὰ ; ποινν δι πάϊπρ γε ρῖνε ἴῃ επὶ 
ποῖ ἴΠο886 τῇϊπρβ ἢ] ἢ ἀγα ἡθθάξιὶ τὸ 
τῆς Ὀοάγν ; ψῇδῖ ἐρέλ ἐξ ργοδεὶ 

17 Ἑνεη 50 ἔδιτῃ, 1 τς δίῃ ποῖ 

18 Ὑδᾶ, ἃ τηλῃ ἸΠΔΥ 84Υ, ΒΟ 
ἢαϑβῖ ἔδιτῆ, ἀπά 1 Βανε νγοῦκβ : ὅπενν 

“συ δὲρι ἢ (Αοπηεοῖοά νὰ “ )υάρτηοηῖ ᾽ 
ἸΏ ΨΕΙΒΟΒ 12, 13; Γείογσγίηρ ποῖ ἴο [Π6 ραϑῖ 
ΘΡΟςἢ οὗἉὨ δεῖσγ σοηνεγβίοη, Ποσ ονθῇ ἴο {ΠῸῚΓ 
Ργεβοηΐ βἴαίς οὗ βϑαϊναίίοη, Ὀυϊ ἴο ἴ6 Π4Υ οὗ 
Τ]αάρπηιεηῖ. 

16. 5 α ὀγοέῤεγ, (9"..1 Οτ, Βπὶ 17: Ῥεῦ- 
ἢδρ5, “αν, 1ο ἑαξε σποίδεγ ασε, ΜΒΪςὮ ἰ5 
ΒΓΟΙΪΥ ρᾶγα οὶ (Δ δηὰ σμαγΙΥ Ὀοίης 5ἰβῖοσ 
ἔτασοβ (1 Οὐογ. χὶὶ.) δηά Ὀοῖι Ὄβϑοη Δ }}} 
Ῥγδςίοδ}), Ὀυξ νυν μος 18. τοῖς 56] εν! θη ΠΥ 
αὐβϑυτά." δὰ ἴῃ ᾿νογάβ, δηὰ Ἵδασν ἰη 
ΟΣ, ἄγα Α1Πκὸ 20}: υΐ ἴδογο τη δ ἃ 
τηϊδῖδκθ δϑοιϊζ [Π6 ἔουτηοῦ  ἴμογο οουὰ δ6 
Ὠοης δδουΐ [δ6 ἰδἴζογ. 

Ω ὀγοίῥεγ οὐ ὦ σσἱγἢ Οὐ οὗ ἴδο (ἢ τὶ53- 
ἴδῃ Ὀγοϊμεσμοοά (τ Ῥεῖεσ ἰϊ. 17), ἴο ψν βοτὰ 
{πε ἢγβέ οὔῆοοθβ οἵ Ἰονὸ ἅσγθὸ ἄυθ. Μαγκ (86 
βιψηϊβοάπος οὗ ἴμε ῥβῆγαθε ψ ϊ ἢ 81, [ἅτηε8 
ι.565 50 Οἴθῃ. 

παε.}] Οἶἴεφρῃ υϑοὰ οὗ Ροβοῃῆβ σἱποιι 
[Π6 ὙΡΡΟΙ ξαγπηθηΐ; Πογθ, εὐ θη} οὐὗὨ ὁπο 
ὙὯΟ 18 1η5ι:}Π ΠΟΙ ΘΠΕΙΥ οἰ, ἃ5 ἴῃ [86 ραγδῦϊο, 
Μαῖξ. χχν. 16, “ἐφ. 

ἀεί μές 977 ἐαἱγ  οο4.1] 1,Δοκιηρ (ἰ. 5) ἀΑΥ͂ 
ὈΥ ἀδγ ἴῃς ἔοοά νῖςἢ ψου]ά 5υβῖος ἔον {πὸ 
ἄδγ; ὑπδῦϊε ἴο ργοσυσα ἴξ ΟΥ̓ ἀΔ}Π} ἰαθουτ, 
εἰἴἢ ον Ὀδσδιιδε δίγοὰ ΟΥ̓ πο πιδη (Μαῖί. χχ. 7), 
οὐ Ὀδοδυβα ἴδε νγᾶζεβ ννοσε ἘΠ Ποἰά (ν. 4). 

16. οπε 9" γομἢ ΟΟΟΠΕῪ οχργοβθοά ; δαῖ 
Το]]οννοά Ὀγ, γ6 σίυε {δεν ποί, 85 ἴξ, τῃου ἢ 
οπο δά Ξροίκθη, ἴπε περίθςϊ μδά δδϑη σϑηρσι]. 

Ῥέῤαγι ἱπ ῥεαεε)} Α Ἡεῦτενν ρῆγαθθ. ΤῊς 
ΤΑΘΔΠΙΗΡ 15 ποῖ, “Οο, ρεῖ [656 (πίηρβ ἔοσ 
Οὔ Σβοῖνοβ;---ἰῃαῖ νου ἤν θοθη οἤυσὶ]- 

Ἰ5η655; δι [15 6 ΒΥΡΟΟΓΙΞΥ---“ ΜΑΥ Οοά 
εταηῖ γοὺ ἴποπη "ἢ 8 ῥΪδίη πιοσΚΟΣΥ ἰπ {πὸ 
τοῦ 5 οὗ τῆθη ψῆο Πδά [ἢς Τρρογίυηυ οὗ 
θείην Οοὐἶβ ἱπϑίσυπιεπίβ ἴο ΒΈΌΡΡΙΥ [656 πὸ- 
οὐβ5 [65 (οΡ. 1: Τίπι. νἱ. 18), Ὀυϊ ψἘΠῸ τὸ- 
ἡεεϊοά τὸ ργίνι]ορο οἴετοά ἴο ἴὨοτη. 

«υδαΐ «οἱ ἐὶ »γο.] ΕἸγϑβῖ, δῃα πηοβῖ 5Ξἰπιρὶυ, 
“ργοῆξ [6 ΒυΠΡΤΥ ἀβὰ πακοὰ Ὀγοίδβοσ." Βιι 
“ΠΟΥ 5}4}} Ὀ6 ΠΠΙεὰ " (Μεῖϊ. ν. 6), δηά νεσβὸ 
14 βυρροβῖ {πὸ ῥσοῦϊς ἰδαῖ ἴἴὸ ννου]ὰ μάν Ὀδθη 
ἴο Πἰπὶ 80 τοῖρῃξ πᾶνε ἀσπο (5 ἴο ΟἸσίβῖ, 
Ὀυϊ ἀϊά [ἃ ποῖ (Μαεῖξ, χχυ. 45). 

17. Ενεπ “ὁ ,ω112.}1] Ὧδο ὩΠ οὗ υἱεῖ 
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σνοῦί8, ἰ5 ἀεδά, Ὀείπρ, 'αίοπε. με 
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! ϑοπιε ςον τὴρΘ. (ἢ 
ες τελῶ, 

ἜΣ 

ΦΑΜΈΆῈ5, Τ|. 

ἐλιὰ ἐν βους ΤΥ ννογκβ. ἀπά 
ΙψἘΠ 5ηενν ἴδῈ τ (ἢ ΌΥ ΠῚῪ 
νΟΓΚ5. 

Ι9 ἼΠου δεϊϊενεβὲ τῆλ τῆεγε 15 
ομα (οά; τοι ἀοεϑδὶ νν6]} : τῆς ἀε- 
ν}}]5 4͵5ο Ὀείϊενε, δηά ἐγαπλῦ]α. 

6 ἃτεῈ βρεακίηρ, δοίπφ αἰοπε, ἰδοϊαίεα, ΕΥ̓͂ 11- 
561, ΟἴδοΥῖβ, “ ἀθδὰ ἴῃ 561} 2. 6. ποῖ ΠΙΟΓΟΙΥ͂ 
ουϊνγαγάγ ἱπεβεοσίυδὶ, “ Ὀυϊ ἴῃ 118 ἱπηεγ δίδῖθ 
πηά οδαγδαςῖοῦ ἀδδά." Βυΐῖ [Π6 ἔΌΤΠΟΣ ἰ5 
Ὀεζζετ. ΟΡ. {6 1 ΧΧἧ ἴη Οδη. ΧΙ. 2.2, Δ ΤῸΓ 
πὶ ΟΥ̓ Εἰπηδοεϊξ, δά ἴοσ μετὰ Ὁ μοι ϑεῖνε5,᾽" 
ἄς. 

ἀεαά.1] ἙἈεἰδϊπίηρ, [Ὁ πλᾶγ' θ6, ἴῃς οιυϊννατὰ 
βεηδίδηςς οὗ ἴδ6 ᾿νίηρ την; Ὀυϊ ἃ σΟΓΡΒ6, 
Ῥοννοσὶοθ5 ἴο ρεπόγηι ἴα ἔμ σ!οἢ8 οὗ |1ξδ. 

18. 7εα, α γιαπ πᾶν “4αγ.}] Οτεεκ, Βιω 
ΒΟΙῚΘ 050 ΨΠῚΙῚ δα. Τἢ15 Ἔχρσοϑϑίοη εἾ56- 
ὙΠ] Ογα ἰηϊγτγοάσοεβ δὴ οὐ]θσίίοη ἴο ἴῃς ῥγε- 
Υ]ΟῈ5 ΔΓΡΌΠΊΘΩΣ ΟΥ 455 ΓΟ, 566 1 ΟΟΣ. ΧΥ. 
35; Ἀπ. 1χ. 19; Ώογοα5 ἴπ6 ργεϑεηΐ ὑοσϑ6 
ΒΙΡΡοΥί5 δῖ, [8Ππ|6858 ἔογεροϊπρ ΔΥμαπιθοηξ, 
Τἢο αἰ ΠΠουΪΥ 15 πλυςἢ [655 1 ννὰ ἴακο, “ἊΝ Πα 
ἀοίὰ 1ἴ ῥγοβῖ, {4 τηδῃ .α7 ἴμαῖ ἢ6 Ὠδίῃ δ ἢ 
(θοῖθα 14), δηὰ "" Βωὲ ταῖμογ δηά πῖοσὲ δῖι- 
ΓΑΙ σον ὁπό «αὐ «αν," ἄς. (18), 85. δῃ 
ἈΠΌ 6515, [6 ραγσυϊαγ Ἰηδίδηςς Ἰὴ νν. τό, 17 
Ὀεΐηρ Ῥαγεηῖποῖς. ὙὙδυ8 ἃ ΠΊΘΠΑΙΥ δρθάϊκοῦ 
15 ἰηςτοάυςρά, ἀγρυΐηρ, αὐ ῥονιίποηι, κ΄ Ὑοὰ 
αἰδίπιὶ σγεαϊς ἔοσ [δ νου δῃθννῃρ ΔΩΥ͂ 
ουϊάδηςο οὔ εἴ, 16 1 νοσκ 15 νοσκ5. σον 
πὸ οχιϑίεηςθ οὗ γοὺγ ΓΔ ΠΝ, 1 γοιι σ8η, ΟΥ̓ ΔΩ͂ 
ονϊάθηςο οχοορῖ ἴπδί οὗ ψόοσγῖϑ; νῃ6 1, ὈΥ͂ 
νου κίηρ, Ἐχῃιδῖῖ ΤΥ ΔΒ ἰη ἴπ6 ΟἿ] νΑΥ 
ἴῃ ΜὨΙΟἢ φγοοῦ οὗ ἰἴ σδὴ ὑδ ρίνεη." 80 ἴῃ 
Τυκο ν. 18-. ας, ἴδ νἱϑῖ 016 πιγαοὶο 15 τηδάθ 
[Π6 ενιἄάδηςε οὗ ἴῃ ϑριγίίυδὶ. 1 ἃ πιδὴ “αν 
τῃδὲ πὸ ἢ45 ἔα, ἢῸ οὔθ σδῃ σοηζγδαιϊςος ἢίπη. 
Βυῖ ἴτΠ6 ψόγκβ οὗ δι οαπ 6 5θθη, δηά 
1Π6 56. νν}}} ρσους {πδῖ, (λουρὶ ἸΏν]51016, 11 15 
ΡῬγοβθηῖ. 

«οἱέδομξ ἐδ αὐ Δηι. 1, ἸςΈ6ΥΑΠγ, δραστὶ 
ἔσοτα ἴπεπὶ; ΒΌΡΡΙΥ, “1 που σδηδί." δοπὶς 
τεδὰ “γ᾿ ῷἋῺπε6πὰ, Ὀυϊ ἢ 1655 δ ΒΟΥ δηὰ 
1655 54 }5ἰδοίοσυ πιοδηϊηρ (ΟΡ. γΟΓΘ65 14, 17). 

10. δαὶ ἐδεέγε ᾿ς ομεὲ Οοά.)] ἘἈλδίδεγ, παῖ 
Οσοὰ ἰδ οπθ, Δϑϑεσίηρ ἰδ ὈΠΙ͂ 45 νγῈ}} 858 
τῆς εχἰβδίσρηςς οἵ Οοά,---ἀρδίηϑὶ ρου Πεῖ5πὶ 
Ταῖβοσ [ἢδη δίμεϊϑηι (1 (ου. υἱἱ..4..6); ἔοσ 86 
Υσυπιοηῖ 15 4 Ο τ βοδη ὕἐευ, Ζεαίουβ 
ἴῃ [π6 ἀββεγίίοη οὐ [ἢ]8 νεγιυ, 85 θείης ἴῃς 
δτουπμάννοσκ οὗ ἴῃ τσονοϊδιοη ἴο Μοβϑβϑ, 
“ ΉρΑγ, Ο ᾿ςγδοῖ ἴῃς Ἰιοτὰ οὖν Οοά 15 οὔθ 
Ιοτὰ ἢ (θευϊ. νἱ. 4. ἄς.), νν,εγε Η 85 δῦϑο- 
᾿υἴο πρτ ἴο {πεῖν δἰορίδηςς 15 τοῖο ἀροη ἰξ. 
11 195 ποῖ δὴ δχοϊυβίνεϊγ Ογιβιίδη ἀγίςοὶς οὗ 
τα ἢ ; δὺς [ἃ ποδὰβ ἴ[π6 Νίςθηθ στοὰ 85 νν6]] 
45 ἴδε Πϑεσδίοσυς; δηᾶ ἴξ 18 ργοβϑβοά ἤθσε οὔ 
(8086 νῃο ψεσα ἃ οὔςε [ονν5 δῃα (γί: 1808. 

[ν. 19--21. 

20 Βυῖ νης τῆου Κπονν, Ο ναΐῃ 
ἴδῃ. ἴμδλὲ ἰδῇ νῆουῦ γγοῦκβ [8 
ἀςαά 

21 Ὗναβ ποῖ Αϑργαίγαηι. οὔυγ ἔδιεγ 
Ἰυδεπεά Ὁ ψογκβ, νῆεη με Πδά οἤεγεά 
ἴβδᾶς ἢ18 βοὴ προη τῆς. Αἰταγκ 

ΤὨδ πισπίίοη οὗ ἴπε ἀεν1}8 Ὀο]ουἱηρ σα ἴο 
σοηποοί [Π15 1 [ΠΕΡ σοηξεβοίοῃ οὗ Ο τι ϑῖ, 
Μαχκ 1. 24, ν. 7. Νοῖς {πΠ6 δῦβεηςς οὗ δῃγ- 
τππς Ὀεγοπά τῆς θαᾶγε διδίοσγίςαὶ Ὀ6 ΘΕ οὗ 
ἃ ἴαςϊ. “Δ Παῖ 80 γστεδῖ ἃ {πη ἰ5 ἰἴ, 15 του 
βᾶγοϑί {παῖ ΟΠ γιβὶ ἰ5 ἴῃ δοὴ οὗ σοὰ ὃ Ῥεῖοσγ 
5816 1, δηά ννα8 δηδυνεγοα, " ΒΙοβϑοά αγί ἴδοιι, 
ϑιγῆοη Βαγ-ἰοηδ.᾽ ὍΤῆθ ἀθν1}5 καἱὰ Στ, δηά 
ΠΟΥ Βοασά, “ΗοἹ]ά γουγ Ρεδᾶςθ. Τῇὴς ννοτά 
15. οη6 δηά ἴῆς βαῖιδ: διΐ ἴμ6 [μοτγά τἰοϑῖς ποῖ 
186 βἤοννογ, Ὀυῖ ἴμε τοοῖ " (Αὐρυδῦη. “ ϑοσζη. 
δὰ Ῥορ.᾽ 158. 6). 

ἔδοι 4οε.: «υεἰ].ἢ “80 ὕατ, νυ} Γἢ Ισοηϊοδ]: 
ςΡ. Μαγκ νἱῖ. ἡ; ἤσοῃ. χί. 2ο; 1 (ον. χὶ. 4. 

ἐγειδί.. ἢ ΝΑΥ͂, ΒΆΣΥΟΥ ΟΥἩ δευᾶδοσ, 
ΘΙ ΟὮ ΒΟΙΤΟΥ͂ ἃ5 ΠΊΔΚ65 ἴΠ6 ΠαΙΓ ὈγΙσι]α ; ςΡ. 
7]οὉ ἵν. τς. ϑυςῇ ἰ5 ἴῃς (δ ννΐο νσοσ κα 
ποῖ, Ὀδοδιιβο 1 ἰονοὸβ ποῖ; [Π6 δϑϑιγαηςο οὗ 
ἡπάρτηρηϊς ἴο σοπηο ; ἴπο ἰογοῖαβίο οὗ ἴΠ6 “ ἴοσ- 
τηθηΐϑ " οἵ “1Π6 ρι ἢ]} 

420.] [τ πιᾶῦ δὲ ἀουθίβι! νεῖμεν νν. 18, 
10 ἅΓ6 ἴο ὃ6 ἴδκθρη, ἰορϑίῃου, ΟΥἁ ψμοῖποσ 81, 
[Άπ|65 ΠΙΠΊ56 1 Θρθακβ ἰῇ ὑθῦβα το; θυῖ, Δηγ- 
ἤονν, ν. 20 Σαβυπη65 ἴΠ6 ἀγριιπχοηΐ οὖν. 17. 

«υἱἱῥ ἐδοι ἡ ἘἈδίδογ, "δῇ ἴδοι 89 
Ψ1 τὸ πον; ὑσγιηρίηρ οὐἵ ἴννο {συ 5 :- 
(1) ὙἼδὲ σοδὶ οὐδϑῖδοϊο ἴο ἴδε τεσερίίοη οὗ τῆς 
{{}} τεϑι θα ἴῃ ἴπ6 σοττιρίοη οὗ ἴπΠ6 νν1}}]. 
(2) ΤΕ ἱπιο]]οοῖυ] ἀϑϑοηῖ αἵ οπσς ἰηνοΐνοβ 
Ργαςῖῖςαὶ σοηϑεαιθηςα5. Ορ. “1 νου]Ἱὰ ποῖ 
ἤανο γου ἱρηογδηῖ," οπα. ἱ. 12, χὶ. 25, ὅζε. 

σααΐπ »ιαη.}] Νοῖ ἴῃ τοΐογεποθ ἴο 56] "οοη- 
ςεἰζ, του, Ρογῆαρϑ, ἴο βεϊξεάδοοις. [Ι{ ἴ9 5 
ΒΥανο σοῦυκε; ορΡ. [πἀρ. 1χ. 4, χ'. 3, ΜΠ 
Ι ϑ88π|. χΧχὶϊ. 2, ᾿νῆογο ἴπδ6 Ηρῦγον ποσὰ 15 
Ιἀρηῦ 3] νυ “ Ἀδοδ᾽ ἴῃ Μαῖίϊ. νυν. 22. 

αὐἱτδομὲ «υογὰ..1] ““Δρατγί :᾿᾽ δονεογεὰ ἔσομπι 
ἐτ8 Ἑσμαγασίο γί! ΟΣ Κ8, 85 ἰπ υοῦθς 17: (Ρ. 
]ολη χν. 5. 

ἀεαά 7) 866 νεῦβο ᾿7; δυῖ οἴδοΓβ γτοδὰ 14] 6, 
ὈΠΤΟΣ ΚΙ πα, ἀηὰ 50 “ υ.561655" (ἀργή ΒΕ", 
ὅἄχς.); ορ. ἴῃ6 “1α]Ὲ νοτά," Μαῖί. χί!. 26. 
“ ΠΡ ΠΟΥ θάγτγθη ΠΟΥ τ}, 2 Ῥεῖοσ 1. 8. 
ΤὨῖ5 ρῖνεβ ἃ σμαγαςίοσιϑίίς δητ 6515, γοσκ, ἢ 
“ γ ΟΥΚ]655," δηὰ ροϊπίβ ἴο συνήργει, ἰῇ νοῖθα 
22; δυῖ [Π6 χτεδάϊηρ 15 ηοΐ σογίδίη. 

21. Αἄδιαδανε οἱ ζαϊδεγ ἢ Ἐδῖμον οὗ τῆς 
76νν5, δοοογάϊηρς ἴο ἴπ6 βοβῃ ; δπὰ οὗ 8]1] {πὸ 
{αἰ ι], Ὀγ τ δαορίοη ννΒῖς ἢ τλκοβ ἔποπα 
Βιοῖτϑ οὗ 815 δ] βϑίηρ ; 566 Οδ]. 11]. 7γ- ο, ἄς. Βυὲ 
δῖ. [41π|6ὲ8᾽8 νίενν 15. ἴῃδὲ 86 δεϊϊονίηρ Οοηῖϊς 
ἷ5 ἰδκεὴ ἰηΐο ἴδε ἔγὰς 5τδοὶ, νυ} 6 τη ὈϊγΠ}- 
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ψ ΓΙ 86 ἢ, 4 Αγδῃδηι Ῥε]Ἔνεὰ (ὐοά, ς ὕει. «ς. 
Ὶ ᾿ 
μα 22 ᾿ϑεεβῖ ἴῆου μον (ἢ πγουρῆς 

Δηά ἴὸ ννὰβ ἱπηρυϊοὰ ὑπο ἢϊπὶ ἔοσ οι. 4. 3. ἢ ἢϊ5 γογΚ5, ἂπὰ ὉγΥ ὑγογκβ ννᾶβ Ἶ 
4. 6. ἔτι πιδάς ρετγίεςς ἡ 

23 Απά τῆς βεγρζυγε νγᾶβ 1 Ἀ11ςἀ 

Πρ οὗ [πὸ ὑπο]! νην [ον [8118 ἱπῖο αῦεγ- 
δῆσε ; 58:16 Ϊοδη ΨψΠ]. 37, 39---“ 1 Κπον [(πδὶ 
τὸ ἅτὸ ΑὈΓΔΠΖΓῚ 8 5εεὰ : ὃδυῖΐ... ἰἔ γε όσα 
Αὐγαβδιη β ομ] άσγεη, γε νουἹὰ ἀο [86 νοσκϑ 
οἵ Αδγαδδπι:" ψνἤεσο “ [6 ψΟΥΚΒ᾿" Δ.Ὲ Ὁγο- 
θδδὶγ ἴμοϑε βδρεαδοε τὨϊηρϑ ΕΥ̓ νος ἢ 15 (Δ1ἢ 
25 ἱεκίεἀ (ςρ. ἐὁ. ς6). 5850 Ποῖα “ψνόογκϑ 
(ρίυγα!) ἂγὸ παιηδὰ (ΑὈγαμδτη σοργ βοηηρ ἃ 
εἶλοα, ἰγρίς δ] γ); Ὀυΐ ἴμ6 τεξεγεηςα 18 ποῖ 50 
τοῦς ἴο [Π6 ρϑηογαὶ ἴθῃοσ οὗ ἢ}5 [ἰξδ, 45 ἴο 
τμαῖ οης δεῖ οὗ δ} ΌΥ͂ ψν ΠΙΟἢ ΒῈ νγᾶ5 βρεοὶ- 
}1|γ αἱοά, ἔοσ νος μ6 σοοοεϊνοα τῆς Ὀ]5ϑηρ, 
Οξη. χχ] τό, “εἐ4φ.: “Βεςδιιβδε ἴδου αϑῖ 
ὄοηε τὰ 15 {πϊηρ, ἀπά μαϑὶ ποῖ τ μο] ἃ ΤὮῪ 
5οΏ,, (δη6 ΟὨΪΥ͂ 50η, ἰῃ δ] οβϑίης ὃ Μ1}} 0655 
(δες, ἄς... Ὀεοᾶυδε ἴδοι! παϑὲ οδεγεά ΤΥ 
τοῖςε." ((Ρ. χχυὶ. 5). Νοῖ {παῖ [(ἢ]8 νγᾶϑ 
ΑΡγδμληὶβ ἤγοὶ {Γ1Ἰδ], οὐ ἤγϑι ῬγοπΊϑε (566 
Οεη, χὶ!., χίῖ!., χν., ΧΥΊΪ., χυπ!., ὅζο. ; ΗΘ. χί, 
8-19); δυῖ [86 ογονγηίηρ {Γ2] δηὰ τοπιρίδιίοη 
9 6 νγῶ8 “ψ λοη δὸ οἤετγοαά 588ς ἢ15 

5ΟΏ ὕὑροὴ ἴδε αἰΐϊασ." ἀπά ἤδηςθ ἢ15 δ ἢ 
δηά [5 Γεννασγὰ (1π βῃογί, ἢ19 ᾿Ἰυϑαβοιδί ὁπ) 
ἅτε ςοηςεηίγχδῖοα ἴῃ {Π|5 Ἰηο! ἀθπῖ, 

ΤΈςε νει η655 οὗἩ [ῃ15 {πΔ4], ἔογ (86 ἀγρὶ» 
τηετί, 15 ηοῖ ἰη (ῃς νἱοΐεηςε ἀοπε ἴο ἃ ἔπ ΓΒ 
ἔξε π)β. Ὑῆδ ϑοτίρίυγο σῃονβ 08 [παι [Π6 
ΤῊΔΙ ΟΪΔ] τα οἵ (6 δ ΜΒ ς ψτουρῆϊ 
οδεάϊεηςο. Α5 Αθγδμδηι δεϊϊενοὰ αοά ἴῃ ἢ 18 
ἀεραγίυγε ἔτοπι 5 οὐνῃ: σου ΌΥ, δηὰ ἴῃ [ἢ 6 
ςοηςερίίοη δηὰ Ὀἰττἢ οὗἩ 1588ς, 50 1ἴ ννὰ8 65ρ6- 
ΟΔΙΥ ἴῃ 1015 βδοτίῆςε : δπόοννονοσ τπιυςἢ [6 

βοοηοὰ ἴο ςοηϊγδαϊςξ δε ἀϊκείηςΐ 
Δϑδγδησο ἴΠλὲ 15ς48ς, δη ποῖ δηποῖποσ, 58ῃου ὰ 
δε τὰς Βεῖγ οὗ ἴπ6 ργοπιῖϑθβ (Οεη, χυϊ!. 19, 
ΧΧΙ, 12); 566 Ηοῦ. χὶ᾿ 17, “ε4ᾳ., 14}}ν 
ΕΙΣ 10, “ δοοουπίηρ ἴπαϊ Οοά ννᾶ8 δϑϊε ἰο 
Γαδα δ᾽πὶ ὕΡ, ἐνεπ ἔγοτῃ ἴῃς ἀελὰ." ΤὙΠρβ6 
ἰλοῖ πτογτὰς ἅτὸ ἴδο ΚΟΥ ἴο ἴπ6 ψῇοϊθ. ΤΠ6 
οὐοδεηοθ οἵ Αὔγδμπδπὶ τνδβ τοοϊθα ἴῃ ἔδιτἢ, 
ἃηὶ ἴὰδῖ, ἢ ἴῃ ἴῃς τεβυττεςίοη τοπὶ [ἢ ς 
ἀελὰ, Βεϊϊενίηρ ἰδ Οοὐ νουϊὰ βηά [ὃς 
κῺΥ ἴο 16] Η5 οὐ ὑτοιηῖθα, μῈ ἀϊά ποὶ 
βεϑεῖδίς ἴο οὔεΥ ἴῃς οοιοπιαηά ἡνῃϊςἢ βεετηθὰ 
ἴ0 πῶκο ἴἴ ᾿τπηροόββϑῖθὶε. Βαῖ 4]} [ἢ15 ἀδρεπάϑ 
οἢ ἴδε Πἰσῖοτις γα οὗ ἴδε ἔδεϊ [πὲ Ης ψνηοὸ 
ξατε ἴδε ςσομιπιδληά νψννὰ9 ἴῃ βαῆθ Οοά ψἢο 
ἰϑὰ ρίτεω δε 196. 
ΑὈΓΔΒ2τα 5 ΔΙ 1] η655, ἢ 118 τηοίίο, 

“Τῆς 1,οτὰ 1} ρῥγονιἀθ," πᾶν Ὀ6 οοηίγαβίοα 
ναὶ ᾿ς σοπάπςϊ οὗ Κὶ εδεκαῃ δηὰ [δοοῦ. 

42. (2 «ὐτγομρ δὲ αυἱϊδ᾽ δὲ «υογ.ἢ ΟΥ, 
“τοῦδέ υὐ τὰ Ηἶτὰ ἐπ Π]5 γοσκ5; 1. 6. 
δείρεὰ ἱἴτο, 580 18δὲς 815 σου [σου [815 
ἕϑπὰ Βεςσδγε τυμδὲ στ βου ἃ [ΠΕΥ ννου]ά ποῖ 
ἴανε Ὀεεη. ΤὨΪς ἰηἰεγργείδίοη 15 ἕδνουσγεὰ 

δεν 7ώ:1.----Χ οἱ, ΙΥ, 

ΠΡ τεοιι5Π 688 : Δηἀ Πα νγᾶβ ςδ]]εά τὴς 
Ετιεπὰ οὗ σοά, 

Ὁγ Άοπι. νἱῖ. 28, “ΑἸ! (δῆ χ.8 ψόσκ (οτ, Οοά 
ψογΚοῖ 411 {πϊηρ5) ἰοροῖπεσ ἴοσ γοοὰ ἴο 
(Βοπὶ {πὶ ἰΙονα Οοὐά." (ΤῈ νογάϑβ “6ονν- 
ννοῦκορ," ἄς,, 4Γ6 ΠΊΟΓΟ υ.50.8}}} ἔο]]οννοά ὉΥ͂ 
{π6 (Ωρ ΟΥ ρεΐβϑοη ὃ γ νι ςἢ, [Π4η ὈΥ 186 
Ῥεῦβοη «υἱέ ψὨοπι, ομδ ἰδθουΓϑ;; σρ. ἴῃ ἴΠ6 
Οτεεῖκ, 3 [ο. 8; 2 Οογ. ἱ. 24, νἱ. 23 (οἱ. 
ἷγ. 11. Εγνθῃ ἴῃ 1 Οοσ. ". 9, " Οοὐ δ ἔδιϊον.» 
ἸΔθΟυΓΟΓΒ᾽ 15 ῬγοθαΪ “ [Ὁ ]Π]ονοὈουτοῦβ ἰῃ 
Οου  5εγνιοθ) Τῇυβ ἴπΠ6 ψογά5 “ ἤ ἢ 
Βεϊρθοὰ ἴῃ ἢῖ585 του Κ5 βίδῖα οπὲ δίάἀε οὗ [ῃς 
ηυεδύου, δηὰ “"ὉΥ ψόσκϑ' νγαϑ' 511 τηδάθ 
Ῥογίοος,᾽ 186 οἴμετ. “δι οτοαῖθβ ᾿νογκϑ: 
ὙΟΣ 5 (δ ᾿" (ϑι16υ). “Ψνουκ 18 
ζαϊ ἢ σὶροηεὰ " (Μεβδηλεσ). Τὶ ϑθοπὶ8 ἴῃ 6 
Ῥτγείεγαδϊς ἱηϊογργείδίίΊοη ον, 1βουρῇ ἃ 
ΤΏΔΠ 8 5δ]ἀ ἴο δὲ υ5:|Π6 ἃ ὉΥ ἔα, οὐ ἴο Ὀ6 
᾿υϑβοα Υ ψογκβ, δεσοσγάϊηρς ἴο (ἢς ρΡοϊηϊ οὗ 
νίενν οὗ 81. Ῥαὺ] ογ 81, [4π|68, 11 15 ἄυδιμι 
ὙΠΟΙΠΟΓ ἴΠογῸ ἰβ ΔΩΥ͂ Ροϊπί οὗ νῖονν ἔγοπι 
νυ ϊςῖ 1 οδῃ δ6 5αἱὰ 1ηαΐἱ ΤΑ 1 ἀπὰ νου 5 εο»ρε- 
δίπε ἴο 05 ν, Ὀδσδυδθ6 [ἢ18 τνουἹά ᾿τρῚῪ παῖ 
Ὀοῖὴ ᾿υ 50} ἴῃ ἴ[ῃ6 5πι6 56ῆ56 οὗ ἴῃς ψογά, 

ΤΠουρὶι [π6 ἀγρυπιεηὶ 15 ἤογῸ φοηο ΓΔ 566, 
γεῖ ἴῃς ἀοβηϊζα γος ἴῃ [πε Οτθεὶς γοίδυβ 8 
ἴο Ανγδῃδηιβ δι, 85 ννὲ}}. 88 ἴο ἢΐ5 σογκϑ, 
ἐ. 6. ἴῇοβδο νοῦ πᾶν θθθη πιοηςοπεά Ὀοΐοσο. 
ΤῊῖ8 1 15 [Δ Κοη ῸΓ ρτδηϊοα, 245 ὉΧΙΟΥ ἴο 
[η6 ψόσκϑ, δηά οοηίγαρίοα ννἢ (δ6 “ ἀρδά " 
ΟΥ “1616 ἔδτἢ. Βιυΐῖ ἴοσ ἴπὸ ἔδιῖ, [86 ννοσκ8 
δὰ ποῖ Ὀδθη ἄοης :--δυῖ ον 115 'χψογκίηρ, 
{πὸ δι Βδά ἠοΐ τϑοεϊνθὰ ἴῃς βἴβρ. οὗ μεσ 
εςθοη. 

»ιαάε εν ἢ Νοῖ 45 ἃ τηδίοσι δὶ βίσυςξυσο 
18 οοπηρίεἰεά ΕΥ̓͂ δ ἀΐηρ ϑογηειΐηρ : δυΐ 45 ἃ 
᾿Ηἰνηρ ογρδηϊβαϊίοη ἅστινοβ δῖ ἴῃς ποστηδὶ ἢ}}"- 
Ὠ688 ΟὗὨ 118 πλδῖυΓΙΥ ; σρ. ΕΡΆ. ἰν. 123. 

28. “Ἵπά δὲ “εγίρτωαγε «ὐας βιϊβ᾽]εά.1 Οεῃ. 
χν. 6, Ὀεϊοηρβ ἴο ἴπε ρεγιοὰ Ὀείογσεα [Π6 
ΒΙΠῚ οἵ ἰβῃ πιεῖ. Βυῖΐῖ (45 ἴῃ Ῥγορῃοςίοβ, ἐς. 3. 
Μαῖϊ. 11. σ7)} ἴδ6 ννογὰβ ἅγὲ ἵδκθη ἴο ἢδᾶυθ 
θοοη τοοϑδὲ {γυγ ΔΙ]8|16ἀ, ποῖ βοὴ ἢγοῖ 
δροκοη, ἀυγίηρς ἴδ6 Ῥσόρτεββ οὗ ΑὈγδῃδπιβ 
{τ4]5, Ὀυϊ πο ἢϊ8 (211, δάνδησίηρ ἵτοπὶ 
Ἀϊὰ ἴο πἰρθογν, οδίδιηεὰ 115 ἤπα] {ΓΠππΡἢ 1η 
(ὴ6 βδοσίῆοο οὗ ἴϑδδο. 80 ἰῃ Ἀοπι. ἱν. 3, 9, 
1ο, 8ῖ. Ρδυὶ εἰῖε8. ἴπ6 ννογάβ ἴῃ (ἢοῖγ σῇσγοπο- 
Ἰοσίςδὶ ογάογ; δυΐ δάάβ, ἴὴΏ τεΐεγοηςς ἴο [ἢ 6 
ἐπογαϊΐίοη οὐ ἴβδδο, “δηάὰ ἐῤδεγοζογ ἴἃ νγὰϑ8 

ἱπιρυϊοά ἴο Ηἷπὶ ἴογ τὶ ῃίθουβηθββ᾿ (ἐό. 22). 
ΒΥ εδο ἢ ὑγοοῦ οὗἉ δὰ ἴπ6 Ὀγοπηΐῖβα δοσιίγεὰ 
Ὡοΐ ΟὨΪ οοηβιτηδίίοη, θυϊ ρῥγοροσγίιοηδία 
ον δηὰ τιοδηίης ; 350 [μαἱ [18 “ΕἸ ΒΙ πιο "ἢ 
ὉΠ παῖ ἰγἴ4] Ὁ νν δῖος ἴδ6 ΚΔ 861 
νγὰ8 τηδάς ρεγέεςῖ. Οοιηραγε ἴδε ψογὰ “ [.]- 
Β]᾽ ἴῃ Μαῖί. ν.Ἱ 17. 

Ι 
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Β (Υς, 

ὑγεαΐλ. 

24. Ὗε 8ε6 {πδη ἢονν τΠδῖ Ὀγ χοῦς 
8 ΤΉΔΠ 18 [8:1ῆεἀ3 4πηἀ ποῖ ΌΥ ἐλ ΟὨΪγ. 

Ὡς ΤΛΙκεννῖβα αἷἰδο ννὰβ ποῖ Κδῇῃδὺ 
τῆς παγῖος ᾿υβϑτῆεά ὈΥ ννοῦκβ, ννῆεη 
8ῆε δά τεςεϊνε [6 τηδϑϑθηρεῖϑ, δηά 
ἢδὰ 5Ξ6ηῖ Ζἦέπι οὐκ δΔῃηοῖθαῦ ννᾺῪ ὃ 

26 Εογ 48 ἴῃς Ὀοαγ νους τἢς 
[ Θρ ΓΙ 15 ἀεδά, 580 δ νιτπουξ ννογκϑ 
58 ἀεδα 4150. 

ἐ! «υαΓ ἩῬπρμίεά μπίο ῥί»ι. 80 χυοίεά (ΠΤῸΠὶ 
1 ΧΧὺ Ὀγ 81. Ρδυ], Δ ς. ἴῃ ἴδε οτρίηδὶ, 
“ῊΗδ οοκηίοά ΣΧ ἴο Π1π|." Τ ἰ5 “ Ἰπυρυϊδίοη ἢ 
οἵ τἱξμίοουθῆο55, ἴθ, 1165 αὖ ἴ6 σχοοῖ οὗ 8]]} 
(μαϊ δῖ, [4168 5405 οἵ 1υ8ι1δοΔὔοη, ἊΝ Βεῖθεσ 
ΟΥ ποῖ ἴδβεοῦα 18 ΔηΥ͂ ΠΟηβοίου 8 ταίεγθηςθ ἴο 
δῖ. Ραδυ} 5 (ϑδοῃίηρ, ἴδ6 ἀϊδαποϊίίζοη Ὀεΐνγοθη 
ρυϊοά δηά δοίυδὶ σρῃϊεουξηθϑθ (Κ οτλ. ἰἷν. 
2-8) σδῃπηοί ἔδιτν Ὀ6.]Ε οὐἱ οὗὨ 5ἰκῃξ ἴπ 1Π- 
[εγρσγοϊίηρς 81. [ἀπ|εὲ8. δ66 αἶϑο 111. 2, ου ἴῃς 
ἱπηρεγίεοϊμοη οὗ ΟἿΣ ογΚ5, δηὰ ν. ̓ ς οὐ ἴπ6 
ΕἸ ΔΟΥ οὗ ἔδιῃ. ΤΒι5, ἴσοπι ἢγϑδί ἴο ἰδϑβῖ, 
ἢ δηλ 68 ἴο 411] ψ σκιηρ ;---ἰη ογΚΙης, 
ἴδτἢ Βοῖά5 [8 οὐσῃ ;---ηα ἤθη οσκ ῥρσοναβ 
ἴο Ὀ6 ἱτηρμογίοοϊ, 8 411} ννοσὶς τηϊϑῖ, [ἃ 18 
γουξῇ ΖΔ δἰοπα {παῖ τἢϊ5 15 τετμε θά, 

«υα: εαἰϊεά ἐδ Εγιοπά 977, Οοά.Ἴ [58]. ΧἸ!. 8 ; 
οΡ. ἴσου. χχ. 7. ΒΟ [πάρι αιοῖεβ 
“ ηοηά," ἴσοι Οεη. ΧΥΪ]. «7, ὙΠΟ (Π6 
ΓΧΧ μᾶνὸ “" βεγσνδηΐ: " ψ Ὡς, [Βουρῇ δῇ. ἰη- 
τογροϊδίοῃ, "1 υϑίταῖεβ Ογϑι 85 νογάβ οἡ 186 
αἰ ποεϊίοη Ὀεΐννεθη βογνδηῖ δηὰ ἤ]οπά, [ολη 
ΧΥ. 15. Οὔὑ. “ Οοὰά (οοκ Αὐγαδδηὶ ἴογ Η!58 
ἔτοηά,᾽" “ Κογδη,᾽ ς. 4: θηςο [ἢς Ατδῦϑ ς8]} 
ΑὈγάμαπὶ ρα! 4] αὐ, οὐ δι ρῚγ «4|- Κραδὶ 
(τὲ ἔποπα 5), δηὰ Ἡεῦτοῃ 18 βαιὰ ἴο ὃδ 
οΔ]]οἀ ΑἸ-ΚΠΗΔ}} ἴο {15 ἀΔΥ :---Αβραάμ, ὁ 
φίλος προσαγορευθείς, ΟἸεπι. Ἀ οπι. ἱ. 10. 

ὙΒοτγείοσο “' ψνγᾶ8 οδ δὰ "158 ποῖ -ῷῷἪα " νγ45," 
δυῖ τη6ΔΠ8 “ χϑοεϊνοά τς {1]6.᾽ 

44. ὁγ 3ἐ οπὲν.) Νοῖ 858 1 1 ἀἱά γματί, 
Δηα ννόοσκ5 ογὸ ποοάρά ἴο ἀο τῆς σοϑῖ; δυΐ 
“οπέν" 88 ἰϑδοϊαϊεά, ἀρατί ἔγοτῃ ογκβ (866 οἡ 
ὙΟΙ568 20, 22), »τδηζπρ (ῸΓ ἀΓρυΠπΊο π᾿ 8 886, 
ἃἴ Ἰεαϑ) [6 ῬοΟβ5: 01} } οὗὨἨ βυςἢ ἃ δι ἢ, 45 ἴῃ - 
δίδηςθα ἴῃ ἴπῸ ᾿δ86 οὗ ἐν] }8 (νοῦϑε 19). ΤῊ]5 
15 ἃ ςοῃοϊυβίοη ἄγανσῃ ἔγοπὶ ἴῃ οὯ56 οὗ ΑΡτα- 
δάπι, δηὰ τπογοίοσο ἴπ6 βαπιο ᾿ἰπ ΔῈ] 0ἢ5 πγυϑῖ 
6 τεςορηιβοά ἴῃ ἴδ σοης] 5ίοη νυ ἢ ἡ οΓῸ 
55 πη ἴῃ [Π6 Ῥγοπλ5ϑοβ. Νοῖς [ῃδῖ ποϊμίην 
15 εγε βαϊὰ οἵ τπ6 “ννοσκβ οὐ ἐδε ἴαφυ" 
(Κ οπι. 111. 2ο, 1χ. 32: ΟΔ]. 11. τό, ἄςο.). ΤΠο 
ὙΟΥΚ8 ἅτ ἴπΠ6 ττοΥκ8 “ οὗἩ Αὐγδῆδπι," Ὡς ἢ 
ἴΠοϑ6 ψῃοὼ ἃγὸ ἰηάοεά 8 σα] άγοη νν}}} ἀο 
(]}0ὁὡδη νὴ]. 39). 

Βυΐ ψ»ϑαῖ ἀοθβ “"ἴο θὲ ᾿υδΕ οι " πηθδη ἴῃ 
[δ ἰληγυᾶρο οὗ δῖ. [3π|683} 866 ἴΠ6 τειλδτκ5 
ἴῃ [6 Εχουγβυβ, “8:. ὕα»ιο; απά 51. Ῥαμί; 
ὃ 7, “ἐ44. 

46. Καῤδαὺ δε δαγίο!. 866 οβῇ. ἱϊ., αηὰ 

ΦΑΜΈ, 11Π|]. [ν. 24--“. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚΒ ΠΙ. 

Ι ΞΖ αγέ ποΐ γατλὶν ΟΥ̓ αγγοραγν ἰο γεῤγουε 
οἱλεγ: κὶ μέ γαϊλέγ ἐσ ὀγ:α δ ἐὰς ἐσπρωε, α 
ἐμεῖς νιορεδεν, δμέ ἃ 2οτυεγγμέ ἐμείγεερ οὗ 
ριμελ ρυοα, αγπ] σγεαί ἀαγε. 13 7Τάφ᾽ τολο 
δε ἐγμὲν τοίδέ δὲ ἡ δά, αν» αἱ 2εαζεαδέρ, τοέϊλομξ 
ἐπυγίηρ, σηα εἰν. 

Ὑ Ργεΐδγεη, δε ποῖ ΓΊΔΠΥ 
τηλϑῖοιβ. Κηονίπρ ἴπας γε 

ΥἹ. 22-.δ. Ετοπὶ 81. Μαίδον ([. 5) στὸ Ἰϑᾶσγῃ 
(Δὲ 58:6 Ὀεοᾶπιο ἰῃς νδ οὗ ϑαϊσηοη δηὰ 
τλοῖΒοσ οὗ ΒοδαΖ. να ποοὰ ποῖ βῃσγιηἷς ἔσοτῃ 
(ἢς ρἱδίῃ πηραπίηρ οὗ “παγίοῖ." [Ι}ἷἡ τδοβο 
πι68 δηὰ Ἴουηίγιθϑ ΔΩ Ῥνοπλδη τὸ ἴοοῖ 
ἴὴ Ἰοάροσβ ργοχη βου οι δὶ πηιδῖ πᾶν ὈΟΓΏΘ ἃ 
ἀερτααθά οπαγδοῖοσ. ὙΤΒῈ “Ἢ ουκ8 ἢ δροΐκοϑῃ 
ΟΥ ἅτε 580]16}7 ἴβοβϑὲ ΟΥ̓ τὶς μος 2 
νγὼ5 βἤονγη ἴῃ [6 οὔρ :ποϊάθηξ οὗ ἢοσ [ἢἴἶο 
τιθητοποὰ ἢοζὸ δηά ἴῃ Ηθῦ. χὶ. 11. [{ [ιᾶ95 
Ὀδοη ποὔςεα {πεῖ 41} [06 ἔδιιδ!θ5 τηοπιὶοηδὰ 
ΌΥ δὲ Μαῖζονν ἴῃ οὖγ 1, οτγά 5 σεῃεδίοσυ 
ἤλνα ἃ ἰϊΐρπια αἰϊδοβοά ἴο {δεπ|ι---ΤἌΣΩΓ 
(Π6 ᾿ποσρβίυσοιιβ, Ἀαμδὺ τὰς Βατίοῖ, Ἀυκ8 ἴδὸ 
Μοαῦθιίοϑα, Βαίμβδορα ἴδ δά ]οσγεβθ. 80 
ΘΟ γιὲ τουοσποά [Π6 ἸΘΡΟΓ, δπὰ ἴοοῖὶς πο ἰδιηΐ, 
Ὀυΐῖ πιδάδ εἷπὶ εἰἶεδαῃ. Ἀαμαὺ νγ)ὰ8 7υπιιδεά, 
Ὡοΐῖ ΟΥ̓ 186 ρεηθγαὶ ἴθηοσ οὗ δοὺ [1ἴπ, Ὀυζ ὈΥ͂ 
(λαῖ οἣθ ψοτκ οὗ [ἢ νν ΠΙς ἢ ϑανοὰ ΠΕΣ ἔσοια 
ὯΠε Ἰυάρτηεηξ οὗ ες ο. ὅ66 οἷὰ γΈγβοβ 21, 
24, Δηὰ Εχουγβυϑ, “8... 2. απά δὲ. Ρ., καὶ 2. 

“ἐπὶ δέσει ομί.] ΓΛΤΕΓΑΪΙΥ, “ σαβὶ ἴπεπὶ οὐ," 
ῬΟΓΠΑΡ5 Οχργοϑϑίηρ με ]γ Ὠυττιοα ἀσραγίαγο : 
ἃ5 ἴῃ Αςἴβ χυϊ. 37. Ὑοἵ [ἴ Τ]ΔΥ ὃς 5οὰ ὙΠ}- 
ουΐ ϑιιοἷι 5ρες 14] δι Ρ [4515 ; ορ. [ἰοδῃ Χ. 4. 

αηοεΓ «ὐαν) ῬτΟΌΔΟΪΥ, ἢοΐ ΠΊΕΓΟΙΥ ἃ 
Οἰδεγοηζ, θυ (45 ἰῃ τ Οοτ. χὶν. 21 ; [υἀς 7: 
οΡ. ΟΑ]. 1. 6, 7) ἃ δβίγδηρε, υυδι.4] ἸΝΔΥ, νἱζ. 
ΌΥ 4 οοσὰ [σου ρὴ 4 ψἱηάον ; 8ε6ὲ ουδὲ. ἰ}. 
15, δΔηὦ ςρ. Αςῖβ ἰχ. 25 ; 2 Οοῦ. χί. 13. 

48. Γον ας, 5.1 ΤΊΘ σεηογαὶ σοῃο]υ 5! οὴ 
οὗ νουβθβ 17, 20, 18 Γοδυπηθα, δηα {Πὸ τἰῆΓΟ8]}} 
οὗ ἃ Τ,ΕΓΟΙΥ σοττγοςῖ ἰηϊο]δοῖυα] Ὀ6] εξ, τυ - 
οὐξζ ον ἴο Οοά οἵ τῆδῃ, ἰ5 γοαϑϑοσίοα. ΤῆΘ 
ςοπηρασίϑοῃ οὗ ἔα ἴο ἴμ6 θοάγ, δηά οσκϑ 
ἴο ἴῃς 5ρισῖ, 566 πὶ8 βίδηρε. Βυΐ 15 πῇ 
θεὲ ἀεδὰ νϊδοιϊ ψόοσκβ, (π656 ἅγθ ἔἕαϊσὶν 
ἰειτηοά 1158 βρίὶ οὐ 6. Ορ. “ἴῇε ἔοττη οὗ 
Κηονοάρο δηά οὗ ἴῃ τυϊῇ ἴπ (πς ἴανν,"» 
Ἄοτῃ. 1. 2ο; “ πανίηρς 4 ἔοιτη οὗ ροάϊϊησβϑ, 
Ὀυϊ ἀδηγίηρ ἴθ ροόννεσ ἱπογοοῖ" 2 Τίπι. ἐἰ}. 
ξ; 866 αἷϑο Ἀοπὶ.:. 18. Οη [πε οἵδεσς βαηά, 
σοσραγο “ ἀοδα ψνόοσγκϑ," ΗθΌῦ. ἱχ' 14. 

ΟΗΑΡ, [1Π]|.---1. δὲ ποὶ »ιΩηῦ "πα:ίεσ.. 
Ἀδίποσ, Ὀθοοῦθ ποῖ, 800Κ ποῖ ἴο δ6, 
ὭΘΩΥ ΟὗἩἨ γοῦ, Ἰηϑδῖοσα: [6 νγασπηρ δεϊησ 
δϑραϊησὶ ἴδ ΘΑρογηθθθ οὗ ἸΏΔΩΥ ἴο ραϊη ἴὰς 
Ροϑιἴοη, νιμβουΐ Τφοῃδιἀογαίίοη οὗ δεῖς δῖ- 
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κι 5.4} τεςεῖνε [Π6 ργεάῖεσ ᾿σοπάβπηηδ- 
ἴοη. 

2 Εογ 'ἰπ ΠΙΔΠΥ τῆϊηρ8 ψε οἔεπά 
4], [ΙΓ ΔΩΥ τδη οἴἶεπά ποῖ ἴῃ νψοτά, 
τῆς 524Π|6 25 ἃ ρογίεςϊ πδη, ἀπά δ0]ς 
4150 ἴο Ὀγ4]6 τὴ γμο]α θοάγ. 

2. ΒεδοΪά, νγε ρυῖζ δὲ15 ἰη τῆς Πογβεβ᾽ 

πεθ5: δηὰ ἀρδίηδὲ [ἴῃς ἀδηρεὺ οὗ δϑϑιπιίηρ ἰἴ 
αἰδουΐϊ δίη655. 

πα εγ.}] ΟΥ οΘΟΒΟΣΒ; -- [6 ΗἩοῦτον 
Καδόϊ (Υ. Ἰοδπ 1. 38, χχ. 6). ΔΝ ὁ ἀγὸ γτεπιϊηἀθά 
οἵ Μαῖϊ, χχηϊ, 8, “ Βε γε ποῖ δ] θά Ἀδθδὶ ; ἔογ 
πὲ 18 γοὺΓ πιαϑίοσ, ὄυθὴ (ἢ γίϑῖ," ῬγοθδὉὶ 
τινδι γίο5 ἴῃ [86 ΟΒΟΣΤΟ ἢ -τοδοδίηρ ἀγα ἐοοπεύ, 
(Ρ. τέῖϑεϑ 14, 16: δ͵]5ο 1: Τίπι. ἰ. 6, 7, δηά (οὗ 
ὙΞΟΙΠΘΏ) []. 12; 4150 Ηοὗ. ν. 4,5. Τῆδ 584Π|6 
δ δ)εεὶ ἰ5 ποϊϊςεὰ ἱπ ἴδε Ἰεῖεῦ (ργοθδῦ ]ῦ 
Ὑτιττε ὉΥ 51. [4π|65), Αςῖβ χυ. 24. Βιῖ Β6 
Τεΐετς 2150 ἴο ἃ τε πἀθ ΠΟΥ ἴο (Δ) ἰηβίοδα οὗ 
δεῖίης, δηά ἴο [86 ΓΕϑροηϑι ΠΥ ἱποιιγγοὰ ὉΥ͂ 
ἴδοβς γῆο ὑπάοτίδκε ἴο ἰϑδοῖ οἴμοῦβ ΠΟΙΓ 
ἀυϊγ. Α Βαγβῆ νυν οὗ ἰοςξυγίηρ οὨδ᾽β ποὶρ ἢ" 
θοῦ ἰ5 [μ6 πδίυταὶ γθηΐ οὗ ἃ οοἱὰ ᾿πιε]]θοζυδὶ 

Ἰεῖ; ορ. ἄοπι. 1. 1. 866 ἴῃς 86 τηδάθ 
ὈΥ ΟἸγιϑι 5 Ββοάγοσβ, ἰῃ δῖ, [Κ6 ΧΙ, 1, οὗ 
π|δὲ Ης δὰ 5214 ἰὴ ΧἹ!. 58, σε. 

ἐποουίπ δα] Ἠ]ῇ ἀτρυπηοηϊδίίνο, “ ἰη- 
ἀξγγιςἢ 25 γε Κηον ; ̓ 841 Βοσίδίοσυ, “Ἷ0Γ 
γε οὐρδϊ ἴο Κηονν.᾽ 

δὲ σγεαίεῦ᾽ εἰἰμροβη μριμ ἢ Βείηρ Ρυηϊσποὰ 
ὙΠ ἸΏΔΩΥ Ξἰσίροβ, 1 νγὸ ζαϊΪ, ἴη ργοροσίίοῃ ἴο 
ΟΥ̓ 96 Ἐ-Δοβοσίίοη : ὙΏ116, ἰῃ ἔδοεῖ, ἃ}} οὗ 8 
οἤεῃ [21] 'ἴπ οε τὰϊηρ οὐ δῃοΐμεσ. “" ΜΙΡΒΥ 
ΤΕ 5}}8}} δ6 πῈ  ΒΕΪΥ τοττηεηϊεά," ΝΥ Ι5α. υἱ. 
6. (. Μαῖς, χχίν. 14, οὗ ἴοβο πὸ δά ἀθὰ 
ἴδε 5ἴη οὗ ΒΥροςτίϑυΥ ἴο [μδὶ οὗ εχίογίίοη δηὰ 
ταρέηο ; ςΡ. 4'5ο δΜαδῖ. τἴϊ. σ. 

. 1 »ΩῊ [δίηπχ: (ΟΥ̓ “ οἤεητ 65," 45 
Μίχτο ἰχ. 14) «υε οὔεπά αἰ. Α δτᾶνθ Ἵσοη- 
[πεϑοὴ Βετε, μετα ἴῃς ἀυΐγ οὗ “ ψογκβ ἰ58 
50 ὈΓΟΔΟΪΥῪ οηξοτορά :---ἃ}} οὗ ὺ5 οβεοηά, δηά 
ἴδδῖ οἴξεη; ποῖ ἰῇ οὔθ ἰδίης, υϊ ἴῃ τρδηγ ; 
ποῖ φοοῖπο, δυῖ 1}}; ςρ. 1 οβηὴ 1. 8. Βιυΐ, 

ΠΥ, “ἴο οὔεηα "ἢ 15 Ὡοῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ 
κἴο ὩΠ," θυϊ ΠΊΔΥ Ὅε ΤΔΕΓΕΙΥ “ ἴο 5ἴιυπιδ]α " 
(σταίει»); 566 Ε ομη. ΧΙ. 11 ; ΠΔΥ͂, “ἃ ͵υ5ῖ τη 
, αἰ ϑεένεὰ ὕτπηεϑ, δληὰ τχίϑεῖδβ ὃν ἅραίη 
{Ργον. χχῖν. :ό ; ςῷ. 8. Χχχυ!!. 24). 

Εν ὥρα ποί ἱπ «υογά. ΤὍΤΠϊ8 σοὺ δεγοπά 
γα ἴῃ ἴῃς ἰδαςοβογβ οἷῆςο, νυ ςἢ πνοιυ]ὰ 

βοχγοσῖ Ὀε οΔ]1εα “ οἴξηςε." 51, [4π|65 γδ- 
ἴατες ἴο δε ϑυῤ]οςῖ οὗ πιυςοῖι, γα, ΟΣΥἁὁἠ νδίῃ 
Ὀἰκτην, τυδιςῆ, ἢ 186 γι ϑοριγιξ οὗ ἴ6 Ηο- 
ὑτεὲνν τηοσα 5ῖ5, ἢ6 ἀξδοϑ 50 βεζίοιϑ. “ ΑἹ] 
οὗ υ5 οδεηὰ οὔ --ἰῃ νοτά, ὄνυθη 1 ποῖ ἴῃ 
ὁδεά. Μδηγ ννβοὸ Κοορ {πεῖγ Βδπάβ ρυ γα ἃγὸ 
σεῖο οὗ ἴδει ἰοηριθθ. ὙΠὸ τῇδῃ 80 
ταΐοβ ἰδὲ ΤΑΘΊΣΌΕΥ οΔη συΪο 4}1 ἔπε οἴδεγβ. 

ΨΑΜΆΈΒ, 11]. 

ταουτῃ5, [ἢδς ΤΠ ΕΥ̓͂ ΠΙΔΥ ΟΥΕΥ τ ; ἀηά 
νγῈ ἴωγη ἀθουῖ τΠεῖγ ννῃο]ε Ὀοάγ. 

4 Βεμοὶά αἷϑο τῆς 3105. ψβῖς ἢ 
τπουρ ἐλεν δέ 80 ρτεαῖ, δπὰ αγε ἀτίνβη 
οὗ ἤεγος νυὶηάβ, γεῖ ἂγὲ ΠΟΥ τυγηπεὰ 
Ἄδους νγ ἢ ἃ νεγν 5Π14}} ἢ 6 πὶ, νν ἢ ἘΠ ΕΓ « 
8ΟΕΝΟΓ [Π6 ρονεῖῃογ ]ἰβἴεῖῃ. 

80 τις ἢ ἸΏοτα [ΠΔῺ ῬῈ ΘΟΙΏΤΩΟΠΪΥ ΒΌΡΡΟΞ6 ἰ5 
Ὠρράρα ἔοσγ ἴδε “ ρεγξδεςϊίοη" νος ΕΟ σὶϑῖ 
ἀεπιδηάβ οὗ υ5 (Μαῖϊ. ν. 48, ςΡ. χίϊ. Ἴτ37}} 
νὰ8 ποῖ Μοβεβ βδυῖΐ ουὔξ οὗ (δηδδῃ [ῸΓ 
ΘΡΟΑΚΙηρ πάν ϑθγ ἢ ἢἰ5. 11ρ5} (ὈΡ8, 
οΥἹ. 33; Νυπι. ΧΧ, 1ο, “εφῳ., ΧΧΥΪ. 13, σ64.) 
ΝΩΑΥ͂, ἴο ΒΌΡΡΓΕβ8 δη8 οὗ ἴπΠ6 ἴοῆρυς 18 ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ σοιη86] οὗ ρεγίδοϊϊοη. Οἤἴδοη ἴΠΕῈῪ 
ΟΟμΘ ἤχϑί, δηὰ ᾿ἰθδὰ ἴο 5:η5 οὗ δοῦοῃ ; 8566 
Μαῖϊ. Δ ε. δηὰ χυ. 11, 18-2ὸο.ς Μοζϑονυοσ, οὗ 
παῖ δίῃ σὰ 5}}4}} πουθσ ὃ6 ἔογρίνθη, νγὲ 
Κπονν 1815 δ ἰοαϑῖ, (παῖ ἰζ 15 ἃ δὴ οἵ ἴῃ6 
ἴοηρσιις σαῖμβοσ ἴπδη οὗ ἴπ6 παπάς (Μαίϊ. 
ΧΙΙ. 21.) “ε4.). Ὑῖ5 πεν (Βουρβῖ 15 ἐχραπάθὰ 
ἴη τἢς ο]Ἰ] ον ης νοῦϑοϑ. 

ο ὀγἰἀ.1 866 ποχῖ γευβο, ἃπά ςρ. ἱ. 26. 

ἐδὲ «υδοίς δοάγ. ὙὍΠα ἀρρσοραῖο οὗ ἴποϑθ 
“τη γ5᾽" ννῃϊοἢ ἅττα ἴῃ ἴδ6 ἡδίυγαϊ τδῇ 
᾿ηϑίΓυπηθη8 οὗ δη, θυῖ ἀγὸ πιϑδηΐ ἴο 6 ἴῃ6 
ἰηβίΓυπΊεηΐβ οὗὨ στ ῃϊθουβηθβ5 (Εοπι. νἱ. 13); 
οἰ Ἰοὰ “πὸ ΒοΑΥ οὗἉ 5ἰη," (ἰό. 6), Ὀιΐξ 511} 
ΨΟΓΥ αἀἰβογοηῖ Όσα κ ἴπ6 Ποβῆ, σοὶ 15. ποῖ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἴο ὃς “ δυ]6]6α "ἢ δηὰ ςοπίγο] δά, δυϊῖ 
νναιτοά δραϊηβξίὶ δηὰ προσ βοα, 

8.7] Α πιηυῖο δυῖ ἱπηρογίδῃηξ νδσίοιβ 
Τεδάϊηρ (εἰ δέ ἴογ ἴδε ΟΥ ἴδον) 5ῃουϊ]ὰ ὃὈς 
δἀορίοθα ἔἴτοπὶ Α Β δὲ, 13, 211, Κα 1,, Νυΐϊξ., 
ΜεΡΆ. ; δπὰ ἴπῸ ραβϑϑαᾶρθ δδοιυϊὰ δ6 [Γ8η5- 
ἰλῖοα, "Βπξ ἐ7 τὸ ρΡυΐ ΟἿΣ ΒοΟΣδ68᾽ χὰ 168 
ἐπῖο ΤΒΟῚΣ Ἰοῦυ8. . .. ἴ08 νψὲ ἴυγῃ 
{πεῖν τος θοάγ ἀδουῖ ΟΡ. 58. χχχὶϊ. 9. 

4. Βεῤοίά αἰτο ἐῤὲ “διῥ.7 Αποίβοσ ἤρΏΓΟ, 
ςο-ογάϊηαίς ἢ τΠ6 ἰαϑῖ, ἰῃ 1]]υδιγαῖ!οη οὗ 
ΥΟΙΘ6 2. [η]. 6, “186 νγᾶνε οὗ [ῃ6 568 ἀγίνθη 
Ὁγ ἴδε νυἱπὰ," {γρίδ5 ἴπῸὸὶ τηδη οὗὨ ἴννο τηϊηά5, 
δε «υαύεγεῦ ΟΥ ἀοιίεν. Ἡρδτε ἴδ 5815 
“ ἀγίνθη ὑοΐογτο ἤσγοθ ιυἱηᾶ ς᾽" τοργοβοηΐ [ῃς 
501}. δ5 ολγσίϑαά δινΑΥ ΟΥ̓ νϑῃειηθηΐ ραϑβϑί 8. 
Ῥογᾶρ5 ἴδε ννοτάβ 5ῃοιά 6 τεηάογεοα, “ ευὲπ 
αυϑοη {δὲν ἅτο ἀτίνεη... .ἢ 

«υδίέῥεγεοουοῦ ἐδὲ σούυέγποῦ ἠοῖ. Ιῃ ἴῃς 
οἰαϑϑίσδὶ δθῆθβὸ οὗ ἴπὸ ψογὰ (γψαωῤεγημδίογ, 
κυβερνήτης). 1Ἰ|ΟΓΑ  γ, Κ  Βεγα {πε ἱπιριυ]ϑε 
οὗ ἢϊπιὶ παῖ σἰθογεῖῃ, ᾿ἰϑίοῖβ :᾿ (Π6 “1ρυΐθς " 
θείην οἰ μεγ [6 πιονεπιεηξ ΕΥ̓ ΝΠ οἢ ἴῃς 
μΒβεὶπι 15 τυγηδά, οΥ ἴῃς ρ]οἵ 5 ρυϊάϊηρ νν}}. 
ΤΠΕε Ψοσὰ “ Ἰδίει ἢ " ἑδνουγβ ἴῃ Ἰατεγ ἱπίεγ- 
τείδίοη. [1,υογοῖι5 (ἴν. 902), “ ιδηῖο ΥἹ5 

ἱπιρεῖθ διιπίεπι᾽ 15 αιιοϊεὰ οἡ ἴῃε οἴμεγ 5146, 
δὰ βδοιϊά δ6 ςοπιρατεά. Βιυῖϊῖ 6 15 βϑρθακιηρ 
οὔ [86 ννβοὶβ βδϊρ, ποῖ οὗ ἴδε γυάάσγ. 
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ς ἔνεη 80 ἴδε ἴοηρις 8 4 {π||Ὸ 
τ πιθοῦ, ἀπά Ὀοδϑίθιἢῃ ρτεαῖ τῆ] ηρ5. 
Βεμοὶά, πον ργεδὲ 'Δ πηδίζεσ ἃ {ππ|6 
ἢτε Κιπάϊει ! 

6 Απά τῆς ἴοπριε ᾿ς ἃ ἔἢγα, ἃ 
νου] οὐὨ ἱπιφυιν : 80 15 τῆς τοηριια 
ΔΙΏΟΠΡ, ΟἿΓ Π16ΠΊ 68, της ἴς ἀς δ] εῖῃ 

τς ννῆοϊα θοάγ, ἀπά βείτεῖῃ ου ἢγε 
(ἢε σοι οὗ πδίιγα : δηά ἴτ 15 βεῖ 
οη ἥτε οἔ Πε]]. 
 Ἐογ ἐνετυ ' Κίηά οὗ Ῥεδβῖβ, ἀπά οὗ "ὅτ. τ 

δίγάβ, δηὰ οὗ βϑεγρεηΐῖβ, δηά οἵ τπὶπρϑ 
ἴῃ ἴῃς 868, 18 [δηγεά, δηά ἤδίῃβ Ὀδαπ τοις. κα 
τπηεὰ οὗ ᾿πηδηϊηά : ἌΝ 

ἈΝΩ͂Ν. 

τ, 
τυοσάΐ, 

ὝΠ656 ᾿Ἰηϑΐδησθϑ ΘχΒ δῖ ἴΠ6 ΡΟΜΕΥ οὗ οἠδ 
5112}} το θογ ἴῃ σΟΠΙΓΟΙηρ ἃ στεδῖ δΟαΥ. 
Βυῖ [Π6 51114}} πιο Ὁ Γ ἰ5. [156] ϑε]ἄοπὶ σοη- 
ττο]οὰ ; δηὰ [ἢ 1ἴ σελ 8. ὈΠΙΌΪΥ, ἸΠΟΥ δι - 
ξοϑὶ 1185 ῬΟΝΜΕΙ ῸΓ οΥ]}. Τῆι [86 γστοαῖ- 
Ὧ655 Δηά ΓΑΓΙΥ͂ οὗ ἴδ δοῃίενοσηθηΐ 19 ἢγϑῖ 
Ῥγουφῆϊ οὐ; Ἃδοὴ ἴπε διπιοιηΐ οὗὨ πιϑοβίοξ 
οὶ ἰ56 ἴῃς δἰϊογηδῖιναθ ΕἸΠΔΙΪΥ σοπιε5 [86 
ΔΡΡΙΙοδίίοη, “ δυςὶ 15 1π6 τρεθοῦ ψἈ]οἢ γοὺ 
ἴοανὸ ὑποοητοἸ]εά ! ἢ 

δ. δοαείεὶρ ργεαὶ ἐδίπρ:.] ΟΠΒδγδοῖοσιβ8- 
τἰο!γ οὗ τλ6 “ΜΕΘ τλεγηθοτ 5 ἀττόρᾶποθ 
(ςωΡ. 5. χὶϊ, 3; δῃ. Υἱῖ., 20 :--τἰῆθ ψοσχὰ 
(μεγαλαυχεῖν) ἰδ υϑοα ἴῃ ΕσοΪα5. ΧΙ]. 18, οὗ 
δοηηδοῆο τ ῦ). Βυῖ ᾿ξ ἰβ πὸ ΕἸΡΙΥ͂ υδιυπηῖ. 
ΟἾξδη ἰἴ ἀοεβ βρυϊάθ ἴπῸ ᾿Πο]Ὲ ὈΟΑΥ, 48 ἴδε 
Ὀσιάϊο [86 ἤοῦϑθ, ἴπ6 μοῖπὶ [Π6 δῇ]; δύθῇ 88 
4 {π||6 Θρασκ Ἅσδὴ Κιηάϊθ 4 ςοηβαδρταίίοῃ. 

ῥοαυ στγεαὶ α πιαΐίεν, Ὃ..1 Ἀδῖδοσ (ἡλίκον 
ἔοτ ὀλίγον Α", Β, δὲ, ΟΥ̓ Ρ, Κνυ]ς.), δον 5:141} 
8 810 κὶπά]οῖ δον ρΙοαΐ Δ 7οσοϑί !-- 
ὕλητει, 4 «υοοά; 2, »παΐίεγ (Ὠοῖ α »ιαΐΐεγ), 
85 ἃ ΡΒ] Οβορῖοδὶ ἴοῖτη, νον σδηηοΐ ὃς (Π6 
ταθδηΐϊηρ ογο, Α ἔογεβί-ἢσε 15 δὴ ἱποϊἀθηΐ 
ὙΠΙΟἢ 18 οἴζϊεη σεξεστεὰ ἴο ΟΥ̓ ἴπ6ὸ ἀποιεπηΐβ ; 
ποῖ ΟΠ ἴΐε Ῥοεῖβ, δ. 5. 1ϊ. 2. 455 “ερᾳ.; 
Ριπά. Ρ. 2. 64; ]υςτεῖ. 1. 888-891; ΊΓΡ. 
“Οεοοτρ. 11. 3091; δυῖ δνγεη Ὄμαςγαϊά68, 
ψΠοη ἀοδοσιδίηρ ἴπῸ ἤγε Κιηά]οά δΥ ἴδ δ6- 
δίοροιβ οὗ Ραίασσς (11. 77):- Α ἤγε ἅγοβε, 
δτοδίοσ ἴδῃ νγὰβ Οὐ βεεὴ Ὀεΐογε οὗ πλδῃ 8 
Κἰπάπρ: του ῬεΥδαΡ5 δυο ἃ τὴ [45 
Ὀδοη Κπονη θη δοπῖθ τηουηίδίη ἔογοϑβῖ 
(ὕλη) μὰ5 οὗ ἰ[5ε]ζ θυγβῖ ἱπῖο ἤγε δηά ἤδπις 
ὮΥ ἐτὶσϊοη οὗἉ [5 Ὀγαπο 65 85 ἴῃς νυἱπὰ βεγγοα 
[Ποπ. ἄρ. Ρ5. ᾿ἰχχχῇ. 14: “Α5 ἴδε γα 
Ὀυσηθίῃ ἃ νοοά : δηὰ 458 ἴπε ἤδπιθ βεϊζοιῃ [86 
ταουπίδὶ 8 Οἡ ἔζο :᾽ [54]. 1Χ. 18, “ΔΝΊοΚοα- 
2659 δυγηοίῃ 48 [Π6 ἢγε : [ 588}} ἀδνουσ (δε 
Ὀτίατα αδπὰ τποσῇβϑ, δπὰ 5}4}1 κιπάϊθ ἴη πὸ 
(ὨϊοκΚοῖθ οὗ ἴῃς ἕογοϑι. ΟἿΠεσβ οχρίδιη 
“ἐ τγοοά " 45 “ἃ ἢϑᾶρ οὗ ἤγο ννοοᾶ --- “ ΠΟΥ 
ἤμρο ἃ ΡΕΥτε "---ἰεθ5 Ὀἱσϊ ΓΘ] ΠΟΥ, δηὰ ργὸ- 
ΒΑΡΙΥ͂ 1655 Δοσυγαῖεὶυ, ἰΒουΡ ἢ δυρροτσίθα ὉΥ͂ 
Ἐςοὶυβ ΧΧΥΡ. τὸ ἰῃ 84 δομονν δῖ δίπλα γ 
Ῥδϑϑδξϑ. 

6. α «υογίά ὁ ἱἐπίφμ!γ.] ΤὨΪ8. οεἶδλιιθθ 5 
ἀἰδῆουϊτ, αηὰ ναγουϑὶν ἐχρίαἰηθά, ἐμοῦ ρὴ [ἢ 6 
ϑοηογαὶ τηθδηϊηρ οὗ ἴΠ6 νοῦβο ἰ8 ποῖ ἀουδίπι!. 
Το οἷά ϑγτίας γϑυβίοη βῖνεϑ ἴἴ, “Ἴ Πα ἴοηξυς 
ἰσ ἃ ἢγχο ; [6 νου] οὗ ᾿η ΠΥ [18 4 νοοα],; 
ΒΌΡΡΙγΩΣ 4 οοτηρὶεῖα οογγεβροηάθηοα ὃθ6- 

ἔννοθη [18 οἶδυϑεὲ δηά ἴβοβε ψὩ]οΒ Ῥγοσθὰθ 
Δηἀ ἔο]]ονν. ΟΡ. 1ἰὐκεὲ ΧΧΙΝ, 21,1 ΒΟΥ ἀο 
πε656 Τῆϊηρ8 ἴῃ ἃ σσθθῃ ἴγϑο, ψνῆδι 58.4}} ὃ 
ἄοπο ἴῃ ἴῃς ἀτγ }"---Βυῖ ῥγοῦθδθὶν ἴπῈ διτηρίοσῖ 
Ἰη[οΥργεϊδοη 15 ἴΠ6 Ὀεβῖ,---ἴμαί τὴς ἔοησιο, 
5118]} 45 1ἴ 18, ςοηϊαϊ 5 ἃ νῃ οἷο ννογ] ἃ οὗ π|ῖ5- 
εἴς, ὙΤΒὸ ΙΧΧ Πᾶνὸ ἴῃ Ῥσχον. χυὶ!. 6, “δὲ 
«υδοίε «νογἱά οὗ νι οΑὶ 185 ἔοσ ἴῃ6 ἐδ, 
ἔογ ἴ8μ6 1 Π]655 ποῖ ἃ ῬΕΏΩΥ ; δπὰ ἴΠε βᾶπιο 
ΨΟΓΒίΟη 0.568 (18 ᾿ψογὰ (κόσμος), νγῆθσγε Μὰ 
αν “1δε ῥοιεέ οὗ Βεοανθη, Οδη. ἰδ. 1, ρσο- 
ὈΔΌΪΥ τηρδηίης ἴδ ἀρρτεραῖε Ὀοάυ οἱ 1. 
Ὑτγαηβίαῖϊο, 586 ἔοπβαθ, [δαὶ ψοσ]ὰ οἵ 
ἐπα αΣΓΥ, ἐδ Άσο. 

“0 ἐε ἐδε ἰοησιιο, 5 ..7 80 ταιιὲ Ὀ6 τοσηοτοά 
ἔτοπι [86 ἴοχῖ, οἡ ἴπ6 δυυ ΠΟΥ Ὺ οὗ 411 [ἢ Ὀοϑὶ 
Μ55. Τδο ᾿οπβπο ΒΔ ἐξ Ρ1]86060 δ΄ ου 9 
ΟἿΣ ἸΔΘΙΔΌΘΙΒ 88 παῖ ψΕ1Ο6Ὲ ἀοΠ] Έ (Ἰἰϊ. 
“ βροί(6[ 5), ἄς. Ορ. 7}υἀδ 23; 2 Ῥοῖ. ἢ]. 
13; ΕΡΉ. ν. 27. 

σεεῖ ὁπ γε 1δὲ εοιγε 97 παίωγε 1 ἴἴοτ- 
ΑἸΙΥ, ἐδ «υδεεὶ οὔ δεὶπς (ΟΥ̓ δεεονεῖηᾳ); ἃ Ῥσδβθα 
Βαγά ἴο δοσοιιηῖ ἔοσ. Βυΐ Οὔ νϑγβιοῦ, [που σῃ 
νᾶΡιιΕ, 15 ποῖ ἰηςογτοςῖ ; ΣΟΥ “ ΜΠ 661" ΞΞ αἴσεῖο, 
ογεὶς; δηὰ ἰμ6 ννογά ἰσγδῃβαῖθα “' πδῖἴυτο ἢ 
(γένεσις, παίμγ) ΠΟΥΤΉΘ5Β ὙΟΙΥ ΠΡᾺΣ ἴο “ογϑᾶ- 
τίοη "ἢ (κτίσις) ἴῃ 1ἴ5 ςοἸ]θςῖνε βθῆϑε ; 556 αῦονυς 
ΟὨ 1. 23. ἴῃ ]υ ἢ χίὶ, 18, 11 15 ΒΙΠΊΡΙΥ “ 1186." 
50 1ἴ σουμ65 ἴο Ὀ6, “(6 σουγβα οὗ Βυτηδῃ [1ξδ, 
85 ἴῃ6 ψνῆ6 61] σογηθβ τουηᾶ δηὰ σουπὰ ἴῃ βυς- 
σΟβϑῖνα ΕΠ ΟΓΔΈΟΠ5." ΟΡ. αἷδο ἴῃς “ννῆθεὶ δ 
1ηε αἰκίογῃ," Επςεοὶ. χὶϊ. 6. 

απ ἰδ ἰς σε οα΄ ἥγε οΚἹ δε ἢ Νοῖ 
Ξε ἐ ΨΏΟΒ6 οηά 15 ἴο δὲ Ὀυγηδα,᾽" ὑυῖ, “ 19εἰ 
Ἰπάϊοα «δα ἴ6Ὲ φοβθημα οὗ ἤγε (Μαῖΐϊ, 
Υ. 22, ΧΙ. 9: Μαγκ ἰχ. 47), δὰ ἢ ἐῥαΐ 
ἔχε Κιμά]ιηρ 411 υσλλη 11ἴ6.᾽ 

7. Α ἔουτο]ά ἀϊνϊκίοη, τβουρῇ ποῖ βεϊθη- 
τῆς, σοῃβιϑΌ ηρ οὗἁὨ ἴνγο ραΐτγβ ; θεδϑίβ (ὑγοθδΌὶΥ 
αυδάσιιρεάσ, (πουρἢ υϑεὰ ἴῃ Αςῖβ χχνυῖῖ. ς, οὗ 
ἃ ΒοΓρΡΘΩ) δηὰ διγάβ, σερῦε5 δηὰ ἢξδεξ. 
νε δῖ σεχηϊηάοά οὗ θη. 1. 20, 21, 24) 25. 

σεγρεα. ἈΘΡΕΣΙ95. “ΕΟ Κιηά οἵὨ 
οτοδῖυσο---ἰἤοβθ τπᾶῖ νναὶκ, (ΠΑ ΠΥ, τμδῖ 
ΠΡΘΘΡ, ἴδαῖ ϑυνπη---ἶθ δια ῦ]θ, δηάᾶ, ἴῃ ἕαςϊξ, 
Βδῖἢ Ὀδθη ἴατηθα ὈΥ̓͂ τηαηκὶπα." Α τσποῖοσϊςοαὶ 
ΘΧΡΓΟσβίοη, Δ ὈΪΥ}ι5ιθοἃ Ὀγ ΤΠ συςοοβ5 οὔ οχ- 
Ρεγπιθηΐβ ἴῃ φῦ οὗ [8656 ἔουγΓ στοὺρβ οὗ 
ἴμε δηϊπ|2] ἱἸηράοτη. ΕΤΕΙΥ ἀἰπά 15 ἰλτηεὰ οὗ 
τηδηζίπά  1ϊ. ΟΥΕΤῪ παίωγε . . . οὗ τῆδη β παίωγε 
(φύσις). Μη παίιῃγο δηὰ ρονγοσϑ ρτάρρὶα 



τ. 8-12.} 

8 Βυς τε ἴοπρυε ςἂπ πὸ τηδῃ 
ἴλης ; ἐξ 15 ὯΠ ὉΠΓΌΪΝ εν!], (]}} οἵ 
ἀελάϊγ ροΐβοῃ. 

9 ΓΒεγεν 0655 γα Οσοά, ἐνθη 
τῆς ΕλΙδεγ; δηά τῇθγενν οὐγθα νγα 
τηξη, ὮΙΓἢ Δγε τηδάς δίτεσ [ἢ 51η}1]1- 
τυάς οὗ σσοά. 

Ιο Ουζ οἔὗὨ τῆς 5λπ|6 τῃουτῇ ργοὸ- 

ΦΑΜΒ5. 111]. 

σεεάει Ὀ]εβδίηρ ἀπά συγβίηρ. Μγ 
Ὀγεῖῆγθη, [Π656 τῆϊηρβ οὐρῇς ποῖ 80 
ἴο 6. 

11 Ποῖ ἃ ἰουπιδίπ βεπά ἔσσῃ δὲ 
τῆς 864πὶξ 'ρίδος ϑδυνεεῖ τὐσίθ ἃηὰ 10 , λοίε. 
διττεγὺ 

12 ὕλη [ἢε ἢρ ἴγεα, τ δγείῆγεη, 
δεᾶγ οἷἶνε θευγθϑ εἰ ΠοΓ ἃ νἱπε, πρὶ 

ἩΠῚ} ἐλοῦ πδίυτο οὗ ἴῃς οΟἴΠοΥ οτοδίιγεβ, δηᾶ 
Ταλϑῖον μετ 41} ἴῃ ἀοίδι] ; ἴπογὸ θείην ἴῃ Ὠἰπὶ 
δὲ δείογε τὶς ἢ {πεῖν ἡδῖυγε 402115. ΤῊΣ 
εμασίοσ οὗ ἢ15 πηδϑίετγ 15 Οδθῃ. 1. 28; δηά ἰβ 
5}}}} ταἱά, τβουσῇ πηοάϊδεά ΟΥ̓ ἴῃ6 οὐγθο, 
Οεη. [Π. 17-18. “Ἰπιλρὸ Π οὶ ἀοτηδῖ ἔσγαπι ἢ 
(Αυξυκῦη.). ΟΡ. Ρ8. νὴι!. 6-3. 
προς 5: ΤΟΤΛΔΓ ΚΑΟΪΘ οοϊποϊάδηςο, ὈοΓἢ οὗ 
τουγῆϊ ἐχργεββίοῃ, ἴῃ ἃ ᾿γγῖς ρᾶββᾶψε οὗ 
δόρδος]ε5, “ΑΠΠρ.᾿ 312, σεφῳ. 

8. ἄπ νὸ »"αῈ ἰω»ρις.) ϑοῖὴθ τῇδκο [ἢ15 
ἅη ἰηἰοττογχαϊίΐοη  Ὑὶςἢ, ΤἸΒου ΡὮ ἔοτο!θ ]ο, ἰ5 
᾿ε55 βυ δοϊς ἴο 1Π6 ἀγρυπιεπί. Αραδίη, ἴξ 5 
ἀσκεοά, [5 1015 οπδβ ον ἸοΏρΌΘ, ΟΥ (1Π ΓΟ- 
ἕτεῆςε ἴο ἴμε τοδοβοῦβ ΟΗ͂ςΟ) {πὸ τοηρὺς 
αἵ Δποίμεγ ἡ 81. [4π|65 τῇδακοϑ πο ἀἰϊβιϊηςτοη. 
δΙΠΡΙΥ, πᾶ Τδηποῖ ἴᾶπθ {ΐ, [βουρ ἢθ 
Οδῃ ἴδπιὸ 4]} εἶϑε ' ὙΥεῖ ἴΠῸ ςοπίοεχἭ 1πΊρ}}685 
10δῖ δ 15 [ϊπκίηρ οὗ “εὐ εοπῖτοὶ. 

κπγκῦ.}) ““Τρονεγηδῦ]ε," ἀκατάσχετον, 
οοττοροηὐβ ἢ [Π6 ἔογοροίης υεῦβοβ: δυῖ 
ἴδε τεδλάϊηρ οὗ Α, Β, δὲ, Ρ, γυΐξ., Μεπιρῆ,, 
ἀκατάστατον, “ αἰΒΟΓΟΘΙΥ, Ἰησοποϊσίοηξ, ςδΔ- 
οὕς " (5εε ἴ. 8, 111. 16), 5.115 δεϊίον ἴδ6 596]- 
Του ϊςοΥΥ, υπδοσουπίδθ]6 σπαγαςίου οὗ [δ 6 
πηϑοδιεῖ---Ὀϊεβϑίης δηὰ οὐγοίηρ, δονίηρ δμοῖ 
δικὶ ςοἰά---5οτ δε ἰπ γΟσϑ65 9--ξ12. 

3οοη.) 5! ἘΠ νεγ, σϑποπι; σοηγοΥ- 
ἴΡ, ἃ5 50 οἥξεῃ ἴῃ ΗΟΙΥ ὙΥντίϊ, ἃ τεΐξεγεῃος 
ἴο 156 ΟἹ]ὰ ϑεγρεηῖ δηὰ ἴῃ ἢγϑβι τοτηρίδιίίοη. 
(». Εςςεὶ. χ. τσ, “" ϑύυγεὶγ [ἢ 6 ϑογροηῖ ν}}} Ὀ116 
νδουΐ ΘησμΔηπηοηῖ; δηὰ ἃ ὈΑθΌΪΟΣ 15 ΠῸ 
δείζεσ ;" 4150 8. ᾿ν}}. 3, “64.,) οχὶ. 2. 

9. ἔκ: «υε Οοά ὝΠΟ [ἐχ8 υϑοὰ ἴο 
ἱπισούυςε σις εἰφουϊδίίοηβ ᾿πῖο ογαϊ Δ ΤΎ, 
ἔτ ἔπτοϊουβ, σοηγνογβδίίοη. ᾧἴὨονοιϊ οηδὶ 

ὈδοΟπῚΘ ἃ το. ΠΟΗΥ͂ ἀραίηϑδὲ ἴῃοθο 
πῦο ςοτηδίης πεῖ ἴῃς “ ουτδίην " οὗ 
ἸΏ Ώ.. 

Οοά, ευέπ ἰδὲ Ἐαϊδεγ] Α,, Β, δὲ, Ο, ἄς,, 
τοῦ 180 Τοτὰ διὰ Ἐδίμβοσ. (ἴῃ ΧΧ, 
ἰδε Ζογά, Κύριος, τε Ἠεῦτ. ͵εῤουαῤ.) 

(1716 «ὧέ γπεη.} 866 Ϊοῇῃ υἱῖ. 49ς. ΕῸγ 16 
Ἱῃοοη ρα ΠΥ οὗ ἰονεὲ ἴο Οοὰ ψἢ ἴδ 
πλοΐ οἵ ἴοτεὸ ἴ0 πιδῆ, ςρ. 1 [|οδὴ ἱν. 20. 
Τῆς ΔἸ] βίο ἴο Οδη. :. 26, “εφῳ.. Ῥύονθβ [86 

οὗ (6 5ἷη ; Ἴρ. ἐδ. ἴχ. 6. 866 αἷβθο 
Ῥς [χ!]. 4; 154]. χχῖχ. 13 (Δι. χν. 8, “εᾳ4ᾳ.). 

10) ΤΕ ἴογπιοεῦ μα] οὗἩ [818 γεσῦϑε 8ι1Π|8 

ὋΡ ἴδε ἐοζγοροίῃρ ϑίαϊεπιθηῖβι ὍΠὲ ἰδτῖου 
θορίη5 τῆς οχῃοσγίδτίοη ᾿νΒΙΟἢ ροθ8 Οἡ ἴῃ 
ΨΕΙΒΟΒΊῚΙ, 12. ΟΡ. Εςοϊα8. ΧΧΥΙΠ. 12. 

ουσδὲ κοί “0 Ιὁ δφ.1 ὍΤῆὸ ννοσὰ (χρή) ἰ5 51}}} 
δἴΓΟΏΡΕΓΙ, ΠΡ  γίης ἴδ [ΒΟΥ ΔῈ ΤΟΔΙΓΔΙΥ ἴο 
ἴλην Δηὰ παδΐιγο. 

11. οὶ α ουπιαἰπ. “9 ἐουπίαϊη,᾽ ἴη- 
εἰν! ἀυλ]156ἀ 25 ἃ ἔυηϊαῦ οὐ]εςΐ οὗ τεΐεγθηοδ. 

αἱ δὲ “α»»ηὋ ρίας.) ΟΥ οροπίπρ (υ5εὐ οὗ 
οἰκο, οἸεἶδ, οσ μὸϊοβ ἴῃ ἴδ οατῖῃ, Εχοά, 
ΧΧΧΩΙ, 22; Οὐδά. 3, ΟΧΧΊ,; Ηρῦ. χὶ. 18); 
τῆς ““Τουηίδίη ᾽" οὗἉὨ 81. [2π|ὲ5 Ὀεΐης ἴῃς 58ιὺ- 
ΤΟΥΤΔΠΕΔΏ 80 ΓΟΘ ΟΥ̓ ΓΈΘΟΓΥΟΙ͂Γ ὙΥ ΠΟ ἢ 5ῈΡΡ]168 
ἴπ6 νναῖοσ. ὙΤῃθ οὔθ ΘΟ ϑρο 8 ἴο ἴΠ6 
Πεοαγί, ({Π6 οἴδοσ ἴο {86 τηουτῃ, οὗὁἨ τηδῃ: 
8εὲ6 Μαῖϊ. χὶ!. 15, χυ. 18. Α ΤΏΟΓΔ] ἱπῃρο5- 
51:0} } 15 1]Πυϑἰγαῖϊοά ΟΥ̓  οῖθαι ᾿πηροβ58ϊ- 
ὈΠῚῸΙ65, δυο 45 186 [εἰν ἴῃ Ῥαϊοϑίης ννου]Ἱά 
ΔΡΡγοοδῖς στο γ δηὰ Κοοπγ. ὙΠΕΥ διὰ 
τοδὰ οὐ ἴπ6 ΠΟΥ νυαῖοτβ οὗ Μαγδὴ (Εχοά. 
χΥ. 23), δηὰ οὗ [δε Ποδιηρ οὗ [6 ϑρσγίηρ δἵ 
1]6ποδο (2 Κίπρβ 11. 19, “ε44.), δῃἃ νψοσγα ννο ]} 
δοχυδιηϊοά νυ [Π6 “ 841: 568 " (Οςεηῃ. χῖν. 1; 
οϑίι. 111. τό, ζζς.) δηὰ π6 ςὉμαγδοίοσιϑίίςβ οὗ 

18 Ὀα581ηὴ. Απάὰ ἴῃ6 παπιο8 οὗ Εη-ἄοσγ, Επ- 
δεάϊ, Εη-τοροὶ, Επ-ακκόγθ, Αθησοη, ἄς, 
ῬΟΘΓΟΔΙΪΥ ἀεβοσιδίπρ ἴΠ6 ἔουδίδιη 45 2ῤε φ)ὲ 
ὙΒΙΟΏ ρῖνοβ [ἰδ ἀπᾶὰ δηϊπιδίίοη ἴο ἴῃς ἰδηἀ- 
Β0ΏΡ6, Ρεακ ἴἢ6 ργδοϊουβηθβθθ οὗ Ἰἰνίηρ 
νναΐουβ ἴῃ ἃ ἰδηά ννβοσο ἴο δὲ αἰὐΥΥ̓ 15 ἴο Ὀ6 
ἀεϑεγτὶ (16 εν] ϑριγιῖ νγα 1 κα ΤὨγουρ “ αὐ 
Ρίδςοβ," Μαῖϊ. χῖὶ. 41). 866 {86 ἀδβϑορίοη 
οὗ [6 σου ΠΥ ἴῃ Πευῖ. ν1}}. 7, δηὰ ΤΡ. [υἀν. 
ἱ. τς; Β.ΖΟΚ, χὶν!. Ἄν Ποτο ϑρυίηρβ ΘΟ ΓῈ 
νναητίης, 566 ἴπ6 νας οὗ ννε}]5, Βθοσ-ϑῆθῦα, 
ἄζο., θη. χχὶ. 22--32, ΧΧΥ͂. 18-8: δηά [πὸ 
βδοηρ οὗ ἴΠ6 νν6]}-αἰρρεῦβ, Νυχῃ. χχὶ. 16-18. 
Νοῖο, ἴοο, “ [4005 νν6]}] " δῖ ϑύοῃαγ, [οόῃη ἵν. 
6, «ἐφ. ὲ 

12. ἐῥὲε ἤφ-τιίγεςο:. .. οἷδυς.. . . οἱπει 
Τῆς {γος ἴγεεβ οὗ δ]θβϑίηῃρ πῃ [οἱ πὶ 5 
ῬαγΔΌΪς, [πάρ ’χ. γτ-τς. Ηδγε 18 Π0 ςοηΐγαβῖ 
οὗ ροοὰ δηά ὑδά, 45 ἴῃ [84]. ν. 2, 4, οὐύ. Μεῖί. 
Ὑ. τό; δυῖ ΟἹΪ (6 (αὐτῇ ἰδαῖ 45 ἴπ6 {Γ66, 
50 ἴΠ6 ἔπι, “ ΔΕοΓ ἢϊ5 κιπὰ. ΤὨ15 τοδοπίηρ, 
ἱἰκὸ οὖγ 1,ογά 5, γοῆοςῖ5. (ἢ6 ἔδαϊ γοβ οὗἉὨ [ἢ 6 
ΗοΙ͂Υ 1,ἃπά; 866 δϑρεοῖδ!γ ουῖ. νἱῖϊ. 8; 
Ι Κιηρβ ἵν. 25, δηά 4]}] [6 γχοΐδγρηςοβ ἴο 
[6 Μουηΐ οἵ ΟἸἶνοβ. ϑιπλῖλν 1 υςιγαιϊίοῃς 
ΟΟΟῸΣ ἴῃ δενεσαὶ Ἠεαΐβεη υυτίϊοις αῆοὺ τῆς 
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80 (απ πο ἔουπίδίπ οι γίεϊά 586] 
ννδῖεγ δηὰ ἔγαβῇ. 

12 ΒΟ ἐς ἃ νγῖ8ϑε τηδη δηά εη- 
ἀυεά νντἢ Κπον]εάρε ἀπιοηρ γου ἡὶ ἰεῖ 
Ηἰπιὶ σεν οὐυἕξ οὗ ἃ ροοά σοπνεγβδῖίοη 
8 ννόογκ8 νυ ἢ πηεακηαβ885 οὐ υνιβά πῃ. 

Ομ γβιίδη οσὰ ; ὑ. Ἔβρθοῖδιν ΡΙυΐαΑαγοι “ Μογ. 
ἰ. 472 Ε. 

Α5 ἴδε υοβίίοῃ γεαυῖγεβ ἴΠ6 ΔησοΓ, “ΝΟ, 
[πε δοηΐεποο (ἴη ἴδε τεςεϊνοά εχ) ρσοσθοάβ 
85 1 ἴῃς ψογάβ μδά Ὀδθη, “"ἼΤς ἤξ-ἴγος οδη- 
ποῖ. - -. 80 οΔη ΠΟ ἔουπίδιη,᾽ ἄς. Βιυῖ 
ΡΓΟΒΘΒΙΥ {18 18. ΟἿΪΥ ἃ Ῥαγαρῆγαδα οἵ {{ε 
αγάογ δηά δεῖῖοσ δἰϊεϑίοαὰ σοδάϊηρ (οὗ Α, 
Β, δὲ, ΓΟ, ἄς.), Ὧἀπά ἴδε ψ μος βῃουϊὰ δὈ6, 
«(δὴ ἃ ἤρ-ἴγεθ Ὀθᾶσγ οἱϊνε - ΘΟ σσΊ 68, ΟΥ ἃ νἱῇθ 
ἢρβὶ ΝΟΙΓΒΟΣ οὐ δαὶ ΨΕῚΟῈ ἰθ8 86]1 
γὶο]Ιὰ δινοοὶ ψαῖοσ." ΤΤῊΐ8 τηδάς Ε1}}4}} 5 
ταΐγαςϊο δῖ [ετῖςῃο, 2 Κίηϑ 11. 20, 21, ἴδε τῦογε 
ΤΟΠΊΔΓΚΔΌΪ6. 
νε πὐἰρῃῖς πᾶν ὀχρεςίεα, “80 ἴῃ6 β88417Ὲ6 

τοῦ, ἄς. Βυϊΐ 81. [4π|ὲ8 ἢσπι 1] πτγαῖο5 
ἢ 15. ϑυδήεςξ ὈΥ 1Π6 ππεΐδρβον οὗ {πε ξοπηΐδιη, 
δῃά {πῃ θη, 45 16 1Π]5 νν28 ἴῃς 5βίδίθηθηΐ ἴο δἊὲ 
{Πυϑιγαϊοά, δ ἀ5 ἴμο σοῦ ἤξυγε οὗ [ἢ ἴΓ6658. 

Οη 1}5 5βϑοϊζοη (νυν. 1--ἰ2), 566 Βρ. [εὐ 5 
«(γι οὕδη 1,1ς1-γδῖυσο,᾽ χὶν. 

18. ο ἡ .. . ἰεὶ ῥί». 1.6.  ὙΜΈο- 
ΟΥΟΓ 18. . ..,, ἰεῖ Ὠἰπι᾽" Οοιηραγεα ἴπ6 οοη- 
δισιιςοη ἰῃ Εσςϊυ8. νυ]. 34. 

ἤϑο ἰς, 7 Αἡ δὔγυρῖ ἰγδηβίίοη Βιιϊ 
[Π6 βυδ)εςϊ ἰ8. 5[11 [86 ἠρϑά ἴο Ἄσοηΐσοὶ {6 
ἴοῆσυο, απ ἴῃς ἀδϑῖτο οὗ “"τδηγ" ἴο ὃς 
ἐς χῃλϑοίοῦβ "ΟΥ̓ ΘΆσ ΠΟΥ (ΛΟΓΒ6 1), ΜΜΏΙΟὮ [πὰ- 
Ρ᾽ δὰ Ὀοΐῃ ἃ ὑγεϊθηβίοη ἴο με ροβϑοβϑϑίοῃ οὗ 
υνϊϑδάοπι, ἀηα δὴ ᾿ποϊπδίίοη ἴο ἐχρομὰ 11 ἴῃ 
ννογάβ. δῖ. [2π|65 8665 ἰῇ βδυςδ ποσγά- 5 θη 
ἃ ΤΆΘΙΟ ἰηδίγυμηθδηῖ οὗ νδη Ὁ δηὰ σοηϊθβιοι, 
δῖ, Ῥδὺ] «4150 ἀ15ς δὶ πβΒ δηὴ ἀδθποιιποο8 ἰξ 
(α Οοτ. 1. 17, σεῷᾳ., 11. 1-3) 88 δωριῶι, ἸΏ 
ορροβίοη ἴο ἴδε νυ ϊβάοπη ννὩ]οὮ 15 ἴμ6 ΕΗ 
οὗ ἴῃς ϑρίγιῖ. Βιιξ πεσε ἴἴ 158 ρογίγαγθα ἃ5 ἃ 
ψοΥΚ οὗ ἴδ ἀον}}, ἃ νεηΐ οὗ ἴῃ6 61} ἴῃ [Π6 
Ποατί, Δηἀ ἃ δἰπάγδηςε ἴο φοάϊγ [ἰξξ, δ:. Ρδὺὶ 
σοηϊγαϑίϑ ἰοδοδίηρ 1 τοΔοἢιηρ ; δῖ. [4Π|68, 
νυυδηρ] ης νι ἰονθ. 866 ΟἹ 1. 5. 
αὐτο... ἀπά ἐπάμρὶ «υἱὴδ ἀποαυϊεάρε. 

, ΡΤΟΡΔΡΙΪΥ, “Ἰπτε]Πρεηῖ δη Ργαο! Δ} ννῖδε," 85 
Μαῖϊ. χι. 25; 1 (ογ. ἱ. 19, “ νῆβε δηά ργὺ- 
ἀεηῖ;" “ννῖϑε δηά υπαογβίδησιηρ, 1)ευ, 1.12 
(οΡ. ΧΧ τὨογο). Βιιῖ πο βδγρ ἀϊβε!πετίοη 
1ῖ6 ἴο Ὀ6 ἄγταάση. ΔΝ Ββαΐονοσ τηθηΐδὶ ριῆβ ἃ 
ΙΏΔΗ ΤΩΔΥ Οἰδίπι ἴο ἴδαγα, {ΠΕΥ͂ ἀγα ἴο ὃ6 υεὰ 
ἴῃ ΨΟΓΚΒ, ποῖ ννογάβ : ἴἢ το κη658, ποῖ Τςοη- 
ΟΠ ΙΟΙΒΙΥ 5 ΨΥ  βυοἢ σοηβιϑίοηξ ρογβονοσαηοθ 
88 ἴο 5Πηδνν ὦ σοοά εοπυεγσαίίοη (ταῖποσ 1796; 
δε6. Οἱδὶ. 1. 1; Ηθῦ. χιϊ. 7, ἴοσ [19 ννοσά, 
νν ΒΙ ἢ 15 4150 σοπηηοη ἴῃ ὅ8ῖ. Ρεῖϊοσ᾿β ΕΡρ 51165). 

»ιεεζηδις οΥ «υἰπ4οη.} ΓῊΪ5 σΑΙΤΙ68 1.5 ὉΔῸΚ 

ΑΜΒ. ΠΙ. [ν. 13-Σ σ. 

14 Βυς ἰῇ γε να δἰτῖογ εηνγίηρ 
πὰ 5(τ6 ἰη γοὺυγ ἢααγίβ, ρίοσυ ποῖ, 
δηά 116 ποῖ δρδίπϑς ἴῃς (γυτῇ. 

Ις ΤῊΙϊ5 ννίϑάοπὶ ἀεβοεπάει ἢ ποῖ 
ἔτοπι ἄδονε, θυς 1’ δδγ]γ, 56 5.2]. τ οτ. π 

ἔνση . 
ἀον Ἰ15ῃ. 

ἴο “5ίουνυ ἴο τὶ," σουρ]οα 1} “ οἷονν ἴο 
ΒΡΟΑΪΚ," ἱ. το; δηὰ ἔοσγινασή ἴο ἴῃ ἔἕυσῖμοσ ἀς- 
δοσ ρ[Ιοὴ ἰῃ γΟΓΒ6 17. 

14. ἐπυγίηρ απά “ἐγ Ἐλῖδοσ, 1 Θ6 1 δ Υ 
διὰ ῬΑΥΓΥ-δρ τὶ, ΟΥὍἩ Ζδοίίοι. Ζῆλος ΓΏΔΥ 
06 ΟἴΠΟΥ ροοά οἵ δά Ζ64]; διυῖ [ἢ6 Ὀδά 56ῆϑςε 
Ῥτενδ}}]5 ἰῃ ἴῃ Ν. Τ΄., ἀνθ ψπουΐϊ δυςἢ ἴη- 
ἰογρτεηρ ψογὰβ ἃ5 Τὁσοῦσ Βοῖὸ; ςρ. Αςῖς 
γ. 17. (ἰὴ Ηοῦ. χ. 27, 1ἴ 15 υξρὰ οἵ Οοὐπβ 
ἦεαϊουβ ἱηάϊρπδίοη 85 γενεὰ ἴῃ ἔσθ. ἘἜἘρι- 
θεία 15 ποῖ “5ιτο," δυΐ ἰ5 [6 δογάϊ ἃ σίνδὶγΥ 
οὗ ροϊ!εῖςα] ξαστοηβ, Ἰοδθίης Ῥαγι ιβδηβΒῖρ, 
ἱπίσισυθ. 80 Ποῖα δηὰ [ἢ γεῦβα τό; ςρ. ΡΉΣ, 
ϊ. τό; σ Οοχ. ἱ. 12. 

ἐδὲ ἐγ. Νοῖ τλοσὸ “ υϑγδοῖΥ,᾽ ἀραϊηβῖ 
ὙὮΙΟΣ 411 1165 ἅτ ; δι [86 Οοβρεὶ οὗ ΗἰἸπὶ 
ψἢο 85 ΗΙ!π|56}} ἴῃς Ὑτυςῃ (ςΡ. 1. 18). “1 
ΥΟῸΓ τνυϊϑάοπι Ὀ6ΑΓ8 5 οἷ ἔγι 8 45 ἴθ εβθ, ΥὙΟῸΓ 
εἰογγίηρ ἰ5 ἴπ6 1ἰῈὸ οἵ ϑαΐδῃ δηὰ Απος σις." 
σα]. νἱ, 14, “ Οοά ἐογϑὶά μδῖ 1 βου! ρἵοσγ, 
δᾶνα ἴῃ ἴδε σοδ5 οὗ ουὐγ 1 ογὰ [6908 ( σιςῖ. 
ΟΡ. ἴδ ννογά ἴῃ ομπι. χὶ. 18. Αθονϑο, ἱϊ. 17, 
ἴΠΟγΘ 15 ἃ ἀϊβεγοηῖ σἤδάθ οὗ τηϑδηΐηρ. ὉΠ 
“ διΓ[ΟΓΏ655 ἴῃ τῆς πραγ" ποῦ σθοϑ]]5 [86 
ὈΙΓΟΙ νναῖοσ οὗ ἴΠ6 ουηΐδίη ἴῃ ὙΘΓΘΘ ΩΣ. 

15. ΤΡὶς «υἱάσι ἀερεεπάειρ ποί, φθ} 
ἈΔΙΠΟΥ ἐδ ποῖ ὁπ (οΥΓ [881) ψΨΕΣΟΣ ἀδ- 
δοεηάεῖῃ. Ὑνο Κιπάβ οἵ νυἱϑδάοιῃη ἃγὸ τεςορ- 
Ὠϊδοα ; 85, αῦονθ, ἴψο Κιηάβ οὗ ἔτ - ομο 
βοοά, ἴδε οἴμεγ Ὀδά; 86εὲ σεῦϑε 17. ΟΡ. δ]5Ὸ 
1.17) " ΕΥΘΙΥ͂ ξοοὰ εῆ, ἄς. 

ον αδουε. Οτ, “(τοπὶ οὐ Πιρῖ,᾿" 5υς- 
ξεδίίηρ ἴῈ ἰπηϑρίγαϊίοη οὗ ἴῇς ἩοΙγ ΟΒδοβὶ 
(ςοηϊγαδίεά ψἱῖὰ ““ ἀθν}}}5}.᾽), ψὨιοἢ τῃοϑο 
ννΐο ἰδεῖς νυ ϊϑάοπὶ ἃγα ἴο βεεῖς οὗ Οοὰ (ἰ. ς). 

εαγέῤίν, σομσμαΐ, ἐκυϊ ὁ. Α ἀδβοοπάϊηρ 
εἰἰπιαχ: (1) “ ΕΑΙΉΙΥ," ορροβθὰ ἴο μου )γΥ, 
“ἀρβοθπάϊηρ Τομ αὔονε :" δηὰ ΟΥ̓ 1.18 σοη- 
ἴταϑὲ δοσυλγίηρ [πε δἀἀδά ποίΐοη οὗ ον δηὰ 
στονειρ (ςρ. ῬΆΏΪ]. 111. το); του τδ6 
Μογὰ ἸῺ 1156] 18 ΠΟΐ ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΥ ΟΥὗὨ 61] πηδδη- 
ἴηζ (ςρ. “ἸΕῚ δανε τοϊὰ γοιι δαγίΥ {5 5," 
ἄτς., [οδπ 18. 12), Ὀζ ΠΛΕΓΕΙΥ ἰοςδὶ. (2) “ ϑεη- 
54], ψυχικός, οἰδεννθογαο 4150 στοηδεγοὰ 
“ηρ[ζιιγαὶ," οὗἉ τιδὴ 5ἴδῖθ ὑπύθσ [ἢ6 ἀοχηϊηΐοη 
οὗ 15 οὐ υησγοροπογαῖο πδίυσο, ἢ 411 ἢ 5 
ηδίυγαὶ ἕλοι 65, ἢ ἃ δου, Ὀυϊ ναπης 
(ῃ6 ϑριπῖ, αἰἴθη ἔγσγομη Οοά. 80 1 Οονυ. “. 14, 
“6 παζυγαὶ τηδη σοσονοῖ ποῖ [μ6 {ΠῚ 05 οὗ 
ἴ[δο ϑριπὶ οὗ Οοά;, ἄς; 26. χν. 44, “τᾳ., “ἃ 
παΐμγαὶ Ὀοάγ," ορροβϑὰ ἴο “ ἃ 5ρ᾽ συλ] θο αν :" 
7υάε 19, ““ἐπευαὶ, ποῖ μανηρ ἴδ6 ϑρίηϊ. 



ν. τ6---«8. ΨΦΑΜΕ 5. 1]. 126 

16 οτ Ψπεγε επνγίηρ δπὰ ειγίξ [1] οὐ πιεῦον δηά ροοά ἔπι 8, "ἢ 10 τ, 
Φ Φ Φ Ω ἧς . . εὐ λονέ 

δε. Ξῳ- ἦς, ἴῇετα ἐς Τ᾿ σοῃἤιβίοη ἀπά ἐνοσυ αν] οὐἱ ρΑγΔ ΠΥ, ἀπά ψπουῖϊ ἈΥΡΟ- τύνανρ- 
ἀπό σὰ ΟΓΙΒΥ. ἐδ πῶ. ὝΟΙΚ, 
“- 17 Βυῖ τῃεὲ νγιβϑάοπι τπδί 15 ἔγοπη 18 Απά ἐπε ἔγυϊε οὗ στρ τθουβη 688 

δῦονε ἰ5 ἢγϑι ρυγε, τε ρεδοθᾶῦϊε, 
ρεπῖς, ἀπά ΕΑ ἴο ΡῈ ἱπιγεδίεα, 

() “εν 5}, οὐ “ ἀσσιοπίδο ;"Ὁ [6 ἸΔλϑῖ βίαρο, 
ἴὼ της [Π6 τηλη, ὯὨο Ἰοηρεῦ ἰοῖδ ἴο ΠΙπηθ6] 
18 ροϑϑεβϑθὰ ὈΥ̓ ἃ ϑριγιί,--υΐϊ ποῖ οὗ σοά! 
Τῆς ἰ5 ἴῆς ἀοτηϊηϊοη οὗ ἴδε “βριγιϊιδὶ ἢοϑίβ 
οὗ νἱοκοάποςα, [πε νου] ά-ροννεῖβ οἵ ἀδγκ- 
655" (Ερἢ. νἱ. χ2), νυν ιςῆ Βᾶνε ἃ ψἱϑάοπι οὗ 
18εῖτ ον, ΥΟΤΥ τοὰὶ ἴῃ 115 κιηὰ (Οδεη. 11}. α; 
1 Οὐον. χὶ. 3: ορ. Μεῖϊ. χ' 16); Ὡοῖ τΏΘΓΕΙΥ 
αἰπδι!, θυῖ ἀ!αΌΟ]ο 8] ἴῃ 115 τΛΔ] ΠΥ, ϑεάϊο- 
ἴῃσ οἵδοτγβ ἴο 5β'ῖῃῆ. ὅ6ε6 δῦονς, τεῦϑε 6, “ ϑεῖ οὔ 
ὅτε οὗ Πο]].ἢ 

16. ἐπυσίηφ ἀπά «ἰγ.1] ὅ8ὲ6 οὔ ὑϑῦβα 
1. 

εοαξιαἱον. ἀκαταστασία, 5οΙΛΕ ΪΠΊ68 πιϑοὰ 
οἵ ἱπίογηδὶ ἀϊἰϑογάθσ ἀπὰ δηδυςὮν (1 ΟΟγ. χὶν. 
31:2 ΟΟΥ, ΧΙ; 20); 5δοπηδί!πλ65 οὗ [6 δείιυδὶ 
οὐϊδτολκς οὗ ὕργοᾶσ δηὰ τυμπϊς ἴο ΒΊΟΝ 
ἴδεϑε ἰελά (1μυκὸ χχὶ. ο; 2 ΟΟΥ. Υἱ. 5). Ηδτα 
ΟΝ ἅττα ςοιηρσγεμεηάεά ; οΡ. Ῥτον. χχυϊ. 28 
(ἰὴ τῆς Γ.ΧΧὺ, “δὴ υὑποϑδυϊ του οΓοδῖθβ8 
ἐἰδοτάοτβ." (8566 ῃοῖΐθ Οὔ γεσβα 8.) 

ουεῦ εὐ «υογζ. Οτ᾽ “τϊηρ.᾽ 8566 [δὲ ἀϊ15- 
ΤῊΔ] οδἰδίοριια 1 2 ΟΟοΥ. ΧΙ. 20; (δὶ. ν. 19, 
“44. Ῥετῆδλρβ Ἴσοηηῃοοῖοαὰ ἢ ἴ86 “ ΤΩΔΗΥ͂ 
πιλοῖετς " οὗ γΈΓ56 1, 45 Σεργ ΒΕ ΠΕ ΠΡ 50 ΤΩΔΩΥ͂ 
ἀϊν!άεὰ ραγίῖεβ οὗ ἀϊβςῖρ᾽εβ : ορ. 1 (οσ. 1. 12, 
“ἐφ4..) 1... 4- 

17. ζγονι σδους. . ΟἹ γεῦδ6 15. 

ΓΗ ρώχε, ἰδὲπ. . .] Νοῖ ἃ τῆοσε οηυ" 
τρεταῖίοη οὐ ιϑῖ, ηά, τὰ, ἄς. Ῥυσιῦ 15 
ἤγεῖ ; δηὰ 11] ἴπ6 οἴβεσ 4ι2}1[165 βεσοηά, 85 
ΤοϑῚ 15 οὗ 1015 Ἔβϑθηῖδὶ δι ΠΌυϊε. ΤὨΪ5 15 ἐδε 
«ρἱεάονι οΓΓ 1δε ἄσυε, ἴδε ᾿ητυ ΠΟ οὗ ΒΟΙΪΥ͂ 
ἱπῃοσθῦοδ, ὩΠΟΟΠΞΟΙΟΙΒΙΥ͂ τερε ης Εν}} 1 ἢ- 
ουἱ ἴῃ6 Ρτοςθββ οὗ γεδϑοπίηρ, ΟΥΎ ἴῃς ἀ6Η16- 
πιεηΐ οὗ τ 14] Κπον]θαάζε ; 45 'η Εάθη 
δεΐογο τἴ86 411. ὙΒοη ἴῃς ΟἴΠΟΙ 41}8}1{168 :--- 
“μαραδίε," δοςοογάϊηρ ἴο {πε Ὀ]οπβδίηρ οὗ ἴῃ6 
Ρελοειμάκειβ (Μδιζ. νυ. 9), ἢ}]}] οὗ {μὲ ἱηνναγά 
Ῥεδος οὗ Οοά, δπὰ ννόοσυϊκιηρ δοςογα! ὨΡ}Υ : 566 
ΠΕΧῚ γεσϑο, δικὶ 1 ΟΟΥ. χίν. 3:--- χεπε ε,᾽" ἔλὶτ 
ἀρὰ ςοηϑιάοταῖς δεγοπά [ἢ ἀεπιδηάσ οὗ 5(γῖςϊ 
ππῦοεο, ταδκιηρ δἰοννδηςο ἔοσ οἴθοσβ, ηοῖ ἴεπᾶ- 
οι οὗ 18 ονγῃ σ 8; ΠΡ. “ [6 πιο Κη 658 δηά 
ξαλϊσθβς οὗ ΟἸγιϑῖ,᾽  οσ. χ. 1; δηά 5866 
ι Τίσι. πἰ. 13: ΤΙ, 1. 2; οὗ οοῃβιάθγαῖθ 
[ρλοῖοῖβ, τ Ῥεῖ, 1]. 18 : ἴο [15 συλ γ ἴῃ ΕΟΙΙΧ 
Τεπυ! ] 5 ἀρρεδὶβ, Αςῖβ χχῖν. 4.:--- 6757 ἰο δε 
ἐπίγοαϊεά, ἢ ΟΥ “Ῥοσδβυδὰϑᾶ," ποῖ οὐδιπαδίς ἴῃ 
οὔδ τίευν οἵ [πϊηρ5, Ὀυΐϊ σΔη ΠΕ]γ τοςεἰνίηρ ἴΠ 6 
ξυγγεϑοπς οὗ οἵδποῦβ (ηοῖ ἰουπὰ οἰϑενν μοῦ ἴῃ 
Ν, Τ.: [86 δυδδίδπαθνυθ οὐουσϑ ἴῃ 4 Μδος. 

5 ον ἴῃ ρεᾶςε οὗ τπεηὶ τῆδι πιᾶῖζα 
ρμεᾶςε. 

χὶ!. 6) :--ἰἰ Δ] 9 πιέγῷ απά φοοά ἡγιωϊ:,7 1.6. 
ἴε νου ΠΟΙᾺ ἃσγὸ ἴῃς ἔυ]Β]ηοηῖ οὗ {Π6 
ΓΟΥ͂Δ] ἰὰνν (11. 8), ηοῖ ἴῃ Ιϑοϊαϊϑὰ ἀθεάβ δυῖ ἴῃ 
ἔυϊπα585, ροοὰ τ] Ρ5 θείην σοΠ ΠΌΔΙ Ὀγουρβῖ 
ἔοσῖ ἢ τοπὶ ἴδ6 βοοά ττγοᾶϑυτο οὗ (δε Πεοατγί :-- 
“ αυίδομξ ραν αἰ" (οΥ, ἃ5 ἴμ6 χηδγφίη, 
“ «υγαησηης ); ἴθΈΓῈ ΔΓῈ δενογαὶ Οἴου ἰηΐο- 
Ῥγεϊδίίοηθ; 2.5. “ὔοῖ Ἰυάρίην οἵ οἴδοιβ," 
“ηοῖ ἀουδίϊηρ ΟΥ̓ σΔρΓΟΙΚΙΥ ποβιϊαϊίηρ." Ξε 
ἅτε ποῖ πηυςῇ μεϊρεά Ὁγ τι πὸ αὶ ιἰδᾶσο: [86 
ννογὰ ἀοα5 ποῖ ὁσοὺγ ἅρδιη ἴῃ Ν. Τ ογ υχΧΧ: 
με σοηϊεχῖ 15 ποῖ ἀδοϊδίνε : δηά 4}1} 16 ὑσο- 
ροϑβεά ἱπίογργεϊδ[οηϑ ΠΊΔΥ͂ δε ἀδάιυςοα 1} 
ΙΏΟΙΕ ΟΥ 658 ὈΓΟΌΔΟΙΠΥ ἔγοπι [6 5ΘΥΘΓΔΪ 
τλοδηὶηρ8 οὗ ἴδ6 νετὺ διακρίνειν, -νεσθαι, “ ἴο 
ἀϊἰδεϊηρι ίϑη, τλλκο ἃ αἰβἔεγεηςο," “ἴο ἀϊθεν. 
Ουζ εδοῖςε [165 θεΐννθθη “ σοι ννσδηρίηρ ἢ 
δηὰδ ““ ψδουῖΐ ἀουρλίϊην : ἀηὰ σἱῖδουῖ 
ὙΣΔΩΚΙΐηβ ὑεβῖ δοοοσάβ ψ ἢ ἴΠ6 ρΘΏΘσαὶ 
1ά68. 

αὐἱἰδομξ ὀγῥοογγ. ῬΓ͵ΘαυΘΏΓΥ υϑε 85 
δρι δεῖ οὗ "Ἰονε" δηὰ “ ἐδιἢ" (Ά οι. ΧΙ. ο ; 
ι Ῥεῖ, 1. 22: 1 Τίιμ. 1. 5, ἄζς.), υπξεϊχηεά, 
ΤΟΑὶ ;--τΡοΥὮΔρ8, δ'ϑο, σου (Π6 5εἰϊΐκοοη- 
δοϊουϑη685 ννὩϊοῖ σῖνοβ ὄυθὴ ἴο οὔθ ΨΠΟῸ ἰ8 
δίησογε ἴῃς δἱγ οὗ δοϊίηρ ἃ ρασί. 

[τ ΤΔΥ Ὀς ΒεΓα σερεαϊθά, τδδῖ ἴπ δ.. [Δπη68, 
“ὁ ΧΟΥΚΒ᾽ ΔΙῸ ΨΟΙΥ ΠΟΔΙΥ -- “Ἶονο .᾿ δηά 
“ γγιβάοχῃ " 15 “ Ῥγδςί!οδὶ Βο] 655." “" Βοδοὶά, 
[Π6 ἔδαγ οὗ {86 1 ,οτγὰ, ταὶ 15 ψνίϑβάοῃι ; δηὰ ἴο 
ἰερασὶ ἔἴτοτῃ ΕΥἹ] 15 υἱῃάογοϊδηάίηρ, 7οὉ. 
ΧΧΥΙ. δ. [Ιἴ ΣΠΔΥ͂ 6 υ86}} ἴο ΠΟΠΊΡΑΓΟ 
ἴῃς ροσγίσαϊζ οὗ νψιδάοπι ἤεοσο, ἢ τπαΐ οὗ 
ἸΙονε ἷἴπ 1 Οοσ. χὶ. 1--8. 

18. ΤΏς εἰηρμδίς ννοσγάβ ἀγὸ ὁ 2δερι ἐδαΐ 
"παῖε ῥεαεε; ἴῃοϑθε αἰοπε δον ἴπ6 βεϑὰ ὥΌσΩ 
ψ ΙΓ ἢ τΠ6 ἔτι οὗ στρ ϊδουβηθ58 15 ραϊπογοά, 
ΤΠ6 ψοσκ οὗ ἴδε ρῬΡοδοεπιακοῖβ (Μαῖ. ν. 9: 
ςΡ. (οἱ. 1. 20, ΒΕΓΘ [15 [6 ψνοσκ οὗ ΟΠ γῖβὶ "8 
ἴονθὴ 15 115 οὐσὶ σεγαγά : δηὰ ἴπι.5, 1ἔ νὰ 
[γαηϑίδῖε “ἴοσγ δαὶ (πδῖ πιακο ρεαςς," ἰΐ 
ςοπ68 ἴο [Π6 5απ|6 {πίηρ ; [ῸΓ 85 ΠΟΥ͂ 5ΟΥν, 
ΤΗΕΥ͂ ΤΕΔΡ : Ῥ6ᾶοε 18 ἴπε δεριπηίηρ, τη ἀ]ε ἀπά 
Θηά: ἰτ 15 ἴῃ {ΠΟΙ Ποαῦῖβ; ἰξ 15 1ΠῸῚῚ ῬοΥΚ 
δηᾶὰ {πεῖν στ ρῃϊοουβηθ58 (Η6Ό. χὶϊ. 11); [ξ 18 
ΠΕΣ ρτοαΐ σγενναγὰ :---ϑοννὴ ἴῃ [Π15 ψοτ]ὰ: 
τελρεὰ, ὄνθῃ ἴῃ [818 ψοσὶ, δου ποῖ ἴῃ 
νον [δϑῃίοη (}ῸὉ χῖν. 27); διιΐῖ ἀῦονα 
811, δηὰ ρῬεσίδειγ, τη [86 τννογ]ά ἴο ςοπηθ. 

φΥ τὶ διεοιαπεις.} 1.6.7 “ ΙΟΝ 15 τρῃϊοου- 
πέ55," ποῖ “ἊΨ ῈΪΟΝ τὶ ρῃθουβῆθθβ Ὀθαγβ. ἴῸΓ 
τ ἰ8 ἰ8 1156} {πε ἔγυϊξ, ποῖ (6 ἴτϑο: βοὸ ἰδϑῖ 
ποῖα, δηὰ Ηοδ. ἢ. ἐς. 
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"ον, 
ὀγαισέξερε. 

ΦΑΜΒ5. ΙΓ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΙΝ. 

1 Ηξ αγέ το εἴγίνε ἀραΐμεέ ἐουφίομ 6:5, 4. ἐρ" 
ἐρριβεγαρεί, αὶ 2γίάε, τι αἰείγαείίογε, αμαὶ 
γατὰ ἡμαάρσηιοη οὗ οἱλδγ 13 αμα »ποὐ 10 δέ 
εοη πάτερ ἐμ ἐλέ σμέχρς οΥ τοογίδἦν διεξ- 
πῶ, δι νά ευεῦ 9.77 1λἀε τεϑεεγζαξρεῖν 
οΥΓ δὲς “ὕ, το εονενεῖ ομγεοίνες απα αὐ Ομ 
αὔαϊγ: 19 Οοαὶ'» δ»γουΐάξρεέ, 

ΕΟΜ νβεπος οὐπιξ νγᾶτϑ δηὰ 
᾿ΒρΒτίηρβ ἀπιοηρ γοὺ ἡ εὐη 

ἵν. 1--4. 

ἐδέγ ποῖ ἤεηῆςε, εὕεη οὗ γουγ [] 515 ἀὐὸὶ 
τῆλ νγᾶγ ἰῇ γόοιγ τι Θμ 6Γ ἡ 

2 Ὗς ἰἸυβῖ, ἀπά ἢᾶνε ποῖ: γε 
ΚΙ], ἀπά ἀεβῖγε ἴο ἤᾶνθ, πὰ σδπποῖ 
οδίδίῃ : γε ἢἤρῃι δηά ννγᾶγ, γεῖ γε 
δᾶνε ποῖ, Ὀδςδιιϑε γα δϑὶς ποῖ. 

4 Ὗς δ8ῖς, δηά γεςεῖνε Ὡοῖ, θβεσδυβε 
γε δὶς Δπ|ῖ838, [ἢδλῖ γ6 ΠΙΔΥ σοπβιτης 12 
προῃ δια Ε]Ἰυρῖβ. 

4 Ὗπε δαιυϊτεγεῖβ δηὰ δάυϊζεγεϑβοβ, 

ΠΗΑΡ. [ΝΡ.--1. Α γνραϊπει {τδηβιτοὴ ἔτοτα 
[86 ἰάοαὶ ἴο ἴδε δοῖιιδὶ, 411 ἴπ6 πῖοσὲ ΕΠ ΚΙ Πρ, 
ἔγοπῃι 15 δυσγυρίηοβθ;; Ὄϑρεοὶδ!ν 1ξ να τοδὰ 
(845 [ἢ., Τάξ, Ττρ., ψ Α Β δὲ (Ὁ, ἄς.) 
ὙΔΘη06 ΨΙ8, δὰ ὙΒοπ006 ΒΡ ΒΤ ΏρΡ8 
Διλοῦᾷ γου! Ηἰοτῖο [Π6 ἰδηριᾶρε [85 
θοοη σοηογαὶ ( δ υῖ 111. 14; “γ Βοσς," 
16): θυΐ ποὺ ᾿ξ 8 “διηοηρ γον; δηὰ τῆ6 
οιιναγὰ γοσκ δοίην τοσορηϊϑοά, ἴῃς Βιἀάδη 
ΒΟΊΓΟΘ 18 ΞΟ ἢ ΐ ἴογ: ΤΡ. 11. 12. ΨΜΒΕΙΒΟΣ 
1656. ψγοΓο γι 8 οὗ (50- δ δα) τσοὶ ρίοι8 
Ραγίοβ, οσ ἰπαϊνιἀτ14] ΓΙν ΑΙ ΓΊ65 ἔοΥ 56 ἤϑἢ επάϑ8 
845 ἴθ ἔοϊοννης ψνογὰβ ΣΩΔΥ͂ δυρρεσί ([1||- 
εαϊίοη δδουΐ »ηερρε δηὰ “ἐμμηε 18. 1655 11Κ6]γ)), 
{ΠΕΥ εγε οσκβ οὗ ἴῃς βεϑῆ (566 ἴῃ ΟΔ]. ν. 
19--21, ΠΟΥ τις ἢ [8656 ΠΟΙ ργ 64) σοτηης 
οὗ μιυὶς, ᾿ἰῖογα  γ, Ρ19 8 8. }»98, 5155 οὗ ρ]Α5ῈΓῈ 
ΤΑΛΏΟΥ Τῃδη οὗὨἨ δνδζίοθ ΟΥΓὁ ΔηΥ οἴδεγ ἕονρπιὶ οὗ 
στοορά; 850 ἴῃ γεῦβα 3, “1Πδἴ γὲ ΠΙΔΥ͂ ΠΟΠ511ΠΊ6 
ἴξ οὔ ΥΟΌΣ ΡΊθαΒΌΣΟΒ:" (ρ. 4150 ΤΊϊ, 11}.. 1; 
δῃά Χεοη. Μεῆ. 1. ἰ1. 23, ἐν τῷ σώματι 
συμπεφυτευμέναι τῇ Ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ πεί- 
θουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν. 866 4͵50 ΟἸσπι. 
Ἐοιι. 1. 46. 

ἐδαξ «υαγν΄ ἱπ γον" »ποριδεγ. 5] Ὀ βετθηΐ 518 
Ῥοβϑοβϑϑίηρ ἴδ 8Έν γα ΤΟ ὉΕΓ8. 48 ἴΠῸῚΓ ἰη- 
βΒίγυπηοηΐβ: 85 ἴπ6 ἐγα, {πε Παηά, οἴδηάβ, Μεῖξ, 
γ. 29, “ἐ44.; οΡ. Κοχι. Υἱ. 6,12, 13: ἴη (ΟἹ. 1]. ς, 
ὉΠποΐθδη ἰιιϑῖθ ΓΘ “ ΥΟΌΣ τ 6.5 ΜΝ ΒΙΓ ἢ ἀγΘ 
ὍΡΟΙ 86 ἐατῖι." 80, “ ΠΟΒΗΪ Ἰυϑῖ8 ΜΙ Οἢ 
ὙΝΑΓ ἃραϊηβὲ ἴδ6 501}, τ Ῥεῖ, 11. τας ΒΘΠΟα 
ΒΟΙΏΘ ΒῈΡΡΙΥ “ἀρδιηβϑὲ ἴΠπῸ 5800] " ὮοΓο,---ῇ6 
βίγι εὶς θείης Ὀεῦνεθη ἴῆθβα ΤΟΙ 6.8 δηὰ 
16 ἴγὰς 5861; 5866 Κομῃ. γ]]. 22... Βυΐ 50ςἢ 
ϑΌΡΡΙεπΊ [8] ἰάφρδβ ΟὨἿΝ [ἰπ|ϊξ ἴΠ6 τηθδηΐηρ. 
ΔΙ ΒΕΓΟΥΟΥ ἴποβε ἰυ515 οχίϑὲ ὑησοπίγο] δά, 
ἴπογο 18 ςοηδιβϑίοη. ΑΥ ΒΕΙΠΟΓ πῃ σοι δ᾽ δου 
ἴο δηβίανθ ἴῃ 6 τηδῃ, Οὐ ἴῃ τη] ςσοπῆϊςοῖϊ, ΟΥ 
ἴῃ Ρυγβυῖς οὗ βοτὴς βρϑοῖαὶ επά, 1 οῖγ Πογηηδὶ 
βίδίε 15 ννᾶσ. “ἼἼΒῈ ΨΔΑΥ οὗ ρεᾶςσθ [ΠΟῪ ἢᾶνα 
ποῖ Κπονη. 

2, 8. ΤΠοδο δοουβδίίοηβ αν βϑοηθαὰ 850 
ἱπογοάϊ δῖ, 45 Ὀσοιρῆϊ ἀραϊηδῖ ἴΠῸ ἀ15ς1}168 
ΕΥ̓͂ Δὴ Αροβίϊο, [δὲ ἔογοθαὰ Ὄχρ απδίοηϑ ἤᾶνα 
θοθη δἀοριθὰ ἴο Ἔνδάς πε. Βυΐ {ΠΕΥ͂ δ 
Ρἰαΐη δηὰ ςοηβίϑίθηϊ : οΡ. τ Ρεῖ. ἱν. 15, “1,εἴ 
ὭΟΩΘ οὗ γοῖ! 5Β0}ΠδῚ 48 ἃ τ] ΓΘΥΕΓ ΟΥ 85 ἃ 
(εξ ἄς. ΝοΥ σδὴ νχὲ οὔδηρε δἰ ἰηΐο ἐπ 

{φενενττε ἰηΐο φθονεῖτε) 848 δᾶ5 Ὀδεη (που ρὮῖ 
Ρἰδυιϑιδῖε. Ὅτε, “γε ΚΙ] δῃὰ τὸ 6810 "8" 
15 ἃ ἰΔπΊ6 δχργθβϑβίοῃ : δυῖ ἰἴ ΤΑΥ͂ ΒΕΙΡ 5 ἴο 
ἴδ νν Ὡς ἢ ὈΓΟΡΔΌΪΝ 18 [6 γτοὰ] σηθαπίηγ, 
ΘΟ ΡΙΑΥ [89 Ἰυσάθσοσβ δηὰ προδ]οΐβ." 
5εε Αἀαϊξίοπα! Νοῖε (Α) δῖ εηὰ οὗ ἙΒδρίες. 

ΓᾺῊ5 γεγο 15 ϑουλθίτη68 αἀϊν ἀοὰ ἱπίο ἕῆγος 
Ραγίβ,---ἰ. γε ἰυδῖ .... «Οἱ 21. γε ΚΙ . .« «οἱ 
1. γε ἤρῃξ . .. .; ξο]Ποοὰ Ὁ ἴ[ἢ6 ρσοποσαὶ 
ἐχρίδηδίίοη, “ θεοδυϑα γε δϑκ ποῖ. ϑοπιο- 
Ε{π|65 ΟΠΪΥ ᾿πῖο ἴννο,--ἰὁ γε ἥρῆϊ δηὰ νυᾶσ, γοεῖ 
γε πᾶνα ποῖ᾽ δοίηρ ἃ σεοδριτυἰδίίοη ἴῃ 1Π6 
ὙΡΙῪ νογάβ οὗἩ γϑῦβε :, τ [6 δα ἀϊτίοη οἔ 
86 γθᾶδϑοῦ. Βιυΐ “γεῖ᾽ 15 ομιτεἀ Ὀγ 1μη., 
Ταάξ, Ττρ., ἀβοσ Α, Β, δὲ : 80 1ἴ 15 θεῖῖοσ ἴο 
ΤΟΠάοσ, κγὸ δγηῃΐϊ διὰ ψὰασ. 9 δδνο 
Ὡοῖ, ὈθοδΔπδ0 γ0 δϑὶς ποῖ; γ06 88 δπϑὰ 
τοοοΐὶνο ποῖ," ἄς. ὙΠὸ τπϊηρ “ δοκοα ἢ ̓ς 
Ὡοῖ 5ρεοδοὰ; δυΐ 566π|8 ἴο 6 βοσποῖμιηρ 
ὙΏΙΟΙ ΠΊΑΥ ὃς ΤΡΏΓΠΙΪΠΥ ῥγαγεὰ ἔοσ, Μαῖϊ, 
Υἱϊ. 71} [|οδη χνυ. 7. Τῆς ἢγβὶ ἔδυ 15 {δῖ 
ΠΟΥ δ5κ ποῖ οὗ Οοά; δηά 50 οπὲ σβῃ Οπ]Υ͂ 
Βαὶῃ (ἢ δ 4110 ΟΥ̓ δηοῖδοσ᾽5 ἰοϑ : μοῆσδ 
ἴπΠ6 ννᾶγβ δηὰ ἤρδίηρβ, θη οὴθ ἢδ85, δοὰ 
ΔΠΟΙΠΟΥ σδπηοῖ οὐΐδίη. Τθε βεςοηά ἔδϊ 
15 [οῖγϑ, νγῆο ἀο 85Κ οἵ σοά, δυῖ 45}κ “" 4Π1155 
(μοῖ “ ἰπ 11] ἔαϑῃϊοη," υΐϊ “ νῈ ἢ εν ἰηϊοης ἢ, 
1μδὲ ΤΠΕΥ ΤΩΔΥ σοπβιπις (156 ὑρ, νγαϑῖθ, 85 
Μαγ. νυν. λό; ςορ. 2 Οοσ. χιὶ. 195) ἴ 8 τμοὲγν 
ῬΊΘΑΒΌΣΘΒ (566 Οὔ ΥΟΓΞΘ 1), ἰἢ 56 η5:. 8] δηά 
ἉΝΟΓΙΑΙΪΥ ᾿ηἀυϊρεηςα. διυςῇ δϑκίηρ Δ Κοβ τπδὲ 
νι οἢ ταῖρῃῖ Ὀ6 ποῖ 61] ἴῃ 1156], 6ν}} ἴο [Π6πὶ : 
1 866Κ5 ἴο πιᾶκε Οοά [Πε6 ᾿πϑίσγυτηοηΐ οὗ ἐδμοῖγ 
ἀεϑῖγθβ, ἰηϑιθδα οὐ ϑυδ)οςπρ ἴλ656 ἴο Η ἰπι. 
Ργαγεγ, νι ουζ ἴΠ6 ϑριγῖ οὗ ῥσγάγεσ, ἢ45 ποῖ 
πε Ργοϊηΐθο οὗ ὑύαυεσ, δηὰ ἰ5 ποῖ πρασά. 
Ῥογπαρβ [πἰ5 15. νν6]]. “ὝΠε ἴοο ἱπάιϊσεηϊ 
ξοάβ," 8475 [ὑνεπδὶ (ϑ8αῖ. χ. 7), “βᾶνε δῖε 
πον οὐδγίῆγουννη ὑνῆοΐϊα Πουϑοῃοϊἀ8. ΌὈΥ 8ῃ- 
ΒΥΜΟΓΊ Ωρ {ΠΟΙΓ Ῥγάγοσβ." Βιι ἴπ656 τήθη ἄννε]] 
ἢ υποαῦϑῆοα στοὰ οἡ ἴπε “άνε ποῖ; 
ὙΥΠΟΓΘΔ5 ΤΟΔῚ ὈΓΑΥ͂ΘΓ ΓΕΟΙΊΟΥΟ5. ΟἿἿΓ 56Η 5 655 
ὈΥ̓͂ ουγ ςοηβοῖουβ γοϊδίίοη ἴο Οοὰ : δηὰ ἔ3πι 
Κποννβ [πὶ ἰἰ 18 ἀηϑννοσγεά, ὄουθὴ θη ΟἴΠΘΓ5 
σΔῇ 566 πὸ ΔΙ] ππθηξ. 

4. αάὐμεγεγ: απά αὐμἰεγειε5.ἢ 1 (15 ἰ5 
(6 ἴσιις τοδάϊηρ, δπά ἴῃ νυυογὰβ ἅἂγὸ ἴδϊκοῃη 
᾿τΟγάΙγ, τς ἸΒουγῆϊ δάνδηοος ΠΌσλ “ ἰυ5ῖ8 

: ον, 
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ζηον γε ποῖ δας τῆς ἐπ θη ἀβῃΡ οὗ 
ἴδε νοῦ] 15 ἐπι νι (σοὰ ἡ τ ῃο- 
βϑοενοΓ τπεγείογε Ψν1}} θὲ ἃ ἐπιεπα οὗ 
τε νγογ]ά 15 τῆς ἐβεπγ οὗ Οοά. 

ς ὃ)ο γε τῇϊηϊκς τὶ τῆς ϑοπρίαγε 
ΞΔ ἴῃ ναί, ΤΕ β8ριπτ τηδὲ ἀνε] θῇ 

40, κα ἴῃ 8 ἰυϑίεῖῃ ἔτο επνγὶ 
[-ἘΎΖΙ 

6 Βυς Βα ρίνεϊῃ πιοῖΐεὲ ρῦδοςδ. 

ὙΝΒογείογε ἢς 8411}, δ σοά τγεβίβεεἢ ὁ ξτον. 9, 
(ἢς ῥχγουά, θυῖ γίνει ργᾶσος υπίο (ἢς σ Ῥει. κ. 5. 
ΒυπΊ0 ]ς. 

7 ϑυδπιῖς γουγβεῖνεβ τῃεγείοσε ἴο 
(ὐοά, Ἀεβίϑε τὴς ἀεν!, ἀπά μα ψ]}]} 
Άεε ἴτοπὰ γοι. 

8 Ὦγαν πίρῃ τὸ Οοά, ἀπά δε νἹ]}} 
ἀγα Πρ ἴὸ γου. Ἰεδπβε γϑωρ 

δηά ρἰδάϑιγος᾿ ἴο ουὐετῖ δόΐϊβ οὗ δεϑυ “5ἰ:. 
Βυΐ τ18ὲ “οηἀϑδρ οὗ ἴῃῇ6 νοι], ΕΏΠΩΙ 
ψ}} Οοά," 5πενν5 τ1πδῖ ἴη6 ᾿ΠΘΒΏΪ 5ἰη, ευθῃ 1} 
ἸΠΟΥΔΪΥ ἱτιρυϊε, ἀοε8 Βυΐ 5ΞΥπιθο} 156 ἀρο- 
δἴλϑύ ἔγοπὶ Οοά, δεςογάϊην ἴο ἴῃς υϑᾶξε οὗ ἴῃ 6 
Ο. Τ. ρῥσορδεῖβ, 'π ϑρεδιηρ οὗ ἴποϑα γῆ0 ξῸ 
ΝΟΥ βδησε ροάβ; ς. χ. {Ἔτγϑπὶ. 11|.,) Η οδεᾶ 
τι. πὶ., ἴν. ἄς. 80 δῖ. Βδυὺ] 8ρεᾶκβ οἵ ἴῃ8 
Οοαπι λη ΟΒΌΤΟΝ 45 8 υἱγρίη ἡ Βοσὰ πὸ δαά 
ἐβρουΞξεά ἴο (μησὶ (2 Οοτγ. χὶ. 2); δηὰ “186 
τρλιτῖδλρε οὗ ἴΠ6 1.3πὶ0 στονη5 [πε ἘπνεΐδΡ 
ὕοῃ οὗ δῖ, Ιὁδὴ (χίχ. 7, χχὶ. 9). [1 ἴβοβα 
ὍΠ 0 ἅγο ἐξρουϑεά ἴο ἴδε 1 ,ογὰ σοπλθη6 ΟΒΕΥ 
Ἰστες νπῖρ Ηἰ5, 1Π15 15 ὑσεςίβε! Υ [ῃε βρίπίμαὶ 
δυο ἡ ὨΙοἢ (ἢ6 Ῥσγορμεῖβ ἀεηουηοθ. Βιυῖ 
ἴδε Ξριτ.2] δηὰ ΟΔΥΠΔ] 59 ὑγεηῖ παπηά ἴῃ 
μδηδ (45 ἴὴ ἴῃς ἀδγ8 οἵ Μοδὺ δηά Μιάϊδη, 
Νυπ), χχυ. 1 {Π6 ἰενγὰ γε οὗ Η οδι βεηάοῃι. 
ΤΟ οὔθ νγὰβϑ ἃ ἀεΥ}}}5 βδοσαιθηΐ οὔ Ἷδ6 
οἴδεσ. 

Βυϊ (ἢ. δθοσί δυϊδβουο5 (Α, Β, δὲ, ἄς, 
ζοϊ]οπτοὰ Ὀγ 1.π., Ταξ,, Ττρ.) μάνα ΟΣΪΥ ἴδε 
ψοτὰϑ “γε δά] 16 5565, ΜΠ1ΟΒ 18 πιοσγε ἀ1ΠΠἔ- 
οὐ [5 ποῖ ᾿Κοὶγ τΠδἱ [ῃς ἔετηδὶθ ἀ15ς 1065 
ἅτε εἰπρὶοὰ ου ἔοσ σεῦυκο. {1ηὴ [δε Ο. Τ. 
ἤζυτε, Οοά 15 αἰννδᾶὺβ ἴἢε Ὀγδορτοοπὶ ΟΥ 
Βυσδαηά, ἴο ν᾽ οτῃ ἃ1}1 Ηἰ5 ρβεορῖὶς ἂατὲὸ νεδάθὰ 
([ετετὰ. αηὰ Ηοϑβοᾶ ἀδονε αἰἴθα ; ςΡ, 154]. Ἰχί!, 
4. 5); δῃηὰ 50, ρεσῇδρβ, 411 (πλλ]6 δηὰ ἔεπιδὶς 
ΔἸ1Κ6ὴ ἅτὸ ἀσϑιρπιδίθα ἰὴ {πΠοῖγ ὑπ Π 1] Π655 
ἂἃ9 δἀπ]ζοτοῦ δ ΒΡΟΤΒΟ0Β 0} δὲ Ζογά. ΤῊΪ5 
πουϊά τυελκοη ἴΠ6 τεΐεσοηςς ἴο ἰιι515 οὗ ἴΠ6 
βοὴ ' τουβὸ 1: δυῖ ροϊηΐ ΠΊΟΥΘ ΒΠΔΓΡΙΥ ἴπ6 
τἩΆΓΏΙΠΡ ἀγχαϊηϑσί ἴῃ ννοτ] 8 ἰούθ 45 (1η οὐ 5 
βρουϑε) δάυϊζετουβ. Ῥοσθδρβ Κοπι. Υἱἱ. 4 
ΤΟΔΥ Ὀ6 ἴδίκεη 85 ἔδνουσίηρ [15 ἱηϊεγργοϊδίίοῃ. 
[115, Ποτνευου, ΤΟΣΊΠΥ οὗ γοσαγκ [παῖ οἰσε ῃο γα 
18ε ϑδροῦϑε οἵ Οοά οὐ Ογῖϑί 158. ποῖ δη ἱπάϊ- 
τ υδὶ, Βυΐ αἰνγαῦϑ ἃ Οδυγοῖ ΟΥ (ΟΙ ΠΥ, 
Ῥεϑοηϊδεά 88 ἃ [Ἔπ|816. ἀπὰ Ηοῦδηδηη 
κυρεοσῖϑ [8δἵ [ἢε ἐετηπ!ὴ6 ὑνογά πιδύ ἢᾶνα ὈδΘη 
υϑε τη ςοηϊετηρὶ οὗἉ [86 “ Ἔβετηϊηαῖς. 

“2, επάεδὲρ φΓ ἐδὲ «υον 4.) ΟΡ. 1 Ϊοβη 1]. 15, 
16,-ἰΒε τνοσ], 45 δηϊδροηϊβες ἴο Οοά, ᾿γιηρ 
πρδεῦ τὴς ρόννεῖβ οὗ ἀδγκηο55 δηα ΤΠ ΙΓ ὈΓΙΠΟΘ 
(ΕρΒ. 11. 2, νἱ. 12; [οδη χίν. 39). ῆὲε πιυκῖ 
τοῖο οὐγ “βοῖςο; “ὙΥἴα σδηηοῖ βϑεῦγο Οοὰ “ηδ4 
ήχτοσηοη "ἢ (Μ δι. τί. 24). ὙὟΠΘ ΤΟΥ “Μ1]} ἢ 
(“νουἹὰ Ῥὸ ἃ [πΠοη4᾽)) ἴο γκαὶη {π6 τοῦ] δ 
ἔχτουγ ᾿πουγϑ οὗ [ἴ56} [6 Θηπ ΠΥ οὗ Οοά. 

Βαϊ τόῦβεβ 4-6} γϑαυΐγο ἃ ἰΟ ΒΟΥ ἜΧΑΔΠΊΔ- 

Ἕοη, νυ ϑιοἢ νἹ] δ6 ἐουηὰ 31 ἴδε οπᾶ οὗ 16 
«Βδρῖοσς (Αἀά. ποῖε Β). ΤΤῆε [ο]ονλης ραγᾶ- 
Ῥῆγδϑθο οοηίδίηβ [ἢ6 ταβ0}1:-- Υὸ δάυϊζογουβ 
βρου565 οὗ ἴῃς 1 ογά, ποὺ γε ποῖ {πδξ ἴο 
Ιονες {86 ψογιὰ ἷβ ἴο 6 {πε΄ ἜπεῦΥ οὗ σοὰ 
Ογ [δηκ γε (παῖ 41} ψ ὨΙΟΝ δοτίρίυτο βδ ἢ 
οὗ [Π15 τοϊδιίοη οὗ Οοά ἴο τηδη 18 υπϑδηίηρ Ὁ 
Ῥαβϑίοπδίοϊυ, ἃΥ, ψ] ἢ ραβδίοη ἴπαΐ 18. ὄουθῃ 
τεττίδῖο, Ηε γοασηοῖῃ Ὸγ ἴδ ὁηῖτο 
βίο οὗ ἴῃς ϑρίσιῖ ψ ςἢ Ηδ Ἡσεὶε ξᾶνε 
ἴδ᾽ ἄννε}] ἱπ υ8 (κατῴκισεν 8 ἴο Ὀς τοδά, 88 
1. Ταξ Τις. αἴεγρ ἃ, Β, δὲ). Βιυΐ ἱἴπ 
ῬΓΟΡΟΠΊΟΩ ἴο Ηἰΐἰ8β Ὀυγηιης ᾿οΔΙΟΌΞΥ 18 ἴῃ 6 
δΔουηπάδηςε οὗ [πΠ6 γταςς ἴπαὶ Ης ρινεῖῃ. [{ 
8 [6 τηδᾶϑιισε οὗ Ηὶ5 ἐπἴθηϑε Ὑδαγηιηρ ἴοὸσ 
:5. Νοῖδιηρ βδογί οἵ Ηἰβ ἴον οουϊὰ ρΡ8985 
ἰηΐο δυρῇϊ 50 τουτῖδ]ς 1!" 

θΘ. Τρεγεζογε δὲ “αἱἹδ.] Ῥαῖδον, “ἐξ δα," 
ἑ. δ. “16 δοεγρίυγε," 85 ἴῃ γοῖβϑὲ ς. Ουοίοά 
ἔγοτῃ σον. 1.34 (ΧΧ}, Ἔχοορῖ τῃπαΐ “Οοά" 
ἰ8 Βογὸ ϑ δϑετυϊοα ἔοσ “ἐδο 1, ογὰ," 45 ἱῃ τῃς 
ῬΑΓΔΪ6Ὶ ραβϑθᾶρα (Ὑπεσο ἴποῦο ἅτ β6ύθγαὶ 
γΟΥθ4] σοἰποϊάθηςθβ), τ Ῥεῖ, ν᾿ ς. 86 ἃΪ30 
Ἀοπι. χί. Ἰό. ΤΒῈ “φγουά ἅγζθὲ 1Π6 
Θηοτἶ68 οὗ Οοά (τνοῦβε 4), νἱενγθὰ 45 σγϑῦεΪβ ; 
[Ο]]οννεσβ οὗ (86 γεῦεὶ Απροὶ (νεσβα 72) ἡ Ποπὶ 
ὍΘ ΑΓῸ ἴο Γεβίϑί, ἀῃὰ ψῆο 18 δας ὉΥ ἴἢο588 
ὙὙΠὸ δυμμῦ]ς {πσηλβοῖνοβ. 

7. ΤὮΘ ςοἰποϊάσηςο5 δ τ Ῥεῖ, ν. 5-} 
ςοπίϊημο ; ἴΠ6Γὲ 18 4150 ἃ γσγοΐεγθηςε ἴο ( σιϑι ̓β 
Τειιρίδτοη (οβρθο!ν Μαῖῖ. ἵν. 1ο, 11);- 
4}1 [Ὀγθθ ραϑϑᾶροϑ [ϑϑΈ γ]ηρ ἴο ἴῃ6 ΡΕΓΒΟΠΔΙΥ 
οὗ ἴδε Τεπιρῖεσ (5ε6 ἴοο [ὑΚὸ ΧΧΙΙ, 31, “44.), 
νὴο ἀρρεδῦβ (458 δἰϑθῦγῃογο) 45 ἴδ6 ῥτγίηςε οὗ 
115 ννοσ] ἃ ; ννῆοδβε [ἢ γ8}}5 [Ὡ6 ἔτι οη5 οὗ τῃ6 
τος ὨΘΟΘΒΘΑΓΠΥ Ὀοοοπια (δὴ χὶϊ, 31, χὶν, 
30). 

ἐδεγεζογε Βεοδυβο Ἐὲ5. 80 δ βϑίοη 1π|- 
Ρ]168 ἴπε μυπ} ΠΥ ἴο πςἢ σοα κῖνεβ στᾶσα 
(νεῖβο 6). Εογ ἴπεηὴ (Οἢγϑῖ, ψῆο σοπαυογοα 
{πὸ ΤΤοιρῖογ, ννἢ}} αρῆϊ ῸΣ ὃ; δηὰ ἰη Η'πὶ 
Ὑ6 54}} θ6 σοπαΌ ΣΟΥ, ὈδοδιιδῈ (1) νγὲ ἅγδ 
“(ουηά τη Ηἰπι," δῃηὰ πὸ οὔθ οδὴ ρίυςκ υ5 
ουΐ οὗ Ηἰς παηὰ δῃηὰ [6 ΔΙ Βοσ᾿β ([ὁδη χ. 18, 
“44ᾳ.}; (1) Ηες ἀοδ8 ποῖ αἰΐονν ΔΥ οπιρίδιοη 
ἴο δ6 ονεγρονγεσίηρ (1 ον. χ. 13); (32) Ηἰ5 
δίγοηρίῃ 18 τρδὰθ Ῥοσίδοϊ ἰῇ ΟἿΓ ΘΑ ΚΏ6 58 
(α Οον. χίϊ. 9). 

8. γααυ πίρ 1ο Οοά, 495"..1 Νοῖ ΟὨΪ ἢ 
ἐἐτηουῖ "ἢ οὐ “1108, ὙΠΟ Ω 8 ἴῃ ορος ἴο 

᾿ 

Η" ' 



Πληάβ, γ6 β'ππεῖβ; δηὰ ρυ ΠΕ γ0" 
Βεδγῖβ, γ6 ἄοιυ]ε τηϊπάδά. 

9 Βε «αλιςοϊεά, “Ἅπά πιουγη, δηά 
ψεερ : ἰεῖ γουῦ ἰδυρῃτεῦ θ6 τυγηαά τὸ 
ΤΟΌΓΠΪΠρ,, ἈΠ γ0 7 ἸΟΥ ἴο Πεδδνίηεβ8. 

10 Ηυπιθῖε γουτγβεῖναβ ἴῃ τῆς 5ρῃςϊ 
οἵ τὴε [νογά, δπὰ ἢδ 5841] [πῆ γοιι πρ. 

ΤΑΜΈΒ. [Ν. [ν. 9---ττ. 

Ι: ϑρεαλῖς ποῖ αν] οπα οὗ Δποῖποσ, 
Ὀγεῖΐῆγεη. Ης τῆδὲ βρεακεῖῃ εν] οὗ 
ἀϊς Ὁτοῖδοσ, ἀπά Ἰυπάρειἢ 5 Ὀγοῖθοσγ, 
ϑρδδκεῖῃ ὃν] οἔ τῃε Ἰὰ δηὰ ᾿πάσοῖῃ 
{πε ἴανν : δυῖ 1Ε του υάρε τῆς τ 
ἴοι τί ποῖ ἃ ἀοεσ οἔ {πε ἴανν, θυ ἃ 
)υάρε. 

τοπλδιη ἔτ ποτ Η πὰ (Μαζί. χυ. 8 ; 154]. Χχῖχ. 
132); θυῖΐ νῈ “ Πμοαγί " δηὰ “πδηάβ,"---ἴὴ6 
ἰηνναγὰ ἀϊδροδίιου, ἴῃ6 ουϊννατά [16 δηὰ 
Ῥγδςῖίςο,---ἰ 5] ΠΟΟΥΠῪ δηὰ ἰσυῖῃ. Απά ἔδδθη 
Ης Μ}}} ὃὈὲ ἰουηά, Ης “15 ποῖ ἴδσγ ἔγοπι 
ΟΥ̓ΟΙΥ͂ οης οὗ τ15 (ΑΛεῖβ Χυΐϊ!. 27): θυῖϊ Ης 
ἍΝ1 αγθ 8 566 Ηἰπὶ; 5866 2 ΟὉἤγοῃ. χνυ. 
24: 5λϊ. ἵν}. 1ς; 5. οχὶν. 18. [{ 18 [ἢ]5 
ΜὨΙοἢ ΜΨ}}} τιᾶκο [μὲ ἀονὶ] 66.--- ταν πὶρὰ 
«ο΄. δηά Ης ν]] ἄγαν πἰρῃ," δῆσννοσ ἴο 
“ἘΘοσῖ. .. δηὰ δα ν}}} Ηεο,᾿" υϑσϑε 8. 

Οἰεαπθε γομ ῥαπάς, γε σἰππογ.. ΟΥ̓ [(ἢς 
δτοββοῦ ἴοστη5 οὗ δοῖιδ] βίη, δηὰ ἴη6 οσά ΠΑ ΓῪ 
ἃηὰ ουϊνναγὰ οἸοΑΠβησ, ΖΦ. 5. ἔγοπιὶ ρῇγϑιςδὶ 
ἱγυρυ ΓΙ 168 ΟΥ ἔτοπὶ ἰθργοϑυ. [|π 1 ΤΊπ,. ἰ]. 8, 
“ὁ ΠΟΙΥ͂ βαηά 5" ἅγὸ διποὴρ ἴῃ Τοῃά]οη5 οὗ 
δοςορίδο!θ ὑγάυοῦγ. 

υγ γον ῥεαγίς, γε ἀομδίε »πάεά.}1] ΤὨΘ 
Τοσο 80 116 ον] ἀοηηδηάβ ἃ ρθε ρυπῆοδ- 
ἴοπ; [Π6 νογά ἁγνίζειν ΕΧργεβϑίηρ ΟἸΠΟΥ 
5ρεοῖδὶ ργεραγαϊΐοη ἔὸγ ἃ σε! βίουβ βεγυῖςε 
([οὁδηῃ χὶ. 55; Αςίβ χχὶ. 24, 26, χχῖν. 18), ΟΥ, 
8ἃ5 Ὦογο, ἰηνναγὰ βαποιβοδίίοη (1 Ῥεῖ, ἱ, 22; 
1 ο. 11. 3). ὙΠΟ “ δίπηοσ᾿ 18 οἣς ἴδαΐ 15 
δοραγαϊοὰ ἤἴοπὶ Ομ τσὶ (ΗΘ. νἱϊ. 26); ἴδ 
“«ἄρουδὶο τη θα " (566 Οἡ 1. 8) 186 6 Ψῇ0 
ψουϊά ἔλίη βδόσνὸ Οοά χωμά πε ννογ] ἃ (νεγβα 
4); 866 1 Κίηρβ Χυῆ!. 21; Εςς]5. 11. 12; ἀηὰ 
ςΡ. Ρβαϊπὶ χχῖὶν. 4. ῬΈΓΒΖΡ5 ἴΠ6 ΌΣΤΏΘΥ 15 ἢθ 
ὙΠῸ 45Κ5 ποῖ, δηὰ ἴῃς ἰδίϊεσ ἢῈ ΨῈΟ 85Κ8 
ΔΠῚ155 (Υ 565 2, 3). Βυΐ Ὀοῖδ ορι[Ποῖβ. Τ]ΑΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἴῃς 54π|6 ῬεΙβοηθ, 8ἃ5 υἱενοά οἡ 
ἀϊδογοηϊ 51465 οὗ [ΠΕῚΓΣ σμαγαςῖου :--- 5866 (δὶ νη. 

9. Βεαϊῥεῖεά. Μοτὸ ΠΠΈΟΓΑΙΪγ, 6 τ τοϊομοὰ, 
ἐ. ε. ἴε61 [86 τε] ᾿τεϊοπεάπεβα οὗ γουγ σοη- 
ἀϊάοη ; ορ. πδν. 1. 17, οὗ τὴ6 ΟΒιτγοῦ οὗ 
1,δΔοάϊοοα. 16 {Π|18 τεδ! Ὑ 5 ἔθ], τερεπίδπος 
ν0}}} 5δῆονν 1156} 1η τς οιμνναγά τηδη! 5 ΔΈ ]0ἢ 8 
οὗἨ “τηουσπίηρ ἢ δηᾶ “ ννυεοερίηρ,"--ἰὴ ἀγεϑ58, 
Ἰοοκ, ροϑίυγθ, σοῖςθ, ἴθαγϑ: 566 [,0.. Υἱ. 25. 
νὲ πιυβδῖ χοπΊοπ ΕΓ ἴπἢῸ ἀεπηοηδίγαξνο 
σΒατγδοῖου οὗ [εν ]δϑὴ (45 σἜΏΘΓΑΙΥ οὗ Οσίοη(8]) 
ΟΥ̓ (2 ϑ84πι. νἷ. 14, ἄς.) δηά βδοῖτοῦν ([.εν. 
ΧΥΙ. 29, 31, Νυπὶι. χχν. ό, ὅς... Ηοτο 
(ΠΟΥ͂ ἄγ Ἔχῃογίθα ἴο ἀνεσὶ ἴμε σοτηϊηρ Ἰυἀρ- 
τοοηΐ ΟΥ̓ δηϊ οὶ ραίίηρ ἃ [ἢ οἷ. νι 1, “Ἔᾳ.,) 
ςοῆθ5 186 ἀδηυποίδίίοη οὗ ἴδ6 Ἰυάρστηοηί 
1861}, οη [ῃοϑὲ νν8ο πᾶνθ “Ἰϊνεά ἴῃ ρ]θδβυγε.» 

ῥεαυΐπε..Ὶ Ἰ)ονηοδϑίηθϑϑ, ἃ5 ἴα οὗ (6 
Ῥυθ]ςαη, γῆ “ ψνοι]ὰ ποῖ ἰ ἃὑρ 80 πιυςὰ 
ἃ5 ἢ]5 6γε8 ἴο μιδᾶνθη "ἢ ([νὑ. ΧΡ, 13). 866 

Ι Κίηρβ χχίὶ. 27, σεφ., ἴον ἴῃ6 14] εἴσοδον 
οὗ ενεῆ ἈΠῸ 5 εἰ 1 ρτλοτ μον ΔΑ5 ἃ ὑεξε 
τηυδῖ ΞΕ ΓΚε σοοῖ ἄθερ ἀονγηνγαγά, [πὶ 18 ΤΏΔΥ 
τον ὑρννατα, ἃ π]δη 5. βρίγὶϊ ταυϑὲ 6 τοοϊοὰ 
ἴῃ πυπλ ΠΥ, οὐ Π6 15 ΟἿΪΥ ᾿Ποὰ ὑρ ἴο 1ιῖ5 ονσῃ 
Βυγι." (Δυρυκίη., φυοϊοὰ Ὀγ Οαϊνίη.) 

10. Πιωη δίς γοωγεευε.. 581] ψΠ τοῖογ- 
εῆςε ἴο ψεΓβ65 ό, 7 : 866 ἔσο] 5. 11. 17, 11. 18; 
Ματιῖ. χχὶθ. 11 ἢ [6 ρᾶγδ} 1618; ἀπ ὄβρε- 
ΟἾΔ} Μ|ιοδῆ υἱῖ. 8, “«εφ. ἴῃ τ Ροῖ, ν. ς, ἱξ 15 
“ Πυπ0]6 γοῦγβεϊνοϑ ὑπάεγ ἴΠ6 τ ΡΥ Βδπὰ 
οὗ Οοά:" δυξὲ Πετεὲ ““ἰπ ἴῃς 5ἰσῃῆξς οὗ ἴδπῸ 
Τογὰ " Ἔχργεβϑ65 {πὸ 561{-αθαϑοιηθηΐ ΒΓ ἢ ἘΠ 6 
86η56 οὗ Ηἰ5 ῥγεϑθῆςα ΨΟσΚΒ; 245 ὄεχργοϑβοὰ 
ἴη [οὗ ΧΙΙ, ς, 6. 

ἱ γομ μρ.1 ἈἘείοστίηρ πὶ ἴο ἴδ6 Βιάάδθη 
ΒΙΟΓΥ οὗ [Π6 Ργδβϑεηῖ ἀϊβροηβαϊίοη ; τῆς ἴο ἴῃς 
ζυΐυσα τενοϊδτοη οὗ [6 σοπβυτητημαῖε ρἼοσγ. 

11, Αἡ δῦγυρί οἤδηρο, γεϑυπιηρ ἴπδ6 5 δ]εςῖ 
οὗ “186 ἴοηριο ;᾿ 1[ἴ5 Ἰίσθηςο, ἰῃ ςοηΐγασὲ τυ 
[δε αυϊεῖ ἀϊδοπαᾶγρε οὐὗἨ ἀυῖΐγ,---ἰἴ5 πιίβιυσα (ἢ 
Ργοδυπιρίυουβ Ἰυάρτηεηῖβ οἵ οἴμουβ), ἴῃ 
δα ἢ σἰΠοΐ 56] }ιάρτηοπί δηὰ νναϊςἢ- 
ὉΠ 655. 

ὀγείδσγεπ.) 1.ὄ δ. ὝΩΥ Ὀτοΐγεη 1 85 580 οἴη 
ἴῃ 1115 ΕΡΙ 5116; ποῖ “ βίποθε. γε ἅσγὸὸ Ὀσγείῃσγοη. 
Υοῖ ἴΠ6 ἀρρεδὶ βυρρεσίβ [6 βαπὶθ ἀγριτηθῆῖ 
ἴῃ ἃ ΣΏΟΥΘ ΤΟΌ ΟΠ ΠΣ ἹΨΑΥ͂ ; ΠΡ. Αςῖ. τίϊ. 26. 

δρεαᾷ... ου 15 1ηϊοτργεῖοά Ὁγ νν δῖ [ο]- 
ἰονν8, ποῖ οὗ ϑβἰδηζεγ, δυῖ οὗ μάσβὴ Ἰυάρτηςηῖ, 
ΠΘΠΒΟΣΊΟΙΙ5Πη658. ]1 15 αἰπηοϑβῖ -- ἴο ςοηάδγῃῃ : Ὀυϊ 
νι Πουΐ δυῖμουγ ἴο οσοηάειηη. 

7 ῥὶς ὀνοῖβεγ.) Ἐδῖθεῦ, οὗ αὶ ὉΣΟΊΒΟΣ, 
“ρῃη6 ἴῃδῖ 15 ἃ Ὀγοῖδοσ ;"---απᾶ ἡμάσε! δ ΞἈου]ὰ 
Ῥε “οσ )υάρεῖῃ," 85. Α, Β, δὲ, 13, δῃά 1ῃς οἱὰ 
ὙΘΟΓΒΙΟΏΒ. 

δε ἰααυ.} Νοῖ πιογεὶγ [πε βροοϊῆς ᾿γθ- 
ςορῖ, “ ]υάξε ποῖ " (ΜεΣῖζι. υἱῖ. 1); δθυῖϊ Ιάφη- 
οὶ] ἢ “186 τόγαὰὶ ἰανν" (ἰ. 8), ΗΓ 
ΘΠ γς 658 8]})--- ἴοι Βα! ἴον (ἈΥ̓ πεϊσἢ- 
ὈΟΌΣ 8ἃ5 ἴπγϑοὶ ἢ" ϑυςἢ ἃ νἱοϊαίίοη οὗ δὸ 
βρί τὶ οἔ ἴμ6 “ σγεδῖ σοπιμηδησχηθηῖ," 15 ἴῃ ἔαοῖ 
ἃ ΟΟϑυΓΕ οὗ ἴῃ ἰανν ἰἴ56 1} ̓ ν ΒΙ ἢ [5 δυτπητηοὰ 
ὮΡ ἴη ἴμ6586 ψνογάβ. 866 Ἀοπι. 11. 1,13, ΘΓ 
6 [Παϊ Ἰυάξοβ. δηοίδον 18 βροκθη οὗ, δηὰ ἔπε 
“ΟΕΥ οὗ [ἢς ἴανν ᾿ 5. ορ ἴο ἴδε 
ἐΒρΟΑΓΟΥ, 8285 μεγὸ ἴο {Π6 ἌἽτς. Τὸ Ἰυάμο, 
ΟΥ ἙσΠἹΈ ςσα ἴΠ6 1νανν, οπ6 τηυϑδὲ ὃὈ6 ουϊδϊὰς οὗ 
δῃά δῦουϑ 1; ποῖ νη 118 σρθόγο δηά ὑπὰοσ 
118. ᾿υγιϑα!ςίοῦ, ΟἸΠοσυβα ἃ Τοληηοῖ ὃσ 



ἐ ὅγον, 2}. 
- 

εὐ ἐς γουγ Πξεὶ 

γ. 12-17.] 

12 ἼΒεγε 5 οὔς ἰλυγρίνεοσ, ννῆο 8 
0 ]ῖε ἴο βϑᾶνε δηά ἴο ἀδβίτγου : Ψψ}ὴ0 «γί 
ἴδοι τῆς Ἰπάρεϑῖ ἀποῖμετγ ὶ 

12 “ο ἴο πονν, γε ἴπδῖ β88Υ. ΤῸ 
ἀλγ οὐ ἴο ποτὸν γγὙὲὰ ἍΜ] ρῸ ἱπῖο 
ϑυ (ἢ ἃ οἷἴγ, ἀπά Τοπίπυθ ἴπεγε ἃ 
γεᾶγ, δηὰ θυγ δηὰ 5ε]], ἀπά ρεῖ ρδίῃ: 

14 ΝΒ εῖθαβ γε Κηον ποῖ ννῆδῖ 
"λα! δέ οὰ τε πηοῖγογ.0 Εὸγ ψῇῃδῖ 

ΕἼ 15 ὄἄνθῇ ἃ νδροιγ, 

Ἰυάζεά ςοτηρσθ θη βυοῖυ, ἀἰϑἰηϊογεσίθἶγ, δπὰ 
(οοπϑειιεηῖ}γ) ἔδιτ]γ. [Ιἴ 15 ΟΥ̓ “ ἀοϊηρ᾽" ἰἴ 

ἃ ΤηΔΠ Τοτ65 ἴο υπάογεοίϊληα 1ξ (Ϊοἢπ Υἱὶ. 
17): ἂδπὰ ἴπ6 ἀοοσ 15 ηοΐ ᾿ΚΟΙῪ ἴο στ ς!56. 

12, Το Ἰυάρε 1Π6 ἴδνν θεϊοηρβ ἴο ἴΠ6 5276 
ΔυϊΒβοΓ ἃ8 ἴο τῆδκ (δε ἰᾶνν. ὙἘῈ δεῖ 
δυϊθογῖε5 (4, Β, δὲ, ἄς.) δά ἀ “ἀπά Ἰυάρε " 
αἴτεον “ Ἰλγρινοῦ Ὁ δηὰ ἴδε '᾿πογάβ ἅγὰ 1π|- 
Ῥοτηῖ;--- 29 ἸΔΎΚΙΥΟΣ διὰ ἰἱπᾶὰρο ἰδ 
Θῃε; ονϑὴ ΗΘ ὙΠῸ 15 δὺϊε ἴο βᾶνε δηά ἴο 
ς --Ὴς νΜἘῸ πλδάο ἴῃς 1,ὺν ἀπά ρῖνοβ 
τ ΠΥ; Ηδ ψῦο οσβῃ 8ᾶγ6 τνῆδη τῆδῃ ᾿ςοπ- 
ἀεπιης (ἄοπι. χίν. 4); ψῆο οδῃ ἀοβίσου 86 
ἴΏΣ ΠΟ ἴδ κὸ 50 τῇς ὕρο ἴθοπ. 866 
Ἐπρεῦδ !γ Μαδῖϊ. χ. 28. 

Ἰοιαὺε ἀπά 19 ἀε::γογ.ἢ ἴῃ ἴδ6 ςοχηρίοῖο 
Δη ἤηλὶ 56η56 ; 566 Μαῖίί. ἢ, ἐ. 

«οδό αγέ ἴδοὼώ . . . 7 Βιίηρβ πιδῃ β 
ΠΟΙΒΙΏΣΤΙοΘ5 ἰηΐο 5 οοηῖγασξξ ἢ 186 
δ λ)εϑγ οἵ Οοά [δε Ἰαννεῖνοσ δηὰ Ἰυάρο ; δπὰ 
ΕΧχροβεβ ἴπῸ 561{-ἀο]υδίοη οὗ ἴἢο56 ννὰο [808 
ΕὨ.Όσοδςἢ οὐ Η!5 ὑσεσοσδῦνο. 

ἀποίξεγ 7 ῬΧΙΟΌΔΟΪ νγὲ 8ῃου]ὰ σγεδά, ΠῈᾺΥ 
ΒοΐρδοῦΣ (Α, Β, ἐξ, ὅζς.); [86 56η56 δεῖηξ 
ἴμιε ϑλπδ; ςρ. ἕο ἴπῸ ἢγϑῖ, Ἐόσῃ. 1ϊ. 1, 21; 
ἴοτ ἴδε ϑθοςοηά, σωῤγα, ἴ1. 8. [ἡ 1ἴ. το, τσ, ἴῃ6 
ὈΩΠῪ οὗ (8ε 1 λυγείνε ννὰ8 ἴπε ὑγοοῦ οὗ {ῃ6 
ὨΒΠΥ οὗ ἴδε ποῖς [νν. Ηοτο Οοά, ἴῃ Ηἰ5 
ὕ0ΠῸ͵ ἰ5 οοηϊγαςίοὰ ἢ 411} τποβα ἴο βοτὰ 
ἴδε 1,2.» 15 ρίνθῃ. 

138. Γσγοπὶ γῥτγοβισηρίπουβ Ἰιάρτηθηῖθ οὗ 
Οἴβεῖβ 1 15 ἃ 51. 8ῖ οσἵερ ἴο ργεβυμηρίυοιβ 
ςουδάξηςε ἰῃ ΟὨδ᾽5 ον ἔυΐζυγο; υ. [,(υὑ. χΙϊ. 
14-20; γον. χΧχυύϊ. 1; δηὰ δε6 ποῖθ οἢ 
Βοώκα χ. 14. 

Οο 29ο.1] ΤΉΪ5 ρῆγαβο (5Ξε6 Οδη. χί. 3, 4, 7, 
Α.ν.) Βᾶδ5 ἃ ξοοβῆηρ ἴοῃςρ ; ψἢϊςῖ, ΠονγΈ ΡΟ Υ, 15 
Ὡοῖ ἐουπα ἰη {ΠῸ Οτεεῖκ ννογὰ οἰἴποσ ΠΟσΟ ΟΣ 
ὮΓΧΧ, σεη. ὁ κω. θυῖ 5 ἀογίνοα ἔγοπὶ τΠ6 
οὐπίεχί. ΘΕΠΟΥ, ἃπη ἱπιρογαῖννε νογῦ οὐρῃΐ 
ἴο ἰοἴονν (15 ἴῃ ςἢ, ν᾿ 1); δηά βοιὴβ τμ1ηκ 
[δῖ 1Βεσε 15 ἃ ἰοῃρ μάγεηςῃο5,5, ΔἤοΥ νυ ἢ] ςἢ 
ἢ (ἃ τ. :, “Οὁο ἴο᾽ [5 τεροαίϊεὰ. Βιυῖ 16 
αἀλθθε5 σεδυκοά ἴῃ {πε ἴννο ῬΑγΑ ΤΑΡἢ5 ἅΓῸ 
ὦδθθσι, ὙΠ ρῥγεβεηΐ ϑδοηΐθηος ἰ8 ΣΟΔΙΪΥ 
ξασμοά, ἴἢ Δποίδοσ ἔοσπι, ἱπ νοσβα τό, “ ]]} 
δαζὰ τεἸοίοηρ 15 6Υ1},ἢ 

ΦΑΜΕ5. ΙΓ. 

Οὐ ρ ἢ), 1’ ἄς. 

τπαῖ Δρρελγεῃ ἰογ ἃ {{π|||6 εἶπα, δπά 
ἴδῃ νδη βῆθτἢ ἈΥΨΑΥ. 

Ις ογ τῃδῖ γε ομρλϊ ἴο 5γ. [{τῆε 
Τιοτὰ νν1}], ννε 5841} ᾿ἶνε, ἀπά ἀο τ ]8, 
οὐ 1ῃδῖ. 

16 Βυῖ πονν γε τεϊοίσε ἰῃ γουγ 
δολϑίηρβ : ἃ1}} διυισἢ γα) οἱ ΟΡ; 18 Ἔν]]. 

17 Τπογείοτγε ἴο ἢἰπὶ τῇδ Κπον ει ἢ 
ἴο ἀο ροοά, ἀπὰ ἀοκίῇ ἐξ ποῖ, ἴο ἢΪπὶ 
11 15 81Π. 

410-44} οΥ 10-»ογγοαυ.)] ΟΥ̓́, “ ἴο-ἀΑΥ ἀπά 
[ο-ἸΔΟΥΤΟΥ͂Ν ." ἴο ΟἾ ἴο 56εῖ οι, ἴο-ΠΊΟΓΤΟΥ 
ἴο ἃττῖνθε. Νοῖς {δε οδαίη οὗ [Π6 ϑοῇοπΊο, 
ΘΥΕΙΥ ΠΠΚ οὗἩ ὙΠΟ 5 (Γεαῖϊεά 45 5αἿ6 : γῃογο- 
88 ΔΠΥ ΟἿΘ ΣὨΔΥ͂ ὈΓΘΑΚ, δηὰ στυϊη ἴΠ6 ψΠοΪο; 
--ἰο-ἀδγ ---ἰο-τοστονν---ἃ Ὑδαγ; 41} Ἰεοδάϊηρ 
ὮΡ ἴο ἴδε οδ]εςῖ, “νγὲ νν}}} σεῖ ραίη. 

ἑπμῖο “μοῦ α οἱγ)} Ἰπαῖο (δὲ Οἱ ΤΥ ΒΘΙΘ; 
88 1 φῬοϊητης [ἴ οὐδ ΜΝ Π16 βρθαϊκίησ. ΤῊῈΘ 
σμαγδοῖεσ Πεσα βκεϊομεα 18 γαῖμεγ [εὐσιϑῃ ἴμδῃ 
ΟΠ γιβίδη ; {μδῖ 15, 88. [4π|68 ἀθβϑογιθθ5 ρεσβοῃβ 
δοοογάϊην ἴο [ΠΟΙ δι ὨΔΙ ΠΥ σαῖποῦ [Πμδη 
{ΠΕ6ΙΓ τοὶ ρου (566 οἡ ἰν. 2). ὟΥε 566 {Π6 
ΓΟΠΊΠΠΟΓοῖΔὶ βϑηϊ5 οὗ ἴΠ6 ῃδίΐοη, δγοδαῦ 
ἀενεϊορεα ΟΥ̓ {πεῖν ἀϊβρογβείοη;; ἃ ρθορὶθ ψ1{8- 
ουξ ἃ Βοπῖο, ΤΟ] ον ης {ΠΕῚΣ ἰγαῆῆς ἔγοπι ρἷδος 
ἴο ῥἷδοθ. ΪὈβερῆι5 (᾿ Αηἰῖ,᾽ χχ. εἰ, 1) ἀ6- 
βου δδ5 {πεπὶ Ὧ5 ἤδοϊηρ ἔγοτη Ῥαϊθϑίίηθ ἴ 81] 
αἰγοοιίοηβ ἴο δϑοᾶρα ἴδε δνασγίςς δηά Ἅσ οὶ 
οὗ Οεββίι5 Β]οσυβ. Οοιρατο ἴπῸ ηοίς68 οὗ 
Αα4ιυ1]4 (4 Ϊονν οὗ Ῥοπίι5) δηά Ῥσίβο]α, ἤσγϑϊ 
δῖ οχηο, ἴποη δ Οσοσπίῃ (Αςίβ ΧΥΠΐ, 1, 2); 
ἯΠοη «δὲ Ερβδβϑυβ (ἰὁ. 26; 1 Οοσ. χυΐ. 19); 
δαί δὲ ἔοπις (Άοπι. χυὶ. 3); ἰΔ51}Υ, ἀρδὶῃ 
δἵ Ερῃδβι5 (2 Τίπι. ἵν. 19). 

14, 15.  εῖβε 14 18 ρβαγθηῖποίς, δηα ὑογβ6 
15 ζΟΠΙΪηι65 ψεῦθῈ 13, "Οο ἴο, γε {παῖ 54γΥ 
ον ννς ἐποῖοδὰ οὗ ΥΟΌΣ Βδδγὶηρ᾽" (45 γ6 

ΤΩ6 Α. Ν. [5 σγδῖδογ 
διλδιρυουϑ. 

πμ ἌΝ ε 5δβουϊὰ ργορδὶγ γεδά, 78 8.19 
(σὰ Α, Β, ἄς.). 

ὦ πὉαῤοων». ΟΡ. οὗ νἱ!. 7; ΨΜΊδάοπι ἰἱ. 2. 
ἴῃ 8. οχ]ῖν. 4, 4 Οτσϑεεὶς νογβίοη 85 “{|κὸ 
ἃ νΔΡΟΌΓ᾽ ᾿ἰηοῖοδα οὗ ““νδῃϊῦ." 866. ἴοο 
Ηοϑοᾶ νὶ. 4, χ!. 3. ὙΠῈ οοπαϊύοῃ “ [{ 186 
1 ογὰ ν»}]}, ννὸ 5141} 11νὸ,᾿" πιυδῖ ργεσθάθ ὄνθη 
186 χϑῖ ᾿πκ ἴῃ τῆς οδαϊη οὗ νοσῦβο 12. ΟἸΠΟΥ5 
πανθ, “ΤΥ τῃ6 1, οτὰ ν}}}, δηά ννὸ ᾿νε δηὰ ἐο 
{818 οὐ [ῃαϊ,᾽. . . [86 σοῃο]υδίοη Βεῖηρ Ἰεκ 
ἴο Ὀ6 δυρρὶϊοά ὉγΥ ἴπε τοδάθσβ. “Οὐ οδ]θῃ- 
ἄδτβ οἷν {πΠ6 Ἰοησεδῖ ΟδΥ δηὰ ἴῃς βῃογίοσϑί, 
[πΠ6 ἔαϑῖβ δηή τῆς [οϑτίναϊβ : θυ ἢο (δ μά δῦ 
εἶνο5 ἴῃς ἐπε: ἀδγ " (δι.16γ). 

16. γε γρίοὶοο ἱπ γοιγ δοαείηρ..}1 ὍῊΘ γετῦ 
δε! Ἰπλρ] 168 ρ]ογγίης οὐ θοδϑῦπρ (νυ. Ρτον. 
ΧΧΥΪ. 1, ,ΧΧὺ; δηὰ [18 ΤΊΔΥ͂ ν06}}- 
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ετουπάεά (ἢ {πὲ 1 οτγά, ἴπ ἴπε Οσοββ, σ Οοσ. 
1.31; Ὁ Δ]. νἱ. 14), ΟΥ ΠΠ-στουπάσα (ἢ πλθα, 
1: (ον. 111. 2:1). Βιυῖ {Π6 που Ἔχργοβϑθβ ρΓΟ- 
δυτηρίιουβ Ὀοδβίηρ--- ΑΙ] κοῦ αἸογγὶπς 
(μοῖ, 411 ρ]ογγίηρ) ἰ5 εν}. 

δοαςσἐηρ..] (Ρ]υγ4]}) Ὡς ἀρρτοραΐο οὗ μοϑα 
ἰηδίδηςοϑ οὔ δυτόζδᾶηοθβ νὨ ἢ ἔοστῃ [Π6 οἢ8- 
ΤΑΓΙου ; 85 ἴῃ 11. σ (Ἰῖ γα] ν), “τυ σοϑρϑοῖϑ 
οὗ Ρογβϑοηϑβ." 

177] ΜῈ [18 πιαχίπὶ ΟΡ. ΟἾγιϑ 5 ννοσάς 
ἴῃ Τὐΐς ΧΙ. 47: [ὉΠΠ ΙΧ. 41, ΧΥ. 22, σέφᾳ.; 
δΔηα ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ ΧΙ. 17. 581, [4π|68 ἀὉ] 1 ἢ5 1 
Δρογαυρὶ δρορῃίμορτηβ, Ἐβροο δ} }ν δἵ {πὸ ἐπά οὗ 
ἃ Ῥαγαρταρῇῆ. Βυΐ ἤεῖε δε ἀοθβϑ ποΐ τ ΓΕΪΥ 
ΒΔΥ, “ΝοΝ 1 δαᾶνς νναγηδὰ γοιι; 50, ἱξ γοιυ 
βο ὑΤΟΩΡ, ΥΟῸΓ 5ϊη νν}}} δὲ τῇς ρτεδῖοσ. 
Ἡοννεῦοσ δϑιαρὶ ἴδε 5ἴγ]6, νγὰὲ ΓΘΔΘΟΏΔΟΙΪΥ 

ΨΦΑΜΕΡ, ΙΝ. 

Ἔχροςῖ ἴο ἴγδοθ ϑοπῖθ ᾿οηηοσχίοη 8 [Π6 
ςοηΐοχῖ, ΡχοΟΌΔΟΪΝ, τῃ6 σείθγοηςς 185 ἴο ἴδε 
ὈοδϑῖὮ] τοϊοϊοῖης Ἰυδῖ τλοπ!οηθά, ὙΒε [ἐν 
τε! εὰ οἡ {μεῖγ Κπον]εάξε ( οπι. 1. 17--20); 
Δηα {μεὶγ σοπάοιμηδίίοῃ ννᾶ5, {παῖ [ΠΟΥ 5αὰ 
ΠΟΥ͂ δανν; ἰδογεῖοσα τΠεῚῚΓ δη τγεσηδλὶ ποὰ 
([οδη, υἱὲ σεῴγα, ΞΡ. Υἱῖ. 49). ὙΒεῖσ “ Βεοασίηρ ἢ 
νγὰ8 ποῖ “ἀοίηρ," δηὰ {πογοΐοσο “ {Π6Ὶσ το]!- 
ΒΟ νν 858 ναὶῃ" (σωῤγα, 1. 26, “ε4ᾳ.). ϑοπιθ 
Ὦδνα σιϑροοίδαά 4 ἀϊγεςΐ γεΐεγεηςς (ο Ἐομ. 
Χιγ. 23, “ Νδίδοουοσ ἰ8Β ποῖ οὗ {21} 15 
5ἰη." νε οϑὴ ϑβοδύοθὶῦ δϑϑιὴθ 50 σ Ὡς ἢ: 
δυῖ 186 σοττεβροηάδηςσς 18 ΥΘΓΥ σου  ΚΑῦΐο; 
δηὰ δῖ. [4π|68 βυρριεπιθηῖβ δῖ. Ραυ]. “1 
56 βἷὶῃ ἴο ἀουδὲ ψ»ῃΟῖΠοΣ ἃ την ὃς σίρῃῖϊ, 
δηά γεῖ ἴο ἀο 1 [ἰ ἰ5 αἰϑο βίη ἴο Κῆον 
πεῖ ἃ {πὶπρ 8 τὶ ρῃῖ, δπὰ γεῖ ἴο ἰεᾶνε 1ἴ υἢ- 
ἀομα. 

ἈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΘΒ οὰ ΟΒδρ. ΙΝ. 

(4.) ψεῖβα 2. 
ΕἸγϑῖ, γγΈ τηυ5ῖ ΣΟΙ ΣΟΥ ἢον οἄση ΟἸγὶϑὶ 

ἀϊγοοῖββ Ηἰβ ἀϊβοοισϑοθ, ϑοπιθίχσηθβ ἴο οἠξ 
Οἶδλ55, βϑοπΊθι η68 ἴο δηοῖῃοσ, δίηοηρ [δαῖ 
τηϊχοὰ στὰς νὨ]οἢ Τοηϊδϊηοαὰ ΔΚ (ἢς 
γάθηϊ ἀϊϑεῖρὶς δηὰ [6 πα -οαγίθα 1ἰσζθπου, 
Ἔνθ ἴδ δθοσγοῖ ΘΠΘΙΩ ; 4}1 Ὀεῖηρ ψίη [86 
ΡαΪε οὗ ροϑβϑιδ]ο σοηνογϑίοη 850 Ἰοῆρ 85, τη 
ΔΩ͂ πιοῖϊνο, ΤΟΥ ψέεσὸ διί(ταοῖϊθὰ ἴο [δε 
ὙδδοΠοσ, Νεχί, νγα πηυϑῖ σοπϑίἀοσ ἴμ6 Ροϑβὶ- 
ἴοη οὗ 51. [ἀπὸ5 δηὰ ἴποϑα ἴο ψβοτλ Ὦδ 
τοῖς, 48 51}} [εν8, ἰοῦ μη Ὀθ]ονεγβ ; 511] 
Ἰοοκίηρ οὔ {ΠΕΣ ὑποοηγνογίοα ΥΟΙΏΣΓΘΩ 85 
Το θοτ5 οὗ ἴΠ6 βατὴθ σοχηπιιηίοη, που ἢ 
ΠΟΥ Πδὰ ποῖ γεῖ δοςερίθα Οοὐ᾽β δηῖγε γενα- 
ἰαϊίοη. Βοῖμ ἴποϑε οἶδϑϑθϑ ῬγῈΓΘ ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ 
ΡΓοβδεηΐ ἴο [|58 τηϊηᾶὰ νυ ϊϊθ πε ντοΐε ; 85 
Ὧδ ννᾶ8, ἰῃ ἕαςῖϊ, σοηῃποοῖθα ἢ οιἢ δὲ 
]ογυβδίοση. ὅ66 ποίβ οἡ (ἢ. ν. 1: δηὰ [ηἴσο- 
ἀμοείϊοη, 1]. 

Ἄνε οδη σοιηργοῃοηά, Γδμογοΐογο, [Π6 ϑἰδῖθ 
οὗ τῆϊηρθ ποσὸ ἱπάϊοσαῖθα, ψιδοιΐζ αἰ γες ον 
ἱρυϊΐπρ τ ἴο ἴπ6ὸ Ο γί Ξδὴ5 [ΠΕΠΊΘΕΪγ 68. 
Ῥεγῆδρβ, ἰηάἀερά, ννὸ ἃγὸ ἴοο δρί ἴο ρίεἴυγα 
0 οὐγδεῖνες ἴπ6 Αροϑίοϊ!ς {Ππ|6ὲ8 88 ἃ γοϊάθη 
ἃ56 οὗ ἃ 58ρο[1655 Οδυγοθ. ὙΤὴε ἘΡ 51168 
ἴο ἴπ6 (ουγητδη8 δηα Οαἰδῦδηβ ἀγὸ που ρἢ 
ἴο ἀοϑΊΓΟΥ 1815 "]υϑίοη. Βιυΐ 80, [41Π|65᾽8 
ἀεοογρίίοη ἰ5 ἔασ δεγοπά δηγίπίηρ τῆδλί σδη 
Ὀ6 ἱπιριϊρά ἴο ἴῃ6 (ΕἸ γϑίίδηβ οὗ 18 {{π|6. 
11 15, Βοινονου, ἢ οχαρρογαίθα ρογίσγαϊξ οὗ ἴῃδῖ 
βίδῖθ οὗ πὰ ἢ Ὡς ἢ τηδάς τὰς Τοπιρὶς 
(ἸἸἴοσγαγ) 4 ἄθη οὗ σοῦδθεῖβ. Ὅῆὲ νε]}- 
Κηονῃ ΡΟ] ΠΟ-Τ οὶ σίου ΡαγΥ οὗ ἐῤε Ζεαϊοίς 
νγᾺ38 ῬΓΟΌΔΟΪΥ δἵ ἢχϑι ἃ δίησοσγο Ὀγοϊδεσμοοά 
οἵ επίμιιδίαϑῖβ, ποῖ πυνοσῖῆν οὗ τη Μδο- 
οαδεθβθ, ἤοβε εἴα {ΠπεΥ πορθά ἴο τευῖνο. 
ΤΠΘΙΓ ΖΟΔΙ], νγνῈ ΤΑΥ͂ Ὀδίϊενα, ννὰ5 ἔογ σοά, 
(Ποῦ ΠΟΥ πιϊϑγεαὰ τπ6 Ἰεδάϊηρ8 οἵ ΗΪ8 
Ρτγον: ἄθηςο, δηὰ ἐϊὰ ποῖ γϑοορηῖδο Η!5 Κιηρ- 
ἀοπὶ 85 ἰἴϊ σαπιθ. δυςῖ 4 οἠἊς [445 οὗ Οδ]}1|6 6 
(οὗ Οδμαϊδ, [8 Οδυ]οηϊίθ) ΠΊΔΥ μᾶνα ὈΘΕΏ, 

ννῆοϑ6 ἰηδυγγεσίοη ἴῃ ἴδε {πιὸ οὗ [6 Οθηϑαβ 
(Αεῖϑ ν. 37; [οὌϑδερῆ. "Ἀπ. ΧΙ, 1, 1 δπὰ 6) 
ξΩγΚ5 {Π6 ῬΟΡΟΪΑΓ σοηβοίοιιϑηθθσβ οὐ ἴδε 
υἱέες ἀσραγίυγε οὗ ἴδ6 βοθρῖσε ἔτοσὴ [υὐάδῆ. 
5008, ΘΕΓΙΔΙΠΪΥ, νγᾶ9 ϑιπιοη δε Ζεαΐοί--- (ἀ- 
πααπὶῖο, οὐ Οαπαπααη, 15 ἃ Ὠᾶτὰδ ἔοστηθε τοπὶ 
{πῈ σογγεβροηάϊηρ Ηεῦγον ζαππά (Εχοά. χχ. 5) 
- 50 οδ δά, ἀου 1655, ἵγοπὶ ͵5 ἕο ΟΣ δϑϑοςίδ- 
ἄοηϑ. ϑιςοὴ νγὋ8 840] οὗ Τάγβυβ (δου ρἢ 
ἢδ6 νν8 οὗ (6 βοῆοοὶ οὗ (ὐδπια] οὶ, σταηά- 
80η οὗ [δαῖ Η1Π6] το σαν ἢἷ5 πδπὶθ ἴο {86 
τοοάεσγαῖϊς ῬΑΥΥ), α σεαϊοΐ ἴογῦ Οοά δπὰ {86 
ἰγδάϊτίοηβ οὗ ἴπς ἔδῖμοτβ (Αςῖβ χχί!. 3. Οδὶ. 
1. 14::-.3866 Ιηϊγτγοαἀυςίοη ἴο ἴῃε Αςῖίβ, νοὶ. 
1... 337). Δπὰ δ. [8π|658 ἢϊπιβοὶὲ βὰν5 (Αςῖ 
ΧΧΙ. 20) οὗ [Π6 ““ΤΩΔΗΥ͂ Τηγτδά5᾽" οὗἩἨ ἈΟὈΟΙΊονοσβ 
αἵ Ϊογιιδαίθαι {παὶ ΤΠΕΥ ἡγεγα 411 “ σεαϊοί: οἵ 
ἴῃς ἰανν." Βυῖ ψ}11|6 ΠΊΔΠΥ Ὀδοάπλὸ (ΟἾγίϑ- 
Ὀληϑ, ἴῃ6 Ζεδὶοῖβ, 883 ἃ Ὀοάυ, δεσάῦλα 8550" 
εἰδῖορά, δηὰ Ῥορυϊαυὶγ [1:ἀεοπιβοά, νυ 186 
ἀαρρεγ-»ιοη (σἰεαγὶὶ, Αςβ ΧΧἸ. 38), ΟΥ γπῶγο 
ἄεγεγε, θὰ (86 [οννιϑὰ νγᾶσ. [ βορῆι8 1965 
ἴπ6 ΠΑΠῚ65 48 σοηνογτδ]ς ἰῃ ἀοβοσιδης ἴδ6 
Ὀαπηά8 οἵ ΕἸοαΖᾶτ (4 ἀεδοεηάδηϊ οὗ [υἀδ5 οὗ 
Οδ}1|66), [οἢη οὗὨ Οἰβοδία, απ δ᾽πιοη, βοὴ οὗ 
Οἰοταϑ (( Β. 1. 11. 17,9; ΥἹὶ. 8, 1 δηὰά 2, ἄζςο.). 
Βυΐ ἰξ πουδὲ θὲ τοι δογεά τπαΐ ΠΟΥ 
να Το βορυ5᾽ ὈΙΟΥ δηθηῖεβ. ὍΤῊ]5 δ45- 
(τὰ “ Ζοϑὶ," οὔ “ Ζοαϊοίγυ," ἀδυοοροᾷ :ιςοὶ 
ἴῃ ἔννο ἀϊγθοϊίοηϑβ ἀυγίπρ [Π6 {1Ππ|65 οὗ ΔΑΓ ὮΥ. 
Ιῃ βοπῖθ, ἰξ Ὀεσᾶτης ὈΪΟΟΑΥ͂ ἔδηδίοῖδπι; ἴο 
ΟἴΠοΓΒ 1ἴ νγᾶ8 8 τῇοτα Οἷοδκ ἔοσ γαρίης, πιυγάοε, 
δηὰ 411} Ὀγυΐϊα! γ. ὍΤὨε ἀοΐηρ8 οὗ [πε ΖεὝαϊοῖβ 
ἃτ6 ἴπε6 ογοννηΐηρ ΠΟΥΙΓΟΙΒ οὗ [ἢ6 δίορθ οὗ 
Ἰογυβαίθπι. ΤῊΘ τηϑοδιεῖ δά ποῖ γεῖ τεδοβοὰ 
1158 οἰϊπιαχ; ἴῸσ δεΐοσε [δῖ σϑπιθ, δῖ. [τὴθ8 
86 51" ΠΙΠΊΘΕΙΣ θΘοδπια {πεῖ νἱσῦσπα. Βυῖ 
(Π15 15 ῬγοῦΔΟΪΥ ἴδε 4]]ιι5ῖοη ἰῃ Ἠΐ5 ᾿νοσάϑ: 
δηὰ 17 τῆ6588 ΤΑΥ͂ ὃς ΔΙῚ τοπάοσγοὰ γ9 Ρ]ΔῪ 
186 οπγάθσοσϑ (πἰεαγὶ) δὰ σϑδ]οῖβ, 
{πόσα ΜΠ θὲ Ὧο ἰΔοκ οὗ ἔοσςθ ἴῃ {ῃθη, 



ΦΑΜΒῈΕ5. ΙΝ. 

(Β.) ψεγβεβ σ, 6. 

ΤΒ6 ἱβίιογυγοίδίουβ οὗ [15 ραϑδῆρε τὸ ὃδ6- 
του πυπιρογίηρ. Ἐοίεγτιηρ, ᾿πογείοσο, οὔσθ 
0 Δ}, ἴο ἴδε οοπάδηθοά βυϊηπΊδΓ Ἰἢ 
ὙΤΒΕΙ]ο, ’“Οοπχη. ἴπ ΕΡ. |4ς.,᾽ ΡΡ. 213-229, 
Ἰεῖ τυ ἐπαυῖγε γαῖ ῬΟΣΏ5 ΤΛΑΥ Ὀ6 οοηϑιἀογοά 
5 δοοερίοη. Τῆοβε Ὑ}1}} συμ. υ8 ἴο {86 

ΤΕΘΌΪ, 
Ι. Τῆε νογὰ ογκ (οπιοὰ ἴῃ Α.Ν.) ολστίοβ 

Ὧ5 ὑδοκ ο τεῦβο 4, " Κηονν γα ποῖ ἴπδῖ. .., 
ΟΣ ἀο γε {δὲπκ:" 50 ἴμδὲὶ “ἴῃς δογρίυγε." 
(τΒεῖδον αᾳυοϊεδ, ΟΥ ΟΠΙΥ τείεγγεά ἴο) 15 
βοιρεῖμίην ἐαυϊνδοης ἴο [ἢ ἔογοροίηρ εἶδυϑο ; 
ἴδε αἰτεγηδλῖνος Ὀείηρ ἴμδὲ (ῃς ᾿νοῦ] 5 ἐτοηα- 
δἢιρ 15 Οοά᾽ 5 ἘΏΓΛΙΥ, οΥὁ παῖ ἴῃς ϑδοτιρίυγο 
δρεᾶκς ἴῃ νδίη. Α ποῖδ. οὗ ἱπίοστορδίοη 
5δου ά τπεγεΐοσε ἔοϊϊονν λέγει. [ἰ 15 ᾿Ἰπάθοὰ 
οδ)εςῖεὐ (δῖ λέγει πιυκῖ πο Ὀ6 ἰγδηϑαϊοὰ 
“ φρΕΔΚς," ποῖ Δ ΞΑΥγ5᾽ (45 ποιυῖεσ, ἢοΐ [ΓΔῃ- 
δι0ν6); ἀπά (Ποῖ [815 15 ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο υᾶρ6. 
Βυΐῖ (4) ἰη Ηεὗ. ἴχ. ς, περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν 
λέγειν κατὰ μέρος, ἴὶ ἰ5 5᾽ΠΊΡΙΥ “ἴο 5ρΡ68Κ.᾽" 
Βεϑιάες, (ό) ἴδε νεγὰ μα5 δὴ ἰηϊεστηεάϊδῖο 1.56, 
ἐβρδοῖλιν Πογο ᾿ξ γεῖεσβ ἴο βοηθοί μηρ δοίης 
Ὀεΐογο, πηοδηϊηρ “ἴο ΑΥ̓͂ 4ῤίν, ἴο Ξ54Υ 0." 
δὸ ἴῃ ἴα ραγοηιβεῖς οἶδυδο “1 βρολὶς (ΟΣ 
827 ἴ}195) 45 ἃ τηδη, Βοπι. 11]. ς, Υἱ. 19; δηὰ 
ἐΡ. 1: Οογ. Χ. 1:ς, χυ. 34; 2 ΟΟΥ. Υἱῖ. 3, ΥἹ]. 
8, ΧΙ. 21 (ἰὰ Ο8]. 111. 1ς, [δ ς τεΐεγοηςθ 566 Π18 
ἴο θα ἴο ταὶ [Ὁ]]|ο5)ὲ.. Απά τπουρῇ ἴῃς 
ποτὰβ 0} }}}γ ἱπίγοδυςς 4 αυοίδίϊοη, [Π6 
ΤΥ τοῖεσ ἴο ϑδοιηῃοί πίη δἰγεδαυ δίαϊθαά. 
Μοτεουοσ, δὴ δρροᾶὶ ἴο ἴπε δι πογὙ οὗ 
δαρίατε, ἴο σοηῆττηῃ ἃ “ογεχοίπρ ΒΘΏΕΘΓΑΙ κίδῖθ- 
πγρηῖ, ἀοθϑ5 Ὡοΐ 1ΠΡΪῪ ἃ ἰξλπας αυοίδιοη οὗ 
ΔΠΥ οὔς ρδδβαρο, Ὀυϊ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴδκθη 858 ἃ 51:1π|- 
ἸΏΔΙΥ οὗ ἴ86 φεποσδὶ ἰθαοδίηρ οὗ ϑογίρίυγα 
(ε. χ. ἰὴ σαι. 11. 24; ΠΡ. 1 Κίῃηρβ 1ἰ. 1; Μαῖϊ. 
Σχτὶ, 24: Ματὶκ ἰχ. 12); Βοῦοᾶϑ, ἤθη [86 
ποιάβ “1 ἰ56 υτιτοη," οὐ ἴ6 |ἰκ6, βἰδηὰ 
ἄγει, ἘΠΟΥ πιυδῖ Ὀ6 ἴοἸοννεὰ ΟΥ̓ δὴ δεῖίυδὶ 
συοϊλἔοη. 

.. Νονν ἴδε ψογάβ Ὡς Πογα ἔοϊϊονν ἡ 
γραφὴ λέγει σληποῖ δε ἕουπα ἴῃ ἔοττῃ Οὐ ἐύθῃ 
ἴὴ ξυ Ὀσίδηςο, εἰἴΒοῦ ἴῃ ἴπθ Ο. Τ΄, οΟΥ (45 ἢΠᾶ59 
ὑκοῶ διζεπιρίοα) ἰῃ (6 Ν. Τ. Ῥεγδδρϑ 
Ῥευΐ. χχχίϊ. 21, “44.. δῃηὰ [54]. 1Χ]}}. 7-11, 
οὐδ Ὡεάασγοϑὶ. Βυΐ 8}} αἰϊεπιρίϑβ αἵ Ἰἀθητπβοο- 
ὕοη 211. Απά [Π6 Ξυρροβίίοη τῃδῖ ἴπῸ ντιεσ 
τπολη5 ἴ0 αὐυοΐε Ῥτον. 111. 34, δυιῖ «ἴον 16 
ποτὰ “πὸ ϑοτιρίυγο ϑαἢ "ἢ ἰηϊοετροϊδίος ἃ 
᾿κώβ οὐότεῦ οὗ πῖ5 φυοϊδίοη, νι ῖς (ἤδη ἔο]- 
πος “ νΒογοίοτε Ηδ βδιἢ,᾽ 'ἴπ σεῦβα ό, 

ἵκε 5 ὯὩ0 ἜΠΠΠΗΘΙΙΣ ἍΡ 
. Ἀκβίπ, ἴδ ΟΓΑΙΠΑΓΥ συ 65 οἵ σοηῃϑβίσιο- 

ὸΣ τεαυΐγε παῖ ἐπιποθεῖ (γεῖθα 4) δηά 
δίδωσι χάριν (γεῖϑε 6) βθουϊά ἤανα (Π6 5Δπὶ6 
οππδῦτε (ο8456ό.Ὀ [ξἔ ἡ γραφὴ λέγει... 
μείζονα δὲ δίδωσι χάριν ἅτε Δθϑυπιοά 88 ζοΥ- 
τεϊλῆτος, ἴΠ6 του 15. ἃ ΤΊΕΓῈ ἔ2|56 Δη{{{Π| 6518, 
Λιὰ ἰἔ κατῴκισε (ἴδε ἴγιιε τεδάϊηρ, 45 Α, Β, 
Ἀ) 15 ἰχιιδποοὰ τ μ. δὲ δίδωσι χάριν, ἴἢ}}5 

8 ΘαΌΔΙΙΥ ἔαϊδα; [ῖῃ6 ΤεΔ] δηςμοβϑὶς Ὀοίην 
Ὀεϊνοεη πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ ἀηὰ δίδωσι 
χἄριν. Αξρϑίη, δίδωσι χάριν, οσσυγτίης ἴννῖος 
ἴῃ ὙΈ ΓΒ ό, πηυδῖ ἤάνα ἴῃς δδπι6 τηδδηίηρς ὈΟΙᾺ 
Ἐπιεβ; ψῇσπος 1 ἔο]ονγβ, τπᾶὶ θεός (Ξυρ- 
ξεϑίοα ὈΥ θεοῦ ἔχθρα, θεοῦ ἐχθρός ἴῃ νετϑε 4) 
'5 ἴῃς ποτηϊηαίίνε ἴο 8}} ἴὔγϑο. τοτῦϑ, ἐπιποθεῖ 
.... δίδωσι... δίδωσι. 

4. 1 τε θεός θὲ ἴδ6 ποηηϊηαῖίνε ἴο 
ἐπιποθεῖ, ἴῃς νεγῦ τηυϑὲ 6 υβοὰ ἴῃ ἃ ροοὰ 
56η56, 48 ἰΐ ἰ5 ΕὐΈσυΠοΓα οἶδα ἰη Ν, Τ᾿, 
Ἐοπη. 1. 11; 2 ΟοΥ. νυ. 2, ἰχ. 14; ΡΆΗΠ. 1. 8, 
ἱϊ,. 26; τ ΤᾺ. ᾿ἰἰ. 6; 2 Τί. ἱ. ᾳ; τ Ῥεῖ. 1, 2; 
Δηά 50 ἐπιποθία, Ἀοτη. χΥ. 21: ἐπιπόθητος, 
ῬΏΠ, ἵν, 1; ἐπιπόθησις (μοῖε [156 σοηῃοχίοῃ 
ν ἢ δυςῆ τνογάβ 88 ἀγανάκτησις, φόβος, 
ὥλος, ἐκδίκησις)  ΟοΥ. νἱϊ. 7, 11. [ἰ ἰς 
τδογοίοσε ποῖ “ ἴο 151" (45 ἰΐ 8ϑθοπὶβ ἴο ὃ6 ἰ 
ἘςοἾυ5. χχν. 21, πὰ ρεγῆδρϑ ἰη ΡΒ. [χὶϊ. (Ἰχι.) 
τι, 0ΧΧὺ, ουῖ “ ἴο Ἰοῃρ δῇεςξοηδίεϊυ, ρμᾶ9- 
δἰοπδίοὶυ ἔοσ "ἃ βοϑοῃ οσ [Ὠΐηξ. 

Ῥτοοσθοάϊδηρ ἔἴτοπὶ ἊἋπ056 ἀδίδ νὰ τηιμϑβὲ 
Ὀπάεγοίδηἀ τὸ πνεῦμα ἃ5 Δ δοσιιβαῖϊνο ἁΔΟΥ 
ἐπιποθεῖ, ταρληίηρ ποῖ ἴ6 ὨὈϊνίης Ῥογβοῃ, 
Ὀυϊ (Β6 ϑριγῖ νης Οοά Β45 ρίνθῃ υ5. [ἢ 
κατῴκησεν ΜΕτΕ τολάὰ, ἰ τνου]ὰ ὃς ἴδε ΗΟΪΥ 
Ομοβὶ ἀννοιησ ἴῃ 5, ἀπά τηϊρῆς θ6 ἴδ 
Ὠοπηϊηδίνο; δυῖϊ {ῃ15 ννουἹά ῥγοάυςς Το» 
διβίοῃ Ὀεΐννθεπ πνεῦμα Δηὰ θεός, ἃ5 5ιι0)εςἴβ 
οὔ [6 νεγῦ8, ἂαηὰ ννουϊά γεαυΐίγο ἡμᾶς ἴο ὃ6 
ΑΥ ΚΥΝΑΤΪΥ 50 ρρ] δὰ Δῇοσ ἐπιποθεῖ. 

Οπιτίης ἴογ ἴΠ6 ργεβοηΐ ἴῃ6 ψογὰβ πρὸς 
φθόνον, γε δηὰ ἴπὸ ἀοπιηδηῖ ἰἀθ4 [γουρἢ- 
ουΐ ἴο 6 ςοπίδἰποά ἴῃ ἴῃς ννογτὰ ““δάυ]ῖοσ- 
65565 ἴῃ γεῖβα 4. Απά ἴδε αἱ υβίοη ἴῃ ἡ 
γραφὴ λέγει ἰ5Β ἴο ἴΠ6 νἱγίυδ!ὶ ΙΔ δ6- 
ἔνδοη (ἢς ἔποπάϑηι!ρ οὗ [6 νοῦ δὰ [Π6 
ΘΠ οἵ Οοά, 45 ἐχῃιδιϊοὰ τὨγουχῆουΐ (Π6 
ννΠοὶς οὗ ἴδε Ο. Ὁ. Ὠιδίοσγ, δπὰ οηΐϊογοθά ἴῃ 
ἴῃς σοπίϊηυ2] δϑϑοστίοη οὗ Οοὐβ εἰδίτα ἴο ἴῃ 6 
οχοϊυδῖνε ἰονα δηᾶὰ ἀσνοίίομ οὗὁἨ ἴμοϑο νἤοσῃ 
Ηε ὮΚαβ ἴο δε Ηἰ5 ονὴ (“" Του 5841} πᾶν 
ὯῸ οἴδεσ ροάϑβ δεΐοτγεα Μὸ;"-- Ηραᾶσ, Ο [53γδεὶϊ, 
1ὴ6 ΠΟΒᾺΡ οὖγ Οοεὲ ἰ5 οπὸ [ἈΚ ; δηά ἴδοιι 
8ῃδ!ς ἴον ἴῃ 6 ΓΟΚῸ ΤΥ ΟΟ. ψΈῈΠ 4}1 τηΐπο 
Βεοατί," ἄς., Εχοά. χχ. 3; Ὠευϊ. νἱ. 4, ἄζο,, 
δάορίεα δηά σα δπεά ΟΥ ΟΗΒΙΒΤ ἰη Ηἰ 5 ἀϊ9- 
ςΟυ 865); δηὰ πφ ἈΠΕ ἰῃ ἴποβ6 ἔγεαυθηξ 
Ῥᾶϑϑᾶροβ Πογα (ἢ6 ῥγορἤῃεῖβ υ5εὲ ἴῃς ἤρυγοβ 
οὗ Βυπιδῃ ἰονθ, νυϑάϊοςϊ,, δπὰ δα υ]ογσγ. Νοῖς 
ου ἴδ οπς μδηά ἴδε σοτηδίπαίοη οὗ ἱπιρυσὶϊ 
ΜΙ ἰάοἰδῖσΥ ἴῃ ἴῃς ἴλ]σα ἡνοσβῃρ ἴο ΜΝ οῖ 
ἴῃς [5.δϑ 165 ννοσὸ τοτηρίοα ; δηά οἡ ἴῃ οἴποσ 
ἴῃς 5 πιποδηΐ ρῥιυιπιϑῃπηθπηῖ οὗὨ ἴπ6 δά! ογοῦ 
υηάογ {μὲ ἰανν οὗ Μοβοβ. Οὐοὰ ννὰ8 ννυοάδ δα 
ἴο Η5 ρθορὶθ. ὉὙποσγείοτο, Ηἰβ ννᾶ5 ἃ ᾿ϑδίοιι8 
Ἶονε ; δηά [86 Ἰονα οὗ {με ὑγου]ὰ νγᾶ8 ἰηβ 6 ΠΥ 
ἴο Ηπὶ. 

Τῆυϑ υπάογεϊοοά, “ ἴη6 ϑριγις᾽" ἴ0γ νϑϊοἢ 
Οοά οσγᾶνεβ 80 ρεγοιιρίουίγ, ἰ5 ποῖ ἴπαϊ ἢ ἢ 
Ης ὑγεδίμϑα ᾿πῖο τὥδη οὐ ἴῃς ἀδὺ οὗ ςγϑαδίίοῃ, 
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δυῖ τῃαἱ νοὶ Ηδ πιᾶῖκεβ οὔτ ψθθη [86 
Ηοἱγ ΟμΒοβὶ ἱπιραγίβ ἴο υ5 ἴπε εἱἕ οἵ Η πι- 
56], ἴο ἀννεῖὶ π᾿ υ5, πιου!άϊηρ ἀηὰ ἱπίογπης 
Οοὐν βρ 5, ἀπά πρλκίηρ οὐγ δοάϊεβ Η!5 
[οπιρὶε8 ὈῪ Ηἰ5 ργέϑβεηςε;-γεῖ 80, [παῖ 1ἴ 15 
51}}} ροβϑίδ!ε ἔου υ8 ἴο ἰοϑα Η πὶ, ΕΥ̓͂ δτιενίης 
Ηἰπὶ δηὰ ἀοίῃρ Ηἰπὶ ἀεοϑρίίε (ΕΗ. ἵν. 10; 
ΗδΘθ. χ. 29). Οοηηραᾶτε Ἀοηλ. ΥἹ}}. 231-27, [ῸΓ 
[Π6 5ἰγἰνίηρβ οὗ [δε ᾿ΗΟΪΥ δρίσγιξ ἔοσ δηά ἴῃ 
ἴοϑο νν πο “ δᾶνο ἴῃ6 ἢγϑῖ- 18 οἵ τῆς ϑριηϊ," 
--ΗἜ νῆο ἀν 6115 νη τ δηλ πίσυρ ηρ το 
τείδίη Ηἰ5 ρίδος, 16 ἴπ6 οοπίοβξ ροθ5 οὔ 
Ὀεΐνοθη ἴθ ἄθοὸρ ἰονὸ οὗἠἨ ΟΟΡ ἴο σῆδῃ, δπὰ 
12ὲ ΠΕΟΟΞϑΥ͂ (80 ἴο 8ρε81) οὗ Η!5 ρεσίεςϊ 
ΒοΙΠ655 ὑσὶ πιυϑῖ ἀσϑίσου ἴπθ ἀςῇ]οῦ (ΟΓ 
ἀεβίσογοτ) οὗ Η!15 ἰεπιρίς (1 Οοῦ. ἰΝ]. 17). 

Βιυῖΐ νν»ῆαῖ ᾶἂγὸ ννὲ ἴο 84Υ οὗ [6 ρῆγαϑθε πρὸς 
φθόνον: [ἰ σληποῖ ὃς ἰγαηβίδι θὰ “δραίπϑῖ 
ΘΗ." Μορῖ πιοάδγῃ σοσητηεπίδίουβ γεπάεσ 
τ, Ἔνθ υπΐο ᾿εδίοιιϑυ." ΤἨΪ8 15 δίπιρὶς; 
δηὰ ἔοενν ψουϊὰ αμυοπίίοη ἴἴ, ἰΕ τις ἰάθαβ 
οὗ φθόνος δηὰ ζῆλος ΕΓ ΡΒΠΟΒΟΡἢ ΑΙ 
Ἰάἀδθηῖῖοδὶ, ὕ5υδὶγ, Βονγόνεσ, ἘΠΕΥ͂ ἃ. ᾿οῃ- 
ΌΔλβίοὰ ; 566 Ατὶϑῖοῖϊ. ἈΠοῖ. ᾿ἰ. στ : (φθονερὸν 
τὸ θεῖον, ἴῃς. Βοαίμοη τηδχὶπὶ ἰη Ἡ οσγοά. ἱ. 32, 
ὅζε., 16 ΔΙοχεῖμοσ ἀϊθεγοηῖ, δϑοσιδίηρ ἴο ἴῃς 
ΒΟΥ ἃ κτιάρο δραϊηϑδὶ στδΠ᾿5 οχοθϑϑῖῦα ὑΓ05- 
ΡΟ). Απὰ γεῖ ἴῃς νογάβ “ΟΟὉ σγάνοῖῃ 
ίογ ἴδε ϑρίτιῖ, νοι Ηδ δῖῃ πιδάδ ἴο ἀννεὶὶ 
ἴῃ 5, οὐγθὴ ἴο ἴπε ροϊηϊ οἵ---κζςθόνος,᾽ ἅτε 
Β0ΓΝ 48 ἴο τηᾶῖο ΔΥ͂ Οἴδογ ἰηεγργοίδίοη 511}} 
τόσο ἀἰδῆσυϊο; 50 ἴπαῖ ψν στυυδέ 800 ηλ1 ἴο 
Ἰηἴοτργοῖ φθόνος, ποῖ ἱπάδθα 48 -- ζῆλος, 
Ὀυΐ 85 1παὶ τηΐο ψνμΙς ἢ ζῆλος Ρά45565, νυ ῇθη 
[6 φῬγονοοσδίίοῃ γεᾶσμοβ [6 οχίσγοπιο Ῥοϊηΐῖ. 
Εογ πόσα 15 ἃ σοἰδίίοη δεΐνγθθη θα ουϑΥ δηὰ 
ΘΩΥΥ; ἴπουρ ᾿ΕΔΙΟΙΞΥ͂ Ῥγδϑυρροβθεβ ἴονο, 
ὙΥΠΟΓΕΔ5 ΘΩΥΥ [ΠΡ}1685 ῃαῖθ. Βοῖῃ ἂῦθ ςοπὶ- 
Ὀἱποὰ 1η Ρ]αῖο, ϑυτῃρ. 213 Ὁ (ςΡ. αἶϑο Ρηδθάσ. 
241 ΕΟ): δηὰ τδουρί οπα βῃγιη κϑ ἔγτοπὶ 400- 
Ως δυο ραβϑᾶροβθ ἴῃ σοηποχίοη ἢ 81, 
7απλθ8᾽5 τπουρῆϊ,- --ἴοσ ἘΠΕΥ ἀεβοτίθος τῇς ἰη- 
ΒΔΠΠΓΥ οὐ ὈΏΓΌΪΥ Ῥαβϑίοη νην [56] ἰὴ 
δρ [οἴ] ἘΓΙΟΚΒ,---γοῖ [86 ννογὰ8 ζηλοτυπῶν 
καὶ φθονῶν, “ Ἰεαϊου5 “πα ΘΏν]ΟΙ 8," 416 50 
οουρίεοαὰ 45 ἴο 5δῆενν [παϊ ἴῃ6 οοηίΐγαϑξ οὗ [πεῖν 
ΤΩΘΔΏΪΠΡ8 18 5Β0ΠΊ 6 [ἸΠ|68 ἰοδί βιρῃΐ οἵ. 

Τῆυ5 {(Π6 ζμυπάαπιεηίδὶ ἰάθ8 15, 48 Ὀεΐοσγο, 
Π6 νοδάερηῆ Ὀοπὰ δεΐννοεη Οοά δηὰ Η:8 
Ῥοορὶθ, ἐἰβϑοί]6 ΟἿΪΥ ΟΥ̓ 5 ἢ Ρῥτοῆϊραϊς 
ἈΠ] 5θη655 8ἃ85 ἰπΠ πυπδη παίυγε ννοιυ]ϊά 
ἴυσχη ἴονα ἴο Παῖς, Ὀυΐ ἤθεα σου θΙΠ65 
ἰῃ οὔθ, ἰἴονεὸ δηὰ δμδῖθ, ραϑϑίοῃδῖθ γεδγηϊηρ 
Δηά ΘΩΥΥ͂ (ἐπιποθεῖ πρὸς φθόνον); 45 1ξ πο- 
{ππηξ 5ποτί οὗ δυςἢ ἃ βασι ηρ ραγδάοχ σουϊὰ 
βδῃηδάον ἔοσίἢ (ἢ 6 σοπγχδϊπδίίοη οὗ ἴῃς Ὠιινὶπηο 
δἰ δυΐο5,--(ἢς ἴονα τῆαϊ 18 ἰεαίουβ, [Π6 
ἡεδοΌ ΒΥ ἴπαΐ 5αγβ: 5866 Πθυῖ. νἱ. 15; δηά 
ΠΡ. 46. χχχ! τι (ΧΧὺ, συ πεγα ἐπιποθεῖν 
οσςσιΓβ, ἐοϊϊονειῖ (ἴῃ γογϑαβ 15--22} ΌΥ 1Π6 

ΦΑΜΕῈ, ΨΥ. 

ἂροδίδϑυ οἵ [βγδεῖ δηά [86 ἔΥ οἵ Οοά β νεῃ- 
Βεᾶῆςθ. ὉΤμεαῖ δϑεςίίοη, οι ἴῃ [18 ρυ 
15 ἴἁονο, Ὀεσοτθβ, θη βυδρίοίοη 15 ΤῸ 
)εαϊουξϑγ; απὰ, σβεη {πε ἃ οὗ [δε 
ΒΡΟΙ156 15 φοσίδιη δηὰ στοά! δθ]ο, ἰ5 ομαηρεὰ 
ἰπῖο βοπιθίβίηρ 5[1}} σῆογε τογγιθ]ς, οὗ σοὶ 
[μὲ ἀοδάν νου κίηρϑ ἀγὰ ἀθβοσ θα ἴῃ βυ πα γῦ 
Ῥογίίομβ οὗ ΗοἱΪ νντιῖ (ε. ς. εξ, 1]. ος. ; 
ΕΖεῖϊκ, χχιϊ., ἄςο.); δηά νυϊοἢ ϑθοῶβ ἴο ὃ6 
δα Ἔχργοββοά, ἔοσ τγδπξ οὗ ἃ τῆοσε δοςυγαῖίς 
ποσὰ, ΟΥ̓ “οηνΥ;" --δείηρ τῆς ραϑϑίοῃ [ἴηΐο 
ὙΏΙΟΒ Ἰοδίουϑυ ομδηρεβ, ΨΒθη ἐν γοθιρλ νὸ μϑὸν 
δε65 βιιβρίςίοη,, “ἴοσ ἴδε 1 ογὰ [ὮΥ 15 ἃ 
σοηφιτηρ ἤγο, ὄνθη ἃ ᾿θδῖοιιβ σοά " (θευῖ 
ἷν. 24). ὙΠ5 15 ἱπάθοα 4 ἤρυγε οὗ βρεθςῖ 
Ὠιοβῖ βίγδηρε δηὰ βίδγί ηρ ἴῃ 115 ΔΡΡΙΙσδΠοη 
(ο Οοὐ πὰ Ηἰ5 ΗΟΙ͂Υ δριπῖ! Ὑεῖ ουζῦ 
οσδοῖςα διηοηρ 4}}] (06 γοηάοσίηρβ ὑγθιςἢ 
ἢανεὸ δθεη ριοροβθάᾶ, ϑθεπῖβ ἴο ᾿ἰῈὸ οἡἱ] 
δεΐνεοη τῃϊ]5 δηὰ οὔδ οἵἴποσ, ῃοῖΐ ὙῸΊΥ͂ ἰδ, 
ούοπὶ ἔἥοσλ ἴπ6 Α. Υ., Ὀδυῖ ἰτολίηρ, 858 
ἃῦονθ, ἡ γραφὴ λέγει ἃ85 ἃ Πμιυοβίοηῃ --- 
“ΤΠ βριγῖ νος Οοά ρανὰ ἴο ἄννεὶ] ἴῃ 5 
ΟἌΓΓΙΕΒ 118 ἸΟΏΡΙΠΡ5 οὐδ ἴο ΘΗΥΥ͂ (566 γΟσϑαβ 
Ι, 2, “ΑΓΒ, Πρμίηρβθ, . . . . ἔγοτῃ Ὑ 
Ἰυ5ῖ5.᾽)) : διιῖ Ης, Ψ8ο γᾶν ἴμαϊ βριγιζ, ξῖνεϑ 
4}} τὴ6 τῆοσο δουπάδπι σσγᾶςθ (ο Ἴοῃῖσοὶ ἴἴ; 
Ὑδβεγοίοσο," ἄς. ὍΤΠ15 μεῖβ σὰ οὗ ἴῃς ἀϊβ[- 
Οὐ ἴῃ τῃς ἰγδηβίδίίοη οὗ φθόνος : Ὀυϊ [ἴ 
οἴοδῖεϑ ϑένοσαὶ οἴμοσβ, βοὴ οὗ πο ἢδγα 
ΑἰΓΟΔΟΥ Ὀδοη σοηδίἀογοα ἴῃ ἀείδι!. [1 σοη- 
ποοῖβ ἴδε [Πουρ Ἔχουν ον ἢ νοσβαβ 1--Ξ2, 
50 Βαϊ ἴ6 πιεητὶοη οὗ [πε τἸοπάσῃ!ρ οὗ [6 
ὙνοΥ] ἃ ἴῃ γεῦβθο 4 0565 118 ἱπῃηροσγίδηςθ, δηά 
411 τεΐογοησε ἴο ἴῃς Ὀοηά οὗ »ῥέγέέμα! νσθάϊοςκ 
δηὰ 118 νἱοϊαἴϊου αἰδαρρθασβθ. (οηβοα ΠΥ 
ἴϊ τοαυΐγεβ [ἢ6 δάορξοη οὗ ἴδε ἱπίεσιοσ τεδά- 
ἴῃ, “γὲ δά] γοῦβ δηὰ δάι τετεβϑεβ ;Ὁ δηά 
{Ππ656 ννογά πιυδῖ [ἤθη ὃδ6 υδοά ἰη {ποῖς Ποσαὶ, 
ποί [ΠΕΙΣ δριγίτυδ] βοηθθ. ὍΤἢδ οτηϊβϑίοη οὗ 
[86 ποπηϊηδίνε Ὀεΐίοτο μείζονα δὲ δίδωσι χάριν 
Ὀεσοπιε5 οὐ {818 νυἱονν ἱπίοϊογαθῖθ. ὙὉΠὲ 
θαίδληςς οὗ οὐ β σεϑιϑίδηςα ἴο ἴπη6 ονοσυνθθη- 
ἴπρ δηὰ Ηἰ5 ρτδοϊοιιβϑηθββ ἴο [86 Βυτη]ε ἰ5 
ἰη]υγοά : ἔογ Ηδ 18 γοργεβϑθηϊθα 530]6}} ἰὴ Ηἰ5 
διγθυϊα οὗἨ πἸΟΓΟΥ͂, ὄνοι Ὑνἢ116 βἰπηθτβ ἅτῈ 
51}}} ἱπιρεηϊεηΐ; Ὑνθόγθαβ δῖ. [4π|68 ἀθριςοῖ 
ἴΠ6 ἴοιτοτβ οὗ ἴῇς [ΟΚῸ 88 δηδαησθά, ἴο 
ἴμοβε {παῖ Ὀγανο τΠ6πὶ, ΟΥ̓ [ἢ 6 πιογοῖθ8 τυ ἢ 
βάν Ὀδθη το]θοϊθα ; ἣδ βηδάόνπ ἔογῖ ἢ ἴδ 
ξτελῖ ννῶσ δραϊηδὲ ἴῃς Εν} Οπο δἂηά ἴδ 
νοὶ υΠ] ἢ 15 ἴῃ Ὀοηάδρο ἴο πἰπὶ: δῃά ἢ 
5ῆσνν5 ἴπαἴ νὰ τηυβῖ ἴ2Κ6 ὁπὸ δἰάε Οσὐ 6 
οἴδβοσ, Ὀθοδιιθδο 6 σδπηοΐῖ Ὀ6 [6 ἔγίεηαβ οὗ 
Οοὰά πὰ οὗ ἴμε νοῦ ἁ. Βυϊῖ ἰὖ ψὲ Ἅσβοοϑβε 
{86 ννοσ] ἷβ ἰοσθ, 6 ἃγὸ πιο ἴδῃ τῆδτο 
Θποηῖο5 οὗ σοά. Βεοδυβα ννὲ δᾶνε επ)ογϑοὰ 
Η!5 Ἰἰονε, ν᾿ ἅτὲ σεθεΐβ, δροοίδίθϑ, ΔΥὺ, δέϊυ}- 
ἴθσσοι 5 5ρ0 1156. 



γ. 1-3.} 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΨΥ. 
ι: κζα γἱεὰ πιϑρ γε ἰο ,εα» Οοαῖ᾽: σδρισεαρεε. 
7 ἤνε σμερὰέ ἐσ δὲ ῥαΐίομεέ ἐπ αὐἥιείοης, αὐεν 
ἐᾷς ἐχανιῤῥε οὗ τ4ε ῥγοῤάείς, α»ιαἱ δυό: 12 10 
")ονδξα» τιυεαγίρσ, 13. 109 ῥγαν ἐμ αανεν εἰν, 
ὦ πὴ πε γοῤέγήν: τό ἴο σεξηοιοέεξασε 
περέμα ἐΐγ 0.97 “ευεγ αὐ γαμζές, ἰο 23γα» οηδ 70» 
αποίλεγ, το ἀμπα ἐο γεάμεξ ὦ εἰγαγίρρ' ὁγοίλεγ 
ἴο ἐλε ἐγά. 

ΤΑΜΒ5. ΡΥ. 

{᾿ ἴο πονν, γ6 Γσἢ πιθη, σγεορ 
ΔΠ4Ὰ Πονν] ἔοσγ γὙοὺγ πχίβογίθβ 

τπδῖ 56.211 σοπλε Ἰροῃ γόιι. 
2 ὙΟὐἿΓ τίςμεβ ἃγα σογγυρίεά, δηὰ 

ΥΟῸΓ ραγπηεηῖβ ΓΘ τηοϊῃεδίδη. 
3 Ὑουγ ρο]ὰ ληἀ 51]νεσ 15 σδηκογεὰ : 

Δηἀ τ[ῃ6 τυϑῖ οὗ {Πεπὶ 3}4]1 θὲ ἃ νὶῖ- 
655. ἀρδϊηβὲ γου, δηά 83}481]} εξ γοὺτγ 

ΟΗΑΡ. ἡ. 1. ὅο ἰο ποαυ.)] 866 οἡ ἴν. 13, 
πθεγε ἴπ6 τερυϊκε νγὰ8 αἰγοοϊοα δραϊησῖ [ποδὸ 
ὍΠῸ Παϑιοὰ ἴο δὲ τὶς, δηά τοδάδ βυγὸ οὗ 
ἱινίηρ ἴο καίη τμεῖὶγ οδήεςῖ. Ηδετε 81. [2π|ὸ5 
ἴυγη5 ἈΡΓΌΡΕΥ ἴο ἴποβα ψῆο ἀγε εἰς, 
ΟΝ (Ὠηκίηρ οὗ {πεπηϑοῖγοβ, ςᾶγοίοθα οἔ 
ΟὔΑΤΙΥ, ΒυΠΊΔΠΪΥ, ΟΓΥ ὄνεη ἰυβίίςο. ὙΠῸ 
οὐαπηοη ἴδαϊαγε οὗἩ ἴῃ6 ἔνγο οἶδββθβ 18 {Ποὶγ 
Ρτγεσυσπιριίοη ἰῃ Ὀοδϑίϊηρ, οὗ 16 τηοστονν. 

ἴη ", 2-7,) ἴῃς. επΐγδπος οὗ ἃ σίςἢ πιϑη ἰηῖο 
ἃ (μγιβΌλῃ 556Ώ ΡΥ ἰοδ 5 ἴο τῆς 1ποιρῆϊ οὗ 
ἴδε ττεδίτηθηΐ οὗὨἨ [ῃ6 ῥῬΟΟΥ δε ίενεγ Ὺ ἴπ6 
το; θυῖ [ 5 ποῖ οσοτίδίπ {παῖ πὸ τἰςῇ τῆδῃ 
ἰ5 τεργεβεηίεαὰ 858 ἃ Ὀχοίεββίηρ ΟΠ ρἐβξϊδη (566 
ποίε). Απάὰ ΙΠΔΠΥ ΤὨϊηκ (παῖ τδ6 Βυγοῖ οὗ 
ἱπάϊρπδίοη ποτε 15 ποὶ ἀϊγεςϊοαά δραίπβὶ [ῃοβα 
ἴο ποτὶ 8:. [3π|65 15 τί ίηρ ( ΟΕ ΟΙΏΔΣΥ 
“ Βγοίδγεη " ἄοος ποῖ οζοὺσ ἷν. 11 ἴο 
Υ. 6 ἱποϊυκῖνε), δυῖ ἰ5 ἴο 6 υπάοτϑιοοά 
{κε δα ἀεπυποίδι!οηβ οὗ [με δηδιηΐεϑ οὐ Οοά 5 
Ρεορίε (Ὡς ἢ 1ἴ 580 τυ θοῇ τοβθ 65) ἰη 1Π6 
ΒοοῖΞ5 οἵ [δὲ Ῥτορμείβ ; 186 ροΐπέ οὔ: ἀρρ!ίςα- 
Ὅση Ἰγίηρσ 'π [86 σοποϊυάϊηρ οχβοσγίδιίοη ἴοὸ 
Ραὔεασε (γνετβε 7), ἰπ ἴῃ6 ςοηδάσποε {δαΐ [ῃ6 
ὕτης οὗ ἴῃ ΟΡΡτΥΈΞϑοσ ἰ5 δῃοσγί, 866 ἴῃ6 ΞΔ πὶδ 
50  εβΌοη ἴῃ 2 ΤΉ 655. ἱ. 5, σεφᾳ.υ Βαυΐῖ ἴῃς 
ΞΌΡηεςΐ 15 νἹάοτ. ὙΠΣῈ ἀϊϑορ θ5 οἵ 81. ]Ἀτλ65 
ἴῃ Ὀεςοπηίηρ; ΟΠ τἰσείδηβ μδὰ ποῖ οδαβοὰ ἴο δ6 
ἐπε. ὙΠΕΥ ψεγα στηοιηθοῖβ ποῖ ὉΠΙΥ οὗ 186 
πδῦοη, δυΐ οὗ ἴ6 ΟἸυγοῦ Ὡς ννᾶς οο- 
εχίεησινε ὙΠῸ . ὙΒΕΥ Πα γχοοείνοαά δὴ 
ΔΙ ΠΟΠΔ] σενοϊδειοη, δας ποῖ ἃ 98]1] ἴο βϑῦου 
18επιβοῖνεβ (50 Ἰοῃς 85 {βεῪῦ νγογα ποῖ νυἱο]θηῇ] 
ϑενεγεά) ἔγοπῃ [6 σοτπιοπιγοδ ἢ οὗὨ [5γδοί. 
Τε ΟΒύτοι δἱ [Θγιιβαίθτη τνᾶ8 16 δος οἴ Υ 
οὗ ἰδοθς ἰϑγαθὶ τε τῆο ψγόγα ἴσια ἴο {πεῖν 
Οοά, Ιρδιεπίης ἴο Ηἰς σενεϊδλίοηβ, δε]ϊενίης 
οῃ ϊπὶ ννῆοβε ςοπιηρ δὰ θθδεὴ 50 Ἰοηρ 
ἰοοκεά ἕοσ. ὙΒΕΥ͂ ψγετο, ἴῃ [ἢ 5 86η56, ἴΠ6 
ἴσυε ἴΞγϑεὶ, ἴδε εἰεπηεπὶ οἵ ν] Δ} ΠΥ ἰπ ἃ τηδ58 
νὶωςἢ [1 νγᾶβ 5111} ροββίθ]θ {μαΐ ΒΟΥ πχὶρ δῖ 
ἰεάτεη. (5εε Βουπιδῃ, ρρ. 37--39.) Νοῖο πὸ 
ποτάς βροκθῃ ὉΥ 81, [π|ὲ5 ἴο 9, ῥδυὶ ἴῃ 
λεῖβ χχὶ. 2ο-- 24, δηὰ ἢἷ5 Ξιυθηγβοίοη ἴο ἴΠθπι, 
ὦ, 6; αὐκὶ ἴδε δγοδά ἀϊδιϊηςτ!οη τπδάθ δ- 
ἔχε ἴπΠῸ [εὐῦὺϑ δπὰ ἴδε ΟεηΈ165 τυ ῃϊςῃ Πδά 
δεβετεὰ (ὁ. 20-25). Ὑ 5 ἀδπυποίαιίοη οὗ 
»ὸῸ (ἔογ βυςῇ [ἴ 15, γδῖπογ ἴῃ8π ἃ οδ]} ἴο 
ΤΕρεπΙΔΠ06) 15 Δ ἀγοβθοά [0 ρεγβοῦβ νγῆο νγοῦο 
58} ἑοστα δ! ν νυ ἢ τῃ 6 ραϊο οὔ Οοα 5 σδυγοῖ 
δἰους πῖῖ ἢ “(ΠῈ εἰεςεοπ," “ἘΠ6 ἔγις [5γδεὶ, 
ἴδουξ ἔβεγ ψεσε εἰϊείηρ ἐπεπιβοῖνοβ οἵ ΤΌπι 

Ππ (Ὁ. οπι. χ, χὶ.. ὙὍΤῆὸ πίρῃξ ννᾶς ἔαεϊ 
οἸοβίπρ ἴῃ ὕροπ {πεπὶ, Βυῖ ἘΠποὶγ ἀΔΥ οὐ σταςθ 
νγᾺ5 Ποῖ Ὑν ΠΟ} 7 ραϑῖ, (δεε [ηἰϊγοάἀποίίοη, 11.) 

Ἐνεῃ ἴο εΥὐ68 ἀδνοϊα οἵ ρσορβεῖῖίς βρθου]α- 
ὕοῃ, 2ῤε οονεὶρς γιΐϊξογίος τουδὶ ὕδλνθ θδϑῆῃ 
σαϑίηρ ΤπΕΙγ βῃδάοννβ ἀλγΚΙΥ ἔοσγυνασγά δἱ [ἢ 8 
ἔπιε, ἴῃ [πε ργεραγδίοηβ ἔῸΓ ἴΠ6 βίθρε οὗ [6γὰ- 
δαίεσῃ. ὍΠδ ΚΟΥ͂ ἴο {Π|8 ρῬΑΓΑΡΤΆΡΗ ἰ5 Ὁ τίϑι 5 
ἀϊδοουγβο 'ἰπ Μαῖϊ. χχῖν. δηὰ “τῆς ]αδϑῖ 
ἄλγ5," “ἴδε σοπηηρ οὗ 1π6 1,ογὰ,᾽ πγυδὲ δὲ 
ἱπίεγργείςά δοσογάϊηρ ἴο [ῃς βθπεγαὶ ὩπΔΙ ΟΡ 
οἵ Αροβίοϊ!ϊς ἱπουρῆξ οἡ 1818 ϑυδ)οςῖ, τῆς 
ἘΠ πΊ65 δηὰ [Π6 βθᾶβοῃβ γοπιδ Πἰηρ πηγονθαϊοὰ 
(ὐδ. 36). ΤΒε ἐπθυϊδζίοπβ ἂτα ἴβοβϑο νυν οὶ 
ὈΒΏΕΓ ἴῃ {πΠ6 Κίηράοπι οἵ ΘΟ γίβέ ἰη βίοτγ ; 
(ΠΟΙΆ ΟΓ 658 ἴο βυσῖ ἃ8 ἰοοῖκ ποῖ ἴογ Ηἰπι, 
δῖ ΒΙΓΓἢ-ῬΔηρ8 οὗ ἸοΥ̓ (δεν ἐδ. 8; “ΠΡ. [οδη 
ΧΥΪ. 21) ἴο ἴβοβο ῆο ἀο; αβεοίίηρ ἴῃ νγβοὶο 
Πϊβρεγβίοη---ἰπάθοά 4}} [ῃ6 Βο]ΐενοσβ [σου ρῃ- 
ουξ {πε ννου]ά---88 νγ6}} 25 ἴῃς [ετἣν8 οὗ 6- 
τυβαοτι ; Ὀθοδυδα ἴῃ ἴπ6 οχροοϊδιοη οὗ ἔπο 
Ἀροσίο]ις (ἢ σΌδη8 Ποὺ ἀδβισγιιςζοη τνᾶ8 σου- 
πεοῖθα ποῖ ΟΗΪΥ {γΥρίοδ ΠΥ, δυϊ δοῖυδ!γ, τ τὰ 
[δος ]υάρτηοπι ΠΥ. 

ἐδαὶ «βδαἠδεονιε ρον γον. ΤῊδΕ ἃ τὸ οοτΐης 
ὍΡΟΙ γοὺ ((Ρ. |κΚ6 χχὶ, 26, 35), ΕἸἼΠΟΓ 
“ Β0Οῃ," ΟΥ̓“ Βυ ἀ6η]γ ; ργοῦδθὶγ, δοῖῃ. ᾿ 

2. 7οιν γερο: γε εογτμῤ!εά. ὍΤὮΘ σοπογαῖ 
ἴεγῃι ΟΟΠΊΕ8 ἤγβί ; ραγί συ} 15 ἀγα βρεοϊβοα 
αἰεγιναγάϑ. ὙΠοθ6 τίομεβ ἃγὸ ποῖ ἴο ὃ6 
τβουρδι οὗ 25 βἴογεβ οὗ τηεγομαπάϊβε (τυ δῖοι 
ψΟυα ταΐμβοτ Ὀείοηρ ἴο ἱν. 13-15). ὙῈΘ 
ΘΔ [ἢ οὗ ἴ[π6 ηοϊθηϊβ νγ85 οὗ ἃ χη ϊβοθ ἸΔηθου8 
βογΐῖ, σΟΠΒβΈηρ ποῖ ΤΠΘΓΕΙΥ οὗ ἴΠ6 ῥγεοίουβ 
τ εἴα ]5, θυϊ οὗἨ ͵πιοῦα ρεγίβμαδὶε ῃΐηρ5. Ορ. 
ὙΠαῖ' ἤογᾶος (ΕΡἰβί. ἱ. 6. 40) 58γΥγ8 οὗ 1,ὺ- 
σᾺ}}8. [τ 15 511} {πη6 Οτοηΐαὶ ϑϑδίοη ἴο 
ἮΘᾺΡ ὉΡ ξδιτηθηΐβ, 5|4νν]8, οαγρεῖβ, δηά 8]]} 
ΤΑΔΏΠΕΓ Οὗ 5[ιι5, 45 ἴμ 6 ξυγπίΐαγε οὗἉ ἃ ρῥγίηςεὶγ 
βουδθ. δε6ὲ Μαῖϊ. χχίϊ. 11, 12, ὕῆοσγα ἰΐ ἰ5 
ἱπιρ 1εἀ ἀπὲ νυράαἀϊης --ραττηεηῖϊβ εσε ῥγο- 
νυνἱάδα ἔογ ἴπεῸ Κίηρ 5 συοδίβι ϑιιοἢ τυ δ ἢ 258 
115 ννυᾶβ Ἰἰαθὶε ἴο σογγυρίίοη δηὰ ἄἀξοδυ, δηθὰ 
Θ5ΡΘΟΙΔΙΠΪΥ ἴο ἴπῸ τανᾶσοβ οὗ πὸ πλοῖῃ. ϑιπα αν 
ΔΙ] ϑίοηβ5 ἀγθ ἔουῃἐ ἰπ Μαῖϊ. νὶ. 19, σεᾳ.; 
0Ὁ ΧΙ. 28 ; [54]. ]. ο, }]. 8. 

8. ΟοἱἹά δηά 5|1νϑσ ἂγὲ ῃοῖ, 5: ΓΙ ΠΕῪ βρεακ- 
ἴηρ;, [Ι40]6 ἴο “( σδῆΚαΥ " ΟΥ̓ “τυ ῖ, Βαυΐ ἘμοῪ 
16 ᾿ἰαῦ]α ἴο θ6 50 ἴδυῃβηῃθα 45 ἴο 511) (Π 6 
086 οὗ [ῃ6 ψογάβ; ορ. με Ερίβιϊς οὗ εσθ- 
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βε5}} 25 ἰξ 'σετε ἤσγε. Ὑε δαᾶνε πεαρεὰ 
ττεᾶϑιγε τορείῖῃεγ ἔογ τῆς ἰλϑὲ ἀλγ8. 

4 Βεβοϊά, τς ἢῖγε οὗ τὴς ἸαδουγεΓβ 
ψὴο πᾶνε τεαρεὰ ἀοννῃ γος βε]ά5, 
ΏΙΓἢ 5 οὗ γου Κερέ δαςοῖὶς ΌῪ ἔτδυά, 
σπεῖῃ : δηά τῆς οὔεβ οὗ ἴπ6πὶ νγῃ!ς ἢ 
Πᾶνε τελρεὰ δα εηϊεγεά ἰηἴο ἴῃς εδΓϑ 
οὔ τῆς Ι,οτὰ οὗ βαθδοζῆ. 

ταϊδἢ, 24. ΟδΒδυςεῦ (Ρχοΐοριυρ ἴο ἴδε "Ῥεγ- 
δουηθ 8 ἴΤΑ]ε ᾽) [48--- 

“Απὰ [δϊς ἤσυτε Βς αὐδεά γεῖ [Βετῖο, 
ΤΒδὶ [0 ρο]ὰ συκῖς, δὶ βυ]ὰ ἰσγθὴ ἀο 3" 

Ζ «αυἱπε.1 Ορ. Μαῖί(. χ. 18, ΧΧἸ. 31. 

ὦ: ἐξ «ὐόγὸ γε. ΒΥ βοῖῃθ, ἴθϑε ᾿ψογὰβ ἃγὸ 
γον ἱπῖο {86 ποχξ βεπίθῃςο--- [γρασυγεά 
ὉΡ, 45 1 “όσα, ὅγε" (ς;. τον. χυΐ. 27 [ἷἢ 
1 ΧΧῸὺ; δυῖ ποῖ 80 μὲ]. Ορ. “οὖῦ Οοά 
Ϊ8 ἃ οοπϑιχηΐηρ ὅγε," Ηδθῦ. χὶὶ. 29, ΠΌΤ. 
Ὠδυῖ, ἵν. 24. ὙΠ6 ρίονίηρ πλείδὶ 1156} (ροσ- 
Βαρβ8 ἴῃ ἴῃς ἴοστῃ οὗ ἐεϊζζεγβθ, ὑποοπηϑο οι 5} 7 
Βυρχοά ὉὈΥ ἴῃε ψτθθαγ) ἰ5 (βουρῃΐ οὗ 45 
οἰϊηρίης, σοηδυπ)ίης, ἴπς ᾿ἰνηρ βοϑῆ,. ΑΠῈῸΓ 
{115 σοπλθβ ἃ ἤγεβῃ τοι. Μδὴ ΙΑ΄ ἃ 
ἰγεάβϑυσγε 20» ἐδε βώμγε; Ὀμυῖ 8656 ἀϊὰ [ἴ “ἐπ 
(ποῖ 30 γ) ἴδε Ἰαϑὲ ἀδυγβ8. ὍὌἢ5 15 βροίθη 85 
1 ἴτόοτὰ [ἢ γετῪ ἰδϑὶ ἀἰδΥ οὗ 4}}. ν Βεη [Π ἐπα 
οάῖης, ἰ Τουηὰ τΠδ6πὶ ΠοβΡίηρ ὉΡ ἰγδαβιιγεβ 
ΒΓ ἢ ΤΠΕῪ οου]ὰ πενοσ υ56. 86εὲ Μαῖϊ. χχίῖν. 
48, Τὺ Κα χυὶϊ, 26, 28, οὗ ἴπ6 ἀλγ5 οὗ Νοδὴ 
δηὰ οἵ; δηὰ {πε ραγαδὶε οὗ ἴῃς σὶςἢ [00] ἰη 
[ωΚὸ ΧΙ. τό, “τῳ. 

4. {δὲ δίγε οὗ δε ἰαδοωγε. 7 ὙὍὙΠῈ Μοβαὶῖς 
δνν γγὙὰ8 ὙΘΤῪ 16 8]ου8 ἴοσ ἴῃς σίρηῖ8 οἵ ἴποβο 
Ὑγῆ0 δά ποίδιηρ Ὀυϊ {πεῖν ἰΔθΟΌΓ: 566 ον. 
Χῖχ, 13; Πουῖ. ΧΧΙν. 14, σεᾳ. Βυῖΐῖ [Π6 τεδυκο5 
ἴῃ [εγοπι. χχὶϊ. 13; Μ4]. 111. ς (ςΡ. [οὐ χχίν. 6, 
δέηᾳ.; ὙΤΟΡΙ ἵν. 14; Εςοίυπ. ΧΧΧΙΠ, 30. 544.) 
δὅιονν [Π6 πορίεςΐ οὗ [δε ἀυγ. ΤὨε 11]- σοϊζίξη 
δελγ ἐγ ίείδ (ἸΚο τὰς δἰοοά οὗ Αδεὶ, [δε 5ίῃ οὗ 
δοάοχῃ δηά Οοιηοσσδῃ, Οεη. ἷν. 10, ΧΙ]. 20, 
ΧΙχ, 11); ΟΡ. Ηδθακ. 11. αὐ: υΚὸ χῖχ. 40. 
Απά (ἢς οἂγϑ οὗ (86 1 ογὰ ἅγὰ ορεὴ ἴο [ἢ6 
ΕἸ, 48 ἴῃ [6 Εργγρὕδη Ὀοπάδλρε (Εχοά. Ι]. 
21). ὙΒΟΒ6Ὲ 80 Πᾶνα 20 ΘΑΣΠΙΥ ῥτοϊεδοζου 
Ὦανε Ηἰνι; 1 ὲ 1ονά 97 ϑαῤαοΐῥ, ἴμε 1 οτὰ οὗ 
ἩΗορβῖβ ἰ5 Ηἰβ ἤᾶπιΘθ. ὙΠῸ Ηδθῦγον ϑαῤαοίῥ, 
Ῥτεβογνυθὰ αἶϑο ἴῃ Β οι. ἰχ. 29, ἴγοπι ἢ υΧΧ, 
ὈΠ|65 ἴΠ6 ἰά6α5 οὗἉ τιϊρῃῖϊ δηα ρίογυ ; ἴπε δῃ- 
ξεῖις Βοβδίβ Ὀοΐηρ Ἑςοπηοοϊθα ἢ τ86 τενε- 
Ἰδιίοη οὗ ϑ1π2ὶ| (Β δυῖ. χχχὶ. 2; 58. ΙΧΥΪ]}]. σ7), 
δηά ψἱἢ τῆς 1,δϑὲ Τπάρτηεης (Π 4ῃ. νυἱῖ. τὸ :; 
Μαῖί. χχυ. 11; 2 Τ Ββε88. ;.7; [υἀδ 14). ΟΡ. 
1,ΧΧ, 1581. ν. 9. 

,βεἰ4..1ὺ ὍΤὨΘ τνοσά 1π|ρ]165 ἷαγρε ἴτὰςΐβ οὗ 
ἰδῃά, αἰ ιεπάϊα, 45 ἴῃ [ οδη ἰν. 35 ; [υΚ6 ΧΙ, τό. 

δ. 7ε ῥανε ἰϊυεά. ... γε ῥαῦε ποιγὶερεά. 
Ἀεδὰ, γ9 ᾿ἰἰνθὰ . .. γ9 Ὡουχίθμθᾶ, δὴ 

ΦΑΜΒῈ5. ΜΡ. [ν. 4-.). 

ς Ὗε δαᾶνα ἰϊνεὰ ἰπ ρ᾽εδθυγε οἡ 
τῆς εαγίῃ. δηὰ ὕθθη τννδηίοη ; γε ἢδανε 
ΠΟυΓϑηδἀ γοιῦ ᾿δλγίβ, ἃ5 ἰῃ ἃ ἀδὺ οὗ 
5] διιρῆτεγ. 

6 Ὗε Βαᾶνε ςοπάεπιποή ἀπά ΚΙΠεά 
τῆς [|υ585; ἀπά ἢς ἀοιἢβ ποῖ τεβίβι 
γου. 

80 ἴῃ ποχί γϑΊβο, γ90 δοκ δαυσιποᾶ, Τδο ἴδηϑες 
ἃτὸ οπρηδῖίς. δῖ. [168 σρεδκβ 48 1 ἴῃ 

ἔἴτοπι ἴδε Πιάρτησηΐ ὨΔΥ : “Ος ἀϊά 
ἴ1ῃυ5 ἂῃηά τῆυ5: δυΐ ἴἴ 15 411 οὐεῦ πον! "ἢ 
“Υς ἸινοΩ ἴ8 ἸΌΧΌΓΣΥ δηα νγαπίοηησβϑ (1 ΤΊ πὶ, 
γ. 6); γε πουσίϑμεί, Ρδπὶ γουΓ ϑ 
(Αεΐβ χὶν. 17). 1 “ἂς ἰὴ ἃ ἀδγ οὗ δἰδιιρ ἴον " 
Ὅς τοδά, ἴῃ “ βἰδυρῆζοσ᾽" πιιιϑδῖ σεῖο ἴο [86 
Ῥγοραγδίίοηβ ἴὺσ ζδδϑίηρ ; ορ. 54]. ΧΧΙΪ. 12, 
13; [ογ΄ χί!, 3.. Βιιῖ, οὐ ηρ “ 45" (50 Α, Β, 
δὲδι 11, Να]ρ., Μειρῆἢ.), [Βοῖσς οὔτ ϑδρ  ίεσ 
6 ΡγΟΌΔΟΙΥ ᾿ηρἰςαῖεά. Ὅθετε ἰ5 ἤοσῦο δη 
Θοδο οὗ Ογϑ[ 5 ἰεδοῃίπρ ἴῃ ΠυΚὸ ΧΙ, 16--2Ὶ:, 
ΧΥΪ. 19--:}; 566 ἴοο ΕΟ 5. ΧΙ. 

6. ἴο οοπάθπιποὰἃ (ποῖ ὄσυε εοπαϊριπρά 
αηα), γε ἀἰ οί δὲ ϑισὲ (οΥ ἈἸρἴθου5) 086. 
δϑιρξοϑίθα ΟΥ̓ Ομ τσ 5 ννογάβ, Μαῖϊ. χχιῆΐ. 1ς 
(ςΡ. δίκαιον -. .. τοῦ δικαίου. .. . ἐ 
νεύσατε τῇΠογ6ὺ, οΥ͂Ἱ 16 5ϊπ΄ οὗ ἴΠ6 [Θνν8, ἔγοπι 
856 ἴο ἃρδ, ἴῃ ΚΙΠ ΠῺΣ; ἴπ6 ργορποῖβ οὗ Οσοά; 
{Π1 ἰὴ τὸ Ὁ] 655 οὐ πιο, σῆθη Οοάἀ 5επὶ Ηἰς5 
ον ϑοῃ, [ΠΟΥ εν Ηἱπὶ Αἷσο (ἰ6. χχὶ. 11, 
σέφφ. ; ΤΚ6 ΧΗ, 31, “44ᾳ.) ὙΠ ᾿άθα δά 
Ὀοοῆ 50 ἀϊβιποῖῦνγ ἀονεϊοροεά ἴῃ ἊΝ 15ά. 1. 
1ο--2ο, [δαῖ πδΐ ἔθ πιιδὶ παν ὈδΘη 80- 
ςορίοὰ 828 8 Μοβϑίδῃιϊς ὈῬγΟΡἢΘΟΥ, 1Ὁ 1 μαὰ ἠοῖ 
Ὀδοη γοοορηϊϑοα 85 ἃ 8 ΠἸΠΊΔΤΥ ΟὗἨ ργορ ῃεςῖθϑ 
ΔΙΓΟΔΑῪ οχίδηϊ, ἴπ6 τεϊρίουϑ ἸπΠ5Έ ποῖα. οὗἩἨ ἴῃς 
ΡΘΟρΙΘ ξογοοδλϑίηρ πὸ δῆδρε ἰη ψνῃῖο ἢ 8656 
ββουϊὰ δ6ὸ Δ]... ΨὙνΒεη ἴδὺ5 ᾿οὰ ὑρ ἴο 
16 Ῥογβοῆ τοναγάς ψῇοπὶ 411} ΡγορἤεοῦΥ 
σοηγνεγροά, ψγὸ οδπηοΐῖ δοσερὲ ἴῃς βοσιεβ οὗ 
ἰσίογίοαὶ ἀοῖδιὶς τοι βοοῖηρ δεγὸ τῃδῖ 
ονοηΐ, ἴπ6 ρσγοαῖ Απείῖγρο οὗ Αἱ}, νιςῖ βἤθνβ 
15 ἴμε 5δἰρηϊῆσαπος οὗ ἴῃς τεϑί---μῈ οης Ὀ]οοά- 
βῃοάάϊηρ, ἴο ψἈΐῖοΝ 411 τῆς οἴδθογβ ροϊηῖ; ἴῃ 
δῃοσγί, ἴπε ἀθδίῃ οὗ ἴδ6 οηἱγ Νιςπι ἴο ψἢοπὶ 
186 Ἐ1]6 οὗὨ “της [υ5ῖ, τς Αἰρῃΐθου Ομ 7 
Ὀοϊοηρβ (Αςῖβ 1]. 14, υἱῖ. 52, χχῖϊ. 14; (ρ. 
: Ιοδη ἱϊ. 1). Ορ. Βρ. [6Ὁ0᾽5 “ϑδαςστεά 
Τιιϊτεγαίυγο, ΧΙ, ΡΡ. 258--267. 

δὲ ἀοίδ᾽ ποὶ χερσὶ γομἢ (Οπιξ “ δηὰα. Ὁ 
Οοπιραγε [58]. 1111. 7, δηὰ βδοὲ Μίδαϊϊ[. νυ. 39, 
Χχνί. 65, ΧΧΥΙΪ. 12- 14: 1 Ρεῖ. 1ἴ. 21, “εφφ. 

1[{ 15 τιὶβογαθ  ἱπαάραιδῖο ἴο κεῖνο “' νγεαγι θᾶ 
Δ μαγαοϑδοά ἴο ἀδδῖῃ "ἢ 459 ἴμ6 δαυϊναϊθηΐ οὗ 
“ φοηδετηηδά τηυγάογοα Ὁ" «ηα οδὴ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 δοοουηίεοά ἔος ΗΥ̓͂ [π6 ρεγβυδϑίοῃ ἴμδὲ 
(. []άπλο5 νγὼ8 βεσε ἀδηουποίηβ ἃ 5'η Ὑνὶς ἢ 

1Π6 Οδγἐαπε δα σοτηπ6. Βυΐ 566 ποῖδ 
δωῤγα,γιι. Ὕτυο, ἴπε [ἐν οὗ ἴδε Ὠἰδροσβίοη 

7 ᾽Βε ραζίεης τπεγείογα, δγεῖῃ- ΤΑΣ ἊΝ 
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Ἰγπ δ τ, γρῃ, ὑπίο τῆς ςοπηίηρ οὗ ἴτε Ι,ογά. Βεαγῖβ : ἴογ τἢ6 σοτηϊηρ οὗ τῆς [ οτγὰ 
τρατὰ ἐκας Βε 014, τῆς Πυβϑαηάπιδη νυαϊτεῖῃ ἀγαννεῖῃ πίρῇ. 

᾿ ἰογ ἴδε ργεςίουβ ἔγαϊξ οὔ τς εαπτὴ, 9 ᾿Οταάρε ποῖ οπς δραίηβϑε λη- [οτος 
ἀπά μδῖῃ ἰοπρ ρδίίεηος ἴοσ 1ἴ, ἀπι|] 
δε τεςεῖὶνα ἴῃ6 εν δπᾶὰ ἰδῖζεσ 
ΓΑΪΠ. 

8 Βε γε 4150 ρατίεηξ ; 5:28]15} γουγ 

οἴδεγ, Ὀγεῖῆγεη, ἰδϑὲ γε θεὲ σοπἀδιηηθά: ὃ 
ὈεΠ0]4, τῆς Ἰυμάρε βταπάειῃ δείογς τῆς 
ἀοοτ. 

1Ιο ἼΑϊκα, τὴγ Ὀγεΐῆγεη, (ἢ6 ρτοὸ- 

λὰ μρὰά ὯῸ ρμαγΐ ἴῃ 18 ρμαστίουϊαῦ δςῖ: 
δυΐ ἴῃ 1815 ἴῃς ὩΔΏΟΠΔΙ 5'π δὰ ουϊπιϊηαιοά, 
ἀηὰ ἔτοτλ 1.18 ἴ6 Τβουρῆϊ ροθς οἡ ἴο {πὸ 
τὰτοῦ8 ΟΥΒΟΙ 5ἰη8, ὑϊο αἰδεγοὰ γχαῖποῦ 
ἰὴ ἄορτεο ἴδῃ ἴῃ Κιπά, ὍὙμο ετυςῆχίοη 
οἵ Ομπιβὲ νυᾶϑ ἃ 5ἰἢ τεργοβοηϊδίινυς οὗ ἃ οἶδ58. 
Α ΥΕΡΥ͂ ἴεν ΥΟΔΓ5 ἰαΐογ, 51, [24π|68 ἈἰπΊ56 1} 

[οΠ]ονεὰ ἢϊἷς 1 οτά, θείηρ ταυτάογοά αἱ [εγὰ- 
δδίοῃ ΟΥ̓ [Πο56 ΥΕΤΥῪ [εἰν το Πδὰ ρίνοη Πἰπὶ 
ἴδε συγηδτης οὔκ ῃε [υ5ῖ, οΥ “πὸ ΕἸσΠίοθοιιβ,᾽" 
Δικ ςδ]1δἀ πἴπι “(πὸ Βυίναγκ οὗὨ ἴδε ρθορὶς. 
ϑες [ηἰγοά ΠΏ, ἱ. Δ. 

7. δὲ ραϊεπ!.} ΟτΥ, “Ἰοης-5υβογίηρ," 45 
εἰβεποσε ἰσγδηϑιαἴε, ψποῖβοῦ ἴῃ ὄχρθοϊδιίίοη 
(Ηεδ. νἱ. 1.5.) οὐ ἴῃ δηάυγαηςο: ἤσγο ἴῃ Ὀοίἢ. 
ἰφαά οὗ σοά, 25 Ὀοδγίηρς νἱϊὰ ϑίπποσβ δηὰ 
ἀεϊλγίηρ τεησεδηςο, ἴῃ Β οπι. 1]. 4, ζο. 

Ηεγύεσ σετηδσκε ἴΠ6 ρμαῖποβ νυν ἢ ΜΠΪςΣ, 
αἱ ἴδ οἰπηαχ, ἤδη ἰηδίδηϊ νδηροδηςο 
ὑγὰ5 ἴο ὃς Ἰοοκεοά ἔοτ, ἴῃς ουτγίαϊη [2115 ἢ 
“Ῥαΐεποθ, ὑσγεΐμσγεη, ραϊίοηςς "ἢ Βιΐξ (ἢς 
ποθ “ΤΠογείοσε " Πόσο, δηὰ “ 6 γε αὐτο 
Ῥδίεηῖ, ἴῃ σεῦθο 8, ἱΠΡΙΥ͂ ἃ οοηποχίοῃ, ηοΐ 
ἃ ἰγδυϑι!οη. ΤΉΘΥ γεςδὶ} [86 αἰτἰτυάς οὗ ἴῃ 6 
Ομγίος θεΐοσγε Ηἰ8 στηυγάσγοιβ,; 566 ἴδ ὕγο- 
ῬΏσΟΥ δηὰ {πε ΠΙβιΟΥΥ ([54]. 11}. 7; Μαῖ. 
ΧΧΙΥῚ, 12-14.; (Ρ. Ἀοπι. χίΐ. 19, “ε4. ; 1 Ρεῖ. 
Ἷ 1.9, 264 ..) 11. 17, “494.}ὺ Βϊΐ 41} 1[ῃϊ5 45 [18 
᾿'πὲῖ. “Ῥαδίοηςο, υη0}} τῃ6 σοπηηρ οὗἩ ἴδε 
Ι οταῖ : Ης ψ«1}1} τεάγοβϑβ [6 θαϊδηςθ, ᾿ξ, πιθδῃ- 
ὙΠΙΠΔΟ, γοῖι πηιδῖς Ηἰ5 τλθοκηθβ8 δηὰ ρᾶ- 
ὕεηαςε!" 866 2 ΤΉ 658. ἰ. 6, 7, σβογο 81. Ρδι}] 
)οῖη5 σοτηίοτὶ ἴο ἴπε 5 θθγοσα υἱτἢ ἴογσοῦβ 
ἴο [δὲ ἐπεῖῦγ. Τα “ ςοπηρ 15 ΟἾ γί 58, 
δηὴ (86 νυο]α Ῥάϑθαρε σεΐουϑ ἴο Ηἰπὶ: ἴπογο- 
ίοτε Ης ἰσῖδε 1,ογὰ οσε βροίοη οὗ, [πουρᾷ 51. 
Ϊαπιοβ υ.Χϑε5 ταὶ {π|6 Ὀοῖὴ οὗ ἴπ6 ΕΔΙΠΟΥ δηὰ 
ἂς ϑοῆ. Ηἰ58 ϑεσοπά Αἀνρηΐ 15 ἱπαϊοδῖοα 
ΤΡΌΕΪΥ : Ρεγ Δ 05 ΟἸ ΠΥ Ἴοοηςεϊνοα οὗ; ἴ0Γ να 
ἔπονν {πᾶὶ [μ6 ““Εἰπ|65᾽ ὑψοῦτε ἰάθη ἌἽνθη 
ἴτοα) ἴποβε ἴο βοπὶ 50 τς ἢ ννᾶ8 τονδὶ θὰ : 
φ. Μεαῖϊ. χχῖν. 27,16; δυῖ 1 πλυϑὲ ἢᾶνθ θθθη 

μπ21} δὲ γερο.) ἘΔΊΠΟΓ, “' ὉΠῚῚ] Σὲ σοοεῖνο." 

ἐαγν απά ἰαίίεσ γα π ΟἾἴδη πηρητοηοὰ 
ἰπ [δε Ο. Τ',, 4. Ζ. Πϑουξ., χὶ. τ4; [6τὶ ν. 2ᾳὶ 
Ηοϑβ. νἱ. 1; πὰ δβρϑοδι!γ [οοἱ 1ϊ. 23: “(ῃς 
ἔουτηεσ σαί, δηὰ (ἢς ἰδοῦ σταὶπ ἰῃ ἴῃς ἢγεὶ 
τη οηῷἋἢ "᾿; 86 “΄ ΘΑΥΙΥ Γαΐη " ΓΔ Πρ ἴῃ τὰς σΑΥΙΥ 
Ῥαγί οὗ τῆς οΟἷν}] γοαγ, δροιῖ Οοἴοῦδογ, βοοη 
αἴοσ βοεά- πε; ὁ 1Π6 Ἰαίίον ἢ δὲ τς Ὀορίη- 
Ὠϊηρ. οὗ [ἢ ἐςοϊ]ο5ιαϑῖϊοα] γϑᾶσ, ἀδουῖ Μάγος. 
ΤὨΟ ἴοσπηεσ τηδὰθ ἴῃς βοοὰ βργουῖ, ἴδε Ἰαϊΐοσ 
Π|1Ιοἀ 186 δασϑ Ὀείογο ἴῃ τὶ ροπίηρ. [1 8 ἴο 
θὲ τοιηεηδεγοὰ {παῖ “τῆς ἢγχϑὲ ἔγυ 5 σοσα 
οδεγεά ἴῃ ἴδε Το ρ]ς βοσνῖςα οἡ ἴδ 6 ΤΏΟΥΤΟΥν 
οὗ ἴΠ6 Ῥαβοδδὶ ϑαδθδίῃ, ὁ. 6. οὐ [86 ἀδγ οὗ 
ΑἸ γϑι᾽ 5 Ἀδϑυγγεοιίίοη (μου, χχὶϊ. το, χα: 
ΠΡ.1 Οονσ. χν. 20). 

8. αἰ"0θ.1 1.6. ἃ5 ΟἾγίδξ νυᾶβϑ: 28 “ἴδοσο- 
ἔοτο,᾽ ἴῃ γεσβο 7. 

σαδίεΘ γοων δεαγί5.}1 Βτᾶςς, πεσνὸ {Πθ ἴο 
οηάυγο 41] [ῃαϊ οοπιθ8 Ὀοΐννθοη ; οΡ. τ Τἢα88. 
11,11. ὙΠῸ ἀβὰν οὐδ οὗ πὸ 1, οτά᾿ 8 σοηληζ 
ΤΏΔΚΟ58 [58 ΘΑΞΥ, Ὁ ἴἴ ἐδ δ μαπὰ (45 ἴῃ6 
ογαὰ 18 ΣΙ ΠΟΥ ἰγαπϑιαϊθὰ 1 Μαῖζ. 1}. 2: 
Μαγκ 1. 15). 

Θ. ἐκεί γε δὲ εοπάενιπεά. ΟΥ, Ἰπάμοὰ (48 
ΑἸ] τὴς δεϑὲ δυϊπουῦῖ 165); 866 Μαῖζ, υἱΐ. , 
ὙΠΟ ἢ βιιρρεσίβ ἴπ6 Ἰάθα οὗ ἰῷ; δεπίθηςθ 
ΟἹ Οὔ Ὀτγείῆγεη, 85 ἱποϊυδεά τὴ σγμάσε (πιΑΓΕ. 
ξτοαπ, ΟΥἩἨ ξτίευε). Βαϊ ργοῦΔὈ]Υ, 86 (πουρῃξ 
15, “1ἔγε ρτίενε ὑπάεγ ἢ] -υβᾶρε, γεῖ Ἰεῖ ἰΐ ποῖ 
6 85 ἱηνοκίηρ τδηροᾶποα οἡ ἴποβο ΠΟ υ56 
γου 111, [Ιοηρ-ϑυβοτγίηρ Πα8 ἴΠῸ ῥγοπηῖβα 
οὗ [Π|ὸ τενγασγὰ ; (Π6 νναπὶ οὗ 1 Ὀδοοπηθ8 υπ- 
σμαγ ἈὈ] θη 685, πὰ τβογοίογο 15 “ ἴῃ ἀδηροῦ οὗ 
[πε Ἰυάρτηεοηί. Τῆς [υάρὸ (ὦ. 6. ἴῃς 1, οτὰ 
αἱ Ηἰβ σοπληρ), 0 18 δἰγεδαγ δὲ ἴπΠῸ ἀόογ 
(Μαῖϊ. χχὶν. 11; Μαγκ χἱϊὶ. 29, δηἃ ἐβρεςίδ] 
Κτν. 1. 20), τεδάγ ἴο ἀνεηῆρε Ηἰ8 οὐνῃ εἰοςῖ, 
Μ111 Ἰυάχε γοω, ᾿ξ γουγ ΚΔ δηὰ σμαυγ ἴδ] ; υ. 
Μαῖ(. ν. 29: Ἐπὶ, Χὶϊ, 19, οἡ ἴα οπμδ 5ἰάδ; 
δηὰ 1ὐκὸ χΧΥΠ]. 7, 8; 2 ΤΒε88. 1. 6; : ΡῬεῖεγ τεοορτϑεά, ἴῃ Ρ6 δπὰ ξογηὶ δῖ ἰοαϑῖ, ἰη ἴθ. : οΝίπς ἀΑΥ͂ οὗ ]οτιιδαίετη. ᾿ ἵν. 19, Οἡ [6 οἴδοσγ, 

δε δισδαπάπιαπ.] 86ε ἴῃς ραγαδίς, Μαῖι. Δ10: τοῦο δαυε «ροζεπ.} Ἅο βραῖζ. 
χη, 19. ὙὕΠΒ6 Ροϊηΐ οὗ ςοπιρδσίϑοη ποτα 18 
ἴῖ (ἢ ἴὼ ἴδς ἕυΐϊυτε ΠΙοἢ τρλῖκοβ ἃ]} 
Ῥίεβεη {τ|2]5 Ὀεασγαῦϊθ. 50 81. Ραιϊὶ {γοαῖβ 
ἢ ἃ8 ἃ ψοτκ οὗ ἔδιτἢ, ὄἌυθὴ (δι (ἢ 
(ἸυΔ17γ) ἴῃ πὸ Ἀδδβυτγτγοοϊίοη οὗ ἴτε ἀεδάὰ, 
1 (ογ, ἴχ. 1ο, ΧΥ. 36, “«44.; ΤΡ. 4150 Ἐςου8. 
Ἧ, 10. 

ίκιυ 7ώ:1.----.΄᾽ οι, ΙΝ. 

ἐπ δὲ παρὸ Γ᾽ δὲ Ζογά. ΤὮε ἰάδθα οὗ 
ἐρσορ ἢ ς᾽" 18 οὗ οὔθ Ψῆο 5ρ68Κ5 ἴῃ ἴῃ6 ΠΑΠῚ6 
οἵ Οοά: ποῖ ουῖΚ οὗὨ ἢὶ5 οὐνῃ ποαγῖ, δυῖ 45 ἢ6 
18 τηονοὰ ὈΥ͂ ἴη6 ΗοΙΪγ ΟΒοβί (2 Ρεῖοεσ ἱ. 21), 
ΤΠ15 ὀχμογίδιοη ολστίθ8 υ8 Ὀδςκ ἴο Μαίϊ. ν. 
11, 12, “ ΒΙεβϑεά ἅγε γε (μακάριοι, ἃ8 μακαρί- 
ζομεν ΒΕΙΕ) . . ., Ἤδη πῆθῇ 5}|8}} Ῥοσ- 

κ 

γερυέ οί, 
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ΡΠεῖβ, γῆ πᾶνα ϑροκδη ἰπ ἴῃ 6 πδπιῈ 
οὔ τῆς [,οτγά, ἔογ δη Ἔχδηρὶε οὗ βιιξει- 
ἵηρ Δ !ςτίοη, ἀπά οὗ ρϑτίεηςα. 

11 Βεμο]ά, νγε σουης ἰΠεπὶ ΠΑΡΡΥ 
ΠΟ εἐπάυγα. Ὗαε πᾶνε Πελγά οὗ 
τε ραίίεηοε οὗὨ [οῦ, δπά ἤδνε βεεη 
τ1ὴ6 επηά οὗ τῇς [Ι,ογάὰ , τῆλ τῆς 
Τ,οτὰ 18 νεγῪ ριαδι!, Δηά οὐ τεπάεγ 
ΤΊΘΓΟΥ. 

ΖΦΑΜΒ5. ΜΓ. ν. 11---12. 

12 Βαυϊῖ δδονο 11 τπΐηρβ, τὰν Ὀγεῖμ - 
ΓΕ, ΒΨΕΔΓ ποῖ, ΠΕΙΓΠΟΓ ΌΥ ἤδάνεη, 
ΠΕΙΈΠΕΓ ὈΥ τῆς δαγῖῃ, πεῖσμα ΟΥ̓ ΔΩῪ 
οἴδεγ οὐτῇ : διῖ ἰδεῖ γοιγ γεᾶ ὃς γεᾶ: 
ΔΠα γομῦ ΠΆΥ, ΠΥ ; ἰεβῖ γε []] ἱηῖο 
ςοπαεπηπδίίοῃ. 

12 15 ΔΩΥ Δπιοηρ γοι Δ Ἰςοτοὰ ἢ 
ἶες ἢϊπὶ ῥγᾶΥ. [8 ΔΩῪ τηεγγυ ἡ ἰεῖ 
ἢϊπὶ βίπρ ἈΘΡ 

ϑοεσυῖϊο γοὰ. . . ἴὉΓ 50 μοεγβοουϊεά {ΠΟῪ 
[86 Ργορῃεῖβ ψῃῖσἢ όσα Ὀεΐοσε γου." 866 
(815 δι! πο, Η οὗ. ΧΙ, 1-χίϊ. 11, ΘΘΡΘΟΙΔ]}Υ 
χὶ. 32-18. Ετοπλ 4}} (ἢ18, ἃ9 6 }1] 28 τῃὴ6 
Γείογεηος ἴο [οὐ [ἴῃ γεῦθε 11, [ἴ 15 ρἰδίη [ῃδὶ 
[86 “Ῥχγορβεοῖβ " σὲ ἴποϑε οὗ ἴῃς ΟἹ] ά 1) 15ρϑῃ- 
δαϊίοη, ποῖ οὗ [86 Αροκίοϊϊ!ς ρα. 

9 “)εγὶησ ὙΠΟ 5) απά ο᾽ βαΐΐεπεε. Νοῖ 
οπς ἰάθα ἐφ οὗ βυβοτίης «υἱῷ Ῥαῖθηςθ), δυΐ 
ἴνο; “οὗ ἴῃς κυδεγηρθ νη ἢ γοῦ ἅτ ἴο 
εχρεςΐ, Ὀδοδιβα {ΠΕΥ͂ ἀγα [πε Ὀδάρε οὗ γουγ 
Ῥγοίεοβϑίοη (2 ΤΊπι. 11}. 12); δπηὰ οὗ ἴῃς βριπὶ 
ἴῃ ὙΒΙΟΒ [ΒΟΥ τπυϑὲ Ὀ6 θΟΓΏΘ ; (ἴῃς ἢγβί θείην 
τῆς πόσο ργοτζηϊηοηΐ ἰη Με. 4. ς., ([ς βεσοηά 
Βεθ. “ΜαΥ γοὺυ ποῖ Ρὲ ςοηϊεπί, [ἢ γοὺ 
τὸ ἀραὶ ΜΠ 48 {ΠΕ Μεγ Σ Δυκί γοιι 
ῃοΐ το]οῖςσο, 1 γοὺγ σενναγὰ ἰβ {ἰκ6 {ποῖγϑὶ ἢ 
866 2 Ο(ΟΥὮ. ἰἱν. 17. 

11. 1δορὴ.. .. «υδίορ ἐπάμγε] ὌὨῖ56 ψου]ὰ 
σΟΙΏΡΓΙβα ποῖ ΟὨΪΥ ἴΠ6 Ῥγορμεῖβ δδονυθ- θη" 
τἰοποά, Ὀαζ 41} νν 8ο ἔο]ονν {πεν (Δ δηὰ 5θδασο 
{πεῖς τΠ4]15. Βυΐῖ ἴῃς δες εγ-αἰοϑϊοὰ τεδαϊηρ 
(Α, Β, δὲ, Νυἱς., ϑυῖ1.) 15, ἐν ῃῇο ϑπδαυτσθὰ;"» 
Ετοπὶ Μαῖΐ. χ. 22, γα ΒΌΡΡΙΥ “ἴο {με οπὰ.᾽ 
ἴῃ [π656 ᾿πϑίδηςθϑ 86 γονναγα νγᾶ58 ποῖ ἴπ [Π19 
ποσὶ, δυῖ [ἴ ννὰ8 ἃ πιδίϊοσ οὗ ἢ {παῖ ἴῃ 
Οοὐΐβ πιογοῦ ἴπ6 βυ βετ 5 νου] ηοῖ αἰνναγϑ8 
ΤοπλδΪΏ ὈΠΣΟσΟΠΡΟηδοα; ΟΡ. 2 ΤΏὍὮε55. ἷ. 5, 
“εφᾳφ. Βιυῖ [6 ἐχαπηρὶς οὗ [οὐ ννᾶβ γεςογάεὰά 
απά ““ πεαγὰ οἵ (οὐ χὶ. 7, σεφᾳ.; ΕΖεκ. χῖν. 
14: 566 ΤΟΡΪς 1ἰ. 12-5, ἴῃ ἴτε νυ]χαίς). 

ῥαυε “πὶ ἰδὲ ἐπά οὐ {δὲ 1ογά.)] ὍΤὮαθ6 
νογάς, ν᾿ ἢ ἴῃ ΠΟπλβοῖνοϑ σαϊρϊ σοῖοσ το 
ἴΠδ6 Θχάσρὶο οὗ οὐγῦγ 1 ογτὰ ἴῃ Ηἰ8 Ῥαβϑίοῃ, 
τηῦϑὲ ἔτοπὶ ἴῆ6 σοηΐοχί τῆθδι [ἢ6 σΟΠΟ] 50 
νὰ νοι Οοά οτονπεα {Π6 {Π|41}5 οὗ οὗ. 
ΤΗΟ νογάβ “παῖ ἴῃ6 1 ογὰ 15,7 ἄζε., ἃγὲ 
δἀάοά ὈΥ̓͂ ννΑΥ͂ οἵ ἐχρἰαηδοη. 

“ερν ρἰμρ ἢ 1 λογά γγ, “ δρουηάϊηρ ἴῃ 
Ὀοννο]5 οὗ σοτηραϑϑίοῃ.; 

1 45 Ὀθθη δϑκοά ΨΥ δῖ. [4π|6ὲ5 11πλ115 
Πἰπιβ οὶ το Ο. Τ᾿. ὀχαπιρίεβ, ἀπά ἀοοθβ ηοῖ σοίογ 
ἴο οὖῦ 1οτὰ β Ραβϑίοη. αηϑνύοῦ---Ἕ(ι) μ6 ΒΔ5 
ΔΙΓΟΔΑΥ ἄοπὸ 50 ἰῇ ὑεῦϑεβ 6, 7: (2) ἢ6 ἰ5 
υυτιτἰπσ ἢ 15 πληᾶ ΠῚ] οὗ [Π6 δογγλοη οα 
τε Μοιιηΐ, ν. το δοϊηρ βυρρεβῖοά θγῪ Μαῖ. νυ. 
10-12, δῃὰ ν. 12 θείη ἃ ραγαρῆγαθα οὗ 20. 
33-37. 

12.1] Ὕπο Ῥ}αγδ εἰ στη Ὀεΐνγοοπ 1818 δηὰ 
Μαῖϊζ. ν. 11-7 (οὐ της τὴς τοάϑοηβ ρίνθῃ 
ὈΥ Οιγίϑι ἔογ εᾶςὶ ὑγεςςρί) 15 85 ἔο!]οννβ :-- 

5τ. Ματτηξν. 5τ. 7.Μμεξεξ, 

ϑννδασ ποῖ δὲ ἃ]1, πείθεο Ὺ ϑνεδγ ποῖ, πείϊμες ὉῪ 
Ὠςάανςη.. ᾿ ὩοΥΓ ὉΥῪ ἴΠ6 Βεᾶνςη, πεΐίες ὉΥ τῃς 

ξατίη... .: 

πεΐϊϊπες Ὁ. Τεγιξαίεπι.....; 
Ὡεΐϊι δον βἤλδὶο ἴδοι ινθδγ πεΐϊπες Ὁ ΔτῪ οἵδε οαιἱῇ ; 

ὉΥ τὴγ δεδλά.. 
δῖ ἰεξῖ γουτ σοπιπιαπίςαιίοη δῖ δὲ γοῦν γεᾶ ὃς γελ, 
Ὀε γεᾶ, γεᾶ : ἀπά ΠΑΥ͂, ΠΑ: δηὰ γοιιγ ΠΔΥ, ΠΥ: 
ἴίυτ Ψψδαίδοενεγ ἰς τόσα ἴλη Ϊ65ὶ γε [21] ἰπῖο εοπάςπ- 

τςεθς οοπιειὴ οὗ εν], πδιείοῃ. 

Τμαῖ Ὡς 81. [4168 πλαῖκο5 Ὁσχοπληθηξ ἴῃ 
[πε Ἰαϑὲ οἰδιιϑθ 18 ἱπΊ 0] ΟΠ ]Ὺ Τςοπίδιηδά 1η ϑ8ῖ. 
Μαῖπεν: “540 Ὗεδ, γεᾶ ; ΝΩΑΥ͂, ὨΩΑΥ͂ ; δηὰ 
ποῖδιηρ τόσο." Αρδίη, “ 1,εἴ γουγ γεα βἰδπὰ 
δΙΠΊΡΙΥ δηά 80 ΓΕ ἴοσ γεα; δηὰ ὙΟῈΓ "47 ἴογ 
πῶ). ΘΑΥ ἼΟ ποτα ἴπδη γοὰ ΙδΔῃ: ΓΊΔΚΟ 
ἴϊ οἰθασ τμαῖ γοὺ πιοδῃ Ὀγεςίϑοὶγ ψνῆδῖ γοὺ 
840." δ σοποϊυβίου ἴῃ Θᾶς οᾶ56 ΠΟΙΤῸ- 
Βροπᾶβ ψ 1 [15 δηϊοςεάοηϊ--(1) “ ποϊπίηνς 
ΤΏΟΓΟ : ἔογ [Πδῖ 15 δνἹ! ; (2) ““ ποϊιίης αἰῆεγ- 
οηΐ, Ἰεδῖ γε ὃὲ σοηάεπιηεά." Νοῖς ἴδαϊ {Π6 
γα ι56 οὗ Οοὐΐβ ἤδπῆς 15 ἢοΐ ποῖίϊςεά ἴὴ 
ΕἸἾΠΒΕΥ ράϑϑαρε, [πουρὴ ΟἸγίϑέ (.. ως.) 5δονβ 
δονν 411} βυνεαγίηρς νυ βδίβοοτοσ σοηΐδιηβ ἃ ΥἹῦ- 
ἴυ4] ἀρρεὰὶ ἰο Ηϊπι. Ηξδηῆςς ἴἴ ννου]ά 5εεπὶ 
(δὶ Ομ ἴπε56 νναγηΐηρβ σοίεσ, ποῖ ἴο ἴδ 
σοηβττηδίίοη οὗ [πὸ γαῖ} ὈΥ̓ ἃ 5ο]επλη ἀρρϑδὶ 
ἴο Οοά ου ἄϊιιε οςοεϑδίοη, Ὀυΐ ἴο ἃ δδδὶϊ οὗ 
Ὀπρ οδίβ ΡΒ ἰῃ Ὀιυιβῖπθ55. ΟΥὐὁἨ Ποηνεῦξδς 
τἰοη, Ἔϑρεο δι! (Ἰ νο ἴακα τὰς ροβιὕοῃ οὗἨ 1} 15 
ΥΟΥΒΟ ἰηῖο δΔοσοιῦ πη) υηάοῦ ἱστιϊδίηρς εἰγουπ- 
δίδησοεβ. [ἷπ δῖ. Μίίζπον, δὴ Ὄχβογίδῦοῃ 
δρδίηδι σενεηρσε οὗ 1π͵]υγε5 Ὁ] ονγ5, ἀπ ΠΟΓῸ 
Ῥαΐίΐδπος 18 ἱῃσυϊοαῖοα [ἢ σοῦβοβ 7-11; ΨΟΓθ6 
12 ΤΔΥ σοηησοῖ {Πέ86 ψΓῸ 6 “ ΔΠΙς ἸΟὨ 5," 
ἄζχε., οὗ γΕῦϑ6 13," ΒΘΑΓ ΕΥ}] ρδί θη} : Ἰεῖ πὸ 
ἱγτι ΔΌοη, Ποννενεσ Ὠδίηγαὶ, ὑπάεῦ ΤΟΏΡ ΟΥ̓ 
βυ ἴογης 5μονν ἰἴ861{ ἴῃ σσεδγίης (ρα τοῖς 
(Π6 ἱπιρογίδηςε αἰϊδομβεὰ ἴο 5:ὴ8 οὗ [δὲ 
τοηραδ "). ΑΠΠΙςὕοη ταδί νθηΐ [56] 1 ΡΓΆΥΟΓ, 
ἃ58 σῃοογἤαπ655 ἴῃ Ὀγαῖ56." δ6ο ἴΠ6 Ῥαββᾶρὸ 
ἴοῖλ Βρ. ϑαηάοσθβοῃ οὔ ἐΟδίῃϑ᾽ τι! 11; 
(ὑν οσκϑ ἵν. Ὁ. 356, .ε4.), αοϊοα δγΥ ΒΡ. ΚΝ οτά5- 
ὑνόοσῖῖ ἤθγο. [π᾿ 1 (ὐνγ. ). 17-2ὸ, ἰῃοΥΘ ἃΓῸ 
ΒΟΠὶ6 ΓΟΙΊΔΓΚΔΌΪΟ σοσῦὰ] ςοϊηοϊάδηςοα ἢ 
1η18 ρΡάβϑϑαρο. Βιιῖ 816 τὴ6 τπουρῆΐ ἰη 81. 
]Ά1π|ὸ5 δπὰ δῖ. Μδίηον 15 ὨΟΘΑΣΥ 6 5216, 



τ, 14--15.} 

14. 15 ἍΠΥ 58: Κ δπιοηήρ γου ἡ Ϊεῖ 
δ]πὶ ΟΔ]} ἔοσ τῆς εἰάετς οὗ τῆε. σῃυτςοῆ ; 
πὰ ἰεῖ τῇς πι ΡΓΔΥ ονεῖ ἢϊπι, δῃοϊηϊ- 
Ἤ πηι ἡντἢ ΟἹ] 'π ἐπε πᾶπιε οὗ {πε 

τὰ: 

δῖ. Ρδυ] ἰ8 ἀνε πρ οὐ ἴδε σοι ηδοη οὗ 
μα ἈΝῸ πῶ)--- [δῖ δηὰ ἀουδῖ, ἀϑϑυγδῆοε δηὰ 

ἱπίγ; κ᾿ γεδ" Ὀείηρ ἴδαῖὶ Ὡς ἢ ἐν, [86 
οδεςῖτε ἢ (ΟΡ. “(ἔγνγιεπ, ἃ5 ἃ πᾶὴς οὗ 
Οληοὶ, ἰὴ Κδν. 1. 14}, ἈΠῸ “ ὩΔΥ᾽ ἰ5. 118 
πεγδῦτε δηὰ ᾿οπΈΓΔαϊςοΥΥ. 850 8 Ξ 
'Κιῃρ [(ολτ,᾿ ἵν. 6, “Τὸ ΝΩ͂ “7 δηά Νο, ἴο 
ἜΤΕΙ δὴν 1 52:14} 447 απά ΝΝο Ἴο0 νγ85 ὯΟ 
τοοά αἸτΊΠΠῪ ἢ 

13. αὔιειεα 3] ὙὍΠε νογὰ εἰβεννθεγε ἴῃ 
Ν, Τ. ι5 υϑεὰ οὗ ουϊννατα 5υῇεοτίηρ (ςΡ. 
1 Τίγα. ". 1, 9, 1. 5); ποθ (η οοηϊγαϑσί ἢ 
ΟἸΏΘΠΥ ἢ οὗ (86 ἱηνναγάὰ 5εῆϑε οὗ βυβοσιηρ. 
ΤῊΝ ΤΕΣ 15 ῬΥΆΥΕΓ: ποῖ ὨΕΟΟΒΒΑΓΙΥ ἴο 
οδἰδη ἴδε τεπιοτὰὶ οὗ ἴῃε {πΔ4], Ὀυΐ δ ΔΠΥῪ 
ΓΟ ἴογ ἴῃς ἰηστοδβο οὗ ἔϑιἢ, ἴο σαϊδ [6 
βριπῖβ, 580 ἴῃδι σὰ Ὀ6 εογιογίεά (εοηογίαγῇ) 
αὐὸ οὗ γοοά εδεοὸσ. Μιιγ (ἴη ἴδε πιοάδθγῃ 
Βέπδε οὗ ἴῃε τπτογὰ) 19 ποῖ τηραηῖ: διΐῖ ἃ 
ἴσιρεῦ «οδεοσγίαϊ, διὰ], δπὰ Ὠπορεοξῃ, ἴο 
δυσίϊη υ5 ὙΠ} ννοσὶς 15 51}}} ἴο ἄοηε. 
566 Αςῖβ χχυΐ!. 22, 25, 36, ἔογ ἴΠ6 ζφουγᾶρο 
ἱπιραττοά ΌΥ 51. Ῥαϑὺ] ἴο 5 β!!ρπιαῖΐθοβ. Τῆς 
“ αἰῆοῖοά " ἀηὰ ἴΠ6 “ ΠΊΟΓΓΥ " ΤῊΔΥ Ὀς 1ῃ6 
δὰπγε ΡΕΙΞΟΠ5, ἢγβδῖ ὑσγαυϊὴρ ἴο Οοά ἴῖἋο τε- 
τῖοτο {δεῖς Ὀυγάσῃ, δηά, ψΒοη Ης Π45 ποαγὰ 
ΒΟΙΓ ὈΓΑΥΟΤΒ, 5'ηρίηρ ἴο Ηἰπὶ νὰ [ΠδηκΚ58- 
εἰσ. “ Ριαΐνι: δῃὰ ΠΥΤῚΠ5 δπὰ ϑρι γι) 
δῦῃρ5 2175 Ἰοίποαὰ ἢ ΓΠΔΠΚΘΡΊνΙη5 5 45 ἴΠ6 
οὔρουγίηρθ οὗ ΟΠ ΓΘ ΔΩ ἸΟΥ 'π ΕΡἢ.. Υ. 19, 
ἴδε βιαϊίεν οἵ ᾿ανιὰ Βανίηρ [ῸΓ ἐνεῦ βἰδιηροὰ 
ἴὴε ποτὰ 8 115 τε] ρίουβ πιοδηϊηρσ ΔΠΊΟΠΡ; 
͵επ δηά Ομγιϑέῖδπθ. 80, κ"1 .1}} ΡσὰΥ . ... 
[ΜΠ] Ξἰηρ" . ΟΣ ΟΥΟΥ. ΧχΙν. 15, “εψῃ. 
Ἄγε ἴδε οἴλυϑεβ ἰηϊοστορδῖνα, “18 δΔῆΥ͂ 

οηε," ἄς. Σ ΟΥ ὨΥροιδβεῖοδὶ, ἐῬυΐζ ἴΠ6 οᾶ56, 
οης 5, ἄο. Ὑἢςε ἀϊβεγεηςε 15. ν ΤΥ δἰ ρῃϊ, 
δυΐ 186 Δ ΟΣ ἔουγπὶ 5θοη5 γαῖμα [ἴῃ 6 ΙΏΟΓΘ 
τα, δη ςοππηεςῖβ 1156]1{ ποτα οἰ ΑΥΪ Ὰ 
ἴὰε ἑοσοξοίῃρ νεῦβεβ. ὙΏΕσῈ 15 πε 84πὶ6 
ἀουδὲ ἴῃ τ Οογ. νἱῖ. 18. 

14, 1, απ “εξ... 866 ἰδϑὶ ποῖθ. ϑοπλθ 
ἵπαὶ 1ἢ15 ἴο ϑιιςῇ ϑισκῆθβθοθ 48 πάνθ Ὀθοῆ 
πεπὶ ἴο ΡΌΠΙ5ἢ ἴΠ6 51η5 πιοπίἰοπθα 1Πη γοῦβῈ 
᾿ς (5666 ποῖθ ἵπογο, δηά ςρ. τ ὕοσ. χὶ. 30). 
Ἅ ὁ τεσορηῖβο, ᾿πάεοά, [6 πηγϑίοποιι5. σοη- 
Ὡξχοὴ οὗ 4]} δυβοτηρ ψΠ 5810 ἴῃ 4 ννογ] 
πο κἢ [45 Ὀδε Ρυῖ οιὧ οὗ Ἰοϊηΐ ὈΥ ἴῃε ΕΔ]]. 
Βιὰ 1.15 τεῖῪ ἔπι} ἀἴδρτγονοβ ἔπε Ἰἰπιδιίοη. 

Ἰἰάεβ, ἴἢ ΔΕΓΞΘ 15, 1ἴ 15, “2. ἢ πάνθ σοχὰ- 
πυϊτεὰ 5,5, Ἐς ἢ σδηποῖ τείεσ ἴο 4]} [Ὡς 
ὔϑε5 Βόσε τῃεητ πε, 

4ἐκ εἰάετ 2 [6 ἐϑαγορ.] Του 6655 νυ Βῖη 
ὧδϑ δοῈγ οὗἨ “ῥγοβϑγίογθ " ψεσε ἔοιιηὰ ((δου χη 

, ΦΑΜΕῈΒ ΝΥ, 

Ις Απά τὲ ρῥγάγεγ οὗ ἔδιἢ 521] 
βϑᾶνα ἴπε 5ἰοῖς, δπὰ τῆς 1,ογὰ 5814]]} 
ΓΆϊ56 πὶ ὉΡ; πὰ ἰξ ἢε πᾶνε ςοπὶ- 
τλϊττοα 5185, ΠΟῪ 514}}] ὃς ἐογρίνεπ 
ἢ ΠῚ. 

ποῖ Θχοϊυβῖνο ὶ Υ) 411} τὴς πυγαουΐου5 ρ»ΙΑ5 οὗ 
ἴ)ς ϑριΠῖ, δῃηὰ δβρθοῖδ! ἰμαὶ οὗ Ἠοδ)πρ. 
Βυῖ [πε νογάβ ροϊηϊ ἠοῖ ἴο ςεγίδιη σι θά 1η- 
ἀϊν!ά 418, 495 βιιςῖ, Ὀυϊ ἴο ἃ 50] πὴ γἱϑὶὶ οὗ 
16 ΒοΩΥγ, 48 ἴπ6 τερτεϑεηίδιναβ---ἰη δος] 651- 
δἰδϑῖῖςαὶ ἰδησιάᾶρο, ἐδ “ εγτοπε" -- οὗ (86 
ΟΒυτγοὴ οὗ νης ἢ (ΠΟΥ ἀγὸ (6 στηϊηϊβῖοσβ. 80 
ΠΟΥ δὲ ᾿οϊποάὰ στ τ 6 ΑΡοϑβΪ68 ἴη Αςβ χν. 
6, 22, 21; ΠΡ. 1 Ρεῖογ νυν. 1. 

ἰεέ ἐδερι γα οὐέγ ῥ᾽ ὦ ΜΝ 58θεπὶ ἴο 
866 ἴδποπὶ δεηάϊηρς οὐογ ἴπὸ Ὀοάγιἀἀθῇ στήλη 
(ερ. υκὸ ἵν. 39 ἢ Μαδῖῖ. νἱ ἢ]. 14) Ψ Ώ16 
ΤΠΕΥ͂ ΡΓΔΥ ἔοσ δῖπι; ςρ. ἴοο Αςΐβ χῖχ. 132. 1 
Βα5 Ὀδθη δουρὶ τπδὶ ἴπ6 ἱπιροβιίοη οὗ 
Βαπάβ δἱοὴρ δὰ ΡΓΑΥΘΓ 15 ᾿ἱπλρ] 16, Νοῖ ἰπὶ- 
Ῥγοῦδῦϊε ἰῃ 1ἰϑεϊξ; Ὀυϊ ποῖ οοηϊδιηεα ἴῃ ἴδ6 
ὙγοΓά5. 

αποίπεηρ δίηε «υἱΐδ οἱ] 80 Μαῖκ υἱ. 11: 
“Ὁ ἼΓΒΟΥ (ἴδε Ὑ Μψεἶνθ) δηοϊηϊοα νυ ΟἹ] ΠΔΗΥ͂ 
(Πδῖ ΕΓ 810 Κ, δηά ἢδραϊθὰ {π6πὶ." [58]. 1. 6, 
δηά [ἀκ χ. 34, ἅγὸ γείοστεαά ἴο ἴοσ ἴθ Βθα]- 
ἸΏ ῬΓΟΡΟΓΙΟ5 οὗ ΟἷΪ δηά 115 ι:56. Βαυΐ ἴπ6 
56 οὗ ΟΙϊ 45 δὴ ουϊναγά 5ίρῃ ἰπ ἴποβ6 
᾿λ565 ὑείοπρϑ ἴο [15 Πποῦα δχίθηβινο 1156 ἃ5 
ἃ τοὶ ρίου5. δυσγαῦοὶ, δ... ἰπ 186 υποΐΐοη οὗ 
Κίηῃρ, Ῥυεβδῖ, Ῥσγορβεῖ, δ5 ννε]] 45 οὗ (ἢς 
γΈ556}8 οὐ ἴπ6 ϑβδῃοίυδιυ ; 566 Εχοά, χχχ. 
λλ-31; 8. ΟΧΧχΧί!, 2, ες. Ηρηςο ἴπ6 δα 
ΜΈΒΒΙΔΗ, ΟῊΚΙΒΤ, ΤΗΕΞ ΑΝΟΙΝΤΕ ΟΝῈ 
(Ρ5. 11. 2, ζς.). Απά [18 δηοϊπίης 5Υτη00]}- 
Ι5σθοά [86 υποϊίοη οὗ ἴῃς ΗΟΪΥ δρ:Π|, 1 84πὶ. 
ΧΟ Ι, 9, ΧΥ͂. 12, “64. ΟΡ. 541. ἴχ!. τ (1μκε 
ἵν. 18); Αςῖβ χ. 38: 2 ΟΟΥ 1. 21, “64. ; 
1 Ιοδη 1]. 2ο, 22. ὅν ε ἂς ψ η (ἢς6 ΒΡ ΘΓΕ 
οὗ (ες Ηοὶἷγ ϑρί τ β τηδηϊξεβίδίίοη οὗ Η ἱπιβεὶῇ 
ἴῃ γί βὶὉ]6 τηΐγαοὶθβ. γεῖ 811 ἴῃ ογάθγυ ρτδάδ- 
τἰοη. Ομγίϑῖ βροῖὸ {πὸ ᾿νογά, δηά ἃ σηϊσγδοὶθ 
ψὰ5 στουρῃῖ. Ηἰ5 Αροϑβίϊεβ βροῖθ, 85 ἃ σιῖϊθ, 
ἐπ Ηὶς παρε, ΜΝ ἴὴ6 βᾶπὶθ σγοϑυ]ϊ. ὙΒὸβο 
εἰάοτβ ἀο ποῖ βρεδὶς ἃ8 μβανίηρ δυϊιογυ, θυΐ 
ΡΓΑΥ; δηά κτῆε ὑγδαυεὺ οὗ δ ἢ " 15 ἴδε 
τ οδΔἢ8 οὗ Ὠρδπρ. ΕἾ γιϑῖ Η ̓ πη56} δογλθίπλθ5 
υϑεά ουΐϊνγατά 5γπηδο δ, 6.9. [ομη ἰχ. 6, 11. 
ϑοπὶῈ δυο “ ππβξάϊς ἐεῖ, οἱἱβ ; δι σοπὶ- 
ΙΏΟΏ 56η56 565 8 [μᾶΐ 5βοηδίῃϊηρ 18 
ἀεϑογθοά Βοτὸ υἱτοτὶν ἀϊβεγοηΐϊ ἔτοτὰ [π 6 ογα]- 
ΠΔΓΥ͂ ὈΪεβδίης οὗ σοὰ οὐ τηεάϊοδὶ] Δρρ)δῆςδ5. 

ἐπ δὲ παριθ οΚἹ δὲ 1ογα Νοῖ ἴο δὲ 
Ἰοϊπεά ντἢ “ργαν," Ὀαῖ νυν ἢ “ δηοιπιίηρ .᾽" 
[Π6 παπῖῈ οὗ (τιδὲ Ὀείπρ [6 Ροννοῦ ν ΒΙ ἢ 
τηδάθ [πε ουὐδινατὰ βυτηθοὶ ἃ πηθδηβ οὗ στᾶςο : 
566 ἴπε6 ςοηξεββίοη οἱ ἴμε Δροϑβί!οβ 'π Δςίϑ 11, 
16, ἱν. 10--12. 

16. 1δε ῥγαχεγ ον αἰ. Νοῖς μον τὴρ 
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ΦΑΜΒ5. ΚΡ. 

16 (ὐοηΐξεβ8 γοωγ ἴδ] 15 οηδ ἴο λη- 
οἴδεγ, δηὰ ῬγᾶΥ οὔβ ἔογ δποίδετσ, τῃδῖ 
γε πιᾶῦ δε Πεαϊεά. Τῆς εβεςζυδὶ 
ἰεγνεης ρύάγεῦ οὐ ἃ σχίρῃίθοιιβ πιδη 
ἀνΔ]] 6 (ἢ τπηυςἢ. 

ςοπαϊθοη οὗἉ δι 18 οοηπεςίοα ἢ ΟἾγίϑ 5 
Τηῖγαο 65 οὗ μοδιηρ, ᾿υ5ῖ 25 τὰ τῆς ἔογρίνο- 
Π655 Οὗ 51η8; Ὀδοδυδα δ]} εὐ], βρίγιίυδὶ δπὰ 
ῬΒγϑῖςδὶ, ἤοννβ ἔτοτι οὴδβ 5ουγοθ δηά ἰβ8 πα θά 
᾿" ϑανίοισ. ὙΤῆδ ννδηῖ οὗ δι} νγᾶ8 δῇ 
οὐοίδοϊς ἴο βεαϊηρ (Μαζγκ νὶ. ς, “ε4.), 45 ἴἴ 15 
ἴο ϑ5αϊναίίἼοη. ἴη Μαίϊ. ἴχ. 2, Ηθ ϑϑοβ ἴο 
δοςορῖ ἴδε ἔφ οὗ ἴῇοϑε ψὰοὸ Ὀσγουρὶῖ τῃς 
Ραγαϊγίς ἴο Ηἰπι; Ὀυῖϊ ψὲ ΤΏΔΥ ἴακο ἴογ 
ετδηϊοα (6 φραϊϊθηϊβ οὐνῃ ἔδιῃ. Απηά δΒετζο, 
τπου ἢ 1[Π6 ΡΓΑΥΟΣ ἰ5 [πδὶ οὗ ἴδε εἰάεγο, ἴῃ 6 
δἰ κ πιδὴ δ85 δῆδννῃ δὲ5 (Δ ἴῃ ΤΑ] ηρ ἕο 
[Π6 πὶ (σοῦθα 14). δεθ {ἢ6 ρῥγοπιῖδα ἴῃ Μαῖίϊ, 
ΧΧΙ, 22; Μαζσκ χὶ. 22, σεῷφ. 

“4υε.1] ὕϑεά, 45 'π βοπὶθ οὗ ἴΠ6 ἀῦοτνο τὸ- 
ἰογεηςθϑ, οὗ θΟάΙΥ Πεδιῖηρ, ἴῃ 6 “ ξογρίνεηςθβ85 
οοπλης ἰαῖοτγ. 

ἐδὲ 1ογά.}] ΕΟ γίϑβι, 848 ἴὮ σεῦβα 14. 

γαΐς ῥὶηε ὠῤ.1 ἘἙτοπι ἴΠ6 δὰ οὗ 5] ςΚη655, 
85 ἴῃ Αςῖϑ ἶχ. 34, ἄς. 

απά ἢ δὲ βαῦε εο»ιρηφ “15..1] ῬΡΟΒΘΙΌΪΥ, 
ΤΟΙΟΣΥΙ ΠΣ ἴο ἃ 5ἰσίζηθϑθ δϑοηΐ 85 {86 Ριιη!5}- 
τηεηΐ οὗ 5:0. “1 Β6 85 Ὀσουρῃϊ 15 51. Κπ658 
ΟἹ Β!πη56}7 ὈΥ 5ἰπηΐϊηρ;" 866 Ϊοβὴ ν. 1:4; 
τ Οοτ. χὶ. 30ο. {δὲ 5ἰοκηῆθϑα δ6 ΟἹ] ὈΟΟ ΠΥ, 
ἴϊ 5}.4}} θ6Ὲ μιεδαϊϑὰ ; 1 βρί τυ δὶ 4150, 5 ϑἰῇβ 
5|14}} Ὀ6 ἴογρίνθη ; Ὀθοῖὰ δἰικὸ [Ὠγουρὰ (ἢ. 

ἐδεν “δα}} δέ γογχίυεη ῥί»ι.) 1{Λῖογα!γ, “ΙῈ 
5|8}} . .. .ἦ Δ. ἴῃε σοπιπηδβϑίοη οὗ ἴῃ οπη. 

ΨΟΓΙΥ ἴξιν νοσ 8 ἃΓῸ ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ οἡ (Π6 5Ὁ- 
Ἰεςῖ οὗ πε δυϊβουῖῦ βιρροβεὰ ἴο 6 ἀοτγινοά 
ἔγοπι [15 νεσϑα ἔογ (ἢ6 80- δ᾽ θὰ βαςσζαπιθηῖ 
υὗ Εχίγειῃθ ᾿ησίίοη τη ἴδ 6 Κοπριϑῃ ΟΒυγοῇ. 
Το ᾳυοῖΐϊς [πε ΕΠ|6, “ Εχίσεης ἴὐηςϊίοη ἢ 
(ϑδοσαλθηΐυτη Ἔχοιητπλ) 15 εουρἢ. ΕῸΓΣ 
{π6 υποίϊίοη οὗ 8[. Ϊ[4π|68 15 ὈΧΙΠΊ Δ Ϊ δηὰ 
ἀἰδιϊης νοὶ ἴον [μ6 δεαδηρ οὗ ἴῃς 5ἰςκ. 

16.7] Μεῦβο τς ἰτοδλίοϑα οἵ ἴπ6 διποίίοπϑβ οὗ 
[86 Ομυτο ἢ 8 πληϊςξίεσβ. Βυΐ (που ρῇ 15 ςο]- 
ἰοςσῖῖνε 16 δηὰ ϑριγίζυδὶ ΘΏΘΓΡΥ ἴλκα ἔοστῃ 
«πὰ δείίοη ᾽ ἴΠ6 Ῥεύβοηβ οὗ ἴμοϑο οἱ άθσβ, 
ΘΟΥΘΟΣΥ͂ πιο 6 848 ἢ!]5 νοσδίίοη δπά σι η 50 : 
(6 βᾶπθ ἀμ οχίθηἀϑ, ἴπ6 ᾿{κὸ δ] θββϑίηρ 15 
Ὀτοπηθοα ἴο 4}}; [σγουρῃ (ἢ ϑυπιραῖον οὗ 
411 86 τπιοπιθοῦβ δας ομθ νου ἔοσ ροοά, 
δηά σϑοοῖνοϑ ἴἴ (1 ΟοΥ, Χὶϊ. 12--Σ}, Ἔβρθο δ} 
26). Τὴ νοσγαβ ομό 10 αποῖρε ι:5 
ἔγοση ἴῃς οἱάογβ ἴο [6 ἢ ο]α ὈΟὰΥ : ἃ}} οδη 
εἶνε, δηὰ 8}} εδη τεςεῖνο, [15 θθηοῆϊ. 

ὥρη: γον αι. Ορ. Ἀοπ). χ. 9, “ἐφ. 
Α5 1μξ οοηζεβοίοη ἀνοιοποά ἴῃς σϑδ! ΠΥ οὗ 
δεϊϊεῖ, 50 [815 186 τε] γ οὗ ρου ϊΐοηοο, Μογε- 
ονοσ, ἴ᾿ 15 της τμδὶ ΟἴΟΓΒ, ῬνῸ ΠΊΔΥ μάνα 

ἰν. 1τ6--1Ὁ 

17 ΕἸϊᾺ8 νγὰβ ἃ πλδηῃ 81] 6ςῖ ἴο [ἴκε 
ΡΆΞ38ΙΟὴ8 ἃ85 Ψὲ ἅΓ6, ἀπά ἢς ργαγοά 
᾿ΘΑΓΏΘΒΟΥ τῃδὲ 1 πιρῃς ποῖ γαίῃ : "τἀ 
πὰ ἴτ ταϊηβά ὔοῖ οῃ τῆ βγῆ Ὁγ το Ὁ 
δρᾶςε οὗ ἴἤγϑε γεδγβ ΔπΠά 5]Χ πηοηιῆβ. 

Ὀόοη Τςορηΐβαηὶ οὗ ἴδ 5'η, 5ῃοιυ"Ἱά δὲ Θαυδιῦ 
ΔΑΓ οἵ [86 τοροηΐδποο; δηά τῃδὲ ἴμο ρεηὶ- 
ἴοηΐ δδουϊά ἤανα ἴπ6 ΠΕΙΡ οὗ 411} {Βεῖγ ῥγάγοτϑ; 
--οὐ͵εςῖβ ποῖ διίδίπθαὰ ΟΥ̓ σοηξοβϑίοῃ ὑπάεγ 
[ἢ 564] οὗ ΒΕΟΥΘΟΥ͂. 

ῥεα]εά4.1 ΒοαΙΪΥ Αἱἰϊπιθηῖβ ἀγα ϑοϊ οπὶ πιθη- 
οποὰ ἴῃ ἴδε Ν. Τ᾿. νι δουΐ τεΐογεπος ἴο 
βρί γιζυδὶ τπησϑ ; σοτάρασγο ἴδ υ56 οὗ ἴδε τοτῦ 
“ἴρ 5ᾶν6,᾿" δηά 566 1 Ῥεῖεγ 11. 24, “" ΒΥ ψγῃοδ6 
ΒΕΓΡΕ5 γε Ψεε μιολὶεα." Ηδγε Ὀοῖὰ ἴδε 
“ ΘΟ ΚΏ685᾽ δηά {πὲ “51 ἂζὸ ἱποϊιάδα : [ἢ6 
δρίσιυδὶ δηὰ τς Μαίοσιαὶ, [πὸ δοι] δρῃά 
(ἴῃς ὈΟάγ, θείης 4|1κ6 γεςοχηϊϑεᾶ δηὰ ποηουγεὰ 
ἴῃ Ηοὶγ ν τίτ. 

Α ςδοοσίης, δρορῃίδορτη τνϊηβ υρ [ἢ ἐχ- 
Βογίδιϊοη, “ Οτοδῖις ἴμ6 ἔοσος οὗ ἃ σ ιίθουβ 
ΤΩΔ 5 ὈΓΔΥΟΥ, 8695 ἀτροαῖ;"---οῖ ΠΊΕΓΕΙΥ͂ 
“ἴῃ 118 ᾿ογκίηρ γ᾽ ἴογτ (Π6 ρίδος ὑιοὰ τὰς 
ννογὰ Βοϊἀβ δ (πε οηὰ οὗ ἴπ6 βεπἴεηςς ἴη 
ἴπ6 οΥρίηδὶ ἰ8 δπηρῃδῖιςο. Νοῖ 85 1 ἴδε 
ΡΓΑΥΟΥΒ οὗ ἴπ6 τὶρῃΐεουβ ἂῦα ανὸσ ΠΟΥ ἴὸ 
Ὀε 5ἰφδοῖς ; δυΐζ (ἢ]5 15 ἃ βροςϊδὶ Ζραϊ, ἃ βροοίδὶ 
Θπηοΐίοη δηὰ ἔογνουσ οἵ μιοαγῖ, δῇ δΔρΟΩΥ͂ 
οὗ Ῥγδυύδῦ, βυο 85 ἴαϊκεβ. Ἡσάνθῃ ΟΥ̓ ἴογπ 
(Μαῖ. χί. σ2, ἄς Οδθϑεγνο {15 ἴθ Ομ ΠΚ 5 
ῬΓΔΥΘΟΙ «δ Οεἰπδοιῆᾶπο, 16 χχι. 441 
Ἡδῦ. ν. γ; δηά ςὡρ. (οἱ. ἱν. 12, “ [1,δουτ- 
ἸπΡ ἔδγνθητ!γ (Οτ. “ δροπίζίηρ ᾽) ἔογ γοιι ἰῃ 
ὈΓΑΥΘΓΒ." δοὲ 4'50 (ΟἹ. 1. 29; τ Οου. χὶϊ. 6, 
10, 11, οὗ Οοά “ ψογκίηρ τὴῖρ ΒΕΙΥ ἢ ἴῃ 8, 
δηὰ οὗ ἴΠ6 οροσγδοῃβ οὗ [ες ΗΟΙΥ ΟΒοκῖ ἴῃ 
ΕἸ 18 οὗἉ γπλῖγαςὶθβ. 

17. «υδεοὶ 1ο ἰ4ε βα:σἸο5..}ὺ ΟΥ̓͂ 1ἴκο πε- 
ἴπχσο, 7001 168, οΥὁἩ αϑὋᾷἜῷϑθοϊί:οῃ δ, ῬΕΤΔΡ5 4190 
ἐς ἐρῃγρίδι[ϊοῃϑ : 50 {παΐ, ποϊινΠϑϊδπάϊηρ ἴδ 
ἃνγε ΥΪ ὑν]σ ἢ Ἦδ ἸπΊργοβθθβ υ.5, ἴΠΕατο 15 ΠῸ 
εὐ] θεΐννδοη τ.5 δηά δϊπι, [πὶ ννὰ βῃου)ὰ ποῖ 
ἀο νἱδῖ ἢ ἀϊὰά, ὙΤὨ6 οσδυΐϊΐοη 18 ὨΘΟΟΒϑΑΓΥ, 
Ὀδοδυθε ΕἸ] Δ ἢ νγὰ8 80 ἔὰσ δραγξ ἔγοιιι οἴπετ 
ΙΏΘη ἴπ [ἢ6 ψΠοΪα σουγϑε οὗ ἢϊ5 τα ΠΙΞΙσΥ, 
ἐβρεοίδ!ν ἴῃ ἢἰ5 ἸουγηεΥ ἴο ΗοτΘ Ὁ δὰ βοΐουτῃ 
ποτα, ἢ15 Δϑοθηβίοῃ, ἢ158 ἀρρθάγαποθ δ 1τὃς 
Ὑτγαηββρυγαίοη, πὰ [15 ῬΘΏΘΤΆΙΠΥ εχρεςιεὰ 
τεΐυσγη ἴο οασῖῃ (Μα]. ἱν. ς; Μαῖϊ. χνὶϊ. 1ο, 
“444.). Ορ. Εσςοΐα5. χῖνη!, 1πστὰΔ. ὙὯῸ ποτὰ 
(ὁμοιοπαθης) 8 υϑδεὰ ἴῃ Αςῖβ χῖν. τς, τυῆετε 
ἴμε ΑΡΡοβἕϊεβ ἄββϑυγε {πε ᾿υγοδοηίδῃβ ἐμαῖ ΤΒΕΥ͂ 
ΔΓΘ ΠΊΘΠ Ιἰκὸ {Πποπλβοῖνοθ ; ἀἰθὸ ἴῃ ν οά. νἱ!. 
3) οὕ ουν Κιηάγεά δα ἢ. 

ἐδαΐ ἐΐ νιϑδὲ πο γαὶμ.7 ἴπ σα Κῖηρβ χτὶϊ. ι, 
ΕἸ 4 ἀπηουποῖβ {86 οοπιπρ; ἀτοιρῆς, δὺ! 
88 ῬγΑγΕΓ 8 ποῖ τῃηθβηϊοποαῦ. ὙῊς γε ὁ 
ταῖῃ 8 δῆογννασγαβ πδίυγα! Υ ςοπηεεῖοα ὐἱἱ 
με ῬγΆΥΕΓ τεοογάθά ἴῃ χυῖϊδ, 36, “εφφ,, δῆς 



τ. 18---20.] 

18 Απά πε ργαγεὰ δρδίῃ, ἀπά τῆς 
Βεῶνοη ρᾶνε χγλιὶῃ, ἂἀπά τῃ6 δλιτῇ 
ὑγουρῆς ἴοπ Πογ ἔγυϊτ, 

19 Βτγείδγεπ, ἱξ ΔῃΥ οὗ γοι ἀο εἴγ 
ἔτοπὶ τὰς τγυτῆ, Δπ4 οἠς σοηνετγῖ ἢἰπΠὶ ; 

ἱπιρίοὰ ἐδ. .2. ὙΒΟ Ῥχοπηΐῖϑε 'ἴπ ΧΥΪ, 1 νγᾶ5 
Δ ἐῃποουγαροτηρηΐ ἴο ΡΓΩΑΥ͂ ἴῸΓ [15 ΕΑ ἔι]- 
Βἰπιεπί. ἴῃ (4) Εϑβάγαβ υἱῖ. 39, 58 ὈγΑΥΟΥ 
8. Δῖυλιγ πιοποποά. ὍὙΠε βρεοϊβοδίιοη οὗ 
ἐδγτες γεαγ; απαᾶὶ σἱκ »ιοπίδε 186. τετ ΔΥ ΚΔ Ό Ϊ6. 
1 Ἰγ!οοῦ βὰν {παΐ ἴῃ τ Κίηρβ χυὶὶ. 1, “ [ἴΠ656 
γετα " 15 ρ᾽ υγαὶ, ποῖ ἀυδ]; δηὰ ἣδ ἴῃεηος ἴη- 
ἔπτο [δὲ ΠΟΥ σεῦε ἴσος δὲ [ἢ6 ἰεαϑῖ. 72. 
ΧΙ Ο1, 25 “ἴῃ [86 {πἰγτὰ γελγ; δυῖ ἴΤῸΠὶ 
Ἐ21 ΞἰΔΓΕΠΡ βού δ ῬτΟΌΔΟΙΥ ἔτοτῃ ἴδε ἤγϑί 
ἀεί] 5'ρη5 οὗ βοσίουβ ἀγουρῃΐ, νος ννου]ὰ 
ποῖ ΟΟΟῸΣ ἔῸΣ 5οπὶὲ ἴσης δῇῆϊεῦ ἴπ6 δηά οἵ (π6 
ΟΥΔΙΏΔΤΥ ΓΑΙΏΥ 96 Δ50ῃ--- Ῥεγ Δ Ρ5 “αἵ ἴῃς οπὰ 
οἱ ἀλγ5," ψβεῦ τῆς ὕγοοὸκ ἀγεὰ ὑρ (ΧΥΙ!. 7, 
Ματξ.). ὙΉ5 Ῥετγιοά οὗ 1} γεᾶγβ νγ»ἃ8 ζογ- 
ὨΔΗΪ τα ασ ἴοὸ ἴἢ6 [εἐγ8ὲ; ἴοσγ ἢ Γβὲ τη6Π- 
ὕοῃπβ ἴἴ ἴπ οοπποχίοη σῖῖβ ἘΒ}]4 8 σοϊῃρ 
ἴο ϑαγορί ({ὺκε ἵν. 25). Ἐχίαπὶ [ον 58 
πτιη;5 σροςν [86 54π|ὲ ρετιοά. Βαΐ ἴΠοσὸ 
Ἶ5 2150 σοῃοῖ!πρ τηγϑιίςδὶ ἴῃ ἴἴ 45 ἃ μετ οά 
οἵ Ξυβοτπρ---“ ἃ ὕτηο, Ὀπ105, δης ἃ ᾿δὶέ:» 
ΚΙΟΓῚ δηὰ ἴἔνο τηοηῖηβ:᾽" 8ὯἋ ἰδουβαηά 
ἵποὸ δυπάτοα ἀηά (Ὠγεθβοοῦο ἀλγϑ5:; ἴπ6 δὶ 
οὗ ἃ ρΡγορβεῦς νυϑοὶκ ; 566. 1)4ῃ. χὶ!. 7: Ἀεν. 
ΧΙ. 2, 3. ΧΙΙ, 6, ΧΙ. 5; ἴῃ Ἐδν. χὶ. 6, ἴ[πΠ6 ἴνο 
νΙΠέ5565, ΠῸ ἤπᾶνο ροννοῦ ἴο δῃμπς εοάνθῃ, 
Ῥτορδεσῦ ἔογ ἴδε βᾶπλθ ροσγιοά. 

18. ἐδε δεαυέεη . . .. δε εαγί δ. ὍἘδ τὸ- 
γετϑδὶ οὗ ἴπ6 ἀδηυποϑοη ἴῃ 1, ονἱί. χχνὶ. το : 
Ὠευξ χχτῖ!. 22. ῬΔΙΟΘΌης 5 ἀδβοσ θά τη θυ. 
ΣΙ 11,85 “4 ἰδηά οὗ ἢ1}}18 ἀπὰ νδ]εγβ, {παῖ 
ἀγιηκοίῃ τνδῖοσ οὗ (ἢ σαίη οὗ μβεανεη." νὰ 
ΟἽ ΞΟΔΓΟΕΙΥ͂ ἀρρσεςίδίας [86 εχίεης ἴο ἩΒΙΟΒ 
ἴῃ [δὲ σΟΥΠΙΣΥ νγδῖογ 19 ᾽ΠῚ δηὰ ἀτγουρῃῖϊ 
ἰ5 τηῖηο, Βυῖΐῖ ΟἿ [πάλη ἘΠΊΡΙΣΕ ΤΏΔῪ ἰοδο ἢ 
05. δδὲ ποῖθ Οἢ [ἰ"ϊ. 11. 

10.] Αοοΐδοῦ ρῥγαςῖίςαὶ ρσγοςερί ἴο Ἷοῃ- 
αἀυάς σι : δργυρῖ, 45 σεραγάβ [6 γϑγϑεβ 
Ἱππηο  Ἰ2τοἸ Υ ῥγοσεάϊηρ, Ὀυϊ οἰπδοάγίηρς ἰδαΐῖ 
ουγηξ οὗ ἴῃς αὐ οὗ ὀγοίῤῥεγδοοά ψ ΙΓ Ὦ 
ΤΠ5 πκὸ ἃ ροϊάθη τγεδά {πγου φῇ ἴῃς [5516 
αἱ ἰῆς ΕΡΙ5116. Ι [25 Ὀδεη (γοαῖϊοα πορᾶ- 
πεῖν, “Ὧο [86 Ὀγεῖβγθοη πὸ 11}; ΤΟΡΑΥ 
0 ᾿Π|ΌΓΙε5᾿ (ν. 9, “444.}; ἴπεπ Ῥοβιτνοὶυ, 
“Μιηϊξίου (ο {πΠ6π|ὶ, δηὰ γα ἢ [Π6πὶ ῸΓ 
ΠΥ ἀπά ϑρίγϊυδὶ] Βεδ]ηρ ̓  (ν. 14, “444.); 
δχὶ Ὡονν, [451]}γ, “ 5εἊκ ἴποπὶ ουἵ ; τεοϊαὶτι ἴῸΓ 
Οςὶ Ηἰ5 Ἰοϑί ϑῆεερ.) ὉΠ15 15 ἴπε οἸ πὰχ 
αἴ Ιοτὲ : τῇογε [ἤδη ὑσοίμεσγ, ΕΓΒ ΠΚο ! 
ἴῃ σοηῃοχίοη 8 (ἢ6 οχῃογίδίἰοη ἴο 
ῬΙΆΥΕΥ, ἴΠ|5 ΤΑΥ͂ δε Ἰοοκοά οὔ 48 γασζίπ 
ὡὴδ τε ῥαπάϊ, νου Κρ, ἃ5 Οὐ 8 τη βῖεγβ 
ἰοπαγι5 [86 ΚΠΒΠΙπιοης οὗ ἴμαῖ ψ ΙΟῆ [5 
ὕκεῃ αἴτετεά Ὁγ [86 1105. 

ΦΑΜΕΝ. ν. 

δοηΐ. 

20 [,εε Πίπι Κπον,, τμδῖ ἢε ννῆϊςῇ 
σοηνογίοςἢ (ἢδ6 5 ΠΠΟΓ ἔγοπλ ἴἢ6 ΘΓΓΟΥ 
οὗ 8 ννΑῪ 50|2]}] βᾶνε ἃ βουὶ ἔτοπὶ 
ἀεδίῃ, πὰ 5041} ἢϊάς ἃ παιϊτιάς οὗ 
51η38. 

ἜΡΓ ἥονι δὲ ἐγ δ. Ομ. Οδὶ. νὶ. τ. ὙΠ 5 
πλυδὲ ποῖ ὃδ6 Ἰἰπλίοἀ ἴο ἴπΠῸ ολ56ε οὗ σοΐαρϑθβ 
εἰἴδεσ ἴο [πάἀδίϑτῃ οὐ ἴο πε ννοσ] ὰ δηὰ ἰΐ8 σοσ- 
τυρθὕοηβΒ. [ἴ 15 αυἱϊῖο σοησγαὶ. ΤῈ “(τυ "ἢ 
ΤΏΔΥ ὃς ἀοεῖτγιηδὶ, ΟΥ Ῥγδοῖοδὶ, οσ (πιοϑὲ ὕγο- 
Ὀ40]γ) Ὀοίἢ : 81, [4π|68 εθα]5 1{{|6 νυ ἢ ἀοο- 
{Γ|π6, ὀχοορῖ ἔγοπιὶ ἃ Ὀγᾶς(ιςδὶ ροιῖπί οὗ υἱονν. 
866 ἴΠ6 ννογάβ, “'ΟΥΤΟΣ οὗ ἢ 8 νΥΑΥ,᾽ “5: ΠηοΓ," 
ἴῃ γεσβα 20, ἀηά ἘοΡ. [οδη 11]. 21: σ [οδη !. 
6: τ ΟοΥ. χὶϊ. 6. Βιιῖϊ (Π6 τεξθγοηςσο 15 ποῖ 
ἴο ἀεῖ4115, δυῖϊ ἴο ρῥγδςοῖῖςσαὶ ὄσοπϑθηιθῆςοβ 
οὗ 106 αρδηάοππιθηῖ οὗ ἴπ6 ῥσχίηςὶ ]68 οὗ 
Ομ γϑιίδη εἰοςίγίης Ὀγ ἴΒο86 τνυδοπὶ “Ηδ Ὀοξαῖ 
ἢ της ννοτά οὙ τ ἢ" (ἰ. 18). 

40. Ζεἰ δὲν ἔποαυ.] [ἢ 56ῆ56, [15 15 1πι- 
ῬΕΙΒΟΠΔὶ Ξ κ' ὃς 11 Κποννῃ,᾽" ἡ. δ. "' Κηονν, 411 οὗ 
νοι" (Β. 45, ἔποᾳυ γε). 

«υδίον εοπυεγίοῖδ, Ὁ Ἐυδυπιηρ [Π6 
ῬὮΓΑΚΘ ἴῃ ΥΟΓΒ6 19 ; 5866 ποθ ἴπογο. Βυϊῖ [ἢ 15 
ὙΕΙ͂ΒΟ Γί565 ἴτοπὶ ἴΠ6 ῬΑΓΈΟΟΪΑΓ ᾿ηδίδιος ἴο ἃ 
ἀδοϊαγα!ου οὗ ἴπε Ὀ᾽εβϑθάηθϑβ οὗ 41]] δςοῖβ οὗ 
(6 Κα σμαγαςῖοσ. Ῥόγθαρβ 16 ννοσὰβ "ἃ 
ἐποῖ ἐξέ) 5 ΠΏΘΤ " ΔΓΘ ἱηΓΘΠΙΙΟΠΔΙ]Υ͂ ϑυ σοι τυϊοὰ 
ὉΓ “οἴτ ἔσοτῃ ἴδ {ΠῚ ἢ,᾽" 28 αἴ οὔσδ ΠΊΟΤΟ 
γε ΡΥ ἀπά πῆοσὸ ροηογαὶ, 

σαῦε α «“ομἱ ἥονι ἀεα! ὁ] Α γτεδῖον σνοσκ, 
8 ὈΙΚ ΒΟΥ σΒΑΓΗΥ, ἴ[ΠΔηῃ “ ἴο βᾶνα (οσ 8 68]) [ἢ 6 
βἱοἷς ; οσ (158 15 ἴῃς ἀφαίῃ οὗ ἃ 5ου] (Μεαῖϊ. 
Χ. 28); δηά (86 Ῥνογὰὰβ ΟΔΙΤῪ 5 ἰογυνᾶσά ἴο 
16 [υἀρτηοηῖ-Ὠ ΔΥ. 

ῥίάε . .... σἷ“ Ασςοογάϊηρ ἴο ἃ οοπὶ- 
το Ηδεῦτονν ΘΧΡΓΟβϑοἢ (566 8. ΧΧΧΙΙῚ, 2, 
υοϊρα ἴῃ Ἀοπι. ἵν. 7: 4ἷ5ϑο 5. Ιχχχυ. 2: 
Ργχον. χ. 12), σοῃηεδοῖεα οἰγπλο] ορ ΟΔ}Υ δηὰ 
ΒΥΤΩΌΟΙΙΟΔΙΪΥ ἢ τδῈ ἐουογ οὗ ἴῃ6 ἀγκ, [6 
Τλοτογαθοαῖ (ἐάῤῥαγ, ἐαῤῥόγε!δ); ὦ. Ἐχοά. 
Χχυ. 17-22.ὡ Τὸ δίάἀδ ἴδεπὶ 18 ἴο ΡγΟΟΌΓΟ 
1μεῖγ ἔουρίνεηθϑβ, ἢ 80 Δ 245 Οοά [5 ρ]ϑαϑοά 
ἴο ξεῖνε οὔθ οὗ ὺὑ5 ἱπῆυδξησο οὐδοῦ ΔΠοΐ ΠΟΥ 8 
εἴογῃὶ ἰοῖ, [11 σδη παγάϊν πιθδη “" 54}} οἱοδὶκ 
ἢ]9 οὐ 5ἰη5,) ΟΥΎ θσθῆ “" 8ἢ}} πᾶνὸ ἢ8 οννη 
δ'η8 ἔογρίνοη." ὙὍὉΠὲ Ὀοηθῆς 8 ποῖ σοργο- 
βεηίοα 85 Ὀεῖηρ ἀἸΙ ΓΕ ΙΪΥ τοραϊὰ πη ἀἰπά ἴο ἴπ6 

[1 15 ἴγι6 τῃδῖ [ἢ 8 τϑοοιήρθηβο 18 
οἴετοά ἴῃ Μεαῖϊ. υνἱ. 14. Βιυΐ ἴο 186 ννῆοβθ 
εχοθοαϊηρ στεδὶ τοννασάὰ Οοά Ηϊπ56} τουςἢ- 
δαίεβ ἴο θ6, Ηδ σενϑα]β ἃ ὨΙΡΠΟΥ ἀπά ΡυΓΟΓ 
Ὀ]οββίηρ--- δῖ, {κὸ (Ποῦ ϑανίουγ, ΠΟΥ “ 5}.4]} 
566 οὗἹἉ [6 ἴγάνδ]] οὗ {πεὶγ 50] " (15ἱ. 111}. χ ὅτ). 
ὙΠΘΙΓ ἸΟΥ͂ 5841} Ὀ6 ἴῃ {18 ἔτος οὗὨ {Ποῖσγ ]8- 
ὈουΓ, ἀπά {ΠΕΥ̓ 5181} βῆαγθ, ἴῃ {πεῖ ἄδρτοο, 
{με δ]εβϑεά ψγοσκ οὗ Ο γῖβὲ ἴῃ δάϊηρ, δ]οῖς 
ἴῃς ουὖἱ 5ἰη58, δηὰ βανίῃηρ βοι}8 το πὶ ἄδϑαν 
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ΟοτΏρασο σ Ῥεῖίεν ἱν. δ, ν ἤεσο, μουνονοῦ, ἴῃς 
ςοηΐοχί ἰοανοβ 'ἴἃ τόσο ἀουθνί}] ἡ ἤοδα ἅσΘ 
[(Π6 5ἰη5 τῆι 3}}} Ὀ6 ςογεγϑα, 

Απά ἴδ 851. [8π|65 σοηοϊυάε658, 85 1 ΒΥ ΚΣ 

ΑΜΒ. ΡΥ. 

(Πα ἢ θυὲξ οπο 5οὺΪϊ ψεσὸ πο ἴο (Βσιβὶ ὉΥ͂ 
ἢ15 Ερίβ[]6 ἢς ννου]ὰ θὲ ννεὶ] σοραϊά, δῃὰ (δδῖ 
δε ψουἹά ἤᾶνε ἜνεσῪ Ο γιϑίίδη ἔθεε 115, ἄνθη 
85 ἢε ΒΙΠΊ56 1 [6] 1{! 

ἘΧΟῦΆσ095.-- 5 7. ̓ ΑΜῈ ΑΝΩὨῸ 57. ΡΑΌΙ, 

Μυςὰ [48 Ὀεδη Ὑτιτῖεπ οἡ “ [Πε Τοῃῆϊςϊ᾽ 
Ἔχ  ϑιίηρ Ὀοῦνεοη 81. [4π|ὲ5 δηὰ 51. Ρδυ], ἐβρο- 
οἶδ! τ τοίεγοηςο ἴο [Π|68 ἰϊ. 14--26. Απάὰ 
νατίουβ δἴϊοπιρίϑ αν Ὀθθη πιδάδ ἴο σεσοηςὶὶε 
{8 ότι. 

Υεῖ ἴἴ 5 ῥγοῦδδὶο Πδξ ηο ϑδυςἢ ςοηῆιίςοϊ 
ΤΟΔΙΪΥ οχϑίβ ; Ὀδοδιιδα (ΠΈΓΟ 18 ὯῸ ϑ0ςἢ Γο- 
ἰδλίίοπ Ὀεΐνοοη {ΠεὶΓ ἀγρυπιθηΐβ ἃ5 πιρδῖ 
φτοάυςε ᾿. ὙὍθα ἴνο [|ἴηε8 ποιοῦ ΟΓΟ58 
ΠΟΥ ἴουςῃ οὔθ δῃοίμεσ. Βυΐ [ἴ 18 ποῖ 50Γ- 
Ῥτιϑίπς τας (ῃε ἰάρα μου] ὰ ἢᾶνα θδθὴ 
οπίοχίαϊηθα. ὍὨΘ Ἀρρϑάσγαηςθ οὗ Ορροβιοῃ ἰ5 
ΥΟΥΥ͂ Το] ΚΔΌ]6. Νοῖ ἴο τηθητίοη ραββαρ 68 
᾿κὸ Βοση. ἐἰϊ. 2ο, 28, Οδ!. 11. τό, ν ποσα “ (86 
ΟΣ Κ5 οὗ ἐρε Ζααυ " ᾶτ6 βρόκθϑὴ οὗ, πὰ νυ} Γἢ, 
τποσχεΐοσο, ᾶἃτ6 658 ΒΊΟΥ ἀρ ]σδ0] 6 (ον 
δῖ, [4π|68 ἀοεβ ποῖ τηρηζίοη {1|656), 51. Ρδὺ]} 
ἀΐβοι5θοβ (ΕΚ οπλ. ἵν. 2-ς, ὅζο.) ἴΠε ἰηδίδησε οὗ 
ΑΡγάβᾶτα, ῥγίοῦ ΟΥ̓ ἔουγ σεηζυσίεβ ἴο [ῃς 
[,“ΔΨ7 οἱ Μοβεβ; δηά ὃἣς ἀθηΐϊθβ ἴῃς 05: ΥῚΠπῸ 
ῬΟΥΘΓ ΟὗἨ τνοσκβ ἰῇ Αρσαμαπὶβ οᾶ56. Οἡ 
16. Οἵ 5'ἰάς γα αν ψμδῖ δῖ. . βᾶγϑ 
οὗἩ ἴδε οΒοΔΟΥ οὗ “νογκ5," δηὰ οὗ ἴΠ6 ἴῃ- 
οἸοδοΥ οὗ “ἢ ἢ βου Β6πὶ (]. 14,17, 
20, 26). Απά, 85 1 ἴο βῆδγρεη ἴδε ἀπίδροῃ- 
ἰ5πι, [6 ᾿ἰπϑίδηςεβ οὗ Αὐγδῆδαπὶ δηὰ Βδῇῆδὺ 
(οἰϊεὰ ἴῃ Άοηι. ἱν. δηὰ ΗΘὉ. χὶ.) ἀγα ὑσοιρῃὶξ 
ἰοσνναστὰ ΟΥ̓ δῖ. [. ἰῇ ςοπῆγστηδίίοη οὗ ἢΪ5 
τοδοπίηρ. 

Δ. Το ϑβϑοοϊςοη οὗ (6 Ερ᾽βίῖ6α το ἴἰῆς Ηο- 
Ὀγεν (χὶ. 8-19, 31) Ττηδύ, Ποννένεσ, δα 5εῖ 
δδίάδ; ποῖ ἔγοπὶ Δῃγ αιιοϑίοη οὗ ἴῃς δι ΠΟΥ Υ 
οὗ {πὸ ΕΡΙ5116, νος, ἐσθη ΟΥ̓ ἴΠο56 ννῆο0 ἀθηΥ 
ταὶ 81. Ρ. δοΐυδ! σοῖς οὐ ἀϊείδιῖοα [ζ, 15 
ΒΘΏΘΓΩΙΥ δάἀπγοἀ ἴο ἢανὸ Ὀδεη (6 ρῥγοάεςοῖϊ 
οὗ ἢ5 ᾿πητηδάϊαῖο βομοοὶ, δηὰ ἴο Ἴσοηΐδίη ἢ18 
τοδο ηρ ; δυϊ Ὀεσδυδε, (1) [γουρβουΐ ἘΡ. 
ΗἩεῦγ. οἷ. χὶ,, ἴῃ6 {Πρ δβϑοσίθἀ οὗ [86 
Ηετοοβ οἵ ἴδε Οά (ονεηδηΐ 8, ποῖ [πμδαί ἴδΠεῪ 
μδά ἔδιἢ, Ὀυϊ ἴΠδΐ ὁν ,2αἰὁ ἐδεν «υτοωσδὲέ ἐῤὲὶ: 
οΥ ἐῤαξ; δεςοτάϊηρ ἴο 1886 Β.ΠΊΤΔΔΓΥ ἴῃ Ὁ. 13, 
ἦγ 0 τῆσουρ δ δυδάυσεά ἰπἰηράοχῃβ, 
ς«υγουσὲ γισῥίεομσπει.," ἃ ς.; (2) ἴδεσγο 15 
ποίμίηρ ἰπ ἴμ6 τοίθγθηςοβ ἴο Αὔγϑῆβτη δηὰ 
Ἐαμαῦ ἴῃ (6 ἴννο Θρ 51168 50 ϑίγικίηρ 85 ἴὸ 
ννάτγδηΐ [6 Ἰηΐδγοηςς [παῖ [ἢ6 ΟἿΘ Ῥάδϑαρα 15 
ταθδηΐ ἴο σοηϊγδαϊςΐ, ΟΥ̓ ἱἹπάθοα ἴῃ ΔΗΥ͂ νΥΑΥ ἴο 
τοίου ἴο, ἴ! 6 οἵἴπεσ. ὙὍὙῈ Ὀεδά-ΤΟ}} οὗ δβδιηΐβ 
ἰη Ηοῦγ. χὶ. 18 50 οχίθηϑινθ, [δὲ ἴἃ ψνου]Ἱά 
ανα ὕδθη ἀϊδῆισυ]ς ἴο 5εϊθοῖ ἃ δπὶθ βδυ δὺς 
ἴο 81. [.5 ἀγρυπηεηΐ, ννῃϊοἢ ννα5 ποῖ σοηίαϊηοά 
πη ἴ, ΛΌτγαμασα, ἴῃς λίθον οὗ τὰς ἐδ [λξυ!, 

οουἹά ποῖ δὲ οπιξίοα δ ΒΔΠΔΡ 8 ΟὨΪΥ Οὔο, 
δηὰ ποῖ ἃ Ῥγοχζῃϊηθηΐ Θχδαπιρὶθ, ἀπο ἴδθ 
ΤΩΔΩΥ͂ ; ΠΟΙ 18 ΔΗΥΓΠΙΩρ 5414 οὗ Βογ ἴῃ Ηοὗδε. 
ΧΙ, 21, Ψ ΒΙΟἢ ἰ8 ἀεηϊοά [ἴῃ πὶ. 11. 25. Δίοτο- 
ΟΥ̓ΘΙ, Οἡ ἃ ἀϊδογεηϊ σγουηά {ἢεγς 15 ἃ βΡοςϊδὶ 
ΤΟΆΘΟ. ΨΥ 81. Ϊ. 5ῃσου]ὰ τηοηϊΐοη ΑΌΓϑδδπὶ 
δηδ Ἀδῃδὺ τορϑίμοσ, βίδπαϊπρ 45 ΠΟΥ ἀο δἱ 
οΡροϑβίίθ ρΡοΐςβ----σηδὶς δηὰ ἔδγηλὶο--- ἰονν δηὰ 
Οοπῆ]ο,--ὸ 106 Κτἰοηὰ οἵ σού, 56 106 5:η- 
ΠΟΥ, [6 δαυὶοῖ. ἊΥε τηῦδῖ δάπιιξ ἴΠδΐ δὴ 
ΔΥσυσηθηῖ ΜΠΙοἢ 5 ἀρρίϊοδῦ]ς ἴο ἴποβὸ οχ- 
ἴγεπλε οᾶ865, ταιδὲ σονοσ 4}} [Πα 1165 θεῖψεεη 
ἰἐνζο Ν 

1. 1ἴ τοπιδίηβ ἴο οοπϑιάοσ (Π6 ξυρροβεὰ ορ- 
Ροϑιοη δεΐννθεη {πὸ Εἰ 5ῖ165 ἴο ἰῃς ΒΕ οτωδης 
(Θβρθοῖδι]ν εἰ. ἴν.) δηὰ [πε (Οὐδ᾽ αἴίδπβ, δαὶ ἐμδὲ 
οὗ δῖ. [λπιὲβ. Ὑεῖ ἴβογα 15 ἃ ὑγενίουβ αδξτίου, 
ΜΒΙΟἢ ἰἴ 15 ποῖ δαϑΥ ἴο δῆβϑεῦ Ῥοϑδιτ νοεῖν. 
ἊΝ 45 51. ]. δοφυδίηϊοα ἢ 81. Ρ.᾽5 νι η;5, 
οὐ ψγὰβ Βὲ ποῖ ἐδ ὙΠΕΥ ἅτ ἰηποεὰ χεξοστοὰ 
ἴο ἴῃ 81. Ρεΐεγ᾽5 βεςοηά Ερίβ{16 (11}.15, 16}, Ὀαϊῖ, 
ῬΓΟΌΔΌΪ, αἵ 4 ἰαῖοεσ ἀδῖα ἴδῃ σδη 6 δϑϑὶ υποὰ 
ἴο [παϊ οὗ 81. [. Ιἴ Πᾶ5 ἐὐθὴ δε βυρξεβπίεὰ 
τῃαἱ (μ6 Ξβργεδὰ οὔ ϑο- α))οὰ “ Ῥαιυϊίηθ ᾿" ἀοςτσῖπο 
ἁλοηρ ἴῃς σΒυγΟμῈ8 οὐοσ ΜῃΪοἢ δῖ, 1. ῥσὸ- 
βἰάβά, ννᾶβ ἴῃ δοΐυδὶ οσοδβίοῃ οὗ πἰβ νυσττιηρ. 
Αῃηά [8]58 15. σΒγοῃοίοριςδὶ)] 551016, 1 δΒὸ 
νυτοῖς ἢ5 Ἐρίϑί!α 5ΒΟΓΙΥ είτε 15 Ἁ«ἴδβίῃ, 
Α.Ὁ. 62 ΟΥ 632. ΕοὸΣ ἴδε ἘΕρίβιῖς ἴο τὴς 
Κοπιδη8 8 508} } δϑϑίρπθά ἴο {8εῈ δασὶγ 
Ῥατί οἵ Α.Ὁ. 58. Αἴ 4}} ἐνεηΐβ ἰἴ Ὀεϊοωσε ἴο 
[Π6 ρεσιοά βρεεϊβοὰ ἴῃ Αςῖβ χχ 2. Βιιῖ τῆ. 
[Ο]οννίης; σπαρίογ οὗ τμβδῖ θοοκ (χχὶ. 17-- 26), 
᾿ἀοβοσγίθοβΒ [86 τοϊαϊίΐοηβ δοΐνοοηῃ ἴπῸ ἔπο 
ΑΡοβίϊεβ ἴῃ ἃ νναῦ ΔΙ ἢ ἀο685 ποῖ ᾿υξίῖεν τὴς 
βιιϑρίςοη οὗὨ Δηγ ἀοοίγι πα] ΓΟ] ἰδίου Ὀεῖννοθη 
1Π6πὶ, ΔΙ που ρἢ τποῖγ σμαγαςίοτίϑις αἰ ογεηςος 
τὸ ποῖ ἀἰβριι δεα, Οη ἰδαΐ, 45 Οὐ ἃ ξοστησοτ 
οςρςαϑβίοῃ (Ὁ Δ!. 1. ο; Αςἴβ χν. 13, σεφᾳ.), 8ῖ. Ρ. 
βαιϑῃεὰ δῖ. [. [ἴῃ ρσγορογίοπ, βοννενεσ, 85 τὸ 

᾿ ἘΞρθοίΑΙΪΥ δ5 “ τὩς (αἰ οἵ ΑὈτδμάτω ᾽Ἶ Ξοόζης 
ἴο ἰἰανα Ῥδδῃ ἃ σΟΠΙΠΟΏΡ]αος ἰδτηλὶ τ τῆφςΞὶς 
ἴου αἰδουξδίοῃ ἰπ 186 βοῆοοὶβ οὗ [ονν ἢ ὉΠ 11ο- 
ΒΟΡΩΥ͂ δ ἴμ6 ἴπης οὗ ἴδε (Ὠχσαη ασὰ ες 
ἴῃς αἰδουβοίοη πὰ Βρ. Τἰρμιίοοῖ οα ἘΡ. (8]. 
ῬΡ. 151--, 0 τοίοτϑ ἴο 1 Μδος. ἰϊ. 52, ὄζς. ᾿ 

5. 8566]. Ὁ. Κι, ν. Ηοΐηδηῃ, "Θομλπ ς-θοννεὶς " 
ἷ, Ῥ. 556, ΤΥ: Σ 14... Ἀεὶ], δολπῆς ἀπεεσξας ς᾽ 
ΥἹΣ, 3, Ὁ. 82. 

5 γα, δοοοσάϊηρσ ἴο ἮΥΙΘϑίηρον, “ ΕἸπ]εϊ ἔπασεςν ᾿ 
Ρ' 36, σέφφ.; Δίο, 5. Ἡυΐδετ,  ΕἸπ]εἰταηρ," 8 ες 
ἐθ55, "Γπέοϊορὶς οἈγέξδμηο,᾽ ἰδ. 257. : 



ΤΑΜΈΕΒ. Ν. 

15 ἱηδυςεα ὈΥ͂ ΟἾΠΟΤ ΓΟΔΘΟΠΒ ἴο Δ5ϑδῃη ἃ δῖθ 
ἀλὲ ἴο Οὖγ ΕρΙβῖ]ο, γα ΠΊΑΥ δάμη ἃ 848 ἃ 
το ΠΥ τπδῖὶ 186 ΕΥΤΟΙΒ οὗ βϑοῦὴῆθ 0 ἀ|5- 
τοιεά δῖ, Ρ.᾽5 ἴθδοβίηρ, ΤΑΥ͂ πάνθ μαα ἃ 5ΠΔγ6 
ἰὼ ἸΠπς ἔοστ δῖ. [.5 τεδυκεβ. Βιυῖ {Ποόγὰ 18 
Ὧ0 52 [Ἰ5Δ.ΟΥΥ, ΟΥ εὐθη ρἰδυϑβὉ]6, ονϊάθπος 
οἵ [δὲ πηρυϊοα δηϊδροηΐβπι, 0.}1655 ἴΠ6 “ἢ δ- 
ΓΔΟΕΓ δηὰ ρῃγαϑθοϊορυ οὗ [6 ϑδἰδίοπιθηΐβ ἰῃ 
ἴδε Ἐρί5:] 6 τοὶ ἀγὸ σοπϑίσυ δα 45 οοπίδι πίη 
ἃ ἀεἸ!δεταῖς αἴἴδεϊς οὔ ρμΡογίοηϑβ οὗ δῖ. Ρ.᾽.5 
ὙΠ Πρ 5 δηὰ τοβοδίης. 
Νον δῖ[. Ρ. 5 ἀγρυσηθηΐ τεϑῖβ ἢ ΘΗῪ οἡ (ἢ 6 

κἰδιοσηθηῖΐ οὗ ἴῃς ΟἹά Τεκίαπιεηΐ, [πδ Αὐτᾶ- 
᾿ιλιλ 5 δε] οῇ ννα5 εουρδα τρριέο ῥίγα ἴον τἱρῆϊ- 
ἐὐυξῆσεϑ, 45 ὈδΙΏ Ρ ΔΡΡΙΙ Δ 0]6 ΟὨΪΥ ἴο οὔθ νγ80 
βλὰ τοςεινεά [815 458 ἃ γ᾽ ἢ ὉΥ ἕδνουσ, ποῖ 45 ἃ 
τενατγὰ ἴοσ νοσκ. Βιῖ 1}15 18 ἴΠε ὙΕΤΥῪ βίαγί- 
ἱπγεροίῃς οὗ δῖ. 1. (11. 22}; ψ8ο, Βοννενεῦ, 
δα άς [δῖ ἴἢ15 βαυηρ νγᾶ5 “" ἢ11Π]16 ᾽ (2.6. ἀρρα- 
ΓΕΠΌΥ, 85 στενθαὶθὰ ἴῃ [5 {{π|6 βρη! ῆσδηςθο, 
δά τερον 115 σοπιρὶεῖα Ὠἰσίοσί δὶ σαίῆςα- 
[οη) δῖ ἃ ἰδίο. ἀδλῖο, θη ἴῃ 6 ννοσκ5 Ὡς 
δὶς ἢ ττουρδῖ, ργουά μον ἴσγυς [δ6 1π|- 
Ρυϊλίοη δὰ ὑὈεεη. “ΤΠι5, δ 5Ά4γ5, ἰῇ 
δυιηπηηρ ὈΡ, “4 πιδῃ 15 ι5:|86ἀἃ ΟΥ̓ ᾿ψοΥῖκ5, 
οῖ ὃγ ΠΒ Ἰδοϊδιοα δηὰ ΟΥ̓ 1561". 2 ἙΒ, 1]. 
18 ἀπά 1ο. 

4. Ετετγ ηρ ἀερεηάς οἡ (πὸ σὶρῃΐ ἰηΐοῦ- 
Ρτεϊδίοη οὗ ἐπε βιβαδι ὙΟΓά5,--- (Δ11ἢ,᾿" δηά 
“)υϑβεά." [5 1ἴ φυϊῖε σεγίδίπ {μδὲ ΤΠ ΟΥ̓ ἅτε 
ἀϑεὰ ὈΥ 186 ἔτνο ᾿ντΊ 6.5 ἴἢ ῬὈΧΘΟΙ56ΙΥ [86 58ΠῚ6 
ΒΕΏΞο Ὶ 

Εἰτοῖ, οὗ “πε! ϑ. 
1 τπηυδὲ θ6 σεπιοπιδεγοα {παὶ 81. Ϊ. δἰζοπιρὶδ 

ὯΟ Δληδλίγϑὶς δηά ρμῖνοβ Π0 ἡθβηϊοη οὗ [815 
ποτὰ. Ηὀς ἀοεβ ποῖ δηΐοσ ἰηΐο {πϑοϊορίοδὶ 
ϑφεςσ  ]δοπα. Ηδ σοηίημ4}}} θεῖγδΥ5 δῃ ὈΙΟΓ 
ἀϊοϊλοῖο ἔοσ 4}}] σοπίτουφγϑδιθϑ, νἱοννὶπς ποτὰ 
5 ΤΏΟΤΟ πηρεαϊπιθηΐβ ἴο ἴπ6 Ὀγάςίςο οὗ 5: }10}]6 
Ομησεδη ἀυϊγ. 5 “Νοὴ τηᾶρηᾶ Ἰοηυίϊπλυτ, 5οα 
τισι τυ5, Τὶ νγ6}}] μάγο ὈΘθῺ ἢ 15 βαυίηρ. 
Ἧι Ερίϑι]ϊο μ85 Ὀεεη, ποῖ ψιβουΐ 5οπὶα 
Ῥἰδυθ θη} ἶν, ἀεϑοσιθεὰ ΟΥ̓ δυ58 45 ἃ ργοῖεϑξί 
ΔΕλΙναΙ 411 ΠΟΠΙΓΟΨΟΙΞΥ͂, δἰπιοϑὶ ραϊηδί 4]} 
ἸβεοίοοῪ εἐχοερὶ (Πδί οἵ «4 ΠοΟΙῪ [, Ηἰ5 
οὐεςῖ 15 ΞΠΊΡΙΥ δηἃ 5ΕΥ ΓΕΪΎ ργδςοῖῖοδὶ. 

Βαϊ ἴη ἴδε μάϑβαρθ5 ψ81ςο ἢ ἅγὸ ἴῃς ἔουπάδ- 
ἴσα οὗ ἢὶ5 ἀγγρυπιοηῖ, ἀηὰ ἴῃ νης ἢ 6 566 Π5 
ἴο ιι56 ἴὰς ννογὰ “' (Δ ἢ τη [Π6 δᾶπηθ 8586η56 85 
δὲ Ρ᾿, ΒΘ δϑοϑυπιοβ ἰἴ 45 ἴῃ6 ςοπαϊοη Ρῥγὸ- 
οδὐεπὶ ἴο 4}} εἶδε ; δ. ἷ. 3, “πε Ὀγίπρ οὗ 
ΤΟΙΣ ἢ": 1, 6, “ἰεῖ δῖπι δῖ ἴῃ δι, πος 
τὴν πνεσίηρ ἢ; 11. 1, Πᾶγνὸ {πὸ ΚΔ οὗὨ ΟἿΓ 
1 τὰ 16ϑσὺ5 ΟἾγίσι," ἄς. ; 11. 5, “1Π6 ΡοΟΣ ἰπ 
τις τ οσὶά, τις ἴη 11," ἄς. ΑἹΙ [15 δα 5 
ροιοῖ ἴο τῇς νοσεῖ “ Ζόοιμσό ἃ »παπ σαν 1[μαϊ Ὦ6 
δ21 ἢ," ἢ 1. 14. Αρδίη, ἢ6 δϑϑεσίβ (86 

᾿ ὅρον. Ηοξηδηῃ, " ΘοΒ τ -Ῥεν εἰς, οὐ σπγα; 
ὡὩὐ ςρ. Αὐγυίίη. Επδττ. ἴῃ ῥ58]πὶ χχχὶ. 3, 

Σ Οἱ ἴδε νογάς “"σσουρμῖ ἢ δῖ5 ψοῦκς,᾿} 
δες ἴδε Ὡοῖς ΟἹ ἰΪ. 22. 

5 (ρ, ὦν 19, 26; ἰ!. 14; 1. 1--ἰἰ0, 

ΤΟΡΘΏΘΓΑΙΙΟη ΌὈΥ̓͂ ἴπ6 ἔγες νυν} δηά ρταςθ οὗ 
Οοά, τπγουρἢ τε νοσγά οὗ Ττιῖ, 45. δὴ 
ΔΟσΟΙΏΡ ἰσηθαὰ δεῖ, ἷ. 18; Δηὰ δχδοσίβ ΟἸτὶ5- 
[ἰΔΠ5, ἃ8 ἃ σοηβθαυδηοο οὗ 15, ἴο “Τοσοῖνα 
ἢ ΠλΘΈΚΠ658 ἴΒ6 οηρταῆοά τννογά, νης ἢ 15 
8016 ἴο 5βᾶνε {Ποῖ 5ο}}5᾿ (ἰὁ. 21). 

5. Βυῖ δε ᾿α58 ἴο ἀο ἢ πιθὴ 8Ὸ δϑβίρῃ 
ἃ ΔΟΙῪ ΟἸογοηΐ στηραηϊηρ ἴο ἴπ6 ννοσὰ “ 11}. 
Ἡς Ἰοοκβ, δοῖ δαςκννασὰ ἴἰο ἴδ6 {ἰπιὸ νυ β θῇ 
(ΠΟΥ νεγε Ὀσουσι ἴο Ὀεϊονο ἰπῃ ΟἸγίϑῖ, δυζ 
διουηά ἢϊπι, οἡ ἴῃ δοῖυδὶ ομδζαςῖοσ δπὰ σοῆ- 
ἀυςξ οὗ 186 σοηγογίβ, δηά ἔογνναγὰ ἴο {ΠῸ 
σΟὨΒΟΠΏΔΙΊΟη ἴο Ὁ ὨΪςἢ 41} 18 ἰοηάϊηρ ; δηὰ 
ἢδ 5665 ΤΔΗΥ͂ ΏΟ Ρῥγοΐδβϑα ἴο Βο]ὰ [ἢϊ5 ἔουη- 
ἀδίίοη, Ὀυϊ ψνῆο πρϑνογῖμο οβα δϑϑοσί ἰμδί, 88 
ΠΟΥ ᾶνὸ “ (21, 1 15 δηου ἢ, 80 [παῖ ΠΟῪ ἅγὸ 
᾿ηἀθΓ ΠΟ ΠΘΟΟ551{Υ οὗ“ νοσκίηρ." Οοηβοϊ οὐ] 
ΟΥ̓ ὉποοηβΟ ΟΥ̓ ]Υ, 5 οἢ τθη τὲ ἢᾶνο Ποϊὰ ἃ 
ἀεοβηϊθοπ οὗ ἔφ νυ οἷν ἀϊβογεπὶ ἔτοσῃ τμδῖ 
ΜΒ ὰ 81. Ρ. ηἀϊοαῖεβ ἱπ βροακίηρ οὗ “11 
ψ οἢ ννοσκοῖῃ Ὀγ ἰονο " (6 ]. ν. 6). ΜΥπὰ 
500 Ρεγβοηβ δζἴ, [. Μη] ποῖ ΞἴαΥ ἴο ἄγρὰὺς 
ὙΥΠΟΙΒΟΣΥ ΤΕΥ τολὶγ πᾶν ἐδ οὐ ῃοῖ. Ηδ 
δοσορῖβ {ΠΟΙ͂Γ ῬΗΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, δηά πιοοῖβ [Π6πὶ οἡ 
ἘΠΕΙ͂Γ οννὴ στουπά. Βυΐῖ Πα (6}}9 (ῃοπὶ τπδῖ 
ΒΓ ἢ ἃ Δ 45 {πεῖ γβ 15, ἢ ψοσκϑ ηοΐ δηά 
Ἰονθ8 ῃοῖ, Ψ»1}1 ανδὶ] ποίμιηρ ; [Πδῖ ᾽ὶ 15 ἀσδά : 
{πᾶῖ 1ἴ 15 ποϊβμίηρ τῆογε ἴμδη ἰ5 Βεϊὰ Υ τὴς 
ἄδν:]ς5 ἴῃ ἢ6]} (11. 8--17, 19). 

6. Ἀδβροοϊίηρ (86 οχαςΐὶ σδαγαςσίοσ οὗ ἴῃ6 
ΟΥΤῸΣΓ {Π8 σοπιθαϊοα ὈΥ δῖ. 1., ἴῆεγα μᾶνὸ 
Ὀθθη ἴννο ΥΕΙῪ αἰ εγθηϊ Ορίπίοηβ. ΒΥ ΤΏΔΠΥ͂ 
ἴϊ 15 (βου ἴο σοηβῖδί ἴῃ ννμαῖ 185 σΟΙΏΙΏΟΗΪΥ 
ΟΔ]]ο ἃ δηςΠοπλ Δ η5πὶ, ἃ ἔδηδίςδὶ σοηςοῖϊς οὗ 
ῬΕΓΞΟΊΔΙ δ [ἢ ἃ5 ἀνδ}!πρ ἴο Ἔπβαγο βαϊγαίίοῃ, 
ΜΠ Βουΐ οΠδοίίηρ δηγιβίης ἴοὸ Ρυγρο ἴῃς 5οιι] 
ἔτοπι βίη δηὰ ὑποϊθδηηοβ5. 

ΤὨϊ5 15, ῥα ηγ, [6 ξἰϑοῃοοά νυ ΐϊο ἢ 566 Κ8 
ἴο 5} 6} 6 Υ 1561 υὑπάοσγ ἴῃ 6 τηδηῖ]α οἱ 81. Ρ., 
δείηρ ἴδ6 ἀοργανδίίοη (οηΪγ ἴοο πδῖυγα]) οὗἁ 
᾿ἷ5 τοδοβίηρ ΟΥ̓ [6 σᾶτηΔ] πηπὰ. Αηὰ δραίϊηβί 
(18 6 ΠΙΠΊ56 1 Τα κο8 ἃ υἱρόσοῦβ ρῥγοίοϑδϊ ἴῃ 
ΒΕ οπι. 111. 8 ; Υἱ. 1, 2, Δηά 6ἰβοννβογο. 

Βυῖ οἴβεῖβ᾽ ἃζὸ γαῖθεσ ἀϊβροβθά ἴο ἸΔἀ θη 
[πε Ἔττοῦ ΔΒ ἴῃς ἀεδὰ οτποάοχγυ οὗ [εὐννιβῃ 
Ῥῃαγίβαϊσπι, ὑνϊο ἢ τοϑίοὰ σοηϊθηῖθαϊν ἴῃ ἃ 
ςοΪά ᾿ηἰο]]οςίυδ] ἀβϑθηΐ ἴο τίς 68 οὗ 1 |}, απὰ 
ἴῃ ἴῃ6 Ῥγοςϊβίοῃ ἢ νυ ἰςὴ 1 σου]ά ςοπίτο- 
ὙΟΓΒΙΔΙΥ τηδιηίαίη σοσγγοοῖ ἀοοίτηθ, ἰΒουρὰ 
ΜΙ ουϊ ΔηΥ σοὶ ρίουβ ἔδοϊϊηρ ἰπ [μ6 Ποασί, οὐ 
ΔΩΥ͂ Δρραγθηΐ σοηϑβοϊουβηθβ5 οὗ τηοσαὶ Οὔ] ρα- 
ἴοηῃ. ϑυςἢ Ῥοσβοηβ ΟΓΟ ΠΟῪ 80 ἰη ΟἸΓ 5.5 
ΑΔΥ, 5:{ἰπρῷ ἴῃ (π6 βεδαΐ οὔ Μοβοϑ, “" βαϊὰ, δηὰ 
αἰά ποῖ"; ψδο, θη {86 πιυ!ἰζυα ννα5 ἴη- 
οἰποά ἴο Ὀεϊϊονε οἡ Ηἰπι, οδ]]Ἱοὰ τποπὶ συγβοα 
Ὀδοδυβε {ΠΕῪ Κπονν ποῖ {86 1 ἂνν (Μεαῖί. χχίῖ!. 
2,31 [608 νἱῖ. 49). ὙΒΕΥ τεϑῖθαὰ ὑροὴ ἃ ἔοσσ 
ται]α (566 Κοπι. ᾿ΐ. 17, 4444.}: ἢ ἴδεῖὰ 

1 366 δβρϑοῖα! γ Νεοαηάθσ, “Ὑ Ρ]δηϊϊηρ πὰ 
Ττχαϊηΐηρ οὗ πὸ Οῃυγοὶ,᾽ ὈΚ, ἷν. σλ. 1 (1 Ρ. 357, 
Φ’Ζ.γ) ΒΟΙΙη 5 ἘΠρ] 5} δα}. 

[51 
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ἴδ δοσερίδποο οὔ ογεεὰ ννδ8 ενεσυ ίηρ ; ἴ8ςῈ 
ὈοΙΙοῦ ἴῃ ἃ Ῥοσγβοὴ ννᾶ8 Ὡοϊβίης. ἀπά οἵ βυςἢ 
8ἃ58 ἴμοϑ6 δῖ. Ρ. μδὰ αἷϑο βροίεῃ, “ Τβουσῃ 
[ᾶνὸ 8}} ἔδιτἢ, 80 ἴδδὲ 1 σουϊά τοπλονα τηουῃ- 
(λἰπ8, απὰ δᾶνε τοΐ οὔ (ἴονθ), 1 πὶ 
ποῖδίηρ (τ ΟοΥ. ΧΙ. 2: ΟΡ. Κοπι Χ. 1ο, 
ἐν ἢ [86 Ποατέ πιδη 6] ἐυθῖὶ υηΐο τἱρδίθουϑ- 
655). 

ΤῊ158 ἰδοῦ τ ]ϑοπίοῦ 15, οὗ (ἢ ἵνο, [6 ποτα 
ΠΚογ ἴο μᾶνε ραϊποὰ ρτουπάὰ δθοηρ βυςῇ 
Ρεΐβοῃϑβ 45 πηρῃς ἤᾶνθ ραβϑβοά ΠῸπὶ [υἀδἰ5πὶ 
ἴο ΕἸ γι δ! ψπουϊ Ρυϊτίηρ ΟἹ {ποῦ 
1ενῖβῃ ϑεςζαγίδηίσθ. ἊΑπά τπογείοσε ἰξ ἰ5 
ἴπ6 πιοτὸ ΚΟΥ ἴο ανα ργενυδί]θά διποηρ ἴΠ058 
ἢ βότῃ 81. [. μβαὰ ἴο ἀθα]. Α8 {{πὶ6 ψεηΐ 
ου, ἤθη [86 γὰρ δεΐνγεθπ [86 [ονν δἀπὰ {Π6 
ΟΠ σιίδη μαά Ὀδοοτῆὸ νυἱάοσ, [6 δηςἰποπιίδῃ 
ΟἸΤΟΙ τῖρῃς Ὀδοοπὶα ἴδ6 τῆογα ἀδηροσουβ. 
ΎΒοΓΟ ἴθ Π0 σᾶβοη ἴο αυσϑίίοη ἴπε οο- 
Θχίβδίθησα οὗ δοῖῃ ἴῃ ἴῃ οἷΕ65  ΒΘΓα “685 
οὔ ἴῃ 1) ϑρογβίοῃ " ϑδϑο)ουγῃθὰ δπιοὴρ [ἢ6 
Οοη]ο8. Βυῖ ἴΠ6 βρδςῖδὶ 6Υ}} ἀραίηϑδξ νυν μΙςἢ 
81. 1. ἔξεϊβ. Ἀἰπιβεὶε οδ]]εά ὑροη ἴο ἀο δας 
6, 1ηὴ 411 ρῥγοῦδὈ! γ, ἐδ. “ρίγὶ 9 ἐγτεϊεσίοις 
2ῥαγμαίεπι σὀεςυίης “εἰ ανποης ὕεαυδ εοπ- 
σεγί:. 

Οη ἴδοθο ΠΟ ἴθ ροβϑεβϑϑεά ΟΥ̓ δυο ἃ 
βρὶ γι δῖ. [. υσῃβ ; δπὰ, ννἱτπουΐ ἀϊδρυκίηρ τς 
εἰαῖτπα νιοὶ (ΠΟΥ ταδάς ἴο Ὀ6 δεσουπηίοα 85 
“Βανίης ΓΔ,» δὲ 54γ5, “ 7οωμν [Δ11ἢ---ἰηδῖ 
ἐλ ν ϊο γου ρῥγοίεβϑθ---ἂ ὉΠ ψπουΐ (ἢ 6 
ννοσΚβ οὐ Ἰονθ---ὐν!} } ἢοΐ ᾿υ 5} }γ γοὺ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
οηε ; ἔογ ἴξ ἰβ ποῖ αἷῖνε, δυῖ ἀφαδά "ἢ 

[{ τᾶ ὃδ6 ποίϊςοὰ {παῖ (86 5βυδ᾽εςῖΐ οὗ 
ἐν οσκ5 ἱουϊ ἐδ," 15 ὭΘΥΟΣ αἰἸδουβθοά 
αἱ 8]}. 

7. ϑ6οομΩϊΥ, οἵ ἡισεδεαίίοη. 
ναὶ 58 1ἴ, ἰῇ [ἢ6 ΡΠ γαβεοίοργ οὗ ἴΠ6 ἴννο 

τεῦ, 19 δὲ με ϊβεά (δικαιοῦσθαι) ὶ ἴῃ 
δῖ. Ρ. ψγὲ ΠΊΑΥ͂ ΒΑΥ͂ [αἱ 1ἴ 8 ἴΠ6 Τοβ[ ΓΔ Οἢ 
οΥὗὁ πιδῆ ἴο δὶ58 Ρίδοςα ἰῇ Οὐοάνΐβ εἰρῃῆϊ 88 
τὶ ϊοουβ; [6 πεὲνν ταϊδξοη ἴῃ ψὨῖ ἢ (οὐ]θο- 
ἔνε] γ) Οοά ρΐδοεβ πη ἴο Ηϊπιϑε} ἔογ 
ΑἸ σιϑι 5 5ᾶκο, δηὰ τγουρῃ (6 Κοαοτμρίίοη 
'π Ηἰ8 δοοά,---(ϑ)]εςῖϊνε] Υγ) τεςεϊνοὰ δηά 
ΔΡρτγορσγίαϊοά Ὀγ 86 μαπά οἵ (ἢ. δὲ. Ρ. 
ΒΘΕΠῚ5 ἴο ῥίδος 1ἴ αἵ ἴ(Π6 Ὀδριηηΐηρς οὗ Οοὐ β 
οΥκ ἴῃ ὃ, ἀπά απ ΠΟ. ΝΕ Τηακο5 1 δη 
ἰηνναγάὰ ορεγαϊΐοῃ. ΟἿΪΥ νος ( οτι. 11. α1; 
1 ΟὐοΥ. ἰν. 4) ἀοεβ δ6 διπιβο] υ56 11 οἴποῦ- 
τνῦῖϑο: δηὰ οὔσθ (Άοχπῃ. 11. 4) ἢδ ᾳυοΐε5 [ἴ 
ἔτγοπι ἴπῸ 1,ΧΧ (Ρ5. ᾿᾿. 4), “τῆδῖ ἴδου πιὶρἢζ- 
εϑὶ 6 ᾿υ5! Πποὰ τὴ ΤῊΥ 5αγίηρβ, ἀπά τηϊρμῖεϑὶ 
οὐόζοοπιο βοὴ δου τὲ Ἰυάροα," Βιυῖ {8158 
Ἰλῖῖϊος 15 ἴδ6 4}} δυξ υπϊνογϑοδὶ τἰϑᾶρο οὗ 1Π6 
ποσὰ ἱπ ἴδ ΓΧΧ᾽ νεγβίοη οὗ [6 ΟἹὰ Τεβῖδ- 
τηϑηΐ :1 ΕἸΠΕ, 48 ἰῃ ἃ σουτί οὗ Ἰανν, ἐο ἡμάζε, 
δε αἀϊμάρεά γὶκῥίδοις, ΟΥ 'Ἰπ ἃ Πξυγαῖνε 5θη58 

1 ο ἷπ δἷἱ ἴῃς (ἰτῖγο πε ἰποίδηςεβ φαοϊοά ὈΥ 
Ἰτοτηπῖυς ((ποοτγάδηϊίος ἰῃ 1Χ Χ), Ἔὀχοερῖ [538]. 
χὶν. 25;--ἰἶη 1. 8, ψ ας νου] οἰμεγνηβε Ὀ6 
ἀοαδιίω!, ἴῃς τνογάβ τίς ὁ κρινόμενός μοι ; ἴοἸϊον,. 

͵ 

ΨΦΑΜΕῈΕ5. ΓΥ. 

ἱταπι Ἰδίο Υ ἀογίνε ἔγοπιλ {Π15: 9.66 Εχοά, 
ΧΧΙΙ, 7; 1581. γ. 23; 5. ΧΙ. 2. ΒΊΟΝ 1Δϑὶ 
Ῥᾶϑϑᾶρθ, ἤθη οοχγηραγοά νἱτδ Οἱ, 11. τό, 
δῆοννβ δί οὔτ ἴδε ἀϊβεγοηςθ δπὰ [π6 σοῦ-» 
ποχίοη οὗ [6 ἵἴνψο ιϑᾶῦζε8.ῷ ὙΠῸ νοσαὰ ἰς 
ἱπ 1 ΧΧ μοΐ φ“γαείοια, Ὀυϊ ἡμάϊοίαί, 80. ἴῃ 
Ν, Τ., “ἴο 507 οπδβεὶγ" 1ὐκε χ, 29, χνυῖ. 
15; δηά σοραγο Θϑρθο Αγ [6 ψογὰβ οὗ 
Ομ σίϑῖ ἰὴ Μαί( χίϊ. 37, “ΒΥ [ῃγΥ ψογάβ. ἔδοι 
884} ὃς 7υ5:1Π6ἀ, ἀπ ὈΥ͂ ΤῊΥ νοτάϑ που 5ῃμδὶζ 
6 ςοπάετηηρά,; 

8. [π {Π]5 56η56 ἴἢς τνογὰ ἰ5 υϑεὰ ὃγ 51. |΄: 
δηὰ ἱπάδεά [6 ἰλϑδὲ αυοῖοα Ραββαρὸ τϊρδξ Ὀὸ 
(ἀΚε 458 ἴπ6 Κογ-ποῖθ οὗ 815 δισυπιθηῖ δηά 
(οδοδίηρς. ὙΝΠᾺ ἢϊπι 1 5ἰρσηῖβος ἴἢ6 τηδῖηῖο- 
Ὠδῆςθο, ἴο ἴῃ επά, οὗὨἉ {δαῖϊ γοϊδοη οὗ τηβδῃ ἴο 
Οοά, ἰηΐο ψἢϊοἢ Π6 845 θθθη ἤγϑὶ δάτϊηϊεεα 
[σγουρὰ δίῃ. [Ι{ σοηΐδιηβ δνοσγννβοῦο [6 
ποίίΐοη οὗ ἡμάσγεοηί, 45 1ὴ τῆς Ῥβδὶπι αιιοϊοα ;η 
Ἀσοπι. 111. 4; 866 [4π|. 1ϊ. 12, 1. Απὰ 1Πῃϊ5 15 
Θπουρἢ ἴο Ῥγονς [δῖ [ἴῃς ““ βανιηρ ᾽ πηοποποά 
ἴπ 11. 14, Γεθ β ἴο [86 σοηϑυσηδίοη οἡ (ἢ6 Δεῖ 
ἄδγ. Βυῖ ἴἢ6 πεσοβϑΥ οὗ πιαιηϊαϊπὶησ Ροοά 
τγογῖ5, δηὰ τῆς Ἰπάἀρτηεηΐ δοσοσγαΐηρ ἴο ογκε, 
Δ’Θ 640 4}}Υ ἰδ ρας Ὀγ δῖ. Ρ. ἴο ἴΠοβε ἴο νυβοπι 
6 εῖνοβ ἴπ6 {{|68 οἵ ““Ξανεά " (Ερῆῇ. 1]. ς, 8), 
“ 5λῃςΕβοά " (Σ (ογ. 1. 2; νἱ. 11), “) υϑβεοὰ ̓ 
(Τια ἅ.. γ, ἄς.) ; 566. Ειῃ. Υἱ1]. 4,13; χϊὶ. 8-- 
Ιο; 1 Ὅον. νἱ. 7-1ὶι; Οδ]. νυν. 6. ΤΒυβ πὸ 
04}}15 οἡ (ἢοϑθ ΨὙ8οῸ “Ἶἶνα ἱπ ἴς δρίσγι:," ἴο 
“ὁ ψγα}}ς ἰὴ (ἢς δριΠ| " (Ὁ. ν. 25).} 

9. ἴῃ ἔδλεϊ, 81. ..5 βυιυθ᾽θοϊ 15 ποῖ 80 πηι ς ἢ 
“για βεαίίοη " (δοοογάϊηρ ἴο 5οϊθπιῆς ἔλεο- 
Ἰορίοαὶ [εγτα ΠΟΙ ΟΡ), 45 ᾿ξ 8 “γμάφνιεπεῆ ΌγῪ 
ὙγΟΥ 5 ἢ ; Ἱπο]υάϊπρ, ποννθυοσ, ἴῃ τηδὲ οΧ 
βίοῃ ἴπ6 σοπί πιο ἡ ρτηθηΐ νυ] ςἢ 158 αἰνναγ 5 
Δοσοιηρδηγίης ἴα σουγβα οὗ Βυπλλη δεῖίοη,.---- 
[πε οὐττεηΐ τεοογὰ οὗ (Πἰ Βοοῖϊς ουξ οὗ ννῆϊς ἢ 
ταδηκιηά νν}}} θ6. ἡπιάρεά ἴῃ (ἢς 1.47 ἴο Ὡς ἢ 
8}} 15 Ἰοδάϊηρ υὑνρ, δηἀ ἴῃ οἢ (Π6 βοηΐθποο 
Ὑ1}1 θῈ ργοηοιιηςεά, ΤῊ}5 ἀττὶςὶς οὗ ἴῃς Δ ἢ 15 
ΘαΌΔΙΪΥ πλαϊηϊαϊηοαὰ Ὁγ 81. Ρ. ἴῃ οἴδεῦ ἔογπις οὗ 
ΘΧργοϑϑίοη ; ὙὮ16 ἰη ἴ[ῃ6 ἀΐϊδοουγοα οὗ (γχὶςς 
ὙΠ ἢ μᾶ5 Ὀδοη ἀἰγοδαυ αυοϊοὰ (Μεαῖξ. χὶϊ. 
37), ἴῃς δοεῖυ] ψνογὰ5. “ποὺ 5δαλ} Ὀδ }ι1:511- 
Βεά," βἰαπά ορροβϑά ἴο “Ἃδου 5μαῖϊῖ Ὀ6 ςουῦ- 
ἀοπηηοά," ἴῃ Ρἰδίη σείεγοηςς ἴο (6 ὨΔῪ οὗ 
]υάεπιεηΐ. 

Τδοβὸ ρῥγοίοβδιίηρ ΕΟ γιϑίίδηϑ, θη, τῆο 
οἰαῖπὶ ἴο 6 δῦϑβοϊνοά ἔτοπὶ ἴΒ6 ουἰναθοη οὗ 
ΠΟΙΙΠ6558 ἂπά Ἴμαγ ΟΥ̓ οἡ ἴδε ρίεα οὗ τδεῖσ 
δοςερίδηςο οὗὨ ἃ οτεθά, ἀγὲ τηεῖ ἰη [ῃἰ5 Ερὶϑεῖσ 
οὐ ἴδε ῥἰδίη στοιιηά οὗ πιιπιδὴ ὄχρεοσίοηοθ. 
δῖ, [14π|6ὲ8 ἀοεβ ποΐ ργοΐεββ ἴο 6 ἃ πιεῖ - 
ῬΠγπιςει τποοϊ]ορίδη. Ηδ Ἰυάροβ πο ὃν 18 Ὁ 
ΟΠΪΥ ἰεβὲ νν ΙΓ ἢ 15 ἀνα ]δῦϊα ἴο ἢ1π|---ὈΥ {πεῖς 
ψΌσΚ8 δηὰ 6. Ηδ ἰοοῖκϑ δ ἴῃς Ὁμηξῆαδτ, 
᾿ς 85 1 Ὄχι 18 ̓ἰ[5ε]; δῃὰ ἴἰ 18 'ἰπ νογκ 
«δὶ (δ Ἔχ! 115 1[5613 Απὰ {ἢ 5 15 Δοςοτε} - 

τ 66 Ηαΐδοτ, Εχο. οὐ οἧ. 1. 
εὐ πθμ, “Β10]. ὙΒΕΟΙορΡγ,᾽ 8 57 Ρ. 327, 



ΦΑΜΒ5. Υ. 

ἴς ἴοὸ [86 σχδτήρῖὶο οἵ δβ8 [ογὰ τὴ Μαῖίί. νἱὶ, 
15-21, ΔηἋ Τ]ΔΗΥ͂ ΟἿ ΠΟΤ Ρ]Δ 665. 

1ο. Βυῖϊ 81, ΡΔ0] 15 4130----ὩΔΎ, 15 εὐ ρ δί!- 
Οἱ γ--- ἃ ΡΠ οδορῆῖοδὶ ᾿Ββεοϊορξίδη. Η τς δηλ γ565 
ἰδϑε ποτκ οὗ Ξαϊγδθοη. Βερπηϊηρ δἱ 115 ϑου γος 
ἰὼ ἴ86 Γιτίηθ ςουηϑεῖς, ἢ6 [ΓΔΓ65 1153 ΟΡΟΓΔΌΟΠΒ 
ἰὴ ἴθ ἱπποΥ τηδπ, ἴο 118 ΠΟΠΒΌ ΣΉ Δ ΟΠ ΠΟΘ 
ἴϊ Ιαδυ65 ἴῃ “ [Π6 Ρεσίεςϊ πδη ἰη Ο τισι." 81. Ρ. 
ἰητεσιγαῖεβ ἴῃ 6 ὑτοςεβϑβ. 1, [. [ϑῖβ. ἴΠ6 σὲ - 
“5. Αηὰ (6 ῬΕΥβΟηδ] ἨΙϑίοτγ οἵ (6 νο 
πο ἄγον ἰρῃϊ οἡ (Π15 εἰβεγοηςθ, ὙΠῸ 
ςουγεϊβίοη οὗ δῖ. Ρ. νγὰβϑ ἃ σοῃγνυ ϊβίοη οὗ ἢ 185 
ἶ ῃπαΐυγοε. ἢ Ο οδὴ ἴ6}} 1ἰῃς ἀδδι"- 
μῖηρβ δηὰ διγῖ ἢ - ραηρ5, [ΠΕ δοαγοδίηρβ οὗ μοδτγῖ, 
ἴδε τετεϊδτοηβ οὗ Οοἀ ᾿Ἰὴ Οἢγιϑῖ, ἀυτγίηρ [056 
ἴγεε ἀλγβ αἱ Γατηδθουϑ, ἴπ ΙΓ ἢ “Π6 ννᾶϑ5 
ψπουΐ 5 Σϊ, ἀης ἐϊὰ πειίμοῦ οδί Ποσ ἀσκὶ ἢ 
Βαϊ 51. [., 24η ἰΞγδοι τς οὗὨἨἍ δηοίποσ σπδσγαςίοσ, 
Ἰρὰ 0.2 }}}7 ̓ πιδῖθεάὰ ἴ[ἢς 5ρι γι οὗ ἴ8ς6 δεν 
Τελοδεσ, Ἐ11 τὴς ΟἹά Τσθρεηϑδοη νγὰ8 ἴὸ 
δὶπὶ ρυτδεοὰ δηά ρἱογίβεά, 580 ἴπδὶ 1 ὈδοδπΊΘ 
Νεν νπδουῖ Ὀγεᾶκ οὗ οοπίϊπυ γ.1 Ηρηςς 
Ὦ ττᾶϑ ἴο μἰπὶ 511} “ἃ ἴανν ᾿" Ὀυΐ ποῦν “ ἃ τογδὶ 
ἱαπν," “ἃ ἴὰνν οὗ ΠΣ θοσΥ,". --ο ἸοΠρΡοΓ οχίογηδὶ, 
δυϊ νη η,---ἰῃὸ ἰανν οὗ ἴῇς ῃαΐυτε οὗ (6 
ΤΣεξεησσδλῖο ϑρὶ γι. 

11. Απά ἴΠ6 τίοντνβ οὗ δοῖῃ ἴΠ656 Αροϑβίΐεϑβ, 
Βοπενες ἀϊβοτγοηῖ ΓΠΕΥ͂ ΠΙΔΥ ἈΡΡΘΆΓ, ἃγθ ρου - 
Ὀοπς οἶδε {τι ἢ οὗὐἨὁ οὐ ψογά. Οοιηραγε 
τὲ ὙΠ ἢ ΟἾγίδῖ 8405 αδοιιΐϊ ἴμ6 ἴσχεε δηά 
1 ἐπι (Μαῖῖ. νἱῖ. 17, 18). 1 νὲ δεῖ 
Βον 'γς ἅτε ἴο κηον ἴπδὶ ἴἢ6 ἴχϑς 15 φοοά, 
ἴθ λπϑιτεσ ἰ5, “" ΒΥ {πεῖν ἔσυβ γὲ 5881} ζηονν 
(δεπι. Βυϊ "ἢ 186 ηυσδίίοη 15, ὟΝ ΙΓ 15 1ῃ 6 
ϑοῦτος οἵ ροοάῃηδ655 ἴο ἴμε οἴποῦ ἡ [86 δῆϑυνεῦ 
τηῦςὶ ὃς (πλῖ [6 γοοάποϑ5 οἵ ἴΠ6 ἔγιἱὶ 15 σοη- 
τλιηδὰ ἴη ἴῃ6 ὑσίοσ σοοάῃοϑϑ οὗ ἴῃ ἴτεαε. Τῇθ 
ἤχπὶ 5 δ(. [..5 σἰδϊεσηεηῖ ; [ἢ βεςοῃὰ [15 δῖ. Ρ.5. 
Βοιδ ἅτε τὰς; οί ἃτγὸ ἱπιρογίδης : Ὀοῖὴ 
ἅτε ἰουπάξά οἡ ἴδε τολοδίηρ οὗ ΟΝ τισί. 

11. ὙΒε͵ο 15. Πουνουοσ, βοιηείῃϊπρ ποσὰ ἴο 
δε ςοἷά, Ετεη ἤθη ἴδμο56 ἴννο Αροϑβίίθβ ἅτὲ 

1 Θοδηγά, κό σεργα; Ῥ. 349, Ἑ. Τ. 

σΌΟΔΙΪΥ ἰοδοδίης ἴθ βᾶπὶθ {πίηρ, {πεῖν 
ἰηνιαος ψ1}} ποῖ ὃς ἔουπά ἴο ὃδ6 [Π6 5816. 
Δηά 1τηϊ]5 Ροϊηῖ8 ἴο τοδὶ αἰ ογεησεβ ἴῃ {Πεὶγ 
πχοηίδὶ οδπαγαςίουβίιοθ, πο ἢ ἃγὸ ἴἢ {ποπγ- 
δοῖνθβ ἱπίογοδξίηρ δηά :πϑίσιιςξνο, ἢ] 6 ΠΟῪ 
ΒΕΙῪΘ ἴῃ 50πὶ6 ἄδρτοα ἴο βδενν πον [86 δρίγιϊ 
σδοοβοβ δηὰ πιουϊάβ ΗἸ5. οννη ᾿ποϊγιπηθηΐβ ἴο 
ἀενεῖορο δηά τονεδὶ Η!9 ἴγυῖῃ, οης δηὰ πλ}}{1- 
ἔοσπι. Το νἱονν ΒΟ ἢ δῖ. Ϊ. ΚΕΝ 15 πυπηδη, 
ουζνναγά, ἃ δοςέεγίονγὶ; Ὧ6 6415 ν} {Γ14]5, τῆ 
Ῥσζοοῖβ, ἢ ταϑι}]ῖ5. ΝΟΣ ἀοαβ δῖ. Ρ. ἠϑρ]θοῖ 
411 1ὴ|5ὅ. Βυΐ δὲ ἰ58 ἰεὰ γαῖποῦ ἴο ἴδκο [Πα 
Ὠινίηο ροϊηΐ οὗ νίενν. Ηδ 8665 ἴῃς ΔηϑΊΨΟΙ 5 
ἴο ἢῖ5 4υοοίίοηβ 45 Οοά 8665 ἴμεπὶ, ὑσίοσ ἴο 
ἐχροθσηοθ. Ηδ σχοδάβς ἴμε ἢυπίδη Ποαγί, 45 
εἰδηρεά ΌΥ ἴπε στᾶςς οὗ Οοά, Ὀείοτε 115 σοοά 
{γϑάϑυγε 28 ὑδο Ὀσουρῃς ἐοστἢ ἰῇ ΘΡΟΘΟΪ ΟΥ 
8δοῖ. Ηδς Ὀοδο 5 ΑὐὈγαπδηι ᾿υ5τἰΠεά, Ὀδοδι56 
δ 5665 Πιπὶ ἴο Ῥὲ ἔγοτῃη ἴῃ6 ἢἤγβί, ποῖ ΟΠΝΥ͂ 
ΡοϊΘΩΠΔΙγ, δυϊ {ΓΌ]Υ, τμδὲ ννηὶσςῖ μ6 δῇοτγ- 
νναγὰβ ΤΩΔΠ 57 δηάὰ ἢἰϑίου ΟΔ} }7 Ὀεςοδπιο 
ἤδη δὲ οὔεγεά ὕρ ἴβδδςο. Τη5 οβεγίην 
βδῆονοα πον {ΠῚ ΉῚ “ἴἴ μΒαὰ Ὀδθη σουηϊεὰ ἴο 
Ἠϊπι ἢ" ἴον γσ ξῃϊοουβϑηθ55 Ὀθίοσε. 
Βοί 5ἰδίεπηθηῖβ ἂῖὸ ἴτ6. ὙΤλαῖ οὗ δῖ. |. 15 

τυς ἢ ποοράρὰ 845 ἃ ϑαϊδοχψιιασγά δρδίηβ ἴἄγοο 
ΥΘΓΥ τοὶ ἀληροῦβ,--- πη! τ 1] ἐοστη δ  15πὶ, 1Π- 
Ῥγαςῖῖςαὶ ργάθ οἵ Κπονεάρξο, δηὰ ῥγδείϊοδὶ 
Δητποπλδηΐϑτ. ἢ Βυὲ 1 τηυδῖ δὲ σοηΐξεβοοα 
παῖ δ8.. Ρ. σενθα]8 4 τυ} Ὡς 18 ἀδεροσ, 
τοοσε ἔγυ ἢ}, ἀπὰ πιοσγο 1) ινη6.2 Ηδ 5δοννβ, 
ψν δὶ 81. ]. ἀοε8 ποῖ 850 ΠΥ 5ῃονν,2 (ἢ ὉΠ Υ͂ 
δηὰ Ποπιορεποουϑηοθθ οὗ [86 (ΟὨγιβίίδη 116. 
Ης Ῥτίηρβ υ5 ἴδςε ἴο ἔδοθ ἢ Οοά, 85 ἰονίην 
σμάγοη ἢ ἃ Ἰονίης Εδῖμοσ. [μνν δηὰ ἀν Υ 
ταοὶῖ Ἰηΐο ἰονθο. “Ἡοποὺῦ [ΠΥ ΕΔίμον,"" 15 
Βυρογβοάθα ΟΥ̓ “ ΜΥ 50, ρῖνο πὴ {Ππ|πὸ Βεαγί," 
ΝΑΥ, ἴῃ Ογῖσῖ νγα ἅσαὲ οὴς ψ ΗΙπι. Απὰ 
[18 ΠΑΥΓΙΘ8 1.5 ἔδυ Ὀεγοηά ἴῃς ᾿ἰπιἰδιοηβ δηὰ 
᾿ΑΡΟΥ ΘΟΓΙΟΏΒ οὗἩἨ δοίι2] οχρογθηςθ, 

Δ Ὶ ς ϊοσ, ᾿Αροβίο] βοῆθϑβ Ζεϊ(α!οτ,᾿ Σ. ἱ. 4, 2 
(0. 259 “ὦ)..). ΜῈ ᾿ 

2 Κκευβ5, " Τῃέοϊορ!ϊὶε οὨχόϊξοπησ, ἰ1. 261. 
5. Υἱδὶ 566 ἰϊ. 1Ὸ, 11. 
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δι, Ἱπίγοάμείο;}7 Ἀτριαγξ:. ὃς. Οβαγαείεγί δέος οἱ ἐδίς Ἐρῥο. 
8.2, Τρ Οὐγεεῖ: οΥ ἐδεὲ Ἐριεἶε. ὃ 6. Ἐυίάεποει ο7 115 ἀμί δοη οἰ, ἐχίογπαὶ ἀπά 
83. Οἷσι. Κ᾽ γτεαάεγε 1ὁ «υονι ἐδε Ἐρίεεϊ ἐπίεγπαὶ, 

«υα! αὐδάγε:ςεά. ἢ). ΒΒεαγίηρ οπ ἐδὲ “Ιαἱό οΥἹ ἐόε ““ῤδουίοἱϊς 
4. {ριε μά ῥίαες οΥ τ: Οοπιροεϊτίοπ. Ορωγεϑ. 

δι. ἹΝΤΕΟΌΟΤΟΕΥ ΕΕΜΑΚΚΞΒ. βίος σμυτοῦ, δπᾶ ὑροὴ [ἢ6 τοἰατ!οη5 
ΤΙΣ [ἢ9 ἘΡιΞΙΘα τὸ πᾶνα οηβ οὗ ἴΠ6 

τηοϑὶ ροτίδηϊ δηὰ ἀΘΕΟΡΙΥ ᾿ητογαϑτην 
Τηοπυηθηῖς οὗ ἴῃ6 ΑΡροβίοϊ!ς ἃρθὲ. Ας- 
ςερίεά πιπουΐ ἃ ἴτας οὗ ἀουδὲ οἵ ἢθϑὶ- 
ἸλΏοη ὉΥ 4}} βαυὶγ ΟΠ τιβιίδη τιῖοτβ, ὈερΊη- 
Ὠϊηρ ΜΈ τΠ6 Ἰτατηθάϊδῖα βυσοθϑϑοῦβ δηὰ 
(ΟΠ ΙΕΙΡΟΓΑΓΙΙ65 οὗ 6 Αροβίϊεβ, χυοϊοά 
ἵλτρεὶγ δπὰ σερεαϊοαϊγ ὈῪ ἴποβα Ἐδίμεοῦς 
ἴο ψβοὰ νὰ ἀύὰ ᾿ἹπάεὈιοα ἕο (ῃ6 {116 ςὶ 
Δα πηοϑὶ δυϊῃογζαῖϊνα [οϑ ΠΟΥ ἴο [ῃ6 
ΟΑΔΠΟηΐΟΔ] ϑεοπρίυτεβσ᾽, ἴπΠ6 ἢχθὶ Ερίϑιϊα 
οὗ 81 Ρεῖεσ μ85 δἰ νγαῦβ τείδηθὰ 1ϊ5 Πρ 
ῬοϑιίΠοη ἴῃ τπ6 Θβετηδίοη οὗ ἴῃ6 ΟΒυτοῇ; 
ΠΟΙ͂ πὰΘ ἴΠΕΙΟ ΔΩΥ αμοϑίίοη ἃ5 ἴο ἐΐβ 
ΔΌΓΠΘΠΠΟ ΤΥ ὑΠῈ} πη [Π6 ἰδϑὶ ἔδν 
σΕΑΓΒ, τ ἤθη ΤΣΑτ] ΟΠΔ]15Ππ), ριυἀε ἃ Ὀγ {Π6 
ΒΌΓΕ Ἰηβίηςί ΟὗἩἨ ΔΗΓΙΡΑΙΠΥ, Πδ5 Δ 554:]6α ἱἰ 
ἴῃ σοπηήοη ὙΠῸ 411] ἀοσυμηεηῖς ψὩΙοῆ 
αἴϊεσί ἴῃς 1 δηα ὉΠ οἵ [Π6 ῥσϊγαῖνο 
ΓΒυχοῇ. 

Ουεπιίίοης Πού ν ΟΣ οὗ σοηβί ἀογδ Ὁ ]6 ἰπι- 
Ῥογῖδηος ἰοτνναγάς [6 τρῃϊ υη ἀετοί πάϊηρ 
οὐ τῆς Ἐρί5:16 ἤανα Ὀδθη σαϊβεά δηὰ ἃτδ 
51} οοπίεοιεάᾷ ὈΥ Ὑτϊεῖβ οὔ νδῇοιβ 
5.ΠΟο]5; {ΠΟΥ ΜΠΠ τεσεῖνα ἀπε δἰζθηιίομ 
ἴῃ 1ῃ15 Ιπιτοἀυςοη δηὰ ἴη ἴῃ6 [ο]]ονίηρ 
(τη θηΐδτΥ. 
, Τῆς βτϑῖ ἵπο αμπδϑίίοῃβ σοποοππὶ (ἢ 6 
πηι ἀἸδΔῖθ ΟΥ̓ ΡΠΠΟΙΡαΙ ΟὈ]͵εςί5 οὗ τῆ6 
ποτ, δηᾷ [ἢ οἶλϑ5 οἵἉ τοδάδδις ἴο ὙἤοτΩ 
ἴῃς ΕΡΙ51:16 τρὰβ δἀ ἀγεββεά. Τῇεβα ροϊπίβ 

αης ἀείεττηϊηεα, νγα 5Π4}} θὲ ἴῃ ἃ ροϑβί- 
ἴοη ἴο φϑιϊπηδῖθ 115 Ὀθδγίηρθ Ἰροη ἴῃ 

6 δηα ςοοηϑτυςποη οὗ ἴἢ6 Αρο- 

1 Ῥογ ρῥτοοῖς οἵ (μεϑς βἰαϊειῃηδηίβ 56 8 6. 

Ὀεΐνθοη ἴῃς ρτοαΐ ἰθδάθτβ ἴο ΏοΟπὶ [ἢ 6 
Θ5 Δ ὈΠΘηθης πὰ ρυϊάδληος οὐ [παῖ 
ΟΒυτοῇ ΕΓ βρθοία!ν ἱηϊτυβῖε ἃ ὈΥ 115 
θινίης Ηδδά, 

ὃ 2. ΤῊΕ ΟΒ]ΕΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΞΤΙΕ. 

ΑΚ 1 ἀρΡδδγβ ἴο ἴπΠ6 ῥγδϑθηΐῖ στοῦ, νῸ 
ΟὈ͵)Θοῖβ οἸ β οὶ σοπηεοῖθα, δηά ἱπαεθὰ 
ἸΠΒΘΡασαΪα ἴῃ {ΠΕῚΓ ἀενοὶοριμθηΐῖ, ΜΈΓΘ 
Ῥγεβδθηὶ ΜΠ Θαυαὶ ἀϊδποίηθθ5 ἴο {Π6 
τη οὗ 51 Ῥεῖεγ. 

1 15 Βοδγοαὶν αιοϑιϊοηθα (Παῖ [6 1πλ- 
τηϑάϊαῖϊο οσοδϑίοη οὗ [ἢ15 ΕΡΊ51] 6 5 [Πα 
ΔΡΡτοδοῇ, οὐ ουϊουτγδι., οὗ ρου ου ΠΟΠ8 [ἢ 
Αϑι4 Μίημοσ. Τἢϊβ δίδηαϑ ἴῃ ἴσγοηΐ οὗ ἴῃ 6 
Ἐριβηῖο; Βαῖ τπῃ6 δχίγεπια ᾿πηροτίδησθ οὗ 
Ὀδατηρ ἴἴ ἴῃ πη 845 ΠΕν ΘΓ ὈΘΘη 50 ΠΠῪ 
ἄσανῃ ουἵ 45 Ὁ Ἐλνα]  ᾽, ΠΟ 1ῃ ἢ]5 5ῃοτί 
Ὁυς ἱπιεγαβίηρ ᾿ηἰτοάυσοη ἤχθϑ αἴΐθη- 
το ἀροη [ἢς ἰαςῖ, (μαἴ [ἢ [18 ἘΡΙ5ῖ]Ὲ 6 
ανα [η6 οΪγ ΔΡροβίοϊϊς τη δ] οὗ Ἔχῇοσ- 
ται ]οη8 δἀηα σοπϑβοϊαϊὶοης δααγθθθθα ἴὸ 
ΟΠ τ ϑιίδηβ ὑπάθσ οἰτουτηβίδηοθθ, ὙΠΟ ἢ 
[οτπηϑα δἵ οπσε ἴῃ6 πα] δηὰ ἴπ6 [ϑϑὶ οὗ 
{πΠ6ῚὉ 1211. [ἢ οἴ Υ ἘΡΊ51165 4]} 5108 δ΄6 
ἰγευθη τάς ἴο δυβεπηρβ δηὰ ἀΠ[- 
ΟΌ]1165, ἴῃ (Π15 ([ῃ6 τεδάθυβ ἀσὸ ργεϑθηϊοά 
ἴο ΟἿ πλϊπα5 ἃ5 Ὁπάειροίηρ, ΟΥ̓ ΟΠ [8 

᾿.2 ΤΠϊβ αεβίοη ἰ5 ἀϊἰδουδοεὰ ἰπ 7. 
3. ὁ Θ᾽ Θῦεδη ϑεπάβοβτοίθεη ἀες Ν. Β.}᾽ 566 ἐβρε- 

οἶαΠν Ρ. 5. “Τα ρτεαὶ απὰ ρογιηδπεῃὶ τηοῦῖῖ οὗ 
οὖς Ἐρίϑεϊε ἰς ἴο μαννα ἄγβὶ ἀἰβιϊπο ιν 5εῖ του (δὲ 
τἰρῆς νῖονν 45 ἴο ἴῃ6 ροβίἰἰοα οἵ ΟἸ τβείδηβ Ἰῃ 
τοείετεησα ἰο [86 ψμοῖς ρόνεσ οὗ μεαι βεμάοχῃ, 
δηά ἴο ἰϊ5 ρετβεουἰοηβ οἵ [Ὡς Ομυτοὶ. ἢ 
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εν οὗ υπάοτροϊηρ, ΠΟΙ͂ ῬΕΙβθο 0Π58. 
ΤῊ 5 15 [6 ἢγβι ᾿πηᾶρα ᾿ργοϑϑοα ὈΡΟΠ 15 
ἴῃ σοῃίοιηρ αἴηρ [πεῖς Ἔχίεγηδὶ σοη ΠΟ Ή, 
τπουρῇ νι ἢ δατχαιγαῦ ]6 5111}, ΟΥὁΎ τὰ 5βΒῃου]ά 
ΤΑΊΠΘΓ 54Υ 'ἴῃ [6 ἴπ|6 βδριπὶ οὗ 4 (ῃσ5- 
τη Αροϑβιίϊθ, ϑῖ1 Ῥεῖεσ ρίνθβ ργεοβάβῃσα ἴο. 
{πεῖν ἱπΐογηδὶ δηα ρεγηδηθηΐ ΠΟΠα:ΊΟΗ. 
γε 566 Ὁ γιβιίδηβ τοραποσδίθ ἴο ἃ να ὶῪ 
ΠΟΡΘ, ἀϑϑυγεά οὗ δὴ ἱπῃῃεπίδηςε οὗ ρίοσυ, 
θυξ σι δήεςς ἃ5 ἃ τλδίζου οὗ Πδοοθϑϑῦ ἴο 
{Π415 ΜὨΪΟΝ, [που ἢ βένογεα δηα βθασοῃϊηρ 
ἃ5 οὗ ἢτδ, δΓ6 ἴδια ροσασυ, Ψ ΟΝ ἅτα 1η- 
αἰβρθηβαῦϊα ἴο 116 [11] ἀδνεϊορηηεηΐ οὗ 
[Π6 1 βρὶ πῖυα] 116, δηα ἀῦα 1ῃογείογα ἴο 
6 Ὀοῖῆηθ ποῖ τ ον σπου τορι ηϊην 
Ὀυϊ ψι οχυϊδίοη, ἃ5 Δἢ οατηθβϑῖ δηάᾶ 
ὈΙεάρε οὗ ρίοτσγυ. Τῆς ἢτβδὶ δηᾶ τηοβῖ 
ἄϊτοος ορ]θςὶ οὗ [Π6 Ὑτιῖεῦ 15 ἴο ἸΠΒΡΙΓΘ 
ΟΠπβίίδηβ ἢ ἂη δρϑοϊυῖα σοηῆάδησα 
ἰῃ ἴῃ6 ιν ηθίανουγ δηα ϑυρροτί. 

ΤῊΪς Ροϊπί δ]ιοῖϊϊ5 (ἢ6 τῃουρῃϊ ὙΠ] οἢ 
ΒΌΘΟΙΑΙΙΥ οσοσυρίεα τῃ6 τϊπμὰ οὔ 51 
Ῥεῖεσ. ΑἹ] [86 οοηβάξηςε οἵ ΟΠ βίδη 
ἤορα ἀερεπμαθδα ὕὑροὴ ἴπμε σετίδιπν οὗ 
[π6 {5 ΒΙΟΝ οοηνοτῖ δα δ᾽τοδαν 
τοςεῖϊνο, ὄγεγα {ΠῸῪ 5111 ἴο 6 ᾿παυϊ- 
ΤΟΙ͂5, ῬαΙΠ ΠΥ σοιηρατηρ ἴῃ 6 ἰοδομίηρ οὗ 
τῖνα] οὐ δπίαροηϊβης ἰεδάσσϑ, ἰοοκὶηρ οὐ 
ἴου τῆοσο ἀϊβίποῖ τενεϊδοηβ οὗ σοά᾿ 5 Μ}]]} 
δΔηα ΡυΓΡΟΞ65: ΟΥΓἩ ΘΓ ἴΠ6Υ ΤΟΥΈΡΟΒΕ ὕΡΟα 
τε τπιῃ, ἴῃ 115 ῬΠΠΟΙΡΙ6 δηά ἴῃ 115 ργδο- 
8] δρρ]ϊοδίϊοηϑβ, ΟΣ ΤΠ6Ὺ ΠΔα ΔΙσοδαγ 
τοοοϊνεα Τὸ {Ππὶ5 σοηϑιἀδτγαίίοῃ 51 Ῥεῖογ 
αἀάτοςοος Πἰ5ο] δῇ οθσθ; 20 βῃδάονν ἰ5 
Ρεπηϊτιοα ἴο τεϑδὲ ἀροη [ἢ τεϊδιοη5. Ὀ6- 
ἴνδθη [Π6 ἀοοίππε οὗ ἴῃ6 οΟἸΟΓ ΑΡοΞβ1165, 
δηὰ τῃαὲ ψῃϊοῦ [ἢ 6 ῬΘΟρΡΙδ, ἴῃ 41} [Π6 ἀ15- 
{πἰςῖς σοηϊοιηρ δῖα Ὀγ ἴῃς ΥΥτιΐοσ, μδα στο- 
ςοἰνεά ἔτοτῃ {ΠΕῚΓ οὐνῃ τοί ἰθδοῆοῖβ. ΤΠΘ 
ΘΓ ϑυϑίθτλ 8ἃ5 11 βἰδηαβ Ὀείοτθ ἃ5 1ἢ 
τῆς Ερί51165 οὔ 51 Ρδι], ἃ5 11 βῖοοα Ῥεβέοτε 
1λ6 τοὶπᾶς οὗ ἴῆοβα ψῇῆο ἤγϑι [ἰδιοηθα ἴο 
σὲ Ῥδι}}--- Δ οὐὗἨ ΜΠ ΟΠὶ ταδὶ ἤᾶνα ΡΕῚ- 
50 ΠΥ Κηονη Θιἰνδηυβ, ΌΥ ἤοβα ἤδη 
τῃ15 ἘΡΙ51:16 στθδοῃβα {πῃετὰ---ἰβ ργεβεηϊοα 
ὈΥ ϑὲ Ρεΐεγ, ποῖ ἱπάβεὰ ἴῃ ἴδ ΒΊΟΝ 
Ἰηἀοαῖα τπ6 εχιβίθηςθ οὗ ΔΠΥ͂ ργανίουϑβ 
σοΠίτον συ, Ὀὰϊ 1 ἜΝΕΙΣΥ ἔοσπὶ οὗ ἀϊγθοῖ 
αἰηττηδίίοη, Ἴοοηϑβίαηϊ δ] θη, ἰσααχιθηΐ 
χυοίδεϊοι οὗ {πὸ Ὀεδῖ Κηονῃ τ ηρ5. οὗ 
τῆ6 ΑΡοϑβίϊε οὔ τς (σεηε 85, πο πρῃϊ 
ΠΏΡΓΘ55 ὉΡΟΩ [Π6 τεδάθγϑ᾽ πη] ηα 5 ἴῃς (εΓ- 
ΑΙ ΠΕΥ οὗ δοϑοϊαῖ ὑηπν οὗ ἀοοίτπα δπά 
Ῥογίεοϊ ΒαγΠΊΟΗΥ͂ οὗ δοϊΐίΐοη. ΤῊΪΒ σμάτδο- 
τοτϊδῖῖς 15 ᾿πἀθθα 50 ρσοιηϊ θην τηᾶγκαά, 
186 4]1υι5]0η5 ἴο οΥ οἰϊατίοηϑ ἴσοι ἴῃς Ρδυ]- 
ἰὴ Ἐρίβεε5, ἴδ ᾿πτεπίίοη οὗ σοπῆβσαϊηρ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[ηε τϑδάθιβ ἰὴ ἃ (δ ἢ αἰτοδαγ σϑοοὶνοά, ἴο 
ΜΏΙΟἢ ποίῃηρ οουἹὰ Ὀς δάἀάρά, ἴτοηὶ 
ΜΉΘ. ποϊπιηρ σοι θὲ ἸΔΚθη ΑΥΔΥ, δΓὲ 
80 Ιηδηϊίοϑβῖ, 45 ἴο σοηϑταξα ἃ σοὨο] να 
δνίάεηῃςς οὗ βρυποιβ οτρίη ἰῃ ἴῃ 6 τηϊπάς 
οὗ [λοϑα Πο ᾿Ἰηνεηϊδα οΥ 5{1}} τηδἰπίδ!η [ἢ 6 
σδἰυπηηΐοι5 ποϊίοη οὗ ἀδηϊασοηϊβηχ Ὀδίτγεοη 
[Π6 ἴνο οἤϊοῖ γεργοϑθηϊδανας οἵ Αροϑίοὶς 
ΘΟ ϑ δ ητν : δηά γα τὴδὺ δάτηϊ σι] ῆουϊ 
᾿ιαϑιταϊίοη (δ 16 1Π6ῚΓ νά Εν σργοδά δϑϑοῖ- 
[ἰοη5 σου]Ἱὰ Ὀ6 εϑιΔ Ὁ] 15Πη64 ὉΥ σοπο]αβῖνα 
Γοδϑοηϊηνσ, [Π15 στοαί Ερί βία ψου]ὰ {2]] ἰη 
1[η6 σεαῆεγαὶ ονοσῖῆτον οὗ Ὡφαυΐν 411} τῃαϊ 
τὴς Ομυτοῇ Πᾶ5 τεϊαϊηδα οὗἉ ἴῃ6 βδογϑὰ ἀε- 
Ροβὶξ ἱπίπιβίθα ἴο πεῖ ὈΥ οὖγ 1,οτὰ. Ηξετῖς 
1 τὴ  βυῆος ἴο Ὀπηρ ἰογιναγὰ αἰ ϑτ ον 
τῃ6 ἔδει ἴῃ νὰ αν {Π6 δα} 5510, ΟΣ 
ὙῸ ΤΥ ΓΑΙΠΘΙ 54Υ [6 Μ6]}}-ἰοὐηάοα 4556- 
νοσαῖίοη, οὗ [ῃ6 βἰτοηροβῖ ὁρροῃδηΐῖβ οὗ 
τῆς (ἢ, [Πδῖ [ἢ15 ἘΡΊ 5116 αϑβϑογίβ, ᾿π 0} 165, 
Δηα πιοϑσῖ αἰΒΈΠΓΕΥ ῥσονθβ5 ται [6 ἀος- 
{Π1ὴ4] βγϑίετηῃ οἵ 115 Ῥ ΠΙΙΕΥ γᾶ5 ἴῃ ρῥοτίθοϊ 
ὨΔΙΙΟΩΥ ΜΠ ἴΠδΐ οὗ 581 Ῥδὰ]. 

ΤῊΙ5 Πού νῈσ 15 ἃ ροϊηΐ οὗ 50 στυςΐ 
᾿ροτίδησα {παῖ γα σου]Ἱὰ δὲ οποα σο- 
αἰδοῖ [Π6 Τοδάογ ἴο ἜΘΧΑΠΊη6 [ἢ6 (Ο]] ον ης 
Ῥαᾶββαρδϑδ (ΟΠ. 1. 1, 2, 3) 12, 14, 17, 21, 25, 
1. τό, 11]. 6, τό, 18, ἵν. 1, 3, ν. 12) 
πα ἴο σοηϑιαθγ ἴἢ6 ποῖΐθβ δρρεηαβδβά ἴο 
{Πεῖὰ ἴῃ [ἢ15 (οτητπηξηΐδιγ.Ύ Ηδ ν}]} 
ἢηά τῃαῖ 81 Ῥεῖδγ 15 τηοϑὶ οαγϑῖμ] ἴο ἴδ Κα 
ἴῃ6 ᾿οδάϊηρ ροϊηῖβ ψῇῃϊοῦ Παά γχαϊςεὰ 
ΠΟΒΙΓΟνΘΙΘΙ65 ΟΥ Οςοδοοηδα ἀουδίς, δπὰ 
ἴο ἱπτπηαῖ {Π6 ρεγέδος ἀρτεοιηθηῖς Ὀ6- 
ἔνθαη ὨΙτΏΒΟΙΓ δηὰ δὲ Ῥαὺῦ]. Τῆς 
ἴῃς εἰεσοη οὗ ἴῃ6 Οδηι ες ἃς ψν6}} δ5 
Ἡδῦτονβ 15. διισιθυϊοὰ ἴο ἴπ6 ἔοτεκηον- 
Ἰεάρε οὗ σοά, δηά ἰδαῖ ἴῃ ἴδιτὴβ ον! ἀθηῖ- 
Ιγ ἰηϊθηαβά ἴο τεπληα {Π6 τοδάοσγ οὗ 51 
Ῥαυ] 5 οὐ ἰδηρσυαρα δπὰ διρισηθηῖς ἢ, 
ἘΔ 15 5ρθοῖ!ν τοργοβθηϊοὰ 8ἃ5 τῆς 
ΤΑΟΥ]ῺΡ ῬΠΏΟΙΡΙ6 οὗ ΟΠ τ βίίδηβ, [ῃΠ6 Ὀαϑὶς 
οὗ (ΕΙΣ ορθ, δῃὰ {πὸὶΓῚ ρῥτθβογναῖϊνα 
υὑηΐο ἤπδὶ ϑαϊναίίοη. ΤῊΣ ἴοπο ΟΥ̓, 50 
ἴο 5ρβᾶκ, ἴῃ οοϊουτηρ οὗ ἴπΠ6 Ῥδι)ηα 
ἘΡΙ51165, Θβρθο Ια Πν οὗ ἐμαὶ ἴο ἴῃς ΕΡΠδ6- 
545, ΠῚ ΜΠΙΟ. [6 Ῥθορὶα ἴο ψἤοσηῃ 
1ῃ15 ἘΡΊ5116 15 βρϑοῖδ)ὶν δἀαἀτεβεεά που]ὰ 
ὨδίυΓγΑΙΥ Ὀ6 πιοϑὶ ἔἈΠΊ1Πᾶγ, ᾿ς ρσεβοσνοα 
[τουρῃουϊ. 80 ἴοο 15 παΐ οὗ [η6 ρστεδῖ 
ἘΡΙ51|6 ἴο ἴῃς Κοιῃδῃβ, ἰῇ ψῃοἢ νὰ ἢπὰ 

1 Τῆς ίους Οοβρεῖς, (6 Αςΐἷς, πῃ 5ῃοτὲ 411 τα 
Νεῖν Ταβιατηθηΐ, Ἔἐχοερῖ ἴουγ ορίϑιϊος οἵ 81 Ῥαυὶ 
απὰ τὸ Ἐενεοϊατίοη οὗ 51 [οἤη, δαςῇ δπὰ 4]] χανε 
Ὀεδη ἀραπάοῃεοα 85 υηδυϊδοηιϊίς ΌὉΥ ἰῃς Ἰσεαάετῖς 
οὗ τ186 Τυδίηροη βοῃοοὶϊ. 

3 5εεῖδε Ἰηϊτοά. ἴο ἘΡἢεϑίδῃβ. 
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ἴῃς (]16ϑῖὶ βἰδϊθσηθηΐ οὗ ἀοοίτπδβ δῖ ὑζα- 
56: ἀΞΞΌΤ6 6 ὈΥ ἴῃ6 σΠΠςς5 οὗ Τὐριηροη 
19 Ὀ6 τηοβὲ αἴγεςι Υ δηϊδροηϊϑῆς ἴο ἴῃ 6 
ῬεῖΠη6 βυβίδι, πὰ σογίδίηἱν τηοβὶ 5ρ60]- 
Αγ οδβαγαςίεσίβτις οὗ 81 Ῥαι], ΤῊ τὐγῃ5 
οἵ ἰδλῆσιιαρο, 45 Μ0Ὲ}} 85 ἴῃς τηοάδ ἴῃ ψ]ΟὮ 
ἴς ῥΠΏΓΟΙΡΙ6 5 τὸ ρτοβϑοηΐεα, ἰσανα ΠΟ 
ΙΟΟΠῚ ἴῸΓ ΤΟΔΘΟηΔὉΪ6 ἄουδι ταὶ Ψ Ώδη 5 
Ρεῖεῦ τοῖα ἢ6 δά Ῥοῖῃ (ἤοβε ΕΡΊ51165 
δείοτε ὮΪπλ ΟΥ̓ αΙἸΞΈΏΓΘΕΥ Ἰπηργοϑϑοα ὑροῃ 
᾿ς πὰ, ΤΠϊς ροϊηϊ 15 ἰηἀεεά ἔοσοιθ!]Υ 
ὑγρὰ, ἀπά 1 τᾶν ὃς 5414 ἀεπγχοηβίταϊοά, 
ὃὈγ απίίος γῆο οἡ [Πδὶ στουηάᾶ ᾿ρυρῃ 1ῃ6 
ΔΙ ΠΟ ΠΟΥ οὗὁἁ 1ἢ15 ἘΡΙ5.1ο΄: δηά 1 15 ἃ 
Ῥοϊηΐῖ ψἬΉΙΟἢ οδη ΟὨΪΥ Ὀ6 δοσουηίαα ἔοτ ἴῃ 
ἃ 5Δ[Ἰ5(ΔΟΊΟΥΥ ΤΩΔΠΠΘΥ ΟΥ̓ ἴῃ ΒΌΡΡΟΞΙ ΠΟΙ 
ἰλδὶ 1 νὰβ δὲ Ῥεῖθγ 5. ὄχρῦεβϑβ ἹπΠΙ ΘΠ ΠΟΙ 
τὸ ευἱ ο΄ 411] οοςοδϑίοῃ ἴοσ τ]διπάεγβίδη - 
ἴησ, δηὰ ἴο ρυδτα δραϊπδὶ ἱπιθηΠΟ Δ] 
ἸηΙσοργοϑθηϊδίίοη. ϑᾳςοἢ ἃ ϑδιρροβιτοη 
15 ἴῃ δοοογάδησοθ ἢ 41} τη Ομ Ξδη 
ΔΩΠΟΙΥ, βοιηρ δϑιἂθ Παγεῖςα] ἰοτ- 
δεῦες οὗ ἴῃ6 βθοοηά οδηΐυσγ, ἢαὰ5 ῃδηαρά 
ἀοπῃ ἴο υ5 ἴῃ ἴῃ6 (δηῃοῃῖοδὶ ϑοπρίυγαβ 
δἃηὰ ἵπ ἴπΠ6 υτιτηρθ οὐ ἴῃ6 ψερη6ϑὶ 
Δηὰ οαη οὶ Ἐδίῃοιβ, δηὰ νὰ τηδὶηίδίη ᾿ἰ 
πηῖῃουϊ Ποϑδου, Βυῖ οὐ ΑΡροϑβίϊα 15 
ποῖ 5αἰϊ5ῆοὰ Ὑ]ῖῇ 41] 15]0 5, ΓΟίδγθ 65, 
ΔΩ Ξςἰδιθπηθηῖβ Ὀθδυηρ ρου [ἢ 15 ΟὈ]θοῖ; 
6 [Κ65 οσοδβίοῃ δ ἴὸ ποσὶ οπίϊοδὶ 
ῬοΙηϊβ 'η {Π6 Ερίβα ἴο διίεβδὶ ἴπΠ6 βουηά- 
Π655 οἵ [ῃ6 ἀοοίσιηθ ψΙΟἢ 15 τοδάθιβ 
Ὠδὰ τοοεϊνοά ἔσοπ δὲ Ρδυ], ἴο ψἤοσα [ΠΟΥ 
Ποηνοϑίοη 15 ἸπΟοη τ βίδ νυ ἴο Ὀ6 δίίπθι- 
τεά, ΕἸἰτβὶ δἱ τῆς οἷοβα οἵ ἢ15 Ἰηἰτοά ποίου 
ἐχπουίδιοηβ, οἢ, 1. 25, “υϊ 1ῃ15 15 1ῃ6 
Ῥγογά πῇῆϊοἢ γᾶς ἀο᾽ϊνοσεαὰ 5 ὄνδηροὶς 
ΠῚ} τὸ γου! "." Θαϑοομάϊΐυ, ποῖ 1655 ἐσ  ὈΪγ, 
αἵ τῆς σιπάϊηρ ὕΡ οὗ ἴπΠ6 ψ 016 ἘΡΙ51:16, 
εἶν ν. 12. Ηδστχε ἴῃ6 ΑΡροβίϊα ἢγβὶ δϑβϑογίβ 
τῃδῖ ἢς ἰτδηβτηϊ θα 1[ἴ (του ρῇ 51] νδηιι5, 1 
ῬὮΟ56 (ΔἸ Δ] η655 ἢ6 [Δ Κα5 οοοδβίοη ἴο 

1 ὅ6ς ποῖδϑ οἱ ἱ. 12, 14, 20, 21») ἴΐ 1, 6---το, 
11, 13 Δη4 10, 1)1. 9. 22, ἷν. 1, 10, ΝΟ, 5. 

5 Τῆι πιοβδὶ Ἴοοπιρίεῖα ἰῃαυΓΥ ἰπίο [ἢ 5 βἰαῖος- 
ἸΏΣΩΣ 5 {πὶ ΟΥ̓ ϑευΐετῖ, ἴθ ἵνο δγίοὶεβ. οἵ 
ΠΠροη(εἸ ̓ς “ Ζεβεε ΠῚΓ τ ιββοπςο απ] οὴς 
Τποοϊορὶς,᾽ 1874. 1875. Ηἰξ οδήεςϊ ἰ5 ἴο ρζονε 
ἴδε τῇς στίϊεγ ἱἐπίθη πα! δἀορίεα Ρδυϊΐης 
ἐοείπης, ἀπὰ τποτείογα οου]ὰ ποῖ Ὀς 81 Ῥεΐεγ; 
Ἧε Ὠὶς ἔλε(5, βιι ει αὐπρ, πόονονεσ, ἄρτεα- 
σηῖ ἢ (ἢς ΕρίΞιἰς ἴο ἴῃς Ἐοτηδης ογ ἀδρθῆ- 

ὉΡΟΩ ἰἴ; 425 ἔοσ ϑουΐεγ αὶ σοποϊιυκίοπ, ἰΐ 
Τεξῖ9 προῦ ἴπ6 πρώτον ψεῦδος οἱ δηίδροηϊπηλ 
δεΐποεη ἴἢς ἴννο ρστεδῖ ἰοδοῆοτϑ οἵ (Ἠτὶϑιεηάοπι. 

ὁ ϑρεοίδὶ αἰϊοπτίοη βῃουὰ Ὀς ρσίνεη ἰο (ἢ 15 
Σἰλίετοοηϊ, (86 οτος οὗ ψμὶο ἢ 5 ἱπδάδαυδίεϊγ 
ἐτργεββοὰ ὈῪ 186 [ΠΠογΑΪ νευβίοη ἴῃ οὐγ ἰγδηϑ]8- 
ΟΣ 4:6 ποία ἴῃ ἰος. δῃά οἱ οἷ. ἱ. 12, 
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ΘΟΧΡΓΟ55 5 ΟὟ Ροτίεςϊ σοηδάδηςο, ΠΟΠὶ 
Ὧ15 τεδάθυϑ Κπὸνν Ψ6]1] ἂς. ἰ[ῃῆ6 οοτϊηγδάθσ, 
ΔΗ 80 ἴο 5ρεακ ἴδ ἔξ! ον Ενδηρο] βὲ δηὰ 
[ον (οηίοϑοοσ οἵ δῖ Ῥϑυὶ] . ἃ εἰτουτη- 
βίδησθ ὙΠΊΟΝ 15 οὗ ἱπῃηροσίδῃςοδ ἰὴ 115 ἔπο- 
[οΪά Ῥεδτηρβ, Προπ [ἢ6 ῬΕΓΒΟῺΔ] γα δ Ο 5 
οὔ [ἢ Αροϑβῖ]ε5β δηὰ ὑροη ἴπῸ ρΡοβιτοη οὗ 
[6 Ομυτοῆθβ ψΠ]Οἢ 5ανν ἴῃ (Π6 ἀρϑθηΐ δηά 
ἀδρυῖγ οὗ δὲ Ῥεῖεσ ἃ τῆδη ψῃοτη [ΠΟΥ 
Τοσορηϊδοα ἃ5 ἴπ6 ἱπιδῖθα {Πεπὰ οὐ ϑ8ὲ 
Ραμ]. [ἢ [15 ἰδτ εν ρᾶθθαρα ἢ δι ρ ἢ δῖϊ- 
ΟΔΙΠΪῪ σἰαῖθϑ [Πδῖ [6 Ἔβρεοῖδ! οὈ]εςεὶ οὗ [ῃ 8 
ἘΡΙΒ116 γὰ5 ἴο δἰῆστη, ἴῃ {πε ϑἰτοηροϑῖ 
ἔοττη οὗ νοσάς, δηά αδἰίοοι ἴπαὶ ἴη6 (δι ἢ 
ΨΠΙΟΙ το Πδαὰ τσϑοοῖνοὰ νας Ὅ89 ἔσυθ 
ἔτδοθ οὗ αοά, Δὴ δχργοβϑίοη 1ἢ 1ἴ5ε] Γ 50 
ἀἸβίηςον Ῥαυ]ηθ ἃ5 ἴοὸ Ὀ6 τορασάβα ὉΥῪ 
5016 ΟΠ [165 (ε. ρ: 6  εἴἴ6) ἃ9 ἃ στε 1η61- 
οδίοη οὗ Ῥαυ]ηθ δι Πουσῃρ; Ὀυΐ, ἃ5 6 
Βᾶγα ἃ τρῃϊ ἴο σερασὰ ἱΐ, ἃ ςεγίδίη ῥγοοῖῦ 
οὗ ἴπῸ βρίπιῖυαὶ ᾿πῆμπθηος οὗ ΠΟ. ἴδδῖ 
ΑΡοβίὶα νγὰβ [πε σἤοβεη ὄἌχροηθηῖ. Τὸ 
[η15 51 Ρεῖεσ δά 45----ἰἶ πα τεΐαϊη [6 σοτη- 
Τλοη τοδα!ηρ--- ἠπ τολίολ γέ οἰανα," ἴῃς 
δαοριίπρ δὲ Ραὺ]}}5 ον ψοσάβ, τ Οογ. Χν. 1, 
οἵ---ἰΐ πὰ δοςδρί ἴῃ6 ρσϑίεγα]ε τεδάϊηρ οὗ 
τὴς οάεβε Μ9.---ἶ ΜΨΉΙΟΘΗ 5ΤΑΝῸ ἢ 
1Π15 5 ὈϑΕ τυ{ΠΠρ ἴοσ ἃ 5016 ἀθοϊαγαίοῃ 
οὗ {ΠΕ ῚΓ βδϑουσγα ροβιίίοη 85 δα ῃογθηῖβ ἴο 
τη6 Ῥαυ]Ὦης ἀοοίπης οἵ ρτᾶςθ, δῃ δη- 
Ῥμδίῖς οχῃοτίδιιοη ἴο βἰεαάξαβδίῃθβϑ ἴῃ 
ΔΙ [ΑΙ ΠΙΠΡ᾽ 1. 
γε 541} ργθϑθηον παν ἴο ἀϊ5οῖ155 

ΟἴΠοΥ ιδϑιοηϑβ σαϊδεαὰ Ὁγ (0586 ψἼὯΟ σα- 
ρατὰ τῆς ἴνο ρτεαΐ τεργεβεηϊαίϊϊνεβ οὗ 
ΟΠτϑδίδη ἴσα 845 ορροπθηῖβ, Ὀυϊ να 
ΤΏΔΥ ἤετα οὔξοετνα παῖ, τα Κῖηρ 5ὲ Ῥδὺ]} 9 
οὕ ἢ δοοοιηΐ οὗ 5. Ῥεγβοῦδὶ Ἰπ ΘΓΟΟΌΓΘΘ 
ἢ 8ὲ Ῥοίογ, 6 ἰθατ παῖ τῆς ἵνοὸ 
Αροβίϊος γτεϑἀεὰ τορϑίμοσ δ ἃ Ἷοὔϑβὶβ οὗ 
1{η6 Ὠρμαϑβὶ ἱπηροτίδηςς ἴῃ ΓΠΕΙΓ ΤῊ] 5ΊΤΥ ; 
[παἰ [ῃ6 γουηροσ Αροϑῖὶα βουρῃϊ ουἱ 51 
Ῥοῖοσ ἢ τὴ6 ἜΧργθδ5 Ρυσροβα οὗ ἰἴἰη- 
αυΐτγ; δηὰ {παῖ οὐ (μῈ νετῪ οσοδϑίοῃ 
ΠΟ, σαιιδοα ἃ Ὀτίοῖ διεπδίίοη ὅϑι Ῥδὰὺὶ 
ΔρΡΡεοδὶεὰ ψιῆους μαϑιϊαῖοη ἴο ἴΠ6 ἔπη- 
ἀατηθηΐαὶ ῬυΠΟΙρ]65 τοσορηῃ]δοᾶ Ὀγ ὈοΙἢ ; 
ΜΉ116 411} οἴΟΥ δοσοιηΐβ ΠΟΠΟῺῸΓΣ 1ἢ ΓΟΡΓΘ- 
ΒΕΠΌΠρ ἴἢ6 οἰάογ Αροβίΐϊα δ5 7 γῖηρ 
Δηα τηδιπίδιηηρ [Π6 σαυδε οὐ 81 Ραμ 
ὙΠ δὴ {μᾶῖ ΑΡΟΒΕ6 νγὰ5 δϑϑαϊ δὰ ὉΥ 188 
7υἀδιΖιηρ ΡΑΓΙγ. 

1 ΤΉοβο ροϊηϊς ᾶτὰ ἀμ ἀἰδουθθοά ζαγί Ποῦ οα, 
7. Ὗε ΠΙΑΥ ταπιαῖῖκς ἰῃαὶ Β]ςΘεὶς ἰοοὶς ΠΕΑΣΙΥ͂ 
(Π6 βδῖηθ νἱονν ἂἃ5 ἰῃαΐ ποτὲ δάἀνοοσαϊεα, ΠΕ σθα5 
᾿ὶς ἰαῖς Ἑάίτοσ, Μδηροὶά, δάορίς ἴμαϊ οἵ ἴῃς 
Τί πρεῃ βομοοὶ. ὅ6ς “ Εἰη].᾽ Ρ. 665. 
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δ. 4. Οἴμραθ5 ΟΕ ΕΕΑΌΕΕΞ ΤΟ ΨΗΟΜ ΤΗΕ 
ΕΡΙΞΤΙΕ Α5 ΑΟΌΒΕΘΞΕ.. 

ΤΠἼΣ ἐοσζεροιϊηρ ἀυρυπηθηῖβ ΙΏΔῪ ἰηἀϊσδία 
[Π6 σομο]υβίοη αἵ ὨΙΟἢ τὸ ἤᾶνο αγηινϑά, 
δηὰ ἴο ΜΏΙΟῆ χὰ δᾶάμεῖα ἢ ΘΠΌΪΓΘ 
εοοηπάδηοο, νἱΖ. [ῃ4ι ἴῃς ΑΡοΞβι]6 ᾿ῃγου ρῇ- 
ουὖξ ἴπΠ6 ἘΡΙ5116 15 δήάγεββίηρ ποῖ ΔῸΥ 
βαρασγαῖθ οὐ ἀἰβιϊπος ρατίυ, ἔδοῖΊοη, ΟΥ οἶ8455 
ἴῃ 16 Οδυτγοῦ, Ὀὰξ ([ῃ6 δηΐτα ὈΟΑΥ οὗ 
Οδηϑδη σοηγοστίβ ἴῃ ἴΠο056 ἀἰδίτιοῖβ ἡ ΠΘΓΟ 
[Π6 οβρ6ὶ ψὰϑ ὑπαουρίςαϊν ρῥἰδηϊεα ἈΥ͂ 
1ε ἸηΚίσυ ΘΔ} Υ οὗ 81 Ραμ. ὙΤμδβῖ 
Ὀοάγν οἵ οουτβα ᾿ἱποϊυἀεα 4 σοῃϑίἀθγαῦ]α 
ΠΌΤΏΡΕΙ οὗ 7615} σοηνοσίβ, ἀπα 4]] 115 
ΤΠΘΙΏΡΘΙ5 ΤΕ͵ ἀδΈρΡΙΥ ρΡοηείγαϊοα ὃγ Ηδς- 
ὈτΟν ᾿ΠΠυΘΏς 65, 6, ἔδυ] ατ ἢ ἴῃς ΟἹά 
ΤΓαριίδιηθηΐῖ, αηα γοῦο ψ6}] αὐγασα ἴἢαϊ ἴῃ 6 
οτἱ βρη δηα σοοὶ οὗ (σι Δ η"γ γ85, ἃ5 ΟἹΓ 
Ιοτὰ (]οἤῃ ἰν. 22) δηὰ 4]1 ΗΙ5 Αροϑβίὶθβ 
δἰαῖθβ, ἴο Ὀ6 βουχῇϊξ ἴῃ (Π6 τανϑατοη ἴο 
ἴῃς Ῥαίγιασοῃς δπᾶ ἴο Μοβεβ. Βαϊΐ ποῖ 
655 σογίδιηἶγ ἴΠ6 ριοαΐῖ πη] οὗ {π6 
ἢγτϑὶ σοηνογίβ, απ οὗ ἴῇοθα ῆὴῸ ψΘΓΟ 
δαάοά ἴο [λ6 Ομυτοῦ ἴῃ τδ6 Ἰηΐογναὶ Ὀ6- 
πθοη δὲ Ῥαυ]} 5 ργεδοῃίης δηᾶ τῆς 5βι6 
οὗ 1τῃ]5 ἘΡΙ5116, "νεῖ (σδῃῖ]ες. Ὀγ διτῃ, 
(δι ηἷηρ, δηᾶ ῥτενίοιι5 τεϊϊρίοη. ὉΤῊΪβ 
Ὀεϊηρ [Π6 σᾶϑ6 ννὲ 5Βῃου]ὰ Ὄχρϑοῖ ἴο πη 1ῃ 
ἴῃς ἘΡΊ5116 ἃ ρεγνδάϊηρ ἴοπε οὗ δηῃοϊεηϊ 
ἩδΡτεν τπουρῃϊ, ἐαυ 4 }}γ ἤοινενασ 1η16]- 
ἸΙρΊ0]6 ἴο 7εννο δηὰ (ἀθμι 65 ὑπάοσ Αρο- 
5ἴο!ις ἴθδοῆίηρ, θὰΣ δὲ 6 βϑᾶπηθ {ΠῚ 6 
ἰοστὴβ οὗ δάάγθϑς, Ὄχῃπογίδιοηβ, απα 1η- 
᾿υσ ΠΟ Π 5 ΘρΘΟΙΔ]Ϊγ δἀαριοά ἴο ἴΠο56 ῆο 
ΜΈ, τλοσῖ ΘΧΡΟΞΘΩ ἴο Ὠξαΐμρϑη 1ηΠΌ ΘΠ 65, 
Δ Πα ννετα υηαουροϊηρ ἃ ταρια Ὀυζ ποῖ γεῖ 
σοιηρ οῖθ ρτοςθϑς οὗ ᾿δηβδιοη ἔγοπι οἱ 
ρα ΠΘη]Ἰϑἢ ουδίοπιβ ἴο (ο5ρ6] ρυμ τ δηά 
Πρ}. 

ΝοΥ͂ 1 γα ἐχαπληδ ἴΠ6 [οττηβ οὗ δάή- 
ἄτεβϑ να πὰ τῃαΐ 116 (6 ΗΌτον ἴοης 
15. ὉΠΠΊ5ΙΔΚΑὈ]6 (ἐ σ᾿ ἴῃ [ἢ ᾿πίτοάιπιοίοιν 
εἴδιιβα, οἢ, 1. 1, δηά ἴῃ ἴῆ6 ἀεβοτρίοη οὗ 
ὈΘΙΙ νεῖθ, οἢ. 11. 9, ἴἀκθὴ ἔτοιῃ Εχοάιιϑβ 
δηά 5. 14}), γεῖ Ὀγ Δ [6 τηοβῖ ΠΌΠΊΘΓΟΙΙ 5 
Δηα Ξρεοιῆς ΘΧργοβϑοὴ5. ἃΓ6 ΔρΡΡ]ΠΟΔΌ]Θ, 
ποῖ ἱπάεοα δχοϊαϑίνεὶγ τὸ σσοπι 65, ὑὰϊΐ 
ἴο ἃ ὈΟΑΥ ἰῃ ψὨΙΟἢ {ΠδΥ σοηδιταϊοα τῃ6 
Ῥτγααοτϊηϊηδηΐῖ δηα σμασγδοίθβῖς ροσίοη". 
ΤἼΘΥ τα Ἔχῃογίςα ἴο Ἔβοῆον [6 Βδδιΐς 
[οὐηθα ἴῃ ἃ 5ἰαίθ οὗ Ἰρηόγαησα (1. 14), ἃ 
[ΘΓΠῚ ἜΧΡΓΘΘΒΙΥ ΔΡΌΪΕα το Ὠραίἤθη5, Ὀεϊηρ 
τοαἀξοημεαὰ ἔτοπη δησοϑίσγαὶ σοτγυρίΟη, 
οΔΙ]βα ουὖξ οὗ ἀδγκῆθϑ5, οὔσβ ποῖ ἃ ρβορὶβ 

, Ὁ 566 [δε ποῖεβ οὐ Ἵοδῆ. ἱ. 1, 14. 18, 20, 22, 
11. 95) 10, 12, 11. 3, 6, ἱν. 3. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

---Δῃ Ἔχργεϑβίοῃ ὮΙ ΟΝ σΟΥΔΙΏΪΥ τᾶ 5 ΠΟΕΥ 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο (11 5γαθ 65---ἀ7Πλά {ΠΕῪ 
ᾶτῈ ψΑΥγηΘα ἴο 6 Οἡ {ΠΕῚΓ ριαγά δραϊηϑί 
Ποδίμθη ῥτδοίίοσαβ. Ῥοθη δῖα ΓΟρτῖο- 
δεηϊεα ἃς Πανὴρ ὈδΟοΟΙΏΘ, 2.4. Οἡ ἴΠΟΙΓ 
σοηνογβίοη, ἀδυρῃτογβ οἵ ϑάσαῃ. Μδη ἅτα 
το ηαδα οὗ {ΠεῚγ οἱά (θηῖ]α μα Ὀ 5, ἱν. 
35) 4- ὨΔ 0115 ΠΙΟΝ ΤΕ. σορυϊδῖνα ἴο [ἢ 
765 Βοδγοαὶν 1685 [ἤδη ἴο (ῃηβίδης. [ἢ 
βῃοτί [ῃ6 ρϑῆξσαὶ ἴοπα δηὰ βρβοΐδὶ ἰπ- 
ἡαποίϊοηθ δαυδ}ν 7517 τῃ6 σοποϊυΞίοη 
αἱ ΟΣ [ῃ6 πλα)οσν οὗ πιοάδσῃ ςοη]- 
Τηδηΐδίοιβ ἤδνα δισινοα, ἰῃαΐ, ἔδασ ἔτοπὶ 
Πανίης βγδϑὶεβ. Ἔχουν εὶγ Ὀεοίοσε ἢὶς 
τηϊηά, [Π6 Ἰαγρθ-τηϊπθα ὈΑΡΌΏΖΕΙ οἵ 
Οογηο]υ8 ραν ἢ5 ἀδεροϑὶ δηὰ πιοβὶ 
Θαγηθϑί τπουρῃϊβ ἴο 4 Ὀοάγ ἴθ ψῆϊοῆ 
ἴΠοτ6 5 ΠΘΙΠΟΓ ΤῈ ΠΟΙ ΟδηΌΪς, ἰῃ 
γῇ Ιοἢ ΟΠΠβῖ 5 41} τῇ 4]]. 

ΤῊΙ5 Θοποϊυβίοη μᾶ5 ἰηἀερα ἀραϊηβὶ ἰΐ 
[Π 6 ΟΡΙΠΙΟΠ5 Οὗ ΓΊΔΩΥ Δηοϊθηΐ ἩτΙ 6 Γ5, ΠΟῚΘ 
ΠοΥΘνΟΥ οὗ το} δαυν ἀδία', πος ψΠῸ 
Ἰδασῃηβὰ ἔγτοτμι Αροβίϊθβ οὐ Ἀροβίοϊ]ὶς σηθῃ, 
δυξϊ ψῆο ζοηθγα ν Ῥεαϊοηροά ἴο 4 {{π|6 
ΏΘη [(ἢ6 {πι6 τεϊδίίοηβ Ὀοίνγθοῃ [ἢ6 
το οΓ5 οὗ [6 Ῥητνα ΟΠυχοῖ ποῖα 
Βοη  ῃδὶ οὐβουγοα δηὰ οἴδῃ τ θαρρτο- 
Πεηάθα. ϑοιὴς τχοάρθσηῃ τυσιῖοῦβ ᾿, ἀ6561- 
ν]ηρ οὗ ἃ1]1] σοποιἀδγδίίοη, τηδϊηϊαίῃ {παῖ 
τὴς ἘΡΙ5116 νυτιτίεη Ὀγ τῃ6 Αροβῖϊα οὔ πὸ 
Εἰτου ΠΟΙ ϑοη ἢ τηυδὲ να Ὀδοη δα ἀσοβεθά 
ἜΧΟΙ σνοὶγ ἴο [δὶ Ραμ ἴῃ ἴμ6 Ουτχοῖ, 
Βαυΐ [Π6 7 ἀο ποῖ δηᾶ Ἵοδηῆποῖ ροϊηϊ ἴο ἃ 
ἘΠῚ ΟΥ ἴο ῥτοῦδοϊθ αἰγουπηδίδησθς ἰὴ 
ὩἸοἢ 76π]ϑ σοπηπιηϊῖο5. σου ἤᾶνα 
θδθη βϑίδὈ] ]5Π64 ἴῃ ἴῃο56 αἰδίτοῖ5. πῃ οῇ, 
85 41 (Ομ γςιῖαη δητ]Ὑ σοποῦζα, το- 
οορηϊδοα 5ὲ Ῥαὺ] 45 1ΠεῚῚ ἤγϑί, δηά δἱ 
ἴπαὶ τἰὴῸ (Ὀείοσα δὲ 7οῇη τεϑι θὰ δἵ 
ἘΡἢ 65.1.5) [ΠΘΙΓ ΟὨΪΥ Αροβίοϊίς Τεδοδογ; 
ΠΟΥ Ἰηἀθρα 15 ἴπογα [6 5) ρμίεϑὲ στουπὰ 

1 Τῆς οδυ]εὶ ἰ5 ὨΙαγτηῦβ. 
3. 2. σ. Ἑταβιηις, Βεηρεὶ, Ηρ, Ῥοῖε, Μαςοη, 

566 Ηυΐϊδεῦ ἰπ Μεγετθ " Εχαρειίϑοιες ἢ] απά- 
Ὀυοδ,᾽ νὯΟ ἄρτϑὸβ ἱἢ Θιεῖσεσ ἴῃ 1.6 νίονν Βεῖὸ 
πλαϊηϊδϊηοά. 

8. ΤΊ 9ῃου]α ὈῈ Ὀοτγὴς ἰῇ τηϊπὰ {παῖ τὰς Ἄροςιϊε 
οἵ ἴῃς Οεηῖ 65. Ἰηνδγ  Ὺ δἀατοβοοα Ὠϊηλβοὶξ ἰῃ 
(6 ἤσβί Ἰῃϑίδηοα ἴο 86 [6νν8, απὰ δαὶ Ὠὶς δχῖ- 
δυτηθηΐβ ἅτ οἴϊθη βρεοῖα! ν ἈΡΡ]ΙσΔὉ]Ὲ ἴο ἴδ θπηι. 
ἴπ (αοὶ Ὀοϊῃ Αροβιϊεβ αἰνναγϑ σοηίεπιρ]αϊοὰ (ἢς 
ΟΒυΙΓἢ 85 δὴ υπάϊνιἀοά πίτοῖε, ποῖον αἰ ετ- 
ῆςο5 σοῃηρφοϊεα νὰ Ταςα ΟΥὐὁἨΎ Ῥαγγ, ΟὨΪΥ Μὰ 
ἴῃς νίονγ οὗ ροϊητηρ οὐκ {πεῖγ Ἱποοι ρα ὉΠ ΠΥ 
ἢ (μη κίίαη Ρποιρὶεθ. ε 5δου]ὰ αἷξὸ τὸ- 
ταοροσ ἰμπαὶ οί ΑΡροβίὶες ξυβετεὰ γον τῃς 
ΘΩΥΥ δηὰ )φα]ουςΥ οὗ δἀνογβατίὸβ σοι ἰἴἰο 
Ὀοῖδ, ἢ δδά δτϑὶ αἰϊδοκεὰ δι Ρείεσ, βεε Αςίβ5 
ΧΙ. 1, 2. 



ΤΗΕῈ ΕἸΒΚΘΤ ἘΕΡΙΘΤΙῈ ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΕ. 

ἴον [Ώ6 ἀοϑυπιρίίοη παῖ ἰῃ δὴν ΓΟ γι βίη 
ΟΟΠΊΠΙΠΠΙγ, 1 ΔΩ͂ ΟὟ οἵ αἰϊδίτιοῖϊ, θ6- 
ἰἰονεῖβ νῇῆο δοκηονιεαρεα [ΠΟΣῚ ὉΏ1ῸΠ 
Μη} [6 Αροβίο]ις θοάν σψεσα βερασγαιθά 
ἰηῖο ἀϊδηςῖ οἾ45565 ΟὗἨ ἡνΟΥΒΏΙΡρΕ 5. Ενθῃ 
ἂἱ (οπηϊδ, νῆογα ἰδοϊίουβ τηονοιλθηῖϑ 
δᾶγα Οοοδϑίοη ἴο ᾿ηά᾽οδίίοηβ οὗ βυοῇ 
ἰοἀθΠοΥ --ϑί ΤῊ Ϊ σορσοϑϑεα ὈΥ δὲ Ῥϑυὶ 
--ῦοὸ 5υοἢ ἀϊξίίηος Ὀοάϊε5. ψεσο ἔοστηεα. 
Τῆς ΕρίΞ]ς οὗ (Ἰεγσχθης οὗ οπλο, νυτιτῖ ἢ 
ἄδουϊ ἃ αυδγίεσ οὗ 4 σθηΐυσυ ἔγοτῃ [ἢ 6 
μιοραῦϊα ἀδῖο οὗ 118 ΕΡιβῖΪ6, ὑτγονεβ 
ἰδὲ νῃδίενοσ ταὶς ΡῈ ἴῃς ἰηΐογηδὶ ἰεἢ- 
ἄἀδηςγ ἴῃ ἴ[Ώ6 (οπηίδίδη σἢυσος, πο βοῇ 
ἀϊθποῦοη γτὰ5 ἀτοδτηβὰ οἵ 85 [δὶ ψῃ]οἢ 
ἰς Πηρ| 16 ἴῃ {15 ἀϑϑυτηρίίοη. ὙὍμαῖ 
Ερίδι]θ, δἀἀτεςϑεα ἴο ἃ Ὁβυγοῦ ἴῃ ΒΟ ἢ 
ἴδε σερῖ!]α οἰοπηθηΐ τγᾶ5 ὉΠΑΠΘΒΠΟΏΔΡΙΥ͂ 
Ριδἀοπυπδηΐ, 15 τηοϑὶ ἀθερὶν Ὀποϊαγοά ὈΥ 
Ἠεῦτεν ἰδίην, Ὀπὲ 11 ἀο65 ποῖ Ξξυρρεϑῖ 
οἵ πάρα ροσγηῖ [6 ποίη ἴῃ Ηορτενβ 
δηά (εῃῖ} 65 βδἰοοά δρατῖ, ψουβῃιρρεά 
ΔραΤὶ, οὐ οου]Ἱὰ Ὀ6 δαάγοβϑεα δραῦΐ ὈΥ͂ 
Δη Αροβίοϊς ἔθδοῦθσ. Νοιίῃίηρ σδῇ Ὀ6 
ἸΏΟΓΕ {16 [84Π ἴῃ 6 δἴτοιηρῖ ἴο δηά ἴχᾶς68 
οἰ ξοραταῖς Ἡβῦσγοινν Ὀοά 65 οὗ ΨΟΥΞὨΙΡΡΟΙΒ 
ἰοϊεταιθά πη 6 ΟΠυτοι, [ἢ ῬΑ] Βη6 
ἴδε Ἡεῦτενν δἰθσηθηξ οὗ οουγθα ρχγϑάοχι- 
ῃδῖβα [ογ ἃ {{π|6 ; 1 οἴδεσ ἀξ τἰοῖβ, ΘΞΡεοὶ- 
Αἰ]γ ἴῃ. Εὐυτορα δηὰ Αϑία Μίποσ, (8 σεη- 
ἰδ οἰδπηθηῖ 45 σδγίδίην ργεἀοτσηϊηδίβα, 
Τεηάεηςϊεβ οχίϑίθα νηοῦ ἰβϑυθᾶ οἡ 
ἰδ8 οὨ6 οἰάθ ἴῃ ἴπ6 υἱῖτα- θη. 116 ΠΘΓΘΒΥ 
οἱ Μαιοίοη, ου ἴῃ: οἴμογ ἴῃ ἴῃ ΕἸ ΙοηΙα 
ἰλσῦοη, ψῇοἢ μα5 ἃ διίτίηρ δχροηδηὶ 
ἰὼ ἴἢς ποι ]655 ΟἸοπηθηϊηθ ἔογροπαβ ; 
δπϊ ὯῸ βοοῦε ἀϊὰ {πο οοπα ἴο ἃ 
μελὰ (ἢΔηὴ {πε Ὀγοκα ουξδ ἱπ ορεῆ 
ΒΕΡαΓΑ ΠΟ, ποῖ τΠ1|Π,ῳ ὈὰχΓ το ἴῃ6 
(μυοἢ; ποιϊοςεα, 50. [ὉΓ 85 {ΠῸΥ ἅΓ6 
ποῦςεά ὈΥ ΔΩΥ͂ ΑΡοβί]ὁ, ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 
τηοστηὶγ σοηάἀοτημθα. Αβϑυγθαϊγ πὸ 
5ιςἢ οουηϊοηδησς 85 ταὶ ψῃϊοῦ ψνου]ά 
ἴαγε Ὀθεη ρίνθῃ ἴο ἴδε πιοϑβὲ πη]βοῃϊενοιβ 
1η4 Ἰηγείογαῖα δ θη165 οὗ ΟΒυτοῖ τη 1, 
ἰλὰ φιοἢ δὴ ἘΕΡρίβιϊα 85 τΠ18. Ὀδθὴ δά- 
ἀποξεὶ τὸ (Πϑτὰ Ἔχοϊυβίνοὶγ, ουρῆς ἴο 6 
Δπηδυϊο τὸ 1πΠῸ οΠϊε οὗ [Π6 οὰ Δροϑίο- 
ἰς Ὀοάγ---ἴῆς ἔπθηά δά τὴς οοπϑβιϑίθηϊ 
αρροποῖ οὗ 8: Ρδυ), 

ἐ4ς ΤΙΜΕῈ ΑΝῸ ΡΙΓΕ ΟΕ ΤῊΗΕ Ο(ΟΜρΡο- 
ΘΙΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΙΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

., 1. Τῆς Εἶπα 15 ΔΡΡσοχὶ πηδίεὶυ βες]εά 
ἵ{ πε δάτηϊς τμ6 ἔλοϊ, ΠΟῪ 5οδυο εν ρθη 
ἴ0 ΞΕΠΟι5 ΠΟὨΙΤΌΨΕΙΞΥ, ῬΏΪΟ. Πᾶ5 Ὀδεη 
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ἀἰβουββθά ἴῃ ἴῃς ῥγϑοθάϊηρ βεοϊίοηϑ, παῖ 
τῆς. ΑΡροβῖὶθΘ νὰβ δοηυδιηϊεὰ ψ ἢ τῃ6 
ΕρΡίβς το τὴς ἘΡΒδϑιίδηβ8, ]οἢ 85 Οοῖ- 
[Δ1}{ΡὍ'ὃ τυϊτῖθη ἰονασαβ [ἢ οἷοβθα οὗ 81 
Ῥδυ]}}58 ἔνγο γεδβ᾽ τεϑίἀθῃςθ δὶ Ἐοσηο, ἴῃ 
θοπάβ δυΐϊ ποῖ γεῖ ἱποδζοεσαῖϊδσαά. ὙΤἢ]5 
Ιεᾶνθϑ5 0 ορίϊοῃ οὗ ἃ σοπῃ)ροβι οη δ ] 6 Γ 
14 Α.Ὁ. 62. Α τῇυςῇ Ιαΐοῦ ἀδῖα 15 
ΠΟ ΔΙ ΠΪΥ ῥτεοϊυἀδα Ὀγ ἴῃς ποιίςθ5 οὗ ἴῃ 6 
οοηϑατςυποη οἵ ἴῃ6 Ομυτοθ 
ἢ 815 ἄστεα οἴου οἶθασ πα σδί ΟΠ 5 

ἴῃ τῆς. Ἐρίϑι]6, δϑρθοῖδ!νγ ἴμοθ6 ψὨ ἢ 
τείεσ ἴο ἴπ6 σοηάϊθοη οἵ τπ6 ΟΠ 5185 
ἴῃ Αϑβία Μίηοσ. 1115 εν ἀόηΐ οἡ ἴῃς οὔθ 
Ὠαπα τῆδι ρασίαὶ, θυϊ νεῖῪ ἐτεαιδηΐ δἵ- 
ἴδ. Κ παὰ θδεη τηδάβθ Ὡροη ἴποιι; {παῖ 
ΔοΟΟ ΒΔΕ ΟΙ 5 οὗ (51 γα γ, περίθοῖ οΥ νἱο- 
Ἰαοῃ οὗ ἰθραὶ δηδοϊτηθηίβ, μα Ὀθθη 
υτροά ; (ῃαῖ [ῃΠ6 πηι οὗ (ῃπβίδη γἃ5 
Πε]ά ἊΡ ἴο βοογῇ (ϊν. 14) δπα Ἀρρδγθῃῖ 
ΜΔ5 ΤΟρ ΔΙ δα ἃ5 1ῃ 50Π16 04565 ἃ 5{ΠοἸοηΐ 
στουπὰ ἔογ σοηάδειηημδῦοῃ ὄνεὴ ἴο ἀθδίῃ 
(ν. 15, 16). ϑυ σῇ νγαβ θυ] ἀ ΠΕ 1Π6 σοηθταὶ 
σοπάιίίοη οὗ (ΓΟ γιϑιίδης ἔτοηὶ ἴῃ 6 {ΠπῚ6 
θη (6 Οοβθραὶ νγὰβ ἢγϑ ρτεδοῃθα ἴῃ 
ἴΠο56 ἀἰϊδίτοῖβ, δηὰ [Π6γῸ 15 ροοα σεάβοῃ 
ἴο ὈδΊονα ἴμαὶ (6 ρΡοιβεουςτοηβ, ΓΟ ΌΪΑΣ 
ΟΥ τορυϊαγ, οὗ ψ οἢ ᾿νε Πηά ποίϊοοβ ἰῃ 
[ὴ6 δαυ!οῦ ΕΡ 51165, σο τ ΠΌΑ} ἸΠΟΓΘΔβοΩ͂ 
ἴῃ ἱηἰοηϑγ. ΤΠ ἱπτίατοη οὗ ἴῃ6 σρη- 
[1165 δραϊηβδί ἴῆοϑα ψὴῸΟ {Ποιηβοῖὶνοθ. σα- 
Ἰοοϊοά, δπὰ ἱπάυοδα πυμηθεῖβ ἴο τα]θοῖ 
[ὴ6. πδίϊοηδὶ ϑυρογβίτοης; ἴῃ6 ἔα οὗ 
ἴῃ68 ῃυμηθσουβ ΟἸΠΖΟη5 δηα τηετοῆδῃῖβ 
γΠο56 ἱπίοσεδία ψογα Ὀουηᾶ ἃΡ ψ ἢ 
τὴ6 ρυθ]ῖς ἡνουβρ οἵὐ ἴῃ6 οἷά δηά 
Ρορυϊαγ ἰάο]ς ; [λ6 Ρετγϑιβίθηϊ δηᾶ 5} ἃ] 
τηδοῆἰηαϊίους οὐ 1η6 υῃρο]δνὴρ [6 8, 
Θβρθοῖδ!]ν ᾿ηβαθηῖαὶ ἴῃ [6 “ ντδηρ]ηρ 
Τηδλιῖς " δῃηα σοϊηγλογοῖδὶ 56 - ροσί5. οἵ [Π6 
Εαβὶ, δῖα ὑτουρῃς Ὀείοσγε 5 ἴῃ ΙΝ ΕΙΥ 
οοἸουτβ ΌγΥ ἴπς ΕΡί51165 οὗ δῖ Ῥαυΐ: ΠΟΥ 
οδῃ ἴἴ θ6 ἀουριεα [παῖ ἴΠο56 τηονειηθηῖβ 
ΔΡΡτοδοῃβά {μοὶ οὐ] δ πρ Ροϊηΐ ἀρουΐ 
(ἢ6 πιὸ ἤθη Νεῖο--ποῖ Ὁη5Κ11{] 1η 
ἀϊβοεγηίηρ ᾿ηἀ!οδίοπβ οὗ ρΡορυϊαῦ δχοῖΐα- 
τηρηῖ---ἢτοῖ Ὀτουρῃς πο πὶ ἴο ἃ ἴοσι5 1Π 
(δαῖ ἔξασι! ρειϑθουτῖίοη οὔ ψμϊοἢ [ἢΠ68 
ΠΟΙΓΟΥΙΒ Α΄Θ 5ΟΆΓΟΘΙΥ σοηοείνδὈ ]6, ἴο ΜΉΘ 
ἰπάδεά [1]1 ᾿υβέῖςα σου] σοατοοὶν Ὀ6 ἄοηα 
δᾶγ6 ΌὉΥ ἃ ὙΓΠῸΙ ῆΟ ΠΟΙΆ] η65 ἃ ᾿ἰν Εν 
ἱπηαρὶπαϊΐοη δηα 5ἰηριίαγῦ Ὠἰδιοτίοαὶ ἴδοῖ 
ΜῊ υἱΐοτ τενεσεποα δηᾶ ἀϊβγερασγὰ οὗ 
οτάΠαΤῪ [δε] ρ5 οὗ τηοάεϑῖν δἀπά ἰεπάει- 

1 66 ποῖδϑ οὐ οἷ. ν᾿. 1, 8η( 8 6, ἰοννατ5. τῇς 
οηα, 
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Π655᾽, ΒΒ 1 βθθηλ5 οἶθαγ [ῃδἴ ΠΟ τορι ]δσ, 
δυβίθιηδίς Ῥεγβοουοη σοηάιοίεα ὉπάοΓ 
ΠΏΡΟτΑὶ δυῖποῦῖγ, μα Ὀτοκεη οὐἱ δἱ 
ταὶ πσὴθ δἰ γ ἰὴ [η6 ΟἿ ψ Βεγα [ἢ]ς 
ἘΡΙ5Ε]ς ννὰβ νυ τςἜ ἢ ΟΥ 1 ἴῃε ἀϊδίπςοῖθ ἴο 
ΨΠΙΟἢ 1 νψὰ5 δά άγοθθεα. Τῆς τρυζίοι- 
ἷηρϑ8 οὗ 16 βίογῃι σα ἤδατά, δηᾶ ἴΠ6Γς 
ψεγῈ τεαυδηΐῖ δηΠοραῖοηβ οὗ ᾿πηρεοηά- 
ἴῃ γοα5; δὰΐ ἴῃ6 ρτεαῖ Ἰπάρτηεηῖ δὰ 
ποῖ γεῖ Ὀορσιη ἔτοτῃ ἴῃ6 ποιβε οὗ σοά 
(ιν. 17). ὙΤἼῖ5 ΕΡρίβι]6 δα σοχίδίη!]υ ἴοσ 
οὔθ οὐ͵εοῖς ςοπβοϊδθοη ὑπάθσ ὑγοϑοηΐ 
Βυβοπη,5, Ὀυσϊ ΔΓ τῆοτο αἰβι ΠΟΥ δηά 
ἸΠΊΡΤΟΒΘΙν ΘΙ Υ ΡῬγαρδγδίίοη ἴοὺγ ἃ σου ης 
ψοο᾿ ΤῊΣ ΟΠηβαδῃ ἰ5 ἴῃς οὈ]θοῖ οὗ 1η- 
οοδϑϑδηΐ Ἵδ  ατηηΥ, οὗ νἱ ρ!]δηῖ 6βρίδὶ, αὶ 15 
ποῖ 85 γεῖ ἴη ἃ ροϑβίοῃ ἴο Ὀς 5007Έ6ςϊ ἴο 1ῃ8 
Ἰαϑῖ ρϑηδΙΥ νμουϊ ΔΩΥ ἔογμῃ οὗἁ {τ|4], 
5: ΡΥ οὐ ἴΠ6 στουπάὰ οὗ ἢϊ5 Δαπούθηςα ἴο 
8 Ὧδν 1411}. 

Οη ἴμ686 στουηάβ τνὰ πιιϑί ἀϑϑῖρῃ (ἢ 6 
ἘΡΙβι]Ὲ ἴο τῆς ἰπΐογναὶ θεΐψεθη ἴῃ6 ἢγϑὶ 
γε ΑΓ οὗ 851 Ῥαμ]5 ᾿πιρτβδοητηθηΐ δηά ἴἢ6 
Ὀυχγηηρ οὗ Κοπς Α. Ὁ. 64, [{]Υ. 

2. (ἸΙοβεῖὶν σοπηξοϊεά ΜῈ [6 α1165- 
[ἰοἢ 85 ἴο ἴῃς τὴς οὗ [6 σοΟΙΏΡΟΒΙ ΠΟΙ 18 
τῃδῖ οἵ [6 ῥΐδοδ. 

Ηξειθ ψὰ παν ἢτγϑθὲ ἴο δχαϊωϊῃθ τῃ6 
βἰαϊειηθηΐ δὲ {π6 οἷοβα οὗ ἴῃς Ἐριϑβιο, 
ν. 13. 

ΤΙ ννὰ τϑδά ἴξ νιμουϊ τεΐθεσεησα ἴο ΔῊΥ 
ΘΑΙΥ ττδαϊτίοη, ἴο ΔΠΥ͂ σοηϑιἀθγαίίοη οὗ 
τῆς Βικίοτγ οὗ ἴῃς. Αροϑβῖὶα δπὰ οἵ θδγὶῪ 
ΟΠ τβίεπάοσι, 1 νουϊὰ δὲ ἤγβὶ βδρῃϊ δρ- 
Ῥθδγ ἴῃαϊὶ ὙΠ θη Π6 ρῖνεϑ ἴΠ6 δ] υϊδίοη οὗ 
τη6 μάν οὐ Οὐλιρεὰ ςο-εἸεςῖ---ἀου θ11655 
αὶ ἢ τμ6 ΟΠ γτιϑιίδηβ ἴο ψῃοτα [Π6 ΕΡΙ51|6 
ἷ5α δἀάτοββαα---ἰη ΒδΌγ]οη, ἴῃς ΑΡοϑί]8 

1 ἼΤἤα “ Απίθο τίς" οἵ Ἐσπδη βίης δοπε ἴῃ 
15. νὐν!ὰ πὰ ἔδαγῆι ρογίγαίυτε οὗ ἴῃ 6 ἀροῦν οὗ 
ἴηι ἰοστ 0]6 οσβὶβ : 566 Ἔβρεοὶδ!} Υ ΡΡ. 1τός ἰο 181, 
ἴο ψῃϊοῖ ΒίΞμορ 1ὶρμιίοοι σείετθ ἢ ἃ ΜΝ ε]}}- 
τιεπηιεὰ ποῖς οὗ αἀἰσαρργοναὶ. 

3. 80 ϑιείρος, ΝΥ ἰθβοῖοσ, ΗΠ ετ, απὰ οἴ οτβ. 
δ Τῷ 15 Βοδυ ΟΙῪ οοποοίνδῦ]ς ἴμαὶ ἃ οὔτὶς 50 

αουῖς 25 ΗΙ]ροηίοϊὰ βθου!ὰ τϊδυηάοζοίαπά ΟΣ 
πιο πίεγρτοιὶ ἱπεϊηιαϊίοη5 οἵ βυς ἢ ἃ σπαγαοίευ, 88 
τοίεττίηρ ἴο [6 ρογβοουϊΐοη ὑηάετς Τταδῃ ; ΠΟΥ 
ἰπάεοά ἀοαϑ ἰὶ βθοῖῃ δάτη βϑὶ Ὁ]ς ἴο τοίοτ ἴμεπὶ ἴο 
ΔΩ φειίοὰ αἴεῦ ἴπ6 Ὀυτγηίηρ οὗ οπιο, σβεα 
ΟἸσβι ἰδ νγὰς ἴοσ ἴῃς ἤτοι ἰἶτὴς ἰοστηδ}}  ἀ6- 
πουηοσεὰ 845 δὴ 1]Π[ἰοῖῖ τε σίοη, δηὰ ρεγβεοιυῖτίοῃ 
Ἃτοῖὰ ἰἢδϊ {ἰπ|6 1 ποῖ σοηιίπυουπβ, γεῖ Ὀγεδκίη 
ουὔἱ ἱπ ἰτεχυεπῖ ᾿ηΐεγναὶθ, Ὀδοαπὶα ἰἢ6 ΠΟΙΤᾺ 
οοπάϊιίοη οὗὨ ἴῃς ΟΒυτοῖ οἵ ΟΠ γιϑῖ. 866 δὴ 6χ- 
σοὶ αγῖῖο]ὶες ὉΥ Μ. Βοίββιοσ ἰῇ ἴῃε “Εονυς 
αἰοπέοϊορίας,᾽ 1876, ΡΡ. τ1ο ἡ. ΤΕ ποίϊοε8 
ἴῃ (ηἰ5 ΕΡί5:]6 σοίδσ ἴο ἃ αἰβεσγοπι δπὰ δατὶγν βίαρα 
πη ἴῃς ῥζοσεββ ὅ8ὅ66 ῃοῖφβ οἡ ἱ, 6, ἰϊ. 12, 11]. 
16, ἱν. τφ, ν. 6. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἀἸβε η Εγ ἱπιϊπηδίος. ἴμδὶ ψο]]- πόση οἰ 
85 ἴῃς ρίδοε ἤεγα 6 ψὰ5 [ἤθη τοϑιϊηρ. 

ΤῊϊ5 νον ΔΟσοσά ΠΡ μᾶ5 ἢδὰ ἢυ- 
ΤΏΘΙΟΙ5 δηᾶ νοῦ ΜΕΙΡΏΓΥ ϑυρρογίοσξ 1 
τηοάδγῃ ἘΠ165 : ΟΥ̓ ς5. οὗ ἴῃ διρῇῃσϑὶ 
ΘΙΏΣΏΘΏΟΘ, Δηα ἙΟΓΔΙΩΪΥ 1{|6 δοιὰ ΌῪ 
ῬΑΥ Τσοηϑιἀογδίίοηβ, μὰν δαοριθα 1 
ΜΠ ους τηϊβρίνιηρ. 

10 1Π0}165 παῖ ἰοναγὰς (ἢς οἷοβα οὗ 
δὲ Ῥεῖ β ρυΌ]1ς τ] ηδίσυ ποτα οχιϑιθα 
αἱ Βαδγίοη ἃ (Ὁ γςδη σομηγλη Υ, ἔδιτἢ- 
ἢ] ἴο ἴῆ6 ψΠΟ]6 ϑγοΐθσαᾳ οὗ Ὁῃηςίδη 
ἀοοίτηθ, 6404 }}γ ὑηάοσ ἴῃ6 ᾿ηἤυδηςα οὗ 
Ῥαυ πα δια Ῥείσιηθ τοδοῆϊηρ ; μας 51]- 
νΔΠι5, 51 Ρδι}᾽5 οἰὰ δηά ἱσιοὰ πϑηά, γᾶς 
᾿νίηνσ ἴΏεγα, 1 οΪοβα σοπηδοίίζοη ψ ἢ δὲ 
Ῥεῖεσ ; δηᾶὰ πὶ τὴς Οῃυτοῦ γᾶς οὐ 
[οτ5 οὗ δῇεοιὶοηδῖθ ἱπίθσοουσβθ ψ ἢ 
[ῇο56 σοιηγΩ {165 1η Αϑἰα Μίηοσ ψΏΟΝ 
οὐεά {ΠΕ ῚΓ οχίβίθηοδ ἴο 8ὲ Ρδυ]. 

Βυϊ ἴο 1ῃ]8 ΝΏΟΙΘ 5ἰαϊεηςπῖ δηᾶ ἴο 
Θδοῖ οὗ 115 ἀεί} ]8 βεῦίοις δηά ἰηδδρά 
᾿ΠΞΌΡΘΙΑΌ]Ο ΟὈ])δοίοηβ Οχίϑί. 
1 {Π6 ἤγϑι ρίδος νὲ ἢᾶνα ἴο δΠοοΌΠἴοΓ 

[6 ὉΠ Όττὴ, ὈΠνδιγίηρ, [ΟϑΔΟΩΥ ΟἵὨ ΘΑΙΪΥ 
ΟΠΠβάδη ὑγτιῖοτβ, ΕἼΟΠΊ ἩΒδίΘνΟΥ πυδγῖου 
1Πεῖγ νοΐοθϑ σοῦ ι.5, [ΠΥ αἰἥστη τῃδῖὶ 
ΒΑΡΎ ]ΟΩ ἤεΓο 15 ἃ γεοορη δοά Δρρε]]διϊοη 
οἵ οτωθ, ἴΠ6 οἰἵγ νῃ]ςἢ οοσπριεὰ τΠ6 ρ͵δοα 
οὗ (αὶ δῃοϊθηΐ ΟΕ 85 ἰἢ6 σοηῖγαὶ του] ά- 
Ρρονοῦ, ἴΠ 6 μοδα-αυδτίεῖβ οὐ Αππ-ΟἩ στ ςτδη 
1πηῆυσηοαϑ', [ἡ ἔδοϊ πὸ οἵδεοσ νίονν οἵ ἴῃς 
Ῥαβϑβᾶσε ψὰ5 δηϊογδηεα οὗ βυρρεβίεα ὃ6- 
ἔοτε (δίνη, ῆο δυριιθὰ ἴῃδί ἴῃς οἱά ἴτὰ- 
ἀϊοη τνᾶβ σοπηξοϊοα Μ ἢ ἔα]56 οιίοπῃς 
85 ἴο ἴῃ6 ροβι[οη οὗ ἴῃς Ἐοηδη (Ὁ μυτοὴ, 
δηᾶ τῃδὶ 1ῃ {Π15 85 ἴῃ 811 οἴ οσ οἂϑθβ (ῃς 
᾿ῖοταὶ Ἰηςογρτεϊδιοη οὐρῃϊ ἴο βίδῃηα, υη- 
1655 11 15 ϑΒῆθσῃ ἴο Ὀ6 υπίο Παρ Ϊα. 

Νοῦν [6 πηαΐη ροϊηΐ ἴο Ὀ6 ἀεϊεστηϊηδά 
5 ὙΒΟΙΠΘΥ 11 15 Ῥγοῦδ Ὀ]6 ΟΥ Ἔνθ Ῥοβϑ1016 
1Παῖ, αἱ [86 ἀδῖα αϑϑοιϊση θα ἴο (ἢ15 ΕἸ ΡΊ 5116, 
ἃ Ομ βιίδη σΟΠΊ ΠΥ ὑπ ὉΥ ἴΠὰ ῥτοβι- 
ἄξηογ οὗ 581 Ῥεῖεσ Ὄχιϑίθα δὲ Βαῦγϊοηῃ. 

Οηθ τπϊηρ 15 σογίδιη, δηα βεϑσὴς οὗ 
156 17 αἰπιοϑῖ σοποϊυβῖνθΌ. ὍΤὴ6 ΘδΙΥ 
τοοοσάβ οὗ (τ βι δ ηΣγ, Μ᾿ ΠΙΟΝ ρῖνθ νΟΙΥ 
(}1] Ἀοσουηῖβ οὗ (ῃηβίίδη (ῃυτοἢθ5, δηὰ 
ῬὨΙΟἢ ἜΘΡΘΟΙΔΠγ ρσῖνα ργουλίηθηςο ἴο ἰΠο56 

1 Ῥαρίας, (Ιειω. ΑἸεχ., Ἰεγοσης, (Εξουσηεηΐι5, 
Ἑυβοθίυβ; δἷἱ ςἰαϊες τὶς ἃς ἃ νγὲϊ]-ἰῆοννη ἔδςϊ, 
ποοάϊηρ πο ἀείςηςθ. (Εουπιοηϊυ5 ρῖνεβ ἴῃς ἴπ|6 
δοοουπῖ οὗ ἴῃ πιαϊΐϊοτ. ““Ηεδ ς8]1]15 Κοπὶς Βαῦγ- 
Ἶοπ, οὔ δοοουηΐ οἵ ἴῃς ῥχδ-πιηεηος ν᾿ ΠἰςοὮ οἵ οἷά 
μδὰ Ὀεϊοηρεὰ ἴο Βαῦγίου." Ἐδηδὴ οὔδεγνες 
ἴ(μαῖ “Εοπια ἀονηὶ σοιηπια Βαῦγίοης ὑης βοσίθ 
ἂς νἱ]}}16 ϑδοτγδιηθηῖεὶὶς εἴ ϑγταροϊαυς." “Αηϊο- 
οἰ τῖδῖ,᾿ Ρ. 178. 



ΤΗΕ ΕἸΚΘΤ ΕΡΙΘΤΙῈ ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒΝ. 

[ουμάδὰ ὉΥ ΑΡοΞβίΪ65 οὐ υηᾶδγ ἴπεὶγ συϊά- 
Δη06, ἅτ6 Δ5ο  υἵο] Υ 5] οἴ ἃς τερατάϑ [ἢ 6 
οχίδίεηςς οὗ ἃ Ομυτοῦ δὲ Βαρυίοα. 
βιᾶγα Π0 ποῖίςα οὗ ἃ βδυσςεϑϑίοη οἵ ΒΙ5ἤοτϑ, 
Ὧ0 ἱηππιδίίοῦ οὗ ῥδγβθουϊοης ἴῃ ἴπδῖὶ 
ΟΥ̓; [86 ΟΒυχοῦ ταυβὲὶ πᾶνε Ὀδοη ϑνερῖ 
ΔΜΔΥ πηίῃουΐ ἃ ἴγδς6 οἵ 115 Ἔχ βίθηςε---4]} 
Ροϊηῖς ποῖ, 1 [Π6Υ 5Ξἰοοά αἰοης, νου]ὰ 
Οὐπιραὶ υ5 ἴο ἰπαιτα ἰζ πο οἴπες Ἰηϊεῖ- 
μιεϊδθοη οου]Ἱὰ Ὀ6 τηφιηϊαϊηθά. 
Βαϊ πὸ αν Ὠϊϑίουγοδὶ ονϊάθηςς, 80- 

οερίοἀ ὈΥῪ 411} οὐ ςβ ἃ5 ρεηυηθ, νὨΙΟἢ 
ΡΌγο5 ΘΟΠΟἰ ϑῖνοὶν Πα ἃ σουηπληΥ οὗ 
(πποῦλης, πλοσα Ἔβρεοῖδ!γ οὗ Ηδφῦτεν 
(μπείδης, ἰὸ τῇοπι δὲ Ῥεῖοσ 15 δοβυτηθὰ 
Ὁ δᾶγε οοπηβηεα Π15 Ῥδγβοηδὶ τη ϊηϊβίγα- 
ὕ0ῃ5, ἀ!ἃ ηοῖ Δηα σοι]ά ποῖ εχίϑί ἴῃ [ἢδὶ 
αἰ ογ ἴῃς δα)]οϊηῖηρ ἀϊδίτιοξ δὲ ἴῃ 6 Ἐἰπη6 
ἴῃ συεδῦοη. ἴρ ἴο [86 {{π|6ὸ οὗ (δι ϊα 
ἴῃς [επο οππηεὰ ἃ ἰᾶτρε ἀπά νεῖν ἰμῆυεη- 
[2] οοπιηυηϊτΥ ἰη Βαργοη. ΤΏΘΥ ψοΓὰ 
ϑιΔΠηςἢ τεσ οη δῖα; Ὀἰχοίεἃ δάπεγεηῖβ 
οἵ ἃ] Ηεῦτονν ἰγδα!οηβ ; [ΠΟΥ ϑυρρ ἰοά 
Ῥαϊεφίης τ βοῖς οἵ 15 τηοϑὶ αἰἶϑ- 
πηριςῃθα ἰρδοῆοσς; Η]εὶ, α ἀδοοοηάδηϊ 
οἱ Παν!ὰ, οαπηθ ἕἔτοτῃ ἴπαὶ οἷἵγ Ὀδίογα 
ΟἹ [οτά᾽ς δι ; δπὰ ἴῃς βοῇοοὶ ἴῃ 
ἔδει ἀἰξίποξ οοηπἰηυδα τὸ ΠουΠ5 ἢ ἴῃ 41] 
ὑτης ες οἵ τα δ᾽ ἶοδὶ ἀοοιπα. Ο τίβιϊ- 
Δηγ, δὰ [ἃ θεδθε Ἰηϊτοάυσοα ποτα δἱ 
ΔΠγ ἴππ|6, σοῦ ἃ ἤδνα δποουηϊογεα ἤστοα 
ἀπ ρετεϊσίεη: ορροδβιἴοη, οὗ ψῃϊςἢ ἴγαοα5 
ποΠ ] οογίδηἶν μάνα Ὀεδη ἐουπά ἴῃ (ἢς 
δ οης οἵ τ[ὴ6 Βαγ]οηΐδη Ταϊηνυά. 
Βαϊ ἀδουΐ Α.Ὁ. 40, τοναγάς ἴῃε επά οἵ 

(αηραϊα᾿ς τείρπ, [8 ψποὶς 1 ενϑἢ ρορυ- 
ἰδοη ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΉ ννγᾶβ Ἔχιειτηϊπαϊθα ὉΥ ἃ 
“εΠ65 οὐ οδ δι, 165, οὐ ὙΠ ΊΟἢ ἃ {1}} δο- 
Οὐπὶ 15 ρίνεῃ ΟΥ̓ [Ὀ5ερῆυ5 ἴῃ τῆς ἰΔϑὶ 
(ἰδρίογ οἵ ἑἰς τ8: ἢ}: Βοοῖς οὗ πἰ5 [εν 5ἢ 
ΑΒΠΟΙΠος. 

Ἶε Ιδαγῃ τοπὶ ἐπὶ δοοουπὶ ἰπαΐ αἴεσ 
ἴῃς Ἰοῖὰ! ἀεσιγαςίοι ὈῪ τῃς Ῥατιῃίδηϑ οὗ 
ἴδε πα ηῖκε οΟΙοηΥ οὗἩ Ηεὗτενβ δ Νεαγάα 
ταπιοβί το τ Ὁ]6 ἀπά ᾿ης ΘΓ ϑρ ερὶ- 
οΐς ἴῃ τῆς ὨϊΞίοΥγ οὗ ἴῃ ῥτονίηςε---ῃα 
Οἰὰ Δηᾷ δἰ ΠΟΥ Θησα τ Ὀεΐνθεῃ ἴῃς πδῖϊνα 

ηἰδης δηα ἴῃς [6ν5 τοϑι ἴῃς ἀπηοης 
δυτεὶ ουῦ; [Π6 Βαδγ]οηϊδη5 δεῖ 

Ἴροῃ ἴῃ6 [ενγβ, το δαΐηρ υη40]6 ἴο τα- 
Σδὲ ἴβοῖη Ὁγ δίτῃβ, οὔ ἴὸ ἐπάυγε {πεῖς 
ἰπεαῖις, πηρταιοἃ ἴῃ ρτεαΐ πυτήθειβ ἴὸ 

; Δηἀ τ[ῃδῖ 51Χ γεϑδγβ ἰδίοσ, ἰὴ σοη- 
ἑγθξῃςε οἱ ἰο5565 σδυβαα ἈρραγθΏΓΥ ὉΥ ἃ 
ἰταδῇ οαἰγολῖ,, [Πο56 γῆο δα τειηαϊηεὰ 
ἰεξ ἀνε ἀϊξιτίςὶ οὗ Βαδγίοπθ. Αἱ ϑεϊευςία 
ὁθιοοο οὗ ἴῃς ἐυρινες πεῖ δῇεχναγὰβ 

δ αν 7ι:2.----ΚΝ οι, ΤΥ. 

Ι6ι 

Τηδϑϑαοσοα, ΤἬΏΘΓΟ οδη δα πο ἀουδὲ {πΠαῖ, 
ἃ5 Ϊοβερῆμβ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ βίδίθβ, ἴῃ6 εν 
δραπάοηθά [ἢ6 ᾿ΠοΪῈ Ῥσγονίηςα; δῃηά 
Τπουρῇ δὲ ἃ [δἴοσ {ἰπ|Ὲ ψγὰ πὰ {πϑηὶ 
ἴῃ δα)οϊπιης ἀἰδιτςοῖθ, [Π6Γ6 15 ὯῸ Ἰηάϊοᾶ- 
τίοη οὗ {ΠεῚ᾿ ργεϑθηςος ὙΠΉη (ἢ 6 ΡΙθοϊηοίβ 
οὗ Βα υ]οη., 
τ 15 ἰὴ βῃοσί υἱζεσῖν πόσει ]ς (Πδὲ ἃ 

Ομηβίίδη Ομυσγοῖ, σομβιϑηρ ἃ5 ΟΠΙΟ5 
5516 ΠΠὨΙΕΙ͂γ, 1 πος ΒΟ Ϊγ, οὗ δ Ρτον 
σοηνογίβ, βου] ἃ ἤάνα Ὀδθη θϑία 5ηοα 
Ἰηὴ Βαῦυ]οη ΠῚ η 1655 ἴδῃ ἃ αυδτίοτ οὗ 
ἃ σΘηΓΟΓΥ τοτ ἰῃδι σαἰΔϑίΓΟρΡ 6. 
ὙΥ τερατὰ ἴο τῆς ῬχοῦδὈ  γ οὗἉ 81 

Ῥείοτ 5 ΟὟ ργοβεηοα δηὰ δοίϊνα ΜΟΥΚ ἢ 
ἴδαΐῖ ἀϊ!ιίσιςῖ, ΟΥ, Βρθα κῆρ βοπογα ἶγ, Ὡδατ 
ΟΥ Ὀεγοπᾶ εἴὸ Εδβίθσῃ [1π}λ15 οἵ [ἴῃς 
ἘἈοχηδῃ ΕἸΏΡΙΓΕ, 1ξ πχυδὶ 6 οὐδεγνοα ἰῃδῖὶ 
ΔΙ Βουρἢ νὰ Κηον ποϊμιηρ ἀεβηϊϊα οὗ 
τῆς Αροϑβίϊε 5 τηονϑιηηθηΐβ δἴϊογ ἴῃς ἀϊ5- 
Ρυΐϊε Ὀεΐψοοη ἢϊμ δπὰ δι Ρδὺ] δ Απιοςῇ, 
ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ ἴῃ ἴΠ6 γεαῦ Α.Ὁ. 532, γεῖ ταὶ 
Ἰπτηδ]!οη5 ἴῃ δὲ Ρδὺυ}8 ἘΡ 51:16 5᾽, δηὰ 

1 ΤΆε εχίεηι δηᾷ ἱπιροτίαπος οἵ [{ἰ5 οϑ᾽ πεῖν 
ΓΘ τηυοῖ υπάοτιταϊεὰα ὈὉΥ Ηαυΐδεῖ, ἰῃ Μεγοῖΐβ 
«“ Ἐχορειϑομος Ηδηάθυος,᾽ ἢο ἀοοϑ ποῖ 5θετὶ ἴο 
δανε τοδὰ ἴῃ6 σμαρίογ η [οϑορῆιυ5, σογίδίἶγ ποῖ 
ἢ ἀυα οατ6. ΕῸΓ 6 δᾶγβς ἴπδί ΟὨΪΥ δο,οοα 
Ἰπλνὰ 81 5δἰὰ ἴο ἴανε Ἰεῖ Βαῦγ]ου, ῃεγοας (Π 6 
ἰδιοσίδῃ βᾶγ5 Ἔχρυθϑϑὶν ἰμαὶ οἵ ἴποβς ψῆο ἤεά ἴο 

ϑεϊεδυςία κοίοοο γεγο τηδϑβδδογοά, δηᾶ [Πδὶ [ονν8, 
νγ0 ἀϊὰ ποῖ Ἰοὶπ ἰπ ἴπς ἄγϑῖ ταϊρταί!οῃ, 5ἰχ γὙ6ΔΓγ5 
αἰοτνναγὰβ ἀσβογίεὰ τῆς ΟἿΥ ἴῃ σοποεαυεηςς οὗ 
στεαῖ ἰοβϑεβ (φθορά). [ἡ [ἢς 1Δ5ἰ βεςίοὴ οὗ ἴῃς 
δϑὴς σῃδρίος Τοβερῆυβ ϑαγβ ἱπαὶ ““ἴη6 ΨΠΟΪς 
τὰςα οὔ 7εννα ἴῃ [5 ργονίπος (πᾶν τὸ τῇδε ᾽Ἴου- 
δαίων γένο) ἀὐαηάδοηποά ἱἰΐ, ἀτεδάϊπηρ ἴπ6 πδίϊνεβ 
οὗ ΒΑΌΥ]οη δπὰ ϑεϊουςϊα." Ηυΐδεῦ τη (οἰ 5σπον5 
ΌΥ τῃϊ5 τιϊ5-Ξἰαϊοτηθηῖ ἴπαῖ πα ἴς6]5 [ἢ 6 Ἰῃοοτι- 
ῬΔΕΌΙΥ οἵ ἴῃς [Δοἰ5 ἢ ἴῃς ἀβϑυτηρίϊοη οὗ [ἢ 6 
Εχίδίθσηοα οὗ ἃ Ηοῦτεν ΟὨγβύδῃ ΟἸυσΟ; δἱ 
Βαῦγϊου ἰη ϑὶ Ρείΐεσ᾽β {1π16. 

3 ΤΏς τηοςὶ αἰδιϊηοϊ δ᾽] βίους ἴο δὲ Ῥεϊετἷξ 
ΤΕβθῆςα ΟΥἩ δοϊϊοῃ ἰῃ Ο(οχίηϊἢῃ ἀγὲ ἰουῃά ἴῃ δὲ 
40} 5 ΕἸγοὶ Ερίβεϊς ἴα (ῃς (ουπιβίδηβ. [ἢ [Π6 

ἢγχϑὲ οπαρίει, ὑ. 12, ἢξ βίαῖεβ ἴπαϊ σοτίδί ἢ Ῥευβο 5 
αἱ Οουιῃ ἴοοῖ ἴπς πδπλα οὗ (αορἶδ5, ἃ5 4150 ἢϊ5 
ΟὟ Ὡδῖὴς δηᾶ (δὶ οὗ Αροὶοβ, πᾶῦ, Ἔνθ οὗ 
ΟὨτῖςὶ Ηἰπςοϊΐ, ἂς ἃ Ὀαάγσε οὗ ραγὶ ; οὗ οουζϑο, 
ψΠΠου ΔΩ σοπούγτεηοα οἡ ἢϊθ5 ΟΥ̓ ρᾶγῖ ΟΥΓ οἢ 
ἴη6 Ρατὶ οὗ Αροϊϊος οὐ (ερῆαβ. ἴἷπ ἴδε (πἰγὰ 
οδαρῖεγ, ὑ. 22, 881 Ῥδὺϊ Ὡδιὴεβ (ερἤδϑ, ἰοροίποῦ 
νι Ὠἰπηϑοὶ ἀπὰ Αροΐ]οϑβ, ἃ5 τηϊηϊἰβίοτηρ ἴο ἴῃς 
Ομυτοῖ ἰη σου. ἥν ε τὯδὺ δάά ἴῃαὶ ἰἢς τείεγ- 
ἐῃος ἴο ἴπε νἱίες οἵ (ερῆδβ, οἷ. 'χ. 5, ἱπι|ρ}1ε5 

τοοηδὶ Κπον]εᾶσε οὐ ἱδς ρῥατζί οὗ ἴπε (ογῃτῃ- 
ἷἴδλῃ8. ἴῃ πὸ Ῥᾶϑββασε οἵ [δὶ Ερίϑῖϊς ἄοεβ δὶ 
Ῥδὺὶ βυρρεβῖ, οσὐ ρεγιὶξ ἴπ6 βυρρεκίίοη, ἴπδῖὶ 
δῖ. Ρείοσ σουηίεπαποεὰ ἢὶβ ορροῃεηῖβ.Ό. [ΐ ἰ5 
αἶξο ἴο Ὀς τεπιαυκεὰ (μαὶ ἰπ ἴῃ6 Ἰοηρ δπὰ 
ὙΕΙΥ τανε βοσῖεβ οὗ οἤαγρες ἴπδὶ 81 Ῥαὺὶ ὈΠηρΞ 

ἰη5ὲ οογίδίῃ τοῖα 5 Οὐ ρατίῖ65 ἰη ἴ8ε ΟΒΌγΟς 
οἵ Οσοσίπιἢ, ποπα ἃσὲ οοππεοϊοὰ νυ πυσβιϊοηβ 
Ὀεΐϊνεοη Ηδεῦτεν δἀπὰ σοῖς (τ δδηβ, ὈυΣ 

,, 
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ἴῃ ἴδε οδιϊοϑὶ. (ἢ γιβιίδῃ ττιίεσθ, ροϊηϊ 
ἀἰϑο Εν ἴο ἢΪ5 ρσγθβθησθ δηᾶ δοιῖν ἴῃ 
ΕλτοΡρΘ; 45 ἔοσ Ἰηβίδηοε δ (Ὁοπηΐῃ, ΜΠΕΓα 
[86 τηοϑῖ δῃοίθηΐ δπὰ τπιβυνουίῃν Ποίο65 
5ῃ6 [παῖ ἢ6 ῥρτθδοῃθά, 85 ἃ )οἰπῖ ἰουηά τὶ 
σὴ 81 Ῥϑυϊ, δἀπὰ δ Βοπιοἢ᾽, ΏοΓΟ, 85 1ἴ 
5. σϑῆογα νυ δα πε δηὰ 15 ρΡΟΞΙ ΠΝΕΙΥ 85- 
βογιθα Ὀγ ἴῃ6 ψτιεῦ ἀῦονα 411] οἴ Γβ σοτ- 
Ρεΐθηϊς ἴο βρεακ ὑἱἢ δυο, Π6 τνᾶ8 
δοσοιηρδηϊθα ὈΥ δῖ Μαικ᾽. 81: Μαῖκ 
ΜΟΙ] σογδ Υ ποῖ πᾶνε Ὀεοη πδοάρα 
85 Δ} ἰηϊογρζεῖοσ ἴῃ ἃ Ηδῦγονν ΟΒΠβθδῃ 
Ομυτοῦ αἱ Βαδγίοῃ ; δὲ Ἐοϊῃθ ἢδ ᾿ΏΔΥ͂ 
μᾶνα Ὀδεη δῃᾶ ργοῦδοὶν νγὰ5 δἰπιοϑβῖ Ἰη- 
ἀἰβρθῆβαῦϊθ. ὍὙε δηά «150 ἴῃ ἴῃὴ6 πηθη- 
το οὗ δ] ναηι5 ἃ ΤΥΠ6Ὶ δηά τηοϑί οο- 
εοηϊ διρυπιθηῖ δραίησῖ (ἢ6 ϑυρροβίιοη 
τηδῖ ἴῃ6 ᾿τΊΓΟΥ ννὰ5 τοϑιἀθηΐ αἴ Βαῦγ]οη. 
Νοιίδιηρ ποσὰ ργοῦδ ]6 [δὴ ἰαἴ ΘΙ νδπι5 
βῃου]ὰ Ὀ6 ἄγαν ἴο οπια ὈΥ δὲ Ραυ] 8 
Ῥτόβθησα ἴῃ {πα ΟἸἵγ; ποίῃίηρ ΠΊΟΙΘ ῥτο- 
4016 τ8ηῃ τπᾶὲὶ ἴῃ ἴμᾶῖ ἙσὙ Πα 5ῃου]ά 
δᾶνα Ὀδοὴ αἰϊτεοίρά ὉΥ 81 Ῥαδῖθυ, οὐ 
᾿ἰπάυςεα Ξροηϊδηθοιϑὶν, ἴο υπάργίακο ἃ 
ΤΑϊβϑίοη ἴὸ {πΠῸ αὐδΙίοιβ θέτε ἢ6 δά 
Ἰαρουτεά οὗ οἷά ἰῃ οοπραηγ ἢ 5. 
Ῥδυ!; δῃηὰ Ἵδγίδι ὶῦ ποίῃιπρ ποσὰ 58}1- 
ΔῸΪ6 ἴο δὲ Ρεϊεῦβ ρυγροβθ, ᾿ΠΘΙΠΟΓ ΟΥ 

τ τἢ οὐτοσβ οὗ ἀοοίτίης δπὰ Ἴσοσπιρίϊοηθ οὗ Ῥγδο- 
τίςς, ννἱοἢ πδὰ (Πδὶγ βοῦτοα ἴῃ Οδηί]ς ἸΑΧΙ οὗ 
ΤΩΟΓΑ]5 πα ρϑευάο-βοίεπίῆς βρεου]διοηβ. Οοπι- 
ΑΓ ἴἢ6 ποίίς65 οὗ αἰδβεηβίοῃβ αἱ (οσίητη ἴῃ [86 
Ρίβ:1 6 οὗ (]επηεπὶ οἵ οπμα, “. Κ. οἢ. 48. 
ὁ 80 Ὀἰοηγβίυβ, ΒΡ οἵ Οοτσιπμίῃ, δδουΐ Α.Ὁ. 

170. 1ι ἰ5 ἱποοποςίνδοϊς ἰἢδϊ [6 ρῬοβίενε 5ἴαϊα- 
τηοηΐ οὗ [Π|5 ΒΙσΠοΟΡ ἴῃ σχείεγεηος ἴο ἰδ οὐνγῃ οἰ(γ, 
δηὰ ἴο οπιο, ψίιτῇ τοραγὰ ἴο ψῆϊςἢ 5 5ἴαῖϊε- 
ταεηῖ 5 οηβτηγεδὰ Ὀγ Ιτεπαεῖι5, Ξῃου]ὰ Ὀς 5]]ρῃϊεὰ 
ἷπ ἀείδγεπος ἴο σοπ)δοΐυγαβ “δρίηρ ἴα ἱπιῖ},᾽ 
ΝΥε πᾶνα δυυπάδηϊ [ἜβΠΟΩΥ ἴῃ ἴῃς ΕΡρίβ[1ε οὗ 
ΟἸεπιεηὶ Ἐοχ., ἴῃ ἴδε Ερίβι16 οὗ Ἰσπαίϊι5 ἴο ἴῃ 6 
Ἐοτηδῃϑ5 ς. 1., Δηὰ ἴῃ ᾿τοηξρυβ, ἴΠαἴ (ἢ6 ΤΘΠΊΟΥΥ͂ 
οὗ Ὀοϊὴ Αροβίΐϊες ννγὰβ. σμογβηῃθεὰ σὰ σταίεία] 
δαἤεςιςοη αἱ Ἐοπια δπὰ (ογίητῃ. [1ἢ ἃ πιοβὶ ᾿τη- 
Ρογίΐδπε ρᾶββθᾶρο, Ἂοἢ. 44, (ἴεω. ΚΒ. αἰπρυΐεβ 
ἴο Θ᾿" ΑΡοβίϊεβ, 2. 5. 81 Ρεΐεγ δπὰ δὶ Ῥαμ], ἴῃ6 
οὐγϑῃϊζαίίοη οὗ [6 (γί ϑίϊδῃ σα ἰσίτυ αἱ (ουητἢ. 
Ιῃ (ἢἰς ὁεῆθα ἴῃ ποσὰ Ἰοϊηϊ- [οὐ ετβ ΠΙΔΥ ῥτὸ- 
ΕΝ ὈῈ ἀρριεὰ ἴο Ῥοῖῃ, 85 ΟΥ̓ ᾿ἱτεπϑοὺβ δηὰ 

ἰοηγϑὶιιβ. 
3 ΤῊδ ρῥγέβθησα δηᾶ στηαγίγγάοιῃ οὗ δὲ Ῥεῖΐου αἱ 

Ἐοτὴς γα αδἰϊοϑιοὰ Ὀγ Πιοπγϑυς (ου., (δὶὰβ οὗ 
Ἐοπιθ, ἴπ6 (δποῃ οὗ Μυταίοσὶ, ἴτϑηφβ, (ἴθι. 
ΑἸεχ., Του] Δ η, δηᾶ ὉΥ 41] Ἰαῖοσ Εδΐμειβ. ΤῊΘ 
αοῖβ, ᾳυσοιοπεὰ οὐ ἀδηϊεὰ ὈΥ̓͂Τ δος τηοάστῃ 
χοῦς, ΟΠ ον οὗ [ἢ οχίγοιηθ ποραῖῖνα βοῆοοὶ, 
γα τηδἰηἰαϊ πο ὈΥ Οτεάμοσ, ΒΘ, Ὑ Όβϑῖοσ, 
Μέεγεῦ, ΗΠρεηίεϊά, δπαη, Μδηροϊά, απὰ πϑαυὶν 
811] ὑπ ̓αςϑο οὔ 5. ὅ5ὲε6 Οερμαγάς 5 ποῖς οἡ 
(Ιεμπι. οι. Υ. 4, Ρ. 8ι, Βίβδῃορ 1ἰρσμείοοϊ οἱ 
ἴῃ βᾶπιῈ ραββᾶρε, δηὰ ϑοῇμοίϊ, ῥ. δὲ 

ὃ ΤὭε οἰ ἀεβῖ νγΐηθϑς ἰ5 Ραριδβ, Επ5. "Η. Ἐ.᾽ 
ΠῚ. 15; ἰδιι5 ἴοο γερο ΠΠ. 1. δηὰ (ἸἹςα. ΑἸεχ, 

ΙΝΤΚΟΌΌΚΤΙΟΝ ΤΟ 

ποῖ Πα δοίϑά στ τ[η6 ἄϊγεοι δηᾶ ορεη 
σοπουπθηςο οὗ 81 Ρδυὶ, οσ συϊάδα οπἱγ Ὁγ 
Ὠϊ5 οὐ ΟΠ γιϑίίδη {δ ηρ5, [ἤδη ἴο βεπὰ 
115 τηϊβϑοῖνα οὗ δηςσουσζαροιηθηῖ, Ἐχποσίδ- 
ὕοῃ, δηά οαγηδϑί ἱπ]υποιίοη ἴο βἰεϑαξαϑῖ- 
655 ἴῃ ἴῃς (411 48 ἴῃς τεδάεις δα σε- 
ςοἰνοά τὲ ἢχϑί, Ὁ. ἴπ6 πδηᾶς οὗ δι] νδηυϑ, 
ὑπάδσ [6 Ξδηοίίοη οὗ Ὀοΐῃ Αροϑβί[68, δηὰ 
νὴ 81 Ῥείοῦβ ρεσβοηδὶ διἰϊθϑίδτιιοσι ἴο 
ἢ15 (δ 1] 655. 

Απ δῖρυγηθηῖ ἴῃ ἔανουσ οὗ ἴῃς ΒΑΌΥΪο- 
ΠΙΔῚ Ὠγροίμοϑὶβ 85 Ὀδοὴ ἀγα ἴγοπὶ 
(η6 οτἄθσ ἴῃ ψῃϊοῦ ἴπ6 Ῥτγονίηοθς δά- 
ἀγεϑθεὰ Ὁγ ὅ8ὲῖ Ῥεῖεσ ἅγθ δηυτηογαῖεα ἴῃ 
τὴς Ὀεριπηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 ἘΡΙ51|6. [Ιὲ 15 τοὸ- 
τηλκοὰ τῃδιὶ {ΠῈΥ ἀο ποῖ Ῥερὶῃ νὴ [Π6 
ψοϑὶ δηὰ γτιοσθθα εβαϑιναγά---ἂβ σηϊσῆϊ 
Ὅς ἐχρεοϊοα δαά [ἴῃς ἰεϊίες οοὴθ ἔτγοῦὶ 
Ἐοπιο---Ὀυῖ τπδὶ ΤΟΥ Ὀερη ψΠ τῃ6 
οαϑδὶ δηὰά οηὰά νι Αβια δηὰ Βι γηϊδ. 
Βιυϊ οἡ οἷοβα Ὄχδιηηδίοη ἴΠ6 δυρισηθηῖ 
[6}}ς ἴῃ τὴ6 ορροβιὶίε ἀϊγεοϊΐου,. Τῇῆδ δτεὶ 
ἀϊπιτιοῖ το Ποηθα 15 Ῥοηΐι5. Νονν Ροη- 
[15 ννὰ5 ἃ ἀ!βίτοῖ η σοηϑίδηϊ σΟΓΏ ΓΟ Δ- 
ἄοῃ ἢ Εοπιδ; ἃ ν 6556] ρσοσδθαϊηρ ἔτοπὶ 
Ἐοπιο ψου]Ἱά ργοῦδὈΪν ῥτοςςεὰ ἴῃδσα αἱ- 
τϑοῖΪγ 115 σοῦγθα γὰ5 ἀειοτηη  α Ὀγ [Π6 
11η685 οὗ (ταβῆς ; δηά ὙΠΘΙΠΟΥ 6 ΒΌΡΡΟΞΚβ6 
τηδὲ 1 τγᾶ5 δδεηΐ οὐ ρυδ]ῖς, οὐ οἡ (ΣΙ σΌδη 
Ὀυ51Π655, [ἢ 6 564- ροτγίβ οἵ Ροηῖιι οι]ὰ Ὀ6 
δαυλ}}Υ σοηνεπίθηῖ. Οἡ ἴπ6 οἴποσ Πδηά, 
μαὰ [ἢ6 πηδϑϑθηροσ οὗ δὲ Ῥεῖοεσ βἴατιθα 
το Βαῦγυϊοη ἰζ 15 ᾿πρΡΟΒ510}]Ὲ (δῖ Ῥοῃ- 
ἴὰς5 5ῃουϊα αν Ὀδθη [Π6 ἢγβὶ αϊϑυοϊ 
ΜὮΙΟἢ 6 τοδοῆθα, οὐ [αἴ ψΏΙΟ, τνουϊὰ 
Ὠδίυγα! ν ῥρταβθηὶ 11561{ ἢγθὶ ἴο ἴδ 6 ἃ- 
ῬΟΒι|ε᾽5 τιϊηά. 

ΤὨδ (οσθροῖηρ ἀιρυτηθηΐβ 566 [0 Ιοᾶνὸ 
ΠΟ αἰϊογπδῖῖνα Ὀὰϊ ἴο δοςορί ἴῃς οἱ υη- 
ΨΔΙΥΙΏΡ ἰαΒ ΠΟΥ οὗ ἴῃς Ἐδίμοιβ, τ ῆο 
τασδὶ ᾶνα Κπόνῃ ἴῃ6 56η56 ἴῃ ΜΏΙΟὮ ἴῃς 
βίαϊοιηθης νὰ8 υηάδειοιοοά τπτουρσδουϊ 
Αβια Μίμοσ, ἴαὶ δὲ Ῥεῖοσ ἀδϑίρτιδῖεβ 
Ἐοπις Ὀγ ἴἢ6 πδιηδ οὗ Βδαῦγυίοῃ. 

ΤῊΣ οδ]εοϊοη ἤΟΎΟΥΟΥ 15 Ξ.ΓΟΏΡΙΥ 
πτροα (παῖ ἴὸ ἰ5 ΒΙΡΏΪΥ ᾿τρτγοῦδῦ]α δὲ 
Ῥεῖοσ βῃβουϊα ἤανα υδεὰ ἃ τηγϑῖῖο ἴογσῃ ἴῃ 
8Δῃ ΕΡ 5116 ἀθαίηρ ποῖ νηὶ δροςσδ ρῶς 
γιϑίοηβ θυϊ ψ [ἢ σἰ παρ] α τηδίζειβ οὗ ἔαςξ. 

Βυϊ νὰ 5ῃοιυϊα οὔβεγνε τπδῖ [ἢ 6 το δ 
εἶαυβε ἴῃ ψ ΏΙ ἢ (Π15 Δρρο!]δοη Τοσουγβ 
ταυῦδῖ 6 υπάριβίοοα Ιῃ ἃ 5υτθο ] Ἰο8] 
56η56, ΤῊΪ5 βαϊυϊδίοη 15 ρίνεη, ηοῖ----ϑ 
15 εἰβονῆοσε ἴῃς οα56 νἤστα ΟΠΌΓΟΠ 65 816 
ἀἰϑθ πον βρθοϊβ δὰ 45 βεηαϊηρ ΟἹ γθοεὶνηρ 
δτεειηρβ---Ὁγ [86 ΟΒυτοῦ 1η ΒΑΡγ]οη, Ὀυϊ 
ὉΥ ἦς εὐ-εἰδεῖ, ἃ ἰεταϊηϊης δα]θοῖϊνα, ἴο 



ΤΗῈΕ ΕἸΕΘΤ ΕΡΙΘΤΙῈ ΟΘΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ψπ οὶ [ἢ ΠΠΟΤα] τοδθυ τνου]ὰ πδίυγα 
ΒΌΡΡ (ἢ ποτά τυρρμαπ οὐ ἐσγ. Τῃ ἰδεῖ 
801η5 ἐχροβιίοῖβ μβᾶνεὲ δάορίβα [ἢ15 1ῃ- 
ἱεπτείδοη ἀπά βυρροβσα ἱμαῖ δὲ Ῥεῖογ 
ες (ἢ 34 ἰδις0ἢ ἰπ [6 πᾶς οἵ ἢ18 
πο, εἰδοῖ ἰοφοῖθοῦ στ ὨΣΠΉ561{---ὴ ἰη- 
ἰετειδοη τοϊοοῖϊοα ὈΥ [6 οομηοῃ 
5056 οἱ (πΞδηβ, δηα ἴοο υῃγθαβοη- 
δὶς ἴο ποοὰ τεβιϊδίοη; ἴοσ ψῇο Τουϊά 
Ἰλρης ἴἢλὶ ἢ6 5ῃοι]ὰ πδηλα Πὶβ ὙΠῈ6 
0ὁἢ 5οἢ Δῃ ΟὐοΑ5Ι ΟΠ, ΟΥ̓ 5ρθᾶϊκ οὗ ἈΕῚ 85 
ἑσεἶεοῖ ἴῃ ΒΑγοη Τἢ18 δχργεβϑίοῃ 
τηῃσΐ δὲ δΔοσερίδα 8ἃ5 ἃ τηγϑίῖςδὶ ἀεϑῖρτιδ- 
ὕοη οἵ ἰς ΟΞ Δ σοτητηυη , ἀνθ] Ἰηρ 
Ἰὴ ἃ ΟἿὟ προ ἴῃἢ6 ΑΡροβι]α 51}165 Βδῦγ- 
ἰοπ, ἴα μεδά-αυδτίετβ οὗ Ἰἀο]δίγουβ που- 
ϑι10, (ἢ ἀροάς οὗ Δηἰς ἢ τϑιϊδη ἀπά Ῥεῖ- 
ΞΟΠ ΠΩ ΡΟΊΤΟΙΒ; 5ΌΟΝ 45 Βα υ]Οη 85 ἴῃ 
ἰὰς ὕπιε5 οἵ [86 ῥγορῃεῖβ, ἴο ῇοβε νοῖςβ 
δὲ ῬΟΊΕΓ πᾶς δυο [ἰϑίθπίηρ; δυς ἢ 85 
ἔσπιο͵, ἀηὰ Βοπια δος, τνᾶβ ἴῃ ἢΐ5 οὐτῇ 
ἵῃς, ἤιδλῖ σου] ὈῈ τόσα ηδῖυγαὶ [ἤδη 
(ὲ (δε (μηςδη5 οὗ Εοπια 5μουἹὰ βεηὰ 
δ ἢ ἃ ρτεεηρ ἴο τῃεῖτγ σο-οἷοςῖ Ὀτεϊηγθῃ, 
ἸρῖΑἵ ἃ ἴπης πῆθη ἴῃ 6 ““νδηνατζα οἰουάϑβ 
οἱ εν} ἀδγς ψχεγα ψαϊμοπηρ τΠΊΟΚΙΥ δηὰ 
ἰγελιοπίηρσ ἴὸ Ὀυγαὶ ονεῦ Ὀοιῃν 
Βαϊ που]ὰ [ῃ6 ἀεείρπαιίοη Ὀ6 πηᾶοτῖ- 

Ξιοοὰ ὃγ ἴἴοβα ἴο υγβοιὴ ἴἴ 8 δα ἀγοϑβθὰν 
θὕοσβε ἰΓ ἐχρίδιπαϊίοη πεσε πεεάβὰ ἰξ 
του] αἱ οησα Ὀ6 ρίνεη ΌΥ ἴῃς Ὀεάᾶτοσ οὗ 
ὡς Βρίδ]ς; δ: τα Κηονν ἴοσ σετιαίῃ τπαΐ 
ἴδε ἱπβαΔηι5. οΥὗἩἨ Αϑἷα Μίπον Ῥεοᾶπια 

Ἰγ δοχυδϊηἰεα πῃ [6 ἐχργεβϑίοῃ 
δείοτες ([8ὲ οἷἴοβα οἵ τῇς ἢγβὶ δδηΐυτγυ, 
ἀὶ τῷ τηϑὲ ἱῃεοτείογε δάτχηϊξ 85 ὑτο- 
ἀ40]6 ἰδλι, πῃθη τη 6 ονεϊδίοη οὔϑι Τομη 
ἔπει τελο δα τΠ6τη, ἰ ἑουπὰ ἴΠ6πὰ ρτεραγεά 
ἱ τερεῖτα [ἢ πᾶτὴς οἵ Βα Ύ]Οη 85 5υτὴ- 
δοίκλ!γ ἀεοίσμαηρ Ἐοπιε. Ὑ͵εὲ ΠΊΔῪ 
ὅΔ[ΕἸγ ἀβθυπηθ ἴπδὶ ἴῃς στεαὶ τι] ον οὗ 
(ΟΠ ηἰΔΙΟΓΒ ἀτὸ ΠΡῺϊ ἰῃ ἴῃ6 1ὨΓΕΓΡΓΟ- 
δου οὗ τῇς ἤδῖὴθ Βδθυϊοῃ, Ὡς 15 
δ ΠΕ Ἰηὴ ἴ[ἢ6 σοΙηΓ ΠΑ οἡ ἴῃς Εδνε- 

ἴῃ [ἢ15 γοϊυτμθ. Ὑῆὰ ΟΠ ΒΔ η5 
ππρκὶ ἤᾶγς δα ςοῃϑίδηϊ οσοδϑίοη ἴο γεῖεγ 
Ὁ ἴδ6 Πηροτίδ] οὐ ἃ5 ἴῃς σθηῖταὶ μοϊὰ 
αἵ ἸΔοϊλτγ δπά ρειβεουΐοη ; δηά {ΠεῸῪ 
ΠΡ; ΠΔΙΠΓΔ]γ 56 Ἰαπριασο Ψῃ οι νουἹὰ 
ποῖ ἔχροθς ἴπετα το σεηαϊςα ἱπαϊρτδίοη. 
Δ Ρεῖεσ πάθεα ἀρρδᾶτς ἰῃ 1ἢ15 οἰδυβα ἴο 
ΕἸΠΙΘΠΌΟΏΔΙΪΥ υϑ56α νΕΙῪ σιυαγτάρά εχ- 

Κδυοῃς, ΤῊ ἴοστη ““ο-6]εοΐ,᾽) 45 Δρρ] δά 
αἴδοῦ το Δη ἰηάινίάυα! οὐ 4 Ομυτοῇ, μᾶς 
Ὸ ΩΤ ]ΙΕ] ἴῃ ΘΟοσΙ ρίαγα Οὐ ἴῃ ΘΙ ΟἩτ5- 
ὕλῃ πτίεῖς, [τ πουἹά ποῖ δε ἀπάοιβιοοά 
ὃγ Δῃγ Βοδίβεη πῖο τηρϊ ἤοᾶ οἵ τεδά 
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ἵ; ΠΟΥ γῖνα οσοδβίοῃ ἴο ἃ οἤδτρε οὗἉ ἀΪ5- 
Ἰογαῖγ ἴο [6 ἘΠΏΡΙΓΕ: ἃ σἤαγρο Θαυλ}}Ὺ 
Ῥεγουβ ἴο ἴΠ6 ΟΠ βδη5 οὗ Α814 Μίποῦ 
8Δη4 ἴο ἴῃοβ6 οἵ Εοπηθ. [1{ δὰ τηούθονοῦ 
ἃ. ῬΘΟΌ ΑΓ 5υ 12] 6 η6 55 ἴῃ δὴ ΕΡ 5116 δά- 
ἀτεϑββαά το (Ὁ γιβιϊδης νῆο Βαὰ Ὀδεβὴ σοη- 
γετίθα ὈὉγ δὲ Ῥαυ]. Ιὲ νουϊά τεπηὰ 
ἴμοῖι τῃδι ἴῃ6 Ομυγοῦ ἴῃ πο 81 Ῥεῖοσ 
γγἃ5 ΓΕΒ Ἰηρ δηα ἴῃ ΠΟ56 ΠΑΙΓῚ6 ἢδ ΞΡΟΚΘ, 
οΥ̓Θα 1ἴ5 οτγρίη ργοραθὶν, δηὰ Θογίϑ!}Υ 
115 Δ11] ἀσνοὶορηηεδῖ, ἴο 81 Ρδὰ] [Πεὶγ ον 
Αροβῖθ. “ει ον οἰθοῖ" ἴῃ 411 56 η565, 
ἔε]]ον5 ἴῃ [6 Ὀἰνίηθ ρυγροβα δηά ἔοτγε- 
κηονίεάρε, οἰεςῖ τοροῖμοῦ ἔτοπὶ μϑδίῃεθη- 
Ἰϑῖὰ δηὰ ΪΤπἀδίϑτη, δηὰ ὑτουρῃῖ ἴο ἴῃ6 
Κηον]θᾶρε δηα γϑα]ζαίϊίοη οἵ τ 6ῖσ εἶθο- 
τἴοη ΟΥ̓ [Π6 54π|6 1ῃϑι τη θη δ} γ. ΤῊΪ5 
158. ἴῃ ἰδοῖ οὔδ τόσ ροϊηϊ βξυρροτίηρ ἴῃ 6 
ΥἹΕῊ Ιῃϑιϑίθσἃὰ ὡροὴ [Ὠσουρῆουϊ [656 
Ῥᾶρδ5, ἴῃδὶ 81 Ῥεῖεσ 5 5ΡΘΟΙΑΙΥ ᾿ηΐθηϊ 
ὍΡΟΙ οομῇβττηϊηρ 6 ΟὨΌΣΟ 5. ἴῃ ΠΕΣ 
δοςορίδηςσς δηά τηδὶηϊδηδῶος οὗ Ῥδυ]ης 
ἀοςίΠΠη 68. 

Βιυι τ 11 6 οαἰὰ, ἴδ οὔιτῖοβ. ατα 4]] 
δυξ ππδηϊπηουβ ἴῃ ὉρΠοϊϊηρ [ἢ 6 ἸΠΕτα] 
56η856. Ὁ)ὲ ἅττα πονθνεῦ ἀθδ]ηρ ΠΟΙ ποῖ 
ἢ δυϊῃογῖθς, Ὀυϊ ἢ τοαϑοῦθ: ΘΓ 
ψὸ Ἰηἀ δε το ᾿Ιβίθη ἴο δ ΠΟ [165 ψὸ τ] ΡἢΣ 
ἄγρια ζαὶΠγ τΠαὶ [Π 6 τα5 ΠΟΥ οὗ ΕδίθοΙβ 
ΠΘΑΙῪ σΟὨΪΟΙΏΡΟΓΙΑΤΥ ΜῈ ἴῃς ττιΐοσ, απὰ 
σΟΥΔΙ ΠΥ σοτηρεῖςης ] 6 5565 ἴο ἴῃ6 δθ6- 
ἸΙιεῖ οἵ ἴῆοβε σψῆο τεοεϊνεὰ ἴῃ6 ἘΡί511ε, 
νοῦ] Ῥ6 ἐποιΠοᾶ ἴὸ ῥτείοσθηοθ οὐεῦ 
γον 5 ἰουηᾶεα οἡ Ὁοῃ]θοϊυτα οὐ'. 41165- 
ὈΟΏΔΌ]6 ᾿πιετρσγοίδιοηβ. Ἧαε τϊρῃϊ ἔατ- 
[Π6 τ αὔρας ἴΠαϊ ἴῃ6 ορροπεηΐβ οὗ ἴῃς οἱά 
ΥἹΘΥ͂Τ ΨΟ͵Ο σΟΥΔΙΩΪΥ ἸηΠ πο ποοα ἴῃ [Π6 ἢγσὶ 
Ρἶασθ ὈΥ βίτοηρ ΡΑΣῪ ἴδοι ηρθ. (Οδἰνιη᾽, 
[η6 ἢγϑι τηδιηΐϊδίηοσ οὗ ἴῃ 6 τηοάδχῃ νἱον, 
58 γΥγ8 ἰδὲ ἴῃς οἷά Ἰηϊετργοίδιοη 15 “ἃ 
ΒΌΟΠΡΙΟΙΑ οὗ ῬΟΡΕΙΥ ;᾽᾽ ἃ. π5ἰαϊδειηθηῖ 
ΨΏΙΟἢ 15 αἴ ΟἿσ6 ΠΟΠΙΤΟΥνΟΙΕΙΔΙΥ ἀΔΏροΓΟΙ5 
ἷἴῃ τοίογθρῃοα ἴο ἘΒοιηδηϊβδίθ, ψῇο σπουἹά 
7υβι]γ οἰαῖτη [Π6 σι ρροτὶ οὗ 411 (Ὁ γιβίδη 
ΔΙΗΠΑΟΪΥ, ποῖ ἴο ϑρεαῖκ οὗ ἱπῖδσγηδὶ δν]- 
ἄδηςο, ἴῃ ἴποῖσ νου, δηὰ ϑυθνογοῖνα οὗ 
Ὦ15 ΟὟ Ροϑιτοη ; ΤΟΥ 0 ψου]Ἱὰ διίίϊδοῃ 
ψεῖρῃῖ ἴο 8η διρυσηθηῖ πυρρεοίεα ὉΥ 
ΒΌΟΠ ἃ οσοηϑιἀογαῖίοη ὃ [ΛΠ γ, τ Ο96 
νἱροσοῖιβ ἰῃτ6]]εςῖ ρσυϊάεα Ὠἴτη 5δξεϊγ, εὶς 

1 Ἐνοῃ Οαϊνίη δαταϊ τε {πὶ 51 Ῥεῖου τᾶν μάνα 
ἀϊεά αἱ οπιε: 5ε6 “1ηϑιϊϊ.᾿ τν. οἢ. 6, ὶ 15, 
“4 Ῥγορῖεσ βου ρίογαμι σοηϑθηϑα τ ΠΟῚ ῬΌρτΟ απ 
1Π1|ς τηοσίαυβ 6βϑεῖ, Οὐ (δε ἔδεϊηρ ΕΙΟ δίς 
[εοϊοὰ [86 Ἰυάρτηοπί οὗ 5δοπιε τηοάεττι ΟΣ 5 566 
ΗΙ: ἜΡΙΣ 5 ζοιηατῖ5 αυοίοὰ ἔτ Π τ ΟΣ ἴῃ ποῖ ΣΙ, 
Ῥ. 6ύ. 

ῖ,2 
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ἴμας ἴ ψου]ὰ ρἷνε ἃ νδηΐϊδαρο-τουπηά ἴο 
ἢϊ5 ὈΠΙΘΟΙ ΟΡροῃθηΐβ ΕΥῈ ἢδ ἴο ἔογϑδϊε 
1ὴ)6 οἱὰ νίονν, δηὰ ἢδ πιαιηϊδϊποα 1ἰ δθατγ- 
Ιοϑϑὶγ. [ἢ ἔδοϊ ἔπεσα 5 ποῖδιηρ ἴῃ 1ἢ15 
οἸοβίηρ βαϊυϊδῖίοη {κὸ δὴ δϑϑυπιηρίίοη οὗ 
ΔυϊΠου νυ, τοῦς ἢ 1655 οὗ βυρτγειηδογ. δὲ 
Ῥεῖοσ ἀοθβ Ὡοῖ 5ρθαὰῖκ ἴῇ ἢ]5 οὐ ΠΔΠΊ6, 
ὯΟΥ ἴῃ ἴη6 Ὡδηδ οὗ ἴῃ6 Αροβίο]ο Ὀοάγ, 
ἴο ψὨΪΟὮ Ἦδ ΠΟΥΟΣ 4106 165 85 ΓΟσΟρ 5100 
Ὧ15 Δ ΠΟΓΙΥ ΟΥ Ἔν ἢ ὈΓπΊδοΥ, Ὀχξ 5 ΠΡ 
οοηνουβ [ἢ 6 54] υϊδίοης οὗ ἴῃ6 Ο(Ὠχϑιίδη 
Ὀοάγ, οὗ νΏΙΟΒ ἜΝΕΤΥ ΠΊΘΙΡΘΥ 15 ΘΠ δὰ 
ἴο ἴῇς Πιρῃεβὶ οὗ 4}1 ἀδϑιρῃδίοηβ-- ΟΠ 6 
οὗ τὴς ΕἸεοῖ οὗ σοά. γε πιυκῖ 4150 οῦὔ- 
δεῖνα ταὶ διηοὴρ ἴῃ 6 ̓αῖδςὶ σοτητηθηία- 
ἴοτβ βοὴδ οὗ διρῃεβὶ τερυῖς ἔοσ Ἅσπτοδὶ 
ἀϊβοθγησηθηῖ δηὰ δῦβθηςσα οὗ ῥδιίγ ἴδε]- 
ἰηρὶ δοςορὲ ἴμε οἷά ττδαάπποη 85 νῈ]]} 
ἰουμᾶεα ὈοΓΒ οὐ οχίογηδὶ ονϊάθηοα δηά 
Ἰηΐογηδὶ στουηᾶβ. 

δι τ. (ΟΠΒΑΒΑΟΤΕΚΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΤΗΙ5 ΕΡΙΒΤΙΕ. 

Ὗς ἢγϑί στϑσλδυῖς [ἢ6 ΘΧΊΓΘΙΩΘ 5:ΣΩ ΠΟΙ͂ 
οὗ ἴῃ ρϑῆδγαὶ βἰπιοῖαγα [{ 15 αἰνιἀοά 
Ὀτοδάϊγ, δὲ ἴῆ6 σις νοῖβα οὗ ἴῇ6 2π6 
Ομαρίεσ, ᾿ηἴο ὕνο βεοϊΐοηβ. Ὑῃα ἤχει 
Ῥτεβθηῖβ 15 ψι 4 ΡῬογίγα τ οὗ [ῃ6 
ΟΠ τ βιίδη τη ἢϊς ὨΙΡἢ ραν] ορε5, εἰεοῖ ὉῪ 
τ86 Ὀϊνίης Μ1}1, ἴῃ {1} ροββεβδίοῃ οὗ [86 
τ64η5 οὗ 5αἰναίίοη, δῃϊπιαῖθα ΌὉῪ ἃ ΠΟῪ 
16 τῇ νας οὗ ἢ15 τορθηθγαίίοη, ονεῖ- 
βονηηρ σι ἢ Ξριπίσδὶ δπηοίίοηβ, τοοϊδα ἴῃ 
αϊϊῃ, ἀρουπαϊηρ 1ῃ ΠοΡΘΟ, {1}} οὗ πηξεϊρηδὰ 
[εγνθηΐ ἰονθ, Ἔβρθοῖ ΠΥ ἀδνοὶορεά ἴῃ τῃ6 
ΤΟΙ Δ ΠΟ Βἢ 05 οὗ [Π6 ΠΟῪΣ (ΔΙ; ψὸ να 
ἴ[Π6 ἀοσπηηαῖϊς ἴγαἢ5 οὗ (ἢ6 ῥγε- οχίβίθῃςα, 
1ῃ6 ἀϊν!ηῖγ, [6 τηδ)οϑῖυ, οὗ ἴῃς Ἡδεδά 
οὗ [ἢες μυχοῦ κεῖ Ὀείοσε 5 ν Ὦ ἃ νἱν]ά- 
Ὧ655 Δηα σοπιρ οΐθῃθϑθα ὈΠΘΟσραϑϑοα ἴῃ 
τς φαογεά πττηρθ, 6 ἴῃ6 ΟΠυσΟΣ 
βίδηαἀβ οὐὔΐ ἃ5 ἃ 1606 οὗ ψΠΙΟὮ ΘΕ 
βἴοῃθ 15 ᾿ηβδίίηοῖ ἢ ΒΡ Γτ8] Ἰ6, τὴς 
Βοπ6 δηᾷ στρα] ζαϊίοη οὗ ἴμ6 ἰάἀθδὶ 15γδοὶ, 
ΘΥΘΙ ῥγεβοηῖΐ ἴο [86 πηϊηα οὗ (σοα᾽ 5 ἢεογαδ] 5 
δηά :ητογρσείεσξ, ἢ τ Ὠ]Οἢ [Π6 οἱ ΡΘΟρΙ 6 
Ὀεοδιηδ ἃ ἴΠ|6 Ξρι τῖυ8] ΡΘΟΡΪΘ, δηα ἴἤοβα 
Ψῃο0 δα Ὀδδη ἰοσ ἀρὲβ ΠΟΙ 4116 πὶ 6ΓῈ 
τηδάβ ΠῚ] φραγίδκεις οὔ 411 Ὀ]δβϑίηρς, 
Ὀτουρῃς οὐἵ οὗ ἴῃ6 ἀδτκηθθβ οὗ Ὠδθαίῃθη- 
15π| ἰῃἴο τῃᾶγνο]]ους ᾿ΠΙρῃϊ, σμονηηρ ἑοστῃ 
[Π6 ᾿γαῖβεβ δῃηα {ΠΔ} ΚδρΊινηρβ ΜὨΙΟὮ αἰϊοϑβὶ 
{πεῖν υηΐοη ψ]τἢ φαοἢ οΟἴΠΟΥ ἴῃ (Ὠγβῖ. 

Ιῃ τῆς (Ο]]οσίης βθοίίοῃ, ἴο ἴῃς οἷοβα οὗ 
ἴῃ6 Ἐρί5116, [λ6 Αροβίῖα ἀνε ]]ς τῇ ἀεῖδ1} 

Δ ΣΦ... Ἐναϊά, ΤΗϊεσβοῦ, Μάαθοῦ, 2 Έβοὶογ, 
ϑοδθοῖι, ἄς. 866 ποῖς 2, Ρ. 56. 

ἹΝΤΕΟΘΌΓςΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ὉΡοητδμο ἀυ Π6 5 νΠΙοἢ σρηηρ οτῃ δῖ πον 
τ ἰδ! ΟΡ, σι ΞΡΘΟΙΑ] σοίθγθηςα ἴο ἴπὸ 
(οτηρίδιοη5Β ἴο ψΏΙΟΒ δὲ [παῖ {ἰτὴ6 8]} 
οἶαβθθ8 οὗ ἢϊ5 σοηνεῖῖα ψΕΓῈ Ἐχροβοά. 
Ιῃ [86 ἑογοιηοβέ δῃηά σδηῖχζαὶ ρἷδοθ νὰ δηὰ 
[Π6 ᾿Ἰηου]οδῦοη οὗ Ρυτγ' 45 ἴῃ 6 ςοπα!ϊοη 
οἵ νἹοΐοτγ, θοῖἢ ἴῃ ἴμε ἀεβρεγαῖα βίτυρρὶς 
Ῥεῦνθθη ἴμ86 ἤδϑῃ δπὰ ἴῃς βρίπὶ (1}. στ) 
Δηἀ 1η [6 στοαὶ ψουκ δϑϑίρηθα ἴο (στ 9- 
Ὠδηβ οὗ δνδηρειζΖίηρ ἴἢ6 Οοηῖ]α τοῦ] 
(11. 12, 586 ποῖε). ὙΠΘη σοτὴα ἰῃ Ογάοῦ 
ἴπη6 ἀυπες οὗ Ὁ Πβδη5 45 βυρ]εςῖς δηὰ 
οἰ Ζοῃϑ (11. 1.3--- 17}, ΓΕΟΔΙ] ηρ [6 ΘχΠοσία- 
[ἰοη5 οὗ δὲ Ῥδὺὰ], θὰῖ ἀνε! πρ τυ ρ6- 
Οὐ] αν ἔοσοα ὑροὴ ἴῃ 6 Ροββῖ0]6Ὲ δρυβε οἵ 
Ομπϑδη ροτν ---α Ρροϊπΐ υὑτρεα εἶβο- 
ΏΘΓΟ ὈΥ ἴἢ6 γουηροσ Αροϑβίῖο, θυ: ΠοΓα 
ἰηϊτοάποσφα πιῆ ϑἰηρυϊαν ἀρίπθϑϑ ἴῃ σεΐου- 
δης6 ἴο οἷν} δῃὰ ροϊ τοδὶ] συ θοσα! δι οη, 

Νεχί οοῦλα δχῃογίδιοηβ ἴο (τ σε ῖδη5 
ἴῃ ἃ βίδϊε οἵ βεγνιὰἀ6, ἀρϑῖη σου αϊηρ 
ι5, ἀπα ἀουθΈ1655 σεοδ]] ηρ ἴο ἴμ 6 τεδά τ᾽ 
Ταὶς, [ἴῃς ὀχῃογίδι οη οὗ δῖ Ρδῃ] ἴῃ τς 
Ἐρί5:ε ἴο {πε ΕΡεβίδηβ, θυῖ μανίῃρ οπε 
Τηοϑῖ ΤΊ ΓΘσϑῖνα ΡΘΟΙ ΑΓ γ. [1 {παϊ 
ΕΡΙ5Ε]ῖῈ δὲ Ῥαὺὰὶ ἀνε }}ὶ5 οὐ τλ6 σεϊ]δίοῃ 
οὗ 411 οἶαϑδθθβ ἴο ( γϑῖ, δῃᾷ οἡ [Ἃἢ6 
[αΐυτα τοαγα; 81 Ῥεΐθσ, ἴῃ ἢϊβ. βῬϑοϊδὶ 
ΠΔΡΔΟΙΥ͂ 85 ἐγ τη 655 οὗ τῆς βυετηρε οἵ 
ΟμηΠ5:"," ἤχϑβδιίθπάοη ὑροὴ Ομ ΠΚ: 85 ἴῃ 6 
[1 ἜΧΔΤΩΡΙΕ οὗ 811} (μγιβιίδηβ, Ἔββρεςῖδ!γ 
οὗ ἴῇοβε ψῆο ἃῖδ οἽδ᾽ δα Ἴροη ἴο βυετ ἴῃ 
ΗΚ Π8Π|6 δῃὰ ίοσ. ΗἸ5 βακο, απὰ νῆο δῖ 
ἴῃ τηδαα ἴτπ|ι6 (ΟἸ] ον τ οὗ Η τὰ ῆο ὉῪ 
ΗΙς ἀθδίῃ δοοοσῃρ] !ῃθα τ[Π6 τεάεταρεοῃ 
οὗ τῆδη. Ἶγίνεβ δῃά δυβραπάς ποχὶ τεὸ- 
οοῖνα οσουηξοὶς δηα δαἀπηοηϊίοηϑ, ἴμοβο ἴο 
ἴῃς ἰογποσ Ὀαβοα οἡ {πεῖς δάἀορίοῃ 1Ἰηΐο 
106 ἔγωγ οὗ ϑαγαῆ, ἴο ἴη6 ἰαϊεσ στῇ 
ΒΡ6 014] τεΐεσθποα ἴο ἴῃ6 πεν ᾿ἸῃΠεΣἴδηοα 
οὗ ψῃϊςοἢ μυβραπαᾶβ ἀπά πῖνε ἅγα θα υδ]ν 
Ῥασία Κουβ, δηα ἴο {Π6 ἀεδνοϑ)οριηθηῖΐ οὗ {Πεὶσ 
ΠΟΥ͂ Βρ᾿ΙΠ [4] [16 ἸΏ ΠΟΠΤΊΟΏ ΡΓΔΥΘΓ. 

ΤΏΘΩ ἴοι! ]ονν5 4 βἰηρη Αυ] σοτηρ]οῖθ 
Δηα οοηάρηξεά Ξυτ τη τΥ οὗ ἴῆ6 ἀσ16ς5 οὗ 
ΤΏΘΗ ΟΔ]]6α ἴο ᾿ΠΠΕΓΙζ ἃ σοϊητήοη Ὁ] βϑίηρ ἢ 
δη νδγηϊηρβ ἀραϊησὶ ὑπάϊδ ΤΕΙΤΟΥ δηὰ 
ἀεβροπάθῃου, τεπλασκαῦὶα ποῖ ΟὨΪΥῪ ἴοι 
ἴοτοβ δηᾶ ροχβιιδβίνθηθϑθθ, Ὀὰϊ ἔὸσ ΠΕΙΓ 
σομ δἰ παίϊοη ὙΠ ἢ ἃ βυγνεγ οὗ ἴπε ἄξαθρεβῖ 
ΤΩΥΒίἘ Π65 οὗἉ ρτᾶσε, ΜΠ ἃ ργεβεηϊδθοῃ οὗ 
(Π6 ϑανίουτβ σου οἡ δατί δηά ἰῷ τῇς 
ὉΠΚπονῃ σορίοι οὗ 5ρ᾽πΠί5, δηὰ οὗ Ηἰς 

1 8.6 Τοδῃ ΟΒυτοῖ, ΤΕ Ἰμὸν οὗ Εἶν} 1ζ- 
[οη,᾽ Ὁ. 134. 

3. 866 ποῖδ οἡ εἢ. ν. :-. 
3 ὅς6 ποία οἢ ἰἰὶ. 8. 
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ριέθοης οχδ]ϊδίίοη ἴο ἀοῃνηΐοη οὐοσ 8]] 
(δὲ ρονεῖβ οὗ τῆς υηϊνεῖθεὶ, Τῆς 58Π16 
52ιη οὗ ὀχῃοσγίδιίοη ἴο 411 (γι δη ροοά 
ποῖζς, τ ρ] α ἀπά Ὀ]οπάεα στ τείετ- 
ἐπςε5 ἴὸ Ῥγεϑεηῖ ΟΥὁἠἨὁ Ἁ ροπαϊηρ Δ8Π1ο- 
ὕοης, ἀπ ἴο ἴῃ 6 τσ ὑπιῆς οἵ σδνο- 
ἰλίοῃ, 15 ργεβοσνεᾶ ἴο ἴῃς επὰ οὗ ἴπε 41} 
εοὐδρίοσ. [τ 15 1ο]οσεὰ ἴῃ ἴπ6 κἷἢ ὉΥ 
λη δοτηοηϊίοπ ἴο ἴπε6 ἰεδάθιβ οὗ ἴῃ6 
Ομηςδη σΟτΩγ ΠΥ, ἡ ἤοΘ6 ῬΟΒΙ ΠΟΙ 19 
ἂῖ οὔοβ ἀεβηεξά δηά ]Ἰπλιεα, 45 5ῃδπηρ 
6 ἀυπος δῃηὰ ὑσγεσορδίνοβ οὗ ἴῃ6 τα ϊη!8- 
ΕΥ πιὰ τὰς ΑΡοβεὶα δι π)56} (γῆο οἰ αἰ τη5 
δαϊ ἴο Ὀ6 τπεῖτ ἔθ] ον ργαϑογίετ), δηὰ ῆο 
ἅτ 5ΤΟΏΡΙΥ τασηθαὰ ἀραϊηβὶ [Ώ ΕἸ 5ρθοίδὶ 
ἱερίδ!οη ἴο ἀπάϊι6 Δϑϑιράοῃ οὗ ἰοτά- 
5:0. Τῆς γγῇο]ε ἰ5 σουηὰ 0 σι ἐχῇου- 
ἰὴ 5, Δη ἃ τγᾶγηϊηρβ, Γοσδ κα] 6 [ῸΣ 1η- 
ἴξηςα ςοπορηςτδάοῃ, δηα νἱἢ 8ῃ 450 ΠΡ- 
ὕοῃ ἡ ἢ ργεβεηΐβ ἴῃ [ἢ πιοδῖ σοῃμάθηβα 
δὰ σοτηρ  εἴοβὶ ΤοπῺ ἴἢ6 οἰαϊτηβ οὗ ἴῃ6 
ἙΔΙδοΣ 495 ἴπ 6 ϑουτοο, δῃὰ οὗ ἴῃ 6 ϑοῇ 45 
ἴα. ομδπηεὶ οὗ 411] 5ρι πίι4] βίσεηρῖῃ δηὰ 
116. 
ἢ 4 ϑδ᾽υϊδοῃ σοιτοβροηάϊης ἴῃ 

ὈτΕΥΠΥ͂ δηἃ σοτωρ]οθίθηθϑβ ἴο ἰῃδὶ ἩΏΊΟΝ 
ἰηϊτοάυσοος ἴῃ6 Ἐρίϑῖῖθ, δὲ Ῥοῖεσ οἵοβεβ 
πῆδῖ πὲ Βιτηςο] ἀθϑοῦθ6ϑ 85 ἃ 7227 βιπ- 
ΤΩΔΙΥ οὗ (μηκίδη ἀοοσίτίηα δηᾶ δατηοῃΐ- 
Ὀοη, ΟὯΟΘ ΙΏΟΤΘ Δη4 ΘΠ ρΡὨ ΔΙ ΔΙ δη- 
ἸοΙπίηρ Ῥευβενεγδῆςα ἴῃ ἴῃ6 ἴτπς οτος οὗ 
σοά, οὗ νΒ]οἢ 5 τεδάδθσβ πδα δίγεδαγ 
Ὀδθῃ τηδάθ ρδσίδοιβ; τδκίηρ οσοδϑίοῃ 
ἴο πᾶπθ ἴνο Ρδίβοῦβ, ϑιίνδηιβ, ὙῸ6]}} 
Κποσπι τὸ 41] 45 ἴῃς οἹὰ ἔθ ονν ψόσκοσ οὗ 
σὲ ῬΑυ], δηὰ δὲ Μαῖκ, δῃ αἰϊθηάδηὶ οὗ 
δὲ Αροβῖὶα Ὀοῖῇ δὲ [ῃ6 σοτϊῃμηθησο- 
τοὶ, δηὦ ἰονγασὰβ [6 οἷοβαὸ οὗ ἢϊ5 
ΟἌγεεσ, δΔηα ἴδῃ σοπητηθηαληρ 41} το ἴῃ6 
Ρεᾶδςε πῃ] ἢ 15 πη (γιβῖ. 
ΠΟ νὰ σοηδίαἀοσ [ἢ6 ρυτροτὶ δηά 

δεδσίηρβ οἵ ἴῃς ἘΡΙ᾿5116, 5 ἴυ5 ὈΠεΗ͂γ 1η- 
ἀοαλϊεὰ, δηα Ἰοοκ τιοσα οἰ βοὶν ἱπῖο βοὴ 
Ροπίοη οἵὗἉ 1, ἐπἀδανουτίηρ ἴο τϑ8}1Ζα ἴῃ 6 

: Δηά Ἰη θη Ποη5 οὗ {π6 ἰηδριτοά 
Ὑπιίεσ, οοστίδι ἢ ῬΟΪ 5, ΒΟΙΩΘΊ ΙΓ 65 ΞΊΓΔΏΡΈΕΙΥ 
ογετοοοα, 5 ΤΙΚΘ 5 ΨΠ Ἔχοθδαϊηρ ἀϊ9- 
Ὀηοίηξδ55 ΔηἋ ἴογοσ. 
Ἦε οὔϑετνε [δὶ ποῖ οἡἱγ ἄοος 81 Ρεΐοσ, 

ἰζε ϑὲ Ῥαὰ] δηά ἱπάθεά 411 ἱωςρίγεά 
ἰδᾶς θεοῖς, σῖνα δαυλὶ ῥγογλίπθησα ἴὸ {16 
ἄυπες ἀπά 16 ρῥγνιερος οἵ ΟΠ τ βείδηβ, 
ἴ0 ἀορτηα δηά ἴο ργδοῖϊςθ, θυϊ {πὲ ἢ6 
ζδερ5 τπῈπὶ [ῃτουρμουΐ ἱπ ἴῃς οἰοβεβὶ 
ἱΔΔΟΊΠΔΌ]6 σοηποοῦοη. [Ιἢ [15 γα πηά, 

. Ὡὰ, 18---2, 8:6 ἤυσῖθεῖ οἱ ἰῃ 115 8. 
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ποῖ ἃ ρΡοϊηϊ οὗ ἀϊδετοηος θείη [ἢ ἵνγο 
ἈΡοβί]ες, Ὀυϊ ἃ γειῃδυκδΌϊγ νυἱνιὰ 1] 5ἴτὰ- 
ἄοπη οὗ [ἢ6 ῬΠΠΟΙρΡΙῈ σομηηοῃ ἴο Ὀοίἢ. 
Νοῖ οὔα τπουρῃϊ σοπηῃρθοϊςα ἢ τῃ6 
ΤΩΥΞΙΟΙΥ οὗ 5αἰνδίοη 15 ὑχγϑβοηϊθα νιπουῖ 
ΔῺ Ἰηϑδίδηϊ δηὰ εἸηρῃδίιο σοϑίογθημοβ ἴὸ 
αὶ ἃ ΟΠ ΞΔ οὐρῃξ ἴο δε] δηα ψ δῖ 
ἢ οὐρῃϊ ἴο ἀο. Νο ρ͵δοβ ἴῃ [86 βρὶπίυδὶ 
[ΘΙ Ρ]6 15 50 Βυτηῦ 6 ἴῃδὶ Πα ψῆο πο] 5 ἰΐ 
δᾶ5 Ὡοΐ Ὀείοσε δῖ ἴῃς Ἰοίείοϑι βρῆοσα οὗ 
ΒΡ Πίυδ] δοιίΐοη δῃὰ τῃουρῃῖ. [Ιη͵αηο- 
Ποης ΜὨϊοἢ τουςἢ τΠ6 ἤδασγὶ πχοϑῖ ροόνοῖ- 
ΠΥ ἃσὸ ᾿τηρζοϑϑοά ὈΠΡΟῺ 15 ἃ5 ΜῈ ΤΟη- 
το ρ δία ἴῃς εἴογηδὶ ρσίοσυ, ἴμ6 τηδηϊξεσίδ- 
οηϑβ οὗ (Ιῃσϑυβ ἰονα: (σι 5 ροόνοσ δηὰ 
ΤΩ Δ) ΕΞ {Υ̓ Πδϑἢ οἷ πηοβῖ νἹν  ]Ὺ 845 να [Ο]]οὺν 
Η!5 νογκίηρβ ἰῃ ἴῃ6 ῃρατί οἵ ἐπ 5ἷανβ. 

ΤῊΙϊς σπαταοίεπβες οὗ [η6 ἘΡΊ 5116 τα- 
αυΐτοβ οἷοδ ἂπά τερραϊοά βίπαυ ἴο 80- 
Ῥγδοϊαῖθ ἄυΐγ, ὈὰΣ 18 ἔοσοθϑς οὶ] ἢ ὑροπῃ 
ἴῃ6 τηϊη δηα ψοῦκβ ὉΡρου 1ῃ6 [6] Ὡρϑ οἵ 
8411 ψῇο τοδά στῇ ορϑη δηᾶ ἀφνουῦϊ ἢδατίβ. 
1 διηοὴς Ο γϑίδη θδοῆοιβ δὲ Ῥεῖεσγ 
ΤΑΏΚΞ ἃ5 ΟἿδ τπογουσῦϊγ δηά οοηβρὶ- 
ΟἸΟυΒΙν ῥσαοίϊοδὶ, 1 15 Ὀδοδιιβα 6 15 
τΠΟΤΟΌὮΪ βριτῖυαὶ] ἀπά δνδηροὶῖοδὶ. 
ΟΠ γιϑὲ βυβοπηρ 15 δὲ σα ἴῃ6 ΘΧΔΙΡΪῈ 
δηὰ ἴῃς βαϊνδίοη οἵ Ὀε]ΐονοσβ, Ὁ τίϑὲ ἴῃ 
ΕΙΟΙΥ αἴ οὔσας ἴῆς οδ]εοξ οὗ ἀενουϊ οου- 
τοι Δ οη δηά τὴς εἐχοδεαϊηρ ρτοαῖΐ τσε- 
νατὰ οὗ Ηἰ5 [Ὁ] Οογεῦβ. ΑἸλοηρ ΠΟΙ ΠΊΘΏ- 
ἰΔΐῖοτβ, ὴο ἢανα ὑσουρῃς (ἢ15 δϑρεοὶ οὗ 
σὲ Ῥοίουβ [θδοῃϊηρ ἴο Ῥδᾶσ ὕροῇ [Π6 σοη- 
Β0ΊΘης6 δηὰ ἰδ οὗ (Ἰγιβεδηϑ, Ασο ΙΒ ΟΡ 
Τεἰρίοη βἰδηάβ ἐογθηγχοβί, ἃ ἵδη ὙΠῸ 
ΔΙμ56 1 σοτηθὶπεά δ6 τοϑοῦσοθβ οὗ ἰδαση- 
ἴησ Ὑὑἰτἢ τὴς πιοϑῖ δηά τηοϑβὶ νἱν! ἃ ἀρργο- 
αἰδίοῃ οὗ τε Ἰον]οϑὶ ζτᾶοαβ δηὰ Ἰοξιεϑὶ 
εἰῖι5 οἵ Οοὐ 5 ρβορὶς. 

Βυξ οὔδ ομαγδοϊοηϑίς, ποῖ ἰῃ δος Οἰξ 
εσθηῖ, δυϊ γεῖ ἀϊξηςοῖ, ἔτοηι [ἢ15 ἢδΓ- 
ΤΟ ου 5 ἰηἰοσ  ]ηἰηρ οὗ ἀοοίπηθ δηά 
Ῥγδοίϊοθ, μᾶς γεῖ ἴο Ὀ6 σοῃϑβιἀοσεᾶ. γε 
Τεῖοσ ἴο [ἢ6 νΕΥΥ τειηδσκαῦ]α σου ρτοἤθη- 
βίνθῃθββ οὗ 81 Ρεῖοι᾽β γοργοβεηίδιοη οὗ 
ἴῃς νοσκ οὗ Οῃχδὶ δηά τἴἢ6 ῥγν] ]ορα58 οὗ 
ΗΙ5 (μυχοῦ, δηὰ τῆς εχίγοτηθ σοτωρίείεα- 
Π655 Δπα σοῃοίβθηθ55 οὗ ἢ15 δἰδίθειηἠξηΐβ, 
Ὀοϊῇ δ5 τεραγάβ ἀοοίσίης δηά ῥσγδοῖϊςβ. 
Τιλι5. ἴογ ἰηβίδησα ἤδη Πα Ὀγηρα Ὀείοτε 
0.5 [Π6 τηγϑίοσυ οὗ βαϊνδίίοη, 6 αἴ οὔςε 
Ροϊηῖβ ουὖἱ (παῖ )1 15 [Π6 6ηα οὗ ἴῃς δ ἢ 
ΜὨΙΟΝ 15 ἄχϑα 11 ΘΠΕΠῪΥ ρου ΟΠ γὶϑὶ δηά 
ἀδνεϊορεοά τη ρεγίεςοϊ ἴον δηὰ υηϑρϑαῖ- 
Δ0]6 )ΟΥ : Ὀυΐ Πα ἀοο5 ποῖ σϑβὶ ἴἤθσα ; ἢθ 
αἀἰγθοῖβ οὐσγ πουρῃ5. ἴο τῇ6 ἀρεθ ραβῖ- 
{Π6Γ6 Ὧξ 8665, δηὰ χηδῖο5 5 566, ἴῃδ 
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ϑρῖπὶ οὗἩἨ (ἢ γίϑι- --ἰῆ5 τορατάθα 45 εἴϑυ- 
ΠΔΙΪΥ σοσχίσηρσ ἴῃ ἴμ6 σοάποαά----αννε]}- 
ἱῃ6᾽ 85 ρβῖνοσ οὗ [6 ἴῃ [6 ῥγορβμεῖβ, ἀ15- 
τποῖ ἴοτὰ [ΠΟΓ οὐὴ 5ρὶ πᾶ, ἱπίουμηρ 
ΔΠ6 ΘΠ οπΙηρ ἤδη, 8Δη6 τηακίηρ ΤΠ 6 πὶ 
ἴ66] {ποσίβοῖνοβ ἴο Ὀ6, ψνῆδὶ ἴπ6 ΟΠὨυγοῇ 
ἢδ5 ὄνεσ δοκπον]εάρεά πο ἴο Ῥε, ἴῃς 
σμδηῃεὶς δηά ἀροηΐβ οὗ ἃ βαϊνδίίοη, ΝΠ] ἢ 
ἴΠοΥ δηὰ ἴθ Αηροὶς οσοηίειηρίαίς υτῇ 
ἰηΐθηβα ἱπίογοδ δῃὰ υηνθαγιθα δαπηϊγα- 
ἴοη. ΤῊϊβ ροιϊηῖ, (πουρῇ δοςογάϊηρ νι ιῆ 
4}1} Αροβίοϊ]ις ᾿ϑδοβίηρ, 15 1 115 ἔοσπιὶ δηὰ 
ἀδνοὶορσθθηῖς ρθοῦ Υ ἴο δὲ Ῥεῖθσ. 866 
Ὠοῖδ ΟὨ 1. 1ο. 

ΕῸΣ ΟἴΠΕΓ Ἰηβίδησος οὗ σοτηρϊεῖα δηὰ 
σοηαδμῃβοα κἰδϊεπηθηΐ ΜῈ ΙΏΔῪ τεΐίοσ [ἢ 6 
Τοδάοσς ἴο ποΐθβ. οἡ Ἂἢῆῇ. 1, 4, 11. 17, ὔδ], 
8, 18, 22, ἵν. 2, 19, ν. ΙΟ. 

Ἡρτο ψὰ ψουὰ Πονανοῦ 64]] σρθοιϊαὶ 
αἰϊοπίίοη ἴο ἴΠ6 Ὀοατηρ οὗ [ἢ]5 Ροϊηΐ 
ὍΡΟΙ [Π6 πιοσῖ οὔβουσγο, Ὀυ σΟΓΙΔΙΗΪΥ 
τηοϑὲ ἀθοοὶν ἱηϊογοϑιηρ ρᾶβθαρα ἰῃ [6 
ΜΏοἷς ΕΏΙ5Ε16, 1], 18:----22. Τῆς Δροριίῖς 
56ῖ5 δδίογα ι1ι5 (τ βιδη5 ὑπ οιροὶδρ ΕΥ̓ΕΓΥ͂ 
ΒΡΘοΙ65 οὗ [14] δηὰ ρεγβθουκίθα, δινά (4115. 
Ὄροη ἴποπὶ ἴο ἀείεηα τῆς τα ΐ ἐξα] 655} 
ὈΥ τεδϑοηϊηρ, ἀπά ἀθονε 41} Ὀγ [6 στηδῃ:- 
[εϑίδίοι οὗ ρεπυΐης ΟΠ χιβεδπ χορ 65. 
ἀπά εηΐιε Ὀ]ΑΓ 6] βββηθ55 οὗ ̓ νε (υν,.. 3--1 7). 
Ηδε ρΡοϊηῖβ δῖ οῇὔοδ, ἃ5 θεΐοσε ἰῃ δ ἀσεϑβίηρ 
βογνδηΐβ, ἴο [Π6 Ἔχδίρῖὶς οὗ ΟΠ 515 βυβει- 
Ἰηδ ; δηά {Πδη, πανὶηρ ΟΠ χὶβι {ππ15 ὑσεβοηΐῖ 
ἴο 5 τηϊηᾶ, Β6 ἔο]]ον5 ΗἰΪπὶ ἔτοεα [ῃ6 
506ηὴ6 οὗ ἴπαϊ 5υβετίηρ ἱπίο τῃ6 ἱῃέοτ- 
τηδαϊαΐα καῖε: ἢ6 4115. ὉΡ ἴῃς ρᾷΡ Ὀο6- 
ἴγθοη ἴἢ6 ἀδαίῃ οὐ ἴμ6 (τοῖς πα τῃ6 
Ἐδρυστθοϊίοη; δηὰ [6 ρῖνεβ 8 ἃ ρἰτηρ56, 
Ὡοῖ δὴ οὔβουζεα ρἼγαρβα, ἱπίο τῆς ᾿μίογναὶ 
ρῬαββθα ὈΥ ἴῃ ἢυμηδῃ βριγὶς οὗ οὖν 1οσᾷ 
ἰη [86 ὑῃκηονῃ σϑδ]π5 οὗἩ ἴπ6 ἀοραγίςά. 
Ἠδξδ 5665 ἀπᾶ ἤθδῖβ Ηϊηὶ ργεδοδίῃσ, δηὰ 
5: ηρ]65 Ουξ, δἃ5 βρϑοῖδὶ οὐὔ]θοῖβ οὗ τῃδῖ 
Ῥγοδοῆίηρ, ἴῃς τυ τυἀϊηουβ 5ου}5 ψἢῸ 
ἸῺ ΘΝΘΙΥ βἴαρε οὗ ἀϊδξοδοάϊοηος μδᾶὰ Ῥδθη 
5ορί το ἴῃ6 δαττ δὲ ἴῃς Πεϊυρε---ἰι5, 
85 ΘΥΘΙ, ὈΓΙΠρΊηρ [Π6 ραβδὶ δπὰ ρτϑδῖοβξ 
Ἰαάρτηεηῖϊς ἴο ὈΘΑΓ ὩΡΟῺ ρῥσοβθηῖ {πδὶς 
δηὰ {πἴυγα δοσοιῃρ 5ημθηῖ. [Ι͂ἢ {Π}8 
ΤοργεβδοηΐζαϊϊἽοοη δὲ Ῥοίοσ εἰαηᾶς, 5οὸ ἴο 
ΒΡΘΔΚ, αἰοπδ' : οἴπεσ ραϑβᾶρθβ οἵ ΗοΪγ 
ΘΟΠρίατα ροϊηϊ ἴῃ [6 βαπὶα ἀϊγοοίίοη, 
Ῥυΐ ἴο Πἴτ 1 ψὰ5 ρίνεθη ἴο ἱπάϊοδίθ ἃ μαζί 
οἵ (τοῦς. νόοσκ, ψὨϊ ἢ ννὰ5 ἀρρτοοϊαδιοα 
Τηοβὲ ἱβοσοῦρῃ]Υ ὈῪ [Π6 ρτοδῖαϑδὶ [εδοἤοτβ 

1 Ἐογ ἃ οοττεβροηάϊηρ ποιίςα ἰπ ἃ βρεθεῖ οἵ 
δὲ Ρεΐεγ, βες ἱπισοάδυσιίοῃ ἴο ἴῃς Αεοῖδβ, Ρ. 340. 
(ἐ Ἐρβ. ἱν. 9. ᾿ 

ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οὗ ἴῃ6 δοῦν Οδυτοῦ, δηὰ ψΠΙΟΝ [49 
ἃ 5Ρ6εοῖδὶ [:ηίθσεδῖ ὺΥὁΎ χϊπᾶὰς ΠΟῊ 
ΒΏΧΙΟΟΒΙΥ ΕΧοσοϊβε δ ὉΥ αιυοβ πη ρϑ 
τουσῃϊην ἴἢ6 οοπαϊοη οὗ ἀϊβειη οαϊ ἃ 
ΒρΙΠῖ5. Βυΐ δὲ Ῥεῖευ ἄθαὶς στῆ ἐξ, 8ο- 
οὐτγαϊηρ ἴο ἢ15 5114] σγβίειη οὗ σοσωρϊεΐα 
βἰδίθιηδηΐ, ἃ5 ἃ [ἰπκ Ὀεῖνθοη τς νοΐ 
ἄοπε οἱ δα δηά ἴῃς [ΟΠ] ονίηρ ρ]ουθϑ: 
1ὴη6 Ἐσδρυττοοίοηῃ, ἴῃ6 Αϑοθηβίοῃ, δῃηά [ἢ 6 
οὐ] ηδίοη οὗ 411} ἴδ: παᾶ θδθ δηξοι- 
Ῥαϊεὰ Ὀγ ρσορδεῖβ, ἴα ϑεβϑίοῃ οἱ ἴδ 
τρῃϊ μαμὰ οἵ Οσοά, ἴπε ἱπαιρυτγαῖοη οὗ 
ἴῃς δνου]αβίηρ Κιηράομῃι οὗ Η!π ἴο νυν ὮΟΣΣ 
1η6 ΠΙρῃοδῖ ογοδίθα ΡΟ 5 ΑΓ6 τα  ἢἰσῖοῦα 
Δηα 5ἰανθοβ. [τ 15 ἴη6 βαηε δὲ ῬῬεῖοεσ 
ΨΏο, ἴῃ τῃ6 Οοβροὶ οὗ ὅδ: Μαχὶς τυτι θη 
ΠΟΥΔΙΏΪΥ ὉΠΑ͂ΘΙ ἢΪ5 Ἰηθαδηςο, δηὰ ἴῃ ἢ]58 
ϑρΘθοἢα65 σοοοσάδα Ἰὼ ἴῃς Αςίβ, ον σ σὸ- 
γοτίβ ἴο ἴῃς δτβδῖ δηῃουποοιηθηῖς οὗ 
Οο5ρ6] {πι|ῃ5, ἀῃὰ ροϊηΐϊβ οηνασγά ἴο [Π6 
ΔΟΓΟΙΏΡ] Ι5ητηθης οὗ 411 ἴῃ ἴῃ6 σοῃνοσβίοη 
οὗ ἴτὴ6. νου ὰ δηὰ [ἢ6 στηληϊξεϑίδιϊοη οὗ 
πε Κιησάομῃ οὗ σοά. 

δ 6. ἘΝΙΡΕΝΟΕΒ ΟΕ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ. 
Α. ἘΧΎΕΕΝΑΙ, ΕΙΌΕΝΟΕ. 

1η ἴδ6 ολ56 οὗ ἃ ντιτηρ, ΠΟ ᾿ς δᾶ- 
τολτιεἀ ὈΥ 411 οτος ἴο μάνα θθθη γαηκοὰ 
διηοηρ ἴῆοβε νῆοβα δ ΠΕ ΠΈ ΘΙ νγαβ υἡ- 
αυσδιοηθαὰ ἴῃ [ἢ 6 δαγὶγ Οῃυτοῖ, ἰξ χηϊρῆξ 
ΒΠΠος ἴο τείοσ ἴο ἴῃς Ὀχθῖ δυϊ σοηος]υ- 
βδῖνα δἰδίειηθηῖς οὗ ΕΟ 5 “Η. Ἐ".᾽ πι|. 
25. 3, Δῃα ἴο ἃ ἴδεν ρᾶββαᾶρεθ τόση [δ6 
Ιηοϑδί δησίθηϊς Ἐδίῃοιβ Ὡροὴ ψῃ ἢ τῆς 
βἰδίοηθηϊ γοϑῖβ, ΟΥΎ ὈΥ̓ ψ Βὶοἢ 1ξ 15 σοη- 
Βιπηδά, : 

Βυῖ ἰηάἀοροηάθη!ν οὗ ἴδε δάἄνδηϊαρσε 
οὗ Πανὴρ ἃ τεδαν δηά, ἴο πηρτο)παϊςοά 
ΤΑΙ ἀ5, ἃ σΟΠΟΪ πῖνε ΔΉΜΟΥ ἴο ΠΑΝ] ησ 
Οὐ]δοιοη5, ἃ βοηθοὶ [0}} ἰπαυϊσγ πο 
ἴηε6 στιῦηρβ οὗ ἴῃς Ἐδίμειβ, ν ]οἢ ῬΘΑΣ 
ὌΡοη τῆς ΡοΪηΐ, ΤΏΔΥ 5ῈσνῈ ἴο βῆσν, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴΠ6 σΘῃο͵ΑΙ τοοερίοῃ οὗ ἴῃ ΕΡΊ5116 
ἴῃ ἴῃς δτϑῖ δηά βϑοοηά Ἵδηΐυσθϑ, Ὀὰῖ ἴῃ 6 
ἄδθερ ἱπηργθϑϑίοη ΏΙΟὮ 11 της ὌΡΟΠ 
1πο86 ψο Ὀεδβδῖ σερσθϑεηΐ ἴδ6 σηϊηα οὗ 
οαΥν ΟΠ Γσι ΘΠ ΔΟΠ. 

Τῆς ποῖϊοα ἴῃ (ἢ6 βεοοηδ Ἐρίβῖῖα οὗ 
δὲ Ῥοῖοσ, 11. 1, 15 δα πη τεα, ἀνθ Ὁγ ἴῆοβα 
ψῆὸ ᾿ρυρῃ [ῃ6 δὐςπεητςο Ὑ οὗ τπαᾶὶ 
ἘΡΙ5Ξ116, ἴο θὲ σοῃοϊυβῖνε 85 ἴο {π6 ἔδεΐϊ 
(αὶ [Π|5 6 Ψὰ5 Κηονσῃ ΔΠἃ ΘΏΘΥΔΙΠΥ 
δΔοςορίεα δὲ ἴῃ Ῥεριηηϊηρ οὗ ἴῃ6 “ηῃηὰ 
σοηζυγΥ, ἴῃς Ιαϊοϑῖ ἔτηθ ΟΝ ΟΠΌΟΒ 85- 
55 ἴοσ τῆς οομηροβιοη οὗ ἰῃ6 βεοοῃὰ 
ἘΡ 5186. Ασοερἕηρ, ἰῃ σοϊησηοῃ Ἡ ἢ 4]] 
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ἰδο ΟΒυτο65 οὗ ΟΠ τϑιθηάοηι, πὶ ΕΡΊ5116 
ἃς σεηυΐηθ, ΟἹ ρτουπαᾶς ψὩ] ἢ ΜῈΠ]1 6 
εἰδῖοά τὴ ἴ(ῃ6 Ιπἰτοἀυςίοπ ἴο 1ἴ, 6 ἢᾶνα 
ἰῆς Βίρῃοξῖ ροβϑιῦ]α διιοϑιδίίοη, [δὶ οὗ 
ἴδο Αροβϊα Ὠ:τηβο] 
γε Ισᾶσῃ ἔτοπι Ευβοῦϊυβ᾽ [Παἴ Ῥαρίᾶς 

οἵ Ηἰεταροὶς αυοϊεὰ [ἢ]5 ἘΡΊ5116ὲ ἴῃ 
ἈΤΠΏρ5 ὯΟ ἰοΏρΕεΓ ἐχίδης.Ό ΝῸΝ Ρδρίδ8, 
ἃ5 Ἐδ ἸΘΆΤΏ ἴτοῃιλ Ιγοηδθι15, Υ. 22. 4, ΝΑ5 
ἐλ ἈΡΆΤΟΥ οὗ [οῃη, δηᾶ ἃ σοτζηρδηϊοῃ οὗ 
Ῥοίγοαρ ᾿." Τα σἰαϊεσηεηΐ 15 ΘΟ Ο υ531ν6 
ὃς ἴο [6 τοςδροῃ οὗ ἴῃς ΕΡΊ5116 ἴῃ τῃδῖ 
ἀϊξαϊεὶ οὗ Αβια ΜΙΏΟΣ ἴο ψ ] ἢ 1 νᾶ 
ΒρΘΟΔΠΪγ δα ἀσεβϑοά. 

Βυϊ ραςϑιηρ Οὔ ἴο ἴῃοβε Εδίῃοις ῃοϑα 
τποῖχς ΔΓ 1 ΟἿΓ Πδηᾶδς, δηὰ ῆο τὲ ἴῃ 6 
δεϑῖ τρτεξοηϊδᾶνοϑ οὗ [6 δασὶγ Ομυτγοῇ, 
πὸ δηὰ ἃ ΓΕΟΠΙΔΓΚΑΌΪῈ 56γ65 οὗ τδϑ!πιο- 
ηἶδς, ἩΒΟΙΠΕΙ τὸ ἔτη ἴο ἴῃ6 οἰ, ἔτ 
πιο, ἃ5 τὰ πάνθ δριιεά, ἴῃς ΕριΞι|ς 
πῶς Ξοηῖ, ΟΓΥἹ ἴο ἴοβο σΟΙΙΠΠΙ 65 ἴο 
πιο ἢ 1 τὰ5 δα ἀγοθθοα. [{ τηυβῖ δἰ νυ δΥ5 
δε τε εσαά ἴῃ σοηβ Πρ [Π6 ἐλ] δ ϑῖ 
ΒΑΙδοῖς (οΥ ᾿πέοιτηδίου (δῖ 1 85 ἠοῖ 
1δεῖγ ουπΐοτῃ ἴο αιοῖα δὴν Ὀοοΐϊ5 οὗ [6 
Νεν Τοεκίασηθηϊ (ἢ ΘΟ ρυ]ου5 ΔοσυγδοΥ, 
ΟΓ ἴο πᾶπη6 ἴπε τηΐεῖβ. [Ι͂ἢ δααγοβϑὶησ 
Βεδίδθης σι ἢ 4 ὑσόσαϑβ ψου]ὰ ἤανε ὈΕΘΏ, 
ΠΟΙ ὑ561655, ἴῃ δα ἀγοβοῖηρ ΟΣ 5 Δ 
ἔἈταλ]ατ πιῇ τη6 Αροβίοϊς πυηρϑ [ΠΘ ν᾽ 
ποῦ α βοεσὴ ἴο αν ἀδογηεα 11 πεεα]658.. 
Ἧγῶι ψὲ ἀο βηά ἰπ ἴῃ6 οᾶ56 οὗ ἴμοβα 
Ῥοτγίοπς οὗ 5.  ΡΌΙΤο, Ὡ]Οἢ σὲ δοςερίεα 
ἃ5 φεηῦπα ὈΥ ἴῃς τηοβῖ τπηϑοτιρυΐους 
αςς, γα 4]1υἱοη5, δα δρίΔΏρη5. οὗ 5:{|Κ- 
ἸῺ ᾿ῃουρῆϊβ δπὰ υἱἱεταησοβ, γοσάβ δηά 
βδηΐξῃοες ΕἸ ΡΟ ας(, 50 ἴο 5ρ6ΆΚ, ἴῃ δχ- 
δοσίδιοης οὐ δά ἰάγεϑβες ἴο τῇς ἢρατὶ δπά 
οοηφοσθηςα οὗ (ΟΠ πϑδηβ, πα οδ ου 5 οὗ 
ἕλτα Πλτ ὙΜῚ ἴῃ6 ποῦ 5 50 ποίορά 
Ὀοΐῃ οἡ ἴῃς μαι οὗ ἴῃ6 ντιΐεῖβ δηὰ οἵ 
ἴποθο ἴο σποῖῃ ἴΠ6Ὺ ψεῖα τ ηρ. [ΠῚ 6 
Ὀελι τηϊς ἴἢ τηϊη ἃ τὸ 5}|4}} ἢπά, Ἂς ἴδ 6 
τεεῦϊ οὗ σδγοίῃ} ᾿πα]υγγ, [μαΐ, σοτηραγοα 
ἘΠῚ} ΔΩ͂ Οἴδοσ ροπίοη οὗ δα] Ἔχίθηϊ, 
τε ἴᾶνα ἃ τηοβί υπ0508] “ΙΔ ΉΓΥ οὗ βιιοἢ 
ΔΙ] υϑοῃ 5 1 Τοίθσθηςε ἴο (Ὠϊ5 ΕΡΊ 5116, βυῖ 

1 Τῆις ηοιΐςε οὗ Ῥαρΐβ5 ἰς οἵ στοαὶ ἱπιροσίδῃςς. 
Ἐπεοδίας, “Η. Ε.᾽ 11. 16, 585 ἰπαὶ, δοοοτάϊηρ ἴο 
Ῥαρίας, δὲ Ρεΐεσ τηθηϊίοῃς Μαῖκ ἰπ ἢἷ5 ἥγβὶ Ερὶ5- 
ἐς, πςἢ Βς τοῖς ἰπ Ἐοτηα [56] αηὰ παὶ Πα 
οἱ οι. Βαργίοῃ, πιείδρβοσίςδγ. 866 50 
ἕας. “Η. Ἐ.᾽ 111. 25. 

2 Τῆϊς εἰαϊεσηεηῖ, 50 ΔΓ 85 τοραγᾶβ 8ὲ Το, 
ἴα: δεεη απεϑιίοηςα, Ὀυὰϊ ἀθυπάδηι ρῥτοοῖ οἵ [15 
ΕΠ ΠΥ 5 σίνεη ΌΥ Βίσῃορ Γἰρπιίοοῖ; 5866 ἢΐ5 
ἵνο δπίοῖες οὐ Ῥαρίαβ 15 ἴδε "(ΟΠ ΕΙΩΡΟΓΆΤΥ͂ 
Κενίεν,᾽ 1875. 
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δοεϊεηΐ, 1 ποῖ ἴο σοηνίησο ἴῃο56 ᾿ἯῆΟ 5ἰατί 
γΠ1} ἃ ἄχεα ορίπιοη οὗ 15 ἱττθοοης ]4]6- 
Π655 ΜῈ [Π ΘΓ οὐνῃ ΤΠΕΟΣΊ 65, γεῖ ἴο 54 {5} 
411 ΟΠΕΓ οσπτ 5, Πον εν σ ἔγοο δηα Ὀο]ὰ ἴῃ 
(ΠΟΙΓ Ἰπαα τ65, οὗ 115 δοσερίδηος ὈῪ 1ῃς 
Θαγὶγ Ομυτοῆ. 

ἘΟΣΏΘ, ἴοσ 1ηϑίδῃςε, 15 Γεργοϑθηϊθα πηοϑῖ 
ῬΕΠΈςΙΥ ὈΥ̓͂ δὲ (ΟἸεπιοπῖ, Αἀάτοββὶηρ 
186 (οπητδηβ ἢ δρουπάβ, 45 πιῖρῆςϊ Ὀ6 
εχροϑοῖθα, ἴῃ δ]] υ5᾽οη5 ἴο. [6 Ῥαυ]πα ἘΣ 
ΡΙ51165. Υεῖ 1 ψὰ ΔΡΡΙΥ ἴῃς Ὀσοδά ἰεβὶ 
οὗ ᾿πάϊςεβ, σοσρ δα, 85 ἴῃ ἴῃς οὐἀϊοη 
οὗ σϑρμασγαϊ δῃὰ Ηδγηδοκ, νι τποῖξ ΔΩΥ 
ΥἹΕΣ ἴο ΠΟΠΙΓΟΨΟΙΘΥ, νὰ Βηά ἴῃ ἰπδῖ 
ἘΡΙ51:16 Ὧο 1655 [δὴ βενθβηΐδεη Ῥᾶββᾶρδβ 
ὈΕΑΓΏΡ, ΤΊΟΤΟ ΟΥ 1655 5δἰϑίδοίογυ ᾿ηάϊοᾶ- 
ἘΠ οἢ5 οὗ ἰδτα ]πατν ἢ δὲ Ῥοίοτς ψοσάς 
Δα (Ππουρῃϊ5, ἃ ἰάγροῦ ὨΏΡΕΓ 1 Ῥτοροῦ- 
ὕοῃ ἤδη Ἔνεὴ ἴῃς τείδγθηοος ἴο ΒΟπηδηβ 
(18), ἴο τ (ογ. (23), 2 Οοσ. (5), Οἱ. (6), 
ἘΡἢ. (12) : ἸΑῦρεσ ὄνβὴ ἴῃδῃ ἴο [ῃς6 ΕΡΙ- 
5:16 ἴο ἴη6 Ἡδῦτονβ, ἢ πο, ἃ5. 15 
ΜΕῚ1 Κηονα, τἴῃὴ6 πη οὗ 8. ΟἸ]οχηθηῖ 
ΜΒ 50 ἰΠΟΓΟΌΡὮΪΙ ἱπηρτορηδῖθά ἰἢδὶ 
οΠς5 οὗ ΒΙρΡὮ δυϊμοῦ πᾶνε δι ρυϊοὰ 
ἴο δἰπὶ 115 δ ΠουβρΡ. ΝῸΓ 15 τῃϊς σ6- 
ὭΕΙΆΙ ΙΏΡΓΟΒΒΙΟ τηδίοτα}}γ πρακοηδά 
ἤδη Ὲ Ἔχ 6 (ἢ 6 ΓΟίδγθη 65 ἴῃ ἀοῖἴ81). 
ΘΟΙΏ οὗ ἴῃθ656 ρᾶϑϑαρθϑδ ἃ16 οἰϊδα ἰῃ 16 
[οἸ]ονίηρ σοτητηθηΐαγυ, 566 ποίθ8 οἡ οἢἢ. 
1. τό, 19, 1ϊ. 21; [Π6Ὺ ἰθαᾶνα 4 ἀϊβιϊηςῖ 
Πρτοϑϑίοη ἴπδὶ ἴῃ 6 ττιοσ δὰ θὲ Ῥείεοσβ 
Ἐρίδεα ὑγεβεηὶΐ ἴο 158 τηϊηὰ, δῃηάὰ μδὰ 
τοάβοῃ ἴο Ῥεῖϊενε [Πδὶ 1 τηθϑὶ ἢν Ὀ6Θη 
ΚΟΥ ἴο ἢὶ5 τϑδάθιβ. Τογα ἅτ ἔνο 
Τοίογθηοθβ ἴο 1 Ῥεῖ, 1). 13, 1σ, 1π [ὴ6 
Ἡονγ-αἸδοονεγοα ροτζὕοη οὗ 81 (]ε θη 5 
ἘΡΊ 5116. 866 88 ΣΧ. δηὰ {χ1. 
ΤΠ ΟἿΪΥ ΟἾΠΕΙ Ὑτιῖοῦ οὐὗὁἨ ὙΟΤΥ ΘΑΙΪΥ 

ἀαῖϊς ΠΟ τσϑρσζθβοηῖϊς 1Π ΔΩΥ 56η56 (ἢς 
Ομυτοὴ οὗ Ἐοπια 15 Ηδεπηᾶβ. [1η ἢϊς 
ψγ 6 }1-Κηόνῃ, Ὀυϊ Δ ης 11] τνοτκ, ἴῃς 56 Ρ- 
Πο͵τα, νεῦῪ ἔδν οἶθασ χυοίδιοηϑβ ἀγὸ ἰουηά 
ἤτοι δΔὴΥ ὈοοΟΪκς οὗ ἴῃς Νεν Τοϑίδιηθηϊ. 
Η!5 ναρσιις δηά ᾿πδοσιγαῖα 5. }]6, Ὀοΐῃ ἃ5 
Τοραγὰβ τπουρηϊ δηᾶ τῃ6 ἐχργϑϑϑίοη οὗ 
τπουρμῖ, του] δθοπὶ Ἰησοταρ δ] 6 πιῇ 
Πα 15 οδιθ ἃ ἀϊρ]οπιδῖῖς ὄχδοιιαάθ. 
5111 1τὴ6 ἴτᾶσαβ οὗ ἔδυ α  ] [ἢ15 
ἘΡΊ5116 ἅγα πυτδσοιιβ ηἀ [Ο]ΥΔΌΪΥ οἶθατ. 
δ δάορίβ5 ἤριεβ οὗ βρθεοῇ σοϊηπηοη 
ἴπ 81 Ῥεῖεγ, ὄεχργεβϑεβ ἀοοίσηδὶ νον ἰὴ 
5:1114Ὁ Ἰδηριαρο, δηά [που ρἢ ἢ οδηποὶ 
Ὀ6 τε! δὰ ὑροη 85 δὴ ἰηάεροπηάδηΐϊ δυῖῃο- 
τιν, ἢ6 τηῦβὶ Ὀ6 τεραγάθα ἃ5. οὔδ ἡποβα 
ποίϊοα5 Παιτηοηΐζα ἩΣῊ ἴἤοβα ΜΠϊοἢ, ἃς 
411 δάτωϊϊ, ἰῃ [16 σουχεα οἵ ἴῆ6 ποχῖ Ἷϑῇ»- 
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ἴυχσγ Ῥτονα ἴῆ6 υηΐϊνογβδὶ γοοοριίοη οὗ [18 
ἘΡΙ5116 Ὁγ τ 6 ΟΒυγο 65 οὗ ΟΠ τιβιθηά μη. 
γε πὶ ἴο ἴΠ6 Εαϑῖ; ἴο (ῆοβ6 ΕδίΠοΣς 

ΠΟ τοργόβοης ἴῃ6 Ομυτοῆες οὐ Αϑὶ4 
ΜίποΥ τηοβί σοϊῃρ είεὶγ. ὙΠΕΙα 6 πᾶγα 
Ῥοβιεννα δηά τηοβῖ πηροτγίδηϊ γεϑυϊῖ5. Οὗ 
411 τὴς Θαυὶγ Εδίμειβ ποῆθ βίδπα ῃρῆοσ 
ἴῃ σμαγαοῖοῦ δηά ροϑβιίίοη, ἤοπα ἃζα εἢ- 
Ἐ|]|6 ἃ ἴο, οὐ ἢανο γϑοοὶνϑα, ΟΣ σονοῦθῆσδ 
ἴ1η4ῃ Ῥοϊγοαγρ', [6 ἐδ] ἀἰδοῖρὶα οὗ 
5: Τοῆη, 5αϊηϊ δηᾶὰ σῃδγίγσ, ΒΙϑῇορ οὗ 
ΘΙΎΥΤΩα, δ ἴἢ6 εἷοβα οὗ ἴΠ6 ἢγβέ σϑῃ- 
(ΠΓΥ, ἃ τᾶ ψῆοῸ νοῦ [ἢ6 οτονῃ οὗ [Π6 
Ῥτομλδοα ἴῃ ἴῃ6 Ῥοοκ οἱ Ἀονεϊαδίίοη, 
1ϊ, το, ἴο ἢϊπΔ ψ ῆο ἴῃ ἴῃς ποὺ οὗ {Π|4] 
βου “Ὅς (Δ Π1 υπῖο ἀεδῖῃ." ΝΟΥ 
ἴῃ ἴῃς Ερίδι]ῖ6 οὗ ἴμαὶ στεαῖ Βίϑῆορ δα- 
ἀτεϑϑοά ἴο [6 ῬΠΠΡΡΙΔἢ5 ἴΠδσα ἃσὰ απο- 
ἰαἰο 5 ἔγοῃ οὖν ἘΡι51]16 50 αἀἰδηοϊς ἀπά 
50 δοουταῖία, ἴῃαϊ 0 οἵς αι 5Π 05 ἴδ 
ίλοῖ. ὙΠΕΙ͂Γ ΟἿΪΥ τοϑοῦγοθ 15.8 σοοκ] 655, 
δη, γὰ σηιϑὶ δαα, (1}]6 δἰζειηρὶ ἴο ἀΪ5- 
Ῥζονα ἴδε δυιῃεηίο οὗ ῬοΙγολτρ᾿5 Ε- 
ῬΊ5116, 1ῃ 8ρι6 οὗ 4}} τῆς βίτοηροϑβὲ ᾿πηΔρ]- 
ὯΔΌ]6 αἰϊοδίδιοηῃ ἴὁὼ 115 υπαϊεβιοηςα 
Τοοδρίίοη ἰῇ ΘΑΙΥ͂ ἃρε8. Τὰς σϑδάοῦ 
πορὰ θυ Ρίδηοσο δ ἴῃ6 ράϑϑαρθϑ γοσῃ ἴῃδὶ 
Ερίβῖία τείοιτεα ἴο ἴῃ [15 (ὐοτη πη ΔΓ 
ΟΥ σοηΒΡ ΠΟ ΒΙΥ τηαῦκοα ἴὰ τ 6 ΤΩΔΙΡΊΩ 
οὗ [Π6 εὐϊοηβ οὗ Βιβῇῆορ ]δοοῦβοῃ, οὗ 
Ηοίοϊο, δῃὰ οὗ σεῦμασγάς δηὰ Ηδζγηδοῖς, 
ἴο 6 5διΙ5ῆθα τμδὶ δὲ Ῥοϊγοδῦρ, ἴπ6 ἀΪ5- 
ΟἾρΙῈ οὗ ὅ8ι 7οδη, ἴῃ6 βίδυποι Ο]Π]ΟΟΙ 
δηὰ δάψησογ οὗ δῖ Ρδυ], ἄνες ἢ 5ρ6- 
οἶα] βαγηδϑίηθϑ5 ὕροη ἴῃς ἰοΔοῃϊηρ οὗ 8 
Ῥοίοσ ἴῃ οὖσ Εριϑις", 
ε προοὰ τοὶ ἀϊδοιδ8 ἴῇ6 αυεβίοῃ 

1 Οη Ῥοϊγοδζρ 566 ἴπε δχἰιδιυςίῖνε δυίῖοϊς ὉΥ 
Ὑ Ἂ Τἰρμιίοοϊ ἴῃ ἴῃς “(οπίεμπιρογαγγ Ἐενίενν, 

ΑΥ̓͂, 1875; ἴα ἀεα]ς ἱποσουρὶν χὰ ἴπ6 ἴῃ- 
[εχ] 45 611 δ8 Ἔχίθσῃλδὶ ὑσοοίβ οὗ ἴῃς δυϊῃεοη- 
εἰοῖῖγ οὗ πἰ5 Ερίβι]ε. Τῆς ἀαῖς οὗ ῬοΪγολτρ᾽ 5 
ἀδαῖὶ μ85 Ὀδεη ἸαΐεὶΥ δβί Ὀ]15ῃηθά, 1Π ἃ ἸΩΔΏΠΟΥ 
Βα ἰϑίδοιοΟΥΥ ἴοὸ 411} οὔ ἶο5. (4.5. Η]ρεη(ε]ά, 1.1Ρ- 
5ἰυ5, αῃὰ Εἰ, ἘΘπδη), ὉΥ ἱπβογιρίϊίουβ οὗ σῇ ]οἢ ἃ 
ἔα}} δοοουηῖ πᾶ5 Ὀδδη σίνεηῃ Ὁγ Μ. Υ̓δἀἀϊησίοῃ. 
11 πιυκῖ ἤᾶνε ἴακϑη ρίδος Ὀεΐνεςη Α. Ὁ. 154 δηὰ 
Α.ὮὉ. 166. γε Κηον ἔγοπι Ῥοϊγοδσρ᾽5 οἴνῃ 5ἰαῖθς- 
τηθηΐ [δαὶ ἢς παὰ ἴθ Ὀδοη 86 γεᾶτϑ ἃ ( ἢγβ[1Δ} ; 
δηά ἢς νγὰ5 ργοῦδὈΪΥ ποῖ πηυςἢ 1655 [ΔῊ 100 γεδῖβ 
οἷά. ηε Βανε ἴδ. ἃ ῥγδοίΐ δ! σΟὨΘΙΏΡΟΓΑΓΥ͂ 
ἰΘ5 ΕἸ ΟΩΥ ἴο ἴΠ6 τεσεριίου οὗ ουν ΕρίβιΪς ἴῃ Αϑία 
Μίποσ. 866 ἰῇῃς ποίς ἰὴ οὶ. 11. Ρ. 163 οὗ “" Ρα- 
ἰγθ5 Αροϑίο]οϊ, Οεομαγάϊς δηὰ Αἰατήζεν, αηὰ 
Βρ. Γἰρμτίοοι, 1], ς. 

5 1 15 βοῃεν δὶ σου καῦὺϊς ἴπαὶ ῬοΪγοῶτΡ 
᾿ιδς ἃ ἰάγσεσ Ὡὐτοεῦ οὗ ρᾶββθάσοβ ενϊἀθητγ ἰΔΚεὴ 
ἔτοιῃ [815 ἘΡ βί]6 (δὴ ἴτοτῃ δὴν οἱ ἴῃς Ῥαυ]ης 
ἘΡ 511ε5. ΤῊΪ5 βενβ ἴῃ ρεου Υν βίσοηρ ἱπλ- 
Ῥτεβϑίοη ψ ἢ οι ἰὸ ἢδὰ τηδὰς ὕροὴ ἰδ πιϊπάβ οὗ 
(Οἰιεϊϑιἰλῃϑβ ἰῷ Αϑία Μίηοσ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΜΠΕΙΠΕΓ Τυπιη Μασίγσ πδὰ τοδλα τῆϊς 
ΕρΙ5Ε16. [1 15 ψὰὶ] Κπονῃ παῖ ἴῃ δἅ- 
ἀγαβϑιηρ ἢϑαῖῃθηβ ἀπά ὑποομνετίοα [6ν7ν8 
[Πδΐ νειοῦ Πδα πὸ οσοδϑίοῃ ἔοσ απυοϊηρ 
Ομ πβίίδη τνοσκβ, ἀπὰ παῖ τἴῆ6 ον ἄδηςα 
οὗ ἢ]5 δια] τιν νυ [6 Οοβροὶβ δηὰ 
[ὴ6 Ῥαυϊ πα ΕἸ 5.165 γοϑῖβ οὐ ἀδράποοης 
ΤΑΊΠΟΓ [Δ Οἡ ροβιῖίνα ἀδία. Ὑεῖξ ἴγδοοβ 
ἴἢθγθ δ.6----ϑΟ σον 1655 αἰσδμος τἢ8η 
ἴμοβε ψὨοἢ ἴῃ ΟἸΠΟΙ σὯ565 να βδιὶϑδεοά 
ΙΔοϑῖ Οὔ ς05---ΟὗἨ ΓΑΔ ΑΓ ἩΠῺ ΟἿΣ 
ΑΡροϑβιϊθ᾽ 5 τϑδο ίηρ δηὰ ἰδηριιαρο. ὙΝ1}- 
Θυϊ οἰαἰπιίηρ ᾿ἰπὶ ἃ5 ἃ ἱ ῖπε655 6 Βοϊ]ὰ 
[παὶ ᾿ς [ΕΘΌΩΟΩΥ 5 (Δ ἔγοζη δᾶνεγϑθθ 
το [Π6 σεηδταὶ σεοορίίοῃ οὗ οὐὖγ ΕἘρίϑΞεὶς 
ἴῃ. Ὦ15 Ππη6. 

Ιὴ (Π6 βεοοῃά δηᾶ δι ρατὶ οὗ ἴῃ6 
{τὰ σοηΐυε5 νῈ ἤᾶνα ἃ ποδί οὗ υη- 
αιεδθοπεα δηὰ ὑπαπεϑοηδοϊς διιοςῖα- 
6Ιοη5. Κοχγοιηγοβὶ βδίδηαβ ᾿γϑῆϑυβ, ἃ. σδῃ 
Τοριοϑοηῖης Ὀοῖῃ ἴῃ6 Ἐδϑὶ δηᾶὰ τἢ6 
γήοσι. Βοχγῃ 1 Α514 Μίηοσ, δηά εὐἀποδλιοα 
ΠΟΘΙ ῬοΪγοαῦρ, Ῥγεβυγιοσ δηά, δῇοσς 
Ῥοιϊΐηυς οὗ 1ἴῃ6 βδῶὴςε στεαὶ [ΟΠ Θ 1 η6 
50800], ΒΙΞῆοΡ οὗ {6 Ομυτγοὶ οὗ ἃ, γο 5, 
ΜῸ} Κηονῃ ἂὲ Ἀοπῆα ψΏογαε μ6 σορτο- 
βοηϊεα 8ἃ5 δι αββϑδαου ἴῃ (ῃυσοθος οὗ 
δῦ, Ιτϑρϑοὺβ ΠΟ Π65 ΘΥΕΤΥ οἶδὶπὶ 
ὌΡΟΩ ΟΣ δοοδρίδῃηςς οὗ ἢϊς [6ϑ! ΓΔ ΟΩΥ ; 
Δη4α [ἢδϊ ἰΘΒΕἸΏΟΏΥ 15 ροϑιῖνε δηα ςοη- 
αἰυδῖνΕ. Ἠΐ5 υοϊδ[οηβ ᾶἃσὲ οἶθασ δηῃὰ 
οορίουβ: ἰῃ ἕδος ΤΟΥ δῖα δάἀπηεα 85 
ΒΌΟΙ ὈΥ 411 οὔτῖοθ. Βυϊῖ 'ῃ Ιτεηθθς Μὰ 
ἢδνθα, ἴῃ 41} φιοϑβίίοηβ οὗ ϑοεπρίυταὶ σβοη- 
Ἰοϊἴγ, 16 αὐϊδοηίδῦνα ἰοΘὈσΊΟηΥ οὗ τς 
ΜΏοΪ]6 ΟΠυτςἢ. 
γε Δὴγ δάνοιβα συ οηγ' ἔγοτη 

ὙΠ ΟΙΒ οὗ 1Π6 βδεςοπα σδῃῖυτΥ δ]οσεά, τἴ 
ταῖς Ὀς ψόοσ πἢ}]6 ἴο δάάιςς (Ἰδσηςαϊ 
οὗ Αἰεχδηάγια, Τογίυ] δὴ δὰ Οπρθη 
ἃ5 ΜΙΓΏΘ5565; 1 ΟΟΥΔΙΏΪΥ 15 οτ οὗὐ- 
βασνὶης [π4ἰ ΘΔοἢ οὗ [656 Ὑτιῖοῖβ ρσονεβ 
1μαῖ Π6 δῃηὰά ἢ]5 τεδάδιβ ΨΈΤῈ ὥοΐ 1655 
ΤΑΥΔΙΠΑΥ ὙΠ οὐγ ἘΡί5116--- ἢ ἢ 186 γ 
αυοία τεροαῖθαϊγ πὰ εἰποῦσ ἜΧΡΓΕ55]γ, 

1 ΤΊα ΟὨΪΥ δχοερίίοη 5 [πε Μαυταιοσίαπ ( δῆοῃ, 
ὙΠ ἢ οπιδῖβ ἰῃς Ἐρί511ε5 οἱ 81 Ῥεῖεσ ἴῃ 115 115ὲ 
οὗ σαποηϊοδὶ Ὀοοῖκβ. Ἐουΐῆ, δοὰ ἴῃς οὐῦςς 
σβοσὶ ἢς αυοίεδ, δοοουηῖ ἔοσ ἴΠ6 ΟΠ 551: ἢ ὈΥ 
ἴΠε ταρτηδηΐδσυ δηὰ ἱταρεσίεςὶ βίαϊε οὗ ἴῃς ἀοοσυ- 
τηοηΐ ἴῃ ἴῃς ροπίοη ψ ἤοτα ἴἢ6 ποῖϊος οὐρῶὶ ἴο 
Ὦανςε οοσυστοα. ὅες “Κεὶ. 5.᾽ Το. 3. Ρ. 424. 
Ὗς ἢανε ἰπ ἰδεῖ, ἰο δὲ Βρ. ἰρδμιίοσι᾽ 5 νοσάς, 
“ΔΠ ὑῃ5Κ|} 1] [κἰἶπ ἰγδηβ]δίίοη ἔγοτη ἃ Ἰοβῖ 
Οτεεΐ οτὶρῖπδὶ," δἀπὰ ““ἴπῸὸ ἜὌχίδπς ΘΟΡῪ οὗ τδὲς 
{δ 5]αιἱοὴ δὰ5 Ὀδοη το ΌὉΥ δῇ εχίσεσμεὶν 
σΆΓΟΪο55 δοσίῦθ, δπὰ ἰς (}} οὗ οἱοτῖςδὶ οστγοσβ.᾿ἢ 
ὅες “(οηῖ. Ε.᾽ 1873, Οεἰουετ, Ρ..836. 



ΤΗΕ ΕἸΒΚΟΤ ΕΡΙΘΤΙῈ ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

οἵ πὴδὶ 15 οὗ δαυλὶ, : ποῖ Πίσῇοσ ἱπηροτῖ- 
8η06, ἰη Πα] υποοηβοῖοι5 4115] ο0η5---ἢδη 
σι} ἰἢ6 Ενδηρο  5ῖ5 πα [Π6 τι ηρ8 οὗ 
δὲ Ρδὺ]. Οπρθη ἱπαἀθεὰ [αἴθ ροϑινεῖγ, 
'ῃ σρολκίως οἵ ἀουρίς ταϊδεα 85 ἴο ἴῃς 
δι εητον οὗ ἴῃς ϑοοοηα Ἐριϑι]ο, τμαῖ 
τὴς ἢιβῖ ναβ δοκηονὶεαρεὰ Ὀγ ἃ}} 5 
δεμυϊπα: δε αυοΐες 1 ἐγοαυθηῖίνγ, δπὰ 
ἘΞΡΕΟΙΔΙΥ 1η τείοσοηςα ἴο ἴῃς τηοϑὶ οἢδ- 
τας βίο ροϊηῖβ ἴῃ ἴὰ6 Αροϑσί θ᾽ 5 ἰθδοὶ- 
ἴηζ, Ζ. 5. εἢι. 111, 18----21. 
ΤῈ τειν οὗ (ἢ ταν ΟΠυτοῖ 

᾽5 συιησηοα ὉῈΡ Ὁγ Εμβοῦιι5, “Η. Ἐ.᾽ παι. 
23. 3. Ηε ρἴδςοεβ ἴἴ διηοηρ ἴπο56 Ἡτηρ5 
δὺυουϊ ψὩΙΓἢ πὸ αι δϑίοη νγὰβ8 ΟΥΟΣ Σαὶβθα, 
πὸ ἀουδῖ ἐνεγ ἐπιεγίδι ηδα ΟΥ̓ ΔῊ ΡΟΓΟΒ 
οἵ τ1ε (δίμο)ῖς Ομυτοῖ',ς 

ΒΒ. ΪἹΝΤΕΒΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ, 

Τῆς ἀοροηᾶβ ὉΡοὴ ἃ ναγοῖγ οὗ ροϊηΐϑ, 
ἴο τηοκὶ οὗ ψῃϊοῖ δἰϊθηῖοπ Ὑν}}} Ὀ6 ἀ}- 
τεςιοἃ τῆτουρποιξ ἴπε 19] νης Οοτ- 
τηθηΐδτγ. ἮἩδτα Καὶ ΤΊΏΔΥ 5 ΠῆΕςε ἴο ΠΟΙ͂ςΘ, 
(1) Τῆς τηδίσδιῖοπϑβ οἵ ρεῦβοηδ] σῃατγαςίοσ, 
ὈΠΡΗη655 οὗ ἤἈΟΡΟ, ἔεγνουγ οἵ ἴονθ, 
ΒΊΓΟΠΡ ὈΕΙΒΟΠΔ] δίίδοῃιηθηῖ ἴὸ ἴῃ6 84- 
υἱοῦγ, δίηρι ας ΠΌΠ ΠΥ, 5 ἢ εῖινη---ἂθ ἴῃ 
ἴῃς Οοβρεὶ οὗ 51 Μαικ νυτιτθη, ἃ5. πιοϑί 
σπςς δάμη, υὑπάσϑσ Ηἰβ ἰηθυθδηςς, ΤΠ ποῖ 
ῬεΙβοῦδὶ ϑυρεπηίοηάσητςο ---ὮΥ 8 κ5ἴυ- 
ἀϊοιις ΟΠ 5590 σὲ αἱἱ τείεσγεηςς ἴο ἢἰ5 
υηπσυοοιοηδα ΡΟ ΠΟη 45. [Οσεπηοβῖ ἈΠΟ 
[ῃς ΑΡοβίϊεβ, πᾶὺ, ὄνϑὴ ἴο ἴῃς βρϑοΐδὶ 
τηλῖῖς οὗ Πινῖπα δρργορδί συ σοηΐειτοά 
ὕροη ἢὶπὶ Ὀγ οὖγ 1οτα ἦς, (2) ΤΠα ἢδτ- 
ἸΏΟΩΥ οὗ ΠΙῚ8 τεδοῆίησ, δπὰ τηοάς οὗ 
αθηρ ἴῃ6 δηςίεης δετιρίυτοβ, ἢ τ παῖς 
ΝῸ ἤάνα τοιῃδικοά ἴῃ ἢ15 βρϑδοῦξβ τσϑ- 
εοτἄεα ἴῃ τῆς Αοῖδ, ἃ ροϊηΐ οὗ ρτεϑαῖ 1π|- 
Ροτίδηςο, οὐ ὙΠΟ 58ε6 “Ἰπἰτοάἀυοίοη 
ἴο Αςῖς, Ρ. 2320... (2) ΤΊ ποιῖςεβ οὗ ἴῃ6 
οοηϑτατοη οὗ ΟΠυτομ 65 τς ἢ δα δα- 
ἀγοβϑοὰ : 1 15 Ἔν ἀθηἘγ {Π6Ὸ 5816 848 (ἢδὲ 
πῇ της ἢ πον σεῖς ἰεῖ ὃν δὲ Ῥαι], 
ῬΙΕΘΌγ ΟΞ ἅΓῈ Τοσορ πο 45 ἴῃς ρονθπι- 
Ἰὴς Ὀοὰγ ἐπ δδοῦ σορητηυηγ. Θυθοτζα!- 
πδῖο ΟΠ ΠΟΓ5, ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἀδᾶοοηϑ, ἃΧ6 Π16ῃ- 
ποηρά, Ὀυξ ποῖ 850 αἰπΈ ΠΟΥ 45 ἴο ᾿ΠΠΡΪΥῪ 
ἴμοΓ ρζοποσαὶ αχίβίεηοθ ἃ5 ἃ ϑδρδῖδαίθ 
ΟἿΟΣ ; 566 ποῖδϑβ οἡ οὔ. ν. σ ᾧ {ἢ ΔῺΥ 
αἴες ΒΙΞΠΟΡ5 85 ἀϊἰξῇηςϊ ἔγοπι Ῥγοβογίειβ 
πετο ΔΙΓΟΔαγ δρροϊηϊοά, [πο ἃ ῃοῖ 50 
δήἀτεοδθεὰ οἵ ἀεϑίρπαϊθα ἴῃ 115 ΕἸ 5116. 

1 ΤῊο δχίεσμαϊ [ες ΠΟΩΥ 15 [Αἰ ΓΥ 5ἰαϊθά ὉΥ 
Ῥανάβοη, ννῆο μοϊἀς ἰξ ἴο Ὅς τηοβὶ βαϊϑίδοϊουγ.- 
"Ἱποάποοπ ἴο Ν. Τ᾿ Νοϊ. 111. 
2. ὅ6ε ποῖεξ ΟἹ ἰΐ. 4) πὰ ν. 2. 
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Βυῖ πέτα 18 ὯῸ τϑδϑοηδῦϊα τουηᾶ ἴου 
ἀουσίηρς ταὶ ἩΠ ΠΪη 8. ΥΕΙΥ͂ ἴδ Ὑγεδῖβ 
ἴτοῦῃ ἴῃ6 ἀδῖα οὗ [ῃ15. Ἐριβιὶθ, 1 ποῖ ἴῃ 
ΟΥΟΙῪ ΟΠυΓΟΝ, σΟΥΔΙΪΥ 10 41} 1Π6 τηοβῖ 
ἐπηροστίδης Ομυσοθεβ οὗ Αβία Μίμοσ, (Π6 
ροννεῖβ, ἢγϑὶ δχογοϊϑεὰ ΌὈΥ Ῥγδβϑγίεγθ ς0]- 
ἸεςτνοὶΥ οσ ᾿ηἀινιάυαὶν, ἀενοϊνοὰ ὑροη 
ΒΙΘΒΟΡ5, διοδί ὑγοῦθ ΌΪν υὑπάθσ {86 ἰηῆυ- 
δῆς δηὰ δυιῃμοῦῖν οὗ 8ὲ ]Ϊοη. [ἢ ἔδεϊ, 
ἴο ΜΗδίονου οδυδα 1 δ  Ὀδ αἰζρυϊοά, 
[6 ἘΡΙ51)65 οὗ Ῥοϊγοδι δηά ἱρῃδίϊι5, [ἢ 6 
ΠΟΠΙΘΙΏΡΟΙΑΙΥ ενϊάεποο οἱ Ηδοροϑῖρρι5, 
δηὰ τἢ6 σοπουστεηΐϊ ποίο65 1η 411 Ἔχίδης 
τι τηρθ οὐ [86 βεοοῃὰ οθηΐζυτυ, τους 
ἴη6 οχίδίθηοα δπα τστεσορηϊβεαὰ ροϑιίτοη 
οὗ Βίϑῆορβ 85 ἀεροβιίδγιεβ οἵ Αροβίοὶ]!ς 
δυῖ δοῦν. ὙΤῇδ ποίΐσο5. ἴῃ [15 ΕΡΙ51:16 
Ὀεϊοηρ, Ῥεγοπά σοί ΤΟ ΣσΥ ἴο [86 ῥτ]- 
την δηα 845 γεῖ υπἀενεϊορεα οοῃλίϊ- 
{τοῦ οὗ ἴὩ6 Ομυτο. (4) Ατρυπιοηΐβ 
ἔτοτη 5ῖγ]6, υϑαρὲ οὗ πνογάϑς, οοστεϑροῃά- 
ἐηςθ5 ἡ] Οἴδοῦ ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΔΙΥ ΡοΟΓΟη 5 
οὗ ϑοτρίυτα που]ὰ σϑασῖγα ἃ 5ρεςοῖα] ἴγθᾶ- 
456 ἴο ἀθδὶ πὰ ὅδε δάἀδαιδίοϊγ. Ιἰ 
ΙΏΔΥ δ6 ὨΠοραά τΠδὶ ἴΠ6 τοδάθσ οἵ [ἢΠ]5 
Ο(οτηπ ὨΙΑΤΥ Ἡ1}} Πηὰ Ξυῆηοϊεπξ ἴο 545 
λα, δηᾶ τἢδὲ τῃ6 ᾿ηνεπιψαίοη, 1 Ρυτ- 
βιι6α ζαἰνὶν δἀπὰ τπογουρὮϊγ, Ν1}1 1556 ἴῃ 
ἴ(ἢς σοπῆττηδίοη οὗ 4}} ρσεοθάϊηρ ἂγρι- 
Τηρηΐ5, δη οἴδοσβ οὗ ἃ 5: }} ΔΓ ΟΠδσδοῖου 
ὙΠΙΟΐ μαννα Ἰοηρ 5: ἰ5ῆεἃ υπρἰδϑθθα 
οὔΕἰς5. [{ Ὑ}} θὲ {ε]ξ το Ὅς οεγίδιῃ ἴῃδῖ 
ἴῃ 1815 ΕΡΙ51]ῖ6Σ νὰ ἢᾶνε 86 τεδοδίηρ οὗ 
τας Αροβῶϊθ ψῆο 18 δ οὔςὰ {86 βρεοῖϊδὶ 
Τερσγοβοηίδίνε οὗ ἴῃ6 οτρῖπαὶ Αροϑίοϊὶς 
Ὀοάγ, δηά, ἐορεῖίμεσ ψ ἢ 81 Ῥαδὶ], σου- 
βρίςυοιβ ἀπιοὴρ (6 οἢϊοῖ ἐουηάοτα δηὰ 
ἰοδοῃοῖ5 οὗ ἴῃς (Ὠγϑιίδη Ομυτοῇ. 

δ 7. ΒΕΛΕΙΝΟ ΟΝ ΤῊΕ 5ΤΑΤῈ ΟΕ ΤΗΕ 
ἈΑΡΟΞΘΤΟΙΙΟ Γ(ἩΥΕΟΗ. 

ΤῊϊβ ΕΡ 5116, 1 τὰ δάγαϊςξ [ῃ6 ροϊηΐϊβ 
Βεῖα δἀνδηςεά δηὰ ἀείθηαεδα, ρίνεϑ τ.5 ἃ 
᾿ινεῖγ 1]υϑιταοη οὗ [Π6 τοϊδῖνα ροβιτοη 
οὗ ἴῃε Αροβίοϊς Ῥοάγ στεργοβϑεηϊοα ὈῪ 
δὲ Ῥεῖοσ, δηὰ οὗ ἴῃε ἄροβῖς οὗ ἴῃς. σεη- 
165: ἐῆαῖ Αροϑβίὶβα νἤοβα ναβί βεϊὰ οἵ 

1 Ἐὸὸγ [πἰβ γε πᾶνε [ἢ 6 ὙΟΥΥ ΘΑΥΥ δηᾶ ρῥοβίεῖνα 
βἰδίοτηθηίβ οὗ (]θπι. ΑἸοχ. ἂρ. Ευ5. “Η. Ε.᾽ 111. 
23, ἀῃὰ ΤΟΥ] απ, “αν, Ματο.᾿ ΙΝ. 5. 966 4150 
“(οπβί. Αροβί.᾽ 11. ς. χῖν. ὙΠῈΡ 65 ΔΓ 
υοϊεά ἴῃ ἴδ σοτηση ὨΑΥΥ οἡ ἴῃς ὈοοΪς οἱ δνε- 
Ἰαϊΐοα, ποῖς Ε' οἢ Ὁ. 20, οἢ. '. 'νηε ΤΙΔΥ ἱπΐοσ 
ἴτοσα ἴδε Ἐρίβι]Ὲ οὐ (]Ἱεηδηὶ οὗ οιπς ἴπδὶ ἃ 
β᾽ ΠῊ ΑΓ σουτοο Ῥγ85 ρυτϑυοα αἱ Κοιης δὰ (ογϊπιῃ 
Ὀγ ἴῃ Αροϑβίϊες σῇῆο ἑοιηάοα οὐ ογρδηϊβεα ἰποὶς 

ἀγοθε8; 566 “(], ΕΒ. δὰ (οχ,᾽ ς. 44. 
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Ἰλθου, οοσυριοὰ ᾿ηἀορθη θην οὗ τῃ6 
οτρίπαὶ Ὀοάγ, πιρῆς Ὀς Ποϊὰ ἴο βυρροϑῖ, 
1 ποῖ ἴο υ5Εγ, νιεῖνα ΜΙ Οἢ οὗ ἰΔῖα γϑᾶσϑ 
αν Ὀδθὴ ΥνἹογουϑν τηδϊηϊδιποα, δηά 
αν δχογοιβοα 4 ἀεϊοϊεσίοιι5 Ἰηβυσδποα 
ΡΟ ἴδε ἰοδάθτς οὗ ορἱῃηϊοῦ ἰῇ 501Π16 
αυατίοτα οὗ ἴπ6 ΟΒυτοῇ. 

νηαὶ νὰ πᾶνα βϑϑῆ 15 ἃ ἀϊβιίηοϊ σό- 
οοσηϊοη ὈΥ̓ ὅὲ Ρεῖεσ οὗ ἴΠ6 βουηάῃοϑ85 
δΔηἋ οοτῃρ᾽ οΐθηθϑϑ οὗ ἢ γουη ΓΑ ΡΟΒ116 8 
τοδοδίηρ, ἃ τοσορηϊοη ψὮ]Οἢ δὲ [ηδῖ της 
νγ8ἃ5 τηοβὶ ᾿πηροσίδηΐϊ, 1 ποῖ ᾿πα 5 ρΟΏ54 0 6 
ἴο ἴπ6 ρεποῖαὶ τεσερίοη οὗ {πᾶὶ Αροβἕε β 
οἰαϊπι5. Ἦν ε ΓΔΥ Ῥεσῇδρ5 ὃς ᾿υ5|ῆ6ἀ 1η 
αἰ δαῦηρ ἴο ἘΠ ]15 τεσορτ!οη {πε ἔδει [Πα 
ἴδοξβο ΕΡριβ1165, ὙΠΟ ἀγα τοραγά δα Ὀγ ΒΟ 6 
οὐ ς5 45 δηϊδροηϊβις ἴὸ Ῥείσηα ἀοΟΙΤΏ6, 
ὝΟΓΟ δοςσορίεηΩ ὈΥ 411 {πὸ ΟΒυσο 65 οἵ 
Ευτορο δῃὰ Αϑία Μίποσ, 1 δῃοσγί ὉΥ 4}} 
ΟΠυγο 65 σερταβοηϊθα Ὀγ1Π6 οδυγν Εδίῃοτσ, 
Ζ. Ρ. Ῥοϊγοδηνδηά Ισϑηφοῦ5, 0 ὙΠΟΙΏΘ οὐ 
[ἢ κἰτοηροϑβῖ δἰ[οϑίδιοηβ ἴο ἴῃς τοοθρίοη 
οἵ ἴῃῆ6 Οδηοηϊοδλὶ ϑοχιρίυσοθ. ΝΟΣ 15 1}}15 
ΤΟΟΟρη: ΟῚ 655 πῃ ροτίδηϊ ἃ5 ΠΟ Ρ]οἴο]ν 
οὐζης ΔΑ ἴῃ6 ρῥτουπᾶθ οὐ ψΏΟἢ 
τηοάογῃ ϑβρθουϊδιίοη ἢδ5 αἴϊειηρῖθα ἴο 
ον γον (6 δυοῖν οὗ [ἢ ε]άοσ 
ΑΡροϑβίϊθβ, σεργεβεηης ἴΠ6 πὶ 85 ἱτροῖ- 
δ Εγ ἱαρυεὰ ἢ τῃῆ6 τὰς ΟΠπηβίδη 
ὈΓΠοὶρ] 65 νοῦ 81 Ῥαῖ] ΘΟ ΒΒ ΠΥ 
δηἀ ρονογῆι γ Ὁρμ 6] 4. ΤΠ ἀοοίπηδ5 οὗ 
βδϊνδίίοη Ὀγ (Δ δηὰ ρτᾶοθ, δηὰ τη6 
ΒΌΡΓΕΟΙΏΔΟΥ οὗ Οοα᾽β νη}}, ἴθ ἕαοϊ ἃ4]]} 
Ὠινίης {τυτ5 νἱηἀϊοαῖοα ὈΥ δῖ Ῥδι], ἅσσα 
ἀροϊαγοὰ 50 ρ]δίηϊν ΟΥ̓ οὐγ Αροβίὶς παῖ 
---ὧἂα Ἧὸ ἤᾶνα 566η--- 5016 ΟΥΙἾΟ5 ΠΊΔΙΉΪ 
ἴογ ἰῃαὶ τϑάβϑοῃ ἤᾶνα δῇιττηθα ἴπδῖ [ἢ]ς 
ΕΡΊ 5:16 οουἹὰά ποΐανε θδθεη ρεηηθα ὈΥ̓ ΔῊΥ 
οὔθ ποῖ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴΠ6 Ῥαυ]ηα 5οῇοοί. 
ΤῊΝ ΕΡρί 5:16 Ῥγεβθηῖβ τιι5 1 [ἢ 6 οἰδαγαϑὶ 
ΡΟΒ510]ς ὑσγοοῖ οἵ ἴπε διηἀαιηθηΐδὶ δοοοτγά- 
Δῆς6 οὗἉ Ργηοίὶρ]ς δηά [86 ᾿ποσγουρῇ ὉΏΠῪ 
οὗ βρὶτϊ ἴῃ ἴποβα ἵἴνο Αροϑβίϊθϑ, ἢ ἡ οΤη 
τη6 δαη]εβί ἀπά Ὀεβϑὲ στοργεϑεηϊδίνες οὗ 
ΟΒσιβῦδη [ἰἴὸ στϑοορτ θεὰ “16 τηοβὶ 
τρῃΐθοιβ δηᾶ τηοϑδὲ ποῦΐΪα ΟΟἸ ΠΊΏ5 ᾽"" 
οὗ τὴς ΟΒυτοΒ', 
τ ΤΥ Ὅς οδ]εειϊεαᾶ [πδὲ βοῦγα ἄοο- 

{Π1Π 65 5ρϑοΐδν οπαγδοίοτϑῃς οὗ 51 Ῥαὺ] 
Ἦᾶνα ΠΟ οοχίδίϊη οἵ ἀϊδίοις ρΪαςα ἰη (ἢ]5 
Ἐρίβίῖα ; τῃᾶῖ οὗ ᾿υδιβοδίίοη Ὀγ ἐδ ἢ 
δίοῃβ Ὀοὶηρ ἰἢ6 τοοβϑῖ σοηϑρίουοις 1η- 
βδίδῃςθ. Τὸ [ἢ15 ἃ 5δ δοΙΟΥΥ ΔΉΞΥΘΙ ΤΊΔΥῪ 
Ὅε ρφίνθη. Τῆς ἘΡιβῖ!α 15 τυ βϑῃοσίοσ 
τ18δὴ εἰἴμεσ Ἐοιηδῃβ ΟΓΥ Οὐαἰαἰίδηβ, ἴῃ 

1 ὅρ6ε Ιηἰτοδαυοίΐοη ἴο Αςἰθ δηὰ (τ ἢοΥ οὐ αἱ 
[6 οἷοβς οἵ [ἢ ϊ5 8. 

ψῆοῦ σης δὲ Ῥδὺ Θχρ ον 86 ῖς 1 
ἔοστίῃ, μβανιηρ βρθοῖδὶ τθάβοῃβ ἴοσ ἀνε! την 
ὍΡΟΣ [Π6 ἀοσίγηθ 1ῃ ορροβίου ἴο ἴμοΞ6 
ὙΠΟ τηδἰηἰαϊηθα ἴῃς 5βυβιοίοπου οὗ (ἢ6 
ἰδαν. 1 νόουἹὰ ποίΐ ᾿πάθοα πᾶν Ὀθθῶ 
ῬΟΒϑΙθ]6 ΜΠ 50 51π14}} ἃ σοϊηρᾶββ ἴο 
ἀδνοῖορα οσΣ ὄνθῃ ἴο βἰδίαε δνεσῪ 800 ]}- 
“Δίου οὗ ἴμ6 οοηίταὶ {ττἢ, ἴο ψῃϊς ἢ [ἢ 
οοτημῆοη ΜΠ 41} οββθητ4] ἀοοίτίηος, τῃμδῖ 
οὗ }υξεβοφίίοη ὈΥ (Δ ταυδὲ Ὀ6 τοίοστεα '. 
Νον ἴδαὶ γαῖ οὗ (τυῖῃ5, να] υπΐϊοῃ 
ψ Οἢγιβῖ, δηα ΠοασῪ τοοθρίίοῃ οὗ τῃ6 
ἸΏΒΟΡΑΓΑΌΪῈ ἴτυϊῃ5 οὗ δίοποιηθηΐ δηα το- 
ἀεοπιρίίοη, βἰδηᾶς οὔὖὐ ἢ ϑηρυϊασ α15- 
ἘΠποΐηο55 ἱη ἴῃ6 ΒΙΡΏΪΥ πτουρῆϊ τορτο- 
δεηίϊδ!ου οὗ ἴῃ6 Ομυτοῇ 85 ἃ ερίσγιῖυδὶ 
[οΡ]6, ἀπά νι] 85 βἰπρι δῦ σοι ρ]εοῖο- 
655 ἴῃ [Π6 511ΠἸΠΊΔΤῪ 5ἰδίοηθηΐβ οὗ ἄοο- 
αἴης ψῆϊοπ μαννα Ὀδοη ποῖθά ἀρονὸ ἃς 
ΒΡΘΟΙΔΙΠῪ οἢατγδοίογιβίῖς οὗ 115. ΑΡροϑβιϊϑ. 
ΗἩδά τἤεγὰ ἱπάθεα θδθὴ δΔὴγ στερυρηδποα 
ἴο [ἢς ἔοστῃ ἴῃ νοι [ἢ στοαὶ ἀοςῖτηδ 
οἵ ᾿υβγιηρ (ΔἸ ψὰ8 ργεδοηῃεά Ὀγ ϑ8ὲ 
Ῥαυΐ, ἀβϑυσγεαϊγ δι Ῥεῖοσ σου ποῖ ανα 
᾿ιοϑιαϊοὰ ἴον Ἰηἀοαία ἰδ δρρσεῃθηβίοῃ 
ἴδὲ ἰἃ ναβ [ἴ40]6 ἴο Ὀ6 πικδυπάοτςτοοά 
δηα ταϊβαρρεά. ΗἨς νὰβ ποῖ "Κοὶν ἴὸ 
Ὧδ 6855 Ουΐβροκθη (ἤδη δὲ [8165 ὩΟΥ͂, 
Πα 5 ςἢ Ὀδδη ἢἰ5 δε! ηρ, νου ἢ6 ανα 
ΜΠ ΠΠ6] ἃ τὰ6 νασηϊηρ Ὑῃο ἢς δἔϊζοι- 
ΜΔΙ5 ρᾶνε, ρστορδὈ]γ οἰϊοϊϊεἃ Ὁγ Δηΐῖηο- 
Δ Π ̓εδοδηρ, 1 15 βδοοηά δορί 5116 ἢ 

Ϊῃ σοῃοϊυδίοη ψὰ ψουϊὰ ὈγΕΗῪ «Δ]] 
αἰϊδητοη ἴο [ἢ656 ἔδεοῖβΊ. Τῆς Ἐρίϑεϊς ᾿ς 
δατητῖοα Ἰῃ 1ἴς ῥγ ΠΟΙ 65, [15 ἔοστη δηᾷ 
δ κίδηςαὶ Ὀδαγίηρϑ οἵ ἀοοίτίηο, ἴο Ὀ6 δὲ 
ΘηςςΘ Ῥεοίγπα δηὰ Ῥδυΐηα; ἰπαὶ δ ᾿Ἰθϑαϑὶ 
15 [6 ουὐϊοοπηα οὗ τηοϑὶ οδυθῆμ), δηάᾶ, ἱΐ 
τηυδ Ῥ6 δαάρα, τηοβὲὶ ͵θαΐοιιβ βοσγυῖληγ. 
γε ψου]ὰ 5: Ἰ0}Ὺ δά ἴμαὲ τ[π6 ὑπ} οὗ 
Βρ 1 [ἢ 15 τηδηϊ δῖε δοσογάς ψ ἢ 411 τῆ6 
ὨοΙο65 οὗ [6 τηυΐυδὶ τοϊαιοηβ Ὀοῖν θη 

1 8566 ποίβ οὔ νυ. 12. Αἱ ῥγεβεηῖ ἰξ ἰβ ἃ νει 
σοϊμηοῦ δη δχοδθαϊηρὶὴν πιϊδοπίενουβ ΠαΌΪΣ ἴὸ 
Ἀ55εσῖ οὐ διρσρεβὶ παὶ ροϊηϊβ οὗ ίαςὶ, οσ οὗ ἄοες- 
ἰτίηθ, ποῖ ἘΧρ στ ϑϑΥ βἰαϊεα ἴπ δὴν Ὅοοϊκ ἴῃ ἴἢ6 
Ν.Τ. ἀγα πηκηονῃ ἴο ἴῃς τεῦ. ΑΡρ]εὰ ἴο 3 
οπς οὗ 81 Ρδυ} 5 5ῃοτγίεγ ΕΡρί5:165, ἐπάεεα ἴο ΔΩΥ͂ 
ἐχοορί Κοπιδῃβ δπὰ Οαδἰδίϊδηβ, [πῃ 6 σθϑυ 5 που]ὰ 
Ὅ6 οοπίοδβθθα Υ τηϊϑεαάϊηρ. Αρρ]οὰ ἴο δὶς 
Ἐρίβεϊς, βῃβοτίεασ [ἤδη Οαϊδιίδηβ οὐ Ερμοβίαηβ, ἐξ 
ἷς υϑοὰ ἴο 051} γὙ ἴῃς αϑιουπάϊηρ ἀϑρουτίοῃ τδδὲ 
δὲ Ρεῖογ κηδν ποῖ ἴῃς ἀδορεβίὶ δπὰ τιοβῖ ἔπη 5- 
Ταθηϊα] ὈΓΙΠΟΙΡΙ 65 οὗ τ[ῃ 6 ἐδεϊοιίδη [αἢ. Τὶ 
Δβϑουςοὴ 15 (ἢ 6 ΠΊΟΓΘ ΓΕΙΠΔΥΚΑΌΪς, ἱπαςπιυς ἢ ἃς ἰτ 
5 ὑτρεαὰ τηοϑὶ νϑ ΠΊΘΏΓΥ ὉΥ͂ οΥἰς5 νἢο σα͵εςὶ 
ἴῃς σεηίγαὶ {π οἡ νἰσο ἢ ἴῃς ἀοςί της 5ρεςὶα!γ 
1 αυοβίϊοη σοβίβ. 

3. δες ποῖς οῃ .2 Ῥεῖ, ἰἰϊ, :6, 



ΤΗΕ ΕἸΕΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ἴα ἴπὸο ΑΡροϑξῖῖεβ τθιοἢ ἀτὸ ἴο Ὀ6 ἰουηά 
(1) ἴῃ 51 Ρδι}5 οὐσῃιὶ τὶ ηρβ, (2) ἴῃ [6 
οἴδεγ Ὀοοῖϑ οὗ ἴδε Νὲνν Τ εβίδιηθῃηϊ, 5Ρ661- 
Ιγ ἴῃ ἴῃς Αςῖς οὗ [6 ΑΡοϑβί65, δπὰ (3) 
ἴη Ομπϑῦδη ττιζοῖθ 1 4}1 αυδηίεῖς. οὗ 
Ομηοιοηάοτα τη ἴΠ6 ροοα ἤδη ἴῃς 
Ἀροξίοὶις ᾿δάϊοη 15 μεϊὰ Ὀγ ἴῃ βουπά- 
ἐδὶ σπο5 ἴο βανε Ὀδδὰ σεϊδπθα σϊϊποιυϊ 
Ἰ[ΟἸΤΑΙΧΙΌΣΕ ΟΥ ἀεἰογ ᾿οσδί]οῃ, 

(1) 8ὲ Ῥδὶ] [6115 υ5 (Ὁ 8]. 1. 18) τῃαϊ 
Δίδοη ἀδγς οἵ ἢΪ5 νιβὶϊ ἴο [ἐγ 54] 6), ἴῃ 6 
διδὶ δίϊοσ ἢ σοηνοιβίοη, ὙΈῚΕ βρϑηΐ ἱῃ 
ῬΕΙΞΟΏΔΙ ᾿ηϊοσοοιθα ἢ ὃὲ Ῥεΐοσ, ὑτο- 
ὈΑΟΪΥ ἴῃ ἴῆ6 58π|6 ἤομβδε, ἢ ποῖ ἴῃ 
δὲ Ῥοίου 5. οὐ Ποπλα ; [ἢδξ οἡ [(ἢδ ποχί 
Οὐρδϑίοη οὗ 15 νἱδι της ἰμαΐ οἰἵγ, δὲ ἃ 
αἷ5ὶς οὗ ἐχοδοάϊηρ ἰπίεγεδὶ δηα ἱτηρου- 
ἴδῆςο, δὲ Ροῖοσ 1 σοσθοῦ ψι8 ἴδ ἴνο 
Αροβίΐες σῆο ἃσγε δαῦδ}ν οαἰλιηηηϊαῖοά, 
δὲ Ἰοδπ δηὰᾶ 8: [δπχ65, δοσερίςα ἢ15 ἀοο- 
ἴΠηΔ] ἰοδομὶπρ ἃ5 σοπλρ]εῖς δηᾶ βουηα, 
πεοάϊηρ πο δου δηα οδ]]μρ [ΟΣ ὯΟ 
ἀιηοπάτηρης᾽ ; ἴπδί (ΠΕΥ̓ ρᾶνα πίη [ῃς 
Πρδς μδηα οὗ [εἰἸονβῃρ, δηα ἀϊβιιης ον 
τεσορτι 56 ἢ]5 ρΕΟΌ 187 ροϑ ΟἿ ἃ5 οΔ]16α 
ἴο δνΔηρΟΪ ΣΟ ἴῃ6 νᾶϑὲ τϑα]πη5 οὗ ἢθᾶ- 
1θεηΐδηι ; ἀηα ἰΠαἴ Οἡ ἴῃ6 50] 41 οσοδ- 
βο πθοη τῃ6 ὕνο Αροβίϊες, βαφῇ δοῦης 
ἴῃ δοςοτάδησα Ψ1 ὮΝ 5 οὐνῃ ροβιίοη δηὰ 
τετρεγδπιθηΐ, κιοοά ουὔΐξ η ΟΡΘΒ Ορροϑῖ- 
Ὁοῦ, 81 ῬΔὺ] μαὰ ποῖ ἴο τηδι ἰδίῃ ἃ αἱ 
ἰεσεπὶ ὑπ ποῖρ]6, ὈυΣ ἴο ἀρρεαὶ μπῇ 1] 
οοηβάξφηςς ἴο 1η6 ἀδερεοϑβὶ ἔδε]ηρδ οὗ δῖ 
Ῥεῖοσ δπὰ ἴο ἔπ ᾿ἀθης Ὁ οὗ Ῥεϊηςσὶρ 65 
τηδιηἰδιηδὰ ὈγῪ Ὀοϊῃ. 866 Οαὶ. 1. τα, 
Οὔδεῖνε δἷςο {π6 δχρ]ὶοῖϊς δβηστηδίίθη ὉΥ 
δὲ ῬΔὰ] τἰουσῃῖηρ τς δητγα σογζεβροηά- 
ἔπος Ὀεΐχεεη Π15 τοδο ηρ δηά ἴῃ οὗ 
ἴδε οἴδες Αροβίϊεϑ, σ (οσ. χν. 11. 

(2) ἴῃ ἴτῃ6 Αςῖβ (εἢ. χν. 7---9) νὲε 
δηᾷ δὲ Ῥοῖοσ, ἱῃ Ὄχδοὶ δοοογάδηοε ψῈ ἢ 
ἰδεθε κἰδίοιηθηΐῖβ, νἱηαϊοδίηρ ἴἢ6 ῥτο- 
Ἑδεαϊηρβ οὗ δὲ Ῥαὺϊ σῇ οἢ πὰ Ὀδθη 
Ἀ55Δ11εἀ ὉΥ (ἢ6 ῬΑΙῪ ΜΏΙΟἢ δὲ Ῥεῖεσ 15 
φὰ ἴὸ ἢάανὸ Ἴσουηϊθηδησδά, δηά πιοβῖ 
ἸηΔί ΤΙ γ 1ηβισποηρ [6 ἀδοϊσίοη οὗ 
ἴῃς Αροβίοϊις οουποὶ! τ οἢ αἰϊεσῖθα 16 
ΒΟ ἀποθς ἴῃ ἴη6 ἢ, δηά σοηῆπηρά 
ἴδε δι πον, οὗ ἴῃ Ὀεϊονεὰ Βαγηδθδϑ 
ἀπά Ρδὺ], [1 5ῃοιϊὰ 6 τεπηεπηθετεά 
ἴδαι 581 Ῥοῖοσ ῃδά Πιπηβοὶῖ θθθη βρθοδιν 
Δφβλ θα ὉΥ (ἢ6 τερζεβθηϊδίίνεβ οὗ ἴῃ6 
Ῥμλησαῖς ραγν δῖεῦ [ῃ6 Βαρἔϑιι οὗ (οτ- 
Ὠεϊϊα5; 5866 Αοΐϑβ χὶ. 2, 2. 

ὁ 865 Βίξδορ 1λρπιίοοι᾿ β ποῖα ου ΟἹ]. δηά 
οὖσ Ἰοϊτοἀυςοη ἴο Αςῖδ, Ρ. 324, ποῖδ 3. 
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(3) Τῇ τοϑ τον οὐ Ῥοΐγοδγρ, ἴτϑ- 
Ὡδι5, ὨΙοηγβῖι5 οὗ (ογίητῃ, (Ἰετηθηῖ οὗ 
ΑἸΙοχαηάσια, Του] Δ η, δηα 1ῃ 5Ποτί Ἔν ΟΣ 
ΟΠ τ βιίδη τοῦ οὗ ἴμ6 ἢτβὶ ἴἤγεθ σθη- 
[υγῖ65, 15 θεγοηά 8]1] αισδίίοη ἴῃ ρετίεοϊ 
Δρτοοπηθηΐῖ ΜΠ [656 υἱέογαηοθβ οὗ ἰῃ- 
βρίταϊίοη. ἘΕὈτσγειηοβὶ δηά σηοβὲ ἀἰξιηος 
διηοηρ ἴπθπὶ 6 παν ἴῃ6 πνοσὰβ οὗ 51 
ΟἸοιηθηῖ οὗ Εοτηθ, δα ἀτοβεοά, νὴ βοιὴβ 
20 γροδᾶγβ, ἴο 4 ΟὉμυτγοῖ 1ἢ ΤΏΙ, ἢ 1ἢ 
ΔΩ Ομυσοῦ οὗ ΓΒηβίδηάδομῃ, ἰτᾶοεβ οὗ 
1ῆὴ6 δοϑισηθα δηϊαβοηΐϊδῃ οὗ ἴῃ6 ἴνο 
ΑΡοϑβίίεβ. τῖιρῆς θὲ Ἰἰοοκοά ἔογσ. ΤΠμοβα 
ΜΟΓαΚ ἴῃ Ῥᾶτῖ γλΡ ᾶνα δἰγεδαγν ατοϊδα 1η 
ἴῃς Ιηϊτοσποιίοῃ ἴο ἴῃς Αοἴϑ, Ὁ. 326, ηοῖΐα 
1, Ὀυϊ σᾶπηοῖ τοίταϊῃ ἔτοτῃ οἰτηρ ΠΟΙΟ δἵ 
Ιεηψίῃ 85 ΠΟΥ πον βἰδηά ἰῃ ἴπ6 βαἀϊποη οὗ 
Βιγθῃῃΐοδ, ἃπα ἃ5 [ΠΟΥ δὲ δοσερίθα ὉΥ 
ΒΙΞῆορΡ Γἰρδεοοίῖ ἀπά οἴου οτ!ςβ. ΤΠΟΥ 
ΘΟΏΥΘΥ͂ (ἢ6 5ἰτοηρεβϑῖ ἱπηϑρΊΠ40]6 δἰϊζεϑίδ- 
τἴΙοη ἴο [δ6 Ἰυάρτηεηξ οὗ ἴ[Π6 δαυ]γ Ομυτοῇ 
τουοσῆϊηρ [Π6 ταί] ταδί οηβ οὗ δὲ Ῥεῖογ 
δῃά 81 Ραὺ]. “Βυϊῖ ἴο ρ455 ἴτοτῃ ἴῃδ 8ῃ- 
οἰθηΐ ΘΧαΠΊ 0 ]Ὲ5 ἰεῖ τ5 οοπθ ἴο ἴποϑβα 
διμϊοῖεβρ ΠΟ. 16 ΝΕΙῪ ὭΡΑΣ ἴο 1.5 ἰῃ Ὀπ|6: 
Ιεῖ τ Κα. [86 ποῦϊα Ὄχαιρ]65 οὗ οὐγ 
οὐ, σεηογαίϊζοα. Οὐϊηρ ἴο ΕΔ οΌ5Υ δηᾶ 
ΘηνΥ πε ρτεαίοϑδὶ δῃᾶ τηοβὶ σρῃίθουβ 
ΡΠΠαγα (εξ, Ομ]. 1, 9) ψεσα ρεοιβεουϊθὰ 
δηά 5υθετεά ὄνθὴ υηῖο ἀδαῖῃ. 1κοἴ 
βαεῖ Ὀδίοσα οὐγ δὺθβ ἴπ6 ψοοά᾽ Αροβίϊεβ : 
Ῥοίοσ ψῆο, οὐρ ἴο υητρῃίθοιςβ 68- 
Ιοῦϑγ, ομυτεαὰ ἢοΐ ομθ οὐ ἴνο ὑὈυὶ ηὰ- 
ΤΩΘΓΟΙ 5 βυβεγηρϑ. δηὰ (δ υ5, Βανίηρ ὈΟΓη 6 
ΜΠ ΠΏ655. 45 ἃ ΙὩΔΙΐΥΤ, ἀερατίοα ἴο ἴΠ6 
δοοάδ οὗ ρίουυ Ὑβὶοἢ ᾿γὰ5 ἀπε ἴο ἢ]Π1. 
Οπὶίηρ ἴο ᾿οα]οιϑυ δηὰ εἰς Ῥδι] Ἔχοιη- 
Ρἰδεὰ τῆς τεινασὰ οὗ ραϊϊδηϊ δηάυγδηςθ. 
ΘΟΥΘῺ {Ππ165 ἢ6 γγϑ ἃ ὈΓΒΟΏΘΙ ἴῃ ΟΠ ΔΙΏ5, 
ἢς Μᾶς Ἔχι]θᾶ, ἣἢς νᾶ5 βιοῃεα, δ ῥσϑδοῇ- 
οά Ῥοϊὴ ἴῃ ἴῃ ϑαϑὶ δηά ἴὴ [6 ψοϑϑί, δηὰ 
αἰϊαϊηθα τ[ὴ6 ποῦ]α στοηονῃ οὗ ἢὶ5 (δ: ἢ, 
δανίηρ ἰδυρῃϊ ΠρΡὨ ΘΟ 5η655 ἴο ἴΠ6 ψ0]6 
νου] ; δηὰ ἤπαιγ μανίην αὐτνεά δἱ [ἴῃ 6 
Ὀθουπάδτγ οὗ ἴῃς πεβῖ, αηὰ θοσης ψ 655 
ἃ5 ΤΏΔΙΟΥΥ Ὀδίοσα ἴΠ6 βονθηουβθ, ἢς νγὰ5 
(θη τοϊθαϑοὰ ἔγουη ἴῇς νου], δπὰ ἀθ- 
Ρατιθὰ υπίο ἴπ6 ΠΟΙ ρἷδςε, μανίηρ ὃ6- 
οοπΊα ἴῃ ρτεδίοβι ραϊίεσῃ οὗ εηἀυσδηςθ." 

1 Τῆς νοζά ͵ἰβ εἰηρδαίίς, ἰπ ἴπ 6 βρεοῖαὶ 56ῆβδ 
οὗ κἰ πα] πο55 απὰ ρεηεγοβιίυ, 566 τ Ρεῖ. ἰϊ. 18, δῃὰ 
ΟΡ. ατπιπι, “Ἶοχ. Ν. Τ᾿ 5.ν. ““ατγοϊίογε ββῆβὺ, 
ὀεμευοίμς." δος [πε ἀρργορηδίθμεββ οὗ ἴδε 
ερί δεῖ ἴῃ (ἢ ϊς ραββαρθ, ΠΟ ἱπου!οδῖεα βυοῇ ἃ 
ἔδεϊϊηρ 45 ἰμἰβρθΏβδὈ]ς ἴο ρεᾶςε ;; ἃ ροϊῃί ββεϊω- 
ἱησὶῪ ονετ]οοκοά ὮὉγ εἀϊῖοτβ, ψῇο Βανς ἔνε ῥτοὸ- 
Ῥοβεὰ δῃ αἰϊεσαϊΐζου ἴῃ ἴδε ἱεχί. 
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ΟἸΙΘηι. οι. ἴο ἴ6 (ΟοΥηιῃίδης,᾽ ς. νἱ.᾿ 
ΎΠο56 ἴνο Αροϑβίϊθβ γα ἴῃῆι5 ποἰὰ ἃρ 
τορεῖθοσ ἂἃ5 ἴἢ6 ἴνο ρτϑαῖ δχδιῃρ 68 ἔου 
[86 ἐτηϊ! Δίου οὗὨ 411 (τ ϑεδης, πιτ 5ρ6- 

Οἱ δὶς ψ80]ς Ῥαββᾶρα ἴῃ 6 τεδάεσ 3ῃουϊά 
σου [Π6 ποῖος οὗ ΒΙΞπορβ [δοοῦβοη δηὰ ἐρῃῖ- 
ἰοοῖ, ὀβρεοῖδ!ῦ ἴῃς Αρρεηάσχ ὈΥ̓͂ (ες ]Ιαιΐοσ. 
Ἐεαάοτβ ἰηϊεγοοιθὰ πῃ σεπηδῃ δρεουϊαϊίοης νν}]] 
ἂο ννε]]} ἴο οοτερασὸ Η:σοηΐς]ᾶ, ψἢο, Ῥοῖῇ ἴῃ Ὠἰς 
4 Ἰηϊιτοἀυοσίίοη ἴο δε Ν. Τ᾿ δῃηὰ ἴῃ δὴ αγίϊοϊς ἴῃ 
Ἰἷῖς “ ΖεΙβοῆσις ἢ Ψ. Τ᾿ 1877, ΡΡ. 486---5ο8, 
ΘΑΟ ΓΟ ἀἰβροβος οὗ ἴῃ ἃ εηἰβ δἱἱερεὰ Ὁγ 
Τλρϑὶυβ δηὰ οἵδε οτἰἰοβ ἀραϊηϑῖ [Π6 Ῥγόβθηςα δἀπὰ 
ταατίγτάομι οὗ 81 Ῥείεσς ἱπ ἔοῃγιθ. Ης ἱνΐος 8ἀ- 
ταἰϊηϊϑίοτς [ἢ 6 οσδυϊοη,  ΒΙΟΝ τὸ Βανο Ξυρροκίοα 
δῦονς, Ῥ. 57, ἐπ τείεσεπος ἴο (νη, ἀραϊηδῖ ἴῃ 6 
ὈΠΠπὰ δπὰ ἀδηροτουβ βρὶγὶ: οὗ βασι ϊζαηϑῃ!ρ, Ῥνϊ ἢ 
ἴῃ (ἢἷξ ἀπά οἵδεῦ υδβίϊοη 5 56 ΠΟΥ ΒΥ ἀαηιαραϑβ ἴῃ 6 
οδυδα οἵ (χὰ, δηα ρίνες ἃ ναπίδσο-ρτουπὰ ἴο 
Ἐοχὶϑἢ) σοῃτσονογϑὶα οἴ. 

3 Βίβῃορ Γἰρμιίοοι μας δὴ ἱτωροσγίδηϊς βίδίε- 
τηοηΐ ἷπ [6 Αρρεπάϊχ ἴο ἢϊ5 εἀὐϊίοη οὗ ἴδε Ἐρὶ- 
5:1ς οἵ δὲ ΟἹεηθωῖ. “1 1δς οΪοβς οἵ [86 ερ 5:16 

ΕἸΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΡΕΤΕΕ. 

οἷα! τείδσεηος ἴο ἴῃ τηδϊπίθηδηςς οὗ ἰῃ6 
ὉΠΠῪ οὗ τῇς ΟΒυγοῦ δηὰ ἴο ἴδ ΞΌΡρτοϑ- 
Β'οῃ. οὗ 411 ΠΠΒΘΘΙΏΪΥ δηϊδροῃίβιη ὖ. 

τηδηςου 15 ταδὰς οὗἩ ἴῃ6 Ὀδάτγοῖς οὗ ἴῆς Ἰοιοτ, ἴπτο 
Ἐογμδηβ, (Ἰαυάϊυς ἙΡΠου5 ἀπά α]ογίυς Βίϊο. 
--ἼΜεθςε ἀεϊεραίες ἀγὸ ἀσϑοσι θὰ δ5 “(δἰ ] ἀπὰ 
Ῥπιάδηϊ θη 0 Βανε ναὶ κοὰ ἀπιοὴρ υϑ ἴτοι 
Ἴ5 18 ἀπῖο οἷα ἃρὲ ὑῃὈϊδπιςα ]γ᾽---Ὦ Ὑ τουκξὶ 

γε Ὀδεη οἷοδε ροὴ ΤἈΙΓ γοατβ οὗ ἂρ Ὑβεη 
δὲ ΡδῈ} βτβὶ νἱδοϊϊοα οπιθ. ὙΈΘΕΥ πιυβὶ (ποτο- 
ἴοξε ἔἄδνε μαά ἃ ἀϊγεοϊ ρεσβοῃδὶ κπον] οἵ 
[Ἐς τεϊδίϊοης Ὀδείνψεθῃ ἴῃ6 ἴνοὸ Αροβίϊεβ, ὅιῖ Ῥεῖος 
Δηᾶ δὲ Ῥδὰὶὶ] (πρροκίηρ μα 51 Ῥεῖοσ αἷϑο υἱςϊἰοὰ 
Εοπιθ, 891 ἄο ποῖ ἀουδὶ ἴμδὲ Πα αἀϊά), απὰ οἵ τὰς 
ΘΔΥΙΥ ὨἰσίΟΥΥ οὗ ἴῃς Εοπιδη Ομυτο." 6 ονὑε 
1 ῖ5 ἀτηοηρ οἴδεῖ ἴαοϊ5 οὗ Ἔχοδεοάϊηρ ἱπίεσεςι ἴο 
ἴ8ε Ἰαῖς ἀϊδοονεσγ, ὈΥ̓ Ατομρ Βεγεηπίος, οἵ ἴῃς 
τη ἰβϑίηρ Ροτίίοη οὗ δὲ (]ππιεηϊ 5 Ερίϑβεϊς. Βίβῃορ 
Τ1λρμείοοι ἔασίμον δά άς, ““ἴο τιϊ5. [ΒΘΟΥΥ (5ς. ἴῃς 
Τυθίηροη ἰδοῦ οὗ απίαροηίςχ Ὀεϊνεθη ἰὴς 
ἰεαοηΐηρ οὗ ἴδς ἴνο Αροβι]θβ) 186 Ἐρίξιϊὶς οἵ 
(Ι]ειθηΐ, [6 οα αὐἰποηπιῖς ἀοουϊχηδης Ὡς ἢδς 
ἴῃς αἰοκεβὲ δεασγίησ ου ἴμε ϑυδ)εοῖ, σίνεος ἃ ἀς- 
οἰἀεἀ ποραιίνς." 
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ΡΓΕΙΒΕ ΑΕ, 

ΓΒΗΑΡΤΕΚ ῚΙ. 
Ι 2 δίεςελ Οοά το» ἀὲς νιαμίγολα “ρ᾽γέλναϊ 
,ΥΑΩΣ. τὸ τἀεινένισ λα {Δὲ ταίυαζέοηε ἵ 
Ολγὲπ ἐς πο μῦς, δι α “λές ῥγοῤλεείεα οὗ 
οἰά: 13 αμά εχλογέεία ἑάερι ἀεζογάξρισίν [9 ἃ 
ϑϑαΐν εὐπυεσταζίονε, 7ογαςρεμεΐ ἂς Ωγ 
πσιυ ὑσγ ἀπε ὧν ἐλξε τυογ οὕ Οοά, 

ΕἾΕΝ, δὴ. δροβῖῖες οὐ 7εβὰβ 
ΟἸγῖβῖ, ἴὸ [ἢς 5: Γαπρογβ βοδίζεγεα 

τῆγουρδους Ροπῖυβ, (ὐαἰδεῖα, (ὑδρρα- 
ἀοςῖα, Α514, ἀπά Βι(ἢγηίδ, 

2 ΕἸεςς δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς ἔογτεκπον- 
Ιεάρε οὗ (ὐοά ἴπε Ἑδιῆεγ, τῆγουρῃ 

ΤΗΕ ΒΑ ΌΤΑΤΙΟΝ (. 1, 2). 

ΟΗΑΡ. 1. 1. εν] ἴπ δά ἀσεβεῖς (ἢ τ5- 
τἰλῆς ἰς Αροϑβίϊδ βοσὸ 2115 δἰπιβεὶε ὉῚ ταὶ 
ὩΔΙηΣ ΜΉ }Οἶ νγᾶϑ τηοϑῖ ργοςίουβ ἴο δἰ πη5οὶῇ δηά 
τηρδὶ ἱπηργεϑϑῖνς ἔοσ ἰῃθπη, ᾿ΠΑΘΠΊΟἢ 85 11 νν 858 
εἴνεη ἴο πἰπὶ ὈῪ ἢϊ8 1,οτάὰ, Μαίί. χνὶ. 18. [ἢ 
18. δεζοηὰ Ερίϑίῖϊθ ἢς υδὲ5 ἴῃς ἵννγο ὨλπΊδβ, 
διπίοῃ, οὐ ϑυπιοοη, Ρεῖοτ. 

ὧπ αρο:12] Α ἘἈοπιδὴ Οδίδοϊις σομηπιθη- 
ἰλῖοτ (Εβι 5) τεοπλασβ, ἃ59 δη ἰηβίαπος οὗ 
τηούεϑοιγ, τΠπδὲ δὲ Ῥεῖοσ ἀοδβ ποῖ ς8}} Πἰ πιϑοὶ 
ἴδο Ῥηηοδ οὗ ἴδ Αροβίϊεβ. Ηδ της λυ 
ἰθὺ ἀγάνγῃ ἴθ οὗυϊουβ ἰπέεγεηοθ τῃδὲ [6 
Αροβίϊε πεῖ ποῦ οἰδιπηοθὰ ΠΟΙ στοσορξηϊϑεὰ ΔΠΥ͂ 
ἀϊςπηςίοη οὗὨ γῶπκ οὐ δυϊμουγ Ὀεΐνγεθη ἰπὶ- 
58εἰ δικά ἢ15 ςοϊεαριο5. 

9 δὲ “ἰγαπφεγ:...) Τλῖ, ἐἴο [Π6 ΞΕ Γδηροῦβ, 
οἵ Ξοὐουσιεῖβ, οὗ ἐπ ἀἰδρεγϑίοη, Ὁ ὙΠ νογά 
τεπόεγεα “ὁ ΞΊΓΔΏΡΘΙΘ ᾽) Σ6Δ}5 ΡΟΥΘΟΠ5 50]. ΓΠ- 
ἵπῷ ἕο ἃ ὑγιεῖ ϑοδϑοη ἰπ ἃ ἔογοίξτι ἰδηά. 866 
Νοίε αἱ 186 οπὰ οὔ ἴε Ομδρίεγσ. ΤὮς χυσεοιίοη 
ἘΕΙΠετ [ἃ Πέτα ΔΡ0]165 Ἔχο 5 γον οὐ ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴο 
ἴὰς [οπτϑ, οὐ ἱποϊυἀε5 411 Ὀεϊΐενεγϑ, 15 οὗ σοῃ- 
ϑόεγδοϊο τπρογίδησείοσ (86 ΠΡ τπάοτϑίδπαϊης 
οἵ [δὲ Ερί5:1ο, ἼΓΒεῖο σδη 6 πο ἀοιυδὲ {παῖ [86 
ἀαρτεδθίοη οϊά ὈΓΙΠΊΔΓΙΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο Ηδεῦγενν 5 
ἀβρετβοὰ τγου ρους ἔπ6 νγου] ά, νυ πεῖμεσ ΤΠΟΥῪ 
Ἧτο γοΪ ὨΠΙΔΤΥ οὐ ΠΟΙ ΠΠΙΑΓΥ 6Χ!]ο5, Βα 1 15 
ἘΠΌΔΙΪΥ οογίδίη ἰπδῖ (ἢ6 Αροκίϊοϑ δηὰ 1η|6]]1- 
ξεηΐ (τσ ης5 οὗ {π6Ὸ ΑῬ οϑίο!!:ολὶ ἀρὸ υηάετ- 
ϑἰοοά σις ἢ ἀοϑιρηδίοηβ ἴῃ ἃ ΊΔΟΓ δηα ΠΊΟΓΟ 
βριΠῖυ2] βεθο. ὅεο Βρ 1ἰρδείοοϊ οη ΟΙοτι. 
σα. ἐσ Οογ.ἢ Ρ. 32. Κηονν {παι 5γδοὶ 
Ὑ25 Δ ἴγχρὸ οὗ ἴῆς Ομυτοῦ, δηὰ {πΠδΐ ἘΥΘΓΥ͂ ΟΠΘ 
οἵ [15 φρεςἷὶ Ὀσίν:]οροβ δὰ ρϑου τσ οἰγουπι- 
βδηοῖ5 ἢἤδ5 4 {Γ6 Δηά ἴδγ τήογε ρετγέεςξ {ι16]- 
πρηὶ ἴῃ ΟἾτιςὕΔη8. ὙΠέθῈ νοσγάσ, ἱμοτείοτγο, 
Σρρὶγ ἴο 411] Βεϊθνοσβ, [ενγϑ οὐ επί ]65, οθα 
ἴτε ΒοΡ, συ βοϑβὸ οἰ {ἸΖΘ 5}! δηἀ σοηνεγβδίοη, 
Β51ἢ δεάτεη, δῃηὰ το, ||Κὸ {μεῖς ργοίοϊυροβ 
τ ραϊΓί2το 5, ΔΤῸ 5 γαηροῦβ δηὰ οἱ στ πι5 ἃροη 
πὰ. Η ἐηθογς (οη Ἀκανοϊδιίοη χὶ. 12) 
τατατκς (8λὲ “1ΠῸ ννογάϑ 245 ποτὲ ιιϑοὰ ἱποϊυάς 
ἃ“! σατο ςουνοτῖβ, ἀπά ἐχοϊυάδ 411} πηθε]ϊον- 
ᾷ Ἰετϑ, ἴοτ ἴδ Αροβίῖεϑ αἰνγᾶγβ υπῃἀεϑιδηὰ 

ἴδε εἷος οὗ Οοά, ενεῶ Ηΐβ σμυγεοῖ, πθη {ΠΟΥ 
56 ᾿νογάὰβ ννῃϊςὶι, ἴῃ ΤΟΙΣ ὈΓΙΠΊΑΓΥ 56η56, Ὀ6- 
Ἰοηξοὰ ἴο ἰδ6 Ρεϑορὶς οὗ [5.86]. ὍὙΒυβ ἴοο 
Οπιηπι, “1,.εχ. Ν, Ὑ.᾽ 5.ν., Βοϊἀβ. τὲ [ῃ6 
ΠΔΙῺΘ 15 Δρρ δά ἴο (τ ϑεδῃ5 ἀϊβρειβοὰ δπηοης 
1Π6 Οὐθηιε5. Οἵ. [οι χὶ. 5.2. 80 δῖ5ςο Ηἰ}- 
ξεηε]ά, ’ ΕἸΏ].᾽ Ρ. 62). [ἡ 115 Οδυσο! ἔδοτο 
5 πεῖῖμοῦ [ον ἢοσ Οδηῖο, ποῦ ἀϊὰ 81 Ῥείοεγ, 
Ὑνθοη ὃς ψτοίε 1ῃ}5 Ερίϑι]α, δάπιϊξ οσ σϑ- 
σΟρΠῖ56 ΔΩΥ͂ ΡΕΟΙ ΠΥ οὗἨἁ ροβίζίοῃ οσ ῥγῖν!- 
ἰερζοβ ἰη {πΠ6 σοηνογίβ οὗ [86 ςσἸγοιπΊοϊϑίοη. Ηδ 
νγὰ5 {πεῖς Αροβίΐο, Ὀυϊ, 85 διιςῖ, [ἃ νγᾶβ ἢ]5 
δρθοῖδὶ σοῦ ἴο ςΤοπιλρ]εῖο (6 ἔυδίοη Ὑνῃϊςἢ 
δὰ Ὀδθη Ἴ᾿οπηπηθηςοά ΟΥ̓ Ϊ5 βρϑοΐδὶ σι] ΓῪ 
ἴῃ 186 «256 οὗ (ογηεῖϊιι5. 

Ῥοπέμς...ἢ ϑοόπῖς σοπηηδηϊδίοῦβ σοηϑβίοσ [παῖ 
{πὸ ογάοσγ ἰῇ νυν δὶς ἢ ἴΠθ56 σουπίγιοβ τὸ παπιοά 
5δενν5 [δὲ {6 Αροβίὶθ ἀϊγεςιοὰ ἢϊ5 ἘΡΙ 5116 ἴο 
(ποπὶ το ἴῃς Εδϑί. (Βεηζεὶ δηά' δίεϊξεσ.) 
ΤΙΝ 15 ΨΟΓΥ ἀοιθίδι]. ΓΘ ῥγονίηοαβ ἀτὸ ποῖ 
ἘΘΟΡΤΑΡΒΙΟΔΙΪΥ διϊυδίο ἴῃ δὴ οσάοσ σογγοβροπά- 
Ἰὴρ ἴο 115 δημυπιογαίίοη. [Ι͂ἢ τῆδῖὶ Ἵδϑθ, 85 
Ἐννα]ὰ οὐϑοσνεβ, σδρρδάοςϊα ννου]ὰ ἢᾶνο σοι Θ 
ἢτϑί. [ἴ 15 ροβϑῦϊε παῖ δὲ Ῥεῖοσ πὰ ἤδνθ 
δὰ ἴῃ πιὰ [86 τοιιϊΐο νῃΙ ἢ ἢ 5 ΘΠῚ 5ΘΑΓῪ 
νου] ρυτγϑυς, Ὀυϊ ἰμδΐ τουῖΐῖε νγᾶβ ἀείεγπιηοά 
ΌΥ ςοποιάοτγδϊίίοης ν ἢ χὰ ἤᾶνθ ΠΟ ἀδίᾶ ἴο 
Δρρτζοςοίϊδίο, Ηἰβ πλθβϑοη Σοῦ ΤΏΔΥ πᾶνο σΟηα Ὁ΄ 
8628 ἴο Ροηΐυβ, νης Βδὰ ἸδίοὶΥ Ὀθθη τηδάς ἃ 
Ἐοιηδη ρῥγονίηῃςο (ςξ. δυεΐοη. ᾿Νετο;,᾿ ᾿ς. ΧΥ111.), 
δηὰ ἰποῆοο ἴο (ὐαϊαδίϊα «πὰ (δρρδάοςϊα, δηὰ 
αἰογννατάβ ργοςεεάσα (ο Ερδδϑβιιβ, [πὸ σδρι αὶ οὗ 
τῆς ργονίηςς ἔβεη Ἵδ᾽εὰ Αϑία, ἀπὰ ἰβδηςθ ἰο 
Βιιγηΐα. [Ι͂ἢ 411 ἔπεϑθ ργονίποοβ ννουϊὰ ὈῈὰ 
ἔουηὰ πυπίοτοιι8 ΟΠἤυγοῆοβ, ρῥἰδηϊοα Ὁ δῖ 
Ῥαυὶ, 866 ποΐεβ οἡ Αςίβ 1ἴϊ. ἡ ἃπὰ ΧΥ͂Ϊ. 7. 

Δ. Εἰρε] (Οη ἴδ6 ργοῦδθϊο σοηβίγυςζίοη 
866. Αὐἀάϊιοηαὶ Νοῖθ.) Ὑπὸ αυσδιίοη νν}}} οὗ 
σουζδὸ Ὀ6 ταϊϑοὰ ἩΠεῖποῦ 81 Ῥοίοσ δά άγθβϑοβ 
411 ὈαρεϊΖοὰ δηὰ ῥγοίεββίηρ πιολθοῖ οὗ [ἴῃς 
ΟΒυσςοῖι, οἷοεςξ ἴο ἴΠ6 τρϑδη8 οὗ ζτδος δηὰ ἴο 
186 Βορε οὗἉ Ιου, οἵ ἔβοϑε ΟὨΪΥ γγβο ἃγδ εἰεςῖ 
ὑπῖο ἢπδὶ ϑαϊναϊίΊοη, Βιιῖ 1 15 οἷεαγ πὲ ἢ 
Βρέ ἴο 411 ψὲο0 τεαυΐγε Ἔχβογίδίίοη, σὲ- 
Ρτοοῦ δηὰ οοιτεςϊίοη, δηά ἰδ δ6 οοηδίετ5 81} 
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βδποιβοδίοη οὐ ἴτε ϑρί πε, υηῖο οὔθ- εϑι5 (ἢ τίδε : Οτᾶςε ὑπο γου, δηὰ 
ἀΐεηος δπὰ βργηκιίηρ οὗ [ἢ ὈΪοοά οὗ ρεᾶςε, θὲ πιυ]εῖρ  ἰςα. 

ἴο 6 ἴῃ ἃ 5ἰδίο οὗ βαϊνδέίϊοη, Ὀυξ ἴδσ ἔτογι 
Ὀεΐης 4ϑϑιγοὰ οὗ [6 5ΔΠπ|6 σεϑ τ. 

αεεογ άπ, ΤΕ 6 βᾶνὸ δοζὸ ἴθ οὔρίῃ 
οὗ εἰοςξίοη, νἱΖ. ἴῃς ἐοτεκπουνϊοάσο οὗ σοὰ [86 
Ἑδίμοσ. [ἰ 5 ἃ νεῖν ηυεβάοη ν᾿ ΒΟ Βοσ [815 
ΘΧργοβϑίοη ΠΟΟ ΘΘΑΥΊΪΥ ΠῚ Ρ]165 ἰῃδΐ οἰοςίοη ἀ6- 
Ροηάς. Ὡροὴ Ρογϑοῃδὶ 40.8}11168 ἴῃ ἰηάιν! ἀϊ14}5 
ἔοτοκηονγῃ ἴο Οοά, οὐ γαίμβογ ὕὑροὸη ἴπ6 υ.86 
Ὑοἢ ΠΟΥ ν}}}} παῖ οὗ ἔμθ πιοδῃβ οὗ στάσθ 
οἴἴετοά δα! ἴο 4}. ΤὨΪϊ8 ἀρρδᾶῦς ἴο ἤδᾶνθ 
ὈΘΘΏ ΡΌΠΟΓΑΙΪΥ (ἢ 6 ορίηΐοη οὗ [86 ΘΑΥΪΥ ἘΔΙΠΟΓΒ, 
δὰ σιϊῆουξ δὴ Ὄχοορίίΐοη οὗ (ἢθ Εδϑίοσῃ 
ΟΒυτςοἢ ἔοτ ἀρεβ8. ὅε6 Αὐἀάιθοηδὶ Νοῖθ. Τδα 
1,λη Εδίμπεοιβ, μοννόνοσ, γο ἂζὲ [οϊϊοννεὰ 
ΌΥ 1ῃ6 ιοαῖ πηδ) τυ οὗ πιοάεγῃ ἀν π65, 
Ἔβρϑοίδ! ὈΥ͂ ἴῃοϑο νῆο τοργοϑοπὲ πιοϑδὲ ἔδ 1 1ἢ- 
ΓᾺΪῪ {δὲ ἰγδάϊοη οὗ ἴμ6 ΝΝ ἐβίοσῃ ΟΒυσςῖι, μεϊὰ 
[πὲ ἐογεκηον θάρε 5 ᾿πϑοραγδῦϊθ ἔγοιῃ ὕγο- 
ἀεϑιπαίίΐοη. Α5 Αὐυχζιυίϊπο 541γ5, Οοά ἔογεϑθες 
ποίμιης οὗ σοοὰ νϑὶοῖ Ηδ ἀοεβ ποὶ οἴἶεςί. 
ὝΒοῖο 185 τὸ αἰ θΠσ  Ὑ 80 ΔΓ 8598 τοραγάβ ἴΠ6 
ΒοΠΟΓΑΪ ρυγροϑοβ οἵ Οσοά νἱῦ τοέεσεμσθ ἰο Η! 5 
Ομυτοῖῦ. Ὑμδὲ δ ἔοσεκηονν, οὐ ἰΒαὶ Ηδς ργὲ- 
ἀεκιϊποά τῆ6 σαϊδοηρ οὗ 86 μυχοῦ οὗ [Π6 
αἷοςξ ἔγοπι [υἀδῖϑηι δηὰ πολι βοηάοπι, ἐ5 ποῖ ἃ 
Ῥτγοροβιξίίοη ννῆϊο ἢ ση 6 σοπίγονοιοἀ οὗ 
ὙΠςἢ οου]ά ρῖνε οἤξηςθ. ὙὨὶδ νγε ὈοΙΐον ἴο 
86 ἴΠ6 τηρδηΐηρ οὗ (δε Αροβίῖε. ἴϊ δοςογάϑβ 
νὰ οπς ρυϊηςῖραὶ οὈ͵οςῖ τυ ἢῖςἢ δὲ Ρεΐεγ Κοὸρ5 
ἴῃ πιπὰ ἰπγοιιρμοιι [18 ερίβι]6, τμδὲ οὗ 5ηον- 
ἴπξ ἴῃ6 ρογίδοϊ ΒΑΣΠΟΣΥ ἴῃ ἀοςι πε Ὀεΐννθθη 
Πἰπιϑο πὰ 81 Ραυὶ]. (Οἱ. [πἰγοά, ἴο ΕΡἢεϑίδη5, 
[τ τηυδὲ αἷθϑο Ὀ6 τοιποιιεγοα δαὶ ἐπ οδίε- 
οτος οὗ {{π|ὲ ἀηὰ ϑρᾶσε ἀο ποῖ ΔρρΙΥ ἴο 
Οοὰ οτ ἴο Ηἰ5 εἴεττιᾶὶ δεῖβ.Ί. Ὅδι5 ὨιοηΥ5108 
ΑἸοχ., Ὁ μὲν θεὸς ἔστιν ἀεὶ, καὶ σύμπας ὁ αἰὼν 
ἐνέστηκεν ὅλος αὐτῷ καὶ πάρεστιν. δἃρ. Ἀουΐδ, 
" Ἐο]. 54ς.᾽ 1ν. Ὁ. 442. [ἴἰ βῃουϊά βιβῆςο ἔογ 
Η!5 ογοδῖιισεβ ἴο κπονν (ῃδὲ {μον βδδϊνδίίοη 
ἀοροπάὰβ ὕροη Ηἰβ5 ἰηβηϊθ 1ι5ϊϊσο, ὙΠ] ἢ ἰ5 
δὐϑοϊυϊοὶν Ἰἀεπές] ἢ Η!5 ἰονθ. 

ἐδγοισό “απο βεαίοη ϑαησα οξίίϊοη 15 {Π6 
σϑιι56, σοηάϊ!ποη, ἀπά πιθδηβ οὐ ἰδς δατχηϊϑοίοη 
ἱπῖο ἴπ6 ἱπμογιίϊδποθ. ὅδ ὑγθοῖϑθο τηρδηΐϊηρ οὗ 
πὸ ννογὰ, ἴῃ ἕδεϊ ἴΠ6 5656 ἴῇὼ νι ἃ πουϊάὰ 
πδίυγα! γ ὈῈ υηἀεγβιοοά ὈΥ ἴῃς [ενν5ἢ, 5 ννοὶ] 
85 Οεης]6 σοηνοσγίβ, 18 ΘΟρΡΑγΔἼΟη ἔγοπὶ Δ ΟΥἹ] 
νου] δηά ἀδάϊοεδϊοη ἴο Οοά. {Ηρσηςο ΦῊΡ 
5 ἐχρ] αἰηθά ΦΖῈ.5 Ὀγ ἴΠ6 ἈΔΌὈΙΠ5. 8566 ϑοδῃοεί- 
δοη "Ηοσ. Ηδθθ." 1. Ρ. 48)η.)ὺ Ὑε οχργεβϑίοῃ 
5 ποῖ ψνῇ Βουΐ ΠῚ ΡΟ Υ 45 18 τηδῪ πλθδη 5δῃς- 
ἘΠοδίίοη οὗ ἴδθ δρισγιῖ, Ὀεσιοννθά [ν [6 ΗΟΙΥῪ 
Ομδοβῖ, οὐ βδαποϊ: βοδίιοη οὗ ἴῃς δε]! ν σ᾿ 5 ϑρι ΓΙ. 
ΤῊ]5 ἀπιδ αΪΥ τᾶν τεργεϑεηῖ ἴΠῸ σεγίδιη Τγυ ἢ 
[Πδλξ βαποι οδίίοη 15 [86 τόϑυὶ οὗ ἃ σοι Ιοχ 
νοῦ ντουρηῖ ὈῪ ἴΠ6 ϑρίσιϊ οἡ ἴῃ6 σοηϑοπίης 
ν}}}. 

Ν.Β. Ἀρσηιατῖκ (ἢ6 ἴογος οὗἉ [26 ἔῆγθθ ργὸ- 
Ροϑιοης, {κατὰ ἐπ σοζογάαπες υἱέ ἴῃι6 ἔογο- 
κΚηον]οώξε πὰ οἴοσηδὶ νν}}} οὗ ἰ8ὸ Εδίδεσ, (ἐν) 

ἐῤγοιρ οἵ, τοῦθ ὄἜχϑοῖῖὶγ, ἐξ [6 ἰηἰξίαῖνε δςὶ 
δηὰ Ῥτχορτεββίνα οοῦγθε οὗ ϑ5ρι γΓ0}] 5δης)- 
Βοδίίοη, (εἰς) μηπΐὸ ἴδ εἴπεςϊ ἀπά επὰ οὗ [μᾶὶ 
οἰοοϊίοη δηῃὰ ννοσί. Οὔϑοσγνε α͵3ο {πὶ (ῃς ποσὰ 
“απο βοαείοη (ἁγιασμός) 15 υϑοὰ εἰ ἢϊ ἘΠῚ65 ΕΥ 
ἊΝ ἄρ μο Ὀυΐ ἀοεβ ποῖ οὁσςὺγ οἰϑονγῆοσο ἴῃ [πὸ 

εἰπίο οδεάίοπεε ἀπά “ῥγυϊπλἠη)] ὙὍὌΠῸ δηά, 50 
ἔδυ ἃ5 ΟΌἋ δεοίιδὶ ϑέδίς 15 οοποεγποά, 15 ἱννοίο]ά. 
Ὗνε δὲ ὑσοιρῆξ ἱπίο ἃ ίδῖο οὗ οδράϊοθηςο, 
Ῥτοπιρῖ δηὰ νυ] ἕἶηρ οὐδάϊθσηοε ἴο οὐ 1 οτὰ, 
δῃά οὗ ριιπιβοδίίοη ἔγοπι συ] Ὀγ νἱγίυς οὗ Ηἰϑ5 
ἃἴοηϊης ὈϊΪοοά, [{ 18 ρογδδρβ βιπζιϊαγ (δδὶ δὲ 
Ῥεϊεγϑδου]ὰ πιᾶκε οδεάϊεηοε ργεοδάε {μα βργηῖ- 
᾿ς. ϑίηοθ, Ὠονγουοσ, οὐθάϊοποθ 15 ἔπ 1Π1Π16- 
ἀϊαῖο γοϑυϊὶ οὗ [δ δας γὶην ννοτῖς οξίδο ϑρί πὶ, 
[015 οὐγάδσ. ΣΊΔΥ δδ δίκη ἴο ἱπάϊςδίθ ἴῃδὲ ἴδδ 
ἤγϑὶ πηονοπηοηΐ οὗ [μ6 ἀυνγδικοηδὰ νν}}} 15 ἴο ΟὔΕΥ͂ 
[86 ΟΔ]}] (οἔ. Αοἷς ἰχ. 6), δηὰ 50 ἴο δρργοδοὶ 
1ῃ6 οἵ ἴς Ἀράδοπιεσ. ΟὈδάϊθηος ἰ5 
(δογοίοσε ἴῃ ἤγξί δοῖ, 25 νγεὲὶ] 85 16 ροιτηᾶ- 
Ὡεοηΐ σμασδοϊογϑες οὗἩ ἴἔγιιθ δι τ. 

απά σῥγίπα] ΤῊ σργ ΚΙ ηρ οὗ Ὀϊοοά, 80- 
εοοτγάϊηρ ἴο ἴδ ἴοΥτη8 οἵ [δς εἴογηδὶ (ονθηδηὶ, λ5 
ἴῃ 5ρες!δὶ εἴϊπεςξ οὗ ςἸεαπείηρ ἔγοπι ἴῃς ρυῖὶ οὗ 
βίη. [{ 5 δρρ θὰ ἴο [π6 σοηϑείσηςς ὈΥ ἴδ δρὶπὶ 
ἴῃ Βαρίπιῃ; [5 “ὁ Ατίϑο, δηὰ Ὀ6 Ὀδραζεά, 
Δηά νυδϑὴ ἀΥΥΑΥ (ὮΥ 5ἰη5," Αςῖβ χχὶϊ!. τό. Τῆς 
Ὀ]οοὰ οὗ {πὸ ἢδ] ἱδπιῦ, δηὰ οἵ οἴμοι 58. Π- 
ἤςο5, Ἔβρθο δ! οὗ {86 ποῖον, ἰγρίβοα 1}}5 6χ- 
Ῥίδίογυ εἰῆσδοΥ οὗ (ἢ γϑ[ 5 δοοά, δηὰ αἷ50 ἰῃ6 
ῬτορΠδΔέοη Ὡς ἢ ἴξ δηδβιγοβ: οὗ, ΗΘ. ἰχ. 13, 
14,) 22. Ουν Ἰ,οχγά οἐχρίδἰεοα ΟΌΓ 5ἰη5 ὈΥ ροὺ- 
ἴῃς οὐ Ηἰἷς Ὀϊοοάᾶ, 1.64. [ῃ6 16-Ὀ]οοά οὗ ἰδς 
Βυηδὴ πδίυσε ψ ῃὶο ἢ Ηδ δϑβϑυπιοά, ἀπά ἔδάθ- 
ΤΆΪΙΥ τοργοθοηϊοα. Αἴ [6 βαπὶθ τἰπιε, δηὰ ὉΥ 
(Π6 βὅσηθ δεῖ, Ηδ ὑγορ ἰαἴοὰ τμ6 Εδίδοσ, ἰπ- 
δϑιηυοῖ ἃ5 Ησδ τπθη δηά ἵπετο, οὐ οὖσ Ὀεβαὶῇ, 
δηὰ 'π Οἱὐν 5ἰοδά, ὄχοπιρ! ηοα τῃ6 οπείγε ι- 
ΠΙπιεπὲ οὗ ἴῃς ξμπάδπιοηϊδὶ ργϊπεΐρὶο οἵ Ηἰβ 
1, αῦν, ΔΌϑοϊυΐο, οπεῖγο, 41} βου βείην Ἰονθ. Ἐδιὶὰ 
ΤΆΔ Κο5 ΟΠ γοτίδη5 ραγίδκοῦβ οὗ [μδὲ ἂςῖ, γεργο- 
56η5 4ηἀ Δρρ]!}Ὲ8 ἴο ἴῃς σοηϑβοίΐθηςς [Π6 5ῃοά- 
ἀϊηρ οὗ {μαὶ Ὀ]οοά ; θοΐπρ ἴδ.5 βργηκίοὰ στὰ 
ἢ ΤΕΥ Πᾶνθ ζοπϑϑίοη ΟΥ̓ δἰ δηὰ ἜἘπίϊγο 80- 
ςερίδηςο, ἴον “Οοἀ παῖῃ κεῖ Ηἰπὶ ἔοσιἢ ἴο δὲ 
ἃ Ῥτγοριτδέοη ἰὨσουρὴ (Δ ἴῃ Ηἰ5 Ὀἱουά, ἴο 
ἀδοῖατο Ηἰς τ ῃϊθοιιϑηθϑα ἔου {86 σϑηγϑϑίο οὗ 
5]ῃ5 1π4ὶ ἅγὸ ραβϑὶ." οι. ἰϊ. 2ς. 

Ῥαντισμὸς, ἴῃ [ἢ6 ἵν βθῆϑθ, ἰδ δςῖΐ 
οὗ Ὀεϊηρ ΞΒρπη κα. ὙΠι5 Βεηρεϊ, ράϑϑῖνο 4018 
Οὐδ Ἰθηοῦ δά  ἰςΥ ἀϑροτβίο.) 

Ὀβοῖνα ἴῃ τιοάο ἰπ νἢϊς ἢ φάς ἢ Ῥεσϑοη οὗ 
[Π6 δάογαθϊο ΤΥ 15 τοργεβεηίθα ἃ5 σοπουῦ- 
ΤΕΠΕΥ δοίης ἔογῦ οὐγ βαϊναϊίοη, ἴῃς Ἐδίβεγ 
[οτοκηονβ, ἴδθ δοὴ δἴοπεβ, [6 ϑρίτγιξ δρρ 5 
(δες ννοσκ οὗ (ἢ δοὴ ἴο (86 σοηπϑείθηοο. 

Οταςε δὶ Ῥεΐογ, '|κὸ 81 Ῥδῃὶ, Άσπι. ἱ. 7. 
δηὰ δι ἤν οοπιθῖποβ ἔπ6 ἔνγο Ῥθδιτ ἢ} 5410" 
ἰδξίοης οὗ ἔδε Οτεεῖϑβ (χαῖρε) αικὶ οἵ ἴδε Ηδν 



τ, 

5. 

ν. 3. Ι, ΡΕΤΕΝ. 1. 

1. ΒΙεβϑεά δὲ τε (ὐοά δηά ἔδιδε δεροίζεῃ 5 δραίῃ υηΐο ἃ ᾿ἰνεῖγ Βορα 
οἵ ουὖγ [,ογά [εβϑὺ5 (γίβε, τυ ϊς ἢ ὯἊς- ὈΥ τε τεβυγγοςτίοη οὐ [6518 ΟἾγβὲ 
οογάϊηρ ἴο Ὠἰβ5 ᾿ δρυιπάληϊς τεγου παῖ ἔτοπι ἴῃς ἀελά, 

ὑτενϑ (Οὐ Ὁ), Ὀυϊ ξῖνεβ ἴο βὰς} [6 ἴπ|6 δηά 
} σμπϑθδη ϑρτιῆοδποθ. Οὕσάςθ, ἰμδῖ 15 ποῖ 
ποτε ἕδνουσ νὰ πιδη, Δηὰ ΘΑ 7ογ, Ὀυῖ 
ϑφρίπίυδ] Ὀἰεβδίηρ Ὀεϑίοννοα σταϊι τοι} ὉΥ ἃ 
ἰοτηρ Βδῖμοσ (105 ὙΓΒεορ γίαςϊ δηὰ (ου- 
του 5); πὰ ρεᾶςθ, ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ βου δηὰ 
ὈΔΠΠ]ΕΝΪΥ ἴῃ ἰοπηρογαὶ τηδίϊζοσβ, Ὀὰϊ ρεᾶςθ 
μὴ Οοά, ρϑδοθ ἴῇ ΟὨγιςὶ δοσογάθὰ ἴο ἴποϑθ 
ὙΠῸ σὰ δπεδηγιθ5 ἰο Οοά, ρόδοθ δρρ]δθά ἴο 
ἴῃς οοηϑβοίσηοδ ὈΥ ἰδὸ δρί ί, δηὰ ρεγνδαϊηρ ἴδ6 
τ 00}6 εχ ςίσησε οὗ Ὀοϊίονεσβ. Ὑῆυ5 ἴΠ6 Δηρεῖ, 
σῦο δηπουηςοά [δ6 [ησατηδίϊοη, 54] υϊοὰ [ἢ6 
γιγείη, Η81] ἴδοι ἢο τὶ ΒΙΡὮΪΥ ἕδλνοιγεά, οὐ 
ἐπάμεά «οἱ στε, πὰ ἴμλ5 οὐγ Ἰνογὰ βα]υϊοα 
Η!5 ἀϊθειρὶεβ δε ἴδῸ γεβυγγεοίίοη, βεζε 
ὁε κπίο γομ. ϑῖ Ῥεῖογ δα ἀβ “δε την] ρ]16ἀ,"" 
Ὧη ἐχργοβϑίου ϑνὨϊο ἢδδ5 ἃ ὈδΟι ΑΣ ἤΠίη655, 
ἴος ἴοΥ ἴο ψοπὶ ᾿ἴἴ νν»ᾶ5 ἃ 151: 
Εἰεςῖ, οδἹ]Ἱοὰ, ἀπὰ κδηςιβοά, πὰ πδά τπογὸ- 
ἔοτε ἰδῆς βσϑζέγιβ οὗ 186 ϑρισιῖ, ποο ἢ ΟὨΪΥ͂ 
Τοπαπυδηςρ Δηἀ ᾿πογοθᾶϑ6. 
ΝΒ, Πληθυνθείη 15 υϑοὰ ἴῃ ἴπΠ6 Νενν Το9- 

ἰπιρηῖ οἹῪ Ὁγ δῖ Ρεῖει---ἰη ὈοΓἢ ορ]51}65---ηὰ 
ὮΥ 81 ]ἠυἀ6; ςἕ Τληιοὶ 11}. 41, 7[ΧΧ. δὲ 
ῬοΙγογρ υι565 1ἴ ἴῃ πὲ 5δ᾽ υἱδίίοη οὗ [15 ΕΡἰ5- 
ἴδ ἰο 186 ῬΒΠΙΡΡΙᾶη5. ὙΠῸ 54π|6Ὸ ἔοττῃ ἰ5 
ἴουμά ἰῃὰ ἈΔΌΒΙηἰς4] νυπίοῖβ, ἀν Ὀγ Ννεῖ- 
δἴδη: ϑδηποάγη ἢ ΣΣ. 2, ϑοῦίθις ἔτγαίσιθιι8 
Β]Πς πηρτ πεῖ: ΡαΧ νεϑίγα πλ}} Πρ] ςεΐαγ. 

83--1λ. 58. Ῥεῖοσ πον ἱηϊτοάυοοβ [86 σεολέ 
δυδ]εςὶ οὗὨἨ μἰ5 ορίβῖ]Ὲ (α. 34--- ) ψῈ} ἃ πληκο- 
εἰνηρ ἴον ἴη6 ῥγίνι]οροβ οὗ (ΓΙ βὕδηβ, 56. γΘ- 
ξοευεγδλύοη, ᾿ἰνίης ἤορο, ἃ ἑμΐυγο ᾿ηΠοσγιίδηςθ 
ἃηκὶ ρυεθοσυδίοη υηΐο ἤηΔ] βαϊνδίίοη. (ὁ. 6---- 9.) 
Ἦε ρδϑβες οὐ ἴο ἴδε ἐξοϊ 5 ννΒῖςἢ σΠδγδοίογιΖα 
ἴπιο (τίς λη5 ἴῃ ϑοάϑοῦϑβ οὗ ϑϑνεσθ {{Ἰδἱὶ, βιις ἢ 
ἃ5 τὸ ἴΠοη δίη!ςτης ἴΠοπὶ ; ΠΟΥ το]οῖος ἴῃ 
δυδειηρ8 γ ἢ οἷ ἀτὸ ποοα }} ἔοσ (πε δἰἰοϑίδι θη 
οὐ ἢ, ἀπὰ ὈΥ νπιςἢ 1[ἴ 15. ΛΠ ἀονοϊοροά, 
ἔῃ ἃ ϑσυγα οαγηεϑί δηὰ ἰογεϊδϑϊα οὗ ϑαϊνὰ- 
ὕου. 

ῶ. δ. ΤΉΛΑΛΝΚΒΟΙΝΙΝΟ. 

8. Βιεμεά, ὅς. 851 Ῥδὺ] Ὀερίη5 ἴῃ βοοοπά 
Ἐρβίο ἴο 16 (οΥηίπιδηβ δηὰ ἴπαΐῖ τὸ 186 
Ἐρδεοίδης ἢ [6 584π|6 ἔοττῃ οἵ ννογά8. 1, 
ἂἃ5 τὸ δεονο, δῖ Ῥεοῖοσ δὰ 5θθῃ οπδ οἵ ὕοΐἢ οὗ 
ἴθοβα ερί5:165, Π6 πγυσὲ ἕδνα δάορίεα ἴῃ νψογάβ 
Εχρτεβϑὶγ ἴο ᾿πάϊσδῖο ἴπ6 ρογίθοϊς ΠΑγπιοοῦ οὗ 
[πεϊϊηγ, ἃς νν6}} 45 οὗ ἀοςϊγιπε δεῖνγεθεῃ ἢ πηβοὶ ἢ 
δκὶ [86 ἀροβῖὶα οὔ ἴῆθ Οδηί]οθβ, δὴ οὐ]θοῖ 
ψἱοἢ Πα Βδὰ ὙΟΓΥ 5ρ6ο Δ} δ ποσί. 866 [- 
πο. δὲ 2 Δηὰ ς. 

Ῥαιρεγ ὁ οὰν Ζογά ὕες Οδγ 1] 1ἴ ἰ5 ἃ 
ΡΕΓΌ ΩΣ οπαταςιουϑες οὗ [86 Ομεϑὕδη γονεὶδ- 
ὕσα ἰμδὲ ᾿ὲ πιᾶκεβ Οοά Κηονγη ἰο υἱβ ἰῃ ἴΠο58 
βειβοηδὶ τοϊδλεξοαϑ ὕροὴ ν] ἢ [ἢ6 ΘΟΟΠΟΙῚΥ οὗ 
οὔ φαἰνδίίοη, ἰ5 θαϑο. [{|5 Ὀδοδυϑο ἔΠ6 ΕδθοΥ 

5 [6 ἘΔΙΠοΥ οὗ οὖξ ϑανίοισ [δὲ νγὸ Ὀδᾶσ ἴο 
Ηΐϊ πο σοϊδέίοη οὗ δἀορίοα ςὨι]άτεη, (παὶ Ηδ 
15 ΟἿΣ τηδσςῖδι], ογείνίης ἀπά Ἰονίηρ Εδίμοσ. 

Ν.Β. Εὐλογητὸς Ἰῃ 186 Νὸνν Τοβίδιηθης ἰ8 
ΑΙννᾶγβ υϑοά ἴῃ βρεδκιηρ οὗ Οοά, εὐλογημένος 
ἴῃ ϑροδκίηξ οὗ πιδῃ. 
αὐδὲέεδ... ῥα δεφοίίεη}. Ἐδῖπει, τδο... 

θοξαῖ. δῖ Ῥείοσ τοίουβ ΟἿΥΓ τσορθηογδίίομ 
ἴο ἴπ6 δεῖ, ΌὉΥῪ ψῆϊςἢ} ΟἾγίϑσξ σοπιρϊεἴοα 
Η!8 ψοῦκ. 15 ράββαξε ἴθαςῃεβ 8 (1) ἴδαῖ 
ἰῃῆς ΟΥΑΙ οδυϑὸ οὗ ΟἿΓ Γοβοηογδίιοη 15 
(6 “1}} οὗ [6 δίδει, ἀοίοττηϊποαά 50] εἷγ 
ΌὈΥ Ηἰβ ονγῖῆ ψγοδῖ τρεῦου: ἰἢυ8 δ1 [Ἀπι65 
“ἐρῇ Ηἰς ον ΜΜ|ι}} Ὀεραὶ Ης ιι5,᾽" διὰ δὲ Ῥδυὶ] 
ἑηοῖ ἔθ γ νογκβ οὗ τἱρῃϊθουβηθ85 ὙΠ ἢ τνο 
δὰ ἄοπο, Ὀυΐϊ δοοογάϊηρ ἴἰἴο Ηΐβ πιοῖογ Ηδ 
βαυθὰ υ5. (1) Τμδὶ τῃ6 οἰεςῖίνο Ἴδυϑε, 
ἰ.ε. [86 ἈΡΘΠΟΥ ὈΥ ψὮΟΒ ἴδδὲ ρυγροϑθο ννᾶς 
ολιτιοα ἱπῖο οἴἶεοςϊ, ννὰβ ἴθ τοϑυστοςιοη οὗ 
7 6βθὺ5 Οἢγίβξ ἔγοπι ἴῃς ἀδδὰ. [ἢ [6 54Π16 νυ Αῦ 
ἃ5 Ηἰ8 ἀθδῖἢῃ ὈοΟΐδ τεργεϑοηϊοά, δηὰ υἱγΌ δ! }ν 
οἤοςοϊοά, ἴδ6 ἀφοβία οὗ [ῃ6 οἱὰ πιδῃ ἴῃ (τ ϑιίδηβ, 
80 Ηἰ5 τβίηρ Ὀοϊὰ τεργεβοηίοά, δηὰ δϑϑιυγοά, ἃ5 
ἃ τἰοάξε δηὰ τηθδῃϑ, ἰμοὶσ σεβυσγοςίίοη ἔγοπὶ 
ἴπ6 ἀθδῖ οἵ 5ίη, γἤεη Ὀεῖηρς τορεηοσγαΐθ, ΠΟῪ 
ψΕγο Ὀογη ἀραῖῃ υπΐο ἴδε ἴδ οὗ Ηο]πθθ5. [ἢ 
νγ58 ἃ ρἰεάνξο, Ἰῃδβιλιςἢ 45 Ηδ ᾿νεὰ δραίη πηἴο 
ΓΙ ὨϊοοΟιιϑη655, ἴο ὈΘΟΟΠΊΟ ἃ 5Δης πς 45 νγ6]}} 
85 ᾿υ5ιγίηρ ρῥγποΐρ]ς οὗ ᾿ἴδ : 11 νγᾶ5 [ἢ6 τηθδης, 

056 Ηδ χοϑὲ ἴο ἰδῖο ροβϑοββίοῃ οὗ Η:5 
τῆγοῃο, ἔδογο ἴο τϑοοῖνο, δηὰ ἰπθηςο ἴο Ὀοβίον, 
εἰῆ ὕροὴ τϑϑη, (αὶ {πὸ Τογτὰ Οοά πρὶ 
ἄνγε!! ἀπιοηρ (πε. “Ηὸ τοϑὲ ἀρδὶῃ [οσ Οὐ ῦ 
7υ5Ἐ οδίίοη :᾽ 566 ποίθ οῇ Βοπ,. ἱν. 25. ΝΑῪ 
ΤΟΓΟ, (6 ψ Πο]6 ΟΠμυτοῖ 15 ἀδοϊαγοα ἴο ἢδανο 
Γβδῃ ἀρδίη ἰῇ ἴῃ6 τεπυγγοσζίοη οὗ Οἢτιϑῖ, ἴῃ 
νἱγίιο οὗ ἐπαξ φρίϊιδὶ ὑηΐοη ΒΙΓΒ ἰάοη 65 
Ηῖπὶ ἢ ΗΠ πιοπλθετθ. Ὑδαῖ τεϑυττεσοη 
ΣΟΟΟΙΠΊ ΠΙΘΏςΓΕ65, ΟΥ̓ 15 γεροδῖδα ἴῃ {Π6 τορθοηθγδίίοῃ 
οὗ εδοῖβ δηϑιαπ, τ νν1}}} Ὀ6 σοτηρὶεϊοα ἴῃ [86 
ὉΠ Ππιαῖο σ᾽ οη βοδίοη οἵ 4}} ἴγιιθ δ] ονοῦβ. 

Ν.Β. ΤῊϊ5 σοπεοίσχυςοη σοηηοςῖβ δι᾽ ἀναστά- 
σεως ΨΧΊὮ ἀναγεννήσας, ποῖ ν] ἢ ζῶσαν, ΠΟΠΊρΡΑΓΟ 
Άοπι. ἷν. 25, δηὰ [ἢ]5 Ερ. ἰ..21. Ὑδυ5 Ἐϑέϊυ5, 
Οδϊνίη, Ηυΐϊμογ. ΤΠ οἵδε σοποίγιςζίοη μον «5 
ΟΥΟΙ 18 Ὀγοίοιτεά Ὁγ (ἔευπι., υἱπογ, Βεηρεῖ, 
δϑίεοίσογ, 6 Μεθ, ἄζς., δηὰ ἰὲ ρῖνεβϑ ἅπη οχςο]- 
ἰθηΐ 56η56--- 6 ἤορο οὗ {πὸ (γι ϑιδῃ ᾿νο5 ἀπά 
8 φυϊοκοηοὰ ὈΥ ἴῃ6 ροννεσ οἵ οὖῦ 1μοσὰ δβ σὸ- 
ΒΓΓΟ ΠΟη. 

ἐξ υείν ῥορε] Οτι, ἃ ᾿ἱνῖηξ ἈΟΡο, ἱ.6. ἃ ἴορδ 
μανίηρ ἴῃ [τ [Π6 ῥηποῖρίε οὗ βρίπῖμδὶ [18 βρτίηξ- 
ἴῃ 25 ἔγοπὰ ἃ τοοῖ, ΠῸπὶ ἴδ τοβυγσγοσοη οὗ 
Οοὐγ Ποτγά, πὰ Ρτοάιιοϊηρ ἴμ6 ἔτι 5 οὗ [1ξ6. 
11 δὲκ9 Ὀδθῃ οἴεπ σειηλγκοα τῃδὶ δὲ Ῥεῖΐεσ 
ἄννο]]ς νυ τὰ ΡΘΟΌΠ ΑΓ Αγ θϑίηθ55 δηὰ ἔγο ΘΠ ΟΥ 
ου ἴπΠ6 ἀοςῖϊγίπο οὗ 86 Ἐδιιτσγοοζίοη, δηὰ οἡ 
ἴΠ6 Ὠορδβ δηὰ Ὀἰαβϑίηρβ νυ Ὡς ἢ 1 ἰηνοῖνο5: δηά 
4150 ἐμδῖ μὲ Ἰονεβ {με ερὶ(μεῖβ, ᾿ἰνεὶγ δηὰ Ἰἰνίηρ, 
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εν, 

4 Το δῃ ἐπμογιθδηςα ἱποογγαρεῦ]ς, 

ΙΪ, ΡΕΤΕΕ. 1. [ν. 4. σ. 

ς ἍΠο ἅτε Κερὲ ὈῪῚ ἴῃς ρονεγ 
ἃπὰ υπάεῆ]εά, δηὰ ταὶ ἔδλάειἢ ποὲὺ οὗ (ὐοά τπτουρῇ ἔδιτι ππῖο βαἰ ναϊίοη 
ἈΝΨΑΥ.7) Γεδεγναα ἴῃ ἤεάνεῃ ἴ ἔογ γου, 

δηὰ [86 πιρηίοη οὐ ἢορδ, 580 πιο 50 [πδί ἃ 
Ἰλῖθ σοπιπιοηίδίοσ οὔϑοτνοβ ἰδαΐ 1 δὲ Ιοῇη 
ΤΏΔΥ ὃς ςΑ]οἀ [Π6 δροβίὶε οὗ ἰονο, δηά δῖ Ῥδυ] 
οὗ ἐδ, οἂτ Ῥεΐοσ 15 ἜἘβρθοῖδ!ῦ ἐΠ6 Ῥσθάςῆοῦ οὗ 
Ὦορο, [ζ 15 τοηδγκδῦϊς ἴπαΐ ἴΠ6 ννογὰ δοῤε 
ἄοεβ ποῖ οοςὺγ ἰῃ ἴδε Ξυπορίϊς ξοϑρεῖβ. Α ἃ 
ΕΟ γι ϑίίδη στᾶςθ ἴὑ 15 ἀογινοὰ ἔγοπι ἴΠ6 ἔθϑιγ. 
τοσϊίοη. [ἢ ἕδεΐ ἴῃ οἰδβϑίεδὶ νυτιΐογβ ἴΠ6 ννογὰ 
τοηάογοά δοῤέ ΤΑΘΔΠ5 5 ΠἸΡῚΥ οχρεοίδτοη. 

(Βεηρξεὶ. Απιδὶ Ῥεῖγιϑ ὀρ μβοΐοη ὑέων, εἴ 
τηοη οπεπὶ 5ρεῖ. ὙΠι5 4'ϑο Ροζξ δηά ϑίεϊ ρου. 
Ἡεϊάορρεγ. ζῶσα υἷα εἴ ἔγυςίι5 νἱῖας οαἀϊί, εἰ 
5Ρ65 Υἱῖαε 6ϑῖἴ εἴ ρειτηδησῖ.) 

4. 10 ,α“η ἐπδεγί απο ὍΠ8ὸ Ομ ϑιδη ἰ5 
Ὀοτῃ ἀραὶπ ποῖ πΊΟΓΕΪΥ ἴο ἴῃ ϑυδ)οςῖνε, οὐ 
ἱηννατὰ, οὔδηρο ἔτοηὶ ἀοδραὶγ ἴο Ἰ᾿ἰνίηρ ὨΟΡΘ, 
Ὀυΐ ἴο ἴῃ6 οὐ]οοῖίνο σὔδηρο ΠποῸπὶ ἴθ τηοτγ- 
(ΔΙ γ, Θοτγγυροῦ]ς, ρΡοϊυϊοά, δηὰ νυ ποτίηρ, 
ὙΥὩΙΟἢ 6 ἱηποηίοα Ὸπιὶ Αἀδηι, ἴο {Π6 1πὶ- 
ΤΩ ΓΔ ΠΥ ἱποογταριῖθ, ποῖ Ἰίδῦϊς ἴο ἐϊ58ο- 
Ἰυξοη---ἰιπἀοπ]οά, ποῖ ϑυδ)]οςὶ ἴο ρῥοϊϊ!οη--- 
ἐπαὶ ἔδάσι ἢ ποῖ ἀννᾶγ, μανίην ἴῃ 1 [πῸ ρεϊπεῖρὶς 
οὗ οἴογπιδὶ γομίη, νυ ΒΟ ἢ 15 δὶ8 ᾿πῃουιδηςθ ἴῃ 
ΟΠγςῖ. Ἑδοὴ νοχζά 5 διῃρῆδίς δηά τοῖογϑ ἴο 
ἃ 5ροςὶδὶ Ὀ]βϑίης δπὰ ργίν! ρα οὗ [π6 ϑαϊηΐβ ἰῃ 
Ἰιρῃς, ὙΤἢ5 τεἀυπάδληςο οὗ εριΠοῖ5, ἢ ἃ 
Το] ΓΚΑΌΪΟ ἔιΐηθ55 οὐ ϑρίγί[ι18] τηθδηϊηρϑ, 15 
οδιαγαςίεγσῖς οὗ δὲ Ῥεῖοσ, ἴπ βοῇ οἵ [Π656 
ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΠ5 ποῖα ἄρρεαῖβ ἴο δὲ ἃ ἰδοῖϊζ τεΐεσ- 
ὁποδ ἴο {δ ἰετηροσαὶ, δῃὰ {πογεΐογε τὐρίοδὶ, 
ἱπῃογίίδπος Ὀοσίοννεὰ ἀροὴ ἴπ6 Ρθορὶβ οὗ ἴπὸ 
δηςσϊοηῖ σονθηδηΐ, 

γειεγυεά ἐπ ὀεαυοη} ὍὍὸ δηςσίθηξ σοπΊΠΊΘἢ- 
ἰλῖοτϑβ ἱπέοσ ἔστοπὶ [815 ἴπδί (γι δη8 ἀγὸ ποῖ 
ἴο ἸΙοοῖὶς ἔογνναγά ἴο ἃ 5κἴδίο οὗ τι} Π]Θηη18] ἔς ΕΥ̓ 
οἡ εαγίδ. ὍΤὮΟ ἱπίδγθησο ΤΑΥ͂ ὃ6 ανδάσά, Ὀυῖ 
ἴι ἰ5 οὔνίουβ, μδΐαγαὶ, δηὰ ἴῃ δοσογάδηοε Ψ ἢ 
ΤΑΔΏΥ ἱπιρογίδηϊ ἀεδοϊαγαίίοηβ οὗ ΗοΙΥ ΚΝ τί, 
ΤΠδ οχργοδϑίοη ὁ γεβογνθὰ " 5 σελ Ϊ6. 
[{π|ρ]|165 (Ε5ι.) (δδὲ [Π6 σατε οὗ σοὰ ἔοσγ Ηἰϑ 
εἰοςξ 15 ἔγτοπι Ὄνουϊδϑιίηρ, δηὰ ὑπδὶ Ἰη ἔουπαϊπρ 
[86 δεάνθης ΗἊ γοϑοσνοά δ ρογίοη ἔοσ ἴῃ ᾿ηΠοΠ 5 
δῆςδ οὗ Ηἰ5 ομι]άγθη, ποῖ ᾿ἰκὸ Ῥαγδάϊβο ὀρϑη 
ἴο 16 4554υ}158 οὔ [Π6 οΥἹἱ οπθ, Ὀυϊ μανὶηρ 54]- 
ν ΔΈΟΙ ἴοΓ [5 νν8}]15β. ϑοῖὴθ ἢᾶνο δοϊϊενοὰ (παῖ 
ἴδε δηςϊοηΐ Ῥαγδάϊϑο νγᾶβ ἴδίκθῃ ὕρ ἱπῖο βδάνθη 
αἱ ἴ8:6 ΕΔ]], ἀηὰ 15 ἴῃογο “ὁ γοϑογνϑά " ὉηΕ}} [Π6 
ϑοοοπὰ Αἀνεπῖί, 8δη οριηἰοη ψηϊςῖ, ἐπουρἢ ἔη- 
οἶδ] ἀπά υὑπέουπάρά, (γρίβεβ ἴ86 ργοαΐῖ ΓΕ, 
τηδὲ [86 ραγδά! 9148] 5ίδίο οὐ ὉΪ]155 δηά Ἰηποσθῆςθ 
Ὑ}}}} θ6 τεβίογεα, δπὰ ἴῃδξ [Π6 ρυγροϑεβ οὗ Οοά 
ΤοπΊΔῖπ ὑποῃδηροά. 

ΝΒ. Τἢυ5 Ὀιάγμῃιβ, Τ᾽ Προρηγὶδοξ, δηὰ 
(Ἐξ ευπιοηΐι5, νο ι.5εὲ5 ἴῃ6 5βἴσοης ὄὌχργοβϑβίοῃ 
υθώδης ἡ χιλιοέτης ἀποκατάστασις “ἴδ πλ}}- 
δηδηδη χοϑιογδίοη 18 ρυγεὶν ἔδθυ]οι5.") ΤΠΘ 
νοοιηθησο ὙὮ Ὡς ἢ 411 [Π6 ΕΔίδοΥβ, ἔγοπὶ 
π6Ὸ (ηἰτὰ σοηζυτΥ ἀονγηναγάβ, αἰδοῖς 4]] 
τηοάϊ βοδίίοηβ οὗ ἐἰε ΤΩ Π]οΘηπδσίδη ἀοςίγηθ ἰ5 

τελάγ ἴο ΡῈ γενεδὶεὰ ἴῃ τῆς ἰδϑβὲ τἰπιο. 

τπιοϑὲ σοι ΚΔ] 6. 866 Θϑροοῖδ !γ 5. Βϑὶ] 
“Ἐρ.᾽ 263, ς. 4, 5. Οτεξ. Ναζ. Τὶ, 1σ, Ρ. 
92 ἃπά ος, «πὰ Ὠίοηγβ. ΑἾοχ, ἃρ. Ευϑ. 
“ΗἩ. Ε. νΙ]. ς. 24. ὍὙΠο ρῥδϑβϑᾶρὸβ οἵ ἴῃς 
ΘΑΓΙΟΓ Δίου ἃσγὸ ςο]ϊεοϊοα, δηὰ σαγοίι Ὺ 
Θχαπηποὰ ὈὉγ ἴΠ6 Οχίογά ἰγδηϑίδίου οἵ Τοῖ- 
{]Π|2η, Μοὶ. 1. Ρ. 12.ὃ. Ηδ δΒοϊάς ἰδαΐ {ΠΟΥ 
ΒΟΠΟΓΑΪΪγ, ἱπάθοα υυἱϊδουϊΐ ὀχοθρίϊομ Ὀοίοσο 
Οτίρεη, δεϊονεὰ 'ἴπ 4 Μι]Ποπηΐαπι, δος ποῖ 
ἃ ΟΔΓΠ4] Οης, ἃ 5ρι:τ 4] σοίρη οὗὨ γχοϑιυοϊδίοα 
581Πηἴ5 ργερδγαίογυ ἴο ἴπ6 ὀπίῖσε ἐγ! ἴοη οἵ ἴῃὸ 
σοασμελά, ἢ ἰς5 ἀϊῆςυ!ξ ἴο χεσοης!]ο [παῖ υἱοῖν 
οἴδεῦ ἢ βσυς ἢ ρᾶϑθαρεθ 85 [ἢ 15 ἰῃ δογρέυτο, 
οΥ ΜῈ ἴῃς 5ἰδίεπιθηῖϊ5 οὗ Ἡδορεϑίρρυβ δηὰ 
Ῥοϊγογαῖοβ ἀρ. Ε5. " Η. Ε.᾽ ΗΙ. δ. 2ο Δπὰ ν. 24. 
Ν.Β. ϑοεδοοίίρεη αυοίο5 4 ρᾶβθαρο ἔτοπὶ πὸ 
δόθδΥ ΜΏΙΟὮ ὈΘΑΓΞ ΘΟΠῚΘ ΓΟϑο] ὈΪδηςσθ ἴο [ἢ ΐ5, 
Βεαίδ δβί ρογῆϊο 11:15 Ποπιῖη!5 (δ ΠΣΌΠΙΣ ΠΡ 
ΠΟ ὙΌΣ) ἀξ 1) αυΐ δἼοςὶρὶς ατοάϊ δίοπι δῆς; 
εἴ οσυἱ 11 δάϑογναίδ εϑὶ ; 2) σογτεβροπάϑ νετῦ 
ΔΟσΌΓΑΙΕΙΥ ἴο τετηρημένην. ϑοβᾶγ Εχοά. ἢ, 
26, (α]. 142. 866 4150 ἴδε ράϑϑᾶρε συοϊοὰ ὃΥ 
ὌΠ ὰ Ἄσοπι. χὶ. τό. 

ὍΓ' γοΐ ΠΟΙ ἰ5 ἃ ρίθραΐ Πάογδηςο ὁ 
ΔΟΓΠΟΣΥ ἔογ {ἢ]5 τοδάϊηρ. πὰ 

δ. ἢδῥο ὅγε ἀω Απ δχργοββίοη Ὑ ϊοὶ 
δι ρ εσῖ5 ἃ ὑναγηῖην, ἴον 1 Θχοϊυάος [πόθο νἢῸ 
ὧο ποῖ τεπιδίη ἴῃ [πὸ ἔδι ἢ, Ὀμξ νυν ϊςῃ ᾿ς 0] 
οἵ Ἄοοπγοτί, 5Ξίηςο 1ἴ ἀβϑυχοβ 5 {παῖ ἴῃς ΕΔΙΟΥ 
ὙΜἘῈῸ ῥγεϑοῦνοβ (ἢ6 ἱπῃογϊδησθ, αἷϑο ῥγοίεοϊβ 
δηὰ συλτάβ {πὸ ἢεῖγβ.0. Ὅς τνοτά ἔογ ἐερέ πετὲ 
δὰ ἴῃ 1Π6 ΟΡ Π4] 15. ἃ πὶ] αΓΥ ἴεῖτη, ἀπά 
ΤὭΘΔΠ5 50Γ ἢ ἃ ριυιδιτὶ 845 ἰ5 πηδἰηϊδιηθὰ ΟΥ̓ ἃ 
ῬοννΟΓΕῚ] ξαττίϑου ἴο ργοίθοϊ 4 ἐογίγεϑϑβ ἔτοπὶ 
ἈΘΘΔΌΪΈ ΟΥ 5ΌΓΡΓΙΘθ, Τὴ6 Οτγίϑιίαη 5 {88 
Κορῖ ὈγῪ {π6 ρονγεῦ οἵ Οοά δῃὰ ὈΥ Ηἰ5 δοϑβῖϑ, 
ἔογ “"ἴῆα δηρεὶ οὗ {πὸ 1 ,οσγὰ θποδτηρεῖ ἀγουπά 
1π6πὶ 1Πδὶ ἔδασ Η πλ." 
ὁ 1ῤὲ 2οαυεγ} ὝΠε οὔ π8] ἢ85 “ἐπ {8ε 

ΡοννΕΓ, ἡ ἃ (ΓΚ πὰ ρϑσυ δῦ ὀχργοββίοη, 
ὙΓΠΙΟΝ ἮδΓΘ ἱτηρ]165 τπδὲ τῆς Ὀοϊίονεγ ἰ5 κερί 
ὙΠ ΗΠ [Π6 σρῆοτγο οὗ Οοάΐβ βροςΐδὶ πιδηϊξεϑῖλ- 
[οη οὗ ρονγεσ. Ηθ ἴ5 δποϊγοϊοά ΌΥ͂ τῇς ἐγεῖς- 
Ἰδϑίϊηρ ἃτῖῆβ. “"ΗὌἊὌ ἴἷνθοβ δηά οχὶϑίβ ἐπ 186 
Ροννεσ οἵ Οοά, δηὰ νη ἐπ]5 μῈ 15 Κερί." 
δι.ΘΊ ΚΟΥ. 

ἐῤγοισ 7412] 1λτ, “Τῆγου ἢ 8.6 (211, 
[Πδῖ 15 ἴΠ6 συ δ)]εςῖίνο σοηάϊείοῃ, ποῖ ἐμαὶ ἔα 
[8 ΔΠΥ͂ ροννοῦ ἴῃ ἰἴϑεὶξ, Ὀυς ἴξ σοηῃϑίγαϊπϑ κ.5 
ἴο Κοερ νη [ῃ6 ἐοτγίγεββ, ἰγυσίηρ ἴθ Η 5 
Ρτγοίοοξοῃ. 
γεν ἰο δὲ γευεαϊἢ ὙὍὙΠ6 Αροβῖϊο {δι5 

ΒΡΟΆΚ5 οἵ [86 βαϊναϊΐοη, υπΐο Ὡς ΜῈ ἅ.Ὲ 
Κορῖ, 85 ἰγεδάυ δεςοπρ  ἰΞηδὰ, [που ποῖ γεῖ 
ἔΟΪΥ πιδηϊξεβιθά. ὙΠῈ ἱπμογϊδποθ 15 δἰ γον 
βεςιγοῦ, Ὀυΐ [ἃ νν}}} ποῖ ὃς Ῥοβίοννοά ὑπὲ] (ὨΡ 
Ιαϑὲ {ἰπιθ. Ἐσνθῃ ἴο ἀθραγίεα βαϊηΐῖβ ὙΠῸ ἃΓδ 
5εσυΓε οὗ βΞαϊνδίίοη, ἰξ τὸ δηςίοης Ἐλίμοιβ ἃγὲ 
τίσις, ἐπαξ ἰΟΥΥ νὴ} ποῖ δα ΠΥ πιδηϊεϑιοά 



γ, 6, .} 

6 Ὑνμογεῖπ γε ρυδε!γ τεϊοίςε, 
τουρῇ πον ἔογ ἃ 8εᾶϑοῃ, ἰξ πεεὰ ῥα, 
γε ἅτ ἷπ ἢδδνπε88 ΤΕ γουρΡἢ πδη  ο] ἀ 
τοΠΡΙΔΠΟΠΒ : 

Ι. ΡΕΤΕΙΑ. 1. 

 Τμδῖ τὰς τγ1] οὗ γουγ ἐλ, δείηρ 
ΤῸ ἢ ποῖα ῥγοοίουϑ ἴλη οὗἉ ρο]ά {πᾶς 
Ρεγβῃεῖῃ, τΒδουρῇ ἴτ μὲ ἔγιοα νυ ἢτα, 
ταΐρς ᾿ς ἯΙ πο ργδίβϑα ἀπά δο- 

πη{}} ΟΠ ϑέ 80 ἰ5 (πεῖν 1185 5811 ἀρρϑᾶσ, δπὰ 
ἰνκὺ νι 411 Βεϊβενετδ ν7}}} ἀρρεᾶγ ἢ Η]πὶ 
ἴὼ ξἰοιγ. Οδὴ βυςἢ δὴ δηϊξοιρδίίοῃ 6 γοοοη. 
αἷδά ἢ ἃ ὈΓΟΙ ΙΓ ΠΑΤῪ τηδη!ϊεϑίδιίοη οὗ τΠπῸ 
Μοϑδὰ ὕὑροῦ δαγῖῃὐ Ὁ Ββεῖδεσ δὲ Ρεῖοσ δηὰ 
(δε οἴδεσ δροβϑί ες βεϊενοὰ ἐμαὶ ἴῃς σὲ {ἰπὶ6 
ὙΓᾺ5 οἶὁ8βε δἱ Βδηὰ δοσοχάϊηρ ἴο ΟἿΓ ΟΥ̓ ΙΠΑΓΥ͂ 
ὩΟΌΟΘΩΘ ἰ5 46 πποοχίδιη, ΠΟΥ βῃου ]ά νγὸ δῖ- 
ἰδοῦ ψοξδῖ ἴο 186 ἀγγυτηθηΐβ οὗ ςσοτηπηοηΐδ- 
ἰοτ5 80 ΑΙνγαγβ δάορί {μπαὶ ἰπἰογργείϊδίίοη οὗ 
Ηοὶγ δϑετρίυγε Ὁνῃϊςἢ 5 τλοϑῖ υπΐανουγαῦϊο ἴο 
(δε Ἰηορίαποη οὗ ἴπ6 5Ξδογτεὰ υτὶΐεῖβ. ἘΠῸ 
ποτὰ “εαΥ Ἶ ργούθθ δΌϑο υἱεῖ γ ποῖ δπρ. 
Τῆς φἸνδίοη νγᾶθ “τοδαν ἴῃ (Π6 αἴεστιδὶ 
οὐυηοεὶς οὗ σοά, δὅε6 ποΐθ οὐ ςοἢ, 112. 7. 
(Τ. Βυπιεῖξ ννᾶβ διποὴς ἴδο ἢγϑί, 1 τοὶ ἐδο 
ἢιϑὶ, ψῆο Βοϊά τῆὸ ποίίοη ἐπδὲ [πὸ Αροβέῖοϑβ, 
πιδίλκίης ἴῃς τηοδηϊηρ οὗ ον ἴ,ογὰ 5 ῥγθάϊο- 
ὕσῃ, δε ονοὰ ἴῃ ΡΞ ἐπ υ δῖοι οὗ 186 
πο, “ὁ δίδξιι Μοσί. εἴ Κδϑυγρ.") 

θ-9. ΡΕΕΤΙΙΝΟΒ ΟΕ ΟΗΚΙΒΤΙΑΝΒ. 

8. ;δεγεῖὶ) ὍΤὨϊ5 ννογὰ τηδῪ ταείεσ οἰἴμοῦ 
ἴο ἴ0)6 λοὲ Ὀπι6, οΥ ἴο [86 ὙΠΟ]6 ϑδϑηΐθηοθ 
αἸαπιεγδίίηρ ἴΠ6 ΓΟ ΓΙΞΏΔηἾδ ῬΧΙνΠορο5. Τδ6 
οὐπηἰετιρίλοη οὗ ἔδς ἰλ5ξ ΕἸ ΠΊ6 15 ΔΙ νυΔΥ 8 Γεργε- 
βεηίεά ἃ5 ἃ βουγοθ οὗ τεοϊοϊηρ ἴο δα] ον σβ, 
στ, ποι οιδηῖηνς 411 ἴπο ἰείτοῖβ οὗ υὰρ- 
ποῖ, [56 ΡῬγοάοσασηδηΐ ἰάεᾶ 15 [πδὲ οὗ ἃ πηδη:- 
κει ὔοη οὗ ἴδε 5σοηβ οὗ Οοὰ (Άοπι. νἱϊ!. 19), 
βίος ἘΠῚ δοσοιρδηῦ [ἢῈ }} τενοϊδίίοπ οὗ 
ἴδε οἴου οὗ ΟὨσιϑὲ : 50 ἴπδὲ ῬεἸ ἰθυεσβ ΤΩΑΥ͂ 
ὉῸΪ δε 54:4 ἴο τοϊοῖοθ στ δ ἴῃ ἔπ6 σοηίεπ)- 
Ρίαοα οὗ {86 [.ϑὲ ἔπη. [{ 15 ΒΟΥΤΟΥΕΙ ΠΊΟΓῈ 
ῥτοδαίο ἐμὲ “Ἅ νυν Ββογείῃ ᾽᾿, σϑίοιβ ἴο ἴῃς ίδίθ- 
τηρηΐ οἵ ργεβεηξ δηὰ διΐυγο Ὁ] βϑίηρβ, [Π6 ᾿ἰν εν 
βορε πὰ 1ῃ6 δεσισεὰ ἰημοτίδληοθ. ὙΠΟΤΟ ἰ5 
[Ὸ [ῈΔ] Ἰποοση ρα! ΠΥ Ὀοΐνγοθη [86 ἔννο ἰδίοβ 
αἴ τεϊοίςηρ ἀπὰ ϑοτοσ. ὍΠῸ6 5Όσσγονν 15 οἢ 
ἴὼς βυπδοε ΟὨΪΥ, ἴδε ἸΟΥ̓͂ ρετνδάδβ [π6 ὙΈΓΥ 
ἀρ ἀπά οεπῖγσγε οὗ ἔπε δε ονοτ5 Ὀοΐηρ, 
“ Βιεσθοὰὰ ἅγὸ ἘΠΕ τμδέ τοι :᾽" Ὀ]εβϑεὰ ὄνυξ 
ΤΟΙ͂Σ, ὙΠΟ ἅγὸ ὁ’ χε]οϊορ ἴῃ ΒΟΡΘ,᾽) “45 501- 
σῇ], γεῖ ΑἸνσαγ5 τεϊοϊςϊηρ." οχλ. ΧΙ!. 12; 
2 (οῖ. τἱ, το. 
γα «πατοη} 1. 11ετα!γ, “ ἔοΓ ἃ {ππ|6,᾽᾿ νΒῖς ἢ 

ἸΩΥ Ἰηρλῃ, 1Π1|6 ἴπ ἄδρτοθ, 5᾽σῃξ ἴῃ ςοπλ- 
Ῥγβοῃ, οὐ, 35 15 τποσὸ τοῦδ Ϊθ, Ὀτίεῦ ἴῃ ἀυτα- 
ὅρα; δεῖ, (28 15 σοπιραγοαὰ υν ἢ εἰογη!γ, 
διδουγὴ ἴδ ΔΠἸςἄοη ταϊρμΐ, Δηὰ ὙοτῪ βεπο- 
τὶν ἀϊά τὰ τ1ῃοβε ἀδγξ, ὄσχίθη ουὐεῦ ἴῃ Ἐπί 
ΠΗΪγ εχϊϑίεηςε οὗὨ θεϊϊενετβ. ὙΒεὶγ ᾿ἰζας 
δἤξούοη τη οῖ νσαϑ δ ἔοσ ἃ πιοπγεπῖ, νγογκοά 
ἔστ ἴὰοπὶ “8 ἕὰσ τῆογε Ἔχοθοάϊης δηὰ εἴθγηδὶ 
Βαρες οἵ εἴοτγ. 2. Οον. ἷν. 17. 
ΝΒ. ᾿Ολίγον 15 ποῖ υϑεὰ ἴδυ5 ἱπ ἴΠ6 Ν, Τὶ, 

“τοσρίης ἴῃ γ. χο οὗ [815 ΕΡρί 5116, ἴῃ [Ἐε βᾶπιδ 
(ΟἸβοοω, ὅ500Σ. ΔΩ ΝΟ, Ψυΐξ. πηιοάϊςυπι; 

ἐήαο 7εεζ.----ν οι, ΙΝ, 

ὁ.6. ἐπ ὦ »ιοάδεγαίε ἄδστεεο. (Εαυπιθηΐϊ5 585, 
μικρὸν ἄρτι ἐπεὶ μικρὸς καὶ ὀλίγος ὁ παρὼν 
βίος. Τὶ 5θεπὶ5 ποῖ ἱπργοῦδΌϊο ἴμδὲ δὲ Ῥεῖοσ 
σου πο Ὀοΐῃ ποϊϊοηβ ἰῃ οπὸ ψοτγά, ἃ95 δῖ 
Ῥδὰ] Κεορβ Ὀοῖῃ ἴῃ νἱενν ἰῃ ἴδ6 Ῥεδυῖι! ἰοχς 
ὙνΒ οἢ 5 αὐυοίοαά ἀρονο. ! 

ἡ" πεοά δὲ] ΤῊϊ5. ἱπιρ]}165 1ῃαἱ Δ(ΠΙςτοη5 ἀο 
Ποῖ ΟΟΠῚΘ τ10|655 ἘΠΟΥ͂ ΔΓΕ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠΟΙ ΠἸΙΟη5 
οἵ [86 δοςοιῃρ  5ῃπχοηΐ οὗ Οσοα 5 ννογῖζ, νγνἢο- 
{ποτ ΠΟῪ δ ἴογ ἴΠ6 βαϊνδίίοη οὗ [Βς βιῇεσγιην 
Ὀεϊονοῦ, ““ἔοσ [Ὠγουρὰ πιυσὴ {γιυιϊδίϊοη νγὸ 
τηιϑὲ δηΐου ἰηΐο ἴῃς ἰκἰησάομῃ οὗ Οοά," Αςἰβ 
Χῖν, 22, ΟΥ̓́ΤΟΥ ἴΠ6 δἀνδηςζετηθηΐ οὗ ἴῃς Κιηρ- 
ἄἀοπὶ οὗ (ἢ γίϑὲ, 86 Ὀϊοοὰ οὗὨ πιδγίγυβ δοίης 
ἴΠ6 5εϑὰ οὗ {86 συτοῦ. Βοῖδ πηοῖνεβ σοη- 
σα ἴῃ τεδο ίηρ, ποῖ πιο  τεβιρτιδίίοη, Ὀυΐ 
σδοοσίαϊ δου ϊοβοθησθ ἴῃ {Π18 ἰγγίηρ ὑσοοῦ οἵ 
ΗΙ5 ἴονθ, νῇο ““ἀοίδ ἢοζ ψ}]Πηρὶγ Δϊςς 
ΔΏΥ. 

ΝΒ. ὙΠὸ ρϑϑϑαροβ ἔτοη 1 ,γ5ἰ45 δηὰ Αηΐ]- 
Ῥδοη υοϊοὰ Ὀγ ΝΝ εἰδίείη ἀο ποῖ σογτεβροηὰ 
ἴο, οΥ 56γνο ἴο οχρίδίη, [ἢ}5 ρΡῆγαθθ. [ἢ 1ῃ6 οὔθ 
Ῥᾶϑϑδρὲὸ εἴ τι δέοι) "" ννδῖονοσ τῖρῃς Ὀεῖάς," 15 
Δη ΘΌΡΠοπ σαὶ ἕο ἀθδίῃ ; ἴῃ [86 οἴπεσ εἰ δέον 
ἐστὶ τηθᾶτι5 βίῃοθ ἰτ 15 ἠδοάξυϊ, δηά ἄοθς ποῖ 
ἵηνοῖνθ ΔΩ͂ ποΐΐοῃ οὗ σοῃτηροηοῦ. (Εου- 
τηθηΐυ5 δῖνοβ [Π6 ἴππ|6 ἰηϊογρτοίδίοπ, “ὁ [ἔ περάὰ 
δε," Ὀεδσᾶιιϑα ποῖ δυοσΎ Ὀεϊϊονοῦ 5 ἰπθὰ ὈΥ 
ΔΠ!ςτοη, ποῖ ΘΥΕΥΥ͂ ϑίππεῖ. [1{ΠῸῚ ΤαΠΊαΓ 5 
ἐπδὲ Ἐμ6 ρἤγαβο 15 εηυϊναϊθηϊ ἴο [μδὲ νυϑῖς ἢ Ὀεϑὶ 
εχρ λίπ 1ΐ, “"1Ὲ δυο δὲ {πε Ψ1] οἵ Οοά," 
111. 17. 

7ε ἀγε ἱπ δεασυΐηε:. ὍῊΙ5 5Βῃουϊά γαΐμοσ ὈῸ 
ἰγδηϑιίδιθα, δύο Ὀθ66015 δίζηιοῖξοά, δὶ Ῥοῖοσ 
ἀοε5 ποῖ τοίεσ ἴο ροβϑιὈϊθ, οὐ βϑησγαδὶ ἐΓ]5, Ὀυῖ 
ἰο 4ΠἸσξοη5 ψνῆϊοῖ δοΐυ δ! δά ὈείΔ]]Θη {Π6 
στο 65 ρ᾽δπίοα Ὁγ δῖ Ῥαυὶ. 

η. Ὑ{ραὶ ἐῥε ἐγίαὶ͵ ὅς. ΤΤἼς τϑϑυ]δ οὗ 4]] 
ἰοτιρίδιίοη ἴο τῆς ἐδ δαΐ ᾿ς. υπϊέοττη. [ἰ δ 
Οὔσδ Ρυγῆθα {ποὸπὶ δηὰ δἰΐϊεδίβ {π6 βίου! πρ 
4ιυ δ) ῖε5 οὐ τποῖγ μοατίβ. [1 ροϊά, νυνὶ ἢ 15 δ΄ 
τηδίοσδὶ δηὰ ἐπογοῖοτο ἃ ρου 5 Δ Ὁ] {ΠῚΠΡ, 15 
Ὀεποῆιοα ΟΥ̓ πε Ρυγιγιηρ ἤγθ, της ἢ πιο 
τηυκὲ τη95 Ὀ6 ἴδ6 σλ96 ἢ {πὸ ἱπιρογϑ 86 
τῆ. Τῆς ἢτε οὗ δ]: ς ΟΠ οδη ΟἾΪΥ αῇεςῖ 
1Π6 δοςϊάοηϊς οὗ 5 δχίογηδλὶ σοπάϊποη, ἰξ ν}1}} 
Ῥτγόρᾶγο ἢἰπὶ ἕο ἃ σαί οἵ στᾶςθ, δπὰ θη ]6 
ἢϊπη ἴο ἴποϑο τονναγάϑ ψηϊςῆ, [πουρ ὑτοςθθά- 
πε ἔτοτι ἔγοο βύᾶςθ, τὸ θεϑίοννοά σοηάϊοη- 
411γ---ἰῃὰ τεννασγὰ οὗ ῥγϑῖϑθ, ἔογ ἴβθὴ “" ΘΥΕΣΥ͂ 
ΤΏΔΠ 5}|8}} πάνθ ὑγαῖϑο οἵ Οοά,᾽") σ ὅσσ. ἵν. ς; 
οὗ δοπουτ, ““ἔοσ ποτὶ ἴῃ Πποποὺσ πὶ ν"}}] 
1 Βοπουτ,᾽") σ 88π|. ἰϊ. 20; δηὰ ἴῃς τενναγὰ οὗ 
Βίοσυ, “' ἔογ ξίογγ, βοποὺγ δηὰ ρϑᾶσε 5[14}1 ὈῈ 
ἴο ΟΥ̓́ΟΓΥ͂ τηδη παι ψόγος ροοά," Ἀοχι. 1]. Σο. 
ΤὨΘ ογάσσ π νης ἢ ἴΠ 656 τοννγάϑ ἅγὲ πηεπιὶοποά 
ἀοροηάς προη ἐμεὶγσ ἰηϊεγηδὶ γεϊδιίοη. (οπλπλεη- 
ἰΔῖοτβ μάνα ἢοΐ Ὀδεη ξΟΏΘΥΑΙΪΥ σᾶγεδι] ἐπου ἢ, 
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ΠποὺΓ ἂηά ρίοσυ δὲ ἴῃς ἀρρεαγίπρ οὗ 
]6805 ΟἸτίβε: 

8 Ὁ οπι Πανίηρ ποῖ ϑεδθῆ, γὙγΎ 
ἶονε; ἱπ ψδοπι, τπουρῃ πον γε 

866 δέπι ποῖ, γεῖ δα] ανίηρ, γε τα]οίος 

ἴῃ ὀχρ διηϊπρ {με86 ννογάϑ: Ὀιυ ὁ ῬΓΔ156᾽" Π]6ΔΠ5 
ἴδε ἀρργτοδδίοη οἵ Οοά, {δε ἱπιηπιθαϊαῖε γεϑιὶὲ 
οἵ (πυπιρὴ ονεῖ ἰεπιρίδτ!ου ; ὁ( Βοηουγ " τείει8 
ἴο τ[86 ἀϊκεϊηοσϊίοη οοηΐοττοά ὑροη [86 σοοά 
50 ϊοτα οἵ Ομτισὲ ἴῃ ἴῃ ΟΠυτοῦ τα] πδηῖ : 
εἰ ρον," ψ Ὡϊοἢ ἱποϊυάοα. ὈοΪῈ ἴΠ6 Ῥγθσθάϊην, 
δηά γαϊῖθοϑ {ποῖ (0 {ΠΕΣ δι οϑί ἸηϊΘΉΒ, ΤΥ, 18 
ΔΙγοδάγ ἐμοῖσ ρογίίοη, ἢονν τοϑοσνοὰ 1 ᾿θάύθῃ, 
Δπά ἴο Ὀδ6 πηδηϊεϑίθα ψϑεη ἴῃ6 Οἤυτςοἢ {Πυπ|- 
Ῥῃδπὶ νν}}} 6 δης γοπδά ἢ [πὸ 1ογάὰ, δπὰ 
ϑῆαγο ἰδὲ δίοσυ ὑοῦ νγὰ8 Η!5 “" Ὸπι ἴδα 
Ὀεριπηϊηνς οὗ (ῃς νου] ά.᾽" 

Ν.Β. Τὸ δοκίμιον, ἃ ξοοά οἰΔϑ5ϑὶςοδὶ ᾿νογὰ 
υϑοὰ ὉΥ Ρ]αΐο ἴπ {πο 86η96 οὗ “" ἰουο ΐοπο." 
Ἡοτὸ 1ἴ πηϑδῃϑ ἴῃς σεϑι] οὗ ἴΠ6 {Π4]. (αἰνίη οὉ- 
βέγνοβ, ἴβοτὸ 15 ἃ ἰυνοξοϊά {Γ|4] οὗ ροϊὰ ὈΥ ἢτο, 
ΟΠΟ ννΒοη [ἴ ἰ5 ρυΠ βεά οὗὨ ἀτοϑβϑ, ἴδ6 οἴμοσ ἤθη 
1 ἰ5 αβϑδαγθοά. Βοῖϊι τὲ δοσγὲ ἱποϊυδθὰ, ῬὍὨῖ5 
ΤΊΘΙΔΡΠΟΥ 15 50 σΟΙΏΠΊΟη δηοπρ οἰΔ551:ς 8] νντὶ- 
ἴογβ ἴπδῖ 1 δά Ὀθοοπιθ ργονογῦιαὶ. ὙΝεἰϑιείη 
“οἰ Ἰθοῖβ Πυ ΠΊΟΓΟΙ5 ρᾶϑβάζθϑ, ἴο ὙΠ] ΟἿὮ ΤῊΔΥῪ Ὀδ 
δά θά (Π]5 οἱ δὺ δηά πιογὲ ξογοϊ Ὁ]6 οπθ. Ῥιπάδγ 
ἘΡγί.᾽ Χ. ἘΡ. ἵν. πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν 
βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός. ἢ]5 Ρ85- 
84 ΡῈ 4150 ΠΌΠπι δῖ Αὐριπίίπο 5 ννοσίἢ φυοηρ. 
διουξ σὰ Ὁ τῆο ἴδηι δυγιπὶ γυ 11δὲ, ρα] α διπιδί 
--ἋἸἴὰ ὑπδ ἐδάσεησιιδ ν]β ΓΤ Θη5 ὈΟπο5 ὑσγοῦδῖ, 
Ῥυγίῆοδί, οἰϊφυδῖ: πηδῖοβ ἀδπηπδίῖ, νδϑίδί, θχ- 
τειτηϊηδῖ. ῬΤαπίυπι ἱπίεγοθσξ πο 41.114, 5οὰ 
41.8}15 ρα δίιτ. “δ (ἷν, Ὠ.᾽ 1. ς. 8. Οτεξς. 
ΝΥββεῃ 4150 μᾶ5 ἃ ἣἥπε Ῥᾶβϑαρεὲ οἡ τερεδίοά 
ἴπια]5 οὗ ροϊὰ σοπιρατοὰ νὴ Ὡ ἴΠο86 οὗἩ (ἢ γίς- 
(ἰδὰπ5. “Ι, 8. Μδςγη. 11. Ρ. 18). ὙΠΟΓΟ 15 
8οηῖδ αἰ δγοηςο οὗ ορίπίοηῃ ἃ5 ἴο ψνῆδῖ 15 πιοδηΐ 
Ὀγ που θεΐης Ῥογιϑαϊθ, Ῥεπξ δυγυπὶ νεὶ ἃ 
υσῦι5 δοϊδίυπι, νοὶ Ἴοστῖθ στηογίς ἀοηληὶ. 
ν εἰβδίοῖη. ὔουοὰ δ] φυδηάο ρΡεγίζυγιπι οϑῖ. 
Οτοΐυ5. Αὐτυπὶ οὐπὶ πιυπάο ρεγῖ, πες ἴυπλ }}}.- 
γδῸϊ αυδπηαιάᾶπι.. Βεηροὶ. Τῆδ ννογὰ σεηάοσγεὰ 
ἐς Ὡϊσο ἢ ΡΟΤΙ5ΒΘΊΝ,," 15 οτηϊτοὰ ἴῃ ϑοπὶθ οὐϊ- 
Ὀοπϑ δἀπά Μϑ595. οὗ ἴῃς Νυϊκχαῖο, ῬγορΌ]Υ ου 
δοσοιηΐ οὗ [5 ἀἰ συ Υ. ὍΠΟΙο 15 πὸ ἀουδῖ 
οὗ [15 ξοεηυϊποηθβ8. ΟἿ. Ιγϑησιι8, ΙΝ. 9. 

αὲ δὲ ἀῤῥεαγὶπ9] Οτ, τονυολδίιου. ΤΤῇδ 
Ψογαά 1Πρ]165 [μα ἃ σΙΟΓΥ πον σοπιρίεϊο νν}}]} 
6 υπνο]οά, πὰ τας ἠξά. 566 ἵν. 13; 
Ἐομι. Υἱ. σϑ, το; σ᾿ Οὐγ. ἰ. 712 Τ8658. ἱ. 7. 

8. δαυὶπρ ποὶ “ε.1}] ϑὶ Ῥεῖοσ 966 πὶ5 ἴο σοῦ 
ἴο οὖν 1,οτα 5 βαυίηρ, “ Βοβθρά ἂτὸ ΠΟΥ ψῆο 
Ὦδλνο ποῖ β3θεῃ, δπὰ γεῖ βᾶνὸ δοϊϊενθ." ΤῈ 
Οοηῖο σοηνοτῖς ἴῃ Αϑὰ Μίποσ οουἹἱὰ ποῖ. 
᾿λᾶνὸ ϑδθεῃ Η πῈ, ΠΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δά τλδηῦ οὗ ἴῃς 
δνν8 τοϑ ἀθηΐ ἰη (Πῃοϑὸ . ὅδ οχργοβϑίοῃ 

15 ΓΙΡΏΌΠΥ υπηαοιβίοοα ἴο ΠΏΡΙΥ παῖ (Π6 υυτιῖοῦ 
πδά ἢιπιβοὶξ ϑθθοὴ ἴπ6 1 οτὰ, δπά ἱξ ἰ5 τπογο- 
ἔοτο ἃ τπηλλτκ οὗ δυϊποηξοϊίγ. ὍΤῊΪ5 ρᾶϑϑαρβο 15 
αυοίεοἀ Ὀγ ῬοΙγοᾶΓΡ, " ΒΡ. ΡΠ. 1. 

Ι. ΡΕΤΕΒΙΑ. Ι. [ν. 8---το. 

ψΠ ἸΟΥ̓́ Ὀπϑρελίαῦϊς δὰ (ω}} οὗ 
Εἰοιγ: 

9 Ἐεςεϊνϊπρ' τῆς δηἀ οὗ γουγῦ (Δ, 
ευέη ἴῃς 5αἰνδίίοη οὗ γομγ 8015. 

10. ΟΥ̓ νϊςοἢ ϑβαϊνδιίοη τὰς ργο- 

9. Κριευίης  ὍὌ ῖ5 τεργεβεηῖβ Ὀεβενοεσβ 
Ὧ58 ΔΙΓΟΔΑΥ τοσεινιηρ, ἰ ποῖ ἰῃ οσοτηρ]εία 
βίοη οὗ, ἴῃς οὈ͵]εςϊ δηά τεινασὰ οὗ δῆ. ΤὍΤθε 
Ομεϑίίδη νν8ο ἰ5 νἱγίυδγ ἀεδὰ ψῖ ΟἩγϑὲ 15 
4150 νἱσίι}}} στίϑεη ἢ Ηΐἴπι, δηὰ ἰπ ἃ ὑ ΣῪ 
ἴσιο, τπουρῇ ἱπομοδῖθ, οὐ ἱποοιηρὶοῦθ 96:56, 
ἀοεβ τοοδῖνο βαϊνδίου. “ΒΥ ρύδοθ γδ ἅγὲ 
σαυνεά ἰὨτοι ἢ ΓΔ ἢ," ἘΡΏ. 11. 8, “ Αςςοτγάϊης 
ἴο ΗΪ5 πιεῦοῦ Ηδ «-φ«υεά υ5,᾿» ΤΙΣ. π|. ς. “ἍΝ 
δανε ρϑᾶςε ἢ Οοά,᾽" Ἀοπι. ν. σ. 

ΝΒ. Τδυβ ΟἸοηιθηβ ΑἸοχ. " ϑίγοπι.Ἶ ΥἹ1. Ὁ. 
27 Αἰ, 54γ5 οὗ ἴπ6 πιᾶΐυγε (γι λη ρει 
μὲν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀγαθοῖς, γέγηθε δ ἐπὶ 
τοῖς ἐπηγγελμένοις ὡς ἤδη παροῦσιν. ἴῃ ἴΠ6 
ῬΓΘΟΘΟΪΠρ ρᾶρὸ πὸ 5δὺϑ5 ΨΟΓΥ͂ Ὀοδ ΙΔ ἴπδὶ 
1μοῖγ δου ποῖ γεῖ δυτί νη υπΐο ἴἢ6 ΔΌΞοΙυϊΘ 
ξοοά ἄννεὶϊ, 845 ἴἃ ψγοτο, ἴῃ ἰὴ νοϑδυϊος οὗ 
δεῖν Βδῖθοῦ 5 Ῥαδίδοδ, ἤθὰσ ἰο (ἢς στεας Ηἰσῃ 
Ῥηεβί. Τέλος ἱποϊυε5 ἴῃς ἔνγο ἸΙά6ᾶ5 “ὁ τεσ ἢ 
δηὰ “χεννασά." ΤὍΤΪβ 15 δά πιο Ὁ (αὶνίη 
δηά ΒεζΖ8, ἃ ροϊηΐ οὗ 5οπὶα ᾿πηρογΐδηοε, ποθ 
1π6 ἱπϊεγργείδιίοη 18 ϑοιθίπηεβ οὐ͵εςῖοα ἴο, 
859 ποῖ Ῥγοϊζεϑίδπί, 

ευεπ ἐδε “αἱυσοπ] ϑοῖθθ αν ᾿ἰηξεττεὰ 
ἔτοτῃ τῃϊς ἴοχί [δὲ δι νν Ὡς ἢ βοσυγος }ι.51}- 
Βορίϊοη ἰ5 ἱπάθίθος Ὁ]6. ΟἿ σουγϑε ἰδ ννὲ σσεσὸ 
ἴο ἴδϊκα “" τε]οὶςθ ̓, 1π {πε δι ΓΕ ϑεηϑα (38ε6 ποῖος 
δον), {πὰ ἱπίογργοίδίίοη νου ]ά 411, ἀπὰ ἢ ᾿ 
1 (6 ᾿Ἰηΐογθησθ. ὍΤὨΐβ, ἤονσονοσ, ἰ5 ἢοῖ Ὡδοο5- 
ΒΑΓΥ, ἴογ 1η Π (Π6 ραγῖὶςῖρ]θ “ τοςοινίηρ ἢ 
Πᾶ5 δὴ ἱπιρογίοοξ βϑθῆϑθ, ὙἘῪ αἰεγοηῖϊ ἔτοπι 
ὁ ανῖηρ τοοοινοα. "Ὁ 1 ΠΡ]165 [μδί ἴῃ ὑγοροσ- 
τίοη 45 ἴῇς ΟΠ γϑδη τθα}1265 ὈΥ ἢ. 6 ἀρ- 
Ρτοργίδλίϊοβ δηὰ θη ογϑ ΟΥ̓ δηςοραϊίοη, ἴῃὸ 
υἰτπιδῖθ Ὀ]οσϑὶπχ9 οἵ ϑαϊναϊίΐοη. Ὧὲ Κνεῖο 
ΒΔΥ5 ὈΠΊΓΙΪ τΠδῖ ὁ’ Ξαἰναίίοη ᾽ 15 ἃ ννογὰ αχμὸὶ 
Δ ἰάδα ροου]αν ἴο δῖ Ῥαυ]. ΤὙδεῖε ᾿5 ποῖ ἃ 
Ὀοοῖ 'ἰπ [86 Νὸν ῬΤεϑίδιηθηξ ἴῃ ΒΟ {πὸ 
ψοσά, οἰἴδος ἃς ἃ νοῦ, ΟΓ 8ἃ45 ἃ ςοῃοζοῖς 
πουη, ἀοε8 ποῖ οσουχ. ὙΠῸ ἰάρα 5 ἴε6 σεσγ 
ἔουπάδίίοη οὗ [Π6Ὸ Οοβϑρεὶ. ὅ8ε6 106 Οου- 
οογάδηςς ἴον “' βδᾶνθ, ϑανίουγ, σα νδ οι," ὅζε. 

10. 2δε "ἐξ ναί Νο 5δοτεὰ υὑτίζεσ γεΐεσξ 
ΤΩΟΓΟ ἔγοαυθηι ἴο [Π6 Ργορῃεοῦσδὶ δοτιρῖυτες 
πη ϑι Ρεΐογ, Ὀο(ἢ ἴῃ ἢ 5 ἃπά δορὶ ϑε]ος. 
ΤΠῸ υἱὸν οὗ ργορδβοίίς Ἰηϑρίγαῖίοη ἴῃ ἘΔὶς 
Ῥᾶβϑαρὸ ἰ5 ῬδοῦΪΣ δηάᾶ ϑυγτι κῆρ. Τδὲ ποτάς 
ΔΏα «εἰεοἸϊαταῖϊίοης ὑοῦ ἴδ6 Ῥσορμοῖβ στότε 
ςοππ Ξϑϊοηθὰ ἴο υἱίοσ τὸ σοργεϑεηϊεαὰ ἃ5 5} Ὁ- 
)εςἴβ οὗ ἀϊΠροης Πα ΌΪΓΥ ἴο ΠΟΤ 5 ἢ 8580 ἕδτ 
ὙΟΓΟ ΠΟΥ ΠῸπὶ Ὀοῖηρ ἴΠ6 ρῥγοάιιοξβ οὗ δμεῖσ 
ΟΥ̓ ἱπίο] Προηοθ. ουθίϊεβ5 παὰ ἴδ ὕτο- 
ῬΏΘοΙο5. Ὀδοπ [86 τϑϑυ]δ οἵ τεβεςίίοη, οσ οὗ ἃ 
σογίδίη ᾿ηϑεηςίίνο ἱπτ ΠΟ η, 1 της αυἱοκοεχοεῖ 
ὈΥ 186 ϑρισιξ οἵ σοά, ἐμεῦ ψου]ά 6 ἔσαν 
Τοργοβθηΐϊοα 845 ἰηϑρίγοὰ. Ὑδῖ5 ρᾶβϑᾶρθ, ἢονι- 
ὄνεγ, ξο065 τῆς ἔασί μεσ, [11 ΤΕΣΙΔΙΗΙΥ πῇ Ρρμ6 5 



τ. 11. 

ῬδεῖΣ ἢᾶνα οπηυϊγεά δηά βελιοῃεά ἀϊ- 
ἰρεπῖγ, νγῆο ῥγορβεβίβά οὗ τπε ργᾶος 
ἐδαὶ «δοιαὶ εονις απῖο γου : 

11 ϑελγομίηρ νγῆδῖ, οὐ ψῆδὲ πιδη- 

(δὲ [86 ϑριγιξ οὗ Ομ γῖςξ ργεβοηϊοα ἱπιδρθϑ ἴο 
(θεῖ πυϊπάς, δηά ρυϊ τνογάς ἱπΐο {ποτ πιου ἢ, 
ΜὮΚΩ 50 (ὯΣ ἔσοτλ οὔ βιηδοηρ ΠΟΥ ννογο υὴ- 
δε ἴο ςοπιρτεδβοηά. Ἴδυ5 ννὲ τεδὰ οὗ [ζ δηϊεὶ 
πηυηρ οὗ ἴπο Αηρεὶ 85 ἴο ἴδε πηξδπίηρ οὗ 
ἴδε τενεϊδίίοηϑ το ἢ δα τοςεϊνοά, Ὦλδη. νἱῖ. 
16. δοηιε οὗἉ {πὲ δδυ]οτ σοτηπιεηίϊδίοτβ ((ξκιι!- 
τρηπ5 ἁὰ ΤΠΒΕΟΡΆγΪΔςξ, ξο]οννοὰ ὈΥ ἘΞ) 
οσαϑέεῦ [Π21 1Π|1|5 ἸΠ]ΌΣΓΥ δηὰ αἰ κοης ϑοᾶτςἢ- 
ἴὮΣ τείειϑ ἴο 186 τηονοσηεηῖβ οὗ [(ἢ6 Ῥγορδοίϑ᾽ 
ϑριτῖ5 δείοτε δι ἀυτγίηρ ἘΒ6 ργοόςῦδϑβ οὗ ᾿ῃϑρ! Γᾶ- 
Ὅσυ, δὰ τπαῖ μανίην Τουηά ννῆδὶ [ΠΟῪ δουρί, 
Ἐν τεςογάδα 1 ἴῃ [86 βδεγοὰ ογδοΐεβ. ὅΤῇδ 
σπΏΣ ἱ ὈΟΏ 96δη)35 ῥγείοσγαυϊθ, ὅΤῆςα 
Τάγξυπὶ οη Ἐσοἰεβιδϑίαϑ ἱ. 8. 5λγ5, {86 δηςίθηϊ 
γτορμεῖς ᾿αυτγοὰ ΘΑΓΏΘΘΣΪΥ δῦοιϊξ 411 δνθηῖβ 
ἴδλϊ ντέστε ὑτοογάδιηοὰ ἴῃ ἴδο ὑνοσὶ ἃ, δηὰ σσογο 
ἀπλοὶς 0 ἀΐδοονος {μεῖς 1ἰηνϊἴ5, πὰ Ἐ Δ5}0ϊ οἡ 
Νυπθεῖβ χχὶϊ. 23 τοργεϑεηϊς {Π6ὸ Αηροὶς 85 
ἰαυίπηρ ἔγοπι ἴδ δ54ϊηῖβ, τῆδί ῖ5 Οοὰ ἀοϊηρὶ 

ο΄ δε χτακε] 1).6 ὟΝ εἴϊο βᾶγ8 ἴδδλί “( ζστᾶςθ 
ἰδ Δὴ Θχργοβϑίοῃ 850 ΘΠ ΓΟ Ῥδυϊΐπο [μδὲ [18 
οοσατεπος ἰῇ ἃ ψοτχὶς διίγιθυϊοὰ [0 ΔΗ͂ 
οἴδες Αροβίϊεὲ πιλῖκοβ ἰΐ5 δι ΠΟ ΠΕ Υ 4ι165- 
Ὀοηδοίθ. Ὑμδὶ ἰτ 5 Ῥδυϊηο 15. ἴσας, δυὲ ἰξ 
8 ῬΑ πὸ Ὀδοδιιβο ἃ 15 ἰπβΟΓΟΌΡὮΙΥ ΟΠ Γϑἄδη. 
ἴῃ ἰῇ σου δξαϊηϑξῖ [υἀΔ12Ζ6τ8 ἴΠ6 τηϊηὰ 
αἵ 81 ῬΑ] νγῶβ ὄβρεςίδ! ἀϊτγοςϊοά ἰονναγά 8 
[5 ἀϑροςῖ οὗ (Ἀ γιϑὶ᾿ 5 σε] ξίοπ, Ὀυϊ (ἢδ στᾶςο 
δικχὶ ἰγυῖ ὙΠΙΓἢ σάπια ὈΥ [6538 ΟΕ σσῖ ἅτὸ 
ἴδε οοπιποῦ ἰγεάσυτο οὗ εἶα ἐλιϊῃἢ]., ὙΠοτα 
ἴ5 Ὧἢ0 ρῬοϊηΐ ὙΠΟ δυο γι ογ5 45 6 Ν οἴ 
ἅτε τηοζὲ Δηχίοιϑ ἴο 65 Δ} 15} ἴΠπᾶπ {Π6 γδαϊς δ] 
ἀἰβοσθράηου οὗ δι πο δηὰ Ῥοίγης ἀοςίτίπο, ἃ 
ποΐΐοη τσὶ 15 ΠΟπΙρ οἰ οἶΥ ονογίγονσῃ δ 
ὯΞ Ερίπεῖε, ἀπ ΌγΥ ἴῃς ᾿τεαυοηΐ ι.ι56 οὗὨ κθῖι 
ἐσριεββίοης 49 “" ὅτᾶςο,᾽" “ὁ 5 ]νδίϊοη,"" ὅζε. 866 
ἱποάυςοη ἴο Αςῖβ, Ρ. 330. 

11. ουδαΐ, οὗ ευδαὲ »νπαπρργ)] ὙὕΠ8ΠῸ ρΡοϊηΐβ, 
ὅδουϊ πο ἴδ ρτορμοῖς ἅτε οδὰ ἴο δδνθ 
ὕδεῃ βρεςῖδ 7 δηχίουβ, ἄγε 186 ἀδίε δηὰ 6 
αἰγουπησέληοοα. οὗ 
Εϊεὰ, ὙΠετο 560 πι5 ἴο δ ἃ Ξροοίδὶ τοΐεσθρηοθ 
10 ἴλλη, ἰχ, ς. [1 ἰ5 φεγίδιπ [πδὲ δοϊϊθνεῖβ ἰῃ 

ὍοΓΟ σοηνϊησεοὰ ΠτῸΠπι ἴΠ6 δἴυαγ οὗ 
ἰδαῖ δλυὰ οἴδεσ ραϑϑᾶροβ [μδὲ ἐμθ Μεββίδἢ νυᾶβ 

ἶ (δὲ νεΣῪ ἴἰππε; ἃ ἴοη 
ὙΓΏΚΙ οχίεμἀοα ἕῶσ Ὀεγοπὰ ἴπθ Ὀογάεις οὗ 

νγ25 ποίεά ὈΥ ἴδο Ὠἰδίογίδηβ οὗ 
ΟΠΊΟ. 

ΝΒ. εἷς τινα τοῖοτβ ἴο ἴδπ6 ςἰτρ]ε ἀδίδ, εἰς 
τοῖον ἴ0 ἴα ςβδσδοίογιϑσίς ἔδαξζιιγεβ οὗ [86 Ἐπιθ. 
ΤΈΣ Δ] οοπηπιεηϊδλίοτβ οὗ ΔηΥ μεσ ϊ ἔγουι 
(Εκιππεηΐας ἀονγηνναταϑ. 

1δε δρίγίε οὗ Οδγ "11 ἴῃ [ῖς τηοβὲ ἱπιροτῖδηί 
ἰεχσὶ νὰ ἴτε ἴο σοῃϑίάεγ ἴῃ [πο ἢγϑί ρίδοθ ἴῃ6 
Εχδοῖ τηρδιΐηρ οὐ ἴδ6 ὀχργοβϑίοη “" δρίτϊ οὗ 

οὔ 1 ,οτγὰ ἣδο Αὐἀνρηΐ ἴῃ ἴ 6 

Ι. ῬΕΤΕ ΤΙ, Ἱ, 

ποῖ οὗ πιο τῆς ϑρὶτιε οὗ (Ἰ  γίβὲ νυ ῃϊο ἢ 
νναϑὶπ τῃ θη ἀἰά 5, ρηϊγ. νμοπ  τοβΠεὰ 
δεϊογομληὰ τῆς βυβετίηρβ οὐ ΟἾγίβζ, 
δηὰ {πὸ ρἴογυ τῇδε ββουϊὰ [Ὁ]]ονν. 

ΟΠ τῖςι." [ἢ ϑοπῖο ρᾶϑϑᾶροϑ ἰζ τα ρ ἢ 5 ΣΏΠΥ [86 
δρΙτ, ἃ5 σοτῃπιυπιςδίοα ἴο ΟΠηΚί, ἴδ6 [πολγ- 
ῃδῖο Μοάϊαϊοσ, δηά ἴγουρ Ηἰπηι, ἴο Ηἰ9 
Ῥόορίε: ἰῃ οἴδειβ, 186 ΒΙΡΒΟΣ οὐ ϑρί γιξιιδὶ 
Ῥγϊηςοΐρὶε οὗ 1πἴδ ἴῃ οὐσ [οὐ δ πυπιδηΐΥ : δὰ 
Ποῖ Ποῦ αἰ ση βοδίίοη οδῃ Δρρὶγ ἴο Ηἰπὶ Ὀεΐοτδ 
[86 Ναιϊίνγ. Ηδετὸ [᾿ τηυβὲ τηθᾶη ἴδο ϑριπ| 
Ρτγοςσοοάϊην ἤτοσὰ ἴ[μ6 Βδίμοῦ δηὰ ἴΠ6 δοῃ, ῃο 
{ποσγθέογο ἰ5 Ἵδι]ϑά ἱπάϊ ευθη!γ τ86 δριτς οὗ 
Οοά, {πο δριτῖϊ οὔ δος ΕΔίδοΣ, δηὰ Βοτο, [6 ϑριτιῖ 
οὔ ϑοῃ, ογ, ἃ5 ἰη Ἀ οπι. νυ]. ο, οὗἁ αὐ ῖσξ. 866 
49 ΟΞ|. ἱν. 6ὅ. νε παν ἐπογοίοσο ἴΠ6 βἴγοηροβξ 

ἰδ 16 ἀροϊαγαΐίοη οὗ ἴπ6 Οοὐπεδά οὗ ΟΠ γιοῖ, 
ἘΦ πϑὶς ονὸσ ἀουδίοά τδδὲ ἴἰδ6 ϑριπὶ νοῦ 
ἀνεὶς ἴῃ ἴΠ6 ργορμοῖβ ννᾶ5 ἴῃ ϑριγιὶ οὔ σοά. 
ΤῊὸο ἰοχί ἰ5 οὗ ζστοδλῖ νγεῖρδξ ἴῃ [6 σοπί ον ΓΘΥ 
σ} [6 Εδεΐογη Ομυγςοῆ, ννῃϊςῇ ἀοο5 ἠοῖ μοϊ]ὰ 
[86 Ῥσγοοδϑβδίοῃ οὗ ἴῃς ϑριτἱξ ἤποπὶ ἴπῸ ΕΔίδΟΓ 
δηά [Π6 ϑ8οη ; Ὀυΐ οὗ 51}}} στοδῖοσ, 85 ὄὀὄχργεβϑϑίηρ 
ἴπ πο οἰοατοσὶ δηὰ τοδὶ σοηνηοϊηρ ἔοστῃ ἴπδῖ 
τυ, οἡ τυδιςοἢ 41} [Π6 οασὶγ Ἐδΐποῦβ ἀννοὶ 50 
Ἰονϊηρὶγ, 1μδὲ {πε ϑριγιξ, συμ ἢ ἀϊοίαϊεα {Π6 
ἰανγβ, ᾿πϑριγοὰ 1πῸὸ 86 ῦβ, δηὰ δηϊπιδΐθα (ἢ6 
Βοτοῦβ οὗ ρδίΠΑγο 8] δη [ονν ἢ Ἐἰπγ65, νγᾶ8 
ἴα βαπὴθ δρίτιῖ Ὁ ΝΝ Ηἰςἢ ἴθ δοὴ δυθῃ ΠΟΥ 
11ν658 δηά ψνοσῖκϑ η Η15 Οῃυτγςοῇ, Ὀοϑιοννοα ἤθη 
ἰπάοθὰ ραγιδι)γ, τηδηϊξεσίοα Ὀυϊ ἴπ ἤρυγοβ, 
βροακίηρ 'π δπΙρτηδςδ] υἱίοετδησθα, θυ 511} 
1ῆ6 φατης ϑριτϊ [βθη Ῥτορατπρ ἰΠς Ποαγίβ ἀπὰ 
υηδοτϑιδηίηρε οὗ πιϑη ἴοσ Η!8 σοπιηρ ἴῃ ἴα 
ΕἸΕΒΒ, δνυθῇ ἃ5 πονν [{ ἰ5 ργοραγίηρ ἴποπὶ ἔοτ 
Ἡ! 5 ϑεσοηά οοπληρ ἴῃ ΚΊΟΓΣΥ. 
ΝΒ. 81:1 Αἰδδηδϑὶι 5ἰδίοβ 4 ἀοοίϊγιπο μοὶὰ 

Ὁγ (δ στοαίοςὶ ἀοςίοιβ οἵ οἱά (μαΐ 16 ϑρίγις 
ΒΟΔΓΒ ἃ βροοὶαὶ τοϊδίίοη ἴο {μ6 ϑοῃ, Εὶ γὰρ ἐφρό- 
γουν ὀρθῶς περὶ τοῦ Λόγου, ἐφρόνουν ὑγιῶς 
καὶ περὶ τοῦ Πνεύματος, ὁ παρὰ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορεύεται, καὶ τοῦ Ὑἱοῦ ἴδιον ὃν παρ᾽ αὐτοῦ 
δίδοται τοῖς μαθηταῖς καὶ πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν 
εἰς αὐτόν, " ΕρὶΞῖ. δὰ ϑεγδρ.᾽ ΡΡ. ς 8, 10, 
Τοαι. 11. εἀ, Βοποά. [|π [Π6 5ΔΠΊ6 ἰγθδί!ϑθ ἢ 
πῦριεν [15 δπὰὶ οἵμποσ ρδϑϑαρβθβδ, ἰῃ νυ Ὡς ἢ 186 
Ρἰπξ ἰδ βρϑοΐδ!ν οαἰϊοὰ (Π6 δρίΠὶ οὗ [ῃς ϑοηῃ. 

866. ]530 Ὠιάγπιιϑ " ἀδ δρίπτι ϑδηςίο,; ψῇο, 
(Δκε8 ὅτεδῖ ρϑῖη8 ἴο δῆσον [μαὲ [ἢ6 ΗΟΪΥ δριτὶ 
5. Θα0Δ}}Υ ςΔ]]εἀ 1π6 δριπὶ οὗ ἴ6 ΒΔΙΠΟΣ ἀπά 
οὗ ἴῃε ϑοη. 

«υδεὴ ἐξ πε] [ἴ νγὰβ8 ἃ βαγίηρ οἵ [86 
Ἰεννβ ἴδδῖ (ἢ6 Ῥγορῃοῖθ ΠΙΥΘΓΒΔΙΪΥ δηὰ εχ- 
οἰυδίνεῖγ ρσγορβοϑιθά οὗ ἴῃς ἐδγϑ οὗ ἴῃ Μοβϑιδῆ. 

ἐδε “εγίπρε οΥΓ Οργ ἢ δῖ Ῥεῖοσ νγᾶβ Ἔβρὲ- 
ΟἾΔ σοποοτπιδὰ ἴο δἤονν ἴπαΐ (Π6 βυβοπηρβ 
γογο ἐοσγεϊοϊ ἃ, Ὀδοδιιϑο οἣς οὗ [Π6 νὉγῪ εἰϊοίοϑι 
Ροϊπῖβ οὗἩ σοηίσγονειϑυ ἡ ἹΠ (ἢ [ονν8 γεξεγτοὰ 
ἴο [86 ᾳυρσϑδίίοη νυ βοῖποῦ ΟἾΓΙβὲ νγᾶ5 ἴο βυδοσ, 
(8εο Αοἰβ 11}. σϑ, ἀπά χχν!. 21) δηὰ 7υπίϊη 
Μαγῖγν, "Ὁ 14]. στ ΤΤΥΡΒο,᾽ ος. 22 δπὰ 68.) 
Ουγ ϑανίουσς μδὰ ἀδοϊασοὰ γερεδίου Ὀεΐοσα 

ΜΔ 
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12 ἴΠπἴτο Ψῆοσι ἰξ ννᾶβ γονεδλὶοά, 
τῆλ: ποῖ υπἰπῖο τπαηιβοῖνο8, Ὀυϊ υπῖο 
1.8 ἴΠῈγ αἰά πιἰηίϑῖεγ ἴῃς {Πῖηρ8, ἢ] ςἢ 
ΔΓΕ ΠΟΥ τερογίβα ππίο γοὺ δΥ ἴπ πὶ 

τῆδὲ μάνα ργεδοῃθά τῆς ροβρεὶ υἱπῖο 

Ι; ΡΕΤΈΕΝ, 1 [ν. 12,13. 

γου ψίι τῆς Ηοἷγ Οοβῖ βεπὶ ἀονγῃ 
ἔτοπι μεάνεη; Ὡς ἢ τϊηρ5 τπς ΔηρῈ 5 
ἀδϑῖγε ἴο ἰοοΐς ᾿πῖο. 

121. Βεγείοτες ρίγά ὑρ τῆς ]οίπ8 οὗ 
γουγ πιϊπά, ΡῈ βοδεῖ, δηά ἤορε το ως 

δηά δῆϊεσ. Ηἰβ σγσυοι ἤχίου παῖ ἴποϑο βυεηρϑ 
δὰ Ὀδθῃ τορτγεβοηϊοὰ ὉΥ 411] [π6 ὑγορδεῖβ 45 
ΠΘΟΘΘΒΑΣΥ Γοπάϊοῃς οὗ Ηἰ5 {τυ πρἢ. 866 
Θβρθοία ἶγ Γυκὸ χχῖν. 2ς, 26, “Ὁ ἔοοϊβ, ἀπά 
βίον οὗ δοατὶ ἴο Ὀοϊΐϊενε 411 (παξ [ἢ6 ὑσορδοίβ 
πᾶν βδροκοη. ΟυρῃΊ ποῖ σμηξί ἴο ᾶνο 5ι- 
ἔογοὰ {πόθο {Πϊηρ5, ἀπά ἴο δηΐογ ἰηῖο Ηΐς βίογυ δ᾽" 
ΤΠὸ νοὶ] ΒΓ ἢ 51} μᾶηρϑ ονοσ ἴῃς Ϊεὺν5 (566 
4 ΟὐνΥ. δἰ. 13-.-16), δηὰ ρῥγενθηῖβ (Ποπὶ ἔΤΟΤΏ 
τοσορηίϑιης ΤΠΕΙΓ οὐ Μεβθίδῃ, 15 (ποὶσ ἴπ- 
νἱηο Ὁ] 6 Ρχοϊυάϊοα ἰουςδηρ Ηἰΐ5 δΒυπμ]!δέοῃ 
δηά βυ βογηρ. 

Ν.Β. Κοπιαγὶς [Π6 σοποίσυςςοη τὰ εἰς Χριστὰν 
παθήματα---ἰῃδ Ξυβετηρ5 ἀοσεποα ἕοσ ἀμ ποῖ, 
οΥ Γαῖδεσ ΒΙΟὮ γέεγα ἴο ὈεΐΔ]] Ηΐπι, 45 Η!ρ- 
Ῥοϊγίυι5 “ἀθ ΑἸΕς γϑῖο, ὃ 12, ῬῆΟ 566 πὶ5 ἴο 
αν μδὰ (15 ραβϑαρε Ὀείογε ἢ]5 πχὶηά, τὰ εἰς 
Χριστὰν συμβησόμενα πάθη. ϑοπὶθ ΕἾ σοπι- 
τηθρηΐδίοιβ ἔοϊΪΐουν Πυΐποῦ δηὰ (δίνη, ψ8οῸ 
ΠΟΠΙΓΔΓΥ ἴο 411 Δι ἐΠοσι Εἴ65 δηςίϊοηξ δηὰ τηοάσγῃ 
υπάοτγοιοοά ἴπΠ6 Ομυτγοῇ, 85 νν οὶ] 45 ἴπῸ Ῥογβοῃ 
οὗ (μγϑί, ἴο Ὀ6 σοιμργεμεηάδα ἴῃ [ἢ 15 οχρτοβ- 
βίοη. ὙΒεῖγ ἱπιεγργεϊδίίοη ργοσεθάθαά ἔγοπι ἃ 
Ρτγοίουπά δηὰ 5ρι τί] νυἱεν οὗ (6 υηϊοη οὗ 
πὸ Βοάγ ἢ ἴθ Ἡοδά, Ὀιξ ᾿ξ δᾶ5 Ὧο ρῥἷδος 
Πογο. 

1.. ὕυμϊο «αὐδογε ἰ «υα΄Γ΄' γευεαϊε7] ὍΠο 
τ ἢ Βοτε ἱπουϊςαίοα 15 παῖ ἔΠ6 ῥγορῇῃοῖβ ὑγοῦο 
ἰδυρῃὶ Όγ ἃ Ὠὶνίπε τονεϊδιίοη 1πΠδι [Π6 5ιυ]εςῖ- 
τηδίϊοσ οὗ {δεὶγ ἱπϑρίγοὰ υἱΐοσαποθβ Ὀεϊοηροὰ 
ποῖ ἴο {πεῖν οὐνῃ ἔϊπλο, οὐ [Π6 βρϑςΐδὶ σἰγοι π- 
ϑδίδῃςοβ οὗ [βγδοῖ, Ὀυϊ ἴο ἴπΠῸ ἰδίζος ἀδυϑ, ἐ. ς. 
ἴο 6 ΟΠ τισὕδη ἀἰθροηβδίίοη, ὙΤῆδὲ Ὀοῖῃ ἘΠΟΥ 
δηὰ {πεῖγ ΚΑ ΠΠ ΓῺ] Ποάγεῖβ ἀεγινεά βρι Γῖι8] 
Ὀεποῆῖ5 ἔτοπι δυςἢ ἱποισυςοῃ ἰ5 ςοτίδιη, δυΐ 
1ξ ννᾶβ ἃ ραγίϊα] πὰ 50 ἴο βρεδὶς γοβεςϊεὰ ᾿ϊρδς 
σδυρπῖ ἔγοπι ἴΠ6 ζδι-οΥἁἨἁ ϑἥ ἄδλνντι οὗἩ (86 τισὶν οὗ 
ἴῃς δυη οὗ ΠΙΚοουσποβθ. Π5 ννγᾶ5 ἴ86 ΟὨΪΥ͂ 
νον οὗὨ ἴπ6 ἰοχὶ (δκθη ὈΥ̓͂ Δησίοεπί σοπητηθηῖδ- 
ἴοτβ, ἐμποιῇ 1 ἀρρϑᾶτβ στ ἃ 5 ρϊ τηοάϊῇοδ- 
τἴοη ἴῃ ἴπ6 ϑγτίδο νϑγβίοῃ : ""δηὰ ἴο ἴδεῖὰ [ξ 
νν85 τονθαϊοὰ Ὀθοᾶυϑθ ΠΟΥ βουρῃΐ [ἃ ποῖ ἔογ 
ἐβοπιϑοῖνοϑ." 

δμὲ μπΐο 4] ΑἸΙ [86 εκ Μ55. ἢδνε “ππῦο 
νοῦ." 8:1 Ῥεῖοσ δδ5 {δε οἰδῖθ οὗ δὶβ8 σοδάουϑ, 
τηϊπς Ὀοΐογο Ὠίπ). 

ἐδεῦ αἀϊά »εἰπὶφίγ] ΑἸῚ ῥγεδοδίηρ οὐὗἩ ἴῃς 
νοσὰ 15 οδι]δὰ ἃ πηϊηϊδίγαϊζίοη, νυ ἱἢ [ἢ σρϑςοϊαὶ 
Ἰάοα οὗ βυδογαϊηδίίοῃ ἴο Οοά δηῃά 5εζνιος ἴο 
ΤηΔῃ. 

«υδίοῦ αγε ποαὺ γερογίθα μρΐο γομ ὁ7 ἐδερι ἐδαΐ 
ῥαυε ῥγεαερεα Ἀδίμορ, τ Β10 ἢ ἯΘΙΘ ΠΟῪ Σ9- 
Ῥοσχῖϑά ἴὸ γόὸοῖὰ ὉΥ 860: ᾿πδϑὺ ὈΣΘΔΟΒΘά 
.π0 ΘΟΟΠΡΟῚ. ΤΠ6 ἴννο οχργεββϑίοηϑβ χεῤογίφά, 
ἐ. 6. ἀππουηορα 85 δοΐυδὶ δηὰ σοϑ)ζοὰ ὄνεηίς, 
δὰ φγεαοῤῥεά ῤὲε Οονρεί (ἃ 5ϊπρῖ. ννοτά, 
ευδσηχοίαεα), ἅγὸ ςοιτοϊδίῖνο ἢ 4 τος! Ποὰ 

Ὀοέογθβδηὰ "ἢ δηὰ “ἐ ργορμεϑιθα." ὙὉὍΠὲ Ξαπιὸ 
ΗΟΙ͂Υ δρὶπὶ σης ἢ ῥγοάϊςιοά {86 ενοπῖβ ὉΥ͂ 
[Π6 ῥτορβοῖβ δηπουποοὰ {πεῖς Π]Β] ποπξ Ὁγ 
ἴπ6 ῥγεδοθοῖβ οὗ ἴῃ6 (σοβροὶ. ἴἷῖπ ἴδ ἐοστηεσ 
Ης ννᾶβ8 ἴδε ἱπάννο της ϑριγις οὗ σμτςῖ, ἐνθα 
8ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 Ἰαϊίογ, Ὀυῖ 8 τΠ15 ἀἰδτεησο, τπδὶ 
ἴῃ ἴπεϑο Ηδ ννᾶβ ργεϑθηΐ [ἴῃ ἃ ϑρεεῖδὶ πη ΠΣ, 
Βανίης Ὀδθη βοηῖ ἄοννῃ ἔγοτῃ ἢδᾶνθη, ἃ στη ϊβϑίοι 
βτϑὶ πιδηϊεοιοα δὲ Ροηΐϊθοοδι. ὍΤδὸ τενοόσεηςο 
ν Ὡς ἢ 4}} σοηγογίβ, ενν5 οὐ Οεηῖ 5, σνοσα 
ΓΕΔ ἴο τοηάοσ ἴο ἴδε ρῥγορδεῖβ, ἰ5 ἴδυις 
οἰαίπιοὰ ὉΥ δῖ Ρεῖοσ ἔογ ἴδοβε γῆο ᾿ιδὰ 
ἀλκὰ θὰ [86 Οὐοδβρεὶ ἴο [5 γεδάεϑβ, ).ε. ἔοσ δ: 
Διὶ ἂπὰ δ 8 ἔθ] ον -ἰΔθουχοῖβε : ἃ ροϊῃξ ἴο 

ὙΒΙΓἢ αἰϊεηπεϊοη 15 τερεαϊθαϊυ ςαθὰ ἴῃ μεθα 
ποῖεϑ5, 88 τηοϑὶ ἱπηρογίαπε ἰῃ 115 Ῥοδυῖπρβ Ὁροπ 
[Π6 σροςῖδὶ οὐ͵εςϊ οἵ (6 ἘΡΙ5.16. 

«υδίερ ἐρίησε 186 ἀπρεὶς ἀξεὶγε ἐο ἰοοξ ἑπ1ο} 
ΤΟ νοσζά σοπάογοα “ἴο ἴοοῖκ ἱπῖο᾽" ῖ5 ἐπ ρῇῃδ-: 
ἔς δηὰ Βίρηϊγ ρταρῃὶς, [ἴ πιρᾶπβ ἴο ἰοϑῃ 5! ἀ6- 
ὙΨΔΥ5 ἰῃ ογάογ ἴο ἴοοϊς Ἰηἴο ἃ νεβϑϑεῖ, οσ υἷδςοος: 
85 ἴῃ Ιοἢ. Χχχ. ς, ὑΠΟΙῈ 566 ποῖθ, ἀηὰ [σὴ θϑ ἱ. 
18. Ἦετε [δὲ στηγϑβίοσιθϑ οὗ ἴδἊ ΔΙῸ τὸ - 
ῥτεβοηϊοά 45 οὐ͵οςίϑ8 οὗ ἀδθρ Ἑςοπίοπιρ δου δπὰ 
θαγποϑὲ ἱπαυ Υ ἴο ἴΠ6 δηξεῖβ; ἃ συ νν ὨϊςὮ, 
ἃ5 ἐὐύεὴ Οτοῦιϑ δπὰ Βεζᾶ δοϊά, νγὰβ τη γϑῖὶ- 
ΟΔΙῪ 5 ρπιβεά Ὀγ [Π6 ἴνγο σβο 5 νοϑο υντηρπ 
ονοιβῃδαονγοα [Π6 τὶς, ἃηὰ, ἃ5 γὙἶὲῪὲ ΤΏΔΥ σχευθ- 
ΤΟΠΕΙΔΙΥ Δϑϑυπιθ, ὈΥ ἴῃ6 ἔνο δηρεῖὶς υνδοσι 
Μαῖγ Μαχάλϊίθηο εν ἴθ ἴῃε ΗΟΪΥ ϑορι]ςὮσο. 
ΤᾺς ΘΑ] Βαΐμετβ, [υ5π Μ. δηά ἱτεπδεὰξ, τν. 
όγ, υπάοτβοιοοα (ἢ15 5ἰδίεηιθης ἴο χείοσ ἴο 
με ἀεδῖγο ψὩϊ ἢ ἴπε δηροὶβ ἔεϊ νμὸτὶ ροτοτ- 
ἴῃρ οἡ ἴδ Ῥσόρῆδοῖθβ ὑροῦ οὐὖγ ογ βοοσηίηρ. 
Βυΐ Ὠιάγτηγι, (Εουτηδηϊ5 ἀπά οἴπεῖβ ἴωκο ἃ 
ΤΏΟΓΕ ΣΈΠΟΓΑΙΪΥ 85 Ἱποϊυϊηρ ἴ[ἢ6 ψ Πο]ς6 ϑεοΐοτοο 
οὗ στοἀετσηρέίοη ὑσγεάιοϊοά Ὀγ (ς Ῥγορμβεῖξ δὰ 
Δηηουηοοα ΟΥ̓ [86 Ὀγοδοθοῖβ οὗ [86 Οὐοϑρεὶ. 
Οἱ. Ερδα68. 111. χο. 

δνὲε πτηυδὲ ποῖ ογηϊξ ἴο ποῖϊοςε (δε σοτῆρτε- 
Βοησῖνο στη θυγ οὗἉ ἴῃ νἱοὺν ἴ}8 ργοϑοηϊεα ἴο 
1.5 ὈὉΥ δῖ Ρεΐοσ οὗ ἴὴ6 ἀροηΐβ οηραροὰ ἔῃ το 
ΤΆΪΗΙΞΣΥ οὗ τοἀδειηράοπ: ρῥγορμεῖβ ἔτοτῃχ ἔδμπο 
ἘΠ ΤΠ Εν ἘΠΡΕΠΕΙΣ ἴῃ ἴδε ἔμ] πεββ οὗ εἴπω, 
δηροὶς ὑρδουξ νγαϊοὶπρ ἀπά ἱπαᾳυϊτηρ, 3} 
ΑΙΙΚα ονογβδάουνθα, μοβϑεβϑοὰ τὰν ἐποιν Ζετὶ 
ὉΥ͂ 186 ἐνεγ-  γεϑοηῖϊ ϑδριγι οὐ Ὁ ηγιϑῖ. 

ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ἘΛΆΝΕΒΥ ἘΕΕΟΒΎΞ. 
συ. 1,---τό. 

18. ᾿ῥενγεζογε] “ὍΤὮΪ5 σοηποοῖβ 6 ΘχΉοχ.. 
ἰδίϊοη βοαΝ᾿ Ἀμὴν ἴδε ῥσεσβάϊηρ βἰδϊεσχοηξ- ἢ 
5 Οἢ ΜΟΓΟ ἐϑο!ηρβ ἃηὰ ἃςῖβ οὗ ργτορῆβκες. 
ονδηρο οι δηὰ δηροὶς ὑπάογ ἔπε δοϊαὶ Ῥτε- 
ϑεηςε οἵ Οοὐδβ ϑριπί|, ψβδὲ οὐξῆϊ γοὺσ ἐχει. 
[ἰοπ5 ἴο Ὀεὴ 
᾿Αἰγά πῇ ἐδὲ ἰοὶπε οὗ γον νὴπἢ ΑἊΞ5 βεσξβοως 



γ. 14, 15. 

ἰᾷε ἐπά ἔοσς τα ρσδοα τῇδε ἰ8 ἴο 6 
δουσθς υπῖο γοιῖι δὲ ἴῃς τγενεϊδιίο 
οἔ [εδιι5 ΟΜ γιβῖ : 
1 Α5 οδεάϊεπε «δι άτεη, ποῖ 

ιοοπίηρ, γοιγβεῖνεβ ἀςσοσαΐηρ ἴο 

Ϊ,͵ ΡΕΤΕΕ. 1. 

ἐῆς ἔογπιος ]υβϑῖ8 ἱπ γουΐ ἱρῆο- δὲ 
ΓΆΠΟΕ: 

Ις Βυῖ 28 ἢς ψ ΠΟ δῖ οΔ]]εἀ 
γου 15 ΒΟΙγ, 80 δ6 γε ΠΟΙΥ ἱπ ἃ1]1] πιδη- 
ΠΟΙ οὗ σοῃνουβδίι οι : 

ϑ(ΠἸην οὐδ ΟὨ ἃ ἸΟυΓΏΟΥ͂, οΥ ὑυπάετίδλκιηρ ἃ 
ξιελὶ ποῖῖ, ξαϊμογεὰ ὑρ μεῖς Ἰοοϑαὲ τοῦθ5 τ ῈᾺ 
ἃ ειγάϊο, τμδὲ ᾿μεῖσ πηονοιπεηίβ τιϊσῃς Ὀ6 υπηϊπ|- 
ροὐοά, 530 Ομ γίϑιίδῃβ πιυϑὲ Ὀγίης 411 ἰοοϑδ 
(δουγὶῖβ δηὰ ἔδοϊηρ υπάοτ γοϑιγαϊηϊ, δὰ Ὀγαοδ 
Δ 186 ρονγεῖβ οὗ ἴδ ἹΠΠΟΙ τΔΠῃ, ΟΣ, 45 ἴπε 
ποζὰ (διάνοια) 5: ρϊδε5, ([Π6 “ἘΠ ΠἸχηρ; ἔδου γ, 
(δε 500} 45 ἴδε ᾿ινίηρ Ἰηςο]]οσζυδ] ῥσιηςὶρὶε οὗ 
οὐτ λῖυτο,᾽") ἰὴ οτάοσ ἴο τηρεῖ ἴπὸ {τἰ]5 δηὰ 
δῦφαεϑ οἵ ἃ ρἱστίπηαρσο ἰοννατ 5 ἢεάνεῃ. ΤΠῈ 
τρίλρθοῦ ἰ5 βεσιρίυγαὶ, οἴ, ΓΚ ΧΙ, 4ς; ΡΠ, 
τί, 14: δηὰ οἰδεβϑίοδὶ): Ὀυῖϊ {86 ψοσγὰ μοῦ υϑοὰ 
ἀοες ποῖ ὁυςογσ οἰβοννδοσγα ἰπ 186 Νὸνν Τοβίδ- 
πιρτῖ, ΤΠ5 ρϑοθᾶρθ 15 αιοϊοα γνοσγραῖίπὶ ΟΥ̓ 
Ῥοίγωρ, " Ερ. ΡΠ. ὃ 1. 

ἐκ “οὐνγ)] ὮΪ5 ΠΙΔΥ͂ ΡῈ ἃ ῥγδοίίοδὶ ἀβ᾿σεὶ ἢ 
ἤσῃ οὗ [6 τηείδρδοσ., Ὀυΐ πιο ὑγοῦδοὶΥ [ἢ 
ΡοϊηῖΞ ἴο ἴδ ϑοὐσιεῖγ οὗ βρί γι, ἐρεο τη οδδ- 
τλοῖεσιξς οὗ Οδυχοὶ τοδορέης, νοὶ Ὠινῖηο 
ἔτδοδ δἰοῃο πᾶ κοβ σοπηρδί! Ὁ]6 ν ἔοσνεηΐ ΖΔ] 
διὰ 1᾿νεὶγ ΒορῸ. Ἐπιδυπίασαι οοπιδίηοὰ Ὑ ἢ 
ϑοὶξ-ςοπῖγοὶ δπὰ 1 5ε1{-ροπϑεϑϑίοη 5 ἑουηὰ 
ἴῃ κυςὶ ἃ (μηςίδη νγαιτίοῦ 45 δῖ: Ῥδυϊ, ῆο 
τυ βοῦ δοσϑοά οὗ πιλάποοβ [0 ὑσγοδομίηρ ἀοο- 
ἔπε πὩΟῺ ἴο {πὰ ςο]ά πᾶ οὗ ἴπο ννουγ]ὰ 
δλυουχοὶ οὗἨ ἔδηδί ςῖσπι, οουἹὰ δηϑννοῦ : “1 
βρεδὶ το [Π6 πτοσάδ οὗ στ δηὰ ϑοῦοιτι655,᾽" 
Ἀςὶς χΧχυῖ, Ὡς. 

ῥοβε 1ο δὲ επὦ ἈἘΔΊΒΟΥ, ΒΟΡΘ ΡῬΟΣΖΘΟΊΤΙΥ, 
ὅ.ε. ὙΠ ἃ ρεσίεςξ δηὰ οηάυτηρ ἜΡΡε' Το 
ἐχβογίδῃοη ἅρρ ϊεβ ἱ ἴο ἴδε ριᾶσθ 
οὔετεί ἰο γοι,, ἀπὰ δεσίονγο Ὡροῦ γοιι ὈΥ (ἢ 6 
τενεϊλίοη οὗ [6505 ΟΠ γισῖ, 

ἐδαὲ ἱε ἰο δὲ ὀγοιγδέ ὠπίο γος αὐ 1ῤὲε, δις.} 
Ἀχῖβει, “ἜΠΙΟΝ ἰ5 (πονν) Ὀθίπκ Ὁσουκεῖ 
ὑπίο γοῦ 1π ἰδ χενεϊδίίοῃ οὗ [655 Ὁ γιϑῖ." 
Τῇ" ΑΓ. ἰλῖος 86 υσογὰ 85 σείει πίηρ ἴο ζυγὸ 
βαϊγαλῦοη, δῖ [86 Οτοεῖκ 15 οἶθασ, δηὰ ζτδᾶοθ 15 
ἃ ὑτεβεηΐ Ὀϊεβδίηρ, Ὅδὸ Ἰνογὰ “ σαυθδιοη "ἢ ΒοτΟ 

ποὶ πιόδῃ 5 ΠΊΡῚῪ [Π6 ἀἰϑοϊοϑυτο οὗὨ βϑυϊηρ 
{π|ἢ ῥχοςϊαϊπηοὰ ὈΥ ΟΠ σίσῖ, Ὀυς ἴῃ6 τηδηϊθ9- 
ἰὔοη οἵ Ηἰπιϑοϊξ; ἴς Πρ μοϑὲ γαῖ, νυν ἢ 
ἱπτοῖγες Δ1}] οὐβοσ ἔστ 5. Οὗ, [ΘΒ 1. 14. 

14. 41; οδεάϊεπε εδἰάγεη}] Τὰϊ. “Ομ άτθη 
οὗ οδαίϊεπςος," δὴ οπιρμδῖῖς Ηδργαίσπι, ἀθ- 
ποίην ἴἢς ἸΠΏΠοτοπς δηὰ ἱπϑορασαῦϊθ ππίοῃ Ὀ6- 
πε ἴδ6 δου] δικὶ 115 πηοῦνο της ]6. ΤΠ 
Οὐγξδη ἐ5 ἢοΐ πιογΕΥ δη οὐθάϊεπι ἙὨΠἀ, 50 
ἴδαι 15 Βα οκαϑοὰ ἴἰο δὲ οὐδάϊεηξς ἴῃ 1} δηὰ 
ἐπϊεπθοη, Β6 του ]ά 5111 Ὀ6 ἃ “]ὰ (δε δάϊεο- 
τὰ] ἔστη ποῖ ἱπρΙ γἹῺΡ, ΟΥὦὨ πρΟΘβΘ ΕΥ̓͂, 8Π 69- 
ϑ5π|2] ἀπά Ἑσδλγδσζογίςες δἰ θυ 16), ὈυΣ ἢ 15 
ἃ οὐ οὗ οδοάϊοηςο; δ158 οὐδάϊδηοθ ΠηΔ|κ65 ὮΠῚ 
Διο μ, ατϑῖ, 45 αῦονυθ, ἱπ 186 δεῖ οὗ οδεγίηρ 
Οοάϊς ο2]], δηὰ 18 Κοορβ πὶ ἃ ομπ]ά, ΕΥ̓ ὑσὸ- 
φττιηρ᾽ Βἰ5 ππίοη ἢ Οοά. 
ΝΒ. [ἡ Ηεοῦτενν δπὰ Αταῦδὶς ἵννο ἀϊπεηςὶ 

Ὑογὰ5 ἃτῸ υϑοὰ ἱπ βδυςἢ Ῥἤγαϑος 85 ἴπε686: ΜΝ 
ομό (πιοδηΐηρ “" τ᾿ ἀεηοῖεβ Δῃ δοςὶ- 
ἀεηῖδὶ, ἐῃ6 οἴ πο (τηθᾶπῖηρ ὁ’ 50.) ἃ ποηΐ 
ςοηπεοίοῃ οὗ Ιάθραϑβ. ΤΏ σοδοσ ῆο ψουϊὰ 
ἰυάγο ἴοσ πἰπιϑοὶῇ οὗ [8]5 ἠοΐ υπῃϊπιρογίδης 
ῬοΪηΐ ΠΙΔΥ σοηϑυϊς ἔπῸ Ἰοης ἰδ ἰπ Ε 5 
“Ατσδῦὶῖς 1 οχίςοη,᾽ Τοπι. 1. ΡΡ. 7, 54 δηά τόσ. 
Ης 11} βπὰ οὀχοορίίοηβ, Ὀυς {πὸ ῥυηςρὶο 
56ῈΠ|5 ἴ0 γι (ὨγουΡὮ [6 ᾿ΒΟ]6 βοθϑ οὗ οχ- 
ΔΙΊΡΪ68. 

μποὲ ,α:διομηρ) ΟΥ, ποῦ ΘΟΒΖΟΣΙΩΙΣΚ 
ΣΟΌΣΕΟΙνΘα, ἃ ἀἰδίίηςς Δ] υϑίοη ἴο ἔοηι. ΧΙ]. 
4; ςἢ ΕρΆἢ. 11. 3. Ἴδε οἜχρσοβϑίοη ἱτῃρὶϊοβ ἐΠδὲ 
[Π6 οι] Ὀθοοπη65 βἰπλἶδγ ἴο, 41} Ὀμξ ἸΔἀοηπῆεὰ 
ν ἢ, [6 οὐ͵οςὶ το ἴξ Ῥυγβυθβ, (οηίοπι- 
Ρἰδθπηρς Ομγῖσὲ 1ξ Ὀδοοπηδ5 ἀμήκεπκς, Ρυγϑυΐην 
56Ώ5.14 Π} ᾿ξ ὈΘΟΟΠΊΘ5 ΚΤΌΒ5, ϑθηβυδὶ, ἀθν}]} 15}. 

αερογά πη 19 ἐφδε ζόγηιεγ ἐμαῖς ἐπὶ γοιῦ ἐρηο- 
γαπεε)] ὍΤὮΙ5 τεΐεγβ ἴἰο τὸ βίδίθ οἵ ἴθ υποοη- 
νογίεα, δηὰ ἀου (1655 ἀρ ρ 65 ἴο [ονν8 85 νυ 6 }] 85 
ΟΕΘΠΈ]65, Ὀυῖ [ἢ Π45 ἃ βροςῖδὶ ἕογος δηὰ εἰρηΐ- 
ΒΟΆΠΟΘ 85 Δρρ] θὰ ἴο 186 ἰατίεσ. ὙΠῸ ὑποοη- 
γογίοά [ἐν βἰπηθὰ δραϊηβὶ ᾿ἰρμξ, [6 ΟδηΓ]6 
ὙΠ Βουΐ ἀϊγοςῖ οὐ Ξβυβίιοϊοηΐ ΠΡ Ὦϊ (ἐν τῇ ἀγνοίᾳ, 
ἃ 5ἰαῖο οἵ αὐϑοϊιῖθ, Ὀὰξ ποῖ νὴ] ἢ] ̓ σηογᾶποο : 
566 ΕΡΉ. ἵν. τᾷ δῃὰ ᾿οίϑβ χὶὶ. 20): ποῦ σᾶῃ ἰΐ 
Ὧδ ᾳυσδιίοποά (δαὶ 1Π6 βίγσδηρε ργοβϑηθββ οὗ 
ΟὐεπΈ]ε ϑοηβυ δ  Υ οδ]]οαὰ ἔογ σροςὶδὶ νναγηΐηρβ, 
ΒΟἢ 8ἃ5 Μ͵ὸ Πηά πιοσῖ 5: ΓΟΠΡΙΥ ὑτροὰ ὉΥ ϑ8ῖ 
Ῥαὺυϊ ἴῃ Ἐρίϑι]ες δά ἀγοβθοὰ ἴο ὐσεπίϊο οοη- 
νεσῖβ. 850 Η!ροηίεϊά, “ ΕἸ]. Ρ. 448. ΒΙΘοΚ 
Ὠοίίσο5 ἴῆ6 Ὀολσίηρ οὔ (ἢ 5 δε οὐ ἴδο 
ἀλίο οὗ ἴθ Ερίβιῖθ. [ἰ 15 δα ἀγοββθά ποῖ ἴο 
186 ἀοϑοεηάδηϊ5 οὗ σοηνογίϑ, Ὀυζ ἴο τπηδη {Ποπ- 
56 ῖνεβ γθοθηΥ σοηνογίθα, Ἅ ΕἸη].᾽ αὶ 2ς. 

ἐμμ}] ὝΠΟ Οτροὶς δίμοῦβ ἀγὲ πιοϑὶ σασγεῖα] 
ἴο Ροϊηΐ ουἶἭξ [86 ἀϊξιϊηστοη Ὀδίνγοθη ἱηογάϊπαίο 
Ἰυϑῖ5 δηά Ξἴγοπρ Ὀιῖ παίυγὶ ἀρρείϊο8. Ἐγσθη 
[Π6 ννογὰ βόσὲ υϑοὰ ἰ5 τοραγάθα ΟΥ̓ ΘΟ γγϑος- 
ἴοπι 'π νοσῪ αἰ ογθηΐ ἀϑροοῖβ νβθη σοηπεςίοά 
ΟΥ ποῖ σοπηροίοα ἢ π)0 5116 40]6 Θχοθββ 
(πλεονεξία). Ννε ἀο νΕ]] ἰο σοπῇηθο ἴπε ννοτάὰ 
ΜΕΙΟΔ 15 Πέτα υϑεά, ἐχο]υβίνεὶΥ ἴο ἱποσάϊπαϊς 

ιγ. 

16. δὲ ευδίοῦ δαὶ 615] ΟΥ, ο γδο 
68119ὁ64 γοῦ. 1.4. Οοἀὰ ἴδε δίδου, ἴο τ Ποπὶ 
[86 οδ] Πρ δηά εἰεείοη οὗ ὈΦ]ἴονοῦβ ἃγὸ Αἰνγαγ5 
αἰἰπΠυϊεά. ὙΠ ΟΠ γίβε απ 15 οδ] δὰ προη ἴο 
Ἰοοῖκ υρ ἴο Οοὰά 45 ἢὶ5 σχαπιρὶθ, 8Δη ὀχῃοτία- 
τἰἴοη 'π δοσογάδηοθ ψὮ Οὗ ϑανίοισ᾽ 5 ψψογά, 
Μεαῖί. ν. 4ς. Οομράγε αἶθο Ερῆ. ᾿ν. 24: (οὶ. 
1]. το. ὙΠ βροςϊαὶ οηὰ οἵ Οοάϊξβ οδ] της δηὰ 
οἰος(οη 15 “ΠΟΙ 655 (5886 1 ὙΠ 655. ἷν. 3, Δηὰ 
7)» Θοηϑββεης, σμαγασιο  5ΈΟΔΙΪΥ ἴῃ ΘΠ ΓΟ 56 ρ8- 
Γδϊίοη ἵἴτοῸπὶ οἰπ, δπὰ ἤσγο, πιοβὲ ῬΓΙΟΌΔΟΪΥ ἢ 
ΤΕίοτθηοο ἴο 5θοηϑι14] ἀδῇ]οπιθηῖ. - 

ἐοπυεγ 10) ΤὨδ νοσὰ (ἀναστροφή) δεῖε 

18] 

-«α ϑᾶα πα 



182 Ι. ΡΕΤΕΕΒ. Ὶ. [ν. τ6--- 18, 

“Ἶαν.τ. 16 Βεοδιβε ἴξ 18 νυγιςοη, 4 Βε γε 438 [86 τἰπ|6 οὗ γουγ 8ο] ουγηΐηρ δεγε 
ΙΑ Ῥ  ΒΟΙγ ; ἔοσ 1 δηῖ Βοὶγ. ᾿ ἴῃ ἔεδγ: 

17 Απά ἰξ γε (81]] οἡ τῆς Εδίδετγ, 
ννῆο νἱτπουξζ γαϑρεοῖ οὐ ρειβοηβ. ιἀρ- 
οἰ δοοογάϊηρ ἴο Ἔνθ πιλπ᾿8 ὑοῦ. 

υϑοὰ ἀρ] 165 ρϑου δεῖν ἴο {πὸ ουϊννατὰ σουγϑο 
οὗ Ἰιέρ, ἴῃς ἀἰϑοῦαγσο οὐ σοϊδίῖνε ἀνϊ65. [1 
ΟὐσυΓ5 ἔνγίςο ἴῃ ἴΠ6 Αροςσγρῆα, [Ὠσῖοο ἴῃ δὲ 
Ῥαιυ}}5 Ερ β:165, οὔοθ ἴῇ δι [4π|68ϑ. δι Ῥεοῖεσ 
11.565 1ἴ ΥΟΓῪ ἔγοα! ΠΥ, 51 χ ὈΠ165 ἴῃ [ἢ}15, δηά 
νος ἰῃ ἴῃς ϑεοοηά ἘΡΙ5116. 

16. ΔΒεγε δον] Οτ, δεςογάϊηρ ἴο 41} [Π6 Ὀοϑξ 
Μϑ5, 78 58}8}1 6 ΒΟΙΥ, 45 ἴῃ ἴῃ6 δοεριυδριηΐ 
γεϊβίοῃ οὗ ἴθ ἤνθ ραβϑᾶροβ ἴῃ [ον ςσυ5 ἴο 
νὩιςἢ δῖ Ῥεῖοσ σχεΐοτβ “Γἢΐ5 ἰηϊυποίΐοη ἰη- 
γοΐνοϑ ἴῃ 6 ΠΕΟθβϑΥ οὗ σοηξουτη υ ἴο Οοά, ἃ 
βρι τι υ.4] σἤδηρο σζοϊηρ ἔδυ ΠΟΥ ὄνθὴ ἴπδη 50Ὁ- 
Τηϊβϑίοπ ἰο Ηἰ5 ψ}}}. Βρ 1ἰρτοος οοπὶ- 
Ῥᾶσεϑβ ΟἸεπι. Ἀοπι. ἐσ Οογ. ΧΧχ. 

17---ΔΔ1. ἘΧΗΟΞΚΤΑΤΙ͂ΟΝ ΤΟ ΟΟΌΓΥ ΕΕΑΚΕ, 
ἘΟΝΡΕΡ ΡΟΝ ΟΕΚΥΑΙΝΤΥ ΟΕ ΟΟΥ᾽8 
σΌΡΟΜΕΝΎΥ, ΑΝῸ ΚΝΟΥΚΕΙΟΕ ΟΕ ΚΕΡΕΜΡο 
ΤΙΟΝ ΒΥ ΟΗΚΙ5Τ᾽ 5 ΒΟΟΣ. 

17. “454. ὙΠὸ νοσγὰ "1 ἀοδ8 ποῖ ἱπὶ- 
ΡΥ ἀουδῖ, οΥὙἮ ΞΟΠ ρόΠοΥ, Ὀυξ τηᾶτκβ ἂπ ἰῃ- 
ἀἰδρεηβδῦϊο σοπάϊοη. [{ ἰ5 ποῖ 4υϊ δαιυϊΐνα- 
ἰεπὲ ἴο “ 5ἰποθ," Ὀυϊ τηϑδηϑ8 ἱπᾶΐ γοι σδηποῖ 
6 ΟΠ βεδῃβ 1 γοιι ἀο ποῖ ὈΓΑΥ͂. 

,,)7ε εαἱΪ οα ἐδε Ἐαέῥεγ] Οτ, ιἴ γὃ ᾿ϑυοῖκο 88 
ῬΘΌΒΟΣ Ηἰπὶ ῆΟ. 580 οὐοσῪ ΟὨγϑτίδη 065 
ὙΠΟ ι.565 ἴπὸ 1 οὐδ Ῥγδγοῦ: ἴῃ ἀοίηξ 50 ἢδ 
τηυβέ δΑΓ ἴῃ τηϊπὰ {παῖ 5 ἘΔίμοΣ 15. 5 
Τυάρε; ἀπά [δὲ Ηε }ιιἀρἘ8 ἐνεΓΥ πιᾶπ δοσογά- 
ἴῃ} ἴο Ὠἰ5 οσῃ ψοτκ, υἱίπουΐϊ τοίογθηοο ἴο ἢ 5 
πδῖίίοη, ἢ 8 ῬοϑβίτΙοη, οὐ ἢΪ8 ὈγΙν]]ορ65--- οὶ 5 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἀρρ]ςδῦὶς ἴο ἰοννιϑῃ Τσοηνοσγῖβ, ςΐ. 
Ἀοπ. ἰἰ. 1--3---ὖδοΐ οὗ Ῥγδσίς δ] ἱτηρογίδηοθ 
ἴο 4]. ΘΤῃε ψογὰ δοῖθ υϑοὰ ὉΥ δὲ Ῥείεγ 
αυἱέδομὲ γεηῤεοῖ οὗ βεγιοπν, ἰ5 Ῥϑου αγ ἴο ΟἿΓ 
ΑΡροϑβίϊθ, εἴ. Αςῖβ χ. 24, ἴο δῖ δὴ] δηάὰ ϑ8ὲ 
7Άτη68, δηὰ 85 βιιςἢ 15 ἃ ςῃμαγδοίοσιϑεῖς οὗ βίυϊο; 
866 8ἃ]50 (ΟἸοπιεηῖΐ οἵ Κοπιο, ἐσ Οου.᾽ 1., πὰ 
“ἘρΡ. Βαστι.᾽ 1ν. 12; Ὀυΐ ἴῆ6 ςοττοβροηάϊης 
ἰάϊστῃ 15 ἔουπὰ ἰῃ [κ6 ΧΧ. 21: δηά 15 ποῖ 
Ὁποοϊηπιοη ἴῃ πο ΟἹά ΤΤοβίδιηθηξζ, δίειξον 
[ΔΚ65 στοαῖ Ὀυξ υπβυσοοϑξι] ρῥδίηβ ἴο σεοοης!ϊδ 
[815 σἰδίοπιθπι ὑἢ 1Π6 ἀοςῖτίπθ οὗ δυϑοϊιυζο 
υκαβοδίοηῃ ὈΥ͂ Δ}, 458 ἐχοιηρίηρ ἴδ6 Ὀδ] εν 
ἤοπὰ Ἰυάρτηθης ἴο σοπιθ, [{ 15 δνϊάθηξς (παῖ 
δὲ Ροίογ, ἰῇ ἰδὲ δρτοείηρς ϑηξίγεὶγ ἢ δὲ Ῥδὰὶ 
(Άοπι. χῖν. το; 2 Οοσ. ν. 1:0), ἱπουϊςδῖοβ ἃ 
ξΟΟΪΥ ἔδασ, ἴῃ (μ}5. 116 ἃ ργεϑεγνδῖϊνα ἔγοπι δἰ 
δηά ἃ δβιιϊάο οἵ σοπαιςοῖΐ, 45 Σηϑορασγαῦϊο ἵτοηὶ 
[86 Θ6η86 οὗ Δῃ δνοι-ργεθεηΐ [υάρο. “Μδη" 
ἴῃ δεῖ, 85 88 Αυριιίϊηο, βρεακιην οἵ ἴδε κίσιρ- 
εἷς Ὀεΐτγοεη (με βοϑῃ δπὰ (Π6 ορὶ τς, οὔϑοσγνοβ, 
“5. αΥΘσ 1ῃ ΡΟΓΪ ὑπη6] τ ΒοὺΣ οὗὨ δ΄5 ἀδθαϊῃ," 
ὁ ϑοστη. :ςὶ. 6, [{ 15 αἷϑο ἰο Ὀ6 οὐβογσνοὰ {παῖ 
ἴῃ (ἰδ ῥαβϑᾶρε δῖ Ῥεῖοσ τείετβ ποῖ ἴο ἴδ6 

18 Ἐογδϑπιυςῇ 48 γα Κπονν [ἢλὲ γε 
γα ποῖ τεἀδοπιεὰ νγἢ σογπιρεῖθ]ς 
τἈϊπρβ, ὧ: βι'νεσ δηά ρο]ά, ἔἴτοπι γοιζ 

ξαΐατε, Ὀυξ ἴο δα ῥγθβϑεηΐ, ςοητἰπυοῦς υἀξ- 
τηοηΐ οὗ ἃ τηδη δ νοῦ. 
ο γοωγ' τοὐοιγηη ς᾽} 866 Ὡοΐα ἀδονθ, οῃ Ὁ. 1, 

δηὰ ςἴ. ἘΡΉΏ. ἰ!. 19. 

18. Α ϑροοῃά δηά ποΐ 1655 σορθπίΐ 2ιτρὶ- 
τηοηῖ; γ6 Οὐ ἢ ἴο Ὀ6 ΠΟΙΥ Ὀοσδιιϑε γοῦσ ἀδ- 
Ἰίνογδποο ἔτοπι [6 Ὀοπάδρο οὗ ᾿ημοτιτοὰ συπ]ξ 
[45 Ὀδεη εἰεοϊοά δὲ δὴ ἱπηβηθ οοσὲ. Υυοὰὺὰ 
ἢδνο ποῖ ἴπο ὄχοι5ο οὗ βεγυϊιάο, ἔοσ [6 Ὀοηάς 
ᾶτὸ Ὀγοίθῃ, ἔπ γδηϑοπὶ δ85 Ὀθθη ραϊά. 

γεάεενισ] Οὐ, ““ταηϑοπιρά." ΑἹ] δεοῖο- 
Εἰδῃ5 ἄρτοο [πδῖ [Π6 τάπϑοπὶ νγὰ8 ἴπο {1{π. ]οοά 
οὗ Ομγϑῖ, δηὰ τῆδὲ [6 Ὀοηάδρο ΠῸπλ ννῃις ἢ 
νγ6 “τοῦ ἴη15 ἀο᾽ νογοὰ νγᾶ5 ϑυ]οςτίοα ἴο [τς 
ῬονοΣ δηά φρο οὗ 5η, βρεςῖδ! Υ ἔγοπι ἴθ οτῇ 
ϑρίΐ {παι νοσκοῖῃ πὶ ἴῃς ςδϊάγεη οὐ ἀξξοῦο- 
ἄϊεηςο, δπὰ ἰοδάδί ἢ [μσπὶ σαρίνο δοσοσάϊηρ ἴο 
815 νν}}}. ΤὨΘ ρηποῖρίο ὑπαοτγίηρ ἴδ ἃς οὗ 
τοδεσηρίίοη 185 Ὑδγουϑγ δρριοδεπάθα, 566 
ὙΒοπηϑουδ " Βαπηρίοη [,δοΐυγεβ,᾽ Δπά ἴδ ποῖο 
οη Ἀοπι. 11). 24. Ηδρτθ ἰἴ ΤῊΔῪ 5πυβῖςε ἴο τὸ- 
ταλῖκ (4) [πδΐ οὔ 1,οτὰ ἴοοῖ ποῖ α »εῶπ, Ὀυῖ 
»αηἷ  παίωγε ἰηῖο Ηἰ5 Ρεοίβοη, δηὰ ἴαὶ Ηἶ ὁ 90 
ΠοπΊρ οοἰγ ἰάἀεητ ες Η]πιϑο] ἢ ἢ Ηἰἷ ον 
παι Ηἰ5 Ὀϊοοὰ Ὀεοοπιθβ, τυ ΘῈ ΔΙ, Ὀκξ ἴο 
4}1 ἱπίεπί8 δηά ρυγροϑοβ, ἱμεῖγ δ]οοά; δηςεῖ (δ) 
[πὲ Η!5 οἴἶδεγίηρ γεργοβθηΐϑ δῃα νἱγῖι}} 7 εεςίς 
Δ ΘΠΓΓΟ δυο οσ οὗἩ [δαὶ παΐυτε ἴῃ δηεῖ Ὁ 
Ηἰπὶ ἴο Οοά. ὙΠῖ8 ραϑϑᾶρο οὗ δι Ρεΐον. οχ- 
ΡΓΈβϑεϑ, ΤἸηοΤἙῈ ΕΠΠΥ ΤΠΔη ΔΠΥ͂ Οἶδεῦ ἴπ νυ Βιο ἢ 
ἴῃ ψογὰ οσσυτβ, [6 5ρϑςῖ] οδήοςξ οὗ {δ 
Ἀράεηιρίίοῃ, νἱΖ., ἀδ νεγαῆςς ἴτοπὶ ϑῖη. [1 15 
4150 ΤΟΠΠΔΓΚΑΌΪΘ 45 τεϑηρ ἴδ6 ἀι ΠΥ οὗ οδε- 
ἀΐορηοε δηὰ ΠΟΙ θ55 οἡ [86 Πιρῃοσὶ δηὰ χηοςὶ 
βδςγοὰ στουπά, 

ααἱη εορϑεγ 4110] ΟΥ̓, "ηδηπεῦ οὗ 11ἴε.᾿ 
866 ποῖδ οὔ Ὁ. :ς. [15 πεῖ ἀεβθεοαὰ ὃς ἰῃ- 
ϑοηξδίο ; ̓]οκοάηεϑϑ δηά ΤΟΥ ἅτ ΞΥΠοηγσους 
ει ἴῃ ΗοΙΪγ ϑεγρίιτγε: [ἢ6 ννογτὰ στοῃεοτεά 
αταὴρπ ἈΆ5 ΒΘΏΘΓΑΪΙΥ ἃ 5ροςῖδὶ γείεσεηοο ἴο δ ῖτΥ 
δηὰ 5 οαυϊναίοεπε ἴο δεαζδεη (εἶ. Αςἶβ χῖν. τς 
δηά ποῖΐθ οὔ Ἀόοπὶ. ἱ. 21), ἃ ροϊηξ οὗ ἴτῃ- 
Ῥογίδῃοθ ἴῃ σοίεσσθηςε ἴο ἴμε ἐο] στη ῖδῖο- 
τηθηΐὶ {Παξ [{ νγᾶ5 “" τοςεϊνοα ΌΥ ἰγδάϊτῖοη ἔσοτη 
γουν ξδίβειβ." δῖ Ῥεῖοσ ἤοῦδ ι.96ὲ5 δῃ ξεϊξξοζῃ 
ςοχητηοη ἴῃ ΒΑὈΌΙΠΙ Δ] νυτἰηρθ νΒ] Ὦ σρεαῖ. 
οὗ ποαδίποη γιϊος δηὰ οὐβίοπῃδ 845 ἴο ΘΟ εοχ- 
ἴοπξ ὀχουβδῦϊο, Ὀεΐηρ ἀεί νοὶ ὉΥ ἰγδάϊου ἔσΌσα 
(μόν ἐδί μετ : 566 Με. Ἐϑέ μον, διὰ “Ὁ ο ει," 
αυοίοα Ὁ ΥΝ εἰδίεῖη. ὙΤΒι5 ἴ86 Κογδὴ τερτε.- 
δοηΐ5. Ἰάοϊδίοτβ 45 ῬΈΠΟΓΑΙΥ τεϊεσπς Οουας 
ἰνεῖτο τἢ Ὀεσδυϑε ΠΟΥ Ρῥγείειτεὰ ἴο ἔοϊϊουν 
ἴπε ἰγδάϊ!ουβ οὐ τποῖς ἑδί μου: ςΐ. δϑυτ. χ. 70. 
ῖ: σἂ {πετοίοτε ϑοδσγοεὶγ δὲ ἀουνδίοὰ τὴδὲς 
ΟεπΈ]ε5. ἅτὸ βρεςοῖδ!  δάάγεβθεά ἴθ τις μα-- 
ϑᾶρθ. ΟΣ οουΐϑε δῖ Ῥεῖεσ ψουϊὰ ποῖ δνο 



γ. 190-21. 

γδὶῃ ςοηνεγξδίίοη γχεζυεαά ΌΥ {ΓΔ θη 
ἔἴτοιλ γουγ {Δί 6Γ5 ; 

ΙΪ, ΡΕΤΕΒΚ. Ἱ. 

20 ὟΝἢΟ νοῦν νγᾶβ8 ἐογοογάδλ πο 
Ὀεΐοτε τῆς ἰουπάλιοη οὗ τῆς ννοτ]ά, δυῖ 

19 Βυῖ ψτἢ τς ργεοίουβ Ὀ]οοά οὔ νγᾶβ πιδηϊεβεὶπ τμ 696 ἰλ51 {{Π|68 ἔογ γου, 
Ομπεοῖ, 45 οὗ ἃ ἰδίῃ νυ͵ἱίδοιις ὈΪαπι 5 ἢ 
δηὰ σιδους βροῖ: 

21 ὟΝ ἢο ὃγ Πίπι ἀο δεϊϊενε ἱπ (οὐ, 
ἐπδῖ γαὶβεά ἢϊπιὶ τ ρ ἔγοηι ἴῃς ἀο6λά, δπὰ 

εχετηρίοὐ ἴπε [ενν]5}} σοηνετῖβ ἔτοπη ἴδε σπᾶγρε, 
δαΐϊ [ἰ ἀρρὶοὰ ἴο ἴδετὶ ἔδγ 1655 ἔοσγοῖ οἷ ἴΠδη 
ἴο ᾿᾿οἰδίετε ργδοιἰϑῖὶηρ Ἵγυεὶ ἀπά ἰιοθητίουβ 
υὐἷς σι δουῖ σοερυηοῦοο ΟΥἩ Τετηοτϑο. 

19θ. Βμὶ εὐ δὲ ῥγεγίοια δίοοἽ] ΤῸ 
ἀοςαῖης οὗ διοηετηθηΐ ΌΥ ΟἸ γι᾿ υἱοοά, ἴγρΡ- 
ἰδοὰ ΒΥ ἴδλῖ οἵ {δε μᾶϑοῃδὶ ἰδπ)ῦ, ἰς. ἔδυ 
κι δεὰ ντ 186 υσῃοκὶ σοπιρ[οΐοηεος δηὰ ἀϊ5- 
Ὀποΐωεθθ.Ό [11 τῦῶϑ ἴῃ. ἀοςίπο Ὑ Ὡς ἢ [ἢ6 
Ἀροβῖε δὰ Ἱεδγηοὰ οὐἹξίπα!ν ἔγοπι [ομη ἴπῈ 
Βαρες, Ιοδῃ ἱ. 29, γῆεσε 8ὲ6 ποίθ.0 ὍΤῆὸ 

Ὀεΐννοθη [ἢ ἴγρε δηὰ [Π6 Απ|!- 
ΕγΡε, διὰ 86 ἀϊξιϊπεϊίοη, ἀγὸ ὀχργεϑϑοὰ Ὁ ἢ 
δἰ τε δρδηνθεν ΤῊ ἰαπηδ νγᾶς σϊεβουξ δ[6- 
Ἐν πὴ ἃ ἰᾶνν ΜὨϊοἢ ΔρΡ]165 ἴο δ]] 

ἘΠηρ5, 5εεὲ [εν. ἵν. 32; [0 186 
τρῦβυευ τὶ αἰ ρει γε 11. 6, χχὶ!, 22---4 ; δῃηὰ 
ἴο ἴδε Ὀυγηϊ-οἤεπηρ, 1.ν. ἢ. 10, ΧΙΪ. ό, χὶῖν. 
1ο; Νυμι. Χαν. 3,11. ὙΠῸ ἤχβὲ σοπάϊξίοη 
οἵ Δὴ δἵοῃϊη 5δοσίῆσε ἰ5 [πὲ ἴὰ 5}2}} Ὁ ἔτθο 
ἔτοει ἔβε ρο οι ΒΟ ἴτ εχρίδίεβ ; 50 ουὖζ 
Ῥχθ ΒΔ] 

“ὁ γρεξεϊουβ,, ἱη{Ππ|δίϑβ (86 διιπαλιηθηΐδὶ ἀϊπι!ης- 
Ὅσα Ὀείτνδξη 1] ἰοχα] βδογιῆςεβ δηὰ Ηἰπὶ τγἢο 
ΜῈ ποῖ ΟὨΪΥ ϑἰπίεββ Μδαπ, δυϊ Ομο σἢ 
Οοά. [ςλἰδὴ υπάοιιίθα ν τείεττοά ἴο 86 ρα5- 
ΟἾΔ] ἰδπι υυβεη ΠῈ τοργεϑεηϊεὰ (ἢ γίϑὲ πηοῦ 
ἴῃς ἱ ςἢ.. [πἰ. 7. 
Ἀσαις, τ Οοτ.᾽ ς. Υἱῖ, “1,δὲ υ8 ἢχ οὐγ [μουρῃῖα 
Ἰπϊεηο]γ οὐ ἴδο δοοά οὗ ΑἸ γιςῖ, δηὰ Κηονν 
Βουν ὑγοουϑ ἰἴ ἰ5 ἰο σοὰ Ηἰς Βαΐδον, Ὀδοδι.86 
δερσ ρουτεὰ ουΐ ἔοτ οὖ 5ΞαἸνδίίοῃ 'ΐ Ἰθγουφῆξ 
ἴδε ξτδοε οὗ ἴδηςο ἴο [56 ψνοτὶ ." Αγχαίη 
ἴῃ οὗ, χί!., “ ΤἬσγουκἢ ἴΠ6 Ὀἰοοὰ οὗ ἴδε 1 οτὰ 
τε τ} ὃς τεὐεπηριίοη ἴο 41} σγῇο Ὀεΐϊενε 
ἀρ Βορε ἰπ Οοά." δὅ86εὲε ἴοο οἶδ. χχὶ, δπά 
χπχ, ΤὙΠμεθὲ ρδϑϑλρος ᾿ἰπάϊοδῖθ ἘΠΊ ΑΓ 8.0- 
φυλίπαηος τ] οὐν ἘΡ 5116 ου ἔμθ ραᾶτὶ οὗ 8ὲ 
(Ἰεακκηῖ, ἀπά Ξβονν Ὦονν ἀρορῚῪ ἴδε ἀοςίγπο 
οἵ Αἰοπεπηεηΐ νγᾶϑ ἱπιργεββοὰ ὑροη {με σοῃϑβοί- 
οὐβησβς οὗ [86 Ὀτιπλ να Οδυτοὶ. 

40. “ηγεογάαίπεα 1.11. “’ ἑογοῖκπονσῃ :᾽) Ὀυΐ 
ἃς χπουϊοάχε οὗ Οοά ἰ5 Ἰπϑδραγαδθίς ἴτοπὶ 
ΗΒ ν]}, 

ὀκίογε ἐδὲ γοισιδαλίοπ οΥ ἐδ «υογἰ4] Νοῖ ἱπ 
ὕπις, ψιΒῖς ἢ Ὀεξδη νν ἢ στοδίοπ, βυδ)θσῖ ἴὸ 
Ἡρπδτινἀ65 Δηεὶ σὔδηρο, ὈιΕ ἴῃ οἰογη Υ, τοϑῖ- 
ππῷ ὕροη ἴ86 Ὁποβαηρεδῦϊα ψ}}}] οὐ Οοά, δπὰ 

ΌΥ ςοηϑιογαίίοῃβ νυ] ἢ Ἄοϑηποῖ δ 
ἘΠῚ ππάετβιοοά ΗἰΪβ8 οτεδΐυτεθ. ὙὍδὸ 
ὅπ ὮὉΥ ψὨΙΟΒ {86 ἀείογηνηδίίοη νγᾶ5 οἴἶεςῖ- 
τὰ ΜΈΓΕ 5ΠΊΡΙΥ τηδη εϑιδίοηβ οὗ εἴεγηδὶ γεδ]}- 
Ὦκ Το βδοσίῆοα οἵ Ομ τσὶ πᾶς Ὀδθη ἔτοπὶ 
ἴϑε δεξιπηίης ἴα ΟἾΪΥ ταστϊξοτίουβ οδιιϑ οὗ 
ἰπῦοη. Τδυ5 Ουεηοίδά, “ἴῃς εἴογῃδὶ οοῃ- 

Οοπηρατο Οἰεπηοηΐ οὗ. 

τοπιρΙδίΐοη οὗ ΟΠ γσ( 5 ϑδοσί ἤσο 15 6 στουπά 
οὗ 411 αἴνιηθ στάςθ.᾽" 866 186 ἤηδ σοπιᾶγκβ οὗ 
Αὐυκυπίίηθ, ὁ (οηἕδβα."᾽ Νν1]1. Σ. Νο Ἡλα  ινο τ: 
νοῖκ οὗ Οοὰ [2}}5 υηάογ {Π6 ολίεξοσεβ οὗ 
ἘΠῚ ΟΥ Ξρᾶςθ. ὍῊΪ8 ἰ5 ἃ ἰσυ ἢ οὗὨ νἱῖλὶ ἱπιροῖ- 
ἰΔΏςο, ἴοσ ἴὸ ἴοδοδος ΟΠ υςδπβ ἴο τοδὶ ἢ 
ςοηβάεηςε οἡη (6 οἴογπδὶ δηὰ ὑηδ] γᾶ ῦϊε σοοά- 
655 οὗ ἴδε Βδίθοῦ ννΒο ϑεπὶ Ηἰβ5 ϑοη ἴο ὃδ 
ἴῃς ῥγοριἰδιίίοη ἔογ ΟἿΣ 5ἰπβ; δηὰ ἰξ στοδιϊεβ 
(6 οἸγοηθοι5 ποίϊΐοη ἰπαὶ ἴΠ6Ὸ 53δογίῆοθ ἴδι.5 
οὔετεά ἴῃ δοζοτάδποε ἢ ΗΒ 1} νγᾶβ {διὸ 
δι. οὗ ἃ οὔδηρε ἴῃ Ηἰ8 ρυζροϑεβ. Βοῖῃ 
}εννβ ἀπά ΟεπΈ ε5 ἴμ 0.5 ἰεαγπθά τῃδὲ {πε εἰεο- 
ἰίοη οὗ ἴδε ψδοὶς Ὀοαγ οὗὨ Ὀο]ονοτα νυᾶ5 ποῖ ἃ 
πονν τπηρ, Ὀυϊ [Π6 δοοοιρηβδιησηῖ οὗ δὴ 
ΤΡΙΤΣ; Ρύγροβε; 566 ἴθ [ηἰγτοάἀυςίοη ἴο [86 

Ρἢμοϑίδῃ5. 
ἐπ ἐδεις ἰωΐ “η2 ΟΥ, δὲ 180 οπά οὗ 

26 ὈΊΣη68, 1.6. ἱἰπ ἴπ6 ρετίοὰ ὑπο ἢ ἄρροῖ- 
ἰαίπϑ το {πΠ6 ἤπδὶ ἀϊβρεπβαϊίοη οὗ σοά. ΤῇἊ 
4 ]αςῖ,᾽" Ὀδσδιϑὸ 1ἴ ἰ5 ποῖ ἴο Ὀδ ἡ έδῳρρον ὈΥ͂ 
ΔΠΥ͂ ἔτ ΠΕῚ τηλπηεβίδοη ἀπῈ] {πε ἐπάὰ οὗ 
τἰπι6. ΝΒ. ὙΠ ξελάϊπρ ἐπ᾿ ἐσχάτου ἕο ον 
ἴδς Ὀεκῖ Μ9595. δηὰ ἐβ ἡπαουίθα  Υ εοττοςῖ. 
ὑὸν γομ] ὌΠ πιαπέξεβίδοη μδὰ ἴογ [15 5ρε- 

οἶδ] οὐὐεςξ ἴποϑαὲ ψῆο [Πγουρἢ ΓΑ} σῃου]άὰ 
τεςεῖγο Ὁ γϑὶ δ5 {ΠΕ ϑαυ ουγ, ἐ.ς. 41} Ὀδ6- 
Ἰιενοσβ, Ηθῦγεννβ δὰ Οδηθ]ος ΑἸΙΚ6, νιουϊ 
Γείεγεηοα ἕο δΔῃῪ Ῥτενίουβ 408] ςδιοη 5 οὐ ῥγί- 
γ]]ορζε5. [Ἐ 15 ΓΟΠΕΕΤΤ ἴο ἴπο ρηποεῖρίος μοϊὶά 
ΑἸΙΚα ὉΥ δι Ρεῖογ δὲ Ῥδμὶ ἴο [Πιπλῖξ (ἢ 15 
ἀεοοϊαγαϊΐοη ἴο 16 οὐδ οσ ἴο ἴῃ οἴπογσ, Ἐδὴῃ 
ἴῃ [86 Ἀοϑυττος(ίοη Ἰδνοὶς 4}} ἀἰϑεηςἘ]ΟΠ5. 

21]. ἤδο ὅν δίνε ὅ(ο δείϊυε] Οὐ, δοοογάϊηξς 
ἴο ἴνο ρηποιραὶ Μ55,, “ὟΝ δο ἱβγουξὰ Ηἰπὶ 
ἅτε {δι {π|ι] τὸ Οοὐ." ουτ νεγβίοη πονγονοσ 
ξἶνεβ 56 ἔγιια πιοδηίῃρ. ὉΠ Ἐχργεββίοῃ ἃρ- 
Ρ]Ι65 ἢ δροςοΐδὶ ἴοτοα ἴο Οδηζο σοηνογίϑ, 
ψΠῸ ἰεαστιθά ἰο Κπονν δπὰ ἴο δεϊϊενο ἰῃ Οοά 
[του ἴδε Οοδροὶ οὔ σμηβί; Ὀυϊ δὲ Ῥεῖοσ 
ΓΟΥΔΙΏΪΥ ἱποϊιι 65 411] ἢ 5 τεδάοτξ, ]εἐνν8 45 νν }]} 
8ἃ5 Οδηῖ]οβ : Ὀοϊῃ τοςεϊνίηρ ἔτοπὶ Ομ γιϑὲ 16 
ΠΥ πππε, ̓κπονϊοάφο, 18δὲ νος ἢ 15 ἰηϑορδα- 

ἔτοτῃ ᾿ἰνιηρ Δ}. 
ἣἾΝ. Β. ὙΒε τϑδάϊηρ πιστοὺς ἱ 15 βυρροτίθὰ ἘΥ͂ 
Α, Β, θυϊ πιστεύοντας τεπί5 Οοἡ Βίρἢ ἬΝ ΩΣ ἊΝ 
Ἀπὰ Υἱεϊάς δὲ Ἰδᾶϑὲ 88 ξοοά ἃ 56η96 85 {Π6 
οἴδοσ γοδάϊηζ. 

ἐδαὲ γαϊμεά δὲρε μῷ ὕγορι ἐδ ἀφρα ] ὮΘδ ἔνσο 
τηδῖη ἱπιἢ5 ὑνἢϊςἢ εἰεςϊοα ἔπ σοηνογβίοη Ὀοίἢ 
οὗ [ονν δπὰ (εῃΈ]ο5 νσογο ἔμ6 Ε δυττεςτίοη οὗ 
ΟὨστιδὲ δηὰ Ἡϊς Αβοθρηβίοῃ. Τὸ {μεϑ6, οοπ- 
βἰάεγεὰ 85 οπβ ἴῃ βυδδίδηοε, δὲ Ῥεῖεγ ἱπ ἢΪ8 
διϑῖὶ δά άτοβα ἴο ἰῃ6 [σνσθ, δηὰ δὲ Ῥδὺὶ ἴῃ 1ἢ6 
Ὀεκίππίηξ οὗ Ηἷ5 στεδῖ ἀοςϊτπδὶ Ἐρίβε]θ, Ἀ πὶ. 
ἷ, 4) ἄρρεδὶ 85 ὑγοοῖβ. οὗ (ἢ τίςι᾽5 χοϊδίίοη ἴο 
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σάνε Ὠΐπὶ ΡΊΟΙΥ ; ἴθδξ γους ἔπ ἀπά 
ορε πιὶρῃς ὃς ἰη (σοά. 
2 ϑεείηρ; γε βᾶνε ρυγβεά γουγ 

8018. ἰῃ οδεγίηρ τῆς {γαῖ τῆγουρῇ 
τῆς ϑρίγξ υπῖο υηξεϊρηεὰ ἰονε οἵ 
[6 Ὀτεΐδγεπ, σε ἐῤαί γε ἶονε οπδ 
δἀποίδες ψῖ ἃ ρυταὲ διελῖῖ ἔει- 
νεηῖΥ: 

16 Βαΐμοσ. ϑαϊναίΐοῃυ 15 ρυγομδθοὰ ΟΥ̓ [86 
ἀεδί οὗ ΟἸγίϑὲ, ᾿υϑ ποδίίοη ἰ5 δρρτοργίδίεά 
Ὁγ (δὲ (δ τὶ ἢ νγᾶ8 ἐϑιδ θεὰ Ὁγ Ηἰ5 
γοϑυσγοοίίοη. Οὔβεγνο (πδὲ ἴδ ϑοσιρίυγεβ ᾿π- 
αἰ ΠΕΓΟΠΕΥ τοργεβεηῖ ἴῃ Ἐμοῦ 858 σαϊβϑίηρ [86 
ϑοπ, {πο τεοοχηϊϑίην Ηἰπὶ 45 Ηἰ5 ἴσῃ 
ϑοῃ, Κοιι. ἱ. 4.) δηὰ ἴδ ϑοὴ 85 γδίϑὶηρ Ηϊπι- 
861}, Ἐμοσθὺν ἀδοϊαγίηρ 6 αὐϑοϊαΐε οηθηθβ5 οὗ 
ἴπε Οοάμεδά ἴῃ Ὀοί᾿, δηὰ ἴπ6 ὑηΠΥ οὗ ὙΒΕΙ͂Σ 
ψοτῖκ. 

ἐῤαὶ γοιγ {αἱ σπᾶ δορε »σδί δὲ ἐπ Οοα] 
Οὖ, πιοτὸ δοουγδίεὶυ, 8ο μὲ ὙΟῸΣ ζδιῖὰ 
διᾶ ΒΟΡΘ ΣΧ 5 ὅ6οά. ΤΠο Α.Ψ.(. [Ο]]ονν5 
[Πὸ ρεπογαὶ γ οὗ ἴπΠ6 οἷά γνεγβίοῃβ δηὰ θατὶ 
οσοπιηχοηΐδίοτθ, δηά ἴῃ6 σοποίιτυςοη, ἴδουΐ 
Ὠοΐ ΠΟΙ ΠΊΟΗ, 5 ΕΓ ΔΙΗἾΥ δά οι ἷο, οὗ, Μαί. 
Χχῖν. 24) ΧΧΥΪ. 1: Ὀυΐ {πὸ ἸάἸΟηΣ 15 πΊΟΥῈ Ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ οχρ διποὲ 45 τείογστιης ἴο ἕδςϊ γαῖ ποῦ ἴἤδη 
ἴο ἱπίεπίοη. δι Ῥεῖεσ δον (μαζ ᾿πδϑιθις ἢ 
85 ἴῃπο ργοοῦ ἀπά Ἴοπιρίοἰίΐοη οὗ Ογ5[5 ννοσὶς 
νγ85 ἴΠ6 τεϑυτγτγεςίίοη, οβεςϊοά ΟΥ̓ 186 ν1}}} ἀπὰ 
Ῥοννοσ οὗ Οσοά, 411] σμιγιϑάδη (ΔῈ ἀπά Βορα 
τεσ Ὥροὴ ἴῃς Οσοάδεδά, δηὰ δῖὸ ἐβογείοσε [1κὸ 
Ηἰπὶ 5ἰοαάξαϑι δηὰ ὑπομδηρθδῦϊο. 

,αῷ. ΔΒ. ἘΧΗΟΒΥΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΒΚΟΤΗΕΒΕΈΙΥ 
ΚΟΝΕ, Α8 Α ΚΕΒΌΠΥ ΑΝῸ ΡΚΟΟΕ ΟΕ ΟΒΕ- 
ὉΙΕΝΟΕ ΑΝῸ ΚΕΟΕΝΕΚΑΤΙΟΝ. 

28. δεείηρ γε δαυε ῥεγβεά, ὅς. 51 Ῥεῖεῦ 
τεῦς ἴἢυ5. ὍὙΠὸ 590ι}}5 οὗ ΕΟ γι δπ5 ἃτὸ 
Ρυπῆεά, δΔη δεΐυδὶ ργοςθϑϑ Ὀοζυη αἱ σοηνοβίοῃ 
δηὰ ροίηρ οἡ ᾿πγουρῇ [16 (διιςἢ 5 (Π6 ἕοσοθ οὗ 
ἴῃς νεγίδσξ ραγί. ἡγνικότες), Βανὶπῷ ὁπ μεῖς 
τοδηθηΐ δηά ραγάπηοιηΐς οὐ)εςσΐ, (ἢ6 υὑπέεϊρηοὰ 
Ἰονθ, ἰπ νος ἢ οὖγ Αροϑβίϊο, {κὰ 81 ]Ἑὁδη, δῖ 
Ῥαυΐ, δηὰ δὲ [4π|65, γθοορῃ 565 [Π6 ἴπι6 [}1Ἀ]- 
τηθηϊ οὗ {86 ἷᾶνν οἵ ΠΡ ἰοουδβησ55, 5866 ἘΠΟγοογο 
(Πα γὰ 50 ἴον οπα δῃοΐδου, ΒΡΆΓΕΥ δηά ἔοτ- 
νοπίγ, Ηδστε νὰ τηυβῖ ηοῦςε ἴΠ6 ἔοτος οὗ ἴῃ6 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ ἐἷπ ΟὐὈογίης {86 {πι 1}, 2.6. 1π ἐΠ6 
οὐοάϊοηοσε νοΐ [45 ἴοσγ [5 οὐ͵οςξ τυ ἢ 85 
τηδάδ κπονγῃ ΟΥ̓ (ἢ γιϑῖ, ἴπδῖ ἴς ἴπὸ σοηά!οη 
δῃά {86 οβεςξίνο ἱπϑοίσυπγχοης οὗ Ομ γϑιδη 58πὸ- 
πβοδοπα. ὅννο βαγίηρϑ οὗ ουῦ [νοτὰ δζὲ ἴΠυ5 
1] υδέταϊοα : “ΒΔ ΠΟ Ὗ ἴθοπλ ὈὉῪ ΤῊΥ ἔγαῖὶ,᾽" 
Τοδη χνί!. σ7, δὰ “" ΠΟΓΘΌΥ 5}4}} 411] πιῇ 
Κηὸν πὲ γε ἃγΓὰ ΤΥ ἀ ϑο!ρ 65 ἢ γὸ ἰονθ οὔθ 
Δηοῖμεσ," [οἢη ΧΙ. 2ς. ΤὯθ θεϑὲ Μ955. ομιῖ 
186 ννοσάβ8. ""Ἰγουρὴ (πὸ δριγϊ." ὙΠΟΥῪ ἅτ 
ΡΓΟΌΔΌΟΙΥ ἃ 5ἴοβ5, ϑιδέηρ ἃ ἵἴπιε ἀοςίππθ, Ὀυΐ 
ποῖ πεοάρά ἴῃ 1} }8 ρᾶδϑαρθ, συβογε δὲ Ῥεῖεσ 15 
ἀνε! πρ ἘὨγουρδουϊ οὐ ἴδ6 1ἰνὶπρῦ Ῥόοννοῦ οὗ 
Οοὐ 5 τ. Αρδίη, {πε ννοτὰ ““ρυγο," του ἢ 
ουπά ἴῃ βοῖῆε δηςϊοεπὶ Μ455. δῃὰ νεγβίοῃϑβ, ἰ3 

ΙΪΡΕΤΕΝΕ.Ί, ῖν. 22---24. 

21 Βείηρ δογῃ δρδίπ, ποῖ οὗ οοῦ- 
ΓΟρΡΟΡΙς 86εεα, δῖ οὗ Ἱπσογτυροθῖς, ΕΥ͂ 
τῆς ννοτὰ οὗ (ὐοά, νῆϊςοἢ ᾿νε δπὰ 
Δὐρϊάετῃ ἴοσγ Ἴνεῦ. 

24 ᾿ ον 1} βεβῆ ἐς 28. ρτᾶββ, δῃά ἢ τ, δὲ 
411 τῇς ρίογγ οἵ πιδῃ 45 τῆς ἤονγεσ οὗ 
τρρὰ ᾿ς Εἴ ΙΒ εγεῖῃ, ἀπά τῆς 
οὐνοῦ τὨεγεοί ΚΔ ]6 ἢ ἀννὰῪ : 

οπϊτοἀ ἴῃ ἴΠ6 οἰ ε5ξ, ἀπά, κὸ {86 ὑγοοθάϊης, 
ΑΒ ὈΓΟΡΔΌΪ ἃ ΠΊΔΓΡΠΔΪ ρἷοθβ.Ό ὙΤῃῈ τνοσὰ 
τεπάογοὰ “ἐξ σνθηιγ " 15 οετρῃδῖς : ἴ ἰπνοῖνοβ 
[86 Ιάεα οὗ ἰηϊοηϑίν, δηά, 8ἃ5 υϑεὰ ἴῃ Ἰαΐοτ 
Οτθοκ, ρεγϑιϑίθηου; Οὔχηπι, [οχ. Ν. Τ᾽ ἴπ- 
τοηΐυ5, 4ϑϑίἀπι18. 

ἼΤΒὸ ὀχῃογίδίίοη {πγουβῆοιξ ΤΔῪ ῬΟΞΘΙΌΙΥ 
ἱπΡῚῪ ἐμαὶ δὲ Ῥοΐοσ ξεὶϊξ δηχίουβ ἀθουξ τῇς 
ϑίαϊε οὗ δὶ5 γοδάδσβ, ννδο ἴῃ 411] τερίοηβ, αὐ ἴξ 
ΤΆΔΥ Ὀ6 ΠΊΟΙΘ 5ρ6ΟΙΑ}γ ἴῃ ἴΠ6 ἀϊδίγιςῖβ νυ Ὡς ἢ 
Ὧ6 5ρΘΟΙΆ ΠΥ δά άγοϑϑοβ, ὑνογε πηουεὰ Ὁ νασίουϑ 
δηα Τςοηἤιςίηρ ᾿ηΠπθης65: Ὀμυϊ ἴποτο 'ς πὸ 
ἱπάιοδίίοη οὗὨ διὶβ τρδκίηρ ΔΠΥ ἀἰϊδιϊης τίου, θ6- 
ἔννθεη ἴδοπὶ; [ονν5 δηὰ (ὐοηῖ 65 Θη Δ }Υ πεεὰ 
ἢ5 Ράϑίογδὶ πηοηϊοη δηᾶ ἀγὰὸ αι 15 οὉ- 
7εςἴ8. ὙΠ οδιπιθβίηεββ ἱπάθοα ἰ5 θαῖ {πεῸ ουϊ- 
ςοι6 οὗ ἢϊ5 οὐνῇ Ἰονίηρ δηὰ δῆς οπαῖο μοδτζῖ. 

43. Με δογη ἀραῖπ, ο.ἢ Αὶ δαγίογ 
Δη4 εὐθη ἀδεροῦ ἀρρεδὶ, ποῖ πλεγεῖγ ἴο δ 'π- 
οἸ]εςίυδὶ, Ἰπου φῇ ϑρι γι 14] ὑγόοεβα, θὲ ἴο ἴῃς 
ΨΕΤΥ͂ ργΠΟΡΙΘ, τοοῖ ἀπά οπιρίπ οὗ ἴῃς ΟὨγὶς- 
ἴδη Ἰρ, ὙΏΘΥ τυϑὲ ἴον οπα δποΐδποσ, δηὰὲ 
[8.5 ΓΗ͂Ι “1ἢ6 τογδὶ ἰανν" οἵ Ομσγῖξὲ ΌΥῪ τεδϑοῖ 
οἵ {ποτ "' βανίηρ Ὀδθη Ὀοτῃ ἀρϑίη,᾽) Ὀδοοπιο τὸ- 
ξεπεγαίο, ΤἼδ ϑρίγιὶ οὗ ΒοηβὮ!ρ 15 ἴδε ϑρίσιϊ οἱ 
ὈΓγοιδοσμοοά : Ὀοσοπηηρ Ἑδι ἀγθη οὗ οὔθ Εδιῖμος 
νγ6 Ὀεσοπιθ Ὀγείδγεῃ, πλεπιθεῖβ οὗ οὔθ ἕδσωγ, 
οὗ ομε ὈΟΑΥ, τηρτθεγα οδοὴ οἵ {86 οἱμεσ : (ἢϊς 
ἴῃ ἃ ἴδσ δἰσῇογ ϑθηϑο (ἤδη [μδὲ οὗ πδίυσαὶ σεὶδ- 
ΕΙἸΟΏ5ΒΙΡ, 51π06 νγὰ ἅσὸ Ὀόσγῃ, ποῖ 85 ἰπ οὖσ ἢγϑξ 
ὈΪΠῚ οὗ σοττρ Ὁ] βεεὰ, "ἢ Θοησ δ] αὔδες- 
κίοη5, Ὀυῖ οὗ ἱποογτρεθ]ο, {π6 σογπαὶ ΟΥ̓ 5Ξρὶ- 
τιτυλὶ ᾿ἴ6, οὗὨ νυϑῖς ἢ [Π6 σίνος δηὰ ἱπιρίδηξοσ ἰς 
186 Ἰινίπρα δηά εοἴετῃδὶ ννογὰ οἵ σοὰ. Ἡΐξτῖο 
[6 πιοβίοη σίϑεβ ὑνποίμοσ ὉΥ ἴ ννοσᾷ οὗ 
Οοά (ἴῃ [μ}5 νεῖβα λόγος, ἴῃ [6 Δ: ῥῆμα) 
δὲ Ρεῖοσς σεΐεσσβ ἴο 86 ν}} οἵ Οοὰ Ἄἐχργεξθοά 
δηά τονραϊθὰ ἰη ἰῃς Οοβρεῖ, οἵ ἴο ἴῃς Ῥεγσξοδὶ 
ΟΝ ογὰ ἱποαγπαίε ἰπ Ομ σισὶ [εσυ5. Οοσηρασίης 
οὖς Αροϑβίϊε᾽ἶβ οὐ ννογάβ ἰη Αςΐβ χ. 36, ννὸ 
ἰηΐες τῆλι πὸ Ὀγεδοῆίης, ποῖ ἴδε ρεΐβοῦ, οἵ 
ουῦ [ογὰ 15 στο τηραηξ; Ὀυξ ἴδ6 οοπηῃεοζίοη 
δεϊνγοθη 16 νογὰ υἱἱοτοὰ δπὰ (ἢ6 δὅοῦ, πὸ 
Βινιπο ϑϑοσά ννῇο υἱΐετϑ 1ξ, 5 ἱῃηναγί: δὶς, 
δηὰ ἰ5 Αἰνυδῦϑ αἰ5ἘἸ ΠΟΈΥ τεσορπιϑεὰ ΌὉγ 81 Ῥείεσ 
δὰ δὲ δι]. ὅ66 ποίθ οὔ απιεβ ῖ. 8. Νὸ 
ἴρδοῦοῦ οὗ 106 οαγν Οδυγοῖ ονὸσ ἀϊςοοςϊαῖεος 
πα Ἰάο45 οὗ (6 ννογὰ δηὰ ἴῃ ϑοῃ, ἃς τνῶς 
ἄοπο δ ἃ ἰδίεγ ρεγίοὰ οὐ ἴῃεῈ οπε βαπὰ Ὀγ 
Ῥαμ] οὗ ϑαπιοϑαίᾶ δηά Ῥῃοίϊπι5, οη ἴδ οἷος 
ΌΥ Μαγσοεῖϊὰβ οὗ Απογτὰ: 5ες 5. Βαϑὶ, " Ε.᾽ 
235, 262. ἀπά Επυ5οῦ. ἐς. Μαγοοὶ!.᾽ 

24. ἔον αἱἱ Με τὶ ὦ: γα, κοῦ ἙἘδε 



ν. 25. 

᾿ς Βυῖ τῆς ψογά οὗ τε 1, οτὰ 
δηάυγοῖδ ἔογ ὄονεσ. ἊΑμπὰ {ἢ}18 18 ἴῃς 

Ϊ. ΡΕΤΕΕΙΕ. Ι. 

τνογὰ νυ ἢϊο ἢ ὉΥ τῆ ροβρεῖ 18 ργεδοπεὰ 
υηῖο γοῖιι. 

ἴο ψὮΟΒ ΤΌΠΟΥ θείους, δληὰ δοινενεσς αἰίγαςξῖνα 
δι βρεςῖοι5 του] Ρετιϑὰ τυ ουξ τεσ; 
ἴμλξ ἡδίυγε᾽ 15 ξτλ35 ἴ[ῃδὲ ἰ5. ϑοοσομῃοα ὉΥ͂ 
τδς συη., δα ἤοννετβ (μαὶ [2]}] οἱ γιοϊάϊηρς πὸ 
παῖ: δὰ [6 νοσγὰ οὗ Οσοά θείης εἰόγηδὶ 
Πιυδῖ ὑγοάυςε ἀυγδῦϊς εἰεςῖβ, ἀπά, 85 ἴῃς 
Αροκίδο ἀδοΐδγοβ ἴθ 86 πεχῖ νοῦβο, ἴμδΐ 15 ἴῃ6 
ποτὰ τϑῖς ἢ ΒΔ5 Ὀδεη ργεδοῃοα ἴο γοῦ ἴῃ {πὸ 

Τδς τ Πο]6 ραϑϑαρὸ δόνγονοσ δηὰ [15 
δρρ! δύο 5 Ἐε5:5 οἴμεσ σοηϑιἀεγδί!οπϑ οὗ [86 
διγιεοοὶ πηροτίδηοσε ἴῃ {Πεῖγ Ὀεδγίηρβ ὕροη ἰδ6 
ξαιεταὶ ρυγροτί οὗ (δε ΕρΙΞ[] 6 δἀπὰ 186 ιιοϑίίοη 
ἴο ν»βδὲ εἶλθ5 οὔ τεδίδοσξ ἴ ννὰβ ΞΡΘ. ΙΔ ΠΥ δά- 
ἀτεοοά, [π ἰδο ἤτβὲ ρίδος 81 Ῥεῖοσ [Ὁ] ]ονν5 
186 δερίυϑξίηϊ 50 ΟἸοβ οὶ 45 ἴο Ῥγονθ ἴπαΐῖ ἢδ 
δά ἀτεβθο νγῦο νου ]ά θὲ ποτ ἔδυ} Γ 
ὙπῈ π ἴδη ἢ (06 οὔ ρίηδὶ ΗἩθῦτγονν, οι ῖ- 
Ὠηρ οὔς σόῦξο, [58]. χὶ. 7, ἡ οἢ ἰ5 ποῖ ἔουπὰ 
ἴῃ ἴδῃς εἰηῖ, Ὀυϊ νυ ῖςῖ, (δου οποὰ 
ἴῃ 5οπι Μϑ5. ΡὈγοῦΔΌΪΥ ᾿ηἤυοηςοὰά ὉΥ {86 
ΕΧΧ. ἰ5 ὑπηυσϑ ηδοὶγ βεηυΐηθ. [Ιξ 15 ἴσια 
μαι 18 ἀοεβ ποὶ ὕεὰσ αἰγεσῖΥ Ὡρο {πῈ ἄγρυ- 
τηρηῖ βετο, Ὀυζ [Π6 οπιϑϑίοη ᾿ηοδίοβ ἃ ἔδοϊηρ 
ἴῃ 81 Ῥοΐοσ [Πδὲ 1 τυου]ὰ ὃς 5βἴγδηρο ἴο πιοϑσῖ 
οἵ δὲ5 τοδλέδειτβ. ΤὙῆυ5 ἴοο πε δἀορέοη οὗ 
“ΠΟΥ [ΟΥ̓ ὁ ΘΟΙΊΟΙΙΠ655᾽) ΟΥ̓Άἐξτάςο,᾽) οὗ 
ὦ ταπ5 1ἢ ἴ86 ϑδςοηά οἴδιι5ο ἴῸΓ “86 Ποϊά," 
δικὶ "εἰ ΟΥ̓" ἔου "" ΠΟΤΈ ἢ, ἰ5 Ὀοσῖ 86- 
οουπῖοα ἔογ ΟΥ̓ Δϑϑιπιης; Εἰ Ποῦ Οσηαϊθ οὗ 
Ἡοϊϊεηϊςεῖς τοδάοσβ, ἴο ννῆοσι [86 Ηοῦτον νγᾶ5 
τπκησνῃ. Οἡ [Π6 οἴδεοῦ μδηά, ἔνγο σβδηρθθ 
ἅτε ΒΙΡΩΪΥ οἰ ρη! οδηΐ : ᾿πϑιοδὰ οὗ “"8}} φίοτγ οὗ 
ταδη  Ϊἢἡ [6 ΠΧ Χ.΄ δὲ Ῥείεσ 825 411 ἐς βίου, 
Δοτθεῖηρ ἢ τς Ηδῦγενν, ἴδι1ι5 5βοννηρ δῖ5 
οὐτὶ πον ]οάξε οὗ {π6 ΟΣ ΠΑ] ; δηά ἀραδίῃ, ἴῃ 
τῇς Τσοποϊυάϊ!ηρ οἶαυϑε δ ϑυδδιϊυϊε5 ὁ" [86 
1οτὰ " ἴοσΣ “ουῦγ Οοὐ," 4 πιοβὲ ἱπηροτίδηϊ 
Ροϊπηξ, ἔογ ἴξ ργονεϑβ ἰμδί δὲ Ρείεσ 1ἀθπεῇθβ [ἢ 6 
Ι οτὰ, ἴζδί 15 οὖν [οτὰ [6505 ΟΠ γΞῖ, δοοοτά- 
ἱπζ ἴο ἴ6 ἁυϑᾶξε οὗ ἴ)6 Νοὸνν Τοβίαπηθηΐ, ἢ 
Ηϊπη τδοπὶ [ενν8 δηδ (Ογϑιδπη5 Αἰ κα (8]} 
συγ Οοά :᾽) 566 (86 ξο]Πον της ποῖΐθ. ὙΠ656 
οοηϑ εγδίοῃς ΤΔΥ ποῖ Ῥσγουθ, Ὀυΐ (ΠΟΥ ἃτὸ 
Ἰδοσοῦ ΒΥ ἴῃ δοςογάδησθ ἢ, πὸ νίονν ταὶ 

ΑΠΠΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ 

1, παρεπί 5 υυϑοὰά Ὁγ ἴῃ 1 ΧΧ. 
ἂδ ἃ το το οὗ ΒΡΎΠ, Οδη. χχιϊ. 4: 5. 
Χχχχ, ;Δ. Ὑ8Π6 ϑυτίδο 0865 [Π6 5δπὶὸ ὑνογά 

ἰκτὸ Ἰο)οξ. [159 πράσγ οφυϊναϊεηϊ ἴο πάρ- 

ακος, Αςΐϑ Υἱ. 6, 129ς. Β5. ΟΧΧ. ς; οἴμοι ὅτι 
ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη. ΒοΙδ ννοτὰβ ἅτα 
ὑφὰ ἰορεῖμεσ ἴῃ 5. χυχυ! 17, αυοϊοά ὉΥ 
(ξαιημρΐυ5. ϑ0π6 σοϊῃηπιοηΐϊδίοσβθ σοηϑβίογ 

δι Ῥοίοσ ἢᾶ5 ἴῃ τη ἴη6 ροϑξιτοη, ξδο πρϑ δὰ 
Κηονϊοάρο οἵ ἃ εἶ455 οἵ σϑδάδγβ, 411] οὗ ὑῇοηὶ 
ΡΟ ἔδυ 2 ὙΠ (Π6 ΟἹ Τοσίδηγθηΐ, Θθρθ- 
οἴ4Π}γ νὰ [86 στεδὲ Μεϑϑίδηϊς ργορθθου οὗ 
1581: 4}}, Ὀυϊ οὗὁἨ συῆοπι ἴπὸ στοαὶ πλδ᾽ συ Κπονν 
ἰξ ΟἹ Τῆγου ἢ {πε πιδάϊυπι οὗὨ (Π6 ϑεριυδρὶπε 
γοσβίοῃ. 

26. Δωρ δὲ ευογά οΥ δε Ζογ] Α5 ἴὰ ννγᾶβ 
οὐϑεγνοὰ ἱπ [Π6 ργθοθάϊηρ ποῖο, δὲ Ῥεΐοσ κυ- 
ΒΕ υϊο5 ὁ“ 1Π6 1, οτὰὰ" ἔοσ ους Οοά;," 45 ἰΐ 
βιδηάβ ἴῃ [6 Ηοῦτενν δηὰ ἴῃ τηοϑβὲ, [που Ρἢ ποῖ 
ΑἸ], οορίοβ8 οὗ {πὸ ΧΧ. Βοῖδ. Ηεῦγεννβ δπὰ 
Οεπί ες ννου]ά 566 ἴῃ [ἢ5 ἃ ἀϊδίϊησε τοοορηὶ- 
ὕοηῃ οὗ [6 Οοὐάπεδά οὗ (ἢ γίξί, απὰ [δὲ ἰπ 
τοίοσδησο ἴο ἴῃ6 σταηὰ δισιθυΐο οὗ Οσοά 85 
ΒΟΌΓΟΟ δηά ρῖνεσς οὗ τενοαϊοὰ ἱπι. Ηδλνίηρ 
Ὀτγουρμῖ 8 τοδύουβ 80 ἔδυ, δὲ Ῥεοίοσ οἱ ποῆο5 
ἢ]5 ΠΟΪ6 ἀὐρυσηθηξ νυν ἢ 4 ἀεοϊαγαίίοη, Ὀθᾶτ- 
ἵπῷ ὕρου [Π6 ροϊηξ Ὑν Ὡς ἢ ἸΔῪ Ἐβρθο δ! θᾶγ 
ἴο 5 Ποαγί, υἱΖ. [πδὶ (19 Δογά, οἴοττιδὶ ἴῃ 
ἀυταίίοῃ, 15 [δαὶ νυῆϊς ἢ δὰ Ὀδοη ργεδοῃοὰ ἴο 
ἢ]5 Ποάγοῦβ δηὰ δὰ Ὀδθη σϑοεϊνθα ὈΥ̓͂ [Π6Π]. 
ΎΠΟ οχργεβϑίοη ὙΠ] ἢ πα 1565 15 5 ΠρῚΪΔΥΙΥ 
ἕογοδϊθ, [ἢ]5 ννογὰ 15 ἴῃς Ἰογουϑβ [ἰἀΪηρ)5 ΟΥ̓ 
Οὐοϑροὶ νυϑϊςἢ ννᾶ5 ἀθοϊαγθὰ ὑπίο γου. Νον 
ἴΠογα ἰβ πὸ αυσδίίοῃ ἃ5 ἴο [Π6 ρεΐϑοῃ ὉΥ͂ 
σβοπὶ ἴπ6 Οοβρεὶ δὰ Ὀδθη Ἰηϊγοάυςεά ἱπίο 
(06 ἀϊοίτιοῖς ; ναι 81 Ῥεΐογ ποθ δεϑογίς 19 
δὲ ἴπ ἴΠ6 ἔοστῃ ἰη νυ δίς ἢ 1 ννᾶ5 ρχγεϑεηϊοὰ ἴο 
ποτ 1 νγᾶ8 50 ΘΙ ΔΠΕΔΙΪΥ δηὰ Θβϑεπί αν [86 
γΟΙῪ δνοτὰ οὗ Οοά. δὅ80 πὶ ἤεγα, 45 ἴῃ [πὸ 
οἷοϑο οὗ (6 Ερίϑεϊθ, νσὲ ἤδυθ ἴπΠ6 διίϊϑϑιδίίοῃ οὗ 
δὲ Ῥεΐεσ ἴο δα δοβοϊυΐθ ᾿ηϊθρτ υ οὗ Οοβρεοὶ 
Π|1}} 45 ἰξ μδὰ Ὀδθη ργοδοῃεά ἴῃ εἶς ΟΠυγοδοβ 
οὗ Α531|4 Μίπον ΌὉγ δῖ Ῥδὺ]. ϑυςῇ δη α[ίεϑίδ- 
ἴοη σου ]ὰ 6 ϑρθοῖδι]γ ποράθά, [ἴ ΤΏΔΥ Ὁδ, ὈΥ͂ 
[μδὲ ρογίίοῃ οὗ δ οοηνοσίβ ὙΠ] ἢ ΤΑΥ͂ Πᾶν 
5111} τοϊδ πεὰ δυρῆϊ οὗ 1Π6 οἱὰ Ἰοάνεη οὗ [ιἀδ- 
15π|, ἴο ἤοπι δονγονοῦ η0 ἀἰϊδιίηςξ 41] π15ὲοῃ 15 
ἜΥοΥ τηδὰθ ἴῃ [15 Ἐρίϑῖε; Ὀυῖ τ ψου]ὰ δ6 υπ- 
ΒΡΟΔΚΔΟΌΪ ργεοϊουβ ἴο 4]} ἴγυθ- πεαυσῖθὰ Οἢγίβ- 
ἴδη5, ῆο ἸΙοοκοὰ ᾧρ ψι ἢ οηϊ4] Ἰονα δηά 
Τουθύθησο ἴο ΓΠοΙΓ οὐνη σοηνοτγίοῦ δῖ Ῥδυϊ, δηά 
ἴο ϑὲ Ῥοῖοσ 45 {86 τοσορῃηϑοα του ἢ-Ρίοος δηά 
Γορτεβϑεηϊδίνο οὗ ἴπ6 Αροϑβίϊεβ, ἴο νῇοπι ΟἿΓ, 
τολον ἢγϑὲ σοτηπἰοὦ ἴδ6 τ πΠΙΞ Υ οὗ ἰῆς 

ογά. 

Οἢ (ἨΑΡ. 1.1, 2, 6, 8. 

{παῖ ἴπε ῥγεῆχ παρὰ ΠΔ5 πο 5ρεοΐδὶ ἔοσοθ : δαΐ 
(Εευπιοηῖι8 15 αυἹα σα τῇ τηδίπίδιπίηρ ἃ 
ἀϊπιϊποϊίοη. παρεπίδημος, ὁπ ηΟ 5ο)]οιγη8 
σοι ΠΥ χοᾶ Ποπὶα οσ βρθοίδὶ γὶρἢϊ 'ἰῃ δη 
Δ᾽ίθη ἰαηὰ. ΠΟ παρὰ 'ῃ σοπῃροϑβι(οη 15 ἤΟΓδ 
ποῖ ἰοοδὶ, Ὀιιὲ ἀδηοῖοθβ ἰγδηϑιϊοσίηθθθ 866 Βρ 
ΤΑρμοοξ οη ΟἸεπι. Κοπι. Ρ. 32. Μδηροϊάὰ 
οὔϑεγνεβ ἴπδὲ ἴ8ε ννογά ἰηάϊςοδίοβ ροβοῃβ δἱ- 
ἰλοεμβοὰ ἴο ἴπεῈὲ [εν οὗἨ [ἢ αἰϊδροτβίοη, πρὶ 
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7εν8 τἰοτηϑεῖνοθ, Ὀυϊ Οεηα]ς σοηνεσῖβ ἴο 
ΟΠ τιϑΕΔηγ. δὲὲ ΒΒ] οκ᾿ 5 “ ΕἸηϊεϊξαηρ, οὐ. 
Μδηροϊά, Ρ. ός8, ποίδο. 

4. ἘἸοςί. ΕἸοςξς ἴῃ σαῖο, δάνθηϊς ἰῃ ἰογγᾷ. 
Βεηχοὶ. Τπυ9 Ὠιάγπιιβ δηὰ (ξἘευπιεηϊυ5. 
Οοιηρᾶσο {πὸ πο ρᾶβϑαρὸ ἴῃ ἴα ' ΕΡί5[16 ἴο 
Βοσπείυ5,᾽ ἀρρεπάδά ἴο ἴπῸ σσοσβ οὗ [ υϑέϊη 
Μαγῖγυ, ς. ς,) πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας ἀλλ᾽ οἷς 
πάροικοι---πᾶσα ξένη πατρίς ἐστιν αὐτῶν, καὶ 
πᾶσα πατρὶς ξένη. ΤὨυ5 (Εουπηεηῖι5, ἤτοι διὰ 
τὴν διασπορὰν τἰπὸ, ἣ καὶ ὅτι πάντες οἱ κατὰ 
θεὸν ζῶντες παρεπίδημοι λέγονται τῆς γῆς- 

ΟΠγγϑοβίοπι ὄὌχργοβϑεθ ΥὙΘΣΥ͂ ΠΙΠΡΑΗΙΥ ἰ4- 
ἀοοίϊτίπο οὗ ἴῃ6 οαγὶγ Οτθεὲκ Οδυτομῃ. Οη 
Κοχηδῃβ, " Ηοηι.᾽ χνὶ. ς, Ὃ θεὸς οὐκ ἀναμένει 
καθάπερ ἄνθρωπος ἀπὸ τοῦ τέλους τῶν πραγμά- 
τῶν ἰδεῖν τὸν ἀγαθὸν καὶ τὰν οὐ τοιοῦτον, ἀλλὰ 
καὶ πρὸ τούτων οἷδε τίς μὲν ὁ πονηρὸς τίς δὲ 
ὁ μὴ τοιοῦτος. ΑὈυπάδηοε οὗ 5: ΠΔ}|2 ῬΑΞΘΑΡῸ5 
ΤΑΥ͂ Ὀε αυοίεά ἔτοπι [ υ5ϊϊη Μ., (Ἰεπιεηΐ ΑἸεχ.; 
Οὔίζθη, ὅζο. ϑρδϑῆςοσ οἡ Οὔίβρθη “Ὁ. (εἷς. 11. 
Ῥ. 38, οἀ. (ὐδηΐ. βᾶγβ8, ϑοιμουν;δι ἴοο Ὀγοδάϊγ, 
τῃαῖ 411 [6 Εδίδοιξ Ὀδίογε Αἰρυίίης μεϊὰ (ἢς 
ορίπίοη ἰ8δὲ ργθάεσεϊπδιίοῃ ἰ5 Ὀαϑοὰ οὐ ἴογδ- 
Κπον)θάρθ. [Ι{ ἰ5, ἤοννγενοσ, φυϊῖο ἴγθ οὗ (ἢ6 
Οτεεῖκϑ, δηὰ ὄνθη οὗ 8: Απιῦγοϑθο, γγῆο ϑἰδηάβ 
Ὠδαγοϑὲ ἴο Δυφιυπίίηθο ἰῃ ἀοςίτγιηθ 825 νγ6}} 45 
Εἶπε ; ἢδ βᾶγβ, Ουόγυτηῃ τπογῖᾶ ργϑϑοῖ νι, ΘΟΓΌΓῚ 
Ῥιαπια ργαάοβεπαν, “6 ΕἸάο,᾽ Τοπι. 11. 
Ρ. ςός, ἢ. 832. [15 ἀῆσυϊ! ἴο 566 ΨΥ πρό- 
σις 5ῃποιυ ἃ πόδη δηγίμίης Ὀυϊ ἔοτοκηον- 

[αΐς ἃ5 6. 3.. ἰηῃη ΟἸοπηθης οπι. ὁ ΕΡ.᾽ 1. 44, οὗ 
1ῃ6 Αροπί!εβ, πρόγνωσιν εἰληφότες τελείαν. 
Τὺ 4}} (ἢ6 δποϊιθηΐ σοτησηθηίδίογβ. Ὠἱάγπιυ8 
(γῆο 54Υ58, ργαϑοϊθῃ δ ἢ1}}] εβὲ ρυϊδηάδ φυλπὶ 
ςοηϊοπιρίδίο διζυγί, Δη Ὄχργοβϑίοῃ ὙγΏ] ἢ ἰ5 
ἵακεη ἔτοπὶ Οὔβθη, πρόγνωσιν γὰρ οὐκ ἄλλο 
τι ἡγητέον ἣ ἐσομένων θεωρίαν, ἅΡ. Ογᾶτηεῖ, 
. (αΐοη.᾽ ἐπ ογ.), ἴῃς ΟΥτροῖκ ϑοβοϊαϑὶ δρ. 
Μαῖιβαιὶῖ, δηθὰ πιδηῦ οὗ ἴδε πιχοάεγῃβ. ὍὕδΠὲ 
ἕλεϊ [δαῖ ναὶ σοά Κηονν5 Ηδ ν}}}5, αηὰ ννυῇδῖ 
Ἦδς ν}]}}ς Ης Κποννβ, ἀοδβ ποῖ δῇεςϊ ἴδ6 στηϑδῃ- 
ἴηρ οὗ [15 ννοσχά. 

ΝΙ. τε μᾶνθ ζοϊϊονυοά τιοάσττι Τοπ,- 
Γηδηίδίοιβ ἰῃ στηλκιησ ἴΠ6 σοποίσυςτίοη οὗὨ [86 
βοπΐθηςθ ἴο ἀδροηά Ὡροῦ ἐκλεκτοῖς, 45 11 ἀο65 οὗ 
σοῦγβο ἴῃ Οὐ νογϑίοῃ. Μορῖ οὗ {δε δηςϊθηῖβ 
Ποννόνεσ, (411 τ[π6 Οτροκ Ἐδίμοιβ, 845 ΟΥτίὶ, 
(Ἐευχηρηΐϊι5, Ηοογοδίυ5, [86 δομο]αϑῖ ἴῃ τα- 
ΤῊΣ 5. " Οδίοπδ,᾽ δπὰ ὙΒοορηγ]δοῖ,) τοίθσ [Π6 
νογ5 κατὰ πρ. ἄς. ἴο ἀπόστολος. ὙΠοῖΕ 15 
τυ ςἢ ἴο Ὀ6 55] ἔον τπεῖγ νονγυ. Ἐκλεκτοῖς 15 
ποῖ ρμ]δοθὰ νύποῦα ἰξ ννὰ5 ἴο ὃς οχροοίοά, δηά 
ννἤοτο ᾿ξ οσουτβ 'ἴπ Οὐγ νοϊβίΊοῃ. Οοἡ ἋΠπ 
οἴποῦ Ββαπὰ 186 ννοσγὰ “" Αροβίὶθ᾽" [25 115 ρο- 
βίου ταγκοά οὐἕ δὲ {πὸ Ὀορίπηιπρ οὗ ἴδ6 
Θρίβεϊθ, νυν 116 ἴθ ἀοοισηδίϊοη οὗ ἴΠῸ Ῥεογϑοῃϑ ἴο 
ὙΠοπὶ ἴ ννᾶ5 δ ἀγοϑϑθά ἰβ ἡδίιγα! ἢ ρ]δοθὰ ἴῃ 
ἃ Ῥδγδημοβῖ5. [ἰ 15 ἱπάθροά πο οχ ἰοὰ 
ἀεϑοτρείοη οὗ δὴ ΑΡροϑβίϊε ἴο βᾶὰΥ παῖ ε μοὶ 9 

ΙΪ, ΡΕΤΕΙΚΟῚΙ. 

(μαῖ οῇῆος ἴῃ δεςογάδποθ τ τ τδ6 ἘΔΙμοτ᾽ ἴοτο- 
Κηπονϊεάσε, υηάογ [ῃ6 σοηῃϑοογδίης ἰηβυδηος 
οὗ {π6 ϑριπί, ἴο ννῖῃ πϑη ἴο ΟΌΟΥ ΓΟ τίϑξ, δπά 
ἴο 6 5ργιπκιοὰ Ὀγ Ηἰς Ὀϊοοά. [{ ἰ5 ἰ9ὸ ἴῃ 
δοοογάδησε τ δὲ Ῥδυ]5 εὐϑίοπι, ἴδ:5. ἴο 
δίδίε [86 στουπάβ οὗἩἉ ᾿ἰ5 Δροβίο!Ἱοδὶ δι βου 
ἴῃ 186 ὈορΙπηΐης οὗ Ὧη Εριϑῖῖϊθ. Ὑετο ἰ5 ἰῃ- 
ἀρφεά ἃ νΕΣΥ τεπιαγαῦϊς σοϑοι ὈΪδηος Ὀείνγοση 
115 ράββᾶρο, 1 τῆυ5 σοηοίτυςίοα, δηὰ [δὲ 
ορεηΐπρ οὗ ἴῃ6 Ἀογῆδηβ. ὙΠοῖο ἴΠ6 νογάς 
κλητὸς, ἀφωρισμένος εἷς ε. θ., αῃμὰ ὃ προεπηγ' 
γείλατο ἃ΄δ ὩΡΑΓῚΥ δαυϊναϊεης (Ο κατὰ πρό- 
γνωσιν δηὰ ἐν ἁγιασμῷ, ὙὮΕ εἷς ὑπακοὴν 
ΠΟΥΤΈΒρομαϑ ἴο εἰς ὑπακοὴν πίστεως. Α (οπ|- 
Ῥαγίϑοη οὗ [696 ξεὲ5 ἢ ἴδ Ἰπίγοάυο» 
ΤΥ βοηΐδθησοϑ οὗ ἴ(ς ἘΡίϑΕ]65 ἴο ἴῃ Οαἰδίϊδης, 
ἙΡΠοβίδῃβ, ἀηὰ (Οοἱοβϑίδηβ, ΞΟ ΡΥ ΟΟΠΗ͂ΓΠ5 
[815 Ἰηϊεγρτγοϊδιίοη. [{ πᾶν γί βοσ δ6 τεπιλτ- 
οὐ {πὶ ἃ [}} ἐπυπιογαϊίοη οἵ ἴ86 Ὀϊεβοίηρβ, 
ἀυ165, ἀπά οπαγαοίεσιϑιοβ οὐ θο ον ῦς 15 δίνη 
ἴῃ [86 ἔο]οννίηρ νεῦβοβ, ἀπά 15 5οΆγοοὶυ πορόρὰ 
Βογθ. ΤΠ ἐδηάξηογ οὗ πιοάοττι οὐ ἰςἶβηι ἰ5 ἴο 
Ὁπάογυδὶιο δηςιθηΐ σοιϊησηρηΐδίοιβ, 0 ψνετς 
οἴδηῃ πιϑη οὗ βοιπὰ ἰυάρτηοπὲ δηά δουῖς ρεῖ- 
ςορἔοη, δηὰ γεγο ῬΈΠΟΣΔΙΥ συϊάοα ὉΥ ἃ 51 
ἰησίηςξ ἴῃ ΠΣ Ποης ἀερεπάϊηρ ὕροη ἴδ οοη- 
βίτυςτοη οἵ (ΠοὶΓ οννὴ ἰδηρυᾶρο. Βοάς, ἴ7- 
ΤΔΏῸ5, ἴΠ6 ϑγτίας, ἀπά Ἐϑίίυ5 ἄστες ὙἹῖἢ Οὐ 
νοσϑίοῦ. 

Θ. ϑ8οπὶο οὗ ἴδε ἀποϊεηΐβ τοδὰ ἀγαλλιάσεσθε, 
ἴ(ἢυ5 Οτξεη, 507. Οροξ, δἀάϊης 

ἴου ὄνεσ. Ὑδυβ αἷϑο ἃ ἔην Μ55. Οἡ ἴδε 
ΟἴμοΓ μαπά (ξουπι. τὸ γὰρ ἀγαλλιᾶσθε ἀντὶ 
ἔλλοντος εἴληπται" ἢ καὶ κατὰ τὸ ἐνεστώς. 
5 ππᾶκοβ 1 ἀουδίιϊ] τ δείδετ {πὸ [,[ὴ 

{γδηϑἰδῖου, γῆ 865 [6 δπζυγε ἴδηϑε, ἐο]] ον 
(ἢε ςοχησήοη σοδαϊησ οὐ ποῖ. Μορκὶ οοτηπιεῦ» 
ἰδῖοτβ ἴᾶκε ἴπε βεοοηὰ οοηϑίγυςξοι, ἐ.χ. Βεώδ, 
Ἐσῖ, Οτγοῦυ5, Βεηρεῖϊ, διείξεσ, ὅζο. 

8. ϑοπιαὲ Μϑ5. πᾶν εἰδότες, ποὶ διΑνῖπς 
Κπονη. ὙΒΕορ γ ας, ονγονοσ, νἢο γεδάϑ εἰδό- 
τες, ηάἀογοίδηάϑ 1 ἴο τηθδῃ ἰδόντες" οὐκ εἰδότες 
αὐτὸν σαρκὸς ὀφθαλμοῖς ἐκ μόνης ἀκοῆς ἀγαπᾶτε. 
ννε ἀουδὲ δ ρας μεῖμεν ἴΗῖς ἰ5 Δάπεϑοῖθῖο. 
ΎΠοτε οδη δῈ πὸ αμοϑίίοη ἰδαξ ἰδόντες 5 ἴδε 
ῬτΕίογδΌΪα τοδάϊηρ, δηὰ 11 [85 ϑἰτοηροῦ 51» 
Ροτί οἵ Μ55. δὶ Ῥοϊγοᾶγρ τεδὰ εἰς ὃν οὐκ 
ἰδόντες, “ ἘΡ. δὰ ῬΗ]}.) ς. Σ. Βυΐϊ ἴδε γτεδάϊπρ 
ἴδετε 15 ποῖ ςοτίδίηῃ. Ὑνο Μϑ5. Βᾶνο εἰδὼω»- 
τες) ΜΠΙΟΝ ΤΥ Ὅδ ἴοτ εἰδότες, οἄ. Ὠγτεβεεὶ. 
᾿Αγαλλιᾶσθε, Ἰτοπυβ 5θοὴβ ἴο δμᾶνθ τεδά 
ἀγαλλιάσεσθε; Ἀ6 οετίδί ΠΥ υπάετοιοοα ἴδε 
ννογὰ ἴθ ἴῃς ἔυΐυγο, οχυ! Δ Ὀ1|5, ἀπὰ ἄγαν 
ἔτοσὰ 1ξ δῃ ἀγριιπιεηΐ ἔογ (με τεβυγτοσίίοη, Υ.. 
ς. 7η. ΤΒΙ5 ρῖνεβ ἃ βλ[5ξδοίοσΥ οοῃῃεςῦου 
ὙΠ κομεζόμενοι ἴῃ [πε ποχῖ νεῖβθ, τυπς ἢ 1π 
(μαῖ οᾶ86 ννου]ὰ τείεσ (ο ἴδ δυΐυγο τε! ζαϊοη 
οὗ [Π6 6] ]ονοῖβ᾽ ΠΟΡα5. 



γ.1,2.}᾿ 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ 1]. 
1: ᾿ἴε ἐελογέοεία ἑάενε γονε ἐλς ὀγεαελ ο77 ελα- 
τ: 4 «ἀσιυέης ἐλαΐ Ολγίτ ἐς ἐλέε 10" 
τολσέμον ἐλεν αγε μὲ. ΄τἱ 416 δεσεεελείά 
ἐδέπνι αὐρο 49 αὐτέα» ἥγονε Ἰρελίν ἐμδές, 13, ἐο 
ἀφ οὐξάξοηἐ 1ο τεαριείγαζει, 18 αμα ἐκαελείλ 
τσυαηῖ; ἄστο ἐο οὐέγ ἐλεεῖν νεσείογε, 10 2α- 
πον ν τα βεσίης ΧὉΥ τοεῖδ αρίης, αγὴεν ἐλέ 
ἐχαπεῤίε ο7 Οἀγιςί. 

Ι. ΡΕΤΕΕ. 1. 

ἣ- ΟἈΕ ἰἸαγίηρ δϑὶάς 81] 
τ Δ Ϊος, ληά 4}] σι ]θ. δηά ἢγ- 

ῬοοΙ8ῖ6ε89) ἀπά εηνίθβ, δηὰ Δ]] εν]] 
ϑρελ ΚΊηρ8, ᾿ 

2 Α8 πεννθοσῃ δαῦεβ, ἀσβῖγα τὴς 
ϑίησεγε τὰκ οὗ τῆς νγογά, τπδὲ γε 
ΤΏΔΥ δτοῦν ΠΕΓΘΌΥ : 

ΟΗΑΡ. 11. 1--δ5. ΕΧΗΟΚΈΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ 
ΜΑΚΝΙΊΝΟΒ ΕΟΝΡΕ. ΟΝ ΤῊΕ ΡΚΕΟΘΕΣΌΙ͂ΝΟ 
ΥἹΕᾺΒ ΟΝ ΤῊΞ ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΑΤΌΚΕ 
ΟΕ ΟΗΒΙΞΤΙΑΝϑ8Β. 

1. ἤεγεζογε)]Ὶ ὍὌῊ5 ψογὰ Ἴοπποςῖβ 86 
ἰοΠονίης ἐχμογίδιίοης οἱοϑεῖγ τ (6 Δϑὲ 
ἴου γνεῖβεβ οὗ {86 βγϑὶ ομαρίοσ. [ποις ἢ 
ἃ5 γοῦ δα Ὀδθη τερζεπογαίοα Ὁγ ἴπῸ ποιὰ οὗ 
Οοὰ ((. 23), πὰ μᾶνε τεςοϊνοὰ ᾿ξ ΠἸΌπι ὙΟῸΓ 
ΒΡΙΠΙΟΔΙ ᾿ελοθο τα (1. 2), γοιι πιυϑὲ ἱπ ἴῃς ἢγσι 
Ῥίδορ ἸΔῪ δϑιάθ, ριιϊ νὰν ἔτοπι γου, 411 ον] 
Ῥατϑίοηϑ, 1 ἴῆοϑε ψὨΙΟἢ ὅτ 
ἴο Ὀγοϊ δε αν ἰονο. ᾿Ἰυπιθϑῖς ἘΡΉ. ἰν. Ἔν 
πῖκτε τηοσὶ οὗ ἴπ6 ννογάβ δηὰ 811 ἴπῸ ἰορίςβ 
ΟΟΟΓ ΜΏΙΟΩ δὲ Ῥείεσ ποθ 563, ὙΠΟΥ ὅτ 
(Ομ ἴο 41], Ῥδατπς δαυα! ν ἀροη [ον δὴ 
δικὶ σεηε ςοηῃνετγῖβ, ἀπά ἅτὸ ἢ δ 2... 
6702] ἔοσοε γ 186 ἔτγο Αροϑβί]εϑ. 

παΐα}) δῖ Ῥεῖεσ ἴαϊκοβ (8 ἢγϑί, ἃ5 16 
πίη οδυϑὲ οἵ (ἰἰϑθοηϑίοῃβ, Ὑγβοῖθαα δὲ Ρδιιὶ 
Ῥίδρες ᾿ |λϑῖ, 85 ἴδο οἰϊπιαχ οὗὨἨ 4111] οβδησος 

αἱ! χερε, ἄς. Ὑδετο ἰ5 ἃ σοηπεςιίοη οὗ 
5Β]Όεηος Ὀεΐννοεη ἴῃς Τῆγοο γίοοϑ ἱποϊυοα ἴῃ 
[5 ὅστοῦρ ; φυ}}Ἔ ἴπς ἱπνγαγὰ ἀιϑθθᾶϑθο, Ὦγρο- 
ΟΥΒῚ [5 ουϊνατὰ πιδηϊξεκίδίίοη, δηὰ 8ἃ5 ἃ 
τεσ δ οὗ πε σοηϑοϊουδϑηε58 οἵ ου!], δῆνΥ ἴῃ 115 
ΤΑΠΟΌΚ [ὈΓΠΊ5, 5ρες δ }}ν αἰγεςῖοα δραίηϑὲ ἔποβα 
πιο ὅντα ἴῃς ρεᾶςε 'π Ὡς ἢ ἴῃ6 Βυροοτίϊε 
Κηοννβ [δὲ Βὸ ἰ5 ἰδοκίηρ, ἃ ἔδεϊηρ νυν ἰς ϑοοποῦ 
οἵ ἰαίεν ὕγοᾶκβ ουΐ: ἱῃ οΔΙυπιηΐου 5 ἀϑρεγϑίοηϑβ, 
ἴοτ π ςἢ δῖ Ῥδυὶ, ΕΡἢ. ἵν. 31, υϑε5 ἴῃ6 νγογάβ8 
αἰχπιουγ ἀπά εν] ς-ρεακίηρ (κραυγὴ καὶ βλασ- 
φημία). Ὑδε ςοπιραίίϑοη 1 ἘΡΠοβίδηβ ἰ5 
ποροτίδηϊ 45 Ὀδδυΐϊηρ Ὡρο (ἴδ φυηεδίίοη 
ἘΠεῖΒεῖ δῖ Ῥεῖεσ 825 οὔδ οἶδ55 ΟὨΪΥ οὗ τοδάογβ 
δὶ τη ; [ῆς 6ν1}8 ὑσεγα σομηηοῃ ἴο 8]}, ποῖ 
ἔνε, 25 της Ὀ6 Ξιιρροϑβεά, ρεου αν ργενα- 
κτὰ ἴπ ἴδ Οδυτοδοβ οὗ Ἔτι Μίποσ, ὃδυΐζ 
ἜΠΌΔΙΥ ῥσοηχίπεης αἱ Οουπιμ, 566 Σ Οοσ. ἱ. 
10--αὮὋ, π΄. 3, 4) δηὰ ἱηάορα ἰηῃ 411] ΟΠυτοδο5. 
Τὸ ποτὰ τεπάετοά “Ὁ Ἰγίης δϑιὰθ᾽" οὐ ““ρυΐῖ- 
ἱπῷ οὔ" (ἀποθέμενοι) 15 υϑοὰ {νος ὉΥ δὶ 
Ῥχῃὶ, ΕΡΉ. ἵν. 22, 25) ἴῃ τείδιεηςθ ἴο ἴδ 
ὍΣΟ ΟΥ ΞΙΠΉΪΑΓ νἱοοβ, ἀπὰ βἰδπάβ ἰπ ἀπ 1 6515 
ὦ ξοζπρ οπα (ἐνδύσασθαι), ““. 214. καταλα- 
λίᾳ 15 ἃ ταῦ ψογά, υϑοά ὈΥ ΟἸεπι. οπι. 
Ἵ (αε,᾽ χχχ., ἀπά ΌΥ͂ Ῥοϊγοδγρ. 

Ἀρετὴ ἴο ἱ. 22 
᾿γιβεαπβ ἃ5 ΠΕΥΪΥ 

τεξεπεσδίο, ὍΠὲ τῃοίδρἤοῦ ννᾶ5 ποῖ Ὡπκηονσῃ 
Ὁ Ηεῦτενν τοῖα, το 0211 ἐϊϑοὶρ 65 “ὁ 5ιις κ- 

Ἰηρ5:, 566 Τγρυῖῃ οὐ ἰοῦ ἰἰϊ. 8 - ἀπὰ δοηξ 
οὗ 80]. νἱῖϊ. σ. [{ 15 ςοπηπιοη ἰῃ δῖ Ῥδυὶ] : δηι 
πῃ {Π6 πγϊπὰ οὗ Ὀοϊ Α ροβίϊεβ νγὰβ υπάουδίθα!Υ 
ἀϑϑοςσιδίθα ἢ ΟἿΓ 1 οτὰ 5 βαγίηρ ; ςἔ. Μαῖξ, 
ΧΥΙ]. 3; ΜαδΙκ Χ. 14, 1ξς. 

ἀεείγε ἐδὲ αἰπεόγε ηηΐᾷ Οὗ 1ῤε «υογ' Ἐλοΐ 
ννοσά 15 δρῃδίίς ; ἀοϑῖγο πηθᾶη8 ἴοπρ ἴοτ 
ΘΑΓΏΘΘΕΥ 8ἃ5 ἃ ῬΑ 6 σᾶγθ5 ἔου τὰκ δηὰ ἔοσ (ἢαὶ 
ΟὨΪΥ͂ ; 1ξ 15 [15 Ῥγοροῦ Ὡου Θῃπιοηΐ ; 50 γΟῦΓΒ, 
8ἃ5 ΞΡ ΓΔ] ὈΔΌΕ8, 15 ΡιΓα υπδάυ!τοτγαίοα ἀος- 
{πἴπὸ, ψΒῖοΒ 15 σοηνογοὰ 1 δηὰ ὉΥ {6 
νοτά. Ουζγ ἰτγδηβίδίουβ Ὀγορευν τοῖοσ ἴῃ 6 
Δά)εςξῖνε (λογικόν), τεπάεγεά εἰϑανγβετε “' τϑᾶ- 
5008 6," ἤλοπι. ΧΙϊ. Σ, ἴο ἔς Ὁν οτά, ςἢ. ἱ, 23: 
85 ““ ὈΟΘΙΥ “ τοίετβ ἴο ἴΠ6 δοάγ, ρϑυςῃίοδὶ ἴο 
186 ρϑγοῆς (Ἰἰνίπς ἴο [1{6), 5Βρ᾿ Πίυδ] ἴο βρίσὶξ, 
50 (λογικός) [ἰξ. Ἰορίςαὶ!, Ὀυϊ Θδηυϊναίεηϊς ἰηῃ 
56Π56 ἴο “ ΓΑ οηδὶ,᾽" γοίθυβ ἴο [8:6 ΟΝ ογὰ, νυν ϊς ἢ 
ἶ5Θ ἴπΠ6 ἴπ|6 δηὰ Ῥγοροῦ πουγϑῃπιθηΐς οὗ [86 
ἐς ΠΟΥ ΤΠΔη.᾽) ὁ τοηδυνοα,"" δηὰ ““ ςτοδλίοἀ "" 
αἴεν Οσοά ἴῃ [ΠῸ Βο]πεθββ οὗ ἔσῃ. ὙὍΒ6 
ποΑγοδῖ οαιναϊοηΐ ννογὰ ἰ5 ορίγμαί, ΜΙΟΝ 
βονσενοῦ σουἹὰ ποῖ Ὀ6 υϑοὲ ΠοΙο, 45 ἴ νουϊὰ 
ἀἰϑρυῖϑθο ἴΠ6 χείογεηοο ἴο [86 ΟΝ ογά, 

εἰποεγε) 1οἷϊ. “(ποὺ ριι}16,,) οΥ ἀδςοῖξ, ἴῃ 
ΔΓ Ποϑῖ5 ἴο 6 κυϊΐς τ ΒΙοἢ ταῦϑὲ 6 νεῖ 
ΑΑΥ. ὙΠ Οτρεῖς ογάεσ οὗ νγογὰϑ 15 “" Ἰορίοδὶ 
Ευ 116] 655 τα ἐς: ἀοςίγιπο ἀοτίνοα ἔγοπι ἴῃ 
νοτά, υπαάυϊϊοταϊοα ΟΥ̓ ΔΠΥ λϊϑοηοοά. ῬΤΠδ 
Ῥοβοηδὶ Ννογά, νψγβῇο 15 ἴ)6 Ὑγυζί, ἱπέοστῃς 
1Π6 Ιηἴοϊ]εςῖ, δηὰ αυϊοίκοηβ ἴῃς βρίγίϊ, ἔοσ ἴῃ 
ΗἰΪπὶ τὸ πάθη 41] (6 ἰγϑᾶϑιιγοβ οἵ υυϊϑάοπι 
δηά Κηον]οάρο. ὙΝΒοῖΠος δὲ Ῥεῖοσ ἰἀθης βοὰ 
ἴπε δοη οὗ Οοὐ υἱῖμ [Ὡς ὟΝ ογὰ τὺ 6 4ι165- 
Ὀοποά, Ὀυῖ ἐπδὶ ἢ6 τορζαγάθὰ Ηἰπὶ 85 115 ΞΟΌΓΟΟ, 
δηὰ ᾿ξ 45 Η!5 ρεγίδοεϊ πιδηϊ εβίδίίοῃ, ἰ5 οογίδίη. 
ΤὨς τοδοβίηρ οὗὨ [π6 δαὺ]γ ἘαίΠοΥβ 15 ἀδορὶῪ 
ἱπεεγεβεϊης. ᾿γεηβευ5, 1. 1Ν΄. ς. ΧΧΧΥΪΙ, Ὁ. όφο, 
οὐ. δεϊσγε, ““" Απά ἴον {πὶ5 τράϑοῃ (υ1:Ζ. ἐδ 
ἘΚΈΡΕΟΙ ΟΣ τΏΔΠ ἴο τϑοεῖνε (ἢ γίϑὶ ἴῃ ἴΠ6 ἔι]- 
Π655 οὗ Ηἰ5 ρίοιγ), Ηε, τνῆο ἰβ τῆς ρογίεςϊ 
Βτεδά οἵδε Βδίμοσ, σαυὸ Ηἰπηϑο] ἢ 85 τῇ κ, 45 
ἴο ὈαὈ695---ἢδξ ὉγΥ [ἢ]18 τη ΚΥ ἀϊεῖ, Ὀδίηρ 8ς- 
συϑίοτηρά ἴο οα δηᾶ ἀστιηἰ ἔπ ψνογὰ οὗ Οοά, 
νγ6 τηρῃξ 6 Ἔπδυϊοὰ ἴο τοϊδίη ἴῃ ουγϑεῖνος ἴῃ 6 
Ὀγοδὰ οὗ ἱπιπιογίδ γ Ὑνμὶοἢ 18 ἴπ6 ϑρὶπί οὗ 
[πὸ Εαίδον." 866 α'9ο Οτίφϑη “ς. (υο]5,᾽ 1ν. ς. 18. 

ἐῤαΐ γε ὅτγοαυ ἐῤεγεόν 1,1, “6 ἘΠοτοῖη,᾽ ἰη 
[᾿ς Ὑν στὰ ἐν 18 ᾿ Ἰὐαμδ ον τῶν τῆς ΟΠ γῖς. 
Ὅλη 116 15 ἀονεϊοροά. ὙΠδ οἱἀοοὶ ἀπὰ δεϑὶ 
Μ95., δὲ, Α, Β, Ο, ἃπά οἹάεϑε νογϑίοῃς, δά 
ὁ χῃΐο 534] Δ ΈΠΟΠ,᾽) ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ ΘΑΓῪ ρῖοββ, γεῖ 
ἱπηροτγίδηϊ 85 ἱπάϊςσδίϊηρ ἴδ ἴγυθ οπά οἵ βρί γι] 
ξτοντῃ ; ςἔ, Κσπι. ἱ, τ6. ΕἼ ΠΟ νοτζτὰ οἵ Οοά," 
85 Τογί ]Π]Δη 5 γ5, “ὁ πιδὲ Ὀς ἀεοίχοὰ ἴοσ ἴ86 
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42 [Γ 8ο δὲ γε ἢᾶνε τ"ϑεά τπδὲ τῆ 
Ι,ογὰ ἐς στδοίοιιβ. 
4 Το νῇποπὶ σοπλ Πρ. ας μηίο ἃ 

Ι. ΡΕΤΕΕ. 11. ἵν. 3-Ξ 5. 

τη, δυῖ Ἑμοβεη οὗ Οοά, ἀπά ρτγε- 
οἴοιιϑ. 

ς Ὗε αἾ8ο, 28 Ἰἰνεῖγ βἴομεβ, "γε ᾿ τ, ἃ 
Ἰἰνίηρ; βϑἴοηςβ, Ἂἀἰβα!οννεὰ ἱπάεεά οὔ θυ δ ὑρ 4 βρίτίτυδὶ πουβε, Ὧπ Βοὶν 

ΒᾶΆκο οὗ 1, ἀονουτοά ὈΥ πα ποαγίηρ, τυηπιῖ- 
παϊοα ΟΥ̓ ἴα υηάογβίδηάϊηρ, ἀϊεβιοα Ὁγ ἔΔ1}.; 

8. 77..ο δὲ γε ῥαῦε α-1:4] Ἐλίδοτ, ΙΡ γ9 
τεαπίοᾶ; δι Ῥεῖοσ γεΐοιβ ἴο {ῃ6 ἢγσί ὀχρογίθεποθ 
οὗ σοηγνογίϑ, ὙπΠι6 σοη]υποξίοη ζῇ, δΔεσογάϊηρ ἴο 
Οτοοῖς ὑϑᾶρθ, δογο ἱπηρ᾽!65 ἰμδῖ ϑιις ἢ ἃ ἀδϑῖτο 
τηυϑὶ οχίϑὲ ἴῃ ἴποϑο υγῇο, 85 ΠΊΔΥ Ὀ6 Δϑϑιπιοά 
πη ἴδ6 οα86 οὗ ΕΟ γι ϑδηβ, μανὸ κῆπον ΟΧ- 
ΡΟ ΘΠΔΠΥ ( δοη 5:0 ]6 Δρργθῃοηβίοη ὕγο- 
ἀιιοοβ οἰδατοσ που οάρο ἴΠΔΠ ΔΗΥ͂ ΠΊΟΙῈ ΓΤοᾶ- 
βοηΐηξς, (Εειπι.) ἴπ6 ϑυνοεῖπεϑβ οὗ ϑβριτιίιδ] 
ἰοοά, «πὰ ἰεαγηθὰ ἔγοπὶ 1 ἴο δρργϑοίαϊο ἴῃῸ 
διδοίουβηθθα οὗ (6 Ι,ογὰ. ὙῈῈ ννοσγάὰ Βοῖθ 
υϑοὰ ὈΥ δῖ Ῥεοῖοσ (χρηστός) 85 (ἢ6 8ρ6ςῖδ] 
τηοδηΐηρ οὗ ὈδηΙΣΏΠΥ ; ϑοπὶθ αν μοϊἃ {πδῖ 
π6 Αροβίϊα σοΐίδσβ ἴο [6 ἤδπὶ (δ γιϑῖ ; δυΐ 
1015 15 βαγάϊγ ργοῦδοϊς, (δουρὶ ἴπ6 ἔννο νσογὰβ 
εὐνοίας δηὰ Οδγίσς ετα σοηξαϑοα δὲ ἃ ὙΟΓῪ 
ΘΑΓΙΥ {ἰπιθ, 45 ἴῃ [6 ννε]-Κηονγῃ δοοουηξ οὗ 
Ομ γιϑείδης Ὁγ Τδοῖῖυβ. [1 Πᾶ5 Ὀδθη βιρεοβίοα, 
Ὀυΐ 966 π|5 ὉΠ]|1 ΚΕΙ͂, (Πδΐ (Ποτὰ 15 ἃ τοίργθηςθ ἴο 
Ἑποδαγϑες ἔοοά, δάπικιηἰϊσίογοὰ δὲ παι Ἐπὶ6 
ἱπιτοϊδίοϊυ δϑῖοσγ Ὀαρίϊπι. ὙΠῸ Ῥᾶββθαρὸ [15 
ἰδίκοη νϑγθδίπχ τοτὰ {6 ΠΧ Χ.. οὗ Ρ5. χχχῖν. 8. 

δὲ 1ογ4 ἴπ ἴδ6 Νὸνν ΤἸοβίδπιθπί, 85 ἃ 
τυ ΐδ, τὴ ογά [|εϑὺυ5 ΟὨγισί ; ΒΟΓΘ 1ἴ Γεργεβθηΐβ 
ἴῃε Ηδῦτγονν, [οἤουδῇ : δὴ ἱπιροτίδπξ ροϊπίξ ἴῃ 
115. θεαγίηρ ὑροη δ1 Ῥείογ᾽ 5 (ΓΙ Ξ(ΟΙΟΡΎ. 

4. 10 «υδὸονε εο»γείπις, δίς. δῖ Ῥεΐοσ ρᾶ58565 
Οὐ ἴο Δποίδου δηὰ ἀϊβίϊηςϊ τηϑίδρβοσ ἰπ ογάοσ 
ἴο 5μανν ἴΠπὸ ὨρΟθβϑΥ οὗ ρογθοῖ υπίοη ἢ, 
δηά σοπίοσιυ ἴο, Ηἰπι ἔσοπι νἤοπὶ ϑρί τυ] 
11 ᾿5 ἀογινοά, 8: Ῥδι)] 8α5 ἴπε ϑδπηδ τηθίδρῃοῦ 
ἴῃ Ερδοβ. 11, 2ο---22, ἀπὰ οἰβεοννῆοσο. ΤΠ 
ΟΜ ϑιδη ςοπιοα ἴο ΟἾγιϑῖ ἴο ὃ6 Ὀυ1Ὲ ὉΡ ἴῃ 
186 δἰἢ, δἀηὰ Ης ἴο σβοπὶ ἢδ ςοπὶοβ 15 σοῃ - 
φοϊνοὰ οὗ 45 ἴπθ βΒοδά σογποῖ-ϑἴοῃμο, ἱπϑιϊηςξ 
ψ Ἰἴρ, Βοϊάϊηρ τορεῖμοσ ἴμ6 ὈιΠάϊην δηὰ 
ξο]: 45 [86 ρυίηςιρὶθ οὗ 5. ΔΌΣ ἴῃ ΘΥΟΤῪ ρατῖ. 
δὲ Ῥεΐοσ τεΐεσβ Ὄχρίογ ἴο οὐγ 1, οτά 8 οννῃ 
ΒΥ Ωρ, Μαῖϊ. χχὶ. 42. [ἴἴ δῃουϊὰ Ὀ6 οὐϑογνοά 
(δὲ Βὸ οπρὶίβ δϊοροίμοῦ ἴο ποῖϊςθ ἴπ6 ρίδςς 
ἴη ἴδε ὈυΠ]άϊης δϑϑιρηθαὰ ἴο Ὠίπηβοὶ Ὁ (ἢ γιβῖ, 
Μᾷδδῖϊ. χνὶ. σϑ, [86 γμοὶῈ πλιὰ δηὰ ςρὶπὶ οὗ 
Ὀοϊϊονοῦβ θείην ἀἰτοοϊοα ὀχοϊυϑίνεϊυ ἴο ἴΠ6 ΟἿΪΚ 
βΒουγοθ οὗ 16. ὙΠ οριἔδεῖ “Πἰνίηρ "ἢ Ροϊηΐβ 
ουξ, οὗὨἨ Ἑσουτϑο, [86 πηοίδριιοσῖςαὶ ϑεηϑα οὗ (πὸ 
οχρσγοβοίοῃ, Ὀὰῖ 1 15 οπρῃδίϊο; ἴπδξ δἴοηθ ἰ5 
Δ11 {1 π 1ῃ [561 δηὰ ἴθ σδυϑε οὗ ἰτἴδ ἴο 411 [ἢ 
βδίοποϑ (ἢδΐ τὸ Ἰοϊποὰ ἴο ἰξ. ΟΠ ϑιΔη5 σΟΠ6 
ἴο Ηἰπὶ 85 ᾿ἰνίηρ δηὰ 1Π|6- σινίηρ, (δῖ ΓΠΟΥ ΤΔῪ 
᾿ῖνθ οἡ δηά Ὀγ Ηϊπι. 

ἐἰϊεαἰοευε  8ῖ Ῥεῖεγ οουϊὰ ποῖ αἰϊυὰθ ἴο 
1}}}5 ξὲὸ σου τεΐεγθησα ἴο ἃ ροϊηΐξ, ποῖ 
ῬεΑΠΠΡ ΡΟ δ5 ἱπιπλεάϊδίθ ἀγρυπιοηΐ, Ὀὰζ 
ΘΟΠΘΙΔΠΕΥ ῥγεϑοηΐ ἴο 5 πλϊπά, νυἱΖ. (μδὲ ἐῃ6 

δίοῃδ 50 ῥγϑοοίουβ ἴῃ [πὸ βρῆς οἵ Οοά πᾶς 
τοϊοςϊοα δηά σδϑῖ ουξ ὈΥ πιδη. 
2γεαο] Νοῖ {86 β8λπ|Ὲὲ Ῥνογὰ ἃ5 δὔουδ, 

ἷ, τῳ; ἴδδῖ (τίμιος) τεξεγγοὰ ἴο ἱπίγιπϑις ργὸ- 
εἰουϑη655, [15 (ἔντιμος) Γεΐεσβ ἴο ἴΠ6 τεοορηϊ- 
ἄοη οὗ ἴδδὶ ρῥτεοϊουηθθβ ὈΥ ἴῃς Ἐδίδοσ. 

δ. 7 αἶτο, ας ἰδεῖν οἰοπει, ἀγὸ διέΐ ῳ] 
Ἀλδίδοσ, ἃ5 ἴπ6 ργαπιηηδίϊςδὶ βἰσγαςξιγο δπὰ [}6 
ἸΏΠΟΓ 856η86 ἱπάιςδίϊθ, ΒΘ γ9 8180 Ὀπ11 ὰΡ 
45 ἰνὶὴς βἴοηθβ, Βοίῃ ννογάς ““ςοπχίηρ᾽ 1π 
ὖ. 4 δηὰ “06 Ὀ}Ὲ ὑρ.,᾽ οΥ, “εξ γουτγϑεῖνες 
Ὀ6 ὈυΐῈ ἃρΡ᾽ (ἸᾺ “6 6 ὈΧ1Ὲ ὡρ ὑροπ » 1η||- 
τηδῖθ ἴπ6 σοπουττοηςο οὗ δὴ δοΐίνο τι} ἴῃ 41} 
ἴτυο σοηνοτίβ ; (ΠΟῪ 8τὸ ἄγαννῃ ο ΟὨγιϑί, δυῖ 
ἔο] ον ]]]Πηρὶγ. ὙΠῸ ἐρεῖ Ἰνέπε, ποῖ 
ἑυεὶν (ΜΈΓ οὔδουτεβ ἴΠ6 σοπποδοϊίΐοη οὗἁ 
{που ἢ), 5πμονγβ ἴΠπαΐ νγὸ χεροῖν 116 ἔγοπι 
Ηϊαὶ σψδοὸ μιαῖδ 16 ἴῃ Ηἰπλϑο ες, δπὰ τηιϑὶ 
(Πογεΐοσγο δ6 ἔθ ονν-νοσγκοῖβ ἢ Ηὶπ. Οἵ. 
ΗἩεττηδϑ5 ν. ἰἰ, δηὰ ἴχ, 

α «ῥἰγήϊμαὶ ῥοι.Ε] ὙΠΟ Δηεγρο οὗ 86 πιᾶ- 
ἴο 4] ἢοιϑε οἵ Οοά, 16 ἴεταρ]ο, οὗ τυνῆϊςῖ 106 
ξἴοτγ, ἰοροῖθοῦ ἢ (δ υ565 ννϊο ἢ ἴξ ργεὲ- 
Πεσυγοά, 15 ἰγαηϑέοσγοαά ἴο {6 Ὁδυτςῇ οὗ ΘΒ τίσι. 
ΤὨ6 ἔγοαυοπί 56 Οὗ [815 πιοίδρῃοῦ Ὁγ δ: δι] 
ἸΏ ερ βΈ! 65 βρθοιδ! ν δά ἀγεβϑοὰ ἴο Ο γϑεδπς οὗ 
Οεπϊο οτξίη 50 ΠΟΙΟΥ͂ ργοόνυος τῃδὲ δ[ Ῥεΐεγ 
ΤΏΔΥ Πᾶνα ᾿δά, δηα πηδῖκοϑ ἰξ ργοῦδῦϊο ἐπδξ ἢδ 
ΤΟΑΙΪγ δά, δυο Ὀο]ΐονογβ ρσγεϑθηΐ ἴο ἢΐ5 τιϊπὰ, 
του ἢ ποῖ ἴο ἴδε οχοϊυβίοη οὗ Ηοῦγενϑ. Ης 
Βιδά Ἰοηξ ἰδαγηθὰ τῆς ἰεβϑοη (Πδῖ ἰπ Ογὶσὲ [ἐϑ5 
ἴποτα 15 ποῖ μοσ [ενν, ἢογ Οεδηθε; ςξ,. Αςἷδ 
ΧΥ͂, 9. 

απ ῥοίγ ῥγίεσεδοοά] ΤῊΣ θεϑὶ Μ85., δὲ, Α.,Β,0, 
δηὰ Ἰαῖθ οὐ Εἰς δ] οαἀϊοης ἰηϑογίὶ [Π6 ὑσοροβίιοπ 
ἴοτ (εἰς) Ὀείοτγε ἴΠεϑ ννγοσάβ. ΤΏΟγα οᾶπ ὕς 
Π|||6 ἀοιδὲ 85 ἴο (Π6 σοττθοΐηθβϑ οὗ {μϊ5 γοδά- 
ἵπρ ; Ομυιϑδηβ Ὀ.1]1Ὸ υρ ἴῃ ΟΠ γῖσε ἄγὸ πιδάθ ἃ 
βρ᾽ Γαδ ἤου56, οὐ ἰδηΊρ]6, ἔοσ ἃ βρϑοὶδὶ ριιγ- 
Ροϑθ, ἴῃδλξ [ΠΟΥ ΠΊΑΥ͂ ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ ΠΟΙΥ Ρυθϑίμοοά, 
᾿ αροήξὴΣ δηάοτηροννογοά ἴο οὔεν βρὶ γι] 5δοτί- 
65. ὍΤΕ ἴοστῃ “" ΠΟΙΥ ῥγεϑι ποοά,᾽" ἤθγὸ δηὰ 

πῃ “«. 9, ἰδ ποῖ Ῥγδθοίϑεὶυ ἴῃ 84Ππ|6 85 “"" ΠΟΙΥ͂ 
Ργεϑίβ,᾽» Ὀπὲ Ῥοϊηῖβ ἴο ἴ86 στοδῖ ἐγ ἐμαῖ 
ΕΟ τϑείδης ςοησαξςαϊο 4 σογρογαῖθ ὑη}Υ, ςο]- 
ἰοςεἰνοῖνγ Ῥοβϑοβϑίηρ πὰ δχογοίϑιης ἴπ6 ἔμπης- 
[ἴἸοπ5 οὗ [6 ρηεβίβοοά. [ἢ σεΐσσεηος ἴο [πὸ 
Ῥτοοθάηῷ πσἰδίεπιεηῖ, δὲ Αὐυφυδέπθ ϑδύϑ, 
“( 51Π1}}} ΟΠππθ5 ὑπυπὶ ἴοιηρίιπι, οἱ ϑἰπηρυὶ 
Β'ΠΡῸ]Δ [οΏΡ]Α 5:1Π}115,᾽) “ΕΡ." 187, 8 20; 50 
ΟὨγβτίδη5 ἅτε οὔθ ργιεβιμοοά ςο]]ος ἰνοῖυ, ἀπά 
ἱπαϊ νυ }} ἴῃ ἃ Ἰιπϊεὰ, θὰ ἀεῆπιῖθ, ϑοῆϑθα 
(ΠΟΥ τὲ ῥγιοϑῖβ, ϑδεὲ συν. χχ. 6: ἴδυς ἴοο 
Βάτμδθαβ, " ΕΡ.᾿ 4." 1,εξ υ5 Ὀδοοπδ βρι γίτιὶ, 
ἃ ρΡεπξεςὶ ἴοπιρὶο ἰο Οοἀ." ὙὙΒΠὲε ρῥγιοϑιμῃοοὰ 
οἔὗ Ομ γιβίδης ἄοθϑ ποϊἴγθηςἢ οα ἴπε ρος ας 
Ρτονίηςε οὗ ουὖζ οπὲ Ηϊξῆ Ῥυίοδξ, ποσ ου {μὲ 



τ, ὅ, 7. 

Ρηοριβοοά, ἴο οἴει τὑρ δρίγίξιιδὶ 82- 
επῇςεβ8, Δοςσαρίαθ]ς το Οοἄ ὈΥ 7εϑιι3 
(ποι. 
6 ὙΥβεγείογε .αἷ5ο 1ξ 8 οοπιδιπεὰ ἴῃ 

ἐπὶ, τῆς δεπρέυγε, “ ΒεΒο], 1 ΙΔγ ἱπ δίοῃ 
ἃ οὨϊεί φογῃοσ βἴοπα, εἷος, ργθσίοιϑ : 
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δηα ἢς τδὲ Ὀε Θνοῖ οὐ Ὠΐηι 8}2]] 
ποῖ Ὀς ςοπίοιυπάεά. 

7 ὕὕπτο γοιι τῃεγείογα ὑνῃϊσἢ Ρε- τον, κε 
Ἰΐϊενε δες ΡΓοοίουβ : Ὀυῖ ὑπο τε π ἀσαρωνι τὰ 

Φ 

νος ἢ θὲ αἰϊβϑοραάϊεης, διε βἴοῃεδ ... 
ὡ τΣβ, 
Μειι. 

ΜΠῖο ἢ τὰς θυ] άεγβ ἀἰβα!]ονγεά, τῆς ἄτας, ως, 

οἴδεγ βδηὰ ἀοεβ Ἵ οχοϊυάς [ῃ6 οΠῆῖος οὗ ἃ 
τΚΔΠΟὺ5 ὈΓ 5 ἢ, ΤΟρΡΓΕΘΟΠ ΠΣ δηὰ δοίης 
οη δεμ2] οὗ ἴΒῈ ὈΟΟΥ οσοτγροτγαῖο ; ἴπ|8 18 
ΞΘ ῥγονεὰῖ ὉΥ ῥαβϑαρθὸβ ἴῃ (δὲ ΟἹά 
Τεραπιοηῖ, σαῖς δὲ οὔοθ τϑοορτίθο πὸ 
μιορὶς ἃ5 ῥτιεϑσῖβ, ἀπά γεῖ γεβίγιςξ Ἴοσίδίῃ 
[αηςθοηϑ ἴο 186 Αδγοηΐς ρυἹεβίβοοά. Αὐυρυκίϊηο 
"ἀς ὦν. Ὁ.᾽ χχ. ς. 1ο, ““δίσιϊ οπιποβ (Ὠτίθ5- 
ἴ2ηοβ ἀἰςίπ|ι15 Ρτορῖεσ πηγϑίςυπι ΟἸ ΓΙ ΞΠ2, 5ἰς 
οπιηε5 Ξδοεγάοϊεοβ, 4 ΟΠΙΔΠΊ πΊδή ΧΆ βιιπξ ὉΠῚ115 
δδοογύσῃβ. [τεπϑσβ, νυ! !ἶηρ οὐ [86 οἴΒοΥ 
Ροιηῖ, ἐχργεϑϑος [86 τηϊηα οὗ ἴῃς δαὶ ΟΠ υτοὶ, 
“5 5} Π ΟΙΉΠΕ5 ]οπλπὶ Αροϑίο]!--- 
0} 5ΕΠΊΡΟΥ Δ]1217ἱ οἕ [2.60 βεγνί πὶ.) “ς. Ης τ." 
'ν.α χχ, ΒΥ ΡῬΑΓΥ͂ οὗ τοδϑοηίΐηρ 81] τηϊη!ϑἕοτβ 
Δπὰ Ξἰονγατὰβ οὐ 186 Ταγϑίετιεβ οἵ Ὁ γβὶ σοη- 
8 ἃ ἔσθ, ἘΠΟυ ἢ υἹσδηουϑβ δηὰ τοργεϑθηίδ- 
ἵπτε͵ ρτεϑίβοοά. Οἱ πὰ νυῆοϊο συ δ]οςξ 566 
Ὑν χιετίλινά, . Ἀ1ϑεϊηςτοη5 οὗἩ 5Δογί σε, 8. ΧΙΝ. 
τοὶ. Υ11. Ὁ. 341. 
ὃ ες Οδγμ}] Οτ, ᾿Ἀσοῦε ΒΒ εβὺ8 

[ ὙὟΒ6 ϑρί 14] βδοῆςε5 οὗ ῥγάδγεσ, 
ῬΓΏΒΕ, αὶ 11 σμηξεδη ψνοῦκβ, ἄγ οἰθιοὰ 
τ του Ηἰἷπὶ 45 ἴδε Οπο ἴσας Ηἰσῃ Ῥιίεβῖ 
ἴῃεγ ἅτο 4150 δοσερίδοϊε ἰο Οοά [πγουρὰ Ηΐπι, 
ὈΥ τεάθοῦ οὗ Ηἰ5 Οπο ρογίεςξ οδἰδείοη οὗ 
Ηϊπιοῖῖ, Ὑδὲ σοπεισγυςξοη Δάπι15 οὗ οἰ ποῦ 
5η36 ; [Π6 ΤΌΓΓΔΕΥ Ποιτεβροηάβ ἴο οἷ. ἷν. χα: 
Ἠεδ. χΐ, τς; Βοπι. ἱ, 8, νἱῖ. ὡς : Ὀυξ ἰξ ἰδ 
Ριοῦαδίο ἐμὲ Ἐπ6 ἐχργοθθίοπ 45 μοα υϑοὰ ἰῃ- 
εἰσάες ἐβε ὑσβοὶς ϑίδίοπιεπε ; 580 ἈὨ άγτηυϑβ, 
Βαίε, ϑεδοῖ, απνὰ [6 Ὑν εἴα. 

6--Ἰ9Ὸὸ. ΝΥ ὙΉΕΒΕ ΨΕΚΒΕΒ ὙἨῊΞ ΡΕΕ- 
(ἜΡΙΝ ΒΤΑΤΕΜΕΝΊΎΒ ΑΚΕ ΟΟΝΕΙΕΜΕΌ, ΕΧ- 
ΡΑΝΌΕΌ, ΑΝῸ 11. ΟΒΤΒΑΤΕΒ. 

6. ἩῬῥεγεζογε αἷοὸ ἐξ ᾿: εοηϊαὶπε 4] Τἢδ 
τηοληῖην οὗ [86 Ἰάοτ ΠΟΤ οπηρίογοά, τ ἢ ἢ ἰ5 
ΘΙΠΘΉΓΏΔΙ ρΟΟῸΪ ΔΤ, δοεῖης ἴο Ὁς, “" ΜΠ τοῖος: 
ἔτος ἴο [86 ὑσευϊοι9 ϑἰδίεσηθηϊβ σοηραγο ἴπε 

Ϊ " Ν.Β. Τἢε νετῦ περιέχει, 
[π. ἱμ' εοπίαἷπα, 15 Βεϊὰ ἴο δὲ δηυίϊναοηξ ἴο 
εἴδοσε Βὶ 1815 ραβϑαρο ἡ (περιοχή); ςἕ. Αςἴ5 
ἯΩ, 32, ὙΒεΓα ΑΟΥ. τεηάστϑ ἴθ ννογὰ ""ρἷδοθ." 
Α πτηϊσ ὑϑαρὸ 15 ροϊηϊοα ουξ ἴπ [οβορδυ3, 
Εἰ ΧΙ, 4. 7: περιέχει 15 ἴπ5 [ΔΚοη 85 

ἽΝ), δαῃὰ ἴογ "' 3411] ποῖ ἔβας Ἐν τδγρ 
λιν όῳ Πγλτο μρνο δϑδμδτηθά," 
Ὁ 

πῶϊε με... 1 [29 

οτ, ἃ5 0. Ν. ἤοσὸ γεπάδυβ ἴξ, "" Ὀ6 σοηξουπάοά.᾽ 
ΤὮς αϑὲ οὀχργοββδίοη, δούγονοσ, ὈΧΟΌΔΟΪ εχ- 
ΡΓέβϑεβ [86 ἔπιῈ 5εῆϑθ οὐ (86 οτἱρίηπαὶ ; {πὲ 
ἱπι|πιαῖϊ σοπποοϊϊἼοη θείη [6 ννογάς 
4“ ἢρεῖθη," 4" ἔραγ," δπὰ “" Ὅ6 δεῃαιηθά,᾽," 15 Ὀθϑξ 
ββονῃ ἴῃ [86 Αταῦῖς, ἰπ νυν ς ἢ [ἢ γογῦ ττδιοὴ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ςοττεβροηάβ ἴο {πὸ Ηοῦγονν δδ5 [Π656 
γα ϑψηϊβοδξοης, βδεο Ῥοςοςκ, “ Ροτί. Μοβ. 
Ῥ. 6). [ἴ ϑϑϑβ εἶδαν παῖ δ: Ῥοῖεσ αυοϊοά 
ἔγοπι πο ϑοριυδρίπῖ, ἀπά ἐπδὲ πιοπιογίζογ. 

7. Ν ἠμὐαὶ, Οτ Ἰ1ϊ. 15 δὍ) 9 Βοδοῦσ, ποῖ 
85 ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΑΥΡ. 45 ὨΟΠΟΙΣ ; ἐ. 4. [δδξ ῥγοοίουϑ- 
655, ϑρόκεη οὗ 'π {πε ργεοδάϊῃρ ῥᾶββαρθ, Δρ- 
Ρετίδ 5 ἴο γοῦ ννδο Ὀεΐϊονο. Α.5 ᾿ἰνίηρ βσἴοποϑ, 
ςοηϑοϊἀδίθα ὈΥ ἔδιτῃ, δηὰ τ ϑΕ Δ} }Υ ἐπ υπίοη 
νἢ [Πδὲ σογηεῖ-ϑσοηθ, γοὺ ῥαγίδκε ἴῃ [15 
ΘΧΟΘΙΙΘΏΟΥ. 

δωΐ μπὴο ἐδενι αυδίεδ δὲ ἀϊτοδεάίοη!] ΑἸΟΙΠΟΥ 
τοδάϊηρ, “ Ὑνῃοἢ ἅτ ὑπροϊενίης, ἡ 845 186 
διρροσὶ οὗ ἴπὸ ἴῆγος οἱεϑὲ Μ955. δὲ, Β, Ο, δηὰ 
ΒΟΠΊΘ νοϑίοηβ. [{ ἄρτεδὸβ θεϊξογ ψ ἢ {πὸ οοη- 
ἴοχί, ἰπ ΔπΕΠπ65}8 ἴο “γοιι ΜΜΒΙΟΝ Ὀοίονο," δυΐϊ 
1 ΤΑΥ͂ ῬοΟΞΘΙὈΪΥ Ὧδ δῇ ΘΑΙΙΥ 51ο55. 

ἐδε “10η6] δῖ Ῥεῖογ, 858 ἰβ Ποῖ Ὁ πΟοΟΙΏ ΟΠ ΪΥ͂ 
[πΠ6 οᾶϑ6 ἴῃ ἴδ6 Νεῖν Τοβίδπηθηξ, σοι ὲηοβ 
Τοίογθηοοϑ ἴο ἔννο [οχίβ, 5. Οχυῦ. 22, δηὰ 
54]. νἱῖ]. Σ4; ἴῃς ἔοστησγ, εἰϊοὰ ὉΥ οὖν ἱ,ογά, 
Μεαῖϊ. χχὶ. 42, Ὀοασίηρ: ὑροῦ ΗἰΪ5 τεϊθοίίοη ὉΥ͂ 
1Π6 [οὐν8, ἀπά (Πε σοπιρΙεϊίοη οὗ Η!5 ννοτῖκ ἴῃ 
Ὀυϊάϊηρ ἃρ [6 ΟΒυγοῖ, ἀπά ὉΥ͂ 8ὲ Ῥεῖεγ 
Ἀἰπιϑο1 ἢ, Αςἰβ ἵν. σα; ἴΠ6 βοοοηᾶ ργεάϊοίης 
186 τεϑϊΈ οὗ ἴΠδῖ τοὐοςϊίοπ ἴο ἴμοϑο γῆο 'π- 
ουττοὰ {πὸ σαῖς. ΤΏ ραβϑᾶρὸ ἔγοτῃ ἴΠ6 Ῥ541Π|5 
ΤΏΘΔΠ5 ἴπδὲ ἴΠ6 ρεγϑοῦβ ὕροὴ ἤοτα ἴδ ἀμ Υ 
οὗ ςοπιρ εἴην ἴῃ6 οὐϊῆςο ὈΓΟΡΕΓΥ ἀονοϊνοά, 
ΥἱΖ. 1Π6 ΤΌΪΕΓ5 δηὰ ὑγιοϑδὶβ οὗ ἴῃ Ἡοῦτγεννβ, 
τοὐεοϊοα δηὰ οδϑὶ ουξᾳι πο ᾿ἰνίης Ξἴοπο, νυ] ἢ 
νγ)5 ρεονεά Ὁγ ἴΠ6 ονοπξ ἴο Ὀ6 [86 ΟἿΪΥ Οπ6 
οὐ ὙὮΙΓἢ ἴδε ὈυΠάϊηρ σουϊὰ τεσ : δυζ ἴῃ ςοη- 
Βοαθηοδ οὗ πὶ νεΥῪ αςΐῖ, ὈΥ νἱτίι6 οὗ [6 
βιβεγηρε ψῃϊςἢ Ηδ τῆσδ υπάεγνγεπί, πδὲ 
δλπὶ6 (ἢγχγιϑξὲ Ὀϑοϑ:ο (Α. Υ. ἐγ »ιαδδ) αἴ ὁπος 
[6 ΥΕΙῪ Τσοτγπογοβίοπο οἡ ΜὩϊοῖ δηά ὈΥ̓ ΜΒ] ἢ 
186 ἔνο ρτοδί ἀἰν ϑιοηϑβ οὗ τηδηκιπά, [εννβ ἀπά 
Οδρί]ο5, σγεσε σοπιραςοϊεα ἱπίο οὔθ Πατιτηοη- 
οἱ ΟΪς ; Ὀυϊ δ ἴῃ6 5πὶὸ ἔπι Ηδθ, νΠοπὶ 
ἘΠΟΥ͂ γε οδιϊθὰ Ὡροὸπ ἴο τϑοορηϊθα 45 ἴδ 
ΠΟΙΠΟΓ-5οη 6, Ὀδοδπια ἴο μοὶ ψνῆο σε]οοϊοα 
Ηἰπι, 49 συςῆ, “4 5βἴοῃο οὗ βίυπ)] ην,᾽) ποῖ, 
τμδῖ 15, ἃ ϑίοηε δῖ τυῃο ἢ {ΠΕῪ διππιθ]εά, Ὀεῖην 
ὉΠν ΠΣ ἴο δοκηον]οάσε 15 σοοάποββ, δῖ 
ξαϊησὶ νὩῖο ἢ ΠΟΥ Τσᾶπιθ ἰηΐο οΟἰ βίοι ; δηά 
“ἃ το ῸκΚ οὗ οὔἴζδηςο,"" 1 Ὀοίηξ, 45 δ᾽ γηθοῃ 
(ὐυκο 11. 34) 5ἰδίεβ, δεῖ ἕοσ ἴῃς γμηὐ δηὰ τίϑε 
οὗ ΣΩΔΠΥ͂ ἴῃ βγεῖ. ὙΒΕΥ μδά ἴδε οροῃ οὗ 



ϑβᾶπι|6 ἰ8 τπιδλάς τῆς Πεδὰ οὗ [Ἂἢὸ 
ΓΟΓΏΟΓ, 

8 “Απά ἃ βίοηε οὗ βδίυ]ηρ, ἀπά 
ἃ τοςκ οὗ οἴδκεηςς, ἐυεη ἰο ἐδέηι 
ΜΠ σ᾿ βίυπιδὶς δὲ τῇς νογὰ, δαίπρ 

Ι, ΡΕΤΕΝ. 1. [ν. 8, 9. 

ἀϊδοδεαϊεης: Ἡβεγουηἴο 4130 ἘΠΕΥ ἡτεγε 
ἀρροϊητεά, ] 

9 Βυϊῖ γε “γε ἃ σἤοβεη ρεπεγαϊίοη, 
ἃ ΤΟΥ] ῥγιεϑιῃοοά, δῃ ΠΟΙΥ πδίοη, 8 " τ, 4 
Ρεσυ]γ ρεορὶα ; τῆδι γα 5ῃποιυϊὰ εν γυώτι 

τοβέϊης ροη ἴπο τοςῖὶς, Ὀὰξ ποῖ ἀνδι]ϊηρ ἔθ» 
ϑεῖνεβ οἵ ἴῃδὲ ορίίοη [Π6Ὺ ἱπρὶ χε ὕροη 1 δπὰ 
ψΈΓΟ Ὀγοόΐθη ἴῃ Ρΐθοαβ, ἴο ἴμ6 ἀεβισυςὕοη οὗ 
1δοῖσ 80ι}}5 ἱπάϊν 4} γ, δηὰ ὩΔΈΟΏΔΙΪΥ ἴο [86 
δυδνογβίοη οὔ [μεὶγ δ ρὶα δηὰ σουπίγγ. 

ΤὨῊϊ5 ἷς οὐδ ἰῃ ἴΠ6 ϑγτίδς γεσ- 
βίοῃ, δηὰ ζγε]εςεὰ 85 δη ἱπίεγροϊδίίοη ΌὈΥ βοπὶα 
οἸἰς5---ἸΥΓΟΏΣΙΥ ἔοτγ ἰζ ἰ5 ἐχίδηϊξ ἰῃ 41} [ἢ Ὀεϑὶ 
Μ4995., ἀαπὰ ἴΠ6 οπλβϑίοῃ 15 Θδϑὶυ δοσοιηΐοα ἔογ 
ὉΥ ἃ σοιηπίοη ΕἸῸΓΣ ΟὗἁὨ ἰγδηϑου θεῖ ἴῃ 
ψνεη ἴΠ6 βᾶτηθ ογὰ ΤΟ ΓΒ Αἴου δὴ Ἰηΐοσυδὶ. 

8. ευέπ ο δε] δα Ποῃβδίγισοη ἴ5 
ΤΏΟΓΕ 5ἰγρὶς ἴπᾶπ πιζῃς ἀρρεᾶσ ἔγοπὶ [15 
τοηάογίηρ. [,Χ1. γδο Ὀθήπα ἀϊδονοάϊομπι, 
1ηδὶ ἰ5, ῆο ΟΥ̓ τοάϑοη οὗ ἔδεὶγ ἀϊβουθάϊοηςς, 
ΟΥ τεῦ] Ποῦ 5 Ὁ οἱ οῖ, σευπιθὶς δὲ {η6 Ν οσά. 
Ἡσεῖε [86 ννογὰ 18 οἰοασῖγ ἰΙἀοεπθβοὰ ψἱ ἢ 
Ομ γῖϑί, 1 ποῖ σῖἢ Ηἱἰ5 ρεύξοη, γεῖ ψ ἢ Η!5 
ἀοεϊήηο, ἴμ6 ττὰῖ οὗ νος} Ηδ ἰ5 ἴῃς τπηδηϊ- 
ζεϑϊδί!οη. 

αυδεγεωπίο ὁ δὲν «ὐογὸ αρῥοϊπίεα  ἱ.ε. ἴο 
ΟΝ σόϑυϊο οὗὁὨ ὑπο] ϊοῖ; 55. υἱΐοῦ Ὄνου τονῦν, 
ΠΟΥ ἡγεῖ ἀρροϊηϊοεά. ὍἈ6 ἱτητηθάϊδία οδ)εςξ 
οἵ ἴμ6 Αροβίϊο 15 ἴο δεν [δὲ ἴδε τοθςοῃ οὗ 
186 [6νν8, Ὀγουφῆϊ δδουΐ ὈΥ {Πεῖτ ἀϊδοδοάϊεηςο, 
νγ5 Ὡοΐ ἃ ποὺν τπίηρ, Ὀὰῖ πδὰ Ὀδθη ἔογϑβθθη 
δῃά ρσχϑαεϊοστηιποά. (οπιπιθηϊδίουβ ἅγὸ ἀϊν! θὰ, 
ταῖμοσ ἴῃ δοσοογάδηςα σὴ {πεῖς ἀοςί Δ) 
Υἱόν ἴδῃ 45 ἃ γϑϑιϊξ οἵ ρταμπηπιδίϊςδὶ] δηὰ 
οὐ ο 8] ἱπαυΐγυ ; βοιιδ γείουτίηρ ἴμς ννογάβ ἴο 
ἴδ6 Ὁ θο 168 οὐἩ τπ6 [ἐνν5, οἴμοσβ ἴο ἴπ6 ρυπίϑἢ- 
τηθηΐ ν ἰς ἢ ἐο]]οννθα 1051} 7 ὑροπ {Πεῖγ ὩηΡ6- 
Ἰεῦ. ΤΟ ἔοτπποσ νἱοενν ΠΊΔΥ 6 ἀδίθηϑ: Ὁ]6 οἡ 
[86 στουπά ἰδμαῖ {δε ᾿πέδίυδίίοη οὗ [86 [ονν5, 
{πεῖν υἱέογ ὉΠ πάποϑ5 ἴο πὸ ουϊάθηοαβ οὗ (Ὁ γϑι 5 
Τταῖῃ, ννᾶ5 ἃ ᾿υάϊςῖα] ᾿πἢιςίίοη, 85 1 15 σζεργο- 
βοηϊοὰ ἴῃ ΤΩΔΠΥ͂ ρᾶβϑᾶροα οἵ ἴδε ΟΪά δηά Νεοῖν 
Τοβίδιηεηξ ; ὃιξ ἴΠ6 ΟἾΠΟΣ νἱθνν, ὙΥ ΔΙ ἢ τοίε τς 
ἴο 1πεῖὶγ Ρρυπιϑῃπηθηξς 45 ἃ 7:58 δηὰ ἱπου Ὁ] 6 
ςοῃϑεηυθηςο οὗ νυ 1] Ὁ ο] θῇ, Γ}Υ ταθοίβ [Π6 

" χεαυϊτεπηθηίβ οὗ [6 ΑΙροβι]ε᾿β βίδιεηθηζ. Τὺ 
ἊΝ εἰϑιοἱπ σοης 56} Ὁ, “ποη αἱ ρΡοοςοηΐῖ, 5εἀ υἱ 

οδηῖοβ Ρυπίδπίυτς :᾽) 50 ἴοο Βεπβοη, Ηδπι- 
ταοηάᾶ, Οἷἶδϑς, Οτοῖυ5, Ηδηβιοσ, διε εσ, δπά 
Ηυϊπετ. Ψοτγβίίιβ φιοϊοά Ὁγ Ηυΐμοσ, ὁ" Ἰη- 
οσο]} βυπὲ ἀοσίσηδο νοὶ σοπϑεία δά Βος, 
ϊ ρΡασηδπὶ βῖνε Ὄχι πὶ 5101 δοοσεγβδηΐ διιᾶ 1ῃ- 
στοά πλίο." 

9. Βιω γε] ΤὍῆε 76 15. δσιηρδδίίς ; Ὀμπὲ 85 
ἔοτ γου, νγῆο τῇ Ἑςοηίγδά κεἰποίίοη ἔτοπι ἴῃ6 υπ- 
Ὀοϊονίηρ [οὐν8 δᾶνς γεςεῖνθά ἴῃ6 Μεβϑίδῃ, γὸ 
ἅγῸ [6 ποὺν ρεπογδίίοη σοῃϑβίβιϊηρ οὗ [6 “ὁ γεπῇ- 
ῃδηΐ οὗἩ ξΥδοθ ᾿" δπιοηρ ἴπ6 5γδο 65 δηά οὗ 4]] 
Οεμῖϊος νῆο τὸ υπιίεὰ ἴο {6 Ηεδά οὗἉ [ἢς 
Βοὰγ ὉΥ Δ. δὲ Ῥεῖοσ ἀοεβ ποῖ δά άγεβϑβ οσ 

τοξζαγὰ ἴδοπὶ 48 βορασγαΐς ὑοάϊθβ, Ὀυϊ 845 οἣς 
Βοὰγ ἱπ ΟΠ γῖϑβι, 

4 εϑοτεη σεμόγαἰἑοη}] ΤὮὰ5 “16 1οτὰ δά 
ἃ ἀεἰῖσμς ἴῃ γουγ ἐδίθοσβ ἴο ἰονο ἴβοπι, δηὰ ἴο 
σἽμόοοβθο τπεῖγ βοοὰ δῆς ἴδβοηι,," ΤΠ ουζ, χ. Ὡς. 
ἼΠΙ15 ΡΡ 165 ἴῃ ἃ πίρεῦ ϑοῆϑα ἴο [Ποϑ6 “" σῇο 
τ Ὀογῃ δρδίη ποῖ οὗ Ὀ]οοά, ἢοσ οὗ ἴῃς ν1}} οἵ 
16 βοΞἢ, ποῖ οὗ [86 νπ}}} οὗ πιδη, θυ οὗ Οοἀ,᾽" 
]ΟΒη ὶ. Σ3; δηὰ ψο σὲ ἱπεσγεΐογε “" ςομιηϊεὰ 
ἴο ἴπ6 Ἰογὰ ἴοσ ἃ μεηδγαδίίου :᾽) ἴδ ἀραίη 
τ Σκο ἅτ, "' Ὑ τρα ΤΑΥ͂ σἰοϑεῃ : 

ἶ Ρίε πᾶν ] ὉΓ ΤΏ ΞΕ; 
ἘμπΠ ἐπονν ΠΝ τὸν τείας ἢ ἸΞΕΡΘῚ 

α τγογαὶ ργίϑι:δοο)] ϑεὸ δῦονθ οὔ υ. 8. 
Ἡξετο ἰηοίεδά οὗ “" Βοῖὶγ᾽" 81 Ρεΐογ μας “"γογαὶ," 
ἴῃ τοίδγθηςς ἴο ἔχοά. χίχ. 6, “" δ 50]1] 6 υηῖο 
τὴ ἃ κιηχάοπι οὗ Ῥτιοϑίβ." ὍΠὲ Ὄχργεββίοῃ ἴῃ 
Οτεεὶκ ἑοϊϊοννβ [86 δοριυδρὶπί, ΟἸγσ.1Δπ5 ἃτὸ 
ἴῃ ἃ ΕΓ] ΔΓ 56η96 ]Ϊ “" Κιηρβ δηὰ ῥτίοϑίβ,) οὗ 
“8 κΚἰηράοπι οἵ ρῥτγιοβίβ,," θυ. ἱ. 6, ννβοτε 36 
Ὠοΐε, ἀπά ν. 1ο, ὉΥ Υἱγῖιε οὗ {δεῖν πιγείῖς υπίοη 
σι (6 Οὐο Κιὴρ ἀηὰ Οπε Ῥῃοβὶ οὗ ἴδε 
Ὀπίνοιβο 866 Αὐυρυκίηα “ἀδ (, Ὠ.᾽ χ. 1ο. 
ιάγπηβ οὐ (δὶ5 ῥδδδᾶρο δᾶγ58, “" ΥΥ πεγεΐοτε 
Ὑ6 4150 ἅσὸ ἡδιηθὰ ἃ σβοβθὴ βεπογδίίοη, ὑεῖς 
ἴδ. οἴβρτιπρ οὗ ἃ Κίηξς δηὰ ὑγίεϑῖ; ῸΓγ πες 
Ης νο Ὀεγαΐῖ υκ5 παῖ Ὀοϊῃ ΟΠοΟΒ, ννὸ πιυκί 
ποϑράβ 4150 45 οἵ ἃ κίπρ δβοϊὰ πε κίηρὶν οἶος, 
δηὰ 85 οὗ ἃ ργίεϑξ τῃ6 ὑυθϑίϊγ." ὟΝ ἴοῖτῃ 
εἰ γργαὶ ᾽" χαρῆ πιθδὴ εἰ Ποῦ “ ὈοΙοηρίηρ ἴο δὲ 
Κίηξ,᾽"" οὐ “αν σογὰὶ ῥὑγοσγορδῖνεοβ : [86 
ἔΌΠΟΣ ΟΧὉΪδηδίίϊοη 15 ποτῈ ὈΓΟΌΔΌ]6, δοσοτά- 
ἴην στ τηὴ6 οἵπεσ ἀσδισπδίίοης οὗ (ἢ γικίίδης, 
δηᾶ νι ἴῃς ῥγίηςῖρὶς [μδὲ 41} ἐποῖγ τἱρῆ 5 δηά 
ἀϊρπῖο5 ἀδροηὰ ἀροη ἰδεῖν γοϊδϊίοη ἴο {πεὶγ 
Κίηξς. ΤΠ Βδίμοιθ ἄννε}} τὰυςὰ ὑροῦ ἴδε 

ςοηποοίίοη Ὀοϊννοεη {π6 ΣΟΥ ἀπά 
[86 ῥγιοβιβοοὰ ; οἔ, ἰστϑηξξυβ, 1ν. ς. 2ο. [ἴ ἰ5 
αἰϑο οὐϑογνδῦϊα [δὲ ἈδΌὈϊηΙοΔ] νυγιἴοσβ σοοοῦ- 
Ὧ196 (6 Δρρ ϊοδίίοη οὗἩ ἔπε ἐοτοροίπρ ἰδχῖς ἴο 
Ὀοῖὶὶ ἀἸἰθρεηϑδίϊοηβ, ἰπ6 οἱὰ δηὰ ἴπὸ πεὺν σονθ- 
ῃδληῖ. ΤὨυβ “ ΤΑποδιιπ)δ᾽ ἂρ. ννοϊΞίείη, ἰπ 
τς ἢ ἰγοδῖϑο ΝΠ. 11]. Σ2, ΧΥΙΣ, 6, αηὰ Εχοά, 
Χῖχ, 6 ἃτὸ αυοϊεά, 141] τοίοσοηοθ ἴὸ 
ἴδε ΘΧΡΙΌΒΘΙΟΩ “ὑπο ΝΘ 1ὴ [Ποδ86 

απ δοίν πα} “5Α πδίίοῃ " δρρ)ϊεβ ἴο 
ΘΟ υβεδη5 ςο] οἰ νεῖν, 85 ξοτιτηϊηρ ἃ ἀϊςιϊπεῖ 
ῬΟΙΠῪ, οἵ δοςιεῖγ. ἼΠὸ Ηδῦτενν5 σεσὸ ἃ ΠΟΙΥ͂ 
ὩΔΈΟΠ, 845 Ὀεΐηρ ϑεραγαῖθα ἕγοπι {π6 μοδίμϑῃ ὈΥ͂ 
ΤΏΟΓΣΑΙ δηα σογοπηοηϊδὶ ἰᾶὰν; ΟΠ ΓΙΌ Δης ἰηῃ 
υἱγίιο οὗ βρί Πίιι] δοϑοςίδίίοη νὴ φᾶς ἢ οἰδεῖ, 
δηά οὗ τοηυηοίδιίοη οὐὗὁὨἨἁ ὠ4}} ουἱ δοδιβοη ἢ 
Βαθῖ5, ὙΠΟΥ ἃγὸ ϑδηςίπεὰ Ὀγ ἴπῸ Ὀ]οοά 
οὔ ΟΠηδὲ δρρ θὰ ἴο ἴπὸ σοπϑοοίθηςα Ὁ Ηἰς 
ϑρίπῖ. διε οσ οὔϑογνοβ ἰῃδὲ “" ρεποσαϊίΐοῃ ᾽ ἴῃ 
[86 ργθοδάϊης οἶδυϑε γοίευβ ἴο βριππυδ] ἀεϑοφηῖ, 



᾿ 

Υ. 1ο.ἢ 

πὰ τὰς ᾿ ργαῖβεβ οὗ ᾿ἰπὶ γῆ Βδιῇ 
οὐἰϊεὰ γοὺ ουξ οὗ ἀλιίζηεϑβ ἰηϊο ἢ18 
πλλγνο]]ου5 ΠΡἢϊ : 

πες το “ΨΨΜΙςΝ ἴῃ εἶπιε ρᾶϑὶ τυεγέ ποῖ 
᾿ 

Ι, ΡΕΤΕΚ. 1Π. 

ἃ Ῥεορΐίθ, διυῖ αγό πον τῆς ρεορὶς 
οἵ ὐά: νοῦ Ππαά ποὶ οδιδίηεά 
ΤΆΓΟΥ, δυϊ ΠΟ δᾶνε οδιαϊπεά 
ΤΆΘΓΟΥ. 

“ὁ ηδίου Ἶ ἴ0 ὉΠΙ͂ οὗἁ οσυπίοπῃϑβ - ἃ ροβϑιΌ]6 ἀ19- 
Ὀπεῦοη, δηα ἱηνοϊνιηρ τὴ ἴτπιὸ τὰουρῃξ [δὲ 
ἃ5 (Βτϑιῖδης ἀεσῖνο {πεῖν 116 ἔτοπὶ οὔς Κιηρ- 
Ῥηεϑῖ, {ΠΥ πυσὲ δνὸ συβίομῃβ ἀπ τηΟΓᾺ]5 ἴῃ 
δοοογάδηςε ἢ [ΠΟΓ ἀδϑοεηΐ, 

᾿“ἜΝΉΜΩΣ ὃὲ 
βιθοη," οαυνὰ 

μιᾶ5. ".)εννεἶβ,᾽" ἃ 
Ρες 
(σβεσε ἴδε δεριιδείπὶ 885 ἃ νοσὰ δαυϊναϊεηΐ 
ἴο ἰδλῖ ψἘΙΟΒ ἰ5 Βεσὸ υϑδοὰ ὉΥ δῖ Ρεῖΐοσ, ὃν 
κε ἤμην [51.}}. “ΤῊΝ ΡΕΟρΙῈ ὩΣ Ὦ 1 
μγε κηανά ἰμν ΡΒΕΣ ἸΒΕΥ͂ 5}}}1 586 
ἴο πα Ῥσγδῖϑο.ἢ 
ΝΒ. ΠΕ νογάϑ εἰς περιποίησιν, περιού- 

σιος, ἀηὰ ΠΟΣΌ, οὗ ΜΒ ἢ {πὸ ἢτθὶ ἰ5 υϑϑὰ μετα, 
ἴδε Ξοοομὰ ὉΥ̓͂ [6 1ΧΧ. ἰπ τεπάοτης Εχοά, 
ΣΧ. ς, δὰ ὃὉγ 8ι Ρδυϊ, ΤΙϊ. 1, 14, δηά ἴΠ6 
τὰ ἰη τ. Ηοῦτον οὗ ἔχοάυβ δηὰ Μαϊδοδι, 
ΘΟΏΨΟΥ ἴα 8:4π|6 ἰάδδ ποὺ αἰ ογεηῖ ἀϑροοῖϑ : 
811 Ἰπρὶν ἰοη, ἴδε ἢγϑὶ 858 Δ δςαι}5}- 
ὕοα, ἴδε ϑεοομπά 25 4η ὄχοοὶϊοηΐ, ἴμ6 (Ὠϊτά 85 ἃ 
ΡΟ] δηθὰ ροο] τ, ροβϑοϑϑίοη. ὙΠῸ Οδιθθ 

πὲ οὗ (δε νετὸ )Ό, φεφωῤεέυΐέ, Ῥγοῦδθὶν ἀδ- 
ἰοστησηρά (86 νογϑείοη ἤογα δάορίοα ὮὉγΥ δὲ Ῥεῖογ. 
Ἴδε Δρργοργίδίίοη οἵ 411] ἴμοϑε οριἐπεῖβ, ἴῃ 

ἴον (]εοὶ ἀπά πηοσὶ ϑρί γι] τηθδηΐησ ἴο 
(μηξίδηβ, 5διεννβ μον ἀἸβιης Εν [86 ΑΡΟβίεβ, 
δι Ρεῖεσ δηὰ δὲ Ρδιιΐ, γγῇο ἂγὸ οἴεη τηϊβγερῖο- 
θεῖτο 25 ᾿Ὡκίηρν ἀἰβετθηϊ ρΡοβιοηβ, ἱησυ]οδιοὰ 
ἴδε ἰγυῖὰ τθδὲ 11 ἴμῸ ργοπιῖϑος πηδάθ ἴο [5γδεὶ, 
ἃ5 ἴδε 5εοὰ οὔ Αὐγαΐδπι, γεγο δ] 8|]εὰ ἴῃ [86 
Οδυτοῦ. [υἱἀλίϑαι νγαβ δυϑογυθα δηὰ ἰγᾶη9- 
δΒγυτοὰ ἴῃ ΟΕ ΓΞ Δ ΠΥ, ἰπ πο ΟΟη [1165 δηὰ 
ἐνϑ ὑδοῦγηθ οπα σάςδ, οὔθ Ὡδίοη, δπὰ οἠθ 

γ. 
ἀδομίδ «δέν 7ογὶ ὁ] Οτ, ““φγοοϊαῖγα," [ε]] 

σαὶ, οΓΥ αυτοδα. ὙΠῸ Οτοοῖς ννογὰ ἀοδβ ποῖ 
ΟΟσαΣ εἰβενσβοτε ἰπ ἴῃ6 Ν, Τὶ, Ὀυΐ ἰζ 5 ο]45- 
5.2], πὰ Βοῖο 5 ΠΡΊ ΔΤ Ἔχργόϑϑίνα, 
ἴδε ῥγαμα} Ἐ1μῖ, “186 νἱγίι65 ") ΟΥ ρογῖδος-: 
ὕοηδ: ὃυῖϊ [6 ΕΧ Χ., τγῆοϑα ἴδῃ 15 ΠΟΓΟ 
δἀορίεὰ ὉῪ 51 Ρεΐετγ, υ6 ἴδε νγογὰ (ἀρετάς) 85 
χυινδίεηῖ ἴο ὁ" ῥγδῖϑεβ "ἡ ἰῇ [5]. χἹἹ]. 21, [86 
βάβεχε βετα αυοϊεά, ἀπὰ ἴῃ 54]. χἹἱὶ. τ2, δπὰ 
ἰσῖ,.). ὙΠῸ ῥγδίϑος ἀγὲ ἴπθ σοοορτίοη οὗ 
ἴκ ἀϊνίπο δἰ θυΐῖεβ. δηά (δ οπὰ οὔ {δὰ 
εἰεζάοη οὗ ΟἸ γιϑείδηβ 15 ἴο πιδηϊξοϑὶ ΌΥ 1ποῖγ 
ἔτ δηὰ ἴο οεἰεδταῖο ὈῪ {πεὶγ [μδη Κορίνίπρϑ ἴΠ6 
Ἰπϑίσιη, ρουνεῦ, ὨΊΕΣΟΥ, δηὰ ον οὔ Ηἰπὶ ῃο 
αὐἰκὰ ἴμδπὶ, ἃ ροϊπὶ πηοςὶ ἀϊβείηςεγ Ὀγουρῆὶ 
σαὶ ἴῃ ἴῃς ραδϑαρὸ οὗ ἰϑδδῃ ἤότὸ τεξεγγοα ἴο. 
(αηρᾶτε ἃ]5ὸ [58]. [χ. 3, ννῆοτς ἰδ ἰ5 βδϊά οὗ 
ἴὰκ πιυκυάε οὗ ἴ86 Οδηῖ 165 τσβο οοπια ἴο 
ὥς εἰοτιβοὰ Πογυξαίοπι δπὰ ἰο [86 ἠδέ, διά 

Ὀγ ῖπο55 οὗ 115 σγϑίηρ, [δὲ ΠΟΥ 5}}4}} Ὀσίην 
ξοϊά δηὰ ἱποθηβο, δηὰ ϑδονν ἔοσίῃ [6 ῥγδὶϑοβ 
οὗ ἴδ [ογὰ. Ἡδσετο δ: Ῥεῖοσ Ὄχρ]αῖηβ ἴΠ6 
ΒρΙ [Δ] τηοδηΐϊηρ οὗ [πΠ4ξ ῬγορῃθοῦΥ πὰ βμοννβ 
ἰ(5 ΤΙ πιοηῖ, 8δ68 Βόνγενεσ ποΐε ου 2 Ῥείεσ 
1. 3. 

«υὖο δαϊδ εαἰϊρά γοιι ομὲ 9Γ᾽ ἀαγ πε. ΤῊ 
ΔΌΡ 1685 Ὁ ϑροςῖδὶ ἔοσγοθ ἴο Οδηζο σοηνογῖβ 
Ὀγουσδὲ ουἱ οὗ ἴδε οἴ] πίζῃξ οὗὁἨἁ Πραι οηίβηι, 
δῃά ΠΟΥ͂ ἀρρθᾶσ ἴο δᾶνθ ὈθθῚ τοτα ἱπΊΠ16- 
ἀἰαῖεὶΥ ῥγεϑεηῖ ἴο ἴπ6 Αροβίϊεβ πιιηά ; ποῖ 
1πδἱ τείογρηςσο ἴο [ονν 8} σοηνογίβ 15 ὀχοϊυ θα, 
οὗ σοῦ ἴπθ Ὀδδὲ ἱηξοιτηθὰ πδὰ Ὀθοη Ὀυΐ 

ἰΕἶγ Θη ρηϊοπθά, ἃ νοὶ] Ὀείηρ ονεῦ {Πεὶγ 
εἴ. Δ ΟοΥ. ᾿ἰϊ. Σ4, δῃὰ οὗ σψἤοτῃ ἴΠ6 

ξτοδὶ τηδ͵] οὐ νγεῦθ ἴῃ ἴοίδὶ ἀδγκηθθθ. [1 ννᾶβ 
ἃ 5ρ6ςῖδὶ ργοπιῖϑε {πὶ [ΠΟΥ 5ῃμοιυ]ὰ πᾶνς ἐσ δὲ 
δῖ {1π6 σοπιίηρ οὗ ΟἸγσίϑῖ, 154]. ἰχ. χσ ἔ. : ς. 
Μαῖϊ. ἵν. τό; ἴ5 ἀραΐῃ [53], ἴχ. σ, “" Ατίϑο, 
β8πίης, ἴον ΤΥ ἐψψδέ 15 φοπιθ." ΟΕ, ΟἸοπι. Ἀοπι. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 2. 30. 

»ιαγευε οι] ΑΑ8 ἰταηϑοθηάθης δηὰ ἱποοῆς- 
οεἴναῦϊο : [6 φοΟΥΥ οὗ Ηἰπὶ νγῆο ἀννε] θεῖ ἰπ 
ὈΒΔΡΡγοδοδοὰ Ἰἰξῃϊ, σ Τίμα. υἱ. τό. 

10. Ῥίοδ ἐπ ἐἑνμι ῥα] ΝΟ ρϑβϑᾶρθ τῇ 
[15 Ερίϑι:]α ᾿ἱπαϊοδΐεθ τηοζε ἀἰϑεησνγ [δὲ 
Οεπῖε οοηνεῦῖβ 48 βρδοῖδ! γ ἴΠ6 οὐ]οςῖθ οὗ 
81 Ρεῖοῦ β δά ἀγεξ9. Ηδ ἄρτϑθβ ἢ} δῖ Ρδυ)], 
Κοηι. ἶχ. 1ς, 26, ψγο δρρ ϊε5 {πθ ῥρᾶβϑβασε οὗ 
Ἡροϑοδ 1ϊ. 21.-- δ ἢ ὈΓΙΠΊΔΓΙΪΥ ἴο 
τρξ τυ σεῦ ἐόντα δὰ ἀπε ἾΥ ἴο (ΟΟοηί 65 : 
δηὰ μὲ δαορῖβ ἴδ βαπια ογάογ, ἰσαηϑροβίηρ ἴῃ 
ϑγογὰβ οὗ ἴπε ργορῃεῖ. Ηδὰ 8 Ῥείεσ ἀϊγεςϊεὰ 
15 Ἐφ βι]ε 14}γν ἴο [οννιϑ ΟΠ βιίδηβ ἰΐ 
866ΠῚ8 ΤΠ ΡΟ551: Ϊ6, ΟΥ̓ ἴο 540 ἴῃς ᾿οαϑὶ ΠΙΡὮΪΥ ᾿πὶ- 
Ῥγοῦδοϊο, παῖ ἢθ βῃου]ά ανα σμόϑθη [ἢ 5 ἰοχῖ, 
δηὰ μάνα [οἸ]οννοὰ 81 Ῥδι], σῇοϑο Ἐρ ϑῖ]θ ννὰς 
ΟΕΥΔΙΠΙΥ ῥγόϑεηΐ ἴο δὶ5 πηϊπά, Ὀοϊὰ ἴῃ (ἢδ 
ἔοιτη οἵ ἴπο αιοίδιίοη δηὰ ἰῃ 115 δρρ)]!οδίϊοη. 
ἩΠ Προ εϊ ἃ οὔϑοσνος ἴπδὲ ἄν Ὁπρτγοϊυάιορά 
ΤΟΔΟΟΥ τηυϑὶ πδοάβ ᾿ΠῸῚ ἔΤῸπὶ [ἢ]5 ράϑϑαρο ἰῃαΐ 
δῖ Ρεΐεσς δα ἀγεϑϑεβ. Οδηῖο ΟΠ γϑεϊδηβ ; “" Ε1η].᾽ 

. 628. 
ὲ ποὶ ἃ 2εορί] Αὶ ϑἰηρυϊαυν ϑἴτοηρ Ἔχρσοβ- 
βίοῃ, ἱπιρίγίης ἴπδὲ [ΠΟΥ ψὴο ἰπ Οἢγίσὶ ἃτὸ 
ΟἿ6 ῬΘΟρΪΘ [δά ΠΟ τϑᾶὶ Ὄχίϑίθηςθ 45 5:0 ἢ ὈΘΙΟΓΟ 
{πεῖς σοηνεγβίοη, Βεοηροὶ, “(τὸ βῬοριυ}ι5 4}- 
ἄδτι, ποάυπι Πεΐ ρορυ]5." ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῃ ἃ ρϑου- 
ἸΔΓ 56η96 ἴγιιϑ οὗ [6 ΠοϊΟΤΟΡΘΊΘΟΙΙ5 ΠΊ455 Οὗ 
Οδη1 1165, 4] θη5 ἔγοπιὶ Οοά δηὰ ϑεραγαϊοα ἔγοπι 
Θάςἢ οΟἴΠΟΥ ΟΥ̓ τᾶσρ, ἰδησυαρο, οὐϑίοπιβ, δηὰ 
το] χίοη---ἴγυο α͵5ο οὗἩ ἴπε ννῇοϊθ ὈΟαΥ͂ οὗ σοη- 
νεῦῖβ, [εἷνν8 ἀπά Οδη 1165, ργευουϑὶ  δηΐδρο- 
ηἰπίῖς. 

αὐδίιοῦ δαάδ πο ὙΠ6 υϑ6 οὗἩ Ἁ ἴπ6 Οτεεκ 
ἰδη865 ΓΔΓΚΆ, Το ΔΟσΌΓαϊΟΙΥ [Πδη 15 ῬΟΒ51 018 
ἴῃ Επρ ἢ σουΐ ἃ ραγαρῆτγαβθο, ἴῃ6 ἀϊδιϊπο- 
ἔοι Ὀείνγεθῃ {πεῖν ἔοστηοσ επϊαΐς, οὴς οὗ υἢ- 

ΙοΙ 
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11 ΓελυΪγ Ὀδεϊονεά, 1 Ῥεβεες ἢ γοῖ 
88 β[ΓΔηρεῖβ δηά ρμἱ]ρτίβ, δὐϑβιδίῃ 

Ι. ΡΕΤΕΚ, 1Π. [ν. αἱ, 12. 

12 ΗἩανίῃρ γουγ σοηνεζβαϊίοη ἢο- 
ποῖ ἀπο ηρ πε 

ἔτοτα βεβαὶγ Ἰυθῖ8, ἩΓΠΙΟΙ νὰσ ἀραίηθς 28 ΤΠ 6Ὺ βρεδλὶς λρδίηϑβε γοὺ 48 δυ] άοεῖβ, 
τῆς 5011 : 

Ῥασάοῃοά πη, δπὰ παῖ ἱπῖο σις ἢ ΠΟΥ στοτα 
ἰγδηβξοστεὰ ὮΥ ἃ βίης]ε δςΐ οῃ ποῖσγ σοηνογβίοῃ. 

11. ΤΠ Ϊδ γόγϑα τηᾶγκβ [86 τηδίη αἰνίβίοη οὗ 
(06 Ερίβίῖθ. Ετοπὶ ἴδε Ὀορίπηης δῖ Ροίεσ 
[45 Ὀδθὴ σοποογηθὰ πΊΔ ΠΥ ψ ἢ ἘΠ6 ὈΥΙνΠ Θ 65, 
Ὀ]οββθίηρβ ἀπὰ ἀἰσπὶγ οὗ Ὀεϊίονετβ, δηὰ ννἢ [ἢ 6 
ξοθεγαὶ διπάληγεηίδὶ ὑσηςὶ ρίεθ νν Ὡ] ἢ ἔο ον 
85 ἃ ΠΟΟΟΘΘΑΓΎ σΟΠΘΟΠ]ΌΘΩΟΕ ἔσγοπλ ἴδοὶγ γοϊδίίοη 
ἴο Οοά: πὸ πον ου ἴο οχδογίδιοηϑ 
δῦουϊ {Ποῖσ γεϊδεννο ἀυτ65 ἴο οδδοὴ οἴδοῦ ἀπά ἴο 
(ἢο56 ψ ἢ ψνοπὶ (ΠΟΥ σοπιο ἰηΐο Ἴοοπίδοϊ, 
Ὑ 1 σρϑοὶαὶ σεΐίθσεηςθ ἴο ἴδο εἰτουπηϑίδηςαβ οὗἉ 
(06 πιεβ, ἴο [6 (επιρίδιίοηθ ἴο ὙγὩ] ἢ ΠΟΥ 
ὙΟΓΕ ΡΘΟΙΪΠΑΣΪΥ 6Χχ ΌΥ {πεῖγ Ῥγονίοι 
δϊῖ5, ἀπά ἴο ἴῃς εἴεοῖβ Ὡς ἢ [ΠΟΙ Ἔχδτρ]6 
νου ϊὰ μάν ἔογ ζοοὰ οἵ ἔου 1] ὑροὴ ἴδ 
ποαλίμοπ, Ὑ8Ὲ ἤγϑι ᾿π]υποῖίίοη5 ἄννο}}] Ὡροη 
[6 Ρυχγ οὐ 116, ννῆϊοῦ νου ϑρθοῖ δι 
αἴεςξ [86 τορυϊαϊίοη οὗ Ο τιϑιϊδηβ δηὰ ἐμεὶσγ 
ἰηβυδηοθ ὑροη Οδη.1165. 

11,15. ΕΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΡΟΌΚΙΤῪ ΟΡ ΚΙΕΕ. 

δείουε4] Ἐτηρδδίϊς, ἃ ἔοιτη οὗ δά ἀγδβ5 υϑοᾶ 
{ἴπῸ6 ὉΥ δὲ Ῥδυΐ, σ Οοῦ. χ. 14, χν. ςὃ; 
4 ΟοΥ. υἱῖ. σ ἢ Ὁγ ϑὲ [οδῃ, σ. "ϊ. 2, δηὰ ὃὉγ ϑὲ 
] πιε5. Ηδσχο ᾿ΐ ἰηϊσοάιϊιςο8 [ἢ 6 ἷ οἵ- 
τί] οΠ5, πλοϑί ΠΕ ΡΊΥ, 85 δῃ 4ϑπσυγᾶηςο οὗ σοοά 
Ψ}] δηὰ αβεςζίοη, ἰοταρεσίης σοργοδοῦῆεβ δηὰ 
δαάϊηρ ἔοτοε ἴο δηϊγοδίιοϑβ. 

1 ὀώσεεερ γοἢ Οἱ. Ἀοπι. χί!. σ; ἘΡΉ. ἵν, σ, 
ὝΏΟΓΕ 566 ποῦθ. 

ας “σἰγαησεγ: ἀπά ῥίϊγ;»»ᾳ} ΟἿ. 17, ΠΟΤ 
[δ ννοσὰ ““5ο] Ὁ γηη ᾽ τοργέϑθηβ ἴἢ6 σοηα ΠΟ η 
οὗ ἴῃοϑο νγῇο ἃγὲ δογὸ Ἵδ] δὰ "" βἴγαηρογβ,," Ὀυϊ 
ΤΠΟΓΕ ὈΓΟΡΕΙΣΙΥ “ ἀνε! ]εγβ ἰῃ ἃ κἴίγδηρο ἰδηὰ,᾽" 
(πάροικοι). ““ῬΙΪΣ ΤΙ ΠῚ5᾽" ἀοεϑ ποῖ ἜΧΔΟΙΪΥ γορτο- 
δ6ηΐ ἴῃ ϑοσοηὰ ννυογά, νυ ῆ]ςἢ ἰῃ ἱ. Σ 15 τορηδοσεὰ 
ἐς ΞΙΓΔΏΡΟΙΒ .᾽) 566 ποίθβ ἴποσο  ἰξ ἀεποίεβ 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ρΟγθῸπ5 νν 8 ἴδ κθὸ ὕρΡ {δεῖς δροάς ἔοσ 
ἃ 5ῃογί {Ἰπ|6, ποῖ 85 βϑξς θυ, Ὀυῖ 845 Ὑ᾽ϑβ οὐ ἴῃ 
ἃ ἴοτγοίρῃ εἰν οὐ ἰδηᾶά. Τῆε ῥδονιε, ἴῃς ἴτυς 
ςΟΙΠΙΓΥ οὗ ἴῃς ΟΠ βίη, 5 ἤδάνθη ; ̓νἤοΓο- 
ΘΥΟΓ 6 ΓΊΔΥ 6 Ἰνηρ οἡ οατῖῃ 6 8 θα 1141} ἃ 
ΒΈΓΔΠΡΕΓ. ΑἹ] 5 τὶ ρἢϊϑ, ιν οροβ, ἀπὰ ἀπ Υ 
Α16 ἀογνοα ἔγοπι 5 οἰ ἘΠ ΖΟΠΒΠΡ (866 ποῖθ ου 
ῬῺ]]. 111. 20) νυν ϊο ἢ 15 ἴῃ Ποάνθῃ ; 80 ἴπδξ [86 
ὙΟΙῪ χα ἰδίου οὗ ἴδθ Ὀοϊΐονοσ ἴῃ δρίγί[υδὶ 
(ΒΙηρ5 βεραγαῖθβ Ὦϊπὶ ἴῃ τΏοσο ΠΟΙ] ΘΟ γ ἔγοπὶ 
ΘΔΓΊΝΙΥ [Ὠΐηρϑ:; Ὀεσδιιϑε ἢ 158 οἰ Ζ θη οὗ μοᾶνθῃ, 
Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἃ ΒΟΙΥ παίίοῃ, δ 18 ἃ βίσαηρεον ου 

: 056 Β6 ἰ5 σοηϑοοζδίθα ἢ6 τημϑδ 
αὐδίδιῃ ἔγοπιὶ ροϊ]υϊοηβ ; Ὀεσᾶυθα ὨῈ 15 ἃ 
βο άϊοσ οὐ Οδτισὲ ἢδ τηυδὲ νγὰσ δραϊηϑέ ἰιι5ῖ. 
Τῆυ5 ΑὈγαῆαπα “" Ξοϊουγηοὰ ἴπ 1πΠ6 ἰαπὰ οἵ 
ἀλναδς 85 ἴῃ ἃ 5βἴγδηρε σουηίγΥυ,᾽,) δηὰ 411} [6 
ΔΙΠΔΙΟ ἢ 5 “ὁ οοη οεϑοα [ῃδ ΠΟΥ͂ ΨΨΕΙῸ βίγδηρ ΓΒ 

δηά ΡΠ τί π)5 (50) ΣΟ Γ5) ἀροῃ εαγῖὶ,᾽" Η οὗ. 

ΠΟΥ ΠΙΔΥ ὈΥ γομγ φοοά ννοσίβ, ψψὨοἢ 

ΧΙ, σΣ1. ὙὨῸ νογὰ “ ρ]ρτίπι" ἰηϊτοάιιοδα ἃ 
ἀϊετγεηξϊ, ᾿πουρὴ ἴῃ 1561 ἃ ἐΠ|6, τηοίδρδοσ. 
ονε ειδίν “1 ὍΔ 6 βοβΥ Ἰυκι5. (ΟΕ. 

Οϑιὶ. ν. τό δηὰ οπι. νἱῖ. 22. ὅδο οχίεηϊ πὰ 
Ἰπιιδίίοη οὗ 1815 ᾿π͵υ πο ἢ ἄτα ΘαΌ Δ} 1π}- 
Ῥοτίδηϊ; [ἃ ἄοεβ ποῖ, 45 Οὐδ νίπ δϑϑυπΊοβ, ἴῃ - 
οἰυάο 411 πδίυγαὶ! ἀδϑίγος, Ὀυϊ 411 [παξ 'π (ΒΕΓ 
ἰοῃἀθηςΥ γε ἀεδίσυςςινο ἴο ἴδ6 5οι], ἰμδὲ ἰ5, 
86 Ῥγιηςῖρίς οἵ 11ξδ, οὐ σαῖ μοῦ [86 'πῆοσ πιδῃ, 
Ὠοΐῖ 85 τεποινοὰ ΌὈΥ δάσο, δυῖ 85 ἴπ6 Ὀγίηςῖρ]ς 
σΑρΔΌ]6 οἵ υηΐοη τ [ΠῸ οριτξ, γεῖ 1120]6 ἴο 
5545: ΟΥ̓ ἴμ6 ᾿υ5ῖ8 ἅτ τηρδηΐ, ποῖ [δ6 
Ὠδίυγαὶ, δῖ ἴπο86 ἱπογάϊηδῖο, ἀρρεῖ ζε5 Ὡς ἢ 
ψνᾶρο 8ῃ ἰποοϑϑδηῖ ννᾶσγ ἀραϊηβί ἴδε 5βουὶ, ἰεηᾶ- 
ἴῃς ἴο σράυςεο 1ἴξ ἴο ἃ 5ἰδίος οὗ ϑδίανεσυ, δηά 
βηΔΙΪΥ ἴο ἀο5ίΓΟΥ 1ὲ δυο ϑ! ΠΡῚΥ. Αὐβεποπος 
ἰ5 [)6 βτϑῖ πηιονοπηεηΐ ἰπ ἴῃς σοῃῆϊοϊς ἀραϊηςὲ 
ἔποπι, οαυϊναϊοηξς ἴο ““ρυϊθης ἀναγ" ἴῃ ἴδο 
βτϑὶ νοσβεὲ οὗ 115 οεμδρίοσγ. Ὑπὸ Οτοεῖς ποτὰ 
(σαρκικός) τοηάετεά ““Ποσἢ γ᾽" οσσυγα ἔτο- 
ΠυσθηΥ ἴῃ δῖ Ῥδι}5 ορίϑι!θϑ, Ὀὰὲ ποῖ οἶϑβο- 
Ὑθοσο ᾿η ἴπ6 Ν. Τ᾿. 

«υδἰεδ, «υανὖὐ'ἢ ΤἬΘ ῬΓΟΡΟΙ τηρδηΐηρ οὗ [δ 5 
ΟΧΡΙΘΘΘΙΟῺ 15 “ὁ ΠΔΘΠΠΟὮ 45, ΟΥ̓ “ΒΌΟΘΣ 88 
ΔΙ δρλϊηϑί 1) (αἵτινες, ποῖ αἢ. Το νοτὰ 
ἐς γγΑΥ 1Π1}165 ἀςῖῖνο ἀρρτοβϑίοη, ἢοῖ 5 ΠΊΡΪΥ ἃ 
δίδίο οὗ ἀηϊδζοηΐβῃῃ. (ἔ. Ῥοϊγολγρ, Ἐρ. νΥ. 

12. εοπυεγιαίίοπ ῥοηεσ] (ΟΟμνοσβδίιοη 15 
δε Βεῖα 5 ἴῃ ςἢ. ἱ. 15, 17, ἴῃ 115 ῥγοόρεῖ 
ϑ6ῃ56, 85 Οουϊννατὰ σοπάμςϊ, ΠΔ40115 οὗ 16, Ὁγ 
ψοἢ [Π6 ἵπηεῦ σης ρα 15 στηδηϊεοίοα ἃπά 
αἰϊοβίοα. [{ πιυδὲ Ὀ6 ““ δΒοποϑί,᾽) 11. "6 Βεδυῖ!- 
01," οὐ “1Α1γ,") δὴ δχργεβϑίοη Ἴοσηοη ἴῃ 
οἰδβϑὶςδὶ Οτοεῖς, συςἢ 85 ΠΊΔΥ δἰίγαςϊ δηά οοτ- 
ταδηὰ δά πγγαϊίοη δηά εδϑίθθη. 
ὥριο ἐδε Οεπε 41 ἴο ψψΒοπλ γουῦι ξΟΥΤΕΤΙΥ͂ 

Ὀεϊοηροά, οὐ ἀπο οπὶ γοὺ [ἰνεὰ, ρᾶγ- 
ταἰϊκίηρ 1π ἘΠΕΙ͂Γ ὀχοθβϑϑβ. 

«υδεγεα.} ΟΥ, ἩΒοΣοῖπ. ΤὍΤὨΪ5 οχργοββίοη 
οἰϑονσμοσο, Μασ 11. 19, τηθδῃβ "δὲ ννῃδί {ἰπγ6 
ΑΟ. κα ἰοηφ 44)}} ἴσα ἰξ [8 σδῖποσ ἴδε 
οβπῖῖα ϑθῆϑο, ἐ"ἰη ννἢδὶ,,") ὁ. 6. ἢ 1ῃ6 ΥΕΙΥ 

Ροϊπί τνδὶςο ἢ ΠΟΥ ἰ5 αἰπιοά δἵ ΌΥ Ἵδὶυπηηῖου5 
ΤΑΙ ορτοθθηϊδιίοηθβ. 80 ἴπ Ἀοπὶ. ἰϊ Σ, τετὸ 
1 15 ῬΡΥΟΡΟΥΥ τοπάογοὰ “ὁ στ πογοίη. ὙΠα ρῥοϊηϊ 
ΒΟ ννᾶ5 ἴπ6 οὐ]οςῖ οὗ βυσὰ αἴίδοκβ νγὰβ 
Δηὰ ἰ5 [6 βρϑςϊδὶ τηοάδ οὗ ᾿ξ ἀϊδ σιυϑηϊης 
ΑἸ γιβεδης, 845 συςῆ, ἔτοπὶ τηθη οὗ ἴδ τνου]Ἱά, 
Ὑνβεῖθεσ [οννϑ οὐ ΟδηΕ]68. 

ἐδ» “ῥεαξ αφαὶπεέ γομ α: ευϊάοετ.} (Ὦγῖ5- 
Εἰλῃ5 ὑγογθ βρϑοῖδιν αδἰἱδοκοά ὈΥ͂ Οδηῖ 165, ξοπο- 
ΓΑΪῪ δ ἴδε πο ζαίίοη οὗ Ἰονγβ, οὐ Ρολὶοδὶ 
Ετουπάβϑ 45 δηοίηϊθβ οὗ [πο βἰδῖε (οἴ. Αςῖϑ 
ΧΥΙΪ, ό, 7): οὐ τεϊϊσίουβ στουῃάς 845 δἰ ποίϑίβ, 
ἐ.6. το]οσης ἴπ6 οὈ]οςῖβ οὗ πεδίμοη νοσϑδιρ: 
οὐ οἰἴδις 8] στουπάβ 85 ἱπίσγοάυςπρ υηϊανσίυὶ 
ςυδίοπιβ, ἀπά, 85 ἱξ νγ8 ὑεϊϊενεοά, ἱ 

1168: τῃδῖ, ἔνδετε- "τ, ΚΡ 



τ. 13. 

ἴεν 58}8}} Ὀε 9] 4, »]ογγ Οὐοά ἴῃ τὰς 
ἀλγ οὗ νἱβιδτίοη. 

112 ϑυθηλτ γοιγβεῖνεβ ἴο δυο Υ οἵ- 

ἱπρυπῖγ, Αςἰβ χνὶ. 2ο, 2:. ὙΠ6θ6 Ροϊηί5 ἅγὸ 
ΠΟΙΏΠΙΟΗΙΪΥ͂ ἀἰερεοὰ ὈΥ ορροηθηΐβ οὔ (μη ϑιίδη- 
ΠΥ, πὰ ἅτε Ξρεο δι] Υ ἡοῖςοὰ ΌΥ δροϊορ᾽ϑβί5 ἴῃ 
ἴδ. διθξὲ ἴνγο οεηΐυος. 866 ΑἸΠΟΏΔΡΌΓΔΒ, 
“Αρ.᾿᾽ Ρ. 6: ΟἸίεπι. ΑἸοχ. " δίγοιια. 11. Ρ. 701, 
αικὶ ἰμς ἰλτρὲ ςο]]οοιοη οὗ ραϑϑαρθϑ ΌὈΥ ϑ'ΡΘΏΓΟΥ 
οὐ Οὔξει, ᾿ς. (εἰβιιπλ,᾽ 1. 1. Ρ. 210, οα. Βεη, 
]υσῦη Μασίγυ αἰἰπαϊεθ (ἤδθε ᾿ς δ] πιη65 ἴο 
7εαϊοὰ οἰ ϑθαγίες ϑεηῖ ἀρουϊ ΖῸΓ 1886 ὄχργεβθ 
ΡΌΓροϑο οὗ ἀείλημίηρ ΟἸ γι ϑείδηβ, 5ε6 " Ὠ14]. ς. 
Τιυχρδ.᾽ ᾿ς. ΧΙ. ϑυεῖοηϊι5 υ865 (6 1,411 
ποτὰ "παϊοβεὶ, ΜΆΘΟΙ ἜΧΔΟΏΥ σοτγτεβροηάβ ἴο 
δις, τῇ ἀδξοῦ θην Ομ τϑίίδηβ δὲ ἴΠ6 τἰπὶ6ὸ ν 
[15 Ερ!ιϑῖϊο νυδβ υυγοη. Ἡοῦγενν δηὰ Οεπῆϊε 
(λησῦδης σεσὸ οὗ σουγϑο ἈἸ1Κὸ οὐ]εςί5 οὗ βυςἢ 
οδἰυσιῖοβ, θυϊ [6 Ἰατῖογ νετα δου ΠἸΑΥΙΎ Παῖο- 
ἢ} ἴο (δε Οεπ 165 38 δροβίδίοβ ἔγοπι ποῖ γ 
οὔτ γε σΊοη : δηὰ σοηϑιἀστιης (ἢ6 σμδγαοῖοσ οὗ 
ΤΏΔΩΥ Τοηγεγίς Ὀεΐοτε (ΠΟΥ σγεγο γεβοιθα ἔτοπὶ 
ἴθσ ὈῃορολκΆ 0]. ρΡοΪ]υϊτίοη οὗ Περι μοηΐδα (ςξ. 
1 (ος. Υἱ. 9. 11), ἰΐ 15 ποῖ βυγργιϑίην ἰῃδῖ 
5.ΤΟΏΣ ῥγο) υάϊοεβ γεγο οδηϊετίδιποά, δηὰ τμδῖ 
ΟΔἸυτηηϊεβ Ἰηνοηίεὰ Ὀγ 6 ἀελαϊγ οποηλῖο5 οὗ 
ἴδε Οἴοθβ νγεσε σαν δε ενθὰ Ὁγ ἴῃς Οεη- 
ἅ|εβ. δ: Ρείεσ Βδ5 εαςῖι ροίηξ ἀἰβε ΠΟ ΕΥ ρτεβθηξ 
ἴο ̓ π5 πιϊπά ἴῃ [ἢ]5 δηὰ ἴῃ ἴδε ζοϊϊονηρς οχ- 
Βοτίδῃοηβ. 

ὃν γοωγ σοοά «υογὰ] ΤΠ6 54π|6 'χοσγά ροοά, 
οὐ δοπειΐ, υξοὰ αῦονθ, Α ροοά Ἴοηνογβδίίοῃ 
ΤΠΔΏ [οϑτο ἰη ροοά νψόσκϑ. 
, αυδιοῦ δεν «δαδί ὀεδοί4)] ΤὮδ δπίγε ρῆγαϑα 
Ἰαρ 165 1[μδὶ 25 ἃ τϑϑι!] οὗ οοά νγοσκβ ὙνὩὶ σῇ 
Οεμίε5 οὔϑεσνε ἃ5 ϑρεοοϊδίογο-- -ἰῃ ννοσὰ ἰ5 
Ἐρρ δὲς, ἱγιρ ΥἹηρ σΑΓΘ ] ἱηθρεςοη (ΟΠ πηι, 
βροςδηάο οὔϑεγνο).--- ΠΟῪ ΤΏΔΥῪ ἰοᾶγῃ ἴο βἰοσι νυ 
Οοά, ἴο τεςορηῖίϑὸ Ηἰβ5 ψνοσκ ΠῸ φταΐεξαὶ 
δάπηϊγαῖοπ “ἴῃ ἴπ6 ἀδγ (ταΐ μεσ, ἃ 8.) οἵ 
τιϑϊδὔοη." ὍὨ15 ἰδϑὲ ἜἘχργοββίοῃ πιϊρδς ΠΡ ῚῪ 
αἴδεν ἃ νἱϑιϊδίίοη οἵ ᾿πάσπιεηῖ, {μ6 Ἰυάφτιηεηΐϊ 
αὐ ἴῃ ἰλϑὶ ἀλγ---ἃ τηθδπίηζ, Βονονοσ, ηυϊίς 
ὈπσυΔΌΪς ἴο ἴδε Τοηΐοχί, ἔοσ [πὸ Οδπιῖ]65 
ΜΟΙ] ΠΕΤΔΙΠΙΥ ποῖ ἴδε Ὀσίηρ ἴο τϊηὰ [Π6 
ξοοά ποτκϑ οἵ ΟΠ σιίδης, ΟΥ ΕΒοῖΓ οὐ οὐ- 
ϑεῖγαϊίοη οὗ {πεπι---Οῦ ἃ5 ἰῇ Οἴδοσ ραϑϑᾶροθ 
“ἃ γιοιϊδίίοη οὗ ρυδοθ᾽" (50 [κὲ Χῖχ, 44: 
θαι. 1. 24; εἴ. ιν κά. [}..7,. 12; χνὶϊ. το; 
8:5 δἷθο ΟἸεπ). Ἀοπὶ. ὁ: (οχ. 1,.}, 1. δ. 
ἴκῃ Οοα 5}2}} υἱϑβίς {πεῖσ βου ΐβ, σσβοπ [κα 
Τουγϑεῖτες. ἐμ ογ 58}} τεΐυσῃ ἴο τη 15 ϑῃορμοσγὰ 
ἐπὶ Βίξῃορ, ογ ΜΝ βίϊογ (ἐπίσκοπος). ὙΒεη 
ἴδε σεπϊεβ του Ἱὰ δοκηον οάρο [μ6 βἸΟΥΥ οὗ 
Οοά νιϊς ἢ μδὰ ργενίουϑὶυ θθοη πηδηϊ εϑιο 
ὑσουσὰ (ῃ6 τοῦτα οὐ Ομ ϑιίδηβ ; (9 ΕΤΔ5- 
τς, (δίον!υ5, (δίνη, δίείσξεσ, Η μου. δι 
Ῥεικτ Ῥσο ΔΙ Υ Βᾶ5 ἴῃ στηϊπά, ΤογίδίΥ 6 σὲ- 
οἱ ἰοὸ ουὖζ πρίπάς, Μαΐξΐ. νυν. τό, “[,μεΐ γουγ 
ἀξις, τρδὲ ΠΟΥ ΠΙΔΥ 566 γοιγ ροοάὰ ψοσκβ 
δὶ ΟΣ γουσ Βαῖμοσς τυ ςἢ 5 ἴῃ Βοάνθῃ." 
Τῆς οπιίβοίοη οὗ ἴδε ἁγίίοϊθ Ὀεέογε “ ἀδγ 

νεὼ 7ώ:1.----Ν οὐ. 1. 

ΠΟΡΕΤΕΝ,ΟΙΥΙ, 

ἀϊπαπος οὗ πῆδη ἔογ τῆς [,οτάἶβ 5αΐζο " 
ὙΠΕΙΒΟΓ ἴα 6 ἴο τῆς Κίηρ, 48 
ΒΈΡΓΘΠΙΘ ; 

Ἰπάοεῖοβ. [δ6 υποογίδι γ οὐἩ πὸ πιο; Ὀαῖ 118 
Ῥγοῦδ0]Θ οσουτίεηοθ ΠΟ ὑποχρεοςϊοα ἰ5 ἃ 
Ῥοϊηξ οὗ οχίγειηθ ἱτπιρογίδηοθ, υὑγροὰ οοη- 
5ίΔ ΠΥ ὈΥ ΟἨγιϑιίδη ἀροϊορϑὶβ δηὰ 1]Ἰυϑϊγαϊοὰ 
ΌΥ 186 ᾿ηἤυεηος οὗ ΟὨγιϑῖίῖδῃ ὀχδπιρὶθ ἰη 
ΘΑΙΥ͂ ἀρὸ5. Αοῖδοσ ᾿ηϊογργείδίίοη 15 ἀθίδη- 
5:0]6, Ὀμξ 1655 δυϊοὰ ἴο ἴθ ᾿πηπιοάϊαΐὸ σοῃ- 
ἴοχί. [{ ἴδιος [6 ἀΔΥ οἱὗἩ νἱϑιδιίοη ἴο Ὀ6 [Π6 
πιὸ οὗ ρεγϑοςσυίοη ἴπδη ἱπηροηάίηρ, οὐοῦ (ἢ Γ5- 
[ἴδη5, ἴο ψν ἢϊςἢ τοΐογθηςθ 15 πιδὰς [Ὠγουρδουῖ 
115 ΕΡίϑΞ[Ι6ὲ. 866 δβρϑοίδ!  εἢ. ἵν, χτ6---18. 
[1 16 {6 1μδῖ σοηνεγϑίουβ οὗ θη 65. ννογα 
σοπηπλοη δὲ 50. ἢ υἱϑιἰδίϊοπϑ, δηὰ οἰεςοϊθά ὈΥ͂ 
1πὸ ὀχδιρὶς οὗ μη ϑίίδη βυβογεγβ ἢ Ὀὰζ ἴῃ (ἢ 15 
Ῥᾶϑϑᾶψχὸ ϑὲ Ῥοῖοσ 15 βρεδλκίηρ οὗ ἴδ ρβεπογδὶ 16 
δηὰ ἀοπιοάποιυγ οὗ Ὀδ᾽ εν Υβ 85 ρτορα πη οὔ" 
ΒΟΓΨΟΓΒ ΤΌΣ ἴΠΕΙΓ Οὐ ΘΟΏΥΘΥΞΙΟΙΙ. 

18--17. ΕἘΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝΒ ΤΟ ΒΌΒΜΙΒΒΙΟΝ 
ΤΟ ΟΙΝΙ], ΑΥὙΤΗΟΚΙΤΙΕΒ, ΟΚ ΜΟΚΕ ΟΘΕΝΕ- 
ΚΑΙΠῪ ΤῸ ΕΚ ΟΒΒΕΚΝΑΝΟΕ ΟΣ ΤΗΣ ὈΌΤΙΕ8 
ΟΕ ΟΙΤΙΖΕΝΞΒ. 

Ετοπλ {16 σθηοσαὶ οχπογίδίοη ἴο ροοά νγογκ5 
δι Ῥοίεγ ρᾷβϑθὸ5 οὔ ἴο ϑρδςῖδὶ δρρὶϊοδίίοηβ οὗ 
[Π6 ῥσϊποιρίθ, ἀνθ !ηρ ἢ οὐδ ὕρορ ἴποβο 
Ροϊηΐβ ἢ] ἢ νεγὸ πιοϑί ᾿κεῖ ἴο δἴθοεϊῖ σθπ- 
[16 οΟΌϑοσνοιβ ἴῃ ̓ άριηρ ἴμ6 ἰοπάδησγ οὗ (γιϑ9- 
Ἐἰδῃ ἀος! πο. 

18. ογάδίπαπες οΥ »ιαη} 1.11. “( ΘΥΟΥΥ δυτήδη 
σγοδίίζοῃ,᾽ ̓  βόγε ἴθ ἴῃ ἴῃ6 ϑθῆϑο οὔ ̓ ηϑαςαξοη, 
ΟΥ 8ἃ5 ἴῃ ΑΟΓΡ. ογάϊηδηςθ: ᾿. δ. ΘνεσΎ δυ θοῦ Υ 
ςοηϑίυϊοὰ οΥ ἀρροϊηϊοὰ ΌὉῚ πιδη. ΤὨΪ5 τηθδῃ- 
ἴῃ Γοϑίβ οἡ ἴῃ6 δι Ποῦ οὗἩ [πὸ δ οδὲ Ἐδίθουϑ, 
ἐ.5. ουγ5. Ἀοπι. ἀρ. Αἴμδῃ. " ἀε ὅγη. Νὶς." 
Ὁ. 2)6; Ευποῦ. ς. Μαγςο. δρ. ϑοοσγαῖ. “Η. ΒΕ." 
11. 2:1, δηὰ ἰ5 δἀορῖοά ὈΥ αἴθ σοτπηπηθηϊδίουβ. 
νη δὲ Ζογα. «αἀε}] Βοῖδ Ὀεξσᾶιιδα “1Π6 

Ῥοννγοῖβ ἰῃδῖ Ὀ6 ἃτὸ ογάδιποὰ οἵ Οοά,᾽" Ἀοῃι. 
ΧΙΙ σ, ἴο ΜΒΙςἢ δῖ Ῥείοσ οοσίδι ηγ γοίοτϑ ἴῃ [6 
Ὠοχί νοῦϑα; δηὰ Ὀδοδιδ6 50 Ὀπιϊϑϑίοῃ ἴο ἸΘρῚ]- 
Τηδίθ διῖῃουΥ 15 ἃ τοδὶ εἰἴεοίυ δὶ πιοδπῃς οὗ 
τοτηονίηρ οΟὈϑίδοΪεβ ἴο ἴπε δάνδηςθ οὗ ἢϊ5 κίηρ- 
ἀοπὶ ; ἃ ὈΣΙΠΟΙΡΙΘ Ῥοννογί ἢν υτροὰ ὈΥ [υδίιη 
Μασῖγτ δῃὰ οἵδποσ θαυ] δροϊοριϑῖβ, 

το δε ἀδἰπρ) ὙΠ6 ΘΙΡΕΓΟΥ, 5ρθο ΑΙ ν βἰγ]εά 
Κιηρ ΌὉΥ Οτεοεῖκ νυυύυϊΐεῖβ; [Π6 ΟἿΘ 5110 ΓΟΠῚΘ 
ΔΌΪΠΟΣΠΥ ἴῃ πὸ Ἰαπάς νος 81 Ρεῖοσ ἢλ5 ἴῃ 
Τηϊπὰ, ὙΠ ΘΙΠΡΟΙΟΥ δὲ ἴδμδί {1π)|6Ὸ ννᾶ5 Νόσο, 
Ποῖ ΟἿΪΥ ποῖογίουϑ ῸΓ υπϑροα ΚΑ Ὁ ΪΘ στ πΊ65, 
δυΐ [6 δτβσῖ ρογβοσυϊοσ οὗ ἴῃς ΟὨγβιδησ, 
Π6 τῇδ ὑπάογ ννοτῃ ὈΟΐὰ δῖ Ῥεῖεσ δηὰ 81 
Ῥαυὶ βυβεγοά ἃ Ἰοηρ-ΐογεβθοη τηδτίγγάοπι.. ΤῊὴ6 
Ῥζεοορῖ ἰ5 1πογείογε ὑηΐνουβαὶ, Ὀϊμαηρ οἡ 16 
σοῃπϑοίθησθ οὗ 11] (μγιδίίδηβ ἴῃ {Π6ῚΓ Ὀγίναϊο 
ΠΔΡΔΟΙΠΥ͂ 85 βιι]οςῖϑ ; ἴῃ βονθγεί ἢ 15 5:0 ΓῈΠῚΘ 
Ὀγ {π6 οτάϊηδηςς οὗ πηϑη, 45 ἴἢ6 ρεοιβοηδὶ 
τοργοβοηίδιίινε οὗ 41} βροννεῖ ἱπβογεηΐς 1 ἴΠ6 
δίδίθ. 

Ν 
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ἐμοὶ ἐσ-. 16 Α5 ἔτεα, δηά ποῖ ᾿ υβίηρ 70. ἡμὰς 
τῆεπὶ ἴΠπδῖ ἅτε βεηῖ ὈΥ͂ Πὶπὶ ἴῸγ τῃε 
Ῥιυηϊδηπιεηῖ οὗ εν] άοογβ, δηα ἔογ ἴῃς 
Ργδῖβε οἵ τῆςπι [Πδῖ ἀο ννεἱ]. 

Ις Εογ 80 ἰ8 τῃε ν"}}} οὔ (ὐοά, τῃδὲ 
νν ἢ ννε}] ἀοίηρ γε ΠΠΔΥῪ ῥα ἴο 3116 ηςς 
τἢς ἰρπογδηςς οὗἉ ἔοο 5 ἢ πιβη : 

14. γψουεγπογ] Ὑπὸ Οτροῖ νγοσὰ 15 5ρ6- 
οἰδΠῪ ἀρρ θὰ ἴο Ῥγουϊηςῖδὶ πιδρϑεγαδίθϑβ. 

“επί ὃγ δῥὲμῃμ) ὍἘα πδῖυγαὶ ϑοαιθηςο τεετβ 
εἰ γ᾽ ἴοὸ ἴῃ6 Κίηρ, 5ίποθ πιδλρίϑίγαῖος τὸ ἴο 
Ὀ6 οὐογθά 5] ΠΊΡΙΥ͂ ἃ5 15 τεργεϑεηϊδνος δηὰ 
ἀοϊοραῖος, (ἢ. Οἴεδμι. ομι. ἐσ Οοζ. ΧΧΧΥ,Ι., 
ὙΠΟ ΔΡΡΑΓΈΠΙΕΥ 4]1}ις146ὸ5 ἴο 1Π|5 ρᾶββθαρθσ. ΤΠ 
τοίογθησθ ἴο 6 [οτὰ " δάἀορίεα ὈΥ 50πιὸ 
ςοπηηδηϊδίοιβ τεϑίβ ὩΡΟη ἃ σγοαῖ {γ ἢ, δηὰ 
δοςοχγάς νῖτ 81 Ῥδυ}}5 ἀυριπιοηΐ ἴῃ ἃ ρΡΑ59Α9Ὸ 
ὙΟΤῪ ΕἸ ΒΟΥ ςοττοϑροπαϊηρ ἢ [ἢ15, Ἀπ. 
ΧΙ. 1--τς, Ὀυῖ ἴδ 15 1655 ΟὈν]ΟΙΙΒΙΥ σοπηρσοϊοά 
νὰ 1η)6 ρτγεσοάϊηρ ννογάϑ. 
,ν δὲ ρυπιὀηιοηὶ, Κς. ὙΠ Ῥᾶββϑαρὸ ἀϊ9- 

ὈΠΟΌΥ χϑοορηϊθος ἴῃ6 ἰννοξοϊᾷ οὐὈ]οςξ οὗὨἨ [Π6 
Τηλρ σι γαογ---ηοῖ Ἰοδῖ δρῆῃῆς οὗ υπάϑὺ Ὠοδίῃθη 
τυ ]εβ---ἰο σποοῖς σγίπλθβ ΟΥ̓ Ρυ Πἰσηπηοηΐ δηὰ ἴο 
Ῥγοπιοῖθ ροοὰ ννοσκβ ὈΥ γενναγάϊηρ δπὰ ὑτγο- 
τοσϊίηρ ἴῃῆ6 ἀροηῖβ. Υ̓ΒΟΙΠΟΣ ἴξ γτοίεσσοα ἴο 
τῆς Ὠλινίηθ δοῦτοθ οὗ 811 δι πουγ, οὐ ἴο ἴΠ6 
ΒΌΡΓΟΠΙΘ Δ ΠΟΥ ἰῃ τ 5ἰδῖθ, {Π|5 1η]υποίίοη 
ῖ8. ἃ ΤοΔΥΚΑΌΪ. ἰπϑίδησθ οὗ (6 ἰαγρῦθο δπὰ 
ἸΙΌΘΓΑῚ Ὀγίποῖρ]ε5. πιδιηίδιηθαὰ ὈΥ 186 ΑΡοϑβί!θβ. 
[,αἴὸ νυ γ5, ἐς. 5. Βοίβϑιοσ, Ἀθηδη, δᾶνς ϑδἤθννῃ 
[86 Ξιιθϑοίδητ αὶ ϑουπάποβϑ οὐ Κ οπηδη Ἰορ!ϑ]δίίοη, 
δηὰ της δεΐιδὶ ὑγορτο55 οὐἩ ϑοςΐ4] ογάδγ, ὄνθη 
Ὁπάογ Νογο δ ἴπε ροτοὰ ΠΟΥ ὑπάθῦ σοη- 
βἰἀογαϊίομ, δηἋ Ὄϑρθοῖδ!ν ἴῃ {πῸ ργονίησοβ οὗ 
Αϑὶα Μίποσ. 

15. Τὸν “ο “4 δὲ «υἹ]} 9.) Οοά, ἼῚ Ι 
5 σοὐ δ ν1}} τὲ ΌΥ 5υςἢ σοηάιςξ γου 5ποιυἀ 
5:6 ης 6 σΔ]πληϊδίοῦβ, νγῆο ἴῃ ῃεῖτ ᾿ἰσηογδησο--- 
ἃ ΒΌ} Ὀδοδυθθ ΠῚ] ἰσποόγδηςθ (ἀγνωσία, 
ποῖ ἄγνοια)---οὔ ἴμ6 ἴγι!ς ῥυγίηςίρ] 65. οὗ (ἢ σί5- 
Κίδη5, 455 πιὸ ἴα (ΠΟΥ ᾿δῇ ἴο οὁν}] ἀδθάς, ποῖ 
ἴο φοοά ἀδοάβ; δπὰ ννῆο Ὀδοδυβα οὗ ῆδξ 15. 
ΠΟΓΔΏ(6 πλιιϑῖ 06 τοραγάθα 45 ἐοο] δῇ (8 βίσοηρ 
ννογὰ ιἰϑοα ὉγῪ δῖ Ραμ], Σ Οοτ. χν. 46), βεπβθ- 
655--- ἀοίοςϊ ποῖ πηογοὶν οὗ ταϊηά, Ὀυϊ οὗ Πεοασί, 
ὙΤΗΐ5 ἀρρ]ϊεβ, ποῖ ἴο [Π6 πιαρϑίγαίεβ, Ὀυΐ ἴο 
ἴῇοθθ Ψὴο ἰηνθηΐζ ΟΥ̓ αἰ Ἰβϑοτηϊηδίο ἔαἰςα σοθροσίβ. 
[πη [η6 Οτϑοῖκ τ[ῃ6 ἀοβηϊθ αγίϊοϊθ 15 ΠΟσδ τιϑοί, 
᾿παρ᾿ γίπρ, 1 τηΔΥ Ὀδ, ταὶ δῖ Ρεῖοσ ροϊηῖβ ἴο 8 
νν6}1-Κηονντ ο1455 οὗ δασιιϑοῦθ. ὙΠῸ νγοσά τθη- 
ἀογοὰ “" 5:||6ΠςῸ θ᾽ ᾿ς ΝΟΥ ϑίγοῃρ, “" ϑῖορ {Π6ῚΓ 
ππουτἢ5 ἃ5 ἢ ἃ σὰρ᾽" (φιμοῦν, 566 ὦ ΟΟΥ. 
1χ, 9; ᾿ Τίπι. ν. 18; Μαῖί. ΧχΙϊ. 12 Ὰ 

16. “1: ,εε, απά...Ἴἢ δ1. Ῥείοσ. γσεπηηάς 
τῆς ΟἨ γί ίη5 παῖ, δἰπουρὴ ἸΟῪ ἅγὸ {ΓῸ]Ὺ 
ἔγϑο, Ἰπάθοά [Π6 ΟἾἹῪ {ΠΥ ἔτγοα πηρη---ἃ Ροΐηϊ 
ἜνοΓ Ῥγεβθθηῖ ἴο [6 πτχϊπάς οἵ ἴπ6Ὸ ΑΡοβίϊος 
--ὐεῖ τηδῖ ἔποάοπὶ ἀϊὰ ποῖ ἱΠΊΡῚῪ ἸΙσθηβο ἴο 
Ὀγοαὶς [86 ἰᾶνγβ οὗ πηθῆ, Ὀδὶπρ ἴῃ δοϊ δηοῖμοῦ 

᾿ἸθαγΓΥ ἔογ ἃ οἷοκε οὐ πηδ᾽ οἰουϑηεβ8, 
δυῖ 245 ἴῃς βογνδηῖβ οὗ Οὐσοά. 

17 ᾿Ηοπουγ 41] σιθη. 
Ὀτγοιϊβογῆοοαά. Εδθαγ (σοά. ΗοπουΓ 
τῆς Κιησ. 

1ὃ δοιναηῖς, δέ βυῦ)]εςς ἴο γρωγ 

νγοσὰ ἔοσ συ δ)θσίίοη ἴο σοά. ὙΝνΩδὶ ἢ νχάγῃς 
ἴδετὰ ραίησί πχοϑδῖ βρϑςῖδΠν νγᾶ5 πλδίκιηρ ἴμδὲὶ 
Ἰθογῖγ ἃ ὑσοίοχι ἔογπαϊείοιηδις, ἃ σοτὰ Ὡς 
ἀοϑιρηαῖοβ ΠΥ Κιπὰ οὗἉ δον] (δαιναϊθῃς ἴῃ (μ6 
ΧΧ. ἴο ΠῚ), πιοδὲ ᾿πδα ΘηΕΥ πιδι!ρηϊεν, 
ΤΩΔΊΙςΘ, ἃ5 ἰη Βοπι. 1. 29; ΕΡἢ. ἵν. 21, δηά 1η 
{86 ἢγσξ νογϑὲ οὗ [ἢ15 σμαρίου ; Πόσο 1ἴ δυϊἀθητῦ 
τοίδυβ ἴο [6 δν]] δηὰ σείγασϊοσυ ϑρίγιὶ βῃμοννπ 
1η νἹοϊδτίοη οὗ ἰανυ. Εδ]5Ὲὲ ἰθδοῃοῖβ ἱπουϊςδίοα 
ἔνο τλδίη εἴτοῦβ. 7υἀδίζογ οἰδι τη ἐχοπιρ- 
τίοη ἔτοπι πυπιδη ἰᾶνγ; Οδης]ε ϑορῃ!ϑί5 σοη- 
τουηπάεὰ ἸΙθετῖγ ν 1 ετ Ἰ ηἴσπι, δηὰ ποἰά {πὲ 
δτᾶςο ἱπλρ] οἀ ἀδἰϊνεγαποθο ἔγοτῃ [86 χεϑίσγαιηῖς 
δηὰ ρϑηδ 165 οὗ ἀϊνιπὸ αν. δῖ Ῥοῖΐοσ 15 σᾶγε- 
ἔξω}, 45 τηγουρδους (πὸ ἘΡΊ5Ε1ς6, ἴο τειϊογδῖθ δηά 
δηΐοτορ ἴῃ6 Ἄχβοσγίαϊζίοῃβ οὗ 81 Ρδυ)], 5εὸ οσι. 
ΥἹ. ᾿γουρῃουῖ; ΟδΔ]. ν. σ2 ἔ ; δηὰ οἴ. ἰτϑησὺς 
ἵν. τό. ς. Ν.Β. Τἢο ψογὰ τϑηάογοὰ “ οἱοῖκθ," 
"ἴ. 4 σονεγηρ,᾽) 15 ἢοΐ ἔουηα οἰβονγῃοσο ἴῃ 
(6 ΝΙνΎ., Ὀαξ 1ἴ 15 υϑοὰ ΕΥ Μεηδηάοσ, νυῆο 
54γΥγ5 οὗ ὑυοδ {παΐϊ ᾿ἴ 15 [86 εστυεγὴπρ ΟΥ̓ 6υ}} 
ἀεεάς. 

17. Ἡοποιν αἱ »ορηἢ Αἢ Ὀπηΐνεγϑαὶ ρῥσε- 
σδρί, ποῖ, 85 ϑοὴθ οι ἃ ἤδγυθ [ἴ, ᾿ἰπηιϊοα ἴο 
ρΡεύβοηβ ἢ ἤοπὶ ΟΠ στ ΙΔη5 ἀγὸ Ὀσουρεξϊ 
ἰηῖο ςοηΐϊδοῖΐ 45 οἰζἴΖοηβ. [ἴ 85 ῬΓΟΡΔΟΌΪ ἃ 
ΒρΡΘοΪ4] χοΐογθησο ἴο ἴπῸὸ πᾶῖτονν δηὰ θχοϊυϑῖτο 
ϑρί τς σοπηποῃ ἱπΠ 411} ἀρῖοϑ ἴο ΤΟΙ Ὀγοίεβϑοῦβ οὗ 
το ρίοη, δηὰ ἱπουϊοδῖοα ΤΟΥ ΠΟΘ ΓῸΓ ΠΔῃ 85 
βιιςῆ, Ὀοδσίηρ [ἢ ἱπργοθβ οὗ ἢ5 αἰνπο οὔ ρΊη. 
Ηοουγ τυσὲ 6 ἴακοη ἴπ 115 ἡδζυγαὶ 5656, 
ΠΟΘΙ ΠΟΥ Ἰηγοϊ ηρ τπηά 6 51 ὈΞΟΥνΊ ΠΟΘ ΠΟΙ ΤΏΟΓΟ 
τεραγὰ ἴο ϑοςί4] δηὰ ροϊτιςδὶ ἀπ! πς!]Οἢ5. Εδι 
Ῥτγεςερῖβ ἤᾶνθ ὈΘΘη ΠΊΟΓΕ ποοάθα ΟΥ̓ ΠΊΟΤΕ ποξ- 
Ἰοοϊεά. 

οι δε ὀγοίδεγϑοο ] ὙῊΘ ξΈΠΕγΑὶ ΒΟΠΟῚΓ 
τηιϑὲ τταηϑίοσηθα τηΐο ΟΠ γϑτῖδη ἴον οἵ 
ἴῆοθο ψῆὴοῸ ἔἕοστη οὴθς Ὀγοϊβογμῃοοά---ἃ νγογά 
ῬεσΌ]Π ΑΓ ἴο δὲ Ῥεοίογ, Ὀὰξ χργεβϑίηρ ἴἢ6 ἔσο τὴ 
τηοβῖ βίγοη δὴν Ἱπειι]ςαῖοά ὈΥ οὖν [,οτά---Ὀεῃρ 
Γορθηθσαῖς δηά οἰ]άγοη οὗ οπς ἘδῖΠΕΥ ἰπ 
Ομγςί. Ὑῆε ρῥγεοσθρῖ ἴῃ {15 σοπποοῖίοῃ ν λ5 
ῬΓΟΌΔΟΪ 5ιιρρεβίοά γ [πὸ ἔβοξ [πδΐ ἔῶϊΞε 
1οασἤογ5, νομοῦ [οὺν5 ΟΥ̓ ΟΘΠ 165, το ΓῸ σοπ- 
Βρί συ Ο1}5 ἔοΓ ΘΟ ΒΙ5ΓΉΔΈΓΔ] ἰοηἀθηςῖοϑ. 866 σ᾿ (οσ. 
ἱ, τοῦ. Ν.Β. ΕἸδπι. ΒΚ. μὰ [Π|5 νοσγὰ (ἀδελ- 
ΦΟΤη) ἐχ (ὐογ.᾽ 11.; ξο ἴοο Ῥοΐγοδῖρ, Ηεττηδ5, 
ΓΟηρις, ἈΠ ΤΊΔΠΩΥ ἰδίου υυγιῖογθ. δῖ Ῥεῖεγ 

Β66Π15 ἴο Ὦλνο ἤτοι τι5ϑὰ [ἴ. 
Ῥέαν Οοά, Ἡοποισ δε ἀἰὶμο ὙΠῸ ἔδαγ οἵ 

Οοά [5 υγροὰ ποῖ ΟὨΪΥ 845 ἴῃε εριηηΐηρ οὗ 
τνϑάοπῃ, Ὀὰῖ 1η τεΐεγθοηςς ἴο ἴῃ ργθσθάϊηξ ῥτὸ- 
σορῖβ. Ὑε αἀϊβι᾿πεϊίοη Ὀεΐννθθη δ βϑίοη ἴὸ 
ΔΟΣΠΟΙΠΥ δηὰ ἔθαγ ἀὰς ΟΥ̓ ἴο ἴδ6 Οἷγνοσ ἀπά 

Ιονο τὰς ΤΟΥ, 
ΕΣ 4) 
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πιλοῖεῖβ ὙΠΙΠ 11] ἔξλγ; ποῖ οὔἱῦγ ἴὸ 20 Εογννῆαϊς ρίογυ ἐς 2:, ἴξ σσβεη 
ἴδε ροοά δηὰ ρεπίϊε, θυΐϊ αἰϑο ἴο ἴῇ5 γε δὲ δυβεῖεά ἰογ γουγ ἔδυ ϊϊβ, γε 
[τονγατά. 5Π4]] τα Κα 1 ρδεθπον ὁ υς τ ἤδη 

19 ἔογ τι:ῖ5. ἐς τῆδηϊοννογίῆγ, [ἢ ἃ γε ἀο ψεὶ], δηά ἐξα ,}ῶον τὶς γε ἴακε 
ΠιΔη ἴογ Ἴοοηβοίεησς τονναγὰ (σοά δἢ- Ιἴ ρατίεηεγ, τἢ 58 ἐς ' Δοσερῖδϑὶς νυν τ ΤΟΥ, 
ἀυτε σηεῖ, κυβατγίηρ; ννγοηρίμ!!γ. Οοα. ἠχὼ 

[οτὰ οὔ Ἰε (εξ. Μαῖῖ. χ. 28) νγὰϑ βρθοῖδ!γ ἴο ονθὴ “" ἔδασ ̓" ἴῃ 4]]} 115 Ἰοριεἰπιαῖο υννοσκίης : δυῖ 
δε Ὀοσπια ἴῃ τηϊηα, 85 Ἔχετηρ ῆρὰ Ὁγ δὲ Ρεῖεσ ἰἴ ἀοθβ ποΐῖ ἱποϊυάθ ον]! σοπιρ]ίδπος, συςἢ δ5 
Ἀπηϑεὶξ, Αςῖϑ ἵν. 19, ἀπά ὈΥ 4}1 (γιϑιίδῃ οοῦ-ὀ γ)ὲ8 ποϊὰ ὈΥ Ἀοπιᾶπη ἰορίϑίβ ἰο θ6 ἃ “μὴ ου 
ἴξεδοτξ δηὰ πιδγίγτβ. ὙΠῸ δηςποπιίδη πδὰ ἴο [πε ραγῖ οὗ ἐγεθάπιθη δηὰ οἱ πεορισἱδγ οὐ 186 
ἰεᾶγτι [86 ἔεασ οἵ σοά, ἴδε Ζεαϊοῖ ἢἰβ ἀυγ ἰὼ ρατγὶ οὗ 5Ἰανθβ. Οἵ, ϑϑῆθοδ " (οηΐγ. 1ν. Ῥγοὶ. 
δε Κίηρ. ““Ἡοπουγ" ἴῃ (με 1αϑὲ οἰδιυιϑο ἰ5 δηὰ Βοίβϑίοασ, “14 σε βίου σοπηδίπά," 11. Ὁ. 
δὴ σὸν πρῇ ἴη 186 ῥωστι ἀρ στὸ - ῷ 3894, δΔῃἀ 566 ποΐθ οὔ οπι. ΥἹ] ας. 

ἃηᾶ βοῦγοε οὐ 41] δυϊβουγ. - 19. ἐδαπξευογίδγ}} [1(1ῖ. “ἃ στδσθ." Ὡς ἢ 
ἀῤῤοϑετυς νος 5. ζβαγαςιεπβες οὗ 51 ΤΙΣ τθδῃ 1ἴ 15 δ] οἴπεςξ δηά ρῥγοοῦ οὗ ἀϊ- 

ΤΕ νἷπο στάςθ; δυΐ ΠοΓῈ τλογ6 ΡΓΟΌΔΟΪΥ “ δΔοςσορῖ- 
15-.-1. ὨὈΌΤΙΕ5 ΟΣ ΘΕΚΨΝΑΝΤΒ; ὙΠΕ 8ΔὉ]6 ἴο σοά;," 85 ἴῃ ἴῃ ἰαϑῖ εἶδιιϑο οὗ ἴθ ἔο]- 

ΕἘΧΑΜΡΙΕ ΟΡ ΟῊἩΒΙΞΤ. ἰονῖπξ ΠῚ τὰ Ἐ εν 
. ΚΟ ΩΘΗΩΡ ΣΟΙΟΩΤ. 1 ΓσΟΏΘΟΊΘΠΓΘ 

αἷς ΠΥ, ΩΝ Π ἰὴ ̓Ν Ἶ ἘΠῚ οἵ σοά," δὴ ἐχργεββίοῃ υνῃΐς ἢ ΡγΟΌΘΟΙΪΥ πιθδηβ 
Ὑϑρ ΑΚ ΡΓΟΡΕΓΙΥ ἀοπιεξῖὶς βογνδηίς. Τῆ πη οηϑοουδπεββ οὗ {86 Ῥγέϑεπος ἃπά βουνοῦ οὗ 

: : . Οοά," ςἔ χ Οον. νυἱῖ. 7, οσο “" σοῃϑοίθησθ 
(συ ςἢ οσσυΓϑ Ὀυζ ΤὨγῖςο οἰδοννῆογο, ἔκ ΧΥΪ. -Ἴ Ἐπ μήτοι 
ἐξ: Ααῖς χ. 7; βσπι. χῖν. 4, Ὑ ΠΕΓΕ 586 ποῖ Ε) οὗ :ἀοἷς᾽ πιδᾶπμβ ὁ" 4 σοῃβοίοι! 6] 16 1η [6 

'5 ἃῖ Οῃσθ ΠΊΟΤΘ ΦΕΏΟΓΔΙ---οηοε ἰξ ἱποϊυάε5 γΕΔ] ΠΥ οὗ ἔα]5ε βοάβ," ϑδιςἢἘ σοπβοίουβπεββ ἰηῃ 
ὰ Ὦ (86 (δ γβίιδη ἱηνοῖνοβ (ἢ6 τεσορηϊτίοη οὗ 4]} 
τ ΟΠ 5 τες ΡΊ ̓δο ως ἀυτε5 ἤοννίης ἔγομη οὐ γοϊατίοη ἴο σὰ, ὙΤὨΘ 
δοσοτάϊης ἴοὸ Οὔδοκ ὑβᾶρε δὲ πεν ἀξρθη ἡ νογὰ 15 ρεουαγ ἴο 81 Ρεοίεσ δπὰ δι Ρδυ)], 566 

᾽ 

πιοτηδετο οἵ ἃ πουβθῃοἹά..- ἀπά τηογε οουτίεου: [ΠΠΟἀ. ἴο Αςίδ, Ρ. 342, ἢ. 2. ΟΟΥ ΑΟΨ. 
ἴοσ Ὀοΐῃ τοβϑοηβ ποίἰςοϑῦ]α απάὰ ἱπιροτγίδηξ ᾿θ θυνρ. ἀρ ρὶ τουους ἴῃ [15 πιοδὲ ῥγᾶςίοδὶ Ὀεᾶγ- 
ἴῃ [5 δεδσίηρβ ἃ τὰςτς8] τεδομίπρ. 812- ὙΡΝΝΣ τὔν ς Ὡνν 
ΤΟΙ νγῶβ ἐν ἐοπειοη ΠΟΠΙΓΑΤΥ ἴο ινέτε πεγίης «ὐγοπς βιϊϊν ὙῊ5 ΤρΔΥ ποῖ τεΐεγ 
Βαπιδη ΠΕ, ἀπά 85 δυο ἀοοπιοὰ ἴο ρᾷ5β ἀϊτεςαν ἴο ἴδε ςαϑε οὐ (μη βιίδη ϑεγναπίβ ροῖ- 
ἅπαν ὑπᾶερ [δ ἱηῆσεηποο οὗ Ομηςιἰδηϊϊν.: βορ. ϑέσυϊεα ἴον {ΠεῚΓ ΤΑ] 1} ; Ῥυϊ 18 ἀπάουδίεα!γ 

: 7: Ἰπο]ἀ65 ἴπσπι, δηα νγᾶ8 Ργο Δ ὈΪὉ ϑυρροϑίοὰ ἴῃ τος ἴεπι δηὰ Ἰλῖθοά ὈὉῪ ΟὨγϑιίδη ᾿ : 
»ηηείρίες ὀαξῤθν πβον: ΤΟΝ μοῦ Δ, το Ἰόν, ΕἼΣ ἘΡΒΌΚΘΗΘΙ Ὀγ ἴῃ ΠΕ ΌΘΠΟΥ οὗ 5.0ἢ οσσιΓ- 

δῖ Ρεΐετ᾽β ργεσερῖ ρ0]165 ἴο δοίῃῃ οοηῃάϊ(ϊοηβ : 
δυῖ αἵ τὶ {ππὸ ἴμε τεπιρίδτίοη ἀραίηβὲ Ὡς ἢ 20. Σὸν «υδαὶ κίον ἐς 11] 4 ΟἸοΥΥ " Ποῖθ 
1ἰ ΤΑΓῚΝ νγῶ5 ἃ ῬΘΟΌΣΙΑΥΙΥ ΕΥγΙῚΡ οὔθ. [ἴ ννᾶ ἀοδβ ποῖ πλϑδῃ “"σλι156 οἵ Ὀοδϑείην, ἃ αἰ δσεηῖ. 
μιλγὰ ἴο τϑσοης!]α ἰεπηρογαὶ Ὀοπάδρο ἢ 5σρ-ὀ νυογὰ Ὀοίηρ υϑοὰ ἔοσγ δῖ, Ὀυϊ γείετβ ἴο {86 
ΤΟ] ΠΙεττγ ; βαγάεϑὶ νυ βθη πλδϑίεγβ ὑγογὸ ἰηῇ- εἰεςξ ργοάυσοά Ὡροη οἴδεῖβ Ὁ βοοά ςοπάιςεῖ. 
ἀεἰβ, πὰ 85 βιισἢ Πἰκεῖγ ἴὸ ἔτεδῖ τπεῖσ βίαν ὙΤΠΕΥ 0] τη δπὰ 5  ποίδιηρ οὗ βυςῇ σοη- 
ἘΠῚ ρου τ στο γ. ὙΠὲ αἰ ΠοΌ ΕΥ̓ τ ἀιυςὶ 1 ἴπ6 ρυπιϑῃγηθηῖ 6 ργονοκοά. ὙΠῸ 
ἴανε Ὀδεῃ δπμαηοεά ἴῃ ἴπῸ 856 οὔ Ἠθῦτογ ννογὰ (κλέος), σοπιητῆομ 1ῃ Οἰαβϑίσαὶ ννγγίζετβ, 
Τὐηνετῖ5, ὈΥ̓ ἴπΠ6 ἘΔΌὈΙΠΙς4] τπηλχίπὶ ἴπδξ 4 ἄἀοθ5 ἢοῖ ΟΟσῸΓ οἰϑοννῃογ 'π {Π6 Ν. Τ' 
εν ουὐξῆϊ ποῖ ἴο Ὀδ ἃ βογνυδηΐ ἴο ἃ ἢοαίμθη," 7, «ὐδέεη, ες. ὙὍΠδ οτἱρίπαὶ Ὀγίηρθ οὐ 
ἀῃά οἡ πο οἴδοσγ μβληά ὈΥ {Π6 ρῥγίποῖρὶα οὔ 16 [86 δη{ 6515 πιοτὸ ἐοσγο ὈΪΥ “1 δ πηϊηρ δηὰ 
ἔϑρηθβ, 1πδὲ 'ξ 15 σοῃίγατυ ἰὼ ἴῃ6 ἴδϑ οὗ ὑυβεῖοα,᾽" “1 ννε]] ἀοῖπρ ἀπά βυβεηηρ." 1 
Ὠδΐαγε ἴο Ὀ6 8 ϑεγνδπὶ ἴο ΔΠΥ οὔθ ὅδε 50- ΠΊΔΥ 566πὶ βίγδῃρε {αὶ ἴῃ ΑΡροΟβίϊθ ἀρρθαῦβ ἴο 
ὑπεῖγ οἵ δἀροβίο!οδὶ ἰεδοδίπρ βίαπάβ οὐδ ἰθ γεσουρηΐβο πΠῸ πιοῆΐϊ 'ἰπ ραϊϊεπε οπάϊιγδηοθ οὗ 
πλκοά Τοηϊγασ ἴο ἴμαὶϊ οὗ ἔβηδίςβ ἴῃ 4}1} δίιςιίοπβ Ὀσουρῃξ οἡ ΟΥ̓ οἵ οννη ἔδυ] 5. Τα 
ἔχης, Ὑπὸ ρτδάιϊιαὶ ἰγαηβέοτιπαϊςοοπ ἰοπάἀΐπρ ἰγαῃ ϑθοπὶβ ἴο Ὀ6 (δὲ δἰ που ρὴ {Π]15 15 ἃ ῥδοιι- 
ἴο [86 ΗΠ] ὀχτηςσίοη οὗἉ 5Ιαν θγΥ 5 νν6}} Ὀγουρὴς [1τὶγ αἰ ΕΠ σῸΪ  ἡνΌγκ, δηὰ 85 βιιςῇ σπαγαςίογ εὶς 
οαἱ ὑγ Ρ, ΑἸ]ατγά, “1,65 Ἔβοΐανοβ σῃγέιθηβ," οὗ ΟὨτϑιδηβ, 11 15 Β  ΠΊΡΙΥ ἃ ἀϊπῖγ; ννβογθᾶς 
ἐκ ταδεο 1} 1,11. 9’ ΘΠ Εἰπρ γοιγϑοῖνεβ." ννἤθη τὴ6 Αροϑίΐοβ "' το)οϊσεὰ ἴμαῖ ΠΟΥ ἡ το 

, ἰο δὲ ΚΤοςυαγ] 1.1. τ86 ““στοοκεά," θυϊ σουπῖθα ννοΓ ἴο 5ιιἴογ βἤδλπιε ἔοσγ Η!5 
Ἰὰ ἴδε ϑεΏ56. "" ρέγνεγβε,"" Ὑυἰσἢ 5 Ἔχ ΟΙΪΥ εχ ΠΑΠΊΘ,᾽ ΠΘη ΔΙ͂ΘΓ ογο] δηὰ ΠΠ|6ρ 4] ϑοουγρην 
Ῥιεσοοά ὈΥ 5. ἐγονναγά,") Απρίο-ϑαχοὴ 7α»ρ- κ" 1ΏΘΥ 5ᾶπῷ ῥγδίβεβ υηῖο Οοά," Αςῖβ χνυὶ. Ὡς, 
“χαρά, ἀνεῦϑσαβ, ρογνοῦβιϑ; πότ ἰΐ 15 ἰῇ δηϊϊ- ΠΟΥ νη ἴἢ6 στον οὗ σρῃίθουβηθθθ, [ἢ 
ἴνκεεις ἴὸ “" ξεπί]6, οἵ, 88 ἴῃ6 ννογά 50 σὲπ- δίῃ Ἵᾶϑεβ ἴῃ6 βουνοῦ οὗ στᾶςθ 15 ἔθ], ἴῃ {86 
ἀτεά πιθᾶπβ, δηυ Δ0]6 πὰ Κίηάϊγ. ΤῊΘ ἀυγ [αἰΐζεῦ ἴξ 5 τπηδηϊ βίο ἴο 4}}] οὔϑβούνοβ δηά 
15 ἴδυ5 επίοτοοά ἰῃ 1.15 ἐ]16βὲ εχίθπε, Ἱπο υἀϊὴς 5 “" βΊογ." ΟΣ ϑἰάογ. Ῥεὶ. ' Ερ.᾽ 1μὈ. ν᾿ 

Ν2΄᾽ 
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Ι Εογ δνεῇ δεειηῖο ννεῦε γὲ 
οΔ]]οἀ : Βοςδιιϑα (ἢ γιβῖ αἷθο ευβεγοά 

196 ἷν. 21--24. 

γενεά ποῖ ἀραίῃ ; σσβεη ἢς βυβετγεί, 
ἢ6 τηγεδϊθηθά ποῖ; δῖ " σοπηπιίτιεὰ "Οι σα 

22 ὟΝἢο ἀϊά πο ἴῃ. ποιῖπεσ νν8 
σ0}}6 ἐουπά ἴῃ δἰ8 πιουῖῃ : 

22 Ἅὦο, ψῆεη πὲ νγᾶβ γενεά, 

4.4, “5ὔετίηρ ΤΟηΡΪΥ ννῖπ5 {πὸ πηροὰ οὗ 
σγοννῃβ, δ δἜεγηρ ἴοσ 14.115 15 [86 δεαυϊίαὶ οὗἉ 
ἀονῖ5." Οὗ 1υκὸ χΧῆ]. 41. 

σεκρίαὐίῚ ὙὍο 54π|6 ννογὰ ψΒῖςῖ ἀρονα, 
΄. τῷ, ἰ8 τεηάδεγοὰ “Ἐπδηκν ον.) ὙὍΠα 
τηραπίηρ ἈρΡρΘᾶΓβ ἴο Ὀδ παῖ συςἢ σοπαμςξ 1π|- 
Ρ] 65. 4 σδἰδῖθ οὗ ρύᾶοθ ἴῃ τοΐσγεποα ἴο σοά; 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂, ἃ5 50πΊ6 οἱ, δῃ δεῖ το τηρ {ΠΔΠ Κ5 
ἔγσγοιη σοά. σῇ [μκὸ 11. ς2. 

421--95. ὙΒε Αροϑβέΐθ ρᾶβϑϑὲ5 οἡ ἔγοπι [6 
ἀυΐγ ἴο ἔπ ταοῖῖνε. ρου ἴδ ἰον]εβε (τῖ5- 
(ἴδῃ δ6 Ῥγόβϑοβ. ἰπ6 Ὠιρῃεσ ρῥηηςρ!α; ἴδυ5 
Ἑςοπιδιπίηρ ργαςσίςαὶ ἐνεγγτάδυ ψοσὶς νυ [86 
5}01π|65ῖ τηγϑίεγυ οὗ γοἀεσηρίίοῃ. 

21. ἀξῥῥ ἐλ Νοῖ ἴο 5υβεγίπρ ΟΠΪγ, 
τουρῇ ἴΠ6 Κιηράοτῃ οἵ σοὰ τιυϑὲ ὃς οηἰοτγοὰ 
ἐς Ὠχοῦ ἢ πιυσἢ ἘΠ υϊδιίοη,᾽" Ὀὰϊ ἴο ραΐίθποθ 
ὉπάοΥ βυ θπηρ. 

δεεαισς Οργσέ α0 Ἐνθη δ, γουγ Μαϑίευ, 
Ὑἢοπὶ γὲ ῥγοῖεββ ἴο ἔοϊΐον : Ὀὰϊ [86 ῬΘΟΌΪΙΑΓ 
ἔοτος οὗ ἴδε Ἔχβογίδϊίοῃ 1165 ἴῃ [86 τηοῖϊνο οὗ 
δτιαῦθταυαο, 
“εν γ Ὁ} δίδουν, ἔοσ γοῦ; 50 ἴπε 

οἰάοσὲ Μ585. ἀπά θΑσὶΥ νοσβίοῃμβ, Ὀοΐὰ ἴῃ [ἢ 15 
δηὰ ἴῃ πὸ ποχί οἶδυβθ, δῖ Ῥϑίοσ Ὧδ5 ἴῃοβο 
ψνβοτῃ δ δά άγεβϑος ργοϑοηΐ ἴο ἢϊ5 τηϊπὰ. Ηθ ἰ5 
υγρίηρ ὑροη πιδὶ γοαιοα ϑεγνγδηΐβ (ἢ πιοβί αἘΠ- 
σα οὗὨἨ 41} ἀυῖῖε5. ΝΒ. Ἀσδίσμα δᾶ5 βἴγοης 
διξυτηθηῖβ ἴῃ ἔδνουγ οὗ δάορίηρ τῷ ἃ5 ἴῃ6 
{πι6 γοδάϊηρ ἴῃ [15 οἰδυϑο, ἀπά γοῦ ἴῃ ἴἢ6 ποχῖ. 

ἐαυυίηρ “ας απ ἐχαριρίε] Οὐ, Ἰοανίπρ γου: 
Βοῖῃ νγογάϑ, “" Ἰεανίηρ " δηά “" ΟΧΔΠΊρ]6,᾽) ἀγὸ 
ῬΟΟΌΠΑΣΙΥ εἰρῃαῖς. ὍὙῃθ ννογά ὄχδηλρὶ]θ 
ΤΩΘΔΠ5 ὈΓΟΡΟΙΥ “ἃ ᾿ἴπ6 οΥΓ ϑκεῖςἢ ἰγασεὰ ὉΥ͂ 
(6 ἴοδΟΠΟΓ ΟΥ̓́ ΠΙΓἢ [86 ϑοῃοῖαυ νγᾶβ ἴο 
το 4 ἰδίου οὐ ἄγαν 4 ἤριυγε;" 4 πηρίοὶ] 
ἐπογοΐοσε ποῖ τ θγεὶν ἴο Ὀ6 ςοηϊεπιρίαίοά, 
Ὀυξ ΘΧΑΓΕΥ ςορὶοὰ, ἰἴπθ ἔογ [ἴπθ, ἔδαζιιγο ἔοσ 
ξεαῖυτο. ὙἼΤῆῇῃ6 νοζὰ ἰ5 ρεου]δαγ ἴο δὲ Ῥείογ, 
δηά 15 Ἑ“δαγδςίογιϑῆς οἵ ἢϊ5 οὐνῃ οἷοβα πληυΐο 
δάδμπογοηςθ ἴο ἢ Μαἷςίογ᾽β [οδοῆϊης δηὰ ἱπ}12- 
τἴοη οὗ 85 Μαϑίοσ᾽ 5 Ἅσχδπιρίθ. [{15 450 πο- 
ἘΙΟΟΔΌΪῈ 85 Ὀείης δάορίοα ΕΥ̓ οαΥἢγ ΟΝ γισεδη 
τοῦθ, ὄβρϑοΐδ!γ ὈΥ ΟἸομηεηὶ οὗ ἈοπΊο, ἃ 
γουηροσ σοηϊετηρογατυ οὗ ἴῃ 6 ἜΡΟ Ε ἔθ! ονν- 
ψσκοῦ ἢ πἰπὶ δηὰ ἢ δὲ Ῥαυ]. 866 ἢϊ5 
ἐΒγϑοῖ Ερίϑ(ὶε ἴο ἴπ6 (σογ ηΔη5,᾿᾽ ν. 7, ἢ ΒΡ 
ΤἰἸσπτοοι 5 ποῖε ; ΧΥῚ. 17 δηὰ ΧΧΧΙΊΙΙ. 8. 
ΤὨυ5 4'5ο Ροΐγοδγρ, “δὰ ῬὨ}]}.᾽ Νν111. 2, 6υ]- 
ἀθηίΥ δἱυάίης ἴο [Π15 ραϑϑαᾶσο, 1,6 5 [Πογο- 
ἔοτο ἱπιϊϊδίς Ἠ]5 ρδίϊθηοο---οσ Ηδ ράνὸ υ [ἢ15 
οχδπηρὶε (ϑεῖ υ5 1815 ραϊίεγῃ) ἴῃ Η πλϑο].᾽" 
7 οαυ] ΤὮΣ Οτεεὶκ ννοσγὰ 50 γεπάσσεα ὁσουγβ 

ἐϑοπις ἰΌΓ 5, ἰεανίπρ ὰ8 ἂπ ἘΧΆπΊρὶε, τῆ ῤπεοὶῦ τὸ Πίπι τπᾶῖ Ἰυάρειῃ Τρ τ- αὐ, 
γον. γε 5μου]ὰ ἐΟἸΪονν 8 βἴερϑ : εοιϑὶγ: 

24 ἯΝἢο δὶ58 ονη 6] δῖα οὔγ 
51π8 ἴῃ Πὶβ οὐνῇ Ὀοάγ ἔομ τπε τες, ᾽δτ" 
τη ννα, Ὀεὶπρ ἀεδλά ἴο 51η5, 5δοιυ]ά 

δυΐ [Ὠγῖοο οἰβονβοτε (α Τίπι. ν᾿ σο, 24; Μαικ 
χνὶ. 2ο). [ἰ 15 εἰρηδίιις δηά ἱπιρ]ε5 εἶοθς 
διά ἀϊροηξ ΓΟ] ]οννίην. 

22. ἤῥο ἀϊά πο “ἰπ δῖ Ῥείοσ, ἴῃ βϑρεδιῖης 
οὗ Ηἰ5 Μαϑίοσ, ὄυϑὺ σονοσίβ ἴο ἴπ6 υἱίογδηςοϑ οὗ 
16 “« δριξ οὗ Ομγιοῖ,᾽" ἀννε της οὐ (ΠῸ ῥτγὸ- 
ἢοῖσ, "" νυ ἢ ἀδοϊαγοαά Ὀθξογθῃδηᾷ [86 Ξιιεν- 

ἴῃ58 οὗ ΓΟ γίϑξξ δπὰ ἴῃ βίοσυ ψῃῖο ἢ 5Πουϊὰ 
ΟΠ] Ἰονν,,) 1. 1χ. Ηδρτο δὲ δάορίβ ἴδ τογάϑ οἵ 
1ϑαϊδἢ 45 σοπλρ]οίοίυ ἀοϑογιθίηρ Η!5 δςοῖβ ἀπὰ 
ἔοο!ηρ5, συ ἢ σροςῖδὶ δρρ]ςοδίίοη ἕο ϑογνυδηῖϑ. 
ΤῊ ϑεγνδηῖ 15 ἰεπηρίοθα ἴο ἀεςεῖῖ---ἰῃ ΗΚ 1105 
νγὰ8 ΠῸ 1116: [τὴ6 ϑογνδηξ 15 ρσγονοκοά ἴὸ 
1Ἰηϑοϊοηϊ ἀπά ραβϑϊοπαῖο ννογά9--- σε Ηδ νυ5 
του ]οὰ δηὰ ευβξογοὰ Ηδ ποῖ μοῦ τον θὰ ποῖ 
(Πγοδίθηρα : 85 ἴπ6 1, οτγὰ σοπητ{6ἀ Ηἰ5 ολι.55 
ἴο ἴδ ομθ τἱβδζθοουβ [υάρε, 50 ἴμ6 ϑογνδηΐ [25 
ἴο Ἰἰοοῖκ υρ ἴο Ηἰπι 45 αἱ οπςθ ὃϊ5 Εἰχαιηρὶο δῃὰ 
[5 υδξο. [ἃ 45 Ὀξδη 05} τετηδσγίκοα τἢδὶ 
5 Δῃ ἴῃ (ἢδῖ ραβϑϑαθὸ βροώΐϑ οὗ ΗἸπὶ βρϑοῖα! ῦ 
ἃ5 ἴπ6 δεγυσπέ οὗ ἴ6 1 ,ογά. 

24. 72... δαγε οὗν “541 Ὅς ννοσὰ τεῆ- 
ἀογοὰ ὁ" Ῥᾶγο" [45 ἃ δἰησυϊαν ἔιϊπ6ς5 οὗ 5ἰζηῃϊ- 
βοδηοε : ἴἴ 15 ἃ βδουίῆς!] ἴοττη, σοῃϑῖδηςν υϑοὰ 
ἴῃ ἴῃς δορίυδλριπιὶ ἔοσγ οἤεγηρ βδογῆςε : ΒΕΓ 
ἰϊ ἱποϊυάος ἴννο τηθδηΐηρϑ, οἵ 1 οτὰ ἴοοὶ υΡ 
Οἷ 5ἴη8, δῃά ἴῃ Ἠϊβ οὐ Ὀοάγ νυ Ὡς Ηε 
οἴετοά οἡ ἴῃς ογοβϑ5 Ηοδ οχρίδιοὰ ἴβεηλ. Ὑ}16 
εχρ δηδίϊοη 15 δάπη θὰ δηά ργονεά ὉΥ [Ἂ 
νεῖ, Ηυΐδογ, Οτγίπηπι, ἀπά ἱπάοοὰ 811] σπΌ- 
4] οςομπηπιοηϊδίοτβΌ (Οτίππὶ 1εχ Ν. Τ.: 
[Ο]]οτο ρεσσαῖδ ἴῃ σγασοτῃ, 55. δ δὰ ραϊϊεηάο, 
ταοσϊεπάοηυθ ἐχρίαηάδ.) [ἴ τηυϑὲ δ͵5ὸ ὃς 
ποίοά [8δαϊ ψΒεη Ηδ ἴοοκ ὺυρ ουὔγ 51ης5, Ηδς ἴοοϊκ 
[Βόπ ΑΥΤΑΥ͂, ΘΠΔΌΪΪηρ υ.5 ἴο δ6 τά οἵἁ {π6π]. 

οπ {δὲ {γε} ΤΒῸ βᾶπὶὸ ποσὰ, σαῖμοσ ἃ 
ῬΘΟΌΪΑΓ ΟὨΘ, ἰ5 υϑοὰ ΌΥ δὲ Ῥεῖοσ ἴῃ ἴῃς Ἀςί5, 
οἰ. ν. 20; 8ε6 [πἰτοἀυςοῃ ἴο ΑΑΟςῖ5, ποῖε, 
Ῥ. 340. 

ἐδαὶ «ὐο, δεὶπρ ἀεαἢ ὍὝΤΠε σψοζγὰ σεράεσγοὰ 
“ἐ ἀεδά," δηά τπδΐῖ ΘΓ ῬγοῦδΥ 45 τὰς ὑεδὶ 
Θαυϊναϊοηΐ, τηθᾶΠ5. ὁ βαυϊηρ οδδϑεὰ ἴο εχισὶ," 
ΟΥ ἴο Ὀ6 ἸιΔνϊο ἴο 51ὴ5, ουὖζ οἷά, ος δοθείη 
δῖηῆβ. ἼὨῸ τοπιρίΔΌΟΙ ΠΊΔΥῪ δ τοΥΥὈΪΥ 5ἰ τος 
--- δὰ 1 ποῖ Ὀδδη 50 ἴἃ νψσου]ὰ ποῖ πᾶν ποεάοὰ 
ἃ ἁγίηρ ϑανιουγ, δηά δὰ ποῖ {μα νυοῦκ Ὀδεα 
οἰεσίυδὶ Ηδ νψουϊὰ ποῖ ᾶνα πάογίδκοη ἵ. 
Το υ8ὲ [6 ννογὰβ οὗ ἃ [νην ἴεδοδοσ, “ἃ 
ΠΕ] οης τα σι ΓΥ οὗ 5δοσγίβοθ, πη ὈΥ ἴδε 
σγυςχίοη, 845 Ὀουρῃΐ ἔογῦ τπβδὴ ἔγεοοπι οὗ 
ςοηβεοίθηοε ἔοσ {πε ρδϑοῖ, ᾿τοούοχχ οὗ νν}}} ἔοτ 
86 ξιΐυτο." ὙὙΒοπιβοη, ὁ Βαιρίου Ϊ,δςϊυγοθ᾽ 
ἔογ χϑςό. 



γ. 25. 

Ἶΐνε υπίο ΠρΡΗϊεουβη658: ὈΥ ΨΏοβΕ 
5[ΓΙ|ρῈ5 Ἵ σγεγε δελίεὰ, 

25 ΒΟΓ γε ὙγΕΓῈ 28 8ῆδερ ροΐϊηρ 
ΔΒΊΓΑΥ ; διιῖ ἃΔΓ6 ΠΟῪ τεϊυγηθά ὑπο 
ἴῆε ϑΒερβεσγά δηά Βιβῆορ οὗ γουγ 
8005. 

“δοιμμά ἰξθε ἐσιο τὶς διεοια πε. ΟἿ. Ἀσπι. νἱ. 
11. 
ὅν «ὐδοῖε «ἰγρε1 Τ1ἴ, Βν «υδοῖό Ὁτπαϊδθ, 

ῬΓΟΡΕΙΥ, ὈΥ ὍνΒοϑθα φυαΐς, 5ρεςῖδ!γ 186 {ἰν|ὰ 
τολτὶς ες ΌὈΥ βοουγρίηρ, ἔοσ ἴ86 βανεγίῖγ οὗ 
ΜΉΚΒ ἴῃ ΟἿΓ 1 ογά β ςᾶ96, 5.06. ποίϑ οἡ Μαῖϊ. 
ΧΧΥ͂. 26. Πα δΔρρ]οδίίοη ἴο βοσνυδηΐβ ὑγῃοϑα 
ΒΟΟΌΓΕΙΠΣ, Βοννενεσ σπιοὶ, ννουἹά 441} Ξῃογῖ οὗ 
[μὲ ᾿ἸηΠ!ςϊεὰ Ὀείοσε σγυςχίοη, 15 πδίιγαὶ δπὰ 
οὑτίουϑ. 

25. ὦ: σδκερ κοίηρ αὐἱγα}}}) ΑπΟΙΒΕΣ ᾿ππᾶρΡῸ 
ἔτοπι [52], 11]. 6. ((, 5. οχίχ. δὲ (ῃς οπὰ. 
ἴι πηρ]ο5 (μα τά δηά ρεπϊουβ σουγϑοθ 
τασῃς μάνα Ὀδε Πδίιγαὶ, ἃ5 [ΠΟῪ ννετα ἴῃ δεῖ 
41} Ὀθμϊ υπίνεγϑαὶ, θεέοσε σοηνογίς τγεγὸ Ὀσουρῆξ 
ἱπίο ἴδε ἔοιὰ δηὰ ρ]δοθὰ υὑπάογ (86 συϊάδληςε 
δικὶ οἄτε οἵ {86 ἤδδνθην Θπορμογά. 
μί ἀαγε ποαὺ γείμγπεά Οὐ, “Ὀυϊ γε τυγηοὰ 

ὅδοκ," ος, δ 186 {ἰπ|6 οἵ γοιγ σοηνεϊβίοη ; δὲ 
δεῖ τείοσβ ἴο δὴ δςξ ἴδβδη δεςοπιρ 5ποὰ, οὗ 
ΜΈΟἢ ἴθῈ οἴεςιὶβ πιυϑὲ 51}}} σοπεπιθ. Υου 
ὕκῃ ἰδῆ 1} ἀενίουϑ δπὰ ρεγιίουβ σουγϑεβ, γοῖῖ 
ὅγε ὑπάεγ ἃ συγε δηὰ ϑδίε σι μάθ 1 γουὺ ἔοϊΐονν 
ἴω Ηϊβ οἴορβ. ΟἾ γίϑι '5 ἱννοΐυϊά οἶος ἰ5 πόδ 
τλτκο, Ης ἰ5 οὔν ϑῃορῃοσγα Ὀδοδιιϑε Ηδ ἔδοάϑ, 
ξυμάε5 δηά ῥτγοΐϊθοϊβ υ5: Ηδ ἴ5 οὔὖζγ Βίβῃορ θ6- 
ὥυϑ Ηες ἰῃθροςῖβ, ἐχους θ65 υἱρηδηΐ ςοπῖτγοὶ 
ΟΥ̓́Τ 05 δηεῖ ΟΥ̓ΟΥ 411] 5σιδογάϊηαϊο βῃθρῃογὰς 
δηά Ὀιξῆορβ ἴο νυν οπι ἔογ ἃ βοάϑοῃ Ηδ σοπΊπ 15 
ἴπκ οὔδγρε ονεσ Ο γιϑιίδηβ.Ό [{ 15 ποϊεννογίῃγ 
ἰμαὶ 581 Ῥεῖοσ ποιοῦ Πότε ΠΟΥ ἴῃ ΔΥ Ρᾶσΐ οὗ 
ἴῃς Ἐριβῖϊθ, ποὺ ἴῃ 815 βρθθοῆδβθ, ΠΊΔΚΕΘ ΔΗ͂ 
τείετοῃμο ἴο 5 οὐ ϑρδοΐδὶ ροβίϊου ἴῃ [ἢ6 
Οβυσοὴ (Μαδῖξ. χνί. 18, 19), οὕ ἴο 186 βρεεΐδὶ 
οἴἶςε λοειρτιοὰ ἴο Ηἷπὶ ὈΥ δ]5 Μδβίογ, ςξ. [ οὔπ 
ΧΧ]. 17. Α5 Ξβερδεσά δηὰ Ὀίβῃορ ἢῈ μᾶ5 οπὲ 
ποῖκ, ἴο Ὀγης ἴδ6 Ῥϑορίθ, ννδοπὶ ἢ6 πονν 
δάάγειϑες, ἰο 1η6 Οπο ἴγιῃε ϑβορδετά. 

σῃηαᾷκρ. [{Π1. 

Ἰ- 8. ὈΥΥΙΕΒ ΟΕ ΟἨἩΚΙΊΒΤΙΑΝ νιν. 

ΟὙΒΕ Αροβῖϊε ργοσθοάὰβ 'π ἢῖ5 Θῃιπιογα- 
Ὅση οὗ τεϊδέῖνεο ἀϊε5, ποῖ ἔγοπι βοσνδηΐβς ἴὸ 
πρσῖοῖβ, 45 συ ῆϊ πέτα 6 οχρεςϊοά, Ὀυϊ ἴο 
τος, ΤῊ 15 ποῖ ἴο ὃδ6 δοςουηίδὲ ἔογ ὉΥ͂ 
Συρροβίηρ τμαΐ, ἴῃ 186 ἀϊξίσιςϊ ἴο νης [ἢ ϊς 
ἔριδες τὰς δά Πότ “νεῖ ἔενν ἔτεα 
ἴτε οὐ πολλάς οὗ ἔΆΠΔ 1} 165 διποης ἴΠ6 σοηνοτῖβ 
ἴο Ομγιδιληγ. Τμδῖ ἀγρυπιθης ννουϊὰ ἢᾶγα 
ἀρρβκἀ εηυΔ}}ν ἴο 581 Ῥδυὶ τΒο, ἴῃ Πἰβ ραϑίογαὶ 

Ἰοῃ5 ἴο σοπ)ηλπἰἶο5 ἰη Αϑία Μίποσ, 
δλᾶζο5 Ξρεςἰ] γηρηϊίου οὗ πιδϑίετβ, 58εῈὲ ἘΡΉ. νἱ. 

Ι, ΡΕΤΕΙ. 11. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ 1ἹΠ. 

δ ἐκαελείὰ ἐλε ἀμέν ο7 τοΐνες αμα ἀμοδαπαῖς 
79 εαεὰ οἵδε, 8 ἐεαλογίΐηρ αὐ νεορε 0 τρεῖΐν 
αμκα ἔρυε, 14 α»α ἰο “2227 267 τέο 23. το Δἴ 
ἡκίαγεία αἱδο λέ ὀεπός οὐ Οἀγέεέ ἐσιυαγαά 
Ζ.έ οὐαὶ τυον ζή. 

9; ΟἹ]. ἵν. Σ. [ἴ 56επὶ5 ἴο Ὅδ ἃ παΐιγαὶ σϑϑι]ξ 
ἔτοπι ἴΠ6 βέπογαὶ ρΐδη οἵ 1815 ἘΡ βία: Βόγὸ δ. 
Ῥεῖογ᾽β πιδίη οὐ]οςῖὶ 18 ἴο ἱπουϊςδῖο συ πη βϑίοῃ, 
τοι σηδίίοη, ἀπά ἀνοιϊάδληςς οὗ σοπάυςξ νυ Ὡς ἢ 
ΤΙ οχαθρογαῖς ΟΥΓὁἨ δ᾽ϊοεηδῖθ ρείβϑοῃϑ ἴἢ 811.- 
ἘΠΟΓΙῪ οὐ ἴῃ ἃ ροβίζίοῃ οὔ ϑοςιδὶ βυ ρου ουγ. 
Οεγίδιη!υ ἴῃ ἴπαὶ ρὲ ἂἀπὰ σουπίγγυ, δϑρθοῖα!ν 
ἴῃ Αϑίδ Μίποζ, πο ϑρεῦϑοῃβ γεγο ἴῃ στῆοτζγὸ ἡρεὰ 
οὗ δάν!ςθ, δηςσοιυγαρετηθηῖ δηὰ ὀχβογίδίοη ἴδῃ 
τηδιτιοὰ ννοθθη. ὍΤηὸ Οτϑοκβ, ᾿η δοσογάδληςθ 
ψἹ ἢ [)6 νἱονν5 οὗ {Ππεῖὶγ δι μοϑὲ Ῥῃ]οθορδοσϑ--- 
566 (6 τοίογεποοβ ἰῃ Ὑνοίβιοιη ἴῃ Ἰος. δηὰ 
Αὐϑίοιο “ Ῥο].᾽ 1. 8 2--τοραγάράᾷ ἃ νυν] 85 
Βοϊάϊπρ δὴ ἱπιοιτηδάϊδίο ροϑιτοη Ὀοίννθθη ἃ 
ἔτεα ρεΐβοῃ δηὰ ἃ 5ἰᾶνε; 1 ποῖ 85 ἃ Ἵμαί[οϊ, οσυ 
ΤΏΘΓΟ ὈΓΟΡΕΠΥ, γεῖ 45 δὴ δῦϑοϊιιϊε ἀδροπάρηϊ, 
δὰ δὲ δεϑὶ, 85 ἃ ἰγυβίυ ἱπείγιπηοηῖ ἔοσ ἴΠ6 
ταδηδροηθηῖ οὗ 115 Ὠουϑθῃοϊὰ ; 45 [Π6 σηοΐῃοῦ 
Ὀυϊ ποῖ {86 δἀιιςφῖογ οὗ 5 Πμι]άτθη, ἴῃς ἀροπὶ 
δυΐϊ ἠοῖ ἴΠ6 ραγίακοσ οὗ ἢϊ5 σουηϑοῖβΊ. Απιοην 
ὈΑγθασίδηβ ΡΘΏΘΓΑΙΪΥ, 45 Ασίϑίοιϊθ ]. ς. ροϊηϊβ 
ουξ, 186 νυ ρ δηὰ ἴῃ6 5'ανθ νγυοῦθ 1ἢὴ 186 ϑδπὴ 
Ροϑίτοη. 

ἴη δάάϊτιοη ἴο {ἢ 656 φΘΏΘΓΔΙ ἔδςοΐβ ἰἴ πιιιϑσὲ Ὀ6 
οὐβεγνεὰ {πδΐ ἴῃ πε ρδγίϊα!!ν εἰν} 126 ὰ ἀϊδίγιςῖβ 
ἴῃ 106 πογίἢ οὗ Αϑία Μίμποσ πε ἱγεαϊπιθηΐϊ οὗ ἃ 
να ννλ5 γουσῇ δηὰ ὈὨΠΊΔΠΗΪΥ ; ΠΟΥ νν ΟΪ6 11 6 ννᾶ8 
δπιδιτἰογεὰ Ὀγ [Πδ ᾿πιοπιρεσγδηςε δηὰ ᾿ἰσθπτιου5- 
Π655 οὗ ΠΟΙ πηδϑίοσ. ἴῃ πογίποπι ΑΥΠΟΔ, 
ὙΠΟγΟ [ὴ6 βϑηογαὶ σοηάι! τ οη σχοδοπι θὰ ἰμαὶ οὗ 
Αϑι4 Μίποσ Ῥυθξεῖῦυ οἸ βου, δηὰ δῖ 4 τιυςοὴ 
ἰδΐοσ {ἰπηθ, ννθοη ΟἸΙϑ ΙΔ ΠΥ Πδα τηδίουι δ) 
δοβεηεὰ (ἢ6 οἷά μαρῖῖβ, δὲ Αὐυψικίϊηθ πιρη- 
[ἰοῃ5, 85 ἃ ϑίηριϊαγ ρτοοῦ οὗ ἢἴ5 πιοίμεγβ δἀ- 
Τα γα Ὁ]Ϊ6 σμδγδοίοσ, ἴπαὶ μοῦ πυπθδηὰ ἀϊὰ ποῖ 
θεδί μβοσ. Βιυῖ ψἤῆθη ἴο ἃ1]1] οἴοσ σδιιϑος οὗ 
ἀϊιθογάοσ {ποῖ ννὰς δάάδὰ ἰῃαὶ οὗ σοὶ ρίουβ 
ἀϊβδγοησθ, ἤθη 6 πυιθαηά [Ἐ]ξ ἰῃαΐ ἢἰς5 νυ ὶο 
βοογηῃθαὰ ἴΠ6 οὐϑεγνδησεβ ὙΥ ΒΟ ΟὮ ἢ6 ὑϑυ Δ ]}}ν Ἰοῖς 
ἴο ΠΟΙ σᾶτο, θη 1ῃ6 νυδ Κηονν δαὶ ἢοτ ἢυ5- 
ὈΔης 5 τοὶ ίοη ννᾶ5 ἀδϑίγιςινο οὗ ἢϊ]5 πχογαὶ 
σδαγδοῖογ, 1ἴ 15 ουϊάθηϊ {μαὲ νἱδοις [Π6 ποσὶ 
Ρετέεςξ βδογίῆςε οὗ 561, ψπουΐ [Πδ τηοβῖ ρῥσιι- 
ἀδηῖ, ἃ5 νν6}}] 845 πηοϑδὲ νϊγτίουβ σοπάιϊιοξ οὐ 
ἢοΥ ραγῖ, {πῸὸ ἀϊδπιρίίοη οὗ ἔδπλν [65 νου ]Ἱὰ 
βανο δηϑυοὰ ὕὑροὴ ἴῃ6 ἱπἰγοάιοίίοη οὗὨἨἠ 1δδ 
π|ἢ ; 1Π6 πᾶπὶὸ οὗ Ὁ γιδῖ ννου]ὰ αν Ὀθθη 
ὈΙΑΘΡΠοπηθά, δηὰ 4 ἤργοθ ρογϑβιβίεπὶ βδρί τὶ οὗ 
δηϊλροηΐδπιὶ ννουϊά παν Ὀόθη δγοιιβοαὰ νυ! ς ἢ, 
ἀογϊνης 115 ϑἰγεηρίῃ ἔτοπι παίυγαὶ ἔρο! ηΡ5, 
νοῦ ὰ μανὸ ἱπηρογ]]οὰ [6 ἔδλοτις οὗ (ἢ γ9- 
[ἰδη!γ. Ηδποο ἴδ πεοὰ οὗ νν]56, ργεςῖβε, δῃὰ 
οδττιδϑὲ οχπογίδι!οηβ, 5 ἢ 85 ἃστὸ ρίνεῃ πηοϑῖ 
ΓᾺΠῪ δηὰ ἔοσοι!Υ ἰῃ 1818 ρϑββᾶρθ. 
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ΙΚΕΥΝΊΘΕ, γε νίνεβ, δε ἴῃ 5υ8- 
Ἰεςτίοη ἴο γουγ ονγῇ ἢυβθαπάβ ; 

τῃδῖ, ἰξ δΔὴγ οὔεν ποῖ ἴῃς ψοτγά, {πεῪ 
Αἶδο τΏΔῪ πους τὴς ννογτά δὲ τνοπ 
Ὀγ τῆ σοηνετγβδίίοη οὗ [ἢς ννῖνεϑ : 

2 ΝὮΠε τῆν ὈεΠοΪά γουγ σδαδβῖε 
ςοηνεγβδῖίοη εομρίφα νυ ἢ ἔξδγ. 

Ι, ΡΕΤΕΕ. 11|. [ν. 1--τ4. 

4 Ὅν οβα δἀογηίηρ Ϊεὶ ἰξ ποῖ ὃς 
ἴῆδῖ ουϊνναγά σάογπίηρ οἵ ῥ]ιτίπρ ἴῃς 
μαῖγ, δηά οἵ τνεδγίηρ οἵ ροϊά, οἵγ οἵ 
Ρυκεηρ οἡ οὗ δρρδτεὶ ; 

4 Βυῖ ἐκ 1 δὲ τς. πιάάξδη πιδη οἵ 
τῆς Ππεαγῖ, ἴῃ τῆδξ ψνῃϊ ἢ 15 ποῖ οοτΓ- 
ΓΟΡΌΙ6, ευεη ἐῤέ ογπαπιεηΐ οὗ ἃ πλεεΐς 

1. Ζ2ιἰλεαυμε]ὴ Ἐπαρἢδῖῖς, “ἢ [6 5δπι6 
ΤῊΔΠΠΟΙ ᾽ 45 5ἰνθβ ἅἀγὸὰ Ὀουπὰ ἴο 5ιιδπιϑϑίοη 
50 ἅτε ψνῖνεβι ΤῈ Αροϑβίΐο 565 (ἢ6 54Π|6 
ννοτά ἔοσ ἀυδ δηὰ ογάουΥ 5ι πη) 5ϑίοπη, δηὰ ἴῃ 
10:6 54πι6 ἔοττῃ : 1|ἴ. ὈΘΊΠΚ 1: Βυ )] ΘΟ οὩ: 
1η15 ἀδηοῖοθβ ἃ νοϊ ἴδ γΥ δεῖ, οὐ γαῖ που ΠΔὈϊ. 

ἐδαῖ, ἐ ἀπ οὐδ ποὲ δὲ «υογαῇ Οτ, τμαῖ 
ΟΥ̓́ΘΣΣ 17 δΒΟΙΩ9 δΔ.6 ἀϊδοροάϊοπϊ ἴ0 ἢῈ9 
ποχά. ὌΠ ὀχργοβϑίοῃ ἱΠ10}1ἐ5 {παῖ 6 Αρο- 
5116 εχροοῖβ {πὶ πιοδὲ διιϑδθαηᾶὰς οὗ δϑθνιηρ 
νῖνο5 νου {ποιϑοῖνος Ὀ6 ΟΠ γί ίδηβ, δὰ 
παῖ ἐχοερθουβ ὑνουἹὰ 6 ἐοιιηά, ρεγβᾶρβ ποῖ 
ὑποοσμοη. νοπίθη αϊά, ἰῃ ροιηξ οὗ δεῖ, 
ἴλκο τὴς Ἰοδὰ νογῪ ἔγθαυ ΠΥ ἴῃ ΠΟΠνοΊΒΙοη : 
δά {πῃ δηίΐδροηϊσπι ννηϊο ἢ ἢ .5 Θργυηρ ἃ 
νν45 ἴῃ ᾿ηπιοάϊαῖο σδιι56 οὗ ϑοσὴδ οὔ ἔπ δδγ ϊοϑὲ 
δηὰ ἢβεγοθϑὲ ρεγϑοου οπβ. ὅ66 [υϑῖῖη Ματί. 
“Αρο].᾽ 1. ὃ 2; Επυ5. “Η. Ε.}1ν.17, 88 2---Ἰ 1. 

2δε «υογὰ} ἙἘαυϊναϊοηξ ἴο ἴμε ““ Οοθρεῖ,᾽" 
8566 4ῦονθ, ἱ. 22) ποῖθ; δηά [Ϊϊ. 8. 

«υἱδομέ ἐδὲ «υοὐἢ Ἑογ “νη δου 186 
Οτθεκ μᾶ5 ἴὸ ΕἘΧΡΙΓΟΒΘΙΟΠΒ: ΟἿΘ 5ΠΊΡΪΥ ἀε- 
ποίο5 [6 δῦϑβεηςε οὗ ἃ {πιῇ : ἴῃς οἴ οσ, σι ἢ 
15 Ποῖὸ υϑοά, ἱπ1}]165 [5 τε]θςσϊίοη. ὍΒ6 ἰδίθ- 
Ταθηΐ {πογοίοτε στθᾶηβ ηοΐ {μὲ ἴπΠ6 Ὠυδθαπάβ 
᾿μιδὰ ποῖ ποαγὰ οὗ, θαϊ τὶ [ΠΟῪ Πιδὰ τεϊεςϊοά 
ΟΠ τισι δηϊῖγ. ΤῊς ἐχροβιτίοη παῖ ἴπ6 ΑἸ Ῥοϑβίῖ]α 
ΤΊ ΘΔΠ5 “νου ΔΩΥ ἀγρυσηθηξ,᾽" 5υςἢ 45 τ ρ δῖ 
θεὲ δἀδυςεὰ ὈΥ 4 (Οἢγϑιίδη υυἱέδ, 15 σευ] 
ἱησοστοςῖ, δηὰ ἴδ ᾿πέεσεπος ἀγανγῃ ἔσοσι ἰξ ΌΥ͂ 
Ἀρηδῃ, νΥἱΖ. ἴπαΐ νγοπιθη οὐρϊΐ ποῖ ἴο ἀΐδοι55 
5ΈΌΓΟΝ 4ιυιοϑίϊοηϑ νυ ἐμοῖσ ὑπο] ονίηρ Βυπθδπάς, 
ἢ ΠΟ ρῥΐδος μβοσθ. ΟἸεπιοηΐ οἵ Αἰεχδηάγιδ 
Ϊὰγ5 ἀοννπ ἴπ6 ἴγυο ῥγίηςοῖρ]α ἀπά γυὶς ἔοσ σοη- 
ἀυςῖ, “ δίγοπι." [ν΄ ἢ. 522 0 (Ρ. ότ1, δα. Ῥοῖϊί.) 
“Α ἀἰϊδογοοῖ ννοπιδη του] ἀδῖγο πη [86 ἢγοῖ 
Ῥίδοςθ ἴο ροσβυδάς ἤοῦ Ὠυποδηὰ ἴο Ὀ6 ἃ ραγίδκοσ 
ἢ ΠοΥ οὗ ἴδοβε τηϊηρβ ννῃϊςἢ σοπάϊιοο ἴο 
Ὀ]οβϑοάποβϑα, Ὁ ςῃουὰ [Πϊ5 Ὀ6 ἱπιροβϑίϊθ ἰἸοῖ 
Ποῦ βϑίγνα ΟἹΪΥ̓ ἴοσ υἱγῖυθ, οὐογίηρς μετ ἢι5- 
Ὀδηά ἴῃ 411} {Ππρ5, 50 8ἃ5 ἤθύεσ ἴο ἀο δηυγτῃϊην 
τ πουξ 15 σοηϑθηΐ, δανα ΟΠΪΥ͂ ἴοϑο τΠίηρ8 
ννῆϊο ἢ τὸ Πποὶὰ ΓΙΡΠΕΥ ἴο ἀρροσγίδιη Ὀοίἢ ἴο 
υἱτίυο δηὰ ἴο ϑαϊνδίίοη."" 18 ἱπ) υποίοη 15 
ΔάτλγΔΟΙΥ 1Πυσιγαῖοα ὈΥ ἴμ6 ραβϑᾶρθ ἴῃ [|| 
Μαγῖγσ δῦονο τοξεγγοὰ ἴο. 

»547...δέ αὐοὴη} ὉΠ6 54π|6 ννογὰ υϑοὰ Ὀγ 8ὲ 
Ῥαυϊ, στ Οογ. ᾿ἰχ. 19, 21, 1Π10}165 ἴο ρϑίῃ δ5 
ςοηνετῖβ ἴο Οἢτῖδι. ἥοη δχργϑβϑϑοβ [ἢ 15, 1 
υηδοτοιοοά ἴῃ ἰἴ8 ᾿ΠἸΟΓ4] δηὰ {}} βθπβθ. 

εοπυεγ!αἠοη })] Α5 δῦονο, 1]. 12. ἴῃ6 ψΒΟΪ6 
ςοπάυςϊξ, ΒΑ 0115 ἀπὰ ἀσπιοδηουγ; 566 ἴοο : τς. 

Δ. ἢ αι δὲν δεῤῥοίἢ Α,5 δῦουο, 1). 1.2, 6 
ὑνοσὰ τηθδη5 λυ ΟὐὈὐϑοσνυθα 85 οὙθο ΠΏ 65568, 

δηὰ μανίην ϑροςίδὶ ορρογίι 65 ἴον δϑοογίδίη- 
ἴη5---ἃ τροΐδρθοῦυ ἔτοπὶ δάπηϊϑϑίοη ἴο ϑδογοά 
Δηὰ τΤηγϑίοσιοι!5 ΣΕ 8. 

οὐαί εομυετσαίοη ] δῖ Ῥεῖογ γτερϑδίβ 186 
ψνοτγὰ, δά ἀϊηρ ἵἴνγο ὀχργεββϑίοῃϑβ ννῃϊςἢ Εχ δἰϊεη- 
ἘΟη οὐ ἃ 5ρεςῖδὶ ροϊπῖ, “" ςμβαϑίθ " ᾿πιρ}165 ἐχ-- 
ἴγειηδ ΡΥ οὗ πεατί δπὰ σοηάυςΐ : δηά ἔξλζγ, 
Τονοσθηορ ἔοσ ἴπο τρί} δηὰ ἱπδὶ θη δὺς δὺ- 
(που γ οὗ 106 Βυδθδηά, ἃ5 ἀεβηθά Ὀγ (Ἰ πὶ. 
ΑἸΘχ. ἴῃ ἴῃ6 ρᾶϑθᾶρθ αὔονε ηιοίϊεά. Τδε 
απίοη οὗ ἴδ ἔνγγο ρυης  ρῖεβ, θαυ} ἀϊβιςυϊ 
ἴο οὔδεγνο ἰῇ ΤοΟὨδΟϊΪ δου ἢ ἃ δελίμεη 
᾿ιυϑοαηά, οἰιαταςίογζεσ ἴμ6 ρεγῆοςΐ ( γιβιίδῃ 
ννϊίο, 

8. ῥοιε αὐδογπὶηρ ἰοΐ ἐξ ποὲ δε] οἵ, 
ὙὮΟΒΘ ΔάΟΣΣΙΣΚ δῃου]ᾶὰ 6, ποῦ ἅς. 
ΤῊ15 ἔοστη οὗ Ὄχργοϑϑίοη 15 4 ςοϊηπιοη Ηροῦγα- 
ἰδπὶ δηὰ ἱπρ] 165, ποῦ ἃ Ῥγομιδιθοη οὗ ουϊνατὰ 
δάογηρ, Ὀυξ ἃ ἀδοϊαγαϊίοη οὐ 115 νγογί]655- 
[ι655 1ξ ορροβϑὰ ἴο, οἵ ϑεραγαίδα ἔγοπι, ᾿ἰῃνγαγὰ 
ξτϑςεϑ. 
2 αἰπηρ δε δαὶ ἘΧοδϑθῖνα σᾶτὸ ἴῃ νυτεδῖἢ- 

ἱπῷ ἴΠ6 Πδὶσγ 15 σοῃϑίδηςν ποϊεὰ ΟΥ̓ σοηΐεηι- 
ῬΟΓΑΓΣΥ 54 {᾿Π|5ῖ5:; ποῖ ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ5 8 ϑυπιρίοπι οὗ 
ὙδΔηΠγ, Ὀυζ 45 ἃ σοπιπηοη οςοδϑίοη οὗ στιν 
ἴο 5]ᾶνθϑβ. 

9.7, ροί  ἘἈδίδετ, οὗ χοϊά ογπαπιρηῖβ, 
ὨΘΟΚΊΔοοβ, ἄζτς., ψὨΟὮ ἅγὸ 51}}} ἰὴ τῆ Ἐπεὶ 
υϑεὰ ἴο Ὧ4η οχίεπί Ὀεγοηά 411] ργορογίίοῃ ἴο ἃ 
ὙΤΟΠΊΔΗ 8 ΤΏ δῃ5. 

9Γ αῤῥαγεΓ] (ΟΟΟΒΕΥ τγταϊπιοπῖ, δυς ἢ 85 ἰ5 
τοοκοηθα δπιοηρ Πουβεῃοϊ ἃ τίσ ποθ ΟΥ̓ ϑβϑδοτοά 
δῃηὰ ρὑγοΐδπε νυ ΐοσβ. ΑἸ} ἴμεβο Ὄχργεβϑίοῃβ 
᾿ΟΒΌΥ τΠὸ ἱπέοσεηςς [δ τηδηῦ ΟΝ γι Ξίϊδη σοη- 
νεγίβ Ὀεϊοηρεὰ ἴο [ῃ6 τη ἀδ6 οὐ ὄνθῃ οριϊεηΐ 
οἶαβϑοθ, 8ἃ5 νὰ8 ΤΥ ΔΙ ἐδ οᾶϑε δὲ ἃ τεῦ 
ΘΑΥΪΥ ροποά. 

4. δὲ ῥίιάάει να ΤῊ 15 ποῖ αυϊΐε 
ΒΥΠΟΏΥΠιοι5 Ἰ [Π6 πον ΟΥ̓ τοροηογαδαῖο τηδη, 
[ἢ 5οὺ] τεηεννεὰ ὈὉῚ Ὠϊνπα σταςς, Ὀμζ ἰ5 ΒΕΓ 
ἈΙΤΊΚΤΙ ἴο ἴδ δου], ἴ86 Ἰῃποσ ργϊπεϊρὶο οὗ 
ἴδ, 45 ἀϊδείη συ 5ῃοαὰ ἔγοπι [86 οιιϊνναγά, πιᾶ- 
τογῖαὶ Ὀοαγ. Τ ἢ.5 ΑἸΠαπαϑίυϑ, " ὲ [ποᾶσῃ.᾽ ρ. 
626 Β, ὁ ΟἿΓ 'ΠΠΟΙ Πηδῃ 5 ἴῃ6 501}},")} δηὰ 
ΟἸεπι. ΑἸοχ. "Ῥαά. 111. τ, βᾶγβ, “"Πὲ ἰΏπΕΊ 
ΤΏΔΏ 15 ἴπΠὸ γαῖϊομδὶ πδῖυσε συ πὶο ἢ συ ΐο5 ἴδς 
Οὐἶοῦ τηδῃ ;) ἃ ρᾶϑβδαρθ ποίϊθευνουίῃυ 85 ὈδηΣ 
11} οὗ γχεπληϊἰϑοθησοβ οὗ [Π18 ραγὲ οὗ ουὖγ 
Ερίβεῖο, Ηρχο ᾿ξ πιυϑδὶ Ὀ6 οὐϑογνοά πδὲ ἴῃ {πὸ 
ςᾶ96 οὔ ἴδ νοπηεη δή ἀγεϑβοὰ ὃγ δῖ Ῥεῖεσν “ἴδε 
ἐἰχρτι τῇδῃ " δὰ ὕδθη τεπευνοὰ ἰῃ σοηνοσβίοη, 
50 ἴδ [πὸ ἱπ]υησίίοη 5ρΘο Δ ἀρρὶϊο5 ἴο 
ΕΟ τ ϑιίδηβ, : ἡλι 

ἐπ ἐδαὲ «υδιοῦ ἐξ πο εογγωρι δἰ} 1ωλῖ. “ἴὰ 



τ. ς--. 

δλη φυϊεῖ Ξρ' Πτ,, ννῃ ]ς ἢ 5. ἴῃ [86 βρῆς 
οἵ Οοά οἴ ργεδῖ ρῆςε. 
ς ἔοτ δίϊε ἢ]8 πᾶπποΓ ἴῃ ἴδ 

οἱά εἴπας ἴῃς ΠΟΙΥ ννοπιεη 4150, ψνῆο 
πιεῖ ἴῃ (ΠΟ, δάογηβα τῇδηλβοῖνεϑ, 
δείηρ 'π 50] στο ἀπίο τεῦ οννῃ 
Βυςδαπάς : 

86 Ἰῃσοττ ΕἸ ΌΣΠΥ ;.) [86 ἐχργοϑϑίοη 15 ρθοι- 
Ἰ2Γ δηά δωρῃδᾶς, Ἴσοηίγαϑιηρ ἴδῈ ᾿πρεΠ5ἢ- 
ἃδῖ6 Ὀεδι Υ οὗ 4 (γιβιίδη ϑριγιῖ νυ} ΡΟ 5}- 
406 οτιδιηεηΐϑ, ςξ 1. 7. ᾿ 

Ζ »κεξ ἀπά φμῖοῖ “ῥίγ! 1] ΟΥ ᾽Ὁ8 9 τηεεὶς δηὰ 
ιυϊεὶ τρί, νἱΖ. (μδῖ σρίσιξ νυ ῃὶς ἢ ἴῃ ἴδὸ 5 }ῃϊ 
οἵ Οοὰ ἰ5 ἴδε ἴπι|ε δηὰά {π}}} ῥγεςείοιιβ 7εννεὶ 
Ὀεςοιιηρ δη ομαγαςίοσ ζίης ἴῃ (Οδηκίδη 
πίε. ὙΠῸ υ55. οὗἩ {Π6 γίοϊα ἴῃ [15 ρᾶϑϑᾶρθ 
Ἰεὰ Αἰδδπδευβ (“ δά δεγδρ.᾽ 1), ἀπά οὐεαρῦν! 
Οἰεπι. Αἰοχ ( Ῥαά., 111. ς. 1ο, Ρ. 291, 
Ῥοξξετ) ἴο ἱπίεγρσγεῖ “" οὗ ἴδε βεηῖ]α δηὰ αυἱεῖ 
δριτιὶ," 25 τοίεγτιης ἴο ἴδε ΗἩοΪγ ϑριπξ; Ὀυξ 
δῖ Ῥεῖεσ 5 εὐ] ἀθητγ σροδικιηρ ἤογα ποῖ οὗ [πὸ 
βοῦσοο, Ὀυΐ οὗ ἴδο πηδηϊοβίδίοη οὗ [δϊ5 σῃλγδο- 
ἰεςς στάοθο. Βοίἢ ννογάξ, σηθοὶς δῃηὰ αυϊοῖ, 
Βρεῖῃ ἴο τεῖοσ ἴο ἴὩ6 ΟΠχισδηῃ Βεοαϊυδ5. ἴῃ 
Μ δῖ. τ. 
«υδίε ἡ ἐπ δὲ σἰσδὲ 977) Οοά 97 5τεαὶ ρῥγίεξ 

δὲ ΘῈΣ 15 σᾶσθῖ] Ὁ ὁ νὴς 1ῃδὲ [6 ΠΣ ΟΚΗ 
ἸΔΡοΣ πο ἢ νυ 5 (6 ἁβδθοίίοη οὗ πὸ ογθᾶ- 
ἴυτε Βλ5 [86 1 Δ η 16} ὨΙρΒεῦ σενναγά οὗ (οά 5 
ἀρρτΌναὶ. 

5. αἢέν ἐδὲς ὑπαππεγ) ὙΠαῖ 15, ΘΓ ἢ ΜΟΓΟ 
ἴδε οπιδηδηῖβ νΌσῃ ΟΥ̓ πιδίσγοηβ οὗ οἷά, Τὸ 
Ῥιορί [6 Αροϑίϊε, 45 υϑιιλὶ, δι ἀ5 ὄχδιῃρὶο. 

«ὐδο ἐγισϊεά ἐπ Οὐ] ἘἈδίδεσ, γὺλὸ Βορϑὰ 
ἴὰ 6οά, ψοθο Ὠορὲ νγὰ5 Οοάνναγαβ. Τμδὲ 
δορα ἴῃ 411 Ὀτηθβ ΘΔ ΌΪοὰ ἔγὰ]γ ταὶ ρίουβ το" 
πρῃ ἴο ὈδΑγ νυν ἢ ΠιΠΉ]ΠΥ πὰ ραίϊθηςς [ἢ 6 
ὙῸΚ6 πηδάθ σσυεὶ δηὰ ρτίενουβ ΌΥ δυμήδῃ 
ἷλνν5, ΟΓ ΠΊΟΓΕ ἜΞρες ΑΙ ὈΥ υπάϊοοϊρ ποὰ ἀπὰ 
ὈΤΔΠΠΙΟΔΙ ραϑϑίοθβ. Ἦορο ἰ5 οἴξῃ ποϊδὰ 85 
ἴδε σμλγαςίοσιστς στᾶσθ οὗ οὐγ Αροϑβίϊδ : Βεσὸ 
πλ ἰᾶγο ἰΐ5 5ρεςῖδὶ ὈΘΑΤΠΡ ΟἹ Γεϑιβηδίοη 
πὰ ἃ ΡΘΟΌΠΑΙΪΥ ΠΟΑΥΥ Π] ποῖϊθὰ, Ὅδὲ 
οηάϊοη οὗ τ. ΟΠ σι ίδη νυ 16 45 υηάογζοηθ 
ἃ (δδηρδ, ϑοσοοὶν 655 σοιηρίεῖς ἰμδη ἰμδὲὶ οὗ 
ἂς Ομ γιϑιίδῃ ἀοπηχοβῖίς, ἴῃ οδοδ οᾶθε ἔγοπὶ 
ἄνευ, γεῖ Ιρανίηρ ἴπ6 ἀυῖγ οὗ βιιδογάϊπδιοη 
ἰηϊλοῖ, Δηὰ ἴ1πΠ6 ΑΡροσίοϊις ᾿π) ποσί οη5 τηϊνοῖς 
ἢν Δρρ!!ο δ ]6. 

8. εαἰδέπᾳ δίνε ἰογ ἢ Α ἴοτπλ ἰδδὲ ἀδηοΐεβ 
, 50.(ἢ} 8ἃ5 ννᾶ58 οπέογοεα ὃῪ ἴΠ6 836η- 

ἱῆςς οἱ σοά ; Οεη. 111. τό δηά χυ!. 12, 186 
βάδασο (ο τυῆϊςἢ δῖ Ῥεΐοσ οὐ Ὠ ΠΥ σ ίοσβ. 
δοιο ἀαασόίεγ! γε αγε) ἈἈΔΙμεσ, “ ΠΟΘ6 

᾿ γ7ϑ Ὀθοδιλθ." ΤὨῖ5 ππάουδίρα 
ἱπιρῦες {π41 186 πηδ᾽ ΟΥΥ οὗ ἴμοϑο ψνβοηὶ 81 
Ῥρος δλβύγοςθος νγετε Οδητ 6 σοηνεγίϑ, ποῖ 
Ἠώτεν ὃγ δ πἢ. ὙῊΣ ἀγριιπιεηῖ βἰδηάϑ ἴῃ, 
δῖ 38 γου δεσδπιο οσὨ ἄγε οὗ Αγαμδηι, θεῖης 
Πξεποσαίο οα 186 ςοπάϊθοη οὗ ἐδ, 50 γὲ 
ἰχώχπις ἀδυρῃίεῖ οὗ ϑασγδῆῃ οἡ {86 σοῃάϊτίοη 

Ι. ΡΕΤΕΝ. 1Τ|1. 

6 Ἑνεη 48 ϑαγὰ οδεγεά Αδγδῃδηι, 
οΔἸ]πρ ᾿ἰπὶ ἰογά : ψγοβς ' ἀδυρμίετγβ " τ. εἰς 
γε ἃ16,) ἃ8 ἰοὴρ ἃ8 γε ἀο ννῈ]}, 
πὰ ἅτε ποῖ δίγαιά υνἱἢ ΔΩΥ ΔΠ|ΆΖΘ- 
Γλεηζ, 

 Τλϊκενσῖβε, γε Βυβθαηάβ, ἄἀννεὶ] 
νυ ἐδέσι Δοσογάϊηρ, ἴο Κηονψίεάρα, 

οὗ ἔυ]Π]οννίηρ ΒΟΥ Ἔχδιηρίθ, [{ πιυϑὲ Ὀ6 ὈΟΓΩΘ 
ἴῃ ταιηὰ (μδὲ δὲ Ῥδιὶ (Ὁ ]. ἵν. 22--21) δὰ 
ἴδυρσῃΐ σοηνογίϑ ἴῃ Αϑα Μίηοῦ μα 8 νν 88 
ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς ἔγιιο Βαγοι, «ὐδέερ μα γεο. ΤῊΘ 
ςοηάϊἄοῃβ ἃγὸ ἰννοΐοϊά,----ἀοῖϊνγ ἴῃ 4]} ροοά 
ννοτῖς ; δηὰ ϑρΡΟ ΣΟΥ ἰο νᾶρυθ, στοῦ 655 
[ΕΟΥΤΟΙ͂Β. 

α»ιαςορεη} “ΠΟ ΟΧργοβϑίοῃ, ν Ὡς ἢ 15 50Π|6- 
Πα ϊ Ροου]Αῦ, ΤΙΣ ΒΕΪΥ ὑπάογειοοά ρῖνεϑ ἴδ6 
ἴπ|6 86ηϑ6 οὗ ἴμε οὐἱρίπδὶ, νυ πὶ ἢ 15 υ50}}} 
ἰγδηϑίδιοαὰ “" ἕεῖτοτ," [ἴ πιεδῃϑ ὈῬΓΟΡΕΤΙΥ͂ ΠΟΙ - 
γοῦ 8 ἴΟΙΤΟΥ, δι οἢ 85 ὑγοάυςοβ οὐ ἱπά!οδίοβ 
δεν ἀοστοηῖ. [ἰ οσουΐβ οἴση ἴῃ {ΠῚ ΓΧΧ,,, 
ςοττεβροηάϊης ἴο Ηθῦτενν σνογάβ 5 ρηϊγιηρ 
ἴοστοῦ, βῃῃυαάοτίηρ. ὙΤῆδ ἔρδγ οὔ ἴΠ6 (γι ϑίδη 
υνἱδ τρυϑὲ Ὀ6 σΑΥογ ἀϊπαηρυ ϑηοα ἔγοπι Ποῖ- 
ΥΟι 5 ἰδυτοσ, ἴῃ6 οπὸ ἰοδάβ ἴο ἐδ μι] ἀἰσοθαγρὸ 
οὗ ἀυῖγ, ἴῃ6 ΟΥΠΟΓ ἴο τ βαρ ρτγοοηβίοη οὗ ννῆδὶ 
15 ΤΕΔΪΥ ΒΕΓ ἀυγ, οὐ ἴο ἱπαῦ} }Πγ ἴο ἀϊ5- 
οἤδτρὸ τ. 

ὈΤΙΕΒ ΟΕ Ηυββαν 8. 

Ταὶς βῃογί δά ἀάγοββ ἴο δυβθδηάϑ ϑθοτβ ἴο ὃδ 
ἱπϊτοάυοεοά, 45 1 ννεγθ, Ῥαγοης ποις! γ, [Π6 
ΒΟΏΘΓΑΙ Ρυγροτί οὗ 1815 'ψῃ οὗ ἴπ6 Ερί5ῖ]ε 
Ὀείηρ ἴῃς ἱπουϊοδίίοη οὗ ϑυθδπηιϑϑίοη ὑροη 
ποθ ΟὨγιϑίδη νῆο ψεγα ἰῃ ἃ ροβίξοη οὗ 
ἀορεπάδηςο οὐ ϑΡογαϊπαίίοη. [ἰ [5 δου! θην 
850 ἰηἰγοάυςεα ἴπ οτάοσ ἴο βσιδτγά δρδϊίπϑί ΔΠΥ 
θυ56 οὗ [ἴῃ ρῥτεοθάϊηρ δαάνίςς ἴο ννῖνοβ: δηά 
ἴο οπέογοο 86 {χὰ [μδὲ (πε τγεϊδτίοη οὗ (δ6 
δυϑυαηὰ ἴο ἴδε νυ ]δ 5 ἢοΐ ΠΘΓΟΙΥ, ΟΥ̓ ὄνθῃ 
ΘΞΘΘΏΑΙΥ, οὐς οὗ δι πογΥ Ὀὰϊ οὗὨ τηυΐυ δ] 
αῇἰεςοπ ἴο Ὀ6 τερυϊαίοα ὈῪ ΟἸ τγβδη Ὁσγίῃ- 
εἴρῖὶθ. Ηδρησο ἴδ Αροϑίὶο ἀοεβ ποῖ ἀννοὶ] ὕροη 
1π6 οὈνίουβ ἀυ165 οὗ ργοϊδοϊηρ δηά βυρρογῖ- 
ἴῃς ἴῃς ψῖθ, Ὀυϊ Ὡροῦ ἴμποϑδε ὨΙΡΏΟΥ ἀμ {165 
ννΠΙοἢ ἀσνοῖνο ὑροη ἴδε Βυδοδηᾷ 5ρ᾽ γι 4}}} ἴῃ 
Ομτσῖ. (οπιραγο ἴδ ϑἰη συ ϊσὶγ ργοξουηὰ δηὰ 
Ὀεδυτ 1] Θχμοχγίδιίοηβ οὗ δὲ Ῥαυϊ, Ἐρῆ. νυ. 
45--33. 

7. Ζιἰξεαυμε} 1.6. τὰ [Πε βᾶπιε τερασγὰ ἴο 
Ὁ γι ϑείϊδῃ Ῥ ΠΟΙΡ]6: οἵ, 88 βοπὶθ ὀχρίδίη {6 
ὑοσά, ἴῃ ἴδ 54π|6 βρίγιξ οὗ οὐϑάϊοποο ἴο ἴῃ 6 
Ϊδλνν οὗ Ὁμγιξί. Ῥοβϑιθὶυ ἴ6 νγογὰ ΠΊΔΥ 5ἰ ΠΊΡΙΥ͂ 
ΤησΔη, ΑΘ 1 ἤδνὸ οχῃοτγίοα ψγῖνοβ, 580 ποῦ ἷ 
ὀχῃοσί μυβθδηάϑ, 

ἀἰφυεἰ] «υἱὴδ ἐδενε ἀροογΐδπρ 10 ἐποαυίεάσε] 
ΤὮο ἴγὰδ σοποίσγιςτίοη οὗ [ἢ ϊ5 οἶδε 9θθπὶ5 ἴὸ 
ὃδ6.--- 1 ἱνῖην τορεῖμου, δοςογάϊηρ ἴο Κπον]θάρο, 
ἢ [Π6 νοπιᾶῃ 845 ἴδε ὙνθΆ κοῦ νεβϑοὶ,".-- ἰὴ 
ὙΠΟ σἰδλίεπιεηϊ ἄγε ἰηνοϊνοα οοσίδίη βρϑοῖδὶ 
ἀδοούνων “ἐ δοςογάϊῃρ ἴο πον θάξο ̓  πυρῆς 

ἴδ κεη ξΕΠΕΓΆΙΥ 88 ἂπ ἱπ]ηςιίοη ἴο ταϊὶοῃὶ 

[οὁ9 
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σινίηρ ποποὺγ υπίο (6 νυ7έε, 25 ὑπο 
ἴῃε νγεᾶκεσ νεβ886], δηά 45 Ὀεϊῃρ Πεὶγβ 
τοροῖθοσ οὗ ἴῃ ργᾶςα οὗ ]ἰΐε ; τῇδε 
γουγ Ργάγεῖβ δε ποῖ Ὠἰπάογαα, 

ἰηϊογοοιγθο, θυ ἱπ [115 ράβϑθᾶρθ, ψνδι ἢ ἀδα]5 
νὴ ΟἸ γιϑιίδη5, 45 συςΐ, ““ που θά" πηιϑῖ 
Ὀ6 (παῖ ννἢϊ ἢ 15 ἃ ΠΘΟΟΘΘΑΤῪ γοϑι δ δηὰ τὸ- 
νγατὰ οἵ ἢ (“ὁ ἱπιο]]οσΐι5 ἐϑὲ τηογοθα δάσὶ,"" 
Αὐυγυπίπη6), δηὰ Ἰοδὰ5 ἴο οἰθαγ υἱεννβ οὗ 411 {π6 
Ὀεαγίπρϑ οἵ τοϊδέϊνε ἀϊ165. [1 μοϊηῖ5 βρες δ} 
ἴο ἴ6 ἀυΐγ οὗ ἔογδοάγαηος δηὰ κί πα] πθ95 ἴο 
ἴπ6 νυἱθ 85 ψνολ κου ἴῃ ὈΟάγ, ΟΥ̓ΠΊΟΓΟ ΡΈΠΕΓΑΙΙΥ 
ἴῃ ρΡῃγϑίοδὶ δηά πιθηΐδὶ σοποικιζίοη. (Τῆς 
ννογὰ “" νοβϑοὶ ᾽᾽ σΟγΓ ΡΟ 5 ΝΟΥ͂ ΠΘΑΣΪΥ ἴο {Π6 
οἷά Βαθθίηϊςδὶ ψογὰ γείσεγ, ἴοσ Ὡς ἢ ἵνο 

ΟἾΠΟΥ νογὰβ »παπα δλξ, δπὰ ἀεὶ ὦ, 5 5η}- 
ἔγϊης νεϑβϑοὶ, ἀγὸ 4͵5σο υϑοὰ.) ἴὔύροη {πὸ οὗν!οι!ϑ 
ἀἸἰσραγΥ οὗ πδίαγαὶ ρόοννογβ ποδί μοηΐβιῃ ἔοιιηάοὰ 
1Π6 ἴδὰνν οἵ ἀσβροῖϊς ρονγεῦ ὑπΊνουβα ο]αΙ! πηοὰ 
ἴογτ ἴ86 Ὠυβθαπά: ν δῖ] ΟΠ ΠΙσδη  Υ ἀογῖνοβ 
ἔτοπι ἰξ ἃ Ρθου]αγ οὈἰ χζαϊίΐοη ἴο ἶονε ἀπὰ 
ΠΟΙ 5ἢ. 

ξίυϊης ῥοπομν, ς.ἢ Ἠδτο ἴοο ἴῃς ννογὰβ 
ΔΙῸ ΡΓΟΡΟΙΙῪ ἴδκοη ἴῃ ἃ αἀἰϊδογεηϊ σοπηξοίίοη 
ἔγοπι {δὶ δάοριδὰ ἴῃ οὐὖγ ἃ. , Βοπάοσηκ 
ΒΟΒΟῸΣ 828 ἅτπο ἴο ἴποδβθ ἯὙὦἋΟ 8Χ16 8150 
1011ΟὙ-ἢ01Χ8 ΟΥὨ [80 ΕΊδ0Θ Οὗ 1110. ΤὮΘ 
ὑνοσζὰ (ἀπονέμοντες) γεπάεγίησ, ΝΥ ἈΪΟὮ ἀο65 ποῖ 
οὐςατ οἰϑοννῇογο ἰη [6 Νονν 7 δϑἰαπηοηΐ, δηά δι 
οηςα ἴῃ ἴπὸ ΧΧ΄-, ἴῃ ἃ ἀϊἔογοηϊ ϑθῆϑθ, [45 ἃ 
βρθοΐδὶ ϑβη ἤσᾶποθ. [ἴ 15 σοτῃπήοῃ ἴῃ οἰδϑϑίςαὶ 
νυτιΐεγβ, αἰννᾶγϑ ἴῃ τεΐεσεποθ ἴο ννῆδῖ ᾿ξ ἀιε 
ἔγοτῃ οπο ο ἴπ6 οἴοσ ῥΑγίγ : 580 ἴῃδῖ ἴῃ6 τοηάεσ- 
ἴῃ οὗ ῥοπομῦ ἰ6. ποῖ ἃ τηεγὸ ἂςΐ οὗ ἔδνοιισ, Ὀυξ 
(Π6 τεςορτιίοη οὗ ἃ ἄἀυς. ὙΤῆῈ ῬΠηςΙρ] 15 
τοσορη θὰ ΌὈΥ δοῖηα ἈΔΌΙ ποδὶ νυζογβ, ασυοϊοά 
ΌγΥ Νν εἰδείη ; Ὀυϊ 'ἰπ ᾿ἴ5 1]] ἀδνοϊορπιεηΐ ἰ5 
Θ5ϑθη τ Αγ ΟΠ γσάδη, ἐουπάδα ἤοτα ὑροη {π6 
Ρογίδςϊ ἐαυλ!ν οὗἩ σομοὶγβ οὗ ἴῃς Κίπράοπῃι οὗ 
Ὠδάνθη, οὐ, ἃ58 ὕδγε ἀδϑογι θεά, “16 στδαος οὗ 
11ξ6,᾽ 106 σρί Πῖυδὶ δηὰ εἴογηδὶ [ἰξ θεδζοννοά ὉΥ͂ 
ετᾶςθ. ΝΒ. Νν»ε άορὶ ἴπδ ρυποϊυδίϊοη οὗ πιοκῖ 
ςοπητηδηΐδίοῦβ, 85 τλογὸ ἰορΊςα] δηὰ 55 δοίοῦΥ 
ἴΠ8π {πδῖ οὗ οὐυγ  ετοίοη. ὙΠ στεδάϊηρ συγ- 
κληρονόμοις, ΜΜΏΪΟὮ Γεπῖβ. ΠΊΔΙΏΪΥ οἡ ἴπο δι1:- 
ΠΟΥ οὔ Β,, 18 δεςερίοα ΌὈγΥ Τιϑοδεηάοτέ, δὰ 
Βτίςκποτ. Τῆς τορεϊνεα ἴοχῖ 15 ποῖ υη58{15- 
ἔδεΐοτγγυ, 5ἴποθ 1 ᾿πΊρ]}165 τηδὲ Ὠυιϑθαπάϑ ἔθος 
τμαῖ ΠΟῪ ἅτ ἐδ! ]ονν-Βεῖγβ νυ τ ἘΠΕΙ͂Γ ννῖνο8 ἀτὰ 
Ὀοιυηὰ ἴο τοηάογ ἔποπὶ [6 ΒοποιΓ ἀπε ἴο ΤΠ οπὶ 
ἴῃ ἐπδῖ ΠΙσ ἢ τοι οπϑρ : Ὀυϊ ἴπῸ οἴ μοτ τεδά- 
ἴῃς ἰ5 πιοσὸ πδῖιγαὶ, δηὰ 15 μβεϊὰ ΌὈγ Ἀδῖςδο (ο 
Ὀε ἔδλύ ῥγείεσδθϊθ. 

ἐδαὲ γοιω" ῥγάσεγι δὲ πο ῥίπάργε] Α'5 ἴΠῈῪ 
τνου]ὰ 6 ψοΓ [π6 ἔπιε τεϊδιοηβ ἀϊϑέυγ θα ὈΥ 
1ῆ6 Πιιθδη᾽ 8 Ὁπο Γιϑίῃ αἀἰομοΔΠΟΌΓ, ΟΥ ἀ15- 
τεξαγτὰ οὗ [15 υν δ᾽ 5 οἰδίπὶ ἴο ἀϊ6 σγονογεῆςο. 
Ίννο Πεασίβ δἱ νδγίδῃοθ νἹἢ δϑαςἢ οἴδποσ ψ}}} 
ποῖ ΟΥ̓Γ (Π6 σοπΊπιΟη ἰποθηβο οὗὨ Ὀγάυεῦ, ΠΟΥ 
οδη δυβυδηά οὐ ν»ἱέδ ὈΓΠΠΡ 5:5 }]Ὶ δηὰ ϑθρᾶ- 
ΤΑΪΟΙΥ Δη δοςορίδ]. οὔδογίηρ, ἡ 116 Ἰαθουσιης 
πᾶσ [Π6 5θῆϑθα οὗ υητεροηϊοὰ οὐ υηξογξίνεῃ 

Ι, ΡΕΤΕ ΚΝ. 11]. ΓΝ. 8. 

8 ΕἾΠΑ, δε γε 811 οἵ οπε πιϊπά, 
Ὠδνίηρ σοπιραϑϑίοῃ. ομς οὗ Δποῖπεγ, 
ΕἸ]ονε 48 Ὀγεΐῆγεη, δες ρῥἰτεμ], δέ οουτ- τνϑένμ 
ἴεουϑ : ᾿ ὁτείλπ 

στο. ΤὨϊ5 ΡΠ ποῖρ]α ἴοη ἀρρ]ο5 ἴο 4]] 
πα ἰηϊογοουγθς Ὀεΐϊνγεθεη δυδθαηά δηὰ Μηδ. 
ἱποϊαάϊης, Ὀὰϊ ποῖ σοηῆπαά ἴο, ἴα οὐυ ΠἸους 
οὗ πϑΘ ΠΥ ραϑϑίοηβ, τοζαγά θα ΌΥ δοπὶὲ δηςίθηϊ 
Δηἀ πιοάθγῃ σοπιπιθηΐδίοσβ 45 ἴΠ6 Ροίηΐ ἙσΠΙοῆΥ 
ἱπεϊπγαϊοά---ἢ5 [6 ϑοποϊϊαϑῖ, “6 ἔογ ἀϊξιυτῦ- 
δῆς δ ἢ ἃ ἤοιι56 5 4 Πἰπάγδῃπορ ἴο 41] σε σίους 
ὙΟΓΚ5 ;᾽) δηὰ ᾿ρηδίίυ5, "δὰ ῬὨ]].᾽ 8. 8, “ὁ Βοῖὸ 
[ΠΟ 15 ἀϊν βίο ἀπά νυγαῖῃ (σοά ἀννο! οῖἢ ἠοῖ" 
“ΠΟΥ οὐ ἴπε ΟἾΠΟΥ βαπά ϑρεοῖδ!γ, 1 δὲ 4]], 
τοίεγτιηρ ἴο πιυΐυδὶ ἀὐϑίποπος ἀπτίηρ ςετίλίη 
Ῥοτοάς ἕο ἀδνοί!οηδὶ ριιγροϑθβ, ἃ Υἱεὺν σΟΠῚ- 
τηοηάεὰ γ (συ πιοηῖι5, [Ἔτότηε, "ς. [ονϊηίδη.᾽ 
1.) 8η4 Επιυ5, δηὰ ἴο ἃ ςεγίδιη ἀόρτοο σουηζο- 
παηςοά ΌΥ ἴῃ δχργοβϑίοθ, ὁ δεςογάϊηρ ἴο 
Κπον]εάρο," Ὀυϊ μανίπῦ ΠΟ τϑὰὶ ξυρροτῖ ἱπ 
[Π15 ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΟἴΟΓ ραββᾶρθ ἰῃ ἴϊε Νὸν Τοεϑίδ- 
ταοηΐ. ῬὍΠΟ ἔβα! ηρα οὗ ἴπ6 δαγν ΕΔίΠεγα οἡ 
(ῃ15 Ροϊηξϊ ἃγθ, ρεγῆαρβ, θεϑσῖ Ὄχργοϑϑεὰ ἈὉΐ 
ΟἸεπι. ΑἸοχ. “ δίγοπι. 11. Ρ. 422. ΝΒ. Τί 
Μ55, νὰγῪ Ὀεΐνοθη ἐκ- δηὰ ἐγκόπτεσθαι, ἴδε 
ἰλιίεσ, ν Ις ἢ 5 γορτγεβοηϊοαὰ ΟΥ̓ οὐγ ΑΑΟΥ., ἰ5 
Ῥγοίοσγει ΌΥ πιοϑὲ σοπιτησηϊδίογβ, Ὀυῖ ϑοδοεῖϊ- 
ἔθη βἤῆονυβ (δὲ ἴΠ6 (ΟΥΠΊΕΣ σουσεϑροηἊϑβ πΊοΓΕ 
οἰοϑοὶυ ἴο {ῃ6 Ηδφῦτενν ἰἀϊοη. 

8---11. ΟΘΕΝΕΚΑΙ, ἘΧΗΟΚΥΑΤΙΟΝΒ. 

Τῆς Αροβίϊο ρᾶ5565 ἔτοπὶ βροςϊδὶ ἰηὐυηςοπ5 
ἴο {πὸ στοαῖ (τ βιίδη ργηςὶρ 65 νυ Βῖο ἢ ὑπάετ- 
16 δηὰ τορυϊαΐδ 4}} τοϊατῖνα ἀυ 65. 

8. ΣΕϊπαϊν Το ννογὰ 5 σπιρῃδίϊς ; 45 ἴδε 
ἔπ] οπὰ δπά ἔσγιια οὐ]εοςῖ οὗ 411} ἱπ)ιηοίίοης 
δἰϊεηὰ ἴο ἔπ6ϑ6 ργίηςοὶρ 65. 

αἱ! 9, οπε »πἰὶηά) ὅς. δῖ Ῥεῖοσ ϑείβ ἔοπὴ 
[ἤοϑθο ὑγίῃςρ]65 ἴθΏ ἔνα τνογάς, υνῃϊο ἰοϑὸ 
βοπηουν δῖ οὗ {ΠΕΙ͂Γ ἔοτγοο ἴῃ οἷν τοπάστίηξ---ἰδε 
βγϑί ξυπάδτηθηϊδὶ ὑγὶπεὶρὶε 15 ὑπ ΕΥ̓ οὗἩ τπουρπὶ 
δηὰ ἔδοϊϊπρ. Εογ 15 6 Αροβξίϊα μδ5 ἃ ν»ογὲ 
ὯΘΥ ἰπ 15 Δρρ]ςαϊίοη ἴο Ο γβεϊδηβ (ά. λ. ἴὰ 
Νον Τοκίαπιεηΐϊ, δηὰ ποῖ ἔουπά ἴῃ ἴῃς 1ΧΧ.), 
δι σοπηπιοη ἰῃ οἰΔϑϑ5! 8] υυγτοῦβ - Βεγὸ ἀοῆν- 
ἴῃ ἰἴ5. 11 ϑἰπίοδπος ἔγοπι ἴπῸὸ μευ γεπά 
ἀοτγινοά ἔγοπι ( γιϑῖ. 

ῥαυΐηρ εονιβασεἶοη οὔ οΥ ἀποῖξδεγ Ἐλδίδβετ, 
ἃ5 ΟΧρτοβϑοὰ ἰπΠ ἃ 5ηρ)]6 υνογάὰ βυσα δῦ Σ1πξ, 
ἰηνοϊνὶπρ ᾿Ἰπίογσδηρο οὗ []ονν-ἔδο! πρ Ποῖ ποῦ 
ΪΏ ἸΟΥ οὐ βοστζον ; 50 ϑὲ Ῥυϊ, Ηοσι. χίϊ. 15.) 
οἰ Β ογ]οῖοθ νυ ἐμόπὶ ἴηα ἀο το]οὶςς, ἀπὰ σεερ 
ἢ ἴποπὶ [δὲ ννοορ." ὙΠ ννογά (συμπαθεῖς) 
15 Ρδοῦ ΙΓ ἴο δὲ Ῥεΐογ. 

ἰσυς ας ὀγείῤγεη)] Αϑφαῖῃ ἷἰθ ομε ψοτχί. 
 Ῥγοίδογοίουθβ,," 2. 6. ἰονοῦβ οὗ τιλὶ 
ϑρθοῖδὶ ἔδεϊπρ οὔ Ὀγοΐμου ἴονο νυ Βιῖς ἢ πϊῖε5 
41} οσμΠ]άγοη οὐ Οσοὰ ἴθ ΟΝγσ.Ό ὙΠὶβ ψογά 
ἴοο 15 υϑοὰ ὈΥ δὲ Ῥεΐογ οἡΐυγ, σοοπάδηϑιηρ ἱπ 
ΟἿΘ Ῥτερηδηΐ ὄχργεϑθίοη ἃ 8 0}]6 βϑοσῖεβ οἵ 
Ομ βιδη δαπιοπιοηβ. 
ἐἰμη ταὶς “ξοοά-δεατῖεα," Βανίης υἱϑοσῖὰ 



γ. φ--ατ.] Ι. ΡΕΤΈΕΞΒ. 1111. 20ΟΙ 

9 Νοῖ τεπάεσίηρ εν] ἔογ εν], ογ 8εῈὲ ροοά ἐδγβ. ἰεῖ ᾿ϊπὶ γείγαϊπ ἢ 8 
ΓΑ ηρ ἴῸΓ ΓΑΙ] Πρ: Ὀὰϊ σοπίγαγινγίβε ἴοηριε ἔγοπι εν], δηὰ ἢἰβ 11Ρ8 τῇδὲ 
δἰεβδίηρ ; Κηονγίηρ ἴπδῖ γε ἅγο ἴπεγο- τΠΕῪ βρελὶς πὸ ρι]ε: 
υπῖο ΟΔἸ]ςὰ,, τηδὲ γε 5ῃμοι ]ὰ ἱπῆεγς ἃ 11 [,εἰ πἰπι ἐϑοῆονν ον], ἀπά ἀο 
δἰεδδίπρ. δοοά ; ἰεῖ ἢϊπὶ 866 Κ ρεᾶςε, δηά εῃ- 

Ἐς ἰοὸ ἔογ 4ἢς τδδῖ ψ|}} ἰονς 116, ἀπά 56 ἴξ. 

ΟΡ δολτὶ ᾿ΠΟΓΟΌΡΕΙΥ ρϊ, 1} οὗ πλοτοΥ ἂαπὰ ἴἴοη 15 πιογὸ οὗτϊοιβ, δηὰ ἴῃ δα ἀγοϑϑίης 
στε. 51 Ῥδὺ] υϑὲβ (815 πγογὰ οὔσθ, Ερῇἢ. ἵν. εγβοῃβ ἴῃ υδιίουβ 3[8ρε5 οὐ βρί γι] 116, [πε 
3... [Ὁ οσουζα οὔοδ ἰῇ Ηἱἰρροογαῖοβ, 'π 16 Αροβῇίθο ΔΔΥ πᾶνε ἄντε ὕὑροη νυ Πδὶ 41} ννουϊὰ 
ἰΟΒηΙΟΔΙ 9εηϑο, “10 στους ΒοδΙὮΥ νἰϑοετα." ἔδε] 85 ἃ ρου] ἱηἀυςεοπιοηῖ. Τ᾽ 15 ἴοο ϑθοῖη8 
ΤῊΝ πουη ἴτοπι ὙὮΙΟΒ ἴἴ 15 ἀοτινοὰ 15 ΨΕΤῪ ΙοΓΟ ρσοῦδὈϊθ νβο ντὸ σοπΊραγο ἴδ6 ὀχβογίδ- 
οομοη ἰπ ἴ6 Νεν Τοκίδπιεηῖ, ἀπὰ (45 95 ἰίοῃ δηά ῥγοπηϑο ἢ Μαῖξ, ν. 44, 4ς.  ῃοἢ 
θεξῃ ἔγοραυεην ποίο) πιρᾶη8 ποῖ ὁ“ἴπΠ6Ὸ νγᾶβ ουἹἀδηῖ]Υ ργοϑοηῖ ἴο {π6 τηϊπὰ οἵ δ1 Ρείογ, 
δονεῖβ, ̓  ἃ5 οὐσγ ΑΟΝ. ὈΠΆΔΡΡΙΥ τοηάοτα ἴἴ, δηάὰ Τοπϑιάογ [Π6 οἴοϑο σοηπεςοίίοη οὗ 1ἢ 15 ἐχ- 
δαὶ (86 ποῦϊοσ ᾿πίοϑῦμοβ, 1ἴῃ6 Ποατί, ᾿νοῦ, δποσίδιοη τ {Π6 ΟΠ ονίης ρᾶϑϑᾶρε αυοίεοά 
ἰαπρς͵ ἄζς., [ΠΟ 5εδὲ οὗ βίγοηρ Ἵπηοϊΐοηβ. [1 ἰ5 ἵτοπὶ {86 χχχίντ Ῥ5Δ]Πὶ. 

πρεδιεν, γμβι  γλιιθδδβαν μετ ἀϑάραοι ὡς ἐς ΡῈ ΤΗΙΒ ΕΑ ΠῸΝ ἘΠΓΟΕΡΕΕ ΤῊΞ 

Ἠδυτετα οὗ ἰεπνάσσπεαο πιὰ ϑροςἰδ!!ῦ οὗ βΙΕγ..ὀ ΚΡΈΕΚΕΝΟΕ ΤῸ ΤΗῈ ΑἸΛΑΘΕΕΙΝα [σρσε, 
ὖ΄ ἐοιγίοοιι.] ὙΠὴ5 ὄχργραϑεα ΨΕΓΥ ΠΕΆΠΥ Δη [ῃχὲ ποῖ πηεγεὶγ ἴο τῆ ἑαΐατε Ἰυάρτησηί, 

. ὅν γι διῖϊ ἴο Ηἰ5 δδϑιάϊηρ Ῥγεϑεῆοθ δηά Ἴοηϑίδηϊ 
ΜΕΥ δἰζγαςτνε σηραπίης, μος τὲ ϑῃου!ά 74,110 ἮΝ τρϑίδν ἢ ἐπα ἀπὲ φύϑά, 
ΕἰΔΥ τεϊλίῃ, τσοτὸ ἴξ ποῖ παῖ 41} ἴῃς δεξὶ Μ88. ὅ5 δι ΠΆΘΗ ἘΠΕῚ Ὲ 
δικὶ οτίοὶ οὐϊτοησ δᾶνθ δηοίβετ τογά, 10. δὲ ἐδαὲ «υἱ ἰουε 2] ὝΒετῖε ἰ5 ἃ 
Ἀπ 5110 -τα τι ἀσ4.---ἴ ρΡοΐπί ῆςἢ 81 Ῥεΐοσ, ϑιηζυΐασ ἀσνίδίίοη ἔσο ἴμο ϑεριυδρὶπὶ (τ ] ἢ 
βανηζ δ᾽5 Μ δϑίοτ᾽5 ἰθδοηρ ονοσ ἴῃ πηϊπά, ἰς τὨτουρδουΐ ἴδ6 τοὶ οὗ (πὸ χυοίδεοη 15 ἔ0]- 
ΒΡΟΟΙΔΙΪΥ δηχῖοι9 ἴο ᾿πῆργοθϑ Προ 411 ΟἸγί5- Ἰονγοὰ ΟἹ βεὶγ ΟΥ̓ 8: Ρείεγ) ἴῃ ἴμεϑα ννογάϑ ; 
ὕλης, ἰοτὸ ἴῃ ςοηπποσΐίουη σὰ ἴδ τοῖς δηὰ 186 σοπάδγιηρ οἵ {86 Α ροβἕϊθ ργεϑεηΐβ 50ΠῚ6 
ἱεῶουγ οὗ (86 ΕΡΙ5116. ἀϊβηίσυ!γ. ΤΠ ΧΧ.- ἀπ α Ἢ δος νάπη ὙΠΑδθΣ 

9. Νοῖ γεπάργίησ. ἅς. 588 Ρεοΐοσ πο [{{Ὸ ἀπὰ Ἰονείῃ ἴο 588 αὶ ΑΥ5, 515 ἘΠ} αἱ - 
δρρ κϑ ἴθ Ἐάἐρεῤέκαί ΩΤ ας, 11 ἴο ἱπῖου-. ἔθ πηρ ἔτοτα 86 Ηξεδτενν, “δηὰ Ἰονεῖῃ ἀδγ5 ἴμαϊ 
οὔῦτϑε ὙΠ ἴμοθς τυ που; Βανίης πιοτὸ ἱπι- δὲ ΠΊΔΥ 586 ξοοά. " δι Ῥεῖεγ'5 τεπάετίηρ οἶνεϑ 
πιρόϊαϊεῖγ ἴῃ πύπὰ ἔμπα ἰοπηρίαϊίοηβ ἴο νης ἴδε 96η5ε “ Β6 Ὑγθοϑα Ψ7]}} 15 δεῖ ου ἰονίηρ ἵἔγις 
ὑεὔενοις τόσο Ὄχροθοὰ ἱπ ςοπίδοξ τ ἰῃε [{ΠΠῈ ἀπά Βαυϊηρ ξοοά, ἐς. ΠΑΡΡΥ͂ ἀπὰ ννε}]-βρεπῖ 

, ἃϊ ἃ {ἰππὸ ὑγβεπ ρετβεσυτίοι νγᾶ5 ΠΕ ἀλγ5." Αἥἅᾧ0 5]1σῃΐ σἤδηρε οὔ ογάεγ ψνουἹὰ Ὀγηρ 
αἱ πὰ δηὰ Δἰγεδάν τηδκῖπρ [[5 ἀρργοδοβεβ ἐε]ξ 1815 ρᾶϑϑᾶρε ἱπίο Ἔεχᾶςΐ δρτγθεπηεηΐ ἢ ἴῃς 
ὉΥ εὐῇ δοῖς δῃά ον] ννογάϑ. ΕΧΧ. ; Ὀυϊ ἴ86 Μ558. ἀπά βοπὴἊ οὐ {πε θδυ]ϊεϑβὲ 

εὐῇ γα εὐἱῆ ΟΥ̓ Ἀσπι. χίϊ. 17. γεγβίοηβ ἄστε ἢ (πὰ τεσοῖνοὰ ἰοχῖ, δηάὰ 
τοπέγαγίαυδιο ὀϊεττίπρ) Βιίοεείπ 1 ἤδτὸ Ιοᾶνθ πο στοοιὴ ἕογ ἀοιιδὶ 45 ἴο 115 ξεηΪ]ΠΘΠ658. 

ἃ αι ἰοῖρίο - δαϊ ἀο 186 ΨΘΙΥ͂ τέυεγθθ, “ Οοβ5 νὲ δαᾶνε ἔουγ σομαϊοηβ ἔοσ ἃ ΠΑΡΡΥ πὰ 
{δοῃ «δῖ εὐτῶα γου;," Μαεαῖι. Υ. 44: ἃ τνοτή ξοοὰ 1; πε 75:1. 15 τὲ οη δ ἡ τ οἢ ϑρϑεῖϊαὶ 

πἰϊοι 58 Ῥεῖες οἵ 1] ἴῃε ἀροϑβίϊοβ νγᾶβ βροςοί]γ ι[Ἐ55 5 ἰαϊὰ ΟΥ̓ 51 [ἅπ|ὲ5, ἴπε ἴοηριε πχυδὶ 
σοι! ἴο Βοᾶσ ἴῃ αχϊπά. Ὀε τεβίγαποά ποῖ τ γοὶῪ ἔγοπι δν}]-ΘρΡΟΔΚΙΠΣ, 

ἐποτυΐπᾳ ἐδα: ΟΥ (οπιϊίηρ ἴῃς ποτὰ δβυΐ Ποπὶ 8}} ἀεςεῖϊ δηὰ ξαϊϑεῃοοά. Ὅμε 5βιυρ- 
ἐχηνήῃς, ἢ 45 ποῖ εχίδηϊ ἰπ ΔΠΥ͂ οὗ [86 οἰάεδὲ βγεβϑίου οὐ ΔηΡΤΥ ἔξε]πρ8 βίδηἀβ ἔογεπιοβὶ 
Μ35., ἀπά μοὶ τοηυϊγοὰ ὉΥ͂ ἴπε 56η56), ὕζοσ γϑ ὑοἱΝ ἴῃ οοηπεοίίοη ΜΙΣΏ ἐμ6 ργεσεαϊπξ οἰδυϑέδ, 
γεσο ο8116ὰ ππῖο 1818, ΥἱΖ. ἴο 8655 οἰδεῖ ὶπ 3πά 8ἃ5 ῥγεβεηπηρ Ρεσυ τ αἰ βΠς ΠΥ αὲ {παῖ 
στάες τῃδῖ γε ΤΙΔΥ γουγβοῖνεβ ἱπῃοτὶϊ δ]εβθίηρβ; {{π|ὲ ἃπὰ υὑπάετ ἴῇς οἰτουπιδίδλησεβ οὗ {πε 
αἵ γε ττετο οδ]]ο υπίο 1} 15, ἐπα 15, ἴο ἃ βἰαῖ Ομ ϑίδη σοηνεγῖβδ, 
οἵ ὑἱεποίπρ ἴῃ ογάοσ ἰ8δῖ γὲ ΠΊΔΥ 655 οἴ 5. 11. Ζεὶ ῥὶρε ειερεαυ}] [11 “«ἴαγπ ΑΥΤΑΥ 
Τῆκ διξυπυοηῖ ἰ5 σοροηΐ ἴῃ οἰ ποτ σᾶ56; δηὰ ΠῸΠπι᾽ ονἱὶ ; [πε οἷά ννοτὰ ϑϑοῆενν 5 ϑίπρ. Δ ΥῪ 
αχωσηρηίλίοτα ἅστὸ αἰνίἀοαὰ 85 ἴο νης 15 ρθ- δχργεϑϑῖνο, ΠΡ ΥΠΣ δηχίοι8 ϑῃγ Κη, τ6 
καθο, [πὰ ἕδνουῦ οὗ ἴδε βοοοῃπά ἴ πᾶ Ὁ Απρίο-ϑαχοη σοῦ, ΟἿΣΓ ““5}γ.} διὰ τῃδ 
ἀντι [Πλὲ τὶ 15 τδίοσ ἰῃ δοοογάδηςε ἢ [ἢ6 Οὐεττήδῃ σῤε Ὅῆι5 ἴῃς Ῥϑδ]πηϊϑὲ ρᾶϑϑθς. οἡ 
Ῥπησρίες οἵ [86 Οοβρεῖ ἴο ἀδάυςο ἀυξζίε5 ἔγοπι ἔγοπι ἴθ ουξβνναγὰ ὀχργεββίοη οὐ δά {δ} 1ηρ9 
μῖτηεζεβ, 186 ἀυτγ οὗ Ὀ]οκϑίηρ οἴμοτβ ἔγτοπὶ 6 τῖο ἴδε ῥγίηςίρ᾽ε5 τορυ]αϊηρ ἔπ ΟΠ τϑείδη 11ξδ, 
ρητίοζο οὗ ἱπμογ εξ Ὀ]εβϑίηρϑ Οὐ γϑοῖνοβ, (ἤδη σεηυηοίϊδιίοη οὗ εν], δεῖν ροοάποϑβ, δαγηδϑῖ- 
ἴο ἰηςυἰοδίο ἀυξίος5 45 ἴθ πηθᾶῃβ οὗ οὐϊδίπίης 1688 ἰῇ ἴῃ6 τηδἰπίθπδηοε οὗ ρεᾶςε. ἴῃ οἰ ποῦ 
ρηνηεγες : δηὰ 15 σοπιεβ πεᾶσοῦ ἴο {Π6 ἀγσιι-ὀ νογάϑ, τορεηΐδηςε 45 με ορ πηίηρ, ἀπά σΒαγΥ, 
τησπὶ ἴῃ Ερῆ, ἵν. σ ἢ.) σβετε γὰ Βηάὰ ἴῃ6 βᾶπ|ὸ χορ ]ΠΠοὰ ἴῃ οὶ δηὰ ἔδει, 8ἃ5 ἴῃ 6 ̓οπὶ- 
τιπά οἵ ΟἸτιΞεϊδη ἀυιζίε5 Ὀαθθά ὑρο ἔπε ς4}}- ρἱδίίοῃ οἱ τῃ8 116 νν ἰσῇ ἢδ5 1ἴ5 τοοῖ ἴῃ ἔα ἢ. 
τὴς οἵ (Βτιϑιίδῃ5, 51} (86 ἔογπιοσ σοπβίγις- “τᾷ... «ἀπά ἐπσμ6] ΒοΟΙ ἡνογάβ τὲ οπιρῃδίὶς ς 
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12 Βὸγ ἴῆε Ἔγεβ οὗ τε [ογάὰ ὅγε 
ονεῦ ἴδε τἱρβίθουβ, δῃηά ἢ]5 δαγβ8 ὧγέ 
οῤέη ἀπῖο ΠΕ ΙΓ ργάγεγϑθ: δυζ τῆς δος 

Ἰστι πϑον, οὐ τῆς Ι,ογὰ ἐς ᾿δραῖηϑὲ τπ6πὶ τηδῖ 
ἀο εν!!]. 

12 Απὰ νψῇο ἐς δα (δὲ ν7}}}} Βαγηὶ 
γοιυ, ἱ " δε [Ο]Ἰονγεῖβ οὗ τῆδὲ νιοὶ 
15 ρΡοΟά 

Ι, ΡΕΤΕΝ. 11]. [ν. 12-.-15.Ψ 

14 Βυϊ δηὰ ΙΓ γε 5υῆετι ἰογ τίρῃϊς- 
δουϑη 658 8ΆΚε, ΠΑΡΡΥ͂ 47 γε: δηὰ ὅδε} 1κἱ 
ποῖ αἰγαϊά οὔ τηεὶγ ἴσγγοσ, πείξπεγ δ 
του δ] οἀ : 

Ις Βιυῖ βαῃοῖ τῆς Ιμοτά Οοά ἱπ 
γουγ ιεαγῖβ : δηά δὲ τεδλαὰν δἰννδγϑ 
ἴο γχίυε δὰ ΔΠΒΥΕΓ ἴο ΘΥΟΓΥ͂ ΠΊΔΠ 
(Πδῖ δϑἰζειἢ γοὺ ἃ γθάϑοῃ οὗ τῆς ἢορς 

186 1λ5: ᾿πιρ}165 οαγηθϑῖ ρυγβυ!, ὙΠῸ ΕΠΡ 58 
ἔογτῃη “δη5ι6᾽" ἀοοθ ἢοΐ ΟσΟῸΓ οἰϑοννῇοσ ἴῃ 
οὖ Α.., Ὀυῖ ἴΠ6 οὔρίηδὶ 15 υϑοὰ ηΐηθ {ἰπηλ6ς5 
ἴῃ 16 Ῥαδιυϊΐππο Ερίϑεϊοβ 'π [86 5Απὶδὸ χηδίδ- 
Ῥδοσγῖοδὶ βθη56θ. Τἢ15 δοσογάβ νἹ οἰδϑϑίςοδὶ 
υϑᾶρο. 

12. ἴη οοπποοίίοη ἢ ουϊννατὰ δςίς {πῸ 
ῬοΑΪ πιϊσὶ ἢ45 ὈγΟΠΊΪθ65 οὗ [δπλρογαὶ Ὀ]οσβίηρϑ, 
Ὀαξ ἴῃ τοίρσγοποθ ἴο ἴη6 στοαΐῖ Ομ βεδη ῥτη- 
εἶρὶς οὗ Ἑμαγ Υ ἢ ἄρρεαὶβ ἴο [ῃ6 διρβοϑῖ 
βριυδὶ τηοῖῖνο. ὍΤῆδ ογοβ οὔ ἴῃς [ογὰ ἃτὸ 
ἢχϑά οἡ ἴδ στ σῃΐθοιϑ--- Ηἰ6 ἤθδγϑ 1Π6ῚΓ ργδυθίβ. 

ἐδαὶ ἀ4ο εὐ} 51 Ῥείοσ. οπιῖβ ἴῃ ννογάβ 
(παῖ ἐοϊΐϊΐονν 'ἰπ 1η6 Ῥϑβαΐπι, “"ἴο ευΐξ οΥ̓͂ [Π6 
ΤΟΙ Ὀγαησοο οὗ ποῖ ἔγοῖ ἴῃ6 φαγίῃ," ονὶ- 
ἀδηον Ὀδοδιθο μΒ6 ννοι]ὰ ἔχ διϊοηξίοη Ἔχο]ὰ- 
βίνοὶΥ ὕροὴ ἴδ ϑρίζιδὶ δηά εἴθγηδὶ σοηβο- 
αυρηςοβ οὗ ουἹ]- ἀοίης. 

138. «υἱἱ] δαγνι γοἢ Ὑδὸ νοσγὰ 15 οπὶ- 
Ρμαῖίς, ἀο γοιι ΔηΥ͂ τϑαὶ ονἱ]. (Ἃἱ. [54]. ]. 9, 
ὙΝΏΟΓΟ, 45 ἰπ ΠΊΔΩΥ ΟἴΠΕΟΙ Ραϑεᾶροβ, ἴῃ βδῦλθ. 
νογὰ 15 υϑοά ἴῃ ἴδε δορίυαρίπο, [{ 5ἰδηὰϑβ ἴῃ 
ἀϊγοσξ δηςηθ5ὶ5 ἴο ““ βοοά." 

ἐῤαΐ «υδίερ ἰδ σοοά 11. “1ῃς ξοοά," ν᾽ Ὡς ἢ 
τηῖρἢϊ πλθδῃ, ἃ5 ΟἿΓ ἰγδηβίδίοσβ ίακα 1, “" τῃδί 
ΜΏΙΟὮ 5 σοοά," Ὀυϊ πιοῦὸ χοῦ ΌΪΥ Ροϊηΐβ ἴο 
Ἡΐπὶ ὙΠῸ 185 ξοοὰ. Τῆδ οἤοῖςε ἀσροηάϑ ἴο 
Βοὴ6 δχίθηξς προ {πὸ οἵδοσ ψογά, στεπάογοα 
“6 γα ἔο ]οννγεῦβ." ὙὍὌΠ6 τγεδάϊηρ ἔο] ] ονγοὰ ὈΥ 
οἷν ἰγαηϑίαϊοιβ δηά ἔοιπὰ ἴῃ πηοϑὲ οὗ [Π6 
οἰάεεὶ Μ55. πιοδῃβ Ζϑδίοιιβ ἰῃ ἴπ6 ρυγβυϊξ, ΟΥ 
ΖΟΔΙοι5 ΤΟΣ, 8η ΘΧργοϑϑίοη ΘαΌΔΙΪΥ ἀρρ] δ Ὁ]ς 
ἴο Ζοδὶ ἔογ ξοοάποββ οὔ ἔογ σοά; ςἕ Α-ςῖς 
ΧΧΙΣ, 4. Αποῖδο τοδάϊηρ, νης Ὧ45 ροοὰ 
ϑυρρογῖί, 5ς. “" ἰπγιδίοτβ,᾿"" νγνου]Ἱὰ δἰπιοϑῖ πϑοε5- 
δἰἴαῖο (6 τοπάσσγσίηρ, "" οὗ Ηἰπὶ Βο 15 ζουά.᾽" 
αἔ Μαῖξ, νυ. ἐς, 48. 

14, ΜΒ «πὰ 7, 7γε “ι22.γ] ““Βυῖϊ [5 6πι- 
Ῥδδῖις ; ἰξ ποννόνοσ [ἴ βϑῃου]ὰ ἤᾶρρεῃ παῖ γὸ 
5ῃου]ὰ 5υῇογ, ἐ. 6. ηοϊνυ Πϑιδηάίηνς ἴπε σοησγαὶ 
ῬΙοσηΐδα οὗ δχοηρίίοη ἔγοπι βᾶγπη, 1 ΤΩΔΥ 
Ὠάρροη, δπά γοιι πιυδσὶ Ἔχροοῖ {μδὲ 1 ν"}}]} 
Ὠάρρθη, ἴῃδὲ γου νυν} }]} Ὀ6 «]]οὰ ὑροη ἴο 5ιυοσ. 
ΤὨο οχίεηξ ἴο ψϑιςῖ δι Ῥεοΐεγ ἱπεηά5 [Π15 85 ἃ 
νγαγηϊηρ, ποῖ ΤΉΘΓΕΙΥ οὗ ροβϑιῦϊο, Ὀὰζ οὗ ρτγοὸ- 
ὈδΌ]ο, ἀπὰ πραυὶν ἱπιροηάϊηρ κυοτγίηρβ, ἀθροπ 5 
ρου ἴῃ6 φθηθγαὶ ΟΥ̓ ϑρθςοῖδὶ Ὀραπης οὗ [ἴῃ6 
Ερίϑιϊθ. ΤἼλκεη, 85 ϑθοπὶα ΟΥ̓ ἴδ ἴθ τηοϑὶ 
ῬτγοῦΌΔΟΪΘ νἱενν, 8ἃ5 ϑρϑοῖδι!Υ ἱπίοπάθα ἴο ὑγδ- 
Ῥᾶσο Ο γκ[δη5 ἔογ ννμδί [86 Αροβίϊα ἀ 5! ΠΟῸΥ 
ἔογοβανυ, ὅ͵ὸ τηϊδὲ υηάεοτοίδηα [Π]5 ρἤγαϑθο 85 
οχρίδιηθὰ ρον; “"δυῖϊ στεμθιροσ (δὶ 4]- 

ἰΠουΡἢ ποθ σδη ΓΕΔ μάστὴ γου, γοῖ 5μουϊά 
γοὺυῦ 6, 845 γοὺῦ ϑδοοὴ τηυβὶ Ὁδ6, οδ]ϊθὰ οὐ ἴο 
διῆογ,"" ἄς. 
,ῶν γιφῥιεοιαπο  “αἀε ἘΠΕΒοΣ ἔογν ἴδε γτὸ- 

[οβϑίοη οὗ ἴπθ (πτϑίδη ἴδ, οὐ ἕο ἴπ6 σοη- 
ἀυςξ ψΒΙοἢ Ὀδσοπγθ5 [παῖ ργοξεθθδίοη [{ πηυϑὶ 
6 τεποιθογεὰ τπδὲ ἴμ6 ἔδἢ δηά ἴδ 1 οἵ 
μη ϑιδηβ ογα σαυδῦν οὐΐουβ ἴο Βιοδίῃθηβ. 
ϑοῖηθ οὗ ἴῃς βοιοεδί δηὰ (ἢ6 δασ ἰοϑὶ 
ουϊοη5 ψεγο Ὀγουρῆξ οὐ ἀἰγεσ! Υ ὉΥ δίγοά 
οὗ (Πεὶγ ρυπίγ οὗ 6. 866. [υδῖϊπ Μαγῖντ, 
.Αρ.᾽ 1. 
ῥα αγὸ γε] ὍΤμδῖ Ἰοϑθοη δὲ Ῥείεσγ δὰ 

Ἰεασηθὰ ἔσοπι 15 Μαδϑῖοσ, Μαεῖζ. νυ. χο, δηά μδὰ 
Ἰεαγπθὰ [ἃ ἰπογουρῆὶγ ; 5.6 Αςίβ ν. 41. Οδης- 
κἸΔη5 ἴοο ἴοοκ [ἴ ἱβογουρὮ}Υ ἴο ποασί. “ Ἐρ. 
δὰ Ὠιοχη.᾽ ας. ς, ""οίηρ βοοὰ {ΠΥ δτὲ 
Ρυπίϑῃοα 85 ουἱ], Ὀεΐηρ Ρυιηιϑποαὰ ΠΟῪ τελοῖος 
85 τηδάο ἴο ᾿ἵνὸ:," Τεῦυὶ. "δά ϑοδρ.᾽ἢ 1, ““πιδλρῖς 
ἀδπιηδί!, αιιᾶπὶ ἀρϑο  τἱὶ γαυάσθπλ5.᾽" 

δε ποῖ αῇ,αἱά Γ᾽ ἐδεὶνγ ἐεγγοῦ. "ΓὨϊ5 15 σοϊῇ- 
ΤΏΟΩΪΥ εχρἰδίπεὰ 45 ἴδε ἴοστοσ υυῖςἢ {πεῖ 
Τηδηδοο5 Τρ ἢϊ οχοιῖίο: Ὀυζ σοηϑεγηρ ἰδὲ 
υπάουδίοα τεΐεγοησα ἴο [5Αὶ. Υἱ]}. σῷ, Σ3, [ 
ΒρεΙῺ5 ρῥγοῦδδῦΐο (δὶ δὲ Ῥεῖεσ πλδᾶηβς ους 
ἴοιτοῦ ἃ5 ἀϊδιηαγ8 ἴῆοϑα γῆ. ἀο ποῖ ἔραγ Οοά 
ΒΕΡΓΟΠΊΟΪΥ. 

15. Βμὲ «απο δὲ Ζογά Οοα] Οἱ (δε 
οἰ οϑῖ δὰ δεϑὶ τεδάϊηρ, ἴδ [οτὰ ἢ8 6 ΟἈσιεῖ, 
ἰηϑίοδά οὗ σοά, 566 πὸ Αἀάϊεϊομαὶ Νοίς. Ηετγε 
νγὲ βάν ἴο ῥγθβϑ ἴδε συ [μδῖ ἃ τηδπ 80 
βΒεῖβ Ὁρ Οσοά ἴῃ δὶ5 ποΑγί 88 ἴῃ ΟΠἹΪΥ ἴσυς 
οὔ͵οςῖ οὗ τενεγθηςθ δηὰ ἔραγ, 15 ὀχετιρί ἔσοτα 
411} ΟΥ̓ ΠΟΙ ἔδασ. 

απά δὲ γεαάγν ἢ Οπιὶῖ ““δηὰ δε,᾽) ψ οὶ 
ΟὈδοιγοβ ἴ.6 οἶοϑθα σοπποοζίοη Ὡ [δε ρτοςεά- 
ἱηρ ἰηὐαπησοη. ὍΤΕ ἢγϑι εἴσεςϊ οἵ (ἢς δοϊάϊης 
56η56 οὗ Οδγίϑξ ὑγεβεπί 45 (ἢς οδήεςξ οὗ ΒΟΙΪΥ͂ 
ἔεασ ἴῇ γοῦγ πεαγὲ νν}}} θ6 ἃ οοηϑίδηξϊ σεδάϊπεβϑ 
ἴο πηδεῖ ᾿Π 4 ΠΙΓΕΓΒ. 

0 χίυε αἡ απσαυον) 1ἰῖ, “ὁ ἴογ ἂἃπ Δροϊοργ,;" 
ἃ Ψοϊὰ ρῥδουϊαγ ἢ ἴδ Νοὸνν Τοβίδιηεηϊ ἴο 
δὲ Ῥδὺὶ! δῃὰ οὖὖῦγ Αροϑίίθβ. ὅδ66 [πίσγοά. ἴο 
Α-ςῖδβ, Ρ. 242, ἢ, 2. [{ τηρδῃ5 ἃ Τοωρ]εῖς δηά 
545 Δοίουυ δοοοιηῖΐ, ἀπά, σοπϑοαυςηῖν , ἀθ- 
ἕεηςο, οὗ ἴδε Ῥγιηεῖρ]6 φυσϑιοηθὰ ΟΥ 2552: εὰ, 
[{|5 [6 ψνογὰ αἴογνναγάβ ἐοστδ}}  δἀλοριοὰ ὉΥ 
ἴποθο ψνῆο υπηάεγίοοϊς ἴο 5οὲ ἔοἢ ἔπε ῥτίῃ- 
εοἰρίεβ. οὔ ἴ1πὲ σμηϑείδη ἔδι ἢ ἴῃ δσννεσ ἴο 
Βοαίβοῃ ορροπεοηΐΞ--6 ἀχὸ πο δέον ἔο]- 
Ἰονηρ ἴδε Αροβίοϊις. 85 Ὀδοὴ ἀεί τιδῖοα ἃς 
16 Αροϊορεῖίς ἀρθ. Τῆς πιοάσγῃ ὑϑᾶρο υπίος- 
τυηδίοὶυ οὔδοιτοβ ἴπῸ τηεδηΐης οὗ ἴῃς τνοσά, 



Υ. τό, 17. 

ἴμλῖ 15. ἴῃ γοῦ ὙἘ τηδαΐζηθβ8 δηά 
ἔκε2γ: 

16 Ἡλνὶπρ ἃ ροοὰ ςοηβείεηςε ; τῃδῖ, 
ἩΥ εΓοΔ5 {ΠΕΥ σρθαῖς εν] οὗ γου, 438 οὗ 

ΤΌ ῬΕΤΕΝ, ΤΙ] 

εν] άοεγβ, ΤΠΕΥῪ πηὰῪ θ6 δϑῃαπηεὰ τῆδὲ 
[Δ]|5εἰγ δσσιδε γουγ ροοά ςοηνοτγβαῖίοῃ 
ἴῃ (τίθει, 

17 Ἐσογ 1 ἐς Ὀεΐζετγ, 1 τὰς ψΠ] οἵ 

ἩΠΙΚἢ [5 ὩΙΠῪ ἐχργεβθοὰ ὉΥ͂ οὺσ ΑΟὟ. 19 σίυε 
απ απιτυεῖ. 

ὅο εῦεγ πᾶν δαὶ αοξείδ γο ἃ γεασοη}] ὙΠῸ 
πες “ Γεᾶϑοῦ ̓ δηὰ ὁ" ΔΠΘΌΨΟΥ ᾽ ἴῃ ΟἿἿ νοῖ- 

Τοῦ Βορὲ ἰ5 βαϑεά, Ὅηθ δῆϑθυνεσ τηρδὲ ὃὈδ 
τολῦγ Ὑβεη [μὲ αυεβίίοη 15 ριιϊ ΟΥ̓ Δη ἰη- 

ψύτετ, 
Ρἰκα. 

δος οἵ 1 Δοοστάλ οὐ Τότ] ]λπη, ὁ ᾿ς Ἀ 68. 
ὕλπιξς,) ς. ν.). ΤῊ σβᾶγχζο νγᾶς 5 ΠΟΙ ΘΠΕῪ 
τεξυϊοά δγ [86 στεαῖ υυτιΐεγβ οὐ ἴ86 βοοοπά δηὰ 
᾿ἰγὰ σσηζυσῖεβ. ΤῊΘ ῥγεςορί Βονγενοσ πχιϑῖ 
ὃς οδυ που! Υ ἀρρ δά. [{ ξοδβ γεῖγ ἴδγ, ἔογ ἴξ 
ἀρρ[εβ ἴο 11 ἔαιγ ἡυεβῆοῃβ; ἰὲ ἀοεβ ποῖ ὉῪ 
ΔΠΥ͂ τηρᾶη5 ΙΤΡῚῪ (μδὶ (Π6 ΓΟ γιβιίδῃ ςβουϊά 
ὃς Πρ ος αἴ!ο ἴο ἀθαὶ υνντἢ βορμϊβεϊςδὶ 
ἀξυπιεηῖ5, θυ [Ὁ ἀοεβ πρὶν δαὶ ἃ5 μ6 ἄοος 
ποῖ ορὲ τὴ δοιξ ἃ τϑάϑοη, ἴμδὶ σϑάθοη ἢδ 
ἱπῃβὶ δε τεδάυ ἴο ργοάμτοθ, [ξ τλδῪ δὲ ρεγβοπδὶ 
ἀρεήξηος Οὗ 1π6 ρονγεσ οἵ (ἢ γίϑβί, οἵ {ῃὸ 
ΒΠδίεηεβς οὐ Ηἰς Οοβρεὶ ἴο πηδπ᾿5 ποοάξ δηά 
ἌΡΤΙ 65, ἀπά 845 ἃ ΓΕΙΠΘΑΥ ἴοσ κἷπ: δαυΐ 
ὝΙΖΙΕΥΕΓ τρᾶθοη ἴ5 δἰϊορθὰ ἴξ πιυδὲ δ6 ἃ ἔγιδ 
δηὰ δουηά, Δηά 50 ἴῶσ ἃ βιιηοϊθηϊ γεᾶϑοῃ. 
τὸ νιεεζπεας απά αγ} ἨἩδετα οὐγ ΑΟΥ., 

ΩΡ {86 γεςεϊνεὰ ἰεχῖ; πηξοττυπαίοὶυ οπιὶ 5 
ἴδ εηρῆδλος ττοστὰ θπὲ; οὗ ἵνψο Οτεοῖ χογάς 
0 τεηάεγο [ἢ6 πηογὸ ἔοσοδ]θ ἰς ἔουπα ἤοῖο 
ΙΔ 2] [6 θεὲ Μ585. δηὰ δπεοίοπξ νογβίοῃϑβ. 
δὲ Ρεῖον ρσεββοβ [5 ςοπάϊείου πιοϑὲ ὈΓΡΘΠΙΙΥ ; 
οἱ Δ] ἀληρεῖς {πδὲ οἔ ΔΏΣΤΥ, διτορδηΐ δηὰ 
ἹΤΈγετρηϊ ἀοιπθάποιῦ οὐ ἴῃ6 ρμαγί οὗ πιθη 
Οαμῖγ, πὰ οἴει σδρουβὶγ, πυεδεϊοποά, ἰ5 
ἰὸς πιοσῖ σοτηπιοπ ἃπά βυθῖ]6, ϑυγθθίπαββ 
(σαρίοὰ ὙΠ ἀννγα, τετηθιη δογίπρς νυῆοϑο σδιιϑο 
5 ἀξεπάοά, τν}}} σοπηπιοπὰ ἔπιε τεδβοηίηρ, δηὰ 

ΒΕΥ͂ νν}}} Ὀ6 ἴῃ 1Ποπιβοῖνοβ ουϊάθηςθβ σα]ουϊαιοά 
ἴο ἹΠΊΡΓΕ58 ἀπὰ οἴῃ ἴο ψίῃ ορροηρηΐϊσ, ὙΠῸ 
γοργὰ ἐς ΕΑΓ ΤΏΔΥ 4150 ἱποϊυάθ δηχίειυ ἴο 
ἃνοια χινίηρ οβδηςς ΕΥ̓͂ ἱποοηϑβιἀογδίθ οἵ ἰηΐθιη- 
Ρέγαΐϊθς διξυπιεηῖβ, Ὀυδ 11 ςετγίδίηἶγ ἀοος ποῖ 
ΤΊΘΔΠ ἔδασ οὗ πιδρίςιγαῖοθθ. ὙΠῸ Οτίϑιίδη ἰς 
Ὀοιυηάὰ ἴο 5υῦπιξ ἴο ἰᾶνν, Ὀυξ ἰ5 τοϊθαϑθά ἔγοϊῃ 
8}} ἔδασ οὗ βεγβϑοηδὶ σοπϑθηϊθηοοβ ὑνῆθη ρυΐ οη 
ἢ {τδ]. Ἐδνεγεηςθ ἰβ ἀπ ἴὸ 811 Ἰαννίι! δυ- 
1δοτγ ; ςξ Ὁ. 2. 

16. Ἠκαυίπρ ἃ ξοοά εοπεείοπκεἾ “ΤῊΪϊ5 οἴδιυιϑδ 
6 ἀϊτες!]Υ σοπποςοιεὰ νὴ τῆ ῬΓεσθάϊης ἰη- 
)υποϊοη---ἃα ροοὰ σΘοπϑοίθπος ᾿ς ἴδθ οἠἱ 
ΒΘΟΌΓΙΓΥ ῸΓ δὴ εἰξδοΐυδὶ ἀδέξησε οὔ [86 γυῖῃ. 
ὙΒε ψνογὰ τεηάογοά “" σοηϑοΐεποθ ᾽" ΟσουΓβ ΝΟΓῪ 
ἔτεα θεν ἰπ [πὸ Ῥαυ]ίπε ΕΡίϑι!θβ, ποθ ἴῃ ἴπ6 
Αοἴβ ΧΧΙ, σ, σμετε 8: Ῥδὼ] 15 βρεακὶηρ (566 
Ιηἰτοά. ἴο Αςἴβ, Ρ. 342, ποῖδ 2), ἃπὰ υ865 ἴῃ6 
ΟΣ Ῥτοςί βου ἴῃ ἴΠ6 βᾶπηθ ἔστη, ἃ φοοά ςοη- 
50ΐσηοθ, δπὰ ἴῃ σείδγεποθ ἕο υπ]τϑὲ δεσυξαίίοηβ. 
ὙΠΙ5 18 ΟἹ ἈΠΟ ΠΊΔΗΥ ἰηδίδηςος οὗ οχδοῖ 
ΠΟΠΕΟΙΤΩΠΥ οὗὨ τβουραῖ, ἐδο] πη, δηὰ ὄνθη οχ- 
Ρτεββίοῃ δεΐννεθη ἔπ6 ἔνγο ΑΡροβίϊδβ. 

«υδεγεα.}) ΟΥ ἩΆΘΣΘΊη, ὁ. 4. ἴῃ τείδγεπος 
ἴο ἔπε ροϊπὲ οἡ ψἰοἢ γοι ἅγθ διίδοϊκοὰ - 9866 
Ὠοῖδ Οἡ 1]. 12. 

δεν “ῤῥεαῖ ουἱ ὁ γοιἢ ΟΥ, δοοοσαάϊης ἴο δ 
ΤΕΣ ΒΘΠΟΓΑΙΥ δάορίοά, “τὰ Δ Ὁ Ξρεᾶϊ ἀραϊπϑεῖ 
γου." δι Ῥείεῦ γείοσβ ποῖ ἴο ἃ ςοτγίδίη, δυΐ ἃ 
ῬΓΟΌΔΌ]6 ἔοιτῃ οὗ δοουβαίίΐοη. ὍΤθὸ ΟἸ γι ϑείδη 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ6, 45 νν 85 ἱπάεϑὰά οἴῃ ἴΠ6 ολϑ6, αγγαϊσποὰ 
Ὡοῖ ογ ἢἰβ δ, Ὀυξ ἔοσ δἰ σοπάυςξ πχἷς- 
τηἀογθίοοά οσ νυν] ΠΥ πιϊσγορτοθοηϊοά, ΤῊο 
τεδάϊηρ ἤονγενεῦ 5 ἀουδιξω!. Τἰϑοϊποπάοιξ 
ἔο]]ονν5 Β, νης ἢ [85 “" γὸ τὸ ϑροκθη ἀραϊηϑί.»" 
11 ἰ5 οὗ σουγϑο ροβϑί δίς ἴμαϊ [86 σοτηπιοη σοδά- 
ἵπρ ΤΛΔΥ δὲ ἀδηνεά ἔτοπι {π6 σοιτεβροηάϊησ 
Ρᾶϑββαρο, οἢ. ᾿ΐ. 12. 

Ὧδε “βεαξ εὐ] Οτ, ἴῃ οπθ υνογά, “" οἂδ]υπι- 
Ὠἰδῖα,᾽ ΟΥ ΓΟν]6. ϑὲ Ῥοίοσγ 8δδὰ5 ἱπ τυϊπαὰ οὐγ 
1, οτά᾽ς νογτάς, Μαῖζ. νυ. σσ. 

τ εν γὰρ δ σα δανπε] Οτ᾽ ““Ρυΐξ ἴο 58ιάπ)." 
ςοηγ!οῖοα οὗ ᾿]ϑοῃοοά. 
5οοά εοπυεγιαίϊοη} Νοῖε ἴδ γοροαϊοα υ86 οὗ 

186 νγογάβ ροοὰ δηὰ ““ σοηνογβδέίοηῃ ᾽" ἴῃ ἴδ 
βρεεϊῆς 5θῆϑδ οὗ ςοηάυςῖ. 

ἐπ Οδγ 1) Ιπ 115 Ἐχργοβδίοη [6 Ὡδηλο 
“ΟΠ Γβι " 5 Αἰνγᾶγβ υϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 Αροβίϊοϑβ. 
[1 ἀδηοῖοβ ἴμ6 αἰϊνίπε πῖιιγο ἴθ ψῃϊςἢ (δ6 
ΟΠ γβεδῃ, 85 βιιοἢ, τηονεβ δηὰ ᾿ἵνεβ, δηὰ Βᾶ5 
ἢϊ5 ἴσια Ὀείηρ. 

17. ὑξιδε «υἱ]] 9 Οοά δὲ .0ἢ ϑ86ε ποῖδθ οῃ 
ἱ, 6, ἃπὰ 1ϊ. 2ο. Ηδτα ἴῃ6 ρῆγᾶβε 15 βοιηθννδί 
ἀϊβετγεπί, “ἐ5ῃου]ά ἔπε νν}}} οὗ Οοά 50 ν1}} ἰξ 
ἴπ5 ὈΠηρίης οὐδ ἴνο Ροϊπίβ Ῥγοχῃϊπθηῖ]ῦ : 
ὙΥὨΔίοθυου ΤΏΔΥ θῈ ἄοπεα ν}1}}] Ὀ6 ἴῃ δοοογάδῃςθ 
ΜΠ Οὐά 5. 1] (τς Μαῖξ, χχυ!. 39, δηὰ ἰὰς 
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(ὐοά θὲ 80, ἴδπαξ γε βυβει ἕογ ναὶ] 
ἀοΐϊπρ, τῆδη ἔογ εν] ἀοίηρ. 

18 Εογ ΟἸ γῖβε αἷδο βαῖῃ οπςς βυ8- 
[ετεὰ ἔογ 51Π5,) ἴῃς 7υ8ῖ ἔογ τῆς πη] 5ῖ, 
τπδῖ μα πυρῆς Ὀγίηρ, υ8 ἴο (σοά, θείπρ; 

204 [ν. 18, 19. 

Ρυξ ἴο ἀεατῇ ἴῃ τῆς βεβῆ, Ὀυὲ φυίςκ- 
εποά ὃγ τῆς ϑρίτγί: 

Ι9 ΒΥ νοῦ καἰο ἢεὲ ψεηῖ 
ΔηΔ ριεδομεὰ υπῖο τῇς 8ρίῖβ ἰῃ 
Ῥγίβοῃ ; 

ῬΑΓΆΪ16] ῬΑϑϑδρ65, 5ρθο δ! δι ΓὰΚὲ χχὶϊ. 42) 
δῃηὰ τηυϑδὲ ἱμεγεΐοτε ὃ6 ἔογ ἴδε ροοά οὗ 1ποβα 
ν 0 κυῆοσ. ον [Π6 βΈΠΟΓΑΪ 5 ηΠἸπηθηϊ σοτ- 
Ρᾶγα ἴῃ6 ποῦῖς ψοσγάβ οὗὨἨ ϑοοαίθβ ἰῃ 186 
ἐ Ῥηκπάο.᾽ 

18 ἴο ἐοεπάὰ οἵ ομβδρίῖεσσρ. ΤῊΞ ῬΡΚΕΟΘΕΡΙΝΟ 
ἙΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝΒ ΑΚΕ ΝΟ ἘΝΕΟΚΟΕΡ ΒΥ 
ἈΚΕΕΕΚΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΗΕ ΕΧΑΜΡΙΕ ΟΕ ΟἩΚΙ5Τ. 

18. δον» Οῤγμε] Ἡδετα, 85 υδιιδῖ, ἰῃ δά- 
ἀγοβϑίη Οεπηθ θα ςοηνεογία, δὲ Ρεΐίεσ υ.565 
ἐς (ἢγιβῖ ἢ 85 ἃ ὕγορΡοσ Ὡδπιθ. ἴῃ ρᾶϑϑαρθϑθ 
ἱπιοηάοά ἕογ Ηδῦτοννβ ἴΠ6 νυυτιῖοσβ οὗ ἴῃς Νοὺν 
Τεβίδμθηϊ  ΌΠΟΓΑΙΥ ι1ι96 1Π6 ΟΙΠΟΙ ἔοττῃ, δε 
Ομτβῖ; ὁ. ε. ἴῃ Μεβϑιδῃ. 
ῥα! δ οπεὸ “ιεγεά ἡ ἘἈδίδοτ, δυζζοσϑὰ 

ΟὯ0Θ ΖῸΣ 8ἃ11. δὶ Ρεοίογ τοΐοσβ ἴο ἴῃ οὔθ δεῖ 
ὈΥ ννῆϊοἢ ραγάοῃ ἴοσ βίη ννᾶ5 ργχγοουγοά. ὉΠὸ 
Ροϊηΐβ οὗ ᾿ἰκοποθα δπὰ Ἴοηΐϊγαδὶ ἃγὰ 6414}}γ 
βί γι Κίησ. ΕΟ γιδὲ βυβεγοά ποῖ ἔοσ Ηἰ5 βίηβ, δυῖ 
ἴοσ δῃ5 ἰῃ βϑηρσαὶ; 50 στηιϑδὶ {πῸ (ἢ γιϑίδη 
ΘΒ ἶοΥ, ποῖ ἔοσ ονἹ]Ἂεάοϊηρ, Ὀμζ γτοπιοι ογπν 
τῆλί ἢ6 π45 Ὀδθη βανθὰ ΠῸΠὶ 5'π5. ϑοόοπιὸ Μ55. 
ογὸ δά, “Ὁ γου ᾽ οὐ “" ἔογ 5. οἰπογς οὗ 
ννΠἰςἢ τοδάϊηρϑβ ὄχργοβϑοθ δη ἂρί του, Ὀὰϊ 
ὙΝΑ5 ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ ϑ5υρρ]οὰ 45 ἃ ρίοθβθ.0 Αρδΐϊη 
Ἰπϑσῖϊοδά οὗ “' βυβετγεὰ " βοπὶς οἷά Μϑ55. αν 
“ ἀϊεἀ " (ἀπέθανεν ἰῃϑϊεδὰ οὗ ἔπαθεν). ἃ τολά!ης 
ὙΠΙΓὮ οὔδοιγοβ [6 νΈΓῪ ἀἰδπιϊηςϊ τείθγοησο ἴο 
ἴδε βυβογηρ5 οὗ ΟΠ  γιϑι 5 ρθορίο. 

1δὲ γμμὶ ὃ γ 1 μπλ6] ὍΘ οπηϊδϑίοη οὗ 
16 αἰτίοϊο ἰῃ Οτθοῖς Ὀσηρ5 οιἷἱ͵ῖ ἴθ σοηΐγασι 
ΤΆοτα ἔοσγοϊὉ]γΥ ; Ὀμὲ 1[ἴ 15 τραυϊγοὰ ὈΥ ΕἸ Ι5ἢ 
Ιάϊοπι. ' ὲ 5ῃου]ὰ ἐν τὸ οὐδὲ πὰ τῆς ΟἸ γχιβεϊδη, 
11κὸ 15. Μαϑίογ, πιυϑὲ δὲ 1υσῖ, θυς παῖ, ἀη}1ΚῸ 
ἣϊ5 Μαβίοσ, δ διιογβ ποῖ ἔογ οἴμογβ, Ὀυΐ ἴο 
ἀἰϑοδαγρο ἢΐἷ5 οὐ ἀυσΐγ. (Οοπιραγο δῖ Ῥδυ}}5 
οἰαθογαῖΐο οἰδίοσηθρηξζξ οἵ {Πἰὶ5 σιοδί ἀοςίσηρ, 
Κοπι. ν. 6---8. 

ἐδαὶ δὲ ριίσ δέ ὀγίπῷ μα 1ο Οσοάα Ἵ δὶ Ῥεῖοσγ 
θη οἰδίεϑ, 85 υϑι14], σοῃς ϑεὶυγ Ὀϊὶ ἀπε] ηΓΕΥ 
πο ργοδί δηὰ δηά οἴεςξ οὗ ἴπε δἰοηΐηρ ἀθδῖ ἢ 
οὗ Ομ τίσ; 11 ξῖίνθϑ πῆδῃ δοςθθ5 ἴο Οοά, ὦ. ε. 
τοϑίογος ἢἰπὶ ἴο Τσοπηπιυπίοη ἢ Οοά:;: ςἢ 
οχη. Υ. 1, 2: δη6, 511} Ὠρᾶγογ ἴῃ ΘΧΡΓΟσϑίΟη, 
ΕρΡῆἢ. ᾿ἴ. χ8, δηά 11. 12ζ. Ηρπος ἔο!]ονν ἴδ6 
ἀυΐγ «πά {πῸὸ ρονγοσ οὗ {ο]]οννῖηξ ἴδ6 οχ- 
ἈΤΆΡΪς οὗ Ηἰΐπὶ οῸ φῥτοσυγοὰ δυο δοοαβ5. 
ΤΠ ννογᾷ “ Ὀγίπρ ᾽ 15 ποῖ παῖ νυ διςἢ 15 υϑοὰ 
ἴῃ βρϑακίῃρ οὗ ἃ βδογίς]ὶ οβθγιηρ, ἃ πους 
ψὩΙΟἢ τϊρῃξ παζυγα! Υ Οσσιγ, 45 ἰὲ ἀϊά ἴο 
ΤὙΠογ. ὙΠ6 ΟὨηϑεδη 15 μογο στοραγάδα τοὶ 
45 ἃ νἱοῖπι, Ὀυϊ 45 δὴ οἴἴοπάοσ οὔ ννῇῆοϑο 
ὈδΠΔ1 (ἢ6 ΝΊςξτ ἢ85 ουοτοά, δηὰ ννἢο ἴδοτο- 
ὈΥ ηάϑ {πε ννΑΥ ὀρθῇ ἴο ἢϊ5 δίδου. 

δείπρ ῥμὲ 1ο ἀδαὶῥ.. δὲ δρίγ] ΤὟὍΠα εχδοῖ 
τεηάσπηρ οὗὨ [ἢ]5 νετῪ ἱπιροτγίδηϊ ἰοχὶ δδ5 βίνεη 

οσοδϑίοῃ ἴο σις σΟΠΙΓΟΥΟΙΞΥ, 566 ΑἸ οηδὶ 
Νοῖο. Τα πλοδηΐϊηρ πούγονοσ ΤΩΔΥῪ ὃς 
ἃ5 ἔΠ]ΥῪ ἐπι Ὁ 15 μοὰ. ΝΥ Βανὸ ἔννο ϑἰδιεπιοηίς: 
(1) Ομηβέ υηάογινεηΐ ἀδδίῃ ἴῃ τμὲ ὈΟάΥ, τ. ἴῃ 
ἐδ (ποῖ ἐόε ἤσϑῃ), ἐ.Φ. [86 τηδίοεγιδὶ ἀπά 

Ὑ]510]6ε ἔοτηι νν ἰςἢ Ηὸ δεϑυγηθὰ ἴῃ τῃ6 [πολΠιῶ- 
ὕοῃ ; ςἔ. Άοπι. 1. 2, Βετα Πἷ5 ὈΟΟΠῪ ἀεθαπί 
ἔἴτοπι αν! ὰ 15 τιθπιϊοηθά, πὰ ποῖ οἢ ἢ (σου. 
ΥἹἱί. 8. (2) Ηε ννᾶβ χυϊεκοηθὰ ἴῃ (ἢς Ξριπὶ, 
1π|. “ἴῃ 5ρι τ,᾿ νυν σο ἢ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ τοίοσβ ποῖ [0 
(6 ρονγεῦ ὉγῪ ψῃϊιςἢ Ηδ ννᾶ5 αυϊςεϊκοηρά, δυΐ 
ἴο 16 ὮΙΡΣΒΟΣ ϑριγῖι] παΐυγο νυν Ὡς Ὀεϊοηροὰ 
ἴο ἴπ6 ᾿πίορτιγ οὐ Ηἰβ δυχηδηϊγ, δηὰ σοὶ 
νγ»85 ἴῃ6 τηράϊιπὶ ΤΠγοῦ ἢ ΙΓ [6 Πορίνιης 
ΘΠΟΙΕΥ ἔγοπιὶ Οοά ννᾶ5 σοτηπιιηϊςσαίοα ἰο [Πλὶ 
δΒυπηδηϊγ. ὍΤηθ δεδὲ σεηάεσιηρ νγου]Ἱὰ {{κετ-- 
ἔοτο βδϑεῖῃ ἴο Ὀ6, “ψνῆο ἀϊοὰ ἴῃ ἢοϑι δηά νυ 
υϊεκοηεὰ ἴῃ βριξ,᾽) ννεσο ἰξ ποῖ τπδῖ (δὲ 
πε Ι5ἢ Ἰάϊοτπι τοαυΐγοβ ἐδε Ὀοίογο ἢοβῆ. 
ΤΟ σοηῃπεςξοη οὗὨ [ἢϊ5 Ξἰδίεπηιθηϊς στὰ τἢς 

ΡτεσθηΣ Ἄχμουίδοη ἀρροᾶγθ ἴο δὲ [Π|5. 
Ἐνοτ ΕἸ γίϑζξίδη Κα ἢϊ5 Μαβῖοσγ 15 Ἅδ]ϑὰ ὑροη 
ἴο ἀϊο; ἢ]5 πιδίογια] ὈΟΟῪ πιυϑσῖ υπάεγρο ἰμδὶ 
Ῥτγοςθβθ; δυϊ [Π6 ϑρίίϊυδὶ ῥτϊηςρὶο τπμίπ 
Ὠϊπὶ, Ὁ υἱγίῃθ οὗ Ὡς 6 ἰ5. σοροπογδίο ἴῃ 
ΟἸγιϑῖ, σϑοθῖνοβ ἃ πον, ἰηάοπίγαςς 0 }6 [πὸ αἱ 
[Π6 νετῪ τηοπηθηΐ οὐ ἀἸ5ςο᾽υοη. Οὖνγ ]οτὰ 5 
βρίπῖ, (5 ἐπάυδαὰ Μὰ [1ἴ6, δὶ οὔσας πιδηὶ- 
[εδιοὰ [15 ἱβορινίης ρόονεῦ: 50 ἴΐ ΤΙΣ ὑδ 
ἰηξεττεά, νν}}} σας ΟΠ γισείδη βρί τ ἴῃ ἀπά ὃγ 
118 βιιοσγηρ νυ] σοηνοῖίβ. 

19. ΜΒ» «αυὐδιερ α΄οΡ] 866 Αἀάϊιϊοηαί Νοῖε. 
ΤΠ ροϊπῖς νἢϊοἢ δἰδηά οὐἱ ἀϊςεϊης ἴῃ ἰδ|5 
ἀϊδῆςυ]ξ ἀηὰ πιυςῖἢ σοπιίγονετγιθα ἰοχί ἅγὸ [δ086. 
χ. “ΒΥ ΠΟ ᾽" τηυπὲ Ὁ τεηδογοὰ 15 ΠΔΊΟΣ, 
ἐ.6. ἴῃ ψὨΙΟἢ ϑριτξ, ἀϊθοπιροάϊοα ἀπά 4υϊοῖ- 
ἐποά νυ ἱἢ [86 πὸνν ὑπάγίπρ 16. 2. Ηδ ννοηΐ ἀπά 
Ρτοδομβοα ; [π6 ννοσγὰ τοπάθγοα "Ὃς ννεηΐ ἢ ἰ5 λ]- 
ὙγΑΥ5 υϑϑα ἴῃ τοίογεποθ ἴο ἃ ρευβοῃδὶ δςῖ, πὰ 
ΘΡΟΟΙ4}Υ ἱπ σοπηροτίοη νυ ἢ ργεδοπϑά : ἴ8ι15 ἴῃ 
Ματκ χυΐ. τς, Οο γε δῃὰ ῥγέαερ; Ὀοΐὰ νοπ5 
{πὲ 58 Π|6 ἃ5 ΔΤῸ ἤετὸ δε. ὮΝ πιυϑδὶ ἰπεῖε- 
ἔογε υπάειβίαπά δὲ Ῥοΐεσ. ἴο βὰὺ ἴμδῖ δῇεγ 
ἀεραῖίῃ οὐὐγ [ογτὰ ἰπ Ηἰἴἤΐ ον δυπιᾶπ 5ρ πὶ 
νεῖ ἔογ ἢ δπὰ ρῥγεδοπεά, ἡ. . ρος αι πιο ςεῖ- 
ταῖη ἐἰάϊπρθ. 4. “Τὸ [86 5ρι 5 ἴῃ ρηϑοη," 
ΟΥ̓ ἴῃ συδίοαν ; ἐ.ε. ἴο ςογίαϊη βρί γι, βρεοϊβοὰ 
δἴϊοστγασάβ, ννῆο πὸπ Ηδὀ ἴμ5 οᾶπης ἃπὰ 
Ργεδοβοὰ ἴο {πθηὶ ννογο, ποῖ ἱπ Ὀοπάϑ οἵ 
ἀυγᾶπος (νος ννουϊὰ Ὀὲ ἐν δεσμωτηρίῳ) 83 
σοηάοτηηεα οτιπλη4]5, Ὀὰϊ ἴῃ συπίοαγ, ἃ5 ΡΠ- 
ΘΟΏΠΘΙΒ ἀννδιπρ ἘΠοὶγ ἀοοπι. 

ΎΠ6 σϑάθου ΨΥ 8ὲ Ῥεῖεγ βρϑοῖδι !ν τείεῖβ 
ἴο {πε ἀεοίιρε νγᾶβ ουάθηῖγ δοοᾶυϑο ἐμαὶ 
ολἰδϑίγορῃθ ννᾶ5 ἃ ῥτείϊυδε δπὰ ἴγρε οἵ (δὲ 
θπεγαὶ Ἰπἀρτηεπί, ἴο ννῃϊςῃ 1Πῃ6 Αροϑβἕς σου 
Βεγὸ ἀϊγεςϊ ἴῃς διζοηξίοη οὗὨ ἢ15 γοδάξγϑ. 



γ. 20---22. 

20 ΜΞΝ βοπιεῖίπις τγογα ἀϊβοδε- 
ἄϊεπι, ἤεπ οὔςς τῆς Ἰοπρϑυβεγηρ 
οἔ (οὰ νναἰϊτεά ἱπ τῆς ἀλγ8 οἵ Νοδῇ, 
ψ}ΠεῸ τῆς τ ννᾶβ ἃ ργερδγιηρ. νῆεγε- 
ἴῃ ἔενγ, τῆδι 15. εἰρῇϊ βου ]5 ννεῦε βανβά 
ὃὉγ νυδῖεσ. 

21 ΤΒε {κε ἤρυτε ψβεγειηΐο φυδη 
δαρτῖσπλ ἀἄοσῃ 4'5ὸ ποὺ δᾶνῈ 18 (ποῖ 

40. ἤδιεδ τογριείέδιο αὐεγὸ ἀἰοῤεάδοη 1.6. 
γΠῸ δὲ ἃ ΤΌΓΩΟΣ {ἰστὴς ᾿δὰ αἰθοῦογοά, 5ς. {Π6 
δηπουποοσηθηΐ ΟΥἹ Ποστηχηδηςᾷ βρη σίνθη ἴοὸ {Πθτη. 

τὐδεπ ἀπε] ἘΔΊΒΕΓ (οὐ ΠΡ “οποε,᾽ 
τ (ἢ τερτεϑετιῖ 4 ὑνογὰ ποῖ ἐουηὰ ᾿ ΔΗΩΥ͂ 
ξοοὰ Μ5.), «ὐδέεπ, βρθοϊγἱηρ ἴμ6 {ππ|6 οὗ [Πδ 
ἀιποδεύμεηοεα. ὼ 
δε ἰοπρτ)εγίηρ 9.7 Οοά «υαἱε4] Οτ, γϑδε 

ταὶς. ὙΠῸ νογά, ψ Ὡς δὲ ΔῈ} ι.565 
[τ] ΠΌΥ, τ 0165 δἴζοηζινο δηᾷ ραϊϊεηΐ ννδἱῖ- 
ἴηξ, οὐ ἐχροοϊδῆοῃ. Ὑη6 ὄχδςῖ ἰηΐεγνδὶ ἰ5 
ἔσπβοῦ βροοιβοά [ἃ ᾿δϑιθὰ νυ Νὴ ννᾶβ 
ὑυΠάϊην τ[ῃῈ ατκ, ἃ ρογοά οἵ τΔ ΠΥ γοᾶτβ. 

«υδείρ 1δεὲ αγὰῷ}] [,1ἴ, ὙᾺ110 δὰ δὺκ τδα 
ὈοπΕ Ῥτστορασοϑά. 

«σὐχγεῖπ γα ὙὮ5 τλᾶλγκα {πὸ οχίοηϊς οὗ 
ὡς οἰὰ ἀϊτοδεάϊεησο. Νοηθ οδογθὰ ἴδ6 οδ]] 
οἵ Νοδῆ, 41} ρετιβῃθὰ ξᾶνε ἴῃθ ἔενν, μ]5 οὐνῃ 
πεῖν, τσθο επίογοαά ἴΠῈ ἀγκ. ὙΠΟ μετ βανοὰ 
ὃν ἴδὲ ναῖον δὶς ἢ ἀεπίτογοά τῆς οἴμετβ. 850 
ἴδ᾽ [δὲ ρέγβοια ἴο τνυβῆοῖῃ ΟΠ δὶ ννοπὶ δηὰ 
Ρπεᾶς θεὰ σγετὸ ἴμοθο ὴΟ δὰ πορθοϊθα οὐ 
τεϊεσίοά νγαγηϊηρα ἴῃ [1{π υἱτογεὰ ὈΥ 4 διιπιδη 
Ρορβεῖ, ὙΒΕΥῪ μαὰ ρεπιϑβεὰ ἰπ (6 νναΐεῦ 
προἢ δότε ἴμοβ6 υνῆο δηϊοτγοά [Π6 τὶς ἴῃ ρογίοςξ 
αἰδιγ. Οἵ, Οἰεαι. Κοπι. ἐσ (οσ. ν1!. ἀπά ΙΧ. 

21. Τδὲ δε ἄσωγε «υδεγεμπ!ο}] ΤῊϊ5 τεῃ- 
ἀσης ἐχργεβϑες δε βέπογαὶ βεηβθ, δυιΐ ἀοεβ 
ποῖ δΔΟσΌΓΑΪΟΙΥ τεργόϑοπὶ ἴδ6 5ἰδίοπιθηξϊ ἢ 1Π6 
Οἴπεκ, [ἴ ΠΙΔΥ Ὀ6 τοηάογοὰ “νυ Ὡς 4150 
ϑνΕ5 γ05 ΠΟῸ 85 Ὀαρίϑηι Ὀεΐπρ ἈΠΕ ΥΡΙΟΔ].᾽" 
ΤῊΣ 5, "" τγαῖοσ ΠΙΓἢ βανθὰ ἴβοβϑα τνῦο 115- 
ἱεποὰ ἴο (Β6 ργεδοδίης οὗ Νοδὴ πον ἰῃ ὈΔΡ- 
ἵξπι, βοῇ 15 τς δηΕγρε οὐ 1μδὲ νυδίεγ, ἰ5 

[ΠΟΔΠ5 ΟΥ̓ ἰπϑίγυτηθηῖ οὗ ΥουΓ 5 νδίοη." 
Τῆκ φπιθ τυδῖεσ, τς ἀτγονγιοὰ ἴμοθο τῆ 
ἀποδεγοὰ Νολῃ, ξανθὰ ἴμοϑα ὑγῆο δηϊογοά ἱπῖο 
ὡς ἃ. 50 αἷϑο βαριϊ5π|2] τνδῖοσ, νυ βοῇ 
ΡΟΙΕΠΌΔΙΎ ἀγοντβ δπὰ ἀδδίσουβ ἴδ6 οἷά πιδῃ, 
αἵ ΟἿΣ 5ἴηζῃ ἡδίιτο, βᾶνθβ 41} σῇο δγὸ Ὀσουρῆϊ 
το, δηά το] ἴῃ, ἴΠ6 ἔχ ας νυ ἢ ΟἩ γισί. 
ΝΒ. Ὑβὲε τεδάϊπρ ὁ ἰηϑίεδὰ οὔ ᾧ Τ. Ἀ. ἰ5 

ἘΠ]ΠΕΞΟΏΔΟΪΥ Τςογγοςῖ. 
καὶ 4δὲ ῥιιδπρ σαυαγ} Ἐδίμογ, “ποῖ 8 

μδσηρ ἀναγ." ὙὌΠ5 ρα58λρο 15 ραγεηίβοίίοδὶ, 
Ὡπτιοὰ ἴ0 συδτὰ ἀρδῖηϑί ἃ ροββίθ]6 σηϊβυηάεγ- 
πη ϊην ΟΥ Γαῖμοσ, ἃ Ῥγοῦβ]δ τηϊϑγοργεβεηϊδίίοη 
οὗ της πδίηγο δηά οἴεςοϊ οἵ θαρίϊΞπι. Βαρίἰ5πὶ 
ϑγ5 15, ποῖ 45 ΔΠ δχίογῃδὶ Τρογαϊίοη, 58ς. 
ὡς Ῥυτπς ἀγα ὉποΙοΆπηεβα οὐ πε δοά : 
((υτ τϑαὶ τβουρὴ ἃ βδογαπιθηΐδὶ σγταθοὶ 15 αἷ5- 
ἐπρυμθῆδθ]ε ἴῃ Ιάθδ, ἀπά βεραγβϑῦ]α 8150 ἰπ ἴαςϊ 
ἤοπι ἴῃς ϑρίτζυδ] εἰῆσδου οὗ [δε τηγβίεγυ, 

Ι. ΡΕΤΕΙ. 11]. 

(δε ρΡυκιίηρ ΔΑ οὗ τῆς ΑΙ οὗ τε 
βε5ῃ. δυῖ τῃ6 ἀπϑννοῦ οὗ ἃ ροοὰά Ἷοη- 
βοίθῃος τονναγά (σοά,) ὈΥ τῆς γϑβϑυτγ- 
τεοζίοη οὗ [εβϑὺ8 (ἢ σίβε : 

22 ὟΝ ΒΟ [5 ρΌπε Ιῃῖο ἤδάνεῃ, ἀπά 
5. οἡ [ῆε τίρῃς παπά οὗ (ὐοά ; δηρεῖϑ 
Δηἀ δι Που 165 ἀηἀ ρονγεῖβ δεῖηρ πιδὰς 
50]εςς πηῖο Ὠϊη,. 

Ὑν ΒΙΟἢ στρα υἶγε8 Τσογίδίη σοπαϊ ]οη5) Ὀυϊ ἃ5 δΔῃ 
ἱηννατὰ ρσγόςαβϑα δίζεβίθα ΌΥ ἴΠ6 ἄρρϑᾶὶ νῃὶς ἢ 
[86 ςοηϑείθηςθ, θεϊηρ ρυτί ἤρα, πιᾶκος ἴο Οοά. 
δε6. Αὐἀάϊξίῆομδὶ Νοῖίες οὐ ἴθ ψδοΐο οὗ [}15 
ῬΑΞΒΑΡΈ. 

δὲ Ῥείοσ ΠΊΔΥ οὗ σουγϑα σίου, ἃ5 (ῆτγϑοσ- 
ἴοτῃ (Τ οπι. 11. Ὁ. 228 0), [υϑθπ Μ. ἐς. Τ͵ΊγρῈ.᾽" 

. Σ14. Ὁ, δηᾷ οἴδοσ ὌἽχροβιΐϊογβ. Βοϊά, ἴο 86 
ἸποΊ Δ Υ οὗὨ {Π6 οἷά σετγεσηοηΐδὶ δο]υἱϊοηβ; δαϊ 
Β15 ΘΔ ΠΣ 15 Οἰθᾶσ ἤθη σοηβηρά ἴο (ΤΙ ΞΔ 
Ὀαρίίϑη. [1 15 εβδβοίι) βρι Δ} ; ἴΠ6 νἱγῖι5 
ΒΔΟΓΑΙΊΘΏΓΙ 15 οὴδ (Ὠϊηρ, Ἐπ χϑϑ, ἡ.ς. ἐῃ6 ουΐ- 
ννατὰ ἔογπι, 5 δποῖπογ; Ὀοΐδ ἃῖὸ ὨΘΟΘΒΘΔΓΥ, 
Ὀιὰῖ [86 οῃς 15 ςοπηγοη ἴο 411 ρασγίδκοιβ οὔ ἴδ 
τῖῖε; [86 οἴοσ 18 σοηῇῆπεὰ ἴο ἴδοϑθο ψγ8ο ΠΙ1Π] 
[86 σοῃάϊ!οῃ5. 

ὁμὲ δε αηπαυεγ] Οτ, 1, “86 αυρβρζίοη ἢ 
ἴῃ [Π6 βεῆϑε οὗ ἃ ργδυθσίι αιιοδιἰοπΐπρ, ἃ ρΡεῖ] - 
ἰἴοη οΟΥΓ ϑυΡρ ἰςαϊίΐοη. ὙΠῸ ΔηἘ{Π6515 βἰδηὰ 5 
ἴῆυ8. Οοηϊταςιοα νι “6 Βο65 ἢ," οσ οπιῖῖ- 
την [86 Δτίο]θ, “6 Η65}}᾽" 15. “( σοῃϑοίθηςθ,᾽" [ἢς 
ΠΟΥ στηδὴ ςοηϊγαϑιεὰ ἢ ἴῃ6 Οὐΐοῦ τηδῃ. 
ΤΒΘ δώῃ ῥύπου), ἴδε Ρυϊθπρ οἵδ 411 Ὀο- 
ΟΠγ ἀρδίεγηεηξ 15 ἴδ6 ἃς οὗ ἴΠ6 ουοῦ πιδη, [6 
υσϑΈοηη ἴῃ ΤΑΥ͂Θ ἰ5 ἴῃ6 ἂδοΐ οὗἩ [6 ἰΏΠΕΓ 
ΙΏΔη. ὙΠὲ ψοτά ἀπόθεσις 5 ῬΘου ΑΓ ἴο δὲ 
Ρεῖογ, οἷ.  Ρεῖ. 1. 12. ΝΒ. Βοῖῇ σαρκὸς 
ἃηὰ συνειδήσεως ἅτε [Π6 5ιι.δ]εςῖϊνο, ποΐ ἴπ6 
οδ]εοςξῖνο ζοηϊνα. 

ὁγ ἐῤὲ γεμγγεοβίοπ Γ᾽ ὕσ Οδγμ ὍΤΏὮΘ 
τεβυττεςζίοη οὗ Ομ γσὶ 15 ἴππ15 δἰδίοδα ἴο 6 (ἢ6 
σᾶιιϑα ὮΥ Ὀδρίί5πι σδᾶνθβ 5. Ηδ ννᾶ5 {πεγο Ὁ Υ 
ἀεοϊαγθά ἴο 6 (6 δοὴ οὗ σοά νἱ ἢ ροννεῦ, 
οι. ἱ. 4, 8ἃπά 85 δὲ δι] δρδὶῃ ϑᾶγ5 Ἀπ. ἰν. 
45) “Ἢδ γοόϑθὲ δραϊῃη [ὉΓ ΟἿἷἷἱἵ 5 Ποδί!οη." 
Τἢυϑ ἰῃ ἴΠ6 Βγτϑὶ ςἢ. δὲ Ῥεΐοσ 845 βαϊὰ [δῖ ννὸ 
16 τοροηοσγαίϊοα ὈΥ Ηἰ5 τεβιγγεοϊίοη. Βοῖίῃ 
Αροβίϊοβ. ἐβογοίοτθ αἰιγιθιι δ ΟἿ Τορεηοσγδίίοη, 
Ἰυξαβοδίοη δηὰ βαϊνδίίοη ἴῃ ἃ 5ρες 4] 5εῆϑε ἴο 
1{πῸ Ἀδϑυγγεςθομ. Βρέ ῖϑπὶ 15 ἴΠ6 15 ΓΌΣ ΗΔ] 
σᾶι56, ΟΠ τισι 5 ἀθδί. [Π6 τῃογ ουίοιβ σδι156, 
Η!5 Ἀοδυττοοίϊίου, Ὀσγοιρῆξ ἴο Ὀδᾶγ ὑροὴ ἴΠ6 
Βεασῖ Ὁγ Ηἰ5 ϑριγίξ, 15 (ῃ6 οβηοδοίοιυβ σδυβο; οὗ 
ψ ς ἢ τῆς πιονεπιοηῖϊ οὗ ἴδε σοπϑοίεπος ἴῃ 
Ργάγοῦ ἴο 16 Εδίδπογ, οδιηρ Ηἰπὶ ΑΌθδ, 
Ἐδίμποσ, 15 [ῃ6 αἰτεϑίατοη, 45 (Ε υπιθηῖι5 Ρυΐ5 
1, “τῆς ρῥ]εάρο, δϑϑυγαηςθ, δηὰ τηδηἰ οί οη." 

42. »ο ἐς σοπε ἱπίο δεαυεπ] ἼΒ6 βᾶπὶὸ νγοσὰ 
νὨΙ ἢ 15 υϑοὰ ἄῦονθ, υ. τῷ, ἴο ἀδηοῖθ ἃ ρεῦ- 
βοηδὶ πηονοπηοηΐ: ἃ8 Ηὸ ψεηΐ ἴο Ἡδάςδϑ, 85 
ΗΪ5 Αροβίὶεβ ννεηξ ἱπίο ἴῃς ννου]ά, 50 ἰῃ Η!5 
Βυπιδη ἕογπι Ηδ ννϑηΐ ὉΡ ἱπῖο ἢοάγθῃ. 

από ἐς οπ ἐδὲ γισδὲ ῥαπά ὁ, Οοἀ] ἴῃ 8ῖ 
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Ῥείοσ᾽5 ἀϊϑοουγθος δὰ ἴῃ (ἢ Ῥεϊπηα Οοβρεῖ 
1806 Αϑοθηβίοῃ 15 ργοβοηϊοὰ δ5 ἴπ6 συ παῖς 
Ῥοϊηΐ, 6 οηὰ δηὰ ςοπιρὶεΐίοη οὗ (  γίϑι 5 νγοσγκ. 
866 ποίΐε οἡ Μαχξκὶ. ἱ.Ἅ 
πεῖς ἀπά αμέδογ εἶξε ἀπά ῥοαυεγ.] Α5 Ηδς 

ἀδεϊαγοὰ Ὀοέοσθο Η:5 δϑοθηδίοη, Μαῖΐϊ. χχυ[Ὰβ 18, 
“.ΑἸ| ρονγοσ 15 ξίνθη υπῖο Μὸ ἴῃ ποάνθη δηὰ 
ΘΑ," 50 ἤετὸ 411] [86 ροννεῖβ οὗ ἤδᾶνειὶ ἃσὸ 
δδία ἴο ὕᾶνὸ Ὀδε πηδάδ 5 0)οςῖ ππῖο Η! πα; 85 
1:6 νογὰ (ὑποταγέντων) ἀδηοῖίεβ, θοΐογε Η 5 
᾿Αϑοθηϑβίοῃ, ζ.ς. δῖ ὶς ἘἈοϑυστθοίίοη. [ἴ ΤΔΥ͂ Ὀ6 
υσϑιϊοποα ὙνΠοῖΠοΓ ἴῃ (ἢ15 ρᾶϑϑαρα σείδγθηςθ 
15 πιδάς ἴο ““ἴπ6 ρονγοῖβ δπὰ ρυης ρα 1165 οὗ 
ἀλικποββ, 85 ὙΜῈ}] 45 οὗ ᾿ιρ ἢ," αι ςσοηῃϑίοην 
186 ΠΟΩ͂Σ Σοϑο δηοα οὗὨ [ἢ 15 ραϑϑᾶρὸ ἴο Ερἢ65.. 

Ι. ΡΕΤΕΝ. 11]. 

εἴ. ᾿. λο---22; δηᾶ σοττοβροηάϊηρ 5ἰδίοπιρηϊς 
ἴπ οἴποσ Ῥδυ πὸ ΕΡ 5Έ165, 11 ϑρετη5 ποῖ ἱπίρτο- 
Ὀαῦϊθ., [Ι{ 15 πο 5ιι5ῃϊ σοηδοϊδιίοῃ ἴο ΚηΟΥ 
(Πδῖ ποῖ ΟΠΙῪ 4}} ξοοά ϑρι τιῖβ ἀγὲ ΒΟΙΪΥ συῦ- 
δοσυιεπὶ ἴο ΕΟ γϑῖ, τηϊπιϑίοπης (πογείοσο ἴὸ 
ἰῆοθϑο ΨὭὩῸ ἃτθὸ Πεῖῖβ οὗ καἰνδίίοη, Ὀυϊ ἰμλὶ 
ϑαΐδῃ δηὰ ἢ15 ρούγεῖβ ἃσὸ δυο τε] ϑυδ]δςί ἴο 
Ηϊπι, δεῖς ΟἿΪΥ ὉγΥ Ηἱβ ρεγιηβϑίου, δηά εὐεῃ 
ἤδη ΠΠΠςΓηρ Ὀυπιϑῃιησηί, ἀοίπρ 1ἴ ἴοσ ἴδὸ 
ΒοηοϑΗϊ οὗ ἴῃ6 συτοῆ. ΟΥ, σ ὍΟογ. νυ. ες: 2 
(ον. χὶϊ 7; δπὰ χσ Τιπὶ. 1. 2ο. 866 ]50 Κεν. 
ΧΧ. 4. ͵ 

Αἰἰεπίίοη 5πουϊὰ Ὀε βρεςίδ!]ν είνεῃ ἴο ἴῃς 
σοτηρ[εἴΐθηοϑα οὗ δὲ Ῥεΐοτ᾽ 5 Ὁ σιϑζ οἱ ΟΡΎ ἐπ [δ 5 
τοι γ ΚδΌ]6 ράββαρα. δ66 [πιγοάμπςῖίοη, ὃ ς. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ (ΠΑΡ. 1Π|. 15, 18, τ, 21. 

156. ᾿πεοίοαὰ οὗ θεὸν ἴῃς οἱάεσξ δἀπὰ Ὀεϑβῖ 
Μ55,, δὲ, Α, Β, ΓΟ, ἢᾶνθ Χριστόν. 80 ἴοο 8]] 

ἴῃς Ὀεδὲ δηςϊεπὶ νεγϑίοηθ. [{ 966 Π|5 ργεβιπιρ- 
ἴσου ἴο τε]οςΐ ἃ τεδάϊῃρ 50 δι ῃοηςςαϊεά, δηὰ 
1 ΤΑΥ͂ Ὅς δάάθα, 50 υΠ|1Κ6]ὶ}Ὶ ἴο πᾶνο Ὀδθη 
᾿πἰτοἀυςοα ἴῃ ψνηδῖ πιυσῖ ἤδγα Ὀθδη τοραγάοα 
45 ἃ αυοϊδίίοη. [{ 5 4 ἴοχὶ οὗ ργτεδῖ τηροτί- 
ΔΏΓΘ, 5ίηςο ἴ ἰΙρᾶνθα ηοὸ ἀουδί 45 ἴο ἴῃς ἰάεηε 
βΒοδίίοη οὗ ἴπ6 (ἢ γϑῖ, [6 ϑοη οἵ Οσοά, ἢ 
(ες 1ογὰ οπονδῇ, ταδηϊοϑίθα ἴῃ ἴπ6 ϑοοοπὰ 
Ῥεβθοη ἴῃ ἴπς Ὑτηγ. [ἴ Πᾶ5 Ὀδοη οδ]οςϊεὰ 
παῖ Κύριος νου ἢ Δγς]ε 15 ποῖ υδεὰ οὗ 
ΟΟΥ Τοτὰ ἱπ ἴῃς Νονν Τοκίαπιθηΐϊ, δλη οὔϑοῖς- 
υδίου ψῃιςἢ, 1Ε ἴτυο, ννουὰ 6 βοδσοεὶῦν ἃρ- 
ον ἴο 4 φιοίδίίοη. ΤΠΕΊΧΧ. ποννενοῦ 
ἂνθ Κύριον δὲ αὐτὸν ἴογ ““ Ϊεῃονδὴ οὗ 88- 

Ὀδοίῃ,᾽" 50 ἴῃδῖ ἰῇ ΔῪ σᾶϑὸ δῖ Ῥοίοσ δ᾽ ἴογς {Ποῦ 
τοηἀογίηρ, δηὰ ἰῃ δ ἀγοβϑίηρ (γι ϑιδῃ5 ἢ6 ὈΓΡ65 
[86 5σροςῖδὶ οἰδῖστα νυ ῃςἢ [Π6 ΟΠ γισῖ, νυ ἤοϑο ΠΔΠῚΘ 
ΠΟΥ φγοΐεθο, μ85 ἴο πεῖς ἀθνουΐ δηὰ ἔθαγ- 
Θχοϊυ πη τονοοποθ. δῖ Ῥείεσ υϑὲ8 Χριστύς 
ἔν οο ἢ [86 ἀγίς]ο, [μου Ρ ἢ ποσὰ σΟτΏΣΊΟΗΪΥ, 
85 5. 11.51}4] ἴῃ δα ἀγοεοίηρ Οσεπίι]ε5, υνουΐ (Π6 
δίς], Ηδετὸ [ἴ ἰ5 θη ρῃδίϊς, Κύριον, [εδονδῇ, 
“ὁ ἐῃς ΟΠ γ5ι.") Οη ἴΠ6 ψνῃο]ο ἴδ οἱάοϑδὲ δηά 
Ὀεβδὲ βιιρρογίοα σοδάϊηρ δῃοι]ὰ ςογίδι ΠΥ Ὀὲ 
τεϊδιπρά. 

18. Ὑε ΟΠΙΥ ναγίουβ γοδάϊπρ, τῷ πνεύ- 
ματι, ΜΏΪΟΒ 15 υπηΐογίυπαίεϊγ ἴῃ οὗ [Π6 
τοςσινοὰ ἰὐ ἕο] οννοὰ ὉΥ οὐγ ΑΟΨΝ., 45 πο 
ϑιρροτέ ἴῃ ἴπὸ ἰὐηςοῖαὶ Μ55. [1 ἱπιρογίβ δῃ 
ΑἸίθη τπουρῆϊ ᾿ἱπίο [6 5ἰδίοεπιεηῖί. δῖ Ῥοίεγ 
ἄοοθϑ ποῖ δα ἴπαὶ (ἢ γίϑὲ ννὰ5 αυϊοκοηθά ὉῪ 
ἴῃς δριγιῖ, ννϑις ἢ 15 ἱτηρ! θὰ ἴῃ ἴπαὶ τοδάϊηρ, 
δηὰ ὈΥ ἴπ6 σδρί(8] Ἰοϊζοῦ ἴθ οὐῦ ΑΟΥ.; Ὀυΐ 
{πηι 85 Ης ἀϊοὰ ἴῃ ὈΟάΥ, 50 Ηὀδ ννα5 χυϊςκ- 
οηρά, οπάιοὰ σῇ ἢονν ᾿ἰρ, τῃ δρι τ, 2.6. ἃ5 
οχρ δηθὰ ἀὔονε, ἴῃ Ηἰβ5 βρίγιϊυδὶ παΐυγο, [ἢ6 
ἴγιδ ἱππεῖ τηδη, Ὡς δῆῖοσ Οοά 15 γτεποννοὰ 
υπῖο ἴπι|6 ΠΟ] πε655. Βοῖῃ σαρκὶ δηὰ πνεύματι 
τηῦϑὲ 6 ΠσοπΒίγισίϊοα 8ἃ5 ἴῃ6 εασς »ιοάαϊιε, 
Ἰηἀϊοδίης ἴῃς πιοάθ δηὰ ρτίπεοῖρὶθ ἴῃ Ὡς ἢ 
Π6 ϑονοῦαὶ ργοσθβϑὸβ οὗ ΠῸ δηὰ ἀθαῖῃ δτὸ 
ΔΟσΟΙΊρ ἰ5μθὰ. ΤῈ πνεῦμα ἰπ 5ρϑδκίηρ οὗ 
ΟἸγβὲ 15 οδ)᾽δά Ὀγ δὲ Ῥδιι!ὶ πνεῦμα ἁγιωσύνης. 
Ὠοΐ τὸ π.) Βηὰ 859 ΠΕΙῸ 15 ἀἰγος] Υ σοπηροῖεα 

τὰ τοσιογδίοη ἴο ἸΠῸ ΔΚἔΟΥ οὐ ἴῃ ἀοαίῃ. 866 
Αἀάϊτιοπαὶ Νοῖθ οἡ ἔσῃ. ἱ. 4. 

19. Μορί οὗ {πε αιυοϑιίοηβ ταϊϑοά Ὀγ [Πο0- 
Ἰορίδηβ δηά Ἴσοπηπηιθηϊλίουβ ἄγὸ αἰβροϑεὰ οἵ ᾿γ 
δάδογοηςς ἴο ἴδ ᾿Ιἴογα] τλοδηῖηρ οὗὨἩ δδςῇ οἶδιυϑε, 
8ἃ5 δίνοη ἴῃ ἴπο ἐοοΐηοίθ. Ουγ Α. Υ. ἰεανὸϑ 
16 νν δ οὶς σοπεοίτιοϊίίοη οΟὔϑοισε δηὰ ἀπΊθικι- 
οὐδ; δυῖΐ ψΏ}]16 αἰ ετίηρ πδίο ΓΙΑ} ἴῃ (πὲ 
Ἰηΐογεησος ἄγαννῃ ἔγοπὶ ἴδ6 ϑἰδίοπιθηῖ, Ἴοπὶ- 
τηθηϊδίουξ ἃγὸ ποὺν 411 θυϊ ὩΠΔΏΪΓΠΟΙ5 85 ἴο 115 
Ἰἴογα] ἱπηροτί. 

Ἐν ᾧ ννὰ5 ΓΟΥΤΠΟΓΙΥ Ἔχρίδποα ἀὐναυ, οἰ [ΒΕΓ 25 
τησδηΐηρ ἴῃ νὨϊςἢ, οὐ ΌὉΥ ἴπ6 ἀρεπου οὗ ψ μοῦ 
ΗΟΙΥ ϑρίγιϊ, δ κθῃ ῬΕΥΒΟΠΔΙΠΥ δοσογάϊηρ ἰο ἴδε 
οἰά γεδάϊηρ τῷ Πνεύματι ; Ὀυϊ ᾿ξ σε [ΔΙΠΙΥ πλθᾶῃ5 
“1 ψ Ὡς ἢ." Ηὸ ννεηῖ "ἡ ἀπάουθίθα!ν ἱτορ] ε5 
ἃ ρογβομαὶ δάνεοηϊ οὐ ψοίπρ Τογίῃ, 45 5ῆδνπι 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ὉΥ [ἴΠ6 ρᾶϑϑᾶρθ αὔῦονθ αυοϊοά ἔἴτοπὶ 
Μαγκ χνὶ. τς, δπὰ ΌὉΥ Ϊοδη χὶν. 3. Ἐν φυ- 
λακῇ ΘΟΓΔΙΠΙΥ͂ Πιοδη5 “1 Οσυδίοαγ," 845 ἰῃ 
Ἀεν. χχ, γ: ποῖ ποοοβϑασ 85 ἃ ρίδςε οὗ 
ΒΌβΈτης, Ὀιυΐ 45 ἃ ρἷδοθ ὙΠεσθ, δοςογαίης ἴο 
[Π6ΙΓ βενογαὶ ἀθπλογιῖβ, Θν}] δηρ6}]5 (566 2 Ρεῖ. 
1. 4: [ἀ6 6) ογ 5ἰπέμϊ! πιθῃ ἂζὸ κερὶ ἀνγδι ηξ 
16 ἤπ8] ᾿υάρστηθηῖ. 

Ηε ργεαεῤεά. Τῆς ψογά ἰ5 ἱηναγίδΌ]υ υϑοὰ 
ἴῃ ἴ6 Νεὺν Τεϑίδτηἷσεπι οὗ ἃ ρυῦ]ς δῃπουποῦ- 
τηθηΐ, ἃ πογα] ἀϊς ργος]απιδίίοῃ, 50 ἴο βρεᾷκ, ἀπά 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ οὗἩ 1ῃ6 Οοβρεὶ τάϊηρβ. δ. Ῥεΐεσγ 5λν5 
ποϊδίηρ 85 ἴο ἴθ βυδ᾽]εςι-τηδίτοσ οὐ οβεςῖβ οἵ 
ΒΌΟΝ δῃ δηπουηςοτηθηΐ, δυϊ ἴμ6 παίΐυγδὶ ἱπέοτ- 
εης6 ἰ5 [ῃαϊ 1 νγὰβ ποῖ βἰ ΠΊΡΙΥ δηὰ ἐχοϊυϑίνε! 
ἃ ἀσπιιποϊδξίοη, ἔοσ νυν ϊοἢ δηοῖπογ ποσὰ, ποῖ 
ΒΔ] οννοὰ Π|Κκὸ 1Π15 ὈΥ ϑϑοοϊδίίοῃβ οἱ πιογοῖζυὶ 
τἰάϊηχϑ, ᾿νοι]Ἱὰ ργοῦδὈΥ μβανθ Ὀδοη οπιρίογεά. 
[1 5Βῃοιὰ, ποννονοσ, 6 ποίϊςθα τηδὲ ΟἸεπιρηΐ 
οὗ Ἀοπιρ, ὁ: Οοτ.᾽ ς. Ν1., σδᾶγ5 ἴηδὲ Νώε ἐκη- 
ρυξε μετάνοιαν καὶ οἱ ὑπακούσαντες ἐσώθησαν, 
νΠΙΓἢ 566 ΠῚ5 Δ ΓΟΠΊἰϑοθησο οὗ {Π15 ᾿4551Ὲ: 
568 4150 ἃ 5: ΠΊΠΑΤ σἰδίεπηθηϊ ἴῃ ο. 'χ. Οϑερδι5, 
ΓΑΤΟ.Ἶ 1. 4, ξῖνεβ {πὸ οἱὰ Ηεῦτγεν ἰσδαϊθοη; 
δῃὰ ἴξ ἰ5 χυϊῖα ροββίδ]6 (παξ Ο]επηθηΐ πιεῖ 
βᾶνθ δὰ ἐπαῖ ἐγαδάϊτίοη ῥγεβοπὶ ἴο ἢ15 πιά, 
ΓΑΊΠΕΥ ἴπᾶπ ΟἿΥΓ ῥᾶββᾶρθ, νν δὶς ψνου!ὰ Βᾶνὲ 
ϑυροπίοα οἴδοσ ςοηϑιἀογαίίοηβ. ᾿Απειθήσασι 
ποτε; ὅτε; ἴῃϊ5 ἀπ! ΗΓ ΕΥ τηδλικα ἴῃ6 ἰοης Ῥᾶϑῖ 
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ἔπη πο ἴδ οἴη οὗ ἀϊθοδεάϊεηος δὰ θδθη 
ἱπουπεὰ. 
{ἢ συςἢ ἃ ραϑθᾶρὸ 45 (815, ὑπέτο ἴἢ6 ᾿Πτογαὶ 

βἰδίεηιοηῖΐ ρχεϑεηῖβ ἃ οἰθασ, ᾿μουρ ἢ 1η 115 ὈδΔΓ- 
ἴηᾷϑ ἃ πιγϑίοσίουϑ 96 η536, 1 ὝΕΙΘ ΠΟΟΘΘΘΑΤΎ ἴο 
ἔο ἔα ΠΒεσ, νσὰ 5δου]ά ἴυπι ἴῃ ἴῃς ἢγϑϊ ρίδος ἴο 
1δθ οὐτ!νῦ Οτεοὶκ Εδίδβετθ, γῇ στετὸ ποῖ ὑη- 
᾿ἰκοῖγ ἴο πιϊδυπάεογσίδπα πὸ ὑτοσγάβ, δῃὰ πδὰ 
ἀταρίο πθδῃ5 οὗ Κηον πη ἰῃ τνῆδί ϑϑῆϑο ΠΟΥ 
γέῖὲ τοσείνεα ΟΥ̓͂ (η6 ΠΕΆΤΕΙΒ δηά [Ὁ] ον ε 5. οὗ 
ι ἃ 10 15 οετίδίη πὶ ἢ οπὸ 
οσηϑρηΐ [ΒΕΥ Πεϊὰ ἴπαὶ δὲ Ῥεοΐοσ Βετὲ βρϑᾶκϑ οὗ 
ἴδ. ἀεβοξηῖ ᾿πΐο Ηδάσβ, σχοσορηϊϑοὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 
Ἀροβίεθ᾽ Οτοοᾶ δηὰ Ὁπίνυογϑα νυ ἰδυρῆς Ὁ (ἢ 6 
Οδυγοῦ. ΤΟ ὅε5 Ὀδρασίης οὐ [ἢ 15 ἅγ6 οο]- 
ἰεεϊοὰ Ὁγ Οοίειιοσ “ Ραϊ. Αρ.᾽ Τοπι. 1. Ρ. 117. 
Α5 ἴο 185 οὐ)εςῖβ οὗ [μδἱ ἀσϑοοηξ [ΠΟΥ ἀϊετοά 
σά εἰγ. (Ἰετηδηΐ οὗ ΑἸοχδηάγιδ, ἃ5 υ5υλ], σοίπα 
᾿τίβεσὶ τὰ ἐμαὶ ἀϊτεςοη, Βοϊά ἐμαί [815 ρσγεᾶςῃ- 
Ἰηξ εχιεπάεα ἴο 4}1 [6 ΟὐπΈ11ε5 νῆο Πδὰ Ἰνοὰ 
Πξδοουϑν δείοσο οὐγῦγ 1 οὐδ σοπιηρ, ςἕ. 
ὁ ϑοσι.᾽ 11. Ρ. 379. Μοὶ οὗ (δε οασγὶγ Εδίῃοτγβ 
(σῃϑετοι τμδὲ 11 νγδβ ᾿ἰπτοὰ ἴὸ ἴπο56 ΨῈΟῸ 
μὰ δεϊενοά πη Ηἰ διΐυγο δάνοπε : ἴἢυ8 
ἰτευζυβ 111. 22; ἵν. 29, 45: Ν. 321; [υπἕη 
Μ., Οπξεη, Ηἰρροϊγίυ5, στὲς. Νάαζ. : οὗ 
ΠΟΤΕ 5 ΓΙΟΊΙΥ ἴο ἴπ6 5οι}}5 οὗ ἴῃ ραι ΠάγΟ ἢ 8, 
Ταττ] λπ " ἀ6 Απίπιδ,᾽ Ὁ. 2όο Ὁ. ϑοπῖ ἔδνν 
δεβενοεὰ τμδῖ Ηδ οἤετγεοά ϑαἰναϊίοῃ ἴο 4}1} γῇῆο 
τΟΌΪά τεσεῖνο ΗἸ ΠῚ, Δη οριηΐοη οἰδιθὰ δηὰ ποῖ 
Δἰορεῖ πο σ τε]εςιεὰ ΌΥ̓ Αὐριβῖῖπο, νλο ἴῃ ἴδ 
τόφἢ ἘρΙϑῖ]6, ὃ ΤΊ, 12, ἀἴβουβθεβ 86 αυοβέοη 
γῇ ρτοαξζ οᾶσο, ἀπὰ 845 :151128] στ γτοαῖ 
ΔΙ ν, δυά δοκπον οάρες ἢΐβ Ὁποογίδί ΠΥ 45 
ἰο ἴδε πιὸ πηραπίηρ δ᾽ ἴπῸ τἰπ|θ, Α.Ὁ. 41ς; 
πἤκη μΒὸ τὐγοῖς (παῖ ΕΡρίϑιϊθ, Βυῖϊ τυῆαῖονογ 
{87 ἴδῦρῆξ οὗ. σοπ)οςζυγοά 45 ἴο πε ρεογϑοῃβ 
ἴο πῆόσα (86 ῥσοςϊδπιδίίοῃ ννᾶ5 δά ἀσοβθθά, 8]} 
ἀξτεοά (δὲ 18 νγὰϑ δῃ δηποιιησεπιθηξ ἴο 5ρ  γῖ5 
οὔ 186 δηά τηοσθονοῦ τῃδὲ [ἴ νγᾶ58 δΔη 
Δηπουησοθηΐ οὗ ἀο]ινογαηςσο ἴο ἴΠ6 ροηϊϊοηί. 
Οηε οἵ ἴῃς οἰἴγοηρεβῖ βἰδίεσηθηῖβ 15 ουπὰ 1π 
Αἰβδπδϑοίυβ, “ ς, ΑΡρο!]πατ. 1. ὃ 14---ἃ ρᾶϑϑᾶρο 
σα ςῃ, ΔΙ Που ἢ ϑοπιονν δὲ οὔϑουγο, σι ης Εν 
ἀϑϑετί5 οὐσ ἔ, οτὰ 5 ρογβοηδὶ ρτέβοηςο ἴῃ Ἠδάσϑ. 
ΤῊ Ἰηἰεγργείδίίοη νγᾶβ ἤγσι σοηϊοδίοὰ ὉΥ 

Αὐξυξπο, ννῆο ἴῃ ἴδε Ερίϑῖ]ὶα ἴο Ενοάϊι, 
ὅδοτο αυοϊοα, ρῖνοβ 8ῃ δχρίδπαϊίίοη, ὑυιϊςῇ 
Ἦὰ5 ἀἤεγυγατ5 ΚΕΠΘΓΑΙΥ δαορῖθαά ὉΥ πιραΐξεναὶ 
ὙΤΙεῖς οὕ ἴπΠ6 νοθίεστη ΟΒυγςοῇ, 5.. Βοάο, 
Τβοῖιδα Ααυΐϊπᾶ5, Ν. ἀθ {ὑγγὰ, ἀπά ὈΥ͂ ΙΔ 
ὄτίπος αῆεσ ἴῃς Ἐείοιτηδίίοη, ἜΚ. ΒοΖᾷ, 
σΟΔήρετ, Ηλπητηοπά. Α5 κίαϊθά ὈγῪ Αὐφυίϊπο, 
ὶς, [ξ βἰαπάϑ ἴῃυ5. ὙΠῸ βρ: 5 5δυξ ᾧρ ἴῃ 
ὕβοῦ ἂγὸ [86 ὈΠΌΘΙΙΟν σα γῆο ἰϊνοαὰ ἴῃ (ἢ6 
ἡπκϑ οἵ Νοθ, νυῆοϑδο βριγιῖβ, 2.5. ψνἤοβθ βουΪϑβ 
ὅππὸ 5: ὉΡ,, 45 1ἴ νγετο ἴῃ ργβοη, ἴῃ ἴῃ ἤοϑῃ 
ἀπὰ ἴῃ (τῆς ἀλγκποθβ οὗ ἰσηόγαηςθ. (τίσι 
ῬΈΟ ΠΟ τὸ ἴποπὶ ποῖ 'ἰπ {πὸ ἤοϑῇ, ἔοσ Ηδ ννᾶβ 
ποὶ γεῖ Ἰησαγηαῖθ, δυιῖ ἴῃ βριτῖ, 1.5. ἴῃ Ηἰ5 

δ πδίιγο, “" βεςυηάυτη αἰνιηλίοπη." ΤὍῊ]5 
ἄρρέλιβ ἴο ἤδύθ βθη {πὸ υἱϑν ἴάκθὴ ΌΥ οὐ 
Ἐπρῖῖθη, ἰγαπϑίαίοσβ. [11 ἰ5 οὈνιουϑὶν ἱστεσοης- 
οἰεδδὲς τί τῇ τῆς Οτεθκ. ΒοΖδ᾽5 πιοάϊβοδίίοη, 
ἜἘ80 ηονν ἰῃ ρῥχίϑοῃ ἅτ βυἶοτηρ ἀὰι6 ριιη15}}- 

Ἵ 

ταθηΐ," πιϑεῖς οπδ οδ᾽θοϊοη ΟὨΪΥ, πὰ ἔπαὶ Ὀυζ 
ΡΑΓΈΔΙΪγ. Α5 νγὰϑ βῆοννῃ [Π6 56ηϑ6 ἴδ}5 ρίνθῃ 
ἴο ἴπ6 νγογάϑ 15 ἕογοεὰ δηὰ δγὈΙ ἸΓΑΤΥ͂. 
ΤῈ ῥγθοδοδίηρ οὗ Νοδῇ σογίδι]Υ σδηποῖ 

ΤΏΘΔΠ ἃ ῬοΙβοηΔ] δεῖ οὗ ἴπὸ ϑριΐ οἵ ΟΠ γί, 
ουθὴ βιιρροϑὶπρ [Πδῖ ἴῃ ννογὰ ϑρίγιῖ ΒΟΓῸ σοίογς 
ἴο ἴ)6 ιν δνογά, ψ Ὡς 15, ἴο 54Υ ἴῃ 6 
Ἰραϑῖ, ὑγυΠΟΙΪῪ πργοῦαῦῖθ. ὍΤὨδ οχργοββϑίοη ἐν 
φυλακῇ ςΕΓΔΙΏΪΥ ἀοε5 ποῖ τηθδῃ “ ἰῃ {Π6 ρυίβοῃ 
οὗ Ἰζπογδηςο," δυΐϊ ἃ 5ἰαίθ οὗ ἀυτάποθ. ὙΠῸ 
Οτθοκ ἀπειθήσασι ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ΓΕΐε ΓΒ ἴο ἃ ρογοά 
δηϊεοεάεηϊ ἴο ἴπΠ6 ἀππουποεπιεηΐ, δηὰ ἐκήρυξε 
᾿παϊςαῖο5 ἃ δίῃ ρ]θ δςῖ, ποῖ ἃ ϑϑγίθβϑ οἵ δαϊηοῃι- 
Ἐἰοη5. 

Ηδξεποθ 41] πηοάθγηῃ σοπηπιθηϊδίοσβ σοηςσιγ ἴῃ 
[ΠῸ Ἔὀχροβιοη ρίνθη ἰῃ 1ῃμ6 ἔοοϊποϊο: ἀἰβεγίηρ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ἴδε ἱπέεσεηοος ἀἄσγάννῃ ἔΤῸπὶ 1ἴ, ἱπου ρἢ 
ποῖ ὨΟΟΟΘΘΑΓΙῪ ἱηνοϊνοὰ ἴῃ 1, [ἴ 15 οἰθασ {παῖ 
1{16}}5 υ5 ποϊῃίηρ οἵ ἴῃ εἴἶδεςῖ5 οὗ [Π6 Δηπουποο- 
τηρηΐ, ἀπά αἴογὰβ πὸ στουπηὰ ἔογ βρεοι )δίοῃ 85 
ἴο {Π6 ῥῬγεβθηῖ οὐ πιῖυγε σοηάἀϊοη οὗ ἴποϑα πο 
Ὡονν ἀνναῖῖ ἴποῖγ ᾿υἀρτηθηΐϊ ἴῃ ἴῃ6 ᾿πιογτηθα αἕθ 
βδίαϊο, βαυὴρ τεϊοςϊθα οὔ ποΐ μανίπς Κηοννη 
(ῃὨ6 Οοβρεὶ οὗ (τισι. ΑἹ] ογἱμβοάοχ νυυΐεῦϑ 
ἄστοα ἴπδὲ Π6 ἰοχί σδπποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο 5ρὶ τβ 
ΔΙγοδαν σοπαετηηρά ἴο δἴογηδὶ ρυ πἰϑῃπιοηΐ. ΤΠ 
ΘΧΡΓΙΟΘΒΙΟΏ ὁ Ϊῃ Ρτχίϑοη,"" ΟΥ̓ ΠΊΟΓΕ ΘΧΔΟΙΥ, ἴῃ 
ουδίοαγ, ἀο65 ποῖ ἱΠΊΡΙΥ οὐ βιυξρδϑὶ ἃ 5ἰαΐε οὗ 
Ῥυγραίογίαὶ τοττηθηῖ; που ἴπᾶὶ ἀοςίτππο, 
ἤδη οηςσο ἱπίτοάἀμςρά, ἢἤγσί, 85 566 ΠῚ5 ὕσο- 
Ὀ40]6, ὈΥ Αὐριπἕπο, νγα5 βιιρροτίοά, ἴῃ ἴῃ6 
Δῦϑθηςς οὗ ἀϊγοςϊ δυϊπουγ, ΟΥ̓ ΓΕΐΕΓοπος ἴο 
Ῥαβθαροβ ὙΠ ΙςΓἢ ὈΥ̓͂ τοάδοη οὗἁ {ΠΕῚΓ ἱποοπλρ]εῖο- 
Π655 ΟΥ̓ ΟὈϑουΓΥ, παρ ὈῈ Ορϑη ἴο βρϑοιυ]δίνθ 
ἸηἰοΓΡΓΕ Δ οη5. 

11 πηυδὲ Ὀ6 θοτπθ ἱἰπ τηϊπὰ ἴπδὶ ἴπὸ νυ οἷο 
ρῬᾶβϑᾶρε ἔογῃηβ ραγί οὗ ἃ βΈπογαὶ βἰδίοπηιεηϊ οἵ 
[6 ταϑυϊὲ οὗ ἴῆς ϑουβεγηρε οὗ ΟΠ τσ. Ηδ 
ἀϊοὰ ἔογ ϑἰης, {πὸ υ5ῖ ἕογ ἴῃς υη͵υ8ῖ. ΒΥ παῖ 
ἄρα Ηδ ορεπεα δςςθββ ἔογ ι.5 ΟἸ τβίϊδηθ ἴο 
Οοά: «ῇσογ ἴτπδὲ ἀδαίῃ ἴῃ ἴῃῈ ον Ηθ 
Ρτεδοπϑὰ ἴο {πε ςἀρίϊνος ἰῃ Ηἰ5 ϑρισιῖ, ληὰ ὈῪ 
1η6 Ὀαρίϊππι νος Ηδ ᾿ποτυϊοὰ Ηδ δϑϑυγοὰ 
βαϊναϊίοη ἴο 411] ψῆο 5ῃουϊὰ δ16] [Π6 σοπά!- 
ζίοπϑ : δη ᾿πϑιτυϊίοη ἔοϊ]ονγεὰ ὈὉγ Ηἰ5 Ἀδβυγ- 
τοςζίοη δηὰ ᾿Αϑεθηβίοῃ. 

4]. ὌὝΠο τοπάογίηρ ἔυ] ον 5 ἔνο τοδάϊηρϑ 
ἔουπά ἰῃ 4}} [6 Ὀεδὲ Μ455.. ὃ, νν ΒΙςἢ ; τείουσιης 
ἴο ὕδωρ, ποῖ ᾧ, τεπάοτοά ἴῃ (86 Α.Ὄ Ν, ““Πεγὸ- 
απῖο;" ον! ἀθη])γ ἃ ρίοϑϑ, ἱπίεπάδα ἴο ἔδει! δῖ 
1η6 σοπΒίγισίίοη, νυ ἢ ῥγοϑεηΐβ βοπὶθ α1Ἀ[}- 
ΟΟΪΥ, ἀπά 15 βοδσοοῖν σαρϑῦϊο οὗ οχαςσΐ γορτο- 
ἀυςίίοη. Ακαΐϊπ, ὑμᾶς ΜΠ ἐξ, Α, Β, ̓ ποϊεδὰ οὗ 
ἡμᾶς, νν»Ἀϊο ἢ ἢ45 Δ! βιρρογί. [ξ πιυβὲ Ὀ6 οὗὔ- 
βονοα [Πδὲ [6 ννογὰά ἀντίτυπον 15 Δη δά]θδοίϊνο, 
Τοηἀογοὰ ἴῃ σοστηδη ὁ" βορ ΘΠ] Πςἢ,᾽) νος ἢ, 
Ὀεῖηρς οἰ ποῦ δά)εςίναὶ οὐ δάνογθιαὶ, ονδάθβ {Π6 
ἀΠΠσΠΥ ἴο βοπῖθ οχίοπ, ὙΠ6ὸ Μιιϊραῖθ 15 
ἈΔΡΡΥ͂ ἴῃ 115 τοηάογηρ, Οὐοὐ εἴ νοϑ πης 51Π11}15 
ἔοστης βαϊνοβ ἔδοϊξ Ὀαρ 5π|8. 

[πη [Π6 φυοδιίίοῃϑ οἡ ἴῃς ῬαυγδΌ]65 οὔ δου ρίυτα 
δἰπρυϊοά, Ὀχῖ ἩΓΟΏΡΙΥ, ἴο ΑἸμδηαϑυ5, ἴῃ 
ΕἸοοά ἰ5 οδ] θὰ ῃ6 τὶ Βαρἕβηι ἴοσ πὸ ἜΧΕ Γ- 
Ρϑίίοη οὗ 5ἰπ, “ΟΡΡ.᾽ 11. Ρ. 426; Του ἴδῃ οδ}}5 
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ἴι [86 Βαρίίξπι οὗ ἴπὸ νου] ; δπὰ Οὔξεη, ἐς. 
(εἰς. ν!Ι. ς8, 54γ5 “ ἼὨ6 ἀσβίγυςζίοη οὗὨ τηθη 
ἴῃ ἴδε βΠοοά 15 ἴπ6 ρΡυσϊβοφίίοη οὗ ἴδ6 φατῖῃ,᾽" 
δηά τοίουϑ ἴο δη οἷά βϑαγίηρ οὗ ἴπ6ὸ Οσθοῖα ἴο 
[6 54π|6 εἴεςῖ, 

Α5 ἴο ἴπε τοηάογίηνς οὗ ἴπ6 ΑΟὟ., δὲ ἀπόευεν 
ΟΓ α« χοοά εοποείεπεε, ἴξ ταυβὲ Ὅ6 τεπιαγκοὰ 
[μα ἐπερώτημα ΤαθδΔῃ5 ἱπ ΟἸΔ55: 8] υ5ᾶ58Ὲ ἃ 
πυσβίίοη οἵ 4ιεϑιϊοηΐηγ. ὙΠῸ6 ράϑϑαρεβ ἀυοϊεα 
ἔτοηι Ηεγοάοίϊυβ δηὰ ὙΤδυσγαϊα 5 ἃγὸ οἸθδγ 
δηὰ ἀδοίσῖινθοΌ Ὑμὲ νοτῦ ἤὸοπὶ ψΒΙΟὮ [ἴ ἰ5 
ἀοίνοα ἐπερωτάω ΟΟΟΙΓΒ ἔγοαυ θη ἴῃ 1ῃ6 
Νοινν Τοβίδπιοηίς δηὰ ἴπ ἰδ. 0 ΧΧ.., ἢγϑῖ ἴπ {ΠῸ 
9656 ΟὗὨ 5 ΠΊΡῚΥ δϑκίπρ ἃ αιεϑίίοη, Ἐμθη 5ρ6- 
ΟἸΑΙΪΥ οὗ σοπδιυληρ Οοά, 85 ἴῃ ἰϑ8]. ἴχν. σ, 
αυοϊοὰ Κοπι. Χ. 2ο, ἀηἀ 5{1}} πλογα σΟΙΠΊΤΩΟΠΪΥ οὗ 
δάἀάγοβϑίηρ 4 ρΡε(τίοη, ἀϑιείης ἴῃ ὈγΑΥΕσ, ἃ πιθδῃ- 

ἴῃ ἀεγνοά ἔγοπι ἴῃς Ἡδφῦγονν δὲ), ἰο ψΠἸς ἢ 
1ξ σοττεϑροηᾶϑβ ἰῇ ΠΊΔΠΥ ῬᾶΞΘΑρΡ65: 566 Τ ΓΟΠΊΠῚ. 
. (οηοογά,᾽ ΤΙ Βιι5 ἴοο ἴΠ6 5: ΠΡ ΘΓ ἔοττη ἐρωτάω 
ΤΆΘΔΠ5 ἴο ὈΓΔΥ͂, ἴο 56εἰκ ἰἢ ῬΓΑΥΘΓ, ἃ 50η56, ὙΥ ὨΙΘΉ, 
85 ΟΤΠΠΠῚ, “. Ὁ. Οὔϑογνθβ, 15 ἀπΚπονγῃ ἴο οΪΔ55]- 
οΔ] υυτϊοῦβ. Ὅ}6 5ιη5]6 ρϑϑϑαρὸ ἴῃ Ὡς ἢ (6 
ννογὰ ἐπερώτημα ΟὐΟΓΒ ἴῃ [πε δοριυδριπῖ, ΥἱΖ. 
Τ)λη. ἴν. 14.) ἰάἀδθης1ῆῃ65 ἴξ ἴῇ τηδαπῖηρ ν ἢ 

προνολ, ψηΐοι Εδάϊξετ ἴῃ ΟἽϑ. “Ὑ Πεβ.᾽ ὀχραΐπβ 
"“ἐροτοῖαπη,," Ὀυΐϊ ννΒΙ ἢ οὐγ ΑΟΥ., ἰῃ σοπηπιοη 
ἢ ποσί Ἔχ ροϑιζογσϑ, γοπάεσς ὈΥ [Π6 ννοτὰ “ ἀε- 
τρδπα." ὅ866 Κυδηισῃεη ἐπ ἰος. Ὦ15 τεπάσι- 
ἴηξ οὗ τἴπ6 ννογά ἢδ5 ἱπεγεΐοσγθ ἃ ΓΙ ΠΊΔΥῪ οἰδί τα 
ἔογ δοςερίδηςα. ὙΠῸ Ψυϊραΐς δάορῖβ ᾿᾿ ““(οη- 
οοϊθηΐϊς Ὀοης ἱπῖογσγοραῖίο 'ἰπ Πθυμ." ΤΏ 
ἴθ Ψυΐξ. μ45 ἱπίεστορανυ ἴῃ ᾿ϑοπιηο δηά ἰπ 
ΤΠ θὸ τορεαδϊθάϊγ, ἔογ ἴῃ6 δερίυδριηΐ ἐπερωτάω 

πὰ τῇς Ηδῦγονν ὉΝ δ᾽: 50 {πὲ {86 παΐυταὶ 
τεπάογιηρ οὗ ἴῃς ννογὰ 85 ϑϑὰ ΌὉΥ δηά ἴο ροῖ- 
50η5 σοηγνεσβδηΐ ΜΠ ἴῃ ΕΧΧ, ννουϊά Ὀὲ 1Π6 
Ῥεϊοη, ῥγαάγεῖ, οὔ ργαγογῆιὶ δάάγεβϑ οὗ ἃ 
Εοοά ςοηῃδςείοηςο ἴο Οοὐ.᾽" Τῇυ5 Βεοηροὶ, “ἡ. 
δαϊναῖ γῦρο 05 γοφαΐο δοπα εομϑείοπες. ΠΟ 
οὈ]εςζίοη {ΠῊῸ (μαῖ {15 15 ἴοο νᾶρις 15 
ΒΟΔΙΟΟΪΥ να! ἃ. ἼΠε οὐδ]εςΐ οὗἩ (ἢ6 ῥγάγεῦ δά- 
ἀτεβϑοά ΌΥ ἃ σοπϑοίθηςθ, ρυτα ὑπάσγ [6 ᾿πῆῃπ- 
Θῃς οὗ {6 ΗοΙγ δριπί, ἴῃς οἤοΙιοηξ σλυϑὸ οὗ 
ςοηνοσβίοῃ, τπηιϑὶ ποοὰϑ ὑε βαϊνδίίοῃ, ἱπο]υάϊην 

(ΗΑΡΤΕῈΚ ᾿Ἱν. 
ι 414 ἐχλογέοείλ ἰἤξνε 19 εξασό οπι οὔ ὧν 

“λε ἐχαπιῤίε οΓ Ολγέσί, απῶ 21: «ογείώεγα- 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1---11. ϑ8ὲ1 Ῥεῖοσ στϑβιηηθβ [ἢ6 
ἀτριπΊοηΐ ΠῸΠῚ Ὁ. 18 ἴὴ ἴδ ργοσδάϊηρ σπδρίοσ, 
δοσ ἴῃ6 ἱπιροσίδηϊς ἀϊρτοββδίοη ννῖο ἘΠΟΓΘ 
[ο]οννεὰ πὸ σϑροσγαὶ 5ἰδίοειθηῖ. Ετσοῖῃ [6 
ἴλοῖ ἴδβετὸ κἰδίεαἀ δηά ἤετε σοροαιθά, νἱΖ. ἰῃδὶ 
(Βηβὶ βυβεγεαὰ ἱπ 1πῸ ἤδβῇ, ὁ. 5. ἴη ἴῃ6 ΒΟάγ, 
Β6 ΠΟῪ] ἀθάυοες ῥγδςίῖοδ] ᾿ηξεγεηοθβ, ϑμοννίης 
τδῖ Ηδ ϑυβεγοα ποῖ οἡἱγ ἴο τίη υ ἰηΐο ἃ 
δἰδίο οὗ σοσοπο]!δίιοη, Ὀμυϊ 4150 ἰηΐο ἃ ϑοἰδῖο οὗ 
ΒΟΙΙη655. Ηἰ5 ἀθδί δ οὔςδ σοργεβοηϊοα δηὰ 
εἰεςίοα ἃ ςοπηρίεῖα σοηαυεδὲ ονοσ βῆ. Ης 

Ι, ῬΕΤΕΝ. 11]. 

115 σοπάϊοη5 δηὰ υἱεϊπιδῖο τεσυϊὲ. ΤΈΟΤΕ πιὰ 
4150 6 τοΐεσγεηςο ἴο {δ6 βρίπῖυδὶ νυδϑηρ. 868 
Ῥ5. 11, 2. Οτηπι, “1χ. Ν. Τ΄.,᾽ ργοόροϑὲβ 
ΔῃΟΙΠΟΓ το πα οσηρ, νἱΖ. ἴΠ6 ἀδιιδηά οἵ δη ΓΕΔῖῪ 
ἔογῦ ἃ βοοὰ σοπϑβοίθηοθ. 15 15 ϑογοεὶγ δά- 
ΤᾺ 5510 6. 

2. Τῆς ἐχροβιίίοη οὗ [86 οἱά ϑοποϊϊαοὶ ἴῃ 
(Ἐευπλοπῖβ σοῖμο5 ΠΟᾺΓ ἴῃ6 ἴγ6 πηδδηίηρ: 
ἐπερώτημα, ἀῤῥαβὼν, ἐνέχυρον, ἀπόδειξις, ἰ«. 

ὈΒῺ 18 δὴ δεῖ ἰῃ νυν ἢ [ῃ6 Ποπϑοίθηςο 
Ὀεῖπβ Ρυτα ρ᾽θάρεβ 156] τὸ Οοά. [Ιἐ ἰ5 δον- 
ΟΥΟΥ Ποῖ ΘΑΞΥ ἴο 5μενν ἴπ6 Ἑσοπηδείίοῃ οὗὨ [δὲ 
νγογὰ ἢ [6 τλοδηϊηρ ἴἢιι5 δϑϑιρηθὰ ἴο 1ξ. 

3. ὙΠ σρθδηϊηρ “ 5 ρυ]δίϊο ᾽ 15 δἀνοςαίοά 
ΌΥ Βίϑῃορ Β}}, “"Αρο]. ρ. ΗἩδπῃη." Ρ. 23, 
“ἐ δΕΡυΪλίο ἰάδπὶ 5 σπϊβοδὲ αυοά συγκατάθεσις 
ἃΡ. 451}. " δ ϑριγ. 5.᾽ σ᾿ 11. ὨΙΠΊΙΓυτη ἰῃ Βᾶρ- 
᾿ἰσπῖο ἱπίεσσοραθαὶΐ Ερίβοορυβ ἀποτάσση τῷ 
Σατανᾷ; τεοβροπάεδαϊ Ὀαριϊζαηυ ἀποτάσσυ- 
μαι." Ὅ δὲ οδ]οςίίοη τμδῖ 15 τοίεγϑ ἴὸ ἃ ἰδίεῦ 
ἴογπὶ 88 ποῖ πῖυςἢ ννεῃξ; (Π6 ἔοιτῃ νγ5 
5 ΠΊΡῚῪ πὸ Ἔχργεβϑίοη οὗ δη οἱὰ τγυῖῃ: Ὀυϊ Π0 
ν]}1ἃ δυϊμοσ ἔογ [ῃ5 ϑεῆϑε οὗ ἐπερώτημα Ολῃ 
Ὀ6 δά ἀυιςοά, 

4. [ἡ 9οηπὶς ᾿πϑοτρίοπϑ γοίοστοα ἴο (8ε εξ !η- 
πἰπε οὗ {πε ϑεςοῃὰ οεπίυγΥ ἃ ἔοττηι δ Οὐου 5 
ποῖ υῃἔγεα ΠΥ, ΒΓ ἢ ταιρϊ συρροϑί ἃ ρίδυ- 
δίς Ἔχρδηδίίοη οὗ {π|5 ραβϑαρθ; 5ς. κατὰ τὸ 
ἐπερώτημα τῆς σεμνοτάτης βουλῆς, “" Δοςογά πῇ 
ἴο ἴΠ6 ἀφεϊδίοη οὗ ἴμ6 ϑεηαίθ." ΤῺ15 ἱπ|ρ 165 
τηδῖ δέϊοσ σδσθ] αυοβιϊοπίηνς δηὰ οχδηηηδίοη 
ἃ ἀδοίδινο δῆθννογ ἢᾶ5 Ὀδθη ρίνθῃ. Τὺ ἴῃ 
Ὀαρίϊϑπλ ἴῃς σοηϑοίεημοθ 15 φυσϑιοηθὰ, ςοη5- 
ἀεῖβ 186 ηιεβίίου δηά Ἂἀο 1 ογδιεῖ ρ δά ρεθ 
1561}, νους τπ6 δάπιχῖυτο οὗ πλρυτγὸ πιοῦνο, 
ἴο ἴδε 16] πηεπὶ οὗ [6 υηῖν Ἑςομάϊ!Ποῃ5, 
Τορεηΐδηος δπὰ δι, ὍΠῚ5 ῥγοοδϑθ ζοτθ 
δροηάβ ν ἢ ἴῃς οχίεσηδὶ ἂδςῖ ὈΥ νυ ἱοὶ 186 πιδλη 
οἰθδηϑ65 Πἰπηϑο!  ἔτοτι οὐννασγα ρο]αοπ. [ἱ 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ ΘΟΘΠ15 ἃ ΓεαϑοηδΌ]6 οὈἠοςεοη τρδὶ (πε 
ι.56 οὗ {πὸ ννογὰ ἰ5 ποῖ ἀδιβοῃϑίγαδὶε ἱπ δε 
πιο οὗ δὲ Ῥεΐογ; 11 15 ἃ σοσήσηοῃ δηὰ ἰορι πιδίς 
1,56 δ ἃ ρεγοα ποῖ ἔδυ ἀϊδίαπί, ἀπὰ 986π|5 ἴ0 
ἜΧΡΓΟΘ5 ἢ15 [βουρῶξ ποῖ ἱπδάδηυδίεϊγ. ὕου 
(ῃ6 ψΠΟ]6, Βοννονοσ, ἴη6 Ὄχρίδηδίίοη ξιϑᾶι 
ΔΌΟΥΘ, ΠΟ. Σ, 15 ἀοοϊἀδὰϊγ ἴο Ὀδ ῥγείεστοά. 

ἑΐορε Οὗ 1λε φεπεραὶ ἐμαὶ ἐλαὶ »ρτο αῤῥγοαολ- 
εἰὰ: τι αμα εογιγογίείλ ἐἦενε ἀσαῖνεί Το 
σεζια{107:. 

ἀϊοὰ ἴπ ἴπὸ Βοβἢ ἴο βᾶνθ υ5 ἔγογῃ ἴδ ββηδ 
ἀνα ἴο 5[η, δῃὰ δὲ {πῸὸ βᾶπὶδ {ἰπὶῈὲ ΟΥ̓ ἰβᾶΐ 
ἀοδίῃ Ηε τεργεβοπῖεά δηά ροίεπείδιΥ εἰς 
ξοςϊοὰ 1π6 τιοπτβοδύοη οὗ οὐ σαττιδὶ πδίμγε. 
ΤΗΐβ Πἰπ οὗ δγξυπιοηΐ 5. ἐοϊ]οννοὰ ΟΥ̓ 5ἱ 
Ῥδὰ] ἴθ ἴμ6 Ερίϑιϊθα ἴο δε Ἐοπιδῃβ 
(οἸοΞοίδῃβ, 566 ἐο]]οννίηρς ποῖεβ. Ηδεηςε δὲ 
Ῥεΐεγ δηίογοοϑ ἴπ6 ἀυιγ οὗ ἐβϑοβενγίης 4}} οἰά 
Βεδί βεηϊϑῃ δ 5, νυν ϑροοῖδὶ τείεγεποε ἴο 
(6 ἰυαάρτηδηξ νπἰοὰ ἀννγαῖῖ5 [μ6 χυΐοκ ἀπὰ ἴῃς 
ἀολά, 
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ΟΚΑΘΜΟΚΦΗ͂ τδη 45 Ομ ηϑῖ 
Βδ κυβεγεὰ ἔοσ υβ ἴῃ τῆς ΠεΞῇ, 

ἍΠῚ γουγβαῖνεβ [ἰἰζενγίϑα ἢ τῆς 
ϑλῖης πκὶπά : ἔογ ἢς τπδῖ διῇ βυβεγοά 
ἰη τῆς βε5ἢ μδιἢ ςοδεςά τοι 5ἰῆ : 

4 Τπδὲ ἢς πο ἰοηρεῦ δῃου]ά Ἰΐνε 

1. Με εἰ ΎΡεθο ᾿νογάβ σὲ οὔ εὰ ἴῃ 
ἰᾷς οἰθεεξ Μ55. «πιὰ νογϑίοῃβ. ὍΠὸ ϑἰδῖο- 
ρηῖ ἰπουσ ἴσυς, ἀοεβ ποῖ ὉδΑΓ προ ἴῃς 
πητηράϊδῖο οὔ]εςΐ οὗ [6 Αροβίΐθ, νγῆο 15 ἀγανν- 
ἣξς οὔἕ ἴ86 ὈγΑσίς δ] δηὰ ϑρί τ 2] ᾿πέθσοη οβ 
σα Ομ γιϑὲ 5 ἀεδίῃ. Οὔϑεσγνο [86 σογτεβροπά- 
ακρ πῆ ἴδς ἐχργοβϑίουϑ ϑϑο δῦογο, εἶ. 11]. 
18, αἴκὶ 11. Σ, 24. 
ΑΓΕ γουγεείοεν ἐξεαυῖε «υἱὲ ἐδε “ας ρεμδ : 

“] οὐ πιοῖὲ ργοθδθϊυ, ἄο γοι 8150 (εῃι- 
ΡΒ2ΌΚΟ) ΔΙῚ ΥΟΏΌΣΒΟΙΥΟΘΒ ἩΠ0Ὲ8 1:9 58:29 
τἸοῦεδι; ἴδε πογὰ γχείεσις ἴο ἴδ6 τδουρῆϊ 
ποῖ τᾶς 1π ἴΠῸ τηϊηὰ οὗ ΟΠ γσίξῖ, νἱΖ. ἴῃδὶ 
ἀλλ, πιοὶ δπὰ υπάεγροπο ἴῃ (ἴῃς 5ᾶπ|6 βριγιΐ 
τίς} δλεϊυδίεά Η!πι, Ρυ 5 δη επηὰ ἴο οοηίΐδεϊ 
πῆ ἢ, ἰη Ηἰπ ολ56 ν ἢ {ΠῸ 5:η5 οὗ οἵποῖϑ, 
ἩΔδοἢ σετο [ἢτη Ὀ]οϊτοα οὐ, ὀχριαἰοά, δηὰ ἀοηθ 
ἅν} ἢ, θὰ ἴῃ (Π6 ςῶϑς οὗ ἴῃοϑε ῬΠΟ δῖ 
δεραζεά ᾿ηΐο Ηἰ5 ἀσδίῃ, ἴο σοπῖδοξ ψ ἢ ῥετ- 
800,2] 5'πθ: δετὸ δῖ Ρεΐεσ δάορίβ ἴδ ἀγρυπιοηῖ 
ἀενείοροὰ Ὀγ 851 Ῥδὺ] ἰῃ οηι. νἱ. ό, γ, ψν Πἰς ἢ 
"25 υπόου Ῥγεϑεηΐ ἴο διὶ58 τηϊηὰ δηὰ 
ποιὰ Ὀε τοπηθπὶ ὉΥ 5 τοδάδβ. 
ΤἢῈ σογὰ τεπάογοὰ “τη "7 ΑΟΥ.. οὗ 

ΌΟΓΕ ῬΓΟΡΕΣΥ “βου Ρ ἢ "Ἶ ΟΥ ΨΑΥ͂ οὗ {810 Κ- 
ἱπρ, ΟΟΟΓΕ Ὀὰΐῖ οςο οἰϑεννθογο 'η [86 Νὸν Τ169- 
ἰδ, Ἡοῦ. ᾿ν. 12, ΏΘΓΟ [ἴ 5 υϑοὰ ἴῃ ἴδ6 
Ρίυσα. Τῆι οἰδϑϑι δὶ υϑᾶρθ 15 υπσοηζοβίοα. 
Τῆς ᾿ἰη]υποῦου τετηϊηὰς ΟΠ της ἰδδὲ 
τε ἴο νγᾶξε Ὀ81|16 ἀρδἰηβὶ “" ἤθϑῃ Ἰυϑῖ5 τῃδὶ 
(τ Δξηιηςὶ ἴΠ6 5011}. 11.11 ; [ΠΟῪ τη {Ππογοίογο 
ρυΐ οὐ 25 ἴε ΟἿΪΥ ρεγίεςϊ διτήοιγ οὗ ἀσίεπος 
ἴλδὲ ρειπεῖρὶς ψνἢιοἢ νγᾶ8 δχειρ] βοὰ ἰη (ἢ 
ἀλιὴ υπάεγροπο Ὀγ ἰδὲ ϑανίουσ, δηά 15 5ρὶ- 
ΓΙΏΔΙΥ σμαγεὰ ὉΥ ἔγυς Ὀείίενοσ, [1 15, ἃ5 
52] ψ ἢ δῖ Ῥεῖδσ, ἃ σοπάδησοά δηὰ ρῥχγερ- 
ἸΔΗ͂ ΘΙΓΩΓΊΔΓΥ οὗ ῬΑ] πὸ ὀχμοσίδι! οῃβ, τηοϑί 
ΠΥ ἀετεϊορεὰ ἰα Ερῆ. νἱ. 
ὰγ δὲ ἐβαὶ, ἄς οὖ, “τοδὶ ἢθὸ ψῆο Βδῖ ἢ." 

ΤῊΣ 5 1δο πιογὲ οὈνϊουβ σοπειίγιοσϊίοη, Ὀυΐ 
ἴλὲ πΒκἢ 15 δἀοριεα ὈΥ͂ ΟἿΣ Α. Υ. 5 ννε]} 
πιρροτίεά, δηξ 15 ργουδΌ ΪΥ σοττεςῖ. 

ῥκαιὸ αα!εά ἤτον σα) ΟΠ γϑὶ βανὶπρ συ δογοὰ 
ἐς θη, Δ οἰ σμεά Ξίπ, ὯΟ τοτα ἴο ἀο ψ ἢ 
ἢ τ ἴδ τᾶ οἵ αἰοῃεοσηεηῖ : ἴῃς (Ογσίδη 
τας [οἷον [δὲ εἐχδηηρίθ, 5εῈ ἴῃς ἔο] ον 
τρῖς͵ 

ἃ. 7δα: δὲ πο ἰοησεγ) ΤῊΪ5 ἰ5 οἰοϑεὶυ σοῃ- 
ἴῃ οσἰγυςίωυτε νυν [ἢ6 ῥσοσθαάϊηρς οἰδιιθδ, 

ὙἸσ σκλοοά ἔγοπι κῃ," ἴο ἴπε εἴἴεςξ τπδὶ 
ὑπ ἀεδὰ ἴο 5ἴπ 186 ΟἩγίβεϊδη πιυϑὶ ᾿νε (ἢ 6 
ἥπεὶ οὗ ἣ!ς Ὁ ἴῃ πὸ ἤσσῇ, ποῖ 85 πογοϊοξογο 
υδσπείης ἴῃ ̓ υτῖΞ οὗὨ πιϑη, Ὀυϊ ἴΠ6 νν}}} οὐ Οοά. 
“ἴὴ (δ βεβῇ " ἴῃ 115 οἰδυιθο γοῆουβ 5: ΠΊΡΙΥ ἴὸ 
ΟἿΣ οάΠγ [6. ὙΠῸ τνογά τοπάογοα “᾿νε ᾽" 

αν 7ώ:1.---Ν οι, ἸΨΡ. 

᾿ ΡΕΤΕΙΟΙΝνΝ, 

τῆς τεβὲ οὗ δὲς εἰπγε ἴῃ τῆε ἢεβἢ το τῆς 
Ἰυκῖ8 οὗ πιδη, δυῖ ἴο τῆε νν}}] οὗ Οσοά. 

4 Εογ τῆς τἰπὶς ραϑὲ οὗ ομγ 1" 
ΤΩΔΥ Β0ἘΕξΠ|ς 6 18 ἴο ἢλνε ψτουρῃς τῆς 
ψ}}}} οὗ τῆς (σεηε]ςε5, ννῆεη ννα ννα]ϊκοὰ 
ἴῃ ἰδϑοϊ νὶουβη 6538. ̓ 18ἴ8, ΕΧΟΘ 885 οὗ νν]η6. 

[45 ἃ δοιμονῆδὶ σσηρῆδίϊς πηοδηΐηρ, ὈδηΡ ΠΟνΟΡ 
υϑοὰ οὗ δηἰπιδὶς ; Βεποείοστἢ πο 116 πχυσῖ Ὀδ 
ἃ ἴσυο δ, δυςἢ 45 Ὀδῆϊ5 πλδῃ. 

8. Σὸν ἐῤδὲ ἐμ ρα1}] ΤῃῈ ννογάβ “ οὗ 
οὖν 1. δπὰ “5 ΔΠ'[ῸΓ “ 5υῇηςε᾽" ᾶγὸ ποῖ 
ἔουπά ἰπ ἴδε οἀεκὶ Μ58. δηὰ 5ῃοι]ά Ὀδ οπιῖῖ- 
ἰοά. δὲ Ῥεΐεσ σευ 1} ἀο65 ποὶ ἰἀ ΘΟ ΠΌΓΥ Ὠἰπηθο] 
στ ἴοθο ῆο πδὰ Ἰνθὰ ἴῃ ἴπ6 δοοσηϊπδίϊοηβ 
οὗἨ διραι πβεηάομ, βρεοία! γ ροϊπίοὰ δὲ ἴῃ τἰὸ 
ΓΟ] νης σπογάβ. Αποῖδογ γεδϊηρ, “ γοὺ 
ἴον “ὁ .5,᾽ [45 ΘοΠ6 ϑυρροτί ἰπ οἱὰ Μ995. δηὰ 
γοιβοηβ (ς, 1: ον. νἱ. 11), Ὀυΐ 15 ποῖ ἴο ὃὈ6 
δάορίοά. δὲ Ῥοίεσ ἰδᾶνοβ ἴο ἢϊ5 σϑδάοσγξ [ῃ6 
ΔΡρΙ Ἰοδέοη οὗ Πὶ5 δἰδϊοπιθηῖ. 

ἐδὲ «υἱἱ! οΥΓ᾽ ἐδε Οεηπε 4} Ὠϊ5 1π1ρ]165 (Πδῖ 
[Ὡς τηλ85 οὗ δῖ Ῥείογ᾽β ἤρᾶσγευβ ἢδὰ [ΟγΠΊΟΓΪΥ 
Ἰϊνοὰ 25 Οδηί οβ ; Οδηξ]εβ ἀποης Οδης 65. 
ΎΤΒε 5ἰαϊεηθηξ τνουἹὰ 6 Ὀυΐ ῥΑΓΙΑΙΪΥ ἃρ- 
ἀκετεὶ ἴο ςσοηνοτίβ ἔγοσῃ [υὐδίσ, ὙὉὍΠῈ 6ν]] 

δι15 επυπιεγδίεα ννεγε ργενδίθηϊ δηιοηρ 8}} 
Οεηῖ 165, δηα Ἐβρθο αν ἴῃ 16 Θαϑίογῃ ὑσγονηςο5 
οὗ ἴθ Ἐπιρῖτο, ἴο δὴ δχίοεηὶ δαγαϊΐγ ἴο ὃδ 
το] χεὰ ὈΥ ΟΠ γιβίίδηβ, δπὰ οεγίδιηἱὙγ ποῖ 
δθαγοά ΟΥ̓ [οννβ. 

«υδὲη «υὑε «υαἰξε4)] ὙΠῸ ργοθουη “να ἢ 
τηυκῖ Ὀ6 οπἠλτοὰ : ““ Βανὶηρ νναἰ Κοὰ ̓  15 Ὀδίζεῦ : 
ουὖγ ἘΠρΡ] 5} ἸάἸοτ δἰπιοϑῖ στρα ἶγεβ ἃ ῬγΟΠοιη, 
Ὀυΐ πος οδῃ ὃ6 υϑεὰ ψνιουῖ τῃοα! γὴν {ΠῸ 
ΑΡροϑιϊ!ε᾽β βἰδίοηθηῖ, 

ἐπ ἰαείυίοισπει, ὅς. δῖ Ῥοΐεσ ψίνοβ ἤδγὸ 
ΔΏ ΘὨΙΓΩΘΥΔΏΟΠ 5. ΚΙΉΡῚΥ σπαγασίογϑιῖς οὐ ἢ [5 
δῖγ]6, σεπιδγκδῦϊο ἔογ ἤιποϑ5 δηὰ σοπάσηϑι- 
ἴίοῃ ; 566 [ηϊγοάπςοζοη, ὃ ς. δὶχ ἔοι οὗ ξστοββ 
56Π50ΔΙΥ͂ ἀγα ρΡοϊηίεὰ οὐ. ΟΥὗὨ ἴπ696 ἴῆγοο 
ἈΓῸ ΡΟΙΓΞΟΏΔΙ, ΔΡΡ᾿ γῖηρ ἴο ἱπάϊνι!ἀτι415 5 5 ἢ : 
Θδοἢ ἀσποίοα Ὀζ 4 ννογὰ δοσυγαίεὶυ ἀϊβοττη]- 
πδίηρ ἴΠ6 ρῥΠΠςΙρΙΘ δπὰ σπαγδοῖογ οὗ ἴῃ 5ϊη: 
ἢγχϑῖ, "" ἸΔ5οϊ ν] Ου 5Πη655,᾽ ΟΥ πΊοῖδ ἜΧΔΟΙΪΥ, ἰΔϑςὶϊ- 
νίουϑ δοϊΐοηβ οὐ ΠδὺὈϊϊ5, δυςῇ 45 ΑΗ] [ἢθ ρᾶροϑ 
οὗ 5δτἰτ|ϑῖ5. δῃᾷ ᾿ισεπιίουβ ροεῖβ οὐ {παὶ δρὲ: 
ΘΠ γγ, “1515, (Π6 ἰπηοσ ὑσχίποῖρ]65 οὗ 
᾿Ιςεπηοιιδῆθϑ5 ἢ {Πἰγάϊγ, ὁ Ἔχοθβα οὗ νυῖπε," ἃ 
δου ψογά, οσουγίηρ πεῖὲ ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢδ 
Νον Τοβίαπιηοηῖ, Ὀυϊ ποῖ υποοιηπιοη ἴῃ οΪ455- 
1.4] ννγ]ογβ, πα ἰσδεϊηρ σγαρυϊουσησδθβ, ἀσιη Κοη- 
655. Ν ΠΕΙΠΟΥ 50] }Π}ΑΥῪ οὐ ποῖ ἴΠ656 γε 515 
ΕΥῸ 4]. ὍΠο ἴῆγοο ἔο] ον ηρ ἀγὸ ϑοςιδὶ 
εν!]5, (1) “γεν ] !ηρ5,,) ἃ νογτὰ σῇ ἢδ5 ἴΠ6 
ΒΡΘΟΙΔΙ 86η56 οὗ σἱοἴου9 ὑγοςεββϑίοπβ οὐ νἱ]ὰ 
γου ἢ 5 βιι ἢ 45 ννογο σοπηηοῃ ἴῃ 4}} Οὐσεεκ οἰ Ἐ165 
δἵ (πδ΄ {ἘΠπ|Ὲ; (2) “"Ὀαπαυείηρ5᾽ οὐ “ἀπ ηκιης 
Ὀοιιῖ5," οὔζάηῃ φῬγοϊοηροα [πγουρ τἰῃς πΙχῃϊ, 
δηὰ ποιϊςεὰ ποὶ νιμουΐ σοτηπιοπάδιίίοη ὈΥ͂ 
[6 πιοδὲ {που} Πποαΐμοη. (Οἱ. ΡΪδίο, 
. ϑγτηρ.᾽ οἰ. ΧΙΙΙ., ΧΧΧΙ. ἀπά ΧΧΧΙΧ. [,Δ51}} 

Ο 
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τανε] ηρ8, θαηαυείηρβ, δηὰ ΔΡοηλπᾶ- 
0]6 14οἸ]ΔΙΓΙ68 : 

4 νΒεγείῃ τπῸγ τ] ἴὸ βίγδηρα 
ἴδ γε τὰπ ποῖ ψιτἢ ἐῤέπι ἴο τῆς 
84Π16 ΕΧχοαβ8 οὗ σίοϊῖ, βϑρελίκίηρ εν] οὗ 
γομ: 

(3), Δθοπιηδῦ]ς ἰἀο]αῖτιο5, [{. {1Π| εξ ἸάἀοΙαἔγῖα9, 
Ποῖ 845 σοΠΙΓΑΓΥ ἴο ὨυπΊδη ἶανν, Ὀυϊ ἴο {Π6 
εἴεγηδὶ ρυηςῖρ]6 οὗ τίρῃϊ (ἀθέμιτος). ΑἸετ ἴ8ε 
Ῥετϑοουζίοη οὗ Νεσο (τς ΔΉ Υ 1156} νγᾶ5 Δῃ 
ἐἰμεῖα γε σίο. Ἡρτο τὶ 15 ενϊἀθηΐ [δὲ δῖ Ρείεσ 
ΘΡΘΟΙΑΠΥ τοίογβ ἴο ἴΠ6 σϑησγαὶ, 41} Ὀυϊ ὑπινογβαὶ 
σοηηροίίΐοη οὗἨ ἁ Ἀ{δπῸ ρτοβϑϑοϑδὲ 96 η504} 1 7 ΜῈ 
ἰάο]αίγουβ ρῥγασίϊοθβ, ϑυςῃ 45 4]1 ἢ1Ϊ5 Οεπηε]α 
τοδάουβ πηϑσὲ ἤᾶνο βῃδγοά, θυ ΠῸστ Ὡς ἢ ἴῃ 6 
ον τεςοοά. ΤὍΠ15 Ῥαβϑαρο, ΔΙΏΟΏΣ ΓΠΔΗΥ͂ 
ΟἰἴοΥβ, 18 ἀδεϊϑίνε ἃ5 ἴο [6 δι] ΟΠ ΠΥ οὗὨ ἢ15 
Τοδάθγβ, 

4. Ἡῥεγεὶ"] ὮῺϊ5 τεῖεσβ ἴο ἴπθ ἔουτηοῦ 
σουγβε οὗ 18 πονν δραπάοηθὰ ὈΥ Ὁ γιβίίδη 
ςοηνεγίβ. 

ἐδεν ἐρίπξ ἐξ σίγαπσε θὰ Οδηι]ε5, ποῖ 
Τοραγ ΠΡ ΔΩΥ͂ ΟΥ 4]}1 [6 51η5 580 δου) υγοὰ 89 
ὈΠηΔίυΓΑΙ, ΟΥ Βαγυτηίαϊ, [6] ῖ ἀπ ὀχργθοοθὰ (ἢ6 
υἱπγοδῖ 5υτΡτῖϑα αἵ [ἢ δρϑιθηθοῃ οὗ (τ ϑιδη5, 
δηὰ Ἰοοκεοὰ Ὡροη {Π6Πὶ 45 ΠΊΟΣΟΘ6, 5:10 6 ΓΒΈ ΟΙ5 
Ὀϊξοῖδβ, πιϊϑαπιτορ ϑῖβ, συ Δ ΠΥ ορροϑοὰ ἴο {πὸ 
δ) ογτηθηί5 οὗ πηδῃ δηά ἴο ἴδ ὑγογβῃῖρ οὗ ἐπεῖσ 
ον Οοάβ. Τπῖβ ἔδαϊζυγο 15 σοῃϑ Δ ΠΕῪ Αἰ] υἀοὰ 
ἴο ΌΥ ΟἸ γισδη δροϊορ ϑίβ. 

ἐδαὶ γε γμῆ ποῖ αὐ ἐδερε] ἸΤΏΡ᾿65 ΠΊΟΓΘ 
1ῆδῃ τλογὸ σοπηρ ίδηςθ, 8Δη ΘΑΡῸΓ Ρυγϑι οὗὨἨἉ [Π6 
584Ππ|6 οὐὔ]οςΐ. 

ἔχοις Οὗ γίο Ἱ Βοῖίῃ ννογάβ ἃγὸ δηρἤδίὶς : 
[Π6 ἔοσυ πιο υϑοαὰ ΠΕΙῸ ΟἸΪῪ πηθδῇβ δῃ οὐογῆον- 
ἴῃ, ἃ 5ΌΓΡΙΠΡ ὰρ, οὐ ουϊδϑαγϑῖ ; {πε6 βεζοηά, 
᾿οππΊΟη ἴῃ ΟἰΔ551:04] υτοΥ5, ἜΧργοϑϑθ5. Υἱοῦ 
ἀἸ55ο]υἴθηθβθ, συϊπουβ Ῥτοιραου. [{ οσουγβ 
ἴῃ ἘρΡῆ. ν. 1:8, υδβεγὸ 566 ποῖϑ. 

“ῥσαζῖπ ουἱἱ οὗ χομ] 11ἴ, ὈΙΔΒΡ μϑσῖπε; 
ἃ ννογὰ ψνΒ ἢ οὐρῃξ ἴο 6 Κορῖ, οπιιτηρ {π6 
ννογὰ5. “ οὗἩἉ γου,᾽" 85 ἱποϊιάϊηρ εν}]-ϑρεακίπρ 
ποῖ ΟΠΪῪ ἀραιηϑὲ ἴΠ6 ρεΐβοῃσβ, θυ ἴπ6 τοὶ ρίοη 
οὗ (γι βιΔῃ8. 

6. Φδεὲ :ηἰετργείδιίοη οὗ [δ]15 νοῦϑὸ ἀθροηὰβ8 
ὍΡΟΠ ἴδδῖ οὗ [π6 ράϑβϑᾶρθ, συ. 19, 2ο, ἰπ {Π6 
Ργεσράϊηξ σμαρίοσ, νυν Ὡς ἢ 1 εοττοβροηαϑ 
5 5 Δ ΠΕ Δ Ϊγ. Αοςςοτγάϊηρ ἴο {πὸ πιοβῖ δηςϊοηΐ, 
δηὰ ΠΟΥ πιοϑὲ βοπογα ]ν τεςελνεά, νον οὗ [παῖ 
Ρᾶββϑᾶρο, ἴ6 ϑθῆβδ οὗ [15 ὑυϑῖϑο τηυδὲ Ὀ6 (ηδὶ 
1ῃ6 Οοϑρεὶ, 2.4. 1π6 μ᾽ δὰ τά οὗ ἔπε ᾿ΠΠυπΡἢ 
οὐασ ἀδδίῃ Ὁ οὖν [οτγά δβ ἀοδῖἢῃ πὰ σεϑυττοο- 
τίοη, νν45 ργθδοῃοα ἴο ἴη6 ἀδδά---ἃ ἴοστὴ ᾿νΠΙΟἢ 
ΠΟΓΔΙΏΪΥ εχίοη δα ΠΟΥ ἰθδῃ ἴο ἴποϑα ννῆο 
ρογιϑῃοὰ ἢ ἴῃς Ιεΐυρο, δἀπα Ῥοβϑιῦ]υ ἴο 4]] 
Ῥαϑῖ βεπογδί!οῃβ-- ἀν ἢ (ἢ ἰηΐοηξ ἀηὰ οὐ]εςξ οὗ 
ἰοδοΐης ποτὰ παῖ ΔἸ Πουρ ἢ ΤΠΘΥ 5μου]ὰ αν 
θόοη Ἰυάρεά δοςογάϊηρ ἴο πὸ ἰὰνν οἵ ἡδίυγο δηὰ 
οὗ σοὰ ἴο κυῆονς ἀδαῖῃ ἰη ἴῃ6 Ὀοάγ, {Π6γ τι ἢΐ 
Ὀ6 αυϊοκοηοά, δοςογάϊηρ ἴο ἃ ϑρεςοϊδὶ ρυϊζης 
ἔογἢ οὗ Ὠινὶπε στάςο, ἰῃ 6 βριτί, δηὰ ϑἰδπά 

Ι. ΡΕΤΕΚΝΟ Ιν. [ν. 4-.-Φ.ὄ. 

ς ὟΝ Βο 58}4]} ρίνε δοσοιπὲ ἴο ἢϊπ) 
τΠδῖ 15 ΓΕΔῪ ἴο Ἰυάρε τῃ6 4υΐςκ ἀπά 
τῆς ἀεαά. 

6 Εογ ἔογ τῃ18 Ἴᾶιιβαὲ νγὰβ ἴῃε 
δΟΒΡΕΪ ργεδοῃεά αἷδο ἴο τῆεπὶ τπᾶῖ 
ΔΓΕ ἀολά, ἴπαῖ {ΠῸῪ ππρῆς Ὀς }ιάρ- 

ν ἢ σριπυ Δ] Ζοὰ Ὀοάϊο5 Ὀείοσο (π6 Ἰυάρπιοηῖ- 
βοδαὶ οὔ Ομ σοι. (Οἵ. Ἀοπι. νὴ]. το. [8 (δὶ5 
ἱπιογργείδιίοη 5 σοττοςῖ 1ὲ 5 ουϊάεηϊς παΐ πὲ 
τηυδῖ ἴακο [6 νϑῦϑε ἴῃ σοῃπεςϊίΐοη ὑ ἢ τὰς 
ἢγϑί νοῦβο οὗ ἴῃς σπαρίου [ἃ βῆδνυνβ [δαὶ [πὸ 
Ἰανν ἴπογὸ ἰαϊὰ ἀονντ 15 ΠΊνογβα! ἢ ΠΟ ΟἠΘ Οδῃ 
Ὀ6 δάπχιϊ τἀ ἱπίο {πὸ Κἰπράοτι ννῆο δι45 ποῖ 
βυβογοὰ ἴῃ ἴπ6 ἤσσῃ, υηάογροιηρ ἴδ ῬεΠΔΙΥ 
ἔογ βίη, ἀπὰ ψῆο 885 ποῖ 4150 δθῇ ϑρι ΙΌΔΙΥ 
υϊεκοποά. ὍὙΠ15 υἱενν ἀοθς ποῖ ἱπιρὶγ {παῖ 
ἴῃοθο ἴο ννοτι ἔπ6 ἀπηπουποειηθηξ νγ85 πιδάς 
ὙΝΈΓΟ ἰγδηϑίοιτοα ἱπΐο 4 ἀἰεγοηϊς οἴδῖθ ἔτοπι 
(παξ ἴῃ ψΒίσἢ ΠΟΥ πδὰ ἀϊοά, Ὀυΐζ {παᾶΐ {πὸ 
τηοδηΐϊηρ δηὰ οἴεςί οὗ τΠεῖγ ρυΠἰσϑπιθηΐ τὴᾶϑ 
τδᾶθ κποννῃ ἴο ἴῃοπι, δηᾷ (ἢ ἀσοθββ ἴο σοί, 
ΜὨϊςἢ ΟἸγισ 5 ἀθδίῃ οροποά ἴο 4}1, νγᾶϑ οἵ- 
[εγοὰ ἴο ἴβοη. ΤῊΐ5 18 σοπποςίθα α͵50 πιῆ 
ἴπ6 ρῥγεσθάϊΐηνς νόῦϑθ 85 δον ίηρ {πὸ ὉΠΙνΕΓς 
54} } οὗἩ {π6 ΕἾ] ᾿ἀρτηρηΐ. 

Ῥοϊηί5 οἵ οχοθοάϊηρ ἱπηροτγίψηοε ἅτὸ (δ 
ἄγανσῃ οὐ: 1, ὙΤΠὸ ἀφαὶῃ οὗ Ο τσὶ δες 
Αἰϊ, ποῖ ὀχοϊυάίϊηρς ἴποσ6 ψἢο ἀϊεάὰ δοΐοτο Η!5 
σοπληξ ; 2, ΑΙΪ πηυβῖ 5σμᾶγο Ηἰ5 ἀεαίῃ ἴῃ οὐάεῦ 
ἴο Ὀ6 ταδάδθ ραγίδκοιβ οὗ Η!5 116. 

«υᾶ: ἐδε σοιρεὶ ῥγεαοῥε4] ὙῊϊβ πεσθββα ΠΥ 
Τοίοιβ ἴο ἃ ἀθῆηϊίς δηὰ ραϑῖ ἃςῖ, ποῖ ἴο ἃ (ζθη- 
πυρὰ ργεδομίηρ. [1 σοττεϑροπάς ἴο {πε ποτὰ 
ἐἰ ργοδοποα ἢ" 1η οἷ. "]. 19, Ὀαῖ αἰ ῖὲτβ ἔτοσι τ; 
(δὲ ννοτά πιθδηξ ΞΡ ῚΥ “ Ης ρῥγοοίαἰϊπιοά : ἡ" 
(5 οχρ αἴης ἴῃ6 παΐυτο δπὰ Ὀοατγίηρ οἵ ἴδε 
Ῥγοοϊαπγαίίοη ; ἴξ νγᾶβ ουδηρο Ι Δ], ἃ Πιεϑϑαδε 
οὗ σἰδλὰ ἐἰάϊηρ8. Εογ πὸ βἰδίοσηθηϊ 866 [υ5ῖπ 
Μ. “Ὁ 14].᾽ 1ΧΧ11. ἀηὰ Οἰΐο᾽5 ποῖε; Ιγοπευ5, 1Υ͂. 
22) Δῃηά Ν. 21. 

ἔδενε ἐδαὶ αγὸ ἀεα] ΤῊΪΐβ ἀοεβ ποΐ γίνε ἴῃς 
Ἔχδοῖ 56η96 οὗ ἴῃε Οτϑεῖκ, ννϊςσἢ γαΐμεν Ἱπιρ||ε5 
ἐἐξο ἔμεπὶ [μὲ τόσ ἀοδὰ ψψΒοη ἴῃς Οοθρεὶ 
τοδομοὰ (δοπλ.") ΜῈ ΤΑΥ͂ 4550 Π|6 85 ΟΕΓΙΔΙΠ 
τῃδἱ ἴηὴ6 ννοτὰ σοίθγϑ ἴο ργϑίςδὶ, ποῖ, 85 ϑ0πὶξ 
ἢᾶνο ποϊά, ἴο βρισίζυδὶ ἀθδίῃ. ὍΠῸ ἀπηοιιηςθ 
τλθηΐ νγὰβ τηδάς ποῖ ἴο ἴῃ6 αυΐςκ δυΐ ἴο {κ 
ἀεδά : τποϑὲ ἀννειϊετβ ἰη Ηδάες τ πο, ν᾿ μεῖδεῦ 
ἃ5 “'Ρ͵βοποβ οὗ Βορε,," ΟΥ, 580 ἴο ϑρελξ. 
ΡΥίϑοποῖβ οὐ ἔδασ, ανγαϊϊοά ἴδθ οοπιπε οἵ 
ΑἸ τίϑβί. 

ἐραὶ δεν νιῖφδέ δὲ ἡμάσε] ἜΜ σοπϑίσυς- 
Εἴοη ργοβοηῖϑ βοῖπο αἱ ΕΠςΪΥ, ἰπογεασεὰ 1 ΟὐΓ 
γεγβίοῃ ὈΥ (δ 6 οπγϑϑίοη οὗ ἴπ6 ψογὰ 1πάθθά. 
ΎΠΒΕ Οτεοκ πιλῖεβ ἃ ἀϊπεϊποιϊίοη Ὀείνγεεπ ἴδε 
ἔψο Ῥσοροϑιξίοῃϑβ ; ῃ6 ἔογπιοσ ἀοδβ ποῖ δΡρΙΥ 
ἴ(ο ἴδε οἴἶεςϊ οὗ ἴῃ εἰαΐπρϑ5, Ὀυϊ ἰο ἴπ6 οοη- 
ἀϊίοῃ οἵ ἴμοϑα πο ψγέτε δάἀάτεββοά ; ἱβεγ 
ννετε ἴο ἰεᾶσῃ ἰῃδὲ {ΠῈῪ Πδά, 45 ἃ πδίυγαὶ ἰᾶνν, 
ἴο ἀπάεγρο ἀοαδίῃ, ἴῃς νγᾶψεβ οὗ {Ππεὶγ βἰπὶ {δὲ 
ποχὶ ργοροβίοη, μὲ ἐἕΐυε, τ6}}5 15 ννϑδὶ νη 
ἴμ6 υἱπιαῖς δά ρεγίοςϊ εβεςξ ὑροῦ ἰδοβὲ 



γ.7--9.} ᾿ 

εὐ λοσογάίϊηρ ἴο πιδῆ ἴῃ ἴῃς ἢδβῃ, 
δυῖ ἰίνε δοσογάϊησ τὸ (σοά ἰῃ τῆς 
δρΙΠῖ. 

7 Βυῖ τῆς επά οἔὨ 4]1] τΠΐπρβ 18 δἵ 
δαπά : ῬῈὲ γε τῇεγείοτς βοῦεγ, ἀπά 
ὑγαῖςἢ ππῖο ΡΓΑΥΕΓ. 

Ι.; ΡΕΤΕΕΕΟ ΙΝ: 

8 Απά ἃδϑονὲε ]1] τῆϊπρβ πᾶνε ἔδι- 
νεηΐ σἤαγ ἃπλοηρ γουγβαῖνεβ : ἔὸγ 
σΠΑΓΙΥ ᾿ 5141} σονεσ τπ6 πιυϊτιτα ας ΟΕ Οτν τοὶ. 
518. 

9 ἴὕβξε ΠοβρίτΑ! ΠΥ οπς ἴο δποῖμογ 
τους ρσγυάρίηρ. 

ὯΠῸ ΤΕ ργεραγε ἴο τγεσεῖνο [ἴ. “εεονάϊρρ 10 
σοά, ἃ5 ἄῦονε εχρίδιηεο, δοοογάϊηρ ἴο (ῃ6 
ὄννιπε ἰδνν οὗ ὕτάςε διὰ 1116. Το ΠΠτογαὰὶ τοη- 
ὠκπηνς 15 ἡδαξ ἐδεγ για δὲ Ἰυάχοά : Ὀυϊ (᾿ς 
ἱεπτὴ ἰ5 εὐ θη} υϑεὰ τ] τείεσεηςς ἴο {Ποῖγ 
Ῥτετου5 πἰδίθ, ποῖ ἴο [86 ἘπιῈὸ οὗ ἴῃς δΔῃ- 
ΟΠ ΠΊΡηΐ, 

[τ πιυϑὲ Ὀ6 ΟΓΩΘ ἴῃ πιὰ [πὶ δὲ Ῥοίετ 5 
ἔτεαὶ οδ]οςϊ 15 ἴο βμενν ἴδ ὨΠΙγΟΓΒ ΠΥ ἀπά 
Δδβοίυϊο ςβδσζαςίοσ οὗ ἴδε ργϊηοΐρ]ο5 νυ νυ ἢϊς ἢ 
δε ἰ5 ΙΟΤῈ ΞΡΟΟΙΔΠΥ σοποεγπθά. [{ πιρϊ Ὦᾶνα 
δεεὴ οὐ᾽οοιοά {μαὶ ρηγϑίοδὶ ἀθαίῃ 8πὰ τΠ6 
ορύοη οὗ Ξερίγίτυ2] 1ὸ οουἹὰ ϑοδγοοὶῦ ὃὉ6 
ὈΠΙτΕΓΕΔ], [ 41} ραϑὲ βοπεσγδίϊοπϑ νγογε Ἔἐχεπιρίοα 
ἔτοπὶ ἴῃς ἶχνν. ὙΜδῖ οὐδ]ϑοϊϊοη δ πιϑείβ, ποῖ 
ἴο ἰολά ὺ5 ἱπίο 5πρεςυ ϊδῖίνε ἱπαυίγγ, Ὀσι ἴο 
τιηάϊολίο ἴπ6 τ ρῃϊοουπηεςς οὗ Οοά πὰ ἴδκο 
ἈΥΓΩΥ͂ ΕΥΕΤῪ ρτγεϊεχῖ Τ0γ πη]ϑγεργεϑοηϊδίίοῃ. 

1--.11. ῬΚΑΟΤΙΟΑΙ͂, ἘΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝΒ ΟΝ“ 
ἈΕΟΤΕ. ΜΙΤῊ ΙἹΜΡΕΝΟΌΙΝΟ ΙΟΜΕΝΤ. 

1. Βμὶ ἐδὲ ἐπα Οὗ αἱ! ἐδίπρ ὙΠῸ ογάδσ 
οἵ ἴδε Οτεοῖκ ννοτάϑ 15 ετηρδδέις, ΟΥ αἰ δοευ- 
εὐεΓ (δὲ ἐπά ὁ: πεαγ; αἱΐ ταὶ ϊ ΔρρΙΥῪ Ὀοΐῖῃ ἴο 
πῃ ἃπὰ 1ῃΐηρβ, ἤετε ῬγοΟΌΔΟΪΥ ἴο δοίῃ, [ῸΓ 
ΟἿΓ “ἐν οηα᾽" 15 [Π6 πιδὶπ ροιϊιηΐ ἰῃ ννατηΐηρ. 
Τίκ πογάϑβ οσἰδηὰ ουὖἱἷλ ἷπ οἰ κίπρ ςοπίγασὶ ἴο 
ἴδε ῥυποδάϊηρ γεσϑὲ; γγὲ ᾶδτὸ ποῖ ἴο ὃ6 ἄγανγῃ 
ἀδιῶε ἔτοπὶ ςοπίδτηρ τίη οὐγ ον ῃ- 
ΒδΠΠῪ ὉΥ βρεσυϊα πη δδουξ [με Ιοὶ οὗ οἴ εῖβ : 
Ὅὸ Δῃὰ {πὴ Ὺ δᾶνε {πὸ υ]{ἰπιλῖο δηὰ σοπιρ]εῖδ 
"Μάξτηεπὶ ἴο Ἰοοῖκ. ἔοσ, δηὰ (δαὲ τ βουΐ ἀοἰδγ. 

αἱ βαπ4} [|| Ἀ8δα ἀΣΔΙ ποδτ. [115 ἴῃ 
ποτὶ Του ΠΕ υϑεὰ 'π τοίοσθσηςα ἴο [πὸ 
(ὐαΐης οἵ Ομτῖςὲ δηὰ Ηϊΐβ κίπράοπι. γνὲ 
ἰΣνε ἴο υπΔοτοίατνὰ ἰΐ οἰ μου 858 τοίεττίηρ ἴο ἴῃ6 
ΤΟΎ δυο ρετιοά νυ ῃϊοῖ τηυϑὲ ἱπίογνυθηθ Ὀθίοσο 
ἘῸ ἅΓῈ οδ] δὰ ἰησ εν 112}}} ἴο ρῖνο δοσουηῖ ἔοῦ 
ὡς (ἰϊηρϑ ἀοπθ ἰπ ἴπῸ δοάγ--ἃ νἱὲνγ νυ] ἢ 
βΟΜΈΤΕΓ ἰς τῖ μεσ Δῃ δρρ]!οδίίοη ἴμδπ ἃ ργορεσ 
Ῥιαηδίίοῃ,---οΥ ἴο ἴῃ6 στοαῖ ᾿πάρπηθηξ σογ- 

ἱπὶγ τἴμθῃ ἱπιρεηαάϊης ονοσ ἴμ6 Ηρθῦγονγ δηὰ 
σαῖς τοτ]ά, ἴο νι ϊς ἢ Ἔχρτεββίοηβ γεβθῃ,- 
ὑΐηρ της γΕΓῪ ΟἸ ΘΟ παυβὲ δῈ γείοττοα ̓  ΟΣ 

Δηὰ ργορο ν ἴο πα ἀδΥ νος ἢ νν}}]} 
ὑθκς ἴῃ οἰεγηῖγ. ΤῸ τη 5 ἰδϑὲ {π6 ὉΠΪῪ 
βαπιδὶς οδήοσιίοη 15 1π4ὲ ἴπ6 Αροβι]ε᾽β βίαϊθ- 
τεηΐς ἅτε μο] ἃ ἴο Ὀ6 ἱποοιῃρδί δὶς ψ Ὦ ὑπὸ 
ταδὶ Ιηΐογν ἃ] νυν ἢ ςἢ Π25 Δἰγεδαγ οἰαρεθά, Βιιῖ 
ἰὸς ἰλοξ ἀλγ ἰβ βροκθῃ οὗ 85 πεᾶγ, ποῖ ὑ ἢ 
Τδκτεοοδ ἴοὸ οὐζ σῃγοποίοργ, Ὀυΐϊ ἰο (ῃς ἀε- 
τοριπεπί οἵ Οοάἷ5 ρυγροδεβ ἴῃ Ηΐβ νατίοιιβ 
ἀἰξρεπεαϊίομα, ὙΚῈ ἰἴν ἐπ {πὸ ἰΔδὶ {{π|εβ, 
υπήορ ἃ ἀϊθροηδδίίοη νος ἰ5 Ηπ8] ἰπ (δα 
βίου οὗ Βυπιληϊεγ, ἀπά Ὑ}1}} μάνα ἐϊ8 ἰοιτηΐ- 

Ὠδίίοη δὲ {6 σοπληρ οὗ (ἢ γισι. Ὑδαῖ ἰοΓπ)}- 
πδίίοη ἢ85 ἄγαν πθᾶγ (ἤγγικε), 50 πϑᾶσ ἴδδξ 
{ποτ 15 δϑο ον ποίῃϊηρ Ὀεΐνγθθη ἱξ δπὰ 5. 

δὲ γε ἐῤεγεΐογε “οδογ) Ἀαϊδῃοτγ, “ς Ὀ6 γὸ {ῃϑγθ- 
ἴοτο ΒΟΌΘΣ -ἸὩ1π4904 :᾽ τεοξεττίης ἴο ἃ ζοπογδὶ 
βίαϊθ οὗ νυῖβο δἀπὰ ϑδοῦογ τηϊπὰ. ὙδῈ Οτθοκ 
(σώφρονα) 18 ΕΧρΡΙΙΟΙΕΥ͂ ορροϑεὰ ἴο 4}} 1}}- 
τοξυϊαϊοα δηὰ ὑπνν56 (Βου ἢ 5 δηὰ ἔδο  ηρ8. 

απα «υαίοῦ ππίο ῥγαγεγ  ΤῊ6 ννογὰ γεηάεγοά 
νναίςἢ (νήψατε) ἱπῚρ}165 ϑοδεῦ, ἰπουρὨτ], δὉ- 
βίίηοηςο, δινίηρ ἴπ6 τη ἴῃ ἃ οδὶπὶ ςοπιροϑοά 
βίδίε ἴο 6 στεδῖ ἀυτγ οὗ ργάγεσ. Α ἀϊβοσγοης 
ννοσὰ 19 υϑοὰ ἴπ ἴΠ6 ὀχδοσγίδιιοη νης ἢ παι" 
ΓΑΙ φγόβθηϊβ 156] ἴο οὐἵ τηϊπάβ: 566 Μαγκ 
ΧΙ, 27. 81 Ροίοσ ἢδά ἴῃ τηϊπὰ τΠ6 ἰαὶ 
ἰοπιρίδιοηβ οὗ ἃ ρθορὶθ δπὰ {ἰπι6ὸ δά ἀϊοϊθά ἴο 
Ἔχοθβ5 ἰῃ ΠαὈϊ(5 δηὰ ἐπγοί οὔ. 

8. αδουε αἰ] [1 Ὄθζοτο 811 ἐμ1π8ε. 
Οπῖξ {πὸ σοπ)ποϊοη ““ 4πᾶ,᾽" νης ταῖθοσ 
οὔβοιγες [Π6 δαγηθϑίηθβϑβ οὗ δ[ Ῥείογ᾽5 βίγ]θ, 
ΟΠΑΓΙΕΥ πηυδὲ ποῖ ΟὨΪΥ Ὀδ βιργοπιθ, δυϊ ἰξ 
τηυδὲ ῥγεοθάθ 411] δοῖβ νης ἢ πιδηϊξοϑξ (Π6 
ΟἸγςιδη ᾿Πἴθ, [{ 15 βοδγορὶν πο] ἴο ροϊπί 
ουῖ ἴπδὲ ““ ΠΒΑΓΙΥ "ἢ 15 16 ΟΠ γίϑειδη στάςθ οὗ 
Ιονθ, δηὰ ἴπαὶ ἴῃς ννοτὰ ννᾶβ δάορίθα ἤοτὸ ἀπά 
οἰϑουνῃογα ἰπ οὐ ΑΟ Ν., ραγτν Ὀδσδιιδα ἴτ 15 
ἃ ΠΟῪ δηά οχο]υβίνοὶυ ΟἾ Γ 5. 4Π Ὡᾶπὶθ ἴοῦ ἃ 
ΟὨἨγίϑεδη βγᾶςθ, σουτοβροηάϊηρ οἰοϑοὶγ ἴο {πὸ 
Οτροϊκ, ραγογ Ὀδοδιιβο 1 ννᾶ5 ἔπη Πὰν ἴο τῆ6 
ΟΠ βία τηϊηὰ 85 ἴπ6 δηυίναϊοηϊ δηᾷ σοργοόβθη- 
ἰδῖϊνο οὗ ἴπ6 Ν υϊραῖθ “" οατῖδ5." 

ῥαυε Κέγυεπέ εραγ}})] ὙΠῸ Οτεεὶς 15 ὄνθη 
βίγοηρον, “" αν ην ΟΥ ΚΟΟΡΙ ΠΡ γουγ σΠΔΤΙΥ ἰη- 
ἴφηϑ6 :᾽ [Π6 σμαυ Υ ΠΟΥ πλιϑῖ πεοὰς πάνθ 45 
(γι ίδηβ.. [ΠΟῪ ἂτὸ Ὀουπά ἴο Κρϑὸρ ἰΐ ἰῇ ἃ 
βία οὗ δῇ οὐ ᾿ηἰθηϑ{γ. 

“ῥα! ἐουεγ  Οτ, οονϑσβ. Τὴϊ5 γοδάϊηρ 
ἢδ5 ἔλγ Ὀεϊίεγ συρροτῖ ἔμδη «ὁα]} εουεν; δηὰ 15 
Ἱπηρογίαπὶ ἃ5 τηθδηϊηρ ἴΠαΐ δαγτιοδὶ ΟΠΔΓΥ͂ 
᾿δϑίβ ἃ οἱοκα οὐδτ' ΤΊΔΠΥ οἴἴδηςθϑ, σείιιϑεβ ἴὸ 
566 ΟΥ̓́ΣΟ ΟΧρΡΟΘ6 ἴῃοπη. Τῆς διΐαγο ἴδησθ στη ῃξ 
ΓΑΙΠΟΥ ΡΙΥ ἴμαΐ [ἃ νν}}]} Ὀ6 ἃ ῥτγοϊδοϊίοη οὕ 
ἀείρηος ἴῃ (6 ἀδγ οὗ ἰυάρπιοηῖ, 4 τπουρῆῖ 
αἰΐδη ἴο {πὸ Αροςιϊεῖβ πγπὰ, [πὸ ἴπ6 οτὶρίπδὶ 
βαββϑᾶρθ, ΡΧΟΥ͂. χ. σ2, ἴΠ6Ὸ ἐΟγΠΊΘΓ 5 ἴῃ6 υπ- 
ἀουδιοά πιεαηΐηρ. Ἡδετγε με ἱπ) αποιίοη δηά᾽ 
[Π6 τηοῖῖνο ἤᾶνθὸ ἃ ϑρϑοῖδὶ βἰρηιῆσδηςο; [Π6 
ῥγοβϑεγυδίίοη οἵ ροᾶςς δοίηρ ἴΠ6 Ὀεβὲ δηὰ ἱπάθοὰ 
1Π6 ΟἿΪΥ οἰεςσίι4 1 ργοραγαϊίοη ἔργ ᾿πιροπάϊηρς 
{π|415 δηὰ ἴῃ6 ἤπαὶ ἠυάστηεηϊ, 866 ποῖδ ου 
[3π|65 νυν. 20. 

9. δοιῤῥἑαἰ! 7} ὙὍΠῈ ψοσζά πιυϑὶ Ὀὲ ἴδίκεῃ 
ἴῃ 15 ὈΓΟΡΕΙ 56η56, ποῖ αἰγθοῖΥ τοίογΠ ἴο 
ἔΠΕΠΑΙΪΥ ἱπίεγοουγθα ἀπιοὺς Θηιϊι4|5----ἃ 50οἰδὶ 

ΟΖ2 

21 ὲ 
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10 ΑΒ ἐν εῦ τπᾶπ ΒΔ γεσεϊνεά τῆς 
οἰπο, ευέρ 49 τλϊηἰβῖεγ 6 54π|6 οὔθ ἴο 
ἈΠοΟΙΠΕΓ, 48 ροοά 58ϊενναγάβ οὗ [πε πιᾶ- 
ΠΙΟ]4 στᾶςε οὗ (ὐοά. 

11 ἸΓΔΠΥ πιλῃ βρεαΐ, ἰδὲ ῥίπι τρεαξ 
88 ἴπε ογᾶοϊεβ οὗ (σοά ; ἰξ δΔὴΥ πιδηῃ 
ταἰηἰ δῖος, έ διπι 49 1ὁ 45 οἵ τῇς 

δηῃὰ τεπιρογαὶ ἀυΐγ μανίην 115 οννῃ ἱπηπιδάϊαῖα 
ἃπᾶὰ ἰοιηρογαὶ σενναγά-- -θυϊ ϑρεςῖδ!γ ἴο ἰὰς 
ΚΙΠΑΙΪΥ͂ τεσερίοῃ οὗ 5ἴγδηξεῖβ (εξ. Μαῖίί. χχν. 
44) δηὰ οἵ 4] ψηὴο περὰ Ἴςοπηξογὶ δῃὰ μοῖρ. 
ϑυςἢ ΠοΒΡΙ ΔΙ ΠΥ Ἰηνοϊνοαὰ σοηβιογα 6 ἐχροπϑς 
ἴῃ Δ ἃ56Ὲ νν θη ΠΟ τοζυ αγ ργουϊϑίοη ννᾶ5 πιδάδ 
ἴον ἴὴς ἀσδίυϊο, ρτεδΐ δπὰ βυάάση νἱςοϊςοϊ δος 
ἕτοπι ορυϊεηοο ἴο ΡΟΥΘΓῪ ψετῸ σοπηοῃ, δπὰ 
ὙΥΔΥΓΔΤΕΥ5 ὈΓΔΓΙΏΣ ΟΟΙΩΠΙΘΠἀδίουυ ἰεϊζεσβ ἔγοπὶ 
Οἢ τ ϑεϊδῃ ΟΥΒ ἔγθα ΘΠΓΥ Ὀγεϑοηϊοα (ἢ 6πΠ|- 
ϑεῖνεβ δἱ ἴῃς ἤοιι5ε5 οὗ (με τίς. ΗἩδησς [86 
τεροαϊεὰ Ὄχμοσγίδιίουβ οὗ 8:1 Ῥδιὶ δηὰ ουγ 
ΔΡροβίϊο. 
Ξγμάσὶη)] ΟΥἠἨΎ ““τηυτηυγίηρ,᾽) ἱπχραϊεηΐ 

ουϊθυγϑῖα, ὙΠΟ νογὰ ἱπάϊοδῖοβ [Π6 σοπιπιοῃ - 
Π655 οὗ ἴδ ἰοπχρίδίϊοη ἀπά ἴμ6 πϑοθβϑιγ οὗ ἃ 
βροςῖδ] οδυοη. Οξ. 2 Οὐος. ἴἰχ. 7. 

10. “δὲ σῇ] Οτὖ, ἃ εἰζ0. Ῥσοπι [δπΊΡΟΥᾺ] 
186 ΑΡροβίϊο πονν ρᾶ5568 ἴο βριγιυδὶ ἀυιτ!65 ; [86 
νογὰ τστεπάογοά “βῆ " τησᾶῃβ Ξρϑοῖα!}}γ ἃ 
βρί 2] οπάοννηθσηΐ, νυ βεῖμεῦ ταϊγασι οι οἵ 
ΟΥ̓ παγΥ, Ὁ ΒΟΊΠΟΥ ρεγϑοηδὶ οἵΓ᾿). τηἰπίβίεσγιδὶ. 
ὙἼΠ15 ἜΧΔΟΓΥ ςοττεβροηάς ἴο δι Ῥδυ}}5 Ἄὄχῇοσ- 
ἰΔοη5, Σ ΟΟΥ. ΧΙϊ. 7; 566 4150 χὶν. 12. (ὐοχ- 
Ρᾶτα ΟἸεπι. Κοιῃ. ἐσ (ογ. ΧΧΧΝΠΙ. 

α: κοοά «“ἰεαυαγ4] ΤὨδ ρῥργορεῦ οἵἶδοο οὗ 
{πε 5ἰοννασά, 45 υπάογβίοοά ΌΥ 16 τεδάεγ οὗ 
δὲ Ῥεῖοσ, ννγᾶβ γι μεν ἴο δάσμιηἰϑίοσ δὰ ἀ15- 
Ρδηϑ6 ἢ 15 πχαϑίοτ᾽᾿ 5 βοοάς, ρχγονϊηρ ἔοσ ἴδ ἀϊι6 
ταδϊηϊθήδηςο οὗἉ 41] πε πουβοῃοϊά. ὍὅΤῆῇὸ ψογὰ 
ἐἰ χη δ η 1014 "ἢ 1ῃ ΟΥὝδεκ σρθοῖα! Υ τοῖοσβ ἴο (86 
ξτεδλὶ νδιεῖγ οὗ σ᾽ 5 δηὰ σγαςοβ οὗ Ὡς ἢ δας ἢ 
Ομ βίδη τοορίοηϊς 15 Ὀουπά ἴο Ὀδ6 4 ἸΙΌογαὶ 
ἀἰϑρθΏϑογ. 

11. 1 αηῦ νιαη “ῥεαλ  Οτ, “1 ΔΥ τπῆδῃ 
ΒΌΘΔΙΚΒ." ὦ.6. Ν ὨδΏ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 βρϑᾶϊϑ. [{15 ποῖ 
1 Ρ]16ἀ {Ππ2ἴ ΘΟΙΏΘ ΠΔΥ ποῖ πᾶνὸ ἴο βροαῖς. Ηοσθ 
δι Ῥεῖογ τεΐεγβ ἴο ἴννο Κι ηᾶβ ΟἹ]Ὺ οὗ ἴδε τῃδηϊ- 
ἕο! ρ»ιἢϑ, δυιξ ΠΟΥ Ἱποϊυας 411} τΠδὲ 15 πεοάθὰ 
ἴοσ ἴῃς εὐϊβοδίίοη δπὰ οτρδηϊζαίίοη οὐ τδ6 
Ομυγοῖῆ. ϑρθακιηρ ἱποϊυάεβ 41} κὶπάβ οὗ ἷπ-: 
δίγσυςϊοη σίνεη ΌὈΥ ΕἸ γιϑέδη5 ἴο οδοΐ οἴποσ, 
ὙΒΕΙΒΟΣ ΟΓΟΪΏΔΓΥ, ΘΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΓΥ, ΟΥ̓ ΟΒΈςΪΔ]. 
Α πιδὴ ΨὙΏΩΟ 5ρϑβκβ ἴδι}ι5 πηιϑὲ βρεᾶκ ποῖ 85 
υϑίηρ Πὶ5 οὐσῃ παίυσαὶ υπϊηθρίγοὰ υἱζογδηςοβ, 
Ὀυΐ 845 Ὀεὶπρ ἃ Ὀθᾶγοσ οἵ ἀϊνίηθ υἱΐογδηοοϑ. 

2δε ογαεί.:)] Νοῖ “ἐδὲ ογδο 65, Δῃ Ὄχρσδϑ- 
βίοη ὑνδῖο ἢ ννου]Ἱὰ ᾿ΡΙΥ ἰπ σοηξοσι ΕΥ̓ ἢ 
[86 δεηρίυτγεοβ, υϊ 88 οσϑδοῖθδ, ὑείηρ {ποῖη- 
δεῖνθϑ. δηϊγιβίοά ἢ δας υἱΐζογαηςεβ. ΤῊδ 
Ἐχῃογίδίοη 15 5: ΠΡΌ ΪΑΣ]Υ ᾿πηργοϑϑῖνθ, ᾿πιρ γὴν 
ἃ σοχπηρ οῖο 5: ΓΓ ΠάοΓ οὗ (Π6 βρεδκεογβ βοῇ ἴο 
ἴῃς τηονεηθηῖβ οὗ {πὸ ΗΟΪΥ ϑρίτιΐ, 85 ἴῃ 
ΟἿΓ Ἰογὰ β ἐχῃογίδίίοη, Μασὶς χὶ τσ. Τῆς 

Ι. ΡΕΤΕΙΝΟΊῚΙΝ. ἷν. 1ο---ὦ 2, 

ΔὈΠΠ1γ νος Οοά ρίνειῃ : τὔδλὲ Οοά 
ἴῃ 41} τπῖπρβ πιᾶῦ Ὀε ρἱογίβεὰ τπτουρῇ 
7εθὺ8 ΟἸγιβῖ, τὸ ψῇοπὶ ὃς ργάδίβε 
ΔπΠὰ ἀοπιίηΐοη ἔὉΓ ὄνεῦ δηῃά δνεῖ. 
Απηεη. 

12 Βείονεά, τπϊηἰκ ἴὸ ποῖ 5ἴγδπρε 
ςοποεγηίηρ ἴῃς βοῦν {Π|8] νυν ἢ! ἢ 18 ἴο 

ταϊηἰδίοσηρ οἴσει οὗ ἴθ ΟΒυσοΐδ τὸ ἴο 
ἀσρεη δ γε οὐ ἴδε δίγεηρίι βίνθη ἴδοπὶ 
ΌΥ Οοά. Τὺ 411] ἴΠ6 σίοσυ οὗἁὨ (δ βυοοεθθ 
οὗ Ἔὀχῃπογίδιοηβ οσ οὗ στη ϊη!ϑίγαίοσβ νν}}} Ὀδ τε- 
ξεττεὰ ἴο Οοάἄ [δγουρὴ [εἐσὺ5 ΟἩγιϑί, ΕΥ̓͂ υμοϑὸ 
οβεςίυδ] ννοσκίηρ ἴ[ῃ6 Ξρϑάκεσ διὰ στ] Ἰσϑῖοσ ἃγὲ 
εηδυϊοὰ ἴο ἀο {ποῖγ ἀυΐγ. 

»εἰπὶε.6γ}] ὙῊ15 ἀοεβ ποῖ τεΐδσ ἴο τηϊπὶςῖτὰ- 
τοῦβ 'π [86 Οδυτοῦ, Ὀυξ ἴο 186 ἀπε δυξΐοη οὗ 
εἰ ϑβροίκεῃ οὗ ἴῃ ἴῃς ργεοθάϊηρ νεγβο. 

ο «υϑο»»"}] ΤῊ αυδϑίίοη, τυ βοΐ μεσ (815 γείεις 
ἰο Οοἀὰ ἰἢς Βδίδεν οὐ ἴο ἴδ6 [τὰ 7εδὺ5 
Ομγϑῖ, 15 αἰ Θ ΕἾ δηδνγεγεά ΟΥ̓ σοπηπιεηῖδ- 
ἴοτβ. Οπ ἴδε οπὸ διαπά, ἰἰ 15 5δ]ἀ {γυ}γ [δαὶ 
ΑΙΪ φίοσΥ ἰβ δοουιδεὰ ἰο ἴμε Ἐδίμοσ ἃ5 ἴδε 
Ῥγίπιδὶ ϑουγος οὗ ζτᾶςθ, δηά 1π [815 ρᾶϑϑλξε 
[86 δτοαῖ βιιδ]οςϊ οὗ ἴΠπ6 ϑοηΐδησο : οἡ ἴδ οἴδεσ, 
1 πιδΔΥ Ὀ6 ροϊηϊοὰ ουΐ τμδῖ (πε πηοδὲ ῃδίυγαὶ 
ςοηεϊγυςοη Πσοηποοῖβ {πὸ ϑνογὰ5. ὑν ἢ ἴδοθὲ 
ἱπητηθά δίεὶ Υ Ῥτεοθάϊηρ 1ἴ, ἀπά [παὲ ἴ8ε δϑοτῖρ- 
ἴίοη οὗ Ἀ͵οῦΥ δηὰά ρονγεσ ἴο δο ϑοῇ ι5 
τποτου Ὦ] ἴῃ δοσογάδηοθ ψν ἢ ἘΒ6 ῥγίηςίρίε5 
δηὰ τΠ6 βίγὶε οί οὗ 8: Ῥεῖεν δπὰ δὲ Ρϑυ]. 
ΟἸΙοιη. οι. ἃ ΧΧ. ἀρρ]165 ἴῃ δϑοοπρίϊου ἴῃς 
ἀἸἰϑου πη δίοῖΥ ἴο ἴπ6 ΒΔΙΠΟΥ ἂπᾶ, 85 ἤετε, ἴο 
(86 δοῃ. 866 ἴθ ποῖθ οὗ 1 ἰρϑῖυ8 οὐ {Πιδὶ 
Ρᾶβϑαρο ἰῃ ἴπ6 οἀὐϊίοη οὗ Οεῦματάϊ δά Ηλ- 
Πᾶοκ. Ὑμδὶ ἀοχοϊορυ τοΐετβ βρϑοίδ!!γ ἴο ἴ8Ὲ 
ἔτᾶοα δηὰ ξοοάπεβϑβ οἵ Οοά πιδηϊξεβίοα τὨγουρὰ 
ΟἸΒγῖβὲ ἰο [86 Ὁδυτοῆ. 

12---ιθ. δὲ Ῥεΐεσ ποὺ τεσυγϑ ἴο ἴδε ἰγδίη 
οὗ ἐβουρῆξ ἡ ὩΙΟΒ ππλυῖκβ {πῸ6 Ὀεριπηΐπρ οἵ ἢ5 
ΕΡίβι16, 1. 2-.οὺῸὴ; δηὰ ροϊηΐ8 ἴο πε οετίδιῃ 
Βορε οὗ φοσυ νῆΐςοϊ ἀννδιῖ5 ἴμοϑο ὙΠῸ ἃτέ 
ραγίδκεῖβ οὗ Ὁ γϑε 5 συ βετιηρθ. ὙΠὲ ΕΧρτέδ- 
δίοηϑβ εἰηρὶογοὰ ἐπγουρῃουΐ ἱπΠΊΡῚῚ ἴδαΐ 5ενεῖὲ 
Ρογβοσυ το 15 ἱπηπηϊηεηΐ, ἴο Ὀ6 Ἰοοκοά ἴοζ 85 
Ἱπηηοάαἰοἰγ ἴο σοπιο, 1Ε ποῖ αἰγεδὰν Ὀεξυη. 

12. ἐῤίμα ἐξ ποῖ εἰγαπρε)] Ὧδὲ πογά, 85 
Πογὸ υϑεά, 15 Ρδου αγ ἴο 81 Ῥεΐεγ, τ0 υδ65 
τ ἔνυῖςθ, ποτὲ δπὰ δδονο, υ. 4. Τὸ {δε ηρ 
ἀορτοοδίοα 15 (μαΐ οὔ ϑίγδηρθηοββ, 48 ἱβουρὰ 
βιβογίηρ νγὰ5 ποῖ πὸ Βοπ)θ-ρογίοη, 50 ἴο 
βρδδκ, οἵ ἃ ( ιγἰϑίδῃ. (Οθπῆ ες ἔθ] πηδῦὶς ἴο 
υπάογβίδη ἃ ἴδε ἔδε!ηρβ οἵ (τ ϑιίδηβ, δηὰ νγετὲ 
τπογοίοσο οβίγαπρεὰ ἔγοπη ἴδοπι, Ὁ ϑιδῃ5 
ταυϑὲ ποῖ ἔρεὶ ποηιβοῖνεβ ἀη80]6 ἴο τε! 
{μεῖγ ροβίομ 45 βυβέετειβ. ὙΠΕΥ ἅτε ἴο δὲ 
αἴ ΒοΠῚΘ ἴῃ βυβογηξ. 
ξοπο ΜΙ σ...10 17 γο ΤῊΪΒ ΤΑΥ͂ δ πιοῖέ 

ΘΧΔΟΙΥ τοηάογεά, “δὲ 89 ΖΘΣΥ ΔίπΊοῦ 105 
ὙΔΊΟΣΝ 15 ΓΙ ΠΡ ΡῬ18Δο9 διιοπδ γοὰ ΤῸΓΪ 8 
Ὁ1181." ὙὍΠδ ννοτάὰ (πύρωσις) 5 ἐπηιρ δὶς: 
τ ἰδ υϑοὰ ἰῃ [86 υχ Χ. 85 εχυϊναϊεπὲ ἰο.“ ἔι" 



Υ. 13---16.] 

αΥ γου,, 45 1ῃουρἢ 50η16 βίγδηρε [Πΐπρ 
βαρρεηοά υηΐο γου : 

12 Βυῖ τε)οῖςβ, ᾿πδβπλις ἢ 28 γὲ 
ἅτε ραγίδκογθ οἵ (ἢ γϑι᾽85 βυ βεπηρβ ; 
τὐδῖ, βεη 5 ρΙΟΥΥ 5121} Ὀς τενθαὶ- 
εὐ, γε πᾶ ὃς ρ]λά αἶΞο στ ἐχοεεά- 
ἱπρ ]ΟΥ. 

14 [[ γε δε τεργοαςσῃδά ἔογ τῇε 
πλῆης οὗὁἨἉ (Ἰγίβῖ, ΠΆΡΡΥ ἀγὲ γε; ἴογ 

Π2οδ:" δαὶ ΘΕΓΙΔΙΠΪΥ σείει ἴο ςἢ. 1. 7. ὙΠΟ 
Α. ν. 5. ἀτηδίξιυοι5 ἀπὰ ΠΊΔΥ Ὁς υπάετβιοοά 
10 Ξρεᾶκ οὗ ἃ πἴυτε {Γ|4]; {πὸ Οὐθοκ ἀες  ϑ  ν οὶ 
βῆσας (δαὶ 1 15 ΔΙΤΟΔΩΥ ζΟΪΠΣ ΟἹ ἀπηοηξ 
Ομηκίίδης. 
“Ὅτ σἰγᾶπρε ἐδίη}] ὙΠ|5 τεΐευβ ἴο ἴΠ6 νοῦ, 

τεπάετοά “6 [Ὠϊηἰς 1 ποῖ Ξίγδηρο" ὙΠῸ ζο] ]ονν- 
ἵπῷ γετϑὰ σῆσεννβ [Πλῖ συςἢ 50 σηρβ σδηποί Ὀ6 
δ σγδηρε ἴο (ἢ γιοί᾽'5 ἔοϊοννοῖβ. 

18. Βα; γεϊοίεε, ἱπαερις}} ὙΤ86 ννοτὰ “ 1π- 
ἀπ Γἢ " τυρὶ Ὀ6 υπάογοιοοά ἴῃ 115 {1}}} δπὰ 
ΡΓΌΡΕΙ 8εηξο, ""ἴο 1ῃ6 οχίοπς ἴῃ ΠΟ ἢ." 580 
τ 5 1ι)6 (ΟΠ γιϑεδηβ κυ οσιηρθ ἀγὸ οὗ (Π6 
δά κιηά, Ὀγοςθοάϊηρ ἔγοπὶ [π6 534Π|6 σδιι565, 
85 ἴδοϑε υπάεγροπο Ὁ. ἢ15 Μδϑῖοσ, ἢθ 15 ς) δὰ 
προῦ ἴο το)οίος, ἕογ ἰπαΐ ργεϑεπὶ ραγ ς!ρδίοη 
ἰῃ συ οτης Ξε Γο5 διΐυγο ραγ ς!Ι ρδίίοη ἴῃ Η!5 
ξἰοτγ. 866 αχζαῖῃ Ἂἢ. 1. 7. 

1ῥα1} ὙῊΙ5 τοίοιϑ ἴο 186 τε]οϊςὶπρ 1ῃ συ θογ- 
ἰῶξζ δ Ὦ 15 ἃ ρῥ]οάρε οὗ ἔπζυγο τοϊοϊοϊηρς ἴῃ 

14. 17 γε δε γεῤγοασεδε4] Ἐαῖμού, 1Ζ (οΥ 
ΟἸΝΒκΩ  γ0 ΔΣΘ ΣΟΥ11066. ὙΠ Οτεεῖς ἀοε8 
Ὠοῖ ΠΡῚΥ ἃ ςοπτηρεηςγ, Ὀυΐ 45ϑετῖς5 ἃ [δοῖ. 
)σ δὲ παρε οὐ" Οργμῶὴ 11ἴ. “1π ΟΠ τισι 5 

8216," 2.6. 5 ΠΊΡῚΥ Ὀεοδιιϑα γοῦ ςοηΐε55 (ἢ γιϑί 
ἃ5 γοῦγΓ [οτὰ. Τδυβ ἴῃ ἴδε Ερίσι!]6 οἵ ἴΠ6 
Οβασοδεβ οἵ ψίεηπε δηὰ 1 γοπϑ, “’ ΠΟΥ σγεγα 
ποραθουοὶ 85 ΟἸ γι δη8, 0 Οἴποῦ σμάτίο 
πὴ δίετες εῖπρ Ὀτουξῃϊ ἀγαϊηϑὶ {Πποπ].ἢ 
,μκ τὲς “ρ"Ἱἢ Ἡδξησε ἴῃ Ὀ]οπβθοάηθϑβ οὗ 

ἴδε Ομηιςιίδη στο ᾿νδεη ϑυβεγιηρ 45 ἃ ϑροςῖδὶ 
ΨΝ οὐ 6 Δυιάϊηρ, ργέϑεησοο οὗ ἴδε δριτῖϊ οὗ 
Οοά, Ὀὑτιηρίηρ ἢ 1 τ[ῃ6 ἀβϑυγδηςς οὗ ἔμξατε 
εἰοῖγ, πὰ οἵ δεῖ] ἄνους σῇ Οοὰ. Τἢε 
ποιὰ τεηάετγο “" τοϑίοί ᾽" [25 ἃ ϑρές!δὶ 5: 51- 
βασποσ, θείης υϑοὰ ἰπ {πε 1ΧΧ΄ οὗ ἴῃς αὐ]ά- 
εξ ρεεθεῶςε οὗ {πε ϑρὶπὶ οὐ ἴπὸ 1μογά, [58]. 
Χὶ 2. 
4 ἐδεὶγ οὐ σίοτγῆ ἼΓΉΙ5 οεἶδιιϑ 15 

αρετιοὶ ἴῃ εἷ ὡς θεϑὶ ἐγ 68 δης δηςίθηΐ νογ- 
διοῃς, [ἴ τ7΄Ὴῦ5 ΡΓΟΌΔΌΪ ἃ δίοϑϑ, ἃ ὙἘΎῪ σοττθοῖ 
σῦς, 12 ἴδε τηλυρη οὗ δὴ εαγὶν Μ5., δηὰ ἴδκεη 
καὸ ἴθς ἴσχί ὈΥ͂ ἃ ἰγδηϑοτῖ ΤΠ οἰάεκι 
δ, πρϊςἢ Πλ5 ἴἴ 15 οὗ {π6 πἰπίῃ σοπίυτγ, Ὀαϊ 
ἡ Β ἰουπᾶ ἴπ 5οῃῈ ὑετῪ οἷά νεχϑίοηβ, ἴδ6 
δαβκᾷς δῃηδ [{2]}|ςσΞ. ἴ{ σοπίγασίβ {πε Ὀ]45- 
ρέίεπμες (ἕο ευΐ σ“βοξζεη 9 5ῃου]ὰ 6 τεηάογοὰ 
δΙΔῈΡΒοια ϑά) νυ] {πε ΚΟΥ δἰτθυϊοὰ δηὰ 
Ῥτοταὰ Ὦγ 115 εἤεςῖϊβ οἡ βιβοτπρ (ΓΙ ϑιΙΔη5. 

16. Βμωι ἘἈεδὰ “" ἔοτ.᾽" δὲ Ῥεΐεν ἴουςμε5 

Ι. ΡΕΤΕΒΚ. ΙΝ. 

τῆς 5ριτῖς οὗ ρίογυ ἂπά οὗ σά γεβι- 
εἴ ἀροη γοι : οἡ {πεὶγ ραγῖ ἢς ἰδ 
6Ν}] βροΐίςθη οὗ, θυ οη γοιυγ ρατῖ ἢς ἰ8 
οἰογιῆεά, 

Ις Βυὲ ᾿ἰεῖ ποης οὗ γου 8 πεν 25 
ἃ ταυτάσγε, οΥὐὁἨ ὧς ἃ τῆϊοξ, οὗὐ ὧς 8ῃ 
ΕΥ]ΔΟΟΙ, ΟΥ 48 ἃ Ὀυδγῦοαν ἰῃ οἴδεῦ 
ΠΊΘΠ 5 πηδίζειβ. 

Ι6 Ὑες ἰῇ την πιαπ 7 ἃ85 ἃ 

ουϊθηνγ ὕροὴ Ομδγροβ οἤδη Ὀγουζῶξϊ [Δ 56} Ὁ 
δηα π1Δ]1ς] ΟἸ 510 ΟΥ̓ ροΓβοσυΐοῦϑ. 

4 »ιγάεγεγ) “ΓὮΪ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 5ἰδπάβς ἢγϑεί, 
ποῖ 85 ἃ Ἵμάγρε ᾿κεῖ ἴο Ὅς τηδάθ, Ὀυϊ 45 
βἰδηάίηρ ἤγϑί ἰπ ἴῃ ἀδοδίοζαο, ἰῃ ἀδδιηρς ἢ 
ἀυΐΊγ ἴο πάῃ. ῬοβϑΪΥ ἴΠ6 Ἠδαῖμοης σι χῆϊΐ 
ουηὰ δὺς ἢ 4 σἤαγρο Ὡροὴ ἴπ6 τεςορίΐοη οὗ 
οΥἰ πλ1η4]5 ᾿ηΐο ἴη6 ΟΒΌγοῦ ἀροη {πεῖγ τερεηΐ- 
δῆς. 

ΟἹ" ΩἹ α 1ῤὶ2 7] Α 8ρθοῖδὶ 'π οὗὨ 5]ανθβ, 
ἀχαϊηϑὶ ὑῃϊοἢ ψὸ ἥηὰ υπυβυλι}} οχρ]ςοὶϊ 
ὙνΑΥΠηΡ ἰη ΕΡΉΏ. ἱν. 28, σγόγε 566 ποῖθ. 

Ω" εὐϊίάοεν] ΔΑ Ἰοραὶ ἴεγτι, δαμυιναίθηϊς ἴο 
(ἐ χῃδ᾽οἴδοίου " ΟΥ̓ σΓΙ ΠΉΙΠΔ] : ἃ ψοσὰ βϑυπηπης 
ὉΡ 411 οἴδηςεβ δραίηϑί {6 ἶανγ.0 [1115 ἃ ννοσά 
ΠΟΠΙΏΟΏ ἰπ οἰδϑϑι δὶ νυγιίοτα, ὈυΣ ἰη πὸ Νονν 
Τεβίαπιεπὶ υ5εὰ ΟὨΙΥ ΟΥ̓ δὲ Ῥείεγ, 11. 12, 14, 
Ἷ:. χό, δηὰ 8: [οδη ΧυἹ. 20. 

ὦ ὀιωγδοάγ ἐπ οἷδε γιεη παι εγ ἢ ῊΪ5 
ΟΧΡΓΕ5565 ἃ 5ηρὶ6 οσγὰ ἴῃ ἴμ6 Οτεεῖ, ὁπ 
ὙΠΟ ἀοεβ ποῖ ΟσσῸΓ εἰϑονγθογο ἴῃ ἴῃ6 Νοὺν 
Τεβιδηηοηῖ, δηὰ ἔν ]ςοδ ΟΠ]Υ ἰῃ ἰαΐοεῦ ΟΠ γίϑίδη 
υὐὔίϊοσβ. ὙΠὸ οχδοῖ πηρδηϊηρ 15 “ὍΠ6 ΨὴΟ 

ΔΟΙΒΟΥΓΚΥ ἴῃ τρδίζετβ ποῖ στη ἢ 5 
Ῥτονιηςθ." δῖ Ῥοίοσ ρίνεβ ἃ ϑροςῖΐδὶ ροϊηΐ ἴο 
{η15 ᾿π)υποίίου ; ἰξ βἰδηὰς δραγῖ, 45 αἰ βοτπς 
ἴῃ Κιπά ἔγοπι οἴμοι οἤδηςεβ. ὙΒῈ αυσϑϊίοη 
ἷἰΘ ψβοῖμογ ἢε δἰϊυἀε8 ἴο ἴπε ῬγΟρΘΏΞΠΥ ἴο 
Ἰηϊοσίετε ἢ ΟἴΠΟΙ Ῥοίβοηϑ, 5Ρ6. δ} ὙΠ 
βοαΐῃοθης, ἰῃ σοὶ βίου πιδίζοῖβ, 45 ἃ ὙΔΓΠΙ ΠΣ 
δξϑιησὶ ἱπάϊἰϑοτεοῖ Ζ68] οὐ ἴ 6 ρατί οὗ (γι ϑιδης, 
ἃ Υἱονν ἰδκοη ΟΥ̓ Ἀδηδη, "Απίθςἢ.᾽ Ρ. 42; οΟΥΓἹ 
Ποῖον, 45 [86 ἔοστῃ οὗ {πὸ Οτεοὶς ννοσά ςοῦ- 
ἰδί ΠΥ ἱπιρ]1ε5, μἷ5 οὔὐεςῖ 15 ἴο τσγᾶττι ΟΠ γῖβ5- 
(ἴΔῃ5 δρδιπϑί δβϑυπηηρ ΔῈ ΠΟΓΙΓΥ ἰἱπῃ ΡυΓΕΙΥ͂ 
ΒΟΟΌΪΔΥ τηδίζοιβ δίϊθση ἴο {πεοῖῦ ΟΔ] της. 5. 
Το γΥ5. Ατθορ. ι.565 1ἴ ἴῃ [86 586η58 οὗ ὁπ γγῆο 
ἰηῖσγυάοβ Ὡροη δη δ᾽ίεη οῇῖοθ. Τῃὸ νογά οὗ 
ΜὨϊσἢ ἰδ 5 σοπιρουπάεα “ ορίϑοοροβ᾽" σὰ 
15 ἀογίναϊϊνεβ ἴθ ἴΠ6 ΓΧΧ. αἰννδγβ τοίογβ ἴὸ 
οἵϊο!Δ] ἀυι165 οσΥ ννοσῖβ, βρεςί δ! ἴο 1.6 ννογκ 
οὗ ἱπβρεοϊίοη. [1 σεγίδίν ἀοεβ ποῖ δῶσ ὕροη 
ΤῊ 55 ΟΠΔΓῪ ππηάεγίδκιηρβ. Βυϊ σοῖο ΟΠ ΞΌ Δ 5 
ἸΙΚΟΙΥ ἴο ἱποὺγ {πε σπάγξε οὗ ἴα κίηρς υπάϊι6 ρατὶ 
ἰῇ ΘΟΟΌΪΔΓΙ πιαίζοιβ ἢ ὙὨοἢ ΤΠΟΥ νοῦ ποῖ 
ΡΟΓΒΟΠΔΙΪΥ σοποεγπεὰ ἡ ὙΠῸ Δηβινοῦ τηυϑῖ Ὀ6, 
ΨΟΥΥ͂ ΡΓΟΛΔΌΪ {ΠῈῪ ψεγε. δῆε τεδὰ οὗ δῃ 
ΔΡΡΙΙοδίίοη ἴο ουῦ 1οτὰ Ἡ!πιϑεὶξ ἴο ἴδκὸ προη 
Ηἰπι ἴῃς οῆος οὗ ἃ ϑοουΐας ᾿υάξο, ἀπὰ Ηἰ5 
᾿πάϊχηδηὶ τοΐαϑαὶ, Γὰκὸ χὶϊ. 13, 14. [ἴῃ δεῖ 
νγ6 ἢανο ἰπϑίδποδϑ οὗ ΟΠ ΓϑιΔη5 μαυηρ ἃ ν]άθ- 
βρτοδὰ τγεριυϊδίίοη ἔοσ θηυϊῖγ δηὰ ἀϊβοεγησγηεης 
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Ομ ϑείδη, ἰοὲ πὶ ποῖ Ὀ6 αϑῃδπιδά ; 
δυῖ ἰεῖ δἰπὶ ρἱογιν (σοά οἡ τ} 18 
ὈεΠδ] 

17 Εσογ [ἢς τίπια ἐς εσγῖς ἴῃδῖ ἡυάρ- 
πιεηΐ πλυϑῖ θερὶη δ τῃε πουβε οἵ οὐ: 
δηὰ 1 ὲ ἔγβϑε δερίπ αἵ α8, ννβαῖ 8841} 
{πε επά ὁε οὗ τβεπὶ ταὶ οὔεγ ποῖ τῆς 
δοϑρεὶ οὗ (οά!ἢ 

διποηρ {ΠΟΙ ὈΠΌΘΙ ον ηρ πο σθουτο, δηὰ οἡ 
τῃαῖ δεοσουηξ Ὀεϊης ἀρροδὶϑὰ ἴο ἴο βείεὶα αἱ - 
οὐ]ῖ οα565, ὁ.4. ἴο δεῖ 85 Οὐδβθεῦβ οὐ διὈΪ ΓΔ - 
ἴοΥ5 ἴῃ Θχίοσῃδλὶ τηδιζεγα, ΤῊι5 ἴπ ἃ Τ ἰϊπιιάϊς 
ποίϊςο οὗ {6 βεσοηὰ (ὐδπιδ οὶ νὰ τοδὰ ἴῃδὶ ΒΘ 
ψ ἢ 15 5ϑίεσ δρρίιεὰ ἴο ἃ Ὁμηβιίδη ἔοσ ἃ 
ἀδοϊθίοη ἴῃ ἃ ιεδίίοη οὗ ςοηίεκίοα τρΒ5 οὗἉ 
ΡΙΟΡΟΥ. (δοὲ “Ἴγαςί. ϑῃδοθαίῃ,, ἔ. ττό, 
υοϊοά 1η {πο “ Ἐχροβιίογ,᾽ ΑΡΠῚ, 1879, δηὰ 
ΌΥ ΗΙξοηζεϊ ἃ οἡ {πὸ ὁ νδηρ. Ηθῦ.᾽ Ρ. 21, 
22.) ϑυςἢ ἃ ροβιίίοῃ, Ὑνμεῖ ποῦ τ ΠΥ οτ 
ὙΤΟΠΡΙΥ ννουά ὄχροϑα (ἢ τιϑείδῃ ἴο 
τη ἰβγεργεβοηϊδίοη, πὰ ὃδ ἃ ὑσγεῖοχί 01 ρεῖϑο- 
ουϊίοη. ΤῊΪ5 ϑθοπὶ5 ἴο δ6 ἴΠ6 {Ππ|6 Τηθδηϊης; 
οὗ ἴῃ6 ννασηῖηρ. [ἴ ἀργϑὲβ Στ, Ὀυϊ 15 τοῦς 
ΡΓΘοῖθθ ἔπη ἴπῸ οχρ᾽απαίίοη οἵ (Ἐξ ουπιεηΐι5, 
οἵ οὗ σγρτίδῃ, ννῆο γεπάσυβ 1 "' 4] 1685 οἰ Γᾶ5 
δογθηβ," “ Ερ.᾽ ν. 6. Ρίαῖο [45 ἃ ςογγεβροηά- 
ἴῃς ψογά, ἀλλοτριοπραγμοσύνη, " Ἀερ.᾽ ν΄. 
ΗΠΠρεη]ὰ ἑδῖκες (ες ννοτά ἴο τηϑδῃ αἰείαίον, Δ 
[ηϊογργοϊδίοη σογίδ  η]Υ ἱησογγοοί, δηὰ ον ΠΥ 
δάορϊοά ἰῃ οτγάετ ἴο συ ρροσὶ ἢ]15 υἱενν 85 ἴο 16 
αῖο ἀδῖο οὗ {πε ΕΡρίϑῖ]6 ; 866 ἢϊ5 " Ε]η].᾽ ν. 6 ς2. 

16. ομ ἐδίς δεῤῥα [1 ΤῊ τεηάθηξ ἕο Πονν5 
(Π6 οἱὰ ἃπά σοπιῆοῃ χοδήϊηρ ; δυὲ (Π6 Ὀεβὶ 
Μδ55. πᾶνε 1π 818 πϑῖαθ, ὙΠΟ ΤΛΔΥ Ὀδ 
εχ δι ποὰ 85 δὴ ἰάϊοιι οί αἰ ογπρ ἸΏ πηϑδηϊηρ 
ἔγοπι ἴπ6 οὔδ δάορίθα ἴῃ οὐὖἵγ Δ. Ν. ; Ὀυΐϊ ννδιςἢ 
ΤΊοΓΕ ργοῦδΪΥ Πᾶ5 ἃ ἀϊβίϊηςξ ἀπά ἀοβηϊϊε ὈρΑΓ- 
ἱπηξ ὕροῦ ἴπε σῆαγρο Ὀτοι βῆ, 45 16 γϑαὶ 500- 
δίδης141] σὔαγρο δρδιηϑδὶ ΟΠ γϑίίδηβ, [μδὲὶ οὗ ργο- 
εϑϑίηρ [6 Νᾷπαε οὗ (ἢγιϑί. [ὃ ποοὰ ποῖ ὃ6 
Ἰηξογγοὰ τὰδὲ δ: Ῥεΐοσγ δἱυάθϑ ἴο ἴῃ6 Ὡδπὶθ 
“ὁ ( γβζίδη," Ὀυῖ 5ίποθ ᾿ξ ννὰς ἢγοϊ ρίνθη δ 
Απιϊοοῆ, Ἰοηρς Ὀεέογο 1815 Εριβῇὶα ννᾶ5 ντιίθη, 
δηὰ σηυδὲ δᾶνθ Ὀδρη ννὲ}}] κηοννῃ ἴο [δ6 
Ἀροβίϊὶθ, (6 τοΐδγθποθ ἰ5, ἴο ϑδύ ἴδμε ἰϑαϑῖ, 
ΠΙΒΕΪΥ ρῥγοῦαῦϊθ. ὙΤἢυ5 ΟἸεμη. ΑἸοχ. “Οὐυϊβ 
Ὦ. 58.᾽ εἢ. 16, ““ψογῆγΥ οὗ 86 παπὶὸ ἡ ΙΓ ἢ 
ΠΟΥ νΟΔΣ 85 ἃ Κἰπρὶν ἀϊδάοπ." 

17. Σὸν ἐδ ἰδηθ ἰς εορῃο)] Τὶ, ΟΣ 11 18. ἃ 
Βοδδοι: ἴΠπ ΟΥΕΟΔΙ {{πῚ6 15 ἢονν σοί γῆ 
τς Ἰυάρπιοηῖ, Ὡς ἢ ἱπηρεπμᾶθ οἡ δἷ], πλιιϑῖ 
βᾶνθ ἃ Ὀεριηπίηρ, δηὰ ἰμαΐ Ὀορίπηίηρ πηιϑὶ 
ἴα ρίδοθ 'ῃ Οοάδβ ἤοιϑε. Τὴ οἰεδηϑίηρ οὗ 
ἴῃ 5δησίυδτγΥ, ἐ.6. Ἐπ ΟΒυτοῖ οὗ ΟὨτϑῖ, πλιϑῖ 
Ὧδ [Π6 ὙΕΤῪ ἤσϑί δοῖ ἴῃ ἴῃ6 ὑγοςθββ οὗ Ἰυὰς- 
τπιθηΐ. ΑἹ] 115 ϑενεγα {{1415. 1ῃοσγείογε τὸ ἴο Ὁδ 
τεχαγάοα 85 ἱπε|πιδοπϑ δηὰ ρῥγεϊιθβ ἕο 186 
Βεποσα] Ἰυπάρτηοεηι. ὍΤΠ6 5 ΠΣ ἰηνοΐνοβ ἃ 
βερδγδαϊίΐοῃ οὗ ἔμῸ δοιηὰ ἔγοπὶ [Π6 υπϑουηά, 
Ὡς ἢ πιυβὶ ποοᾶβ Ὀσίπρ' συ ἴογηρ ἴο 411, ἀπὰ 
στυΐη ἴο ἔοϑ6 ννῇο ἀο ποῖ επάυτς ἴο {πῸ επὰ, 

ΪΙ. ΡΕΤΕΚΝ.Ί ΊΝ. [ν. 17--10. 

18 Απὰ 1 τῆς τρῇίδοιιβ βοδίςεὶγ ὃς 
βανεά, ψνμεγε 54} τῃ6 ππροαΐγ δπά 
τῆς 5ππεγ ἀρρεαγὴ 

19 νΒετγείογε ἰεῖ τπεπὶ παῖ 50 
ἔεγ δοζοοσγάϊηρ ἴο τῆς ψ}} οἵ (σοά 
ςοπλπιῖς της Κεαρίηρ; οὗ τῇ }Γ 5οιιὶβ ἰο 
ῥὲπι Ἰῃ νν6}} ἀοϊηρ, ἃ5 απο ἃ ἔδ[ι 
Οὐτεδῖοσ. 

, ἄδαϊ οὖεγ ποὲ δε χοιρεὶ οΓ Οσοά ΟἿ, οι, 
ϊ. ς. 

18. 426ε γἰφῥίιεοι] ὍΠ15 ννογὰ ἰ5 γατεὶῦ 
ΔΌΡΙἰοὰ ἴο (γιβίίδηβ, Ὀυῖ δῖ Ῥεΐοσγ 15 αυοὔηξ 
ἔγοπι ἴπ6 ϑερίυαριπε νογβίοπ οἵ Ῥτσου. χί. 21, 
δηὰ σοί ηβ ἴπ6Ὸὸ ψνογὰ 85 ϑρϑο δ] ἀρρ ϊςΔΌΪς τὸ 
106 οεςαϑίοη. ΤΠ ΟΠ τγιβίίδι), 85 βυςῇ, ἰ5 οἶδαῦ 
ἔτγοπι ἴδ6 στ νδῖσἢ ἰπουγα σοπάδιηηδίϊοῃ ; 
Ὀυϊ 1 δὲ θείης τρδίθουβ 15 βανοὰ οὐ οἱ 
86 σοπάϊξοη οὗἉ ρδϑβϑίπρ [σου ἢ ΔΒ] ΟΠ 50 
τογγ 6, «δοίην [τἴδ, Ῥγορογῖγ, οδβδγδοίεγ, 
ννῃαΐ πλιϑὲ Ὀ6 86 ροβιίοη οὗ ἃ νυ δι] οΟἤεηά εν 
ραϊηϑὶ Οοὐ ἀπά Ηἰβ Ἰανν ὁ 

ἐῤε μηβ οί} Οτ, 1 Ρ1οα 8, 4 ἴογτηῃ βρϑοῖδ!ν 
ΔΡΡΙ γίηξ ἴο 4156 ννοσβῇρ σαῖμοῦ τῆδῃ ἴο ἀθηϊδὶ 
οὗ Οοὰ. 

σἰππεγ ) ἴῃ ἴΠ6 σρϑςῖδὶ βϑῆϑθς Οἱ ἰγαῃϑρτοβϑοῦ, 
ῸΓ "ἐ5ἷη 5 ἴπ6 ἱγαηβργοβϑίοη οὐ [ῃ6 ἰδιν." 
ἘἈΔΟΌΪΠΙΟΔΙ τυτιϊογ χυοϊοά ΌὉΥ ΔΝ οἰδιοίη οὗ- 
ΒΕΤΥ͂Ο 85 ἃ ΡΌΠΟΓΑΙ ἰὰνν οὗ ἀϊνίηθ Ἑσπαϑιθοπιεηῖς 
{παῖ ΠΟΥ ἀο ποῖ σοπιὸ ὑροη ἴῃς ννουἹὰ υη- 
655 ἔδοτε 06 ᾿πιρίουβ ρείβοπϑ ἴπ ἴξ, γεῖ {παῖ 
ΠΟΥ ΔἸννᾶγβ θδρῖη νἱἢ [Π6 σὶρ ϊθοι5--ὐγμεη 
Ροννοῦ ἰδ ρίνθη ἴἰο ἴπ6 ἀεβίγουοσ δὲ τηδῖεβ 
ΠΟ ἀἰξε!ποϊίοη Ὀεΐνγθοη πὸ σξῃΐθους δηὰ ἴδὸ 
νυν εκοά, δηὰ ποῖ (παῖ οηἱγ, θα μα Ὀερὶππ νῈὰ 
186 τρῃΐθοιι5.᾽" 

ΝΕ. Ἴδε ΧΧ.- τοπάοσ ἴπῸ Ἠδεῦτεν οἵ 
Ῥγονθσὶβ ἸηδοσυγαίεϊΥ ἢ ΟἿΣ νογβίοη μῖνοϑ ἰδὸ 
Γι) πιοδηη;. [τ 15 ονίἀεπὶ τπαλὶ 81 Ῥοεῖεσ 
δάάγεβθοβ βοβοῃβ Ὑγὴ0 τόσα ποῖ δοαυλιπιοὰ 
ἢ (ἢ6 Ηεῦτεν. Ηὸ νουἹἱὰ τοραγὰ {δὲ 
(τυ οὗ ἢ]15 δἰδϊοπηεηξΐ γαίποῦ 1Π8πη 115 νετθδὶ 
δϑτοοηθηῖΐ ἢ} ἃ ράθθαρο ννπϊς ἢ Ὧδ δἀάυιοῦθ 
ὙΠ Πουΐ ᾿ἀἸοδίην 115 ΘΟΌΓΟΟ, 

19. Ἡρῥεγεξογε] 1ῖ, 80 Ἰεῖ τοῖα αἷς 
ὙΠῸ 5ιβεγ," ἕο. δὲ Ῥείογ βιασηβ ὡρ ἴδε δζ- 
δυπιοηξ 1 δἰηροϊαγ ροννεσ. ὙνΒδὲ (δὲ 
ΟὨ σι δη Πᾶ5 ἴο Το τ θεΓ Ττουσῃουϊ 15 ἰμδλὶ 
ἢ βυβογς δοσογάΐηρ ἴο σόα δβ νυνὶ}, δηὰ {Βετο- 
ἴογξ ΠΟ ΈΞΒΑΤΪΥ ἔοσ ἃ νν]56 δηαᾶ Ἰονῖης Ρυγροβο. 
Ὑνδδί ὃς μᾶ5 ἴο ἐὸ 15 ΞΡ ἴο ςοπηπιὶϊ ἰδ 
500] ἴο ἢ]5 Ογοδῖογ, [γυιέ ποῖ οπὶγῪ ἱπ ΗΒ 
Ροννογ, Ὀυϊ ἰη Ηἰβ5 δ Π]πεβο. Ὑῆὸ ποτὰ 
ἐι 85" δαίογε "' υηΐο ἃ (Δἰἐἢι] Οτοαΐοσ," τισὶ 
Ὅδ οπιτοά, θείης Τουπά ΟὨΪΥ ἴῃ Ἰαῖος Μ55. 
δῖ Ῥεΐοσ σϑγίδι}ν τοΐοτα ἰοὸ ουσ 1, οτάΐδβ οντι 
ννογάβ, ΓΚ χχηϊ, 46 (ἤοτε 3411] τῃὸ δεβὶ 
Μ55. πάνθ παρατίθεμαι). Ηδ 15 οδτεξω! ἴο 
δὰ ““}1ὴ νν ὲ}] ἀοίηρς :᾽" ἴῃ ογάθσ ἴο αν πὰ ἴα 
}5Ό δαὶ δὐβοϊαῖς σεϊίδποθ οα Οοά 5 1}. 
ἤλ]πεββ, ΟΠ ΓβεΔπ5 σηιδὶ ἤᾶνο σοοά δηάὰ ἢΟΪΥ 
ἵνογκ5 ἴο ΟΥ̓ῸΓ ἃ5 ργοοῖξβ οὗ ἰμοὶγ ἔδῖ ἢ, «“ Ἴ ὨΟΙ 



πι,2. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ν. 
ι 212 ἐχλογίκὰ ἐλφ εοἰάοῦς 19 γεεω ἐλεὶγ Μοεῖς, 

5. 1{ε γομμρεῦ 20 οὖεγ, 8 απαὶ αὐ 10 δ τοὐε, 
τοι, απα εοησίαμέ ἐπ ἐδς χα : 9 ἴο 
γαῖ  ἐἀς σσ μοὶ σαΐσεγσα»} {.}ὲ ἀευϊ. 

᾿ ἪἫΣΕ εἰάεγβ νυ ῃιςἢ γε ἀπιοηρ γοι 
Ι ἐχῃοσγῖ, νγῆο δηὶ αἰδο δὴ εἰ άετῦ, 

Ἰ. ΡΕΤΕΙΕ.ν. 

αηὰ 4 υνιΐπεββ οὗ τε βυεγίηρβ οὗ 
ΟἸγίβο, δηά δἷβδο ἃ ραγίδκεγ οἵ ἴῃς 
δίογΥ τῆδῖ 5181} θῈ γενεαὶβά : 

2 Ἐεεὰ τῆς βοςκ οὗ (ὐοά |ἰ ψη!ςἢ "Οτ, ας 
15. ἀπηοηρ γου, τακίπρ ἴπ6 ονετβίρῃς ἔπ σω ἐς, 
ἐῤεγεοί, ποῖ ὉΥ ςοηϑβίγαίητ, δας ψ1}}}- 

ποῖζς ἀο (οἴονν ἐῃεπὶ,᾽" ἔτν. χῖν. 2. ΤΠὸ ροοά 
πος 16 ποῖ {πὸ εἰεςί4] ΟΥ πλογϊοσίουβ 
αυὲ οὗ δοςερίαποο, Ὀυὲ πεν αῇογά [6 οἡἱγ 
ἀορυτάηος [δὲ δε] ονοῦα τὸ δοςορίοα, ὙΠῸ 
πογῶ, 5 1[ἴ ϑἰδῃάβ ἴῃ [5 ραϑϑᾶρθ, 15 ῬΕσ ΔΓ 
ἴὸ δῖ Ρεῖεγ ; 1 δοςογαάδϑβ νυ ἢ15 βίο ἴο σοῦ- 
ἀσβο ἃ τν Π0]6 56 γ165 οὗ ἱπ) υποϊοηβ ἱπίο ἃ βίη ]θ 
Ριερμδηῖ Ἰνοτὰ : 566 ποΐδ οἡ οἷ. 11]. 8. 

(ηαΑρ. ἡ. 1--4. ἘΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝΒ ΤῸ 
ΤῊΕ ΟΡΕΙΟΙΑΙ, ἨΕΒΑΩΒ ΑΝῸ ΓΕΑΡΕᾺΚΒ ΟΕ 
ΤΗΣ σηύξκοη. ὙΠ 656 ὀχ πογίδιοῃϑ ἅγὸ 5 ΓΙΟΥ͂ 
Γοηβηεὰ ἰο ἴΠ6 ἀἰβομάγρε οὔ {πεὶγ ϑρϑοίδὶ 

1. Τὸ εἰδγ ΎὙΠῈ ψογὰ ἐῤεγεΐογο ἰ5 ἴῃ- 
ποάυςδαὰ Βετα οὐ βοοὰ Μϑ5. δυϊπογίγ ; δυΐ 
ἰϊ βθεπ5 Ὡἢ δηἃ ΘΟΔΓΟΟΙΥ͂ ἴῃ δεοςογά- 
ἄπο ψἹΠῸ (6 σουγϑο οὗ δι Ῥεῖοσ᾽ 5 ἀγρυπηδηΐ, 
αηἰδας 1 δ6 υηάετβίοοά 85 ἃ 5ρεςὶδὶ δρρῃ]οδίϊοη 
οἱ (δε 'νοτὰ ννϊο ἴῃ τὴς Οτεεὶς ἱπιπιθά δίοὶ Υ 
ῥγροδάος ᾿ξ, νἱΖ. “1η ἀοίηρ ξοοά νοῦκβ." Ὑδ6 
εἰάεῖς εσὸ διἀἀγοϑθοά πα 5 ΟΠΔΌΪΥ τοργοϑεηξ 
τὰκ δισδοςῖ δι ἢοσγι165 1π (ἢ6 ΟΠ υγοδε5. ὙΠῸ 
ἰεπῇ ἱπς]υἦε5 ἴἤοϑο νῆο αἴεγιγαγάς, νὴ ἃ 
ἔξει γεᾶσξ, ὑγογο ἔοστηδιν ἀεοὶ  παϊοὰ 5 Β 5ῆορϑβ. 
ΤΙΣΥ ἐχεγοῖϑε 411 {π6 ξιποίίοης οὗ τῆαῖ οἐςΟ, 
πἰκὴ ἀγὸ ἱποϊυἀοά ἴῃ 86 ννογὰ ᾿πδάθηυδίεὶ 
τετκίεσοὰ ὈΥῪ “πο ὅ 1ῃὼ (Π6 ποχὶ γεῦϑα, ΥΠΟΓΘ 
8 οἵδ, Οη ἴῃς Νεῖν Τοοίαπηθηϊ τἰ58ρ6 566 
πρῖ5 οὔ Αεῖϑ δηὰ ΡΒ ρρίαη8. ὙΠῸ υ86 οὗ 
ἰὸς ποτὰ 1π τῆ!5 ρἷδοθα 1ῖ5 Οδ ἈΠΊΟΠΡ ΠΊΔΗΥ͂ 
Οὐμομοῖνα ὑτοοΐβ οἵ ἴὴ6 ΟΑΥΎ ἀδία οὗ [86 
Ἐριβέδ, ψηϊοῖ πυϑσὲ δᾶνο Ὀδοη τυγιξίοη Ὀδέογο 
ἴα ογγαπίζδίίοη οὔ ἴπθὸ Οπμυγομοα ἴῃ Αϑὶᾷ 
Μίποῦ τῶλϑ βυ δοίη 8} } σοπηρίεϊεὰ υηάογ [ἢ6 
ξοτεηρηΐ οὗ δῖ ]οδη. 
ἰ χδογ}] ὌΠ 5 ἰοχὶ ἢ45 Ὀθθη τηϊϑιιϑοα ἃ5 ἃ 

ν»τοοῦ οὗ δὲ Ῥοίογ᾽β σΞυρσοπιδου, Ὀυζ 1ἴ 15 σοπ- 
ΤΟΌΪΥ υϑοὰ ηοΐ ΟὨΪΥ ὈΥ Αροβίϊεβ (45 ΌὉγ δῖ 
ῬΖ! ποσὶ ἐγεαασπῆ!γ), Ὀχὰξ ὉΥ 411 ΟἸγβεδη5 
ρογίίης {πεῖ ἔθ] ]ονν5. ἴῃ π6 (ἢ. [ἡ ἔδοϊ 
ὡς ποτὰ ἸπΠουρ ἢ οἴδη υϑεὰ ἔοτ δαϊηοπίοη 
ἀκὶ ἔνθ σοι πηδηὰ ΠΕΥΕΓ ἰοϑὲβ ἰἴ5 ὈΓΓΠΊΑΓΥ 
πχὶ πιοκξὶ σοτωπιοη 96η56, {πδῖ οὗὨ ρεγϑιιδβϑίοῃ. 
8: Ρείετ γίνοβ. ἔδγεθ γεᾶϑθοπβ ἴὺ ἐπέογοθ, νγῈ 
πἰσὶῃ δἰπηοσὲ ΞΑὺ ἴο Ὄοχουβο, ἴμθ βδαγῃεβίῃεϑϑ οὗ 
ὧκ οχβοτίδίίου : (1) Θοπιπιη! οὗὨ οἢῆςα, 
(:) ἰδο δεῖ τιδὲ δ νγᾶ5 ἃ νυν πε685 οὐ ἴῃ βιιβεγ- 
δπξε οἱ (γιΞε, (3) ἴδαξ με βῃμαγοὰ νυ (Βεπὶ 
ἴξε Βορο οὗ είουυ. ἜΒε ἢιβὲ δῃὰ τῃϊγαὰ γεάϑοῃβ 
δε φυὐουγ ρυΐ ἐογννατὰ 50 45, ἴξ πλρδῖ 
βία, ἴὸ νοι [Π6 ἀρρδϑᾶσγάπος οὗ δυο οΪ41ΠῈ5 
ὃ5 ἘΈΓΟ δἰϊογυγεγας δἀνδησδά ἴῃ ἢ]5 Ὡδπ6 ; [Π6 
πορηά ἶνες ἃ ῬΘΟΌΠΑΣ ραῖμοβ ἴο ἢϊ5 ὀχ πογίδ- 

ἄοηῃ ἴο ἐεπά [86 ἤοςϊκ οὗ Οοὰ "“ψ πιο Ηθ 
Ὀουρῆὶ ἢ Ηἰ5 ον Ὀϊοοά,᾽" Αςὶϑ χχ. 28. 

ἼΤΏεῖο 15, ἃ5 τξῃϊ Ὀ6 οχρεςίοά, 4 5 γι κίης 
ΤΟΒΟΙὈΪΔηςσΘ Ὀοίννθοη ἢ15 ἀγροπιθη5 πὰ {Πο96 
υϑοά ὈΥ 81 Ρδμὶ] ἴῃ (86 ργεδῖ ἀϊβοουγϑο γοσογάθὰ 
ἴῃ Αςῖϑβ ΧΧ. 18--ς. 

α «υἱηπε:5}] ἴῃ ἴδ σρεςῖδὶ ϑθῆϑε οἵ οπὲ ςδἹ]οϑὰ 
ἴο Ὀὕθαῦ υνἱῖποϑϑ οὗ ννδαΐ 6 δά βθθη. 

α βαγίαζεν 9 ἐδε ρίον ἐῤαΐ «“δαϊ! δὲ Ἴ6 Ὁ] 
ΤὨ15 τοίοιβ ἴο οἢ. 1. ). ὙΠῸ ννοσὰ τοπὰθ 
“(5}4}} Ὀδ ̓̓  ΠῊΡ]165 σογίδιπίυ, Ὀὰῖ ποῖ δΔη 1π1- 
ταδάϊαϊο τηδηιϊοείδίοη. 

Ω. Μεεά ἐδὸ ἥοεᾳ 1 ὙΠῈ ννοτά τεπάογοὰ 
ἐἰ ἐερᾷ,᾽) γδίδοσς δοιά, πο] θ5 411 16 ἀπεϊο5 
οὗ ἃ ϑδορμογά, βϑρεοι ιν ἴἤοθο οὗ τοπάϊηρ, 
δυϊάϊηρ, «δηὰ Ὀτηρίηρ ἴο γοοά ρδϑῖυτεβ [ἴ 
νγ)5 ἃ ΜΟΓΑά δορὶ ᾿πιργεβϑϑεὰ ὑροη δὶ Ῥεΐογ 5 
ΠΟΠΒΟΙΟυ5η655, ρείπρ [Π6 5ρεςῖδὶ ἀυν ἱπιροκοά 
Ὀροπ δἰπὶ 89 ἃ ργοοῦ οὗ ἴονθ, Ϊοδῃ χχι. 1ό, 
ννΏοτο ἐδ ΑΟΥ͂. ἸΠΊΡΓΟΡΟΥΥ, 85 Πογο, τοηοτβ 
186 ψοσγὰ (ποίμαινε) “δε, ἴογῦ νης ἢ 4 
ἰοίδ!Υ ἀϊογοπῖ ννογὰ (βόσκε) 5. ἔννῖςε υυϑοὰ 
ἧπ 1ὴ6 τς} δῃὰ σι νοῦϑοβ. [{ 15 πηρογίδηϊξ 
ἴο οὔδογνο παὶ ποι Ποῦ ΠΟΓῸ ΠΟΥ Οἰβοννῇογο ἴῃ 
[15 ΕΡρί 516, οὐ ἰπ ἴπ6 ϑρϑθςῃοβ οὗ ἴῃς Αςί5, 
ἀοε5 δὲ Ῥεῖεγ δυὰθ ἴο ἴπδὶ οὐ ἴο {πὸ 51} ' 
Πίσποῦ ἀἰϑποϊίοη σοηξοεγτεά τροη δὶπ ΌΥ̓͂ ΟΌΣ 
[τὰ (Οἵ. Μδίϊ. χνὶ. 17.---το. ᾿ 

ἐῤε ἥοιά 9.7, Οοα] ὙΠ 81} ἴΠ6 θεῖ Μ9958. 
Α ναζίοιιβ σοδάϊηρ "οὗ Οῃτβι " οὐ οὗ “(6 
Ιογὰ ἢ 15 βοδγοοῖυ ἀδϑεσνίης οὗ ποῖϊςθ, ὀχοορέ 
8ἃ5 ὈΘΑΓΙΏΡ ὉΡΟῺ {πε 5: π|}}]2Γ ρᾶϑθαρῈ ἰη Αοἰβ 
ΧΧ. ,8. ὙΠῸ ΟΠυτοῖ 15 (δ6 ἤοςκ οὗ Οοἀά τἢ6 
ἘΔΙΠΟΙ 45 ἴΠ6 πηλοῦ δηὰ ροόβϑθβϑου οὗ σοὰ 
186 δοῃ 85 [6 ρυγοῇαϑεῦ δπὰ τοσΐογεγ; οὗ σοά 
[86 ΗΟΙΥ Οδοϑῖ 85 ἴδιο ἔδοάεγ απὰ ρυΐάδ. 

«υδίορ ἐς ανιοης γομ] Ἐσιυναϊοηξϊ ἴο “ ὑπάογῦ 
ΥΟΙΓ οᾶΓΟ,᾽ οΥ ἴῃ γουγ ργονίπςθ. ὙΤἼδ ἐχργοθ- 
βίοῃ ͵58 δοιμονν δῖ ρϑου]ατγ, δηὰ σεγίδ! ΠΥ τεργε- 
86 ηἴ5 ἃ οἷοϑα ἱηνγασὰ υηΐοῃ. 

ἑαξίκ ἐῤδὲ ουεγεσῥέ ἐδέγο )] ὙΠῸ σψνοτὰ 
(ἐπισκοποῦντες) ἴπ}5 ραγαρῃγαβοά 15 οπϑοὰ 
ὈΥ [86 ἔννο οἰάεϑὲ Μ55., δυϊ [1 15 ἔοιιπὰ ἴῃ [Π6 
ξτοδλῖ τλδ] τ Υ οὗ Μ55., ἀπά ἴῃ 41} 1η6 οἰάοβὲ 
γοιβίοηβ, ὙΠΕΓΘ 15 ΠΟ 51:}}ἘΕἔΠ[ΠΟπίθπξ σϑάβθοη ἔοῦ. 
ζο!]οννῖπρ ἴθοθο ἔνο Μϑ5., δὲ, Β, νης ἢ ἃτὸ 
οοηϑρίσυουβ ἔοῦ δυο Οπλϑϑίοπβ.Ό ἜΠ6 ψογὰ 
15 ἱπηροτίδηϊζ, ἔογ 1ἴ πιθδηϑ5 “ δοίης 858 Ονούϑθ 5 
ΟΥ ΒΙΞΒΟρΒ,᾽) δὴ εχργεββίοη ψγμῖο ἢ δὲ 4 ψεΙΥ 
ΟΑΙΪΥ ρετιοά ννᾶ8 δρργορσγίαϊοά ἴο πὸ δςίιιδὶ 
ξονοσθοῖβ οὗ ἴῃς ΟΠυτοῦ, ἀπά ννῃῖς ἢ δοοη 
Ὀδοδηια {ΠΕΙ͂Γ ἐουπ)Δ] οὔς!4] ἀσδὶ ρτιδίϊοη. 

ποὲ γ εοπείγαὶμ) Νοῖ ΟἿΪΥ οὐ ΘΠ ΘΗ͂Υ 
Ὀδοδιι56 1ἴ 15 ἃ Ὀουπάδη ἀυΐγ, ἱηνοϊ νης ἃ ΒΟΑΥΥ͂ 
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ἴ Οτν, ονέγ- 

ἱπρ]γ ; ποῖ ἔογ ΑἸτγ Ἰυςτγε, δυὲ οὗ ἃ 
ΓΟΔΑΥ πχϊηά ; 

2 Νεῖμεῦ 48 ᾿βεΐηρ ἰογάβ ονεῦ 
σοάἷ: Ἀετίῖᾶρο, δας θεΐπρ, Ἐμ5ΔΠΊρ[ε8 ἴο 
τῆς βοςκ. 

Ι, ΡΕΤΕΒΕ. ΜΡ. ἵν. 3-5. 

4 Απά ψῆδη τῆς «πεῖ δῃηερδεγὰ 
502} ἀρρεδζ, γε 5ἢ4]} γεςεῖνε ἃ σσονγῃῇ 
οὔ Εἰουν τῃας ἔδάειἢ ποῖ δυγᾶγ. 

ς [1 |Κανγίβα, γε γουηρεῖ, β8ιδηνε 
γουγδοῖνεβ απο [ἢε α]άεγ. Ὑελ. 81} 

ῬΟΠΔΙΥ 1Ε πορ]οοϊοά, Ὀυϊ ἢ ἃ Πρ 5ρι Πῆ, 
τηονοά ποῖ ΌὈΥ̓͂ ἔραν Ὀυΐ ἶονγο. Οἵ. 1: (οσ. ἰχ. 
16, 17. ΤΟ ψογὰ δοόῖὸ υϑδοὰ ἰῃ ἴδε Οτϑδεϊκ 
ἐοε8 ποῖ οσσυΐ οἰϑενν ῃοσο. 

ποὶ τὸν Δἰμδν ἰμοσε] Νοῖ ἢ 4 ἀϊσθρτασοίυ] 
Υἱοενν ἴο ργοῆί. ὙΠΏΕΓΟ 96 ῈΠ|5 ον] 6 ΠΕ]Υ 4 τοΐευ- 
οῆς6 ἴο δὲ Ῥαὺυ}8 ννυογάβ 'ἴη ἴῃς νεῦϑα ἱπΊΠ|6- 
ἀϊδίο! Υ ἕο] ]οννίηρς ἴδοϑὸ τοξεστοα ἴο ἴῃ ἴῃς ρτὸ- 
σοάϊη ποῖο, δα! ἐς »γ γεαυαγά ἐξεπ 3 ἴῃ 
ΔΉΘΥΟΥ δοίης ἴπδὲ [6 ΟἿΪΥ τονναγὰ ἔοσ νυ] ἢ 
[6 εὐτγοὰ 15 ἴο γος ἴῃ Οὐοβρεὶ σιδπουΐ 
σδαῦγο. [ἰ πιυδῖ Ὀ6 οὐϑοτνοαὰ (Πα [ἢ6 νγᾶσῃ- 
ἴῃ ἱπλρ}1605 ἃ τῖρῃϊ ἴο πηδιηΐοπαποθ ΨΏ]Οἢ 
τρῆς θὲ αουθεά. Αἴ ἃ ΨΕΓΥ ΘΑΥΥ ἃρο, δηὰ 
᾿πάοοά ἱπγουρδουξ {πὸ Ὠϑδίογυ οὗ {πὸ ΟΠυγΟῇ, 
πορίοςϊ οὗὨ [15 νναγηίης ἰοὰ ἴο [86 νγογϑί 5. ἢ) 5π|ὶ5 
δηὰ υϑυγραίοηξ. 

97 α γεαάν ΠῚ ΤἘΒ6 ψοχγὰ 15 δι ρας, 
ΠΠΡΗΤΒΕ ποῖ ΠΊΕΤΟΙΥ ΠΏ ΡΉ 655, Ὀυϊ ολιπιεβῖ 

ΓΕ. 

8. ΔΜΕΙδΕΓ ἂἹ δειηρ ἰογά] Ἐλδίβοῦ, “" δεῖ- 
ἴηρ 8598 Ἰογά3,᾽) Ἰοτάϊπς 1: οΥὐϑσ. Τδο 
Ὑγογὰ 1πΊρ]1ε5 [πὲ [Π6 Ῥγεβγιοσ-. Ὀἰδῆορβ μδά 
ΤΑΙ δυϊδογίύ, Ὀμὰξ ννᾶσγῃ5 ποτὶ δρδίηϑὲ δῇ 
διτοξαπί ἀουληϑοσίηρ 5ρίσίς ἴῃ 115 οχοσςοῖϑο. [1 
15 οὐνίουϑ [ῃδὲ δῦι565 ἴῃ 118 ἀϊγοςίίοη νου]ὰ 
ΑΙ͂Θ6 δἃἴ ἃ ὙΟΘΙΥ ΘΑΥΪΥ Ρετοὰ ; 5866 ἃ 5100} 41}Υ 
βίσοῃς ᾿ποίδῃςο ἴῃ ἴδ6 (πἰγὰ Ἐρί5ε]6 οὗ δ1 [οδη, 
τ. 9. ΤὨΘ ΥΕΙΥ͂ Οχίβδίσηοε οὗ ἃ ζουθιηηνς 
ῬΟΝΡΕΡ 85 Ὀδεη ἀεηϊοὰ ὈΥ υυγεγ8 τεβιϊπρ, οἢ 
[Π6 ταϊϑδρρ]οδίίοη οὗ {π15 ἰοχὲί, Δπ ορἱηΐοη 
ὙΠΟ ἢ τηϊρἢΐ 5εοπὶ ἴο Ὀ6 σουπίοηδηςοα ουθη ὉΥ͂ 
δὲ Βογηδχζά, “" ΡΙδπυπι οϑῖ, ΑΙροβίο]ᾶδ ᾿πίεσαϊςῖ- 
ἴυγ ἀοπιηϊιπι,᾽" “6 (οηϑιἀογδίοηθ,᾽ 11.6: Ὀυϊ 
ἀοπηϊηΐυτη ἱτρ] 65 το [Π8η σοπϑδιτυοηδὶ 
δυῖϊβοῦίγ. (οὶ ΟΙεπι. Κ. : Οογ. Χν!. 

Οοα᾽; δεογαφε)] ΤΙ 1ξ, “« Πογαροβ,᾽" Δῃ ὃχ- 
ργεϑϑίοῃ ὙΠ] ΓΟ ἢ Οσσυγβ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ἴΠ15 Ῥᾶϑϑᾶρβο, 
ἃπὰ ργεβεηῖβ ϑοπῖς ΟἰΠου ΠΥ. δϑοὴθ πηάογ- 
βίδῃὰ [ἃ 85 τγοίθιτιης ἴο [06 ΟἸΕΓΡΎ, 8η ΘΑΥΪΥ 
υϑᾶρο οὗ ἴδε νογὰ, Ὀαΐ ποῖ τεβδεϊηρ οἱ 5. 1]ρ- 
ἴυγα! δυϊποῦῖγ. Ὑ8ὲ πιο ργοῦδῦϊες δηὰ 
ΞΟΏΠΟΓΔΪΥ δοςορί θα τηεδηϊηρ 15 [παὶ 1ῃ6 δου γα) 
σὔυσοἢε5. ὑπάον ἴπῸ σπάγρε οὗ (86 ὈγεβΌυου5 
δαάτεβθοα ὉΥ δὲ Ῥδὶὶ δὲ βϑροΐκεη οὐ Τῆυβ 
Οππιπὶ “[μοχ. Ν. Τ.᾽ 5.ν. κλῆρος, δηὰ ΗἸ]- 
ξεηίεϊά. Τμυ5 ἴοο Βοηρεὶ δηὰ Εβι5. Ογ- 
ῬΓδπ᾿5 υἱδὺν ἀρτοεβ ἢ [Π15, “ ἼΤῊΘ ΟΠυτγοὶ 
οἵ Οοὰ '5 οπο, ἴδ ϑοραγαῖο ρογίοηβ οὗ ννῃϊοὶ 
ΤῸ ξονογποὰ οδοῦ ὈΥ ἰΐ5 οννῆ Βίϑῃορ 45 ἃ 
ςοϊηπιοη ἱπμοσγίδηςο.᾽," ἘΤΌΟΝΙ, "16 Επηςῖ. ἃ. 
Α. Κ. Κιγοδο,᾽ Ρ. 192, πο ἀβ. (6 ννογὰ ἴο 
τθδῃ ἴπ6 ογάοτβ οὗ ἢ ς ἢ ἴΠ6 βοός κ σοηρίϑβίβ. 
Το νοσγάὰ Οοῦ᾽; οὐρῆξ ποῖ ἴο βανθ Ὀδθθη ἰῃ- 
βοτίοα ἰῇ οὐἵγ Α. Υ.. 
 φπεαρρί)] [11ἴ. ἐγρες ἰὼ ἴΠ6 δρεςῖδ] βεῆϑο οὗ 

ΟΧΔΙΏΡΪΕ5, ἔογ νηϊςῇ δὲ Ῥεΐοσ 1.965 ἴνγο τνοτέξ, 
οηα ἴδκεη ἔτοπι ἴδε τί οὗ ρδϊπεϊπρ (ὑπογραμ- 
μός, 566 Δῦονο, 11. 21), [86 ΟἴΟΓ ἔτοπι [πε βἰβέος 
τί οὗ ξουϊρίυγε. Ἑδςοῆ Βεδὰ οὗ ἴδε ἤοςκ πηιϑὶ 
δἰδπα οι 8ἃ5 ἃ ἐἀϊϑίηςϊ τοργεϑοηίδενο οὗ τὴς 
ἀπϑεθη Μδϑῖοσ ἴο ψῃοπὶ ἢδ δηὰ ἢϊ5 ρθορὶἊς 
ταυϑὲ Ὀ6 ςοπίοττηοά. Τῃυ5 Οτερ. Ν82Ζ. δἂγβ 
οὗ ἢϊ5 οὐγῃ ἕδίποσ, "" Ηδ δυπιδηϊζοά {πδ τηδῃ- 
ΠΡΙ5 οὗ δ΄᾽5 νὰ Ῥϑορὶθ, θοῖῃ ΌὉΥῚ νοτάς οἵ 
Ραϑίογαὶ ννϊϑάοπι, δηὰ ΟΥ̓ ϑεϊτηρ Τοσἢ Εἰ πγφοῖ 
ΔΏ ΘΧΔΙΏΡΪΘ, 50 ἴο 5ρδᾶΚ ἃ βρί γϊυαὶ ᾿πιᾶρσο, ὁχ- 
4υ ] ἐτοῖν βηϊϑῃοαὰ 50 85 ἴο Ἔἐχοτηρὶ Ὗ ἴῃε Ὀεδαῖν 
οὗ δυο χκοοὰ σψοσκ,᾽" “Οτ.᾽ ΧΥΙΠ. ς. τό, ᾿. 
241 Α. Τοα. 1. οὐ. Βοη. 

4. {δὲ οδὶοῦὶ ϑδορῥδεγ ἢ δῖ Ῥοίεσ 1ῃυ5 
Ροϊηῖϊβ ουἕξ [Π6 ἵπ|6ὸ δηὰ οπὶγ οτἱρὶπ οὗ Δ]] 
ΔΟΪΠΟΓΥ ἰῃ ἴδ6ὲ Ομυτοῖ, Ῥχεβυγίεσβ οσ 
ΒΙΞῃορ5 ἅτε ἴτε Ξββορῃεγάβ, Ὀυ ΟὨΪΥ͂ 45 ἀεἶο- 
δαῖοεβ οἵ οἿζἵ σπιοῦ ϑῃορμογά, ςἢ, 11. Δ... ὍΤΏϊς 
ξτεαῖ σογὰ 5 υϑϑοὰ ὉΥ δὲ Ῥοίοσ οὐἱῦ ; ἔδο ἰϑςῖ 
(Πρ ἢδ σουἹὰ ἤάνε ἀτθαπιοὰ οὗ ἃ5 ροβϑεὶδὶρ 
ψου]ὰ Ὀδ 1.8 πιϊϑδρρ Ἰοαἴϊοπ ἴο δἰ πιβοὶ οσ ἢϊς 
80-ΟΔ 16 συυσοδβϑοῦβ, [{ 15 βετεὲ ἴο Ὀ6 οὐβοτνεὰ 
[δὲ 16 νοτγὰβ “"" 5ῃορῃεγα " δηὰ “" 1οηὰ "" ὅγε 
Ῥέσυ αγ ἴο δὲ Ῥεῖεσ δηά ἴο δὲ [ομη, σῆο 
δίδηά ἴῃ ἃ Ρῥδου Π ΑΥΪΥ ποᾶσ τοϊδίίοη ἴο φαςἢ 
οἵδε δηά ἴο ἴμο (μυτγοῖ. 

4 ἐγοαυπ οὗ 5ἰογν ἐθαὶ γαάδεί ὁ ποῖ σφυαν} Τ1. 
“{Π6 υηΐδάϊηξ στονγῃ οὗ {πὸ σίοσγ." Α ϑΞιπιῖϊαῦ 
Ὀυξ ποῖ ἜΧΆΓΟΕΥ ἴμ6 βάτηθ ὑνογὰ 15 ιἰϑϑᾶ ἅθονυϑ, 
ἱ. 4. [ἴ πιοδῃβ μοὶ ἠαῤίο ὁ «αυὐἱέδεγ, ἃ τηρῖλ- 
ῬθοΥ ϑυξεεκίοά ὈΥ [πὸ τεδίῃς οἵ ἤονσγεοιξ ἴῃ 
ΠΟΙΏΤΊΟΣ 1156, Δηὦ ΞρΡΟΟΙΔΙΪγ ἀὐναγάθὰ ἃ5 σσονντις 
ἴο γυἱοΐοῦβ ἴῃ ρυ δὶς γάπιεβ. Οἱ. [4π|ὸ5 ἱ. σΖ : 
1 Οὐοτ. ἰχ. δς; δνιβά. νυ. 16. [ἴῃ 2 Τίηι. ἵν. 8 
γγὸ ἅτ [ο]ὰ (δδὲ ἴὩ6 σσοννῃ οὗ τἱχῃϊοοῦσηοςς 
Ὑ}} Ὀ6 ξίνεθη ποῖ οἠἱύ ἴο Αροβίϊεβ, θυῖ ἴο 4}} 
80 Ἰονε Ηἰ5 δρροδγίηρ. 

δ. ἘΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΥΟύΝΟΕΚκ 
ΜΙΝΊΒΤΕΚΒ. 

δ. Ζιξεαυέ!ε, γε ἰοὺ ἰθ0 πμ νς ζοιηψεν τῆς 
βροόκθϑῃ οὗ ννοι)]Ἱὰ ϑθὸπὶ ἴο θεὲ πε ξυρθογάϊπδῖς 
ΤῊ ἰϑίοιβ οὗ ἴπ6 ΟΒυτοῆ ; ἔου ἴδ6 νγογὰ “" |κο- 
Ὑν]56᾽) ἱπηρ 165 ἃ οογίδίῃ ΠΟῪ ΟΥ̓ οοττε.- 
βροπάεηςε, 50 [μδῖ 85 ἴῃς οἰ ἀδῦβ ὑγοσε σοτί δ: ΠΥ 
ΟΠ ΟἾΔ 15, ἴπῈ γουηρεῦ νγεσὸ ἴῃ 411 ργοσα ΠΥ 
{πεῖς συδογάϊηδίοβ. ὟΝ πεῖδοσ πὸ ἴσστη ἱποϊιὰος 
εἰ ἀρᾷοοηβ᾽) ΤΑΥ͂ Ὀ6 αμεϑιοποά, δυϊ ᾿ξ ϑδϑοιὴς 
ἱπιρτοῦυαθὶο τῃδὲ [πΠ6 Αροϑίϊε βῃουϊὰ οπιῖ 3}} 
Πποῖϊοο οὗ δὴ ογάοζγ, ἤγϑι δϑι Ὁ] 19 οὶ ὑπάᾶον τὴς 
ΔΟΙ ΠΟΥ οὗ 86 Ἴννεῖνο, 566 Αςίβ νὶ. --- ὁ - 
δηᾷ {Π18 ννᾶ5 {πε παΐῃγαὶ ρίδοςε ἔογ δα ἀσεβεῖησ 
ἴβεπι. [{ 15 ςετίδίη πονγενεγ {πα δ ἃ ὙΕΤῪ ἜὩτὶγ 
ΌὌπι6 δηὰ ἴῃ ἴἤοβο ἐἰϊςισιςῖβ συ θδοταϊπαῖο οἴῆςος 
ὙγΕΓῸ ΟΑἸ]εὰ ἱπίο εχὶβίεηςε, ἀπὰ ῬΟΪΥΓαΣΡ  Ερ. 



γ. 6--8.] Ι, ῬΕΤΕΒΑ. Ν. 

(δὲ ᾿ς πΙΑΥ͂ εχὰϊς γοὺ ἱπ ἄιε 
τπ16 : 
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ἔ γμ δε 8υδ]εςξ οπε ἴο ἀποῖδεσ, δηὰ 
οἰοιμεά τ Δα πλ] ν : ἕογ σοά 

Γεϑιϑίει ἢ τῇς ργουά, Δληά ρίνειῃ ργᾶςε 
ἴο ἴἢ6 ἢυπλδ 6. 
0 Ηυπιῦ]α γουγβεῖνεβ τῇαγείογε 

ὑηάογ τπῈ πλρὙ δαπά οἵ Οὐοά, 

7 (ὐδϑείηρ; 411 γουγ σᾶγε Ὡροῦ ἢἰπι; 
ἴον ἢε οαγεῖῃ ἔογ γου. 

8 Βα 8οῦδγ, ὑε νἱριδηῖ ; δεςδυβε 
γουγ δάνεγβθαγυ ἴῃς ἀδν]], 48 ἃ σολυΐῃρ' 

Ἐρδεβ.᾽ ς. ΝΠ. Βροοια!ν ἀϊδηχυϊσμοα “ πὸ 
γουηζοῖ " ἴγοσῃι ἴῃ εἐἰδβοοηβ, ἴο ννῇοπι 85 νυν ]] 
ἃς ἴο [πε εἰάετ μα ὅσ ῃογίβ ἔποπὶ ἴο θὲ οὐϑάϊοηϊξ, 
Ἅε πᾶν υῃάοτβοίαπα ΌὈΥ [86 ἔασι ἃ}} βιιθοτγαϊ- 
ἀλίε πιϊηϊΞξίεγς οὗ {πὸ Οἷἶατει, 45 ἀπε συ πη οὰ 
ἔτοπι ἴῃς πηετ ῬΕΓ5 νγἢ0 ἃγὸ βΈπογα γ δ ἀτεβϑοὰ 
ἴὰ (δε ποχὶ εἶδιιϑε. ὙΠῸ ἀμ γοϊδέίοη δεϊνγθθη 
(δε γουῃρ, ἀπὰ {πὸ οἰάεῖϑ, 15 οἴϊδη ἀννοὶξ προα 
ὃγ ΟἸεπι. Ἀ. ἴῃ ἰδηρυδρε νυ ῃΐοἢ βθοτὴβ δάοριοά 
ἔτοπι δὲ Ρεΐοτ. 

7εα, αἰ 977 γομ δὲ “εδεε!] ὌὮο ἰαϑὲ ποτὰ 
τεηθετοά “’ 6 5 ]οςῖ ᾽᾽ ἰ5 οπγοὰ ἰη ἴπ6 οἰ οϑὶ 
55. δηά 966πὶ5 ἴο δ6 ἰγδηϑέοστοά ἔγοπι ςἢ. ἰἷ. 
18. [ἘΠῚ 6 ἃ ψίοβϑβ 1ἴ 15 ἃ υεσὺ ξοοά οπο, δπάὰ 
δῃουά ποῖ ΠΑΘΕΪΥ θὲ ἀϊππηϑϑοά, ἐβρθςί δ! Υ 85 

, ἘΠ δἰπιοβῖ ὨοΟΘΒΆΤῪ ἴὼὺγΓ [6 ρταπ)πΊδί!ς 8] 
ζοησίΠισοη ἢ (6 [ΟΠ] οννπρ ννοτὰ8 “" οῃς 
ἴο Δηοί οΥ,᾽) ΒΊΟΝ 2τγὸ τοίδἰποὰ ἴῃ ]} Μ55. 
δε εἰοίξε4 ὍὨα εχργεββίοη ἴῃ ἴῃς Οτεεῖ, 

ὙΠΚἢ ὁσουγβ ποννδοσα οἶδα ἰπ ἔπ Νενν Ταβίδ- 
τογηΐῖ, [25 ἃ ϑηρσυ αν ἕοστοθ. [{ τηθδῃβ8 ἴο δ 
οἰοιδεοά 25 τυῖιἢ ἃ νυ 9οαγῇ ογῃ ὈΥ 5ἰάνοϑβ, 
δηὰ ἴῃ ἃ πιδηποῖ τ δςἢ ἱπεϊπιδῖοβ ργοπιριτὰὰθ 
Ἰη ἴδε ἀἰδοπαγρὸ οὗἨ πιεηΐδὶ ἀυτῖίεβ. ὙΠῸ 'ννογὰ 
5. ΔΑΠΙΓΆΡΙΥ 1Ἰυπιταίοά ὈγῚ ΕπΠίΖϑοθθ, 566 
Οπήπιπι, “[.οχ. Ν. Ἔ.᾽ (5.ν. ἐγκομβόομαι). 80 
ἴδαϊ ἰῃς τογάβ σΊΔῪ Ὀ6 ρασγαρῆγαθεά, Ριιξ οῃ 
Βυπυηγ ἃς5 ἃ οὗἩὨ 5'δνεβ ἱπάϊοδίίης (86 
τηυΐυδ] συ Ὀ]οσοη οὗ 411 ἴγις ΟΠ γϑίαη5. Νο- 
{πρὶ ἰ5 τηοτο στετηλγκαῦϊο ἴῃ πὸ δοςσοιιῖ5 οὗ 
τὶν ΟΠ ϑεϊδη5 {π8π {ποῦ νυ]! σηο55 ἴο δάορὶ 
ἴδε οηςς οὐἀΐουι πᾶπιὸ δηὰ δςῖβ οἵ ϑἰανθοβ. 866 
ΕἼΣΩ Υ Ρ, ΑἸΙαγά, "1,65 ἐϑοΐδνος ςπγέζίθηβ," 
Ρ. 219 ἢ. 
}ν Οοά γε! ΤῊϊ5 ραββϑᾶρθ, αιοίοά 

δἰκο ὉῚ δῖ [4π|65, 1γ. 6, 18 ἴβκοη ἔγοπιὶ {86 
πὶ νεσβξίοη οὗ γον. ᾿. 234. ΤῊΘ 

Ἠεῦχενν πᾶ5 ἴῃ ἴμ6 ἢγβί εἴδιϑθ, “" 50 του Π6 
δοογηεἢ (ἢδ ϑοοτηοιβ." Ὅῇῃὸ σι δ]οςῖϊ “ Οοά᾽’ 
ἴὮ ΟΣ Ἐρίϑεϊο, δηὰ "Ἰογά ἴῃ τἴ6 ΧΧ,,, 15 
δυρρ δα ἴῃ 186 {Γαδπϑ]δίίοη. 

θ-θ0. ΕἾΝΑΙ, ἘΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝ ΤΟ ΗΥΜΙΠΙΤΥ, 
ΡΑΤΙΕΝΟΕ ΑΝ ΜΑΤΟΗΕΌΙΝΕΒ5. 

θ. Ημωρδίς γομγεείυει, ὠσπάογρ 186 ηριῖφ δεν 
δα Ὑπὸ ψνοτάβ “ΤΩΙ ΡΗΥ πᾶπὰ " τΕΐΕΓ 
ὙΩΥ ἴο ἃ ρυζεϊης ἐοτίἢ οὗ ρονγεγ ἴῃ ἴΠμ6 

οὗ ςἰιαϑιϑεπηοηῖί. ὙΠ6 (ΟΠ γϑείϊδη γιο 5 
ΔΌΜΟΥ δηά 5 πη 5οι νου, υν ἢ ἃ σοτίαϊ ΠΙῪ 
ἴδαϊ ἐνεσγ υἱϑιἐιίοη 15 ἱπίοπάθα ἔοσ ἢἷβ ξοοά, 
ἀπά τηυςς {ποτγεΐοτο Ὀ6 ἐοϊονγοὰ ὉΥ ἃ στοαὶ 
ἀϊήνετληος δηὰ εχ αϊἱδίίοη. 8: Ῥεΐογ ἀουδέϊεββ 
τοῖς ἴὸ οὖγὺ [οτγὰβ βαγίπρ, “ΗἊ {πὶ 
δυπιδίει ἃ Ἡἰ πιο 5.21} 6 Ὄχαὶιοά," (ςἔ, αἷϑο 
Μαδιῖ, χυῖῖ, 4.) θὰξ Βα 888 ἴπ πυϊηὰ βρεςίδ!}ῦ 

ΒΟ Ὦ 5Ὲ ὉΠ. 55] 00 85 νγ238 5ἤδννῃ ΌΥ Οὐγ 1 ΟΓά ἴῃ 
(ει Βϑοπηδηθ. 

ἐπ ἐμὲ εἰν] ΤῊΪϊ5 ἔο]Πονν5 ἔπ νετϑίοη οὗ 
Εγδβηι5, ἀπ δοςοογάβ νυ οἰδϑϑὶσα] ἰἰ5ᾶ 98 : 
Ὀυΐϊ Ὠοτὸ [Π6 ννογὰ ον θην τοΐουβ ἴο {Π6 {1π|6 
ἤθη οὐγ ]οτὰ δὲ Ηἰς5 βοοοπά Ἴσοπιηρ ψ}}}]} 
ξἶνο ἃ σόνῃ οὗ βίοσυ ἴο ἴπὸ δυη Ὁ 6. 

7. Ομήηρ αἱ γομν ἐγ... δὲ ἐαγεῖ 8] ῬὍὙπνο 
ΨΟΙῪ αἰἴογεηΐ ννογὰβ ἅγὲ 56 ΠΕΙῸ ἴῃ σείδγοηοο 
ἴο πιδηΐβ εαγε--- Ὡς ἢ Ἰηνοῖνεθ δηχιεῖυ, δπὰ 
5 ἴο Ὀ6 συρρτγεϑϑεά οὐ ἴὔσγοννῃ οἵ----απὰ οὐ 
ἄγε ΜὮΪΣΝ 15 Ἰονίης δηὰ Ῥγονϊ ἀθπίιαὶ. ὙΠῸ 
δχργεβϑίοη τοπάογεα, Ἴδϑίίηρ 411} ὙΟΙΣ σῶζε, 
βῃοιὰ τπογοίοσθ δ6 υπάοτγοιοοά, "' σαϑίηρ δἱΪ 
οὔτ ΔηχίεῖΥ ὕροη Ἀπ," [πουσῇ ἐμὸ σεηάεγ- 

ἴῃ οὗ ἴ6 ΑΟὟ. τοὺ Ὅὲ ῥγεϑεγνοα. δῖ Ρεῖεσγ 
Γείοιβ ἴο 5. ἷν. 22, Ὀυῖϊ 6 ἀοοθβ ποῖ αυοῖδ 
ΘΧΔΟΙΪΥ εἰἴδβοῦ τὸ Ηδῦγονν (ννϊο ἢ [48 ἃ 
Ρδου Αγ δηὰ αἀἰβῆς]ῖ πνογὰ ἔοσ “σᾶσο," 566 
ποΐθ ἐπ ἰος.), οὐ ἴ6 ΧΧ., ὙὑὩῖσὰ ἴῃ {δὸ 
βοσοηα οἶδυβο ἔοϊϊοννβ (6 Ηφῦγενν, ψνῃογθα5 
ουν Αροϑβί]α ἱπίγοάιισοβ ἃ πεν δημὰ υετῪ ἀῇεςί- 
ἴῃς δουρί, ἱπάϊςδίίης τῆς ἔιπ655 οἵ Ὠινίης 
βυτῃραΐηγ. δϑυςἢ Τοίεσθησεβ ἅγὸ ποῖ ἴο ὃ τὸ - 
ξατάοα εἰπὸν 45 ἀϊγεςϊ χιυοϊδοῃβ, Οὐ 85 1π|- 

ΤΟΙ πἰϑοθῆσθβ, ὈυϊΪ 45 δχργθϑϑίοηβ οὗ 
που ννογκοά οὐὖἵΐ ἐπ ΟΝ γϑιίδῃ ςοπϑοοίουϑ- 
655. 

,).γ»] Οπιῖξ {π|5 νσογά, νυ Ὠ]ςἢ 15 ποῖ ουπὰ 
ἰη [86 οάοος Μ595. 

8. Δὲ «οὐεν, δὲ υἱρίϊαπ:}] ὙΠῸ βοῦτεγ οὗἉ 
ταϊηὦ δηά ϑρίγις 185 ἤσγε τηάἀϊοαϊοά, νου 
ΨὨΙο ἢ ννδῖοἤ]η655 πνουϊὰ ἀοροπογαῖο ἰηἴο 
ΔΏΧΙΘΙΥ. “ Ὑνδῖςἢ " 15 ἴῃ6 οὶ ννοσὰ ἴῃ ἴῃ 6 
ἰδὲ φοποσγαὶ οχῃοτίδίίοη οὗ οὐγ 1ογὰ Ὀείοτε 
Η!5 Ῥαϑοίοῃ, Μαγκ χϑϑ. 27. 

γομν" αάνεγεαγ ἐῥὲ ἀευ  } ΤὍὌΠο ἵννο ννογάς 
Ροϊπῖ ἴο ἴμ6 ϑροςῖαὶ ἕο ἴῃ ννῇϊς ἢ (ἢ6 
Ομ γϑδη τηυϑὲ ἰοοὸκ ἔος πὰ], “ὙΠῸ δάνεγ- 
ΒΑΓ Μ 15 1Π6 τηδ᾽πίδιποῦ οὗ ἴῃς ορροϑὶῖε 546 ἴῃ 
ἃ {Π|4] ἔογ 11ἴ6 οὐ ἀεαίῃ ; “ἴὰ6 ἄδυ!),᾽ ἰδίκθη ἴῃ 
115 ῬΡΓοροσ 56η86, πιθᾶη5 Ἷδ] υπηηϊδῖογ, οὔθ γῆ 0 
ΚΩΟΥΏΡΙΥ δάνδηςεβ ἔαϊθα σμαγροβ; [86 τηοϑῖ 
ἰοττηἀλῦ]ς ἀεί παίίοη οὗ ϑαίδῃ, Ἔχδοῖ ἐχ- 
ΡΓοβϑίηρ ἴῃ6 Ηδῦγονν ΠδπΠΊ6. 
Το οχργαββίοῃ, ""βοδσίῃ δου, 15 ρδου ΠἸΑΥΙΥ͂ 

ΕιαρὮϊς, ἀοϑογιδῖηρ [Π6 ΟΥἹΪ οὐ 85 “"Ῥγον]ης 
δοουΐζ, ποῖ ἀλγίηρ ἴο δηΐογ πο (οἷά, Ὀυξ τοδαὰν 
ἴο 56126 ΔΗΥ͂ ννδηάσγου δπὰ ἴο ἀδνουγ Ὠϊπη.᾽" 
ΎΠ6 οτδῆς ἃ5 νγῈ}}] 85 1Π6 θσος Υ οὗ ϑαίΐδη ἰ5 
ἀἰπε ΠΟΕΥ 5εὲ Ὀεΐοσε υ5. Ὑπὸ ψογὰ τεηάογοά 
οἰ γολγίηρ " ἰθ. ΘρΘΟΙ ΠΥ υϑοὰ ἴο ἱπάϊςαϊο [Π6 
μον] οὗ [δς Ἰίοῃ οὐ ννοϊέ ἴῃ ἤογοθ πυηρὲτ (οἔ, 
Ηεβγολίυ, κυρίως ἐπὶ λιμῷ ἣ λύκων ἣ λεόν- 
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Ἰίοη, νγα κεῖ ἀδουξ, βεεκίηρ ἡνποῦ ἢ 
ΠΊΑΥ ἀενοιγ: 

9 ὟΝ οπι ταβῖϑε δῖα ξαβς ἴη τῆς ἔλτῃ, 
Κπονν ηρ τπαΐ τῃς 54π|6 ΔἸ τΟἢ 8 ὯΓα 
βὰν Ἀμκρ πο ἴῃ. γοῦν Ὀτγεῖῆγαη τἢδῖ 
ἃγΕ ἴῃ ἴῃς νγου]ά. 

το Βυῖ τῆε Οὐοά οἔ ἃ}]] ρτᾶςς, νγῇῆο 

των), δπὰ ἴἴ [25 ἴῃς οἴεοΐ οὐἨ υἱζενὶγ ρῥγοβίγαι- 
πε ἴδ δηϊπι] θηθγείοβ οὗ ἴποϑς νῃοπ ἰξ ἀοοβ 
ποῖ τοῦδ ἴο ὀχεγίίοη. ἴὕηάογ (Π]5 πιοϑὶ 5ί ΠΚ- 
ἴῃ ἱπιᾶρθ ἴπ6 Αροϑξῖΐθ ἀἰθβοσί δο5. ἔπε ἰοπηρίδ- 
Ἐοη5 νυν ςοἢ ὄνοῦ τ (ἢἣο (ἢ γιϑίίδη, ἀπά τος 
Βρεοίδ! ν᾽ ἴῃ {Ἰπ|εὲ5 οὗ ρεγβεοιιίοπ, ὍΣ σοαγίης 
οὗ [86 Ἰοη ἤηάϑ 115 ςοιιπίοεγραγί ἴῃ ἰδ πλθῆδοδϑ 
δηὰ νπηρθ οὗ ἔδληαιϊὶς [εὐν8 δηὰ ποδί ῃδῃβ, 
δηὰ ΔΝ εἰδϊείη, τ πο υοΐεβ ἃ ραϑϑᾶρο ἔτοῖῃ ἴΠῸ 
Ταϊπιά, ὁ ΑΌοΟΙΠ ᾽ 26, ἴο {π6 οἴἶεςϊ ἐῃδὲ ον]] 
Δηροὶς πη ἴο δπά ἔγο ἔτοπὶ οἠδ οηά οὗ [86 
νον] ἁ ἴο τπ6 οἴδοῦ, ἴακοβ τ ἤοσὸ 85 σοίεγσγιπρ 
ΘΡΘΟΙΔΙΪ ἴο ςδ]υπιπίουβ δοσυβαϊϊους Ὀοίοτα 
Πεδίμοη πηαρίϑιγαῖθβ. ΤῊΐ5 ἤονγενεγ Ὀυΐ ρᾶτ- 
ἘΑΙΥ τοργεϑοηῖβ τῆ6 τηοαηΐηρ. ὙΠῸ δχῃοτγίδ- 
τἴοη ἀρρ]εβ ἴο }} ἔϊπ|Ὲὲ8 δηὰ 8}1 εἶδϑϑεβ οὗ 
ΟΠ βείδηβ. 

9. ἤῥονε γευ μὲ σἰοάζασέ ἐπ δε ,α11}] ΜΝ ἢ- 
οὐυἱδ ἀννο! ἶρ ὑροὸὰ ἰδθ πιεΐδρῃοσ, 50 ςοπι- 
ΡΙεΐοὶΥ νντουρσῃῖ οὐἱ Ὀγ δὲ Ῥδυὶ, ΕρΏἢ. ΥἹἱ. σ2 ἴ, 
οὐῦγ Αροϑίϊθ νι ἀθηογ μᾶ8 11 ργθϑεηΐ ἴο ἢ15 
ταῖηὰ. ΤῊ οὔθ ξγοδί ροϊπὶ Ἰιοννονοῦ, οὐ νυ ῃϊς ἢ 
[Π6 ““ τος καπηδη ᾿" Ῥοῖοσ σοποθηϊγδῖθϑ δ[ίθηςίοῃ, 
15. ἴθ βιτήπεββ, 5οἰϊά, γος κοὶκο βιθαξαϑζηθϑϑδ, 
ὙΠΟ [45 115 τοοῖ δηά ϑυβκίεπδῃοθ ἰὴ Ζδ ἢ. 
Ηδς νυ ε]] πον ἴῃς οἤεοῖβ οὗ {π6 Ῥγοϑθῆοθ ἀπά 
οὗ {ΠῸ 1055 οὐ ἔδίϊυγο οὗ [παῖ σθηΐγαὶ ρ ποὶρίθ. 

ξμοτυ;9)] ΤὨϊ5. ᾿π]ρ]}165 (μαΐῖ ρογβεοιυ τ] οἢ 8 
ὙνΟΓΟ ΔΙΓΟΔαΥ Ὀγοακίηρ οὐδ ἴῃ 81} ραγίβ οἵ [86 
ἈοπΊδη οἸηρῖγο ; Ὀυΐ ἴῃς νογά, ““ ἅγὸ δοςοπι- 
Ὀ]ἰϑ5α,᾽) τοαυΐγοθ δἰἐθηϊΐοη. [{ πιθᾶπβ ποῖ 
τῃδῖ [ἢς 4ΠΠοτοης5 μανθ Ὀθεη δοςσοιιρ 5Π66, οὐ 
ΤΊΟΓΟ ὈΓΟΡΟΤΙΥ “6 ]6]16ά,᾽») Ὀυΐϊ παξ (ΠΟΥ ννόζγο, 
δἵ {πὸ {{π|ὸ νῃοη δὲ Ῥοίεσ σττοΐθ, ἴῃ ργοσαϑϑ οὗ 
ΙΒ] πιεηῖ. ὙΒε ννογά ἐξ] Π]πλεπὶ τείετβ ἐβρο- 
οἶδ γ ἴο {πὸ 5ιιβθεγίηξ5 85 ἴῃ δοςοοζάδηςο νυ ἢ 
(ηὴ6 Πινίπα Ρυτροϑθ, ἃ τπουρῆξς οὗ ψ δ ἢ δη 
ΘΠ 15 Πμεδγά ἴῃ [ἢ θεριπηϊηρ οὗ [ῆ6 " Πδά.᾿ 
ον ὀγείῤγεπ ἐραὶ ἄγ ἐπ 1δὲ «υογ4 1,Ϊῖ, 

αἰ γΟΟ Ὀσχούμοσμπμοοά (8 ννογὰ υδοὰ ἴῃ 186 
Νοὸνν Τοβίαπηθηϊς οὔ ΌΥ δ. Ῥείοσγ, ςξ. οἢ. 1]. 
Χ7), ἴῃ ἴπ6 ννοτ]ὰ,᾽" 2.2. ἴῃ ἀϊβεγεπε ραγίβ οὗ 
{πΠ6 ννοτ]ά, ὙΒοῖμοσ οχίθοηάιηρ Ὀεγοπὰ τῃ6 
ἘοπΊδη ΟΠΊΡΙΓΟ 15 πποογίδίη: Ὀ8ξ [ΠΟΙ ἃγὸ ΠῸ 
τεσογάϑ οὗ ρεγϑθεουτίοπϑ δὲ [ῃδῖ {{π|6 ϑᾶνα ὑν1}- 
ἴπ (πὸ ἀοπιιηΐοηβ οὗ Νόοζο. 

10, 11. ΕΝῺῸ ΟΕ ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΚΕ; 5.1Π}- 
ταὶηρ ὉΡ 115 νΠ0]6 ρυγρογῖ ἴῃ ἃ ργάγοῦ βίηρυϊαῦ 
ἔογ 115 ςσοπηρ]είεπεββ, δηὰ ἐοϊοννεὰ Ὁ δὴ 
δϑοσιρίίοη οὗ βίογσυ ἀμθ ἴο Οοά. 

10. ΔΒιω δὲ Οοά...εαἰϊοά «41 Οτ, δοσογάϊηρ 
ἴο 4}} τπ6 θεϑσῖ Μ55., ὄν ῆο ο841194 (οπ|. Πα) 
γον." Τόε Οοά οΥ αἰϊ σγαεε, ἴο Ηἰπιὶ μὲ οτρὶπ 

Ι- ΡΕΤΕΒΕ. ΡΝ. [ν. 9---Ἰ 2: 

Βαῖῃ σΔ]]δἀ ακ8 υπῖο ἢ]5 δἕθγηδὶ δου 
δγ ΟἸὨτίδε [680.8, ἀεσ ἴπδῖ γε ἢδνς 
δι βεγεὰ 4 ἡ Ἐ1]6, πιακε γοὺ ρετέεςϊ, 
5[Δ}]]|5ἢ., Βιγεηρίῆδη, δεῖΈ]6 γοκ,. 

11 Τὸ ἢϊπὶ δέ σΙοσυ δηά ἀοπιϊηΐίοη 
ἴογ ενοῦ δηά ἜἼνεσ. Απιδη. 

12 Βγ διίνδηυβ, 4 ἔα τπξι] Ὀγοιθοῦ 

πὰ ρογροίιδὶ ϑουγοθ οὗ 411] στᾶςθ, ἴπ6 σδ᾽ ην 
οὗ Ομ γϑιϊδηβ 15 ἱηνδ δ Ό]Υ αἰγιθυϊοα ἴῃ 1Π6 
Νοὸν Τοβίδπιοηΐϊ. 

ὁγ Οδγι"ἐ ὕε1:.1] Μοτε [τογα γ, 15 σπσλοὶ 
(6 ἵννο οἹάεβε Μϑ5. οπιῖ “" [651.5,᾽) ὑν Ὡς ἢ 
Ποννόνοσ ϑἰδηάβ ου ροοὰ δι μοῦγ, δηὰ ννουϊά 
ΒΑΓΟΪΥ μάνα Ὀξεη Ἰεῖς οὐδ Ὁ οὐγ Αροβῇε ἴῃ 
[15 σγεαΐ ρζαγεῦ). ὙΠῸ νοσζά ἐπ Ἱποϊιιάος, 
νυῖ οχίθηάπ ἕλυῖμποσ {πη ὁγ. ΟΠ γίϑὲ 15 ἴῃς "τς, 
Πεδά, λπά ΥὙὉΓΥ ῥγιης ρ]ε οὗὨ 41] εχἰϑίθηςσε ἴο ἴπ6 
ΟἸγιϑίίδῃ. 
4 εν ἐδαὶ γε ῥαυε “εγεά α «υδὶ] ΤΙν5 

τοηάογίηρ οὔδοιγος {Π6 γχοίογεποθ ἴο ἴδ Ὀορίη- 
Ὠϊηρ οὗ 186 Ερίϑβι]ς, 1. 6, ἴῃ ΠΟ ἴῃ 6 5ῃοτί- 
Π655 δηα σοτηραγαίϊνο Πζηϊη655 οὗ {πε κι οπξς 
οἵ ΟὨγβεδη5 ἀγὰ βροίζθοη οὗ. Τῆς ψοσὰ τεη- 
ἀεγρὰ “4 ψν ἢ 116, 1, 4 110116.,᾽ ἱποϊυάεβ 
Ὀοῖ ἴδὸ Ὀγενῖν οὗ ἴδε {ἰπὸ δηὰ ἴῃ ςοπὶ- 
Ῥαγαῖϊνθ ᾿᾿ρηζηθϑα οὗ π6 50 ἘΓΏ Ρ5. 

παῖζε γο ῥεγζεεῖ... “εἰς γοι ΟΥ, "νυ }}} πιϑ 6 
γου,᾽" ἄς. Το Μ55. νᾶτῪ Ὀεΐννεθῃ ἴδ 6 διΐυτο 
δηὰ {π6 ορίδιϊνο. Οοοά τϑᾶϑοπ ὨΊΔΥ ὃδ αἰϊερεὰ 
ἔογ εἰ οΥ, ἘΠ6 ΤΟΙΤΏΘΙ ΘΟΧΡΓΈ5565 ἃ ςεγίδιη οοῆ- 
νἱοϊίοη, ἴΠ6 ἰαϊίοῦ ἃ βίτοηρ ἀεϑῖγε δηὰ ἐγιϑῖ. 
ὙΠΟ ΤΟΥΠΊΟΓ ΠΟννΕΥΟΥ 565 Ῥγοίογα ὉΪ6; οἴ. 
4 ΟοΥ. ἰχ. το; ΡΒ. ἵν. 19, ἤοτο ἴῃ διίυΓο 
15 υϑοὶ, τπουρῇ δοῦῖθ Μ85. ἢδνε τΐιὸ ϑδπὶδ 
ὙΑΓΙΔηΐ 45 ἤοτο. 

Ἡρτο ννὸ ἢδνε Ἀποῖπου ᾿πϑίδηςο οὗ δῖ Ῥείοσ᾽ 5 
ΒΔὈΪ: οὗ οσοπάρηβιηρ ἃ ὕΏΟΪ6 56 7165 οὗ ἸοαῪ 
1μουρηῖβ ἴῃ ἃ ἔδνν ργερπαηΐ ψψογάβ. Ἑδοῇ οἵ 
[6 ἔουγ ννογὰβ ψ ῃιο ἢ Πα υ.865 ἢλ98 ἃ αἰϊδιηςῖ 
86η56 ; [86 ἢγϑοὲ τοηάογοὰ »παξε γος ρῥεγζει 
ἰ5 ῬΓΟΡΟΙ͂Υ δρρ δὰ ἴο ἃ ᾿πογου ἢ Ῥγοςεββ οὗ 
διηθπάπηθηϊ, Ὀσίπείηρς ἔοτ ἱπβίδηοθ ἃ ἀδιπαροὰ 
ποῖ ᾿ηΐο ρογίεςϊς ογάογ, ἴη86. οσσιρδίοη οὗἉ ἴδ6 
Βϑῃοσγπηθη ἤθη οὐὖγ 1,οτὰ οΔ]οὰ ἔπ 6πὶ, Μαῖξ, 
ἰν, 21: Μαῖϊκ!. 1ο. διέαδίμδ, εἰϑεννῆογο τοπ- 
ἀογοά σοιβτγπ, ἰ5 (ἢς βοσοηά βἴορ ἰη (ἢς ὕτὸ- 
(655 οὗ σοηῃνογϑίοῃ, ιϑοὲ ἴο ἀοηοῖς πὸ οὐ)οςῖ 
οὗ Αροβίίεβ ἴῃ ἃ ϑϑςοῃά τη βϑ ΟΠΑΤῪ ᾿ΟΙΓΠΟΥ ; 
“ἰγεησίῤεπ (ἴ[ῃ6 Οἴεεκ ννογὰ 15 υϑοὰ ΟὐἹγ ΟΥ̓ 
81 Ρεΐογ) σείετβ ἴο {π6ὸ ἱπηραγίϊηρς οἵ βρι ιῖιδὶ 
βίσεησίῃ, ςἴ. ΕρΠῃ. {Π|, τό; «εἰζίε (ςξ. ΕρΠ65. 
11. χ 7, ΒΕΓ [Ὁ 15 τεηάδγοὰ “δτουπάθα)) 18 
8η δ ρμδῖς νγογά: Ἰοοϊκιίηρσ ὕροη {Π6 (ΙΒ γσῆδῃ 
85 οοττοςϊοά, σοηβετηδά, σἰγεηρ Ππεοηρά, 851 Ρεῖογ 
5:1Π|5 ὉΡ 41} ἴῃ ἴπῸ οὔ ρυοαῖ ἱπουσῆξ τμδὲ ἢ6 
ταιδὲ 6 ““ἐουπάεα οἡ {π6 τοοῖ," Μαῖί. νἱϊ. 
ἃς, ΜΝ ΠΟΓΟ ἴΠῸ 5λπ|ι6 ννοσζὰ 15 υϑοὰ. Ν.Β. Ηεγε 
{6 τνογὰ 15 οπιριτιοὰ ἴῃ ἴνο οἷά Νῖ55., Ὀυΐ 
ἰ5 ἴο Ὀ6 τοίαϊηθὰ 85 ἱπ δοσογάδῃσθ ν δῖ 
Ῥροίογβ βίγ]6 δηὰ νι ἴΠ6 σοηίοχῖ. 

11. δὲ σίον αμά ἀοπιίπίοη) ἜἢΙ5 δοοτιρίοα 



γ.13} 

{πῖο γοῦ, 28 1 βιίρροβαε, 1 παᾶνα νντίτ- 
ἴεη ὈΠεΗγ, ἐχμογιίηρ, δηά ἘΠΠΗΠΕ 
ἴλὲ (ἢ 5 18 τῆς ἴγτὰς ργᾶος οἵ 
ὙΒεγείη γα βίδηα, 

86 π5 ἴ0 ΒᾶγΘ ὈΠάΘΓΡΟΠΟ ἃ 50} ᾿πϊογροϊαφιίοη, 
ποί ὑπηδίμγαϊ!, 88 ΠΟΘΙ ἴῃ ΟἴΠΟΥ ράϑϑᾶρθϑ, 
δυΐ Βεῖὸ βοηγοννῃδὲ οὐϑουτίης πα σοπηδοϊίοη 
οἵ ἰδουρῆι. Ἀσὰ ἴο Ηΐϊπι Ὅ69 ὃδο το! 81. 
Τὴν ῥγοπηποηΐς δοίης ἰῃ δῖ Ῥοίογ᾽5 τηϊηὰ 15 
ἴμδὶ }]} (ἢς ροόνγεσ δηὰ πιϊρῃΐ, ἱπ νἱγίυθ οὗ 
πϑιοῦ [6 ΟὨ τισι δ σδη δ᾽οπε πιδίπίδίη ἢ 5 
Ἰηϊερτγ, θοϊοηρϑ ἴο Οοά, δηὰ ἰ5 ἀογίνοά ἔγοτῃη 
Ηἰπὶ ΟὨΪγ. 

12-ἰ4, ΘΑΙΟΤΑΤΙΟΝΒ, ῶ5 508]. αἴζοσ (86 
εοἶοϑα οὗ ἴΠ6 Εριβίϊθ, ἔο!ονν πὰ σοτλ- 

Ρ εἴς δῖ Ῥείεσ᾽8 οὐ]οςῖ. 

128. 8» διϊναπιω, α ζαϊ δ ὀγοΐδον ὠπίο 
γι, αἱ 1 ρους, 1 ῥαυε «αυγι πη] Ἐοτ ἴῃε 
οοττεςῖ τη ἀο ΠΠρ 566 1Π6 ξΟ]]οννίης ποῖο. ΤΙ 5 
ὨΟΐΩΡ 15 οὗ εχίσομης ἱπιρογίδηςθ, Ὀυϊ ἔννο 
Ῥοϊηῖ5 σε]υϊγτο δἰϊοηϊτίοη ἱπ Τοποιάοσγίης [ἢ6 
Ῥτεςῖϑο τηθδηϊηρ οὗ {πε ννοτγάϑ. 

α’ 1 “ρῥο.67 ΞΟΔΥΟΟΪΥ τοργεβθηΐβ [Π6 τηϊηὰ οὗ 
δὲ Ρείεῦ ; Πῖ5. ννογά (λογέζομαι) ἱπιρ| 65. πὸ 
τῆετε σοη]θοῖυ ΓΘ, ΟΥ ορὶπίοη, Ὀὰξ ΔΠ δϑιϊπλαῖα 
ΓΕΒ ΩΣ Οὐ Γαϊοη8] δηά βυτθ στουπάβ, Οἕ. 
Ἀσπι. υἱ. 18. Ης μῖνοβ [Π15 Ὄχργοβϑίοῃ οὗ 
γε] -ςτουπἀραὰ ςοπδπάρηος ἰῃ ογάθγ ἴο 5415 
}} ἢ! τεδάοσϑ ἔμαὶ ἴῃς ϑι]νᾶη5 νΠοπὶ {ΠΟΥ͂ 
ἈΠΟ 60 }} 85 ἴπ6 οοιηραπίοη οὗ δὲ Ρδυϊ, 
5 ΘΟΌΔΙΪΥ εϑβίθεπηθά ἀπά ἰγυβίθά Ὁ ΠΙπὶ- 
Ξε; ἃ ροϊῃξ πενοῦ ἰοϑῖ δρῃξ οὔ ἴῃ {15 
Ἐρίβι!ε ᾿ς ἴῃς οχἰδίοηςς οὗ ρογίδοϊ ΒΔΥΠΊΟΩΥ 
οἵ »πηςίρὶε «πὰ ἔξεϊϊηρ Ὀεϊνγθεη ΠΪΠΊ561Ε ἀπά 
δὲ Ρᾶὺ]. ὙΠῸῈ ννογάβ μπίο γοΐβ ἅγὸ τοξογγοὰ 
ἸΏ ΟΌΓ νοτϑίΊοη ἴο ἴδ6 ορἱπίοῃ οὐ᾽ ἔδοϊ!ηρϑθ 
οἔ ἰῆς Ομυτοθοα ἴο ννῇοπὶ δ᾽] νδηυ5 Ὀοτγὸ 86 
Ἐρίδεϊο; θὰ ἰτ 5 ἔδι πιοῦθ γρᾶϑοπδῦϊο ἴο 
ζοηποςί ἴὸ ΜΠ (Π6 νοτὺ 1 δαυε «υγί δε: 81 
Ῥεΐεσ '᾿γᾶβ ποῖ ςοποογῃεὰ ἴο 16}} ἢϊ8 σολάθγε 
(δλὲ διναηυ5 τᾶς νγ» 6}}] Κπονῃ δηά {γιϑίοά 
δγ 18ει: Π6 φυα’ Τοοηοεγηδὰ ἴο 1611 ποτὶ 
ἴδ ἴῃ ἢϊ5 ἀο᾽ θεσδῖθ ορί πιο δ1:νᾶπι}ι8 νγᾶ5 ἃ 
τως, ΠΕ] Ὀτγοῖποτ ἴῃ Ομ. 15 σοη- 
ὩΣ ΌΟΩ Τοτη65 οὐ ἀπ: ἸὩΓΕΥ ἢ νὰ δάορί [Π6 
πράεπηρ, ΒΥ δινδαπδ, [89 (ποῖ 4 85 ἴῃ 
ΑΙ.) ΖΑ 71 Ὁχοῦμοσ, 88 1 ἡπάρο, 1 
ὙσΣΙῖο ππῖο γόοῖ 18 ΤΘ ἩΟΤάδ. “1 νυυτἱ6,᾽ 
ποῖ 4] ἧδλνο υυχιζοη,᾽ 1ἰ 1 «υγοΐε; ἴῃ δοοογά- 
ἀπο ἢ} Οὐτεοκ υϑᾶ’ὸ δὲ Ῥείοῦ 5865 ννῇῃδῖ 
5 δὰ [Π6 ερ βίο δοιῖσι, ᾿ξ. 1 ντοῖς, 
πε, τ ἤεη 1 ροηποὰ ἴδε Ερ!5ιῖο, Ἧδ 5 σαγεῖῃ) 
ἴο ΟἹ] διϊοπείοη ἴο ἴπγος ροϊπίβ ; {παῖ ἢδ νυτιῖο8 
ὈππΡ δ: 1νδηι}5 45 ἢϊ5 ΤΠ 5ϑθηροσ, (Παΐ 5:1νΔΠ|ι}5 
5 5 }} Κποννῃ ἴο [15 τεδάειβ, δῃὰ δπ͵ογ5 ἢ ΐ5 
Ρεπεςὶ σοηβάεσποο; δπὰ ἰπδὶ ἢ 5 Ἐρίοϊϊς, οοπη- 
Βατοὰ ργοῦθϑῦγ νὰ {πὸ ρτεδὲ ἀοοί πα] 
Ἐρίπι ες το 1π6 Εοπιᾶπα ἀπὰ Οοτγηϊῃίδηβ, ἰ5 
5 ΟΙ 5} 5ῃοσῖ, ποῖ 50 τῃηυςῆ Ἐχρουπάϊηρ οΟΥ 

ΠΕ, ἃ8 ίδίίπρ σοηςί βου τπ6 διηάδ- 

Ι. ΡΕΤΕΕ. ν. 

12 Τῆς εὐκγεῦ δαὶ 'ς αἱ Βα- 
Ὀγίοη, εἰεςζεά ΤΡΕΙ ΕΓ ἢ γος 
δα τε γου; ἂπά 9 ἀοίδ Μάδτιουβ 
ΓΑΥ 80ῃ. 

τηθηΐδ] ῥυϊηςῖρ 65 οὗ 411] ΟΠ τ ς8π [οδοδίηρ--- 
Ἀδηςς ἴΠε 5ρδςοῖϊδὶ] ἕογοθ οὗ ἴθ ποχὶ οἴἶδιι56. 
ἐχῥογέπσ, ἀπά ἐε γίπο, 5.7 Βοῖῃ ννογάϑς 

μᾶνὸ 5ρεςιδὶ ἔοτοθ, ἴῃς ἤἄγξξ ᾿πλρ 165 Δη δαγησϑῖ 
δηὰ ρεογϑυδϑῖνο ἔοσττη οὗ δά ἀἄγεβϑϑ, 566 ποΐθ δῦουδ 
Οὔ «. 1; ἴδ ποχί ἃ βίγοῃρ δἰϑϑίδίίοη. δι Ῥοίεγ 
Πδ5 ἱπ τηϊηά [ς προΟϑϑΥ δῦονο 41] {πίη οὗ 
αἰϊοβίϊηρ [Π6 σοτηρ οἴθηθϑ5 δηὰ βουπάποϑβ οἵ (ἢ 6 
[ΑἸ 85 δἰτοδαὺ σεϑσεῖνοὰ ὈΥ ἔπε. ὙΠΪ5. 15 
1η6 ἔπιθ στάσὸ οὗ Οοά--ἰπδὶ 15 ἴπ6 γτάςδ 
ΠΟ Ὦ ἴδον δὰ Ὀδοη ἰδυρῃϊ Ὀγ δὲ Ραυ]. [1 
5 85 ἔογοϊ }]6 δηᾷ Ἴοοηνίποιης 45 δῖ δι ἢ 5 ὀνγῇ 
Θπιρηδεϊις ἀςοϊαγαίίοη ἰη ΟἿ]. ἷ. ΣἹ, 12: δηά 
οοπηηρ ἴτοπὶ δῖ Ῥοῖοσ [ἴ Ἴασγῖθα ἢ ἴὉ ἴΠ6 
ὙΠ0]6 ννεῖρῃῖ οὗ Αροβίο]ις δυ που, 

«υδεγεῖπ γε “απ ΤὨο οἷάεοι Μ55. δοῖδ 
αν 1π ἩΒ160. δδηάᾶ. δ1 Ρεΐοσ σῆδηροϑ ἢ] 
ἴοῃμα, 8ἃ5 1 ννοῦθ ἰην οὶ ΠΊΔΓΥ δη υὑποοη-» 
ΒΟ ΟΙΒΙΥ͂ ραϑϑίπρ ἔγοπι δἰἰεβίδίϊοη ἴο ἃ υἹβόγοιβ 
δάπιηοπιϊοη. ΤῊΪ5 15 ἴ86 ἴγιιο στᾶςο οἵ Οοά, 
566 ἴο ἰξ [πμΔῖ γε ἀο ποῖ [2]} ἔγοτῃ ἱ{. ὍΤῆδ 
ςοτητπῆοῃ τοδάϊηρ γιοεἰάς ἃ Ξκουηά δηὰ ἵγιιδ ϑθῆϑδ, 
[Π6 γσγᾶσθ ἴῃ ΠΟ γὸ πονν δἰδηά ᾿5 186 {Π|6 
ὅταοθ : Ὀυΐ {186 γαπϑιοη 15 δι ΠρΊ ΔΥΪΥ οἴἶθς- 
ἔνε. [Ιἴ 15 ργοῦδοϊα (μδὲ δὲ Ῥεῖοσ σεΐοιβ ἴο 
δὲ Ῥαὺ 5 ον ὑγογάβ, : Οοσ. χν. σ; δηΐογοϊης 
ἢ15 οἰδίεπηθηξ Ὁ. ἴπΠ6 σἴὔδηρο ἔγοπὶ ἴῃ6 ἱπάϊ!ςδ- 
εἶνε ἴο ἰῃς ᾿πηρογαῖινο τηοοά, 

18. δὲ ἐδωγ ἐδαὶ ἐξ αἱ Βαδρν᾽οη]ὴ 1.11, 
ἐ{Π6 ςο-εἶοςξ ἴῃ ΒΑΡΎ]οη." ὙΠεβὲ ἕενν ννογάβ 
Ῥιγόδοηῖ οοηδίἀογαῦϊε αἰ βηςυ]τε5. ὙΒῈ νοτὰ 
ὁἐ σῃΓΟἢ᾽ 15 ποῖ ἰη ἴῃς Οτροκ, Ὀυϊ 15 Δεςορίοα 
ΟΥ̓ ΠΟΑΥΙΥῪ 411 σοπηπλεπίδίουθ δησίθηΐ δηὰᾶ πιὸ- 
ἀδγῃ 85 ἴδ ἴσιο τηϑδηΐϊηῃ.--- Ὡς σΠΌΓΟἢ [ἢ 
Βαγίοη οἷθςξ ἰορεῖῃοσγ νι (π6 σμυγΟ 65. ἴο 
ΜΠ ἴΠ6 Ερ σι] 15 δά ἀτεβϑδοά, Βυΐ ἔογ [6 
σοηβοηΐ οὗ οἱὰ «πὰ τηοάσσῃ ᾿πίογργεϊογβ [6 
νογὰ ἰσάρ οὐ «υογῆαη ννου ἃ πδίυγα! Υ Ὀ6 
ΒΌΡΡΪοὰ; «πὰ ἐῤεὲ εἰσεί ἰαάν οὗ , Ϊοδῆ χἵ 
ςοπῆδβ ποαγοβὶ ἴο ἴῃς δχρτγοβδίοη. ὙΠΟΓΟ ον - 
ὄνοῦ ἐῤε ἰαάρ ργοΌ ΔΌΪΥ τηθδης5 [6 ΟΠυτοῆ δά- 
ἀγεθθθὰ Όγ 81 Ϊοῆη. [ἢ οἰἴποῦ οᾶϑθ πογοίογα 
ἴΠ6 5θῆ56 νγου]Ἱὰ χεπιδῖη 50} ϑίδη 14} [ἢ 5ΔΠ|6, 
Ὀυΐῖ τ πιυιϑὲ θ6 ποιἰςρὰ 45 ἃ τι γϑιοδὶ οὐ βυτὴ- 
ΒΟ] 4] οχργοϑϑίοῃ, ἃπὰ 85 διις ἢ ὑθατηρ ὈΡΟΠ 
{Π6 ἱπίογργεϊδίοη οὗ (ἢ6 ποχῖ ννογά. 

αἱ Βαῤν]οη] 866 [πἰγοάμςοζίοη, ὃ 4. ΝΝ͵ο ἢδνθ 
Βογὸ ἴο σϑτηδτῖς (1) {παῖ {πὸ ΟἸΥ οὗ Βαδγίοῃ δὲ 
ἴδ Ἐπὶ νν85 εογέαὶπίγ ποῖ πο 5οδῖ οὗ ἃ (ἢτγ5- 
{ΙΔ ΠΟΙ ΠΊΌΠΙΥ ; (2) ἴπδί πο δησϊεηϊ τοσοσγὰ 
[25 ἴ86 515 εβὲ ἴταςο οὗ δῖ Ῥεῖογ᾽ 5 ργθϑθῆςθ οὐ 
σοῖς ἰη μαι σα; (3) ἔΠπϊ 411 δηςσίοηϊ δι Βοτῖ- 
ἐἰε8 ἃσὸ ἀπηἰπλοιι ἰπ ἴἢ6 Δβϑουίίοη ἴπδῖ [6 
Ἰλίεγ γεοᾶγ οὐ γοᾶσβ οὗ 8 1|Ὸὸὶ νγογο ραϑϑϑὰ ἴῃ 
(6 ννοϑὲ οὔ ἴη6 οπηδη δπιρῖγο. Οη ἴδε οἴπεσ 
παπᾶ, Βαθυ]οη ννᾶ5 νγ6}} κπόνγη ἴῃ Αϑίὰ ΜΊποῦ 
ἀυτγίηρ ἴμὸ ᾿ρπο οὗ 88 [οῇῃ 845 ἴδ ϑυπὶ- 

210. 
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14 Οἴεεῖ γε οὔς ἃποῖδεγ στὴ 
ἃ ἰκῖ588 οὗ Ἴβαγιῖγ. εᾶσεὲ ὁ στὰ 

ὈοΪϊςΑ] ἀκϊπδίίοη οὗ Ἐοπιθ, δηὰ, 845 νυᾶβ 
Ὀεΐογε ροϊηϊθά ουΐ, {π6 νν8ο]Ὲ ρῆγαθε [88 ἃ 
ΒΥΤΠΌΟ]Ι 4] ἔοτπι οὐ ἴοπθ. Αὐςοογάϊηρ!Υ ννα 
βΒηὰ δὴ αὐβοϊυῖϊε σοηϑεηϑυβ οὗ δποϊθηϊ ᾿πίοτ- 
Ρτεΐοευβ [μδὶ βεσὸ Βαῦγ]οη πη ϑὲ 6 υπαετγϑοϊοοά 
ἃ5 Θηυϊναϊοηῖ ἴο Ἀοπιθ. ὙΠΕῖΕ ννᾶ5 σοοά 
τοᾶβου ὙΨὮΥ δυο ἢ ἃ πᾶπηθ 5βοιϊὰ Ὀ6 ἔστ φίνθοη 
ἴο τ, ΑἹ] ἴῃς ρεγϑεουϊΐοηβ ΤΠθη ἱπηροηάϊηρ, ἴῃ 
ἔλεϊ δἰγοδάυ ἴῃ ργόργεβϑϑ, σδπΊὸ ἔΤοπὶ ἴπε ΟἹ, 
ὙΒιοἢ ϑυςςεοάοα Βαῦγιου 8ἃ5 ἴπε ἴγρὸ δηά 
οδηΐγο οὗ δηςοἢγίβιίδη ἔοστοοϑ. ὙΠῸ ΟΠυχοΐ 
εἰοςξ τορείμογ ψ ἢ οἴδοῦ Ομυγοδο5. συ ροβίοα 
(86 τουδγκαῦϊο σοηϊγαϑί ; ἔγοτι {πδξ [116 σοση- 
τηυηίγ, Κι] πὰ Ἰονεὰ ΟΥ̓ 411, σᾶπιθ {πὰ 
δα] υἱδίοη οὗἨ Ῥδᾶςθ ἴῃ δης Π 655 ἴο 1ῃ6 Βονν]- 
ἰηβ5 οὗ ρογβοουϊΐοη. Κὸ δάἀορὲ ψίϊπουϊ {Π6 
Ιεαϑὲ πιϊϑρινίηρ (ἢ5 Ἔχρίδηδίίοη οὗ ἴῃς υοτγὰ 
8ἃ5 δίομθ δοοογάϊῃρ νὰ [Π6 πιπὰ οὗ {Π6 
Αροβίϊς, απὰ υυνἱῖμ [06 τΟΘΕΠΊΟΣΥ οὗ ἔπ ΘατῪ 
Οδυτοῦ. 80 4180 Τἱοσϑοῦ, Ενγαὶά, δπὰ Ηἰϊ- 
δεηξεϊὰ νΈΓῪ Ροϑ ἄνευ, " ΕἸη].᾽ Ρ. 68 3. 

Μανγειω τῖν :ο"] [τ ἰ8 βεηΟΓγΑΙ ΪΥ, 411 θυΐ 
ὈΠΙνοΥβΑΙΪγ, δάπη το τηδὲ ὁ ]οἢπ ννῇοθο βυγ- 
Ὠδηδ ννὰ5 Μαῖκ᾽ 5 ἤόῖο τηραπί.0 Ηδ ννᾶ5 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ σοηνετίοα ὈΥ 81 Ῥεῖοσ, ῇο ννᾶβ οἡ 
ἴοῖτη5 οὗ αἰεςϊοπδαῖο δηὰ εἰοβα ἰπίογσουγθε ἢ 
Μαγγ ιἰ5 πιοΐμεῦ ; δηά δἱ ἴδε ἰδίζεγ {πιὸ οὗ 

Ι, ΡΕΤΕΚ. ΝνΝ. [ν. ᾿4. 

γου 411 τῇδλῖ ἂζὲ ἱπ ΟἾγιδὲ 7εβιι8. 
Απιεη. 

{πε Αροβεϊε᾽5 ἴ6 ἢ6 νγᾶ5 Ἐπιρί ογοά ΌΥ Ὧ]Πὶ ἃς 
ἢΐ8 Διηδηιθη55, 50 ἴῃς οἰοπὲ ἰγάο Δϑϑοσγίς. 
ΤῊ15 τηοηζίοη δας ϑοπιεννπδὶ ἴο πε ἔοστῃ οὗ 
πο Ρσεοθϊηρ ἀγρυπιοηΐβ, ν]ς ἢ ἸἀοΠ  Βαῦγ- 
Ιοὴ ἢ Ἀοπιο, ἴμοσο Ὀείηρ διρὶα ὑσγοοῖ ἰμδὶ 
δι Μαικ ντοῖθ δ15 Οοβρεὶ ἴῃ ἴὰδὲ εἰἴγ. ΤᾺε 
βαϊυϊδίίοη ννουϊὰ ἢανα 4 ϑρϑςϊδὶ ἰηϊογοϑὶ οοη- 
δι ἀθυϊης [Π6 ΘΑΥΙΥ σεϊδί!οἢσ5 δ Μασῖς δὰ 
106 Οδυγοθεβ οὗ ἴδε Εαϑῖ. Ἐγ ᾿ποΐδηςεϑ οὗ ἴῃς 
ΥΟΓΣΥ͂ Ποπηπλοη Ἰάϊοπὶ ὁ 5Ξο0η᾽ -Ξ- ΡΕΡΙ] οὐ ἀϊϑεῖρὶο, 
566 Ροίίζοσ οἡ ΕἸθη.. ΑἸοχ. "δ.Γ.ἢ 1. Ὁ. 317. 

14, αὐ! α ἀὶ:: οἱ εδαγ!!}}] (. Ἀοπι. χυί. 
16, αἰκὶ ποίϊοο ἴπΠ6 σοπποοίιοῃ ὑείννοδη [δὶς 
δηὰ [Π6 τοιϊεγαϊοα ὀχμογίδιοης ἰοὸ ὑσγοι οιῦ 
Ἰονθ. 

Ῥεαξγε.. Οργιμὲ ει. ΟΥ, Ῥοδοθ ἴο γοῦ 
8Δ11 ὙΠΟ ΔΙῸ 1π Ομσὶδὶ. ΤΠδ πδηθ |6δι5 
βίδῃἀς οὐ ἔδυ διίπουίγ, Ὀυΐ 15 οὐγοα ἴῃ 
1πΠ6 οἱάεκξῖ Μ55. ἤῥο αγὸ ἐπ Οργῖνἐ ἀοεβ ποῖ 
ἸΠΊΡΙΥ ἃ βυρρεϑίίοη ἴπδὲ βοὴ οὐἱγ οὗ ἰμοϑὸ 
ννοϊὴ δὲ Ῥοΐοσ δα άγοιϑθοβ δγὸ ἔγιιο (σι ϑ  λῃ5, 
ἃ Ἰδουρῆξ Ὠςἢ, Ὠοννδνοῦ ἔσγὰθ, ννᾶ5 ποῖ ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΝ ἴῃ ἴπὸ τηϊπὰ οὗ {86 Αροβῖϊθ, τνῇο ἐπι- 
Ὀγδοθά 4}} ἴῃ ἰονίπρ ἵσιϑῖ, ἀπά ργαγϑὰ ἴῸσ δὲ 
ρδᾶοο οὗ 411 ννῇο θογὸ ἴπ6 ἤδῆιο οἵ (μπϑὶ ἀπά 
διδὰ Ὀεδεη Ὀαριϊζοά ἰπῖο Ηΐ πὰ, 



β 1. ΡΕΤΕΝ. 

ΙΝΤ ΕΟὨΌΣΤΙΟΝ. 

: ΡΑἊπ 
Οαπιίποπει: απαὶ απ δεηείοῖιῦ αν ἐπῆν δἰδδδῳ ἩΡΡΝΙϑεΝ της 

(α) Ἐχιίογηπωὶ υξδεπεθ ᾿αησμαᾶφο ΝΣ 216. 

(ὁ) 1πέεγπαὶ Εσίάεπεε (οηπείμσοη . . .. .. ὁ ἐό. 
Αγχισποη! οὐ δὲ Ἐρμεΐς. 233 

ΙΝ ἀολιηρ τι (ἢ]15 ἘΡ 5116 11 Ψ}}} Ὀς 
τοοϑὶ σοηνθηϊθηῖ ἴο ποῖϊοα (1) ΤῊΣ 

οχίοσηδὶ ονϊάθηςε ΠΟ τοϊδῖος ἴο ἰϊ; 
(2) Τῆα ἱπίεσηδὶ πηᾶγκα οὗ 115 ζϑηιηθ- 
Π658 Δηα Δ 1Π 6 ΓΟ Υ. 
ΤῊΣ ἰογῃγεῦ οὗ ἴΠ 656 δηα 1165 ψ}1}} 6 

ΤΕΥ ὈΠεῖ, ογ του ἱποϊυἀοα διηοης 
ἴδε (Δποηῖοδὶ Βοοκβ οἵ ἴῃς Νὲν Τοβία- 
ηδηΐ δὲ ἴῃς (ουηοι οὗ 1,δοάϊοοα', ἴῃ 6 
βεοοπὰ ΕΡΊ 5116 ἀβορεά ἴο ϑ8ὲ Ῥεϑῖοσ νγᾶβ 
Ποῖ ΡΘΏΘΓΑΙΙ δοοορίθδα ἴῃ τῃῆ6 ΘΔΙΥ͂ 
Οπυχοὶ 85 ἃ ρατί οἵ δῃοηίοδὶ ϑογρίυτζα, 
ΘΙΠΟΓ ἅττα Δ] 15] 005 ἴο 1 ΠΟΙ χυοίδίϊ 5 
ποπὶ ἴξ οὗ “τεαιδηῖ οσουττεποθ ἴῃ τἢ6 
ἐλὴγ (ὨΠ σὴ στ! ρ8. ΕὩπΘΌϊι5 ῥτο- 
ὈΔΡΙΥ τερταϑέηϊς 1ῃ6 βεῆβα οὗ ἃ ἰδῖρε 
Ῥατὶ οἵ [ὴς (ῃπεοὕδη (μυτοὴ οὗ ἢϊς [ἰπγ6, 
ὙΠΕη δὲ [ῃ6 Βερίπηΐηρ οὗ ἴῃς ἰουσῇ 
ΕΠ ὃ6 πτιῖο5᾽, “ΟὍπε Ἐριβῖὶα οἵ 
Ῥεῖοσ οδ]]εὰ ἢϊ5 ἢσβί 5 σθῆθσα!]γ δεςορίεα, 
ἀπὰ (15 [ῃ6 ρῥγεβυγίοις οἵ οἱά πᾶνε 
φυοϊεα ἴῃ {Παῖγ τσ ηρ5 85 που θέε] ν 
βέπυ!ηθ ; Ὀπῖ [πὶ ἩΠΙΟ. 15 οἰτουϊαϊοα Δ5 

βεσοη Μὲ Ὦᾶνα ταοοϊνθα ἴο Ὀ6 ποῖ 
(ΔΠΟΠΙΟΔΙὶ ; ΠΟνΕ 6 1655 ἃς ἃ δρρθϑατοὰ 
Ὑ5Ὲ 1] ἴῸ ΤῊΔΩΥ ἰἴ Πᾶ5 Ὀεθὴ ΠΡΈΠΕΙ Υ 
δπἀοα Δἰοηρ τι τΠ6 οἴποι ϑογρίυγεβ. 
ἀπὰ Ἰαῖεσ οἡ ὍΔ, ψῆδῃ πα αἰνίάε5. τῃ6 
ὑοοῖς οὗ ϑοτρίατε ἰηῖο ἴἤγες οἰδββθϑ, 
ἴδοσα πῃάοιδιθα!γ δοςεριεά ; ἴῃο5ε ποῖ 
(ΔΠΟΏΙΟΔΙ, Ὀυϊ ἀἰϊδρυϊοὰ : Δηά ἴῃοβ6 ἰῃδὶ 

᾿ Α. Ὁ. 366. (δῆοη 1Χ. 
“Η. Ε.᾽ 11..3. [115 ψοσῖ 816 ἴο αοῖς 

ἰὰς ὕτεεκ οὔ τὰς Ἰδίτεσ ραγὶ οἵ ἴῃς βεηΐδηςε οὐκ 
ὀάθηκον μὲν εἶναι παρειλήφαμεν" ὅμως δὲ πολ- 
μα χρήσιμος φανεῖσα μετὰ τῶν ἄλλων ἐσπουδάσθη 

πϑμβ ᾿Η.Ἐ,᾿ π|ι. 15. 

ΔΙῸ βρυγίοιβ; [π6 ρΐίδοθς ἴῃς ϑεοομᾶ 
Ερ᾿5: 16 οὗ δὲ Ῥεῖεγ διῆοῃς ἴῃς αἰδρυϊοά 
ῬὈοοΚ5. 

Εοτ τῃουρῇ ἴῃς ἘΡΙ5116 υπηάουρίεαϊν 
ΜᾺ5 ἴῃ οἰτου]δίίοη Ἰοηρ Ὀείοτε ἴῃ6 ἘὨπῚ6 
οἵ Ευδοῦϊυ5 ᾿ἴ νὰ5 ποῖ ΨΊάΕΙΥ ΚΠΟΨΉ, 85 
ΙΔ ἃ5 ΜῈ οδὴ ἢηᾷ, ΠΟΥ της αἰοϊςάα. 
Τῆς οδηϊοδὶ οοϊηοϊάδηος ὙΠῺ 115. ἰδη- 
ἕυαρε 5 Ἰουηὰ ἴῃ ἴῃς δτϑὶ ἘΡρί 5:16 οὗ 
ΟἸΙοιηθηῖ οὗ Εοπο ἴο ἴῆ6 (οτηιῆιίδηξβ, ἃ 
ψοῦκ νητίθδη δρουΐ της εἷἶοβα οὗ ἴῃς ἢτϑῖ 
σοηΐασγ. [π Οἤδρίογ χχὶνὶ. οὗ τῃαἱ ἘΡΊ5116 
ὸ τεδά, "γε δαᾶνα δεαγά ἴπθϑε {ΠῚῺρ5 
δον ἰῃ τῆς ἀδαγθ οὗ οὖς ἰλίμειβ, δηά 
θαΠοΪ]ὰ νὰ πᾶνε στον οἷά δῃηὰ ποηθ οὗ 
ἴηε586 [πϊὴρβ Ὠὰ5 Ὠαρρθηξδα τπηΐο 1.5. 
ΤΗΘ 58Π16 5ἰδίθιηθηΐ 15 ηϊοϊδα 4150 ἴῃ 
ἴΠ6 βεςοηὰ Ερίϑβιὶς οἵ (]ειηδηῖ, τ τίθη 
ΡοΙμαρ5 ἴῃ ἴῃς πη!ἀά]α οὗ ἴΠ6 βεοοῃά 
σρηΐυσγ., δὰ ἢ δόμα τηοα!βοδίοηΒβ. 
ΤΠοΙα 6 πη ““ὙἼΥὲ ἢάνε πεαγὰ 4]] [6568 
τϊη,5 ἐνεὴ 1η ἴῃ6 ἀἄδλγβ οὗ ουζ {δ ΠεΓ5, 
Ῥυϊ τπουρῇ νὰ ἢᾶνε ἐχρϑοῖθα ἀδὺ ὈΥ 
ἄλγ, ὰ μᾶνθ βδεδὴ ποης οὗ {πειηἡ 
ἼΠ656 πογάς ἃῖ6 υϑῦγ κα 2 Ρεῖ. 1}. 4; 
Δηὰ ψ ἤθη νὰ 566 ον ἴῃ6 ἴνο ραβϑᾶρθβδ 
ΨΔΙΥ ἢ ΘΧΡτΓαβϑιοη Μγ͵ὼ οΔη ὑπάεΙβίδηα 
ΠΟΥ ἃ ὑπο αἰνιηρ, ἃ5 85 ἴῃς Οἰιϑῖοπι 
σὴ ἴῃς φατὶν Οηπβίίδη Ἐδίῃεσβ, ἴῃ 6 
ϑιθβίδησα σαῖθοσ ἴλη ἴῃ6 ῥσγϑοῖδβαε ]δῃ- 
συᾶρε οὗ ἴῃς οἱάεν Ερίβι ας τρις ὑπηρ 
51 Ροῖοι᾽β νογάς ἰηΐο ἴῃς ἔοσπβ ἴῃ ΠΙΟἢ 
ΠΟΥ ΠΟΘ ΡΡθᾶσ, γεῖ ψ οδῃηοῖ Ὀ6 (εΓ- 
ἰαἰη ἴα [6 φυοίδιοη 15 τηδα 6 ἴτΟΤῚ ΟἿΓ 

1 8ες ΝΥ εβίςοϊξ, “Οπ ἴῃε σαποη, Ρ. τό: (3τὰ 
1[.). 
5. 4. (Ἰσηι. δὰ (ογ.᾽ Π8Ρ. ΧΙ- 
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Ἐρίϑι]ε,. ΟΥ̓ [κα ὑποουίδίητν 15 ἴῃς ΪΔπ- 
ξυᾶρε οὗ Ροϊγοαγρ᾽, ΠΕΙΘ ἢ 5ᾶγ5, ““ποὶ- 
ΠΟΥ 1 ΠΟΙ ΔΏΥ ΟἿΠΟΥ ᾿ἰἰκ6 τὴς οδῃ ἔο] ον 
126 τυϊάονε οἵ τῇς Ὀ]εσβεα δηὰ ρ]οτζίοιιβ 
Ῥαυ]," νψογάβς ψῃΟἢ τᾶν θ6 δὴ εοῇο οὗ 
2 Ροῖ. 1. χσ, θυϊ δῦουΐ ψῇῃϊςἢ ἰξ 15. 1η1- 
Ῥοβϑῖ0]6 ἴο βρεαὰκ βυγεῖγ᾽γ. ὅ0 ἴοο σῇ 
τὴς νογάς " οἵ Μεϊιῖο, ὈΙβϑῆορ οἱ ϑαζάϊβ 
(Α.Ὁ. 170): “ὙὝΠεΙα Μὰ οησα ἃ ἢοοὰ 
8Δη4ἃ οἤοόβθὴ τηθῇ ψοτα ἀεκίτουγθα ΟΥ̓ ἃ 
ταὶ που νἱπά...... 80 ἃ͵50 ἱξ Ψ}} δ6 
ἂἴ ἴῃ6 Ἰαϑὶ {ἰπ|6 : ἴτε 504]}} θ6Ὲ ἃ οοά 
οἵ ἢτο, δηὰ ἴῃ6 φαυῖῃ 54}} Ὀ6 Ὀυγηΐ ὑὉ 
τορϑῖμοσ ψῈΠ 118 τηοιηϊδίη5Β δηα τηθη 
858} 6 Ὀυτηΐ ὉΡ ἴορεῖμοσ ψ ἢ ἘΠΕῚ 
14ο]5...... δηὰ [6 564 τορϑίδεγ Ψ 119 
15165 8504}} Ὀ6 Ὀυτηῖ; δηὰ 16 ͵υ5ῖ 5}4]} 
Ὅς ἀοε]ϊνετοὰ ἔτοπι ἴῇ6 ΤΥ ἴἰκΚὸ {Πεὶγ 
ἔθ !ονν5 ἰὴ τὴς δκ ἔτοτη τῆς νναΐειβ οὗ ἴῃς 
ἀοϊυρο." ΤῊ ραβϑᾶσα ΔΚ πᾶν θθθη 
βιρροοῖοα ὃγ ἴῃ6 ἰαπριαρε οὗ 2 Ρεῖ. [1]. 
5--7, Ὀυὲ 11 15 ἢοΐ ΡΟΒ510]6 ἴο αῇβῖγπι [ἢδΐ 
1ῖ ννᾶ5 50. 

Νοχί ἴῃ ογάἄογ οὗ π|ὲ σοτηθ5 ΤΠθο- 
ῬὨι5, Ὀίδμορ οὗ Απιίϊοςοῃ (Α. Ὁ. 1τ68--- 
180), ψῇο τπῖοϑ ἴῃ5: “Τῆς ογάϊηδηςα 
οἔὗ Οοά 15 115, ΗἸ5 ᾿νογά, 5Π1ηϊὴρ Κα ἃ 
ἸΔΤῚΡ ἴῃ ἃ ὨουθῈ ὙΠ οἢ ἘΠ οΙοβ68 ἰΐ, 111ὰ- 
τηϊηθ5 ἴῇ6. νῇοϊα νου ἃ υὑπάοσ Ὠεανθη.᾽" 
Ἡξεῖα Μὰ πᾶνε ἃ σοτηρδγίϑοη ΨΏΙΟΒ 81 
Ῥεῖοσ διρίουϑ (2 Ρεῖ. 1. σ9), Ὀὰῖ [Π6 ἰΔη- 
συᾶλρε οὗ ἴῃς. Αροβίῖϊα ἴπ ἴῃαϊ ραβϑαρθ 15 
850 5:ΠΚκίηρς δπὰ υὑπϊχις ται 1ἴ 15 μβαγὰ ἴο 
ΘΙ Ιονα ΤὨΘοΡΪυ5 15 ἀγανιηρ ἔσγοηλ Ὠ]ΠῚ, 
ἢ 50 [{π|6 ᾿πηιϊαϊοη οὐ ἢϊ5 ῥγξοῖβα 
νογάς, ἃ 51Π}}}6 [πη ἢ6 ταὶρῃς ἤᾶνα ἰουηά 
ἴῃ ΙΏΔΗΥ ῥΐαςος θεϑιάθθ. ΓΉΘΙῈ 15 μον- 
ΟΥΟΓ 8ΔΠΟΙΠΘΙ βοηΐθηςα ἰπῃ ἴῃ6 δάτὴ6 {{68- 
τἰςεῦ ἢ ]οἢ ἢ45 ἴπε Ἰοοκ οὗ ἃ ραγδρῆγαβε 
οὗ 2 Ῥεῖ. 1. 2ο, 21 : “Μϑὴ οἵ σοὰ τηονϑά 
Ὀγ ἴῇῆε Ηοὶν Ομοβῖ, αἀπαὰ Ὀεοοτηΐηρ ὑτο- 
Ῥἤοῖβ ἱπϑριγθα δπὰ πηδᾶς νψ156 ΌῪ Οοά 
Ἡ]πη561{, Ὀδοαταα ἵδυρῆϊ οὗ σοά;" δηά 
186 οσουττεῆςε οὗ 1ἢ15 ράβϑβᾶρα, 'π ψὨϊοἢ 
[Π6 οτρῖπαὶ τνογάβ5 θεϑρθακ, τόσα ἴῃαῃ 

1 ΤῊς ἴννο ρᾶββαροβ δζὰ ᾿ηϊογοϑί ηρ ἴΏ σοπηθο- 
του ἢ 5. ῥειεῖς βεοοηᾶ ΕΡ 51:16 ἴογ δῃοίμεοῦ 
τοάβθοη. ἴῃ ἴἢς Ἰαἰΐστ, [ῃ6 χυοϊαιίοη ἰ5 ρτείδοοά 
ὉΥ λέγει γὰρ καὶ ὁ προφητικὸς λόγο... (ςἷ. 2 Ῥεῖ. 
ἰ. 10), ΨΠΔ6 ἰπ ἴῃς ἤτοι ἘΡίβι]6 1 15 ἰεπηθὰ 
ἡ γραφὴ αὕτη ὅπου λέγει... 

3 4Ἐρ. δὰ Ρἢ]].᾽ 111. ῬοΪγοατρ νγὰϑ τηδζίγτγεά 
Α.Ὦ. 156. 866 [ηϊτοά. ἴο τ5ὲ Ρεῖογ ὶ 6 δΔῃηὰ ποῖ65. 

8 (υτοείοῃ, “ ϑρίο!]ορίαμτα ϑγγίδουπι,᾽ Ρ. 48. 
4 « Αἀ Αυϊοϊγςουπι,᾽ 11. 13» Ρ. 92 (ε(. (ο]οῃ). 
δ. Αἀ Αὐϊοϊγουπι,᾽ 11. 9, Ρ. 87. 
4 «Τἢε πνευματοφόροι πνεύματος ἁγίου οἵ ΤΏεο- 

ῬὮΣ 5 ϑοοτὴς ἴο ὈὉς ἄγαν ἴτοπι (ἢ6 ὑπὸ πνεύματος 
ἁγίου φερόμενοι οἵ ἴῃς Ἐρί5[]ς, νν8}16 [πε ἐχρταβ- 
δίοη οἱ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι ἰβΒ ποὶ υη] κα ἰῃ6 

Β ΕΝ ΠΕ λε 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τὴ6 ΕΠΩΠ5ἢ σδη ὃ6 τηδᾶς ἴο ἦο, 8ῃ 80: 
αυσϊηΐδηος ἢ 81 Ῥεϊεγς ΕΡ 51165, ρῖνοϑ 
115. ἴδιν στοιηά ἔοσ Ὀε]ονίηρ παῖ ΤΠθο- 
ῬΒΠὺ5 νὰ5 δοαυδιηϊεα νὴ] [ἢ]15 ϑεσοπά 
Ερι5116. 

ΛΏΘη πονανοσ πὸ σοηα ἴο (ΟἸεμηεηὶ 
οἔὗ ΑἸεχαπάπα (Α. Ὁ. τός-- 220), νγὲ βεεῖῃ 
ἴο ραίῃ βοῖὴξ βιιγα ενϊάθεπος οὗ ἴΠε εχίβι- 
δηςοα οὗ οὔὖγ Εριβῖῖθ. [Ιξ ἰ5 ἴτας παῖ ἴῃ 
τῆς οχίδηϊ ννοῦκϑ οὗ [ῃδλ ἘδΙΠΟΣ γα Πᾶνὸ 
ὯΟ τείεσοηςα ἴο τ, υῖ Ευβοῦῖι5 ἢδ5 ῥτΓε- 
Βενδαὰ [ῸΓ ιι5' ἃ ποῖϊςε οἵ ἢ15 ἰαδουϊς 
ὙὙΠΙΟΝ 5θοὴ5. σοποίυσινα ἴουτ ἢ15 Κηου- 
Ἰεάρε οὗ ἴῃς ϑεοοηα ἘρΙ15116 οὗ δὲ Ῥεῖογ. 
ΤἼΘ ψογαϑβ ἃσὸ “1ὴ ἢ15 Οὐ Π1π65, ἴο σρεακ 
ὈΠΘΗ͂ν, ΟἸετλθηΐ δ45 σίνοη σοῃοΐσα δχρίδ- 
ὩὨδίοη5 οὗ 41} ἴῃῆ6. (αποηϊοδὶ ϑοτγιρίυγοδ, 
ποῖ οπτηρ τῇς ἀϊδρυϊεά ὈοΟκ5 (ἀντι- 
λεγομένας), 1 τῆεδῃ ἴῃς ΕρΙ511]6 οἵ [υἀ8 
δηὰ τὴ6 τεπηδιηηρ Οδίμοϊ!ῖς ἘΡ!5|165, 
αἶβὸ ἴῃς ἘΡΊ51]6 οἵ Βαγηδθδας δηᾷά ἴῃς 90- 
ς4]]1εἃ Αροσοδίγρβε οἵ Ῥεΐεσ." Νον 85 
Εβοθῖυ5 Θἰβοινἤοσα (111..ὄ 25) ρῖνεϑ ὺ5 ἃ 
Ι5ῖ οἵ ἴποϑ56 ἀἰβρυῖοα ὈΟΟΚΒ, υϑίηρ ἴῃ8 
ΒΆὴ6 ΜΟΙ ἴο ἀσδίσπδαῖα ἴΠδῖη, δπα 1π- 
οἸυάθ5. ἀπηοὴρ ἴπ6 πὶ ἴπ6 ϑεςοηα Ἐρίϑβιία 
οὗ 8ὲ Ῥοῖϑι, ἴἤθσε σἂπ 6 1π|6 ἀουδὲ 
τς ἣξς ᾿ηἰεηάςα [ἴ ἴο θ6 ἱποϊυάεά Ποῖα 
ἀπ ᾶογ ἴῃ 6 ρἤγαβα κ1ἢ6 τοσηδὶ ηηρ (ΙΒ ο ς 
ΕΡΙ51165." Με ϑϑεϑῖχ τῃδσγείοσα ἴο Ὀς 5ϑίς 
ἴῃ. σοποϊυάϊηρ τμαἴ οὐν ἘΡΊ51]6 τταϑ Κηοπτι 
ἴο, δηὰ ἢδά ἃ 5Ποτῖ Ἔχροβιτίοη νσιτῖεη οα 
τ Ὀγ, ἴῃς ΒΙΊΞΠΟΡ οὗ ΑἸεχαηάτία. 

Ιη ἴῃς νει ηρβ οὐ Ηἱρροϊνίυς, Ὀῖσθορ 
οὗ Ροτίιι5 (Α. Ὁ. 220), νὰ δηα 4]] 9] οης ἴ0 
τῆς ϑεοοηά Ερίϑι]ς οὗ 8ὲ Ρεῖεσ. Τῇυϑ᾽: 
“1656 ἐαῖμεια (1π6 Ῥσορῃεῖ5) σεῦε ἔυτ- 
ηἰβδῃεά ψῖ τῇ ϑρὶπὶ δηά ἰαγρεὶν 
Βοπουγοά ὈγΓ ἴπ6 Ῥοτὰ Ηἰπι5ε]......Δηἀ 
ἤθη πιονθα ὈῪ Ηἰΐπι {ΠῈῪ δηποιπορά 
δὶ σοα ψ]Π]Θ. ἘΕῸΣ ἴΠῸῪ 5ρακςε ποὶ 
οἵ {Ππεῖγ οὐνη Ρόνοῦ (16 τὴς ποῖ ἰεδὰ γοιῖ 
ΨΤΟΠΩ), Ποῖ ΠοΥ ἀϊὰ {πα ἀδοίατο ναὶ 
ὈΙοαβοα πϑηβεῖνοβ, θαὶ ἤτβι οὗ 4}} {ΠεΥ 
ΜΟΙ ΤΙΡΏΓΥ εἰκεά νὰ ᾿δάοτῃ ὉΥ ἴδε 
Ἰνοτά, δπὰ ἴδ νοσα ἀυ]γ ἰπϑιπιοιε 
δῦουξ τῆς ζαΐατο ὉΥ νἱϑίομβ. 90 σἢ6π 
σοηνϊποδα [ΠΟΥ 5ρ4Κα ἴῃοβ6 τῃϊηρϑ ν οὶ 
αοά δά τενρα]βᾶ ἴο δηλ αἴοπθ." ὙΠεδε 
᾿νογὰβ ΤΊΔΥ δἰπιοϑσῖ στα! ην Ὀ6 ἴα θη 85 
δῇ Ἔχρδηβίοη οὗ 2 Ρεῖ. 1. 21. 

Ευτχῖῆοῦ ἴῃ ἃ ἰοιτογῦ οὐ ΕἸσγλ ] δη, ὈΡ. 

ΑΡοϑιϊεἰβ ρῆταςε, αἱ Ἰεαϑςῖ δοοογάϊηρ ἴο Ξξοπιε Δ[55. 
1 ἪῊ ᾿. ΝΙ. 14. 
3 ει ες Αηιϊοδηβίο,᾽ 2. 
8 ΤῊς ἰετῖογ 5 ργεβεσνςὰ ψ ἢ ἴῃ οδς οἵ Ογρτίδη, 

Ερ. 75, Οχί. εὐϊῖ. 



ΤΗ͂Ε ΘΕΓΟΟΝ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

οἵ (ξξβατεα ἰῃ (ζαρρδάοςϊα, ἴο Ογρτγίδῃ, 
δίδιορ οἵ (απῖμαρα, γα πᾶνε δὴ ἀηάουδῖ- 
Οὐ τείδσσεησα ἴο 2 Ῥεῖθσ. Τὴ νοῦ 
ἰς ϑΒρεάκίῃσ οἵ ϑίθρμβη, Ὀιβῆορ οὗ ΕοΙηΟ, 
Δηα βὰγβ ἰῃαϊ 1ἴπ Ὀτοακιὴρς ἴῃς ρεᾶςβ οὗ 
ἴῆ6 ΟΠυτοῆ Π6 15 “ ἀείατηϊηρ, Ρεῖεγ δπά 
Ῥαυ!, τ[ῃς Ὀ]εββθα Αροβίίθβ, 85 1 ἴ[ῆ6 νεῖν 
ἸΏΠ ἀε]νεγοά τἢϊς στυ]ο, ψῆο ἴῃ [ΠΕΙΓ 
Ἐριβίες ὀχθοσαῖϊθα ἤδθγοῖῖοβ δηὰ μψαγηεά 
υ5 ἴο ἀνοϊὰ τῃετη." ὍΤΏὭΘΓΕ 15 ΠΟ βεηΐθῃοθ 
ἴῃ δὲ Ρείεγς ἢγβε Ερίβι]6 ἴο ψῃϊοῃ ἴΠ656 
ποῖὰς νου ΔΡΡΙΥ, [ΠΟΥ ταδὶ τΠπογοίοσα 
ὃς τείοιτοά ἴο ἴῃ6 οὀχῃογίδοηβς ἀραϊηϑῖ 
ἴλϊςξα ἰφδοῃοτθ, οὔ πῆϊοῦ τἴῃ6 βεοοηά 
ρίβι]α ᾿ς (}}. 
1 15 Αἷϑο εἴθασ ἴαι Οτίρεη, νῆο ἀϊεά 

ΑὉ. 252, κὸν οὗ Ὀοϊἢ ὅ8ὲ Ρεϊοιβ ΕΡρ 5:16 5, 
ίογ πὰ βᾶνε ἢγβί ἢ15 βιδϊοιηθηΐϊ ρῥτγεβεγνεά 
ἴος υ5 Ὁγ Εὐυδεριυβ᾽: “Ῥεῖεσ, οὐ ΠΟΙᾺ 
(μηο 5 Ομυτοῇ 15 Ὀ011ῖ, ἀραϊηκῖ νη ἢ [ἢ ς 
ξαῖο5. οἵ ἢ6]1 5}4}} ποῖ ὑσδνδὶ, ἢδ5 ]Ἰεΐϊ 
Οηθ ΕρΙ5ῖ]6 ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ δοοορίεα. Οτχδηῖΐ 
4150 ἃ βεςοη(, ἔογ ἰΐ ἰ5 ἃ πηχαῖϊογ οὗ 4υ65- 
ὕοη." Απά ἴῃ ἴῃς [,λἰἰη νογϑίοη (ἢ οἢ 
δίοηε 15 ργεβογνθὰ ἴο .35) οὗ ἃ ἩΟσΉ ΣῪ οἢ 
Ἰοςμυδ᾽, ἢα 58γ5 “"Ῥεῖϑθυὺ τγόσθονοσ ξοιηάς 
Ἰοιαγ οα ἴμ6 ὑνοίοϊά τυρὶ οὐ ἢἰ5 
Ἐρίβ:1ε5. Απά ἴῃ δῃοίμογ Ἡοσλ γ᾽ ΒΘ ἰ5 
Τερτεβθηϊβα, ὈΥ ἢϊ5 ἰγαηϑίδῖου, ἃ5 την 
“Ῥεῖεῦ βαγβ, γε πᾶνε Ὀδεὴ τπδάς ρϑγ- 
ἱάκεῖβ οὔ τῆς ᾿ἰνίηα παίυγε." Βεγοηὰ 
1η]5 διηουηξ οὗ τοοορηϊτίοη γα πᾶνε ΠΟ 
ἐχίθπηδὶ δου ἀεῆςθ σοησοχηϊηρ ἴΠ6 βεοοηά 
Ἐρίϑι]Ὲ Ὀεέογα ἰῖ8 δοοδρίδηςα ἱπῖο ἴπ6 
(λποη δὲ {πὸ Οουποὶὶ! οὗ 1,Δοάϊοθα. ἘῸΓ 
ἴδε βυρροβεα δ] υβίοηϑβ ἴῃ 7 υϑιϊη Ματίγτ᾿, 
ΑἰδΠεπάροσαβϑ" δηὰ Μοεϊμοάϊυ5", ΟΙθμορ 
οἱ Τγτε, ἀγα ἢοῖ σοσίδ! ηγ ἴο Ὀ6 οἰϊεά ἃ5 
ἀταπη τοῦ [ἢ 15 ΕΡΙ5116, ΠΟΥ δῇ ΠαγαΪν 
δε οἱ οἰϊαϊίοηβ ἢ ΔΎ ῬΤΌΡΕΙ 56Ώ56. 
Υεῖ Ἄνεη [ἢ15 5128}} ἀτηουηῖ οὗ ἐνϊάδηος 

ἰέβαβεβ ἴο 4 ἡ]4θ οἰγουϊδοη οὐ ἴδε 
Ἐρίδιῖ6. [πὶ ἴῃ ἴδσ βϑεραγαίεα ἀϊϑιτοῖβ 
οἱ ΑἸεχαηασία, Ῥαϊθβιίίηθ, ΟὉδρρδάοεϊια, 
Ῥιοσοηβαϊασ Αϑία, 11Ὰ}} δπὰ Οὐαγίδαρε, 
πεῖς ΟΠ Π5[1Δ}5 ἰηῖο ἤοβα παπᾶς ἴΠ6 
Ἐρίβι]α δὰ οοπια, δῃά ΠΟΥ 5ῆεν Ὦγ τμεὶγ 
ΔἰΪυςοη5. [δὲ ΤΠΕΥ βυρροβοαὰ ἴποβα ἔου 
ὙΠΟπῚ ΠΟΥ ψγετα ὑτίτηρ ἴο Β6 δὺ]ε ἴο 
δρριθοῖδῖα οἰϊδιοὴς ἀγάπη ἥτοσῃ ἰτ δηά 
(βεγείοσα ἴο ανα βθθῃ ἀπά τεδὰ ἰ, γε 

Ἢ Ὲ Ἶ νιν 25. 
Σ “Ἤρμῃῃ, ιν. ἴῃ 1ο58.᾽ 
᾿ Ἔθε: ιν. ἴῃ Πεν" 
"δι ς ἢ ΤΊγρδο, ς. 80. 

"Ἢ [αραϊο Ρῖο Ομτίκἰαπΐς, ΡῬ. 9. 
: "Αρυὰ Εριρῆ. Ἠκετ.ἢἾ υχὶν. 21. 
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5Π4}} ποῖ ἴθ 6 ΤΟῺΡ ἴῃ 455 Π}]ηρ᾽ 
ἴμδῖ το ἢ τηογα δνϊἄάθησα [δὴ νὰ πον 
ῬΟθ5655 γα ἰα!ἃ Ὀεδέίοτα ἴῃῆ6 Ἐδίποις δἱ 
1,λοάϊοοθα ἤδη ἴΠλ6γ δαγμιθά τΠ15 βεςοηά 
Ἐρί5:16 ἰηἴο ἴῃ6ς ᾶποη ἴῃ ϑβρὶϊα οὗ ἴΠ6 
ἀοιιῖβ νυν] ἢ 1η σογίδ!η χυάδζίετβ μὰ ρθη 
οαϑὲ ὑροὴ 1ἴ; δηά [15 δοσερίδηςθ, δέϊεσ 
μανίηρ Ὀδθη οἰαϑϑεα διηοηρς ἴῃς ἀϊπραυϊοά 
ὈοοΐκΒ 580 ἀϊδβιϊηςιγ, 15 τὴς Ὀδδῖ ροβϑβιῦ]α 
Δϑϑ γδηςα [ἢδι [ΛΕΓΘ ννὰ5 56 15 ΔοῖοΙΥ ῥγοοῦ 
ἴΠ6η οχιβιϊηρ ἴμαἰ τ 6 ΕΡ 5116 νγὰ5 νῃδὲ ᾿ΐ 
Ῥτοίδϑϑεϑβ ἴο Ὀα. 

Ιη τῆς αὔϑεπος οὗ ΔΩΥ τθοσα δχῖθγῃδ) 
ανϊάθηος 6 τηυδὲ ἴση ἴο ἴῃ6 ἘΡΙ5116 1{- 
856], δα 566 νυνῇθαϊ ᾿θϑ[ἸΠΠΟΩΥ οδη ὃς ἀ6- 
αἀυςοα ἔτοπι 15 ον ἰδηριᾶρο. Απά 
ΝΘ ΤΔΥ ΜΠ δαἀνδηΐαρε ἴακα ἴῃ 6 Ῥοϊηῖβ 
ἴο Ὀ6 σοῃϑιἀοΓγοά τ ἴμ6 [Ο]] νης ογάου: 

(1) Τῆς δὐϊῃοτβ βἰδϊεηθηῖβ σοησοτη- 
Ἰῃρ ΠΙτβο]ς, δηὰ [86 ἸΔΏΠΘΓ ἴῃ ΠΊΟΝ 
[Π656 δα σηδάδ. 

(2) Τῆς ρειβοηβ ἔοσ ψβοῦλ τ[ἢς ἘΡΙ5116 
Ῥτοΐδϑϑοϑ ἴο Ὀ6 νυ τεδη. 

(3) Ὑπὲ ϑβοηιπλεπῖ σοηϊδιηρα ἰπ ἰξ 
σοπηρατοά ἢ ἴῃο56 οὗ ἴΠ6 ΕἸτϑὶ Ερίι51|6 
οἔ 81 Ρεῖεσ. 

(4) Τῆς 5ἰγῖία δηά ἰδηριιαρα οὗ [ἢ]15 
ἘρΡΙ5116 85 σοϊῃηρατοὰ ψἱ ἢ 

(σ) 81 Ῥεϊεογ᾽β ἢσϑί ΕΡρί5116. 
(ὁ). ΤὴΘ ᾿ἰδηρυαρθ δϑοπρεϑα ἴο 81 

Ῥεῖογ ἰὴ ἴῃς Αςῖβ οὗ (ῃ6 ΑΡοβι[68. 
(ὃ ϑυςἢ ἴτὰς65 οὗ 5:1 Ῥεΐετ᾽ 5 ἰδηριιᾶρε 
ΠΑ ΤΔΠΏΘΙ 8ἃ5 οδη Ὀ6 ραϊπογεα 
ἔτοτῃ ἴῃς (ὐσοβρεϊ8. 

(5) Α σοτηρασγίβοη οὗ ἴ[μ6 Ἰαηριασα ἢ 
ἴη6 Νεὲν Τοεβίαιηδηϊ αἰοίίοη ΖΕΏΘΓΑΙΙΪγ. 

(6) Οἰμετῦ ἱπίοσηδὶ ονϊάθδησα οὗ ρϑιιι- 
1Π6 655 δΔηἀ Δυς πα η ΠΟ γ. 

(1) ΤὴΘ δυῖποσ οὗ οὖ Εριβι]6 “8115 ἢϊτη- 
561 ϑγγχθοη [5] πιοη] Ρεῖεσ ἀπα οἱ]αϊπΊ5 ἴοὸ 
Ὅς Δῃ Αροβίὶα οὗ [εβϑὺ5 Ομ τϑῖ (1. σ, 111. 2). 
Ης ἔυγΠΕῈΣ βἰαῖθα ἰδαΐ ἢ6 [ᾶ5 δἰγθααγ 
ὙΠ δὴ ΕΡι51|6 ἴο ἴῇοθβα ὙΠποηὶ ἢξ 
ΪΒ ΠΟῪ δαάγοβϑιηρ (111. 2). Ηδ 5ρθαᾶκϑ 
8ἃ5 δῇ οἷὰ πηδὴ, νῆοβε ἀθδίῃ 15 ΠΘΔΥ 
αἱ δδηὰ (1. 14), δηα οἷαί πὴ οπ [15 
σιουπὰ τῇ6 πρῃϊ οὗ οἰ] Πρ ἴο ἴῃς τὸ- 
τη γαηςς οὗ ποθ ἴο νἤοτα ἢς ὙΠ 68 
16 δοϊθιθμῃ ἰθϑϑοῦβ ὙΠΟ {πε δὰ 
Ἰορατηξ Ὀοϊὴῇ ἴτοῃ! ἴῃς ΟἹὰ Ταβίασηθηϊ 
Ῥτορἤροϊθβ, δἀπὰ ἔἴοτῃ ἴοδα ῈοΟ Ὠδά 
ΒΡΟΚοη ἴο ἴδοιη ἴῃ ἴῃ6 παῖὴθ οὗ [6515 
Ομβι (1. 2). Τῆς ᾿ ΠΟ] οὗ [ῃ6 ΕΡί 5116, 
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1η 1ἴ5. }Πυ 5 γα ΟΠ 5 δηὰ σπυοίδιιοης Ὀ6ΔΓ5 
ὀντάδηςς παῖ [6 ὙΠΙΕΙ ψᾶ5 ἃ εν. Βιυὶ 
1ῃ6 τιοβῖ βοϊθυλ ρογίοη οὗ ἴῃς Ἰεῖζεσ 15 
(πὶ ὙΠαγοΙη 6 αϑϑοτίβ ἴῃ 6 5 οὔθ 
οἵ [ῇοϑα ψῆο δὰ Ὀδθη ργδϑθηῖΐῖ δῖ ἴΠ6 
Τταηϑηρυτγαῖίοη. ΕῸΥ ἴῃ6 Ὠδίμυγα] 655 οὗ 
16 ὨΊΔΏΠΟΙ ἴῃ ὙΠΟ. ἢὯ6 Ιηϊἰσχοάποδβ [Π]15 
ΡΟΙβοηδὶ ποῖϊςθ, δηά ἴῃ6 ἴοκεηβ οὗ ἰτυτἢ- 
[υ]η 655 νοΐ [Π6 5ἰδίοιηθηΐϊ σοπίδ! 5, 566 
[η6 ποῖθϑ οἱ ἱ. 14--ἰ9ο. [{ 15 αἰ βῆσουϊ 
ἴο Ὀθίιονα ἴπ4ἴ ΔΩΥ οπα οοι]ὰ Πᾶνα τηδᾶς 
[6 ἀξοϊαταῖοης ἢ οἢ ἴΠ6ΓῸ ΔΡΡΘΑΥ, ἴῃ 
8η ἘΡΊ5116 βρεοῖδιν ἀϊτοοϊεα ἀραϊηϑὶ [4]56 
τοδοἤοτβ, 1Γ 6 ΕΙΘ ΠΊΘΓΕΙΥ την ἢ δΔη 
ἀϑϑυσηδα Τομδγδοῖοσγ, δηα τἰϑης ἃ Ὡδπὶ6 οὗ 
τορι α ἴο ζ81η ΟὈΓΓΘΏΟΥ ἔοσ ἃ Ἰεϊῖεσ ΏΊΟἢ 
ὉΠῸΟΣ ὮἸ5 ΟῚ ὨΔΠῚ6 τη]ρῃϊ ἤᾶνα δ θη 655 
δοσορίδ} 6. 

ἍΝ ΏΘη βυςῇ ἅτὸ ἴΠ6 οἰαϊτηςβ οὗ ἴῃ 6 νου, 
τηδάδ ἴῃ βοῇ 5Ο]Θ ἢ ΤΩΔΏΠΘΙ, 6 σαπηοῖ 
Το]θοῖ ννῆδὶ ἢ σᾶὰγβ νι τουῖ σοταΡ ΑΓ 
τη6 Εριβῖὶα ἢ ἀνεγγτϊηρ εἶδα ψὨιοὴ 
ΤΔΥ ὈΘΑΣ ὉΡΟη 1ἴ, ἀπα δησυτηρ μοί οΣ 
[ἢ οδατδοίογ οὗ ἴΠ6 Ὑ ΠΌΏρ γ71}} Δ]|1ΟΥῪ 15 
ἴο τοοεῖνα τα ἴογ ψῆαῖ 11 οἰδιπὴς ἴο Ὁδ. 
Απά δβρθοῖα!ν 5ῃοι]ὰ τνὰὲ σοσηρᾶγα ᾿ἴ ἴῃ 
ΘΥΕΙΥ Ρατγίοϊαγ ἢ τπ6 ἄγοι ἘΡί511ς, 
ὙΠΊΟΝ 15 Οἱ 4}1 βαηαᾶβ δοςερίβα 85 ἃ γεῇῖ- 
ΔΌΪΕ Ἰεῖῖεν οἵ δὲ Ῥείοθγ. 

2) 181 Ρεῖεσ νστοῖθ [ἢ]5 βθοοῃηά Ἰεξζοσ, 
ἴῖ 15 δα ἀτεββεὰ ἰο ἴῃ 6 βϑτὴδ ῬεΊβοῇ5 ἴο 
ΜΏοτΩ ἢ6 5δοηΐ ἴῃς ἢτοί. Νοῦν [Π1]5 ΕΡΙ51]6 
15 ψττεη το (γι βιδηβ οὗ σ ΠΟΩΣ ἃ ἰατρα 
Ρογίίοη δὰ Ὀδθὴ Ἴοηνοτίοα το [{:- 
ἀαἰδηχ θὰϊ νὴ ἀρρθᾶγ ἴο ὃς ᾿ἰνϊηρ πιά 
ποη- εν ϑῦ Ρορυϊαϊίοης (1. 18). Τβαῖ 
{Π6Υ δά τηδηγ οἵ π6πὶ Ὀδθη εν] ἜΕΙΠΕΣ 
ὈΥ ὈΙΠ ΟΥ 85 ὑσοβοίγίθβ δηὰ ψεσε Κηόνῃ 
ἴο 6 ἔαγηλατ ἢ τἢ6 τι ηρδ οὗ [ἢ6 
ΟΙα Τεβίαπηεης 15 οἶδασ ἔσο ἴῃ6 155 
ΜΏΙΟἢ τῆς ὙΠ ΘΙ τᾶ κο5 οὗ ἴῃ6 85. Πρ- 
ἴΓ65 οὗ ἴῃ οἱάεσ. (ονεθηδηϊ ἴο 1115- 
τταῖς δηᾶ εηίοτοθς 4}1} ἴπαῖ ἢῈ Πα5 ἴο 
58Υγ. Ἐνδῃ δ᾽] υβίοης [ὁ [Θνϑ ἢ ἰτδάϊ]- 
τίοη (11. 4) ἅτ ργεβδυηθα ἰο θὲ αχυϊία υη- 
ἀειβίοοα ὈγΥ ἴμεβε Ἴοηνεογῖβ, δηὰ ἢ 6 Ὺ 
ἤάνα δοῦθββ ἴο ἴπΠ6 5816 Ῥσορἤθοὶοβ. 85 
τῆς Αροβῖϊα μι βοΐ, ἀπά ἢᾶνα θδθη ἰδυρῃϊ 
ὈΥ {Π6πὶ, δηα αἷθο ἴο ναί ποτ πηοϑβῖὲ 
ΡΏΪγ. Βαυΐ ἴΠον νοτα αἷϑο δοαυδιηϊεα 

1 Ου 1τΠϊ5 Ῥοϊηϊ 566 1ηἰτγοάποίίου ἰο τ Ῥεῖοσ 8 2. 
ΤΠογα σὴ Ὀς πὸ ἀοιδὶ {παῖ ἴπΠ6 δεοομά ἘΡί51]6 
ψγᾺ5 ΘαΌΔΙΥ σοποσαὶ νυν ([ἢ6 ΕἸἰτγεῖ, απὰ ἰΠουρἢ 
6 ΤΔΥ ΒΌΡΡοΞε ϑὲ Ρεῖογ ΌΥ Στ τηοτα αἰἰδοῃ θά 
ἴο ἴπ6 [δννβ, ἰἤεσα σϑὴ Ὅ6 πὸ πυσβίίοη {παῖ οὐῦ 
Ἐρίβι]6 15. Ἰηιεπάρα τοσ Ῥοίῃ εν δηὰ (δθης 165. 
ἼΠεῖα νὰ ΠῸ (Δοϊίοῃ διηοηρ ἴῃοβα ἴο οι ἱἰ 
ν85 δι ἀγεςθεά. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ψἢ 81 Ῥαυ] 8 ἘΡι5[165 (111. χσ5), δηά ἰὸ 
ΒΟΙ.6 Οὗ ἴποβα Ποῖὸ δαάγοςοςοὰ (αὶ Α- 
Ῥοβῖὶα μδὰ νι. ὍΠΟΥ ΚΗΘ ἴοο 
ἰδαῖϊ 81 Ῥαυ}5 Εριβῖ]ῖες. ψεῦα ῃυμπηεγουϑ. 
ΤὮς δβδοςοηδῖα ἱθγηβ 'π ΠΙΓΘ [ῃ6 ἩΤΙΕΙ 
Βρθα 5 ἴο ἵπποι, οΔ]}Π[πρ τε Ὀτείἤγοη 
(1. 10), δ ρογίηρ ἰδηρυᾶρο νν Ἰςἢ Ὀείταγϑ 
τ λυκοα ρῬϑύθοηδὶ Ἰηϊογαβῖ (1. 1.2, 12), δηὰ 
ΤΟρΘδίε αν της Πα δριμεῖς “ εϊονοα" 
(111. 1, 8, 145) 17), Ὀοϑρεαὶς στοαὶ αβεοϊίοη 
οἡ ἴπε ραγί οὗ ἴὴ6 δυῖῃποσ; 116 δόζῃς οἱ 
ἢ]5 ννογάβ (1. 18) σδῇ ἢαταΪΥ πιοδῇ δῃγ- 
τ(πηρ υὲ ἴῃατ δ Ὠϊπβο  πδὰ φῥγοδοδεὰ 
δὰ Ἰαθουτεὰ ἀιηοῶρ ἴποςε ἴο ψῃΟΠ ἢδ 
ΠΟΥ͂ 56Πη65 ἢ15 δεςοῃά ]Ιεἴζοσ οἱ δχῃοπδ- 
Ὠοη ἴῃ ἢἰθ οἷά ᾶἃρεὲ. Τῆγουρῆουςξ [μὲ 
ψΠο]Ὲ ΕΡΙ5[]6 ἢ6 ἀρρεδτβ ἴο Ὀδὲ ννῈ]] δο- 
αυαϊηϊοά ὙΠ ΠΕῚΓ δρι πα] σοηά!ῃοη 
(1. 1---4, 12, 11]. 14, 17} πᾶ Κηονβ [παῖ 
ΠΟΥ δῖα 511} οιεάίας 1ὴ τῆ6 δι, δηὰ 
ΥΠῖ65 ΟἿΪΥ ἴο σοπγ)η ἴδ πὶ τπδὶ ἀδηροῖ 
18 ἤδᾶῖ, δηά ἴο διά ἰἢθπὶ Ὅ6 μδίομί 
δραϊηϑβὶ 1, 

ΑΚ ἔδγ 85 ἃ]} τῃ15 15 σοῃσοσηθά [ἢ6 τὸ- 
αἱρί εηῖβ οὗ ἴῃς βεοοηά ἘΡιβῖϊα ΓΠΔΥ ὙῈΠ 
ΜῈ] αν Ὀδθη [ἴΠ6 βϑᾶὴθ ῬΘΙΒΟἢ5 85 
ἴῃοβε ἴο Ὑῇομλ 186 ἢτδὶ ψγὰβ βεηῖ. ἘῸγ 
Διηοηρ ἴπ656 ἸΔΓΟΥ ΟΙΘ 4150 ΠΊΔΩΥ [65 
αἸβροιβοα 1 ἴῃς ᾿απάβς οὔ τῆς Οδραϊεβ 
(παρεπίδημοι διασπορᾶς, 1 Ῥεῖ. ἱ. 1) ἴῃ 
ἴῃς ἀϊδιπςοῖ5 οὗ Ῥοηπίις5, (σαϊδῦα, (δρρᾶ- 
ἀοςΐα, Ῥτοσοηβι ϊαῦ Αβια δηα Βιιμγηϊδ'. 
ΤΏΘΥ αἷθο οδὴ Ὀ6 Δρρεαὶβα ἴο ὈΥ ἴδε 
ΜΠΓῊρ5 οὗ [ῃ6 Ῥτορῇῃείβ (1 Ῥοῖ. 1. 10) 
Δηά ἴλ6 Αροβίία οδὴ 1]υϑίσαϊα ἢ 5. ἴοδοὶν 
ἰὴ ἴο ἴπδπὶ ἔτοαὶ ἴῃς ΟἹά Ταεβίαπιθηϊ 
ΘοΠρίαγαβ5 (1. τό, 1}, 6, το, ν}}. 6, 20) νι 
[]] αβϑυγαηςσα [δὶ ἢ6 Μ}}} θ6 πη άἀοτγβίοού, 
δηᾶὰ 6 νυὺϊῖεβ ἴὸ ΠΟΙ 85 ἴο τηθη ὙΠῸ 
δὰ τοςοθὶνϑά ἰσδαϊιοης σοὶ ψ ]οἢ [ΠΟΥ 
ποοαεα ἴο Ὀ6 τεἀδετηδὰ (Ἰ. 18), ψὮ1]16 ἴῃς 
τηϊηυϊα ΘΧΠουίδιοηβ ρίνεη ἰῃτγουρποιῖ 
16 ΨΠΟ]6 Ἰεῖίοσ ηοΐ ΟΠἹ]Υ ἴο ἴα ΟΠ Πριδη 
ΠΟΙ ρτο ϑ[ ΟΠ 5 1 σΘηδγαὶ, Ὀυϊ ἴο οἱ ΖΕΠ5 
ου ἴδοι ἀυῖγ 85 βυςἢ (11. 1.2---.7}, ἴ0 
βεινδηῖβ (11. 18), ἴο νῖνο5. (11. χ--δ), ἴο 
Ἀυβρδηάᾶς (111, 7), ἴο εἰάετβ (ν. 1---4}, ἴὸ 

1 Ου 15 ροΐηξϊ 5βε6α απο Ὁ οοΪἹκἊ᾿ 5 ἱπβιίπιοιϊνε 
ποῖος οὔ 1 Ῥεῖ. ἵ. 1. 1 5πουϊὰ ἄρτες ψἱ αἱ] 
1ῃαϊἱ 15 ἴπετο δάνδηοθα ἴο βῆενν (παι ἴἤδτε νγᾶ5 20 
ορροβἰτίοη Ὀείνγεθη [ἢ το ΑΡροβίὶοβ, οἵ ἀπιοηρ τις 
οοηνοτῖβ ἴο νἤοτα [ΏΕΥ ᾿τοῖο, ἔἕοσ οι μαά αἰϊκε 
ψΠιΐοη ἴο ἴμεθ6 Ὁ σίςτῖαηι σοηρτεραίίοηβ; ὑυΐ 
(6 δἀάϊιίοη οὗ (ῃ6 πᾶπιος οἵ αἰϑιτιοῖ5. ἴῃ ἴῃς 
ορεηΐηρ νεῖβὲ οὗ ἴῃ ἢγσὶ ΕΡ β1]6 τηδίκεβ [ἴἰ ἀρρελΓ 
ἴο πιὸ ποτα ὑσοόῦδῦ]ε {παῖ ἃ Ἰἰΐεταὶ γαῖ θοῦ (Πδῃ ἃ 
βρυταίϊνε 5εῆϑε 5ῃου]ὰ ὃς ρίνεη ἴῃοῖς ἴο ἴῃς νογὰ 
διασπορά. : : 



ΤΗΕ ΘΕΓΟΝῺ ἙἘΡΙΘΤΙῈ ΘΟΕΝΕΞΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒΚ. 

ἴδε γουηρ (ν. 5), ὈΘΌΓΑΥ δὴ ἱπιϊπιαῖα ρεῖ- 
50η8] Δοαιιδ᾽ πίδηςα ἢ ἴῃ6 σοπάϊοη οὗ 
ἴθοϑα ἴὸ σῆοσα ἴπ6 ΕΡΊ5:]ς 15 βεηΐ, ψΏ]Οἢ 
πιιθουϊ ΔΏΥ ἜΧΡΓΘ55 βίδιοηθηΐ ΟΣ] ἰοᾶνα 
186 πηρτοβϑίοη ἴαὶ δὲ Ῥεῖεσ ἢδα ν]ϑιῖθά 
Δηα ριεδοῃθα διηοὴρ ἴῇοδε ἴοσ ὙΠΟπὶ 6 
ἰδ. 50 ΠηἸΠΕΪΥ δηχίοῦβΌ. Απᾶὰ πὸ δᾶ- 
ἄτεβθο5 [Π6 πὶ ἴῃ ἴπε6 Κα αθδοϊοηδῖα ἴοπ6 
ι56ἀ ἴῃ [6 Ξεςεοηά ΕΡΙ5116 (11. Σ1, ἵν. 12), 
ΠῈΣ τὰ ΤΩΔΥ ὈῈ 516 ἴῃαϊ ἴποβα ὙΠῸ 
τοσεινοα ἃ Ἰδίῖοσ Ὀγ [ἢ Βαπας οἵ 5: ]νδηι8, 
δηὰ ψεῦα ρτθεῖθα Ὁγ Ματῖκ, οου]ά ηοὶ [41] 
ἴο δ6 δοαυδιηϊοα τι τ αῖ ὅὲ Ῥαὰ] πδὰ 
δοίἢ υπτίθη δηὰ ἴδυσῆς. Τυάαρίηρ {Πότε- 
ἴίοτε οπὶ [6 σοηϊδηϊα οὗ ἴῃς ἘΡΙ5[|6ς 
1866 15 ΠΟ τεᾶβοῃ ὙΥ ἴῃς Ἰαῖῖοσ βῃου]ὰ 
ποῖ ἤάνα ὈΘΘΏ δοηΐ ἴο ἴῃ6 5816 ῬΘΟΡΙΘ6 
85 ἴΠ6 [ΟΙΤΏΘΤ. 

(3) Αηὰ ψῇ}]6 ἔσοσῃ ἰηΐοσγηδὶ ονυϊάθμοα 
6 ΙΏΔΥ Δ]|]ονν Ὀοϊἢ [6 ἘΡΙ5116ε5. ἴο ᾶνα 
θδθη ἀϊγοςξοϑα ἴο [Π|6 βᾶσηθ σϑδθβ, γα ὁδῺ 
866 4150 ἴγοπὶ 1πεῖὶγ σοηίθηίβ ἴδδὶ [ΠΟΥ 
ὑτεαῖῃα ἴὴ6 βᾶπηα βριτῖ, δηᾶ σοηνου ἴῃ 6 
58Π|6 [Δ ΟΠ ηρ. ὙὍΤῃε ψτῖοσ οὗ Ῥοίἢ ἐχ- 
Ρεοϊεα ἰΠ4ξὲ (Π6 οπὰ οὗ [6 νου νὰ8 
πεᾶλτ. (ἢ 1 Ρεῖ. 1, 5, οὗ [86 “᾿βαϊνδίίοῃ 
ΤεΔαγ ἴο Ὀ6 τονυθαϊδὰ ἴῃ (6 ἰαβὶ Ππης6,᾽" δηὰ 
1 Ῥεῖ, ἰν. 7, “ΒΕ επηά οἔ 8]1} [Π]ηρ 15 δ 
δδηά," ἢ 2 Ῥεῖ, 1]. 2, 1ο, “ὝΠΕΓΙΕ 58}4]}} 
ΟΟΠῚ6 ἴη ἴη6 Ιαϑὲ ἄδγβ βοοῆειβ," δηὰ τῇς 
ὕπιο5 οὗ ([ἢ6 5οοὔεις οσα οἷοβα δὲ μαηάᾶ; 
δηά “1τῃὴε ἀδΔΥ οἵ ἴῃς Τ,οτὰ ψ1}}} σοτηθ 85 ἃ 
(δ]6Γ ἰὴ [86 πρῃϊ." Ιη ῬοΙὰ ΕΡ51165 ἴῃ 6 
ἩΠΙΕΓ ἰθδοθ5 (ῃδὲ Ῥγορῆδθου ἄοϑβ ποῖ 
δεαγ ἢ 18 ἰϊ5 οὐ ἱπίογργοίδιίοη (εξ 
1 ῬΕΙ͂, 1Ο, 11 δηὰ 2 Ρεῖ. 1. 20). Βοῖῇῃ 
κε ἀπο ῖ] οὐ ἴῃ 6 5114}} πυσΩ ΟΣ ΨῆΟ 
ΜΕΓΘ βανεὰ δῖ τῆς ΕἸ]οοά (1 Ῥεῖ. 11. 20 
Δηὰ 2 Ρεῖ, 11, 5, 11. 6); ὈοΙῃ πᾶνα ἴῃς 
5ΔΓ16 56 ΓΤ. Θ 5 ΟἹ ἴῃ6 ἡδίυγε δὰ τρῆϊ 
56 οὗ (μπβίδη Ρογ (1 Ῥεῖ. 1. 16; 2 
Ῥεξ ᾿., 19) δηὰ ἄνα} ψ ἢ Ἔα] οτωρ ἢ δβίβ 
οὐ ἴῃς να]υθ οὗ ρσορβδθου (1 Ῥεῖ. 1. το-- 
12, 2 Ῥεῖ, 1, το, 1}, 2). Βοίῃ ἃ|κὲ αἵ- 
ἱπθυῖς ἀρετή ἰο Οοὰ (1 Ῥεῖ. 1. 9; 2 Ῥεῖ. 
ι.3), ἀηὰ Βασοίη οΏΡΙΟΥ ἴθ6 ψοσζὰ 85 ἴξ 15 
ΔΟΥ οΤΕ εἶδα υϑϑοα τη ἴῃ Νὸν Ταϑιδιηθηΐ, 
ἤεηοε ψὰ ραΐῖμεσ βοῖης δἀάἰτοπδὶ ἰπάϊοδ- 
ὕοη5 [ἢ [ῃ)6 ἘΡΙ5116 τῶδῪ θὲ δοοεριοά 
ἰογ ψῇδὲ ἰζ οἸαίπης ἴο θ6, ἴῃ νοσῖκ οἵ ῃἴτα 
πο πτοῖς {πὸ ἢχϑι ΕΡίβ[16. 

(44) Βυῖ ἴξ 15. ἤδη ψῈ σοιηραζο ἴῃ 
0.4] τνογὰβ οἵ ὈοϊΪὴ ἘΡΊ5[165 τηϊηυίοὶν 
ἴδαι τῆς ενιἄδησα τπδὶ ΠΟΥ ποτα Ὀοιὴ 
ἔτοτα ἴῃ βάσωηβς μαπὰ Ὀεοοσηθβ βίγοηροβί. 
ΤΉΕΥ ἅττα ὈοΙὰ 411 [1}] οὗἩἨ ρταρῃϊς ὃχ- 
ΡΙΕΒΒΊΟΉ5, ΟΓ5. ἩΠΊΟὮ 6411} ὉΡ ἃ ΡΙοίυζα 
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ἴο {6 τηϊηἃ 45 νὰ στεδα ἴδηι. Τῆι ἴῃ 
1: Ῥεῖοσ ψὰ ἤᾶνε παρακύψαι (1, 12), ““ἴο 
ΒἴΟΟΡ ἀονῃ παῖ ἃ ροοά νεῖν οἵ Δηγτῃην. 
ΤΏΔΥ Ὧδ οδίαἰηοα ;᾽" ἀναζωσάμενοι (1. 13), οὗ 
ἴῃς ““σιγτάϊηρ υ}᾽ ἴῃς Ἰοΐῃ5. οὗ [6 τηϊπηᾶ; 
φιμοῦν (11. 15), ῬΓΟΡΕΟΙ͂Υ “ἴο τη 22Ζ]Ε,᾽" οὗ 
Ῥυϊηρ τθῃ ἴο 51:]|6ῆςα; ἐπικάλυμμα (1. 
16), ίοτ “4 νε]]," ποῖ ἃ τηδΐδσιαὶ οὔθ, Ὀαΐ 
οὗ τῃδ]οουβη655; σκολιός (11. 18), “οτοοϊκ- 
Θά, υιϑιθα,᾽" υδοὰ οὗ ἴπ6 ἐτονναγὰ ἰπ ἴθ - 
Ῥεῖ; κολαφιζόμενοι (11. 20), ““5ἰᾶρρεά νιῃ 
1ὴ6 Βαηά," οὗ τηϑῃ διυβοῖθα ἴογ ἔδυ 5 : 
ὁπλίσασθε(ιν. 1), “Ῥαϊ οὐ ἀττηουτ, Τπου ἢ 
1 15 αδεὰ οἵ πηϑηΐ8] σεϑοϊοη; ἐγκομβώ- 
σασθε (ν. 5), ἃ ψοτὰ ψΨῃϊοἢ Ἰπαϊςαῖε5 [ἢ ς 
Ῥυκξίηρ οὐ οὗ ἃ Πρῃϊ χοῦς νῈ}} το] Ὁ, 
ΒΟἢ 85 ἃ δἷανθ νου] τνϑασ ἔοσγ Παγὰ που, 
15. υϑεὰ ἴο ἱπάϊοαία ἴῃὴ6 ΨΥ ἴῃ ΜὨΙΟἢ 
ΠΌΤΩΙ 15 ἴο 6 ἴῃ6 δνοσγάδυ ννθᾶσ οὗ 
τῆς ἴπιε ΟΒυιβδη; ψ ἢ1]6 ὠρυόμενος (ν. 8) 
15 ἃ τηοβϑῖ ρἱοϊυγεβαθθ τνοσὰ ἴο ὄχργθϑβ 
([ἢ6 ἤεῖοα πον] οὗ ἃ ΠυΏΡΤΥ Ἰἰοη ἴο 
ΜΉΘ. ϑαίδη᾽β σοηάαυςϊ 15 σοπηραταά. 

ΤῊΘ βαῖηθ ρῥἱοϊυτεβαιθηθβς οὐ ἀϊοϊίοη 
15 Θαυδ}γ δρυπμάδηϊξ ἴῃ {Ππ6 Ξβεοοηά ἘΡΙ5116. 
Τῆυβ (2 Ῥεῖ. '. 9) μνωπαάζων, “ΟΠΘΎΟ οδη- 
ποῖ 566 δίασ οἶδ" 15 ΠΠςΘΓΆγ “οπς ΨἢΟ 
85 815 δγεβ {ἰρῃϊ ο]οΞοα, ΕἸ ΘΓ ἔτοσῃ ἰη- 
το] Οἢ ΟΓΥ ΘΑ Κη655 οὗ βιρῃϊ;" σκήνωμα (ἰ. 
13, 14), οὗ [ῃ6 Βοάγ, 85 ἴῃς ἀθεγαδοὶο οὗ 
[πε 50]; φωσφόρος (,. 19), ἴῃ6 Πιρῃϊ- 
Ὁπηροτ, ἴοτ 16 ἀδγ-ϑῖατ;" πλαστός (11. 3), 
[ῃαΐ σδη Ὀ6 πηου]άεα οἵ θδῺϊ ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΥΆΥ, 
Ὀἰδϑῖις, οὗ “Γεἰσποα" νοσάς; νυστάζειν (11. 

4), “ἴο 5υπιθεῖ," 1ἰτογαῚῪ “ἴο ποά ἴῃ 
516 60 ;᾽᾽ τεφρώσας (11. 6), “τυτηΐηρ ἰπῖο 
8565; βασανίζειν (11. 8), “ἴο νοχ," 116- 
ΓΑΙ ““ἴο Ραϊ ἴο τοτίυτζα ;᾽ ῥοιζηδόν (11. 10), 
ἢ ἃ ρτεαῖ ποῖ56," Ὀὰυϊ τῇς ψοχὰ ἴτὴ- 
Ὀ1165 [π6 Βυμ  ηρ οὐ ψϑαροηβ οὐ [ἢ6 Ρ]Δ5ἢ 
Οὗ ΤΏΔΩΥ ψδΐοθιβ ; στρεβλοῦν (111, 16), ““ἴο 
ψυτοϑῖ," στοαὶ] “ἴο Ρυϊ οἡ ἴΠ6 τδοκ.ἢ 

Αρδίη, 1 να σοϊηραγα ἴπ6 ἔνο ΕΡΙ 5165 
ἴὴ [Ἐξ τηδίζοσ οὗ ἅπαξ λεγόμενα Δπα ΓΙΑΓΟ 
γνογς νγὰ 541} βη ἃ ἃ 16 σοστεϑροπάεηοα 
ἴπ 1Πεῖὶγ ἀϊοῖοη. ΤῊ δὲ ἴπ {π6 ἢγοϊ 
Ἐρίβε1ε σοπιρτβεβ ἀνάχυσις (ἶν. 4), ἀναγεν- 
νάω (ϊ. 3), αμαράντινος (ν. 4), ἀμάραντος 
(ἰ. 4), ἀνεκλάλητος (1. 8), πατροπαράδοτος 
(. 18), ἐκτενής (Ἰν. 8), ἀρτιγέννητος (11. 2), 
ἄδολος (11. 2), ἱεράτευμα (11. 5, 9), ὕπολιμ- 
πάνω (11. 21), ὑπογραμμός (11. 21), μώλωψ 
(11. 24), ἐποπτεύω (ἰϊ. 12, 11}. 2), ἐμπλοκή 
(111, 2), ἔνδυσις (111. 2), οἰνοφλυγία (ἰν. 3), 
ἀλλοτριοεπίσκοπος (ἰν. 15), ἀρχιποίμην (ν. 
4), συνεκλεκτός (ν. 132). ΝΟΥ͂ ΤΔῊΥ Οὗ 
ἴΠ656 ψοτὰβ δτὲ βρεοϊπιθῃ5 οὗ [δὲ βίσοῃς 
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Βσυγαῖνε ἀϊςίοη ν᾿ ὨΙΟὮ 15 ποϊυπέγε ΘΕ ὨΠΥ 
ἴουηὰἃ διηοηρς υπ]εαγηθα Ὀυϊ 511}}} νἱρογοιι8 
δηὰ τηουρῃῦα] θη. Ηδὰ 1 Ὀδεη δῃ 
ἱτηϊϊαῖοσυ ψο δά 5εῖ δῦουῖΐ της ἴῃ 6 
βοοοῃὰ ΕῬΙ5116 νὰ σΏδΥ Ὀὲ σοηδάσηι [Πα 
ἃ οἷοξα βίαν οὗ ἴῃς ἰδηριάᾶρσο οὗ ἴῃς ἢγοῖ 
ψου]Ἱὰ μαναὰ τηδᾶς Ὠΐτὰ ἄναγε οὗ [15 οἢδ- 
τδοϊοϑας οὗ δὲ Ῥοῖοι5 ἀϊοοη, δηᾶ τὰ 
ϑδῃουἹά βανα δε βδυσα ἴο δηα βοζὴς οὗ 
ἴπμ6 υηυδιὶ ψογαβ οὗ ἴπΠ6 ἢγϑι Ἰεςῖεσ γα- 
ῥτοάυςφὰ ἰῃ ἴῃς βεοοπά. Α ντΐεσ τ ΠῸ 
τηβδηϊ ἴο Ρᾶ58 ἢϊ5 ψΟυΚ ΟΥ̓ 85 5ὲ Ῥεῖεγ' 5 
σοτῃροβίΠοη πλυβὶ πᾶνε δεῖ 50 ΓΟ ἢ ἃ βἰδπρ 
ὩΡοη δὶβ ψηρ. Βῖ [86 δοῖυδὶ σᾶβα 15 
ποῖ οὗ τῃδϊ παῖυτθ. ὍὨδ βεοοπμα ἘΡ 5116 
δοουηᾶβ κὸ [86 ἤτθοε ψ ἢ υπυδι4]ὶ ΟΥ 
αηΐϊχυς πογάβ, ὈὰὉ ἴΏΕΓῈ Α΄ΥΘ ΠΟΠ6 διηοης 
ἴοτλ ψΠΙΟὮ σοπηδςοῖ ἃ ψ τ [6 ῥσανίοιιβ 
Ἰεῖῖοσ. ΤῈ Ρῥδου δ  Υ οὗ 51}]6 15. 85 
ΡῬτοχηϊῃεηΐ 85 ὄνεῦ, θυϊ ἰἴ 15 ἀενεϊορεὰ ἴῃ 
ΘηΓ γον ἢ6Ὺ σηδίογ]5. ΤῊΣ υηϊαυς ογαβ 
οἔ [με βεοοῃὰ Ἐρίβ:|Ὲ. ΔΙΘ ΤῊΔΙΉΪΥ ἴΠ656 : 
ἰσότιμος (.. 1), μνωπάζω (ἰ. 9)» ἐπόπτης 
(1. 16), αὐχμηρός (1. 19), διαυγάζω (Ι. 19)» 
Ἡρϑήναν (ἰ. 19), ἐπίλυσις (1. 20), ταχινός 
(. 14, ἢ. 1), ταρταρόω (ἰϊ. 4), πλαστός 
(1. 3), ἔκπαλαι (11. 3, 11. 5), σειρά (ἰἸ!. 4)» 
βλέμμα (.. 8), μῶμος (1. 13), ἐντρυφάω 
(11. 12), ἀκατάπανστος (11. 14), παραφρονία 
(1). 16), ἐξέραμα (11. 22), κύλισμα (11. 22), 
ῥοιζηδόν (111. το), κανσόω (11. το, 12), 
δυσνόητος (1. 16), ἁστήρικτος (11. 14, 11], 
16), στηριγμός (111. 17). 
1 ψ|}} Ὀὲὰὲ 56 τπδῖ στην οὗ [ἢ656 

ΜΟΓα5 ἀγα οὗ ἴ[ῆ6 βᾶτὴς Ἵμδγδοῖου 1 ἜΥΘΙῪ 
τεβρεοῖ 85 ἴποβα υ5εἀ ἴῃ ἴπε τοὶ ΕΡΊ 5116, 
ψογας νΠΙΟἢ πψουὰ θ6 δορὶ ογοα ὉΥ ἃ 
ΤΟΙ ὙΠῸ Πδά ἃ νϑΥῪ δΥΆΡὮΪΟ ΤΩΔΠΏΠΘΥ 
οὗ ὀχργεϑβίοη, δῃὰ ρᾶνα νοσα- οἴ Γ65 1Π 
411 ταὶ ἢδ βαϊά οἵ ντοῖθ, θυϊ [ΠΟΥ ἃτα 
ποῖ ἴποβα ψῃοἢ δὴ ᾿μϊδῖοσ οὗ ἴῃς ἢγϑὶ 
ἘΡΙ5116 νου ἢανα σἤοβθῃ (παῖ ἢς τρῃϊ 
ἸΤΊΡΥΟΞ5 ἴὴ6 τοδαθσ ψ] ἢ ἴῃς ποίη δαΐ 
[ὴ6 διποῦ οὗ οὐδ Ἰθῖζεσ ψὰβ ἴῃ6 δυϊθοῦ 
οὗ τὴς οἴΠΘΓ. 

(4 ὁ) 1 νὰ ἔὕγἢ ΠΟῪ ἴο {Πε6 ἰδηριαρα 
ΜΏΙΟἢ 15 βου θα ἴο ὅὲ Ῥεῖοσγ ἴῃ ἴῇες Αοῖβ 
οὗ τῇς. Αροβιίίθβ, νὰ 5}4}} δηὰ παῖ ἴΠ6Γα 
ᾶῖ6 ΤΊΔΗΥ͂ ἰηαϊοδίίοηβ (ἢαΐ ἴῃ6 5ρεακεὺ 
γγὰ5 [ῃ6 58Π16 ρεῖβοῃ, ἴο πάρε ἔγοπι ὮῚ5 
ννοτάς, δ ἴῇε. νυ οὗ ἴῃς ϑεοοῃά 
ΕΡ 5116. Ιὴ 2 Ῥεῖ. 1 να πᾶνε λαγχά- 
νειν υξεα οὗ ἴποβ6 ““ΨΠηο αν οδίαϊηεά 
16 {κα ἰδῇ." ὙΠῸ ψοτζά 15 ἰουπμά ἴῃ 
[ῃ6 ϑλ1ὴ6 56η56 Αοΐβ 1. σ7, ῇοσο Ῥοῖοσ 
ΒρθακΚ5 οἱ ᾿υἀδ5 Ὠανίης “ οὐίαϊηεα ρατὶ οὗ 
[15 ΤΩΙ] 511γ." Βυῖ 1ῃὴ [ἢ15 56ῆβε (δε 

ἹΝΤΚΟΒΘΟΟςΤΙΟΝ Το 

νογὰ 15 ἐουμά πονβογα εἶδα ἴῃ ἴἢ6 ΝΟΥ 
Τερδσθηῖ, 80 εὐσέβεια, λοίέπεςς (Α.Υ. 
Βοα] ἸΏ 655), 15 υϑεὰ 2 Ῥεῖ, ἱ. 7 οὗ ἃ ροΐεῃ- 
ὈΔΙΠῪ ἴῃ ἐχοσοῖβε, νὩ]οἢ Ψ11 τλαῖα 118 
ῬΟΒ565501 ἔπι }{{|] πη σοοά ψοτΐϑ, 51 ἃς 
δῖ Ῥείεσ βᾶγβ8 (Δοῖβ 11]. 12), “" ΝΥ Ἰοοκ 
γε οὔ υ8 85 Τῃουρῇ ΟΥ̓ ΟΣ ΟὟ ῬΟΥΤΕΙ ΟΥ 
λοέζμεςς τὸ Ἀδὰ τηδᾶδ 1015 ἵδη ἴο τυδῖὶκ." 
[ΚΘ τοδῆποσ ΠΕ υ8ὲ οὗ ἄνομος (απ]νσίι}) 
σοποργηϊηρ [ϊηρβ Δηα ποῖ ΡΟΙΒΞΟῺΒ 15 ζοη- 
δπηρά ἴο δὲ Ῥεῖοσ ἴπ ἴδε Δοῖβ δπά ἴο ἴῃ6 
ττΙο οὗ [ἢ15 ΕΡΙ 5116 (ορ. 2 Ῥεῖ. ̓.. 8 τὴ 
Αοςἰβ 11. 22). Ἐνειγβεσα εἶδα ἴῃ ἴῃς ΝῈν 
Τεβίδσηθηϊ ἴῃ6 νοσγὰ 15 υϑεὰ οὗ Ῥθγβϑοῃβ. 
Ιῃ 2 Ῥεῖ. 11, 9 ὲ πᾶνε εὐσεβής οἵ ροαϊν 
Ῥειβοῦβ8. [1 {πΠ6 Αὐοῖβ (χ. 2, 7), ἴπ ἃ ἀθ- 
ΒΟΠΡΌΟΙΏ ὙὨΙΟὮ ΟΔΠ ΠΑΓ͵ΑΥ ἤανα σοσὴς ἴῃ 
ἴῃς Βτβὶ ἰῃβίδηοας τοῦ ΔΩΥ οἵδεσ ἴβδη 
δὲ Ῥεοΐου, ψ δηὰ 186 5δτὴ6 ψοσζὰ δζ- 
Ρἰογεα ἔνῖσα ονεσ ἴῃ ἀδβοίης Οοτηο- 
1.5. ΤΠῈ ψογὰ ὁσουϊβ ΠΟ ΏΘΓΕ 656 ἴῃ 
ἴη6 Νὸν Τ οϑίδιηθηϊ, ἔοσ ἴῃ Αοῖβ ΧΧΙΪ. 12 
ἴῃ6 θεβὶ ΜΆ5. δηὰ εὐϊίοῃβ τοδὰ εὐλαβής. 
Οὗ ἴδε βάΐῆς Κιηὰ 15 [η)6 ττίϊοτ 5 156 
(2: Ῥεῖ, 11, στό, 18) οὗ φθέγγομαι, ἃ ΨΕΙ͂Υ 
ἀπυ5081 γΕΙ ἔου ἕο “ῥεαξ, Τὶ ἰ5 ἑουπὰ 
(Α-οἰϑβ ἵν. 18) ἴῃ ἴῃ τϑβροτῖ οὗ τῃ8 Ἰπΐπῃο- 
ἴἴοη ρίνθη ἴο δὲ Ῥεῖοσ δηᾶ ἢϊξ Ἵοζὼ- 
ῬΔΠΙΟΩ5 “οὶ 20 τῤέαξ ποῦ ἴθδοῦ ἴῃ ἴδ6 
ὨΔΙΩΘ οὗ Γε50.5," Ὀυϊ πον Ώ ΘΟ, 656, πα [ἢ 15 
Τεροσί ψὰ5 πηοϑὶ ΚΟΥ ἴο Ὀ6 σαι εγοὰ 
ἤχει οὗ 4}1 ἔγοτῃ [τῇς βρο κεϑπηδῃ οὗ 16 
ΑΡοϑβίῖεβ. 8ο ἡμέρα κυρίου, “ἦε ἀκα» οἵ 
ἴῃε 1,οτά, 15 ἰουπά ΟἿ]Υ ἰῃ Ας(5 11. 20 δηὰ 
2 Ῥεῖ. 111. το, δηᾶ οῃοο ἴῃ δ: Ρδιυ]5 ἘΡΊ511εϑ8 
(1 ΤΊΏ655, ν. 2), θυϊ [86 ψῃΟ]6 ρᾶββαρε }π 
δὲ Ῥείεῦβ βεοοῃηὰ Ἐρίβ116 βῃουϊὰ Ὀε τεδά 
δίοης ὙΠῺ τῃ6 αυοίδίϊοη ἴῃ ἴῃ 6 Αςἴ5, 
δηὰ ἴῃς [που ρἢ 15 Μ11}1 ΡῈ βδθθὴ ἴο τη ἰῇ 
Οὐδ δηῃά ἴθ βᾶσὴβ σἤδηποὶ. Α ἔαγῖποσ 
Δηα τηοβῖ σΤειηδγκδῦ]α Ἰηϑίδηςα οὗ ἴπ6 086 
οὗ [πΠ6 βᾶπὶῈ ψογὰς 15 ἰουηά ἴῃ Αοἰβ ὶ. 18 
σοΠραγοα ἢ 2 Ῥεῖ. ἱϊ. 132,15. [1η (δε 
ἢτιβῖ Ῥᾶβϑαρε δῖ Ῥεῖεγ 15 βρεακίῃηρ οἵ [υἀδς 
Ὀυγίηρ, ἃ Ρίεςε οὗ βτουπὰ ἢ (Π6 τύαχες 
ΟΥ̓ ἐρμῖψωῖέν (μισθὸς τῆς ἀδικίας), ἀπιὰ ἴῃ τΏ6 
ἘρΙ5ῖ]Ὲ τῆς 54Π|6 δχργεββίοῃ 15 υξεᾶ οἵ 
Βαϊδαιῃη δηᾶ οἵ ἴπ6 βϑ ποῖ ψῇοτῃ ἴῃς 
ὙΤΙΟΙ ΠΟΙ Ρατε5 ΜΠ Ὠΐπὶ : ψῇ16 (6 
γνΟγαάς. ἅτ ἴο ΡῈ ἰουπαὰ πον εσα εἶϑ6. 
ΤὮδ6586 Ἰηβίδποαϑβ ὅἀο ποῖ Θχῆδιιβί ἴῃς ροϊηῖβ 
οὗ 511} τὶν ἴῃ ἀϊοϊίοη, ἴογ λαλεῖν (Ας5 
11. 21 σοτηραῖεά ἢ 2 Ῥεῖ. 1. 21) 15 
564 1ὴ ὈοΐΪῃ ὈΟΟΚΕ 1 ἴπε βᾶτθ ΝΆΥ ἴοτ 
(οὐ 5 πηδϑϑαρα βροόκβϑῆ [ο τἤδῃ, δπὰ ἐπά- 
γειν οὗ 2 Ῥεῖ, 1]. κὶ 15 πκὸ 1ῃ6 δὲ οὗ ἴῃς 
ποχὰ ἴῃ Αοῖβ ν. 28. 80 ἴοο κολάζεσθαι 
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οἵ Αοἴβ ἷν. 21, οοτωραζεὰ ψἱἢ (ἢς 156 οὗ 
(86 βᾶπ|6 νοῦ 2 Ρεῖ. 11. 9, δῃά ἱπ πὸ 
οἴμος ρᾶϑϑθᾶρθβ. ΑἹ] [Π656 ΘχδῖΏρ]65 1ἢ 
ἴ!ε Αςῖβ οσσυγ ΕἸΠΕΣ ἴῃ δὲ Ῥεῖθσ 5 ΤῺ 
ΒρΡΟΘΟ 65, ΟΣ ἴῃ Ὡδιγδῖϊνεβ ἰὴ ΜΏΊΟ, ἢ6 
ΔΡΡΈΔΙ5 88 ὈΠΠΟΙΡρΔΙ δοῖοσ, πὰ οἵ σῇ] ἢ 
ἣθ τῃυδὲ ᾶνα Ὀδοὴ (6 ἢγβὶ τσο]αῖοσ, δηὰ 
πῇ ὑτουρῃς τορεῖθεῦ δηᾶ Ἴομῃρατοά 
ὙΠῸ οὐγ ΕΡ 56 {πῸῪ δισγηβ ἃ ἰαῦρα 
διηουῃΐ οὗ ον! άθηοα σας 45 σου] ΠᾶΓαΪΥ 
δες ἀεπνεά ἤἴοτῃ Δὴγ ντιηρε Ἔχοερῖ 
ἴῃοϑε ἀγανγῃ ἔγοσῃ [ἢς 5816 5οῦσοσ. 
(4) 1 τὰ ἴὺπ ΠΟῪ ἴο ἴῃς Οοβροὶς 

νῈ πη 5ο1ὴ6 1Π 0] Δ [ΟΠ 5 οὗ ἃ πΚα ἡδίατγα. 
Τιδαϊίοη ἀθϑοσθεβ δὲ Μαῖΐκ 85 ἴῃ ἑρμη- 
γευτήῆς οἵ δὲ Ροῖοτ. 1 [ῃἷἰς 6 πιο, γα 
ββουϊὰ εχρϑοῖ ἴῃ ἴῃς βεοοπᾷ Οοβρεὶ ἴο 
δηὰ ροϊηῖ5 οὗ ἰδηριιασα ἢ ἢ σοβϑιθ]ς 
οὔγ Εριϑῖ]θ, Οὗ βυςοὴ ψὰ Βαανα ἴῃς νεγὺ 
δωρέομαι υϑεὰ ΜδΙκ χν. 45. δΔηὰ πούῇεγε 
εἶδα ἴῃ (Ὡς Νενν Ταβιασηθηῖ, ἐχοθρί 2 Ρεΐ, 
... 3. 80 ἴοο βασανίζω Ἰη ἴῃς 5άτης ἤρτιτα- 
ἔνα 5656 ἴῃ 2 Ρεῖ ἰϊ. 7, 8, αηὰ Μαζκ νὶ. 
48. Ἰητῆς βᾶτὴα ψΑΥ Ὀοΐῃ ἴΠπ656 ντιῖοῖβ 
ΕΠΙΡΙΟΥ͂ τρέμέιν, ἃ γογὰ Ὁποοτητήοη 1 ἴῃ 6 
Νεν Τεβίδηθηΐ (οὗ Μδικ ν. 332 ἢ 2 
Ρεῖ 11. το). Αγαϑΐῃ, δονθεσε εἶδα 15 ἴῃς 
τοι (λαΐλαψ) τετηρεδὶ υ564, Θίοττῃβ δηὰ 
ετηροϑῖβ ἀγα οἴζεῃ ἐῃουρ σρόίδϑη οὗ ἴῃ 
ἴδε (ᾷοβρεοὶβ, Ὀυϊ ΟἿΪΥ ἴῃ Μαῖῖκ ἵν. 37 
Δηα 2 Ῥεῖ, 11, 17 ἀοε5 [15 νοσάὰ ἀρρθδζ. 

ἼΒοΙΕ δῖα 4150 βενεσδὶ ἰηβίδῃοες οὗ 
αἰοϑα σεβειδίδπος Ῥεΐσεθεη ἴἢς οἵἴδεῦ 
σοβρεὶς δηὰ τἢϊ5 ΕΡίϑῖ]ῖ5. Τῇ τῃ6 
ΒΩ Δηα ἀορβ ἅτε βροκβη οὗ τορβϑίμεῦ 
(1. 22) δχδοῖν ἴῃ ἴῃ6 βᾶϊηθ ΝΑΥ 8ἃ5 ἰῇ 
Μαῖῖ, νἱ. 6.{ Τὴ ἀδὺ οὗ ἴμ6 1ογὰ 15 
ζοιηράγοά ἴὸ ἃ [Ὠϊεΐ ἴῃ [Π6 ἡἱρδῖ (111. 10) 
ἃ5 ἴῃ Μδιῖ. χχῖν. 423. Τὴ νΑΥ ἴῃ ΜΏΙΟἢ 
δὲ Ρεῖεσ δι υάθς ἴο ἰῃς ΕἸοοὰ δηά ἴο 
ϑοάοτῃ δη (οζηοσσδῇ σθοϑ]]5 ἴΠ6 τηθητίοη 
οὐ τπετὰ Όγ ΟΠ σῖβὲ (Μαῖὶ. χχίν. 37; [κῸ 
ΧΥΊΙ. 26---- 20), ΨὮ116 ἴῃ ἴῃ6 κολαζομένους 
οἱ 2 Ρεῖ. 1. 9 ψὲ πᾶνε ἴῃε εοῇο οἵ 
ἴδε κόλασις ἴῃ Μαῖϊ, χχν. 46; «πὰ τῆς 
ΞΔΓΊ6 ΙΏΔΥ Ὀδ 5414 οὗ 2 Ρεῖ, 11. 20, “τῇς 
ἰατῖεγ ἐπα (τὰ ἔσχατα) ἢ45 Ὀεσοῖης ΜΟΓΒα 
ἴῆδη τῆς Ῥδρίηπιηρ (τῶν πρώτων)," ΜὨΪΟὮ 
Β ἄγατῃ ἔγοιῃ οἱὖγ [οτα 5 τνοτάβ, Μαίϊ. 
ΧΙ, 4ς, Βυϊ ρεῆαρϑ ἴπ6 τηοβὶ βικίηρ 
βᾶξελσε οὗὨ 15 Κ᾽ ηἀ ἴῃ [Π6 Πο]6 ἘΡΊ5116 
Β ἴῃῆε δἰ υϑίοη (1. σ7, 18) ἴο [6 παᾶῖτὰ- 
ἅγε5 οὗ ἴῃ6 ὙΤτγδηςῆρυταϊίζοη. ΟἸΟΒαΪν 
Ἰοϊπεα τὰ ἴπδ696 νϑῖβος 6 Ὦδανα ἴνο 
ποτὰς ᾿ῃ [6 ΑΡροϑι]6᾽5 ἰδῖῖοσ ἡ ΠΙΟἢ τανῖνο 
ἴδε βἴοιΥ οὗ μδῖ σγεαῖΐ τηδηϊδϑιδτοη οὗ 
Ομηϑῦ 5 ρίοσγ. [Ὼ ζ. 1.3 γὸ τοδὰ “85 ἰοῃρ 
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85 1 ἈΓῺ ἴῃ [ἢ15 “αδεγπαοἶξ."" Νον ἴὲ νγᾶ8 
σὲ Ρεΐεγ νῆὴο δὲ ἴμε Τγδηϑῆρυτδίοῃ δὰ 
5814, “1,6 τ τηᾶκα ἴδτοα 2δεγμαςῖε:."" 
ΤΏΘη ἴῃ σ. 15, Δ] υἀϊηρ ἴο ἢϊ5 οὐσῃ ἀθαίῃ, 
ἢδ ντιῖο5, “ Δῇασ ΠΥ ἀδραγίυγε " (ἔξοδον), 
Δηα δὲ ἴ86 Ὑτδηβξῆρυτδοη Μοβοβ δηά 
ἘΠ165 (ΔἸ Κοὰ τι 765ι5 οὗ ἢἰ8 ““ἀβθοθαϑβθ 
(415ο ἔξοδον), τ Ὠ]οἢ Πα 5ῃου]ἃ Δοσομιρ] 158 
ἂὶ Τογυβαίθη. ὙΠ ὕνο ψογαάβ 5θοῖ ἴο 
Βᾶνα τονϊνεὰ [πὶ τ οΠΊΟΣΥ οὗ ἴδ6 ρᾶϑϑῖ, 
Δηα ᾿ἱτητηθαϊδίοὶυ [6 ὙΠΙΕΙ ρ45565 ἴο ἴῃ 6 
τηθηϊοη οὗ (6 νἱβίοη οὗ (505 βίον 
ἴῃ ἴῃς ΗοΙΪγ Μουηῖ.  ϑυοὴ ἃ (ταὶ οὗ 
τπουρϊ 15 παίυταὶ ἴῃ δ: Ῥεῖοσ, δυῖ νουϊὰ 
Ὀς τῃδύνο]]οι5 1 ΔΩΥ ΟἴΠοΣ [Π8Π Οοὴς ὯΟ 
μαδά Ὀδθὴ 4 ψ]ΐηθ85 οὗ ἴῇς Ττδηβῆρσυτα- 
ἔοη. 

(5) πῃ σοτηρᾶπης ἴῃ6 ϑεοοηπά ἘΡί 5:16 
οὗ δὲ Ρεοῖεσ ψὴ τῃ6 οἴμες Νὰ Τοϑία- 
τλθηΐ ὙτΤΙΏηρβ, ἴῃ6 τηοβσὶ ἱπρογίδηϊς ἴο 
ῬῈ ποίϊοεα δὲ [6 ἘΡ:51:165 οὗ 8. Ραιῃὶ!]. 
Νε τιδϊηϊδίη ἴμδὶ οὖν ΕΡ 5:16 15 ἀϊγθοιϊρὰ 
ἴο σοῃρτορδίίουβ οὗ εν δηά (δημ!]65, 
διηοηρ ὙΠΟΠπὶ ἴΠπ6 Ἰαίίοσ δα ἢγβί τ] η19- 
(ογρά, Ὀὰϊ δηλοης Ποῖ δὶ Ῥεῖεσ 4]50 
Πδὰ Ἰαροιγεα. Οἱ Ἴοουγθα ἴμ6 ορὶου- 
τηθηΐ οὗ ἴῃ6 5δῖὴθ ψογάβ δῃηὰ ρὮΏγαβϑϑ Ἰῃ 
ΓΠΕΙΓ Ἰδιῖοις 15 ἢοῖ σοῃο] υδῖνα 1ῃ σοϑρθοῖ 
οἵ τῃεῖγ Ἰοιηῖ ᾿ηϊοσοϑῖ 1 (ἢ6 Ρδσβοῦβ δά- 
ἀγεββεά, Ῥυ 11 15 οὗ ρτθαΐῖ ᾿προσίδησα 85 
ενιάθηςς ἴῃαὶ δὲ Ῥεῖετβ Ἐριβίὶα 15. ηοΐ 
ἃ Ἑσοϊῃροβιοη οὗ ἰαῖς ἀδῖα δηά οὗ τῃ6 
βοοοῃὰ οσδηΐγ. Αἱ [παῖ ἰης ἴῃς οἱΓ- 
οὐτηδίδηςε5. οὗ [6 μη βεδη ΟΠυτο 65 
Βαὰ δηςγοὶν οπδηρβᾶ, διτοῖβ ΨΒΙΟΣ [ἢ 
51: Ῥδυ}}5 ἀδὺ νγῶσα ΟἿΪγῪ }ιι5ὲ ταϊβίῃρ [ΠΕΙΤ 
ποδὰς μαὰ ἴἤθη στον ἰηΐο σιδρττάς, 
Δα ἴορίοβ οἵ ἀιϊδουδδίοη Πα Ὀεσοῖης 
ΡῬτοιαϊηθηΐ οὗ ψ Ὡϊοἢ τ[ῃ6 Αροβίο!ὶς ἂρα 
Κηὸν {π|6 οΥἮΎΘ ΠοΟΙΒηρ. [ΙΓ 51 Ῥεῖεῦβ 
ΕΡΊ5116 τῃογείοτε ἄθαὶϊς στὰ ἴῃς 58Π16 
5] οἴ δηὰ ἴῃ Χο ἴῃ6 5άπὴ6 5ρὶΠξ 
ἃ5 ἴῃο56 οὗ 15 (6]]ονν ΑΡροϑβίϊε, [ἴ 15 ΟὨΪῪ 
Ἶυδῖ ἴο ΒΌρροβε ἴμαΐῖ (ες Ἰεϊῖευ  Ὡ]Οἢ ἢΔ5 
οοίὴα ἀονῃ ἴο τ.5 ψὰ5 τι ὑπ εγ [ἢ 6 
ΒΆΤΩ 6 ΟἸΓΟΙΙβίδῃς65 Δηἀ δἵ ἴῃς βᾶ1ὴ6 [1Π16 
ἃ5 81 Ρδι}}}5. Νον 81 Ρεῖεσ (2 Ῥεῖ. 1. 2) 
ΒρθαΚ5 οὗ “Ἔνεὲῦ ρτοσίηρ Κπον)εάρε" 
(ἐπίγνωσις) ΘΧΔΟΙΪΥ 85 δῖ Ῥαὺ] ἀοββ ἴῃ 
Βοπλ. 1. 28, 11]. 20, πὰ ἴῃ τΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΣ 
ὈΪδοθβ ΨΏϊΟΒ μάνα θδθη αδἰϊυάεὰ ἴο ἴῃ 
τὴ6 ποίθβ. ἴη ἃ {κα ἴοῃθ ἄοβϑ ἢξς 464] 
(.. 16) ἢ ἴῃ 6 “ [40]65" (μῦθοι) οὗ νοὶ 
δὲ ῬΑ] 5ρθᾶκβ σ Τίμα. 1. 4 δηά ἵν. 7. 
ΤῊ βάτὴθ οονοίοιβηθϑβ (πλεονεξία) ΟΒᾶ- 
ΤΑοῖουΖο5 ἴ[η6 ἴα]56 τοδοῦοιβ 1ὴ [ἴΠ6 6Χ- 
ΡΟΠΘμΟα οὗ ομα Αροβίϊα δῃὰ οὗ ἴῃ 6 οἴδεσς 

Ρ2 
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(εἶ, 2 Ῥοΐ, 1. 43 ἢ τσ Τιπι. νἱ. κα; Τιῖας 
1. 11): [πεν πιᾶκα ἴΠ6 βᾶπι6 ἰᾶάγρα ὕτζο- 
Τηΐδο5 οὐ ἰθοΥ ἴο ἴμοβα ψγῇοπὶ (ΠΟΥ͂ 
ἀδϑῖγα ἴο πιϊϑἰοδά (οἷ 2 Ῥεῖ. 11. τὸ 
1 ΟοΥ. χ. 29 δπὰ Ὁ δ]. ν. 12). Τῇδ Ἰοηρ- 
ϑυετγίηρ οὗ αοἀ δπηά ἴῃς επάὰ ἔογ νῃ]οἢ 
1 8 ἀἸϊϑρίαγεἀ δὲ Ῥεῖθσ (111. 1.5) 5ρθδᾶκβ8 
οὗ ἴῃ νογάβ ψνῃ]ο ἢ 5θοὸπὶ το 6 ἀεγινοά 
ἔἴτοηῃ οῃῃ. 1, 4, πὰ ψἢ ἴἤδ 4150 
ΤΊΔΥ ὯὍ6 ςοϊῃραῖοα Βοτ. ἰχ. 22ὥ. ΤῊΘ 
“{4156 Ὀγείῆγοη ὑηδνᾶγας Ὀτουρῃϊ ἢ ΠΟ 
ΟΔΠΊΘ ἴῃ ὈΓΙΝΙΥ ἴο 5ΡῪ ουὔξ οὖζ ᾿Ιθοτῖγ ἢ 
(αὶ. 1. 4) Βανα τῆδῖγ σουηίεγρατῖ Ἰῃ 
[ἤοθ6 ὙΠῸ “ῬΓΝΥ ὈὉπηρ ἴῃ Πογοϑίθβ οὗ 
ἀεϑιπιςοη ̓̓  (2 Ῥεῖ. 1]. 1), δῃὰ ᾿ηάβϑὰ 
τῆς. ψΠΟ]6 Ῥοβιοη αϑϑυτηθα Ὀγ δὲ Ῥεῖογ 
ἴῃ ταίεγθηςσα ἴὸ Ποσεοδὶ ἴθδοῃ]ηρ 15 ὙΟΓῪ 
ΘΧΘΟΙΪΥ παῖ ψ ΠΟ 15 δεῖ Ὀδίοτα τ1ι5 1ἢ 
ϑὲ Ρδιυ]5 Εριβίῖεβυ ὙὍὙὴδ δἰτοῦβ ἀγα οὗ 
[6 βάῖηθ Κἰηᾶ, (πεῖς ἀενεϊοριηθηΐϊ 15 ἴῃ 
16 5δῖηθ βίαρθ, ἴῃ δγίίῆςες οὗ {Π6]Σ 
ΡΓΟΡοΟυΠθΥ5. ἃΓῸ Αἰ|κ6, απᾶὰ ἴῃς σψ016 
Ὀἱοΐατε ἔνα 50 τυσἢ ἢ σΟΙΏΤΊΟΙ ἰἢδῖ 
1ῖ 566 15 ὈΠΓΘΔΞΟΉΔΌΪΕ ἴο ροἷαοα ἴΠπεπὶ δὲ 
ἀἰβογθηΐ ρογοας οὗ ἴ[μ6 Οδυτο 5. ἢἸδίοτυ. 
ΤΏοβα ψῆο πᾶν ιυάιεα τἢς ἔδγα 
στον οἵ νϑγῖοιι5 ρα565 οὗ [4156 [6δοῇ- 
ἵὴρ ἴπ ἴ86 Εσοϊ]δϑίδϑ δὶ ὨΙϑίουυ οὗ [ῃ6 
Βοοοηα σεδηζαγγ, Μ}1}1 δηά τὲ ἀἰϊβίοσυϊ ἴο 
Ὀ6ΙΙανα τὲ ὉΥ ἃ τεσ οὗ ἴῃδι ρεποα, 
Ϊῃ ἃ ἰεῖῖεσ ἀενοίθα ἴῃ ἴδε τηδίη ἴο ἃ 
Δγηΐηρ ραϊηδὶ ΘἸΠΟΙΒ οὐ ἀοοίηθ, 50 
1||6 δῃουὰ μᾶνα Ὀδθη ϑβαϊὰ οὐ οἴδπεσ 
ἔουταϑ οἵ ἴα]56 [ϑδοῃιης τ Ὠ]οἢ ΓΠδη Θχιϑίεά, 
ΔηἋ πο δἰηϊ ρίνεῃ οὗ ΔὴΥ τὨϊηρ ΤΟΙ 
τἢδΔη 1ἴπ6 φαῇ]οϑὶ βίαρες οἵ (ποβίϊο δυγΟΥβ 
ἴῃ τοδοῃϊηρ δηά 1ῃ ῥγδοῖοβ. 

11 15 ποσί ὙΠ116 αἶϑὸ ἴο ηοίϊςα {παῖ 
[6 βεαυοίηρ θδοῆθιβ αν ὯῸ ῃδπὶ6 ἴῃ 
σὲ Ρεῖοσβ Εριβῖθ, ψθῆεγοαβ [ῃ6 ϑϑὴθ 
ὈΘΙΒΟΩ5Β ἴῃ ἴπ6 Ἐδνεϊδιοη (11. 14, 15) 
ἃτ οδιθα Νιοοϊαϊΐδηθβ. ὙΠ οἤξηάοιβ 
ἴΠ6͵6, 85 ἤόσθ, δἂῖοὸ ἴποβα ἴμαὶς δοϊά 
[ῃ6 ἀοοσίηθ ΟΥ ἐο] ονν ἴπ6 εἰτοῦβ οὗ 
Βαϊδαπῃ ἴῃ 6 βοὴ οἵ Βεοσ, δυῖϊ Ὀγ ἴῃ6 ἀδῖς 
οὔ ἴῃς Ἀδνοϊδίου ἴΠον δά ἐυτίῃεγῦ ραϊποά 
ἃ το ἀεδηϊῖϊθ δρρειὶδοη. “ἼΒου 
αἶθο, ἃ5 ΜῸ]] ἃ5 15:46] οἵ οἱά," [ἃ 15 βαϊὰ 
ἴο ἴῇ6. (μυτοὴ οἵ Ρεγρδτηοϑβ, “" ἢαϑὲ βυςῇ 
(οδοῦοσς ἴῃδὶ Ποιά (ἢ6 ἀοςσίτηε5 οἵ ἴῃ 6 
ΝΙςοΙαιΔη 65. Νοῦν ψθδίονοσ ἀδῖε 15 
αϑϑιρηδα ἴο ἰῃ6 Ἐδνεϊδίίοη, ᾿ γὰ5 τ τ 6η 
Ιοηρ Ὀείογα τῆς ἴἰπ|ὸ δ ψΏοἢ ἴποβ6 
Ψἢο αἀἰδρυΐα ἴῃ6 δι ηΠ ΓΟ οὗ 2 Ῥεῖεοσ 
νου ]α ἢχ 15 ργοἀυςίοη. Ὑεἰ 15 βσίσαηρο 
ταὶ τὴς ἀεθηϊία [16 οὗ [Π656 ἰθδοῆες 
ἄοοβ Ὡοῖ ἌρρΡθασ ἴῃ ἱΐ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ [ΠΕῚΣ 
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ἀεϑοτριίοη ἴῃ σοηποχίοη πὶ [ἢ 6 ΠΔΠῚ6 
οὗ τῆς ἔα]ξα ρσορῃμοῖ ἴῃ ψΏο56 βίθρϑ ἴΠ6Υ 
ΜΈΓ (τοδαϊηρ. ΕῸΣ 1015 Τϑᾶβοη διῆοηρ 
οἴμοι νὰ δῃουϊὰ ρΐδοα 2 Ῥεῖεσ βὈὲ- 
ἔοτε ἴῃς Δροοδίγρβο, δηᾶ δ5 ἴπ6 ἀδίςε 
οὗ ἴῃ6 ΑΡοοσδίγρβε 15 πιοϑὲ ΠΚοὶγ Ὀθίοσε 
Α, Ὁ. 70, [15 5115 61} ψ ἢ 1Π6 σεπυϊηθ- 
Ὧ685 δηὰ διυιϊῃοηςο! οὗ ἴῃ6 5βεοοπά 
ἘΡΙΊ5116 οὗ δὲ Ῥεῖογ. 

(6) Βυΐ Ρεβιάς ἴπε56 ροϊπῖβ οὗ σϑβεπὶ- 
ίδησς ἴῃ τλ6 ἰδηριᾶρο οὗ ἴπε βεοοπά 
ἘΡί5:1]6 θοιὰ ἴο ἴπμε οἴμοσ σππηρβ. οἵ 
ἴη6 Νὸν Τοβίδιηθηῖ, 8ηα ἴο ἴῃ6 δοκηον- 
Ἰεάρεοαά νογάϑβ οὗ δι Ρεῖδσγ, ἴῃθσα 15 ἃ ἔδα- 
ἴαγα οὗἨ [ἰκϑῆθθ5 ὑεΐνεθη τἢῈ ἢγβὶ δπά 
ΒΟΟΟΠΩ ΕΡΙ51165 ψῃὶοῦ ἀδβοσναβ ἴο Ὀ6 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ποῖρα, δηά ψῇϊοὴ σοπίτυϊο5 
τπ ἢ ἴο ἴῃ ον! ἄδηςσα [δ [ΠΥ ἀγα Ὀοίῃ 
ὉγΥ 1η)6 βᾶτῆε μαηά. Τῆς πηϊπα οὗ ἴῃς 
στὶ τεσ ἰῃ Ὀο(ἢ Ιοτο τα ΠΟ ΓΙ Π..41}}Ὺ ὈΘΟΟΙΏ 65 
Το τοβροοῖνο, δηἃ ἢ15 γε ο ]δοοη5 ἔα ϑῃϊοῃ 
16 ἰαηριαρσα ψὨΙΟῆ ἣδ υ565. [Ι͂η (ἢς ἔχϑι 
ΕΡ 516 ψὰ βᾶνα [15 σμσγδοουιϑῦς Ἔχϑη- 
ΡΙ ΒΘ ἴῃ βενεσαὶ ἰηδίδηςεβ. [ἢ σἤδΔΡ. Υ. 
ς Βα νηΐοβ, θὲ οἰοιῃεὰ ψἢ ΠΌΤ Υ." 
Βυΐ ὯῸ ΠΊΘΙΘ [ταηϑιδίίοη οδῃ ρῖνε τὲ 
ἔοτοβ οὗ ἴῃς. νοῦ ἴῃετα υδεὰ. [1 51:01 65 
“ἴο ψτὰρ ἰἰρῃϊ τουπά γοι 4 Κιπὰ οὗὨ ονεῖ- 
ἄτοϑς ΨΏΟῊ βογνδηῖβ υϑεὰ ἤδη εηραροά 
ἴῃ τουρῇ οἵ ἀἰγ ἰαθουτ." ΝΟΥ͂ 1ῃ ἴδ6 
ι.56 οὗ 115 ψοτὰ [6 στοῦ βθοτηβ ἴο ὈΆ 
οδιτθα Ὅδοῖκ ἰπ τηϊηά ἰο (παῖ οσοδϑίοη 
(Τολπ χα! 4) ἤθη [6515 “ ἰδ] ἃ αϑιάς δ5 
δαιταθηῖβ δηά ἴοοὶς ἃ ἴονψεὶ δπα ριγάβὰ 
᾿]Π156 1 δΔηά ναβηθα ἢϊ5 ἀ15Ο 0169 ἐδεῖ 
Τῆδ ψογὰβ οὗ ἴῃῇ6 Αροβῖϊες ἃ 1 δὴ εἐχ- 
ποτίδτοη ΠΙοἢ Ὀδρὶη5. “ ΑἹ] οὗ γοῦυ Ὀε 
50 ])]6οῖ ομ6 ἴο Δηοῖ οσ," δπᾶ ἢϊ5 ΓΠπουρῖβ 
ἌΡΡΘΑΙ ἴο τανε ἴο ἴῃ6 ΜΑΥ ἴῃ ΜΒΙΟΣ 
ΟὨγσῖσὲ μαά τδυρὰϊ 1Π6 βατηθ ἰθββοι, δηὰ 
ἢ6 ἔγδηδβ ἢϊ5 ἰδηριασα ὉΥ ἃ βἰηρὶα νψοτζτά 
ἴο ΡῬοϊηϊ ῬᾶςΚ ἴο ἴπαΐ βςεηθ, “ ὟΓΑΡ γου 
Βα ΠΥ Πρδς ἀρουϊ γοῦ, ἃ5 ἃ γοῦδ ἔοσ 
νΟΚ δηὰ τνθαγ,᾽" δηὰ 50 ἰοϊ ον ἴδε ὃχ- 
ΔιΏρΐα οὗ [6515 τ ἤθη ἢ6 νναϑῃεα τῆς ἔςεϊ 
οὗ ἢϊς ἀ]5οῖ ρί65. 

ἘΧΔΟΙΪΥ ἴῃ ἴῃ 58π|6 ὙΑΥ ἀοε5 Ἦδ 5661 
ἴο ἸΙοοϊκ Ῥδοκ ἴο ψογάβ οὗ }εἐ55 (κε 
ΧΙ, 25), “11εἰ γοὺγ Ἰοϊῃ5 6 ρἰτάεα δηὰ 
γΟΟΣ ἰατρ5 Ὀυγηηρ,᾿ ΠΟ ἢ6 βδᾶγβ (,. 
13), “ Οἰγὰά ὕρ [Πς Ἰοὶπβ οὗ γοὺγ σωϊηὰ," 
50 ἴοο ΨΏΘη 6 ρίνεβ ἢἰ5 Ὄχῃποσγίδίοη ἴο 
τῆ δ] άοἴβ (ν. 2), “ Εεεὰ τε ἔοςκ οὗ σοά 
ΨΥ ΒΙΟΝ 15 ἀπιοηρ γου," Βα 15 τηϊπ] οὗ 
ται ᾿ηΐογνιον οὗ ἢϊ5 ψιῖ ΟΠπςῖ ᾿Ὠ]ςοἢ ἰς 
τεϊαῖϊθα Ποῇη χχὶ. 15, 1ό, ὙΠΘσΟ « ᾿ἴκὸ 
οδαῖρο Μὰ5 σίνθη ἴο ιτηϑοὶς, δηα ἢ ζ16]ς 
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ἴο ἴἢ6 Ὀεδὶ οὗ 815 ρΡονδσ ἴπΠ6 σοτητηδηά 
(ἴλικα χχὶ 22), “ΨψΏΘΩ ἴμοι, τὶ Τοοη- 
γε δα 5 γε ησίπθη ΠΥ Ὀτείσεη." [Ιἢ 1. 
1] ἴοο ψῈ πάνθ σϑοδ θα τηοϑὶ οἰ ΘΑ ΪΥ 
δὲ Ρεῖο 8 οὐ ῥἰοΐυτε οὗ ἴδε [16 οἵ 
Οοτποὶυ5 (Αςῖβ χ. 2) ἤδη ψαὰ τρδά, “1 
γὲ 41] ου ἴῃς Ἐδίποσ, νῇο τυύδοωξ γέ- 
“Ω οὐ 2έγεολς Ἰιάρεῖῃ σωογαρρ 10 εὺυε7} 
γνιαηὶς τοῦ, Ῥᾶ55 ἴῆ6 [τἰπ|ὸοὸ οὗ γοὺγ 
50] ΟΠ] Ὡρσ ἤΘΙΟ “πὶ γχα7γ." Ὗς τὴδσδυ ἴτᾶσς 
ἴ0ο0 ἃ ΤΟΙ γΆ ΠΟΘ οὗ ἢ ΟΥΤΏ ἱΠ4Ὀ1}}Υ 
ἴο μᾶῖοἢῃ δνθὴ ἃ ποῖ {{ππ|ὲ ὙΠῸ 5 
Μαεῖοσ, ἤθη “ἴπ 6 οι ἢ οὗὨ ΠῚ5 ΘΏΘΏΛ165 
δηᾶὰ “1ῇς ρονεσ οὗ ἀδυίκη655 " διτινεά, ἴῃ 
ἴδοθα εἀγῃεϑδὶ δχῃοσίδιίοηβ ἴο ψαῖς ἢ ]- 
Π6855 (ν. 8) ψ ΠΟΙ ἢδ ρίνεβ δραϊηβὶ ἴῃ6 
αἰίαςκϑ οὗ [6 ἄδν!}}. 

Βυϊ πχοβεῖ οὗ 411] ἄοε5 6 ἀνε]! οἡ ἴπ 6 
βυβοπηρε δηά τεσυστεοοη οὗ [εϑυ5. Ηἰς 
ετεαῖ οἰαϊτη ἴο Ὀ6 Πεαγά 15 (ν. 1) ἰδαῖ ἢς 
5. “ἃ ὙΠ 655 οὗ ἴῃς Ξυβοσηρβ οὗ (ἢ γτιϑι." 
Ης τειηειηθο15 ἴῃς ἰ4ϑὲ ὑγάγοσ, “" Εδίδοσ, 
ἰηίο ΤΥ Βαπᾶβ 1 σοτηπηθηα ΓΩΥ̓ 5ρ| πὶ," 
50 ἢδ Θχῃογίβ ἴποβα ψῆο πᾶνα ἴο βυεσ 
(1ν. 19) ἴο “ σογοταϊξ ἴδ Κεαρίηρ οὗ τῃεὶγ 
5015 ἴοὸ σοα ἴῃ νε]]-ἀοϊηρ 8485 πηῖο ἃ 
(Δι ἢ] Οτοδῖοσ.᾽" Απα ἢ6 τρδῖκθ5 5ρ66 18] 
Δα οσοηδίδηξς Δ] ] υϑΐοη ἴο ἴῃ6 Ῥαββίοῃ. 
ΤῊΝ ψῃο]α βοθηα οὗ (ἢ σιϑῦ β {Π4] 15 θϑέοσε 
ἢ]5 δγεὲ5. ἃ5 ἢ6 νσιῖαβ ἴῃ6 ννογάϑ (11. 19-- 
24), “δῖ ρίοσυ 5 1, 1 τὐλέπ γέ δέ 
ὀμρείδ ἴοσ γοῦν ἔδυ 8 γε 5841} ἰδ Κα, 1ΐ 
ῬΑΠ ΘΠ γ}" ὙΠὲ Οτεοκ ποιὰ τηεδῃ85 
“516 ἢ [86 ρά] οὗ ἴπ6 Πδηά᾽" 
ἃ5 (Ἤχιδὶ ννᾶβ ϑῃτῖθη,. Απα τἢ6 ομβ 
ἙΟΓΩ ΓΘΟΔ]]ς τ[ῃ6 ψὯΟ]6 βοθηθ, δηὰ ἢθδ 
ΔΡΡΙΙ65 1ἴ δἴ ὁποθ ἴοσ ἴῃ6 ρύυγροβα οὗ ἢ ἰ5 
ἐχῃογίδοη. “ἤτοι, ἴα ςοπἕηιθ5, 
“δυβεοτεα ΤΟΥ τ15, ἰδανι πρὶ ̓.ι5 Δ ἜΧΔΙΏΒΙΘ 
ἴῃαϊ γα 5ῃου]ά ἔο]ον ΗἸ5 βίερβ : ψῆο ἀϊά 
ὯΟ 510, ΠΕΙΠΟΙ ψγὰ5 σία ἑουπα ἴῃ Η!δ5 
τηοῦτῃ, τ ἢ ἤθη Ἦδσδ νν85 τον]]θά, γον] 
ἢοῖ ἀραϊη, θη Ης 5υβετοεὰ Ἠδ [ἢγϑαῖ- 
ξηρὰ ποῖ, Ὀυϊ σοτηπλ 4 ΗΠ ΠΕ] ἴο 
Ηΐϊπὶ ἐμαὶ ἡπάροιῃ τἰρμίθουβὶγ ; χηὸ Ηἰς 
ΟῚ 561 Ῥαᾶγε ΟἿΓ 5105 1ὴ Ηἱς οὐῇ ὈΟΑΥ͂ 
ὁπ ἐδ ἡγέε, ται χα Ὀεϊηρ ἀδδα ἴο 51η58 
βθου α να απο τἱρῃιθουβθηθϑα, ὈῪ Πο56 
τἰγίδε; γε Ὅετα Ὠεαὶθα," Τηδβθα ᾿νοσαβ 
5Πεν ἃ5 σγα σοδα ἴἤθτὰ [Πδἱ 41] [Π6 ἴδυσι ]6 
ἐγεηῖϊβ οὗ [πμδὶ βδἀ ἀδΥ σψοτα τυ τε} 
τεγινοα, ὙΠα τοοκοῖυ δηὰ ἴῃς Ὀἱον8, 
ἴδε Ξοοτῃ οὗ ἴη6 Ηἰρῃ-ρἤεϑὶ δηὰ ἢΪ5 οο]- 
ἰελριιθβ, [ῃὴ6 βυιθηη)ϑϑῖνα δ θης [65115, Δ16 
41] ἀεριοῖϊεα 1π ἢἰ5 ρτάρῆῃὶς ψοσάβ. Ηδς 
ὕ5ε5 ἴοο ἔοτ ““ἴγεθ᾽᾿ (ξύλον) δὴ ὑπ 5104] 
ποτὰ, πΏΙΟΒ [6 α]5ὺὸ επηρ]ογβ ἴῃ {κε 
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ΤΩΔΏΠΟΙ ἰὴ ἴψο οὗ ἢὶ5 δάάγεββθβ 1 (6 
Αςἴϑ (ν. 30; χ. 29), ΠΕ ἴῃ τῃ6 ποζὰ 
ἴου βρε59 (μώλωψ) πὰ πᾶνα ἴπ6 δγϑ- 
ΠΏ 655 Οἰθασὶν ργοϑοηίεά ἴο 0.5. 1ἴ ΠΟ Δ ἢ 5 
ὈΓΟΡΟΘΙΥ “4 "γαῖθ οσ Ὀσυΐϊβα" σιβίηρ ὈΠΩΘΓ 
[)6 δἰίη δοι 4 βονοσ Ὀΐον, δῃὰ 85 6 
τοδα τῃ6 ραβϑαζα ΨΊ ἢ [Π15 1 τηϊηά, 6 
Δ 566 [ῃαΐϊ ἴῃ6 νοῦ 5 [που ρΠἴ5. γΟΓα 
οὐ ἴδαὶ τρδηρὶοα ἔοση σῇ ἢ τἢ6 πατὰ 
ὉΪονν5 πδα τηδάβς ἴο βθϑῖλ |κ6 8 5ἱηρὶβ 
Ὀπιῖ56. 

ϑυςῇ 15 581: Ῥεῖετβ ψΑὺ οὗ ἰπουρῆϊ δά 
στιηρ ἴῃ τς ἄγοι ΕΡΊσι6. ΟΥἾΚα κΚιπα 
Ϊῃ ΟἿἿΓ βθοοπα ΕἸΡΊ5[156 χα πηᾶῦ ποῖα ἴῃ 6 
ι56 οὗ (δελεάζειν) “ο εαΐοΐ τοῦ α δας, ΟὨΪΥ 
ΕἸ ρογεα Πεῖα (11. 14, 1:8) δῃά ὃν 81 
7άπηες5 (1. 14) οὗ τ86 δ᾽} υτηρ οὗ 51] ΠΕ Γ5 
ππἴο Εν] τγᾶγβ, θαϊ ἴῃ ΒΙΟ ἴῃς τπουρὰῖ 
οσϑβ Ὀδοὶς ἴο ἴῃ6 βϑῃθτη 8} 5 [6 οἡ τῃ6 
1,αἰκα οἵ (δ!θθ. ἥς οδῇ 566 ἴοο ον 
Ὧδ6 ΓΟΟυΓθ, ΏΘη ἢ 5ρθακβ οὗ ἔδὶβθ 
[δοῆο ρ, ἴο ἴποβα πογάς ΏΙΟὮ ΟἿΪΥ Πα 
δΔηἃ [ἴἢχεθ οἴπειθ ἀῦρθδυ ἴο μανὲ πεαγά 
τοῖα [6515 (οἷ. Μαῖϊ. χχὶν. 2 ἢ Μαχκ 
ΧΙ. 4), ““ΜδΩΥ [Α]56 Ῥγορμεῖβ 5}4}] σὶβα 
δΔηἢ 5041} ἀεςεῖνθα τῆδηγ, δηὰ Ὀδοδιιβα 
Ἰ]αυ ἵν 514}} δρουπά, ἴπ6 ἴον οὗ ᾿δηΥ 
5Π4}} ψαχ οοἱ]ᾷ." Ῥεῖεσ πδὰ βεϑῆ, γϑᾶ 
Ὀδδηῃ ραᾶτῖ οὗ, ϑυςἢ ἃ τυγηϊηρ ἀννὰν ; δηὰ 
ΠΟΥ ΜΏΘΗ τῆθη τὰ διιϑηρ ἀρδαίη “ἴο 
ἄδθηγ ἴῃς Μαβῖοσ ψῆο Ὀουσῃξϊ ἴπθηι," 6 
αἰπιοδὲ υ565: ΓΟ τ51 8 οὐ ψογάς ἔοσ ἴῃ 8 
ΜΆΓΩΙΩΣ οὗ ἢ]5 τεδάφιβ. Αἰθο πε δδ5 
βγοηρ ἰῇ ΠῚΒ τη τὴ6 ἴοση5 οὗ [τῃαΐ 
βϑτηδ ἀἰδοουτοα (Μδαῖϊ. χχῖν. χχν.) ψ ἤθη 
ἢἣς ψτῖῖαβ (11. 2, 4) ταὶ “ἴῃ [6 451 ἀδγβ8 
ΠΕΓΘ 5}4}} σοπῆβς βοοῆετβ ψαϊκὶηρ αἴτεσ 
{πος ον ἰυι5ῖἴ5, ἀηὰ βαγίηρ, " ΠΕΓα 15 
ἴὴ6 Ρῥτόΐωϊδβα οἵ ἢ15 Ἴοσηηρ δ᾽ ψὯ]]|ς 
ΟΠ γβι 5 50] θη ψΟΣα5 οὐ [ἴΠ6 54ΠΊ6 ΟΟ- 
ΟΔ5ΙΟΏ, ““ τ] αΠΔἴοΙΥ αἰΐοσ ἴη6 {ΠΡ ]4- 
ΠΟ οὗ ἴῃοβα ἄδγβ 504}} [πΠ6 δυῃ Ὀδς 
ἀατκοηθά, δηᾶ [Π6 τοοῦ 5841] ποῖ γψὶνα 
δ ΠρὩϊ, δηα 1ῃ6 5ἴασϑ 58}4]} [411 ἔτοσῃ 
Ὦθάνθη δηὰ 1ῃ6 ροόψεῖβ οὗ ἤδάνϑη 5}4]]} 
Ὀ6 5πάκϑῆ, δηῃὰ τῇθη 51.4}} δρρθᾶσ ἴῃ6 
βῖίρῃι οὗ ἴῃ ϑοη οἵ Μδῃ ἴῃ ἤδανβη," δγαὲ 
Θοδοσά 1η ἴπ6 Θχμοτίδιοῃ (111. 10) οὗ [ἢ 6 
ἘΡΊ5:16, γεγο ἴῃ6 ψογαβ. 4]50 Ἰοοὶς θδςκ 
το δὲ Ῥορίοσ᾽ 5 Ῥεηϊζθοοβῖδὶ βοτήοῃ, “ Τὴ 
ἀδγ οἵ ἴῃ Ἰογὰ ν1}1 σοσὴθ ἃ5 ἃ (ῃϊεΐ 1η 
τπῃ6 πηἰσῃῖ, θη τΠ6 αἰετηθηῖβ 541] τηοὶΐ 
ΜΙ ἢ ἔδσνοηῖ ἢθδῖ, ἴη6 δασῖῃ αἷθο δῃὰ [6 
ΜοΥΚκ5. ἴῃδΐ ἃτα {Πεγοῖη 504}} Ὀ6 Ὀυτηρα 
ΠῚ Ὁ 

Εὐτίπμοσ, ἢ6 βθοῖὴβ δνὸῦ ἴο ἢᾶνε [ἢ ἢ18 
ταὶ τἴῃῇ6 οἤαῖρα (κὲ ΧΧΙΙ. 22), 
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“ἀκ ερρήλοε (στήριξον) [ῊΥ Ὀτεῖῆγοη." 
Νο νϑιβίοῃ οδῇ ρῖνα ἴἢ6 ἴογτοβ οὗ τῆς 
οΥρΊη4], θυϊ [6 ΑΡροςῖϊα τοργοάμςοςς ἴῃς 
τπουρῆς θη ἢδ 588γ5 (1. χ2), “1 ν}} 
ποῖ Ὀς Ὡρρίρεηῖ ἴο Ρυϊ γοὺ αἰψαγβ ἴῃ 
ΤΟΙ ΘΙ ΌΤΔΠΓΘ ΟὗἩ ἴἢ656 {ΠῚηρ5 που ρἢ γε 
Κηον ἴθ δηᾶ Ὀὲ ἐεέσῤἐϊελεά (ἐστηριγ- 
μένους) ἴῃ ἴῃς ῥγδβοηὶ ὑπ}. Ηδς Παδά 
18]1εἀ ἢϊς Αροβίο!ς ἀυν δη οἤγδρηρίἀ- 
ἐπα το τῃ, θυ ϊ 6 ψου]ὰ ποῖ [Ὠγουρἢ ΔΩΥ 
ὩΘΩΙεςὶ Ιοῖ {Π6 πὶ (411 θαοῖκ ᾿πῖο θα ΚΠ 655. 
Οπος τῆοσο, ἴἤοβα ψῆο ττοϑὶ ἴη6 ὅ5.ΠΡ- 
ἴυΓ6 5 (ἷ. 16) ἃῖθ ““υπ]δασποὰ δηᾶὰ κμ- 
σἰαὐέο᾽" (ἀστήρικτοι), Ἡανηρ ὯῸ 5[στθηρίῃ 
ΟΥ ἤἥπῃηθ55 οὗ Πο]ά οἡ ἴδε ἱπιίῃ, ψ }1]|6 
(ης6 Ὀείζοεγ σοπάϊτοη ἰο ψὨοἢ [86 Αροβεῖβ 
Βορεβ5 ἴο ἤᾶνα δυοιρῃξ Πὶ5 ἤδάτεῖβ 15 
ποιςοα ραίῃ ΟΥ̓ ἃ ἴοστῃ ἔτοῦι ἴΠ6 βδὴθ 
ψογά (111. Σ7}, “ Βενασγα ἰθϑῖ γα...(4]1 ἔτοσὰ 
γουῦ ονῇ σἰγαςίιθος " (στηριγμοῦ). 

ΤΙ|15 ἐδαῖΐυγε οἵ τϑϑεδίδηςα Ὀοῦνε θη 
δα ὑνὸ ἘΡ ϑῈ|65 μᾶ5 Ὅδθη ἄν οὐ αἱ 
τΟΓΘ ΙΘηρτῃ Ὀδοδιιβα ᾿ξ 15 δῖ δῇ 1π||8- 
ἴογ ψγουἹὰ Ὀδ πχοϑὲ ὉΠ} ΚοΙγν το τορσγοάμςθ. 
ϑυςἢ ἃ ὙΤΙΓΕΙ ΤΩΔΥ ΟΔΓΘΙΠΥ βίαν δηὰ 
Ἰμγ! δῖα [Π6 Ἔχίθγηδὶ τηϑυκβ οὗὨ 5716 ἴῃ ἴῃς 
δΔυῖΠοΟΥ ΤΏ οτα ΒΘ Ἰηϊο μας ἴο ΠΟΡΥ, Ὀὺϊ ἰο 
ΘὨΐΟΓ ἱπῖο ἴΠ6 τηδη᾽5 τηϊηα, ἴὸ Ἰοοῖὶκ Ὀδοῖκς 
ΜΠ τἢε νἱδίοη οἵ δηοῖποῦ οὐοῦ ἃ 1πἴς οὗ 
ὙΠΙΟΩ 6 πᾶ5 δά πῸ Ὕχρεπεπος, δά ἴο 
τερτοόάυοε ἰουσῃαϑ [6 βάτηθ ἴῃ Κιπά δυΐ 
αἸβοτγεηῖϊ Ἰη ραγςυϊατς, γοῖ σις δ 45 που] 
δᾶνθ θ6δη Ὠβίυγαὶ ἴο {π6΄ Ἐπουρῃς οὗἩ με 
ἴπιδ ἩΤΙΟΙ, [5 15 Ὀογοηα ἰτηϊϊδϊου 
ΨΟΙΚ. 

Απῃα {68 ἅτ ποῖ τνδητηρ ΟἴΠοΓ 1η6]- 
ΔΓ Οἢ5 [παῖ Οὐγ Ὑτοῦ τὰς ῃοΐ ἃ ἔοτρεσ. 
Α ἴούρεσ ψουϊά πδνὸσ πᾶν πυυϊτίθη 
“ξγνισεο Ῥεῖοσ" (1, 1), ΠΟΥ πᾶνα νασι δὰ 
ἔτουῃ ἴῆ6 ἴδιτωβ οἵ ἴΠ6 ἤδΑνΘΉΪΥ πλΈ558Ρ66, 
Δί Ἰεαϑὶ 8ἃ5 σϑροῖϊδαὰ ἴἢ βοῖὴς οὗ ἴῃς 
(σοϑρεῖβ, ἤθη δ6 νψὰβ ἀδδου θη [ῃ6 
Ὑταμϑῆσυταῦοη. ΕΗ σψουἹά δ͵5ὸ Πασαϊγ 
παν νεηϊζαυγοα το οἷαὶπη 50 5ο θηη }ν ἔογ 
ὨΙτΊΒΟΙΪΓ ἃ βῃηαγό ἴῃ ἰῃδἱ βθῆθ, ἢ }1]6 Π6 15 
τ ἸῺ ἀραϊηδὶ ἐθδόἢο 5 οὗἁ {]ςθῃοοί, 1ἢ 
ἢ]5 ψοσαὰβ δὰ ἠοῖ Ῥδθῃ {π|6, ποσ ψουἱά 
μ6 πᾶνε ρ]άθαά 50 πδίυσα!!ν ἴότα ἴδε 
ΒΙΠΡΌΪΑΓ ΠΌΠΟΙ ἴο ἰῃ6 Ῥ]ΈΓΑΙ ἴῃ παῖ 
Ὠδιταῖνς, ᾿5ῖ ἤοτα ἴῃ6 ξἤδηρο ἰ5 τηοϑβὲ 
84 0]6, ΠΟΥ νου ἢδ μᾶνὸ αἰϊονϑά, 45 
ἢδ ἄοεϑ, ΔὮΥ τοϑι ον οὗ ῬΙΟΡΉΘΟΥ ἴο 
Ὅ6 οουηϊοα οὗὨ τηοτὰ οογίδι ιν τἤδη ἰἣς 
νϑίου ἤοτῃη ἤδανεῃ ψΏΟΝ ἢς τᾶς Ῥτὸ- 
[εβϑίηρ ἴο βανα ββεῦ. Α βθοοπά σδῃτιῦ 
Ἰτη!δῖοσ νου ΠασαΪϊν παν βρόοκθῆ 85 
ουζ ἘΡίβε]ῖα βρεᾶῖβ (11. 15) οὔ “οὖ 

ἹΝΤΕΒΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ὀεοϊονεα Ὁσοῖμοσς Ῥαδυ," Ὀυ: σνουϊὰ ἢανα 
56 ἴετηθ οὗ ρτεαῖθσ ὨΟΠΟΙΣ δηά τστο- 
Βροοῖ, ϑ0ςἢ δ5 ΨΘΙΘ σοι οη ἰῇ ὉΤΙΟΙΒ 
οὗ ταὶ αἀδῖο᾽, ὯὩοσΣ πουϊὰ ἢ ἢάνα 
[Α116ὰ ἴο ςοποϊυάς ἣϊ5 Ἐρίβιῖς στῇ 8 
ΒΟΪΕ ΠῚ Δ5ΟΠΡΓΟΠ ἃπά ΤΟΧΟΪΟΡῪ 85 ἴ5 
ἄοης ἱπ 188 οἷοβε οἵ [ῃ6 ἤχει Ἐρίϑῖϊο. 
Ομοδ τηοχα, ἴπ6 νεῖν αἀἰθδγεησς οὗ ἴοπα 
ΟἹ 5016 ΡῬοΪηΐ5 ἴῇ ἴῃ6 ἴνοὸ ΕΡ 51165 
ΒΘοη8 [0 τηλῇκ ἴἢδπὶ ὈοΓἢ 45 σε ΠῸΪΠ6. 
ἘῸΓ ΘΧΔΙΏΡΪΘ, ἢ τῆς βγοῖ, ψἤσθγο τῆς οὗ- 
7εεῖ 15 ἴο ρῖνε σογηξονε υηάᾶοσ {Π|4], δπὰ 
ἴο Θχῇοτε τπηϊο ρῥδίϊΐϊοποα “Ἃ1ἷἤοϑβα ὑῆο 
τα Ὀείηρ Κερί Ὀγ 1ῃ6 Ρονεσ οἵ Οοά υπῖο 
βδναίίοη, [ΠῈ βεοοηά σοπηης οὗ (σοὶ 
ΤΩΔΥ͂ ΠΕ δ ΞρΌΚεῃ οἵ δβ ἃ ζευφίαζέοπ 
(ἀποκάλυψις, : Ῥεῖ, ἱ. 5}, ἔον [ΠΕΥ ΜΕΓ͵Ε 
Ῥταραγηρ ἴο ΨΜΕΪσοῦλα ἢ15 ἀρρϑδγηρ ψιὰ 
ἴῆε6 οτγ οὗ ἴῃς ψηΐεγ οὗ ἴπ6Ὲ Αρόοδ γρϑβθο, 
ΔΈ νΘη 80, οοὔηθ, Τοτὰ 765ι5. Βιυὶῖ 
ΜΏΘη ἔδϊςα τοαοῆοιβ ἅγτὰ δὐτοδά 1ἴ 15 ἃ 
της ἴοῦ ΟΠ 5ῦ 5 σοπληρ ἴο δ 5εῖ ἰοτίῃ 
ἴῃ δηοῖπεσ Ἰίρῆς. Τὸ ἴδοβα σψῆοὸ Ζ2]} 
ΔΙΑΥ 1ὲ ΜΠ] δ δ' (παρουσία) εο»ιΐμρ, "ἃ 
2γέρσιε,, Ὀὰϊ ηοῖ ος ἴο ψῃϊοΝ, [6 Υ πανα 
Ἰοοκεά Ὑἱἢ} ογ. Τὸ ἴδε τὸ ᾿1}1 Ὀ6 
“186 ρτοδῖ δηά το] 6 ἀδγ οὗ ἴῃς Τοτα ἢ" 
δηα [6 “ ἀδγ οὗ Ἰυάρτησης" (111. 7). 
γε «δῆ 866 ἴοο ΨὮΥ (ἢ τγιβὶ 15 580 οἴθῃ 

οδ] δὰ ϑανίουσ (σωτήρ) ἴῃ ἴῃς βϑοοῃά 
ἘΡΊβῖ]6 τοῦ ἰῃ6 ϑβαῖὴθ σοῃβιἀογδοηῃ. 
Ης μαᾶ δουρῆϊ, τεἀδοιηθα Ηΐ5 Ῥξεορίῖε, 
115 σοηπαςαϊςα Ηΐπὶ (Ποῖσ ϑανίουσ, [ἢ}5 
γγὲὰ5 [Π6 στοαὶ οἷαί ΗῈ δα ὑροι {ΠΕΙΓ 
Ἰονε, δῃηὰ τῃϊς 15 [ἢ στϑάβοῦ ΜΏΥ ὈΥ τῇς 
Ὡδὴδ ΒΊΟΝ 6 50 ἀδ]Πρἢϊ8 ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο 
ἴῃς Ιοτὰ, ἴῃς νσιῖεγ οὗ ἴ[ῃ6 βδοοοηά Ἐριϑίὶα 
ρῖνεϑ δ Ρἢα515 ἴο ἴπΠ6 ψοσκ οὗ Ογίβῖ ἴῃ 
ΤΩΔΠ᾿ 5 τοἀδπιρίοῃ, χη ἴο Η;5 οἷαϊτλ ο 
Τηδηβ ἸοΥ6. 

ὙΠδὴ ΟΡ τάδ βυβοσιηρε ἀγὸ σους ἢ 
ἅνοϊς οὐ ἴῃ ἴῃ Εἰσοὶ ἘΡίβι]6, ἢασγάϊγ δἱὲ 
αἱ] ἴῃ ἴῃε ϑεοοηᾷᾶ, Βαυΐ 15 ἴπεγε ηοῖ ροοά 
σᾶλι56 ἴοσ ἴῃ6 οὔδηρα οὗ ἴοηο [ξ νγᾶξ 
ποῖ ἴπ6 {ἰδ ἴσο ὑτρ6 Οὐ Τῆθη ἴο ἱτπὶϊαϊα 
ΟὨτκι η ΗἸ5 Ὠυγ 1 δηα ραίίθηοθ θη 
ΤΟΥ ᾿ γα Ῥεϊηρ Ρετϑιιδα θα ἴο ἄθῶγν Ητα 
αἰϊορεῖμοσ. Τῆς ἀϊβογοηῖ οἰσγουτηδίδηςος 
ΒΌΒΠΟΙ ΘΕ Ἔχρ δίῃ ἴῃς ἀϊδδτγεοηος οὗ 186 
Ἰδηριιδρα. 

Οομ ἰηϊηρ 411 [ἢ656 Ροϊηϊβ οὔ ἰηϊοσγηδὶ 
ενυϊάθηοα ψ͵Ο 56Ὲπὶ ἴο πᾶνε ΙΔηΥ ροοὰ 
δτουπας ἴῸΣ δοςορίηρ ἴΠ6 βοοοηά ἘΡιϑτὶα 
ἃ5 ἴῃ ψοτὶς οὗ ἴ[ῃῆ6 5άγὴ6 ΤΕΥ Ο σοτὼ- 
Ῥοβεὰ τῆς ἢτϑθί. Τδα ἴοπῃε οὗ ἴϊε ἴπο 

Σ Ἐργσ δὴ ᾿ῃβίδῃςθ, 566 ΞΌρζα, "Ὁ. 2229 



ΤΗ͂Ε ΘΕΓΟΟΝῺ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΕ. 

Ιοῖῖοῖβ 15 ἴΠ6 βδῃ ΟἹ ἃ ρῥτεᾶϊ ΤΏΔΩΥ 
Ροἰηῖξ, δηὰ ψῇοτε Ποῖα ἀγα νδυδίϊοῃϑβ, 
ἰδεϑε οδη δὲ 51}Ἐ{Ππ᾿Θ}ΓῪ δοσοουηϊθα ἰοῦ 
ὃγ ἴδ6 Ὁτὴ65 ἴὰ τ Ὡς ἢ, δηά τπ6 οὐ͵]θοῖβ 
(ος πὮΙΟΒ, Θδο ἢ ψὰ5 Ἴοϊηροθδοα. ὍΤῇῃα 
ἰδλησυᾶρσε οἵ τῆς ἴπχο |οζῖεσβ Ὄχῇ 115 ἴῃ 
ἰατσε δϑυπάδηος ἴπ6 βᾶτὴθ ῬΘΟΊΠ ΔΤ 65 
ποῦ ἰδ Θπι γεν τοῦ ἴποσα ΜΏΙΟἢ 
8η ἱΓη!δῖογ οὗ ἴπε ἄτϑὶ ψουἹὰ ἤανο οημάδα- 
νου ἴο ᾿ἱπίτοάμπςς ᾿ηῖο [6 5εοοπά. 
Τῆς ἰδησιάσα 4150 οὗ ἴπ6 βϑοσςοπά ΕΡρίβ:]6 
διλθ ΤΏΔΗΥ ΡΟΪηῖ5 οὗ ΓΟ ΐδησα ἴο ψογαβ5 
πιο τηυδὶ αν σόα ἴτοση ϑὃὲ Ῥεῖεγ 
ἰὴ ἴῃἢ6ς Αοῖβ, δῃά ἴο βοῆς ψηϊοῇ στηοϑβῖ 
ἱἰκεῖὶγ ἀϊὰ 50 ἴῃ ἴῃ6 οβρεῖς, ψὨ116 της 
τηθηΐῖδὶ σπασδοιογ δος οὗ ἴῃ6 ψτῖοσ οὗ 
2 Ῥεῖεσ 50 σοϊῃ ρ]εῖοεὶυ ἄστεα ψ ἢ ἴῃο56 6χ- 
ἰμριϊεὰ ἰὼ τῃ6 οα θοῦ Ἐριβῖῖθ, τηαῖ ἴο 
δύρροδα {πεῖ αἸβογθηΐ ῬΕΊβΟΩ 5 15 ΕΙῪ 
ἀἰῆουϊ, ὙὙΏΕΙΕ δῖα αἵ [Π6 βαῖηθ 16 
ἸΏΔΗΥ ἰΠηρβ ἴο ΡῈ ἰουηὰ ἴῃ ἴπ6 5βεοοηῃά 
Ἐρίδι]ς ἢ ννα σδῇ ΠΑ͵ΑΪΥ σοησεῖνα 8 
πηϊδῖοσ ἱηιτοάποϊηρ ΟΥ Δ] ονίηρ ἴο 8Ρ- 
Ρεα. 1{ Ὀοῖὴ ]Ἰεϊῖοιβ Ὀς6 ὃγ 81 Ρεῖεσ ]]} 
ἴδλὲ ψὰ ηά ἴῃ [Πδπ} τῆδῪ Ὀ6 Θχρδιηδά 
τδίυταγ, ἴο δϑοτῖίθε (6 βοοοπὰ ἴο δῇ 
ΠΟΙ ΔῖοΓ ταὶϑας ΕἸ βΊου 165 ΜΉΙΟἢ βθοῖὼ ἴο 
Ρα55 5ο]Ϊ ΠΟ, ΕῸΣ ἴῆ656 ΤΟλβοηβ, ποῖ 
ἰηἀεεὰ διποιηϊηρ ἴο ρτοοῦ, υϊ ν ἤθη 
οὐ δηθὰ στῆ τῆς ἀςξοϊδίοη οὗ [ἢ6 1.,Δο- 
ἀἰοοᾶη (ουηο! αβογάϊηρ στηοϑὲὶ βἰτοηρ 
ΡΓεσΌ ὩΡΏΟη, 1ξ 86 ετλ5 τρμξ ἴο δΔοτερῖ (ἢ 6 
γογάϊος οὗ Δ] Ὑ δηᾶ ἴὸ τοσεῖνα οὐγ 
Ἐρίβῖ!α ἔοσ ϑὲ Ῥεοῖεγβ. 
Τῆεῖε ἅτ ἃ ἔδνν ΟἾΠΟΥ ροϊμίβ 'ῃ σοη- 

πέχοη τ ἴῃ 6 ἘΡΊ5116' οἷ; πδεᾶ ἴο 
ὕε ποϊοεὰ, ἀπ ἰογεπιοϑὲ ἀταοην ᾿ἽΓΠΕτη 15 
Ἰ5 τοϊδίίοη ἴο ἴτε ΕΡιβῖῖα οὗ ὅὃι: Τυ ἀκ. 
ἴῃ φονεσαὶ ρδοθβ ἰῃ ἴῃς οῖθβ οσοβϑίοῃ 
᾿ᾶς ὈδΘῺ [Δ ΚΘῚ ἴο τοιηδιῖς Οἡ 50 (ἢ ΤΟΥΙῺ 8 
Διὰ ΘΧΡΙΟΘΘΙΟΩ5 85 5661 ἴο 5Π6}7 [παῖ 
δὲ Ρεῖεῦ 5 ἘΡ 51]86 νὰβ ἴῃς Εὐβὲ νἀ εη, 
Βαϊ 1 ψ1}} 6 τὰ] ἴο βεῖ ἴῃ8. ψΔΟΪῈ οἂβα 
δείοτε [6 τεδᾶδσ ἤθσα. 
ἴῃ τῆε ἄσβὲ υἷδοα σουμθβ ἴῃς στδ;υγαδί- 

ΟἹ ενάθηοθ. δὲ Ρεῖοσ (11. 1ὴ 8805 : 
“Τδεῖο τσ αζεο δέ [4156 ἰϑδοῃοβ' ΔΙΏΟΩΣ 
ἴοῦ, πο «λα φγένεν γί δι Ἀδταβὶε5 
οἵ ἀεπιτιςοῃ... Δα τὴν «ἀσλ Μοίίρεν 
ἴλεῖτ Ἰλϑοϊ νου 5Ώ653565, ὈΥ ΤρΆ50ῃ οἵὗἁ ϑεῇοτι 
ἰθς νὰν οἵ {πιῖἢ «λα δε δίαςρλενιεαῖ, πὰ 
ἢ ζονείουϑη655 τἀασΐ 21εν) τοίὰ γεζρνισα 
τουγάς νιαξε »πεγολαπάξε οἵ γου. Ηδρτα 
δε βυτε ἀβρεςὶ οἵ ἴῃς σοπλίηρ Βοταβὶ 88 
δΘΕΙῺΝ τηοδί 5.ΤΟΏΡΙΥ ΘΏ ΡΠ Δ5]Ζε, Τῇα 
Ὑπίεῦ Ῥγοςεαδαβ ἴο ἄσϑοθθε ἴδ6 Ἰυἀρτηεηῖ 
οἵ ἴμεϑε Ξὔπειβ 85 Ῥείηρ ρτεῆσυγεα ὉῪ 
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ΘΧΔΙΏΡΪΟΒ ἰῃ ἴδε ΟἹά Τεβίδιηθηϊ, δηὰ ἰπ 
80 ἀοἴηρ οογαρίοϊεϊν ᾿ἀθητῆθα [ῃ6 [4156 
ἰοδομοῖθ ΨὴῸ 5141} σοῖς ἤἢογδαΐζεσ ψ ἢ 
ἴῆοβα γῆ. δᾶνα Ὀδθη {ΠΕΣ ἴγρ65 ἴῃ ἴδ6 
Ῥαβι. Τῆι ἢ6 βᾶγ5, “ [ΠΟῪ δῖα ποῖ αἰταϊὰ 
ἴο 5ρεᾶκ εν}} οὗ ἀἰρηϊε!65,᾽" “ΠΟΥ 5ρθαὶς 
61] οὗ ἴπ6 τ ϊηρ5 νι ϊο ΤΟΥ υπάογοίδηά 
Ποῦ δηά οἵποσγ {|κ6 βοηΐθησθς ἴῃ ἴἢ6 
ὈΓΟΘΟΠ ΟΥ δογὶϑὶ ἴθηβθϑ, δυῖ [ἢ]15 15. Τιι5ῖ 
Μηαΐ ἃ ττιῖοῦ νου] ἀο ἢοῸ νγὰ5 δσυτίησ 
δα (ῆ6 πιοτηθηὶ ἴπ6 ἔϊυγα ἔγοπιὶ 4 σοη- 
βἰἀθσδίίοη" οὗ ἴπ6 ραϑί. Απηά ψἤῆδῃ ἢθ 
οοἴηθ5 ἴο οοποϊυᾶδ- ἢ15 δἀπηοηϊίοη (11]. 
1---4} οἢ {Π|5. 50 0]6ςῖ, δηὰ ἴο ἴυτη ἴο 
(Πρ 845 ἴπδΥ ἃτθ, [6 βἤθνΒ δραΐη ἰῃδῖ 
{ππ Ἰητοδαβ οἵ ΘἸΠῸΓΣ 1.6 ΟἿΪΥ ἀτγεδάδρά ἴῃ 
τῆς τὰ ἴο οοἴηθ. Εοῦ πὲ ψηῖοβ, “7 
4, ὠ γον ῥμγὲ »εὐμιαῖς ΌὈΥ ΜΑΥ οἵ το- 
ΤΟΙ ΓΔΏΟΘΘ : ἴπδὶ γ6 94} δὲ τιπαπμε οἵ 
τῃε νογὰβ. ψ πο Εγα βροόΐκεη Ὀείοσε ὈῪ 
τῇς. ΠΟΙ Ῥγορῃεῖβ.. Κηονίηρ τἢ]5 ἔχει 
(μαῖ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰαϑὶ ἄδγβ σωεγς ταί ονιό 
ἴῃ {ΠέΙΓ βοοηρ." Τὰ ἡ ῆο]6 ροκίτοη 
Δϑϑυπιθδὰ Πογα 15 ἴῃαϊ οὗ οης δαἀαἀγοβϑίησ 
ΟΠ ϑδλη5 ποὺ ΜΈΓ 51}}} ἔτθα ἔτοτὴ δᾶ- 
ταϊχίυτα ἢ οἴτοσ, δηἀ ῆο ΟὨΪγ ποεάρὰ 
ἴο᾽ Ὀ6 Ρυΐϊ ἱπ' τηϊηὰ οὗ ψῆδὶ ἴΠοῪ Παά 
Ὠεαγά, ἴο Καορ ϑδίβ ἔτοπιὶ ἴἢς ἀδῆρογ 
ΜΒΙΟΙ [Π6 Αρσβι]8 βαΨ ὰ5 ῥτόυης ὕΡ 
διουπᾶ [Π6π]. 

Ιῃ 81 Τυάεῖβ. Ερ5ι]6 τῃ6 ᾿ἰδηριᾶρσο 
Τοίειβ ἴο ἃ ἀϊθεσεηϊ {1π|6. Τῇδ ντιῖογ 
μετα βαγβ, " ὙΠ6ΓΟ α7Ὲ αγίαΐμ γερο ερέ 
ἤ ὈΠΔΎΑΙΟΒ," ἂ5 τπουρσῇ [656 ᾿οσα α]- 
ΤΟΔΟῪ ΟΥΤΩΣ ΟἹ ἴῃς τ ]βοηϊονουβ ἀ6- 
βίρτι5 διηοής ἴῃς ΟΠ τ ϑδη σΟΙΩΠΊ ΠΥ. 
ἼΠΟΘΥ ἃῖὲ “βροῖβ" ΠΟῪ οχίϑίηρ “ἴῃ ἴῃ 6 
ἰεαϑῖβ οἵ ομαηίν," ΤῸ “{δαϑῖ" διποηρ 
[86 Ὀτγοῖῆτοῃ “ ψἱτουϊ ἔδαγ᾽" δπὰ “ ρα8- 
ἴαγο [Παπηϑοῖνος." ΑἹ] [Π]5 15 1π ἃ ἀϊδοτ- 
οηΐ ἴοπ ἔγοτῃ δὲ Ῥαϑίεσ᾽ 5 τῶοσε ρστϑαϊςϊνο 
Ἰδησυαρθ. Απὰ ψ ἤθη ᾿ὰ σοσηθ ἴο γεῦβοβ 
17 δῃά 18 νε΄ ανα ψηδὶ Ἄρρθᾶΐβ ἴο Ὀ6 
8 αϊγτεοῖ δ᾽] υδίοη ἴο δὲ Ῥείοιβ ψοτγάβ : 
“ ἘΘΙΠΘΙΩΌΟΥ γα ἴἢ6 ψόοσᾶβ ὙπΠὶοἢ τΘΓΟ 
ϑΒροκθὴ δὈεΐογτε οὗ ἴῇ6 Αροβιίὶδβ οἵ οἱὖισ 
Τοτὰ 7655 Ομπϑι ; ον (μδὲ ΠΟΥ το]ὰ 
γοῦ {μετα βῃου]ὰ 6 τηόοοκεῖβ (ἐμπαῖκται) 
1 [}6 Ι45ἴ ἴπη6. ἘΤῊΪ5 νοχγα ἴοσ γιροξεγςε 
15 ἔουπα πονπεσα 656 ἴῃ ἴῃ6 Νὸνν Τοςία- 
ἹΏοηΐ ὀχοορί᾽ 2 Ρεῖ, 11. 2, δῃὰ ἴἢ6 σΠο0]6 
Ῥᾶβϑαρα 1η 51 7ἀς ᾿εᾶσβ [Π6 Δρρϑδίδῆσθ 
οἵ ἃ αυοϊδση ἔγτουι ἴῃπαὶ γϑῖβθὲ. Απά ἴῃ 
δὲ Ῥοίοσγ (ἢ6 βοηΐθηςθ 15 [8 Αροβίϊθ᾽ 5 
ον ἰδηριάσο. Ἠδ [45 5814, “1 58} Ὑ ὑρ 
γοῦγ πιϊηά5.. παῖ γε τυ Ὀ6 τηϊηάι] οὗ 
ἴπ6 νογάβ ὙΠΟ ΜΕσα ϑροίθη Ὀαίογα ὈΥ͂ 
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[πὸ ΒοΙ͂Υ Ρτορμοῖβ δηά οἵ (π6 σοτητηδηᾶ- 
τηθηῖΐ οὗ γοῦγ Αροϑβίϊθϑ... 85 γε ΚΠΟῪ [ἢ 15 
ἢιδὶ ἴμαΐ ἴῃ 6 Δϑὲ ἀδγϑβ τροοκοῖβ 5841} 
οοτλ6." 80 ἴπδϊ ἴῃς ρογίοῃ αυοϊεά ὈΥ 
8ι 7046 15 ἃ ἀϊτεοῖ υἰϊογᾶηςα οὗ δὲ Ρεΐοι, 
δΔη ποῖ ἃ αυοίϊδιίοη ἴτοτΩ ΔΗΥ ΟΙΠΕΓ 
ΒΟΌΣΟΘ ψΏΙΟΣ ταϊρῆς πᾶν Ὀδδη ΘαΌΔΙΠΥ 
ΔΟΟΟΒϑῖῦΪῈ τὸ δηοῖθοσ στῖοσ. Οἡ [ἢ6 
Β0οσα οὗ ἰδησίιαρα ἱπογοίογα [ἢ6 βεοοπὰ 
Ἐρίβι]α οὗ ϑ8ὲ Ῥεῖεσ ἀρρθδιβ ἴο ᾶνα Ὀδθῃ 
ψτιτςεη Ὀείοτο τμδἱ οὗ 81 Τυἀς6. 

Απμᾶ σβδη ψγὰ Ἰοοκ δἵ {Π6 οἤδγδοῖεβ 
Ῥογίσαγεὰ ἰη ἴῃς ἔνο Ερ 5.165 [Π15 ροϑβὶ- 
Ὠοηῃ 15 βτεηριῃθηθα. ὅϑὲ Ῥαϑίεσ β5ρθδὶκϑ 
οἵ ἴοβα δραϊπβὶ ὑῇοη Ὧθ ττὶῖοβ 85 
“ [ρδοῇοτβ," τηδη, ἴδμαῖ 15, ψῇο ὉΥ (ἢθ 
Ιεϑθοῦβ ΠΟΙ ΠΟΥ ράνα μετα ΠἰΚΟΙγ ἴο 
Ἰηάμπος οἴμεῖβ ἴο δοςερὶ ΠΕῚΓ ΟΡ] ΙΟΠΒ, 
Δῃηά ἴῃ σοῃβδοασθηοα ἴο ζο ον [ἢ 6] 
Ρτδοῖϊςθβ. ΤΟΥ Ὁπὴρ ἰπ “ Πογϑϑῖθβ οὗ 
ἀεσδιταςοη," “ὙΠ [εἰρηοα ψοσγάς {ΠῸῪ 
ΏΔΚ6 σ ἤδη α 56 οὗ" [ΠΕΣ ἤΘΆΓΟΓΙΘΒ, 
ΠΟΥ Ὀορι]6 ῃ5140]6 50ι}}5,᾽ “ΠΟΥ 
ΙΔ ΚΘ ῬΓΟΠ1565 οὗ ΠΡΟ 8116 18 ῈγῪ 
1Πποπβοῖνοβ γα (ἢ6 βεγνδηῖβ οὗ σοστυρ- 
του." Βυῖ ἴῃ 81 Τπ66᾽5 ΕΡΊδ11]6 186 
Ῥἰοΐυγα 5 της ἢ ἄδτκοσ, [6 στ βοῃεῦ ἢδ5 
δύο ἀρᾶςθ. ΤΏὭσΤα 15 0 ΤΏΟΓΕῈ Τηθῃ- 
οη οὗ 186 οβεμάδιβ 85 [θδοῦθιβ ΟΣ 
βαίζεσϑ ἑοσι ἢ οὗ δὴν ἀοοίῖγηθ. ὍΤΏΘΥ δζα 
ΒΙΤΏΡΙΥ ἀερταάδα ἴῃ πεῖς 6 ὃν ψιοκοὰ 
Ἰυκῖ5. “ἼΠΟΥ τσὶ [ἢ 6 ρτᾶςα οὗ Οοὰ [ηΐἴο 
ἰαϑοϊν] ουιβθη 655, “ἴπε86 τῇδ ἀτγδδιηίηρ 
ἄεῆϊὶα τῆς ἢδβῆῃ." “Ὑγμηᾶὶ [ΠπῸῪ ΚπΟΥΝ 
ὩδίυταΑΙγ, Ἃ5 Ὀπιῖα Βεοαϑίβ, ᾿ῃ ἴοβα {ΠῚηρ5 
[ΠΟΥ σοτταρὶ [πειηβεῖνεβ." “ὙΠΟΥ 816 
ΘρΟῖδ5 1ἢ γοΟῸΓ ἔεαϑίβ οὗ οβδιΥ " (6 οσοη- 
1165), “{δαϑίϊηρ ἢ γοῦ ψιποῦΐ ἔθασ, 
ραβίσγιηρ {Πδηβεῖνοβ," “ΠΟΥ ψναὶκ δίϊοσ 
{8 6ῖγ ον Ἰιι515,᾽᾿ “(ΠΟΥ ἃτὰ βϑῆβιδὶ, [ΠΘῪ 
Ὦδανα τοὶ ἴῃς ϑριπι. ὙΠΟΥ ἅτ βοὴ 
τῃαῖ 1ἴ 15 ΟὨΪΥ ΜΠ ἔδασ δηᾶ {σε Ὀ]ησ 
[πᾶ ΤΔδῃ ΙΏΔΥ ἘΥ ἴο βᾶνθ [ἤθτὰ, {δεὶσ 
ἀεδάβ γε ἴο ὃδβ Ἰϑαϊμεά 85 ἃ ἀβᾶϊεὰ ρατγ- 
Ἰηθηΐ. 

Ἡδετα θη να ἢᾶνα δποίδου ᾿μάϊοδίρη 
ἴῃαϊ 81 7ἀς ψτοῖς δίϊτεσ 81 Ρεΐεσ. Νοῆβς 
Μ1 ἀουδὶ ἐμαὶ [ΠΟΥ ἀτὸ Ὀοτῃ δά ἀσοϑϑῖηρ 
{πεῖγ Ἔχῃογίδιοῃ5 ἀραϊηδὶ ἴΠ6, βδατηδ 6ν]], 
Δηα [ῃδἴ οὴῈ ψ ον Κηρνν οὗ ἴῃ6 οἰ οΙ 5 
ἘΡΙ5116 ; δηα ρσταμβίίηρ ἴΠ]15, {πογα δ ὈῈ 
{π||6 ἀουθὲ ἴῃδΐ {86 Ἰρίζεσ οὗ δῖ Τυἀθ νψὰϑ5 
οοῃροβεά ψῇξη. [86 εν} τοδοῆϊηρ δαά 
ἰουπα [15 ηδίῃταὶ σοηδεαθδηςε ἴῃ 6ν]} 
ἀοϊηρ, δηᾶ τπδὶ Ὀδά ρῥγδοῖίςεβ. ψεῖα δη- 
οουταραα ψπουΐ της ἢ ουὐϊναγα 5ῃον οὗ 
ἃ ῬΑΙῪ οὗ τϑδομεῖβ ᾿η ἴἢ6 Οδυχοῇ, 

. ἹΝΤΚΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Οηςδ τῇογο, ἤθη ψὸ Ἰοοῖς αἵ ἴῃ6 ἔοττῃ 
οἵ ἴῃ βθηΐδῃσεβ ἴῃ [6 ὕνο Ἐρι βίος, τὸ 
566 ηι Δ0]6 ἴο ἴτζαςε δὲ [υἀ δ᾽ 5. ἘΧρδῃβίοηβ, 
Δηἀ [ἢ 5016 ο84565 ἴο πάρα οὗ ἴῃ6 τϑᾶβοῃ 
ίου 16. ΤΙΝ ΜΠ 6 Ὀδϑοῖ βϑϑὴ ἱΐ τὸ 
Ῥίδοθ 5146 ὈΥ 5ι4β 4 ἔενν οἵ ἴῃοϑβε νεῖϑεϑ 
ὙΓΠΙΟΙ ΒΘ ἴο ὕεδαγ οὔἱν τ[ἢ6 νίον τῃαϊ δὲ 
7υἀς6 ἰακ65 ἢ15 ἰοχὶ το δὲ Ῥεῖοσ, Ὀυϊ 
11.565 1ἴ 85 56 6:5 τηοβί βἰὩρ ἴοσ ἰ5 ἡδεά. 
(ομρασηρ 2 Ρεῖεσ 11. 4 ἢ 70ὰς 6 πὰ 
δηὰ 

4 Ῥεῖ. 11. 4. Εογ ἰΐ 
Οοά Ξραγεά ποῖ δηροὶς 
ὙΠΘῺ [ΠΟῪ 5ἰηποὰ, Ὀυῖ 
οδϑὶ ἴστω ᾿ηἴο Ταγίδσυς, 
δηα ἀε]ϊνεσοά ἢ στὰ ἰηΐο 
“δαὶ [Ρ115] οὗ ἀδτηίζηοβς 
ἴο Ὀε τεβοσνθὰ πηΐῖο 
)αάρτηεηΐϊ... 

]υὰς 6. Αμπά (ἰς 
Δηρεῖὶς πΠαὶ Κερί ποῖ 
πεῖς βἢτδὶ δϑίδια, δυὶ 
είς (πεῖς οὐσῃ ΠδθιΔ- 
(ἴορ, ἢς Ὠαιἢ γοϑεγυ δ 
ἴῃ δνεσϊδϑεπρ οἰιδίης 
απο ἀλιῖκηθθς ὑπο 
1ῃ6 Ἰπάρτησης οὗ [δὲ 
στολῖ ἀδγ. 

Ηξεῖα 15 ἃ τηδηϊίοβε σοσηπηδηΐ ὑροη 
“6. δηῆρεὶβ πδὲ ϑἰπηθα, δηά 1ἴ ϑυϊϊ5 
ΘΧΔΟΙΪΥ τὴ (Π6 τεϊδῦνε ρῬοβιτίσῃ οἵ [᾿ς 
ὕνο ἘΡΊ 5165 ἃ5 νὰ {ΠῚ Κ τἤδτ ἰο ἢᾶνα 
Ὀδοη στιτῖθη. δὲ 11ἀὲ ψΙΒΏ65 ἴο βρεᾶκ 
Β[ΤΟΠΡΙΥ οὗ ἴἢοβα ψῆο δᾶ υίοτ!γ [4]]6ὴ 
ΔΌΎΔΥ ἴτοσῃ (Ὁ γβδη ᾿ἱντηρ, ἀπλὰ [Πεγείοτε 
6 οβαζρθβ ἴπ6 ρ᾽οίυτα τόσα ἀδερὶγυ, δηὰ 
ΒΡΕΔΪκ5 οὗ ἴπε Δηρ6]5 85 Κεερίηρ ποῖ {με 
ἢγοί οϑίδίθ, θυϊ Ἰδανίηρ {Πεὶγ οὐσῃ μαὈϊ- 

50 δραη, 
4 Ῥεῖ. 11, 6. Τυτηΐηρ 

ἴῃς εἰτ165 οὗ ϑοάοιῃ δπὰ 
(Οοπιοτταὴ ἰπῖο δ5ὴῆδς 

[ἸΟΏ. 

᾿ΠοΟὨοσηρα το ΜΠ} 
δῇ ονοσίῃγον, πιλκίηρ 

. ἴθετη δὰ δῆϑδιηρὶθς ἴο 
ἴποδο πδαΐ αἷζοσ βῃοιϊά 
᾿νε ὑπροάϊγ. 

7ὰς 7. Ἐνεπ 85 
ϑοάοηι δηἃ (ὐοπιοιτδδ, 
δῃὰ τ86 οἷος δνουΐ 
Βοῖὰ ἰὼ 1ικ6 τηδῆπεΓ, 
εἰντηνσ {Πδιηλβεῖνεβ Ἵνεῖ 
ἴο ἑοτηϊοαϊίοη, δηὰ ρῸ" 
Ἰῃρ᾽ δἴϊεσς βίγδηρε ἢςϑῇ, 
ἃτῈ 8εῖ ἔογίἢῃῃ [οσ δὴ 
Ἔχᾶτρὶς, βυβεπηρ ἴδε 
νϑῆροδηος οὗ εἰεπιδὶ 
τα. 

Ηδκτα ἴοο 81 7046 μᾶ5 ἃ ϑοθηὲ οἵ 
ΒΛΌΒΘΟΥ οἤδσδςοῖοσ ἴῃ ἢ15 τηϊηα, δπά δὲ 
1.565 ἴπ6 Ἔχδῖρὶα Μ] ἢ 81 Ῥεῖεγ μα 
ετηρίογε, Ὀὰϊ ρίνεβ 1 ἃ βίδιηρ ψδϊοὰ 
δῖ5. 1ἴ ἔογ ἴῃ6 πιοῖς οοτπιρίεα αἀδΥ5 1ῃ 
ΠΟ Π6 15 τι ηρ. 

Απὰ νὰ μᾶνα δῃοίμεσ δχαπῖρὶς οἱ 
ΘΧΡΔΏΒΙΟΩΏ, 

4 Ῥεῖ, 1..11. Υ̓ Βετε- 
8ἃ5 ϑδῆρεῖξ, ὙΠΟ δτὸ 
δτεδῖεσ ἴθ ρόονοῦ δηά 
τασδὶ, Ὀπης ποῖ ζαὶ]- 
ἱπρ δοσυβαίίοη ϑραϊηϑβὶ 
1Πδπὰ Ὀείοτε (86 1οτά. 

7υάε ο. Υεῖ Μίοδδεὶ 
ες διοπαηρεῖ, πθεῃ 
οοπίοπαϊησ νὴ 86 
ἀενὶ] με ἀϊϑρυϊεὰ δδουΐ 
ἴἢς Ὀοὰγ οἵ Μοβεβ, 
ἀυγεῖ ποῖ Ὀτίηρ δραϊηϑί 
᾿ἰηλ ἃ σα] ὴρ δοουβᾶ" 
τἴοπ, Ὀαϊ Ξαἰά, Τῆς [ογὰ 
τοῦυϊο 866. 



ΤΗΕ ΘΕΓΟΝῺῸ ἘΡΙΘΤΙῈ ΘΟΕΝΕΕΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΕ. 

Βοιῇ 1656 ῥᾶϑβαρθβ ἃ16 τηδϑηῖΐῖ [0 1]- 
Ἰυϑιταῖα [ἢΠ6 ἸπΟΟ 5: 5ἴθηΟΥ οὗ ἴῃ056 51:5 Π6Γ8 
ἴὴ τὴ ΟΞ ΟΟΙΩΤΩΙΠ1 165 0 “ σαὶ] 
ρδιηβὶ αἀἰρτ 165." 81 [υἀς ψ]5Π.65, ἃ5 6 
ὈΕΙονα, ἴο᾿ δῖα ἢὶς 1]υδίταϊίοη δυθῃ 
ΒΓΟΏΡΕΣ ἴδῃ δὲ Ῥοῖεσβ, ἔοσ ἴῃ 6 ἘπΊ68 
ΜΈΓ ΡΤΟΥΤ ΤΟΥ͂Θ Θ᾽}. Τῆε ἰαίοσ ἢδά 
5814, “ΑἸρεὶθ Ὀσηρ ποῖ σαὶ ησ ἰπάᾶς- 
τρηΐ ἀρδῖηϑξ 6.]] ῬΕΙΒΟΙ 5." 81 Τ70ἀς8 
δ065 ΠΟΙ πιῇ 4 σοηῃοζοῖθ Ἰῃβίδηςθ, 
ηὰ 5Ξαγ5, “ ΜΊςΠδΔΕΙ, ἴΠ6 ρτεδίεϑι οἔδηρεΪβ, 
ἀἸὰ ποῖ Ὀτίηρ ἃ ταὶ ηρ λπάρστησδης ὄνθῃ 
ἀραϊηεὶ ϑαίΐδῃ Ὠτηβε]ῦ, ἴη6 ῥγΐηοα οὗ 
ον]. 

50 ἴοο [ἢ νὰ 5εῖ 5ἰάε Ὀγ 5ἰ46 

4 Ῥεῖ. ).. 17. ὙΤθεθσε 70υ4612. (]ουάς [86 
ὅτε τ ο]]ς ψἰϊουΐ τναῖοσ, δτἵς τὶ μουϊ τγαῖοσ, οἂγ- 
δῃὰ χηῖσῖ5 ἀνθ ἀροιϊ σίοὰ δρουϊ οὔὐ νἱπάξ ; 
ὕγ ἃ νηϊηπῖπᾶ, το δυϊυπιη τ ετίηρ ἴγεεβ, 
πθοτα (ἢς Ὀ]ΔοΚηΘςς οὗ νους ἔπι, ἰὐῖοα 
ἀλίκηρεο ἰς χεϑεγνεά. ἀεδά, ρἱυοκεὰ ἃρ ὉΥῪ 

τῆς τοοῖβ ; σαρίηρ νγανε8 
οἴ τε 568, οδπληρ οὐϊ 
[ΠΟΙ οὐ βῃδιηῃς ; Δῃ- 
ἀεπίηρ 5ίδτς, ἰο σοι ἰ5 
τοβεσνοὰ [86 Ὀϊδοίκη658 
οἵ ἀδείκη 655 οσ ὄνου, 

Ηετε 85 θείογα 6 γθοορῆϊζο ἴΠ6 ἀατκοΣ 
(ΟΠ τοπ οὗ ἴπο56 ἀραϊηκῖ ψἤοτῃ 81 [ας 
15. ΒΙΥΙΠρ ἢ]5 ἩΔΙΓΠΙΏρΒ. ὙὮ656 5 ΠΠΘΙΒ 
ὯΟΝ σἰοποα ἴῃ ΤΠΟΙ͂Σ 5ῃμδιηθ δηᾶ τηϊη δά 
ΟἿΪΥ φασίν {Ππῖηρμ8. ὙΠΕΥ οδϑῖ τπεὶσ 
5βιΑπη6 (οΓἢ ἴὸ [6 ρα ]ς γάζα ΙΓ πο ἔδεὶ- 
ἱηρ οὗ τερτοῖ ἔοσ ἴῃὴ6 Ὀοίτεσ οἰδῖς ΟΝ 
ἴδεγ Παὰ Ἰοξῖ. Βαϊ ρεῖῆαρϑ ἴδε βισοηροβῖ 
ΡῆΓαβα 15 ἴῃαὶ ΠΟ 5ρεᾶκβ οὗ ἔπο δ5 
[65 ἀΟΌδΙΥ ἀεδὰ: [ποτα ἢδ5 Ὀθθη πὸ 
ὭΕΤΟ ὈΪΑΞΌ Πρ ἰῃ ΤΠΕΙΣ οᾶ56 οὗὁ ΟἿδ Ὑ68τ᾽ 5 
ῬΓΌΓΏ]56, Ἰεανηρῦ ἤορα [πὶ ἴῃ Δηοῖ οΣ 
ἸΔΟΥ͂ τὴᾶγ Ὀίοοπι ἀραίη. ΑΪ] μορε οἵ 
ΒΌ(ἢ ΤηΘἢ ἰ5 ραᾶϑβῖ, ἀπὰ ἴξ 5 “ ΤῸ ὄνοι" 
ἴλαι ἔοσ τ1Πδῖὰ ἴῃς ὈΙΔοκποβ5 οὗ ἀδυκηδϑβ 
Ι5 ΤΟϑοσν α, 
ΤΒεβε ἅσα ποῖ 81] [86 ἰπβίδῃσθϑβ οὔ βιιοἢ 

πελπηθηῖ ἡ ῃ]οἢ σου]ὰ θα Ῥχοάιοεά, Βυΐ 
ἜΧΔΙΏΡΪ65 ΔῈ ΘῃουρΡἢ ἴο ΜΠ 5ἰταῖα 

ὡς ΜΙάγαβῃκα ἀχροβίοα π πο 8 
7πά6 Ξρεῖης ἴο πᾶνε ρίνθῃ ἴο 8ὲ Ρεΐεγβ 
ἰεχὶ ΤῊΣ ΠΟΠΊΓΑΙΎ Ργοςαβ5, υἱΖ. δῖ Ρεῖεσ 
Δ τενϊδίϊηρ 51 [ἀε᾽ 5 Ἰεϊϊοσ, 5. ποῖ ΘΑΘΥ͂ 
ἴο ξοποεῖνε, Ἔβρθοίδ!ν ἴπ νίενν οὗ δε 
ἐχιδίεποβ οὗ ἴποβε ξτάνεγ 6ν}}5 ψ ΠΟ ἢ ΔΥῸ 
(ἰελὴγ ἱπάϊςαιεαὰ δηα βροκδθη δραϊηβι ἰῃ 
ἴδε Ἰλτῖοι ἘΡριβῖῖς, δηα νῃϊο οὐ 1 θην- 
5εἶνες ΠΩΡΙΥ βοπηβ ἔπη, ἱξ ποῖ ἃ ἰοῃξ 
ἔτηο, βίης [86 ἔδ]56 Ἰδοθοσβ οὗ ϑὲ Ῥεῖοσ 
δεεῖηδὰ πᾶσ δὲ ῃδηῃά, 
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ΑΚΟΜΕΝῚ ΟΕ ΤΗ͂Ὲ ἘΡΙΞΤΙΕ. 

ΤῊΪ5 πλὰν 6 β8υτηπλαυΖε ἃ 88. (Ο]]ΟΥΒ : 

ΟΗΑΡ. 1. [Ιὲ 9 δἀάγοββεά το ἴῃοβα 
ὴΟ Ποϊὶά τς |κ6 ῥσβοίουβ δι νὰ 
186 ττιῖεῦ (1, 2), γἢο τα υσροα Ὀεδοδιιβα 
οὗ (σοῦ β ρυδοουβ γϊθ ὑπο με, ἴο 
Ἰαθουγσ ψ 41} ἀἰΠρεποα ἴοὸσ ἃ ϑἰεδαν 
δάνδῃσα 1 ΠΟ]Ϊη655 (3--)). δ ρτᾶσεβ 
ἴο Ὀ6 ΤΠογβηΘα ᾿πογθᾶβα τη ηβ Κηον- 
Ἰεάραε οὗ οὖσ 1οστὰ 655 ΓΟ γιδῖ, δηά 
ἴἢοβϑ6 ῆο ἀο ποῖ ἴδιι8 στον δῖὲ δ]1η4, 
Δη Ιο56 ἴῃ 6 ΠΊΘΙΊΟΙΥ οὗὨ ἰοττηεσ βριὶ τι] 
Ὀ]Οβϑης (8, 9). ΤὨεγείοσα Ὅ6 γα ἀἱ]- 
δθηϊ (Π6 σομί 0 65) δπὰ 1 ν1}} ποῖ Ὀ6 
οριχοηῖ ἴο ΚΕΕΡ γου ἴῃ τηϊηα οἵ ἴπ 658 
1 ]ηρ5. ΕῸΣ 1 5}4}} βδοοὴ ὃ6 [κε Δ'ΔΥ, 
ΔΙ ἄεϑῖσα {Παϊ δίῖοσ τγ ἀθδίῃ γοὺ τλᾶΥ 
ΤΟΟΔῚ ψιῆδὶ 1 Πᾶνα βαϊὰ (1ο---1 5). ΕῸΣ 
γα ἤᾶνα ροοα ναιταπΐ 0 Γ ΟἿΓ ἰθδο !ην, 
Βῖηςα. ΜῈ 587 (6 1, ογὰά ἴῃ Ηἰΐξ δβίουῃ δἱ 
[π6 Τταηβσῆρυταϊίζοη (16---18). Απά [Π6Γ6 
15 θαβϑιάς [ες νγοσγὰ οὗ ρσορῆβου, ψ μοὶ 15 
ἴο ΟἴἾἶἕΟΓ ΤΏΘΠἢ ΤΟΤΕ 516 [ἤδη ΟἿΪΓ νἱϑ51 01). 
Τακε Ὠεοά ἴῖο [ἢ15 δῃπά ἰοϊϊονν 105 Ἰρῃϊ, 
ἴον ἴῃς νογας οὗ [Π6 ὑσορῃεῖβ ἀτὸ σου 8 
οὔ Μοτᾶβ, ἔοσ [ΠπΠ656 τγθῃ βρᾶκὸ ΠΌΙΩ 
Η πὶ), Ὀεΐηρ τηονεᾶ Ὀγ ἴῃ6 Ηοὶγ Ομοϑὶ 
(19----21). 

(ΠΑΡ. 11. Βαυῖϊῖ οἵ οἱ ἴΠδγα τνεσα ἔα βα 
ῬΙΟΡΠεῖβ, δηὰ ἰἴἤοσα 5}4}} στίϑα ἔα]βα 
[ΟΔΟΠΘΙΒ ΔΙΊΟΩΣ γοῖ, δηᾶ 5841} Ἰοδὰ 
ΤΩΔῊΥ ΔΒΊΑΥ, δΔηα οδιιϑε ἴπ6 ἴτὰἢ ἴο Ὀ6 
6.1] βροίκεῃ οὗ (1, 2). Βαυῖ {πεῖν Ἰυὰρ- 
τθηϊ ἢᾶ5 θδθὴ ἔοσοϑῆθνῃ ἰοηρ ἅρο, ίοσ 
1Π6ν 50.4}} π0Ὸ τῆοσε Ὧὃθ βραγϑὰ ἴδῃ ΨΈΓΘ 
Δηρ6]9 ΠΘη [ΠΟΥ δἰηπηεά, οὐ [πῃ ἴῃ8 
νοι] Ῥείοσε τ[ἢε Ἐ]οοα οἵ ἴῃ οἰτ65 οὗ 
[6 ρΡ]απΠ. Τῆς ἀεβίγασθοη οὗ ἴπΠ6568 νγγὰβ. 
ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς οπά οὗ ἴῃς α]βθ (θοῇ 5, 
Ἶυϑῖ 825 ἴῃς ἀεϊινοσγαηος οἵ Νοδὴ δηὰ οὗ 
1,οἱ τϑᾶςδε5 υ5 [παὶ σοά οδη ἀΕἸ νοῦ ἢ15 
βουνδηϊβ ουΐξ οὗ [ΠΕῚΓ {π|4]5 (3-9).. ΤΠΘ 
ΤΑΔΊ 5 ΌΥ ὙΠΙΟΝ ἴπ6 [4156 ρυϊάθ5 Ὀοῖϊῃ ἴῃ 
ῥᾶϑὶ {{π|δὲ5 δηά ἴῃ τλθβ ἴο σοπλα οδῇ 6 
ἀϊδοεσηθα ἃγὰ ἴΠπ686: [ΠΟῪ αὶ κΚ αἰτοῦ (ἢ 8 
βεοϑἢ δηὰ ἀδβρίβα ἀοταϊηίοη δηα ἀγα 9ε}- 
ΜΘ ; ΤΟΥ 5ρεδὶκς δον} οὗ ρίογιεβϑ, 0]45- 
Ῥμοηρ [πὶ 5 ΏΙΟ ΤΏΘΥ σαηηοῖ ὑπ οΓ- 
ΒἰΔηΩ, δηὰ ὙΠῚ6 ΤΟΥ ἀδβίσοΥ οἴδμοῖθ 
ΠΟΥ 5841} Ὀ6 ἀδείτογεά (το---1 2). ΤἼΘΥ 
ἀδιχῆς ἴο τανε] ἴῃ ἴῃ 6 ἀδΥ σης, δηα ἅΓα 
Ὀ]ΘΙΙΘ 65 ΔΙΠΊΟΠΡ ὙΟῸΓ ΟΟΙΊΡΔΩΥ͂ ; ΠΟΥ͂ 
Ὀοχα]α τη6 υηϑίδο]θ, δπα 1ῃ ΠΕ οονοῖ- 
Οὐϑῆ658 ἔοϊϊονν ἴπ6 Ἔχαηρὶς οἵ Βα]δαπλ 
οἵ οἰὰ (13---16). ΤὨΏΕΥ ξῖνα ῥσγομλῖβ6 Ὀυζ 
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ῬοΠόστὴ ὩοΙ ίηρ, πὸ ἐοαηίδίηβ σιτπουῖ 
ψδῖει, δῃηάᾶ οἷοι 8 νψιπουΐ ταὶ. ΤΉΘΥ 
ΔΙΙυγα Ὀγ ΠΕεΙΣ ἤπα 5ρθθοΐο5, Δηα Ῥγουη θα 
ἸΙΌΕγΥ ἴο ΤΠΕΘῚΓ (ο] οννεσβ, Ὀὰϊ ΓΠοσΆβεῖνεβ 
Δ͵6 5'ανθβ οὗ σοστυρίοη (17---19). ὙΠΟΥῪ 
ἢᾶνα οὔσα Κηόνῃ (ἢ τρῃς γὰγ, Ὀὰϊ ἢανα 
[Δ ]]6 Ὅδοῖκ ᾿ηἴο ΟΥ]], 580 {ΠΟΙ Ἰαίζογ οηᾶ 
ἷθ ΟΙΒΟ τΠΔη [Π6ῚΓ Ὀορίπηϊησ. ΤΟΥ 
[116] τ1η6 Ῥσονεσὺβ οὗ τῇς ἄορ δῃηὰ ἴῃς 
Β1Π6 ὉΥ τοαϊτυγηΐηρ ἴο (ἢ6 6ν}]} ἔγοτη ΜὩΏ]οἢ 
[6Υ Παά Ὀεδὴ οἰεδηβεδά (2ο---22). 

ΟΗΑΡ. 111.1 ντίϊα {15 βεοοπά Ερίβιῖδ 
ἴο Ρυϊ γοῦν ἴῃ τοιϑγδηςα οὗ νῇῆαϊ γοιῖ 
Ὦανο Ὀδοη ἰδυρῆϊ, ἔοσ ἴῃ6 Ππη65 οὗ ἀδῆροῦ 
βροίκθῃ οὗ θοῖῃ ΌὈγΥ Ῥτορδοῖβ δηᾶ δροβίϊθς 
816 Πποᾶγτ. ΤΠῸ 5οοβοῖθ ΜΠΠ|Π σοτὴς ψΊῇ 
ΤΠ ΠΟΥ Βοοηρθ, δὴ δϑκ, Ὑνἤεσα 15 ἴῃς 
Ῥτοπηῖδα οὗ ἢϊ5 σοπηηρ (1---4}} ΤΠΕ56 
τοη ὙΠ ΔΠΥ ἐογρόϊ πὶ ἴῃς δτῖῃ δας 
Ὀδοη ἀεδίτογεᾶ, δηᾶ 115 πτυζὲ ἀοϑίσιο- 
τίοῃ 15 ὑγοπουποθά. Ὧο ποῖ γοῦ δε |'κ6 
1Ποτω, δηᾶ οουηὶ αοά 514.κ Ὀεςάιβε ἤδ 
ἄοος ποῖ 5ΕΠΚ6 5 ΠΏΘΙΒ δὲ οὔσθ. Ἧς ἰ5 
Ἰοπρ-ϑυ βδτίηρ τΠαἴ δ τΔῪ τερεηῖ (5--- 
10). Βυῖ τἢ6 ἀαγν Μ}1} σοτὴθ ψΏΘη τη θη 
Ἰοοῖκς ποῖ ἔοσ ἴἴ, ἀπά τἴῇοϑε θογίθης5 5}.4]] 
6 5665 ΜΉΏΙΟΣ ΟὨτῖδὶ ἐοσεοὶᾶ, Μδεη 
οὐφῆϊ τὨοσείοσα ἴο να] ἴῃ 411 ΠΟΙῪ οοη- 
νευβδίίοη δηᾶ ῥοα! πϑ5, ἴπαῖ (ΠΘΥ ΤΔΥ 
ΔΙ ΑΥ5 ὯὉδ τεδὰγ (11---13).  ὲ ΟΠ Πβ 8 η5 
Ἰοοῖς ἴοσ ΠΟ ἤοαυθὴβ δηά ὩΘῪ δδγίῃ, 
νοοῖ ἀν! ]ο ἡ ρῃζδουβηθβ5; πγ1ὸῷ [Π6η 
βῃουϊα ἸάΌουΓΣ {παῖ ΘΕ τηΔΥ ὃς ἄϊ ἴο ἄν ο]]} 
ἴεγο δηὰ θὲ ἰοιῃμά ουγβεῖνεβ σιτπουῖ 
βροῖ (14). ΤΒιηῖκς (ῃαἴ (σοά᾽ 5 Ἰοηρ-5ἘΈτ: 
5 15 πιεδηΐ ἴοσ τηδη 5 βαϊναϊι!οη. δὶ 
ῬΑ] τοδοῆα5 15 ἴἢ15, θυΐ [ΠΟΙ ἃΤῈ ῥΡοῖ- 
[ἰοη5 οὐ τα Αροϑβεβ τογάς πῇ ϊοἢ ἴῃ 6 
υηϑτεάίαςι ψτοβῖ ἴὸ ΠΕ ῚΓ οὐῃ ἀεδϑισυς Ποὺ 
(15, τ6)ὴ. Βιυῖ 8ἃ5 γε αἵα μναῖηβὰ δηά 
Ἰηδιπιοίςἃ ἴακα Ὠδεξὰ τπαὶ ὑὰ (4]] ποῖ 
ΔΎΔΥ, Ὀπχξ ΤΟΝ ἴῃ γτάσα δῃά 1ῃ ἰἢς 
Κηομ]οάρσε οὗ ΟΠ τσ, ἴο᾽ ἤοτα Ὀς 4]] 
Εἴοτιγ (17, 18). 

ΤΙΜΕῈ ΑΝῸ ΡΙΆΑΟΕ ΟΕ ἮΆΙΤΙΝΟ. 

Οη ἴδ656 ἴνο ροϊηϊβ 1{||6 σδη Ὁδ 54. 
δὲ Ῥεῖοσ ν58 Ὄδχρθοίίπρ 15 ἀδαῖῇ βὅοῃ 
ἴο οσοηθ, ὈυϊΪ ψὰ αν πο οογίδίη ονἹ- 
ἄσηςα ἰῇ ᾿μαῖ γοΑσ ἢδ βυβεγοα τηδτίγτυ- 
ἄομη. ΤῃῈ τὐδάϊποὴβ οὐ ΨΏΙΟΝ τηοβὶ 
ΤΟ Δῆο 6 οδὴ Ὧδε Ρἰδοθα τηᾶκα ᾿ξ ΘΙ 
Ῥύόῦραθὶα ἴπᾶὶ ἢ6 αἀἰεὰ ἱπ οηιο, δηὰ 
(παῖ 5 ἀφαϊῇ νᾶβ δἴεσ αἹὖὸ. ὅς δπὰ 
Ὀείοτο αὐ. ο. ΕἸΠΠΟΙ τῆδη [(ἢϊ5 τὸ 
ςϑπηοῖ ρο0, μοῦ Ὡδεδα να, Ὀεοδιι5ε ἴΠεσῸ 15 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΠΟ Δ4]]υϑΐοη ἴο ἴῃς ἀεσδίιγυςοη οἵ 76τὰ- 
5416 ὶ 1η ἢ15 ἘΡΊ 5116, ΘΟ 5 ΠΥ οοποὶπάς 
ἴα ἢῈ ἀϊεα δείογε ᾿ξ τννᾶς ἀσϑιγογεά. 
1 5βθθῃ8 δἰτηοϑὶ σογίδιη ἴπαὶ Ὁγ “ Βδρθγ- 
Ἰοη" ἴῃ ἴπ6 ἤχει ΕΡίβι]6 (ν. 13) οζηδ 15 
ἰηἰοηἀοα᾽, δηὰ τ τὴῖς Ὀ6 50, ὅὸα οδὴ 
ὨαταΪγ σοποϊυᾶς οἴπεσινϑα ἤδη ἴμαὶ ἢς 
85 1ἴἢ ἴῃς βδῖὴδ οἵ ἤδη Πα ττοῖς ἴῃς 
ΒΟΟΟΠα Ἰείϊεσ, 1 νὰβ ποῖ ντῖοπ 50 
Ἰοηρ αἴζου (ἢ6 ἢγϑϊ δ5 ἴο τῆδλϊζε ἴΠ6 ἔΌστηεῖ 
ου[Ἠκ οὗ πιϊὶπά, αηα 45 ἰταάϊτοη ρῥίδοθβ ἴα 
ἀεαίῃ οὗ ἴῃς Αροβίῖς ἴῃ οτησ, 1 566 Ὲ5 
1κεῖν τῃδὶ ἢς Ιαρουτεαὰ τμδὲγὰ ἀυπηρ Πϊς 
ἰαϑὶ γϑᾶσβ οἱ θδιίῃ, ἃ5 οὔδ οὗ ἴῃ ρτεδϊεϑει 
σοηίγος οὗ 16, δηὰ 50 ἃ ρἷδος ψῃδῆσα 
ἢϊ5 ἱπδυεηοςὲ πουἹὰ 6 τοδὶ τιάε}ν 
βργεϑά. 

ΤΑΝοῦΑΟΕ. 

ΘΟΙΏ6 δἰϊειηρῖβ ἤᾶνα ἔγοῃη {ϊπ|6 ἴο 
ἔτη Ὀεθὴ τηδάθς ἴο ἀεπιοηδίταϊα [δαὶ 
Θασοηά Ῥεοῖοσ δηᾷᾶ [υἂς εγα Ὀοΐὴ οπρί- 
ὩΔ}ῚῪ ψιητίθη ἴῃ Ηδῦτγον, δηὰ ταὶ τἢὲ 
ΒΌΡΡΟΒΙΌΟΩ οὗ 50. Αταγηδὶς οὔ ρὶπαὶϑ 
Ὑ}1}1 Ἐχρ δίῃ την οὗ ἴῃ 6 αἰ βῇ συ] 1165 μι] οἢ 
Ιηδοῖ 085 10 ἴῃ σοτῃηρατίβδοη οὗ τῃ6 ἵτο 
τεχίβι Βυϊῖ τΠουρἢ ΒΙΡΏΪΥ Ἰπ Θγ Ωρ, πὸ 
ΒΓ ἢ Βροου Δ σης μᾶνα γεοῖ Ὀδθη τηδάς 
οοηὶποῖηρ. ΟἿα οὗ 1ῃ6 τηοβῖ σϑορηῖ οἱ 
ἴπΠε656 ἀἰἸβουιββίοηβ 15 ΌὉῪ ἴῃς. δν. Εὶ 
Κιηρ᾽. Βυϊ [Πουρῇ Μτ Κιηρ' 5 γεπιατκο 
ΒΌΡΡΟΥ 5ἰτοηρσὶγ ἴῇ6 ῬοκξιϊίΊοηῃ ἴμαϊ δῖ 
7ι4ς ντοῖβ δἷϊαογ ὅ1 Ῥεῖδυ, δῃηᾶ τνᾶϑ, 25 1ἴ 
ἍΕΓΟ, Δ ΘΧΡΟΌΠΔΕΓΙ οἵ σοτησηδηϊδῖοσ οὔ 
Ρατὶ οὗ 5 τεχῖ, γεῖ ἴῃς ἕδος (μαι Ὀοῖὰ 
τοῖς γετα Ἡεῦτενβ ᾿τΠηρ ἴῃ Οτεεῖ, 
δηᾶὰ 50, δυΓ6 ἴο γίνε {πεῖς ᾿πουρὴϊβ ἃ 
Ἡδῦτενν ἴΠΓΏ, 56 5 ἘΠΟυ ἢ ἴο δοοοιηῖ 
ἴογ 1Π6 ρτβδῖεσ ρογίοῃ οὐ [88 ἰῃβίδποεβ 
ΜΓ ἀγα ἴἤογε Ὀὑσουρῃς ἑογινατσά. 

ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ. 

Ῥίοτι 411 {παῖ ἥδε θδε πεγα ϑαὶά ἰξ 
ὙΠ 6 56θη ἴμαΐ, Ἰοοκίηρ αδἱ ἴῃ δχίεγιδὶ 
δνϊάθηςοα δοῃθ, γα οδηηοῖ δετῖνο δὶ οεῖ- 
ταν σοποότγηϊηρ ἴῃ 6 ΔυϊΠου ἢ Ρ οἵ 1}]5 
Ἐριβῖ]6. ΤΕ ᾿πίοσηδὶ ονιἄάθησα ἢδ5 Ὀδθῃ 
βῆθνῃ ἴο Ῥοϊηϊ ΝΟΥ οΟἰοαΓῪ ἴο 81 Ῥεῖεσ 
85 ἴῃ6 δυΐῆοσ. Βιυῖ ἴἤθγο τι565 [ἢς 465: 
ἴοη: Υ͂μαὶ 5841} τὸ βᾶὺ οοῃοεσηίηξ 15 

1 ὅδε [Ιηϊἰτοἀυοίίοη ἴο ἴδς ΕἾγει Ἐρίϑιὶς, ΡΡ. 
1όο πεαῃ: 

3 « 9)1ἃ 8: Ῥεῖος υτὶϊς ἴπ στο ὃ ὙΠουρδίδ 
δηὰ οι ἰοϊσηης ᾿εηάϊησ ἴο Ῥγονα ἴζθ ΑΓαπιας 
οτὶρὶῃ οἵ τῆς ϑεοοῃά Ερίβεϊῖε οἵ 8ὲ Ῥεῖεσ δηὰ ἴϑς 
Ἐρί5:16 οὗ [υἀς.᾿᾽ (Οἰανλῦτ ἀρε, 1871. 
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ὨΟη-Δοοορίδηοα ἴῃ τῆς δδι]οδὲ ἀδγς οὗ 
Ομπουδηγ Τῆς Ἐρ Ξε τὰ Κπονῃ 
ἴῃ ἸΏΔΗΥ͂ αυδΊίοια διηοηρ 6 Θαυὶγ ΟὮσΙ5- 
ὕλης, ἀπά ἴῆεγ οουϊὰ 566, 85 ψα ἀο, ἴπαι 
ἰξ οἰδλιιεὰ το Ὀ6 186 ψοτκ οἵ ἴ86 ςοδιεῖ 
Δηοης ἴπ6 ΑΡροβῖϊεβ.Ό 1 ψ|}} Ὀ6 5αἱά, 
λα [ποὺ Ὀεϊϊενεα 1 ἴο Ὀ6᾽ τεδ}ὶν ἃ 
ἀπίῃς οὗ ὅ: Ῥείεσ, οουϊά {Π6Υ̓́ Ἔνοῦ ἤανα 
τεραγ δα 1ἴ 85 ἸΠΟΔΠΟΏΙΟΑΔΙ ῥ᾽ Ὑ6ῖ Ποϊά- 
Ἰπῦ 1 (ῸΓ ὉΠΟΔΠΟΏΪΟΔΙ, ΤΏΔΏΥ, 845 6 566 
ἴοῖὶ ἴῇ6 τψογάς οἵ. 56 Ό1.5,. 5111 σοη- 
δἀοτεὰ 1ξ οὗ να]ιβ, δπα Οὐσ ΟἿΪΥῪ ΤΟΡΪΥ 
τὴῦϑὶ 6, παι τἴῃ6 οἸΣουπιβίδῃοθς οὗ ἴῃ 6 
ὕπιθ δῃὰ τῇς σοπαϊοηβ ποῦ ψΒΙΟὮ 
πτιπηρς σάπια Ὀοίοσε ἴπὸ του ἴῃ [Πο56 
ΟΔΙΪ ὈΠῚ65 ΨΕΙΘ 50. ἢ 45 τηδάθ 11 Ροϑβ- 
5015 Ὁ σψοῖκς ἴο ὃς αἰτουϊαϊεα δηά 
οὐΐδιη ΟΪΥ ἃ ἀουδι} δοοερίδηςς σιἢ- 
οὐἵ ΔΩΥ͂ Ξυβθιοοη οὗ νῆδὶ νὰ ἸΏ τηοᾶθυῃ 
ἄλγβ ο8}} 11ΟΓασΥ ἔογρογγ. δε ΚΗΟΝΥ 
ἄοπὶ ἴ6 ρῥτείΐδοας ἴο δῖ [κοῖς Οοβρεϊ 
ἴδ δὴν ΟΠ γιϑδη Ὑτιτηρθ, δηά οὗ 
γαπε να]ιθ, σατηθ Ἰῃῖο οἰγου δύο ἀυπης 
δε Ἰηΐληογ οὗ ἴπ6 Οδυτοῇ, δηά 1 15 ηοὶ 
ἀμςυϊς το’ υπαετειδηᾶ ἴῃδὲ οὐγ ἘΡΙ511ς, 
δ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἔτουι Ἐοπγδ τὸ ΑϑΞὶᾶ, ΤΥ 
δδγα σειηδι Πδα ἴοσ ἃ ροοᾶ ΜΨΏ116 ἴῃ Ραΐ- 
δὶ οὐϑουπίγ, πὰ σῆδη ἰδ Ὀεραη ἴο Ὀ6 
οΤς Ὑ] Δ Εἷγ Καονῃ ἴῃ6 Οἰτουτϊηδίδηςο 8 
πηᾶος ψὩΙΟῚ 1 νγὰβ ἢτδὶ 96ῃηϊ πῇᾶῪ ἤανὲ 
θδδΏ ἴῃ δοὴβ ἀδρτθο Πα ἴο ἀἰδοονεὶ 
Τῆυς ἴῃς Ἐρίϑι]ς πουἹἱὰ σοΐὴθ ἴο ὃς 
εἰλεοςθὰ υυἱ ἃ σουπτυἋς οὗ οἴποσ ψοτκϑε 
δδοιῖ ψἜοβα οὔρίῃ βϑοπιθ ὉΠΟΘΓΙΔΙ ΠΥ 
ῥτενδιὶεά, Βυϊῖ τὸ Ὀτουρῆζ ἴὰ Ἰηἴο 115 

δϑιῦοη. [Ιἴ νὰ τε ἰουηά 
τ56Π|1, Δηὰ ψΏδη [η6 ἀδγ οὗἁ «]Οβοσ δῆ- 
υΥ ατνεὰ [ἃ 85. δοσςορίδα 85 οδῃοη- 
ἸΩΩ] ὉῪῚ ἴδε 1,4Δοἀϊοσεδῃ Ο(ουης]. Απάὰ 
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ΠΟ ΜΘ ΤΟΙΊΘΙΏΌΕΙ σαὶ ψοῦκ8 ΤΕΓΟ 
τα]οοϊοα ἴτοῖῃ ἴῃς (δηοη, δηὰ γῪ ψῇμαῖ 
ὨΔΙΉ65 [ΠΟΥ γγοῖς ΚΟ, ὨΔΠγ65 ΜΏΙΟΝ ἴῃ 
Οδποηῖοδὶ δοπρίυσαε ψασα ΙρὮΪγ αἰκίϊη- 
δυϊϑῃεά,. 1 ποΐ 50᾽ ΒΙΡΩΪΥ 85 δῖ Ῥεΐεσ, ψγὸ 
ΤΩΔΥ͂ Ταϑῖ 5σιτα (Πδὶ ἴῃη6 δνϊάδηςο δἀἀυςοά 
δείογε [68 Εδίμοιβ οἵ 1,δοάϊςθα ψᾶ5 βυςῇ 
85 ἴο πηᾶ]δα ἴῃ6 ΘΧΙΘΓΠΔ] [ΕΒ ΕἸΠΠΟῺΥ ὈΘΑΓ 
οὐ [ἢ6 οἰαίτηβ πιδάθ ἴῃ ἴῃς ἴοχὶ οὗ τῃ6 
ἘΡί5:16. 

11 τηδῦ τπογείοσα ΕΠ 5 σοησογηίηνς 
6Π15 βεοοῃα ΕΡρίβ1]6, οἰαϊταίηρς ἴο ὃ6 8ὲ 
Ῥείεῦβ, ἴο Κπονῖ, Ἔευὐξῃ τῃπουρῇ γα Πᾶνθ 
ΔΟΣ 4 Πς ονἀδηςξ᾽ ρχθβογνϑα ἴο 5, ἰῃαῖ 
1 οΪά ἔτπης ἴδετε νας τνναιτδηΐ ἰουηά ἴοσ 
ἀσοορίηρ ᾿ἴ ἃ5 ψηδϊ 1ξ οἰαϊπη5 ἴο Β6. 6 
Οὐ,ΓΒΟΙνο5 σδῃ 566 ἴπαΐ 1 δΔοσοχάβ ἴῃ 56ῃ- 
σηθηῖ ]ἢ τῆς τεδοπίηρ οὗ [6 (οβρεὶϑς 
δηὰ ἴῃ6 ἘΡ 5165. φοῃοογηϊηρ ὮΝ ψῈ 
Ὦσνθ πὸ ἀοιδῖ; τῆδϊ 1ἴ8' νον οὗ τῃ6 
(γι ϑιαη ΟΠΌΓΟΙ 15. 1π ἀυτθοηθηΐ ἢ 
ἴπαὶ οὗ οἾΠΕΓ τὶ ηρβ οὗ τῇς Αροβίοϊϊς 
ἃρε, ἴπαι 11 ἢϊδ 1Πη, ἴῃ 5ῃοτί, ἰὴ 115 ρἷδος 
δλοῦσ ἴῃ6 (δηοηϊοδὶ ϑογρίυτεβ. Κγ6 
Ὦανε 566 ἴπδῖ [δε ᾿πΐθσηδὶ ον ἄθησθ ΒΊΟΝ 
Μοῦ] ἃ ἸΠΟ]1ηῸ υ5 ἴο δεςερί ἴῃς ἘΡΊ5116 85 
δὲ Ρείοσβ 15 ΝΟΥ ϑίγσοηρ, ψὯ16 τῆ α18|- 
οὐ] γ οὗ δηαϊηρ ἃ [ὭΘΟΙΥ οα ΨὮΪΟἢ 811} [ἢ 6 
ἔεδίυσεϑ Πα τηᾶτκ [Π15 Ἰοῖῖοσ οου͵ὰ ἢανο 
θεθη οχῃι ιϊεά ἴῃ ἘΠΕ ψοτκ ΟΥ̓ ΔῺΥ ἱτϊϊαῖου 
δ ψ6}1-ΠΙΡῊ ἰηϑιυστηουηῖα δ. ὙΠεογείογο 
ψὸ τεοεῖνα ἰξ δ85 δὲ Ῥείετβ της Ἰἢ 
βρίϊα οὗ τῇς ἀουδῖβ οὗ [π6 φατὶγ Οδυτχοῇ, 
ἴοσ νὰ ἴδοι οοηδάθης ἴδὶ ΠΟΥ ψνετα 
οἰδασγεὰ δναὺ Ὀδϑέοσα ἴῃ 6 Ὅοοϊκ νῶβ ἰη- 
ο]υάεὰ ἴῃ ἴῃ6 σαῆοη. Βαΐ ἀθονα 4]] γα 
ἴαΚα 11 85 ρᾶσί οὗ οὔυγ (γ βιδη Θου ΡίΓγΟ5 
Ὀδοδῦδα οἱ 1ἴ5 Βατιοην ἢ ψῆδὶ Ο χϑὶ 
(υρῆς, [1 ὈΘΑΓΒ 115 1655 ἴῃ 1156] ἢ 



ΤΗΕ ΒΕΟΟΝὨῺ ἙἘΡΙΘΤΙΕῈ ΟΘΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ 

ΡΕΤΈΕΝ. 

ΓΗΑΡΤΕΕ Ι. 
ι: Ορηρνοείρρ ἑάερε ἐπ ἀσβε ο77 112 ἱμοζεξαξέ Ο 

Οοά": φξγαξζέξ, 5 ἀξ ἐχλογίσιἀἁ ἑάωη, ἐγ ,“αἷάᾶ, 
αν φυοα τουογς, 19 »ιαξε ἐλεῖγ καὐἐέρρ᾽ τε7γέ: 
12 τολεέγεο ἀξ ἴς εαγονμέ 10 γερεφρεδεῦ ἐλέει, 
ἐμοισίρερ ἐλαΐ ἀὲς ἀδαίὰ ἐς αἱ λαμά: τό ἀνά 
τυαγνσίλ ἑάενε ἐο δε ερμσέανέ ἐκ ἐλ γα οὗ 

Ολνίεί, τοῖσ ἐς 18ε ἐγμὸ «δε οὐ Οοα,, ὁγ ἐζε 
ἐγεισίέρσις οὗ λε ἀῤοείέες ὀελοίδέπρ ἀἰς νεα- 
“είν, ἀπά ὃν 14ε ἐεείζ ον οὐ ἀξ δ αίλεν, αππαὶ 
ἐἀε 2γοῤλείς. 

ΙΜΟΝ Ρεῖει, ἃ β8εγνδηῖ δηὰά δῃ 
ἀροϑβεὶς οὗ εβϑιι5 (Ἠ γίϑῖ, ἴο τῇδιι 

ΤΙΤΙΕ. 

ΤΩ Ε|6 οὗ [Π6 Ἐρ βίας 85 σίνϑ ἴῃ (6 ΑΟὟΥ. 
ῖ5 ΟἿΪΥ ἰουπά ἴῃ ϑοπιὸ ἰδία Μ55. [Ιὲ 15 πδὲ 
ὙΒΙΓὮ 5 ξίνεῃ ΌΥ δίθρβθηβ, νυ ἢ 1]6 [Π6 Τοχῖι5 
ἘΚοςορίιυβ δά 5 “16 Αροβὶ θ᾽" δῇοσς “" Ῥοίοχγ."" 
ΤΗε Μ955. οὗἉ γτεαῖεϑβὶ δι ποῦν (δὲ, Α, Β) δπά 
τιοϑὲ τοσοηΐ οἀϊοτβ ξῖνο ΓΊ γεν “ὁ ΟἹ Ῥοῖοσ 11." 

ΟΗΑΡ. ]. 1--11. ὙὝΠΕ δροϑίοϊϊς βαϊυίδίοη 
Δηὰ Ῥγάγοῦ ἔογ ἃ Ὀϊεβϑίηρ οὔ ἴποϑε ἔοσ ψῃοπὶ 
6 νυγιῖ65, ο]οννοὰ ΌΥ δὴ θαγηοϑοῖ ἐχογίδτιοη. 
δοείηρς ἰδὲ Οοά ἢδ58 ρταηίοὰ υπΐο γου 8]] 
Κη ρ5 ν ΒΙ ἢ Ρογίδιη ἴο ἃ σοῦϊγ 116, ἰδκο σοοὰ 
Πεεά τδὲ γα ρσγονἀθ τῇ 411 ἀϊ]ροηος δυςἢ 
Ῥτᾶσοθ 8ἃ5 ΠΊΔΑΥ Ῥγοῦθ γοι ἴο δε ποῖ ι}ῃ- 
ἔγαδιϊ, ἔοσ ἘΠΟΓΘΌΥ 5}}8}} 6 ῥγονϊάθὰ ἴογ 
γοιι Δη δηΐσαηοθ ἱπῖο ἴδ6 οἴθγηδὶ κΚιηράοιῃ οὗ 
Ομηβῖ. 

1. δύρηοη Ῥεγ)] ἴῃ ἴπθ βτξὶ Ερίϑεϊθ τὰ 
δᾶνὸ ΟἸΪΥ ἴπΠ6 οὴθ6 πᾶπὶε δεν ξίνεη. ΝΠ μουῖ 
δαπη πν ἴῃ ΔΩΥ 56η56 [δὲ ἴΠοτὸ νγὰβ ἃ Ροίγί πη 
δηά ἃ ῬΑυ]πὸ ρασΥ ἴῃ ἐδ ΘΑῪ σὨυγοῇ, 1 ΤΑΥ͂ 
δε καϊμεγεά ἔτοπι νμδὲ 858 Ῥδι] βαυ5 (Ο δὶ. ἰ1. 
7) οὗ ἴπε ““Οὐσοθροὶ οὗἩ ἴδ οἰγουπηςιϊδίοπ θείην 
ςοχηπλ το υπΐο Ῥεῖον," [Πα ἢ 116 ΒΟ Αρο- 
58.1168 Ἰλδοιγοὰ ἴῃ [Π6 584π|6 ϑβρίγιξ δηὰ νναϊκοὰ 
ἴη ἴΠ6 βᾶπιο βίθρβ, ἴπ6 ϑοη οὗ [οπδᾶϑβ ννᾶϑ3 τεςοξ- 
ὨϊΖοὰ πιοϑῖ σοιηρ οίοῖυ Ὁ ἴπ6 ΟΠ τ ϑιϊδη5 νῆο 
Ὀεϊοηρεά ἴο Πἰβ οὐνῃ παξῖίἼοη. Απιοῆρ ἴποπὶ ννὸ 
οΔη ππηάειοίδηά ἴῃδῖ ἢ6 ννου]ὰ Ὀ6 κποννη ΟΥ̓ 15 
]ἐνσιϑἢ 45 ννεὶ] 45 ὈῪ ἢ15 Οτσεεὶς παπιθ. νην 
ἴο σδγοθοβ οὗ τηϊχοὰ ἰενν δηὰ Οδηΐ]ε5. Π6 
σΟΙΩΌΙΠ65 Ὀοΐἢ Ὡᾶτηδ5 δπὰ ς4]}5 ΠΙπιϑοὶ ἢ δ᾽ πιοη 
Ρεῖεσ. Ὑἢα υπίοηῃ 18 4 ἴοκοη παῖ [ενν δπὰ 
Οταοκ νοῦ ΓΑρΙ ἀἰγ Ὀεπρ πιδάθ οὐἊ ἴῃ Ομηβί. 
ΤΠ Ῥεβί βιιρροτίθα οὔ ΠΒΟΡΥΔΡὮΥ οὗ {πε ΠαΠῚΘ 

ἴῃ 1ῃ]5 νεῦβε 15 ϑγριοη. ΤῊ] ἰ8 ἃ βίγοηρ πιᾶσκ 
οὗ ἃ Ϊοννϊϑῆ μβαπά. [15 ἴῃῆ6 ἔοτπτῃ ννῃϊοἢ της 
ΕἸ ΧΧ- αἰννᾶγϑβ βῖνεβ ἔοσ ἴϑς πᾶπιὸ οὗ {Π6 ραϊτ- 
ἀγοὴ δόηεοη (Οεη. χχῖχ. 32, ζζο.), δὰ ννῃϊςῇ ἴῃ 
16 Νενν Τ εκίδπιοηϊ 15 νυττίοη (ον. νυ}. 72) ἃ5 
ἴΠ6 πᾶπιὸ οὗ {π6 ἔτι ς4]1εἀ δῇογ ῃἰπι. 1 15 4150 
ἴουῃά 845 186 πᾶπιὸ οὗ ἴδε 5σοὴ οἵ Ηδλγῖπι (ΕΖτὰ 
Χ. 31), 1δουρῇ ποτ [6 ΑΝ. μδ5 δόέριεοη. 

ἴΙ͂π τῆ6 Αροστγρδᾶ ἴπ6 παπῖο οὗ [6 Μδοοβθοθδη 
Ῥγίηςε 15 νυτ θη Σίμων (τ: Μᾶςος. ν. χγ, δτς.), 
ἘΠου ἢ Οἡ [8 οοἷπβ [ἃ βἰδπάς ψἱἢ ἴῃ6 5δπιὸ 
ΟΥΓΒΟΡΤΔΡΗΥ 85 ἴα πᾶπιὸ οὗἉ ἴδ ϑοη οὗ Ϊδοοῦ 
(566 Οὐδϑϑηΐῃ5, 5. Ὁ.). [Ι͂ἢ ἴπῸὸ Νενν Τοκιδηγοηῖ 
Συμεὼν 15 ἰουπηά ([μπΚὸ 1ἴ. 2ς, 34) 45 ἴδε πᾶτῃο 
οὗ ταὶ ἀροὰ πᾶ ψο τοοεϊνοὰ οὖσ 1 οτὰ ἴῃ 
ἴῃς ΤείιρΙ]ο, 4150 οὗ ἃ ϑοῃ οἵ [υἱἀλ 'π 81 [Ἁ{ἰὐϊοὶς 
ΘΕεΠΘΔΪΟΡΎ (]. 30), ἀπά οὗ δίπιθοη οδ᾽ θὰ Νῖξεσ 
Αςῖβ χιι. σ). [15 αἷϑο ξίνθη 45 86 ἕογι οὗ 
τ Ρεΐοτ᾽5 απὸ ἴῃ ἴπο δοςοιιπὶ οὗ τῃδὲ ροεὺ- 

᾿Πατῖν [οννϑἢ ἀβϑοτη ὈΪδρο, [ἢ6 σουηςὶ] Βεϊά (Αεἰ5 
ΧΥ, 14) σοποογηηρ ἴδ οἰγοιπιςϊδίοη οὗ Οεη- 
Ε1ὲ5 σοηνοτίοθα ἴο ΟἩ γι ϑ δ! γ. Ετοσι 18 ΐς ἴἃ 
νοι] ἃ 8θὸπὶ παῖ ἀπιοηρ [εὐνν8 {Ποηηϑοῖνεβ 186 
ΓᾺ]]ογ ἔοτῇ δγνηεοι νγᾺ5 τποβῖ υϑο, δηὰ τνου]ά 
Ὀ6 {π6 πᾶπιὸ νυγιτίθη οὐ σοϊϊρίοιιβ οοσδϑίοης δηά 
ἔξω ϑο]επίη ριυγροθοθ, ἢ 116 ϑύποη γᾶ ἴδ6 
ἔογπι πιοϑὲ οὐγτεηΐ ἰη {δεῖ ἱπίογοουγϑο τσὴ 
Ὠοη-Ἶονν5, ἀπὰ ψουὰ 6 ετπρογοὰ ἴῃ ἰδ 
ΟΓΑΪΠΑΣΥ͂ ἰγδηβδοϊίοηβ οὗ 116. Ὁ ΒΕΙΠΟΓ πὸ 
Ἀ5ΟΥΡ6 {Π6 ι,96 οὗἁ [815 ἔοττῃ οὗ [6 δῆλα ἴο [ΠῸ 
Αροβί!α Βιμηβοὶ οὐ ἴο δῇ ἀΠΊΔΠΙ ΘΠ 515, 15 Οὐ- 
ΟΌΓΓΕΠΟΘ 50.115 νγο]] ἢ νν δι να ΠΊΔΥ σοηςεῖτε 
ἴο ἢᾶνὸ ὕδθη {πὸ βιιστουπηάϊηρβ οὗ δ. Ῥείΐοσ ἴῃ ἢὶ5 
Ἰδαῖον 6. Με Κκηονν ἔτοπι Οὐ )]. ἰϊ. σσ δον ἢκ 
ν 45 ἰπο]ποὰ ἴο οἸἱπρ ἴο Ἔνοσγίμίης νυν ἢ νγᾶϑ 
1οννϑῃ. [ἢ ἢΪ5 ΓΙ 5 ΓΥ ἴο ἴδ σοηνογίβ ἔτοτι 
ἢϊ5 οὐση. πδίοῃ πὸ νουϊά δ ᾿ἰκεῖγ ἴο 81] Βϊπ|- 
56} , ἀπά ἴο δὲ ς᾽] οὰ οἔοίδετα, Ὁ. (μδὶ ἕογαι οὗ 
ἢ]5 ΠΔΠΊ6 ΨΠΙΟΠ νγᾶ5 ΓΆΣΏ] τ ἔτοπὶ {πεῖν δηςιθηΐ 
δοπρίυγεβ, δηὰ ννϊςἢ οςουρίεδα ἃ ΡΪδος ἱπ τΠεῖγ 
ΠΑΙΟΠΔ] Ὠἰβίοσγ. Ὑοὶ [815 ννου]ὰ ΟὨΪΥ Ὀς ἴδε 
(ςΆ56 ἔογ ἃ Ἐπ|6 ν 1]6, ὉΠῈ}} (Π6 Οὐοβροὶ πλιτὰ- 
ΕΠπνὸς δὰ ςοπιο ἱπίο εἰγοι!δίίοη. Αἴἔον ἰδλῖ 
{ἰπ|6 ΔΩΥ͂ Ὑυγιῖοῦ, γΠ0 τρδϊ πᾶν υπάογίλκεη 
ἴο ρυΐ ἐοτίῃ (ἢ]5 ΕΡΊ 5.16 ὑπάογ δὲ Ῥοίου᾽ 5 ΠΔΠΊΟ, 
νου] πᾶν Παά ἴὴ6 δοϑὶ σῆδποθ οἵ ρδϊπιπς 
δοσορίδηςθ ἔου ἵξ, 1 ἢ6 δὰ πιδάδδ υ6 οὗ [ποθ 
ἔογπὶβ ννςἢ ἴδε Ενδηρο δῖ οτρΙΟΥ Ὄχοὶυ- 
βίνεὶυ. Α ἔογχοσ ουϊὰ δϑϑυγθαυ πᾶνο πιδάδ 
ἢ!5 ἔοστη οἵ ἴπε πᾶπηὲ δοοογὰ στῇ (δαὶ ἐπι- 
Ρἰογοά ἴῃ {πε ἤγβι Ἐρίβεϊθ, ἀπά ννου]Ἱά πότε 
μᾶνὸ ἀορατῖθα ἔγοπι ἴπῸ οὐ ΒοτΑΡΕΥ ἑουπά ἴα 
ἴδε Οοθροεῖϑ, 



ν. 2. 

τῆι ἢανς οδιδιπεά 1ἰἶκα ργεσίουϑ ἐδ ἢ 
σι ἢ α5 τὨγουρη τὰς Τρ οου5Π658 οὗ 
Οοά λπά ουτγ δ ἡ οἷ ] 6505 ΟἸγίβε: 

Τῆυβ [815 ἤγϑοὶ ᾿νοτὰ οἵ ἴἢς ἘΤΡ ϑ[]6 566 ΠῚ5 
ἴο ὃῈ δὴ ἰηἀϊοδίοη [δαὶ [6 Ἰείῖεσ 15 ποῖ 186 
σοῖς οὗ ΔΩΥ ἕογεγ. ὟΝ Πόσα 50 {Π||6 15 Κποννῃ 
οἵ 86 Βισίοσυ οὗ πὸ Ερίϑί]θ ἔτοπι ὀχίογηδὶ 
εὐάεηοο, ἘΠ δοσυχηδίοη οὗ δυο Ροϊηΐβ οὗ 
ἰηΐοηδὶ ἰοσ ΠΟΥ ϑθεῖ5 ἴπ6 Ὀοϑῖ, ρεγῃδρϑ {Π6 
ΟὨΪΥ, ἄηουσοσ {πὲ σδη Ὀ6 ρσίνεη ἴο ἴποϑ6 ννῇο 
νυ] ὰ Δϑοῖρη ἰ]5 ΕΡΙ5116 ἴο ἃ ἰδΐο ἀδίθ δηὰ 
ἴο Δποῖμεσ μαηὰ ἴμδη [δὲ οἵ δὲ Ῥείΐοθγ. 

4 πγυῶὲ πα απ ρου] ΤὨΪ5. ῥτθςῖθθ 
οοπδιηδίίου 15 ἔουπά ἴῃ πὸ οἴπεγ δροβίοϊϊς 
β]υἱδίίοη, ὍΘ ποαγοϑί Δρργοδοῇ ἴο ἰξ 15 ΤΊΣ. 
11, ΒοτΟ δὲ δι} “8115 ὨΙΉ96 ΙΕ 668 βογνδηΐ 
οἵ Οὐὰ δηξ δὴ ἂροβίϊε οὗ εϑιιβ (ἢ γὶϑι." ΤῊΘ 
ἰοπθετ ψοτὰ, υϑοεὰ οἴξηῃ Ὀγ δὲ Ρδὶὶ] (Άοπι. 
να ΡΒΠ. 1. τ, ὅζο.) δηά πῆοσε ἜΧδΟΥ 
τεηάδετοὰ δοπά- ἰσυε, ἰτΑρΡ] 65. {π6 σπγο ἀθνο- 
ἴἰοη οὗ [6 βεγναπὶ ἴο ἢϊ5 1ἃ,οτάὰ, ἴδθ Ἰδίϊοσ 
μϑ βευϊο ἴῃ ὙΏΙΟΒ 85 ἀδσνοίίζοη εοηραροὰ 

ἐδε ῥγεωίοια 7212] Ἐδίδοσ, ἃ ξετργεείοις. 
Τρ ΟΥΙΡΙΠ2] 15 ΟὨΪΥ οπὸ τνογά, ὑῇϊς ἢ ἀοα5 
ποῖ ΟΟΓΌΥ οἰβαννβοτε ἴῃ πο Νενν Τ εϑϊδπιοηῖ, δηὰ 
πορὶε5 τὲ [86 ἔδἢ δάπη5 411 ἴθ ψῆο 
ᾶγα σεοοινοεὶ ἰ ἴο [86 βᾶπὶὸ Ομ εϑεϊδη ῥγὶνὶ- 
ἰερες, δηὰ 15 ἴον ἴΠδλί σρᾷϑοῃ αὐδάς ῥγεείομ:ς ἴο 
ἴμεῃῃ 411. [{ 15 αἴδοὸ αὐῤδῥε φγεείοιιςΣ τὨγου Ρἢ 81} 
᾿π|ν, ἴο ἴΠοσο ῃο γε σϑοοϊνοὰ 1, δηα ἴο 4]]} 
(δοθε ψῆο 5}}4}} μογθδῆῖοσ ἀο ϑο. ὙΤδὸ μι ἥϑ οὗ 
(μησὶ ἅτὲ {πὸ Η πλβε! τ, “6 [Π6 βᾶτηδ γεβίογαάαυ, 
ἰοάλγ, δηὰ ἔογ ενοσ."" Βιῖ ᾿ξ 5 ποῖ πιϑδηΐϊ 
(δλῖ ἃ}} σσῆο τϑοεῖνο [86 ἢ ργοῆξ θην }γ 
ἴδεεῦγ. ὙΠῸ ΖΔ 15 ἴῃ6 ορεηοά ἀοογ, [δ6 
ΡΤΌΡτεββ παδάς ἴῃ (ἢ γι βεδη 1 αἰ ἔῖεγβ δοςογά- 
τῷ ἴο ἴδο 056 ννῆϊοἢ 15 ἴῃ ὁδοῦ οδᾶ56 τηδάθ οὗ 
ἴδε ξοοὰ »Ἱἢ οὗ σοά. 
.)κὉ] ὝὙὍΙ5 15 ποῖ ἴο Ὀ6 υπάετεϊοοά οὗ ἃ 

ζοηστεῖα ἔοστῃ ΟΣ ὑγοίεβθίοη οὗ Ὀοϊϊεξ, ἰῃ νι ἢ 
δέηϑε πίστις ΟΔΠῚΣ ἴο 6 υϑεὰ ἴῃ ἰφἴου {1Π|65, 
δυΐ οὗ 1848 “Ἅ Ξυδείδηςε οὗἩ (μίπρϑ μβορεὰ ἔογ 
δικὶ εὐϊήεηςς οὗ (πίη; 5 ποῖ ϑεεη " (Ηθ6ῦ. χὶ. 1) 
ὙΠ ἢ δἴοπα σδῃ 6 βροΐθῃ οὗ 85 ἴδε δ εἴ οὗ 
Οοὐδβ τἱξμίεοιιβηεββ, ΤῊΣ ττοσγά τεηάογοὰ οὐ- 
ἰαπεά (λαχοῦσιν). ᾿ΠΠ ΓΑΙ, γεεελυεά ὁγ ἰοἱ, ἴῃ.- 
ἀρλίες ἐπδῖ 115 ἢ, τυ ἢ! ἢ ξοστηβ (Π6 ἔουπάδ- 
ὕοη οὗ 6 (ἸἸσιιδη 5 11ἴρ, 15 ἃ γνὮἕἔοΕο οὗ Οοάϊπ 
τᾶς, ἀπεὶ ηοΐῖ οὗ πιοῦϊ, ΟΥ̓ ὈΥ͂ ᾿ΓΔηΞΠΊ 59 οη. 
[ἰ Ξδου) θῈ ποδερα 4͵5ο {πδὶ {πε σοηϑιγυςξίοη 
οἴ λαχεῖν Βοτα ὙΠ δη δοουβαῖνο πᾶς ᾿ῖ5 ΟΠΪΥ 
Β6ΓΔ} 6] ἴῃ Ὡς Νενν Τεβίδπιθηξ ἰπ ἃ βρεεςῖ οὗ 
δὲ Ρείες (Αςἴς 1. σ7). 
«τ .}] [5 ἴδϊ5 Ερίϑεῖς δά ἀγοϑθθά ἴο (ἢς 

ΞαπιῈ τελύειβ 845 6 ἤτσ ἡ ὙΤΠο τοῦ Βρο Δ κ5 
({ι. 1) 85 1 1}|5 σγεσε 50, Ἅδην ἴ᾿ ἃ “ βεοοπά 
Ἐρίπεϊο :" 4150 ἰπ ν. τό οὐ [ἢϊ5 σῃαρῖοσ ἴξ βθοῖηβ 
ἴο ὃς πρὶ] (μδὲ ποτα μδὰ θεθῃ βόπῖθ ργὸ- 
ΤΟΙ ᾿ἰολΟ πρ σίνοη. ἴη ἰπδὲ σϑϑὸ [6 χτοίου- 
ὅποε ἴῃ ἐς ΓΠΔΥ δ ΟὨΪΥ ἴο Ὠἰπηοο1 δηὰ (ἢς τοί 
αἴ ἰδ Ὑχεῖνο το δὰ ὕδθη ἢχϑί οἿδι]δὰ ἰπῖο 

1, ΡΕΤΕΝ. Ἰ. 

2 Οτᾶςα δηά ρεᾶοα δὲ τυ ἰρ]1εἀ 
ππο γοὺ τῆγουρῃ τῆς Κπον]εάρε οὗ 
Οοά, πὰ οἔὨ 6518 οιἷιν [,ογὰ, 

Ομ τς 5 Ομυγοδ ἔτοπὶ [υἀδίση. Ηδ νουϊά 
5ΔΥ ἴο [5 τεδάευβ "" ὟΝ ὁ γορεϊνθά {Π6 ἔα! ἢ ἔτοπὶ 
1Π6 1105 οὗἨ [6505, θυϊ 1ποιυρὴ Ης ἢδ5 βοπο ἰηΐο 
μοᾶνθῃ, ἴπ6 δι 15 [6 54Π|6 85 δυύθ, δηὰ οἵ 
1ῃ6 54Π|6 βΑνπς νυἱτίιιθ.) Βιυιῖ 845 ἴΠογθ 15. πο 
δἰδίεπηθηϊξς τδάς δουῖΐ 1Π6 γοϑδγϑ ἴῸΓ ὑνΠοπὶ 
1 νγᾶς Ἰηϊοηάοά, ννὸ ἡδϑὰ ποῖ παᾶττονν πο [ππ|15, 
ἔοτ [6 ἀδηῆρειβ ἀραὶ ηϑῖὶ νυ ῃςἢ [ΠΟΥ ἀγὸ τναγηθὰ 
νου] Ὀοϑεῖ 81} [6 ΟΒυτοἢ ΑἸἴκὸ: 1[ἴ Θϑοιη5 Ὀοιοσ 
τπογοίοτε ἴο ἴακο ἴπς Εριϑί]ϊθ 45 ἀδειρηθα [ὉΓ ἃ 
ννϊάο οἰσο]θ, 85 [86 Ἰδῖοσ ἰγδάϊίοη νης ἢ πατηθα 
[1 ““ σφῖῃοῖ!ς " ᾿πλρ]|165ὅ. ὙΒοη ἴΠ6 ἜΧχργοϑϑοῃ 
«αὐ Μου]ὰ ἱποϊυάς (πὸ Αροβίὶε δηὰ 4]} 
[δοϑ6 πιο θοῖϑ οὗ [6 ΟΠ γι αη ΟμυτΟἢ ἀπιοηξ 
ὙΠ Οπὶ Ὧθ ννᾶ5 Ἰδθουτης νυν δοη ἴῃς ΕΡΙ51]16 ννᾶ5 
νι, [ἢ ἔὸσ 1]υπιταῖοη, νγα σα ρροϑο δϊπὶ 
τ ρ ἂ Ἀοπὶθ ἴο ἴΠ6 ΓΟ γι ϑιϊδη5 ννῃοτ ἢ6 
Κηονν ἴῃ Ῥσχοσοηβιϊασ Αϑ51|84, {π6ὸ ννονς νουϊὰ 
ἱπαπιαῖο ἴπδὲξ {6 ἔδτῆ ννᾶὰ8 οὔθ δηά τὴ 
58Π|6 δηὰ οὗα [κ6ὸ ρονγεῦ ἴῃ 4]1 ἴῃ6 σῃυ τ ἢ 65, 
βδαϊναϊίίοη οἤεγοὰ ἴο τηδηκίηα ἰῆγουρ ΟΠ τίσ 
ου ΨἜοπι (ΠΟΥ μᾶτο Ῥο]ονυθά. 

ἐῤγομσὸ δε γί δίεομςποι.  Βεῖίοσ, “15 ἴδ 
τ Ὠϊοουβηθβ5.") ὍΤΠΑΐ 5, ἴηΏ {π6ὸ τὶρῃίθοιβ 
ἀθδ!ηρ οὗ σοά νὰ θη. Το ᾿υάξο οὗ Δ]] 
16 φασί νν}}} ἀο τρῃϊ, δηᾷ υὑπάον 16 (ἢ τῖ5- 
ἴδῃ ἀϊσρεηϑαίίοη δά πη15 411 Ὀδ ον σα ἴο 6414] 
τ ν ]ορος τὨγουρὴ (1. Τῆθ σαυο5 Ὡς ἢ 
Ῥγενοηῖ ἴθ ἔγοπι ἘΔ} ῥσγοβίηρ ἘΠΟΓΕΌΥ 
ἃῖ6ὸ ποῖ οὗ Οοά. Ηε [5 πο τσεϑβρεςίεσ οὗ 
ΡΟΙΞΟΙ5. 
9 Οοά «πᾶ ομγ ϑαυίΐίοιν ὕες Οργμ] [Ιὶῃ 

ἴπῸ Ὀεβὲ Μ55. ἴππ ργυποιη 5 ψὰ Οοά. ΤΠ 
ἰγδηϑιδίίοη δῃοιϊὰ ὕθ, οΚ"Γ, οτσ Οοά ἀπά ὈΔ9 
δαυίοιν ὕες Ορνγμ,. [τ 15 ᾿πάθεα ροβϑίῦϊα ἴο 
οχρίαΐη Ὀοζἢ Οοά δηὰ ϑδαυίομν ἤΘΓῈ 45 {{π||65 
δίνεη ἴο [6515 Ομτϑῖ, ἀπά 50 ἴο σϑηάεγ “' ΟἿ Γ 
Οοά «πὰ ϑανίοιγ εβιι5 (ἢ γιϑιὶ." Βιυΐ 45 ἴῃ6 
ἘΔΊΒΟΥ δηὰ [6 δοὴ ἃγὸ βρόκοη οὗ ἰῃ Ἴοπίγα- 
ἀϊδεϊποῖίίου ἰῃ {π6 ποχὶ σγόῦϑθ, ἴἴ 15 Ὀείίοῦ ἴο 
ῥγέβεσνο (ἢ ἀἸϑΕ ΠΟΘ. ΠΟΙῸ αἴϑο. [{ 5ῃοιυ]ά 
ΤΑΟΓΘΟΥΟΓ 6 οὈϑεγνοὰ [δὲ ννγὸ πονσῇογα οἶδα 
πηὰ “Οοὐ «πὰ ϑανίουγ᾽" υϑοὰ οὗ (ἢ γίϑβί. 
“1 οτά πὰ ϑανυίοιυγ᾽"" οσσυγβ ἴῃ [ἢ15 ἘΡ᾿5ΞΕ16 
((. σὰ, 11. 18) δηά οἰβοννῃοσε ἰη ἴῃ Νοὸνν Τὸ5- 
ἰλπιοηΐ ΕΥῪ ἔθ  ΠΘΠΕΥ. 

Ὡ. Ογαεε απά ῥϑασε δὲ γι ρἐοα μπίο γομ] 
ΤΠε ογάογ οὗ ἴῃς Οτθοῖκ 15, "" Οσδςς υπἴο γοῦ 
ἀπά ρεᾶςθ θὲ ταῦ] ρ]οἀ,᾽ δηὰ 15 ἴῃ6 ἐχδοῖ 
ῬΏΓασο οηρίογοὰ ἴῃ τ Ῥεῖ. '. 2. στε δον- 
ΟΥΟΓ ἴξ 5 ΠΓΕΠΕΓ Ἐχρ δηθὰ μον ἔπ6 ρτᾶςο δηὰ 
ῥῬθᾶςα σδῃ Ὀ6 τα] ρ] Θὰ, 

ἐῤγοισ ἐδε ἐποευϊεάσε] Βεῖζος, 11 ἐδε ἐποαυ- 
ἰεάσε. ΤΌΘ ποιῃ 15 οπ6 τηυςἢ υἰϑοὰ ὈΥ 81 δι] 
πη 6 ΕΡ 51:16 ἴο ἴῃ (ο]οβϑίδηβ (]. 9, το, ἰὶ. 
8, ΝΠ. 10) ὅπά ἴῃ ἴδε ΕΡί5[1ε5 ἴο “ΤΊ ΠΟΙ Υ 
σ ΤΊμη. 11. 4; 2 ΤΊμ. ᾿ἰ. 2 ς, 11. 2) ἀπά Τιξ5 
( 1) ἃ5 ὙὙ611 45 ἴὴ ΟἾοῦ οἷδοθϑ. [{ 5 1 Ε68 
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4 Ασοογάϊηρ, 45 [8 αἀἰνπθ ῥΟΥΤΕΓ 
μδῖὴ ρίνεπ ὑπο 18 4]} τϊηρβ τῃδί 
βεγίαιπ ἀπο 1Π{πλη ἃ ροα] Πε88, τὨτοι ἢ 

ἃ 5ϊΔγ στον ἴῃ Κηον]οίρο, Δ δάνδῃοδ 
βίερ ὉΥ βίερ, ποῖ Κπονηεάρε σπιδίυγεά Ὀὰζ ἐνὲσ 
τιλίυπηρ. ϑεσδη υπάετοίδηά Βουγβυοῖ  γογὰ 
νου] σοτηθ ἴο δ6 σβοθθη ΟΥ̓ (6 ΔΑροϑεὶεβ ἴο 
ἀεοοῦθο ΟΠ γϑείδη ἱκηοννδεέρο, τνβεη {86 5'μη- 
Ρίες νγοσά ἕοσ κηον]εάρε (γμῶσις) μδὰ Ὀεσοῖης 
Ἰἀοη πο σι ἴδ Βογοῖοδὶ τοδοδῖηρ οὗ 86 
ΘΑΙΪΥ Οποβῦοςβ, ἀπά 50 ψἘ1]16 γνῶσις 15 ἕουπά 
ἴῃ δῖ Ρείοσ᾽ 5 ἤγχϑί Ερίϑέ!β, ἐπίγκωσις 15 ποῖ, 
Ὀοοδιιθο ἴΠ6 πορὰ [ὉῸΓ δυςὶ ἃ ἴετῃ δδὲ ποὶ 
εδσοα ἀρρασεηῖΐ βοὴ {π6 ἤγϑὶ Ερὶϑῖ]Ὲ νγῶβ 
τ τθ, δυο} Κηονίθαζε 25 ἔθ (ΟἸοβίῖοβ 
Ῥτοξοδϑοὰ ἴο πᾶν νγῶ8 ἃ κπονίοάρο ““ἴῆδῖ 
Ρυβεῖῃ υΡ,᾿ Ὀεσδιιϑο ἰἴ οἰδιπηοά ἴο Βανε σοδομοὰ 
Δη. Θλϊοηοα εησο ΠῸ δάνδησθ νγᾶβ προάθά, 
ἐπίγνωσις 15 ἃ Ῥὑγοίεϑξ ἀραῖηϑὲ βυιοἢ [ΘΔΟ ην ; 
ἴξ Ἰπλρ] 165 ἃ φοπϑίδηξ βτουσ ὈΟΙΏ ἃ5 106 
δηὰ ᾿ηἀἰσροηϑα Ὁ ]6. 1. 1ἴΠ18 σοηῃϑίδηϊ ᾿ποσθᾶβ8θ 
οὗ [6 Κπον]εάρξε οὗ Οσοά [γουσῃ ΟΠ τσὶ (πο 
Ιλ Το υηΐο ἴπε Ἐδίμοσ Ὀὰξ Ὁ Η]τι) 
508}} Ὀ6 ἔουπά ἴδ ἀριιπάληςθ οὗ ρϑᾶςε ἔογ 
ὙΠ ΌΓ ἢ δὲ Ῥεῖεσ ὑγαγβ. ΤῊ βίερϑβ οὗ [815 σγονσίὰ 
ἴῃ ζγᾶσθ, δηὰ σοηῃϑοαιθηΐ ροᾶοο, ἀσὸ δεῖ ἔοτία 
δῇῆογιννατάς ἴῃ σ΄. ς----8. 
ει ομν 1ον] “ΓῊΪ5 15 Δῃ ἀπυι5ι8] οχργοθ- 

βίοῃ ἔουπά ΟἾΪΥ δοῖδ δηὰ ἴῃ Ἀόοπι. ἵν. 24. 
Αἷι ᾿πιταῖοσ σουϊὰ μᾶνε υυτ!τδῆ ΘΟΙῚΘ ΠΊΟΙΕ 
ςΠοπλποη ἔογπι, ἀπ ννουἹὰ πανὰ ἰηϊτοὰιιοορά 
Οὐχί Ὀεΐοσο οὐ δἴϊεσ ὕεως. ἼΘΙ 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
5ΟΠΊΘ ΘΠ Ρἢ4515 ἰηἰεηἀοά ὈΥ [Π6 Ροϑιτίοη οὗὨ 186 
Ῥιοπουῃ ἡμῶν νὰ ΒΓ ἢ [86 νοῦϑε σοηοϊι 65. 
]εϑ05 15 ομσ [νογὰ ([Π6 Ἰνογὰ οἵ ω), ἔοτ ΗΙἰ8 
ἀϊνηθ ρόννοσ δίῃ ρτδηϊοά ὑπο ὦς Ηἰβ ρὑτὸ- 
οἷοι 5 Ῥγοπιίϑοβ, δηὰ Ηδ ᾽δ5 οδ᾽ἱοὰ ὡς ὉῪῚ Η!5 
Οὐ Ρίουυ δηά νυἱγῖιιθ, δπὰ 50 Ηδ σΊΔΥ οἰδίστα 
5 ἴον Ηἰ5 ᾿ἰορογλθη δηά ἔδι }1] ϑοσνδηξβ. 

8. “εεονγαΐμς αΆ δὲς ἀδυΐπο βοαυέγ, δς.} 
Βεῖίον, βοοῖπα ὕὉἈπαῦ Η;: ἀυΐπο ῥοαυεν, ἄζς. 
ὙΒΟΙΘ 185 πο ςοιηραγίβοη "πῃ ρ δὰ ἴῃ ἴῃς 5εη- 
ἴθηςθ. ΤῊ ργαγοῦ ὨΙΓΘὮ (Β6 νυτῖῖοσ μᾶ5 υἱἱογρά 
ἰῃ ἴδ6 ῥγόνυοιϑ γ γθα πϑοᾶθ ΟὨΪΥ δαγησϑί Ζεδὶ 
ΟἹ ΤΔΠ5 Ῥαγί ἴο ὑτίηρ δῦοιϊςζ 115 ΔΙ ΠΙπηθηΐ, 
“πὸ Οοα [85 ρίνθη οἡ Ηἰ5 5146 ἃ1}} {πὴρϑ ἰδαΐ 
[εηὰ ἴο 15 ᾿πογϑᾶϑο οὗ ὅτδοθ δηὰ ρεᾶςθ. ΤΠ 
ςοηϑίγιςσςοη 15 (ἢ6 53 πὴ6 45 ἴῃ 2 (ὐυ. νυ. 20, 
“Ὁ ἾΝον ἴδῃ ΨΜ͵Ὶ ἴδ διῃδϑϑδάοσβ ἔοσγ (ἢ γιβῖ, 
“φες ἐδαὲ (οὐ εἱπεοθ)ὴ Οοα ἀοίῃ Ὀόϑθθο ἢ γοὺ 
ὉΥ υ5,᾽ ἄς. 

ῥὶς ἀϊυΐπο βοαυεγ] Ἡδτο ΗΙ ϑθεπὶ8 σηοϑί 
ΠΕγ τείοιτοὰ ἴο [}εϑυ5. Ηδὰ ἴδμο Εδῖμογ Ὀθθη ἴη- 
ἰεπάδα ἴπογὰ ννου]ὰ μάν Ὀδθθη πο περὰ ἔογ ἴμ6 
δα]δςῖνε ἐμοΐπο. ὍΘ ἀϊνίηθ ροννεῦ οὗ 6β5ι15, 
δαῃὰ (δὶ Ηδ ἰ5 δὺϊς ἴο σγαπὶ ἴμοβςο διηρς 
ΜΏΙΓΙ Ραγίδίη ὑπίο Ἰϊξρ, μδὰ θδθεη ονϊἀθηςοὰ ὈΥ 
Ηι5 τεϑιυγγθοΐίοη, δηά τὨγουρὰ (Πδῖ τοβιστεςς- 
τἴοη ΟΠ ΓΞ 4η5 ἀγὸ Ὀεροζΐθη ἀρδίη ὑπΐο ἃ ᾿ἰν 
ἢορε (1 Ρεῖ. 1. 3). ΤΠϊβ ἀϊνίηθ ροόννοσ οὗ 16 
ϑοῦ οἵ Μδὴ ψουϊὰ ς4]1] ἔογ πιαυκοὰ δ ρῃδϑι5 

’ 

1, ῬΕΤΕΚΙ Ι. ἶν. 3, 4. 

ἴΠε Κπον]εάρε οἵ Πἰπι (πλὲ δι ςΔ]]εἀ 
1.3 ἜΡΩΣ ληὰ νἱστιε : 

4 ὟΝ ΒΕΙΘΌΥ ἃζὲ ρίνθη τἰπίο 5 ἐχ- 

δἱ ἃ {{π|6ΔῈ Βθη τηθη ὙγΕΓῈ ΤΟΔΟῪ ἴἰο ἄδην [ἐς 
“ὁ Μδϑβῖοσ [δὲ θουγῃὶ τπαπλ." 
δαλδ σίυεη} ὉΠ νετῦ 50 σοηδογοά ἴῃ ΑΟΥ. 

5 ποῖ ἴδα οΥαΠΔΓῪ υογὺ ἰγαηϑοϊδι θα γίνε, ἀπά 
ἴογ [μδῖ τοᾶϑοῦ ἃ Ὀεῖζοσ ΕἸ ΡΠ 15)} τεπάο Πρ Πεῖὲ 
πουὰ 6 δα ετδπϊθᾶά. Τὸ ποσὰ ἴῃ ἴδε 
οὔρίηδὶ ἀεϑοσνοβ ποῦοβ, Ὀδοδιιϑὸ ἴῃ ἴδε ΝΕῊῪ 
Τεθίαπιθης 1 15 ΟἿ ἑουπὰ δΒεῖὲ δηὰ ἴῃ 
Μασῖκ χυ. 4ς οἵ Ῥιϊδῖο ργταπίίηρ ἰἢς Ὀοάγ οἵ 
]εϑὺ5 ἴο ἐοϑερὰ οὗ Αὐδῖδαα, ΤὍδὸ οἷοδα 
5: ΠΥ Ὀδίνγθο τῆ ἰδησυδρε οὗὨἉ ἴδε ϑεσομῃά 
Οοϑρεὶ ἀπά οὗ ἐδεϑε Ἐρίϑί]εβ οὗ δι Ῥείεσγ [85 
Ὀεεη ποϊορα εἰδεννθεσε, (δε ἰηιτοἀυςῦοη, 
Ρ. 227. 

αἰ! ἐδίπσε ἐδαὲ ρεγίαξε ἐστίο ἰΣ ἀπά χοάϊηε::} 
ὕπάεν ἐγὲ ἰ5 οπισγαοθὰ 4}} ἰΒδῖ 15 προ} ἴοσ 
[86 αἰἰδιηπηθηὶ οὗὨ οἴογΏΔ) 116, 1 Ῥοβϑεϑϑίοῃ ἃ5 
ὙὙ6}} 45 ἴῃ τενοτβίοη, θοῖ (Π6 800} 5 Ξυρροτῖ ἴῃ 
τιοιῖβ 1, ἀπὰ 1)6 ἢορο ἔοσς ἴθ νου] ἴο ςοπιο; 
οὐδήπε: τοῖοτα ἴο ἴβοϑθ τηθδη8 Ὑγβογεῦυ ἴδε 

ἡπο ες οἷ. δυςἢ 118 15 ἴο θ6 ἌἽδογιΞδοὰ, δηὰ 
[δὲ στον ἴῃ ἀϊνίπε Κηονϊθάρε δειδιποὰ 
[Ὠγουζχῇ τ ἢ οἴογῃδὶ 16 νν1}}] Ὀδοοπηθ Οὐ5. 
Βοίἢ ἂῖὸ τὶς 8 ἔθε γι ῆϑ ῸΓ πιθη ἴο ἰΓοδϑΌΓγε 
δηὰ ἴο υ86. ““ο [ἢς τγοῦκϑ δηὰ γὸ 58})4]1 (ἐνεῖ 
Τοτο δηὰ πιοσθ) Κηονν οὗ [86 ἀοςίγηθ.᾽" “Απά 
1Π15 18. 16 εἴογηδὶ, ἰο κπονν Οοά δηὰ 65:5 
(γος βοτὰ Ηδ μδίἢ 53οηϊ." Απά οἱ (πη ρϑ 
[δὲ ρουγδίῃ ἴο Ὀοΐὰ ἴμοϑε βιβ σός ἴο 0.3 
ΚὨγουρΒ (ἢς αἀϊνὶηθ ροννοσ οἵ [65ι5. 
Το νογὰ τοπάογεα γοαζέιει, σου ΟἿΪΥ ἴῃ 

τ ῖ5 ἘΡί5ι:16 (1. 3, 6, 7, 111. 11) δῃηὰ ἴῃ δ: Ραυδβ 
Ῥαβίοσαὶ ΕΡιβῖ165, δῃὰ ἴῃ ἃ βρεεςὶ οὗ δι Ῥείεζ 
(Α-εῖϑ 111. 12}, “ΟΥ̓ Οοὐγ οὐγῇ ρονγεσ οἵ ψοάδὶ- 
μοι." (ΑΟΥ. ἘΠΕΠ} 

ἐῤγομσ ἐδε ἐποαυΐεάσε οΥ᾽ δί»] Α5 ἴῃ ἴδε 
Ῥτγονίουβ νοῦβο ἰΐ 15 ἴ86 σοῃοίδηϊ ὈγΟΡΤΟ55 
δ ἢ Κπον]οάρο Ὡς ἢ 15 ἰηἰεπάρά. 

ἐῥαῤέ ῥαΐ εαἰϊοά τῷ 1ο κἰονῪ απδά αἱγίκε) 
ΎΠΟΙΟ ἰ5 πὸ οτὐχίπδὶ ἰοχὶ ὑσὶ 5 οδρϑῦὶε 
οὗὨἨἁ (815 ἰταηϑίδϊίοη, ϑοπὶθ δυϊδογίειος γολὰ 
ῬΏΤΟῸΒΙ κγίογ ἀπά οἱγίμο (διὰ δόξης καὶ 
ἀρετῆς), Ὀυϊ ἴδς τεχὶ ΨΒΙΠΏ 15 θεσὲ βυρροτιοὰ 
8 ὉΥ Η18 οἾὟῇ ρίογν απά υἱγίωε (ἰδίᾳ δόξῃ καὶ 
ἀρετῇ). Ὑπᾶὶ ἴθ ννογὰ υὐγέμε (οΥΓ χε εν) 
βδῃουϊὰ Ὀ6 δρρ]ϊοὰ ἴο ἃ ἀϊνὶπο Βείηρ πρεὰ ηοῖ 
βίδα υ5. [ἰ 15 ἰὴ ὀχᾶςῖ δοσογάδποἊε ντὰ [86 
ϑᾶρε ἰῃ 81 Ῥεῖΐεγ᾽β ἢγϑί Ερίϑβι]β (1]. 9). “"Ἴμδῖ 
γε ΤΊΔΥ 5ῆδνν ἔογίῃ [6 νυἱγίιμεβ (οσ ἐχεείπελε) 
οἔ Ηἰπὶ ννῆο οδ] θὰ γοὺ οιμξ οὗ ἀδγίηςβϑ Ἰηἴο 
Ηἰ5 πιδυνοιουβ ρ" Ο ον. 5 ἴα δβοθη δὶ 
βυ Ὀ] σῦν σοποερίοη οὗ ἴΠ6 Οοαβοδὰ ; οὐγέμε, 
186 τιδηϊϑιδίίοη οὗ σοά 5 ψογκίηρ ἴῃ δηὰ ἔοτγ 
ὈεΙονοσθ, δὲ Ρδι}5 ἰεδομίηρ (ΕΡὮ. 1. 17, 
δις.) ἰ5. οὗ |κΚα ομασγδοῖοσ ΤῊῸῈ οΔ]]πρ οἵ 
ΟἸ γιβείδηβ δπὰ Ποῖσ δη]Π ἢ οπτηδηξ 15 ἃ γενεὶδο 
[ἴοη οὗ 186 ρίογγ οὗ Οοά ἴῃ Οσίϑξ, "" σοὰ... 
[6 ἘδίΠοῦ οὗὉὨ φΊογΥ, τΔΥ κεῖνα υηΐο γοὺ ἴδε 
βρίσις οἵ νυ βάοιω.. ΤῸ ογε8 οὗ γόὺσ υράεσ. 

1 0χ, ἦν. 



γ. «. 

Γεοάϊηρ ργεδὲ δηα ργεσίουβϑ ργοῃχίβαϑ : 
ἴδε ὉῪ τῆεβϑε γε πιρῃϊ δὲ ραγίδίζειβ 
οἵ (ῆε ἀϊνίπα πδίωγε, δμανίηρ εβϑολρεά 

βιαπάϊηρ θείην εηπἰ διεπεά, ἰδδὶ γὲ τηᾶῪ Κπονν 
πὴλὶ ἰς [6 Ὦορε οἵ Ηἰξ5 οδ]] της δηὰ τυρδὶ [86 
γίκάε: ο' ἐδὲ ςἰον οὗ Ἠΐβ Ἰημεσιίδηος ἴῃ ἴδ6 
521:η[5. 

4. "Ῥδεγεῦν αγὲ χίυεη ᾿πίο 1] ΤὮδ νετῦ 
ἰ5 ἰδ βλπι6, δηὰ ἴῃ ἴπ6 ϑᾶπιὸ ἴθηβο, 85 ἴῃ [6 
Ργοοράϊηρ σνεῖβαὲ. [ἰ ἰ8 πογοΐοσε δοίίζετ ἴο 
ταόεσ, ᾿Ἰ εγεὺγ ἘθΘ Ἀδὰ διαπῖθα εῖο 
κι. Ἰῥεγεδγ τεῖετε ἴο 411 ἴ(ῇοϑε ἰπϊῃρα (παῖ 
ἅΓῈ τεαιυι πε ἔογ 116 δηὰ ροά]ηθβθβθ βροκϑθη οὗ 

νυ. 3. ΤΉὭΏτγου ἢ ἴποϑὲ ἢγϑῖ-πηρασίθα δ 5 ννὸ 
ἃ σηδυϊος ἴο Ὀδοοῖηθ ϑθάγοιβ [ἢ 511}} Ἰάγροῦ 
εἰ5 οὗ ξσταςθ. Ομ γιϑὲ ἰ5 βτϑὲ [ες ΨΥ, δηά 
ἴδεη ἴδ. Τ ΤΩ ἀπά τδὸ 1,,,8ὲ.. Ης ἤγϑὶ Ὀεϑίοννβ 
18οδὲ γῆς νυ ῖς ἢ ἰεδὰ ἴο 1,{6, ἀπά τΠοη χἶνοβ 
11 οἴεται ἴο ἴβοϑὸ ψῆο δᾶνθ ΤΡ ΒΕ 8ο- 
οὐρίεὰ Ηἰς Ἰεδάϊης ᾿πογθυηΐο. 
ἐχορδίπς 5 τεαὶ αηδ ῥγεσίος ῥγορι ει) Ὑ8ὲ 

δεδὶ Ξξυρροτξεα ἰεχὶ Βετὸ ριυιῖβ φγεωοις ἴπ ἴῃ 6 
βτβὶ ρἷδοα : δηὰ ἴδὸ τεπάθγιηρ οὗ {δ6 ΑΟΥ. 
οαϊίς5 ΔΩΥ ἸπεἸοΔοη οὗὨἉ {π6 ἀγίοὶθ ([ἀκίην ἴῃ 6 
Ρίδος οὗ ἴῃ ροϑϑεϑϑῖνε ργοῃοιῃ) ὙΥΒΙΓΒ 15 ἴῃ 
ἴδε Οτθοῖκ. Ἐοδὰ (πογεΐοσο, Η16 υτϑοῖοτα 
δηά οχοοθᾶϊπᾷ ἄτοαῦ γο»πδηο. ΤΠ6 2γέ- 
ὥσισπει; σομϑϑῖβ ἴῃ {δεὶγς ὑεὶπῷ ποῖ ῥγοπιῖϑοβ 
τηέτεὶγ, ὈυΣ ἀοῖυ2] ργοϑοηΐ δἰἀ5 ἴο οἵ βτονίῃ 
ἴὴ Βοίϊϊπεθα, 80 ΟἿ γϑι5 βδογατηθηῖβ ἅσὸ ποῖ 
Ρίοῦζεβ ἴοσ 18Ὲὲ διΐυγα ΟὨΪΥ, Ὀυξ 5Ξἰγοησί ἔῸγ 
ἰᾷξς ργεβεπί. Ὑμὲ ψογὰ φγεείοιις (τίμιος) 5 
υϑεὰ ὈγῪ δὲ Ῥοίεσγ ἴῃ 186 ἤγβὶ Ερίϑε]θ (1. 7), 19) 
οὗ (ῃς (ΠΔ] οὗ ἴθ Ογςι δὴ 5 (21:8, δηὰ οὗ εἶς 
δἰοοά οὗ Ομηςί, δρρὶϊοδίίομβ οὗ ἴδε νγοσὰ 
ὙΠΙΚΒ Ἰηἰς ἰορεῖδες ἴῃς ἀϊςτίοη οὗἩἨὨ Τῃ6 ἔνγο 

δα: ὁγ 4δε:ε} ἱ.ε. τὴς 4145 σταηπίδὰ υηΐο γοιυ 
ἰονγαγάς 11ὲὸ δηὰ ΠΟ  π655. 
γε νεῆσδὲ δὲ ῥραγίαζεγ. ἢ ὙΠῸ ἴδηβο οὗ {πῸ 

γετὺ σμουνβ [πδί ἴΠὸ δἰδίεπιθης 15 υπάθῆποα ἰῃ 
ἔπηὲ δά ἰ5 στιθδηῖ (οσγ ὈΘΙΙνο β ἰῃ ΘΥΟΓΥ͂ ΔΡΌ. 
50 Γεδῇῖ, 2 Ωΐ γε ἸαδΔὺ ὈΘΟΟσ10 ραγίαξεγ:, ὅζα. 
ΤΡε ἰάθα οὗ στον ἢ, ̓ νὩϊοἢ ρογνδάθϑα ἃ}} {πὸ 
ἰλησυλξε οὗὨ 1ἢ]5 οἴδιιϑθ, 15 θεϑὶ ρίνθη ὈγῪ πε 
ἱπεταὶ τοπάοσὶπς οὗ [6 νετθ, ΤῊΘ το Ο τῖ5- 
Ὧδπ 15 Ἔυεσ ρβοίηρ οηνναγά, Ὀδοοπιίηξ ὁ ΓΟ- 
πεσε (του ΡὮ ἴθ ϑρίγις ἴῃ ἴΠ6 ἱπταρὸ οὗ 5 
αὶ" ἀπ γοῖ σΟΠΞΙΔΠΓΥ Ἰοοκίπρ ἐογνναγά ἴο 
ἴδε ἀλν υβεῃ δα 588}} διζδίῃ ἴο “ 16 βἴδϊισο 
αἰ τῆς ἔὮ]πεϑ5 οὐ (ἢ γῖϑι." 
οΓ 1τδὲ δδοῖρο παίμγε] ἱ.6. οἵ ἴΠ6 ΠΟΙ π655 

ἌθΚΕ Ὀεϊοηρβ ἴο Οοά. ΑἸ] Οοὐςξβ ἀϊδείρ] πο, 
σαὶ Ηἰ5 οδιδϑιϊξοσηθηΐβ, ἀτὸ ἀδοίρηθὶ ἔοσ 1} 15 
πὶ, [δὲ νγε ΤΊΔΥ Ὀδοοπιθ “' ρΡΑΓίΔΚου5 οὗ Ηἰβ5 
δοῖσιοες " (Ηεδ. χί!. το). Οοάϊξβ ννογά αἵ ἢγϑῖ 
ΝΒ 1δἴ ὃ τυΔκο Ππηὰη ἐπὶ οὐγ παρε, εν 
δῦ πξεπον.." Ἠ! 5 ν}}}] 5 5{}}} ἴο γεβίογε ἴο 118 
Ῥυβειης Βο᾽ μῈ55 ἰμδΐὶ ΠΙΟἢ ννὰ5 δὲ ἤτγϑί υΟΓῪ 
ξορά ἴὴ Ηἰς5 5'ρῃΈ Ψνὲε 58}8}} θὲ |κὸ Οηγίϑβὶ 

ὍῸ 5εὲ Η!πὶ ἃ95 Ηδ ἰ5, Δπα Ὡρδᾶγοῦ ἴο (ἢ 5 
Ἰαϊοσλϊίση Οοά ἰς5 ἐνὸσ ἰοδάϊηρ ἴῇοθα ὙΒΟΣΩ 

1. ΡΕΤΈΕΒΚ. Ι. 

τὴς Τσογγυρίίοη ταὶ 8 ἰῃ (δε Ὑνοῦ]ά 
τῆτου ἢ Ἰυϑῦ, 

ς Απά δθεβίἀς τἢ}18, ρίνίηρ 41] 41]1- 

πη Ἡΐς ἰονα Ηδ [58 δἰγοδαυ ςδ]εὰ “"ϑοηβ οὗ 
Οοά" {πγουφὰ ΟἸ γίϑί. 

ῥαυΐης “εαρεά ἐδὲ εογγμρβίίοπ δαὶ ἐς ἐπὶ ἐδὲ 
«υογίά ἐδγομσὸ “ἢ ὍΤΕ ἰἰΐογαὶ τοηάθπηρ οὗ 
(6 οτἰχζίηδὶ 15, "" Πανρ οϑοδροα ἔγοσῃ ἴ86 σοῦ- 
τυρίίοη ἰμδὶ ἰ8 ἐπ [6 ννοτ]ά ἐπ ᾿5ξ; ἕογ [86 
ΓοΕροβιοη 15 ἴῃ ϑᾶοὴ αᾶϑο ἴΠ6 δΆπιθ. Τῇ 

ἱκπῖν ΤΑΔΚΟ5 οἷεασ (δ ἴοσοθ οὗ 16 ἔὈΓΠΊΟΥ, 
(οττυρίίοη 8 ἐπ ἴῆ6 ψοσίἀ, 19 πιδκίηρ ἰἴ8 
ΓΑνΑΡΟ5 ΟΔΙΪΥ, ἀπά 50 [5 ἴδκοη δὴ οὐ]εςϊνα 
ϑὮδρο, ἀπά νγὸ Ἅδῃ 566 115 ἔδίαὶ δείίοη ; Ὀυΐϊ [18 
ξομηΐδίη ἰ5 ἐπ ἴδιο ἰυ5ῖ [δὲ ἀνν6}}5 νυν ΐη πηδη᾿5 
μολσίβ (ςξ. Μαζκ υἱῖ. 21). Τόγοωσὸ ἴῃ ἴῃ6 ΑΟ,. 
Ξῃοι]ὰ (ποτείοσε Ὀ6 υηάοϊοίοοα 45 5 βηι γί 
“4 ςοηϑϑηρ ἴῃ 
ΤΠὸ νογὰ [ῸΓ δεζῶρό 5 Ῥϑου δῦ ἴο [Π]5 

ἘρΙ5ῖ]6, δηά 15 ἔουηά δραίη 11. 18, 2ο. [1 
ΘΘΈΓ.8 πηδᾶηΐ ἴο σοηνοΥ δὲ Ῥεΐοσ᾽5 Ἰάθα οὗ {86 
τδίυσο οὗ ἴη6 ΟΕ τ 5[14η᾽5 ἀδ᾽νογαηςοθ. Ηδ πγυϑῖ 
ἤεο ἔγομι ἴδε σοστυρίοη νος ἢ 15 ἴῃ [6 ννου]ά, 
845 Ἰ,οἱ ἤεὰ ἔγουαι ϑοάοπμ, βοϑοίηρ ἔοσ δ[5 186 
Δηά οσδϑίηρ πο ἴοοκ δεῃιηά πίπι, [ἐσ ἢ6 5ῃου 
Ὀοσοσηδ ἀραίη εηϊδηρὶοα, δυςἢ ἃ τείγοδξ 5 [6 
(γυσϑὲ νδίομσ, “"ἴογ ννὲ ᾿νγοϑίὶα ποῖ δραϊηϑὲ 
βεϑῇ ἀπά ὑ]οοά."" 
ΤῸ Οτἴροκ νοσγὰ τοηάογοὰ οογγμρείοη, 4150 

[)45 16 5θηϑο οὗ δε γμεοίέοπ, ἀπὰ ἰ5 υϑοὰ τὶ 
[δὲ πιοδηίϊηρ ἴῃ ἰἱ. στ οὐ “ἴπ6 δγυῖΐο Ὀθαϑίβ 
τηδάβς ἴο 6 [κε δηά ἐεγογεά." ῬἘογ ἴΠ6 
[}}] ἀρρτγθοϊδιίίοη οὗ ἴα Αροϑβϑὶϊε᾿β τῃηθδηϊης 
ὈΟΪ᾿ 5θηϑοβ βῃουϊὰ δ Κορέ ἰῇ τηϊπὰ. ὙΤΠὲ 
ἀεεϊγμεϊίοη 16 ἴῃὴ6 δυγθ Ἴοηϑοαιοηςα οὗ ἴῃς 
εογγωρέϊοπ, ἀῃὰ 6 ψ8ο ὑνου]Ἱὰ ὀβοᾶρο [6 οὔθ 
τηυϑὲ ἤθε ἔγοτη ἴθ οἴμοσ. Βιυΐ ἴδε ἰδηριδλρο 
οὗ ἴῃς ἰοχῖ βῆοννβ ἴδι [6 ϑοιγοθ οὗ {ΠῸ σοῦ - 
Γυρίίοη 15 ποῖ ἴῃ {6 Ὡδίυγα] ογοδίίοη, Ὀι ἴῃ 
ἴδο Ππρατί οὗ πη. ὍΠὸ ἢἤγϑί δη ννᾶϑ ἃ μὲ ἴο 
Ὀδοοπὶς 8ἃ5 »οάϑς, δηὰ ἴῃς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς συ 
οὔ (δες ένα τἡ Ὀεΐογο {πὸ βοοά 15 ἀεϑοτι θεά ὈΥ͂ 
βαυηρ, “ ΑἹ] βοβὰ δά εογγμρβίεά ῥὶς «ὐα΄ ὑροη 
(Π6 φασίη," δηᾶὰ “" ΕΝΟΥΥ ἑμιαρσίπαϊοη Κ᾽ {δὲ 
ἐδομσδὶ: Γ᾽ πιαρ δεαγί νγ88 ΟἿΪΥ ΟΥ}] σοῃ- 
Εἰηιι411γ."" 

δ. «Ἵπά4 δεοιάε δίς, δις.  ὨΪ5 τεπάεπηρ 
ςδπηοΐ δ6 πηδιηἰδίηθα, δηὰ ᾿πιογίογεβ ἢ (ἢ 
ΑΡοϑίϊεοβ ἰσαΐη οὗ ἀυριυπιθηΐ. [ἴ 15 ὀεεσιυς Οοά 
85 σγαηϊδαὰ υπΐο (ἢ γϑ[ίδπβ Η!5 ῥγεςίοιβ δηὰ 
ἐχοεθάϊηρ στεδῖ ὑγογηϊθος (ἢδϊ [ΠΟῪ ἂτε ἴο 6 
οάγεῆι], ἔοσ {μεῖὶγ ραγί, ἴο ίνο ὑγοοῦ ἴῃδῖ ΠΟΥ 
νδίυθ ποθ ρἰἣβ. Οοά ιᾶ5 Ὀοριη ἴῃς χοοά 
ψνοσγκ, ΓΠΕΥ͂ ἀγὸ ἴο δνίηοθ ἃ ἀσϑῖγο ἰδὲ 1ἴ ΤΩΔΥ 
Ὀε ρεγδοῖϊο. δ0ο τοπάοσ Υ7ϑ8, πὰ ΖΟΣ 0818 
ΥΘΟΣΥ ΣΘΘΘΟΣ, ἄς. 

εἰυἱηρ αἱ! ἀμέφοποο)Ὶ ΤὨῊΪΐ5 15 1Π6 φογίϊοη 
ὙἘΙΟἢ πδη ἰ5 ἴο σοηίτιθυῖς ἐονναγὰ 15 σγονντῇῃ 
ἴῃ ΟΠ βέίδη ρτᾶςεβ. Απά (δὲ νεῦῦ, νος ἢ 
νου ἃ Ὀ6 τλοτὸ ΡΓΕΟ 56ΙΥ τοηάογοα οοδῦσιθαῦ- 
ἀπ, ἱπιϊἰπιαίο5 ἴμδὲ 1 15 ΟὨἹῪΥ 4 {Πππ|6ὸ νυ] ἢ 
ΤΏΕΏ οδὴ ἐο δἱοὴρ ψ τ τ6 τρ  ψνοσὶς 
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σθηςο, 844 ἴο ΤΟΣ ἔτ νιτῖυς; δηά 
ἴο νίγίις Κηονίεαρα ; 

6 Απά ἴο Κηον]εάρε τεπιρεγᾶποε ; 

ΨΠΙΟἢ 15 Ὀοης στοῦ ἴῃ δηὰ ἔογ ἴθι. [5 
ἸϊΟΓΑΙ τηθδηϊης 15 “10 Ὀγίης ἴῃ ΟΥ̓ ἴδ6 51:46 
οὗ," πὰ ἴξ 15 οὔθ οὗ ἴπε ηυχηθγοιβ απίιδ 
νγογάβ ΟΠ ἀγὸ ἔουπα ἴῃ 8656 ἴννο ΕΡ 5165 
οὗ 51 Ρεῖοσ, Τῇἢε βρί γι] 16 15 Ὀορυη ὈῪ 
[λιτἢ νυν ς ἢ 15 {Π6 ρ!ἢ οὗ Οσοά. Ὅχτιο, 1{ 5 50 
ΤΆΊΟἢ 41 Θϑϑθηίδὶ ἴο ἴῃ6 (γι σι Δη᾽ 5. νυ} } 
1ῃαἱ ἴῃ6 Αροϑβἕϊθ μόσὸ ςοδ]}5 1Ὲ γοωγ δι, Ὀαζ ἰἢ 
15 ἴἰδαῖ ὙΒΙΟὮ, 4Ἃ5 ἴῃ6 σοτημηθποοηιθηΐ οὗ 4}} 
ΚὨϊηρ5 [δῖ ἄγε σευ ϑῖο ἴο 16 δηά ροά]!π6β5, 
Οοά πιιδὲ ἢἤγϑε Ὀὑεβθῖονν. ΟΠ γϑείϊδη βύδᾶοοβ, 
ξιονῖηξ ὕρ ἴῃ [δ 116 οὗ ἔδιἢ, ἰπογθαθο Ὁ 
ἀΠΠροπί οσὐἱζαυγε οχροηάεά οη {Πθπ. ὙΠ Ι5 ἀ1]1- 
ἔθῃοθ ἰὰ 15 ΏΙΟΝ τηδη 15 ἴο Ὀγηρ ἴῃ ἃ5 ἢῚ5 
οὔεογίηρ, 15 5πᾶγθ ἴῃ ννοσκίηρ ουξῳ 5. ονγῇ 
βαϊναϊίοη, ἢ 16 αοά 15 ννογκίηρς ἴῃ ἢἰπὶ 8.- 
ςογάϊηρς ἴο ΗΙ5 ροοά ρἰθδᾶϑιιγο. 

αὐά ᾿ο γοισ γα αἱγίμε Ἰι [ΟΥΑΙΎ, ῬΣΟ- 
γιάθ 1ῃ γομγ αἰ οἰγίμε. Ιτὰ ἴδῃ15 ϑοηΐθηςθ 
(6 νογὺ (4 σοιῃρουηά) 15. οὔθ υνῃϊοἢ σοηνεγ5 
ΔῊ ΘηΓΓΟΙΥ Οτροκ ποίΐοη. [{ ΟΥ̓ ΒΊ ΠΑΙ͂ πλοδηΐ 
“ἐ[ο ἔχη ϊϑ ἴΠ6 Θχρθηβοβ οὗ ἃ σμοσιιβ ννἤθη ἃ 
ΠΟΝν ΡΙΑΥ͂ ννᾷ5 ἴο Ὀ6 Ὀγσουρῆξς ὕροη ἴπὸ βἴδαρο." 
Βυΐζ 1Π1|5 νγοτὰ νναβ οπὲ ποῖ ὑπκποῦνῃ ἴο [86 
ὙτοΣ οὗ ἴΠ6 ἢγϑοῖ ἘΡ 5[16, ἴοσ ἴῃ σ Ῥεῖ. ἵν. ἱὰ 
νὸ βηὰ [86 5 πιρὶ6 νογὺ ἴῃ {6 ϑοπίεηςο, “1 
ΔΩΥ͂ τηλπ τηϊηίϑῖοσ, ᾿εΐ ἢϊπὶ ἀο ἰΐ 845 οὗ {πε 
ΔΌΪΥ σι Οοά «ὡὠὄρἠειῤ. Ἐτομη ἴπ6 
ῬΥΪΠΊΔΤΥ 56η856 ἴΠ6 ψογὰ Ἵδπὶὸ ἴο πᾶνε {Π6 
ξοηεγα] ἠοξΐοη οὗ εὐῤῥίνἑης ΟΥ ῥγουϊάησς ἰῇ ΔᾺΥ 
Τηδλίϊεσβ. Ὑ86 ψοχγά ἰ5 αἰϑο ἑουηά ἴῃ δῖ Ρδι}85 
ἘΡ᾿Ι5Ε165. (2 Οου. ἰχ. σο; 6]. [. ς ; Οὐὶ. 11. 
19), δηὰ ὑεῖονν ἴῇ σ. 1ἱἱ οὗ 115 Ἵμαρίοσγ, δηὰ 
ἴῃ 4}1} {π656 ὉΪδοῦθβ 1 15 τεηάθγεα γέμον. 

Οοὐδ ριε οὗ (81 15 ἴο Ὅς ον ἀδησορά ὈΥ [5 
ἔσυ(5, αηὰ (6 Αροβί]θ θερὶπϑ [6 δηυπηθγαϊοῃ 
οὗ [π6ϑ6 νυ 4 ννογὰ 'π σοπιτηοη 1.56 ΔΠΊΟΠΣ 
Βοδίβοη νυγι ἰοῦ ἔοσ [Π6 βιιυπηπλξ οὗὨ ΤΊΟΓΔ] δχ- 
ΠεἸίεπςε. Βεζα νυγιϊεβ οἡ 1Π]15 ψογὰ ἀρετὴ, 
“ὁ Ψογθυμη ηἰπι15 Ὠυιτλ}]6 51 σὰπὶ ἀοπὶβ ϑριγιίι5 
5461 σοπηράτοίυγ," ἌΝ ΒΕ παι θα ΤΟΥ ΠΥ 
οηάς, (Πότ Οοά β στᾶςθ Ὀθορίηβ. Βυΐϊ δῖ Ῥεῖεγ 
ΌΥ 5 υδὲ οὗ ἴῃ6 νγογά, δῃὰ ὈΥ ἢ]15 δρρ]!οδίίοη 
οὗ 1 '(: Ῥεῖ. 1.9; Ῥεῖ. ἴ. 3) ἴο Οοά, μᾶς 
βῆδνσῃι [παι 6 Ἐπ ρίογϑ ἰδ ἰπ ἃ 5ρθοῖδὶ 56ῆ56. 
Ὑν τ} πὴ 1 σθοβ ἴο τηθδῃ (ἢδὲ εἀγηθϑὶ ἀπά 
Ἰἰνίηρ βρί ξ συ] ἢ ργοπιρίβ ἴο δοϊΐοη. Οὐ 
(δόξα) δηὰ αἱγίμε (ἀρετὴ) ἃτο ᾿σοπηθοίθα ἴῃ 
2 Ῥεῖ. ἴ. 2 ΘΧΔΟΙΪΥ 845 σίονν (δόξα) πὰ »ἰσῥὲ 
(κράτος) τὲ ἴῃ 1 Ῥεῖ. ἵν. σὲ, 50 {πδί, ἤθη 
υϑεὰ οἵ Οοά, ἀρετὴ 15 ἴΠ6 ΘΠΟΓΡῪ δπὰ ροννΟΓ 
οχογϊθα οἡ ποϑο νγβοῦὶ Ηδ (4115, [παῖ ΠΡ ὮΓΥ 
ἸηΠυσησς ὈΥ ννΠΙΟ ἢ ΠΟΥ ἀγὸ ἀγάγῃ ἴἰο Ηΐη. 
ἴῃ ΠπῸ νοῦϑε δείογε ἃ5 1ἴ ᾿πάϊςδίοβ ἃ {ΠΚ6 ΘΠΟΓΕῪ 
ἴο Ὀ6 Ἔχ τοὰ ἰπ ἴΠ6 1Πἴς οὗ (ἢ γϑιϊδηβ. ΕῸΓ 
5 ΟὮ ΠΊΘη ν}1}}} ποῖ τεϑσῖ σοηΐϊεηΐ νι ουΐ ἀδοάς 
ΜὨΙΟἢ 5841} Ὀδασ ουϊάθηος οὗ [π6 σϑα! γ οὗ 
{πεῖν ζα ἢ. 

Βαϊ 45 φδγηῃδϑίηθβϑ τη ϑαϊ γος ΠΊΔΥ ἀο Παγπὶ 
Ἰηϑιολὰ οὗἉ βοοά, ἔδοτε 15 ἴο Ὀς Ἰοϊηδὰ υπίο [ΐ 

1. ΡΕΤΕΕ. 1. [ν. 6,ι 7. 

Δπά ἴο τε ρεγαπος ρδίίεπος ; δηά ἴο 
Ρδῖίεπος ροα]Π688 ; 

7 Απά ἴο ροὐ]πεβ88 δγοιμεῦγ ΚΙπά- 

Καον]οάρο. ὙΠυ5 ἴδ6 ἔοτος οὗ [6 νϑγϑθ δ6- 
σοπΊο5: 1π γοω 7 (1.6. ἴῃ 15 Θχογοῖϑο) 
ΒΌΡΡΙΥ υὐγίμε, ἀπά 1π γομν οἰγίμε ἐποςυΐράσε. 
ΤΠυ5 ξοοά ἀδδῖγεβ ΠΊΑΥ Ὅ6 Ὀτουρῃϊ ἴο ροοὰ 
οἴδοι. Ησγε ἴδ ψνογὰ ἔογ Κπον]θάρο ἰ5 186 
5: ΠΡ γνῶσις, ἔογ ννῆηδῖ 5 ἤογὸ Ἱπίεηἀρα 5 
Ὀυϊ οἠδ 5ίαρο οἵ 6 (γι ϑεϊδη 5 δάνδηςθ, 
Ὑγἢ}1ὁ ἐπίγνωσις 15 ἴΠ6 ρταάυ] ῥγοζγθβθϑθ νυϑιςὰ 
ὅοο5 οὔ ἐἰγοανῃ 1ῆ6 ννῇο]ο 116, 

6. «“1Ἵπά4 ἰο ἐποευϊεάσε ἱερηρεγαπεε)Ὶ Ἡξετὸ 
αἶθο, 8ἃ5 ἴπο ἰάθα 5 ἴῃ6 5πη6, ἰξ 15 Ὀδϑὶ ἴὸ 
ΤοηοΥ: “1π4 ἴῃ ΥΟῸΣ ἐποςυίεάσο ἱε»εῤεγαπο. 
Τρηρέγαπεος ὮΘΤΟ ἱτρ 1165 [Πδὲ ἡ ΠΟΪ6 561-ςοηίτοὶ 
οὗἔἩ [6 ΠΡ, 115 ἐθοϊρϑ, το ΡΟΓΒ, ρ455] οη5 δηὰ 
Ἰοηφίηρδ, νι ἢ ΘΏΔΌ]65 ἃ Ππιδη ἴο ρΡαΐη στὰ]ο 
ΟΥ̓́ΔΣΓ ὨΙΠΊ561Σ. “δ {πΠαϊ ς“ἰγνοῖ ἢ ἔογ ἴΠ6 πηλ5- 
ΕΓ ἰ5 ἡορηρεγαΐφ ἴῃ 4}} τῆϊηρ5,") (χα ον. ἰχ. 
25). ΤἼε 5θῆβε οὗ ἴῃς ΕΠρ] 5 ννογὰ μᾶ5 Ὀδθη 
ΒΟΓΟΙΥ ουγίλ!]!θα ἴῃ τηοάθγῃ Ε{π|65, ἀπὰ ἔδοτε 
ῖ5 ἃ ἀδῆρογ {πδξ (ἢδ παγγονγοὰ ϑεῆϑθ ΣΊΔῪ ὃς 
ϑδυθδιτυἱοὰ ΠΟΙ ἔοσγ ἴπαΐ ργοαίοῦ δηαὰ ὩΟΌΪΟΓ 
Ομ οἵ ψ Ὡς ἢ ἴΠ6 ροοῖ 5ρεᾶκϑ, 

“19}η1|655 ἀῦονς ἢ πηϑοῖ ῇ ἢ6 σδῃ 
Εχαϊὶὲ πἰπιϑοὶέ, ἢον Ροοὸγ ἃ (δπρ ἰ5 πιδη ! 
πᾶ 1ο ἱοριρέγαποε βῥαϊίεηοε] Ἐρδά, «απά 18 

ΨΟῸΣ ἐεριῤῥεγαπες ῥαΐίοποε. Απὰ 1Π15 ραϊεησὸ 
15 ἴο Ὀ6 πο πιοῖὸ οδ᾽ΐουϑβ ϑίοιςδὶ ᾿ηάιβογοπος, 
Ὀυϊΐ ἴῃ 1 (45 ἰ5 ϑβοννῃ ἰὴ [6 πεχῖ οἸδιιδε, 
ννὮϊοἢ 5δῃουϊὰ 6 γτοπάοιοα, σπάὐ 5 γΟῸΣ 
2αείεπες φοάϊϊπε.5), πὰ σοπϑιατπρ πε τηδίη 
ρῬατί οὗ ᾿ἴ, 15 ἴο δ6 (παὶ ἴσιο ἕξασ οὔ Οσοά, 
ὙΥΒΙΟὮ τ κο5 τθ τοδαγ ἴο οπάυτο Πασγαάϑῃ!ρθ 
Δ ψτοηρθ ἴοσ Ηἰ5 ϑακὸ δπὰ ἴῃ Η!ς ϑογνῖος. 
[τ ψ»}}} ἰηοϊυμαά 6 4͵]5ὺ ϑίεδαῦ ρεγϑενογαᾶπςθ, {κὸ 
[ῃ6 σοποίδης Ὀυΐϊ ἱππρογοορΌ 16 ργονν οἵ ἃ 
ἔτυ-Ὀδαγίηρ ἴγθο, οὗ σὰ ἴΠ6 βάτλς νυοσὰ ἰ5 
ιι56ἀ ἴῃ [,κ6 νΠς Σς. 

Οοὐϊέροιν ῖα ἃ στᾶσα ΏΙΟἢ σἤδνυβ [5 οὶ ἴὰ 
ςοῃίίηυδὶ! Θχούοῖβα, δηάὰ 15 ρεοπίδοϊς ἴο ἱὶ 
ηρ5 ὈοΪἢ ἴῃ [ἢ15 πὸ δηᾶ [Πδὲ ΒΓ ἢ 15 ἴὸ 
σοπιθ, ὙΠῸ ννοτὰ 5 τπῖυςῃ υϑοὰ ὈΥ δῖ Ῥὰαὺυ] 
ἴῃ ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ἐριϑῖ]ε5 (45 ἃ 50 σδηΥ οὗ 
[6 νογάϑ οὗ ἔμεβα Ἐριβϑ:]65. οἵ δὲ Ῥεῖεγ), δηθὰ 
ἴι 15 σουρίοὰ τὴ ἢ Ποπεϑίγ, ἔδιτἢ, Ἰονε, δηὰ 
ραζίθηςο ἴῃ ἴποβο ΕἸ ϑίϊοβ αἷθϑο. [11 σπᾶσκϑ {πὲ 
ταοῖϊνο του Ὡς ἢ Οὐὐγ δοίΐοηβ σδῃουϊὰ ἤον, 
Δηά ἰ5 οαυμϊναϊοης ἴο [παϊ ἔδδαγ οἵ σοὰ ἴῃ πο ἢ 
δι Ῥοίογ, ἴῃ {πε ἢγϑε Εριϑι]θ, Ὄοχμῃογῖς. Ὁ γῖς- 
κἰδῃβ ἴο ρᾷ55 ἴπ6 {1π|6 οὗ [ΠῚ ϑοϊου τη ρ ΠΟΙῸ 
(α Ῥεῖ. 1. 17); 1Ὁ 15 ἴῃ ἔεαν οὗ σοὰ ψ πιο ἢ 
508} τῇδκὸ πηθη ρμοοά ϑογναπίβ δῃηαὶ πλδϑοῖοεῖϑ 
(. Ῥεῖ. 11. 18), δῃὰ νἱῆ δυβθαηάβ, ὈΥ 115 
Τηδηϊ οδοη ἴῃ ἴδ ᾿ϊνθ5 οὗ 1πεοὶσγ ννῖνοβ, ἴο ἃ 
Ἰονο οὗ 6 βϑαπὶὸ Μαςίεσ. Νὸ Ὀείζοσ ἀγσγρυπχεηῖ 
ἔογ ἴΠ6 δεοςογά ἴῃ 4]1] ἰπίηρε Ὀεΐνγεθ δὲ Ῥδυὶ 
δηά δῖ Ῥεοΐογ σδὴ Ὀδ6 ἔουπά τῃδη ἴΠ]5 ΟἸδηδο5 
οὗ ἴοπα ψ Πςἢ ρογνδάθβ ννμδὲ (ΒΟΥ ανὸ 5 ἃ5 
(Ποῖσ Ἰοζαςὶθβ ἴο [6 σι ΓΟ 65. 

2. “1π4 Ἰο ξοάἰίπεις ὀγοίδενγῖν ἀἰπάνκεις; απά 



γ. 8. 

πε; Σἀηά ἴῖο δὑσοῖβευνγ Κιπάπ688 
οὐλπίγ. 

ἰο ῥγοίῥετν διπάπες εδαγηγ}}) Ἡτα 4͵ῖ5ο ΜῈ 
βἡου]ά τεδά, “πᾶ ἴῃ γοῦτ γοά πε: ὀγοί δεγὶν 
ἐπάμειν, απδ ᾽ὰ ΥΟΌΣ ὀγοίῥεγίν διμιάηοι: ἸΟΥΘ. 
ἯΒεη οὖν Βελγίβ ἃσγὸ δ]]οὰ ὑντἢ τηδῖ ἔδασ οὗ 
Οοά τ ῈΓἢ 5 αἷϑο ἴονο ἰονναγάβ Η τ, ννὸ 5}4]] 
ποῖ τεδὲ ἰοτθο. Α58 Οοὰ [5 ἴθ Βδίμοσ οὗ ἴδ6 
πῇιοίο γάσο, δηὰ ννὸ 81} ἅσὸ Ὀγεοίγθη, οὐἵγ δθο- 
ὕσῃ5 πΊ] οχϊεη ὑποσηϑοῖνεβ ἴο 411 γῆ. Ὑεῖ 
ἃ τς Βοῖδ παῖιγαὶ δηὰ ϑεγσρίυσαι δῖ οὖσ 
(ληκῖδη [6] ]ονν-θο ενεσβ βμουϊὰ Βοϊά {πὸ ἤχει 
οἷλοκ ἢ οὐγ μεασίβ. 80 ϑ1 Ῥεῖοσ πηθηι] οῃ 5 ἔοΓΟ- 
τασδὶ ὈγοίΠ ΤΥ ἰονθ, [Πδὲ 15 ἴουὸ ἰονναγὰβ ΟἹΓ 
ἱχεῖθγεη τὰ ΓΒ τσὶ, Ἰυ5ῖ ἃ5 δὲ Ραυὶ (6 Δ]. νὶ. 
10) ἩΤΙΕ5, “6 1,δὲ 5 ἀο ροοὰ υπΐο 4]] πηξῃ, 
αρεχαίίν απο Πότ νυνὶ ἢ ἅγὸ οὗ ἴπ6 Βουθοβοϊά 
οἱ 2118." ΑΞ σῃοσθεσβ οὗ ὁπὲ Πουϑομοϊὰ 5γπι- 
ρα ζε τ ἢ ἀπά Βεὶρ πιοϑὶ ἰἢοδε ἢ νΠοπὶ 
ἴδεγ ἤᾶτὸ τηοϑὲ ἴπ σοπιηοη, 50 ΨὉ1}} ἴξ δ ἴῃ 
(λπςίδη βοςιθῖῖεβ. Βυΐ (ἢς 1 οτγά οὗ Ὁ γι ϑιἰδη5 
δῶὼ5 ἰδυρῆϊ υ5 18 Ηἰ5 ϑογνδηΐβ. ββουϊὰ ἀο 
τοτο [ἤδη οἴδεγβ. 80 δοιὰ οὗ ἔμεϑε Αροβϑίϊθβ, 
ἢ ἴδε βριτὶ οὗ {πεῖ Μαϑίοσ, ἔΟ] ον ἃν ἰδς 
Ρεοερί [Δὲ εηξοτοοβ Ὀγοί Πετὶν ἰονε, ἢ (Πδὶ 
οἵ ἴῃ ρταπάοσ ἴον νηϊοῦ δῖ δι 45 90 
ΠΡ εχιοοὰ (1 Οοσ. χἱ!.), δπά ψπϊςἢ Πα 
ΕἸρτεβοὶν (1 Τμ655. 11. 12) ΓΑΒ ἴῸΓ 85 {δῆ 
κτοπιρίείιοη οὗ [Ὡς ΟὨγϑζίδη σμαγδοΐῖοσ. "“ἼἼΠ6 
[τὰ πιᾶκε γοι ἴο δδουπά ἴῃ ἰσυε οπϑ ἰονγαγὰ 
ἀπο θεοῦ δηὰ “οτυσγά αἱ »ιθη." Τ[υβῖ οὗ [86 
516 ἰἴοη6 15 δι ΡεἴεΓ 5 ἰδησυλρο Πογο. “Ἶῃ 
ΤΟΣ ὑτοϊ μευ Κιπάπεββ (βΌρΡΡΙΥ) ἴονβ." 
τὰ τδὸ πῆυσῃ τεβιοϊοα ϑεῆθο ἱπ ὙΠϊοὴ 
εῥατιγ ἴα οὔθη υϑϑὰ ἴῃ {πε ργεϑθηῖΐ ἀδΥ ἴμεγε 
Β ξτελὶ ἰοββ ἴῃ τεηάεγηρ ἀγάπη εραγὶ(7, ἴῸΓ 
τ ἸΒΤΕΌΥ ρυΐ οὐἱ οὗἩ κσμί {με ΟΟά]κε οδᾶ- 
τΑσῖεσ οὐ ἴῃς νἱστίυσο, τῃδὲ 11 15 (86 ἰσυς ννῃϊς ἢ 
Ὦκ Δῖμεῦ μδῖῃ ἔοσ πιθη (]Ομη χὶν. 23), ἴδιαι 
1ἰ5 ἰογε '5 οὗ Οοά, ἀπά τρδκείῃ 115 ροβϑθβϑοῦ 
“θοπὶ οὗ Οοά " (1 [οδη ἷν. 2), γε τμδὶ “ 1ὲ 
Β Ὧὴ ΔΓΠΌΙΟ ἴο Η ΠΊ56 1 Ὁ," ἔοσ “" σοὰ ἰ5 
ἀπε" (1 ]οῃπ ἵν. 8). Απά 85 [ἢϊ5 νἱγίιιθ ἰ5 
80 σπηϊηρηῖ, 50 [1 15 πιοβκῖ ἀἰβῆςυς ἴο δἰϊδίῃ 
ὑπίο, πὰ ἴἢυ5 ΠΕ ἔοτπη5 ἴΠ6 οἰϊπιαχ οὗ 1} 5 
Ως οἵ στάςοβ. [1 ἰ5 τὸ {πῖδὶ ἴο ἴον ἴβοβο 
ἈΠῸ ἴονε υ5, Ὀὰΐ “ἴο δεαγ 411} ἐπίηρβ, δοϊϊενς 
δῇ (λίηγο, Βορθ 411 [Ὠΐησϑ, ἐπάυτγε 41} τπῖπς 5," 
5 ἴδε βυπγηϊξ οὗ ΟΠ ϑιίδη δαάνδηςεπιθηΐ. 
“Τῆς στελῖοςξ οὗ ἴδεβο 'ς ἴον." [5 βίποβϑ 
 οοῃοϊαάδ ἴπο 115σὲ οὗἩ βἴερβ ἴῃ Ο τϑιίδη ργο- 
ἘΓΕΙΒ [5 8150 5θθῃ ἔγοπι ἴῃ 6 ἰαησιιαρο οὗ 81 Ραυ 
((ο!. 1, 14), “ς Απὰ ονοῦ 41} 1ηθϑὲ τὨΐησβ ρυΐ 
ἡ τε ἩΒιοΒ 5 δε Ὀοπὰ οὗὨἉ ρογίεοϊποβϑβ." 
πὶ 5 ἤκτὸ ἰξ ἰβ ϑεῖ ξογἢ 45 δοίην ἴδε εἰχηοσῖ 
δερ οὐ [86 ἰλάάοτ, 50 ἴβετθ δε Αροβίϊθ ρὶς- 
ἴστε ἴ ἃ5 [6 πρρογτηοβέ ςονοσίηρ ἴῃ ἴπ6 (σῖϑ- 
ἴδῃ ἀγεββ, τῃδὲ νυ πο ἢ 584}} 6 ἀρραζεηΐ ἴο 81] 
π᾿ ὭΣ (815 5821} 411} τη Κπονν [μδὶ γὲ 

ΤῊ ἀἸϑοΐρ 65, 1 γε βᾶνε ἧσυε (ἀγάπην) οπε 
ἴ0 ποῖ μον " (7]οδπ ΒΗ 35). ( 
ΤῊς ῥτεροβίθοῃ ἐν ὑπ οι 81 Ῥεῖοσ μᾶ5 Βοῖο 

Νίαο Τετι.---Χ ον, ΤΥ. 

11. ΡΕΤΕΒΙΝ. Ἱ. 

8 ον 1Γ τἢεβε τηΐηρβ θὲ ἴῃ γου, 
δηὰ δϑοιυπά, {με πιᾶκε γομ ἐῤαΐ γέ 

ορίογεά ἰγουσπουξ 85 δηυϊηογαϊίΐοη οὗ 
ΟΠ Ξδη ζγᾶσοβ, σογου5 ϑοπιουνῃαΐ {πὸ 534π|6 
ποὔοη. Ἐδοῖ νἱσῖυδ 15 ἴο Ὀς ἱποϊμάθαὰ τη 
{Π6 ομθ πιοπεοηθα Ὀεΐογο 1, ἀπά τῃουρἢ ἰδ 
ογάἄεγ ἔπ5 ἀρρϑᾶῖβ ἴο ὃδ Τενογβοᾶ, δηὰ οὺξ 
(ἀγάπη) 5 ἴμ6 ἰαϑὶῖ τηρηϊοηοά, δηὰ 50 ἰη- 
τέενει ὙΠ 411 ἐῃ6 τγοϑῖ, ἰξ 15 ΟΠ] 50 Ὀθοδιιϑ6 
ἴδ6 σπδγδοίευ, 458 851 Ῥεΐοσ ἤθγθ ἀσρίοῖβ 1ἴ, 15 
ἀοβοι θεὰ 85 ἴὶ βῃουϊὰ ἄρρϑᾶσ ιπῖο Οοά, νυν ἢ! 6 
δι Ρδυ] 15 ἀδβοτι θη 1ἃ 85 πιθῃ 5Ποιυ]ά 566 
τ Μδη Ἰοοϊκείῃ οὐ ἔδε οιξννατὰ ἀρρεϑᾶγ- 
8ῃς6, Ὀυὲ Οοὰ ου ἴδο ποατί."" 
ΤΠ 1|5ὲ οὗ στδοδβ δηυτηογαϊθα ἴῃ [ἢ 656 ἴῆτοο 

ὙΟΙΘΟ5 ΠΟΙΉΡΓΙ565 ἢγϑι ἴποϑο ννῃϊοῆ ἔοστη ἴδε 
ΟΠ δη σπαγαςίεσ νἱονγθὰ ἴῃ 1156] σι ἢ ἃ ΓῸ 
νἰγίυο, Κπον]θάρο, ἐσ ροσγδηςο, ραίίθηοο ; ΤΠθη 
ἴο!ονν ἴδοδθο ψνῃῖο ἢ τηδγὶς ἰδ6 ξο]οννοσ οὗ 
Ομηβί (1) 85 ἃ βεγνὰπὶ οὗ Οοά, δπὰ (2) 85 ἃ 
ΤΆΘΙΊΌΕΙ οὗ πὸ Ὀτοιβογβοοά οὗ πὸ Ὁδυτγοὶ οὗ 
ΕΟ σῖδὶ, δῃὰ (3) 85 Ὀεϊοησίησς ἴο 1ῃ6 ἰαῦζοσ 
Ὀγοϊβογῃοοά οὗ 411} τηδηκίπά. 

8. Γον ἐξίδειε ἐδίηφ: δὲ ἐπ γομ, ἀπά αδομμαὶ) 
Ἀλίδογ, Σὸν ἢ ἐδεῖο ἐῤίπρε ε γουτδ, απά 
αδοιπ πο γοὰ. 1,11 ΓΑΙ γ, “ἴγ {πόδα 
ΚΠϊηγϑ θεῖηρ γόουγδ..... πιά γου," ἄς. ὙΠῸ 
Ῥγοποῦυη ἱποιυρ ΤΟσουττίηρ ΟἿ οὔςθ ἴῃ ἴῃς 
ΟΣΡΊΠΔ], δπά ἰῇ οἷοϑαε οοπηδοίίοη νυ τΠὸ 
ἴοππιοῦ οὗ [86 ἴνγο νογῦβ, γοί Ὀοϊοηχϑ ἴο ἴΠ6 
ἰαξίοσ αἰθϑο. Απά {πὸ ἤγϑει νοῦ 15 οπα [Πδὲ ἰ5 
ΠοΟπϑίΔηΓΥ υϑοὰ οὗὨ ": 'Ἰοη.᾽ Ὑοτείοσγο 
[Π6 56η86 15 ποῖ, “1 (ἤοδ6 {πΐηρα Ὀδ ἰπ γου;᾽ 
8ἃ5 ΑΟΥὟ. Τῆε ἀἰβογεηςος 15 [δῖ Ὀδίννθθῃ οὐνῃηεῦ- 
Βῃ!Ρ δηὰ ἴδθῆδῆου. ὙΠΟγα 15 ἴο θῈ πὸ ὑπςεῖς- 
ἰδ ΠΥ ἴῃ ἴΠ6 Πο]άϊης ὑπο ἴῆδϑ6 ρτδςεβ, ἴΠῸῪ 
416 ἴο Ὀὲ ρατΐί οὗ ἴπδ πλδῃ Ὠιπιβοῖῖ, ὙΒΟΓΟ 
τηιδὲ 6 πο νγανογίης ἜἽχῃϊ δι τοη οὗ ποτ. ΤΟΥ 
ΓΟ ἴο Ὀδο ἤσμγ ἤχοα, |κὸ ἃ ραηΐ ἀδθορὶν 
τοοϊοα, δηὰ ννῆοβε ζγοντ 15 σοπδίδηξ, ὍΠΙ5 
5 {6 56ηϑ6ε οὗ [πο Ἰδίζοσυ νογὺ σόομπα, ννὨϊοἢ 
Ῥεσῆᾶρ5 νου] Ὅς Ὀοϊίεσ τοηἀογεὰ τὰ 1 Ὁ1}}Υ. 
ὙΠΟΥ ἃζὸ ποῖ ΠΊΕΓΕΙΥ ἴο Ὀ6 δρυπάδηξ δηά ςοῃ- 
ἔπυθ 50, Ὀυϊ ᾶγὸ ἴο Ὀδοοπὶθ αἀδ}} τοῦτο δηὰ 
τοῦθ, βτονίης στ τἴπ6 ΟΠ Ξ(14π᾿5 στον 
δΔηά 5ἴγεηρίβοηϊης ΜΠ 15 σι γοηρίῃ. 

ἐδεγ ν»ιαξε γοι ἐδαὶ γε ταὶ! ποίρογ δ δαγγόη 
ποῦ σι] Βοῖζεῦ, ἐῤεν »ιαζο γομ ποῖ 1419 
πορ πηι. ὙὍὙἘΠ6 11[41|165 οὗ [6 ΑΟΥ. τεπάοσ 
(ἢ βοπίθησθ οὐτῦτοιβ ψτῆους δάἀάϊηρ ἴο 1ἴ5 
ἔοτγοθ, νυ ἢ 6 δαγγόη 15 ηοΐ ἴπο βορῆϑο οὗ {πὸ ἢγϑς 
δαϊδςοῖῖνο. [{ [5 υϑοὰ οὗ “" “4 ννοτὰβ᾽" (Μεῖίξ. 
ΧΙ. 26) δηᾶά οὗ ᾿αθουγουβ “" βίδα ϊπς “6Ϊ 
(Μεαῖξ. χχ. 3, 6), δῃὰ 50 1ἴ 5δῃουϊά Ὀε τεπάογεά 
Βοτο, δῃηά ἴδιι5 (86 ἰδυϊοϊονσυ οὗ ““Ὀαγγθη δηὰ 
υη ] ̓ 15 ἐθοαροά. Τὴ Αροϑίε᾽β τννογάς 
Ἱπεπηᾶῖθ ἰδ βσυςῇ ἃ στοντῃ ἴῃ ρυᾶςθ 845 6 
[85 58 ἀοϑοσιθοαὰ σαπηοῖ 6 διά, ᾿ἴ μ}} 
σόοτκ, δηά στηλο [5 Ῥγόβοηςο ἔοϊ[. Απὰ ἴῃ ἴπῸ 
ἔοστη οὗ ἰβ ϑεπίθῃςθ ἢ6 885 ὄδχργεβϑθὰ [δὲ 
ελγπεϑίῃεϑθ οὗ δυο δοίΐοῃ, Ηδθ βαγ5 ἴἃ ν]] 

ᾳ, 
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“ῥαϊ πειῖμεγ δ θάγγθη ποῦ ἀπέγυ τ} 
ἴῃ τῆς Κπον]εάρε οὗ οὖν Ινογὰ εβιι8 
Ομ τβι. 

9 Βαϊ ἢς τπδῖ ἰΔο κει τΠ656 τῆ] ηρ8 

τηλκο γοιι “ποῖ ἰάΐς ᾽" δηὰ “ποῖ υπέπια!,᾽" 
ΠΙΟἢ νγᾶ5 ἃ Οὐοεῖκ ΨΑΥ οὗὨἨ ὀχργεβϑίῃρ “" ὙἘΓΥ͂ 
ἃςῖνε᾽) πη “ἐὙΟΤῪ ἐγ }" ἴἢ ἴδ6 πτηοβὶ 
οἰ ρῃδῖὶς ἔογη,. 

ἐπ δε ἀποαυίεάσε 9 ομγ Ζιογά ὕεια Οδγιί 
Α Ὀεΐζζεῦ τοπάθπηρς οὗ ἴπ6 ργοροϑιξοη νγοι] 
Ὅο τλονῶσ δ οὐ ποῖο ἴῃ6 Κηονίοάρο, ὅζο. 1ἰ 
τιλτκϑ (ἢ 6 ροδὶ υπῖο ᾿ΠΙΓ ἢ 411 [6 ΟἾ τ 5.1 4η 5 
ψνογκβ δηά (δεῖν ἔπι 15 νν}}} Ὀ6 τοηάϊης. Ηδστῖο 
ννῈ μᾶνὸ ἐῤὲ ευεγιαυαχίηρ ἀποαυίξάσε (ἐπίγνω- 
σις) δβαίη. ὍΤῆδ Κπονηθάρο οὗ ἴδε ϑανίουγ 
ἷ5 ΠΟΥΘῚ ἴο 5ἰδηά 511}, δηὰ [ῆθ γῆς οὗ [6 
δριτῖ ἄσγὸ 4}} οὔ {ποπὶ μ6]ρΡ5 ἰονναγάς 115 ἴῃ - 
οῖδᾶϑ6. “δ ν}}} συ!άδ νου ἱπίο 411 πιῇ -"" 
“δ ν»1}} ἔδαςἢ γου 411 (δίπ;ϑ ᾽) νγαβ βαιά ποῖ 
δίομο ἴῸγ ἴῃς σδοϑθοη ἵνσοϊνθ. Απης δ᾽ ποι ἢ 
1}15 σοπιρ]εῖς Κηον θάσε σὴ πονεσ Ὀ6 Οὐ5 ἴῃ 
1η1|5 νοτὶὰ, (πὸ ἰπογθαϑθο οὗ ρζύδοθ νυ} Π|Π 15 
ΤΏΔΙΚΟ5 ἸΠΟΓρᾶ56 οὗ ΟἿΓ ϑριπυ4] ἀἰϊδοογηπιοηῖ, 
δὰ νὰ ἅγὸ σοῃϑβίδῃςυ ἤπαϊπρ βδοπὶθ ρογίίοη 
οὗ ἴπ6 ἀλγκοπθὰ ρ᾽'δθ5 πιδάλδ οἰθάγογ, 5016 ἃρ- 
ῬΓΟΔΟΒ ἐοφυαγά 5δεὶης (Ἡγϑῖ 45 Ηδ ἰ5. 

9. Βωϊ δὲ ἐῤαὲ ἰαεζείδ᾽ ἐδει6 ἐδίπρε ἢ, δῆμα, 
απα εαπποὶ “ἐε αὐὰσ ο}] Α Ἰιϊογαὶ σεηάεπηρ 
ῖ5, ῬῸΣ ῥὲ ὍοΟ ὙΒΟΙΩ Ὁ8086 ὉΒΙΏ55 ΔΙΘ ποῦ 
Ῥτοδβοηῦ ἐν μά, Βοοῖπ ΟἿἹΥ Ὑ8πδῖ 16 
ὭΘΑΣ, δηὰ (ἢϊ5 Ὀτγίηρθ οὐδ ἴ6 ΑΡοβι]ο 5 
Τολβοηΐηρ [2 Ὀεϊζεγ. Ηδ νυῖϑῃεβ ἴο ὀχ δίῃ 
1Π6 ἱπηροσϑι ὈΠΠῸῪ οὗἁὨ βρι τυδὶ ργόρτοβϑ, ᾿Ἰησγθᾶϑ0 
ἴῃ [Π6 Κηον]εάρσο οὐ ΟὨγίσῖ, που ἴΠ6 λο- 
υϊπιτοη οὗ ἴῃ6 ργδοοβ ὑνῃϊο ἢ Ὠ6 [45 Ὀείοτο 
δηυπιοταῖοά, πὰ 8580 ἢ6 Ὀορίη5 ψ ἃ ραγίςὶο 
7 νι Ὠϊςἢ 5841} ἱηϊσοάπιοθ ἢ15 γραϑοηὶηρ. Αἶοῦ 
(Π15 ἢ6 βᾶγϑβ, “"ἴθ ἴο ννῇοπὶ ἴποϑο {Π|Πρ5 Δ.Ὸ 
ποῖ ργοϑοηῖ" Ηδ Πδ5 βοπὸ Ὀδοῖκ ἴῃ (Βουρῃϊ 
ἴο 1ῃ6 τπ|14] κίαψε οὗ ἴπ6 σουγϑοθ. Ηδθ ϑρϑδκβε 
ποῖ πον οὗ ἴπ6 μ᾽ 5 45 Ὀειης ἴ6 ΕΟ γχιςτδη 5 
ον, Ὀυϊξ πιο 85 θείης ῥιεβοηΐ ἴο ΠΙΠὶ. 
ΤΎΠΟΙ γα ΠΊΔΠΥ τἰοη5 ἴῃ τοὶ ρίου5 116. 
ϑοῖὴδ θη οδηηοί ὑὃδ 5414 ἴο δᾶνα ἴῆ6 βύδοθβ 
οὗ ννῆϊςἢ δὲ Ῥοῖοσ [88 Ὀδθὴ βϑρεακίηρ. ὙΠΟῪ 
δᾶνα στηδάδ δυιῖ 5π|4}} ργόρυθβϑθ, ΟὨΪΥ ἃ 5|ηρ]6 
5ῖερ οὐ {πε ὑρνναγά τολὰ. Βιαΐ Ἔνεη δὲ ἰδᾶϑὲ 
δλάἀνδηοδα ΔΓ 1η ἃ Ὀδεϊίου βίδίο ἴδῃ ἢς ἴο ψγῃοπὶ 
1π656 ΤΠ]ηρ5 ἀγὸ ποῖ Ὀγεϑεηῖ, ἴο ψῃοη ΠΟ 
"Πρ ἢ σῃΐπο5 ἴο χιϊάθ ἢ5 ἔοοίϑίορβ. οὔ ἴθ ννᾶῦ 
οὗ ἢ. ϑυςῇ ἃ οπθ ἰ5 ὈΠ:πά, σοηζίηιιθς5 ἴῃ6 
Αροϑβίϊε, δπὰ ἔπε, νυ ἢ δηοῖθοῦ οὐ ἢ]5 ὑπῃ] 4116 
ννογάβ, ἢ ἀρῆποβ ἴπὸ παῖισο οὗ ἴἢ6 ἀείξοςῖϊ 
ὙΒΙΟἢ δ6 Πᾶς ςδ]οὰ “' ὉΠ ππο55." ϑυςὴ ἃ 
ἸΏΔΗ 5665 ΟἿΪΥ νυῆαῖ 5 πεᾶσ." ὙὍΠὸ νογά 
(μνωπάζων)., ἀπά ἰδοἢΠη ΟΑΠ}Υ »πγοβ,, 15 5θα οὗ 
ΟἿ νγῆ0 [45 ἴο εἶοϑβθ ἢϊ5 ογθβ [δῖ δ ΠΊΔΥ 966 
ἂΐ 411, ῆο 15 ννϑδ -ϑρῃῖοα, δηὰ ἴο ψνῆοπι 
{π6 ἰρρς 5 ραϊηίαὶ, νόθα υἱϑίοη ἰξ σοῆϑβο- 
ΠΟΘΠΕΥ ΥὙΘΓΥ ]πιοὰ. ΒΥ {15 ἤριιγαῖϊνο ννοτά 
δῖ Ῥεῖοσ 566πὶ8 ἴο ραϊηΐ ἔογ υ5 {π6 σοῃάϊτοη 
οὗ 500} ΙΟ 85 Ὠδυρ ΟσΘ εηἴογεαὰ οἡ ἴδῃς 

11. ΡΕΤΕΝ. 1. [ν. 9, 1ο. 

18. ΒΠ:πά, Δπὰ σδηποῖ ες δίασ οὔ, δηά 
Πδῖῃ ἰογροϊζθη τπδλῖ ἢς ννᾶβ ρυτρεά 
ἔτοπῃ ἢ 5 οἱὰ 51η8. 

10 ὙΝ Βεγείογε τῆς γαῖ μεσ, Ὀγείῆγεη, 

Ομγϑιίδη 16 (ἔογ ϑοοῦ νὸ σεδὰ οὗἉ ἴδ πῆδῃ 
ἃ5 οὔθ ννῆο διδά δε οἰεδηβοὰ τοῦ [15 
οἷά 51π5) πᾶνε βου ρῆξ ἔοσ πὸ βεὶρ, βίπνεη ἴοζ 
0 δἀναηοοιηοηΐ, δηὰ ἴο ῃοπὶ ἐπογείογε ῥτὸ- 
δτεββ δῃὰ 41} ν ἢ ἢ ργοπηρίβ [μογεοῖο 15 ὑποοη- 
Βοπῖδ]. Ηθὸ ἤτϑί οὗ 4}1] οδ]}]15 βυιςῖ ἃ οπὸ δῥμά, 
Ὀυϊ ςοττεςοϊπρ (ἢ 5 ἤγϑξ Ἔχργοβϑίοῃ, Ὧ6 ξίνεβ ἃ 
ἀοδηϊίοη οὗ 1 νν ἢ ἢ ϑῃοννδ ι15 ἃ ἰδία ᾿νοῦβὲ 
{πδη ὈΪ πάπεβθ. “1 γο ψγογα ὈΠπηά, γε βου ά 
ἢδανθ πο 5ἴη," δᾶγ8 οὖῦγ 1 ,οτὰ (Ϊ]Ήὁἤη ᾿χ. 41), 
Ὀυΐ Ποῖα ἰς ομθ ψοῦβο ἴβδη ὈΪϊπά, ννμο Βανίηρ 
Κηοννῃ ϑοπηθ ᾿Ιρἢξ 845 ὑγείοσσοαὰ ἴο ζ411 θδοῖκ 
ἰηἴο ἄδγκηῃθϑϑβ. 

απά ῥαΐ ὥογροίίοη ἐδαΐ δὲ «υας ῥωγρεά ἤοσι 
δὶς οἰά «'π4] Μοτδ οἹοβεῖγ, βανυῖπε “ογροίίη 
ἴλ 9 οἹθαππὶηρς 7,0» δίς οἷά «ἱ. Βυῖ ἴδε 
Ἔχργοβϑίοη (λήθην λαβὼν) 15 πο οτάϊ ΡὮΓαθ6 
ἴογ οηκεμπᾳ, ΤΟ πουῃ ᾿5 ἔουπαά ποννῇεσε εἶδα 
ἴῃ [86 Νενν Γεβίδπιεπι, Ησυΐιρ ἱπεμγγεά Οἵ ἀ(- 
εερίοά ζογρειμίηει: ντου]ὰ δ ἃ ᾿ἴογαὶ γεηάσγιη. 

86 ψογάς πιαῦκ [παῖ [6 σοηάϊτίοη ἱπίο μι μι οἢ 
ΒΟ ἢ ἃ ΠιΔὴ δὲ ᾿οπὶθ ἰ5 οπὸ ὙΠΟ Ὠ6 [ιᾶ5 
νΟΪΠΩΪΔΓΙΥ δοςερίοα ; δ [45 πιδὰδ ἢὨ0 εἤοπ, 
ξἰνθση τὸ ἀϊρεηοε ἴο ςοπίπθυϊα δηγ θη 
ἰοναγάβ ἱπαργονίηρ ἴπ6 βιϑὶ ρ᾽ς ρογίδιμϊης 
υηΐο ᾿ἰἶδ ἀπὰὶ σοάϊποθθ. Τὸ δῖπὶ ἘΠεῖΘ ΠΊΔΥ 
6 ἱπιρυϊοὰ ἃ ν»Σ]]ξ] εἰοκίπρ οὗ (δ Ἔγεβ εποιυξὴ 
ἴο 51 } 1Π6 Αροϑβί!ε᾽β τϑξ ὀχρτοβϑβίοη, “ Ηξ 
15 ὈΠη4." ὙΤΤὸ δίπι {με Οοβροεῖ πιεϑϑᾶρε μιδά δὶ 
ἢγϑί Ἴσοπῆθ, 8ἃ5 1 σᾶπ|ὸ ἴο δῖ Ραὺυὶ (Αςῖδ ΧΧΙΙ. 
16), “ΑἸϑε ἀπά ὃς ὈαρίϊΖοὰ δπὰ ννΑϑἢ ΑΥ̓ΑΥ͂ 
ΠΥ 5ἰπ5:" δηά ἰδυι ἕδσ 885 πὸ φοῦθ ξουγιναγά, 
δυΐ πο βἴορ δεγοῃὰ ; δῃὰ 85 ἴῃ πὸ δε, 
ὙΠοτα ἔτοπι ἴπ6 ϑογνυδηΐ ὑγνῆο ἢδ5 διϊῖ Ὠὰ δ5 
(Δ]οπξ ἰῃ 4 παρκίη, ἔπογα ἰ5 ἰδκθῃ ννᾶὺ ἴδ 
ὙΥ ΔΙ ἢ ννᾶ5 δεσίοννοα οἡ δὶπὶ αἵ ἴπ6 Ὀεξιπηϊηρ, 
50 Βογα ἰξ ἴῃς Ὀαρίίσπιδὶ ννδϑμΐης μᾶ5 θη 
ξοϊονσοὰ ὈΥ πο σγονῃ ἴῃ Ποϊϊπο55, [Π6 ΤΕ ΠΊΟΥΥ͂ 
οὗ [δῖ ἢτϑῖ Ὀ]οβθίης 15 ἰάκοη ἀννᾶυῦ, δηά 1ῃὲ 
ξυϊάδηςε νψῃηϊςῆ ννου]ά ἢᾶνο Ξἰγοηρτποποὰ οᾶςῇ 
δηάθανουσ ἴο δάνδποθ ἰ5 νυ πάσγαννη, δηά ἴδ 
ΤΆΔΠ ΠΟ ἸΟΏΡΟΓ 8665 ὑγῃοτο ἴο ο. Η!5 5ρίπίυδὶ 
β'ζις Ὀοσοιηθβ ννοακοηδά, ἴῃς Ἰκἢς οὗ Οππϑὶ 5 
ἜΧΑΠΊρὶΘ 15 ραϊηξυϊ, Ὀεσδιιϑο ἢ6 [25 50 ἰοῃξ 
περίοοϊοά ἴο υϑὲ ἴξ : Πα (Πογείογα βῃυῃξ ἴξ, ἀπά 
ΒεΒο]άς ΟἹ ἴπ6 {πὶηρϑ οἶοϑα ἀτουπὰ Ὠἰπὶ: ἸΏ 
(5 16 δηὰ [5 σοηςόγης ἢθ Ὀδοοσλεα ὙΒΟΪΙΥ 
Θηἰδηρ θά. 

10. Ἡρογοίογε ἐδὲ γαϊδεγ, ὀγείδγεη, βῆυε 
ἀμ ιρεποε ὙΒΟΙΡῺ ϑοραγαϊοα ἔγοπι ἴῃς νετὺ 
ΕΥ̓ ἴδε ἱπίογνθηΐης νοσδίϊνο, (με δάάνεγ γαδεγ 
(μᾶλλον) Ὀεϊοηρ οἰοϑβεὶγ ἴο χένε ἀἐίσεπεοε σπον- 
δάσατε), ἀηὰ ἔπε ἔοτος οὗ [6 ννογάϑ 15 ὈεΕῖ 
εἰνοη Ὀγ ἤεγεζογε, ὀγείδγεη, εἰγο ΔΘ ἸΔΟΤΘ 
ἀλ1ῃ[1ιαοποθ. ᾿ῥεγφίογε, ἰ.ε. Ὀθοδυϑθε ΟΥ̓ ἴδῃς 
Ῥοϑβϑοβξϑίοη δηά ἼἽοηϑίαπϊξ ἰπογοᾶϑα οὗ [8656 στδρεβ 
γου Βοσοπὶς ἔγα] απο ἴμῈ Κπον]οάξε οἵ 
Ομ τβί, Ὀ6 γε ἰδὲ πιοὸ απ ξεηῖ, ὙΠετῖε ἅτε 



γ.11,12.} 

σίνε ἀΠίρεησα ἴο πιᾶκα γουγ ΓΔ] πρ 
Δη εἰεςτιοη 5υΓα : ἔογ ἴξ γε ἀο τἢεβε 
τπίηρβ, γε 584} πανογ []] : 

11 ἔογ 50 δὴ δηίγδηςα 5}4]} ὃς 

το Γεάβθοῃβ Ἀϑϑῃηθα νν ΔΎ (ἢ15 ἀπ] ροηςο 5μοιϊὰ 
δε ξίνοη, ἢγεῖ, θεσδυϑε οὗ ἐμο θουπί 1} ΞῸΡΡΙΥ 
οἵ ἐγᾶοε ρταηϊθὰ ἔτοπι Οοά, δηά, βεοοηάϊγ, Ἷ. 
υϑὲ ἴπα οὐ ἰναοη οὗὨ ἴ[με86 μ᾽ ϑ γϑϑυϊίς ἴῃ 
Ὧη ΕΥ̓ ΕΤ.- Πστοδϑίηρ κηονν]οάρο οὔ δε 1,οτὰ [{65018, 
[15 αὔεγ 1η6 πηοπίΐοη οὗ (815 ἰδίϊος σϑᾶϑοῃ, 
ἴδαὶ 186 Αροβὲϊα ἄντε] ῖα ἀροὴ βυςἢ 4 σοϑυϊ 
ἃ5 ἃ Πηοῖϊνε ἔογ 5.1}}} στραῖοσ 268]. 
ὀτειόγεπῇ Α' ξδλνουγίςε ἔοττη οὗ δά άγεοββ 

ΜΠ δὲ [π|65, ΟὨΪΥ υϑοὰ ἰπ [ἢ 5 ραββϑαρὸ Ὁ 
δὲ Ῥείετγ, ἢ 1508] ἐχργεββίοη θείης δείουεά, 
ὙΠΟ οσσυγβ ἴῃ 411 ἴῃ6 Ερίϑεῖθβ, Ὀυξ πηοβῖ 
ἱποαυςπῖυ ἴῃ δὲ [οἢπ, δὲ [δ δηά 51 Ρεΐοσ. 

εὐρογιηεηΐ οὗ δὴ υπυϑυ] ννογὰ πλᾶτῖκβ 
ἴῃ ελγησϑίποξβ οὔ ἔπε Αροβίϊοβ Ἅχῃογίδίίοῃ. 

ἴο παῖε ζγομγ εαἰϊης ἀπά οἰρείίοη ἐωγο] Ὡς 
εηρίογτηεηΐ οὐ (ἢϊ5 δάϊδθοϊϊνε ἱπάϊοδίοβ [μδὲ 
δ 18 ἴδε εαὐ σης ἀπά {μὲ εἰγοίέοπι ἤᾶνα τείεγθποα 
ἴ0 σοπαϊίοης νυν Ὡ ἢ πορίοςῖ ΠΊΔΥ Ταπάογ ἰῃ- 
ϑέζυγε, Βοίἢ ννοσὰβ βῃουϊὰ ἐμογεΐογε Ὀ6 ἵδκοῃ 
οἵ [ΔῈ εηἰοτίης ἰηΐο σοπηπιμπίοη νυ ἢ Οοά ἰῃ 
ἰῃς τνοτἱὰ, δὲ Ῥεῖοσ μᾶ5 δἰγεδάῦ δάἀάγοβξβοα 
ἴῃπ- οοηνεγίϑ ἴο νυβοπὶ ἢθ υτῖῖο5 (1 Ῥεῖ. ἵ. 9), 
“Υ̓́ς ἅτε δὴ εἷδεςξ γᾶσθ," δαξ τπδὲ ἄοεβ ποῖ 
Ρευθηΐ δὶπὶ ἔγοπι υγρίηξς οἡ ἴδῃ ἴο δυϑίδίη 
ἴτοπὶ “Ἰυπὶ5 ϑΓ ΠΟ ὙΓΔΓ ἀφαίηβι [Π6 500],"" δηά 
ΒΈΙΚἢ Μ}}} ταπάθυ Ἐμεῖγ ναὶ κ ἀμνγουταν οὗ τὸ 
ποσλίοη ὙΒΟγεν ἢ [ΠΟΥ δὰ Ὀδθη οδὶϊθά. 
Τὰ εἰρελίοπ (ἐκλογὴ) ἰ5 ἐοιιπὰ ἴῃ δ: Ῥαυ}β 
κῦες τὸ 186 “ΓΙ βεββαϊοηΐδηβ (1 ὙΉοββ. ἱ. 4), 
ὅδουΐ πβοπὶ γεῖ ἴῃς Αροβίὶε δὰ ἔξαγϑβ ἰεβὲ [Π6 
ἱπηρίεν σῃου ἃ βάν ἐεπιρίοά ἴῃοπη, ἀπά ἢΪ8 
στη ἰδδουγ δ6 'ῃ ναΐϊη.Ό ὙΠῸ εαὐ το ννδῖς ἢ δῖ 
Ῥέες τείεγξ ῃδὰ οοπῖε [γου ζῇ ἔπ6 ργεδοῆίης οὗ 
ἣ Οοβρεῖ, {πὸ εἰεζίοσ Ἰπγουρσῇ ἐμα δάπικϑβίοῃ 
αἴ [ὰς ςοηνετί5 ἱπῖο Οῃγίσι'5 σβυσοῦ. ὙΒΟΥ 
σε ἀπηοης ἴμοδε [πδὶ νγόγε “"θεῖῃρ βανθὰ " 
(λεῖς ἢ, 47) διὰ πδὰ θδεὴ “"δάάοὰ ἴο ἐδ 
(δυτς," δπα 50 οδἹἹδὰ ουξ οἵ ἴῃς υγουγϊά. 
τ 7 γε 4ο ἐδε:ο ἐδίηφι, γε σδαδὶ πευεν {μ|] 

ἰλεὶ νεῖ νουϊά Ὀ6 ΟΣ τε 
δἴλπ|816. Απὰά Βετεΐῃ 8 πὸ σοπίγδάϊοτίοη οὗ 
ἩδαΣ ἰς τα Ὁγ 81 4π|65 ({ϊ. 2), “Ἢ [ἢ ΠΊΔΩΥ 
ἰἰϊηρε ττὲ ἃ} σφωναδίε." [π᾿ 18δὲ εχρτγεβθίοα 
ὕκτε 5 τὴ ἀτρῦοι ΟΠΙῪΥ 5ςἢ ἃ ἄδρτες οὗ δστου, 
5 ἴῃς ποτάς δῃὰ δςῖβ οἵ ἀδί!υ 116, 85 ἴξ ΠΊΔΥ 

Ροπίθ!ε ἴὸ σεςουοῦ ἔγοπῃ. Βαυῖ {πὸ βίυπι- 
ὙΠ ἢ 51] τεηάοσ ἴΠ6 οδ] Πρ ἀπά οἰθοϊίοη 

οἱ 5ΔΏ5 ΠΞΘΟΌΓΕ, 15 οδ ἔτοηι νυ Ὡς ἔἤΠοΓΟ 
δ ὯῸ ππίηρ, [{ 15 Δ “5 πρ ἰμδΐ ΓΠΕΥῪ 

Ὧ]1," συςἢ 45 1μδὲ ψνῃίςῃ δὲ Ῥδυ] 
(σι. ΧΙ, 11) ἱπΈπηδίεβ ννου]ά πᾶνο πιδάβ [86 
᾿ογδθοη οὐ Ἐμ6 [ἐὺ7ν΄' ἱππροββίϊο, 

11. δογ το απ ἐπίήγαπες ἐραὶ δδ γρεὶντὶ εἰ ογοά μριέο 
»» εἰν, ὅς. Μοτε οἹοβοῖγ, ἔογ ὃὉμὰ8 
8}}1] 9 ΤΣΊΙΘΒΙΥ χουν] θά Ζ0Σ γοῦ ἐῤὲε εη- 
Τάπος͵ ἄς. ὙΒε Αροβίὶα [ᾶκοβ ὮΡ ἤεῖα {86 

11. ΡΕΤΕΝ. 1. 

τηἰπἰβῖεγεά ὑπο γου ἀρυπάδηΕ]}Υ ἰπο 
τῆς ἐνετγδϑείηρ Κιηράοπι οὗ οὖν Ἰοτὰ 
δηὰ ϑανίοιιγ π (ἸἾ γίβῖ, 

12 ὙΝΒετγείογε 1 νν}}} ποὺ δ6 πεὸ- 

ννογά νυ μι ἢ 6 Πδά οπιρίογεοά ἴῃ Ὁ. ς, ἤθη ἢδ 
βράᾶκο οὗ ννῆδι {86 (γι ίδη πηδῃ 5ῃοι)]ά 270- 
ἱάε οὐν Ὧϊ5 ρατί. ὙΠ Ὀορίπηίηρ οὗ (6 πεῖν 
11ἴο, (Π6 φΣἸΗ οἔἹ ἔδι, ννᾶ5 τοπὶ Οοὰ, ΤῊΪΚ ἰ8 
ἴο Ὀ6 υϑοὰ 45 ἃ στοιιηάννοτκ οὐ Ὡς [86 
ζοϊϊοννοσ οἵ (μγῖϑὶ ἰδθουγβ ἴο ὉΠ Ρ νἱτῖυς 
Δοσ νἱυθ. Απά ἴῃ [86 οπὰ ἴπογα Ὑν1}}} 6 
φγουϊάρά ἕοτ Ἠϊπι, 450 ἔγοπι σοά, (πε δηΐγαπος 
᾿ηΐο ΟΠ γίϑὶ 5 εἴογηδὶ Κίηράοσῃ. Βοίῇῃ {πὸ Ὀεχὶπ- 
Ὠΐηρ πὰ ἴθ οπὰ οὗ [ἢ6 οτῖκ τὸ οἵ σοά. 
Απά 50 ἅζὸ πγοβὲ οὗ {86 ἰπίεγνθηϊης ϑἴδροβ 450. 
ον ἴῃ ἴΠ6 ννογὰ Ἴπέγαπος (εἴσοδος) 15 ἱπηρ]1οἀ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴδο Πηδὶ οηΐγαηοθ ᾿ηἴο ἴδ6 κἰηράοπι 
οὗ φἴογγ ἴθ βοάνθη, Ὀιξ αἷϑὸ 1ἢῆ6 ροννοσ δηά 
βγη ἴο ΔΡΡΤΟΔΟΝ ποδοσ δηὰ ὨΘΑΓΟΥ ὑπῖο 
ΟἸὨτῖϑὲ ἰη Ηἰ5 κιηράοχηῃ οὗ στᾶςθ ἴῃ 1ἢϊ5 ννοτὶ ά. 
Εογ ἃ 'ἰκὸ υ86 οὗ {86 νψογὰ οἷ. Ηδὺ. χ. 19, 
Ὑ ΠοΙΟ ἴΠ6 ἐπέγαηες πο {πΠ6 ἢοΙϊοϑὶ 18 δῇϊογ- 
νας ἀοβηοα ἴο Ὀ6 “ ἀγανη ποᾶσ᾽ υηΐο 
Οοὰ ““νιἢ ἃ ἔσθ ποαγὶ ἴῃ ἔ1}} δβϑιγαηςθ οὗ 
{111}. 

ἐπίο δε φυεγίαηησ ἐιπσάονι, δος ἢ Α5 
αἰώνιος ςοπίδίη5 ΟἴΠΕΙ 4645 Ὀεβίάθ ἴπαΐ οὗ 
ἀυτγαίίοη οἵ {ἰπιο, ἰὲ 15 Ὀδίζοτ ἴο 1.56 ἔογ 16 [Π6 
ὑνογὰ ΘΌΟΣΣΔΙ. 

12--2]. Απάϊ ν}}]} εἰν νυ ἢ ]ς 1 ἵνα ἴο 
Κορ ἴπε56 τὨϊηρ5 ἰῃ ὙΟῸΓ τοπισπιῦγδηος, δηὰ 
αἶθο ἴπαὶ γὺ πιᾶὺ ποῖ ἔοτρεϊ 1πεπὶ δήθ ΤΥ 
ἀεδίῃ. Εογ ἰἴ ἰ5 ῃοὸ ἔ80]6 ΟΥ̓ γν Βιοἢ νγὸ πᾶν 
Ὀδθη ἰεὰ ἰῇ οὐγ ἰδδοδίηρ ; Ὀμχΐ νγὸ νσοσὸ νυ ἱῖσ- 
6 5965 οὗ ἴπ6 Ὑταηϑῆρυγαίίοη ἀπά ποαγὰ [ἢ6 
ΒΟΑνΘΏΪΥ νοῖοθ ὩΙΟὮ ργοοϊαϊπιθὰ [οϑὺ5 ἴο ὃδ 
(ἢς δοὴ οὗ σοά. Απά τηοσὸ ἤππῃ ὄνθη ἴῆδη 86 
Ἀβϑιταηοα οὗὨ (ἢ]5 νοῖςθ, ἤεαγὰ ΟὨΪΥ οὔσθ, ννῈ 
βανὸ ἴπῸ ννογά οὗ ργοόρἤθογ, ὑπίο ψῆϊο ἢ ννὸ 
σἤαγρο γοῦ ἴο ρίνε πεεὰ, ἔου ἴξ 15 ἴπ6 ἔπι 
ΘΟ. ΓΟΘ Οὗ δ] Ὠςοηπηθηΐ, 1 5 ἃ ΠηΟΒΘΑΡῈ 5οπὶ 
ἔγτοπι Οοά {πγουρῃ πιὸ ψῃοῸ ϑρᾶκα ὑεΐῃρ 
τπονϑὰ ὈΥ ἴδε ΗοΪΥ (μοβῖ. 

12, Ἡῥογεοξογε 1 «υἱἱ] ποῖ δὲ πο σεπὶ ἐο ῥεῖ 
7ομ αἰαυαγ: ἱπ γεριονιάσαροο Οὗ ἐδειε ἐῤὶησ:] Δς- 
ςοτάϊηρ ἴο ἴδ τοδάϊηρ οὗ ἴμ6 Ὀεϑὶ Μ585., (6 
τοπάογιηρ νου] Ὀς, ῥεγούογε 1 δα} δὲ τ ἃ 
(οΥ δ χ9) αἰκυαγ:, ἄζς. Ὑ15 ϑθῆϑε οὔ ἴπ6 νγογὰ 
Ποῖα υϑοά (μελλήσω) 5 ποῖ υπέγεημποηξ ἴῃ οἾ45- 
5.4] Οτεοῖς, ἐϑρθο δ !}γ τη δορἤοςῖοβ. Τ5 (ῬΏΙ- 
Ἰοςϊεῖο5.᾽ 446) ννογΘ δὴ ΘΠ] ΤΥ 15 τπιδάς δδοιυξ 
ὙΠοτγϑιῖοβ, αηα Νοορίοϊΐοπηι5 δησννοῦβ, κ 1 ΠΟΥΟΣ 
βᾶνν πὶ, Ὀυΐ 1 Ποαγὰ ἢδ νυᾶ8 αἶϊνθ :᾽" [ἢ6 ΤΟΡΙΥ 
5 (ἔμελλε), “Ηδ ννᾶ5 “μγϑ ἴο Ὀ6 50.) Απὰ να 
ΤΏΔΥ Τοηραγα ἴΠ6 Νὸν Τ οϑίδπιθης τι56 οὗ τΠ6 
5Δπ|6 νογὺ (Μαῖϊζ. χχῖν. 6), “"Ὑ8 58.4}} ἤϑαᾶγ οὗ 
ὑγΑ 5." [{τῆδῪὺ δ6 τὲ {πε Αροβίϊο ᾿πϊοπἀθὰ ἴο 
ΒΔΥ παῖ [6 ἰδεζοσ νυῃϊοῖ δα ννᾶ5 πον την 
βῃουϊά ὃ6 ἃ νοῖςθ δῇϊξογ μὶβ ἀθραΐῃ. ὍὉ}:15 5θπϑθ 
15 ςουπηϊεπδησοὰ ΟΥ̓ πο ννογὰ φίσυαγε, ἀπὰ [ἢ 
58 ποῖ {11 1π6 ΤΟ] ον πη νόθα [δὶ 6 σρϑᾶκϑ οὗ 
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οἰρεπε ἴο ρυῖ γου Αἰνγαγϑβ ἴῃ γαπιοπι- 
γάμος οὗ {πεβ6 τῆΐϊηρβ, τῇουρῇ γε 
ἵκηονν ἐῤέρι, δηὰ ὃς εϑι δ} |5ηεἀ 1η τῆς 
Ρταβθηῖ τσ. 

12 Ὕελ, 1 τῃϊπῖκ τὲ πιεεῖ, 45 ἰοηρ 
848 1 πὶ ἱπ τἢϊ]5 τΑδαγηδοὶθ. ἴο 51|Γ 
ἡβὰ ὉΡ ὈΥ͂ Ρυϊτίηρ γος ἴῃ Γεπηεπι- 
ΓΆΏΟΕ ; 

ΠῚ ΡΕΤΙΤΕΊΙΣ 1. ἶν. 132-15. 

14 Κπονίηρ; τπλῖ 5ῃογὶ 1 πιιιϑῖ 
Ρυς οΥ εἐῤὲς ΤΥ τἀδογηδοὶε, ὄνὲ 48 
ἄορι [,ογά εβθὺ8 ΟἸγβι δαῖῃ 5ιενν- 5 
εἀ πιε. τ 

Ις Μοζεονεσγὶ ν]} επάεανουγ τμδὲ 
ΥὙὲ ΠΊΑΥ ὃς 40]6 Δῇἴεγ Π ἀεοδαβα 
ἴο ἢᾶνε ἴπΠεϑ86 Πηρβ αἰννᾶγβ ἰῃ γὲ- 
ΠλεΠΊθγδποε. 

τῆς δι πιοηϊομβ ἴο Ὀ6 ρίνθη ννἢ]ς ἢθ ννᾶϑ 4156. ᾧὉ (γουγ Ρυτο πλϊηάϑ) ὈΥ νΑγῪ οὗ τεσωεεη- 
50 ἴπδὲ (ῃ6 ςσοπῃεοίϊΐοη ψουϊὰ 6 (Ὁ. 12), 
“1 {11 αἰπυαγε Κοαρ γοῦ ἴπ Τα] ΌγΔΠΟΟ "ἢ 
(υν. 13, 14), ὈοΙῈ ἐπ» ἐγειείπιο, ἀῃὰ (υ. 1.) 
4,32.εν 1 αν» δαί. 

ἐῤουσὸ γε ἔποαυ ἐδεέηι, σμαᾶ δὲ εεταδίλεῥεά ἐπ 
ἐδε ῥγεσεπὶ ἐγ} ὌΠο 125ϊ οἶδυϑε ννουϊὰ 6 
ΕἸθασοσ ᾿ἢ πὸ γτοδά, μά αγό εἰαῤῥεῤκεα τι ἘΔ 6 
ΣΌΣ ὙΜ1ῸΣ 16 ὙΪῸῸ γι. Τΐ5 τηδδη5 ἴῃ6 
ἢ ψΒοἢ [845 Ὀδεη ἱπιρατίοα ἴο γοι ΟΥ̓ 
γουῦ [δδσθοῦβ, δηα ὙΠΟ γ6 ποὺν Ῥγοΐεϑϑβ, 
““ἢ6 Οοϑροὶ νος ἢ δανθ τϑςεϊνοὰ δηὰ 
ὙΥΒογεΐῃ γὲ οἰδπα." Ἴδε ϑᾶπιὸ ψψοσζά ἰ5 σγϑη- 
ἀογοά (ΟΟἱἹ. ἱ. 6), “Το (σοβρεῖὶ «υδίερ ἐς εονγιδ 
πο γου." ΤὙθοθο ἴο ννοσλ ἴπ6 ΑΡροϑίὶθ 15 
στ ηρ μδά οδιδϊποὰ ἃ [κὸ ργθοίουβ ἕδ ἢ ἢ 
ΠΙπιϑοιῖ, ΤΟ ννογὰ τοηάογοὰ οἰ αῤῥμνδεά, νυ ΙΟἢ 
ἢ 118. ἀογίναίςίνοθ 15 ἃ ἐδυουγιία νὰ 186 
ψυτιΐογ (ςξ τ Ῥεῖ, ν. το ; 2 Ρεῖ. "], σύ, 17), 15 
ἃ Ῥασὶ οὔ [μδί βαπηο νογὺ ννῃϊςἢ οὖν 1 οτὰ υϑοὰ 
ἴῃ ἢ5 Ἔχῃοσγίδίίοη ἴο [πὸ Αροϑβίὶς (1μπκὸ χχιῖϊ, 
32), “Βεη ἴδοι γί σοηνογίοα υἱγεησίδεη 
1Ὦγ Ὀτείῃγθη."" 

ἴῃ ἴδ6 τννογὰς "" Ἰπουρῇ γὲ Κπονν ποτα "ἢ να 
δᾶνα δὴ ἱπάϊοδίίοῃ ταὶ (ἢ ᾿οιῖῖεσ 15 υυτθη 
οἰ ΠοΓ ἴο ἴἤοϑ6 ννῆοπι ἴῃ6 Αροϑέϊθ Β: πλ56] δά 
ἰποϊγυςίοα, οΥἮὨ Ὑμοπὶ ἢ6 Κπενν ἴο πᾶνε Ὀδθη 
λυγρῆς Ὁγ 81 Ῥδυὶ (ςΡ. 1. ταν, ΟΓ ὈΥ ϑι|]νδηιις 
( Ρεῖ. ν. 12), ἰσ᾽ γποβα Ὀσοίο !Υ ΓΑΙ ΓΒΕ] Π6 55 
ΑΙ υϑίοῃ ᾽5 πηδάς ἴῃ 1Π6 ἢγβὶ Ερίβϑίϊο, (866 ῃοῖες 
οη [δὶ ρᾶ55456.) 

18. 7εα, 1 ἐῤίηξ ἐξ γνιϑεὶ, ὅζο.  Βείζογ, 
Απὰ 1 ἐδίπᾷ δ τὰν. [1 5 ποῖ [Π6 πηϑεῖποβϑϑ 
οΓ Πέπεβϑ οὗ ἢϊ5 δάπποπιίοη Μνἢϊςἢ ἴΠ6 Αροβίϊς 
[45 ἴῃ πιηάᾶ, Ὀυϊ τῃαὶ 1ἴ 15 ἔθ τπιρῃϊ δηὰ }ιι5ῖ 
τίηρ ἔου Ηἰπὶ ἴο ἀο, [6 ΟΠΪΥ͂ ΨῬΑΥ͂ ἴῃ ΒΟ ἢ 
δ σᾷη ἀἸβοθάγρο ἢ15 ἀυέγ. 

ΩΦ ἰοπῷ α, 1] ὡπ ἱπ ἐδὶς ἑαδογπαοίο)] ΤὨϊ5 
βσυγαῖϊνε ὀχ ργθβϑίοη ἔοσ ἔπε ὈΟΑΥ͂ 15 αἰϑοὸ υϑοὰ 
Ὀγ 8.1 Ραὺ] (2 (ον. νυ. σ---4), δηά [ἴξ ἰ5. ννουτἢ 
ποίϊςο (δαῖ δῖ Ῥεῖοσγ βοῦεὲ εἰρίογσα ἴῃς ϑδηὴ6 
ταϊχίυγο οὗ τιδίδρηοσβ ὑνϑϊοἢ οσσυγβ ἰῃ δῖ 
Ῥδυ]5 ἰδησιιαρο ἴβοτο. Εἰγϑὶ [86 (δθοσηδοῖθ 15 
νἱονγοά 85 ἃ Ὀδυϊάϊηρ, ἀπ Το ϑροίκθη οὗ 85 ἃ 
ξαιτηεπΐ ὙΠΙΟἢ τηιϑῖ Ὀ6 Ρμΐ ΟΠ, ΟΥ̓ τΑΐΠοῦ 
Γερ δοθὰ ΌΥ δποίμοι ; 50 δῖ Ῥεῖεσ 5ρεδὶβ ἰῃ (86 
ποχί νεῖβθ οὗ {π6 ῥωΐέηρ οὐ ἴῃς τλρεπιδοὶς οὗ 
ἴδε Ὀοάγ. 

ἐο “ΠΣ γοῖ μρ ὧν ρῥωδεπρ γοῖ ἐπ γερηεηγαπες 
ΤΠο [ἰἴογαὶ δηὰ θεῖο τοπάσγηρς ννου]Ἱὰ Ὀο, 
(ἰἴρ ΘΧΟ180 ΟΥ ΘΟΡ γον ΑὟΤΑΪΚΘ ἢ (ΟΓ ὉΥ) 
ΤοΣϊπάϊηρ γου." ὙΠ οΘχργεβϑίοῃ Οςς 5 
ἀραΐη ἴῃ 11}, σ, ὑΒογο ἰὰ ἰ5 τεπάογοά, "" ἴο 51|Ὁ 

Ὀγδηςθ.") ΤὍΤθο οπὰ οὗ ϑυςἢ τοπιπάϊηξ ἰ5 τμδὲ 
ΒΟΥ πιΔῪ τοὶ Ὀὲ ἰάΪς, δηὰ 50 υπέγιϊ}.. 

14. Κημοαυίης 1δαΐ «ῥογεν 1 νησί δι: οὔὗ ἐἰδὲε 
»} ἰαδεγηαεΐ)ὴ Βεῖϊεσ, Ψπμοευὶπφ δαὶ ἘΒᾺ 9 
Ῥ»υλεῖπε ΟΥΖ Οὗ ΤΥ ὉὈΔΌΘΙΣΒ8Ο]1Θ ΘΟΘΟΣΘΙΝ 

ΒΎΛΙΕΙΥ (οΥ 15 Βοο; ὕ0 οοτα 9). Τ6Ξε ννοτὰς 
ΤΩΔΥ τεῖίεν ἴο ἴη6 δάνδηςδα δρὲ οὗ ἴε Αροϑξί)ε, 
ἔτοιη Ὡς Π6 νυᾶ58 οοπϑβοίουβ ἴπαἰ ἴπῸ ἔμ] ]- 
τηοηΐ οὗ ΟΠ γισι 5 Ῥσορθ οΟΥ Τοποειτιηρ δἰπὶ 
(] οἱ χχὶ. 18, 19) οουϊά ποῖ ὈῈ ἔασγ ἐϊισῖδηϊ. 
“ὙΜΉΠοη ἴδοι 5μα]ῖ Ὀ6 οἷά, ἴμοι. 5σῃδ]ὲ οἰτεῖίςἢ 
οσἢ ΤΥ μαηᾶϑ δηα ἀποῖπογ 5Π4}} ξισαὰ ἴπθο, δὰ 
ΟΔΙΤῪ ἴπεο ΒΓ ἴπου ννουϊάεκὲ ποῖ. Απά 
[6 δαϊοςξῖνο ταχενὸς (ΙΗ, Βροθγγ) ΤΑΥ͂ 4150 
τεϊδῖο ἴο ἴῃ υἱοίκης δηά μαρῖοποὰ θα ἢ ὙΠ ἢ 
γγ5 ἴο οἶοβδο ἴπ6 Αροϑίϊθ 5 εχιϑῖθῃπθοθ. ῬὍΤΠῸ 
τοᾺἀογηρ, 615 ΘΟΟ ἴο ΠΟΠΊ6,᾽" 5δε 5 ἴο τοῖσ 
ΤΟΤΕ ΟἸΕΑΥ ἴο ΟΠ γσι 5 ψνοτάβ, 8ΠῸ τὰκ 
οἴποΥ ᾿ἰηἰογρσοίδιίιοη νου Ἱὰ σοηΐδιῃ ϑοσηθίῃΐης 
Ῥτορδοῖῖς πἴογοεά ὉΥ δὲ Ῥεῖεσ δρουῖ Ὠἰπηϑείξ, 
ν Ὡς ἢ νου] ά ΒΑΓ δοοογὰ νυν τὸ ἴοης οὗ 
1Π6 ννῆοϊο ραϑϑᾶρθ, ὑνὮς ἢ Θρεᾶκβ οὗ ἃ. Κπου- 
ἰεάρε ἀογινοὰ ἔσοσι γῆ δὶ οὖν ]οτὰ Πα ςμονοὰ 
ἴο Πίτη. 

ὙΠῸ ψνογὰ ἀπόθεσις, ῥμέ ἐπ οὗ, 5 οηἱ 
ἐουπὰ ἤὮδτο ἀπά ἴῃ σ Ῥεῖ. Ἢ “1 ΄' ᾿ 

ξυεη ας οὐγ 1ογά ὕει Οῤγΐ δαΐδ δεςοεά 
»Μ6] ἘΒεϊίεῦ 51ΠΊΡ]Ύ,, εῤεαυεά »πε. ΒΕ νοτὸ ἰ5 
δηῃ δοιίσι. ὍῊΕ δ᾽ υϑίοη 15 ποῖ Οπ]Υ ἴο [οδη 
Χχὶ. 18, 19, υοϊεά ἀῦονο, Ὀυΐϊ ἴο [οἤη χῆϊ. 
46, ΝΒΙΠΟΣ 1 χο, ἴδοι οδηϑῖ ποῖ Μολοου 
τὴϑ ποῦν, δυὶ ἐδοω τα ζο ϊοαυ τὰὸ αἰϊογυνασες," 
γυῃιοἢ νογάς ἥπὰ δη δοῆο ἴῃ ἴπε νυνογάς οὗ 
7]εβϑὺ5 (1οὁδη χχὶ. 22), 1Ὲ1 νν}} τῆδὶ 6 ΠΥ. 
ΠΠῚᾧ 1 σοπιθ, νυ μαΐ ἰ5 τ(Πδΐ ἴο ἴῃες ἡ μοήοαν ἴδοι 
τη." 8:1 Ρεΐοσ ἢδὰὶ ποὺ ἰοδσηξ ἴῃ6 ἢ1}} ἔοτγοδ, 
οἵ Ο γϑι 5 βαγίηρϑ, πὰ ἴο νυὲδὶ εὰ ἴδιο 1οἷ- 
Ἰοννίης οὗ [655 νγᾶϑ ἴο ὈΣΊΠ ΚΖ ἘΙ ΠῚ. 

156. ἤογεουον 1 αὐ] ἐπάεσυοων ἐδαὶ Μ' 
»Ω7Υ δε αὐε ἴον 7 ἀἰεεεασς ἰο ῥαυε ἐῤτιξε 
ἐῤίηρ: αἰαυαγε ἱπ γεριεαδγαποε) Βεῖίετ, Ὑ88 
ΓΙ 1}}1 ρῖὶνο ἀϊ1}1 590 9809 ὑὉδδὶ δ ΘΥΘΟΣΥ τ11)0 

γε γπᾶν δὲ αὐΐο ὡῇεγ »} ἀἄδεεασε ὯΟ 0811 ἐδ 
ἐδίπσι Ιο γεριοριόγαπεο. ὙΠῸ »πογεουεν οὗ ἱ 
ΑΟΝ. ϑρεπὶβ ἴο ᾿ἱπΊΡ]ὶ ἔμπας {πὸ Αροβεὶο 
ῬΓΟΙΛϑηρ 5οπΊῈ ΠΟῪ σᾶγο, δυΐ ἢῈ δὰ ῥγὼ 
ΥἹΟΙΞΙΥ 5! ἃ, “1 5Π4}1 θ6 σεδᾶυ αἰνναγβ." ἰΐ 
15. θεϊ(εῦ τμογείογε ἴο ἰοοῖκ ὕροὴ 1μ6 Ῥαγιὶς!εβ 
85 ΟΠΪΥ 8ΔΠ ΟΠ ρΡἢδς γεβυπιρίιοη οὗ βοζωοί μι 
Ὡς ἢ δά ξοπα Ὀεΐοσο. ὍΤἢο δάνογο οὗ {πιὸ 
4112}18ῆ65 ἴΠ6 ἢτϑί ρογίίοη οἵ ἔπε ϑεηΐεῃςο, 
ἴ6 ψΒοῖς οἴδιϑε δἰ ψηϊῆοα {μδὶ (μότὸ 5}4}} ὑφ 



τ, 16. 

16 ΕΟΥ νψὲ ἤδλνθα ποῖ ζοϊ]ϊον θά 
ΟἸΠΠΙΏΡΙΥ ἀενίϑεά 0165. ἤθη νψνε 

κῇ Βεδιπά, τ ἤεη 5. Ῥεῖοσ 15 ἀϑδὰ, ϑοπὶῈ τοσοσὰ 
το πῶς αἴ ϑᾶς ἢ οςςδβίοη, νυἤοη ποεὰ δγίϑοϑ, 
{}Ὲ} ΠΙΔΥ͂ Ὅς Δ 16 ἰο ἀρρεαὶ ἔοτ ἃ τοπηϊπάσγ οὔ 
δ5 εδβοῦβ, Ὡς ἢ ΠΕ ψουὰ ῬεοῦΔὈΪΥ ποῖ 
μᾶγὸ ΔΙ ΤΑ 5 ἴπ Γετ Ὀγδῃσο. 
Α Θἰπιγ υϑ6 οὗ 186 νετῦ 29 ῥαυε (ἔχειν) ἷἱπ 

δε 3εηϑε οὗ "ἴο Ὀδ6 06 15 ἐουπὰ Ματκ χίῖν. 
8, 886 δίῃ ἀοηθ ννῆδΐ 5ῃ6 νγῶβ δύϊο ") (11. 
ἩΠ|ῖ (6 ῃλ). Απὰά ἔοτ ἴγδοεβ οὗ ἃ στδάιιδὶ 
δ ρρίηξ ἱπῖο [85 τησδηΐης 566 Μαῖίϊ. χυϊ!!. ὡς, 
θοσᾶυθε μΒῈ ὁαά ποῖ ἴο ρᾶΥ,᾽" δῃὰ [ομη υἱῖῖ. 
6, “ἰτμλῖ {ΠΟῪ τῖρδξ δαυε ἴο ἄσοιυιϑ6 ἢϊπι.᾽" 
“ΤΟ Δ] {π6ϑ6ὸ {Ππρ8 ἴο χεπιο  Ὀγδηςθ." 

Τῆς ρῆγαδϑο, νυ ῃϊο ἢ 15 ΟὨΪΥ ἔουπά ἰη [15 ρἶδοδ 
τ ἴῃς Νενν Τ οβίδιηοηῖ, 15 οης ιιϑϑα ὈΥ οἰΔεοϑὶςδὶ 
ἩΤ ΕΓ ἰῃΏ ἴη6 ϑδῆβθ οὗ “"τηδκίηρ στηθηϊίοη ̓" 
(εἰ Τυς. 11. .4). Βυϊῖ δὲ Ῥεῖος ἄοεβ ποῖ 
τθλῃ ἰῃλῖ ἢ15 ἰθβϑοῇϑ 5}}4}} 6 βροκδθῃ οὗ ΟἡΪγ, 
Βαϊ σἤξη οδ]οὰ ἴο πιὰ, ἘΠΟΥ 58}4}1 6 δεϊϑὰ 
ροη. 
, ΤῊΝ ποτά ἔξοδος -- ἀδοδᾶθο (ΠΣ. ἀδρασγίυγο) 
15 (μδὶ ν- ἢ 15 υϑοὰ ὈΥ ἴπο Ἐνδηρε 5 (πκς 
Ἰχ, 31) ἴῃ [86 δοςουηΐ οὗ ἴῃς ἘΓδηϑηρσυγδίίοη, 
οὐποσγηΐηξ ΟΠ γσι 5 ἄδοθᾶϑθ, αϑὰ ἴπογα σᾶπ δ 
{ππ||ὸ ἀουδὲ τμδῖ {πὸ του ἢ 5 οὗ [6 νυυτὶοσ ἂσα 
ἰοὰ ὉῚΥ ἴῃ6 υϑὲ οὗ [5 απυγοπίοα οχργεβϑίοη ἕο 
“ ἀροδᾶϑδ ̓" ἴο ἴῃς τϑοο ]δοῖοπ οὗ ἴῃδὲ βοθηο οὗ 
υἰςἢ ἴπ ἴῃ6 συ σοοθϊηρ γοΓϑοϑ Ὦ6 πηᾶῖκο5 6Χ- 
Ρῖδε5 τηρηϊ ἰοῦ. [Ἃἢ 1ῃδὶ ἰδϑῖ τοοογάρα σοηνου- 
ϑαὔοη οὗ οὖν [ογὰ ἢ δι Ρεῖοσγ (]οὔη χχῖ. 
11) [86 Αροξῖϊς ῃδὰ Ὀδεθη Ὀϊἀάδη ἴο ἑοϊϊονν ἢΪ5 
Μχεῖοτ, δπὰ ἴξ νυᾶς Κπονγῃ ἰπαΐ (πο ογάς οὔ 
1κϑυ5, ἴῃ ἰδαξ ραγτίπρ ἱπϊογνίενν, μδά τοέεγεηοθ 
ἴο 186 ἀοδῖ ᾿νε ΌΥ 81 Ρείοσ “" δῃουϊά 5] ΟΥΥ͂ 
Οοά," δὲ Ῥείεσ σψουϊά παίυγα!υ είν ἴῃ 
ϑπις ΠΔΠ6 [0 ἢ]5 ΟΥΏ ἀφδίῃ 45 ῃμδὰ ἴἤογα ὑθθῃ 
ἔπεη ἴο ΟὨτϑῖ5. Ηςδ ννου]ὰ πδίυγα! γ᾽ ἔπ γῃ δὴ 
πη ἴο 1Π6 τνοηάγου τηδη  οοϊδεέίοη οὗ ννῃ]ο ἢ 
δα δὰ Ὀδεπ πο υνἱΐηεξβ. Βυΐ ἴο Ξῃρροβο μὲ 
Δ} ἸΠλῖοτ ΟΥΓἩ ἔογροσς νουϊὰ ἀο 1}: 5 15 ἴο 45- 
ῬΠΠ} ἴῃ 50.Οἢ! ΤΕΣ ἃ 5 Π]εΐγ οὗ τδουρμὶ ἀπὰ 
κἰ Ἀμμ ἴο ἰγαηϑίοεσ Πιπιβοὶε τηΐο ἴΠ6 ρΡοϑίοη 

πὶ ῆοβο σδμιαγαοῖοσ ἢ δϑϑιπιοά, Ὡς ἢ 
τῸΠ]4 ὃὈς6 ππλγνοί]οιβ 'ῃ ὯΔῃ ἃρὲ οὗ στοδίοσ 1116. 
ΤῪ ρονοῦ ἴπδη {πᾶὶ ἴῃ ψὨΟΝ οὐ ΕΡΙ5116 
ἀρρελγεά, 
ἴπ ἴῃς ἢγϑξ νεγὺ 'ἴπ (π6 σϑῦϑθ, "Ὁ υγ]}} σῖνο 

16 Ὑτιΐοσ 15 Ἰοοκίηρ Ὀδοκ ἴο τΠ6 
ἀβογίδίίοη ἴῃ νεῦϑα το, " ὟΝ Βογοίοσο, Ὀγεϊῆγθη 
ξινε ἀπ ροηςο.᾽ [Ιἴ ἰ5 45 που ἢ ἣἢθ νουϊά 
δ 61 ἤλνα υτγροὰ γοιὺ ἴο ἀἰίρξοποθ ἰῃ γουτ 
(μπούλη σουγϑο, ἀπά 1 ν1}} ποῖ θ6 νναπεϊπῃ, 
Οἡ ΓᾺΥ͂ ρατῖ, ἴο ΞΌΡΡΙΥ γου ὙΠ πιοδη5 ἔοσ 
ΤΟΌΓ συϊάδηος 4πὰ ἐποουγαρογηθηξ νγἤθη 1 Δ4Πὶ 
ἔχοπ ἌΥΓΑΥ ἕγοστη γου." 

16. Σὸν «υεέ δαῦε ποῖ, ὅζε.ἢ Α5 βοοῇ 85 
ἴδε ντίτες δερίπϑ ἴο βρεᾶκ οὗ [ϊηρ5 νυ τ νυ ἰοἢ 
ποῖ ΟΟἹΥ δἰπιϑεὶε Ὀι [ἀπ|65 δηὰ [ομη α͵5ο μδά 
ἰο ἀο, Βο ρᾶϑϑοβ δὲ οὔσε ἤοπι (ἢ6 5 πρΌ]δγ ἱπίο 

1. ΡΕΤΕΒΝΟῚ. 

ταλὰθς Κηονῃ ὑπίο γοῖς 1Π6 ρονγεῦ 
δηὰ ςοπιίηρ οὗ οὔὖγ Ιογὰ εβιι8 

[86 ροίυγαϊ πυπιθοτ. Ηδ ταϊρῃξ πάνθ σοπί πυρὰ 
ἴο υ86ὲ ἴΠ6 ϑἰηρυϊαγ, Ὀυὲ ἴη6 ΤΟΙ ΟΤΎ οὗὨ [Π6 
ΘΟΘΠΘ 5 νἱ ἢ πη, δηά ἰη Ἰουρπς δ6 15 ψ τ 
ἢ15 σοϊηρδηΐοηβ οὐ ἴδε τηουηίδίη, δηά ἴδις 
ἘΠΕ ἀγὸ ἱποϊυάοὰ ἴῃ ἢἷ5 ἰδησυδξα. 
,)οἱοαυεἢ ἜΠε νεγῦ ἴῃ ἴθ ογρίπαὶ 5 ἃ 

ςοπηροιπά ἔογπι, δηὰ ἔδι15 ΠΊΑΥ δὲ ργοϑιιπιοὰ 
ἴο πᾶνε ἃ ϑοιῃεννῃδί ἔυ ἴοῦ ἕοσοθ. [{ ἰ5 ἑουπὰ 
ΟἿΪΥ ἴῃ 1ῃ195 ΕΡ 5116 ἴθ ἴδ. Νενν ῬΤοβίδηιθηῖ, 
ἴῃ 1Π6ὸ ποχὶ ἐδαρίοσ ͵ὸ πᾶνο 1 ἴῃ Ὑογ. 2, 
ΕἸ ΤΏΔΗΥ 514}} γοἠίοαυ τοῖς Ρογηϊςίουβ νγαγϑβ,᾽" 
δηὰ ἴῃ ψογ. ἰς, ")οϊοφυίπφ ἴλ6 ννὰγ οἵ Βᾶ- 
δᾶ." Ηδποθ βϑοῖὴθ ἤᾶνὸ τπουρϊ (πὲ [86 
Ῥεεροβιοη ἐξ -- οι ΟΥ ομῇ οὗ 85 τεΐθγεῃοο ἴο 
186 ψγοὴρ σμγαςῖογ οὗ ἴδ6 συϊάληςσο νυν Π] ἢ 15 
οϊοννοά, ΚΗ 5οεπι5 δείίοσ, μονγόυοσ, ποῖ ἴο 
ΓῸ55 5:1 ςἢ 4 56η86 ᾿ροῦ ἴδε ννογά, Ὀυϊ ἴο ἴᾶκὸ 

1 ἴῃ 115 υδ08] πιεδηΐηρ οὗ ““ἴο οί ον τ ΟΓΟ 
βοὴ οὸ ἰεδς." ΤὍΤὨι5 ΠΟ ΑΡροϑβί!α 15 σηδάθ 
ἴο δοϑογί (λὲ ἢθ 5 ποῖ ΠΊΘΥΟΪῪ ἐο]] νης 86 
Ἰρδὰ οὗ δῃοίμοσ, ϑροαϊκιηζ δὶ βοςοη-βδῃηά, ἴῃ 
Ὑ8αῖ Π6 5γϑ, Ὀυϊ 19 ὨΙ ΠΊ5 61 [Π6 δοίιι4ὶ νυ] 658 
οὗ δῃά ἴον [6 νυβοΐθ Ὡδγγδίνο. 

ἐμηπίηρὶν ἀουμεά χα ίἰ] Α5 ἴδ6 πηϊηὰ οὗ 
ἴδε νντ τοῦ ἰ5 ἄχϑὰ ὑροῦ ἴδαξ πιδηϊδϑίδίοη οὗ 
ἔπε σίογγ οὗ (τι ϑὲ ννῆϊο ἢ νγᾶ5 σγενθαϊθα δὶ [Π6 
Τυιδηϑῆριτγαίίοη, ἰδ ἰ5 ἰο δ6 βιρροΞβοά (μδῖ ὈΥ͂ 
 ΈΔΌ]65" (μῦθοι) ἢ 4]1υ.ὲἀ65 ἴο ἴπε Βοαίῃθη 
βίοτθβ οὗ ἴδ ἀρρεάγδμηςε οὗ ἴῃς Οοάϑβ δπιοηΐ 
τηϑή, οὐ ἴο βοὴ οὗ ἴῃς Οπηορῖὶς ἤρτηθηῖβ 
ςοηοοσγηίηρ οπιδηδίίοηβ ἔτοπὶ (ἢ6 ιν ΠΥ. 
ΤΏδῖ Ἰορεπάβ οὗ {Π||5 Κιπά, 48 ννοῖ] ἃ5. [ον ϑἢ 
τγ 5 σοησεγηΐηρ ἴῃ Μεβϑιδῃ, σσοσα οὐττεηΐ, 
ἃηά δὰ ργοάυςεὰ ογροσβ ἴῃ ἴπὸ ἐδ ἢ, να οδη 
5ε6 ἔγοιῃ ἴῃς ἔγεαιοηῖ νναγηϊηρδ δραϊησὲ {Πεπὶ 
σοηϊδιποὰ ἰη (6 Ῥαβίογαὶ Εριϑιῖεβ (χ ΤΊπι. 1. 
4, ἵν. γ; 2 Τίπι. ἵν. 4: ΤΙ 1. 14); ῆογα δ] οὴθ 
οχςοορῖ ἰη [15 νεσϑὲ (6 ννοτὰ (μῦθοι) 15 ἐουπάὰ 
ἴῃ (86 Νενν Τοβίδιμηοηῖ, Ὑῆθ 5ΔΠ|6 ΘΥΤΟΠΘΟΙΙ5 
ἰοδο βίης 15 ΘῈ τηθδηΐ 845 ἴῃλξ νυ ]ὶς ἢ (Ϊ. 3) 5 
βροίθϑῃ οὗ 85 "' ξεϊξηδὰ ννογἀ9" (πλαστοὶ λόγοι), 
πὰ (πὸ δαοςεῖνα ἴἤογο ϑϑοὰ ΠΙΔΥ͂ συϊὰθ 5 ἴο 
(ἢ νη: δποδίίοη οὗ “"σἸΠΠΙΡῚΥ ἀν ϑοα ᾽ ἴη 
(ἢ6 ἰοχί. Τὸ ϑἴογιθβ ῃδὰ ὕθεη πιουϊάοὰ δηὰ 
[λϑῃιοηθά: ΌΥ (ἢ 5Κ1}}} δηά ουπηΐηρ οἵ {ΠΕ ῚΓ 
δυῖῃοτβ, Ώ 116 ἴῃ ἴΠ6 παιγδαίϊνε οὗ ἴῃ Τγδηθ- 
πργαγαίοη «]ϊ {πὲ [6 υυτΐοσ 16}}5 υ5 Ὧ6 Ππδὰ 
δδδη ἕογ ἢἰπηϑοῖξ, 

»ιαάε ἀποαυπ ππίο γο} Α5 τῃϊ5 ἘΓ 5:}6 15 
δάἀάνοβθοα ἴο (γι ϑ[Δῃ5 ἴδ δηὰ νυ ιάθ, δηὰ (6 
Ἰδθοιιγβ οὗ ἴπε οἵμεσ Αροβίΐοβ ἄγε ἱποϊυάοά ἴῃ 
[86 Θχρχγοβϑίοη, ἴμοθο νογάβ πλυσὲ ποῖ Ὀδ6 τὸ- 
ἔεττοὰ ἴο ἴῃ γος Ερί βῆ οὗ δῖ Ρεΐογ, [που ἢ 
[Π6 ΡΟΨΨΟΥ ἃπὰ ςοπληρς οὗ (ἢγιδῖ τὸ ἴΠοτῈ 
ΒΡΟΚΘη οὗ, 85 ἰη ἃ1}1] Ο γϑιίδη δογρίιγοβ, Ὀυζ 
ΤΑΊΒΟΓ ἴο ἴπθ ργθδοδίηρ οὗ δὲ Ῥοῖοῦ δηά ἢ]8 
ΠΟΠΊΡΑΠΙΟΠ5. ἱγμεῖς δοοοιηῖ οὗ ννῆδΐ ΠΟῪ 
Πδλὰ ϑϑϑθὴ νγᾶβ8 Ρι}] 15 ογα νυ δὲ ἢγϑῖ, δπὰ 
του ὈΥ ἴΠ6 τἰπὶὸ ὑνἤθη [15 ΕΡ ΕἸ] 6 ννᾶ8 
νυ ει), {ΠΟΤῈ ΤΩΔΥ πᾶν Ὀεεη ἃ Οὐοϑρεὶ πᾶιγὰ- 
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ΟἸγίβῖ, δῖ ὑσοσα γον Π65565 οὐ ἢ 5 
ΠΛΆΪ] 651. 

1, ΡΕΤΕΒΕ. . [ν. 17, 

τἴηε ΕΔῖμεΓ Ποποὺγ δηὰ ρίογυ, ἤδη 
ΘΓ σΔπὶδ βιιςἢ ἃ νοὶςε ἴο ἢ!πὶ ἔτοπι 

17 Εοτ δε τεςείνεά ἔἴοϊηωθ (ἀοά τῇε δχοαιεης βίου, ὙῊΪ8 ἰ8 ΠῚ 

Εἶνε εἰγουϊαίοα Δἀπλοπς ἴῃ6 σμυγοῆοβ, γεῖ 4]} 
[Πδΐ 15 ΠΟΘ ᾿πηρ] 16 ΤΑ δ ΟΥΪΥ ἴπ6 ργθδςἢ- 
ἰηρ οὗ {πὲ ἢγϑι (γί δη ἰοδοῇοΓΆ, 
εο»γη 5) ΟΥἍ, ργέδεπεο. Τὸ ἴδῃο δγείεπο οὗ 

86 δοη οὗ Οοά δος πε ΠΟΥ νγογὸ ἴῃς θοϑὶ 
ὙνΙΏ65565 ΨγΠ0 δὰ δεέη Ηἰβ βίοσυ, δηὰ Ἠραγά 
186 νοΐςθ ΒΓ ἢ ἀθοϊαγεά {πὸ ἀϊνιπα πδίισγο οὗ 
7εϑθυ58. Τὺ οουἹὰ ἴΠΟΥ νΠ ἤσπῃ δβϑυγαηςο 
ἴοδοἢ ἐμαὶ Ηδ μιδὰ εορμὸ Ἱπίο ἴπ6 ννουϊά. Βυΐῖ 
(ῃ15 ἢγβέ σοι νγὰβ ΟΠΪῪΥ ἃ ρῥἱθάρο οὗ (πδλῖ 
βέςοπά Τοπλ της ἀὔοιζ νν ἢ ἢ [ἢ ἀἰ5ς 1 165 δϑκοά 
ἴῃ ἴῃ6 5ᾶπὶθ ρῆγαϑο (Μαϊξ. χχῖν. 3), “" ν ῃδῖ 
5Π4}} Ὀ6 [Π6 5ίρῃ οὗ ΤΥ δον, δηὰ οὗ 186 
οῃὰ οὗ (ἢς ννοτ]ά ἡ) " 

ἐγεαυησ..}] ὙῺῈ τογὰ 15 ποῖ {πε βᾶτης 
ΠΟΙ 5 580 σοπάογοα [ὺκὲ 1. 2. [ἴῃ Ποδίδθη 
τὶῖοῖα [πὸ ψνοσγὰ σεηάοσεα ΠΟΓῈ ἐγεφυΐξησασδς 
(ἐπόπτης) 56 ὙΟΙΥ͂ ἔΓΘαΠΘΏΓΥ υϑοὰ οὗ ἴποθο 
ὙΠῸ πᾶν Ὀδοη δάπηοα ΟΥ ᾿πἰτἰΔίοη ἱπίο 
186 Βιρμοϑίῖ τηγϑίογιθβ οὗ ἴΠΕῚΣ σοὶ ρίουβ νγοῦ- 
βῆ!ρΡ. Απὰ [6 ψογὰ τᾶν πᾶνε Ὀθοη ἀε- 
ΒΡ ΏΘΩΪΥ υβοά Ποτο ΟΥ̓ [Π6 Αροβίϊε ἴο ϑ,Ιβ ἜΣ Υ 
(86 ᾿πιεἰδέίοη οὗὨἨ ἢ Πλ56 1 πὰ ἢϊ5 σοπηρδηίοῃϑβ 
Οὐ ἴδο τηοιπί οὗ ἴπεὸ Ὑτγαμηϑῆρυγδίίοη ἰηΐο 
Ταγϑίογεβ ἢ ἢ ΠΟΥ ΟΓΕ ἴο τὰκ Κηοννη 
νγῆθη ΟἸγϑί ννᾶ5 σίβθῃ ἔγοπιὶ ἴῃς ἀεδὰ. ΤὍΤῊϊ5 
ποὰη (μεῖς δίοπθὺ ἂηὰ ἰΐἴ5 Κιπάσγθὰ νεσὺ 
(ἐποπτεύω) ἅτε υιϑϑὰ ὈΥ δῖ Ῥεΐεσ οπ]γ (1 Ῥεῖ. 
1. χΔ, 11. 2) ἀιίοης Νενν Τ οϑίδπιθηΐ νυ ΓΙοΙ5. 

»ηα 76:17} ἰ. 6. ἃ5 ἴξ ννᾶ58 ἀἰβρίαγθά νβοη Ης 
ἀρρεδγεὰ υπΐο ἴμοπὶ ἴῃ Η!5 ρίοτγ᾽γ. Τὴ ννογὰ 15 
οὔθ οὗ ΓΘ Οσσιγτθηςο ἴῃ ἴδ6 Νοὺν Τδίδτηρηϊ, 
θα 1 15 γον οἔ ποῖος [Πα 1 15 υϑοά (ΠυΚκ6 
ΙΧ. 432} ἰῃ 18ε παιγδῖῖνς οἵ ἴῃ6 ἢθδ]ηρ οὗ (86 
Ἰαπαίίς ὈΟΥ ἩΒΙσοἢ ἴοοκ ρΐδοθ δὲ ἴπ6 ἴοοΐ οὗ 
186 τιουπίφίη οὗ Ττδησῆρυτγαίίζοη, ἴο ἀδβογθα 
(86 πιίγαοϊθ νος ἢ δὰ ᾿υσὲ ὕδθη τνγουρῆζ, 
“ ΤΏΘΥ ννΈγο Αἱ ἀπιδζεά δὲ ἴΠ6 γι 61} βοαυεν 
οὗ σΟοά." Τῆυϑ5 ἴῃ6 ψνοπάσγ οὗ ἴμ6 πιὰ τς 
δῖ οὔςθ οὐγὴβ {πὸ ““ τη) εϑ(Υ " οἵ νος [δ6 
ΑΡοϑβίϊος. δὰ υ5ῖ Ὀδεὴ τηδάθ σοηβοίουβ ΟΥ̓ 
[06 ΠΟΑΥΘΏΪΥ ΒΙοΟτΥ δηὰ ννογάϑβ ἔγοπι ἀῦονς. 

ὙΠΟ 5ο᾽θπ)Σ Ὑ οὗ ἴδε βἰδίθπχεηϊ ἰῃ νοσ. σό 15 
ϑ0ςἢ τῃαΐ ννγα οδηηοῖ σοηῃςεῖνα ἴπαΐ ΔΩΥ ἔΌΓΡΟΓ 
σου]ά μανοτηδάο ἰζ. Το ἔννο ραγς!ρίδὶ ο]Δ4ι1565, 
ἐξακολουθήσαντες,) “" πανίηῃρ ο]]οννοά," δὰ 
ἐπόπται γενηθέντες, " ἈΑνῚηΡ Ὀδοη σοηβιυϊοά 
ΟΥ̓Ενν [ΏΕ5565,," ἅτῈ ἘΧΔΟΕΥ ράσα] εἰ, {π6 ἤγβί 
ΕἸΥΙΏΣ ἀπ δοςοιιηΐ οὗ ναὶ ἴῃ6 ὉΓΙΟΥ ννὰβ ποῖ 
Εξυϊάεδὰ Ὀγ, ἴδο οἴμεγ οὗ ἰδ ννδιοἢ ἀϊά σι!άθ 
᾿ἰπὶ 1η 15 ἰϑδοῆηρ. Μοτδ ᾿ΠΞᾺ γ}]Υ ἴῃς σοη- 
βίγυςοη ννουϊά 6 Ἔχ ργεξϑοά 5: ἐς ὲ ἀϊά 
ποῖ τάκ Κποννῃ, ἄζο., ἴτοῸπὶ ἴδ 6 τηϑγὸ ἔοϊ᾽ονν- 
ἴηξ οὗ ξΔ0]ε5, ὈυὉ γε ἀϊὰ 580 Ὀδοδυβε ψὰ δὰ 
Ὀδεη Τςοηϑεϊτιοα ογον τ η659565."" 

17. Τὸν ῥὲ γεεολυε] ΤὌΠ6 Τοηπϑοϊγιςίοη 
ἴῃ [ἴῃς ΟΥΡΙΠΑΙ] 15 ἱπϊοιτιρίοα, ὙΠῸ ϑρηΐθηςθ 
ΠΟΙ ΠΟ ΠΟΘ5 1 ἃ ραγίοῖρΙο, “ὁ ΕῸΣ ΒΑνΡ τὸ- 

οοἰνοά," ὅἄζτς., δηὰ πὸ βίγίοϊ ρταπ)πδς 2] 590- 
αυδηςς νου ]ὰ τοαυΐῖγο [πδὲ (ἢ σχί νοῦϑο 5ῃου]ά 
Ὀορίη ν]Ὦ ἃ βηϊῖα νοτὺ σοίοστίηρ δδοῖ ἴο (δὶς 
ΡΑΓΕΓΙΡΙΟ, δ... “Ἢε δὰ υἱ 85 ᾿Ἰ5σἴθῃοιβ ἰδοτείο 
ψ Ποὴ 6 ψο ἢ ἢΙπὶ.,) ὥς. ὙΠοτο ἰς ἃ 
5: ΠΆΪΔΥ ἰηϊοστυρίοη ἴῃ [6 σταχηπηᾶγ οὗ 2 (οῖ. 
Υ. 6---8. 
ον Οοά δὲ Ἑαΐδεγ] Ὀδοδιυιϑα ἴῃ6 Βοάνθηὶῦ 

γοῖοα ἀεοϊαγεὰ “ὁ ΤῊΪ5 15 ΤΥ Ὀεϊονεθὰ δοη." 
ῥομποιγ' ἀπά 5.077) [ἴ ϑθϑηβ πηοϑί ργοῦδθο 

[μι (686 Γοΐοσ δοῖο, [6 ἔγξξ ἴο ἴδ νοΐοθ 
νυ Ὡῖοἢ ἀδοϊαγοὰ [εβιι5 ἴο Ὀ6 ἐπὸ δοῃ οὗ σοί, 
[86 Ἰαϊζογ ἴο 186 ὈΠΡΗΐη655 οὐ Ηἰ5 ὈΟΑῪ ἀπά 
ΤΟῦΌΘ5 αἵ [ἴπΠ6 {ἰππ|ὼῖῚ οὗ ἴπῃ6 ῬΤγαπϑεῆσυγαίϊοη, 
ὙΒουΣξῇ χίον (δόξα) 15 υϑοὰ ὈΥ ΟὨγισὶ Ηἰπιϑῖϊ 
(1οἢ. νι. ς4) 85 δἰπιοϑξῖ δῃ θαυ νδιοηὶ ἴὸ 
ῥβοπον (τιμή). “ἸΕΙ εἰογιεγν (Α. Ν. δοποιτὶ) 
ΓΑΥ 56], ΤΥ ΒΊΟΥΥ (δϑοποιγ) 15 ποῖ ῃϊηρ." 

«υδεη ἰβέγε αν «μοῦ ἃ “σοὶϊςε] ὍΘ ἸΠΟΓᾺ] 
τοηθοπηνς ννου]ὰ Ὀ6 “ὁ «υὐδὲπ σμῶρ ἃ ὑοΐος «νας 
ὄγομ δὶ," δῃὰ [ῃ6 β8π|6 Θχργεβδϑίοῃ ἰ5 ἔουπά 
ἴῃ ἴΠ6 ποχὶ σψεῦβθ, “" «υδίερ εαρηξ," ἰ. ς. «υδιεὐ 
«ὐας ὀγομσῥί. ΤὮδ νογῦ 15 [ἢ 6 521|6 85 ἴῃ ̓ οίϑ 
!. 4, ὙΠοσΕ ἴπ6 βουηὰ ὑϊο ἢ σᾶπὶὸ ἔτοπὶ 
Βοδνθῃ 15 βδροκοϑη οὗ, ἀαπὰ νυ} ϊς ἢ, συ Ὀϑθηυεηι γ 
ἴῃ νοῦβα 6 οὗ (ἢδὶ ςδαρίοσ, 5 Ἷδ θά ἃ το 
(φωνή), ᾿πουξῆ ἴδῈ τεπάθπηρ οὗ ἴμὸ Α. Υ. 
ἜΝον νΒοη ἴΠ|5 νγᾶβ ποίϑοα δογοδά " ἀρεβ 
ποῖ ΤΔΚ6 [ἢ 15 οἸθδσ. 
"ονι ἐδὲ ἐχοείεπ [077] δα ῥγοροβίθοη 

5 1ῃδὲ νι ϊςἢ ΔΠῈΓ τς ταῦ τ} ὑς 
βί ΓΙ ΕΥ σεπάογοα ὁγ. Τα ἔογοθ 15 ϑϑθῃ Ὑδθῃ 
[ἢ οἴδυιϑο ἰ5 ἐἰγδῃϑιδιοα ᾿Π ΟγΑ γ, “’ σας ἃ γοΐος 
νν5 ὈὉσουρῃί ἴο Πὶπι ὁγν ἴδε Ὄχοοίθης ρίουγ.ἢ 
ἼὨΕ ὀχοο]οηΐ (οΥ »ια ες} 6) ΒΊΟΓΥ 15 Ὧπ ἜχρΓδ- 
βίοη οηυϊνδίεης ἴο ἴῃ6 ΕἸοῦγενν δρειδίπαδ, ἴδε 
Υ]510]6 τηδηϊ εϑιδίίοη οὐ Οοά δ Ῥγόϑθθηοθ ἃδους 
[6 πιογογ-δοδί, δῃά 50 βίη! ῆςς Οοὰ Ηϊπιροί, 
ΒΥ Οοὰά ν5 ἴδε νοῖςεὸ υἱέεγοα νοῦ ῥῖὸ- 
οἰδιπιθά [6515 85 ἀἰνίπθ. ὙΠῸ δάϊοςξινε (μεγα- 
λοπρεπὴς) ἐχοείϊεπε (οΥ για εσεὶε) ἰ5. υϑοὰ ὈΥ 
{πε ΧΧ, (θευῖ. χχχηϊ. 26) 85 ἃ τ11|6 οἵ σοά, 
ὁ μεγαλοπρεπὴς τοῦ στερεώματος. (Τὸ Α.. 
ΠΟΠΊ65 ΠΊΟΣΕ ΟἸΟΘΟΙΥ ἴο ἴδε Ηδρῦτγονν, ἀπά τϑῦ- 
ἀεῖβ “εἶπ [5 εαεεί σης οα ἴ86 5Κγ..) Τῆς 
ΒΔ Π|6 δή)δςζίνα ἰ5 ἀρρ)δὰ (2 Μδος. νἱ}}. 15) 
ἴο 1π6 πᾶπιο οἵ Οοά, δηὰ πιογὸ δβρεοῖδι Υ 
"Πυϑίγαῦνε οὗἩ ἴδ βίοσυ οὗ ἴπ6 Ὑγαπβϑῆσζυγα- 
το ἰ5. 115 δρρ]οδίίοη (3 Μᾷδεος. ἰϊ. 9) ἴο ἴδ 
πλδηϊοϑίαίίοη (ἐπεφάνεια) οὗ Οοά. Ὑδ5 πουῃ 
'5 Δρρίϊεὰ οἴδθῃ ΌΥ δῖ Ῥδιὶ (2 ὙΠ655 ἰ,. 8: 
: Τίιπι. νἱ. ζ4:; 2 Τίπι. ἱν. σ, 8: Τιϊ. ἢ. 13) [0 
(86 ἀρρβθάγδηςε οὗ (ῃτϑβι ἴῃ [6 οἱουάς Βεη 
Ηξε 50.411} σοσῖς ἴο Ἰυπάρε ἴῃς ννοτ]ὰ - δηά 1390 
(α Τίπι. 'ἴ. το) ἴο Ηἰβ ἀρροαγίηρ ἰῃ ἴδε πνοηά 
δὶ Ηἰξ διτίῃ, δῃὰ ἴῃ {πὸ τηδηῆποῖ μεγαλοπρεπὴς 
δόξα ᾿οτο ἀἰδϑογιῦεβ [86 τηδχηϊβορηΐ ϑρίεπάουγ 
ὙΥΠΙΓὮ δθοπο σουηὰ (86 ψνἤο]Ὲ ϑοθηθ οὗ ἴδε 
Ὑτδηβῆξυγαίίοη, δηὰ το]ά (μπαὶ Οοά νγῶ5 ἴδετε 



γ. 18, 19. 

δείονεά ϑοη, ἰπ τ ῇῃοπὶ 1 πὶ ψε]]} 
ελϑοί. 
18. Απά {8 νοῖίςθα ὑψ ἢ ϊς ἢ σλπις 

1. ΡΕΤΕΕ. . 

ἔἴτοπι μεάνθη ψὲ διοαά, ψ ἤθη νγὲ 
ψνεγα νυ ἢ Πίπι ἴπ τῆς ΠοΙν πιουπῖ. 

Ι9 Ὗνε πᾶνε 4130 ἃ ποῖα 816 

ἃ5 σ:βεη οὐ δίπδὶ (Ἐχοά. χχίν. 17) ““ἴῃε 5 ξῃϊ 
οὗ ἴδ χίογγ οἵ ἴδο 1Ἁ,οτάὰ ννᾶ8 |ἰκὲ ἀδνουγιης 
ἤτθ οἡ {βε ἴορ οἵ ἴδε πποιυηΐ.᾽" 
δὼ ἐν μτἶν δείουεά 80», ἱπ «υὐδογι ] αν «υεἱϊ 

ὙΒουρῈ {πε Α. Ν'. πιδκεβ {πε γεπάεγ- 
ἸῺ ἐΧΔΓΥ δοςοογὰ σὰ (δὶ οἵ Μαῖζ. χνἱ ς 
(πὰ οου]ὰ ΠΑΓΑΪΥ ἀο οἴδεγνν!56) γεῖ ἴπ6 Οτθοῖκ 
οὐ {δὲ ἔπψτὸ ρᾶββαβξεβ ῥγεβεηΐβ ἃ νατίδίίοη. (Τῆς 
Ἐτδηρεὶισὶ τυτιῖε5 ἐν ᾧ εὐδόκησα, ἴδε ἰεχῖ ἴῃ δὲ 
Ῥαΐες μᾶς εἰς ὃν ἐγώ εὐδόκησα ; ΜΠε ἰπ [86 
ΡΑΓΔΙΙοΪ ῬΑΞΞΑρῸ5 ὉΜαῖν ἴχ. 71 ὑκὸ ἴχ. 35) 
ἴδε ποτάβ ἐν ᾧ εὐδόκησα ἃτὸ οπ!τοὰ Δ]ἴ0- 
ξεῖθετ.) 80 τῃδῖ {πὸ ἰοχὲ Ὀεέογε 5 σογγεβροηάς 
ἔπεσα γ ντῖἢ ποπα οὗ {με τεσογάβ οὔ ἵπε Ἐνδη- 
ξεϊισῖ5, Ηδάὰ οπῊ Ὀδεῆ πΊΟΓΟΪΥ Πρ ἰη 
ἴῃς σδαγδεοίεσ οὗ ϑ8ι Ῥεῖΐοσ, δηά τρδηρ ιι56 οὗ 
ἴδε Αροβι!εῖβ πᾶπηθ ἴμδὶ μὲ τηϊβηϊ Ρ81η τπογα 
δοσερίδῃος (ογ ννῆδί 6 νγᾶϑ 5ΔΎηΡ, ἴἰ 15 ΒΑΓ ΪΥ 
ΟὐποονΔ Ὁ] 6 τπδὲ 6 νου ποῖ πᾶνὸ ξο]]οννοὰ 
ἴο ἔδο Ἰδείεσ ϑοπιθ οπο οὗ ἴπ6 Οσοβρεὶ ἡλγγδίϊνοϑ, 
ἩΕΙΟΔΞ ΔΠ) ΔΟίι14] υνἱῖποϑθ οὗ πὸ ϑοδῆθ ὑγῆ0 
αὐγοά 1655 ἴῸΓ [Π6 ὀχαςΐ νγογὰς ἰβδὴ ἔοσ ἴῃ 
ἱλεὶ ἴο τῆς ἢ Π6 ἰεβε Ποα, νου ἔδοὶ πὸ 9ογιι- 
Ρίε ἀδουῖ 186 σἤδηρε οὗἉ ἔοιπῃ ἴῃ ἢ᾽5 ἰδηξυδρο. 

186. «ὐε δεασγ)] Αϑ [ἴξ ἴο πιδῦῖκ βρεςῖδι! Υ 
{πε ρεγΞο δ] ςοηηεςτίου νυ Ὡς ἢ [πὸ νυ σι ἴοσ δά μδά 
σὴ ἴδ εὐεηῖβ νυ σῇ ἢ6 τοϊδίοϑ, [Π6 ρογβοηδὶ 
ῬΙΟΠΟΊΩ 15 ΠΟΤΕ δ ρῃδίς ΑΙ ἱπϑοτίοά, ἀπά ἴῃς 
ποῖ εἶδυϑε οὗ ἴῃ6 τοῦβαὸ ψουὰ 6 Βοῖἢ τόσο 
ἰπογαγ ἀπά πιογὸ ἔογο ΕΪΥ τοργεϑοηϊεὰ ἴδ: 
“ἀκ [815 νοῖοθ «ὐὐ ομγυείυε: Ὠεατὰ σοπὶα (ΟΥ 
ἐτουξ αι) οὐυϊ οὗ Βεοάνθη."" 

Ὧδε δοὶν ν»πιοιρ!!} [ἴ [45 Ὀδοη οὈ]οςοίοὰ ἰπδὲ 
ἢ [ἢ ὀχργεββίοῃ ποτε ἰ5 ἰγᾶςθ οἵ ἃ ἰδΐθ 

5βίπος 5: οἢ Δη ἀρρεϊ]δίϊοη νγουἹά ποὲ Ὀ6 
ἴῃ ΕΑΥὶΥ ἀδγξ ρίνθεῃ ἴο ἴπ6 τηουηΐ οὗ ΤΊ δη9- 

ἴοη. Βυῖ οἔὗὨ Δἃ]] ρἴδοεβ. ἴο τῆς ἢ 5ρο- 
δὶ 5βδηςεἶγ νγου]Ἱὰ 6 δϑοτροὰ ὈῪ ΕΟ γίϑι 
ἰοϊοντειβ, συ γοῖν ἴπδὲ υγουϊὰ Ὀε ἴῃς ἢγβὶ ἴο θ6 
80 τηῖκοῦ Ὑνβόγο [86 πιοβέ βϑοϊθπιη (θϑ ΕἸ ΠΟΠΥ 
τὰς ξίνοῃ ἴο ἴΠ6 αἰγὶ οὗὨ 6508. Τὸ {δὲ 
επιβὰ Ομ γιςύδη τηἰς τνουἹὰ τη ννἱτἢ δ ἰπαὶ, 
ἀπ Ὠ0 πᾶτηθ Ἰγοῦ]ά δ τηογα ΒΕΪΥ ἀρρ]εὰ ἴο ἰξ 
ἴλη (μλὶ υυμῖςἢ Βδά 80 φοπϑίηεἶγ θδθη ρίνοῃ 
ἴο ἃρίδοθ οχ. σὴ Οοά ἤτγβι τευθαϊθὰ Η: πηβοὶῇ 
ἢ Ηςϊς ρίογγ. ὙὍὙῈῸ “ΠΟΙΥ τουπὶ οἵ Οοά" 

ΧΧΥΙ]. 14) νου] πον τοῖν ἀποῖΠοῦ 
ἀρρ! κδίίοη, δηὰ ἢ νουϊὰ 966 {|{|6 οὗ τῆ ἔγιθ 
Οσσπα Ὑ οὗ Οοαἷβ τονεϊδίίοη ννῆο ἀϊὰ ποῖ 
Οὐμηοςὶ γΓοϑ Ϊγ (Π6 οἷά ἀπά [δ6 πὸνν ςονδ- 
ἰδηῖς͵ ἀηὰ χῖνε ἴο [6 ρ͵δοα ὑγβοτε πὸ βΊΟΣΥ οὗ 

δὲ νγὰβ τηοϑί δ] ΠΕ βῆονγῃ ἕοσί, (ἢ 6 
ΣΝ ὯΔ ὙΠΟ νγᾶ5 Δρρὶ!θὰ 50 οἷ ἴο 

190. ἢγε δαυε, δις. ὙΠ6 ργτοπουῃ πιᾶὺ δ6 
5 τοίεττίηρ ἴο πὸ ΑΡροϑίϊθβ, οὗ νΒοπὶ 

ΤΟΥ ΤΠΔΥ 54Υ ἴδαϊ 'ἰπ σοπβοημθποθ οὗ 
ἴδε γἱβίου δἱ π6 Τγαηβῆσυγαίίοη ἴπδ βθῆϑθ οὗ 
ῬΌρΒΕΟΥ ἰ5 ἰο ἔβμεπὶ πιογα οἷθᾶγ, πὰ {ΠΕῪ μᾶνα 

ἃ ΤΊΟΙΟ 50ΓΕ β,αθρ οὗ 1ἴ5 τηϑδηΐπς. Βιυῖΐ 5 [ἢ 
αἸοβίηρ ᾿νογάβ οὗ ἴῆ6 συϑῦβϑα ἄγ ἃπ δχῃοσγίδίϊοῃ 
ἴο [5 γϑδεγϑβ ἴο ξίνε μοοά ἴο {πε νγογά οὔ ργο- 
Βεσγ, 1{|5 Ὀδξίο ἕο πιᾶκα ἔπε ργοπουῃ “ὁ νγὸ " 
ποθ θΟΙΒ [6 Αροβέϊθ δηὰ ἴδβοϑο ἔοσ τνβοπὶ 
Πα ἰ5 τ πρ. “ὟΝ ε ἃγὸ 81} οἵ 8 πιοτθ 5Ξιιτο 
οὗ {86 πιραπίηρ οὗ ἴδε ργορμοῖίς νυτηρε, δ6- 
σϑιι56 οὗ [6 γΓενοϊδίίοη νυ ϊο ἢ νγὸ σϑοοϊνθα δπὰ 
δᾶνθ ἱπιραγίοα υπίο γοι." ὙὌΤδις ᾿νουϊά ἐδ 
Ὧν ΠΡ ἢ ἱπιρατίοά δἱ ἴῃ6 Τταηϑῆρυγαιίοη δῸ 
νἱενγοά 45 11 πιϊπαιίηρ, [π6 Ηἰἐμοτίο ἀδγίκ ρίδοοβ 
οὗ ἴδε ΟΙά Τεβίαπιοεπὶ ργοάϊςϊίοη, δηὰ {ἢ ϊς 
56ῃ56 ὙγΟυ]ὰ Ὁε Ὀεϑὲ Ὀγουρῆϊ οὐδ ὈΥ τεπάοσίησ 
“Απά νῈ πᾶνε ἔπε ογά οὗὨ ὑγορθεου πιδάθ 
ΙΏΟΓΘ 511γ0.᾽" 

Βυῖ ἔπε πιοδηΐπρς οἵ πε ἔδχὲ τιν νοὶ! Ὁα, 
“ὟΝ 6 δᾶνα, ἃ5 ἃ 511}} πῆοτο βιιγὸ στουπά οὗ ςοη- 
βΒάδηςοθ ἴῃδη οὐ νἱϑίοη δῖ ἐδ Ττγδηοῆρυταίίοη, 
ἴμε ννογὰ οὗἉ ργορῆεου, νης Πᾶ5 βροΐζϑη 530 
ΠΥ οὗ {πὸ Μεβθιῃ, δπὰ τθοοϊγοά 50 σοπηρ οἷο 
ἃ [1] Π] πγοπΐ ἴῃ 1Π6 11 οὗἩ [εβυ5." ὙΤῊΐς νουϊὰ 
ἱΠΊΡῚῪ 1πδὲ ἐπουρῇ 5. Ῥοΐογ Ἰαϊὰ στοαΐ βἔγοββ οῃ 
1ῃε τϑυοϊδίοη ὑπο μὰ Βοθη νουοῃεοαῖρα ἴο 
Μῖπι 8π4 5 ςοπιρδηΐοπϑο, ΨΥ ννετε ἴο ρὸ ἔοσίῃ 
ἃ5 ἴπε Βεγα]ὰβ οἵ (πη γίϑέ, γεῖ τπδὶ [Πη6 Ὀτοδάθυ 
Υἱονν ξίνθη οὗ πὸ Μοβϑίδῃ᾽ οβῆςθ δηὰ τῆ 11 
ὙΠ ἢ Ης βῃου!ὰ Ἰοδά οὐ βαγίῃ ἰ5, δὲ δῃγ ταίθ 
ἔοτ ΟἿΟΣ τηδη, ἃ ΠΊΟΓΟ ϑιγο δαςὶβ οὗ ἐδ ἢ τῆδη 
οδῃ 6 ἴῃ ονίάδποο ἀογίνοά ἔγοπι δ παγγαῖϊνο 
οὗ οπβ 5ίηρίε νἱϑίοῃ. ΜῈ της τΠ6 βθημοὶ οἱ 
πὸ νέγϑθς θεβδὲ δοςοτάβ. Ὑπὸ ΟΠ γϑεϊδῃς ἃσὸ 
οχβοτῖθά ἴο ἴλκε μεθά ἴο 115 ργορβεῖίς ννογά, 
ἴο υ,8ὲ ἴξ ἃ5 ἃ ἰδτὴρ νυ ο ἢ ννἢ}} συΐϊάθ Ἐμθπὰ ἴῃ 
{μεῖτ νΑῦ ἴο ἃ }}] Κπονϊθάρο οἵ Οοά ἃς Ηδβ 
διᾶ5 γενεδὶεὰ Η ΠΊθ61Ὲ, α γπογε μγὸ «υογά 97 ̓το- 
ῥδεσ. ὙἼΠ6 ρῆγαϑε 15 ἀδῆηϊτε δηὰ πο δάϊοςξῖνα 

Ἰοηρβ ἴο ἴδε ργοάϊςαϊθ, Ἐθηάογ οἰτποῦ (α) 
«ὐε ῥαὺε ὍᾺ6 «υογά 07) ῥγοῤῥέεεῦ τλαὰϑ τῇοσϑ 
ΒΌΓΣΘ (ἰ.4. ὉΥ ννΠδὲ νγα ἢᾶνθ βοθῆ δηά ἤοαγὰ 
γγθοπ ννῈ νγοσα ὙΠ [ἐϑὺ5 δ Ηἰ5 Τιδηξῆρυτγα- 
οπ). Οὖ (2) φτυό δαυε ΒᾺ9 «ὐογα 9 ῥγοῤῥεεγ 
ΥὙοῦ ΠΙΟΣΘ ΒΌΣΘ (.6. Οοἡ ὙΜΠΪΟΙ Τθη ΠΊΑΥ͂ 
ταῖμοῦ γαϑὲ ῃεὶγ γαῖ ΤΔη οἡ ΟἿΓ παγγαῖϊνο οὗ 
ὙΠδῇ νγα ἢᾶγο 566η). 

ΤῊΪβ Ἰδιῖον γεπάθγίηρ ἰ5 ἢθγε ἴο δ6 ργοίοσγοά. 
Απά ἴο δρρτοϑοίδζε {5 νγὸ πηυβέ ρυϊ Ουγϑοῖνες 
ΒΟΙΏΘ δὶ ἴῃ ἐπα ῥίδοθ οὗ ἴμοβθο ἴοτ ννῇοπι 81 
Ῥεῖογ ννγοῖθ. ὙΠ Ναὸν Τοεβίδιηρηΐ 85 νγο ἢδνο 
ἱξ ννὰβ ἴο ἴπϑπὶ ποη-Ἔχίϑίοηῖ. ὙΠογείοτο τὸ 
ΟΆΠ τΕΔ ΠΥ υπάοτβίδηά ἤονν ἴΠ6 Ἰοηρ [πὸ οὗ 
ῥγορδεῖίς βογίρίιγεβ ξ ΕΠ] ἴῃ 50 ΠΊΔ ΠΥ νγᾶγ5 
ἴῃ {πὸ 1Πξθ οὗ Γεϑιι8 σου]ά Ὀ6 ἃ τα ῃ τοῦ ἔοσπι 
οἵ ενϊάθῃοε ἴμᾶη ἐπε παγγαίῖϊνε οἵ οὔδ 5ἰηρὶθ 
εὐεηΐ ἱπ δὲ Ρείεγ᾽β 11ξ6, ἤονγενοσ τὰ ΒὙ τΠὸ 
ἸΏ ΠΌδηοα οὗ ἐπαΐ δνοπὲ ταῖρῆς 6 οἡ ἴῃ6 πλπὰ 
οὗ Ηἰπὶ ἴο ψΠοπὶ ἰξ οσσυγτοά, Απὰ τἢΐς '5 οὔθ 
οὗ ἴῃοϑὲ ραββᾶρὲβ ψηϊοῦ ἰηάϊςαίο [δὲ οΓδο υγὸ 
αν πὸ ὑγοσῖκ οὗ δὴ ἰηνοηίοσ, Ηδὰ ϑβιςἢ ἃ 
οὔ Ὀθθη ννυυτἰπρ 6 ννουἱὰ αν Ὀθθ δυγο ἴο 
Εἶνε τηοϑὲ Ῥγοζηϊῃεηοθ ἴο νγῆδλί δὰ Ὀδθθη τυδάθ 
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γγογα οὗ ῥτορβεοῦ ; ψΒοσθαηΐο γε ἀο 
νΜῈ}}] τπᾶὶ γε ἴᾶκε Περά, 45 υηΐο ἃ 
᾿ρῆς τῆδλῖ βῃϊπθῖῃ ἴῃ ἃ ἀλικ ρίδος, 
ἀ ΠῚ} τὴς ἀΑΥ ἄανγη, δηά τῆς ἀδλγ βἷαγ 
ΔΓΙΒ6 'ῃ γΥΟῸΓ ΠοΔΓῖβ : 

11. ΡΕΤΕΚ. . [ν. 20, 21, 

20 Κπονίηρ [π|8 ἢτβι, τῆδὲ πὸ 
ΡΓΟΡΠΕΟΥ οὗ τῆς βογίρίυγε ἰ8 οὗ ΠΥ 
ρΡΠνδῖε Ἰπϊεγργετοη. 

ΕἼ ἢ 0τ,, αἱ 21 Βὸγ τῆς ργορβεςουῦ οᾶπιε ποῖ " ἴῃ ἴθν, 
οἷά εἴπ ὉγῚ τῆς ν}] οὗ πιδῃ: δΡυϊ 

Κηον ἴο δὲ Ῥεΐος αἰϊγοςῖγ. Τῆς πιὸ 8 
Ῥεῖεσ ἂδςῖβ ἀ Ἐ[ογε ΠΕ Υ. ΠΣ 

ὁ π ικὸς λόγος ᾿5 Υ 6Π8 
ΠΗ ει ζ, ΕΡ. δά οι: 11) οὗ νοτάϑς 
ὙΠ ἢ ἀγα ποῖ οσοηϊδϊποά ἴῃ ἰδ ΟἹ Τεκὶδ- 
τηρηῖ, δπάὰ νυ Ὡς ἢ ὍΘ ϑόπιθ σγϑβϑοιίδηςθ ἴο 
Ρᾶϑϑαρδβ ἰη ἴδε Νενν Τοϑιδπιεηΐ ( Δπ|ὲ5 ἰ. 8, 
'δίς.), Ὀὰΐ ννα σᾶπποῖ τοΐεσ ἴΠ6 Ὄχργοβδίοη ἤογδ 
ἴο δηγίδίης Ὀὰΐ πο νυτιϊοτϑ οὗ ἰῃῆς ΟἹ Τεκῖδ- 
τηοηῖ, [ἢ 6 [4156 ργορδμοῖβ ὑπ θγ νοῦ ἀϊδροηϑα- 
[ἴοῃ ἃΓδ ὈΓΟΒΘΏΓΥ τοξεστεά ἴο ἴῃ 1. 1. 

21 μηΐο Ω [66η Βοιίεγ, ὦ, ὠπίο ὦ Ἰατα. 
ΤΠ ἰάοα οοηνουθα ΕΥ̓͂ (6 ννογάβ 15 οὗ 5οπιθ- 
τη ΠΟ οδη ὃς οπιρ᾽ογοά ἴο σῖνο ᾿ρἢϊ 
ὙΏΟΓΕνΟΣ σμξ ΠπιᾶΥ δ6 ποοάρά, [{15 ποῖ ΠΊΟΓΕΙ͂Υ͂ 
ἃ Ὀοᾶπὶ οὗ σῆς νὩ] ἢ δῃϊμος ἴῃ τνθοῦο 4]} οἾ96 
15 ξἰοοῖαγ, Ὀυῖ συςἢ 4 πιεδῃϑ5 οὗ ᾿ ὨτηΡ 85 οδῃ 
6 Ὀγουσῶξ ἴο ὈΘΑΓ ΠΟῪ ΟἹ Ομ βροῖ, ποὺν οὔ 
ἃῃοΐδου. 

ἐῤαὶ «δίπει δ ἱπ α ἀαγὲ (οτ δᾳπ 4114) παρέ, 
ΤΠ ἰΔπὶρ οὗ Ργορῇθου ννᾶ5 (6 βοιγος οἵ Πρἢϊ 
ἴο Οοὐ δ βογνδηΐβ 45 {ποὺ τπονϑὰ [Ὠσουρῇ τ 15 
ἸΠΡ, νυν ἢ ἢ 5 ἃ 54.411 ρίδοθ ὑπὲῖ] "ἰ τϑοοῖνοβ 
16 ζ}} ΠΙῸΠι δῖοι νος ἢ ἃ τίρξ ΚΔ ἴῃ 
6505 ὈτΠηρ5 ἴο ἔπ πεαγί, [{ 15 οἶθδγ ἔγοπι [ἢ 6 
ΑΡοβίϊοβ ὀοχβογίδ[ίοη, μγχίηρ Οἡ ἢ 15 ΠΟΆΣΟΙΚ ἴο 
ἴδλίκα πορὰ ἴο 186 ννοστὰ οὗ ργορῇοου, [δδῖ ᾿ξ 15 ἴο 
115 [πῆς [ἢδὲ ἰδ νγογάϑ γεΐεσ, δηὰ ἣς ἰ5 Ἰοοϊκίπε 
ἐογννατὰ ἴο δὴ δάνδποδ ἱπ βρίγιῖδὶ Κπον]οάρο 
ἴογ ἴδοβο ἴο ῃοπὶ ἢ6 βρεᾶκβ. ὙΠΕΥ ἅτὸ (ἢ Γ5- 
κἴαη5, Ὀυΐ 511}} [ΠΟΥ ἢδνθ τῆδὴγ τ ηρϑ ἴο ᾿δᾶγῃ 
Ὀείοτο αοα 5 γνῃοΪο ἀἰδσροηβδίίοη θΘΟΟΠΊ65 οἰθασ, 
δηα [δε ννογάϑ οὗ ἴδ ργορῃεῖβ νν1}}} Ὀὲ (Ποῖγ Ὀεβὲ 
ξυϊάδ ἰονναγάς {ποῦ σοτπηρίεἴδ θη] οησηθηΐ. 

μηδ ὐ δὲ (αν) ἀααυη ὍΤῃθ νεγὺ χεπάογοα 
“Ἅ ἄλνντῃ " 15 ΟΠ]Υ ἑουπὰ ἤογοὸ ἴῃ ἴῃς Νὸνν Τ οβίδ- 
τιοηῖ. [1 αἰ ἔετϑ ἔτοτὴ ἴπε σσογὰ υδεὰ ΌΥ ἴδ 
Ἐνδηρε ϑῖβ (Μαῖῖ. χχν] α ; υΚὸ ΧΧΙΠ, ς4), 
δηὰ ἱπ1ρ}165 ἃ ἰπογοιρὴ 1] ππλϊπδίίοη, δηὰ Ὀδδγς 
ουἱ ἴπ6 οχρδηδιίοη σίνθη αῦονοθ, ἴμδὲ ἴῃ {Π6 
ΑΡροβι!ο᾽5 τπουρῆϊξζ ἴῃογα 15 ἃ σουγϑο οὗ 1]υπ|ϊ]- 
πδίίοη νυ ῃς ἢ τηυϑὲ σταάιδ!ν Ὀδ 5Π6ἀ ονοσ ἴΠ6 
Ὀ6]ενοῖβ, δὰ ἴπ ἰδ6 οηὰ (ὭΘΥῪ νν}}} ἰδίῃ ἴο 
{πὶ ὈΓΙΡΐη685 το ἢ ΠΊΑΥ Ὀ6 ςοτϊηραγοά ἴο 
Θηγα ἀλγὶῆϊ, ΟΥὨἁ σουτϑο [ἢ6 ΟΑΥ Ὑ1]1]} 
ποῖ δ τοδοῃοαὰ {|| 1ῃ15 116 15 οηδοά, δηὰ ἔῃοτο 
σδηποῖ δυζ Ὁ6 ἴῃ ἰδηρίάρο |κὸ ἐμαὶ οὗ ἴῃς ἰοχὶ 
50716 ἰοοϊκίηρς ἔογννασγά αἰϑὸ ἴο ἴπδὲ {{πι6 νυ ἱθη 
γε 5841} κῆονν ὄυθῇ 85 δἰϑο τῦᾶρ᾽ ἀγὸ κποῖνῃ, θυ 
1Π6 ΡΥΠΊΑΤΥ Γεΐθγθποο οὗ ἴμο ννογὰς ἰ5 ἴο ἴῆδί 
ἄεστος οὗ Ομ ηκίδη ᾿σῃξ δηὰ κηον]θάρο ν Ὡς ἢ 
ΤΩΔΥ Ὁς τοδο ρα ἴῃ [Π15 116, 

απά ἐδε ἐαγ τα» αγΐε ἱπ με δεαγί. 1 ““ἀΔΥ 
βίαν (φωσφόρος) ἰ5 Δποῖδεῦ υὑπίχυς νγογά, 
δηὰ ἴΠπ6 ρἱσΐυγο ϑεὲ Ὀείογε 0.5 ὉΥ (ἢ]15 “ ᾿ρἢϊ- 
ὈΠΏΚΟΥ " 5 οὗ {πὶ ᾿ξ νοῦ στοννβ Π Πΐη 
ΠΛΘῚ 5 Βοαγῖϑ ἃ5 [6 σενγασγὰ οὗ Ἴσοηϑίδηϊ ΓΔ ἢ, 

Ἰαϊίοη νοι] 
οηἰϑϑοίοπ οὗ “{Π6.᾽ 

ἴῃ ΟἴΠΟΥ ράβϑαροβ οἵ δὲ 
1]. ΟΣ, 5; 2 Ῥεῖ. 1. τό, 22, ΝΠ. 3, 1Ιό, 17)» 
ὙΒοΙΟ ἴἴ 15 
δυρρεσὶ ἰπαὶ {Ππ6 τεσ νου αἶσο πᾶν ἢἰς 
Τολάουβ ὑυπαάεγϑίδηά, ἔπαΐ ργορμεῖὶς ϑογιρίυτο 
ἀοεβ οὶ ὈεςοπΊο 18 ονγῃ ἱπίογργεῖοσ, ἀοοβ ποῖ 
Ὀγηρ 115 οννῃ ᾿ηϊογρσείδίίοη ἢ ἢ. [1 Ὡροὰς 
ἴογ 115 [1] σοπιργοποηβίοη ἴἢ6 σοτηΐην οὗ 186 
ἀλγ-Ξϑἴαγ. 
Ὑ}}}} σοπίίπυθ ἕο {ΠΠυπλῖης νγογάς Ἰδὲ δέοσγες πιὸ 
δοοηδὰ ἀδγκ. 

δἃηὰ 5ἰμγ οὗ Οοὐΐξβ τενεϊδίίοη, νυ ἢ ταᾶκος 
ἴποπὶ ννῖϑα ὑπίο ἰμίηρβ ἀϊνίης, ἀπά 4|ςῸ ἶνες 
ἴδηι υπάοτείδησίηρ σοποοπηίης ἃ [{{π ἴο ςοπιο. 
ΤΙ6 νουἹὰ Μ}}}} 51}}} στεπιδίηῃ [ῃ6 “" ϑηυλ,ὰ 
Ρἶδοθ," Ὀυξ 186 ρῶς νυ οἢ 15 κιπαϊοὰ μα 
πε Βοαγὲ Ὑ}1}} ργέϑεγνε ἴῃ βἴορϑβ ἔγοπι βίιπι- 
ὈΠηρ, ἀπά οἤθοὸσ ἴδ6 ἀγοάγίηθϑα δηὰ ρίοοπι οὗ 
86 ἸΟΙΓΏΕΥ. 

40. Κηοευΐης δὶς ἥγ Ὄπ βϑϑῆθο τὸ- 
αὐϊγοὰ ᾿ς5 εϊζεσ ρίνεη ΟΥ̓ {86 ΕΠΡΊ 5. νετῦ 
Ὁπάοσχδύθηἀῖπβ. 
ἄονπ ἃ τοῦς ἕοσγ ἴδε σίρδξ υ6 οὗ [ῃ6 ρσορβεῦς 
νογά, δηὰ νου ἃ ὅς σοιμργομοηβίοη 
{πογοοῦ, ἘΠΟΓΟ ΤΔΥ 6 ΕΥΤῸΓ ἴῃ ἴπε 56. Τϊς 
(ΠΟΥ͂ ἅτ ἢτϑὲ ἴο υηἀδοτγϑίδπα ΓΠογοιρ ΠΥ Ὀεέοτε 
ΠΟΥ Ὀορίη ἴο ἱπίογργεϊ ργορῇδογ. 

ΤηΕ Αροβϑίῖε 15 δγίηξ 

ἐδαΐ πο ἘΓΡΤΟ ΟΓ δὲ σεγίρίμγε) ἜΠε ἴγλη9- 
6 πιδάς πιοῖὸ οχᾶςῖ ὈΥ {δὲ 

ἐς οΓ απ ῥγίυσίς ἐπίεγργεία!οη}] ΠΟ νογά 
τοηάεγοα "ὁἱπέογργείδιοη ᾽᾿ 15 ΟὨΪΥ ἑου πὰ Ποτὸ ἕἰα 
{0 Νὲνν Τοϑίδιηθηΐ, θυΐ ἴΠ6 νογὺ ἔγοσῃι νη ςὰ 
ἴξ 15 ἀογνοα 5 υϑοὰ ἴῃ δὲ Ματγὶς (ν. 34), "Ἧς 
ἐχρομπάεά 411 τ ηρ5 ἴο Ηἰ5 ἀἰϑοι ρῖε5," δὰ ἰδδὶ 
56ῆ 96 15 πο ἀοιδδί ἴδ σοττεςΐ ομδ. 
οὗ ἴδ σσῆοϊε νοῦβὸ νου μὲ Ὀδίῖοῦ βθθη 1 ἴπῸ 
νοῦῦ τεηδογοά “15. ψγεῖδ πόσο ΓΌΠῪ ἰΓγληθ- 
Ἰαϊρὰ ; ποῖ 1 μᾶς 118 ῬΓΟΡΕΙ ϑεῆϑο οὗ “ δθ- 
ΠΟΠΊ65,᾽᾽ 6’ 4Γῖ565,᾽) “ΚΟΥ ΚΙ Ὠδίο5.᾽" 
ἃ1ῸῈ ξυϊάοὰ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴπε ψνογάϑ ἴο Ῥγορβοεῦ 
τ᾿ [ἴ νγὰβ υἱίεγοὰ ΌΥ ἴδοϑθο ῆο ἢγξὶ ψᾶνε ἰἱ 
τ. 

Ῥτοϊδίίοη οὗ (πὸ ρσορῃείβ. ὙῊῸ ννοτὰς οὗ [δὲ 
Ῥγορδείβ οὗ οἰὰ νγοῦεὲ ποὺ πλοῖο ἢισηδη οχροβί- 
[ση, ΠΟ ὁπάδανουσ οἡ πιδη᾿β ρατὶ ἴο ροϊπί ἴο ἃ 
βΒο]υϊίοη οἵ ἴῃς ἀϊβησυ 165 τ ἢ Ὀεϑοῖ πηρης 
ταϊηάβ ἴη τηϊ5 6. ΤῊς ρσορδεῖβ σοῖο τπουδὰ 
ὉΥ ἃ ϑρίγιςξ θεγοηὰ {πεπιϑεῖνεβ, δπὰ ϑρᾶκε 
(Ὠϊηκ8 
νὰ (Π18 πιδῪ δὲ σοπιραγοὰ ννῆδὶ δι Ῥεῖες 
(. 1) βᾶγβ δδοιι ἴπ6 ῥγορμοῖβ δηαυίσίηρ νιδῖ 
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Τὸ ἔοτοε 

ΤΒυς τὸ 

[{ ἀκ ποῖ ἃγῖϑο ἔτοῦῃ ἴδ ρσγῖνδίο ἰηϊεῖ- 

ἴλη ἴθοΥ ἘΠ ΟΠ ΘοἾν 65 τηἀοτγϑιοοά. 

ρῖτι οὗ Οηγίϑδε, Ὁ Ὡς ΠΟΥ νεῖδ 
τιον ἴο βρϑαῖκ, νγᾶϑ βδβενίηρ υπίο ΤΠ οτη. 

ΤῊο ἔοσοο οὗ ἴδιος “" ὅπ: " (ογ' ΒΡ90181) 
οἴει 5 Ερ:51}65 (1 Ραῖ. 

τεοηἀογοὰ 46 ονστι,᾽" ΠΙΔΥ͂ 

ΤὮο ϑριπὶ οὗ Οοά ἰῇ τοϑηἷς ποαγίς 

4]. Σὸν δὲ ῥγοῤῥόεω εαριδ ἼΟΣ ἐπ οἱαὶ εἶπες 



γ. 1. 

ΒΟΙΥ πιεη οὐἩ (ὐοά 5ραΐκα ας ἐῤδν τυέγε 
πονεά Ὀγ τῆς Ηοὶγ (σδοβί. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕῈΚ 1]. 
ι {πε )ρογείεϊ ὰ ἑάενε οὐ γαΐσο ἑκαελεόγε, τλειυΐρμ 

ἐλε ὑνεβιείνγ απα ῥενέελνεεν ὀοίὰ οὗ ἕλενε 
αμά ἑλεῖν γοίοιυεγε: Ἵ ονε τολέελ ἐλέ φοαν 
«ἀαδὶ δέ ἀεί υεγεά, ας Ζοέ τος ομ οΥ ϑοάρνε : 

ὧν δε «υἱῇ! οΥΓ »ιαπῇ ὙΒοτα ἀγὸ βονυεγαὶ ροϊπΐβ 
ἴῃ (86 τοπάοτίπρ οὗ [ἢ158 ϑοηΐθῃςθ νυν δῖος ἢ ἅτ 
ορδῦϊς οὗ στεδῖογ ὄχδοΐποςθ. [ηϑίοδὰ οἵ “ἴῃ 
οἰά ὑπ|6,᾽ τελὰ σγδίβεσ, “" αὶ ΔῃΥ {ἰΠπ|6,᾽) 85 ἴῃ 
(δε πιλῦρῖη. Νοεχῖ Ζ0Γ ““σΑτηο,᾽" τοδα “' ννδβ 
ὑτουγηϊ." ΠΕ 5 1[Π6 βᾶπιθ υοσὺ ΠΟ Ὦ 15 τοη- 
ἀετοὰ “ὁ τηονθδὰ ἢ ἴῃ (ἢς πεχῖ εἶδυβο οὗὨ τῇῖβ 
τεῖος, ἀηὰ οὗ ἴἢ6 νοῖϊςθ ἔγοπῃ ἢθάνθη τηθηςοηρθὰ 
ἴῃ γεῦβο 18, Δηα τυ ΒΟ Οἢ ἰστιισοὰ οὗ [Π6 “συ ϑῃϊης ἢ" 
πιηά, ἱπάϊςλίϊνο οὗ 1π6 ΗΟΪΥ ϑρ᾽ 5 ργέβθηςθ 
ἴῃ Αείβ ([Ϊϊ.. 2). ὙΠῸ ἀτίϊοῖε ννου]ὰ αἴ5ὸ δδ 
δεῖῖος οπιοὰ Ὀεΐοτο “ὁ ΡγορῆεςΥ," δηὰ 50 ἴδ6 
εἶλυϑο νουϊά τοδὶ “"ἴοσ πὺ ὈΓΟΡἢΘΟΥ͂ ἜΥῸσ νυᾶ5 
ὑτουξὰϊ (ογ ἱπιραγῖο) δὲ ἔπο νν}}} οὗ πιδῃ.᾽" 

ῥτορμοῖβ. νγοῖθ ΟἿΪΥ Οοάϑ ᾿ηϑίτιπηθηΐϑ5, 
ἴδε οχττίεῖβ οὗ Ηἰς5 τηόβϑᾶρο, ἃ 5δη56 νγὸ]] οχ- 
Ρτεθθοὰ ὉΥ ἴπ6 ἵτθαιθηῖ ρῆγαθο ἴῃ ἴδε ΟἹὰ 
Τεραπιπῖ, “ΌΥ ἴπε παπά οἵ," ((Ε [54]. χχ. 2 
ὑπαγ.), Ναπι. χν. 23, ὅς.) 
δώ ῥοίΐγ »ιεπ οΥ Οοά τραξε α: ἐξεγ «ὑεγέ 

“οι ἐγ ἐδε Ἡοῖν Οϑο] Ἡξετε ἰ5 ἃ ναγδίίοῃ 
ἰπ ἴῃε Οτεοῖ ἰοχίβ. 6 τηοβὲ δυποσγι δίῖνθ 
τεδϊης σου Ὀ6 τοπάογεοα, “Ὀυϊ πιο ϑρακὸ 
ἴτοπι σοί, δοίης τιονοὰ ΌὉγ ἴδο ΗοὶΪγ Ομοβί." 
᾿ϊ 5 ποῖ τπῃιοδηΐ ἰῃδὲ ἴΠ6 ψνοσαῖς ὑνεσο ρίνθη 
ἴο ἴ86 ρτορδεῖς, Ὀυΐϊ ἐμὲ οάς ϑρίστις ἢ ϊη 
ἴδοτη νγᾶβ ἴπε βοιιγος δηα σοτηπιοποσπηεηξ οὗ 8} 
δεῖς υἱζεγαηοεβ. Ὑνδῖ ἴο ΞαΥ νγάβ ξίνεπ ἴο 
ἴοτ, ἴπῸ ραγὺ ἴῃ ψϊσἢ ἰΕ νγᾶβ ἴο δ6 οἰοίῃοά 
ΝΔ5 πιλικοὰ ΌΥ [86 πιάϊν! ἀι4}}} οὗὨἉ [Π6 τηθη. 
ΤῆῈ νετὺ “ῥαζε (ἐλάλησαν) 56 ποῖ ὑπῆπτὸ- 

φυσι υϑοὰ ἴπ ἰῃ6 Νοῖν Ἰείλιησης στ ηρϑ 
οἵ νγογάβ βροκεῃ ὈΥ Οοὰ ογ ΌΥ Ηΐβ ργορβεῖίϑ. 
(Οἔ 1Πκὸ 1. 4ς, 5.5), 70, Χχῖν. 25; Αςἴβ]. 21, 
34; απο υ. 10.) 

Οηαρ. 11. 1- 95, Ἴδε συ ο]ς οδαρίος 
ἰοῦ Ὀὰΐϊ ομθ ραγαστδρῆ, οὗ νης ἴῃς οου- 
ΠΡΟΠΟΏ ΓΊΔΥ δὲ ᾿ηἀϊοεδῖοαὰ τῃυ5. ΑΞ5 οἵ οἱά 
ποτε σπτοτο 2156 ρσορποῖβ, 80 514}} ἴπογε ὃ 
[1196 ἰοδοῆοτ πον. Ὑδοβο 5}|8}} ἰοδὰ δϑίγα 
ἸΔηΥ, Ὀυΐ ἰῃ τῆδ οηά 5}4}} Ὅς ἀσεῖτο ἐκ 

514} ὃς Ριυπιϑῃοα 845 βγεῖ δηὰ 88 
(ἘΓΠΒΙΥ 45 186 δηροὶβ (Ππδὲ βἰπποά, οὐ 85 ἴδὸ 
πο Ὀεΐοτο τ ἢοοά, οΥ 45 ϑδοάοῃπι δηὰ 
Οσπιοτται, Ὀυῖ, κὸ ΝοδΒ δηὰ 1,οἵ, ἔΠ6Υ παῖ 
ὅτε ΚΟΩΪΥ 5}4}} θῈ βανθά, ἕογ ἴῃ 1ογὰ κηοννοίἢ 
ἴον ἴο ἀοϊνεσ. ὙΠῸ τηοβὲ ραΐεπί πιλγκβ οὗ 
ἴδοϑε νγῇο 541} Ὀδσοπα 2156 ἰδᾶσμοῖβ ἅγὸ {παῖ 
18} τΔΙΚ δήῖοσ ἴθ ἤδθϑῃ δηὰ ἃτὲ εἰ ξενν δὰ, 
ἀεεριδίησ ἀοπηϊπίοη ; ΠΟΥ Πἰνθ ποεῖν ἃ [16 οὗ 
5εη56, ἀπά σοιυηΐ [ἴ Ρ᾽οάσυγο ἴο Γονοὶ ἴῃ (ἢ6 
ἀδγίπιο, δηὰ Ὀεῖπρ ᾿ισεηιίοιι ἐποιηϑοῖνοβ Ὀ6- 
ξαϊΐε οἰδεῖ Ὁ. δεῖς ΕΥ}}] γᾶγ5. Ὑοΐ ΠΟΥ 

11. ΡΕΤΕΝ. 1Π. 

το αρμα »πογὸ “εἷν ἀρεγίδοίλ ἐς ῬΙΩΉΦ,: 
97 4λοτε 2γοΐαμό απαά ὀΐαεῤλεσιοες σε μεεῦε, 
ὙΠΈΓΟῚ δέν ν»ιαγ ἐξ ἐλε ὀεΐεν δησιν;, ἀκα 

Τ᾽ τδετε σσετε [156 ργορμεῖβ 
Αἶδο ἀπηοηρ ἴῃ6 ρεβορΐίβ, ὄνβῇ 48 

{ἢεγα 5141} θεὲ ἔλϊϑβε τελοῖμεγβϑ ἀπιοηρ; 
γου, ψγὙῆ[ο ργίνην 58.411 Ὀγίῃρ ἰῃ ἀληι- 

Ῥτγοχηῖβο ὈΟ]άΪγ ἴῃ δὲ (ΠΟΥ νν}}} εῖνα ἔγεθάοπι ἴο 
ἴποϑο ννῆο νναὶκ ν ἢ (Ποπὶ, νν ΒΟ Δ 5 τ ΔΙῸ 
ἘΠολϑεῖνεβ ΥΕΤῪ 5ίάνοβ οὗ ἼἿοττιρίίοη. ΓΒΟΥ 
δάνθ Κηοννη βοιμείΐηρ οἵ [6 νὰ οὗ τἱξῆϊο- 
ΟἸδηθ85 δηά δὰ οϑοδροὰ ἴῃ 4 τηρᾶϑιιγο ἔγοσὰ 
[86 ἀφῇ]οπηθηῖβ οἔ (ἢ6 ννοτϊὰ, θὰΐ πονν ἀγ6 δη- 
ἰδηρίοα ἀραΐη τπογοῖηῃ. 80. {ΠΟῚΓ ͵.3ὲ εἴδίδ ἰα 
Ὑγοῦϑὸ [ἤδη (Ποῖγ ἤτϑί, δηὰ {ποὺ 216] τπ6 ῥγὸ- 
νοτ, ὙΠΟ οὸν ἰδαΐ 15 τυδοποά 45 τυτηοά 
ἀφαῖη ἴο {πὸ πχῖτο.᾽" 

1, Δυὲ :δεγὸ «νεγῈ ἴδτο8 6) ,αϑε ῥγοῤδε! ἢ 
ΤΠ Ιδηζυᾶσε οὗ ἴπ6 Ῥοηίδίους ἢ! (δι. ΧΙ, 
1--- ς) 5ρεᾶκβ8 οὗ βϑυςἢ πιϊϑρι!ϊηρ᾽ ἰεδοῆογβ πὰ 
Ῥτγοςοϊδίπιβ ΠΟ ΠΊΟΓΟΥ ἰοναγὰ ἔπε. ὙΠε ἰεχί 
ΘρεᾶΚ5 οἵ ἴῃς σγασάμα! τίϑα δπὰ Ξργεαὰ οἱ 165- 
80ῃ5 ἴμδὲ ββουϊἃ ἰεδὰ πιο δϑίγαυ ἔγοση ἰΠ6 
ῬΡυπίγ οὗ ἰῃς ἢ. ὙΤΠε ὙΓΟΣ 15 σἰδπάϊπε δὲ 
1ῃε ςοπιιβεηςειηθηΐ οἵ δυο δὴ ἱττυρίίοη οὗ 
οἴτοσ, δηὰ ππᾶγκ8 [Π6 ϑβπη5 οὗ ἴδ {ἰπ|ὲ5 δηὰ 
δῖνοβ 15 υυατηΐϊηρ. 

αἰ:ο] ἰ.6. ἃ5 ΜΜῈ}1 85 ἴῃ ““συγε ννογὰ οὗ ργο- 
ῬὮεδοΥ "ἢ οη οὗ ἴῃ ἱ. 19ς. [Ι}ἢ ἴδε νἱϑβι]6 
ΟΒυτγοῖ, ον ϑ 45 ννοὶ] 45 Ὁ τ ϑδη, [6 ον] 
15. Ἔυοσ πιηρὶοὰ ἢ [Π6 ροοά. 
απο {δο 7 1.6. οὗ σε, ὙὌΠο νογὰ 

}εοῤίε (λαὸς) 15 ἴμ18 υϑοὰ οὗ [6 [οννβ 85 ἀϊ5- 
ἘΏσυϊϑηοα ἔτοπλ 186 τεϑὶ οὗ [6 νχοτ]ὰ ἴῃ Ἐπὶ. 
ΧΥΙΣ, δηά ἴῃ [υἀδ ς ΠΟΥ ἃτὸ βροΐδη οὗ 8ἃ5 ἃ 
2εορίε (λαὸς. ννῦοπι ἴῃς 1 οτγὰ πδά Ξλνεά ουἢἭλ οὗ 
Εσγρὲ. Αϑ5 ἴθ ννῃοῖθ Ὠἰβίοσυ οὗ ᾿ϑγδοὶ 15 ἃ 
ἴγρε οὗ νψβαξ 5ϑβουϊὰ σοπλθ οἡ Ὁ γίϑι ̓ 5 σμυγοῦ 
ἴῃ Ἰδίεσ ἀδγϑξβ, 50 ἴῃ6 ον] ὑγοσο ρἱςζυγοα [ἤ6ΓΟ 
8ἃ5 ὙΜ6]1 45 ἴὴ6 Ὀἰοβϑίηρβ δηά τηοσοῖθβ. Τμδὶ 
δὲ Ρεοῖοσ οἴ [Ἀ]5 ἴο Ὀς 50, «οἴ. τ: Ῥεῖ, 11, 4-10. 
2 ἴ:ε Ἰεαεδοσ] ΝΟΥ ἴμαὶ Ηδ ννὰ8 σοπὶθ οὗ 

ψΒοτὰ 41} ἴπ6 ργορδοίβ ἢδὰ ϑροΐοη, {86 δὶ ἢ οὗ 
ΡΓΙΌΡΒΕΟΥ νγᾶ5 ψ ηάγαννη πὰ ΟΠ Γισῖ 5. πλη15- 
ἴογϑ ννοσα ἴο Ὀ6 ἴσο ποΣβ ΔΙΟΓ ΠΟΙ ΟΣ ΤὨΔΏΠΟΓ, 
γοῖ {πεὶσγ Ἰοβϑοῦβ 5ῃοι]ά Ὀ6 ἰγανοϑθα ἔοσ ἴῃς 
ἀεϊυιίοη οὗ πιθῃ 45 δὰ Ὀθεη ἴποβε οὗ ἴ86 ὑτο- 
ΡΠοῖβ Ὀεΐογα [ἢθπὶ. δὲ ῬδῸ (Αςῖβ χχ. 390). 
δὰ ἐοτγοίιο]ὰ ϑιιοςῦ ἔβ᾽]ϑε ἰθδοῇοσβ σχιϑίηρ ουξ οὗ 
τῆς τοιάςι οὗ ἴπε ΟΒυτγοῦ, δπὰ ἀοίηρ μᾶγτα 
τ ΒΓ ἢ ποηδ δυῖ [ΠΟῪ ννεγο Δ0]ε ἴο ἀο, ἀγανης 
ΔΔΥ αἰβοῖρ]ε5 δῇῆοσγ 1μοπηϑεῖνεβ, δηὰ Ογίϑῖ 
ΗΙπιϑοὶῇ (Μδῖι. χχίν. σσ} δὰ βροΐϑη οὗ ἔπεϑε 
ὦλγβ. ὙΠῸ ψηΐοσ οὗὨ [15 Εριϑῖ]α ννᾶ5 οὔβ 
βίδχζο πρᾶγοσς ἴο ἴΠ6 ἀρρόδγδῆσεβ οὗ 830 ἢ ἀ6- 
οοΐνοσβ, δηὰ σου] 566 ννῆδέ ἔοττῃ {πεῖν [ϑδοη 5 
ψου] ἃ ἴδᾶῖκο, ἀπά νν δὶ ποῦ ᾿ἵνθβ νου ]ά δ6 ᾿ἰΚο. 
2 γιυϊίν «δαὶ! ὀγίης ἐπ] ὙΤΪ5 ἴῃ [86 οὐρῖπαὶ 

6 οπα νοτῦ, ΠΟ ἢ ἴῃ δάϊτίοη ἴο [Π6 ποίίοῃ 
οὔ ἱπιγοάυοὶηρ ϑοιηει ης δἰοηρϑιὰθ οὗ 50Π16- 
ΚὨϊηρ εἶθ σοπίδίῃβ 4150 ἴῃς ἰἀθᾶ οὗἨ 56 ΣΈΟΥ. 
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1, ΡΕΤΕΡΝ. 1]. 

παῦΪς Βεγεβίθβ. ὄνεη ἀεηγίπρ ἴῃς 1,οτγά 
παῖ Ὀουρῆς ἴπεπι, δηά Ὀγίηρ ὑροη 
τε βεῖνεβ ϑυνς ἀεδίγαςτίοη. 

250 [ν. 2. 

2 Απά πιληγ 584]] ἔθ ϊονν τπεὶγ ᾿ ρεγ- ἔτ, 
ΠΙσίου 5 νγᾶγϑ8; ΟΥ̓ Γβάβοη οὗ Ψῇῃοπὶ ἴῃς “αν: 
ὙΨΑΥ οὗ τγυτῃ 5}.4}1 θὲ εν] βροκεη οὗ. ξάξοι 

[15 ἔσυπά ΠεΓδ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 Νενν Τεϑίδιηθηξ, 
(Βουρὴ πε δά]οςζινο ἀογνοα ἔγοπὶ ᾿ἴ 15 οπη- 
Ρἰογεὰ Ὀγ δ1 Ρδυὶ] ὑρροι ιῖ. 4) ἴο ἀδϑοπῖδε τῃ6 
1156 Ὀγοϊῆγοη φγέυδίν ὀγομσδὲ ἐπὶ ἴο ἴῃ6. (ἢγ5- 
(ἴδῃ σοτηπιηϊγ. [ἢ [46 4, ννὸ πᾶν ἃ ἀ!ογοηξ 
νογῦ, Ἱπουρῇ σοπιρουπάσα νΊ [6 54Π|6 ρΓθ"- 
Ῥοβιίοῃβ, ἴο ἀδβοῦθε ἴΠ6 τηθη ννῆΟ ἴῃ ἢ]5 ΟΔΥ 
ἤανὸ δἰγοδάυ Δοςομρ] ἰϑμοὰ {Ποῖγ ον} ννοσκ δηά 
ἄγε ἐγέρὲ ἱπ μπααυῶγε:. 81 Ῥοῖοσ ἔογοϑδανν νυηδῖ 
δ [ἂς υυἱτησβϑθὰ ἴπ ἔλοϊ. 

ΤΠΗΘ ψΠο]ς ιοδίίοη οὗὨ {πὸ τοϊδίίοη οὗ 16 
Ἐρίϑι]α οὗ δὲ [πὰς ἴο [15 βδεσοπά Ἴδαρίοσ οὗ 
81 Ῥοίογ᾽5 Εριβίϊο 45 Ὀδεὴ ἀϊβοιϑϑθὰ ἴῃ ἰἢ 6 
[πιτοἀυςίίοη ἴο τη Ῥεῖετ, ὙΠ σοηίγασι ὑῈ- 
ἔννθεη ταθεῖσο κοῦσῳ Ὦεγε δὰ ἴΠε παρεισέδν- 
σαν ἴῃ Ϊυἀ6 15 (Π4ὲ νΠΙΓἢ τηοσί ἀσβη 6} πλᾶγκο 
{Π6 ἀἰβογθηςσο ἴῃ {πιὸ Ὀδέννθοη ἴδ ἔννο ὙυτιοΓ5, 
δηὰ [ἃ ψου]ά ἀο ν]οϊοηος ἴο ἴδ 16 ΓᾺ] πλολῃ- 
ἴῃς οὗ ἴΠ6 Οτϑοῖκ νογάβ ἀϊδ ψὰ ποῖ ρἷδοθ 
δὲ Ῥείογ᾽β πδιτγδῖϊνο δηΐϊεπουῦ ἴο δῖ [υάε 5, 
ΤΠ6 ἔουπιοῦ βαγβ ἴῃ6 2196 το θοῦβ νν1}} σΟΠῚΘ 
ἴη, [Π6 Ἰαίίογ, υδίηρ ἴπὸ δοτιϑῖ, γεῖ βρϑᾶκβ οὗ ἃ 
(πο δοσοιῃρ] ϑῃηθα, οὗ πιῇ ννῦο ἅγὸ ἴῃ ἴῃς 
ΟΒυγοῖ δηὰ ἀοίηρ τοῖν πιιϑοῃϊοῖ, πὰ ἢ6 ΟΠΪΥ 
ΘΠΊρΙοΥ8 ἴδε ἱπάοῆηϊζο ἴδηθθ Ὀθοδιϑ ἢθ ἔδεϊβ 
[δῖ νυν ἢ 116 βοπλθ ἃγὸ δἰγοδαῦ ἴῃ ἴῃς ΟἨγϑίίδη 
ΠΟΙ Πλ ΠΙ(165 γοῖ 5:1} πλογο ἀγὸ σοπληρ ΔΠΟΓ 
{Ππ. ὙΠῸ ψΠοἿθ τοϊδίίοη οὗ ἴδ6 ἵἧνγο μρᾶ5- 
Βᾶρ65 566ΠῚ5 ἴ0 5] ΟΠΪΥ͂ ὙΠ ἘΠ6 φγαπιπιδίςαὶ 
δοοορίδηος οὗ ἴπ 686 Κογεννογάβ ἴο ἴπ6 ροβί!!οη 
οὗ {πεν γοβρεςῖνο νυ τε σβ. 

Δα»ιπαδἶρ βεγει δ} Βοϊῖζεσ, ἀϑεϊσποῦΥθ 
ῥεγειῖεε. Ὕδο Ἰἰΐογαὶ τοηάογηρ οὗ ἴῃ6 Οτεεὶς 
15 “ὁ μογοϑίος οὗ ἀδδίγιςζίοη," 5 σης ὁ’ ΠοΙΓδ- 
55 ψῆϊοἢ ἰοδὰ ἴο ἀσβιίγιςξίοη,᾽" 2... ψνὶς ἢ 
ἀοσίΓΟΥ ποῖ ΟἿΪΥ ἴποβθα νγ»ῆο ἃγὸ ἰοὰά δϑιγαῦ 
ΚΒογοῦγ, Ὀυϊ ἴπο56 ψῃο ᾿ἰεδὰ ἴμεαι [ἰἰκονν]86. 
ΟἿ, Ὀοΐονν ΟἹ σ᾿. 12, ΏΟΓΟ 1Π6 [4196 ἴοδοῇοῖβ 
ἅτ βροόῖκθϑθη οἵ 85 ἴο Ὀ6 ἀδοίγογεὰ ἴῃ {ποῖ οντῃ 
ἀεκίτογίηρ, δῃὰ ἴῃ ἴῃ πα] εἶδιιϑθ οὗ [15 σϑῦθο 
ἃτο 8211 ἴο 6 “ Ὀγηρσίης ὕροη ἐδοπΊβεϊνος 
5 ἀσετγιιστίοη.᾽" 

εὐεν ἀεπγίησ δὲ Τογά ἐδαὶ δοκαδὲ {δεν 
ΤΟ ευερ 4118}1ῆ65 ἴῃς ἰδίῖογ ρογοη" οὗὨἨ {πὸ 
δοηΐθηςο, δηά (δε νογά τοηδογοὰ ἱ,ὗσγά 5ῃπου]ά 
ὉὈε Μαβίοσ. δεηγίης θυθπ 89 ΜαδΒΊΟΣ ἐῤαὲ 
δομσδὲ ἐῤεν»ι νσουϊὰ ἐπογοίοσε Ἔχργοβα [ἢ6 πηθᾶῃ- 
ἴῃς οὗ [6 οΥἹρΊηΔ] τῇοσὸ πολ. Πεθο 56] - 
ψΠοὰ ἔσο θοῦβ κηονν ἴῃαι (ΒΓΕ ΙΔ Π5 σνοτα ποῖ 
{πεῖς οσσῃ Ὀυζ θουσῆς ἢ ἃ ργῖςο (σ Οὐυ. νἱ, 
40), δηὰ {Πογοίοσθ νογθ ἴῃ Ὀοηάπεγνδηϊβ οὗ 
Ομγίϑὶ (α (ον. νἱῖ. 23), ἔοσ (ῃσίϑὲ ῃαά δουξῃῖ 
ἴδμοπὶ οἵἵ᾽ ἤοιῃ ἴδ ουτϑὸ οὗ ἴῃς 1{,ἂνν (Ὁ Δ]. 1. 
13}, Δῃὰ ἴῃ [παῖ ρυγοθδϑθο Ηδ πιδάδ ἴπεπὶ 5005 
οἵ Οοὰά ὃγ δάἀορίϊοη (6. ἱν. 5). Βυῖ Ροῖὰ 
ὉΥ {πεῖν Ἰοβθοηϑ δηὰ ᾿ἴνθβ ΠΟῪ ἱρπογθὰ 411 [ἢ 15. 
δι [υἀθ ἐχραπάϑβ δῃὰ Ὄχρ]διηβ δῖ Ῥεΐογ᾽5 ρῆγαβο, 
“ὁ ΦΉΣ ΟἿΣ ΟἿΪΥ͂ Μαβῖεσ δηὰ 1, ογάὰ, 6515 
Ομ γιϑι." 

ΤΠΙ5 εἴδυδβο οὗ {πὸ σϑῦβα ἀθϑογιθο5 [86 πδίυτο 
οὔ [πΠ6 Ποτγοίςδὶ τοδοδίηρ, δηὰ ΒΡ Νογάςινουἢ 
Ῥοϊηϊβ ουἱΐξι,ι ἔγοπι [ἢς ΠΙΞΊΟΥΥ οΥ̓́Ϊἢ6 Ὠεογεβῖος οὗ 
ἴηε Αροϑίοϊις ἅρθ, ον ΘΥΟΓΥ ρῆλθε τοϑυ το 
ἴῃ 4 ἀθηΐϊδὶ οὗ [6505 Ομγῖσ. Ὑπὸ Το ἢ 
[εδοῦοτβ ὀχρ ἰηθάὰ ἀνὰ ἴῃ6 ἀοςίτιπο οὗ ἴδὲ 
Ττηγ. πο ἔοσπι οὗ Οποριϊςείϑτῃ ἰδυρῆς ἰπδῖ 
ἴδογε οσὸ ποῖ ἰῃ (86 Οοὐβεδά ἴῆσγος ἀιϑίηςΐ 
Ρεῦβοῃβ, Ὀυΐϊ ΟὨΪΥ ἴῆγοο αἰ ογοηΐ σονεϊδ:οης οὗ 
1η6 54π|δ ρβεύβοῃ. ΟἿ σῦς ἰδυρῃϊ [δὲ {πὸ ὈοάΥ͂ 
οὗ Ομηιδί ννὰς Ὀυϊ ἃ ρῥῇῃδηΐοπι, οἴδμοσβ [(δδί 
Ηδὸ ννδ5 ΠΊΟΕΪΥ τηδῃ, ἰπουρΡἢ 186 ρ»τεδίοςὶ δηὰ 
Ὀεβέ οὗ πηδξῇ ; οἴμοτϑ {πὶ [65}5 νγὰβ τάδη, δυΐ 
ΟἸγιϑὲ ννὰ5 ἴῃς ἀϊνιπο δρίπι, ψνΠΙ ἢ δηϊοτοά 
ἰηΐο [655 αἱ Ηἰβ δι Ὀυϊ Ἰοῖ Ηΐπι Ὀείοτε 
Η!ς σσγυςσβχίου ; ἡ ὨΠ6 οἴδεῖς ἰῃ ργδςῖῖοο, ὉΥ 
{ΠΕΣ ἀἸβθοϊυΐϊο ᾿ἰνθ5, ἀθηϊθὰ Ὁ γιϑξ ἃς τῇοῖγ 
Μαβίοσ, δὰ ιϑοὰ πεῖ Ὀοάϊθβ ἃ5 μοῦ οὐ 
δηά ποῖ Ηἰ5. 

Αἴεγ ἢϊ5 οὐγῇ 211] δῃηὰ γεροηΐδποβ, ἴο ἄδην 
[6 Μαβίογ. νουϊὰ Ὀ6 ἰῃ Ῥείεγ5 τηϊπὰ ἴδ 
δἰγοηροϑὶ ἴοστῃ νυ σῇ 6 σουἹὰ βηά ἔοτ ἃρο- 
δίδδ᾽υ. Βιυῖΐ ἤθη 6 ἀφηϊοά [655 186 Μαϑίεγ 
δά ποῖ γεῖ ρα!ὰ [86 ρῇςβ ἔογ ἴδε γράετηρίίοι 
οὗ Ηἰϊ βογνδηΐβι Ηονν συ σῇ πΊοῖὸ ρτὶενοῦϑ 
ταυδὶ Ὀς {μ6 ΓΔ]ΠἸηρ ΥΥΑΥ οὐἨ (Οἢγιϑτίδηβ : γεῖ 
ἔον 411 {ἢ656 ννο πον ἀεξηιοά Ηΐπὶ, τις μα 
ἀϊεά. ΤΠδ τεοἀδοεπιρίίοη ψ οἢ Ηδ τἱϑῃοὰ ἴο 
τΏλ κα ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ἔον 411} πηξῃ, “"ὄνθῇ ἔοσγ ἴδ γὸ- 
θ6] Ππου5.᾽" 

απαὶ ὀγχίπς μβοη ἐδερμεἶνε: ταὐἱ ἢ ἀἰεειγωοιοη) 
ΤἼε νεγὺ 15 ἃ ρδιοίρ]ς, "ὁ ὀγίσίπσ ἀροη ἴδδηι- 
βεῖνθϑ,"" δης Ὄοχργϑβϑοϑ [πὸ σεϑυϊὲ οὐ τὴς στους 
τοδοῆίηρ. ΤὙΠθθο τῆθη Ὀχίηρ ἰῇ ΠΒογοςῖος οἱ 
ἀεκιγς ὕοη ὑηΐο οἴδοῦβ, δῃὰ κπονν ποῖ [δδὶ 
ΠΟΥ τὸ ὈΠηρίπρ αἱ [ἢ βδπὶὸ ἔτη ἀδϑίσυςζου 
Οπ ἔδουλϑεῖνεβ. δευΐ (ταχινός) τείοιβ αυϊῖο 
85 τηῦςῆ ἴο ἴῃς βϑυάάσπηοθα ἢ ΜΒϊςἢ ἴδ 
ἀεϑιγυςοη 5141} σοτηθ 85 ἴο ΔῺῪ οἴου ςμδσζας- 
ἰογϑιὶς οὗ 11. 

Ταχινός, ᾿ἴκε ψευδοδιδάσκαλος πὰ παρεισά- 
εἰν, 15 ἃ Μοτὰ ρῥδου ᾶγ ἴο δ: Ῥοίοσ ἴῷ δὲ 
εν Τοεσίδπιεηῖ. 

Ω. ΤΠο τοπάογίηρς 5πουϊὰ 6, “π4 πάη) 
“}α}} γοίϊοαυ ἐρεῖν ἰαβοϊγιουβ «υάγ:. Οἐ 
Ὀεΐονν, σ. 18, ὑγποτο “ΟΥ̓ νγογάς οὗ υδηι " 
ἔπιο56 ἴδδοῃοῦβ ἅγὸ διὰ ““ἴὸ δηΐςς ἴῃ ἴδε [υἱ5ῖ5 
οἵ (ες ἤδϑῃ ΌΥ ἰωσεϊ υἱοισπει..ἢ" 

Ιῃ τΠ1|5 νεῦθὸ [06 Τεχί. σθο. τεδὰς ἐπω- 
λείαις, Ὀυΐ 411] {π6 οατ]οϑὶ Μ55. μαᾶνὸ ἐσελ- 
είαις. Απὰ (ἢ 15 ἰ5 ηονν δάορῖοά ὉΥ 4]] οὐϊίοτς, 
Γ ἰἴ 5 ΘΑΘΥ ἴο 566 ον ἴΠ6 ἔογπιοεσ νοσγά 

Βδ5 σοηθ ἴῃ ἔγοτι ἴδ ργονίουβ γϑίβο, Ὑἢ]]ὸ 
[δε φαη]εγ γεδάϊηρ 15 'ἴπ ἔπε βρὶϊ οὗ 51 [πάθος 
τήοτε ἐχραπάρα ἐχργεββίοῃ, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν. 

ὁγ γεασον ΟΓ᾽ «υδο»!]ῇ ΤὨῺΪ5 τείθγς πὸ ἀουδὶ 
Ὀοίδ ἴο ἰἢοθ6 ννο ἰδᾶσἢ Εαὐτοσ δηὰ ἴο ἴδοϑς 



γ. 3, 4} 

1. Απά τῆγουρῇ σονεῖοιιϑη6858 8}2]] 
ἴεν ψἢ ἐεϊρηεα ννογάβ πιᾶκα πιεῖ- 
εἰλπάϊβε οὗ γοιι : ψγῆοβε ἰιάριηεηϊ 
ΠΟΥ͂ οὗ ἃ ἰοῃρ ζἴπης ᾿Ιπρεγεῖῃ ποῖ, δηά 
δεῖς ἀδηχηδίοη 5 π|ῦοτεῖῃ ποῖ. 

11, ΡῬΕΤΕΒΝ. 11. 

4 Ἐογ ᾿ξ Οοὰά βεραγεά ποῖ τς δη- 
ρε]5 τῃδῖ βἰηπαά, δυῖ σαϑὲ ἐῤόηι ἀοννῃ 
ἴο 61]. ἀπά ἀε]νεγοά ἐῤέηι ἰμτο σ ἢ δ! 8 
οἵ ἀλγκηββ8, ἴο ΡῈ γεϑεγνϑά ππίο 1 ἀρ- 
τηεηῖ :; 

Ὑ|ὸ (οΠονγ μετ. Βοῖὴ Ὀγηρ 106 νΑΥ οὗ 
ἱτϊὰ Ἰηΐο ἀἸἰβμοπουγ, ἴΠ6 ἔοιπποῦ ὈΥ ἴἢ6 ννογάϑ5 
ΠΟ [ΠΕ σροδὶς ἀρδιηϑδὶ 1ἴ, ἴλ6 ἰδίίογ Ὁ ἀ6- 
ϑετηρ 1 Δηὰ αἰοτγάϊηρ ἴο οΟἴοῖβ δὴ ἀσγρυσηθηξ 
(δὶ [ἴ Ι5 ποῖ ψνόοσί ἐο] νέην. 
Τὸ ΟΑΙῪ ΟΒΌΓγΟἢ δὰ τυςἢ ἰο ἀτοδὰ ἔγοπλ 

(δε οΔυπηηϊθβ νυν ῃῖςἢ τωρ 6 σαϑδὶ ὑροη ἰξ 
ἔτοπι ἴδε εν} ᾿ῖνθβ οὗ Δγ ννῆο ῥσοξοοϑοά ἴο Ὀ6 
ἴῃ Δ 56η56 Ομ βδης, ἕο σμᾶγροβ οὗ ἱπηπιο- 
ΓΑΙ σετο διηοηρ ἴδ τλοϑὲ σοπΊπΊοη 5] 4 πάειβ 
ἀρλίησί Ὡς ἢ [86 ΕΑΓ ΑΡοϊορίϑίβ πδὰ ἴο 
ὀείεηά 1ὴ6 ΟΠ Ξδηβ, ἀπὰ 8656 πὸ ἀοιυδὲ 
ξτὲν ουἱ οὗ τδ6 Ἰίσθῆοδ σποουγαροα δηὰ ἰῃ- 
ἀυϊκοά ἴῃ ὈΥ 18εϑὲ ἔδϊςε Ὀσείσεη, 

8. “{πά Ἰδγοισὸ εουείοισ πε ΤὮΘΡ 
δου ἴῃ Οτεοῖκ ἰ5 ἐντεῖπ, δὰ ἴπ6 Ἰιἴογαὶ σϑη- 
ἀσπηξ ἐχργοββοϑ ΧΆ ΠΥ 186 σοπάϊτοη οὗ ἴμ656 
ἔδϊϑ ἰθΆσμεβ 45 8εῖ Ὀδίογε 0.5 ἴῃ ϑογίρίιτγο. 
Ῥτοπὶ δίπιοῃ Μδρυς οηνναγὰ [ΒΟΥ ἅγὸ ἀδϑογι θὰ 
ἂἃ5 ζοτεΐουβ, δηὰ 50 ἴῃς Αροβἕδ βδἴγ]εϑ ἴποῖῃ 
δείονν τι Ὁ. 14. πὰ [υὰς (16) Ἔχραπάβ ἴδ 
Ἰάδα, οἰ Βανι πιδη 5 ρογϑοῃβ ἴῃ δά πλγαϊίοῃ ἔοσ 
ἴθ ϑκὸ οὔ δάγδηϊδεο." Δπὰ ἴο Τὶπιοῖῃυ 
51 ΡΔ0} (1 Τίπι. νἱ. ς) δὰ βροκϑη οὗ ἔδοϑὲ 
00 Ξυρροθεὰ μα ννᾶ8 φοάϊηθθο, πὰ ἴο 
Τῆ5 (1. 11) οὗ θη ψῆο "" ἴδᾶςκ ννῃδί ἘΠΟΥ͂ 
οὐξμὶ ποῖ ἔοτ ΒΙΊΩΥ [στο 5 βαῖο.᾽ ὍΉ686 [4156 
ὑσείσθῃ τνεγῈ σης ἐπ σονοϊουϑη688. 

«υἱ!δ ἠείσηισά «υογ}] ΤὮΟ δαϊθοοξῖνα 15 ΟἿΪΥ 
ἰουηά πεοτο ἴὰ [6 Νον Ὑ οϑἰδπηρηΐ, δηὰ δ] υἀθς 
ἴο ἴῃο Ἰγίπρ Ἄσδαγαςΐοσ οὗ 86 ῥγοπΊϑο8 νυ] οἢ 
ἴδεθε τπρρὴ τηδὲθς ἴο ἴποϑα Ψ|ο0 ἰἰσίθσποὰ ἴὸ 
ἰθεπι, ὙΠΟΥ Ῥγογηδοά ννπδὲ ἴΠῸῪ σουϊά ποῖ 
ἔἶνε Ὀεσδυϑο ΠΟῪ Ππδὰ 1ἴ ποῖ. (866 Ὀεΐονν, 
τ. 19.) (ΟἿ. δ'5ο Ἀσῃι. χυὶ. 18. 

"παΐε »πεγεδαπάμο) Α,5 νι ([Π6 [πἀλϊζίης 
ἰδολεῖβ οὗ νυ οσὶ δ1 Ῥδι})] βρϑᾶῖκϑ (ΟἹ. νἱ. 1.3), 
ἴῃο σίου οἵ μεϑα ἔδίϑε Ὀγείμγεη νγὰ8 ἴο δᾶνθ 
ἃ πυκτυάὰο οὗ ΓΟἸ]οννοσβ. ΤΠ Π656 ΠΟΥ ἃΓὸ σὸ- 
ρβιδεηΐϊοα 45 Ὀυγίη, Ὀυϊ 411 τῃς ῥγίςο {ΒΕῪΥ̓ ῬΑΥ͂ 
᾿ς“ [Ἰκηο νυ τάς," Ῥγοιη 565 ὑν ΠΟ ἢ ΠΟΥΘΓ οΔῃ 
οὐπιε ἴτὰθ. Νοὸ ἀουδὲ {πετὺ ἰ5 αἷἰϑθο 4 ποίϊοῃ 
ἰδὲ φυςἢ ἰφαςποῖβ ννουϊὰ Ὀ6 βυρροτγίθἀ ὈΥ 
ἴδον [ΟΠ οννοῖβ, δηά ἰπ σονείοιιϑηθβα [ΠΟῪ 
ἀἰπηοχὶ ἴὸ βοσισγο συ ςἢ βυρροτί, δηὰ ἱγεαϊθα ἴῃ 
τὰς τεβροςὶ {πεῖν δάβογεηῖβ 45 οὐ]εςίβ οὗ ἰγδῆ!ς 
ουΐ οἵ ψἢϊς ἢ (ΒΟΥ πρξἢϊ πιᾶκο ραϊη. 

τὐδοΐε ἡμάσ»ιεπι) ἘἈΛΔΊΒΕΓ, δοπῦθμοθ. ὙΠΕΙΓ 
ἀσοα 5 ὑσγοπουπορά δἰγεδαν, ἀπά {πεῖγ οπὰ 15 
ἀξέςίίοη. (Οἔ ΡΠ]. 11. 19.) 
ἔκπαλαι -ε ον οὗ ἃ ἰοηρ {ἰπη6, 15 ἃ Ρείΐγιηθ 

ποτὰ, ἑουηα ΟἾΪΥ Βόῖο δηά ἴῃ 11}. ς, νν Ἐ1]6 ἴῃ 
ἀργεῖ ἀπὰ νυστάζει, ἴπ6 ἔογπιοῦ οὗὨ ΨΕϊςἢ 15 
ὑπιηυς ἀπά με Ἰαϊῖοσ Τσσιιγα ΟὨΪΥ Ποῖ δηά ἴῃ 
Μαεῖξ χχνυ. ς ((π ἰἴ5. 1ἰἴογα] βθηβθ), ψγῈ δᾶνθ 
εχδπιρίος οἵ τῃδὶ δρυγδίϊνε ἰδηριιᾶσο οὗ ψΒΙΟἢ 

80 ΤΏΔΩΥ ΘΧΔΠΊΡΪ65 οδη 6 ργοάιιςορά ἔγομῃ Ὀοίἢ 
{Π6 ἢγξὲ δηὰ φϑοςοηὰ Ερ ϑί]ϊε5β. Ὑ εὶγ ᾿υάρστηοηὶ 
5 ποῖ ἐδἐν ἐοϊογίησ, ΤΟΥ 15 ἴπεῖγ ἀσβιγιςίοη 
ποάαϊπρ 1ο σἔδορ, Ὀυϊ 15 βι:γὸ ἴο σοπΊθ. 
απ ἐῥεὶν ἀωηπαξο] Βεῖίογ, ἐῤεὶν ἀϑεῦσπος- 

το. ΤὉΤΠ6 οτἱρίηδὶ 15 ἴη6 βϑδηθ ψογὰ ἴδδὲ 
Οὐουγβ ἔνῖοο πὲ Ὀεΐογο ἰῃ νυ. 1. 

4. ΤΠο Αροϑβίϊθ ὑσγοςεθάς ἴο ρῖνθ Ὄχδιηρ]ος 
οὗ [πὸ ρυπίδῃηθηΐ οὗ π6 ὉΠρΡΟΟΪΥ δηὰ ἴπῸ 
ἀε!νογδηςο οὗ [6 τρῃΐοουβ. ὙΠ65Ὲ πῸ ἄγαν 
(1) ἔγοπι δηρεοὶβ παῖ ϑἰηποά, (2) ἤοπὶ ἴῃ 
νοὶ ἁ Ὀεΐογε ἴπὸ βΠοοά δηὰ ἐπθ ἐδ νογσδηοθ οὗ 
Νοδῆ, δηὰ (3) ἴτοπὶ ἴδε ονεσίηγουν οὐ {π6 
εἰ65 οἵ (Π6 ρῥἱδίῃ οὐυὐἕδ οὔ νῆϊο [οἱ νγᾶς 
βανδά. 
ον ἱ} Οοά ἀροα ποὶ ἐδὲ αηφεῖς δαὶ οἰ 

ΤΠΟΓΟ 15 η0 ἀρβηϊΐθ ἃσγίῖο]θ 1π (86 οὔρίηδὶ. 
Βεῖίογ, »ραγεά ποὲ ΚΘΙ5 ΜΘ ὉΔΟΥ͂ δ515- 
ποά. [Ιἴ μὰ5 Ὀδεῆ βΈΠΕΓΑΙΙΥ μεϊὰ {πὶ {πὲ 
ΔΙ υϑίοη ΠΟΙ ἰ5 ἴο 86 παιτδίιγο ἴῃ ϑηῃ. νἱ. 4, 
δηὰ (ῃδί [6 δῆροὶφ ἤογθ τηρηϊοηδὰ ἅσὸ ἴἤοθο 

ννῆο ἃτο ἴδεσο Ἵδ]θὰ ΤΟΝ Π Δ, Ὀυΐζ 25 {Π6Γ6 
15. πο δοοομηΐ ρίνθη ἴῃ Οδηδϑὶϑ οὗ {Π6 Ρυηϊϑἢ- 
τηϑηΐ οὗ ἴμοβο οἴδηάογβ, δηὰ 85 1 15 ἐῃθ δωηδε 
χβο1 ΤΠ ἢ ἴῃ (Ώ6 ΕἸ ΡΙ5[16 15 πηδιηΥ ἀννεῖς οη, 
1 βϑϑιβ Ὀοζίοσ ἰο σοῃμοϊυθ [Πδὲ [δ 41}υϑἰοη 15 
ἴο 5ο6 οχίγα- Ὁ Ό]1ςο δ] τογαΐυγο ἴῃ νΠΙΓ ἢ πγϑη- 
(ἴοη ἰ5 ηοΐῖ υῃέγοαι ΕΠ} }γ πιλὰθ οὗ {πὸ ϑἰπβ δπὰ 
ῬΟΠΙΒτηθηΐβ οὗ ἴῃ6 δηρεῖϑ (εκ. “ ΒΚ. οὗ Εποςδ᾽ 
Ψ11. 1, 2). δυο} ἰγδαϊτίοηδὶ [Πογαΐαστο νγᾶβ 
ἔδυ] ατ ἴο {πε ΑΙροβίϊεβ, 485 νγὲ σῃδΥ 366 ἔτοπὶ 
Σ Οὐοτ. Χ. 4: 2 ΤΊπι. 1}. 8, ὅζε. Εοῦ ᾿ηϑίδῃοθϑ 
11ποιγαῖῦνο οὗ {ἢ15 δε ἔτοση ἘΒδΟΡίηϊς4] 
᾿τογαΐαγθ, 8.66 Αὐἀαϊιοηδὶ Νοῖθ δὲ {πὸ οηὰ οὗ 
1.6 ΟΠδρῖεγ. 
ΠΟ ρδγδι οὶ ραϑβϑαρὸ ἰῇ [υάε 6, νος ὁχ- 

Ῥδηάς (δ6 5πἰαϊοεπιεηΐ οὗ 51 Ρεῖοσ, “"δῆροὶβ ννῃιςἢ 
Κορ ποῖ {πεῖσγ οννῃ ρΠΠΟΙΡΑ]Υ [ογ᾽ ἀοπλπ! 00} 
Ὀυΐϊ ἔοτβοοὶς 1ΠΟΙ͂Γ Ῥσόροῦ ΠὈϊδίιοη,᾽" 5θθπ5 ἴὸ 
Εἶνε βδοῖῆθ σουηίοηδπος ἴο ἴπ6 ςοῃπεοίίοη οὗ 
1ῃ15 ραϑβϑᾶρθ υἱ ἢ [86 5ἴΟΓΥ ἴῃ Οοηεϑίβ, Ὀυϊ γεῖ 
[δὲ ἐχρδηβίοῃ ΣΩΔΥ δα }}}7 νγεὶ] Ὀ6 τείεστοὰ 
ἴο ἴὴ6 ἈΔΌΙΠΙςΔ] ἰγδάϊτίοη, ἔοσ ἴῃοτο ἴοο ἃ 
σὔδηρο οὗ δροάδ ἐξ πχοητοηϑά. 

δὲῪὰξ εατὸ ἐδενι ἀοαυπ ἰο δείῆ ὝὍΒ6 οσγίρίπαὶ 
ταρταρώσας, ΜΈὨΙΟΝ 15 ποῖ ἔοιιηά εἰδαννῆογο, 15 
ΠΟΓΑΙγ, ὁ’ Βανίηρ οδϑὲ ἴποπὶ ἱπῖο Τγίδσγι5,᾽" 
ὙΠΟ ἴο 4 [ον ἢ πὰ ϑνου]ὰ 6 [ἢ 58π|6 45 
Ἡδάδβ οὐ σεβεηηα. ὉΤδῖ [86 ποίίΐοῃ οὗ Τἴατγ- 
ἴδτιιβ, [Βουρ ἢ 5. ΠΟΥ 4 μοαϊῆθη οὔθ, ννγᾶ5 ποῖ 
ὈΠΕέΔΠ]Π14΄ ἴο [6 [ονν8 νγ6 ΤΏΔΥ 566 ἔγοπὶ οϑϑ- 
Ῥδιι5, γν8ο (΄ ς. Αρίοῃ.᾽ 11. 22) 5ρ6ᾶΚ58 οὗ [Π6 
οἰάοϑὲ μοδίμθηῃ ροάβ 85 ἐν ταρτάρῳ δεδεμένους 
- [εἰ ογοὰ ἴῃ Ταγίλτιϑ. 

απά ἀείϊυεγεά {δονι ἱπίο εραὶπα οΥ ἀἐαγἀηπε::} 
Ιῃ 186 νεγὺ ἀείυεγεά (παρέδωκε) 15 ἴἰ16 ἰάεα οὗ 
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ς Απά βραγεά ποῖ τῆε οἱά νγου]ά, 
δυῖ βανεά Νοδὴ τῇς εἰρῃτῃ δέγιοῃ, 
Ὁ ΡΓΕΔΟΠΕΓ οὗ τἱρῃτθουβηαβδ, ὈγΙπρίηρ; 
ἰῃ τῆς βοοά ὑροη ἴῃς νοι] οὗ τῆς 
ὉΠρΌΩΪν ; 

Απά τυγηΐπρ' {με οἰτἰεβ οὗ ϑοάοπι 

1. ΡΕΤΕΡΕ. 1.ὕ [ν. 5-- 7. 

δηὰ (σοπιοσγῆδ ἱπῖο δϑῆεβ σοπάεπιπεὰ 
ἐῤόηι νσιϊἢ δ ὀνογίῃγονν, πλλίκιησ ἐῤεπι 
Δη Θηϑδηιρίς ὑηῖο ἴποβϑε τῆι δίϊεγ 
8ῆουἀ να ἀπρΌΩΪ]γ ; 

7 Απὰά ἀε]ϊνετγοά 1υ81 [οἷς νεχεά γῇ 
τε ΑΙΚΩΥ σοηνεγβαζίοη οὗ τῃς ν]οκεά: 

ςοτητην ἴο Ρείϑοη. (Οἱ. Αςῖϑβ υἱδ. χ, χίϊ. 4 
δηὰ οἵποὺ υἴδοοϑ. 

Οη πο νψογὰ γτοηάεσεα ὁ" ομδιη5᾽) [πε Μ59. 
δὲ, Α, Β, Ο μΒᾶνθ ἃ ναγίουβ στϑδϊηρ νυ Ὠιςῇ 
τας Ὀ6 ἰγδηβιαιο “ὁ ρ115᾽) ΟΥ̓ “" ἀ6η5," δηὰ 
[815 σοδάϊηρ 845 Ὀθεη δάορίδά ΌΥ γεσεηξ δαΐ- 
ἴογβ. Βιυιῖ (δοῦὸ ἃσγὸ ναγίδίίοῃβ οὗ ἰεχὶ ἴπ Α 
ἃῃὰ δὲ νοι ἰδ δάοριοὰ ψουϊὰ τοηυΐϊτε [86 
νοτὰ ἴο δδ6 ἴδῃ 85 δὴ δάϊεςΐίνθ, δηὰ [ἢ6 
νι ο 15 50 5|15 0 (σειροις ἴογΥ σειραις) ἰδμαῖ 
1ἰξ ΘρεῖῺ5 ΠΑταΪγ Θϑι Δ Ὁ]15Π6 4 (ἢδὲ ““ ῥ᾽ 15 5Βῃοιυ]ά 
6 [6 τοηάἀεγίηρ. Εος ἴῆ6 ογά 845 ἐουπὰ ἴῃ 
1.586 5 ψηΐῆος ἃ υἱῖ ψΠοσο σγδῃ οδῶ Ὀ6 βἴογοά 
δηὰ Κορί ϑδίθ ἔογ υ56. Νον {ἢ]5 15 5οδσζοοὶγ 
{6 ποίου σοαυϊγοά ΟΥ̓ οὐσγ σοπίοχξ, νγἢ]]6 106 
ἐχργοϑϑίοη “"οθδίη οὗ ἀδγίησβο᾽" 15 Ἰουπὰ 

σὰ. χυὶϊ. 17, δηὰ 1ἃ ψν}}} Ὀ6 ϑθθὴ [δὲ (ῃ6 
ἰάδθα οὗ “" σῃμαϊπίηρ ἴῃ ἀδγίποβ5 ᾽) δηίοσβ ἰΑγΡΟΪῪ 
ἰηῖο ἴπ6 ἘΔΌΌΙηΙςΔ] Ἰξογαζιρο σοςογηϊης ἴῃς 
Δ]]ΘῺ ἀηφεὶθΒ. (866 οχιγαςίβ δἱ ἴδ οεπὰ οὗ 1815 
Ομδρίοσγ.) 

ἰο δὲ γεσεγευεά ἐσιΐο. ἡμάσνιο] Αταϊὰ βυςῖὰ 
Ῥαϊῃ5 45 διὸ διὰ ἴῷ ἴῃς Οοβρεὶ (Μαζί. χχν. 
41) ἴο θὲ “ργοραγεὰ ἔοσγ [86 ἀενὶ] δηὰ 815 
Δηρε 5.᾿ 

δ. “1Ἵπ4 ἡραγεά ποὲ ἐδὲ οἷά (Θιοϊθῃ) 
«υογ 4] ὙΠπουξῇ [6 τόρ ἀοεῖβ ἀπὰ ντοηρ 
(ΘΔ ΟΠ ΟΥ5 ΤΔΥ Ὀδ ΙΏΔΠΥ, {πεῖς ΠυΠΊΌΟΓ 584}} ποῖ 
Ργοδὲ ἴδοηὶ, ἕογ Οοά ϑραγοὰ οὐ Νοδὲ δηὰ 
ἢ15 ΑΝ θη {πὸ Ποοὰ ϑυνορὲ αὐνᾶὺ [86 
ννοσ] ἃ οὗ [ἢ υῃροάϊγ. 

μέ “ατεά (ὈΣϑαθσνθᾶ) Λίοαδ δὲ εἰσι 
 έγοη)] ΤΙΝ5 15 ἃ Ὠοῖ ὑποοηπηοη ἱπουρἢ 
βοιηθνν δὶ γον αἴθ Οτεοὶς ἔοστηιἶδ τε Νοοῦ 
«αυἱυευεη οὐῤο. ὙΠΟ ὀχργοϑϑίοῃ "' συδγάοα "ἢ 
ΟΥ ““ ργοβεσυϑά ᾽" (ἐφύλαξεῦ, 15. ΔΡΡΑΓΙΘΠΕΥ δ 
ΔΙ υϑίοη ἴο ἴπ6 ννογὰβ οὗ Οδηρβϑὶβ (νυν χό), 
““(ἢς μοτὰ ϑδυΐ δῖπιὶ η.᾽ 

α Ργεσερεν Γ᾽ γἱσῥίεοι. πο. να Πᾶνα πὸ 
ἰηππιατίοη οὗὨ [8}5 ἴπ [ἢ δοερίυσγο, Ὀυϊ να 
ΤΑΔΥ͂ 565 ἔγοπι [οϑερῆι5 (' ΑΠΕ4.᾽ 1... 2. 1) ταὶ 
ἴποτο ννὰβ ἃ ᾿σδάϊπίοη οὗ ἐπὸ κιρὰ ἀπιοης [86 
[|ονν8, Ὑπὸ ψῃοῖὶο ρᾶββᾶρο, νος ἢ 1]}πιϑἰταῖοϑ 
ΟἿΓ ἰοχί, 15 45 ἔο ]οννα, “" Νοδὴ Ὀεϊηρ ρυιενοά δ 
186 (ϊηρϑ ννῃις ἢ γεγο ἄοπα ὈΥ ἴδοπὶ δηά ὈοΙηΡ' 
ἀιϑρίεδθοα δὲ ἱποὶς σου ηϑ86]5, υτροὰ ἴποπὶ ἴο 
εἤἴδηρε ἔοσγ ἴθ Ὀοϊίεγ τποῖὶν (βου ρ ἢ 5 ἀπά δς- 
[ἰοη5. Βιιῖ 5εοίηρ ἴπαΐῖ (ΠοῪ ἀϊὰ ηοΐ γ᾽εἸά, Ὀυὲ 
ΜΌΓΕ ΠΡ ΠΕΠΥ σηδϑίοτοα ἱν [πε ρ᾽εάξυγε οὗ 
61], ἔδαγηρ ἰεδὲ (ΠΟΥ βμουϊά Κὶ}}] Ὠΐπι, ἢς ἀδθ- 
Ραγίοα ἔγσγοτῃη {86 ἰαπὰ νἢ 15 νυδ δηα ἢϊς 
8005 Δηά [86 ννοπΊθη ὑγΏοπὶ ΤΠΟΥ ᾿δά πηδιτιθά.᾽" 
Απά τη {πὸ Μιάγαδϑῃ, " Βογοϑ ἢ ἈΔΌΡΑ,᾽ ΧΧΧ. 
ό, νγὸ πὰ ““ἼΠΟΓΟ τόθ ὉρΡ ἃ δεγαίά ἴογ Οοά 
ἴῃ [ΠῸ ἂρὲ οὗ ἴπ6 ἀοίυρο: {πλὲ ννὰ5 Νοδῇ."" 

ΤΠ9 οχρίδηδίίοη οὗ ἴ6 ΜΙιάγαϑῃ ἰς ποίδ- 
ὙΥΟΣΙΠΥ ἴῃ {86 ΠΡ οὗ δ1 Ῥείοσ᾽5 ννογὰ “" Βεσαὶ 7 

νος ἐπ ἰδὲ Πποοά ὠβο ἐδε «υογίά ὁ ἐκ 
ἐιξοάνν] , ὝΔΘΙ ΗΘ ὉΣΤΟΌΚὮΐ δ 71006͵, 
ἄς. ἤΟΓΟ 15 πὸ δυίίοϊθ ἴῃ πὸ Οτθοκ, ἱπάροά 
{Π6 τ μοΐΪθ γοῦβα 15 ΣΟΙΏΔ  ΚΑὮ]6 ΤΌΣ ΠΑΥΙΠΕ ΠῸ 
γος ἴῃ 1, 

Θ. “1π4 τμγπίπρ.. ἰπίο αα 8641, ΤῊΣ γε 90 
τεπάεγεά (τεφρώσας) 5 υπίᾳιιε δηά ἰ5 οῃε οἵ 
1ὴ νυτιτοτ᾽5 ρισϊυγοθαυθ δηὰ ὀχργοσϑῖνα ὑγογάϑ, 

εογάεγπηοα ἐδερε αὐ ἂκ ουεγίδγοαυ Τδε 
ἀδίϊνε ἤεγθ, 45 ἴηὴ Μασκ χ. 23, τῖρῃς δα ἴδκοη 
τοῖο ονεγίσγονν. Βιυῖὲ “" ονεσίῃγονν " 15 ποί ἃ 
ννοτὰ οὗ π6 βᾶπιε Ἴπδγδοῖοσ ἃ5 “Ἂἀεδῖ ἢ" ἴῃ 
{παῖ ραβθαρθ, δηὰ ἴῃ 186 οδϑὲ οὗ 186 οἰ((65 οἱ 
{π6 ρ]αίη ᾿ἴ νγᾶ5 ὁ {πον ονοσίμγουν [μδὲ {βεῖῦ 
ἀδοάς ὙΟΓΟ σοηάειηποά, ἀηά ΠΟΥ πιδάς ἃ ρῥεῖ- 
ΡεΐυΔ] ναγηΐηρ. Ὅδῃὲ οχραπάδα ἰοχὶ οἵ δὶ 
Ὑη0 8 (Ὁ 7) ἴπ 1ἢϊ15 ποῖῖος οὗ δοάοπι δηὰ Οο.-: 

ο ἰ5Θ ψογίἢ οὐϑογνυδίίοη, ἃ5 ἃ ίρτι οἵ ἃ 
ἰαῖος ἀδίο σγῆοη {π6 Ἰἰοθητουδηθθα οὗ ἴδεϑὲ 
4156 ἰδδσδοτβ μδά Ὀδςοπιθ τοῦς ἀρραγεπί, δηὰ 
Παὰ πιδάς [86 116]. Ὀεῖννθθη τποηὶ δηά (δὲ 
οἰτῖο5. οὗ {Π6 ρ]διη πιογα σοσῃρ]είε, 

"ναλίηρ ἐδερ) ΒἘδίπεσ, πανῖπε τοδάθ 
μθτι, ἀπά 50 ἰὴ 88 [ιὰς ΠΟῪ ἅγὸ βδιὰ ἴο ὃ 
ἐἰβεῖ ξοτί],᾽") 45 1 1ὴ ρογρεϊυ τυ, (Πδξ πηδη ΠΥ 
ΑἸννΑγ5 ἢ5 δϑϊθ ἴο ροϊηΐ ἴο {πο π|. 

απ ἐπσαηιρίὶς εὐιίο ἐροσξ, ἄς. ἦ.6. ἃ ἴγρε οἵ 
(η6 υἱῖογ ονοσγίῆσονν τ σἢ βῃηουϊὰ οοπιε οὐ 
8:.Οἢ οἰἴδηάοιβ. 

δαὶ αἴίοεν “δοιὰ ἴξυε ὠπροάν] Ὅλες ποτὶ 
“ ἴον "ἡ ψψου]ά δ ὈοιίοΕ οτηϊοά. (1 πιδκοϑ 
ἃ ἀουθ]ε ἐγαηβίδιίοη οὗ μελλόντων, [86 ἔυτὲ 
56η88 Οὔ νη] ἢ 1550 ΕΟ ἰ 6 ΠΕ φίνθη Ὀγ ““58ου]ά.} 
ΤἼε οἄξηοες οὗ {πε βίπποιβ Ὀοέογε (πε ἢοοά 
«πὰ οὗἩ ἴῃς ἱπμαδίϊαπί5 οὗ δοάοπι δηά Ο0- 
τλογγδὴ τὸ ἀδβοσγίδοά ΕΥ̓ ἴθ βδπὶθ ἰεῖπι ἀσε- 
βεῖν. Εἰγϑὲ {ΠΕῪ πᾶνε πὸ ἔδαγ οὗ Οοὰ Ρείοιε 
{Πεῖσ ἐγεβ, πὰ ἤθη ἴπαΐ 15 δοϑεης σεραγά ἴογ 
ΤΆΔ Π, Ομ ῦ ἴῃ ἐμοῖσ οντι ἢ5 οἵ ἴδοϑε οἱ 
οἴδιογβ, ϑοοη ἕο] ον ἵξ, 50 ἴποϑο ΠΊΘΠ ΠΙΑΥ͂ 
411 Ὀ6 οἸΑβϑθὰ τορθίμοσ. 

ΖΦ. 4“17π4 ἀεἰϊυεγεά ἐμὲ (εϑεμθοπ) 1ο] 
Ηξε, ||κὸ Νοδῇ, πδὲ ΌγῪ ἢἷ5 εἴθ Ὀθθη ἃ βεγαδὶ ὰ οἱ 
γι σδίδοισηει. ΄οβορῆμβ 51}}65 Εἰπὶ “" ΟὯ6 ΤῸ 
᾿δὰ ᾿οασῃξ ΑὈγδῃδπὶ᾿5 σοοάποϑ5.᾽" 

τεχε] ὙΠῸ νοτὺ ἰ5 γαῖμεσ οοππεοίοδ ρη- 
ΤΆΔΙΙΪΥ ἢ τὴ6 δοηβθα οὐ ραγϑιοδὶ νγεά ΠΠΩ5 
[88ῃ τηθηΐδὶ ραΐη. δὸ ““ψνοσὰ οὐἱ᾽" οἵ ἀϊ8- 
ἐτοδββοὰ ψουϊά Ὀ6 ἃ οἴοβεσ τεπάεγίιηρ. Ηξ 
μδὰ ἰδἸκοά ἴο πο ρὺ (δ ϑθοπιδά 85 
οπθ ἴδαῖ τηοοκοά ὑπίο ἢΐβ ϑοη5-ἰπ-ἶδνν." ΤῊ 
ΜΟΓὰ ΟἿΪΥ ΟσουΓ5 ἰη ἴμ6 Νενν Τοεβίδπιβηΐ ἅβδι, 



τ. 8-το. 

8 (Εογ τπδὲ γίρῃίεοιιβ πηδη ἀννε]]- 
ἵἱπσ Ἀπιοὴρ ἴπεπι, ἰῃ ϑ8εείηρ δηὰ 
πελπηρ, νεχεά ῤῥὶ: Πρῃΐεουϑ βου] ἔτοηὶ 
ἀλγ ἴὸ ἀδὺ ψ ἢ ἐῤεὶγ υπἰαννέαὶ 
ἀεεάς :) 
9 ΤῊς [,ογά Κηονγεῖῃ μον ἴο ἀε]}- 

γεῦ τῆς ροαΐγ οι οὗ τεπηριλίίοηβ, δηά 

Αεῖϑ ΥἹΙ, 24, οὗ 6 15γδοῖῖο γ8ο ννδϑ εὐγοηρεά 
ὃὉγ ἴδ6 Εφγρείδηῃ. 
«μ᾽ δε Δ) 7 εοπυεγιαίίαπ ΟΥΓἹ δὲ «υἱεξεα} 

1 ἸΌΤΑ γ, “ς ὉΥ ἴῃς 11 οὗ 186 νυ τοκοαὰ ἴῃ ἰ45ς]- 
ὙἹΟυ5η 655.) Οομυεγσαλίοπ ἴῃ [6 οἷάοΥ ΕΠΡ 58 
οὗ 186 ΑΟὟΊ ΠΡΑΣΙΥ αἰνναγϑβ γεργοβοηΐβ, ἃ5 ἤσγο, 
ἴδε Οτεεὶς ἀναστροφή, ΠΛΘΔΏΙΠΡ ὁ" ΠΊΔΠΏΘΙ οὗ 
{," Ῥεγῆδρβ ἴΠ6 τοηδογηρ ουὰ Ὀα, 
ὮΥ 180 18. Βοὶυ!οῖβ πΔΠΠΘΣ Οὗ 1176 097, ἐ δὲ 
«υἱεξεά, 
ΤῆΣ ψοσὰ δόῖθ σεηάογοὰ αυξοξεά 15. ΟΠΪΥ͂ 

ἰουπὰ ἴῃ {μ15 ἘΡΙ5116 (ἢθγα δηά 11]. σ2) ἴῃ 1δς 
Νενν Ταβιαπιεῖ, δηὰ 5ἰ ἢ} ῆε5 “ἐ [ἤο56 ννῆο 5εῖ 
ἰλν αἱ ἀεβδηςοθ δηὴά 50 ἂῖὸ ἀδορυνοὰ οἵ ἐϊΐβ 
Ριοϊεσοῃ." 

8. ΤΙ ραγοηϊδείς νοσϑο ἰ5 Δη οχρ δηδίϊοη 
οὔ [86 πδίυτε οὗ ἴΠ6 ἀϊδέγεββ υπέϊοσ νης ἢ [μοἱἵ 
δυϊετοι. [{ νγᾶβ ὈΥ ναὶ μὲ δᾶνν δηὰ δοαγὰ 
(παῖ Πα νεχοὰ (ἴῃ ννογὰ 1 ἴογΑῪ πιεᾶπ5 ΤΟΣ - 
πιο θα) ἢΠὶ5 τἱρῃΐθοιβ 5οι}}1.. Ὅὕδδ ϑεηίθηςθ 
Β 530 ἔγαπηδά 85 ἴο ψῖνο οῃρῇῃδϑίς ἴο 1,οἵ᾽8 53ο]ξς- 
ἰοπυτε θεσδϑυδε οὐ ψνρδὲ ἢ σαν. Απᾶ ψ ἤδη 
πὸ ποῖίςβ ἴ[Π6 νυνογάβ “"" ἀνν οι! ἀπιοηρ ἴβοτη,᾽" 
δηά τειηοτιθεν {παῖ 1 νγᾶ8 5 οσῃ Ἵἤοῖοθ 
(Οεη. χὶ!!. 1) [8δῖ βεϊεςϊοα 186 ρ]δὶπ οἵ [ογ- 
ἀλη απ ἴδε πο ξῃθουτποοά οὗ ϑοάοπι ἔοσ ἢϊ5 

, ἯΟΘ οδὴ υπάοχϑίδηαδ ἢον ϑυςἢ 5ε}» 
ἰουτηοπ πη τοῖὶρῖ 6 παΐιγαῖ, ΕῸΣ ἰδ 58 στὸ - 
οοὐγάο το ἢς πιδάθ {πὸ οδοῖςε [δὲ “τὴς 
τηεῃ οὗ δϑοάοπη ὑγεγε νυεϊκοα δηὰ ϑἰηποῖβ Ὀδίοσγο 
ἴδε 1, ογὰ Ἐχοθθάϊης γ."" 
Τῇ ννοσάβ σεοίησ (βλέμμα) πὰ «ευείϊης 

ανποῆς (ἐγκατοικέω) ἃτ6 ποῖ ἔουπα Οἰϑοννῇογο 
ἢ τὴ Νὸνν Τ οϑϊδιωθηί. 

9. Ηετε νι σοι ἴο πε ἀροάοβὶβ οὗ ἴῃοϑϑο 
ΓΟπά ΠΟ Π4] οἶδιι965 νης σοτηπηθηςρά ἴῃ τ. 4, 
ἀπά 4}} ἀδερεηά οπ {πε ςοπ) ποίου τπδΐ 15 ΟὨΪΥ 
ΟἾΟΒ Ἔχργεϑϑοα ἴβΈγῸ. 
δ  ογά ἐηοανε 8) Αὐτὰ Οοὐ5 Κπον]οάρο 

πιρ]ε5 Η15 ρονου. 
, 10 ἀεξυεν δὲ σοά}}] Α8 Ἠδ ββονοά 'π ἐπὸ 
ἰηβίληςοβ. οὗ Νοδῇ δηά [,οἱ. Ὅς ἰεπιγρίδίίοη 
ἴῃ ἴ8π6 ΤΟΓΠΊΟΓ σᾶ596 56ΠῚ5 ποΐ ἴο πᾶν Ὀδθη 50 
ἘΠΠΙΥ επίοτγοὰ ἱπῖο 85 ννᾶβ [,οἵ᾽β, δῖ νυ Ποῖ ΠΟΥ 
Οοά Ξεπὰ {πὸ τεπιρίδτίοη ΟΥΓ τηθη σβοοϑο ἴξ ἔογ 

ν65, γεῖ 1 [ΠΟΥ γχοϑσὲ ἰξ ἀπὰ ςοηῃίϊηϊια 
ἴο Βοϊά ἔαϑε {μεσ ἱπίορτιγ, ἘΠ6 ννΑΥ̓ ἴο ϑϑοᾶρα 
ΜΠ θὲ πηδάς ἔοσ {δβϑηη. 

ἴη [Πε ποχί οεἴδιιϑὲ ἴῃ6 νοσγῦ τοπάεγοα ΌὉΥ [86 
ΑΝ, ἴο θῈ Ῥυπίϑμεά " 15 ποΐ ἴῃ ἴῃς διΐυγα 

ἴῃ 186 ῥγεβεηῖ ἴδηβθ, ἀπά 15 Ἵἰοβοὶν ᾿οη- 
πεζίοὰ ἢ 1Π6 Οἴδεῦ γε ἴῃ τῆς βϑηΐθηςθ. 
[ὉΠ δεῖίες ἴο στοπάευ : πᾶ 10 γείεγυς ἸπᾶθΣ 

1Ὶ, ΡΕΤΈΕΈΚ. 11. 

ἴο τεβεῦνε ἴῃ6 υπ͵ι8ὲ ἀηίο πε ἀδΥ οὗ 
Ἰυάρτηεης ἴο ΡῈ Ριυιπη βῃεά : 

10 Βυῖ ςδιεΗν τπαπὶ τπῆλῖ νγαϊῖς 
ἀἴοσ τῆς ἤσϑὴ ἴῃ ἴῃ ἰ8ὲ οὗ υπο]θδη- 
Ὠ688,) Δηἀ ἀεβρίβε Γρονεγπηιεηΐ. “ Ρστε- ἵ Οτ, ὠρνεῖς 

. ῬΊΟΝ. 

διιπηρίμοιιϑ 476 ἐόν, 561 Ἀν 1116 ἀ.. ἘΠΘΥ Ἄγε ἃ γυάς 8. 
ποῖ δἰγδιά ἴο βρβϑαῖ εν!] οὗ ἀϊρῃϊτεβ. 

Ῥυπιβετηθηῦ 89 ὉΠΣΙκύθου α. ὸγ ἴΠῸΓ 
βίαϊο 15 οὔθ οὗ ομδϑϊϑοπηθηϊξ ουθη Ὀδέογε {ΠῸ 
ἡυάρσπιεηϊ-ἀδὺ σοτηθα, Οὐν δανιουγβ ρἰσίυτο 
ἴῃ ἴδε ραγδῦϊθ οὗ 86 τς πιδὴ δηὰ 1,22Δγι}5 
Τόν 815 [15 ἴο ι.8. 

ἐδε μπή μα] ὶ.6. σΌ ἢ 85 ἴῆε οἴη άϊηρ δηροΐβ, 
δῃὰ {μ6 δηϊθ. ]υνίδὴ ρβοπογαίίοη, πὰ (Π6 
δϑοάοχηϊίοβ, οὗ ἴῃ βιβὶ οὗ σ οπι [ἴ μᾶ5 Ὀδθη 
Αἰγεδαγ (νυ. 4) 5514, [ΠΣ ΠΟΥ ἄγ ““ἴο ὃδ Γε- 
βογυϑὰ υπΐο μά ρτηθηϊ.᾽" 

10. ΒωΣ εὐ }] ἐ.ε. αὍονθ 41}1 οἴδιεγβ 584]] 
Ὀοὰ τεϑβογνο πέος ρα πἰβαπηεηξ {ΠῸ 5ἰ ΠΏΘΓ5 ον 
ἴο Ὀ6 ἀεδοσδεα. 

ἐδεηι ἐδαὶ «υαἱξ αἴεν 1δ6 362} 51 ]΄υάδ, Βο 
ΒΑ ἴο ννμδῖ ᾿δηρίῃ5 {Π656 ΟἸἴδηογβ μα ΠΟπΠΊΟ, 
ἀδϑοσιῦε5 ἴδεπὶ ἃ5 οἰδηάιηρ ἴῃ ἴἰκ6 τ ΔΠΠΟΓ 
Ὑ 1} δοάοπι δηὰ Οοιηοσγαι, “Ὑεξ" (2.6. ἴῃ 
βρ[ς οὗ ἴῆ6 νναγηϊηρ 5εἰ ἑοτῖῃ Ὀεΐοσε {πεὶσ 
6γ65) “1π κα πιδῆπογ ἴἢ 656 αἶϑο ἀθῇ]ο [ἢ ἤεβἢ.᾽ 
ϑοῖὴθ Οποβίὶς [οδοἤοῖβ Δ] οννοὰ Ἐβοιϑοῖνοβ ἴῃ 
5ΡΏ5.141 ΟΧοθβ565, δηά [ἢ6 νυτιῖοῦ οὗ [ἢϊ5 Ερ 5:16 
ΒρΟᾶΚ8 ποῖ 50 Ὁ ἰδ ΠΙΥ ἰπάθθαά 88 δῖ [πὰς οὗ 
{πεῖς ἔοι! ᾿ἵνθβ, Ὀυῖ γοὶ βἤοννβ ἴῃδξ ἢθ βἂνν 
ΟἰἸΘΑΓΙΥ νυ ΙΒ τ ΠΟΥ ννόγε ἰοηάϊην. 

ἐπ 1δὲ ἱμαὲ ΟἹ τσιοϊξαπηπε.)] Τ5ῖ ἃ95 δῖ Ρδυ] 
ἴο {πε ΕΡΒεβίδηϑ (1ν. 22) βρεᾶκβ οἵ “Ἰυ5ῖ5 οὗ 
ἀδοοῖῖ,"" ἀδοριί ]} ̓δϑῖ5, Ἰ515 νν ΠΙοἢ ἀσοεῖνο 8]] 
Ὑγ8ο ἔο ον {Π6π|, 580 ἴπ6 Ἰυ5ῖ5 ϑροκθη οὗ μοῖθ 
ἃτὸ 500} 845 ἀθῆϊο 41} νγῆο ἂγὸ οσδρίϊναϊθα ὈΥ 
πο. ὍΤῃὸ ννοσγά (ῸΣ ὁ’ υποϊοδηηθ55,,) 45 8150 
ἃ Κιπάγοά ννοσὰ ἰπ σ. 2ο σοπάεγοα “" ἀθῇ]θ- 
πιθηΐ5,᾽ 18 96 ποννῃογο οἾ56 ἴῃ ἴῃ6 Νὸνν 165- 
ἰδιηθηῖ, ὍΠῸ ἐογπιοῦ δἰρηϊβοα 4 σοηῃάϊτίοη οὗ 
ἀοβ]οσηθηί, [86 ἰαίῖον τ86 της νυνϑῖςἢ ἀθῆ]οβ. 

απά κηρί σε ξουεγηηολ}} Βεῖίοῦ, ἀοσα ποι. 
ΤΠ6 ννογχὰ εἰξηιῇῆοβ ᾿ογάσῥίρ. δῃὰ 1 πᾶν Ὀδ 
τείοσγεα ὈΓΤΛΑΓΙΪΥ ἴο [6505 τσὶ, Ὀυξ 11 4]50 
Ἰηο]υ 65 Ἔν ΓΎ ἔοιπτη οὗ δι ΠΟΓΙΥ ννῃ ἢ ννουϊὰ 
ΘΧΟγοῖθα χοϑίγαίηϊ ροὴ ἴποϑο οἤοηάογα. Οχίϑὶ 
ΟΣ Οἴου δυϊμογυ ΠΟΥ υἱζου!γ ἀϊθγοραγά. 

Ῥνεπρηῤίμο: γέ δεν] Βείίζεσ, 5 ΠΊΡΪῪ, 
ϑασίηκ: πουρἢ [ΠΟΥ μάνα κποννῃ ἴδ6 ρθηδ]- 
[65 οὗ 510 γεῖ ΠΟΥ ἀοίγ {Π6π|. 

σεἰγαυϊίρά, ὈΆΘΥ ὉΣΘΙΙΌ1Θ ποὺ ἴο ΣΔ11 δ 
ἀἰϊσηἰ. Ἡετε ἀἰσηεοε (δόξαι) 56ετὴ5 ἔγοπι 
ἴῃς σοηϊοχί ἴο τεῖοσ ἴο βριγ 8] ροννεῦβ, σοῦ 5 
ρθηῖϑ ἴ (ἢ 6 σονογησηθηὶ οὗ [86 ννοῦϊά. ΤῊ ]5 
'β Δρραγεηΐ ἔγοπι {π6 κατ᾽ αὐτῶν οὗ [Π6 [Ο]]ονν- 
ἴῃ ὑϑῦϑο, Ποτο ἴπΠ6 δηρο]ὶ5 ᾶγὸ βαἱὰ ἢοΐ ἴο 
Ὀπηξ ἃ ΓΑΙ πρὶ δοςσυπδίίοῃ δραϊηδὶ ἴΠπο8ὲ δόξαι, 
Ἀπ ἃ ϑρϑςοῖδὶ ἰηϑίδησε 15 βρίνθῃ ἴῃ δῖ [πἀε 3 
ΤΟΙ ὀχραηάεὰ δηὰ Μιάγαβῃ- Κα ἔοστῃ οὗ ἴΠ6 
Πυδίγαϊίοη ; ἔοσ ἢ6 βρϑᾶκβ οὗ Μίομδοὶ πὸ 
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11 ΝΏεγεαβ δηρεΐβ, ὙΠ ἢ ἅτΓὰ 
σιδδῖεγ ἰῇ ρόναῦ ἀπά τρῃϊ, Ὀγηρ 
ποῖ γδι]ηρ δοςυϑβϑαίίοη ᾿ ἀραϊπϑὲ τΠεπὶ 
δείογε {πε ] οτά. 

12 Βυῖ τἋ{πε86, 248 παδῖιισαὶ Ὀγυῖα 
δοαβῖβ, πιδάς ἴο 6 ἴδκεη δπάὰ ἀε6- 

Δῖσῆδηρεὶ ἀϊσρυϊζίης ἢ ἴἢ6 ἀον!, ἀπά γεὶ 
Ὀσγίηρίηρ Ὧὸ τα] την μά ηγοῖ. [ἢ ἰδίου Εἰσηθ5 ἴῃ 6 
ἱπηῃδοϊϊδηϊβ οὗ ἤδάνθη "γεγο γδηροά ἰη γι ϑτίδη 
᾿Πτοταΐυτε ἰηΐο γαηκβ δηά ογάθγβ. δὺς ἃ ἀϊνὶ- 
βδίοῃ νγᾶβ πο ἀουδὲ ἰαγρεὶγ ἀπε ἴο [6 Οποβὰς 
τοδοπίηρ ὙΠ 115 σγϑίοπιβ οὔ Ζοηβ, βδο ἢ ροϑ- 
βδοϑϑθά οὗ 115 οὐγῇ βρεςοϊῇς ρβονγογβ δπὰ οῇςο. 
Βυϊῖ Ξροςου]διϊοηβ οὐ 5ιιςῖῃ ἃ βιιδήοςξ τας Ππὰ 
Δ ΘΑΓΙΙΟΣ ννάγγδηξ ἔγτοπὶ ννογάϑ {ἴκὸ [ἢοβε οὗ δῖ 
Ρδυὶ ἐμ: Ὑ}}. 428), Βεγα 6 ϑρθδχϑβ οὗ 
εἰ δῃρεΐβ, ρυϊης!ρ4} 1165 ἀηὰ ροννοῖβ ᾽, 845 βθραγαῖθ 
οἶά5565 οἵ ϑρὶ γζια] ἅρθῆςιθθ. ἴη (6 νεγβθ 
Ὀοίογο υ8 8ῖ Ροῖοσ πηϑᾶπβ ἰπδὲ ἴῃ6 ἀδγίηρ δηά 
56 ἔενν Π]οὰ σἰ ΠΟ ΓΒ οὗὁἩ νυν ποπὶ π6 σρθᾶκϑβ, (πουρἢ 
Κηονίηρ ἴδ πιρϊ οὗ ῃς βρίυΔ] ροννοσϑ, γοῖ 
ἴῃ ςοηϊετιηρῖ οὗἉ ἴδοτη, νυν πείθου ΠΥ Ὀδ ξοοά οΥ 
Ὀδά, ργοσθοὰ οὐ {μεὶσγ ον! σοι Γθθ5, ϑοιτἰηρ δὲ 
Ὡδυρῆϊ [86 ἀδήροσ ᾿ηἴο νυ ]οἷ ΟΥ1] ρονν 5 Πηᾶ 
Ἰοδά (ἤδη, ἀπά ἀϊϑστοραι ϊης [6 ννδγηϊηρς ὡ ὐδα 
ΤΏΔΥ δ πηϊηϊδίοσοα ἰοὸ ἴπελ ὈΥ [6 ρμοοά. 
Απά {πουρὴ ἀοίηρ [815 [ΠΥ ἴγεπιῦϊο ηοξ. 

11. ἤφῥεγοα: απρο} Απά δὲ [υἀε᾽β 6χ- 
ΔΙηρ]ο ἰ5 τῃδὶ οὗἁἨ 1πὸ τ ΡΥ ἀγομδηροὶ Μ|ςΠδεϊ, 

ῬΒΟΌΚὮ ργέαίοῦ ἐμ ῥοαυοῦ ἀπά μὲσ δὲ} ἐ. ε. 
ἴδῃ (πὲ ἀϊγηϊτεβ (δόξαι), ἔογ ἴῃ 4}} ογάθτβ οὗ 
[Ππ6 ΠΙΟΓΑΓΟΩΥ οὗ ἤδάνθη, ὑνβεῖμεῦ ουπάοδα οἡ 
ϑογιρίαγε ΟΥ̓ ποῖ, ἴ6 δηροὶβ δηὰ ἀγομδηρεὶβ 
βδἰδηά ἤγϑβί. 

ὀγίπ ποῖ ὦ γαϊδίης 1 ξταθπὺ ἀφαϊπεὶ ἐδε»]) 
ΤΠΘ ΟἿΪΥ δρροϑῖϊο "]υϑἰγαϊΐοη ἴῃ ΗΟΪΥ δεγρ- 
ἴυΓο ἰς Ζεςἢ. 111. 2, ν οῦθ ἴπ6 “ἐ Δηροὶ οὗ [6 
Ι,οτὰ "ἢ ἀρρθᾶσβ ἢ [οβδυα (μ6 Πρ -Ὀσίοϑέ 
ππάον ἢἰς σᾶγθ, νυν ἢ] δαΐδηῃ σοπΊθ5 ἔουἢ 45 Δη 
δάνεοιθατυ. ὙΠΟ [ἰ 158 βαϊὰ, “""ΤῊς [,οτὰ Κα 
τηΐο δαΐδη, ΤὴΘ 1,ογὰ τοῦυκο {πθ6., Ο δαίδη." 
ΙΪπ ννῃ] ἢ ρᾶϑδαρο [ἢ πιδηϊϊοϑίδιίοη οὗ 1ῃ6 
ἀϊνίπο ργόβοηοθ ὑπάροσ ἴΠ6 ἔοτπι δηὰ πᾶπιθ οὗ 
“6 Δηρε] οὗἉ ἴῃς 1,οτὰ ᾽ 15 ἴῃ ΠΑΓΠΙΟΗΥ͂ νυ] ἢ 
[Π6 τοςὶ οἵ ἴῃς ΟἹά Τοβίαπιοηξ πδιγαῖνο, δηὰ 
1ῃϊ5 τοργοϑοηϊδλεινο οὗ [οποναῖι πιυσῖ ἤᾶνα Ὀδθη 
ἴπΠ6 σρθάᾶκεσ οἵ (6 ᾿νογάς οὗ σεῦυκο ἴο (ἢε 
δάνευβασυ. Απὰ [ἢ6 ὙΘΥῪ ννογάβ “"ἴδ6 1 ογὰ 
τοῦικο {π66 " τὸ ρυῖ ΟΥ̓ 88 πὰ ᾿πῖο [δ6 
τοουτῃ οἵ ΜΙςμδοὶ (1046 9). 

ὀεΐογε δε ον] ΒΥ ϑοτὴς Μϑ95. δηὰ οάἀϊζοτξ 
ἔποοο ννογάς δῦὸ οπιίοά, Ὀὰϊ ἴῃ6 Ὀφίδηςθ οὗ 
ονυϊάθηςο ἰ5 ἰη ἤνοιγ οὔ {πεὶγ τεϊοηθοη. Εοτγ 
ΒΌΓΟΝ ἃ 5066 ἰ5 πογὸ Πἰηϊοά δἵ, ννῆογο [θῃονδῇ 
Γαδ 65 85 ϑιιργοπιθ ᾿υάρσε, Ὠραηρ 411} 5:65 
ἔογτε Ηδ γρίνοβ 4 ἀδοεϊβίοη, ςἕ. [0Ὁ 1... δηά 

οἰ πη ἶδτ ἀσϑορίοηβ ἀγὰ ποῖ υπΐτοσυσηΐ ἴῃ (ἢ 
Ἀδοθὶηΐς8] νηρβ. Οἵ. “ Βογοϑη ἈδΌδα," 
Ῥ. ΥἹ1]. (οη Οξεη. 1. 26). 

12. Βμὶ 6.54] ἴῃ6 5ἰπποῖβ οἵ ννῇοϑβθ εν]] 

1. ΡΕΤΈΕΝ. 11. [ν. 11-12. 

δίγογεά, βρελὶς εν] οὔ τῆς τϊπρ 
παῖ ΠΟΥ ὑπάετγβιδηα ποῖ ; δηά 93}4]] 
ατίε Ὁ ΡεΠ5}} ἷἰπ τπεῖγ οὐγπ σοττυρ- 
ΓΟΩ ; 

12 Απά 58}4]] τεςεῖνε τῆς τενγατὰ 
οὗ υῃ Πρ δουβηεβ8, ἂς ΠΕῪ τηδῖ οουπὶ 

Ιοβϑοὴβ δηὰ ὑγδαςῖῖςες [6 Ανροϑξίϊο ἰ5 εἰ πα 
νδγηϊηρ. 

8Δ.ΒΟΙΘΑΙΌΣΟΒ ὙΠ ΠοῸὺ σϑδ οι. Ὑδουξὶ 
Ῥτοίιβϑθίηρ ἴο αν ρτθαῖοσ ρηϊ ἴθδὴ οἵδε 
τηθη (ΠΟΥ δῖ 11} 45 }Π||6 γθάϑοη 45 ἴπ6 Ὀπιίς 
οστοαίίοη. Τὴ6 ΑΟ. “88 ἡδίυγταὶ Ὀγυῖο δελοίϑ" 
5. ἃ τιοϑῖ Ὄχργοϑϑῖνα τεπάθηρ οὗ [815 ψοτὰ 
δηὰ {Ποϑὸ ννῆϊοῖ Ό]]ονν, Ὀμξ Θοδγο οὶ θπδθ θα 
ἴῃς τεδάσογ ἴο 566 ἔπε ἔογος οἵ ἴδε ϑδενογαὶ Οτεεκ 
ννογάς. 

ὍΟΣΣ Π|Θ1Θ (0 ὩδΌΠΣΔΙ) Δ8}}118]4. 
Απὰ πονεῦ δάνδποϊην Ὀεγοπὰ ἴδ6 “18 1ηρ5 
τις ἢ ΠΟΥ Κῆονν πδιιγΑΙ Υ 85 Ὀγαΐς Ὀελςί " 
(7υἀάε το). 

1ο δὲ Ἰαξεη απά ἀθείγογε] ΝΏΙςΝ, ἴον {πὸ 
μαγπὶ {ΠΟΥ ἀο, ἀδβοῦνο πὸ Ὀδεοσ ἔδῖθ. ϑοπὶε 
Ὦδᾶνο τοηάογοὰ ἴπθϑο νγογάβ, “"ἴο ἴδκο δηά ἀτ- 
ΒΙΓΟΥ,᾽) 45 (δουρὶ ἴμογ Ἰοοκθάὰ ουἡ ἴο ἴδε ἰαίϊετ 
οἴδιιϑα οὗ ῆ6 νϑῦϑο, ἴδ τρδκίηρ ἴδεπὶ ἃ ἀθ- 
βοΠρίοη οὗ ἴδε δεῖβ οὗ ἴῇοβθ πηθῃ ὙΠῸ εη- 
βηλγοὰ δηά συϊηθά 4}1 ποπὶ ἈΠΕΥ ννεγα δὺο ἴὸ 
δόρυ ε ὈΥ τπεῖσ ἐεδοδβίης. Βα 11 βεθπιϑ Ὀετ(ετ 
ἴο σοπηθοῖ ἴδοι υυἱτὰ 186 ἀδβογ ρου οὗἉ [86 
ΔΗΪΠΊΔ]ς5, 
ΣΔΊΙΩΚ πὶ Ἰδῦῦοσ 5 ἩΒΟΣΘΟΣ Ὁ86Υ 810 

Ἰξποσχαμῖδ. Τδυ5 5πονίης ὑποεηϑοῖνεϑ " οθᾶ- 
ἴυτεβ που γθδβοῃ." 

Β.811 15 ὉὮΘΙΣ ἀθκύσχουϊπκα ὯΘ πἰΡΟΣῚΥ 
ἀοεϊσογοθά. [ἢ 15 τεβροςΐ ἴοο ἔμεῖσ ἰοὶ 51|2}} 
δὲ δὶ οἴτμλοτε δηἰ πι815, νυ Ὡς ὈῪ ἘΠΟΙΓ ἀρροίιϊε5 
ΔΓ Ἰοὰ οἡ ἴο ἀσϑιγιςϊίοη, δηὰ ἅἀγὸ ἴδίκεη δηά 
βἰδίῃ νν 116 διἰοπιρίϊπς ἴο 5εῖ26 ϑοπῖε ὈγΕΥ. 80 
{Π686 τηθη Ὑνἢ1]6 ἸΠΘΥ ἀγὸ Ὀδηΐ οἡ τηιϑεδάϊηρ, 
Δ 50 ἀδϑίγουίηρ, 584}} [4}1 {βεβοῖνος ἱπῖο ἴδε 
ἀεπιίγιςτίοη νος ἢ [ΠΟΥ ἢᾶνο ταδάς ἔογ οἰδεῖβ. 

18. “1Ππ4 «ῥα]] γερείυς ἐδὸ 8898 οὗ “πη. 
γἱσῥίοοι.πε. ΤῊΪ5 15 δηοῖθοεσ ἔοτπι οἵ εχ- 
ὈΓοβδίηρ ἴἰηδὲ ἔογ {ποῖ νοσκ οὗ ἀσοιπιοσίίοη 
ΠΟΥ 5}|4]1} τεὰρ ἀεβιγυςϊίοη. ὙΠῸ τνᾶροβ οὗ 
ὉΠ Ὠϊοουϑηθ55 σδῃ Ὀ6 Ὀυϊ τυΐη, 45 ἴο Βαϊδᾶπὶ 
ὁ λύνβαι Χχχχὶ. 8, 16) ἀπά ἴο [45 (Αςῖϑ 1. 18). 
ΟΠῚΘ ΥΟΙῪ δηοίοηῖ Μδ5. τεδὰ ἤδθγο, “"Ὀδης 

Ὑτοηροὰ ἴῃ 1Π6 ννᾶρῈ5 οὐ υητὶ ϊοουβηεθδ," 
Δηὰ ἃ 56ῆ86 [ΔΥ ὃ6 ΟὈἰδίποὰ ἔγοπη (8656 νγογάϑ, 
ἰξ νυα ταῖπκ {πᾶν ἘΠ656 ἀδοοίνεγϑ πδὰ Ἰοοκοά ἴογ 
ἀἰογοηΐ ννᾶρο5 του ΠΟΙΣ τηδϑῖογ ἴδῃ {ΠΟῪ 1η 
(ἢς εηά οδίαϊπθά, παΐ [μ6 Ῥγοπηῖϑε πηδάς [0 
1Πδπὶ αἱ {π6 ουϊϑεῖ ἢδα Ὀδθη 85 δι γ-ϑθοπ νῷ 85 
(αἱ Ὡς ἢ (ΠΟΥ πονν πηᾶκο ἴο οἴοῖ5. 

Ἧ8.68 οΥ μηγὶσῥίεοι. πο. ὙΠῸ ννογάϑ μισ- 
θὸν ἀδικίας ἀγὲ ΟὨΪΥ ἔουπά ἤορε δηὰ θεῖον 1ῃ 
τ. τς, δῃά ἴῃ δῖ Ῥείογ᾽ 5 ϑδρϑϑοῖΐ σοῃσεπη 
]υάδ5 (Αεῖς ἱ. 18). ὙΠδ ἐχρυεβϑίοῃ ἰ5 ἴδ 
Ῥόσυ ΑΓ το δὲ Ῥεΐογ, δηὰ ἰΐξ 15. νν ὶ] παὶ Ιἴ 
βῃοι!ὰ Ὀ6 τεηάεσοὰ Ὁ ἴδ βάση Ἐπ ἰϑἢ ἐχ- 



ΙΔ... 

νὠνγεε. 

Υ. 14,15. 

ἰς ρἰδαδιιγα ἴο Ποῖ ἴῃ ἴῃ ἀδγ τἰπια. 
δροῖβ ἐδεγ γέ ἀπὰ Ὀ]Θπλ 5168, βρογτηρ, 
τιεπιβεῖνεβ νυ (ἢ τ δῖ Γ οννη ἀεςεϊν!ηρβ 
Μ 2116 ΠΥ ἔδαϑε τυ ττἢ γου ; 

14 Ηανίηρ εγεβ8 1] οὗ " δάυ]τετγ, 

ριεβοη ἰῇ φᾶς ἢ οᾶϑθὲ. Ὑδὸ ΑΟΥ͂. Πδ5 νατγεὰ 
ἴθεπὶ ἴῃ εδο ᾿πϑίδποθ. 

»ππ αυόο εομηξ 11 ῥίξασμγε [0 ΥΘΥΘῚ ἱπ {δὲ 
ὦαν εἰν. Ἡδρτο Ὀορίηθ 8η δηινπιογαϊοη οὗ 
οἴθετ ἐδαΐιιγος ἴῃ ἐῆε ομαγδοῖογ οἵ ἴῃ6 2156 
τελεῖ. ΗΠ Ποστίο ποῦ 45 Ὀδθὴ ΓΩΔΙΗΪΥ͂ 
ποιϊοοὰ {πεῖς Ὀοληηρ ἰονγαγάβ 411] δυϊδογγ, 
ΠΟ Μὰ27 ἃ ἴο δᾶσ οὗ {Πεῖγ ὄχςθϑϑινο 56]ΐ- 
ἱρά! σοηοδ. 

τρυφὴ ἰ5 ΓΑΙΠΕΥ “ὁ ἀε]οαἴο νης " 1Πδη ὁ τιοῖ.᾽" 
Οἱ, [4πιὲ5 ν. ς, "" Ὗο ἢδνὸ υεά ἐπ ρίεασεγε οὐ 
ἴδ. εὐ. ϑοπῆθ δᾶνθ υπηάεοιθιοοά τὴν ἐν 
ἱρέρᾳ τρυφὴν οὗ Ἰυχυῦ ψ οι ἰλϑίθὰ ἴοῦ ἃ 

Ἰεΐ πο, δυϊ 1ῃ6 ἀσπίγη οὗ 6 Αροβῖϊθ 15 ἴο 
ἀεϑοτῖθθ ἴΠ656 [2156 ἴθδσποῖβ ποῖ ἃ5 5: ΠΊΡΙῚΥ 
ΒΠποΙα, Ὀυϊ 85 (ὩὯΓ σσοσϑο ἤδη οΟἴΠΟΥ Ξ'πηοΊβ. 
ΤΙ ἀδγ ἰ5 ἕο μποῃοβὲ νγδικίηρ, δῃὰ “1ΠῈῪ ἴῃ 
ΔῈ ἀγιηκοη ἀγὸ ἀγυηκοη ἴῃ ἴΠ6 ηἰρῃς" ( 
Τθόθβ. νυ. 7), Ὀυϊ [656 τἤθῃ ρίνθ ἀδὺ 845 ννε]]} 
ἃ5 οἰξαί ἴο {μεῖς τονεὶβ, δηὰ ἤπὰ {πεὶγ ρ]θΑϑαγο 
ἸΏ 50 ἀοίηξ. 

ὅροι, απά ὀίογι δ] Αἡ αἱίεσ σοπέγαϑε ἴο 
ἴδοθο σσῇοπὶ (ἢ γίσὶ γοἀροετηθὰ (1 Ῥεῖ. ἱ. 19), 
ἀηὰ το κου] 5Ξἰγῖνε δον Ηἰ5 ᾿Ἰκοποβα Δ ΒΟ 
ν25 ἃ5 ἃ ἰδ υυὐἱτδουςϊ ὈΪοτ 5} δηὰ ψυἱβοι 
βροῖ, (ΟἿ. (ογ {815 σβιδσζαςίοσ οὗ ἴσῃ τ ϑδηϑ5 
1, 14 πῃ ΕΡῆἢ. ν. 27. 
ΣΟΥΘΙΔΩΚ 1π ὉΒΘΙ͂Ι ἀθϑοθὶνῖη 8) Ηστε 

86. “ἰ ἀδρεινίηρβ᾽" ψου]ά 5:5 η} 186 (Πίηρς 
πΠιοἢ ΠΟΥ μάνα βοϊζεη ὈΥῪ ἀεοεῖϊ, ἀπὰ οη 
ΜΉ Ιςἢ {ΠΟῪ ἰἰνς ἀφ! οδίοῖγ. ΕῸσ ποῖ ΟΠΪγ 56 - 
ἱπάυϊξεηοο δὰ Ἰἰσθπεϊουβηοθα δυϊ ρτεεὰ οὗ 
ἔλιῃ 5 Δπιοπξ ἴπ6 οἤἴδησοβ οὗ (ἢδϑ6 ϑ' πΠΟΥ5. 
ϑοπὴθ δηοιεηξ δυϊμογι(ε5 ἀπά βοπα τηοάογῃ 

οὐποτβ γοδὰ βετεὲ ἀγάπαις ἴοτ ἀπάταις, δηά [ἢ 15 
5 ἴῃς ποιὰ ἴῃ ]υἀ6 12. Αἱ ἢγβε εἰρῃςϊ τῆς 
ῬΓΟΏΟΌη αὐτῶν ἄρρεᾶῖβ ἴο Ὀ6 δὴ οὐϑίδοϊθ ἴο 
ἴὰ δάορἔοη οἵ [πε 5Ξ4πι6 ννοτά βεγε. [{ 566 Πὶ8 
ΔΙΌΓΔ] σπου ἢ ἴο “ΑΥ̓͂ “ΠΟΥ τένοὶ ἴῃ (ογ Οἢ) 
ἐδκὶγ ἀοςεἰνίηρπ,. Ὀυΐ ποὶ φυϊΐε 50 ἴο 5ρϑᾶκ οὗ 
ἴδε Ἰονθ- ἔεαλεῖβ 45 “δεῖγυσ. Βαΐῖ 1 ννὲ Βοϊὰ δῖ 
Ῥαετς Ερίϑεϊο ἴἰο δ6 ἴΠ6 δϑδυ!ογ ΜῈ οἂπ 566 ἃ 
τδϑοῃ ἴοσς ἴπ6 σμδηρο οὗ ἴΠ6 ργοῆουη. [πῃ 
ἢ ἀδλγ ἴμεβε [156 ἰϑᾶσβεῖβ αἱ ἰονε- εασίβ οὗ 

ΟὟ ἀονιϑιηρ Ποὶά {ποῖγ τὶοῖ, Ὁ ἤθη 
δὲ [υάδ τσγοῖς ἴΠ6 εν} ῃδὰ σργεδὰ ἕδγίμεγ δπὰ 
ἴτοῖῃ Βεῖης ἃ ργδςῖίςε σοπῆποά ἴο {ΠῸ ἔδνν ννῆο 

Ἑτορὶ ἴπ υπλνγαγοϑ ννᾶ5 ὈθοΟΠΊΘ 50 δχίοπά- 
αἱ τ8ὰ᾽ ἢ6 σου!ά ϑρεαῖς οὔ βυςῆ πιθ 85 Ὀ]οΐβ 
αη ἴῃς χγαβς οὗ ἴπ6 ννῆοϊο Ομυγοῖ, Βαῖ 1 8 
πηροπα Ϊ6 ἴοὸ ἀδοϊάθ νυ ἢ σεγίδι ΠΥ οἡ [Π6 γὰρ 
το ηρ Πετο, βουὴ 1ἴΠ6 ννογὰ ἴῃ [6 15. ἴῃ 
δὴ ἀστὸς Δπη ουάσηςο ἴπδὲ ννὸ 5Βῃου]ὰ δάορι 
[δε Ξλγτης ἤοσα. 
, διέ {δὲν ἴα «υἱῷ γοιῇ ὙὍδα σοηρτεξᾶ- 
ὯΟΠ5 ἢλνς Ἐ5: 2} 15ῃ6ἀ ἔἢδϑο σοπιπιοη πηθ8}5 ἴο 
Οἶκος 186 Βεαγίς απὰ ϑἰγεηρίδεη (μ6 αῇεςτίοη 

1, ΡΕΤΕΚ. 11. 

δηά τΠλὲ σλπηοῖ ςδᾶβα ἔγοπλ 5ἰῃ ; δ6- 
ΟἹ] πρὶ απϑῖαὉ]6 βουΐβ: δῃ ἤθατῖ ἘΠ6Υ 
Ἰΐς Ἔχογοϊβεά νυ Τςονεῖοιι8 ργδο- 
Ἐςεβ ; ςυζϑβεά ςΠΙ]άτεη : 

Ις ΝΒ Ιςἢ ἢᾶνεα ογβαάκθη τῆς τρὰϊ 

Ὀοΐννεθη ἴΠοΙΓ πο θοῖβ. ὙΠηῈ 2156 ἐθᾶοῆοῦ5 
ςοπῖα δηὰ 5βῃατα {ἰκὸ [86 γοϑί, Ἰοΐῃ ἴῃ ἴπ6 Ὀδη- 
αυεῖ οὗ ἴπ6 ΟΠυγοἢ 5 Ὀουπίυ, Ὀυΐϊ ἃτὲ βροίβ 
δηὰ Ὀ]ΟΠ 5865 ἴῃ [86 Ὀοάγ οὗ (γιβιίδηβ, ἔοσ ἰξ 
5 Π0 ἔραϑδὲ οὗ Ὀσγοϊβου ἰονα ννϊοἢ ΤΟΥ 56εῖς 
ἴο 5ῆδγο, Ὀυξ Ὀγ ἴποῖγ ὈοΪάποθ5 δηὰ ἰἰσθῆςος ἴἰο 
Ἰεδά τῃοῖγ ἔθ ονν5 σίγα δηὰ ἴωσι 16 ἀγάπη 
ἱπίο τρυφή. 

14. Ηαυίηρ “γεν Δι οὶ αὐμῚ!6.}} 11 1ετΆ ]]Ὺ, 
85 ἴῃ ἴπ6 πηδγριη οὐ ΑΟὟ.., Μμμἐ} 9. απ αάμδεγε. 
Α πιοϑῖ ἵογοι θα Ὀυϊ 5δἰπρυϊαῦ ρἤγαθα ἔὺσ ὃχ- 
Ῥτεβϑίης ἰπδὶ σοπιρίεῖθ δϑογρίοη ἴῃ ϑθηϑιδὶ 
βου ῃῖ5 δηά ἀοβῖγοϑ {Πὲ (Π6 εγο, 1ῃ6 πηοϑδὲ 
ΘΧΡΓΈΞΘΙΥΟ ἔδαί γα, 566Π|5 ἴο ΓΘΔ1126 {Π6 Ῥγέϑθηοσ 
οὗ βοπιὲ οὔ͵εςϊ οὗ [πε ἀεβίγε δηὰ ἴο Ὁ 1ῃς ΠΕ] 
ξαζίηρ οὐ 1. 

απά ἐδαὶ εαμποὶ εεασς ὕἤγορι “|] ΤΠ Ἂ 
Ὦδνο Ὀδθῆ 50 βοβοοϊθαά ἴο ϑδϑῆϑιιδὶ ὀχ ρυθβϑίοῃ 
(Πδἱ πονν ΠΟΥ ΠΟνΟῚ Ἰο56 ἱΐ, Ὀὰϊ 566 πὶ δνὸσ οὐ 
{πὸ νγαϊςἢ ἔογ ορρουζυπιῦ ἴο ἀ0 ον]}. 

Θυνιοϊηκ ππδιθάζαδο συοὐἋῷ. ὙΠῸ πιὸ. 
(ΔΡΠΟΥ 5 ἤτο 4 ὑαὶϊξ ἴο σαῖς ἤβῃ, δηά [Π6 
νγογά Τσου5 ἀραΐη ἴῃ Ὁ. 18, δηὰ 15 υϑοὰ ὈΥ͂ 
δ: [4π|65 ([. 14), 8ηὰ ψου]ὰ σοπὴθ αἵ οῆςθ ἴο 
{πῸ6 πιπάς οὗ ἴῃ6 βϑῃοιτηοη οὗ ΟΔ411|66. ὕ- 
“Ἰεἀζαε: ἀστήρικτος) 15 ΟΠΪΥ ουπὰ ἱἰπ [ἢ 5 

Ερίϑι]ῖῈ (Πόγα δηὰ 11. 16), δἀπά 15 ἃ νψογὰ οἵ 
ΤΑ σἢ οἰσηϊβοσαπος ἔοσ δὲ Ῥοΐογ, ἔουῦ ἢ6 ννᾶϑ 
σπαγροα βρϑςῖδ}} ἴο Ἰάθοιτ ἀραϊηβέ σις ἢ υηϑιοά- 
λϑῖηθϑϑ ([υΚ6 ΧΧΙΙ. 32), νΏδη ἴδου ἀτί σοη- 
γοτοά, “ἐγεησίδεη στήριξον) ΤἸὮΥ Ὀγεϊδτεη.᾽" 
Βδυληξ 8 θΘδὺ ΘΧΘΙΤΟΙΒΘά 1} ΟΟΥ̓́Θ- 

᾿οῦΒη988. Ησῖθ ννὸ σοπῖθ οὐ ἴπε {πἰγὰ ον]]} 
σδαγδοϊογιϑις οἵ ἰῃσθϑθο ἀδοοίνοσθ. ὍΠΟΥ ἃτὰ 
ξτεθὰγ οἵ ζαϊη. (ΤῈ Τοχί. δος. ρῖνεϑ πλεο- 
γνεξίαις, ΜὨιςἢ (6 Α. Δ΄. τοπάθιβ σὶρ ΒΕῪ ὈΥ ἴΠ6 
οίυταὶ, θὰϊ τῃ6 Ὀοοὶ Μ55. τοδά πλεονεξίας, ἀηὰ 
ἴῃς νογὺ 15 ποῖ Ὀποοιητηοην ἔοϊ]ονγθάὰ ὈΥ ϑιιςοἢ 
ἃ ξοηιεῖνο.) Ὅ6 ὀχογοῖϑο ἱπάϊ: δία ΟΥ̓ [6 νογὺ 
ἷ5α {πὶ οἵ δὴ διίηῃϊεῖθ ἔοσ 4 Ἵσοηΐοβῖ. Ι͂η [κ 
ΤΑΔΠΠΘΙ ἤᾶνα ἴποϑο τήθη ἰγαϊηθα τΠοπγϑθοῖνοβ ἴῃ 
ἀποῖν Πδο115 οὗ στεοά. 

ΟὨΠ]άσοι οὐ οπχβίηκ. ὙΠῸ ΑΟΝ. ““σὐυγϑοά 
σοὨΠ]ἀγθη ᾽" βάτο ὶν σίνος ἴῃς ἔογος οὗ [ῃ6 οῇξὶ- 
πὶ. ΓΕ 56η56 15 {ἴκὸ {πὲ ρῆγαβε (ΕΡἢ. 1]. 3) 
“ οῃΠ]άτγοη οὗ ντδί,᾽ 2.6. ἔοσ ποσὰ ννγαῖῃ ἰ5 
Ῥτοραγθά, δηά 90 ἴπεϑθ ἤδη πᾶνε ἃ οἰγϑθ ἴῃ 
δἴοῖο ἔοσ ἴΒθῃ). 

156. ζοσβαϊεῖῃ κα δὲ χὶρ δὲ «υ47}.}) Ασςοοτά- 
ἴπξ ἰο Τ ϑομοηάοτγί᾽ 5 εἰ διὴ δάϊίοη (6 ργεβεηῖ 
ἴθη56 [45 γαῖ ει τῆοσε δυϊ οι γ ἔμδη [Π6 δογὶϑῖ, 
Ὀαΐ ἴἴ Ι5 50 οἸ οβεὶυ Ἰοϊποὰ νι ἰῃς Πηϊίθ νογὺ 
νν ὨΙΓἢ ΤΌ Ιονν8 ἱπ ἰἢς δογβῖ, ἐπαῖ (Π6 σἤδηρε 
ἄοεβ ποῖ δῆξεςϊς 6 βδοῆθθ.0 “"ἼΠῸὸ τιρῆϊ νὰν ᾽ἢ 
ἰ5 ἴπὲ ὑνῃϊοῖ 15 ςα] θὰ (Αςῖβ χὶ. 10) “186 
τρις νᾶγ5 οἵ [86 [μοτγὰ,)") νοι ΕἸγπιδ5 (ἃ 
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ΥΨΑΥ͂, ἈΠ λΔτεὲ ροῃς Δϑἴγδυ., [ΟἹ] οννίηρ 
τῆς ννᾶγ οὗ Βαίδαδηι 2ῤὲ τοβ οἵ Βοϑογ, 
ψνῃο ἰονεά τῆ6 ψγᾶρεβ οὐ υητγίρῃϊ- 
δου 8Π 688 ; 

16 Βυς ννα8 τεριυκεά ἔογ ἢἰ5 ἰηϊ- 
4υγ: τῆς ἀμιπὶῦ 255 βρελίκίηρ ἢ 

11. ΡΕΤΕΝ. 1. [ν. τό, 17. 

Π1λη 8 γοῖίςθ ἐογρδά (ἴθ πηδάηρϑβ οἵ 
(πε ρῥγορδεῖ. 

17 Ἴ 656 γὰ νγε]]8 νυτῆοιυς νγδΐετ, 
οἰου 48 (ἢδῖ ἀγὰ σδυγεα τυ 4 τεπηρεβῖ; 
ἴο γῆοπι 6 πλὶϑῖ οὗ ἀλεκηθϑβ 18 [6 - 
βοῖνοά οσ ὄἽὄνοσ. 

ἔογογυηποῦ οὗἩ ἴΠ6 [2156 [σδοῦογα ἀραϊηβὲ τ οδὶ 
81 Ῥείεσ 5ρ68.κ5) ννᾶβ βεοκίης ἴο ρογνοσί. 

ὉΈΘΥ ἀγὲ 5οπὲ αὐγα}}] Ἡνίηρ δῖ ἢγξ Ὀδεη 
ἀοϊυάεοά, Ὀυΐ Αοτνναγάϑ ρινίης ᾿Βοπλϑοῖνεβ. ὉΡ 
ἴο 6 ὑτοπῷ ΜΑΥ ἱπῖο νης ΠΟΥ Πᾶνα Ὀδεη 
Ὀγουφπξ, ἘΠΕΥ ἃγῸ βϑοίκιηρ ἴο σηδίτζο οἴδοῖβ 85 
Ὀαὰ 45 {Πετηϑεῖνοβ. 

ῥαυΐηρ 7] οςυεά ἐδε «υα7 οὶ Βαίαα»ε ἐδε 2:05 
οἵ Βουοἢ Τὸ νοῦ ““δανίης ἔο!]οννοά,᾽) νοὶ 
ἷ5 ἃ 5[Γϑηρτῃοηθα ἔογπι, 15 ἔἐουπαὰ τἤτος ΕἸ Πι65 ἴῃ 
1815 Εφίϑεϊε (1. 16, 11. 2, 15) ἀπά Ὡοννῆοσο οἶϑε 
ἢ [06 Νοὺν Τοβίαπιοηῖ. [1 ρίνος {πῸ ἰθὰ οὗ 
ο]]οννίης ουἕ ἴο ἰδο οηά, 45 Βαϊδδτῃ νυϑηξΐ οῃ, 
που μΒὸ ἰοαγηῖ ἰπδὶ μιὲϑ ννᾶῦ ννᾶβ8 υηρ θδϑίην 
ἴο ἴῃς 1,οτά. 

11 ἰ5 ποίθννογν ἤονν ΠΊΔΗΥ͂ {{π|6ὲ5 186 ννοτὰ 
ἐ ὙὙΑΥ Ἵ Οσσυτβ ἴῃ Νπι. χχίϊ., {ἴμ6 δοςοουηΐ οὗ 
Βαϊδδτη 5 πῆμ] ᾿υυΓΠΟΥ. 

Βονοῦ 5 ἃ ἴοιτη ψὨΟΝ ἅἀγοβθα ΡῬγΟΌΔΟΪ, 
ἔγοϊῃ ϑδοιδ ἀϊδίεςϊες Ὀγοπυποίδίοη οὗ (Π6 2) ἴῃ 
{πε πᾶς ὝΣ3, δπὰ 1τἴ ννουὰ 6 ὈδΕΟΓ ΠΕΓδ ἴο 
ςοηΐξοτῃ ἴδ6 Ἐπρ] 5} γογϑίου ἴο {86 ΟἸἹὰ 765» 
ἰδλιηθηΐ οὐ ΠΟΡΥΔΡὮΥ. 

ἴῃ Κον. ἰϊ, 14, 1ς Βαϊδαπι ἰ5 τρεπιϊοηθά ἴῃ 
ΒΓ ἢ ἃ σοπ)]πποίίοη ΜΝ] ἴῃ6 ΝιΙςο]διἔδης ἰδὲ 
ΨὙῸ οἂῃ διΑγαΪΥ ποὶρ Τσομοϊιάϊηρς ἴῃ6 ὙΠΊΟΥ 
οὗἨ {8Ά᾽ΆΆ5 Εριϑῖῖεα δηὰ δὲ πὰς πδὰ ἴποϑο ἔδ]56 
[ολοῆοῖϑ ἰῃ Ποῖ που 5 ννῆθη {ΠΟῪ σρᾶκο οὗ 
Βαἰδδιιβ βίῃ 85 τηδγκιηρ ἴμ6 οἰἴξφηάεγο ἀρδϊηϑὶ 
ΜΥοπὶ ΠΟΥ νντοΐθ. 

αυὐδὸ ἰουεά 4φε «ὐαφε! οΓ᾽ μηγὶφδίεοι πε} 
860 αὔονο Οὔ υὑ. 12. Βαϊδδηιλ 5 ἴον νγὰϑ ῸΓ 
[6 γαίῃ, τπουξῇ οὐ δὶ5 1ρ5 ττᾶ5, “"ὙΠουρΡἢ 
Βαϊδὶκς ϑῃοιιι!ὰ σῖίνο πὶθ ἢ18 ἤουϑο {}} οὗ 5|1νὸῦ 
δηὰ ρο]ὰ." 80 ἴμεϑὲ ἀδαοείνογβ να οὔθ {πη 
οὐ 1ποῖσ ἢ ρ5 Ὁ Δποῖμοσ ἰῃ ΠΕ, Ὠεδγίβ. 

16. ΜΒμὲ «υα: γεῤμάεά ῶὸὼν ῥὲ, ἰτϑπβξτοε- 
810}}) ΗἸἰς οἴξησε ννὰ5 ἃ ἀθῆἤδποθε οἵ σοάϊξ 
ςοχητηδηά, Ὡς ἢ δἱ ἤγϑξ βρᾶκε ὄχργεβϑὶυ [δὲ 
6 5ῃουϊὰ ποῖ ρο νι Β4]αἰκ᾽5 ΠλεβϑΘΉΒ 6:5. 
ΤὮο νογά ἔογ “ στεῦυκο᾽" 15 ΟἿΥ ἐουηὰ Πογα 
ἴῃ ἴδὸ Νὲνν Τ αβίδηιοηΐ. 

8 ἀμνιὸ α55] ὑποζύγιον, ᾿Ἰ[ΕΓΔΠΥ “4 Ὀοαϑὶ οὗ 
Ὀυγάρῃη,," ἰ5 υδοὰ οὗ ἴΠ6 855, Ὀμυϊ ἰῃ ἴῃ6 Εδϑί 
(δῖ δηϊπιαὶ δηὰ ἴῃ6 πλιὶο ἄγ ἴὴ6 ΟὨΪΥ ͵ω- 
»ισηΐα. 

“ῥεαξίησ «υἱἱ »ιαπ, υοἴκε δι ἀγθὰᾶ {δὲ »"αδ- 
πε. 97 θὲ ῥγορόεε! [1 ννᾶβ ποῖ 1ῃ6 255 θυῖ 
186 δηροὶ τνῆο τϑϑ]ν ιπάογοά Βαϊδαπὶ οἡ {πὸ 
ΨΆΥ, Ὀυΐ {Π6 οἰθδγοῦ υἱβίοῃ οὗ ἴῃ6 ἀππὶῦ Ὀδαϑῖ 
νγ5 ἴῃ6 σά86 οὗ (ἢ6 ἢγϑὶ ἀεἶαγ, δπὰ 50 {ἢ 
ὙΠ ο]6 γοϑυ]ὲ 15 δϑοτι θα ἴο νν δὶ ννὰ5 Ὀυΐ ἴΠ6 
βγϑί βἴορ ἰονγαγάβ 1, [11 [5 ποῖ ψιπουΐ ρυτ- 
ξοϑε (αι Βαϊδαπι 15 ϑἰγὶοὰ “"{ῆς ρσγορβδεῖ," 
οὐ (5 (ἢς Ἄοοηίγαϑι ἰ5 πο ϊεηθά Ὀεϊννθθη 

[ἢ6 νψ]οκοὰ ἐῸΠῪ οὗ πῖπι ψνῆο 5ῃουϊὰ δᾶνο 
Ὀδοη νν]56, δπὰ [δε Ὀγιΐε Ὀδαϑὲ ὈΥ νυ δὶς ὃς 
νγὰ5 του κοά. 
ΤΕ ννογά ἔογῦ »παάμεις (παραφρονία) ἴ5 ΟὨΪΥ 

Τουπὰ ἴῃ [ἢ 5 ΡΪδςθ. 

17. Ἡανῖης Ξςροοϊβοὰ 86 5ηβ νυ Ὠἰς 5ββουά 
Τλλτκ (Π6 ᾿ἴνθὸ5 οὐ ἴπόϑο ἔαϊθο ἰδᾶσῆογβα, (δε 
ἈΡοϑῖ]θ ον βο65 οὐ ἴο ποίϊςθ 186 νδὶῃ ηλίιτ 
οὗ ἃ]}] ψ Ὡς ΤΕΥ ῥγοῖθθβ ἴο ἴεδοῃ. ΤΙμῪ 
Ῥγοπιῖϑο σγοδῖ [πίηρβ, ἀπ πιο ἰοοὶς ἴο {Πέπὶ 
ὙΠ ὀχρεοίδοη Ὀυϊ ἅτε ἀοοπιοὰ ἴο ἀϊβδρ- 
Ροϊηϊπιεηΐ. 

{εις αγὸ ΒΌΤΙΒ ΚΒ αυἱἱδομΐ «ὐα!ογ  ἰὶ 
ἴο Ὀπηρ οὐὔξ ἃ5 5ἸΓΟΠΡῚΥ 45 ροϑβϑίδίθ ἴδε Ἰότὰ 
Οὗ Ἀροβίδϑυ ἰπαὶ 1Π6 ᾿πιΑΡΟΓΥ οὗὨ (Π5 νεῦϑὸ ἰ5 
επιρίογοά. ὙΠ θ56 ἔδ]ϑα τοδοῃοτβ ὑεᾶγ (ἢς 9ετη- 
ὈΙάπος οὗἉ ἰδδσμοῦβ, ᾿15ῖ 45, ἔοσ 4 {{{π|6 {{π|κ| 
ἃ Ῥίαος ἰπῃπ Εδϑίεση ἰαπὰς ὑυβότο υγδίεῦ [5 
βοννοὰ ψ1}} σοππυς στθθη, Ὀυΐ ἀϊδαρροίπὶ [πε 
{ΠΙγΞῚΥ Ἀγάνθι!οῦ γῆ ΤΥ Ὀκὲ ἰεὰ δγ ἃ {|| 
γεγάμτο ἴο ὮΟΡΟ ἔοσ νυαίεσ. ΠΟΤῈ νγ5 ὑγαΐετ, 
δηἃ ρογθαρβ ποῖ ἰοηρ δρο, Ὀυΐ ἴδέγὸ ἰ5 ποηὲ 
πον, ἃπὰ 50 ἢ {8696 ἀδοοίνοτς. ΤΠ 
ξῖνθ ῥγοπῖϑο, Ὀυΐ τῃδῖ ὈγΟΙ 196 15 ΠόνΕΓ Τῆλ- 
Ἰἰσεὰά. Απάὰ ἴπδ 5ᾶπὶὸ ποῖίΐοῃ ἰ5 ἴῃ ἴδε τεχί 
εἴδιυι56. 

διὰ χτοἰδῖὶ8 ἀγχίνϑθιῃ ὍὌΨΥΓ ἃ ἐοπιροδ,. 
Ὕδοθα ργοχηϊϑοα βῃονγοιβ οὗ Ὀ᾽εσϑίηρ, δυϊ (δὲ 
πὰ οδιτίοα (ποῖ ἄγαν, δηὰ ἐπογ ἀϊά πὸ 
ξοοά ἴο {δε στοιιηὰ ονεῦ νης ἢ ΤΒΕῚ ΜῈ 
βυνορί 50 αυΐϊςκὶγ. ὙΠῸ Τοχί. Κος. τεδάς γε- 
φέλαι ---εἰουιάς (Α.Ν.), Ῥυξ τα Βεδὶ 55. 
πανὸ Ἰηϑιοδλὰ καὶ ὀμίχλαι. ὁμίχλη ἰς ποὶ ἐουπά 

οἰβοννῆογο ἴῃ ΝΟΥ 1 οβίδπιθηῖ. 
ἴου «υδο»»] ὶ.ε. ον ἴπε ἀδοοίνιπρ ἰδλο δεῖ. 
ἐῤε ὈΙΘΟΚ 685 9. ἀατγζπε.. Ὑμὲ ϑογϑ 

16 ἴπ6 5ΔΠΊ6 ἃ5 'ἰῃ [υάδ 13, Δηὰ ἰξ ἰ5 ὑεί(εγ 
ἴο ἱγαπβιδίθ ἴβεπὶ ἴῃ ἐπὸ βᾶτηθ ὙΑΥ ἴῃ δοίδ 
Ῥίαςοϑβ. 
Βα ὈΘΘΏ γένεγα 7] ὙΠῸ ΜΑΥ οἵ ἰδὲ 

υνοκοά ἰ5. ἔγθαυθηῖ ϑροόΐκοη οὗ 8ἃ5 ἃ ΜᾺ 
ἀλγκπεβα (εξ. Ῥγον. ἱν. χ9), Ὀυῖ {πε ραϑϑαβέ 
ΜΓ Ηϊοἢ ἰδ τηοϑῖ ΠΕΑΥΪΥ ἂη Π]υσιγατίοη οἵ [δξ 
ἴοχί 18 [6γ. ΧΧΗΣΪ, 9---12, ΠΟΓΟ [2196 ργορδεῖ 
416 βροίεοῃ οἵ, ονοῦ ὑγῃοϑο ἀθοάς “ἴῃς Πελτί Ια 
Ὀγόκθη, ἔοσ ἴπὸ ἰαπά ἰ5 ι}} οἕ δάυϊξετετβ, δοῖδ 
ΡΙορῆεῖ δηὰ ριὶεδὲ ἅτε ρτοίΐαπο.. τ βειείοτς 
1ΠΕΙ͂Γ ὙΨΑΥ 5}4}} Ὀ6 υηΐο [πο πὶ 85 5! ρρεγ Ὑγ͵475 
ἴπ ἴΠ6 ἀδτκηρββ.᾽" 

Αἴ [δε ἐμά οἵ ἴδε νεῦϑὲ ἴδε ΑΥ̓͂. 125 “(0 
δνοσ," Ὀαζ ἴδοϑο ννογάϑ ᾶἂσὸ ποὶ ἰη (δέ οὐρίηᾶὶ 
οὗ τῃ6 θεβὲ Μ858., ἀπὰ ἀρρεᾶγ ἰο μμᾶνε ὑκεῖ 
ἰηϑογίοα ἤοτο ἰῃ Ἰδῖος Μ55. τὸ ὑπης ἴδε ἴεχί 
οὗ 81 Ρεῖοες ἰπῖο πιογὲ οχᾶςῖ δοοογὰ νη} (μα 
οὔδι [υἀς, ψ“Βογο (πε ὑνογάϑ ἅτε ἔουπά, 



γ, 18--20.] 11, ΡΕΤΈΕΈΚ. 11. 

Ὀεγῖγ, ΠΟΥ ἘΠαΠΊ8ΕΪνα8 ἅτ τῆς 86ῖ- 
νδηῖβ οὗ σογγιυρίίοη : ἔογ οὗ ψῃοπὶ ἃ 
ΙΏΔη 15 ονεγοοπΊεα, οὗ [ῃ6 85Δη16 15 δε 
Ὀγουρῆς πῃ θοηάλρα. 

20 ἔογ [ἢ δίζεσγ {πεὺ ἤδνε δβοδλρεά 
τς ρο]]υτίοπ8. οὐὁἨὨἁ ἘΠ6 νγογ]ά τῆγουρὴ 
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18 Εογ ψῆεπη {ΠΕΥ 8ρεαῖς ρτελῖ 
56] Πρ’ τυογάς οὗ νΔηὶτγ. ΠΟΥ Δ|]τα 
τῇτουφῇ ἴῃς Ἰυ5ῖ5 οὗ τῆς ἤςβῃ, ἐῤγομσὺ 
πιμοῦ ΨΆΑΠΙΟΠΠΕ559 ἴποδα [δῖ ὑγεΓ6 

ἴσλγα τ ρἸολπ οβοδρεά ἔἴοσῃ τπεπὶ ννῃο Ἰὶνς 
ΟΣ 

"ἀἱά, 8. 1ῃῇ ΘΟΙΓΟΓ, 

Ἐο ἃρ ΒΘ ἘΠΕΥ ρτγοπιῖίβα τῃεπὶ ]1- 

18.Ὀ. ον ποσὶ κΚ σγεέαὶ σαυεί ηρ «υογάς 
οὗ υαπ|Ὄ}θ }} [πὶ ἴΠ6 ῥσγουίοιβ νοῦβο νὰ Ὠδὰ [ἢ656 
Δὲ ἱδᾶςδεῖβ ἀσβοσί θα ἴῃ ἤριγοβ, πονν νγὸ πᾶν 
{86 δρρ!ςδοη. {ν6 5866 ΨΥ [ΠΟῪ ἅγὸ νυδίου- 
1655 ἰουηίδίη5, ἀπ ΓΑΪΠ]655 τηϊϑῖβ, Ὀδοδιι56 ἘΠΟΙΓ 
ψογὰβ ἅτὸ υδηΠΥ. ΑἹ παῖ ΠΟῪ 5ΔΥ πικυκὶ 
οὐτβ ἴο πδιζῃίζ. Οἵ. Ερῆ. ἱν. 17), “" ἼΎΒΠΟ 
τυὧηί!γ οἵ {δεῖν τηϊηὰ." 

ΤῊῖ5 ἤγϑὲ εἴδυϑε ἀθβοσι θθ5. [6 πηθᾶῃ5 6Π1- 
Ρίογεά ἴο ὈορΌ]6 16 υηϑίδ]6 - ννογάὰβ πγΒ ἢ 
Ῥτοπιῖϑε ὰςἢ. Π6 “ὙΠ οη οὗ ΑΨ. ἰ5 ποῖ 
ποοὐθθά. Ὑὴῃθ Ὀοδϑί] Ῥγοπηΐϊϑοβ οὗ ἴπῸ ἀ6- 
ΟΕΨΕΙ ΔΓῸ ἰνγᾶγβ ἴπεγο. ὙΠὲ δάϊεςξῖνε στεη- 
ἀετοὰ ““στεαῖ ϑυνεῖ!ηρ «υογάϊ " (ὑπέρογκα), 
5 ΟἿΪΥ ἰουηὰ δεῖὸ δηά ἴῃ 1ῃ 6 6] ρΑϑϑαρθ, 
7υάο χό, ἀπά ἴπ6 σεῦ φθέγγεσθαι 15 ποῖ ἴδε 
:582] τυοσὰ ἔοσ σρελκίηρ δυιΐ τγαῖπου πα δίθ5 
ἃ Ρυῦ]ς δὰ Ἰουὰ Ῥγοοϊαπηδίϊοη, δηὰ ἰΐ ἰ5 ἴο Ὀ6 
ποίορά [δῖ 1 15 οΪγ ἐοιιηὰ ἰη 6 Νενν Τ εϑίδ- 
πιεηΐ Βετὸ δη ἄρονο (νυ. 16) οὗ Βαϊδαπιΐβ 455, 
ἃπά ἴπ Αςἴϑ ἵν. 18, ἃ ρᾶϑϑᾶρθ οὗ ὮΙ} [6 
ἰδηρυλρο ἰ5 ὑγοῦΌΔὈ]Υ ἄϊι ἰο δὲ Ῥεΐεσ. 

ἐδεγ Θ81159] 845 ἀῦονε ἰῃ ὑ. 14. 
π 1δὲ ἱμεί: οὔ δε 3:2] Ἡδετε 5 ἀεϑογ θοῦ 

ἴδε σοπά!οη ἴῃ τ Βἰοἢ [656 πηθη ᾿νο. “ὙΠΟΥ 
νδἷκ δῆου [ῃ6 65 ἢ ἴῃ τὴς Ἰυδὲ οὗ ἀεβ]οπηοηΐ,᾽" 
ἀκ “βάν Ἔγοβ [ῃδῖ σδηποῖ οϑᾶϑο ἔγοπὶ βίη." 
, Ἀ΄ Ἰδποϊνίουδηθ85. Τῆς νοτχὰ 15 Ρ] ΓΑ] 
τὴ ἴδο ΟΥΡΊηΔ] δηὰ ᾿ἱπιϊπηδίο5 ἴπαὶ ἴΠογο 15. ὯὨῸ 
ἰπιρίδεοη νυ Ὡς ἢ {ΠΕΥ ἀο ποῖ οεγ. ὍΤῊΪΐ5 15 
(δε δα! ΒΥ νγῃΐο ἢ ἘΠΟΥ οηξίοο ἐμοῖγ ἔοΠ]οννοῖβ. 
[8080 ΒΟ 8.9 δῦ οδοαρῖπκ. (ΤὨς 

Τεχῖ. ες. Βεῖὲ ἰ5 τοὺς ὄντως ἀποφυγόντας, 
νι οῖ ἰ5. νυνὶ]! τοηάογοάὰ ἐῤους ἐδαξ «υεγε εἶξαν 
ἀεαρεά, Ὀυῖ {πε οἱάεσὶ Μ55. εἶνε ὀλίγως ΨΠῈ 
ἴδε ργεβεηΐ ραγῆς:ρ!6.) ΤῊΪ5 βιυϊἐ5 [π6 σοηίοχὲ 
δεῖζες, Εοσ ΤδβῸΥ ψνῆο ὑνέσο οἰεᾶπ οϑοδροὰ 
ποι! ἠοῖ Ὀ6 ἢ 50 τη υςἢ ἀδηρον οὗ [Δ ΠΠἸηρ Ὀδοκς 
ἃ5 που] ἴῆοϑα γο ψοσὸ δι )υ5ῖ ξεϊτηρ ἔτθα. 
, οσι ἐδερς ἘμΒαὶ ἔσνε ἐπ ἐγστογ] ΜΝ [15 

ρτεβδίο ΤΊΔΥῪ δὲ ςοπιρατοὰ 1. 4, “" πᾶνίην 
δῶρο ἔτοτλ πὸ ςογγυρίίο τΠδὶ 15 ἴῃ [δ6 
νογά [χουν ἢ 1υ5ι." ὙὍΠοϑο {παῖ ᾿ἶνθ 'ῃ ΟΥΤΟΥ 
ὅτε [86 Πρ Πρ ττῆο κηον ποῖ Οοά. ἩΗδνίηνς 
ἔπεὰ ἔτεος δοςοσγάϊην ἴο ἴπὸ ἤδβῇ δι Ποτῖο, ἘΠΟΥ 
ὅϊξ ποτε 625} δὰ δϑίγαυ ὈΥ ἰεπιρίδιοηβ οὗ 
ἴδ παῖατο, τσ ἤδη ΠΟΥ μάνα 7ι5ὲ Ὀοριη ἐμοὶγ 
(μέλη ἴοῃ. Τὸ 5υςἢ τνοᾶῖς Ὀσείῆσοη 
ἴδε ΩΞ6 τεσ μοσβ υἱέετ ΤΠεῖγ ῥγοιὰ ῥγοπηΐϑοϑ, 
δηλ τ κσπτηρ 1μεῖπὶ ἃ [πὶ πιοῦε {ἰκὸ {Πεῖγ οἷά 
οῆς͵ Δηκῖ Ο21Ππῷὸ ἔογ [658 γεβϑίχαι πη ἴΠΔη {Γπ}6 
ΟὐτιβιδηὙ ἀετημαπάβ, υυἷἱη ἰμεπὶ ἴο {μεῖς 

10. Ῥσοσαϊσίπε {ῥδενι δεγ.}}] Νοὸ ἀουδί 

Ἰνειυ {,.2.----Χ οἱ... ΙΝ. 

τῇς Κηον]εάρα οὗ τῆς [μοτὰ δηά 8ὃ2- 

{π656 δροβίδϊος νου Ἱαὰ τῆλε ἃ το υ56 οὗ 
νογάβ ἰκὸ ποθ οὗ 81 Ῥαιὶ (Άοπι. νἱ}]. 21) 
ςοποογηΐης “ἴῃς βοουϑ ἠδεγὲν οὗἉ 186 σΒ!] άγθη 
οὗ Οοά;᾽ δηὰ (2 ὕος. 1. 1.7) ἐσ ποσὸ [ὴ6 δρισις 
οὔ ἴδε 1οτά 15 ἴπογὸ 15 ἠδογν,᾽ Ἰοαυΐῃρ οιᾷξ οἵ 
πυϊπὰ ἴπᾶὶ οἵπεῦ δαπιοηϊπίοη (Ὁ 8]. ν. 12), 
“ μι86 ποΐ ἠἔδεγὶγ ἴοὺσ 8Δῃ ὀσοσδϑίοῃ ἴο ἴῃς βοϑῇ.᾽" 
Απὰ ἢοτο νγα ἤᾶνθ δῇ ἘΧδΠΊρΡ]6 οὗἉ ἴποϑε βἉυ 8 
οὗἩ δὲ Ῥδμ] νυν ἢ “ [6 Ἰρπογδηΐ δηὰ ιιηϑϊθά - 
151" (ἴκο [ἢ656 θας Κβι ἀηρ ΡΓΟΙΈΞΘΟΓΞ) “"νυτεϑὲ 
υηΐο (Ποῖτ οὐγῇ ἀοδίσυςςοη.᾽" 

«υδίΐε δεν ἐδεριεοίει ἀγὸ ὍΘῸ ΒΟΥ 8 
97 εογγμρέίοη. Ἡδετα, 85 ἴῃ 1. 4, ἴπογθ ἰ5 ἀθθρ- 
τοοϊοα ἴῃ ἴἢε6 ννοσὰ ἔοσγ “"σουτυρίοη "ἡ [86 
Οἴδεσ ποῖϊοη οὗἩἨ Ἀἑ“ἀεπῖσιςιοη,,) 85 δῦονο ἴῃ 
αὖ. τὰ οὗ [Π15 ἙσΠδρίετ. ὙΠ65. [2156 ἴθδοῆοῦβ 
ἢανὸ ἰδίκθη βοσυῖοθ 85 Ὀοπάϑίδνοβϑ Ὁποῦ ἃ πη45- 
ἴοΥ ῆο 65 ἴποπὶ ἴο σοττιρί οἴδογβ, θυ νγῃῇο 
δὲ ἴΠ6 βάπὴθ Ἐ{ππ|6 ν}}}}, ἴῃ ἘΠΟΙΣ βογνίοθ, ἀθσίΓΟΥ 
ἴβεῶ ἴοο. ὙΠΕΥ ἀεβίγου οἴμειβ ἂπά ν"]}] 
{πογηβοῖνοϑβ "εἴη {Π6 1 ἀσδιγυςτίοη Ὀ6 ἀδοιγογοϑα."" 
ΤΠ νοῦ ἴῸσ "'δγθ᾽" ἴῃ (ἢϊ5 εοἴδιιϑο 15 οπθ Ὡς ἢ 
ἀοϑοσίθο5 ἐμοῖσ Ὀοὶπρ 45 ἃ ςεϊ{ἰδὰ σοπάϊξίοη. [ἢ 
5 υϑοὰ Ὀεῖονν (ἸἹ. ἂν εἰ γῃδῖ ΤΔΏΠΟΥ οὗ 

98 ΟἸΣΣ γὺ 20 ἰπ 411 ΠΟΙ Ἰ᾿ἰνίηρ.᾽" 
ἢδ ποίϊοῃ ἰ5 ἰῃαϊ οὗ Ὀεϊηρ ““ ει ρ ογεά οἡ "" 

ΟΥ ὁ ῬΟΞΥ δϑουΐ " δηγυίδίην. 
ὃν οἵ «υδο»π (οὐ «υδαϊ) ὦ γ»ιαπ ἐς οὐεγοονριδ, 

οΥΓ εῤε “αν ἐς δέ 8180 ὀγομσδὲ ἴπῖο δοπάαφεὶ] 
Εογ ἴδ6 βοηξπηθηΐ οἴ. Τ]οἢη νἱῖϊ!. 24; οι. Υἱ. 
τό. ΤΠ αἰρο, ΜὨΙΟΝ 5 ἴῃ 16 Τοχί. σς. ἃ5 
νν611 25 οἱὰ Μ595., ϑϑοπὶβ ἴο γίνε ἕοσοθ ἴο 1ἢ6 
βοηίθησθ, [{ 15 ροϑϑῦ]6 ἔοσ ἃ δπποσ, που ἢ 
ἢς Ὦ!]], γεῖ ἰο τίϑο αρϑῖη, δηῃὰ ἴΥὙΥ̓ Τοποθ ΠΟΤ ἴο 
γοϑῖϑὲ ἰοιηρίδοη, δῖ θη ἢ ἢ45 οννπϑά 
ὨΙπΊ56 1 Ὀεδίθη, [θη 81Π βοθϑ ἔυσγί Ποῦ δηὰ πηλῖτος 
δ1πὶ 115 5'ανθ. 

20. ἴῃ 1ῃ15 νεῦβὸ ἴθ Αροβίΐθ ψίνοβ ἃ γθράβϑοῃ 
ἔοσ σδ ς ἴΠ656 2156 ἰοδοῆογβ Ὀοηάϑογνδηΐβ. 
ΠΟΥ ἢδὰ οςο κοΐ ἴτθο, οὐ ννῆδῖ ϑοοηδά ἴο Ὁδ 
ἴτεθ, ἔγοτῃη [μοῖγ Ἰἰΐθ 'ῃ οστοσ, δυζϊ ἃ σείαρϑβε 
ΤΔΚο5 ποτὰ Ῥοννουϊοβ ἴο δἰστυρρὶο ἰηΐο ἔτεο- 
ἄἀοπὶ δζαῖῃ. ὙΠ ΠΟΥ ἃγὸ ΠΟρο βου ἐηϑϊανοὰ πονν. 

Ἐὰν ἢ αν ἐ0ε7 ῥαυε οπεαῤεά ἐδε ἀ91119- 
τοϑῃῦδ ογΓ 16ε «υογἰ}] ὍΠ656 ἀδβ)οπιθηῖβ ΔΓῸ 
ἴπ6 σογγαυρτίοη πὶ ννᾶ5 ἴη ἴπ6 Βοδίῃθη νγοσ]ά 
{Βγουρῇ ἰυϑὲ ((. 4).- ὙΠΕβ6 ἴθᾶςῃοῦβ ΟΥ̓ ]οΐη- 
ἴῃ 86 {6]]οὐγϑμῖρ οὗἩἨ « (ῃς ΟΠ γισεῖδη ΟΠυγο]ι 
βεοπηθὰ ἴο ἢδνο τηδάδ [Π]5 διποιηΐ οὗ ὈΓΌΡΓΟ55. 

Ηετο μιάσματα ἰ5 Δη ηΐ41ι6 νγοτά, 
ἐδγομ Ὁ δὲ ἀποευίράσε οὐδε Ζογά ἀπά ϑαυΐομγ 

ζσς Ορνμῇ ὌΠ15 15 ἴδπαΐὶ {}} Κηον]εάρε 
(ἐπίγνωσις) οἡ Μῃ ΟΝ π6 ΑἸ Ροϑἕ]θ 50 5: ΤΟΡῚΥ͂ 
Ἰη 5515 (εἴ. 1.2), ἃηἀ ννΒῖς ἢ Βὸ ογο ἀθῇποϑ ἃ5 ἃ 

Β 
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νίοιυγ [ε8ι85 ΟΠ γίβῖ, ΠῸΥ ἅγε δρδΐη 
Ἔπιδηρὶςαά ἐπεγείη, ἀπά ὀνεγζοπια, ἴῃς 
Ἰαϊίεγ απ 5 ὑγοῦβα νι τμεπὶ τῆλη 
τε ἈΠ μὰ ὲ Ἶ 

21 ἴογ ἴἴ δὰ θεεη Ὀδεϊίογ ἔοσ πεπὶ 
ποῖ ἴο ᾶνα πονῇ ἴἢς νγΑ οὗ γτρῃς- 
εοιιϑη688, [Πλη, δζεγ [ΠΥ πᾶνε Κποννῃ 

Κκηονίοάξε οἵ [6815 ΟἸιγίϑὶ 49 ἴθ ἴογὰ δηὰ 
ϑδανίουσ, [1 νγᾶβ διισὴ 4 κυον οάρο νυ! οἢ 
[Π656 δροϑίδίο ἰδδσθοῦβ δρροαγοὰ οβοὸς ἴο δᾶνθ 
δά, Ὀυΐϊ πον ΠΟΥ νγόσὸ "" ἀδηγίηρ ἴ6 Μαϑίοσ 
{πὲ Ὀου ἢ τΠοπι.᾽" 

267 αγὲ αφαίη ἐπίαηρ ρα ἐῤεγεῖπ, ἀπά ουεν- 
ε0)6)] ΠΟΥ͂ οΔ]]οὰ (μοὶγ σοπαϊξίοη ἔγοθάοπι, 
Ὀυΐ 16 Αροβί]θ 5665 ἴπδί ΠΟῪ ἃ |ἰκ6 (ἢς 
ἤ53}65 (ἴο ννὩ] ἢ ὉΥ 5 ἰδησυδρο 6 885 δΙγοδαῦ 
ςοτηραᾶτγρά ἴΠοβο νυν βοπὶ ΠΟΥ δη(ο6)., σα ϊ ἴῃ 
(Π6 ο]ἀ5 οὗ ἃ ποῖ ἕτοπι ἡ ςἢ ἴπογα 15. πὸ 
Θϑςᾶρο. 

Ὅη):9 ἸδΔδὺ δἰαὶθ 18 ὈὍΘΟΟΙΙΘ «ὑογέ «υἱέ 
ἐδενι ἐῥαπ ἰδὲ γκῖ}]) Οἱ, Ομ Γιϑῖ 5 ἰδηρίδρο, 
Μεᾳεῖιϊ. χι!. 45ς. Τὴδ 6ν}} βρίπὶ ἴπδὲ μαά Ὀδεη 
οαϑὶ ουΐ Π45 τεϊυγηοαὰ δηᾶὰ Ὀσχουρῃΐς ἢ Ὠϊπὴ 
βϑύοη οΟἴδεὺ φρὶ β τόσα ψ]οκοα (ἤδη ὨἰΠΊϑε] . 
δςἢ ἀρρ]οδξοηβ οὗ ἴπε ἰδηξυᾶρε οὗ [εβι5 88 
νῈ πὰ 1η [Π15 νοῦϑοὸ δηά ἴθ οὔθ ργθοθάϊηρ ἱἰ, 
ὙνΒοτο ἴΠ6 ννωσγάβ δγὸ ἠοΐ ἸΠ ογΑΙΪΥ γεροθδίεα, 45 
ἃ ἔογρβοῦ τις ἤάνὸ Ὀδθη ἰεπρίοα ἴο ι156 {[Π6Π|, 
Ὀυϊ σίνθεη ἢ δυςῃ τηοάϊποδίίοηβ 845 5}4]]} 
τεῖδιπ {ποὶγ βριγῖϊ, τῃου ἢ βι πη ἰῃ6 ἔογπι ἴο 
[86 οςσοδϑίοῃ νυν ]οἢ ς8}}5 ἔογ (ΠΟΙ͂Σ ι156, ἅΓὸ πηοϑὲ 
ἱπιογεβίϊηρ Ὀδσδιιθα {πε γ ἰηάϊραῖο δὲ ἴῃς νντί τοῦ 
Κηδνν {86 οἰγουπιϑίληςοβ ὑηάοσ νος Οτγίσῖ 
ϑραᾶῖο, δηά οουϊὰ υϑ6ὲ ΗΪ5 ννογὰβ 45 ΠΟΥ͂ ὑνΌγα 
ἱπιθηάοά ἰο Ὀ6 ιϑο. Απά πιοτὸ ἤδη [ἢ 5, 
ἈΠΕΥ τὸ ἴῃ δοῖὴθ ἄορτοθ σμαγαςίογϑις οὗ ἃ 
{πιὸ ἤθη ἴπ6 Οὐοθρεὶ παγγδίϊνθ νγὰ5 Ὀδηρ 
ὌΓΑΪΙΥ ἀεἸνετοά, δηὰ ψνἤεη νη Ὠοάγοῖβ οὗ 
[55 ννογο 51}}} ἴῃ [ἢ6 ννου]ά. 
ΤΠ τούτοις ἱπ {Π|5 γοῦϑο ἢ45 ΌΥ ϑογὴθ Ὀθδη 

τηδάθ οηρῃδίς δπά γοξοττεά ἴο ἴδ [2156 ἰδαςἢ- 
Οἴβ, δηὰ ἰῆυ5 [6 νυ ῃοΪθ ϑθρῆϑθ Οὗ [ὴ6 γϑῦϑθο 
τηοα!ῆδὰ ἴῃ [ἢ15 ννῖϑο. Εογ 1 (ἴοϑο νγῇο ἃγὲ 
Ὀεσιθὰ ὈΥ {πδθ6 δροβίδίεϑ) δέῖεσγ [ΠΟΥ ἤᾶνὸ 
Θϑοδρθά.. ΑΥ6 ρδίη οδηϊδηρίεά ὈΥ ἐῤε:ε (ἀ6- 
σον Γ5).. [ἢ Ἰα5ὲ βἴαῖο, ἕζς, Βυΐ βυςῇ ἃ τϑη- 
ἀἰογίης ϑθθῖηβ ἴο 5ἱξ (ἢ σοηίοχξ γϑγγ 1}. Εοτγ 
ἴῆοϑο πιθὴ ψγῆοῸ νγογα ΟἿΪΥ ᾿υ5ῖ Θϑοαρίηρ [ΤῸΠῚ 
ἴποϑ6 {πδξ Ἰἴνθ ἴῃ ἜὔΤΟΣ (υ. 18) σδῇ Παγά!γ δ 
βιὰ ἰῇ ΔΩΥ͂ 86η56 ἴ0ο ἤάγο δἰίδίποαά ἴο (ἢθ 
Κπον]οάρε οἵ |ε515 Οπγισὶ (8Βὲ [ογὰ δηά 
ΘΑΝΙΟΌΓ, ΟΥ ἴο δᾶνε ““Κποῖνπ ἴ06 ὙΔΑΥ οὗ 
τ ϊθουβῆθ55 ὅ (τ. 21). 

21. Σὸν ἰῤ δαά ὑδεπ δειογ ΤΥ ἐῤένι, δίς. 
Ἐοῦ νι ἢ Ἰπογοαςοά Κηον]οάρὸ σΟΠΊδ5 ᾿ΠΟΓΘΆ56 
οἵ γοϑροῃϑι ΠΥ, ἀπά σγοαῖογ σοηἀοπιηδίίοη ἔοσ 
16 1τη]15ι156 οὗ νγῆδι πιθὴ Κῆονγ. Οἡ πε ςοη- 
ἀϊθοη οὗ ϑυςῆ ἀροκίδίος ςἕ. Ηδδ. νἱ. 4--6. 
ὙΠΟΥ σγιςοϊγ ἴῃ6 δοη οὗ Οοά εἰγεϑῇ. 

ἐῤὲ αυα7 47 τἰσῥίεοια πε. 1 ὍῊϊ5 ν᾽ 5 ἀοβηρὰ 
ἴη πὸ ἰαϑὶ γεῖϑο ἃ5 ἰῃς Κηονϊθάρε οὗ ἴθ [νογὰ 

1. ΡΕΤΕΒΡ. 1. [ν. 21, 29, 

11) ἴο ἴυγηῃ ἔγτοπι ἴἢ6 ΠΟΙΥ σοπηπιδη6- 
τηεηϊ ἀεἰ]νεγεά υπἴο {Πεπι. 

22 Βιῖ ἴξ 15 Βαρρεπεὰ υπῖο τἢεπὶ 
Δοςογαϊηρ, ἴο τῆς ἴγιθ ρῥγονογῦ, Τῆς 
ἄορ; ἐς τυγπεά ἴο 818 οὐσῃ νοηιϊ δρδὶῃ; 
πὰ τῃε 8ον [δὶ νγᾶβ8 ννδϑῃεά ἴο δεῖ 
νγΔ]ονγίηρ ἰῃ τῆς τλΐΓα. 

δηά ϑανίοισ [655 Οἢγιϑὶι. Βυῖΐ {π6 Αροϑίβες 
..56ὲ οὗ ἴΠ6 ργεϑοπί ὄχριοϑϑίοῃ 85 δαυϊναίοηξ (0 
[86 ἔογπιοσ, βῆοννβ ἰῃδὶ (Δ ἴῃ ΟΝΓσὶ ν͵25 
Ππονοσ νἱτπουΐ ννογῖκϑ οὗ τρῃίθουπηθϑβ. 

ἐδε δοίγ εο»ι»παπάπεηὶ, δίς.}] (ΟὨγοι 5 εχ- 
Ρἰδηδίϊοη οὗ {πθ6 πηογαὶ ἰδνῦ ἰη ΠῚ5 δείτηοη οὐ 
1ἴὴ6 Μουπῖ ΠΙΔΥ οταρμδίϊ δ! Ὅς ο4116ὰ ὉΥ {815 
Ὠδῖθ, Αηά 9οοῖηδ οὗ ἴδε ἢ 5 ψδϊοὰ ἤς 
ἴδετε ἀεϊνεσοὰ νγοσὸ (ἤοϑο Ὑνδιο (Παϑα [4158 
ἰολοῆοῦβ αἀἰογοραγάθα ἴῃ {πεῖγ ον [ἴν65, δι 
ἔτοπι ἴΠ6 γεβίγαιπῖϑ οὐ υυῆϊς ἢ ΠΟῪ ρῥγοπιϑοά 
ἔτεθάοπι ἰο ἴμοϑθ ψγῇο ἰοϊπθὰ ἐμεῖγ πυπιθεῖ. 
Απά ΘΟ τς 5 ἰηϊτεγργεϊδίιοη δηὰ ἀρρ]!οδίίοη οἵ 
τς Μοκαὶς ςοάθ (νης δὲ Ῥαυΐ [Άοαι. νἱ. 
12] πδὰ οἽδ᾽ϑά ΠΟΙΥ οἵ ἰἴ561) μὰ παδάς μᾶὶ 
Ἰανν 511}} πιοσὲ ὑνοσίηγ οὗ ἴ86 {Π]|6, 

42. Π ῥα: ἀλλο εσεα μιΐο ἔδενε, ὅς. Τὴ 
(Βυῖ᾽" οἵ ἴ6 Α.Ὗ΄., τεργοβεπίίης δὲ 1π {ἰπ 
Τοεχί. δος. ϑθετηβ ἴο Ὀ6 ἃ ἰαίοσς δή αϊξίοη, ἀπά 
ποῖ νγασταηϊοά ὉΥ ἴδε απ] εϑὶ Μ55. 
γουεγ}] ὙΠῸ ἴνγο ργονθιθβ ὑυῃὶοἢ ἅτ ἢεῖε 

εἰϊοὰ ἃγὸ ἴακθη ἔγοπη ἴμ6 ἔννγο διεδϑίβ βείὰ ἰὴ 
δτεδίοσε Ἴσοηϊειηρὲ ἰῃ Εδείῖοιτι πὰ ενδη 
ἴδουσῆς ὙΠὲῈ ἄορ ἴο (πὶ5 ἀΔΥ ἰ5 186 υϑυλ] 
βεδυθηροῦ ἰη ΟΥ̓θηϊδὶ οἰ Εἴ65, δηὰ ϑυγῖπε τὲ ἃπ 
δὐοπιϊπαϊίοη. Εοτ δη ἰηϑδίδηςς οὗὨ ἴπ6 σουρ της 
οὗὨ 1π686 ἔννο 8η1Π|8]5 85 1]υδίγδτίοπϑβ οἵ υγδὶ 
ι5 τηοϑῖ ργοίδπο δηὰ ἀερτδάδά, ςξ. Μαίϊ. τἱὶ. 6. 

12ε ἄορ ἔΌΣ ΑΗ 10 δὲς οαυν “ονκὶ! ἀφαμ) 
[{ 15 δεῖίογ ἴο ἰταηϑίαῖο {π6 ρατγίϊς! ρ]6 ἔοτπη Οἱ 
{π6 οτρίπαὶ ὀχαςῖγ. ὙὙΠ5 ἢγϑε ῥγονογο "5 
ΒΈΠΕΓΑΙΪΥ τείοιτοά ἰο Ῥσον. χχνυΐ. τα. δαυΐ 
ΘΟΘΙἢ38 ΥΕΙΥ͂ ἀουρία! τιμεΐπετ ἘΠαΐ δ ἴδε 
ΞΟΌΓΟΟ οὗ ἴΠ6 ΑΡροϑίϊθῖβ ψογάβ. Τῆς υΧΧ.. 
ἔτοιῃ ψῃϊοῖ ἢ νουϊά φυοῖο [δ Βὸ νσέγε {πίπ- 
ἵπρ οὔ (ῃδῖ νεοῖβθ, 88 ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθη 
ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον. ἴπ ΠΟ Ῥαββαρὸ Πεϊ- 
{ποῦ 1Π6 νεγῦ, ἴπ6 ργοποιη, ποῦ ἴῃς ἤπδὶ ποὺπ 
Ατο ἴδ βδηβ 85 ἴῃ δῖ Ρεῖοσ. [1 βεοπὶϑ πιυςῇ 
τοτο {Πποὶγ {πὲ {πῸ ργονθογῶβ σνετὸ δοίῃ οἵ 
ἴμοπὶ ἰπ ἔγθαυθπὶ 38 ἀπά ἰπ βονθσγαὶ ἔοστηϑ, ἀπά 
(παῖ {πὸ Αροϑβίϊε.δ5 υϑϑὰ οπϑ, νυἰςμ τὰ πεὶϊ 
Κηοννῃ ἰο ἢΐ5 τεδάεγβ. ὅνε Ἵσδῇ δδὲὲ τοὶ Οὐ 
[μοτά 5 ννογάβ φυοϊδά ἀϑονὲ [μὲ ἔππθϑο δηἰ ΠΊΔ 5 
ὝγοΓα ποῖ ὑπ]1Κοὶγ ἴο Ὀ6 Ἑ“ΠοΘθΏ 85 σγοργεϑεηϊδ- 
εἶνος οὗἉ 411 παῖ νγὰ5 ἀορταάθά, δπᾶ 9ὸ νου] 
σοῦ ἰηΐο [π6 ῥγονθγθίαὶ ρῃ]οβοραῦ οὗἉ {πὲ 
Ἰληὰ ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ νγΑγ5. 

σπά ἐῤε σοαυ δαὶ Ἀδὰ «υαὐδεά 10 δεν «υαϊίος- 
ἱπρ ἐπὶ δε τσ] ὙΠὲ ΕΧΧ,. οὗἩ Ῥγονυετγὺβ ΧΧΥ!. 
τι δά 5 ἴο {πὲ ἢγβὲ ργονετὺ ἴμε νγογάϑ "δά 
Ὀδοοπιοβ Δροπλπ8 6." [1 [45 Ὅθεπ βυρεεσῖα 
ὈΥ 5ουῖα ννῆο δοϊϊενε {πὶ {ΠΤ υνὰβ δὴ ἀτῶὼ 
τηδὶς οτ᾽ρίπδὶ οὗ δλπὰ Ῥεῖει, ἴμαῖ ὑπάοσγ [πε5ὲ 



1. ΡΕΤΕΚΝ. 11. 

ποτὶ οἵ [πε 1, ΧΧ. τὸ πᾶνο ἃ ἴγδϑοθ οὗ 50Π16 
Ἰοοσὶ Ἡεῦγενν νσογάὰβ, νυν ϊς ἢ νγοῦο [Π6 βουτοθ οὗ 
ἴδε βεοοηά ργονεγὺ, ὃθυΐ τυιῖςἢ [πὸ ΕΧ Χ.. πι15- 
τράγο, ὍῊ15 Πούγουοῦ 15 Ποῖ ὙΕΥῪ ρου ΔΌΪ6. 
Τὶ» πογὰ ἴοσ "" δ] νην " 5 ἐουηὰ οὗ ἃ ἐϊ»- 
[ογεπὶ ἴοστη ἴῃ 5οπὶῈ ἰοχί5. Τῆς ἕοππῃ δάορίοὰ 
ὑγ 186 ΔΝ, ϑἰρηῆοβ “ἃ ρίδος ἔοσ ννδουνίηρ," 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ 

ἴη (ῃἰ5 ϑεσοηὰ ςπαρίεσ, Ὀθϑιθα [ῃοϑα 111.5- 
ἰλοης οὗ 186 σμδγαςίεσ δπὰ ρυπιβῃηηθηῖ οὗ 
Ὧλ:ε ἰεᾶοβεῖβ τὶς δ ἄγαννβ ἔτοπὶ ΗΟΪΥ 
πὶ, ἴδε τυτιῖεσ οὐ ἴδε Ερίβεϊο ἰπ ἰἤγοθ ρᾶ5- 
δλθε5 ΓΤ] Κ65 γοίδσρηςε ἴο βοῃγε [ϊηρβ ποῖ σοῃ- 
ἰδηεὰ ἱπ δερίαγε, θυ Ῥγο Δ Ό]Υ ἐοστηΐηρς ρατΐ 
οὗ ἰπλῖ ἰδ ΠΟ πμ8] ἰεαςὶηρ οὗἩ ψνῃϊς ἢ [Π6 [ονν5 
ἰδὰ 50 πιιςἢ, ἀπὰ οὗ νυῆῖοῦ νὰ ἤπά ἔγᾶςοβ 
ἴῃ οἰδεῖ οὗ (ἢ Νὸνν Τ οβίδπιοηϊ (1 Οοσ. 
χ. 4, ἄς). Τ 58 ἐγδάϊοηδὶ ἸΠογδίυσο 85 
ΠΕΡΕΓ ὕεεη ΓΙΠῪ ςοἸ]οςίοα, Ὀυ νγὸ μᾶνὸ ρστοαδῖ 
ϑίογεβ οὗ 1 ἴῃ ἴδε ΤΑ]πλιά5 οὗ Βαθγ]οη δὰ 
]επιβδίοσι, ἰῃ ἐπο νατίους Μ|ιάγδϑηϊπη δπὰ {πὸ 
Ζομδγ. Τῆο ἀδῖεϑ οὗ ἔμεϑο αἰ βεγοπε ὑνοσκβ ἴξ 
5 ΠΙΡΌΒΘΙΌΪΣ ἴο ἢχ νυ ἢ ΔΠΥ οχδαςσίησϑϑ, δῖ 
ἴδε ττδάϊῆοης, ννβῖο ἢ ΒΟΥ πάνθ ργοϑογνθά ἔὺγ 
.5, 0 ὑαοῖς ἔν Ὀογοπὰ ἴπὸ ϑαγιοϑσὲ ἀδΐθ ἃ5- 
ϑιξπδὰ ἴο (ΠΕΣ ρσθβεν ἔοττη, ἀπὰ πιλὺ Ὀ6 ἰακεοη 
85 ΤΕρΓεβο τ ηρ ἃ στοδῖ ἦ6] οὗ ννῆδῖ νγᾶ5 σιγ- 
Γεηξ ἰελο προ ἀπποηρ ἴῃς ἤεννθ ἴῃ ἴδε ἀδγ5 οὗ 
οὐ ᾿ογὰ δηὰ Ηἴ5 Δροκίϊοϑ. 

ἴΐ 8θοῖῃ5 ψοτἢ ὙγΠ116 {πογοΐοτο ἴο ψαΐποῦ 
5008 ἴγδοεβ οὐ δχίγα- 1 81] ἰγδάϊξίοιι ἃ5. ννγὸ 
βηά ἴῃ 1ῃϊ]5 ᾿ογδίυγε ὑπαῖ γα ΠΊΔΥ βαίη τῃ6 
ὨρΆγεσῖ Δρργοδοὴ ποῦν ἴο δὲ αἰίαϊποὰ ἴο ννῇαῖ 
»»Δ5 τὴ ἴῃ6 τηϊηὰ οὗ 186 τοῦ οὐ (ἢ15 ΕΡ 5116, 
Δῃᾷὰ ἔτοπι συ ῖσἢ ΒῈ δπὰ ἴμ6 [εν ϑἢ δυάϊθηςς 
δε δ ἀγεξορά ἄγενν {πεὶγ Π]υδίγαϊοηβ αυϊῖε 45 
ΤΕΥ ἃς ἔτοτη {86 σλποηΐςδὶ ὈοΟΚϑβ. 

ἴῃ Ὁ. 4 νὰ τεδή, “"Ἐὸσ 1 Οοά ϑραγοὰ ποῖ 
ϑῃρεὶς (ῃΔὲ Ξἰηποά, υΐ ςαϑὲ ἰποπὶ ἀοννη ἴο 
δε]! ἀπά ςοπηπκ δὰ τποπὶ ἀπῖο “Πδίπ5 οὗ ἀδτῖκ- 
Ὧξϑ5 ἴο δ6 τεβεσνϑά υπῖο ᾿πάρτηεηΐ,᾽" 

ἰπ ἰἢὲ Ζοβματ (θὰ. Ζοϊκίονυ, 111. 2δοβ 8), 
Μὲ βάτο [Π6 ἐο]] ον, “' ἈΔΌΌΙ ἴΞ8λς ορεποὰ 
ἢ5 είυγε δηα ϑαἱά, " Δ μδῖ ἰ5 πιδὴ παῖ ἴποὰ 
πτηετηθοτεσῖ πῃ  ᾽ (5. νἱῖ!. 4). Ὑ 5. νϑῦβϑδ 
ἰδε Ἀλθθὶ5 βεῖε]θα ἴῃ [86 ΓΟ]]οννης νΓΑῪ : {πδῖ 
ἰβς ξονέγηοσβ οὐ 186 νγοτ]ὰ βαϊὰ 11 δὲ 1ῆ6 εἰπὶς 
πἰκῃ [1 τοβο ἴῃ ἔπὸ ν}}}} οὗ ἴπὸ ΗΟΪΥ Οπο ἴο 
(ταῖς τη. Ηδ οδ]ϊεὰ πιδηῦ Βοϑίβ οὔ ἴῃ 
ὌΡΕΙ ληρεῖς πα ρἰδοθὰ ἴμοπὶ δεέογτε Η πΊβ 
ἀκ βλά ὑπο τ8επὶ: “1 νυ} ἴο ογοδῖθ τηδη." 
ΤΆκῃ (ΒΕ γ 54! ἃ Ὀείογτε Ηἰΐπι, “Μδῃ ψ}}}} ποῖ 
ΚΌΒΙΠυδ ΟὯΘ Πρ ἴῃ Π]5 ρ]ογγ᾽ (5. χΙῖχ. 12). 
Τβκη ἴῃς ΗοΪγ Οπο 5ἰγείοποὰ ἑουτῃ Ἠΐ5 ἤπρῈΓ 
ἐᾷ ατηξ ἴΠετη. Αδεν τπαὶ Ηδ ρ᾽ασεὰ οἵδεῦ 

5 δεΐοτεο ΗΠ πὶ, δηαὰ 5αϊὰ ὑπο τποπὶ: “1 
ΚΕΝ τὸ σχεαία τῆδη." Απὰ {ΠΟῪ βαϊὰ Βεΐοτγθ 
Ἧϊπι: ΟΡ Ήδι 15. πδη ἴῃδὲ Του τοπηϑιηθδογοϑβῖ 
ἔπι} ὙΥμδΣ ἴα ἴῃς ρμοοὰ οὐ (ῃϊ5 βοὴ οὗ 
πᾶ Αηά Πα σαϊὰ υπῖο ἴπεπὶ: ΤῊΪ5 Πιδῃ 

ἰπ ΟἿΓ Οὐ ἰππᾶρὸ 50 1ἴῃδὲ ἢἰ5. νυϊϑάοτῃ 
5.4]} Ὀς Ξυρετίοσ ἴο γοὺσ ψνϑάοῃ. ΔνΉεη 
Οοὲ μλά οτεαϊοά πδη, απὰ μῈ μδὰ ςοχηπ θὰ 

δηά ἴο τηδῖο (ἢ8 βοιηονν δὲ τοῦτο οἶδᾶσ ἴῃ 
{γδηβϑἸδίουβ δά ἀ δὰ “" Ποσ ᾽) Ὀοίογε “" νυ δ᾽ ονίηρ.᾽" 
ΤΠ θεῖον εχ πηθδη5 “πε ἂςΐ οὗἁ νυδ]] ον ίηρ.᾽" 
Βοῖὰλ ἔοιτηβ ἃγὸ ἔουπὰ ποννθοῖο οἶα ἴῃ ἴῃ6 
Νον Τοβίδιηοηξζ, δπὰ [6 βάπιὸ μοϊἀβ σοοὰ οὗ 
τορι (ἐξέραμα) διὰ »ιμά (βόρβορος) ἴῃ 115 
γΟΓΘΟ. 

ου (ἨΑΡ. 11. 4, 11, 1ζ. 

ἃ 5ϊη, δηὰ δὰ βοπθ ἔογί ἢ 45 ἃ ουἱρυῖ, ἔπογὸ 
οᾶπιο ἴὕΖζ:ἃ ἀπὰ 4.286] δηὰ ςδἱὰ Ὀείογο Οοά, 
Ὗν 6 Βᾶνε ἃ οδιιϑε οὗ σοπιρἰδἱπὶ ΠΠΞ δΔῃ ὀρδη- 
ἴῃς οὗ [86 τηου ἢ} δραϊπϑὶ Το. Ηδρτῖθ 15 {Π6 
80η οὗ πιδὴ ὑῆοτῃ Του διαϑί πηδάθ: ἤἢθ ἢδ5 
βἰπηθά δείοσο Το. Απηὰ Ηδ 5Ξδἱὰ υπίο ἴποπι: 
[ἔ γοιι δὰ Ὀδθη δπιοπρ ἴμοπι, γου νου] ἢᾶνο 
ἄοπο ὑγοῦβο ἰπδη ἴπογ. ναὶ πδη αἰὰ ἴῃς 
Ἡοῖὶγ Ομ Ηθ ἐῤγεαυ ἐδογι ἄοαυη ὕγονι δε 
ῥοὶν ῥουἑξίον ἐδαΐ αυας ἐῤεῖγε, ἐυεπ γον» δεαφη." 

Τ Ἤδη ἔο]ονν8 ἃ 5ποτί ἀϊβγοϑϑιίοῃ, δέζογ Ὡς ἢ 
Βε Ἄσοπίίπυεθ: “Αἴἶογ ἴῃς Ζογώ ῥαᾳά ἐῤγοαυη 
ἐῤεγι ἄοαυπ 7γονι ἐδεὶγ ῥοὶγ ῥίαξο, ευέη γοηι 
ὀκχαυεη, ΠΟΥ εὐτοὰ δἴεγ τπῃΠ6 ννοϊῆθη οἵ ἴδε 
ὑνοΓ]ά, δηὰ οσδυβοά ἴπ6 ννογ]ὰ ἴο οσσ. Ηδθσγὲ 15 
ἃ Ῥοϊηΐ ΨΟΓΠΥ οὗ οὖν τηράϊδίίοη. δυτγοὶν ἰΐ 
5 τ τοη [Ἐ5. εἰν. 47], Ηδ πιακοίῃ Ηΐβ5 δηρεὶβ 
“»͵γ:) δα δυγοὶν {Ππ656 ννοσγο δηρεῖὶβὶ Ηον 
οσουϊά {πο (Πδη οχὶϑῖ οἡ οαπτπῃὺ (ἴοπιὸ δηὰ 
566 [2.6.1 ΨηΠ]Πξῖνα γοιι Δῃ ὌΧ ἰδηδῖοη]. ΑἹ] 
(με56 δῆρεὶβ οὗ δον ἀο ποῖ ὀχὶϑί δῃὰ Ἵδηηοῖ 
οχίϑὲ ὀχοθρῖ ἴῃ [ῆ6 ἸΡΡΟΥ ᾿ἡρπς (Πδξ σῃϊηθ5 υπῖο 
(Ποπὶ δά ῥγεϑογνοθ ἴμοπι, δηὰ ἰἢ τῃϊ]5 Ὀρρεγ 
Ἰρἢϊ 15 οσυϊ ΟΥ̓ ἴτοπὶ ἴΠποπὶ ἔΠοῪ σδηηοΐ Οχίβί. 
Ηονν τυ ςἢ 655 ποϑο γηοπὶ Οοά ῥα: ἐδγοαυη 
ἄοανη, από 7γορε «υϑον»ε δαὶ ἐσ ὲ οΥ7 ἀδουε ῥᾺᾷα: 
ἐραστῇ ον {πο ΡΊΟΥΥ ννᾶβ αἹϊζογοά, δηά 
ἤθη ΠΟΥ οπηθ ἀἄοννῃ ἂδπὰ ἴπὸ δἱἷγ οὔ 1}]5 
ννογὶ ἃ ρσοῖ τὰ] 6 νοῦ ἔδοιη, ἘΠΕ ννοσὸ σπδηγοά 
ἱπῖο ἀποίῖπεγ [ἡ. 6. ἰοννεΓ] ἄθρτεθ. Ἡδῖδ 15 δῃ 
οχρ δπδίίοη. Ὁῆδ πιδηπᾶ ἰμδῖ σπιὸ ἀονγῃ ἴο 
15γδοὶ ἰὴ ἴθ υυι]άδττιθβ5 σργδηρ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ ἔγοπι 
16 ἀενν οὗ ἀὔῦονο (5ε6 (ὑδῃί!ςο]65 ν. 2), νη! ἢ 
ςοπλο5 ἄοννη ἔγοπι (ἢ6 Αποῖοπς Οπηθ, {πὸ πὨιάάθῃ 
οὗ 81] μιάάθη τῆϊηρθβ.Ό Απάὰ ψ ἤθη 1 ςΟΠΊ65 
ἄονγῃ ἰἴ5 ᾿ἰσμξ σῃϊηθ5 χοῦ ἢ 41 ἴπ6 τυου]ά. 
δηὰ ἔτοτι ἰἴ 15 ἔρὰ ἴῃ βεοὶὰ οὗ {6 ἀρρὶϑθβ διὰ 
(ἢ6 ὕρροῦ δι ρεῖὶβ, Βυΐ ψ μθη ἃ σᾶπηθ ἄοννῃ 
ἤογὸ Ὀοΐονν δηά 8 δἷῦ οὗ [15 νυουτ]Ἱὰ δὰ τι]ὸ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴξ, ᾿ξ Ὀδοδτηθ σοηροαϊθὰ δηὰ 115 ϑρίοπάουτ 
νγ8 σῃδηροά, Ὀδοογλίηρ ΟἿΪΥ |ἰκ6 σογίαπάοῦ 
βεοὰ [Νυπι. χὶ. 27 δηά ποίμίηρ ποῦ. Ηον 
τη ἢ τοτῸ δηροϊοὶ ὙΏΒρη (ΠΟΥ σπλὲ ἄονγῃ 
δηά [Π6 δ΄ δὰ ρονγεσ ονοῦ (Π6πὶ, ΠΟΥ ννοτὸ 
σμδηροά ἔγοπι ἴΠῸΙΓ ἔτ ἀδρτθθ 1 νὨΙΟἢ 
ΠΟῪ δὰ Ὀεεηῦ. Δμαϊ αἀϊὰ Οοάὰ {πδη ἀοὉ 
Ηδ νῦν παῖ ΠΟῪ ννογα τϑσδλάϊηρς ἴπ6 ννοτ]ά, 
50 δ δομμά ἐῤογε ἐπ ἰγοη εραϊν"ς ἐπὶ ἐδ γποιρι- 
Ἰαἰπς οΥ᾽ ἀαγάζηεσ. Τὰ ΜΝ Πδΐ ρῥίδοθ ἀο {ΠΟῪ 51} 
Ιη 1π6 ἀορίῃ5 οὗ ἴπῸ πιουηΐαίη5 Ηδ ρῥἰδοθὰ 
ὕ2Ζα, ἀπά εα.ὲ ἀαγάπμει: ἐπίο ῥὶς ἥπες, Ὀθοδιιϑὸ 
αἴ ἴῃαϊ {πο ννῆοη Οοὐ Ὀοιπά ἔδο, ἴ228 
βατάοποά δ πηϑοῖ δηὰ γερο θὰ ἀραϊηϑὲ {Π6 
Ηἰξμοθῖ. 80 σοὰ ἡῥγεφυ δίγι ἄοαυπ ἱπ|ο ἐδε 
ἄορι ὠρ ἰο δὲς τεγν πεοὰ απ εαεὶ ἀαγέποις ἐπ|0 
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δὼ ἵπεε. Νον Αζδοῖ, ψψῆο ἀϊὰ ποῖ δαγάθη 
ΠΙπιϑ οὶ, Οοὐα ρῥἱαοθὰ ἢθᾶσ ἢϊ5 ἔεϊονν, Ὀυὲ ἰεῖ 
186 ἀδγίκησϑς ὃ ᾿ἰρ ϊ ἴο Πἰπι.᾽" 

Απὰ δραῖΐηπ (Ζοβδγ, 1. 9 Ὁ), ἴϊε τεῦ 
βρεαϊκίῃρ οὗ 6 βρι τ οἵ Ἰίρῃξ δὰ αἀἰδγίζῃμεβϑ 
58γ5, “ὙΠΕΥῪ ἀἰνο ᾿ηἴο ἴπῸ ρτοδῖ 8εᾶ, δηὰ ὑνῃεη 
ΠΟΥ πᾶν διτινοα δ ἐῤε εραϊη οἵ ὕὕζ:α δῃά 
ΑΖΔΕΪ, ἴδεν σουβο ἔποπι δα ἔποϑε βρυίπρ ἰηΐο 
186 πιουηΐδιη5 οὗ ἀδγκηδβ5 δηὰ {πἰηκ [δὲ [ἢ 6 
ΗοἱγΥ Οπε ὁ: σοίηιρ 10 εἶς ἐδεηι 10 ἡμάρ»ερη." 

ΤὨδί βοπλὸ ἰγδάϊτίοπδὶ ἰθδοῃίηρ οὗ (ἢ5 κὶπά 
85 οὐγτοηΐ Ἰη οΟὐὖ [,ογά 5 ἀδΔΥ 15 ον ἀθηϊ ἔγοπὶ 
(Π6 ρεϊϊτίοη οὗ (δες ἀδν}}9 (κα νὴ. 31). 
“ΠΟΥ Ὀεδουρῃΐ Ηἰπὶ ἴμδὲ Ηὀς ψνουϊὰ ποῖ 
ςοπητηδηά [Ποπὶ ἴο ροὸ ουίΐ ἰηἴΐο ἴδε ἀθορ.᾽" 
ΤΠ ϑεσοηά ρᾶϑϑαρὲ ἴῃ νΒΐο ἢ βοπῖο ἰγδάϊ- 

ἰἴοηδὶ ἀενεϊοριιεηζ οὗ [86 ψογάβ οὗ ΠΟΥ 
νηΐ ἰ5 ουπά 5 ἴῃ Ὁ. ΙΙ, “Δηρεοὶς ψνἢϊς 
ΔΙῸ δ,ΟΔΙΕΓ ἰῃ ον δηὰ στρῆϊ ὈΠηρ ῃοῖΐ 
ται ρ δοουδίίοπβ ἀραϊηϑὶ ἰἤσεπὶ Ὀεΐοτο [86 
1, οτὰ." 

Οη {ἢἰ5 ἴὸ νν1]] 6 σπουφῆ, αἴοσ ἐπ ἰησίδηοθ 
εἰϊοὰ δῦονθ οὗ μὸ [,οτὰ δ σοῦυκο ἴο δαΐδη ἴῃ 
Ζεςδ. 111. 2, ἴο αυοῖθ ἔτοπι ἴΠ6 [ΑἸκυῖ {Π6 
ςοπηπθηξ ἢ ἢ ἴῃς σομρίίοεῦ οχίσασϊβ5 ἔτοπὶ 
1ὴ6 “Αρδάδιἢῃ δαπλυεὶ,᾽ οἡ [54]. νὶ. 4, "" Απὰ 
ΟἿδ σγοά υπΐο δηοῖθοσ δηὰ 5814, " ΗΟΪΥ, ΠΟΙΥ, 
Ποὶγ.᾽ Ὅ15 ἴθᾶςσμοβ ι.5 (πδὲ ἐῤε σηρεῖς ῥομομ 
ομδ αποΐδεν; ἰὄῃ6 οπὸ 55 ἴο {6 οἴπευ : "(οτῃ- 
τθηςδ ἴδοι, Ὀδοδυϑο ἴπου ἀγί στοαίεσ ἴμδη 1.᾿ 
Απὰά 580Π16 5Ξ4Υ ἴ[Πδῖ {ΠῈῪ [[Π6 ΔηΡῈ}5} ἅσγὲὸ σοπῃ- 

168, δΔηἀ ἴῃ6 ΟΠ6 σΟΠΊΡΔΠΥ 5405 ἴο 1ἴ5 πο ἢ- 
τ,  Οομηπηθηοθ δου, ἕοσ ἴδοι! δὲ ϑτεδίοσ 

ἴμδη 1.᾽"» 
Απά ν ἢ} τοίεγοησθ ἴο ἴΠ6 βροςΐδὶ ἰπϑίδηοθ 

Εἴνοη ἴῃ δὲ [υἀς οὗ ΜΙ) Δ6Ι ἴΠ6 ἀγομδηροὶ 
Ὡοΐῖ ταὶ ρ δραϊηδὶ δαίδη, νὰ τοδὰ ἴῃ [Πὸ 
ΠΟῸ ΣῺΡ τπυ5: ““ δαπιδοὶ νγᾶβ ἴπῸ οδιεῖ οὗ 
ῖ86 Αἀνογβασίεβ, δῃὰ δυοσῪ στηοιηθηΐ νγᾶ5 οχ- 
Ῥεσϊίηρς ἤθη ἴῃς {πὸ "σου ]ὰ ἀττῖνθ ἔργ ἢΪπὶ 
ἴο ρυΐ Μοβϑεβ ἴο ἀδδίῃ δπὰ [Δ ἄνγὺ δ15 [1ἴδ, 
7υϑὲ 85 ἃ πιδῃ ἐχροςῖβ βοπΊ6 στεαῖΐῖ ου. ὙνΒοη 
ΜΙοΒδοὶ ἐπα ῥγίπος οὗ [ϑγδεὶ βϑαὰνν ϑαγηδοὶ τῃ6 
ὙΠΟ Κοα οπο οχρεοίίηρς ἰο ρυΐ Μοϑβεβ ἴο ἀδδίῃ, 
με ᾿θοὰ τ δ15 νοῖοςα δηὰ νυορί, τυ 116 ϑ8πιδοὶ 
το]οϊσοὰ δηά ἰδιρῃοὰ, Αηὰ δὲ 5δἱὰ ἴο Ἀϊπὶ, 
“ ν εκοὰ οπς, ψ ἢ ]6 1 δου ἰαυροϑί." 
ἈΑπά 5οπ)6 [61] υ [δὲ Π6 5αἱά, ")ο ποῖ τοϊοΐὶςθ 
ἀιφαϊηϑῖ π6, ΤΠ Π6 ΘΠΘΙΊΥ, ἰΠΟυΖὮ 1 Πᾶν [8] ]θη 
Ι5}411] τϑο ἀσαΐη: 1 πᾶνὸ {2]}}|1Θἢ ἴῃ Μοϑεβ, 
1 5881} τῖϑο ἀξαίη ἴῃ 6 ἰοδάογβῃ! οὗ [οϑῃυδ.᾽ " 

ΤὮο {πιγὰ 5 ΒΕΤΟ (Ὁ. 1.) 1ἴ 15 βαἱὰ 
οὗ Βαϊδαπι τπΐ “ὁ δο ἰονοά ἴπθ υνᾶροβ οὗ υη- 
τ ξυϊοουδη655.) ὍΤἨ5 ΡεΣθλρ5 στηϊρῃὲ Ὀ6 ἴη- 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ 11. 
: ΞΖ ατ-εωμγελ λένε οὗ “λε εεγίαΐ»ν οὗ Ολγίοἣ 

εοηεῖρρ᾽ το γμαρυπεμί, σραΐμοί ἑλοῦ ΣΟΟΡΦΡΣ 
τοῖο ἀΐεβειε ἀραΐ»τ ἐέ: 8 τυαγπῖρισ ἐλέ φοάδν, 
᾽ν δε ἐρηρ ῥαϊόμες οὗ Οοά, ἐο δαςίερ ἐλεὶν 

11. ΡΕΤΕῈΝ. 1. 

εττοὰ ἴτοπι {πὸ παιτδῖῖνε ἴῃ ἴδε Βοοῖ οἵ 
Νυπίθοῖβ, Ὀιΐ ἴΠοτο ἰ5 δρυπάδησςε οὗ ον άθηςσο 
[δῖ 115 νἱονν οὗ Βαϊδαπιβ σῃαγαςσίεσ ννδ5 πιυςὰ 
ἀννοῖῖ οὐ ἴῃ ονυῖϑῃ ἰγδάϊτοηδὶ ἰΠογδζιτο. 
ΤὮυβ ἴῃ [6 Μιάγαςῃ Ἀαῦθα οὐ ΝυπΊδοτβ, 
ῬΆΓ. 20, ψὙὲὰ Πηά, ““Βεμοϊὰ ποτὲ 15 ἃ ρῬεορὶε 
ςοπῖς οὖ οπὶ Ἐξγρῖ, σοῆθ οὐγθὸ (φαδαδὶ) 
τὴς ἴΠοπι." (Βαϊακ υϑὲ5 οπὸ ψοζγὰ ἴοσυ ουγβὲ 
(γα), Ὀυϊ Βαϊδαπι ἴῃ τερθδίπρ Ὠἰ5. πιδϑϑᾶρὸ 
Ὀεΐογσε Οοά υδὲ5 ἴῃ6 ϑίγοηρεσῦ δχργοϑβίοῃ 
φαδαῤ.) “ΤῊΙ5 15 ἴο φᾶς ἢ τ15 (παῖ Βαίδδηι μδἰοὰ 
186 ρῬϑορὶθ τῇοσο ἴμδη Βαϊαῖ, ἕογ Βαϊδῖ ἀϊὰ ποὶ 
5ΔΥ φαδαϑ Ὀυϊ αγαϑδ. Απά ἴΠδ πιεδηΐηρ οἵ ἴδε 
φαῤαρ 15 ἀἰϑΈ ΠΟΕῪ σἤσννῃ. Εν ἴδε οης (Β8- 
1 1κ) βδυϑ, “παῖ 1 ΠΊΔΥ ἀτῖνο ἴποπὶ οὐὖἱ οὗὨ [᾿ς 
Ἰληάᾶ,᾽" Ὀυϊ ἴΠ6 οΟἴΟΥ 5ᾶγ5, “ ἀγῖν ποτὶ ουἱ 
[υπαυλ]1Π6ἀ, 2. 4.1 ““ἴτοτι [Π1|5 νου] ἃ δπὰ ἴδο 
νου] ἴο σοπΊο.᾽ “1π4 Οοά “αἰά «ρῖο Βαίααπι, 
Τροι τδαΐὲ ποῖ σὸ «υἱέῤ ει. ὙὝΠοη Ὠς τορ] οὰ 
ἴο Ηἴπι, “588}} 1 ἴδ οὐγϑε [Ποπὶ ἔγοπη ΠῚ 
Ρίδος  " Απὰ Ηϑο 5ἱὰ ἴο δίῖπ), “ ἼΒου 5[δὶὲ 
ποῖ οὐγϑο ἴῃ ρϑορὶςἊ," ΤὙἤδη Βὸ 5διά, “" 582]} 
Ι[Ὁ]655 {Ποπὶ } " Ὦδνο πὸ πεοὰ οὗ [ἢ 
Ὁ]Ο5ϑης ἕο ΠΟΥ ἅτὸ Ὀ[εςϑοά." Α5 {0]κ5 54γΥ ἴ0 
ἴδς νγᾶβρ, “" Νοῖμοσ ψ ἢ ΤΠ ΒΟΠΟΥ ΠοΣ στὰ 
(ΠΥ 5εηρ ᾽" (ὦ.4. ἀἄο νγὸ νγδηΐ δηγηρ ἴο ἀρ). 
“πώ Βαίσανι τοῖς μῷ εαγὶν ἐπι δὲ »ιογηῖπν, απά 
σαϊά τὠσΐο ἐδ ῥγίποω οἱ Βαίαξ, ἄς. Ἐ αἴδατη 
ἀ!ὰ ποῖ 54Υ ἴο ἔδεπι), Ηδ παίῃ ποῖ ρίνθη πιὸ 
ἰεᾶνθ ἴο ξὸ δηὰ ἴο σιγϑο, Ὀυὲ “ Ηδ τοι ἴο 
Εἶνο τὴς ἰθᾶνο ἴο 9ὸ 8} γοω. Οὐοά 5:1ὰ ἴο 
τῇθ, [{ 15 ποῖ ἔοΥ [Δ Πποῃουγ ἴο 5ὸ νυν {{π656, 
θυ 1 ξγοαῖοῦ τθη ἴβδῃ ἰπ6ϑὲ; ἔος (ϑβδὰ 
6) 6 (165 ρίδαβυγε ἴῃ ΤΥ Ββοπουτ." ὙΓΠΕΓΟ- 
ἔογε (σὲ σεδά), “μά Βαίαξ “επί ἀραὶ ργίπο, 
γογε πα πιογὲ δοπομγαδίς (85 ἴὰ 3475), “ ἘοΓ 
[ἘΠ] Ῥγοπιοῖο ἔπθο ἴο ΥΟῪ βτοδῖ ὨΟπΟΌΓ, 
τιοτγα ἴμδη ἴδου πᾶϑὲ τοςεϊνθὰ ἴῃ {Ἰπ|65 μαϑὶ ἀὁ 
Ιεἶνο [Πε6. Απά Βαίδδπι δηϑυγοσοὰ δηὰ διά, 
“10 Βαϊαῖκ ψ|}} γίνε τὴθ δὶ ἤοιιβο ἢ}}} οὗ ϑϊνοῦ 
δηά κμοϊά."" ἔΕσοτῃ σης ἴπου ἰοασηεςὶ τδδὶ 
Βαϊδατῃ μδά ἴπγθο 40.8}1{}65 : Δῃ ΟΥἹ] ὄγο, δηὰ ἃ 
Ῥτουά βρὶὶ, δηὰ ἃ σγασβίηρ δεαγί. ΑἹ ενἱ] 
ΕΥ̓͂6, ἔογ 1 15 υυτιτίεη, “ς Απὰ Βαΐδαπι ᾿ἶοάὰ ὺρ 
815 αγδ5 δηὰ 5ἂνν ἰϑγδοὶ ἀνν ηρ δοοοσγαάϊηρ ἴο 
{πεῖν ἐσ θ6 5." ΑὄὕῬ»χγοιὰ βρί Πΐ, ἔοσ ἴἰ ἰβ τυυττἴεη, 
“Βδοδυϑο ἴη6 1Ἁ,ογὰ τοξιβεῖῃ ἴο σῖνο τὸ ἰοᾶνὸ 
ἴο Κὸ ψ»]} γοι.᾽ΑΔψβ σταβθρίηρς ποατῖ, ἔοσ ἰΐ 15 
ντιτοη, “1 Βαϊαῖς σου σῖγα τὸ ἢϊ5 Ποιι9ὲ 
Γ}1 οὗ 5ἴνοσ δηὰ ροϊὰ.᾽" 
ΤΠ 54Π|6 41.2}}{|65 ἅ1ὸ δϑοτ υθὰ ἴο Βἰδαπὶ 

ἴῃ [Π6 “Ῥισκε ΑὈοῖδ,᾽ ν. λο (ΤΑγΐοσ, Ρ. 1:οφ), 
4 δηὰ ἴῃ ἴδο ’ Μιάγαξῃ Τδηςδιπιδ,᾽ μᾶς. Βαίας, 

ὃ 6. ' 

γεῤεμίσηοο. τὸ 5ἴε ἀφεγίδείά αἶτο ἐδε νεᾶπ- 
μεν ἦσευ 1ἦξ τυογα σλαΐϊ ἐέ αἰεείγογεά : τι ἐχ- 
λονήμρ {λσρε, ,»ο»ε ἐλς ἐχβεχαξέονε ἑζεγεοῦ, 
2ο αὐ ἀοδέμεε» ΟἹ 27. 15 ακπαὶ ἀραξη, ἐσ λέμε 
{λε  αδίομος ο7 Οοά ἰο ἐεμαὶ [9 ἑλεῖν ταὐσαξέσεε, 
ας Ῥατ τογοίέ ἐο δξηε ὕὅε ἀὲς ορέξέεζεε. 

ΟΗΑΡ. 1]. 1--7. ὙΠΟ Αροβἕῖϊθ σϑοὺσβ 
Οὔοα πιο ἴο ἐδ ρυζροϑὲ ἢ νος 6 

τοῖο (ῃ15 ϑεοοπὰ Ἐρίϑθ, ἀπά εῖνοβ δὴ δά- 
ἀϊθοπδὶ τλδτὶς Ὁ ΒΊΟΣ [μ6 ξαἴθε ἰεδομοτβ ΠΊΔΥῪ 



γ.1--} 

ΗΙΝ βεςοπὰ ερίβεϊα, δεϊονεά, [ 
ΠΟΙ͂ νυγιῖς ὑπο γοι ; ἰῃ δοἐῥ 

ΜΠΙΟΝ 1 58: ὰρ γουγ ρυγα πλϊπἀβ8 ὈῪ 
ΨΥ οἱ τεπλοῖ Ὀγᾶποα : 

2 Τῆδὲ γα ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 πιϊπάξι] οὗ τῆς 
᾿τογὰ8. ὙὮἸΓἢ νγεγα βροόκθη Ὀείογε ὈΥ 

Ι1.- ΡΕΤΈΕἙΚ. ΤΙ. 

τῆς. ΠΟΙΥ ρῥτορῆεῖβ, δηὰ οὗ τῆς ςοη- 
τηδηἀπιαηῖ οὗ ι.ι5 ἴπε Δροβίϊθβ οὗ τῃ6 
Ιοτά δηά ϑανίουτγ: 

2. Κπονίπρ τἢ18 ἢγβῖ, τῆδὲ πεζὰ 
8.4}1] σοηπγα ἰπ ἴῃς ἶδϑὲ ἀδγβ8 βοοβέειβ, 
νναϊκίηρ, δίτεγ τεσ ουνη ]υι5ἴ8, 

δε ἵπουσῃ : ἰο {πεῖγ ΟἴΠΟΥ 5η5 ΠΟΥ ψ1}} δά 
δὶ σσουσπίης ομς οὗ "" 5: [[Ἰὴρ ἰῃ (η6 5εαῖ οἵ 
ἴδ Θοογηἢ!},᾽) πὶ ν Ἱ]Π1} ἐογοι ]π655 (ἢδί 1 15 
ΕἴΕΓΔ ΠΥ ἱπι6 ἰΒδὲ “16 ὙΑΥ οὗ ἴῃπ6 πηροῦϊν 
5}}2}} ρετί5 ἢ." 

1. Τῶι 168 ΔΟῊ, δεϊουεά, ἃ “εεοπα ερῥσἐΐξ 
ὙΒΊΟΝ 1 ἯΣΙΘ ὠπίο γομ. ἴῃ ἴπ6 σοῃοϊιϑίοη 
οἵ ἴδε Ἰεῖῖος τῇς ΑΡροβῖϊα σύονγβ 51}}} πιοῦθ 
πιεοῖ, Δηὰ ἀρροθλὶς ἰο ἔπε αἴεοϊίΐοη οὗ [οϑ6 
ἴο πθοπὶ Π6 νντῖϊο5. Ὑἢς ψογὰ “ Ὀεϊονοά ᾽" 
δάγοοδεά ἴο (ῃόπὰ ἰ5 ἔουιπὰ ἔουγ {ἰπλὲ5 ἰπ 1Πὶ5 
ὁμο οδλρίοσ. [ἴ ἰ5 ἀἰπουϊε ἴο υπάετγϑίδηά 
δον ϑυςἢ λὴ Ἔχ ργεββίοῃ σου] ὰ Ὀὲ υϑοὰὰ ὈΥ ΔῃΥῪ 
ἐχοερὶ οὐ ψὴο ννᾶὰβ5 ὙΜ6Ὸ}} Κηοννῃ ἴο ἰδοϑο 
σἰοπὶ δὸ δλάάἀγοςθοὰ, δηὰ ἴῃ6 νυσῖογ οου]άὰ 
ΒΟΔΓΟΕΪΥ μάν ἀλγοὰ ἰο σροᾶῖϊ οὗ δί Ρδυ], 85 ἢ6 
5 ϑφροκεὴ οὔ ἰπ Ὁ. τς, Ἔχοορὲ ἢ6 μιδὰ Ὀδδη ἃ 
(οηΐεπὶ οὔ μαὲ Αροϑίὶοβ, Ηδὰ ουγ 
Ερί δι νυτιτίοη δὲ ἴπ6 ἀδῖο δεϑϊγποὰ ἴο ἰΐ 
Ὁγ πιδηγ, Ξυιςἢ ψογάς σουϊὰ πᾶνα ἔουπὰ η0 
Ῥίδοσ, Απηά ἴμ6 ψνῃοῖὶθ βϑυθ]θςξϊ {τεαιϊθὰ οὗ ἴῃ 
(δε «ὔλρίοι 'ἰ5 ἴοο ϑοϊεπιῃ ἰο δὲ πιδάδ 1ῃ6 
ἸΏΔίΟΤΙΔΙ ἕογ ἃ ᾿ΠΠΟΤΑΓΥ ΤΌΓΒΕΙΥ. 
Τῆς “πον " Ξε δίγεδαυ (7δη) ἱπιϊπιαΐεβ μα 

ἴδε βεοοηά Ερί51}6 σᾶπιε ποῖ Ἰοῃρ δέϊτεγ ἔς ἄγείῖ. 
δδά 1π ΟΝ ΟὗὁὨ [01 1 2 κῷ γομν 81}- 

ἔΦΣΘ πίπά ὁγ Ῥα Οὐ πε γοῦ 1π γεριεριδγαπεῦ. 
ΤῊΝ τέῦγβο ἰς ποῖ, ἃ5 βοῖῃθ πᾶν βυρρεβίεά, ἴΠ6 
(ὐπποηςοτηρηξΐ οὗ Δηοῖ μετ ΕΡ 5116, θυΐ ΤΛΘΓΕΙΥ 
ἃ τεδυπιρίίου οὗἨ νν»δὲ [25 Ὀδεη ϑαϊὰ ἰῃ 1. 12. 
Τίκτε Βεὲ δά ςκαἱά, “1 (Ἀἰηκ ἰξ σδξ ἴο 5ιγ 
Τοῦ ὉΡ ὈΥ͂ Ρυϊο πρὶ γου ἴῃ ταπλοηγδηςθ. [Ιη 
ἴδε ποοηὰ σβδρίεσ τηΔηΥ οχαπιρὶεβ οὐ ἴἢ6 
ἀπιτυιςίοη ἴπδὲ ἀννδὶῖ5 βίππετβ πᾶν Ὀεθη βαὶ 

ὉΠἢ, ἀηὰ Ὠδ πονν γεΐυγηβ ἴο θαγηοϑὲ Ἔχῃογίδ- 
ὅση, Ηδστο ἴδε ταϊπα (διάνοια) 15 ἴμ6 ἔδου γ 
Νἰκῇ πεῖς ἀπὰ εϑιπιαῖοβ δηὰ 850 υὑπάετ- 
ϑιληὴς, 1 ολὴ Ὀ6 ἀλγκεπεὰ (Ερἢ. ἵν. 18), 

ἢ ἴδοεα ἴο οπὶ δὲ Ρεΐεσ ντοῖς ἰἴ ννὰ5 
ΜΠ Ὀτσμς δηὰ οἰοᾶγ (ψπῖςἢ 5 ἴμ6 οὐ ρίπαὶ 
ἴστος οἵ ἴα ψογὰ γοπάογοά οἰπρεγο), ἀπά 30 
βπραγοά ἰο τεςεῖνε Ῥιιγθ ἱπῃργαβϑίοηϑ ἔγοπι Πὶ5 

ἃ, δαὶ γε ΒΆΟ ] ἃ ΤΣΘΙΒΘΙΙΌΘΙΣ :ῤὲ «ὐογα!: 
«οὐνοὸ τιεγε σροάεη ὀξίογε ὁγ ἐδε δοὶγ ῥγοῤδε! 
Οἱ ἰῶᾷς τὰ]υο νυ ὶςι ἴπε νυυῆΐοῦ οὐ ἔμ]5 ΕΡ 5:16 
δοῦρα ἰο τς ἰεδοπίηρ οὗ ργορῃθοῦ να πᾶνο 

ἢ ἷ. 19. [ἴ 5 ποϊθννόσίῃυ (δῖ δῖ 
Ἰπρ οηγ τιόπιίοηβ (νυ. 17) “ἴδε6 ννογάς 
ϑροζξῃ δείοσε ὈῪ ἴ6 Αροϑβίϊεβ." ΗδἊἜ Κποὺν 
δον Ἐπ ΞΕ 11.135 ἰεϊίετ οὗ δὲ Ῥεῖεσ υγρεά οἵἱ 
(μηπείλης 1ῃ6 συγ οὗὨ ργορῆθου, ἀπά ἴοσ ἢἰπὶ 
“ἴδε ποιάς φροίκεη ὉΥ ἴῃ6 ΑΡροϑβίϊεβ "" ἱηοϊυάοὰ 
ἣν οἴβεν ἐχῃοτιδίίωη οὐ [18 γεσϑϑ. 
Δπά [Ὡ9 οοτηαδηάϊαθηῦ Οὗ ὑδθ οζά 

διὰ ΒΑΥΪΟΌΣ ΦῬΏΣΟΌΚΙ ΥΟῺΌΣ δ8ΡΟδ5δ.198. 
τὸ ον άθηςς οὗἩἨ Μ4ϑ595. 5 ΠΟΑΙΙ͂Υ 411 ἴῃ ἕδυουγ 
οὔ γομν (ὑμῶν) ἰπβίοδὰ οἵ ομν (ἡμῶν). 50 δαὶ 
πὸ “5 ἡμϑρ (86 ΑΟΥ͂. ἀπά τέ δ ηΣ Απὰ 
86 Αροϑῖϊοϑ σδῃ τ ΠΕΙῪ Ὀ6 ς4]]δὰ της Αροϑξέϊοβ 
οἵ ἴδοθε ἴο ὑνοπὶ ΠΟΥ ἢδνο νυτϊ θη οσ ργθδοῆ- 
οὐ. Νὸο ἀουδί δ1 Ρεΐοσ πο] υθ5 ἢ! ΠΊ5 61 ἀτηοης 
1Π6 πυπηροῦ οὗ 5ιιοῖ Αροβίϊοβ, Ὀυϊ [Π6 Ῥευβοπβ 
ἴοσ ψῃοπὶ ἢ6 ψγοῖο κῆπον [86 ΕΡ!51|65 οὗ δῖ 
Ῥααϊ (1Ἰ]. 1.5}, δηά ἴο ᾿υάξε ἔτοπι {μὲ πυπΊογοιιβ 
ΔΙ ϑἰοηϑ ἴο 11 ννϊς ἢ ἄγὸ σοηϊδιποα ἴῃ 8. Ῥοῖοσ᾽ 5 
ἢγεῖ Ερίϑεϊθ, 45 νγ)6}} ἃ5 βοθ ἴῃ 15, [ΠΟΥ πιυϑδὶ 
Πᾶνὸ Ὀθεη ἔαπλ Πᾶν τ ἢ (86 Ερ 5116 οὗ δ. } ἀπιθβ. 
ὙΠογοίογο, 85 ἴῃ 1. τό ψ θη ϑρεδκίης οὗ [6 
Τταηϑῆξυτγαίίοη Πὸ ἀἰά ποῖ ΕἸ ΡΙΟΥ 1ῃ6 5ἰηρυΐαγ 
Ῥτγοποιῃ δηὰ 5ΔγΥ, "7 βᾶνθ ποῖ ἕο]]οννοά,᾽" ὅζς,, 
50 Πα ἢ6 5ρϑᾶκϑβϑ οὗ γομγ ΑΡροβίΐθβ, γαῖῃοσ ἴῃδη 
ΤΏΔΚΟ ΔΩΥ͂ ἀιϊγοςῖ τοίογεηςθ ἴο ὨἰΠΊ56 1 Ὁ. 

ΤἼδ σοτηπηδηαπιοηϊ ἰ5 οΔ]}]δὰ ἴῃ [86 οτἱρὶπδὶ 
ἐς {Π6 σοπηηηδπαπιχεηϊ 97. 16 1οτὰ δηά δανίοιισ,ἤ 
δηὰ ἴδ ΜΠ Δηοΐποῦ ροηϊνο ὁ 1Π6 ςοπΠὶ-» 
πιδηάἀπιοηΐ 9 γουγ Αροϑι]ε5." Βαΐ ἴΠ6 ϑρῆϑο 
οὗ ἴδο ᾿ἰδιζοῦ 15 ννεὶ] ρίνοη ΌΥ “Ζόγοωσ. ὍΤῃὸ 
ςοιηπηδηατηεηϊ σλπὴθ σγουρὰ [ἢ6 Α Ροϑίϊοβ ἔτοπι 
ΟἸγβῖ, δηὰ 5 ἴπ6 βϑάπὶὸ ὙΠ Γἢ 8 βροόκεη οὗ 
Ὀείογο ἴῃ 11. 21. 

9. Κροαυΐπς δὶς ἅγ Ἠε διὰβ υϑεὰ 86 
ΒΩΠῚΘ ρὮΓΑΞΘ 1. 20 ΠΟΠΟΘΓΠΙΏΡ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δηὰ 115 
ἰηϊογργεϊδίιοη, δηὰ πον ἴπδὲ ἢδ 5 δρουΐ ἴο 
ξῖνο ννατηΐηρ ἀρδιηβί ἴῃοδ6 ννῇο 5}4]} τος αἱ 
πὸ ποη- Ὁ] πιοηξ οὗ ἴῃ Ῥγοη δα οὐὁἩ (ἢ γϑ 5 
σοιηΐηξ, πα γοροαΐβ ἴΠ6 ννογάβ. Εοσ {ΠπῸ τη 
ἃραίηϑσὶ ποσὰ πὸ τοῖς νοῦ [86 πηθῇ ὑῃο 
ννουϊὰ οχροοῖΐ ρσγορἤθου ἴο πᾶν [(5 ἔπ] Β]τηθης 
ἴῃ 5δἰγιςΐ δοσογά ψἢ ΤΠΟΙΣ ὑγίνδία ἱηϊογργείδ- 
[ἰοῃβ, δὰ ἰζ 1 ννογο ποῖ 50, νου] ά τηλῖκὸ ἰ ἃ 
δτοιιπὰ ἔογ τος ΚΟΥΥ. 

ἐῤαϊ...π| δὲ ἰαε! ἀκαγ.] ΤῊΪ5 οχργοβϑίοη γᾶς 
υϑεὰ ὈΥ ἴῃς ΟἹά Τεβίδπιεπι ννυγιῖοῦβ ἴο 5 ζηὶ 
116 ὁηά οὗ (δῖ ἀϊδροηϑδίίἼοη. ὍὙΒι5 5δ᾽ δὴ 11. 
2, “1 5}4}} οοτηὸ ἴο ρᾷ55 ἐπ ἐδε ἰαξ ἀαγε ἰῃδὶ 
{Π6 τηουηϊδίη οὗ (86 1, οτὰἶδβ Ὠουϑο Ι Ὀ6 
5. ΔὉ}Π15Π6 6.) Απὰ 50 ἰπ Μιοδὴ ἵν. σ (ἴδε 
ΡάγΑ 116] ραϑϑαρθ). ὙΠεη ἴῃ (Π6 Νοὸν Τεβίδ- 
τηθηΐ 1 οσςγ5 οὗ {86 σογηηρ οὗ Οἢγίϑὲ ἰὴ ἴ86 
βἤεϑῆ. Τῆυβ 1 Ρεῖ. ἱ. 2λο. “" Ομγιϑσῖ ψ8ο ἴῃ 
{πε56 ἐπεὶ ἐἰιδὶ ΜΥᾺ5 τηδηϊοϑε ἔογ γου " (ςξ. 
ΗΘ. 1. 2). Βυϊ 5ρΘΟΙΔΙΥ ννᾶ8 [86 ρῆγαϑο, ἴῃ 
βοδ ἔογπι, οπιρίογοα δῆοσγ ἴη6 Αϑοθηϑβίοῃ ἴο 
5 ΣΠΠ {Π6, πο ἀοιιξ δοοη ὀχροςίεα, γεΐυπι οὗἉ 
Οἢγβὲ ἴο Ἰυάκηιεηῖ, θεΐογε ψῃϊο ονθηΐ δὲ 
ῬΑ] ( Τίπι. 11}. 1) δά ἐογείοϊ ἀ {μαΐ “Ἰη ἴῃ6 
Ιλϑὶ ἀδγ8 ρεγουβ {ἰπ|65 βῃουϊα οομγα." Απὰ 
δὲ Ῥοῖοσ δπὰ δὲ [υάς δῆεσ δϊ]πὶ, ϑθεῖηρ (ἢ 6 
βἰψη8 οὗ ἴπ6 ἘἸπ168, σρᾶάκο οὗ ῃὸπὶ 245 πιλδεκβ 

261 



262 

4 Απὰά εαγίηρ, ΝΒεγε ἰβ τὰς ρῥτο- 
Π11885 οὗ 8 σοπιὶηρ ἡ ἴογ βίπος τη6 
[τ ογβ {Ε]] δϑίθερ, 411 τϊπρβ σοπτίπας 
ἃ8 ἐῤέγ τύέγε ἔτοτι τῇς Ῥερίπηΐηρ οὗ 
τς στγοδίϊοη. 

τηδὲ [Π6 {1π|6 οὗ 16 οηὰ ννᾶ5 πεᾶσ. Απὰ ἴδεῖο 
σδη δ6 ΠΠ{Π|6 φυσδιίίοη τΠ4ῖ ἴπόϑ6 Α ροβϑίϊεβ ὃ6χ- 

ἰοὰ ἴΠ6 βοςοηά σοπιηρ ψοι]ὰ ποῖ 6 Ἰοὴν 
ἀεϊαγοά, υξς Ὀοϊῇ δῖ Ῥδμ] ἴῃ δϊ15 δεοοῃὰ 
ΕΡίβ(16 ἴο ἴμο Τ μεββδοπίδηβ δηὰ 81 Ῥείεσγ ἤθῦε 
ἰπάϊςαῖο 6 ρτοροῦ ϑρίγιῖ ἴπ νυιϊςἢ σις 6Χ- 
ροοϊδίομϑ ἡνόσὰ ἴο Ὀ6 εηἰεγίδιπθοα. Μϑη Ψψεγα 
ποΐ ἴο {πηκ οἵ Κπον της {{π|ὲ5 Δπἃὰ 968 5Οοῃ8. 
νι Οοά ομε ἀδὺ 15 ἃ5 ἃ (μουβᾶπά γϑδγβ, 
δὰ ἃ [που γϑᾶῖβ ἃ5 οὔθ ἐδὺ ; δηά 1 Ηδθ 
Ὀτγίης ποῖ ἴδ οπά δ οηςθ, ἰἴ 15 Ὀδόδυϑα Ης ἰ5 
Ἰοηρ-ϑυβεγίηρ, δηά νυ] ἢ} ηοΐ [δὲ Δηγ 5ῃοιι]ὰ 
Ῥοεγιϑἢ. 
ἸΟΟΙ ΘΓ 8 .ῥα]] εογπς ὙΛΌ8 ἸΔΟΟΊΚΟΣΥ. Οὗ 

ΒΌΟΝ ΤΔΟΟΚΟΙῪ ἢ6 κῖνοβ ἃ βρθοϊπιθη ἴῃ {πὸ ποχίὶ 
γ656. ὙΠῸ ψψογάϑ τεηάογοα "" νἢ πος ΚΟΥ ᾽" 
ἃτὸ ποῖ ἐουηπά ἴῃ ἴπΠ6 Τοχί. Ἀδο., δηά [Π6 
ἸΟῸ ἀοεβ ποῖ οσουῦ οἰϑεννῃεσο ἴῃ ἴΠ6 Νὸνν 
Τοβίαπηοηξ, θυ ἴπ6 Μϑ5. ονϊάδηςσο 15 50 δ γοηξ 
ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἴποπι, ἰμδῖ ΠΟΥ ἀγὸ τϑοεϊνεα ΟΥ̓ 
41}1 πιοάογηῃ οἀϊΐοτβ. Βεϑβίἀθ νυν ϊςἢ ΠΟΥ ἅττα Δῃ 
ὀχραηβίοη αυϊδ ἰη ἴηε Ηδῦτονν βἔυ]θ, οὗ νης ἢ 
1Π6γ ἃγΘ 50 ΤΏΔΩΥ ἴγᾶςσδϑ ἴῃ {Π6 Ερίϑ[]16, Τῆς 
ννοσὰ ΓῸΣ “ὁ ΤΟΟΚΚΟΥΒ ̓" 18 ΟΠἿΥ ἤογὸ δπὰ ἴῃ (ἢς 
ΡΆΓΔ]]6Ι ρ]ᾶσθ ἰῃ 8.1 [πάθ, ὙΠῸ Τμαγδαοίογβίς 
οὗἨ (ἢ πιοΟΚΟΓΙΥ͂ 565 ἴο ὕ6 (παῖ ἴΠ6 πηθη 
νου]ὰ ῥγοΐεβϑ ἰποπιβοῖνος νυ] ηρ; ἴο δοςερὶ 4]]} 
τηδϊ ννᾶ5 τοϊὰ {πδπὶ ἐοποογηϊης (δ γϑί, 1ξ ΟΠ]Υ͂ 
ΠΕΥ οουἱὰ πᾶνε ἴδο ονυϊάθπος ἴοσγ 1 ἔγασηθά 
δέον {Ποῖγ οὐ ἀοβίγο. 

«υαἰξίηρ αὔεν {δεὶν οαυη ᾿9..] ΑἸὰ ἀοπιαπά- 
ἱπξ ονϊάθηοθ δοςογάίης ἴο {πεῖ οὐνὴ ἢολιῖ β 
ΔΠΟΥ͂ ἰῃ σοηθεησοπςθ. Βῖ ὈΥ τϑᾶϑοῃ οὗ 0]- 
Ἰοννίηρ; {παῖς οννη ]ιι5ῖ5, [ΠΘῪ ννεγα ἴοο ὈΪ πὰ ἴο 
ἀΐδοογη (ἢ6 {π|6 παΐιιγο δηὰ βίρῃβ οὗ Ομ τ σι 5 
κἰηράοχῃ. 

4. 41π4 “αγίπρ, ἤξῥεγε ἐς ἐδὲ ῥγορπίτο 9 δὲς 
εογηέμρ 7] [ἢ 186 5ρ! ξ οὗὨἨ [ἢοϑ56 πγεπιϊοηθὰ ἴῃ 
Ιβαιδἢ (ν. 18, 19), “0 ἄγαν ἸπΙ ΖΌΠΥ 1} 
οογάϑ οὗἩ νϑδηγ, δηὰ 5 45 ἴ νγεγα ἢ ἃ οατί 
ΤοΟρΡΟ, Ψῆο 540, 1,εἰ Ηἰπὶ πιᾶκὸ βρεοὰ δηὰ 
μαϑῖθη Ηἰβς ννοσκ ἰμαῖ νγῈὲ ΠΙΔΥ͂ 866 11." Ορ. 
7ετ. χυ!. τς; ΕΖΟΚ. χιϊ. 22, 27. 

,,γν ἴτοια 89 ἄδν ὑμαεαῦ 2ῤὲ Μαϊδεγ: 4} 
ααἰφοΡ)]Ὶ Α5 ἴἴ 5 1πΠ6 βοσοηὰ σοπηηρ οὗ Ογιϑῖ 
νν ὮΝ. 15 ΠΟΓΟ βροίκθῃ οὗ, δῃἀ 25 ἴ86 Ἔχροεοϊδίίοῃ 
οὗ (μαῖ Ἄσοπιίηρ σου]ὰ ΟὨΪΥ αν Ὀδδη οπηἴοις- 
ἰλποὰ 5ἰποθ Ηἰς δϑοθηβίοῃ, δπὰ ἴδε Ῥγογη θα 
οὗ ἴδμδ δηρεὶς ἴῃδὲ δ βου] ἃ σογὴθ ἀραίη, ἴῃ 6 
ἔλίΠοῖβ βοσα βροόκθὴ οὗ Ἵδῇ ΟἹΥ͂ ὃῈ ἴπε ἤγϑὶ 
σηπϑείδη βοηογαίίοη. ὙΠ 65Ὲ δὰ Ἰοοκοά ἴογ 
δηὰ πο ἀοιυδῖὶ οὔϊορη πιδὰθ τποπίοη οὗ ἴῃς ἃΡ- 
ργοδοβίηρ Αἀνεπῖ, Ὀυῖ {ΠΟῪ Πδὰ ἀἰϊοά νδουΐ 
βροίηρς ἰἴΐ, δῃὰ [6 τηοςκοῖβ πὸὺν ὈΘμοϊὰ 4]] 
τηϊηξ5 51}}} σοητιηρ, ἀπά {Π686 ἔδί μου ἴἌκθη 
ΑΥΑΥ ΜΠ Ὠοροβθ πη] Π]|δὰχῳ πὰ 950 {ΠοῪ 
ΤΔΟΟΚΙΠΡΙΥ 541ἀ [8δὲ [6 σοπληρ ννᾶ8 ΠΕΥῸσ ἴο 

1. ΡΕΤΕΒΝ. 11]. ἶν. 4, 5. 

ς ἔογ τὴ 8. πὲ νν ΠἸΠΡῚῪ ἅτε ἰρ- 
πογᾶπηῖ οὗ, τπδὲ ὈΥ͂ τῆς νγνογά οὗ (ὐοά 
τ(ῆε Ποάνεῃβ8 ψεῖε οὗ οἷά, δπά τῃε 
οδγῇ  κἴδπάϊηρ οὔ οὗ τῃε ννδῖθγ δηὰ 'Ότι 
ἴῃ τῆε ννλῖεγ: ὥδὰ 

Ὀ6. ϑίορβοη ννὰβ ἴΠ6 ἤγϑί οὗ ἴβοϑε ννῆο ᾿δά 
“ὁ Δ Π|δ δϑίθορ," δηὰ δἊσ ἷπὶ δπιὸθ ἰδὲ 
Ὀτοίμον οὗ Ϊ]ομη, δηὰ ποθὴ ἱμαΐ οἴμοσ [π|65, 
16 ὈΙΘΠΟΡ οὗ [654] 6 πὶ, δηα ΠΊΔΩΥ πλογὰ νου] ά 
ΓΑῊΚ 85 “" [δι μουβ᾽" οὗ [6 Ομ γϑιδν σογατη 
νόθα πδηγθβ8 ἢάνο ηοΐ ὕδθῃ ΨΎ θη ἔογ 8, 
Ὀυΐ νγῆο νεσο ννὲ}]] πον ἴο ἴπ6 Οδυγοδδβ. 
1 1656 τηδῃ ἢδὰ ἀἰθά, δηά [86 Α ἀνϑηΐ ννᾶ5 ποῖ 
ζει νγὰ5 ἴποτθ (ἀϑκοὰ {696 ΠΊΟΟΪΚ6Γ5) Ἔὐοῦ [0 

δὴ Αἀνοπίὶ 
αἰ ἐῤίγισ, εοπέμο ὦ, 4867 «ὑτγὸ ζγονι {δὲ 

δερσίνρείη 977 δὲ ἐγεαϊοπ] ΤΙ 506 Π15 85 1. νυ ἢ} 
το]οσηρ ἴ86 ἢορε οὗ (Ὁ τιϑῖ 5 τείυττι, ἴΠ6ϑε 
ΒΙΠΠΘΓΘ 4150 δά τοϊοςιθά [86 ΟἹὰ Τοβιίδυμοπὶ 
τοοοτά ἴοο. ὙΠΕΥ γεγο οἵ ἴδοϑο, 1 ἀρρϑᾶγϑ, 
Ὑνῆὴ0 τηδϊπίαϊηοὰ ἐμαὶ Οοά ἀϊά ποὲ [ηΐεγροϑὲ 
ἴη {π6 αἴαιγβ οὔ πη δηὰ πδὔοηβ. Ηδσ μιδὰ 
σγοδλίοα ἴῃ6 ννοηὰα δηά ρίνθη [ἴ ἃ ἰὰνν ([Π}5 πε Ὺ 
τηῖρῃξϊ δάπι), Ὀυΐ 1 νγᾶϑ ὑπομαηρθαῦθ. ΤΠ 
Κη; ψΒϊοἢ νγᾶθ, ννὰβ ἰδαῖ ΒΓ ἢ νοῦ [δά 
Ὀδδη δἰποθ {πΠ6 ογεδίίοῃ, δηὰ νν ἰςἢ πον ἴοι 
ἐνοῦ ννου]ὰ Ὀ6. 

δ. Εὸν ἐδὶς ἐδὲν ὙΔΊΓΆΛΙΥ Τοσκοῖ. Τῆκ 
ΤῊΟΟΚΟΥΚ ἢανο δροΐίκθη οὗ ἃ}} [5 85 ὑπομδηρο 
ἔτοπὶ (ἢ6 στοδίοη οὗ ἴπῸ "νου, Τῆς Αροβίϊε 
Ὀγίηρβ δῇ δχδίῃρίθ ἴο γεζαϊο ἔμποπι, δηά ους οὗ 
νιςἢ, δά 18 ποῖ Ὀδδη ἔγοῃι νυ] δ} Ἰεπογάδηοα, 
ἘΠΟΥ πλυϑσὲ ἤανο Ὀδοη ΠΟ ΞΟΙΟΙΙ5. 

ὃν ἐδὲ «υογά οΓ) Οο4] ΑἸ]υάϊπρ ἴο Οεη. ἱ. 
ό, ο, ννῆογο [86 Ἰδηρυᾶρε ρῖνοβ ϑοπὶθ νγιγαηῖ 
ἴογ πὸ οὀχργεβθίοηβ υϑοὰ ὈοΐϊΪῇ Βεγε δηὰ ἰῃ 
{Π6 Ῥϑαὶπὶ5ς αυοϊοά. Ὑπὸ νγαΐογ σονογεὰ δ] 
[Πϊηρ5, δηὰ ἰτοπὶ ἴπ6 πηι οὗἉ ἴδοι ἴῃ6 ατγ 
ἰδηὰ ἀρρεατοὰ δ ἴῃ νοζὰ οἵ Οοά, δπά Ὁγ ἴδε 
5816 ὑγοσάὰ νγοῖο βορασγαϊθα ἔτοπὶ θᾶςἢ οἶδβεγ 
[Π6 ννδΐογβ ἄῦονς, δὰ ἔμοϑα υπάσσ ἴῃς ἤπηᾶ- 
τηθηΐ, [{ 15 ἸΠῃ ἴο οὔϑετνο [μδὲ πο μεσ 
Οὐομοϑὶβ ηογ πὸ Ερ 5116 οὗ δῖ Ῥεῖοσ νγᾶβ νυυγιτεη 
ἴο δοὸ Ὀεγοπά ἴδε ἰάθ85 οὗ [ποθ ἴοῦ Βοϑὲ ι.8ὲ 
ΠΟΥ ψόγο ᾿ἰπἰεπάθα. ΜῈΝ ἴο ἴδε 
ἔογπιοῦ ἰἴ δὰ5 Ὀδθη Δουπάδηῖ  σδονσ ἴδδῖ 
βοϊθηβς δάνδηςοπηοηΐ δλ5 δίκη ποϊῃῖηρ ἔγοῦι 
Π6 ἴπι6 ψοτί οὗ 1158 ἰδαςῃίηρ, [μου ΡὮ 11 ΤΑΥ͂ 
ΟΧρτοβα ννῆδῖ 5 ἴπογὰ σοοοσγάθα ἰπ πιογὸ ἱεςὶ- 
ὩΪΟΔ] τουτὶ οΪ ΟΡΎ. 

τπδὺ ΆΘΙΘ ἯΘΙΘ ΒθδυθΩδοῦ ο]Ἱά. ΤΈΣ 
Ρίυταὶ 15 ἃ τεργεβεηϊδίίου οὔ ἴπε Ἡεῦτονν ποτὰ 
ἔοσ “" βουδῇβ ᾿" Ὑνῃς ἢ 15 αἰννᾶγϑ ἃ ρὶυτγαὶ ἔοιτῃ. 

ΤΠ6 ἢράνοηϑ ἢδΔά οχίϑῖοα, δηὰ {πὸ δαστῇ ἴοο, 
Ἰοηξ ἂξοβ Ὀείογο {πὸ βοοὰ, ἀπὰ πιο δὲ δαὶ 
ἔἴπιθ τι ρξ πᾶνο μεϊὰ ἴῃ βδᾶπιθ ποίους (μδὶ Δ}]} 
πίη; 5 ἰὴ τὴ6 ννοτϊὰ ψεγε υποδαηρρ. Βαῖ 
ἴῃς ἢοοά οπ6. ““Οοὰ Ξραγϑά ποῖ ἴδε δησιεηῖ 
ννογ] ὰ " (1. ς). 

ΟΥ̓ οἷα (ἔκπαλαι) 15 ἃ Ῥεϊπο ττοσὰ οὐἱγ 
ἰουπά Βοῖὸ δηὰ ἰῃ ἰϊ. 4. 

διά ᾿Ὁ89 θα. Θοτηνδούθαοαυ οὗ ὙΔΊΟΣ 



τ, 6---ο.] 

0 ὙΥΒΕΓΕδΥ τὰ νγοῦ]ὰ τηδὲ τἤθη 
νγ25) δείηρ ονεγβοννεά ὑἱἢ ννδῖογ, 
ΡΕΠΘΠ Θά : 
7 Βυῖ τῆς Πελνεηβ δηὰ τῆς βγῆ, 

αι ςἢ ἅτ πονν, ὈΥ τῆς 58δῖη6 νγογά 
Ἅε κερὶ ἰπ βἴογθ γεβεγνεά τἱπίο ἢτγε 
λραίησὶ τῇς ἀδγ οὗ Ἰυάἀρηηεηϊζ Δπα ροῖ- 
ἀϊίοη οἵ ὑπροαΪΥ πλεη. 

διδδι εἰ ΤαῖοΣ. ὍΤῃε Αροβϑίΐο βρϑαῖκβ ἴῃ 
ἴδς ἰλησυδσε οὗ ᾿Ὠανιὰ, 5. χχὶν. 2, "" δ δαίῃ 
ἰουπάοἠ (1Ὡς σοῦ] }) ὕροῦ ἴΠ6 5.45 δηά εξίδ- 
δικοποά ᾿ὸ ὑροη [6 Ποοάς,᾽ δηὰ ϑ. Ἴχχχυῖ. ό, 
“Ἣς ετἰείοδοά οὐδ ἴῃἢ6 φἀπῖῃ ἀῦονε (ἢ6 
Ἐλίεγο." 

θ. ΒΥ ΒΟ 8:8. Το Οτεοκ 15 ΠΟΓῸ 
Ὦ ἴδε οἰυγαὶ δι᾽ ὧν, ἀπά πεῖ μδᾶ5 ὕδεῃ πὸ 
ΝΌΙΣΙ δηϊοοράσηῖ, Βιυῖ [δ τείδγσθηοο οὗ ἴΠῸ 
ῬΙΟΠΟΟΠ 9005 ἴο Ὀ6 ἴο ἴΠ6 υγὶς6-πηοητὶοποά 
ἘΔίΟΓ οὗ ἰῃς ργουϊουβ νεῦϑο. ΤῸ ννδίοτϑ αῦονθ 
(δε πηδηηθηΐ δηά ποθ υὑπάογ ᾿ἃ νγοσο 4Π1Κ6 
ἐαρίογοά ἴο Ὀππρ δϑουϊ ἴΠ6 ἀοίυργε. ὙΠῸ 
ἰουηίδίης οὗ 1) γτοδῖ ἀδθὲρ νγεσὸὸ Ὀγόκοη ἢ 
δικὶ (ὃς τιπάοννϑ οὗ μβοάνθη ὑγογα οροηδά, 
δὲ «υογίά δαὶ ἐδεπ «υὐα.}] {δὲ «υογίά (κόσ- 

μο:) πιυσῖ ὈῈ υϑοὰ δετα ἴῃ ἃ 1] πηϊεαὰ ϑεηβε, ἴοσ 
ἸΠΞῚ5 ΟὨΪΥ ἴδε ἰδ Δηῖ5 οὐ ἴῃε δου [παῖ 
μηρῦοὰ, ΤῊΣ ἀδϑδισυςτοη ννὰ5 ποῖ [ἶκὸ [δὲ 
ἈΒΙΚὮ ἰ5 ἴο οοηε Βεγεδῆεσ νβοη "ἘΠ 6 Πεᾶνθηβ 
ὑείησ οἡ ἤτθ 5}8}} θ6 ἀϊβϑοϊνοά," 
ὑεῖ, ουογβοαυεά «υἱϊδ «υαΐεν, ῥεγϊδεα] 

Τῆς γεῖγ εἰεσιθης ουἱοῦ τυμῖο ἢ δηᾶὰ πιά ςξ 
τα ἢ ἴῃς ἐλ δὰ Ὀδθη σοπιρδοίοα νγᾶ5 6π|- 
βογοὶ 25 ἴῃς πηοδῃβ οὗ 115 ἀεβίγυςϊοη. Απά 
᾿ 5 ρλίποὶ Ηἰπὶ ἴΠ656 σηοσῖκοῦβ βοῦς, δἱ 
πῆοθς ποτὰ [86 βδπιθ Δρθῆςίεβ Ὀδσοπιθ, 80- 
ὐγδϊης ἴο Ηἰ5 ψνῖ}}, ογοδίνο οσ ἀεβίγαυςξῖνο. 

Ἵ. Βμὶ δε Ἀθαυθηδ ἰμδὲὶ ΠΟῪ δΧΘ. 
ἰᾳ οοπιγαά σι ποῖίο ἴο ἐπδ ““ἢδνν Βεᾶνθῃβ " 
ϑροζεη οὗ εΐονν 'ῃ ΨΟΓΘΘ 1 2. 
απά (δὲ εαγίδ, δγ δὲ “ἀγιὸ αυογά ἈδΥΦ 

δεθ8 δίοσθὰ ἼΡ Ι͂ῸΣ 711.06. Ηδφγὸ 50ΠῚ6 
ἀΙβοΠ.ε5 τοδὰ “ ΟΥ͂Τ ἢἰ5 νρογτά."" [{ πιᾶκοβ ἢ 
ἀδέτεποα ἴὸ ἴῃ ϑεπϑθ. Τμμια δγρυπιθηξ ἴ5 ἴπαΐ 
δ 1 ἴῃς ποίεε τνοσ]ὰ, Ἵγεαϊοα ὉγῚ Οοά β 
ποτὰ, ἴβοτὸ υυᾶς, ουθῃ ἴῃ 186 πιδίοσία]5 νυ πογοοῦ 
ἧς ξὐτἢ τᾶς οτεαϊοά, ἃ πιεᾶπβ ὙΠΟΓΘΌΥ ἰΐ 
ΟὐἹὰ ὃς ἀεξίγογοὰ, 5οὸ Βογθδῆεσ ἔπῸ μεᾶνεπβ 
ἐκὶ (ῃς βτἢ ἅτε ἴο ὃὕὉ6 ἀεβίγογοά ΌΥ {παῖ 
οἴδατ εἰεπησηΐ τυ ἰςἢ πονν ἰοπά5 50 τις ἰο 
ὑκτ ςοπεετνδίίοα, Ὑδδῖ [86 δυΐυγο ἀδθῖπις- 
χη οὔ [86 νου] 58.811] δες ὉΥ ἢἤτε ςἔ. 154]. ᾿χνἱ. 
1: Ὅλη, νῇ. το, ἀπά εβρθοῖδ!γ Μαὶ. ἵν. 1, 
Τὶς ἀλγ [μὲ σοπιεῖῃ 5841} δυσπ ἴμοπὶ ὑρ." 
ἀπ Ῥοϊηΐ ῃδὰ Ὀθοη ρίνθη ἴο 11] ἔδεβϑθ ρῥγε- 

Διοης ὉῪ 1Π6 Ἰλησυάσο οὗὨ οὐγ 1,ογὰ, Μαίϊ, 
ὯΙ, 29, πὰ Οἴδοτ 5' ΠΊΠ]ὰΓ ράβθαροϑ. 
[τς ρακεῖδίς, τπουρῇ ποῖ 30 βαιἰβξδοϊοσυῃ, ἴο 

ἐρρῆθ ψταν ϑμθὸν βτο," δηὰ θη 186 56η986 
' ἈΘΕΠΟΥ͂ νγ85 Αἰγεδυ ργεραγεὰ 

ὉΥ ΜῈ κἢ ἸμῪ βδουϊὰ δὲ ἀεβίγογοά. [ἱ ἰβ 

11. ΡΕΤΕΚΝ. ΤΙ. 

᾿μάσηιεη 

8 Βυῖ, θεϊονεά, ὃς ποῖ ἱρπογδηῖ οὗ 
τη15. οπς τῃΐηρ, παῖ οπα ἋΔΥ 1: ἢ 
τῆς Ι,οτὰ 285 ἃ ᾿μπουβαπὰ γεδῦβ, δπά ἃ 
τΠπουβαπά γεδῦβ 8 ομδ ἀδυ. 

9 Τηε [μογά ἰ8 ποῖ εἰδςκ Ἴοποεγη- 
ἱηρ' Π18. Ῥγοῃλῖβθ, 48 5016 6 Τουηῖ 
Βἰδοῖζπα55 ; δυῖ 5 Ἰοπρϑυβεγίηρ ἴο ι15- 
ννδά, ποῖ Πρ τῆλι ΔΠΥ 5Πῃου]ά 

δεῖῖοσ ἴο ἴδκὸ πυρὶ ΜΠ ἴλ6 νογ νυν! ἢ ῥστο- 
οράδϑ τἴ, ἴῆδη ἴο τοηάοσ ἃ5 ἴ 6 ΑΝ. ““τὸ- 
βεγυθά υηΐο ἤτε δρδίηϑδί {πΠ6 ἀδὺ οἵ ᾿άρτηθηῖ." 

ὈΘΊΩΚ γχϑβοσυθά βδβδϊῃδὺ δὲ 447 οὗ 
ἐ απμά ἀοαεϊτυοιίοι ο77 “σοί »ριέρι. 

Απά «αἵ μαΐ ἀδΥ ποῖ ΟὨΪΥ 5841} {πῸὸ εαγίῃῃ Ὀδ 
ἀεϑίγογεοά, Ὀυϊ 1πΠ6 ση 5}}4}} Ὁ ἀλγοηθά, ἐπ 
ΓΏΟΟΠ 50}} ποῖ ρίῖίνο ἢθγ ᾿ἰρμξ, [ῃ6 σἴδῖβ 5})4]} 
[Δ}} ἔγοπι ἤδανεη, δηὰ {πῃ ρονγοῖβ οὗ {μ6 Βεὰ- 
ὙΘΏ5 5}8}} Ὀ6 5ῆακθη. ἢ 5 5}4}} Ὀ6 ἴῃ6 Ὀἰγιἢ- 
ΟΑΥ οὗ ἴθ πενν ἤεδνθηβ δη ἴδ ποὺν δαγίῃ, 
νΒογείη τ Ὠϊθοιιϑη 655 5}4]} ἄνν οὶ], τὰς ππροάγ 
ῃανίηξ ὈδΘη ϑυνορί ἀννᾶγ ΠῸΠῚ ἰΐ 45 ἴῃς 5ἰπποῖβ 
ἔγοπι ἴΠ6 ννοτ]α Ὀεέοτγο πὸ βοοά. 

οἰ ἼΤἢς ἀεσκίγυςίίοη οὗ ὑπροῦ]γ τδη ᾽ 5 οχ- 
Ὀἰαϊποὰ (2 ΤΒεβ55. 1. 9) 48 Ὀεΐης νου “ ὉΥ 
ἴῃ6 ἴαςε οὗἩ [μὲ [οτὰ δπὰ τὸ σίογυ οἵ δὶ5 
τα ἢ, ἤδη 6 5}}8}} σοῖο ἴο 6 ρ]ογιβεοά ἰπ 
ἢϊ5 βαϊπί38,᾽" }ι.δῖ 45 (2 ἼΠ655. 11. 8) ἴΠ6 ἴδνν]θβ5 
ΟἿΘ [5 5414 ἴο Ὀδ6 5141 ὁ" νυν τ (86 Ὀγρδῖῃ οὗὨ ἢ]5 
του, δηὰ Ὀγουρῃϊ ἴο πουφῆϊ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 τηδη]- 
[εϑίδιοη οὗ ἢϊ5 σοπιίηξ.᾽" 

8-..-19ὅ.. Τῆὲ Αροβίϊε κίνεβ δηοΐῃοῦ ἄἀγρὶ- 
τηθηΐ ἀρδίηϑδί ἴη6 πιοσίκοσβ. ῬΤιπιθ 15 Ὧ0 Ε6]6- 
τηθηΐ ἴῃ ἴπΠ6 σουηϑεὶς οὗ ΗἸἰπὶ ννῆο 15 ἔτοπι 
ΘἰΟΓΠΠΥ ἴο εἰογηῖγ. ΝΏοη Η!5 ργουηῖϑθο 566 ΠῚ5 
ἴο ἰΔΙΤΎ, ἴξ 15 ΠΊΘΥΟΥ ψνςἢ ΠοϊΪά5 Ὀδοῖς Η!8 
Ἰληά, Ηδς ν}}} ᾶνθ 411 πιθη ἴο Ὀ6 ϑανθὰ, Βιι 
(ῃς ἀΔΥ οὗὁὨ ἴδε ,ογὰ ψ}1}} οοπὶς συ άσηὶ!γ, δηὰ 
1ῃ6 ἀεδεπιςζίοη ΌΥ ἤγο 5141} σοπὶθ ἴο ρ455 85 
Ομηϑὶ ἑογείοϊά. Ὅῆο τπουρῆϊ οὗ {Π|5 σΒῃουϊά 
Ὀ6 δὴ ἱποεηΐϊϊνο ἴο βοῦν ᾿ἰνίηρ, δη ἃ βρθοὶα! }ν 
50 υπίο ἴποϑα Ο ΙΟΟΚ ΘΑΥΠΟΒΕΪ ἔοσ 1Π6 
δι Ιπιεπς οὐ Οοάΐβ ργογηῖϑο οὗ ἃ πὸνν πϑάνθῃ 
δηά ἃ πον δασῖῃ 'ἴῃ ὙΥΒΙςὮ ΟἾΪΥ ΤΣ ΘΟ βη655 
5}4}} ἀννε]]. 

8. ΔΒμὶ ζοτεοὺ ποῖ 15ὉἈ}18. 059 ὉῬδῖμξ, 
δείουεά. Βε ποῖ γε [ἰκὸ ἴπ656 πλόσκεῖβ, ἐογχοῖ- 
Δ] οὗ ψνῆδὶ [6 οἹάον ϑογρίυγεβ 5δῃουϊὰ δνθ 
ἰδυρῆς {μεπ|.0 ΤῊ δ᾽] υϑίοῃ 'π [Π6 νοῦβθ 15 ἴὸ 
ῬΞ, χο. 4, “Α (πουβξαηὰ γεοᾶγβ ἰῇ ΤΠῪ 5 δξ 15 
Ὀυξ 45 γεοβίογάαυ." ἔΕογ Οοὰά {ϊπ|6, 45 πιδῃ 
τοραγὰ τἴ, οχιϑίβ ποῖ. 80 Ηἰ5 ἀοίῃξβ σδπηοῖ 
Ὀς 5ι:0] ςϊοά ἴο Βυπιδη 5ἰαπάλγάσ, 

Θ. δὲ Ζονγά ἱ: ποὶ εἰαεά, κε. ὍΠὸ ἰάθα 
ννςἢ (ἢ Αροβίϊο ἀδϑίγεβ ἴο ὄχργθβϑθ 15 (ῃδϊ 
(Π6 οτὰ, ψγῆο [45 τηδάθ ἴδῃς ὑγοπιῖϑθ, ἀ065 
ποῖ, ἴὺγ ΔηΥ͂ τεάβοη οὗ Ηἰβ οὐνγῃ, ἀδίδ {πῈ 
ΒυΙΒΙ πιοηΐ ἐμογθοί. 

4. :ο07»16 »ιοη εομπὲ «ἰσελπε. ΨΝΏΙςοΝ ψνου]ὰ 
Ὀὲ τδδῖ τη πιῖσῃς ΡῈ ἰδγὰν ἴῃ δ] Θ]Ππς τπδξ 
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Ρεγ8ἢ, δυς τῆδῖ 41] 5που]ά σοπὶς ἴο 
τερεηΐδηςα. 

Ιο Βυὲ τῆα6 ἀδγ οὗ τῃε [],ογά 
ν}} σοπ!ς 45 ἃ τἢϊοῦ ἴῃ τῆς ηἰρῆς; 
ἱπ τὲ νοῦ τὲ ἢδάνεηβ 582]] 
Ρᾶ38 ΑΥΨΑΥ ΜΠ Δ ριεδῖ ποΐβα, δπά 

ΠοΥ πδὰ ρτοπιϑοὰ Ὀδοδυϑο ΠΟΥ ψου]ὰ σαὶη 
Ὁγ ἴπε ἀεῖαγ. Οοά ἀοαὶς ῃοῖΐ 50 ψ ἢ πηεῃ : 
ὙΠοη Ηθ ἰ5 βἴονν, ἴἴ 15 (μαῖ ΠΟΥ τλᾶὺ Ὀ6 (ῃς 
ἘΔ ΠΟΓ5. 

ὀμὶ ἐς ἰοπρ ει )εγίηρ Ι0 Ὑ ουὐ-αυαγ)] ΑἹ] ἴδε 
Ὀεδῖ δι Πουι 165 ἄγ ἰῃ ἕάνουσ οὗ [6 Ῥσγοπουῃ 
οὗ (ἢ6 βοσοηὰ ρεσβοῃ. 

Οοὐβ ἀεἶαγ οὗ {86 ἀδὺ οὗ ἰυάρτηοπξς 15 δΔῃ 
ΠΙυϑιγαϊοη οὗ ἐμαῖ σπαγαςίοσ 'ἰῃ μ ἢ Ηδ το- 
νοδὶοὰ Η!πΊϑο] ἢ ἤθη δ ρτοοϊαϊπιοὰ Η15 ΠΔπΠὶ6 
υπΐο Μοϑθος (ἔχοά. χχχῖν. 6), “ὙΤἢς 1 ογά, 
ἴΠ6 1,ογτὰ Οοά, πιογοῖδι! δηὰ στδοίοιβ, ἠοπσ- 
“εεγίης," Ὀυϊ Ἔνθ ἴδογο 1 [5 δά δὰ ἔον [6 
ὙΥΑΓΠΙΠΡ ΟὗἨ Ττλοσκοῦβ, “ὁ [δῖ νν1}} ΌΥ ὯΟ πιδδης 
οἶοασ {πΠ6 φοΠγ.᾽" 

ποῖ ἀθβισῖπε δαὶ ἀηγ “δομΐά ῥεγ Ὁ] Μδῃ 
δοίην δἰϊοννθὰ ἔγδο-νν"}]} Ἰῃ Ὦ]8 ΔοίΟηΒ ΠΊΔΥ 51η, 
δηά τπουζ Οοά ράνὸ πιδη ἔγοθνν}}} δηὰ πιυϑέ 
βάν ἕογοβδοεῃ τῃδί 6 ψουϊά [4], γεῖ 1 ννὰβ 
ποῖ οὗ Οοὐ 5 νν}1}} {παΐ δ {8]]͵ δηὰ ἃ γγὺ νγᾶβ5 
Ῥιοραγοὰ δὲ οηςθ ἔογ ἢἷ5 γοάεπηρίϊοη ; δηὰ [815 
τον ςίοη ἀθοίαγος {πὶ ἔτοπὶ ὀνοσϑῖηρ Οοά 
[μι Ὀεεη ἴπ6 5ᾶπι6, ποΐ ἀοδί την [πα ΔΠΥ 5ῃουϊά 
Ροπβῃ, θυϊ οἰεγίηρ ἴο ἴῃς 816 τἴπΠ6 ννὰν οὗ 
10. 

δὲ! ἐδαί αἱ «ῥοιμίά εονιο ἰο γερεπέαποο] δὶ 
Ῥδὺὶ] (1 Τίπι. 1ἴ. 4) 58γ5 (6 5Δπ|6 'π οἴου 
ννογάβ, “δ υυ]οῖ (δὲ 41} πιθὴ βῃοιυϊὰ Ὀδ 
βανεὰά δηά Ἵοοπὶὲ ἴο τῆ6 Κπον θοάρο οὗ {Π6 
γι." Απηὰ 186 νγὰγ υπῖο {ῃ]5 ““ Κπον]οάρο 
οὗ {πε (γι ᾽ 5 ὈΥ τεροηΐδησς (2 Τίπι. ἰἰ. 2), 
Δηα 1:15 γερθηΐδησο ἰ5 ἴδε βῆ οἵ Οοά, υ. Ης 
οἴἴδεγβ ἰὶ ἴο 41} ψῇῆο ν}}}] δεςορί 1. ἊἡΑπὰ τ} }5 
'5 Ὠιηϊοα δὲ ἰπ ἴῃ6 ννογὰ χωρῆσαι, ἡνὨϊςἢ 15 ηοΐ 
(ἢ6 5ἰπιρῖθ ννογὰ “"ἴο ἼἽοπιθ,᾽) δι ςοηπίδιηβ ἴῃ 
1.561 τῃ6 ποίΐοῃ οὗ “" ορθηϊηξ ἔοσγ [ἢ6 γϑσορίϊοη 
Οὗ Δηγ μη ,," ἀπ 50 βῃονίηρ ἃ σεδάϊποβϑα ἴο 
δοςθρῖ [ἰ. 

10. Διὶ δὲ 4αγ οὔ δε 1ογ 4] ὙὍΠα Ἔχργοθ- 
βίου 15 σοπηπίοη ἰηῃ ἴῃ6 ΟἸ]ά Ταβίαπιθηΐ ἴο 
5: ΡΠ ἴῃς δάνεηϊ οὗἨΠ6 Μοϑϑιδῃ, δηὰ 15 ἔουπά 
ἔἴτοπὶ ἰβαδῇ ἴο Μαϊίδοςι, ι5112}}}7 σοπηροϊεά 
νὴ τῃ6 ᾿Ιάφὰ ἰδαῖ ΗΙ5 σοπιϊηρ νουϊά Ὀδ6 8 
ἔπι οὗ Ἰυάρτηοηί. [πῃ σοηθοησοπος ἰζ νγᾶβ 
ΤΟΔΟΪΥ δάοριεοα ὈΥ ἴῃς Νὸν Τοβίδιηθηξ νυτιἴεσο 
(. ἼΒεβ5. νυ. 2), δηὰ αἶϑο [6 ἔοστη “πὸ ἀδὺ 
οὗ ΟὨ γῖϑῖ,᾽" ἴο ϑ'ση γ ἴ86 βεσοπὰ Αἀνεηὶ (οἴ. 
1 Οὐογ. ἰ. 8; ῬὨΠ]. 1. 6; 2 ΤΏ655. 11. 2). 

«υἱὲ οοριό ας α ἐδί. 7) ὝΠο Τεχί. ρος. 
δα ἀ58 ἐν νυκτί, Ὀὰϊ ἴπ6 Ὀοσί δυϊμουίεϊε5 σγεὐεςῖ 
ἴΠπ6 νυογάβ, νυ ἢ ἄγ ργοῦὈΪΥ δη ἰηϑεγίίομ ἴο 
τῆλ κα [15 νοῖϑε δοοοὰ ἢ ᾧ ὙΠ 655. ν. 2. 
ΒοΙἢ ρᾷβϑαρθϑ ἅγὸ ἰουπάδα οἡ Ὁ τσὶ 5 σογάϑ, 
Μαῖῖ. χχίν. 42. 
. ἦε ἐῤέ «υδιωῦ ἐδε ῥεαυεη, σαὶ ρα: ἀαυαγ 

1. ΡΕΤΕΚ. 1Π|. [ν. 1ο, 11. 

[86 εἰεπηεπῖβ 5041] πηοὶξ συ ἢ ἔδγνεπὶ 
Πελῖ, τῆς εαπῖῇ 4150 δηά τῆς ννογκϑ 
τηλῖ ἂῖεὲ τῆεγείΐη 54] δὲ δυγηεά 
ΠΡ. 

ΓΙ διείπσ [ῃδη ἐδαΐ 411 τῃεϑ8ε τῆϊηρϑ 
8}} Ὀς αἰβδοῖνεά, ννῆδε πιδηπεῖ οΓ 

«υἷα φγεαὶ πο!6} ῥοιζηδὸν ΞΞ- «αὐἱ!δ᾽ α΄ 5Τεαί 
ποίιδ, 15 ἃ τοοῖ ψὩΟΝ 15 υϑοὰ ἴἰο ἀδδογῖδο ἴΠ6 
ΠοΙϑ6 οὗ 0665, ἴπὸ βουηὰ οὗ ΠΙΡἢ5 οὗ Ὀϊτάς, [86 
ὙΠῚΖΖίης οὗ υϑᾶροῃϑ Τγου ἢ (ἢ6 δἷτ, δηὰ ἴῃ 6 
ἀϊη οἵ οςδίαγας5 οὗ ννδῖου. 
“ῥα ρα: ἀχαυ4}}] 15 ΟἸγϑι 5 οννὴ νογά 

(ἔυκο χχὶ. 33) οὗ [πε ἀεβίγασθοη οὐ δοάνεῃ 
δης φασί. 

απο ἐῤὲ εἰρριοη ΒᾺ811 ὍΘ ἀϊ Βδοχυϑά ευἱό 
͵γυοις μα ὙὍῆο 50. θὰ εοἰεπιθηΐβ, ΥἹΖ. 
ἤγο, δἱγ, βα γἢ δηά ννυδίῖοσ, σδηηοῖ 4}1 Ὀθ ἰηςϊυάοά 
ἴῃ τῆς ἴδῖτῃ ἤοΙΘ, ἔοῦ οὔθ οὗ ἴποπὶ 15 ἴο Ὁδ 
ΕΠ ρ]ογοὰ 85 ἴΠ6 ὩΡΈΠΟΥ ὙΥΠΕΓΘΌΥ 41} πδίυτοβ 
σΟΠΊΡΟΒΙ ΟΠ 5}2}} Ὀ6 υἱπ]οοϑοά, ϑοπῖο Πᾶνο 
ἰδογεΐογε σοηβηρὰ (δε ννοσγὰ στοιχεῖα ΠοΙὄ ἴο ἴδ 
δὴ δηά 186 ρἰδπεῖβ, (6 ποάνθηυ Ὀοάϊες, ἃ 518 - 
Ὠϊβολίοη Ὡς ἢ ἴπ6 νογὰ ὑπάοιιθαϊν δλς ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ ΔΞΣΟΠΟΠΊΙΟΔΙ υυττηρ5. ΒΒ [ἢ]5 506 Π15 
ἴοο ἰαῖθ δηὰά ἴθομηΐοδὶ ἃ ϑοῆθὲ ἴο Ὅδ [δὶ 1ῃ- 
ἰοηάοά Ὀγ δὲ Ρεῖεγσ. Ηδ σαῖδοῦ δυλρίουσϑ ἴὶ οἵ 
1ῃ6 ψΒοῖὶς Τοηπδτυϊοη οὗ [6 ννοτ]ᾷ, δηά 
ΤηθΔη5 (δὲ 45 ναῖε νγᾶβ ἴῃ6 ἈρθποΟΥ οὗ ἀε- 
βίγυσοη ἴῃ [6 δηςιθηΐ νου], 50 δὲ ἴδο ἰδοὶ 
ΟΔΥ ἤτο 58.4}} ποῖ 6 γεϑίγαϊηθα νυν πη 115 οὐ 
ἀοπλδίη, Ὀυζ ργενδ}} οὐοῦ δηά Ὀτγίπρ ἴο πουρὰϊΐ 
411 οἶδθ. ὙΠ ρατγίϊςῖρ!ο τγαπϑιφῖθα ὁ" νυ 1} [δτ- 
νοηΐ Ποδὶ᾽" ἰ5 ἔσυαπά ΟἸΪΥ Πεγὸ δηὰ ἴῃ υόσϑο 12. 

ἐδὲ εαγί απὸ απά ἐδὲ «υογῖἦς ἐδαΐ αγὸ ἐδεγεὶπ 
σδα! δὲ δμγπεά ω] “(ἼΠῈ ψογκβ5 τῃδὲ δτθ 
{πεγθίη "ἢ χοίουβ ἴο 411] τηδη᾿ς στοδιίίοης, ἀπὰ 
δνογυ πη Ἡν ἢ 6 πᾶ5 ἄοπθ Απὰ ἴῃ 1} 
σοπηθοίοη 50πιὸ δὐϊΐουβ ἢᾶνα ργοξογτοα ἃ γελά- 
ἴῃξ, ΠΟ μᾶς ὙΘΥῪ ΘΑΥΪΥ Μϑ. δι ποηίγ, 
οἰ 58ὴ8}} Ὀ6 ἀἰδοονογοά,᾽" ἱποιοδα οὐ “Ὃ 5} δὶ] Ὀὲ 
Ὀυγηεά ρ." ΤὍΠ15 θεηθο Ἰοΐῃ58 ΟἹ ὑογὺ ΜΈ] 
8} ἴδ 4ιοβίίοη ἴῃ ἴπ6 ποχὶ νϑγϑο, “" Α δαὶ 
ΤΔΏΠΟΥ ΟὗὨ πιο Οὐ ρ ἢ γὸ ἴο Ὀδ 2 πὰ δοζογάϑ 
ν τη6 ἰδηριᾶαρὸ οὗ νοῦβο 7, ᾿νοτο ἴῃ σοῦ- 
πεοϊίοη ὙΠ [πὸ ἀοδίγιυςζίοη ὈΥ͂ ἢγο νὰ διᾶνο 
[Π6 πιοπίίοη οὗ “ἴπε ἀδγ οὗ υάρπιοηϊ δηά 
ἀςπίγυςτοη οὗ τηροῦν πιεη.᾽ 

Βαϊ [86 ι,8ὲ οὗ εὑρίσκειν ἰ5 οὗ δεγτοπε ἐθοκιηξ 
ἴο Πηά Ξοπιοίπιηρ ουΐ, πὰ 115 μαβϑῖνο οου]Ἱά 
Βαταάϊγ 6 πιδὰθ ἴο ὈθΑσ (ἢ6 ϑδεῆθθ “" 5Π2}} ὃδ6 
[οιιηὰ οὐ" ψ ἤθη υϑοὰ οὗ ἐπηρβ5. 80 ξ [28 
ὕδθη ργοροβθὰ ἴο σϑηάου [ἢ 5 οἴδιϑο ἰηΐεῖτο- 
ξαζίνεϊγ, “" Απὰ 541} {πὸ φρατῖὶῃ δηὰ ἴῃς νοτῖϑ 
{πογοῖῃ θὲ ἐουπά 2)" (.6. τοιηδίῃ δὲ ουςῇ ἃ 
{{ἰπ|6ὸ). Βαΐ [πε τοδάϊηρ ἱπουρὰ πάουθιοα!ν 
οἷά μᾶ5 ποῖ θθθῃ δοσορίοαἀ ὈΥ σζδηυ δἀϊίοισ. 
Δης 15 Ὀεβοῖ νυν ἢ ταυςῇ αἰ  Ϊ ἐγ. 

11. δεείηφ δαὶ ἐῤετο ἐῤίπσε αγὸ ἘΔ ῸΒ αἱ ἰο 
δὲ ἀϊπουεά, Ἐργτ οὖν --- ἐδέεη, ξδοοα δυϊδοσι 5 
τοδὰ οὕτως Ξ-Ξ- ἴΠ.8. 

«υδαϊ »ιαηθμεῦ Γ᾽ ΑΘ οἰ δὲ γε 1ο δε) Τῇ 



γ.12---15. 

μαγτοπς οὐρῇ γα ἴο θὲ ἴῃ αὐ ΠοΙ͂γ σοη- 
γεϊβδίίοη δηὰ σού]! 658. 

Οἱ, ἐκ. 12 οοΚίπρ' ἔοΓ δηά ᾿ Βαβτϊηρ ὑπο 
μώς. ἴδε οοπιίπρ; οὗ τῆς ἀλγ οὔ (οά, ψγβεγε- 

ἴη τῆ6 Ὠδάνεηβ θείηρ οπ ἢγε 5}.4]] δὲ 
ἀϊςϑοϊνεά, δηά τῆς εἰθπιεηῖβ 5}4]] πλοὶς 
γι ἢ ἰεγνεηῖ δεδῚ 

12 Νενεγ 6 ε85 νγα, δοςογάϊηρ ἴο 

11. ΡΕΤΕΝ. 11]. 

ἢ18. Ργοπηἶβα, ἰοοῖκ ἔογ πεὲενν ἢδᾶνθῃβ 
ἀπά ἃ πεν οδἀγίῃ, ψνβεγεῖη ἀννο δῖ ἢ 
ΓΙ ΘΟιι5Π 688. 

14 Ν Βεγείοτε, δεϊονεά, ββείηρ τῃδῖ 
γε Ἰοοῖὶς ἔογ δος ἢ ταΐπρβ. θὲ ἀἶκιπε 
τῃδῖ γε ΠΊΔΥ ὃς ἰοιπά οἔὗἉ Πϊπιὶ ἴῃ ρεᾶςε, 
ψτπου βροῖ, Δηα ὈΪ]ΔΠ16 ε88. 

15. Απὰά δοοουηῖ ἐσὲ τῇς ἰοπρβις 

ποτὰ τεπάεγοά φυδαΐ »αππεῦ ἮΔ5 ἴῃ ὈΥΙΠΊΔΓΥ͂ 
δ κπβοδίίοη “οὗ ννυμαΐῖ σου ηίΓΥ,,") δηὰ 560ΠῚ5 
ἴο ἱπάϊςδίς τμαῖ ἴῃς [τὸ οὗ ἴῃς (ἢ γϑιίδη Ξῃοιυ)ά 
Ὀκ οης ψΏϊςἢ σμονγοὰ [Πα ἢ νγᾶβ Ἰοοκίῃηρ ἔοσ 
ἃ Ὀεϊίεῦ σουπίτγ. 
π ΒΟΙΥ 1179 απ σοάἰπος. ΤΠ6 οἷά ψογά 

“ἐ ρρῃγεγβδίοη ᾿ [45 Ἰροὶ 19 πιοδηΐϊην, ψηϊς ἢ 
ΓΔΒ ΔΠ δατηϊγα 6 τεπάοτηρ οἵ ἀναστροφή ἴῃ 
161: (5656 ἅῦονθ, 1. 7). ὙΠὸ 6 οὗ τἢ6 
Ὀοϊενοῦ {1 6 ἴπ τηλγκοὰ οοηίγασε ἴο (παῖ 
ἩΒιςἢ [Π656 [2156 ες θοῦ ἰονν ἀπά ργαςξῖβο. 

12. Ζοοξίης ΔΓ απά ΦΑΥ ΘΒ ἀοδισῖη ας 
4δὲ εογεπ Οὗ δὲ ἀαγ τῇ Οοα] Το ϑβεοοηά 
ῬΟΙΌ ἰῃ [158 ΠΟΤᾺ] εἰρη ποδίϊοη -Ξ “' ἴο παβίθηῃ." 
ΤΙΝ 86η56 15 δοσορῖοεὶ ἤογο ὈΥ βοπὶδ 85 Ἰηεἰπιδῖ- 
ἰηρ ἴμδὶ 1Π6 αἰ] ρεποα ἴῃ ΠΟΙΪΥ ἰνίης διημοηξ 
Οοὐϊξ ρθορὶς υν}}} βδοοποσ ὑστίηρ οἡ ἴδ6 ἀδὺ οὗ 
Οοὐ, ἀπὰ τπογοΐογο ἐμοῖσ ᾿ἴνοθ ΠΊΔΥ ἰῃ ἃ 56Π56 
δε Ξαἱά ἴο μαϑίθῃ [ἴξ ου. Τ]ι8 ννᾶβ 16 τοπάογ- 
τπξ οἵ Εγαβηυ5, Εχρεοαπίξ: οἰ σεοεοίογαηἶει “α- 
Ὁεπίυπ αἰεὶ, Βυϊ ἴδ σοπορρίίοη ἰ5 ἢοΐ ἴῃ 
δοζογά 118} ΟΙΠΕΙ ρατίβ οὐ δοεγρίυσγε, δηά 
ἴδε ποτὰ σπεύδειν 15 εἰθονγῆοτο υιϑοὰ ἴῃ (ἢ6 
Νεν Τεβίδιηθης ΟἿΪΥ ἱπιγαηϑιἰνοῖὶγ. ΤῊι5 
ἴδε 36η86 οὗἉ “φδιτιεβὶ ἐἀἰθϑίγθ᾽" 15 ἴο θ6 ρτγοίειτθά. 

οἰά Ἔχργεβϑϑίοη οὗ ἴπ6ὸ Αὐ. πηϑδηὶ (ἢ15, 
(δουξὰ ἰξ 15 ποῖ οἶεασ ἴο ἃ πιοάδτῃ σϑδάσσ, 
ΤΒΕ ἰγδηβιτῖνε βεῆβε 5 αἷἰϑὸ ποίἱςθὰ ἴῃ {πὸ 
τηλγρὶη οὗ ΑΟΥ͂. 

(δε ΜΕ] ΟΝ ἐδε ῬΤΘΒΘ.ΟΘ) 15 ἴπε ννοτγὰ 
ςοηβίδηί]Υ οὗ ἴῃ βοσοηὰ δάνοηϊ οὗ ( γίϑί. 
Τλι5 ἐντὸς χχίν. 2), “" ΤΗδὶ 5841} Ὀ6 (δ 
ΣΙ οἵ ΤῊΥ εογέης 9" Απὰ 81 Ρεΐίογ ἤότε 
ΟΧΡΓΕΒΘΙΥ Π2Π|65 [πδ΄ σοπληξ, ἴπΠ6 ἀδγ οἵ Οοά, 
ὅτεέη ὉΥ 5 ἔογπιὶ οὗ ννογάβ ἰοϑιγιηρ ἴο (δαί 
ἰφαοδίηρ τ πὶςὴ 8115 16 ψγῃο]ς ἘΡίβ:]6, δπὰ 
γὰ5 ςϑὶ ΟΥ̓ ὈΥ 1ῃ6 ἔ2156 [οδσἤογβ νῆο ἀδηϊοὰ 
ἴδε ἀϊνίη"γ οὗ [655. [π 411 οἵἴμοὺ ρίδοοθβ “ἴδε 
ῬΓΕΒΣΏΓΟ ἡ (παροισία) 15 ΒΡΟΚΘΏ Οὗ ἃ5 [ἢε 
ὁοηίηρ οἵ (ῃς 1οτὰ [6505 ΟἩσὶϑῖ, δηὰ δι Ρείογ, 
ξπεϊῃρ [δὲ ποοάὰβ οὐ ἢϊ5 ἀδυ, ἴδκοβ ἴῃ6 ορροῖ- 
ἴυπηγ οὗ πιοά!ἔγίπρ (86 Ἐχργεβϑίοη 50 85 ἴο 
αρὰλ5126 {πὸ ἔγυτἢ ὙΠ ἢ νγ85 Ὀοίηρ ἀδηϊοά, 
ὈΥΤΟΔΕΟΩ ΟὗὨ ΒΊΟΣ ἐῤεὲ ῥεασεη. δεὶηρ' ΟἹ 

δε “δαὶ! δὲ ἀμεοίυεα ὝΒΕ οτὶρί πα] ἀοδθβ ποῖ 
ΠΥ ὁ Πότε η,᾽,) ἃ5 ΑΟΝ., δυῖ τπδὲ 1Π6 

ἑηηηρ οὗ {πΠ6 ϑοὴ οὔ Μδῃ 581} Ὀ6 16 σδι}5θ 
οἵ 2}} ἐποϑὸ ο'ρῃβ ἀπὰ ἀεβίγυςσιίοη. ὙῊΪ5 15 ἴῃ 
βατησηυ ΜΠ [Π6 ἰδηρυάᾶρο οὗ 8: [ομη (Κεν. 
ΧΧ, 11), νρῆογε ἰδ 15 5! ἃ, "" Εσοπὶ ννῆοβε ἔδεθ 
ἴδε δ ἢ δηά [Π6 ποάνεπ Ποὰ ἀνναύ, δηὰ ἴῃοτα 
ἘΔ5 ἰουηά πὸ ρἷαςο ἔογ {πο τλ.᾽" 

απά ἐδὲ εἰεπιεπίς “ῥα! γιοΐ!, 5.7] ὍὈδ νεγὸ 

15 ηοῖ ἴΠ6 54Π16 85 ἴῃ γεῖβθ το. [{ 15 ΞΊΓΟΠΡΈΓ 
ἴῃ ἕογοα δηὰ ᾿πλρ]}165 ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ τγοϊαχδίίοη οὗ 
411 [ἢ6 Ὀοπάϑ οὗ παΐυγο, δὰ [Π6 ννδϑθῃ  ἀννγ 
οὗ [86 ὙγΠ016 υηΐνογβα ἔγοπι 15 ρίδςο. 

195. Βυϊ φερογάϊηφ 10 δἰ’ ῥγονιῖσε. ὍΤΠῸ 
ῬτΟ 56 15 ἐπδὲ τηδάδ [ἢσουρῇ 5διδῇ (αν: 17), 
“ Βοδοϊά, 1 οτγοαίς ποὺν ποᾶνυθῆβ δπὰ ἃ ΠΟΥ 
οατίἢ,," δηά 45 [ῃδΐ ΟἿΪΥ ννῃϊο ἰ5 Πρδΐοθοιιβ 
οΆη δε ποηΐ δεΐοτε Οοά, {πῸ ρῥγορπθὶ 
βᾶγϑ (ἰχνὶ. 22), ἼΠῈ πον Ὠοᾶνθηβ πὰ (ἢ 
ΠΟΝ ΑΓΒ, ὙνΔΙΟἢ 1 5041} πιακθ, 58.4}} γχετηδίη 
Ὀείογο τῆθ, βϑ ἢ {πῸ 1,οτὰ," [1 ἰ5 ἴῃ σογηϊηρ 
οὗ ΘΟ γῖϑὲ ννῃϊςἢ 15 ἴο ἀδβίγου (παὶ ᾿ανν]θϑ5 οὐ 
σΒοπὶ ἴπε [οτὰ νν1}} σοηϑυπιθ νυ ἴῃς Ὀγθδἢ 
οἔ Ηἰβ πιο (2 ΤΉα655. 11. 8), δηά ἴΠ6 58Ππ|ὶ6 
54}} Ὀ6 [ἢ6 Ἰοΐ οὗ 81}} [ῃδξ ἰ5 πηγχῃίθοιβ. (ΟἿ. 
Ἀον. χχὶ. 2). [ἴπ ἴῃς εἰἵγ οὗ ἴπ6 [οτά, πὸ 
Ζίοη οὗ ἴπε ΗοΪγ Οπο οὔ ϑγδοὶ, “"1ῆθ ρθορὶς 
5041 Ὀ6 41} τ ῃϊθοιι5" (1511. 1[χ. 21). 

14---18. ΤΠ ἘρΙ5116 σ]οϑοβ νν ἢ Δη οατησϑῖ 
οχβογίδίοη ἴο ΠΟ] 1]η655 οὗ 1ΠΞ 6 Ὀδοδιιθὸ ΕΟ ΓΙστ 5 
Ποπιίη 8 δχρεοϊοα, δηὰ δ. ἴο ἃ τίρὶῖ 
σοπορρίίϊοη οὗ ἴπ6 Ἰοηρϑυβογίης οὗ (Π6 1, ογά. 
ΤΠ ΑΡροβίίθ ὀπέογοθς {πῸ Ἰδίῖογ ραγὶ οὗ ἢὶ5 
δαπιοῃϊτοη ὉΥ̓͂ ἃ τοίδγοηοθ ἴο ἴδ τϑδοδιηρ οὗ 
δῖ Ραμ], δηὰ ὀχῃογίβ (παῖ τόσο ννῆο ἢδά Ὀδθη 
ἴυ5 τδυρῆϊ σῃου]ὰ ϑοἰδηαὰ αϑι ἴῃ τῆς {γι ἢ, 
δΔηά 5ἰγῖνο ὈΥ͂ δά ἀϊηξ ξῦᾶςσθ ἴο βδύδοθ ἴο πον 
511} Ὀειογ {πος [ογὰ δηὰ ϑανίουσγ [6505 
ΓΟ γίϑί. 

14. ἤρεγεζόγε. δείουεά, “οεἰης ἐδαὶ γε ἰοοῖ 
,“ῶγ 1989 ἐῤίηφ:] ἰῃδῖ 15, ἔοσγ [86 ῥγοζηϊβο οὗ 
186 πὸνν ἤδανθη δηά ἴπ6 πὸνν οασίῃ, ϑἴγινο ἴο 
Ριέραγε παῖ γοὺ πιᾶὺ δὲ δὲ ἴο ὕε τεοείνεά 
Ἰηἴο (Ποϑο,θνουϊδϑοιίηρ ΠΌΔΙ] ΟΠ. 

εἰνο ἀ:Π|Πι0ᾷᾺ9πη06 ἐδαΐ γε για δὲ οιπά οὗ 
ῥίνε ἱπ ῥέα] Ὅῇο {πουρδξ ἴῃ [Πε6 Ἰαδὲ ἵννο 
ννογά8 15 {ΠΠπ|δίγαϊο Ὁ δὲ Ρδὶὶ] (1 ΤΠ 655. ν. 
23), “ἼΠε ὑεῦ Οοὰ οὗ ὩΣ ΒΔ ΠΟ γοῖιιὶ 
ὙΠΟ] }γ." ΒΥ [Π]|5 βαποιβοδίίοη δοπθ Ἵδῃ 
τήθη ἰοοῖὶς νν ἢ ρεᾶςθ ἔοσγ ἴθ ςογηηρ οὗ [Π 6 
ἀδγ οὗ {6 1 ογά, δηὰ [15 δῖ Ῥδιι] 5Ππενν8 ὈΥ͂ 
186 νῦν ἴῃ ννμῖςἢ ἢἰδ5 ργΑΥΘΓ 1η ἰπδὲ νοῦβθ σοῃ- 
{Ππι165, ὁ" δη ΓΛΔΥ͂ γΟΌΓ 5ρί γξ δηὰ 5οι] δηὰ 
Ὀοάγ 6 ργεβογνοὰ θηξῖγε που ὈΪ4πι6 δ {6 
σοπληξ οὗ οὐὖἦ [οτὰ [6805 Ομ γιϑι." 

«υἱδδομὲ “ροὶ, απά δίανιείεσ. πὰ Ἀ18 ΒΚ ἘΔ. 
Οοηξογτηδά 85 τπυςἢ ἴο ἴῃ6 ἸΙΚοηθ55 οὐ (γιϑῖ 
5 5101} ΠΊΘΏ ΤΠΔΥ Ὁ6. Ηδ ννᾷβ5 «υῤῥομὲ “ῥοΐ 
απά δίανιοΐς.. (ἘΡὮ. ἱ. 4), δηὰ 16 ΟΟά 5Δποῖ 
05. ὙΨΠΟΪΥ νγῈ 504}} ἴπεπ Ὅ6 τηδάβ {κ᾽ ὑπο 
Ηἰπι, 11 15 θεξίεσ ἴο σοῃποςῖ αὐτῷ οἰοΚεῖγ ψν 11 
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ἔετίπρ οὗ ουν [μοτγά ἐς βαϊναδτίοη ; ὄἜνθῇ 
48 οἷὐγ δοϊονοά Ὀτγοίθογ δι] αἷθο δο- 
ςοτγάϊηρ ἴο (ἢ6 ννϑάοτηῃ ρίνεπ ὑπο 
δῖπὶ μαῖῃ νυγτίθη πηῖο γοῖι ; 

1. ΡΕΤΕΝ. 111. [ν. τό. 

16 Α8 «5. ἴῃ 411 δὲς ερίβιϊεβ, 
βρεακίηρ ἴπ ἴῆδπὶ οὐ μεθα τῆϊηρ; 
ἴῃ νος ἢ δα βοηιε τϊηρβ μαγὰ ἴο ὃὲἊ 
ππάεγοῖοοά, Ὡς ἢ παν τπδῖ ἅγὰ υη- 

ἀμώμητοι, ἰΒου ἢ ἢο ἀουδὲ ἴδ ργοηπουη τοῖος 
Ὀοΐὰ ἴο ἴπ6 νογὰ [δῖ [Ο]ονν5 δηάὰ ἴο {μαῖ 
ὙΠΙς ἢ Ὀγεσθάαβ 1ζ. 

ἼΠο ἌἙδαγαςΐογ οὗ [6 Αροϑίϊε᾽β εχ βογίδίιοη 
15 ἔγατηθάὰ στ γεΐεγεησθ ἴὸ ἴΠ6 ἀδῆρεῖβ οὗ ἴΠ6 
τἰπ|6 γίϑιηρ ἔτοπὶ ἴμοβο [2156 ἰδδσποῦς ννΒΟΠὶ 
[6 49 Ἷδι]οὰ “" βροίβ δηὰ ὈΪΌτ 5865 "ἢ (1. 14). 

15. “1πώ4 αεζοωρπέ ἐραὶ ἐδ ἰοηισεμζεγίης οὗ 
οἱ Ζογά ἐς ταἰυα!οη] ΟἿ. “. 9. Τῆδ ραβϑᾶρθ 

[ἢ ἴδ6 ντιτπρϑ5 οὗ 81 Ῥδὰ] ᾿ν ΠΙοἢ σοπλθ5 ἤδασγοϑὶ 
ἴο {π6 ἰδηριαρο οὗὨ [ἢ}5 σοῦϑο 15 Ἀοπι. 1. 4, 
νος ἢ ΕΡΊ5116, Ὀεης νυ θη ἴο ἴΠ6 [ονν5 45 
νν6}} 45 ἴη6 Οοπῆ]ο σοηνογίβ αἱ Ἀοιηθ, ταϊρῆξ 
ὉΥ ἴπε οηὰ οὗ δὲ Ῥείεγ᾽ 5 116 6 ννῈ}} Κποννη 
δηά οεἰγουϊαίοα ἀθοηρ ἴπ6 σδυγοθοβ οὗ Αϑίδ. 
Βυΐ ἴδε δρίτιῖ οἵ ἴδε ψνογάβ 15 ἴο Ὀ6 ουῃά 
αἰβενμογα ἰῃ 81 Ῥδὺ} 5 ΕΡρ 5[16ε5 (οξ, σ Τίμα, ᾿ἰ. 
41 Τίς τ|. χτὴ. 

ευεη αἪ οἱ δείουεά ὀγοίδοῦ Ῥαμὶ, πτοῦθ 
μηΐο γο] ὙΠ 56 οὗ ἴῃ6 Ρ]υταὶ Ῥσγοποιῃ 
Ὅ ΟΣ ἢ 15 ΥΕΓΥ πδίυγαὶ, ἔογ 1 δὲ Ῥδὺϊ δὰ 
ΔΙγοδαΥ νυττζθη ἴο ἴΠ6 σμΌγοΠο5 ἕοσ ψ σῇ 1ῃ6 
Ρτόβοηΐ ἘΡ βι]6 νγᾶς ἱπίοπάθάὰ, δὲ ψουϊά ὈἊ 
ἄδᾶγ ἴο [μεπὶ 85 ἴο 81 Ῥείογ ; δῃά ἴῃ ἢϊ5 ἰδθουγβ 
ΔΙΏΟΠΡ “6 8}} [ῃ6 σΠπυΓοδ 65 ̓" 6 ΤῊΔΥ ἴᾶνα Ὀδθη 
Κποόνῃ ὈΥ ἔδςδ ἴο ϑοπὶὸ ἰο βοπὶ 5. Ῥείοσ ννᾶ5 
νην. ““Βεϊονϑά " ἐπ ωῤ ρὸν ῖ5α 4 ψοζά 
ΔΡρ θὰ ἔουγ Εἰπ|68 ἴῃ (ἢ]5 σμδρίεσ ἴο ἔμοϑθ ἴο 
ψΒοπὴ ἔπε Ἐρίβῖ] ννὰ8 βοηΐ, πὰ 56 6π)5 ἴο ἢανδ 
Ὀδδη {Κα “Ὀτοῖμογ᾽" (ἀδελφός), ἃ ἴεγπιὶ οξ δῆεο- 
(ίοη πλιςἢ πι5ϑα διηοηρ ἴῃς ἢγϑὶ (Ὁ γιϑίδηβ. [{|5 
Γοιη ἃ νΕΓῪ ἔθ ΘΠΕΪῪ ἴῃ 81 Ρδ0}}5 Ερίϑιϊεβ, ἀπά 
ν 6 σδῃ αυϊΐε υπάοτϑίδηα ἰδέ δῖ Ρεῖΐοσ ννου]ά 
0.56 1 ἴῃ ϑβρθακίηρ οὗ δῖ δι, ᾿υ5ὲ 45 ῃ6 ννοιἹὰ 
οὗ οἴοῦ πιθοῦ θοῖβ οὗ ἴπε (ἢ τιϑεδῃ σῃυτοθοϑ. 
Βυϊ [ξ 15 ποῖ Θᾶ50 ἴο θεΐϊίονο [ἢδῇ ἃ ὑυσιῖεσ Ἰη (ῃ 6 
βοσοηά σσηζγΥ ου]ὰ {Π5 ἢᾶνο σρόκθη οὗ ὁπ 
ννῆο ἴῃ [86 πιου 5 οὗ 411} νγῇο ἴπδη δ᾽ υάδ ἴο 
ἢϊπὶ 15 πηθηξοποὰ ἰῃ ἴογπη5 οὗ Πρ μοβὶ σονθγοηςθ, 
45 σαπειἠεά, δίετες εά͵ σίογίομς ἀπ ἀ υΐηε. ϑοῖηθ 
δυςἢ Θριπεῖ5 ψουἹὰ πᾶν Ὀδθη ϑυγὸ ἴο ἢᾶνα 
Ὀδδη δρρ ἰοὰ δὲ (ἰδὲ ἀαΐϊθ ἴῃ ἃ ρᾶϑβαρὸ Ὑῃὶοἢ 
{κὸ [86 ῥγεϑοηΐξ δάπικιβ οὗ ἴπὸ ἰαγρθϑὶ Ῥσγδὶϑθ 
Ὀεϊηρ Ὀοσϊοννοα οἡ ἴπῸ Αροβίϊε οἵ ἴῃς (ὐσεπ]ο5. 

Εοτ πε υ56 οἴ ἀδελφός ες. Αςἰβ1χ. 17, ΧΧΙ. 20, 
Δηά πυπΊογοι5 ρᾶϑϑαροβ 'ῃ 81 Ῥδὺ]}᾽5 Ἐρ 5165, 

ἀεεογάϊπς ἰο ἐῤὲ «υἱδάονι σίυε μπΐο ῥὲ»} 
δὲ Τὺ] που ἢ σοπΊραγῖηρ ΠΙΠΊΘο] Γ ἴο ἃ ννῖδο 
ταδϑίου- δ] ἀθγ, γεῖ 5ροᾶκβ οὗ 5 οννὴ δου τα 
85 ὙΤΟυΡς ὁ’ Δοσογάϊηρ ἴο 86 σγαες 97 Οοά 
ννΠ ἢ ννᾶ5. βίνοη ὑπίο Πἰπλ" (1 ΟὐοΥ. 11. 10). 
ΤΟΙ οδη Ὀ6 πο ἀοιυὺς {παῖ ἢὶ5 Ισραγηϊηρ ἀπά 
Βρδοἶ4] ἰγδιηῖϊηρ ἴη 1Π6 [Θνν5᾽ το ρίοη τηλά δ ἢΪπὶ 
ἰἢ ΘΥΟΙῪ ΨΥ ἴπ6 ποδί ὑγοπηίηθηΐ δηᾶὰ δ0]6 
ΘΟ οὗ (ἢ6 Αροκίοϊδῖθ, δηὰ ἐμαῖ ἢϊ5 ἴῃ - 
Βυέῆοο 15 ἢ πλοῖο ἴπδηῃ ἀυ]Ὁ τεργεβθηϊεά ὈΥ̓͂ 
(Π6 Ιᾶγρὸ βῆδγθε ὑυνῃϊοἢ 5 γι ρ 5 ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ 
186 Νεὸνν οϊδιηθηΐ. Τὸ δὲ Ῥεῖοσ Ὠἰ5 υυϊϑάοπι 

νου ὰ 6 [ἢδ6 πλοτὸ ΔΟυΠἀΔΠΕΪΥ ἀρραγεπὶ δἤεγ 
186 δργοδὰ οὗ (σβεδη υ 50 νυ οἷν ἃπιοης 
ἴΠ6 ΟεηΈ 165. 

ἩΤΙΤΟΙ͂Θ 10 γομ. Ὑ8δὸ γεσῦ 15 δογιςῖ. ὅδε 
σδηποῖ 16}} ννυμαῖ ἘΓ 5.16 15 βογθ δι]υάρὰ ἴο. 
ΤΟ ἘΡίϑῖ]ες οὗ δὲ Ρεΐεσ σσόσε τυτιἴδη ἴὸ 
Ομ κιίΔη5 βοδίζογεα ᾿πγουρῃουϊ Α5ι4 Μίηοτ, 
ἴῃ ὙΒΙΟΒ τορίοη νοῦ [6 σῃυγοῆοβ οὐ Οὐ αἰδῖίδ, 
ἘΡΒόβδιι5 δηά (οϊοβϑς, ἴο γυνῆϊςἢ 88 δι} ντοίἊ 
Ἐ 5165 (ῃδξ 5111} τελδιη, δηὰ οὗ 1,δοάϊςςα, ἴὸ 
ὙΠΙΟΝ ΠΟ αἶθο ϑοπὶ δὴ Ερίϑι]ο (( οἱ. ἱν. 16). 
Νον ψιπουΐ σροςσυϊδίηρ ὙΠΟ ΠΟΥ ΤΒΟΓΟ ΤΑΥ͂ 
ποῖ ἢανο θδθη οἵμοσ ἘΡ 51165 οὗ 88 Ῥδὺ] Κκηοστι 
ἴο 81 Ρεΐεσ ἢ] ἢ ἀγὸ ποῖ ργεϑοσνδά ἴο υ. (1πά 
ψὸ Κηονν (πὲ βοπὶὸ οὗ ἢ|5 ᾿θέζογβ πάνθ ποὶ 
σοῖο ἄοννι ἴο 0.5), ἴδετε 15 δηοι ἢ ἴῃ ἴδε 
ἘΡΙ5Ε165 ἴἰο (π6 ΕΡδμοβίδηβ ἀπ (ο]οβϑίδηβ, ςοη- 
σου Προ ργοραγδίίοη ἔοσ ἴμ6 πη 
οὗ Ομηβί, οἵ Ὀοηρς ψβουΐϊ δροΐ δηὰ Ὀϊοπιϑα, 
πὰ οὗ ἴπδ πλογου οὗ Οοἀ ἴῃ πηδη᾿ 5 5 νδίίοῃ, 
ἴο γκῖίνο δρυηάδηϊ οιιπάδιίίοη ἔοσ δὲ Ῥείογϑ 
ΓοΑΓΚ. Το ἴδκθο ΟἹΪΥῪ ἃ ἔονν ἰπβίδῃηςαβ : (Ερβ. 
Ἰ.. 4) “" Οοὰ δογείοσε οβοβα υ8 ἴῃ (γβὶ Ὀεΐοτε 
(86 ἐουπάκξζοη οὗ ἴδ ννου]ά, τμδὲ ννὸ 5βῃουϊά δὲ 
ΒΟΙΥ δπὰ νμοιι Ὀ]οπλϑ Ὀδέοσγο τι ἰη ἰονο." 
Ἐρῆἢ. 1. 8, ΒΥ ξιᾶοθ γε ἤᾶνθ Ὀδεη βαυνθὰ 
{χοῦ ΚΔ ἢ ; ἀπὰ τμδὲ ποῖ οὗ γουγϑοῖναβ : [ἰ 5 
1ῃε ΡΙ οὗ Οοἀ.᾽" (Οἔ αἷϑο Ἐρῆ. ἵν. ς, ν. 27: 4150 
(ΟἹ. ἱ. 22,9 11, 8 (4 νΑγπης ἀξ αϊηβὲ ἴδᾶςθεῖϑ κυοὶ 
85 ϑ81 Ροῖεγ δδά ἴῃ δῖ5 ἐπουρμῖβ ἡ ἤεη νυ] Πηρ). 

16. “4: αἰο ἐπ αἱ δἷὶς ερὲσεἰ41] ὙὌδδδὲ 
ὑογάϑ 5μὸνν [Πα δ1 Ῥείοσ βδὰ ποῖ ἴπ ἢἷβ πηπὰ 
ΔΩΥ͂ Οπα 5ἰηρίε ἰορὶς οὐ ψῃίς δὲ Ῥαὺὶ μδὰ 
νὑΣτΣτίθη, Ὀμῖ ἴΠπο56 ρόπογαὶ οβϑοηβ δηὰ γγᾶΠι|- 
ἰῃρ5 ἡ ἢ ἅΓὸ ἔουπά ἴῃ 411 ἢἰς Ἰθξΐογβ, ἴο ἀνοιά 
2156 τοδολίηρ, ἴο βίαπά ἔβϑϊ 'π {86 1 ογὰ, ἰο δὲ 
βίοίαϑί, ὑππιουθϑῦ]θ, δηὰ αἰννᾶγβ δρουπάϊηρ 
ἴῃ [06 σψόοῦκ οὗ ἴδε 1 ογά, Κπονίηρ {παῖ κἱ 
ὑοῦ] ποῖ Ὀ6 ἴῃ ναῖη {μὲ (ΠΟῪ Ἰαθουγοά (805 
ἴῃ ἴῃ 1, οτά, 

“ῥεαζίη ἐπ ἔδοτε Οὗ ἐδεις ἐῤίηρ.] ὙὝἨῖ5 οἶδυ8ε 
Αἶ90 5δῃεννβ ἴμαὲ ἘΠΟΙΘ ὑγογῈ ΠΊΔΗΥ͂ ροἰπίβ οἵ δῖ 
ῬΑ} "5 ἰεδοδβίηρ ἰῃ ἴῃ6 νυτιίοῦ 5. πουρῃῖ5 οη 
νος ἐπαξ ΑΡροϑβίϊοβ Ἰθβθοὴβ πδὰ δδεη ἰο δὲ 
58 Π|6 οἤἶεςξϊ, δπὰ ρίνοη τ 4 ξοτεϑιρδὶ οἵ [1κς 
ἀδηροῦα ἢ ἴθοβθο ΙΓ ἢ 81 Ῥοῖοσ δδν ἴο δε 
ΠΟΠΊΙΠς. 

ὙΒΟΣοΙα. ὙΠΟΓῖο ἰ5 ἃ νατϊδίίοῃ βογὸ ἴῃ [πε 
ἍΓ595. Βεΐνοοη οἷς δῃὰ αἷς. ὙΠῸ ἰΔΌΕΓ [25 
Ὀδθη τηοτὸ ἰαυρ εν δάἀορίοα ὈΥ τηοάσγη δα ΟΓ5, 
δηά 1ῃϊ5 ννουὰ πιᾶκὸ 1Π6 τοϊδίϊνο σγοίοσ ἴο [δὲ 
εἰ ΕΡί5:1ε5,") ψῃὴ6 οἷς τννουϊὰ 6 ςοπηεοίεά 
ΜΙ τούτων ἱπηπιοάϊδίοϊ Υ ῥγεσθάϊηρ ἵξ, δηά 
ννΟ]ά ᾿ΡΙγ τῃδξ ἀπιοης [Π6 σαδῥεεῖς οἡ ὙΠ 
8ὲ Ρδὺϊ πδὰ ρίνεῃ ἢἷ5 ἰθββοῃβ, ἀπά ἕογ ἡ ϑοὰ 
81 Ρεῖον ννᾶϑ5 γείεγσηρ ἴο μϊπ|, ἴΠο γε ὑνεγε ΞΟΠῚΣ 
ματὰ ἴο ὃδ6 υπηάοτείοοα. ὙΝ οι τετίδιπὶῦ 
σου Ἱά Ῥ6 πιὸ; Ὀυϊ 1ἴ 566 π|5 Ὀεϊίοσς ἴο συρροϑέ 



ν, 17, 18. 

Ἰεαγπεὰ δηἀ υῃβῦϑθ]ς νγεβῖ, 48 222} Ἅ9 
αἰδο (6 ΟἿΠΟΓ βογρίιγαβ, ὑπο τῇ Εἰ Γ 
οῃ ἀεϑίτγιςτίοη. 

1) Ὗε τβογεΐοτγα, δεϊονεά, βθαῖπρ 
ε Κπον “ει: ἐδίπρε Ὀείοτε, Ὀεννᾶγε 
εδῖ γε 4͵5ο, δεῖπρ Ἰεὰ ἀννᾶὰὺ ἢ τῃς 

ἰδδῖ [86 Αροδίίϊα νγᾶβ ἤοῖθ βρϑᾶκιηὴβ οὗ {πε 
ξόποταὶ αἰ συ} 165 Ὡς ἢ ἅτὸ ἴο Ὀ6 ἔουπά ἱἰῃ 
ΠΊΔΩΥ͂ ρᾶτῖ5 οἵ δῖ Ρδυ}5 ψτΈηρ5. 

ἄγε τον ἐδίπφ, δαγά 19 δὲ ὠπάεγοοἢ Α 
βἰδίεπιρηϊ 45 [6 ΠΟῪ 458 θη δὶ Ῥεῖογ ψσοῖθ 
ἴ, ᾿δουγ ννὸὲ σδηποῖ [611] ἴο ψϑδὶ ἀϊβῆιςυ]ῖ 
πιλίίεῖα ΒῈ ΤΑΥ͂ θῈ 41]1υἀϊηρ, ἐχοερί ὈΥ τεῆεςϊ- 
ἴῃ οὐ ψὮδί συ δ]οςῖβ δὲ Ῥδι}᾽5 τοδσῆϊηρ νγᾶϑ 
᾿τεσιοά ἴῃ ἴῃ6 ΘΑΙ͂Υ ἀδγ5 οὗ ἴ[πΠ6 Οδυτγςοῇ. - 

«υδιοὸ ἐδε ᾿κποτδιῦ δηὰ ππαδύθάζδει 
φυγαί, ὙΠῸ (ἢτοα ῥγηςῖρα] τοσάβ ἴῃ [06 9θῆ- 
ἴδῆοδ ἃῈ ῬΘΟΌΪΑΓ ἴο 81 Ῥεοΐοσ δπάὰ ἴο [ἢ 5 
Ἐριδῖῖο, τὴ6 ἄγϑῖ δάϊοςϊςνο δηὰ τῆθ νεσὺ θείην 
ἰ[ουῃά ΟὨΪΥ ἱπ {815 νεσβθό.0 ὙΠῸ Φ}}} ϑδθηϑα οὗ 
ἴδε νετὺ 15 “"ἴο ρυΐ οὐ ἴδο σδοεῖὶς, ἴο βυνϊοςῖ 
ἴο τοτῖυγο,᾽ δπὰ ἰὲ 15 ΥΟΥῪ οχργοϑϑῖνο οὗ [6 
νἱοἰεηΐ τηεϊμοάς οὗὨ ἴοϑο ῆο τιδάθ δὲ Ρδὺὶ] 
οοηἰγΔάϊςϊ δῖ [4π|65, οἵ δῖ Ρεΐεσ, οτ 81 Ϊοδῃ. 
ΤΒετε σα ΤΏΔΗΥ Ροϊηΐ5 οὗ δῖ Ρδι}}}5 ἀοςίγπο 

ὙΠΙΟΣ ταϊσῖ Ὀε ντοσίθα ἴῃ 15 ννᾶυ, 85 ἰμδί 
οοποργηΐηρ “86 ΠΌΘΓΥ ΜΠ} νι ἢ ΟἸγίϑὶ 
ΤΆΔΚΟ5 ΤΠ ΠῚ 6, δηὰ «͵5ὸ ἰδὲ ἰδίδῃηθηϊ 
ἐ ὮΟΙΟ 5ἰη δρουπάοα ἴδεγὸ σσᾶςθ ἀϊὰ ταις 
τοῖο δρουπά,᾽") ψ Ὡς ἢ ϑοπιθ τθη ταϊρῆξ ςοη- 
αὔνὸ ἴο δ6 4 νυνῖσζαηΐ ἔοσ ἀοίηρ ον] ἰῃδΐ ροοὰ 
τὰ σΟΠΊΘ. 

ὦ: ἐδὲγ ἀο αἰο ἐδὲ οὐδέν “εγιῤῥίμγ] ὙὍδὰ5 
δὲ Ρεῖοσ ἱποϊυ δα ([8ὲ ἘΡρίϑβι]ῖε5 οὔ δῖ Ραυϊ 
διποηρ ἴπῸ “ὁ δοσρίυΓοβ᾽" (γραφαί). ΤῊΪ5 ψοτὰ 
ἰδ υϑοά ἴῃ ἴδ6 Νοὺν Τοβίδπηεηϊ οἵ ἴδ ΟἹ Τ65- 
ἰἀπιοηΐ ϑοτρίυτεβ α]οης, οχοθρῖ ἴῃ [ἢ 15 ρΡ455ΔρῈ. 
ΤῊ πουη ἦν (86 ϑἰηρυϊαγ ΠυΠΊΘΕΥ ΤῊΔΥ Ὀδ 
ἰουπὰ Δρρ]οὰ ἴο βοιηθ ννογὰβ ( ἅπ|ὲ8 ἱν. ς) 
ἩΠΩΓἢ ἅτ ἠοῖ ἐουηᾷ ἰη εἰπόν ἴη6 Νὸνν Το5- 
Ἰτορηΐ οὐ ἴθ6 ΟἹὰ Τεκίδιηθηῖ, Ὀυξ [ἢ6 υϑ6 οὗ 
ἴδε ρίυγαὶ 15 ᾿ἰπιϊοὰ ἴἰο ἴμ6 ΗΟΙΪΥ ϑογίρίυτοβ, 
ἃτκὶ ἱπάοοὰ ἴμ6 δάϊοθςξνο “ὁ ΒοΙγ ) (ἅγιαι) ἰ5 
ποῖ υητθηυσθηῖΥ ἰοϊπεὰ ἢ 1. 6 ΠΙΔΥ͂ 
ἰβετείοτε Ἴοποϊυάς ἰμδὲ 45 ἴδ Μουηΐ οὗ 
Τιρηοῆευγαίίοη νγ28 εξ πηΐϊηρ ἴο ταπῖς 5.6 ὉΥ͂ 
δός ὙΠῚῺ διπδὶ 845 “ἴη6 ΠΟΙΥ τηουπίδίη,᾽" 50 
ἴδετο τεσ θείης ραϊμογοὰ ὄνθὴ αδἱ [18 ἀδῖο ἃ 
ὈΟΩΥ͂ οὗ τυτιτἰηχβ σοηςοτηΐπρ ΟἸ τσ πὰ Ηἰς 
Ουτοἢ ἩὙΒῖο ἢ τότε ἴο ἔογπιὶ ἃ ὩΕῪ σονοηδηῖ 
ἴο δὲ 5δεξὲ ἔστ ἴο ἢ] δηὰ ἱπ ἃ ἄεζτθο ἴο 
πρεσβοῦθο 156 οἱάες ϑοτγίρέυγοβ, δηὰ δηοηξ 
ἴδεθς τίη ἴμ6 ΕΡί5:16ε5 οὗ δὲ Ῥαὺϊ ννεγε 
οὶ υἀ οι, 

ἀπίο ἐῤεῖγ οαυη ἀεεέγμείοη) ΤῊ Ἰοβϑοῃβ οὗ 
ἴδς [2196 ἱϑδομοῖβ μάνα θθθη οδ]]θὰ ““ Βογδϑῖθβ 
αἴ ἀεεισυςοη ᾽) (1ἰ, 1), διὰ βυςἢ 85 5βου]ά 
ὑπ οὐ ἴθοβε στο Βεία ἐποπὶ "συν ἀεβίσυς- 
ὕοα," δηὰ [ἰ 15 5α] ἃ ( 12) "ἴῃ [ΠΟΙΓ ἀο5ίΓΟΥ͂- 
τς ΠΥ 512}} δυγεοῖὶγ Ὅς ἀεβίτογοά." ΑΑπὰ 
ἔπη τ θοη [Π6 ΟἸΤΟΙ5 δηὰ ἰογίυγιηρβ οὗ ϑεγῖρ- 
{πτὸ ἅτε πιδάς ΟΥ̓ ἴῃ ἱζπογαπί δηά υπϑἰοάξαϑὶ 
πηδουΐϊ 6 τ δ] οἰου5. δἰπὶ οὗ Ἰεδάϊηρ οἰεὺβ 

1. ΡΕΤΕΝ. 1Π|. 

ἜΓγοΓ οὗ τῆς νιοκοά, (4}1] ἔτοπιὶ γουτγ 
οννη 5: βίη α88. 

18 Βιυῖ ρτον ἴῃ στᾶςα, ἂπά :π τῇδ 
Κηπονϊεάρε οὗ ουὖγ Ἰωογὰ δηὰ ϑανίοιιγ 
]εβὺ5 ΟΝ τῖθῖ, ΤὍῦο Πίπιὶ δὲ ροσυ Ὀοιῇ 
πονν δηά ἔοσ ονεσ. ἊΑπιδῃ. 

ΔΞΙΓΑΥ, ποίπίηρ Ὀυΐ ἀεδίσγυςςτοη οδη ἀνναῖξ [ἢο56 
ψν ο 18 αῦυ.56 ννῆδί 15 υυχιτΐοη. 

17. γε ἐδεγεζογε, δείουεά͵ Ἐπονῖπε {ῤειθ 
ἐδίηφι δεζογε] ἰ. 6. ἰῃδὶ 156 [δ ἤοΓΒ 5Π2]] σός 
δηὰ Ὀοροο ἰῃ6 υπϑίοάξαοῖ, ἀπά παῖ 186 ἐπὰ 
Μ011 6 ἀεπιγυςίοη ὈοΐΒ ἴο Π6 ἀεδοεῖνογβ δηὰ 
[ΠεῸ ἀφοεϊνοά. 

ὀεαυαγε Ὁμδὺ γ8 ὍΘθ ποῦ ἰκά αευα} «υἱἱδ)'᾽ δε - 
ΕΥΤΟΡ 9 ἐδὲ αυἱεξεάα ] ὍΠῈ βᾶτπηθ ννογὰ ἔογ 
“ ν]οκοά "ἢ [45 Ὀδεη δρρ θὰ (πὶ 11. 7) ἴο [δ 

ῥἷθ οἵ ϑοάοπι ἴῃ [6 ἀδγϑ οὗ [,οἱ, δηὰ ἴποτὸ 
15 ἢο ἀουδὲ [δῖ 1ῃ6 5θηϑι] ἱπάυϊροηςο Ὡς ἢ 
ἴπΠ6 Οποβῖϊς ἰθδοθοῖθ ρεγη το ἴο {Πεῖγ [0]- 
ἰοννεῦβ γγᾶβ8 ἃ Ὀδ1ῖ 4116 45 Ῥοννογ }} 85, ἱξ τοΐ 
ΤΏΟΥΕ ΡΟΥΕΓΩ͂ΙΪ ἴπδη, Δ ὑτάθ σης ΠΟΥ 
Τα τοῦδα 'ἴῃ πιοη ὈΥ {πεῖγ ρῥγοίεββδίοη οὗ 
ΒΌΡΕΠΟΥ κηονίθάρο. 
διὰ 2} 3 οι γοωγ οαυη «ἠεἀαειπε:5] ἈΝ ὨΙΘἢ, 

ἃ5 ἢ45 Ὀδοῃ Ὀείογο ποιἱοθὰ, 51 Ῥεϑῖεσ νγῶβ 5ρὲ- 
ΟἾΔΠΥ σδαγροὰ ἴο βεουγο ἀπιοηρ ἢΪ5 Ὀγεϊδγεῃ. 
ΤΠΟ νψογά στηριγμὸς 15 ΟὨΪΥ ἔουηὰ Βοτα. 

18. δωΐ ξγοαυ ἐπ σγαεε] ὍὨδ ἔοοὰ Ὡς ἢ 
5114} ὑσγοπηοίθ βοῇ σγονγίῃ 15 ἀεβοτι θὰ τ Ῥεῖ. 
11. 2, “'ϑρι ΐυδὶ συ] ο]655. ταῖς," Ὡς ἢ οδη 
ΟΠΪΥ ὃς Ἰοηροά ἴογ ΌΥ ἴδοϑε ψο δᾶνα ρυΐ 
ΔΥΨΑΥ͂ 411 τηδ]ῖος, βι}16, ΒΥΡΟΟσΙϑΥ, θην θβ, ἀπά 
6ΥἹ] Βρεδκιηξ ; πὰ [86 βἴθρϑβ οὗ (ἢ]5 στον τῇ ἃγὸ 
τιδλικοὰ 2 Ῥοῖ. 1. ς---),), ἀπά ἴδ νγὸ τὸ ἰοἱάὰ 
(Παξ [Π6 γεϑυξ 58.411 Ὀ6 ἃ ργοόζγεββ ἰοννατὰ [}}] 
“ἐ Κηον]οάρε οὗ ουὖῦ [ογὰ [655 (ἢ τγίβι."" 

απά ἐπ δε ἐποιυϊεάσε 97 οἱν Πογά απά ϑαυΐοι 
ει. Οδγ 6] Ἠετα Πα 8115 [6585 ποῖ ΟἹΪΥ 
Ι οτὰ (48 ἴῃ 1. 8), Ὀυϊ ϑανίουγ αἰ5ο, [ἢϊξ θοὴν 
186 ἀοςίΓγηδ ἔθ νυ σ ἢ ΠῸπι ἴἢ6 οὐυϊϑεῖ 6 ἢ85 
Ὀδοη σοηϊοηάιϊηρ, δηὰ ΐο ἢ ἴΠ6 [2196 ἰοδοἤο γα, 
ΒΟΙΏΘ ἰῃ Οἠδ ΨΔΥ͂, 5Βοπ6 ἰῃ δῃοίποσ, ἀθηϊεά, 
7.651. 15 186 ϑανίουσ; τῇθη [ἤσουσῃ Ηἰ5 ρτὸ- 
Πλϊδ65 ΤΊΔΥ ὈδσοπΊΘ Ῥαγίδκετβ οἵ ἴθ αἰνίηθ 
Ὠδίυγο, δηᾶ ΤΏΔΥῪ οηΐοῦ ἰηΐο 1ἢ6 οἴογηδὶ Κίηρ- 
ἄοπι. Κπον]εοάρο οἵ Ηἰπὶ νουἹὰ ΠΟΙΡ τηθη 
ἴο οβοᾶρθ {86 ἀοῆἤ]οιηθηῖβ οὗ ἴμ6 ψογ]ά, [μδὶ 
ΠΟΥ ΤῊΔΥ Ὅδ ἐουπὰ οὗ Ηΐϊπι, αἱ Η!5 σογΐπρ 
ἴῃ [86 ἀδὺ οὗ ἴδε Ἰ,ογά, σι δουϊ βροῖ δηὰ 
ὈΪΑΠ 61.585. ΤΠ15 5 δαὶ (ἢ6 ἘΡΊ5116 ἴθασοβ 
ἔγοπι ἴ86 ὈδρΙπηΐηρς ἴο {86 οηά. 

10 δίνη δὲ ὈᾺ6 σίογν δοίδ ποαυ απά 70 ευεν. 
“»πη}) {δε βίου Ὧν 411 {πΠ6 στασίους σῆς 
δηὰ μοῖρ πο ἢ σου]ὰ σοχηδ ἔγοπι ποπὸ Ὀιϊῖ 
Οοά, {ποτείοσγε ἴο Ηἰπὶ 6 {πὶ οἴοτμδὶ σΊΟσΥ 
νυν ϊςῇ Ὀοϊοηξε ἴο Οοὰ δ]οῃθ. ὔ 

,)ῶγ εὐεγρ ἰβ [ΠΟ ΓΑΪῪ “Ἰπῖο ἴπ6 ἀΔΥ οὗ 
εἴεγηγ,᾽) ὁ. 6. ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ {πὸ Ὀ6 ἴΠ6 φἴοσΥ 
εἴνοη ἴο Οἢγίσῖ, Ὀυϊ αἷϑὸ θη {ἰπ|6 504}} Ὀ6 
ΠΟ τῆογτο, ὍΝΒδη ἰδδῖ ἀΔΥ οὗ δἰθγη ΠΥ σΟπΊο5 
[Πότ 5841} Ὀ6 πο ηἰρῶῃξς ἴο ϑιιςοοα ἴἴ, δηὰ 50 
16 ΙΟΓΥ Ὑ11}1 Ὀς, 1ἶκὸ τμὸ ἀαγ, οἴογηδὶ. 
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ΤῊΗῊΕ ΕΙΚΘῚΤ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 5Τ ]1ΟΗΝ. 

ΔΟΤΑ 5. ΒΑΙΤΗΕΝΕ,Ὶ. 

Ὁϊε Νοπᾶ Τυηῖ. 

“Ἡϊς. φυοηυς δἀ]ϊοϊεηάπιπι εἐβὲ ἐδϑεϊπιοηΐυπὶ ἰρβίυ5 βδηςῖὶ Οοϊυπθα ἀθ οο; ἀϊοοδαῖ 
οαἰπι, αυοὰ Βαϊ ΐηι15 Δ] πη} 801.5, ἃς Τοᾶπηεβ Ενδηρο  ἰϑίᾶ δ]υπιηυβ ΟἸγίϑιὶ, ἴῃ ἐπποζεπεα 
"ἰπεγαίπα, εἴ ἴῃ σὐνηρ᾽οί!αίο ῥγμάρηεσίσια, δἴαυθ ἴῃ ἀἰσείρηπα τίφογὶς βογγξοίογιοτ σῤεγιι 
ΠΟ (55 π}}1ς (τ δαογαηῖ)." 

(ἔχ Ἵοὐϊοβ ποτ θγαπθο ϑαὶπιδης οθηϑβὶ [ΠΟστΥῪ ργεϑογνυθα ,ὲ ϑδίδτηδησᾶ; Ὀυΐ 
ΠΟΥ͂ ἴῃ ἴδε Βυγρυπάϊδη 1 ἸΌγΑΓΥ δὲ Βσιι556]5].) 

ἴλης ὑπὸ Ἀγπιηθ ἀες Ὀογάβ ἀν ἘΝίη οὐ ομβδηίδις ἃ 8. 76δη: 

]εϑὺ ουπὶ τοουδυϊκιὶ 
ΘΌΡΓΑ Ῥοοΐῃ5:; ΘὈΙ 5. 

Ὠιοῖδ ἐνδηρο ῖοδ. 

Α γεηῖθο οὐ [υϊ ἀϊϑαϊξ: 

Τυ ϑορτ᾽ οἷ βᾶσῖο ρῥεοῖΐο 86 αἴϑοθγηο 
ὨΣ Τμεβὰ ροβϑδαπάο Ἶ ἴεβου συϑίδϑιὶ 

1)6ὲ ξήδῃ ϑεοσζοεῖῖ, οὔθ 8οῃ ποὶ οἶδ] ΞΌΡΟΓΠΟ. 

(Βαυπατά, “1, ̓Αρῦδίτε ϑαϊπὶ ]6δη,᾽ Ρ. 116.) 

Οεευστις τὶ ἘΡίϑίοἱδ Ὀεαιὶ [οδππηίβ ; υἱ συι5 Ενδηρο πὶ ρα] πὶ ἰηϊοιτη ἰβίπγι8, 6118 
Ἐριδιοἴλπι ἐγδοείδπάο δ εὸ ποὴ σεοθάδπιις; ργωβοσίϊπι αυΐδ ἰπ ἰρβὰ Ερίβίοϊὰ 5Ξδι8 ἀυ]εὶ 
σπιηΐδι5 αυΐδυι5 5Δηυπὶ οὶ ραδϊδίιπι οογάϊβ υδἱ βαρίαὶ ραηΐβ Π εἰ, εἰ 5δ[15 τπῃθπη γϑ 1} ἴῃ βαποῖᾶ 
Ἑαλεϑὶα Γεὶ, πλαχί πιὸ σπαγτδ5 οοτηπιοπάδίυτ.---Ἰ οςυζυϑ 6ἐβέ πιυϊίᾶ εἰ ργορὲ οπηηία ἀδ οπατί (δίς. 
Ουἱ Βαδεῖ ἴῃ 86 ὑπάς δυάϊδξ, ἤδοῦβϑαὲ οὶ ραυάεαὶ δὰ ηυοά δὐιάϊς. δὶς εηἰπι 111} εσὶξ Ἰεςτίο 
ἰδ, ἰδηηυδπι οἰδυπι ἱπ Βαπηπιᾶ : 51 εδὲ ἴθ] φυοά πυϊτδίας πυϊήξζυτ, εἴ οτεβοῖς, εἰ ρεττηδπεῖ. 
[ἴσαι υϊδυιάδπι 5ἷς εβϑ9ὲ ἀεδεῖ, ἰδπηυδηπι βδπιπια δὰ ξοπηϊζοπι ἢ υἱ 51 πο δγάοδαϊ, δοοθάεπίο 
Ἑπηοης Δοσεπόδίιισ. [πὸ αυϊρθυϑάδπι δηἰπὶ πυϊΓυγ αυοὰ εϑῖ, ἴῃ αυϊρυϑάδπι Δοοεπάϊιγ 8 
ἀκδὶ; υἱ Οἴηπεβ ἰπ ὑΠ8 Τδατγίζδϊα φαυάδαπιμ...... 

}8πὶ ἴρβυπὶ δυιάϊδηγι. 

41 Ἐρίϑί. Ϊοᾶηη. δὰ Ῥαγῖμοβ Τυδοίδίιϑ."--- ῬΡσγοϊορυβ. 
(δ. Αὐυξυϑῖ. “Ορρ.᾽ Το, 111. Ρ. 2. 1978. Βαϊ. Μίξηο.) 

ΤᾺ Βίτορ οἵ ῬεσῪ δηὰ Ἑδρῆος τΑῪ Ὀς Ραγάοηδα ἴοσ Ῥγοβεσνίηρ ἱπ οοπηδοϊίοη ψἱὮ ἃ βαϊπὶ 
Δ ἃ πα 85 οἵ Αὐδ Τίοςδβε δ Ἑδρδος, δῃὰ ἡ οβα ὩδΠΊς 15 511} ργεβεγνθὰ ἰη ἴῃς Γῃυγοῦ δηὰ 

Ῥαπφῃ οἵ Ταυρῆρογης (Βαει μη 5 Ηου56), τἷ5 Ὀγερτιαπὶ βεηΐεηςς οἵ ἴῃς ἔδαουβ ΑΡδοῖ Μοβα πᾶπὶς 
5 50 ΟἸοθεὶγ δεςοοίϊαϊοὰ 11} ΠεΙτγ.---ἰἰ βεθβ ἴο ἴῃς ντίϊες πὶ ἴΠ6 ἴδγεα ρτεαὶ οΠπαγαοϊοσιϑίῖοβ οὗ 
δὲ ]οδπ ἂς πιδηϊεξιοά ἰπ ἢἷ8 Ἐρίϑιϊεβ ἀγὲ ρταβρεὰ νὴ τασα ῥγαοίίςαὶ ργεοϊβίου Ὁ. 51 (οϊυπθα--- 
Ἡηςράτοηϊ ἡπηοζερε; ἴδε κἰσαιρῃοσνναγά ρεπεϊγαϊηρ οἰνιῤῥεξέν Ἰμβεραγαῦϊε ίτοπι ἴῃς ῥγοίουπαεϑι 
(μηςίδη τβουρῆῖ ; απὰ ἴῃ ὑποεδβὶπρ δϑρίγαϊίοῃ αἴτεσ δεγγείορε, υ ἢ Ἰκεερβ ἱπάυϊρεηςς ἔοσ οἴ μεῖβ 
μὰ ἀἰςο ρ]1η65 56εἰ ὙΠῚῊ σἰρογουβ βενοτγ. ( 50η Ἔχαυῖβε ρυτείό, κα μέπέϊγαμῃιε δι] ἰοϊϊέ, δοῃ 
δροοΣ ἀς Δ Ρετεοῖοη.᾽ Μοπίδεηρετῖ. “1.65 Μοίΐῃεβ ἀ Ὀσοοϊάςηϊ,᾽ Ρ. 224.) 
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Ι. ἸΟΗΝ. 

ΙΝΤΕΚΟΒΡΌΟΤΙΟΝ. 

Ι. 

1, Βηπεῖ ποίϊοε οὗ δῖ ]οδμηΐβ [ἰξρ, ἰῃ σείοσ.- 
ἔη05 ἴο δϊ5 ἘΡ[51165. 

., 81 [ομηβ σοπηθοΐίοη στ ἙΡδεβυς 
ἘΠ πποὰ 

(4) ἔτοπι ἴμε ἤγϑέ σβδρίοιβ οὗ ἴῃς Αροολ- 
Τρϑε, 

(ὁ) ποπι ἴΠ6 ερί βία οὔ [τϑησιι5 ἴο ΕἸοσί- 
υ5, 

(Ὁ) ἴτοπι ἴῃς Ξυποάϊςδὶ ερίϑεὶς οὗ Ῥο]γ- 
(γαῖες, 

3. εβοσιρίοη οὗ Ερμοσυβ. 
οοὰὶ 1]υπεταϊίομβ οὗ ἴῃς ΕἸγεὶ ἘΡρ ϑεῖδ οὗ 

δ[ ]οΒη.---Ἔβρθςῖδ!ν οὗὨ {π6 1λϑὲ νϑγϑο. 

Π. 

Το πηκαι οἰοσηθηξ ἴῃ ἴῃς ἘΡ 51165 οὗ 8ι 

1. ΤΗ5 εἰεπιθηΐ εχὶσίβ, ἐπουρἢ οἴθη οχ- 

3, Ἰπάϊοδίίοπβ οὗ δογοϑβίθβ ἴῃ [86 ΟΒΌσΟΙο5 
οἱ Αῷὧδ Μῖποσ ἔτοπι ἴῃς Νενν Τεβίδτησηϊ. 

3. Οποκξς!5πι.--- υ Δ] Π1ςς ἀπά οκοίϊς. 
ΤΉΓΡΕ ξΈΠΟΓΔΙ ἔογτη5 ΟὗἩ ΠΕΓΕΞΥ ἴῃ Αϑἷα Μίπογ: 

(α) οὗ [Βς ἐπέεϊεει---- (ΘΥΙ πΕΠὰ5 ; 
ι οὗ 186 “εη:2:---ἰῃ ΝΙΊςοἸΔ Δ η65 : 
(Ὁ) οἵ ἐβε παχίπαιίον----Μ εὶς. 

4. ΑὐϊάῆΣ Ργιηςίρ]εβ δηβῃπποὰ ἰπ δὲ 
Ἰομηβ Ἐρίβε]εβ ἴῃ τὸ γεξυϊδιίίοι οὗ Ἰοοδὶ δηὰ 
ἸΠΠΡΟΓΣΑΓΥ ἜΓΓΟΓΘ. 

ΠῚ. 

τ. (Ιοθα απὰᾶὶ ρογνδάϊπρ σοππεοίίοη οὐ {πὸ 
Οὐθρεῖ δηὰ ΕἸγξε ἘΕρίβιϊο οὐ 58 [οδη. 
Τῆγεθ ρβεποσπεπα ἴο ΡῈ σοπϑι ἀεγεά ἴῃ ςοπὶ- 

βάπηρ ἴῃ6 ἔνγο ἀοςυπηοπῖα: 
(α) 1π!εγρεπειγαΐίοη, 
(ὁ) ϑωισχεεηοπ, 
(Ὁ) γεω»ερεγίρείοη. 

:, ΤὮ5. σοηποοίίΊοη ἱποοηϑβίϑιεπε ἢ ἃ 

1. 
Ἰ; ΗΕ ρθῆθσαὶ ὈΙορταρὴγ οὗ 8ι 

]ομη Ὀεϊοηρβ ἴο 1ῃ6 [Ιηΐτο- 
Πυσίοη ἴο ᾿ς Θοβρεὶ, ψῆθσα ἴδ ἢαϑ 
ἤξεῃ ΠΥ ττοαϊοα. ΙΕ ἰ5 ἱπιροτίαπϊ, 
ὑσέγεῦ, ἴ0 ΘΠΘΓ ὈΡΟῚ ἴῃ6 βίυαν οὗ 
ἢἰς ἘΡρίβ1]165, τῇ οοτιαίπ αοὶς. οὐ ἢὶς 
{δ ργθβεης ἴο τῆς ΤΩὨΘΠΊΟΓΥ. 

ξΟΥΡΕΓΥ͂ ὕροὴ ἴδε ραγί οὗ ἔπε δυΐμοσ οὗ ἴδς 
Ἐριϑεὶς. 

Οοιηραγοὰ ἢ ἴΠ6 50-οδ] θὰ ἘΡίϑιϊο ἰο [6 
1,λοάϊ!ςεληβ. 

3. Οὐ͵]οςοϊίοηθ ἴο ἴδε ἀϊβοουγοος οὗ Οὔὐζγ 
Ιοτὰ ἴῃ ἴδε Εουτί Οὐοβρεὶ ἔτοπι ἴῃς ἰάθη ἐγ 
οὗ {δεῖν βίγὶς νὰ ἰμδὲ οὗ ἴπε νυτζογ οἱ ῃϊς 
Ερί5:16.---ησυνογοὰ 

4) ρου τηοσὰϊ] στουηάς, 
δ) ἔγοιῃ ἴπ6 ἀϊβεγθηϊ ἴοῶθ δηά ίγὶθ οὗ 

ΟἿΓ 1 ογά 5 ἐοδοδίηρ ὑπάογ ἀϊβεσγεπὶ οεἰγοιιπι- 
Βίδποδβ, 

Οοηϑιἀογαξοηβ ἔγοπι ἢ ρονλοῦ οὗἉ ἱπηργοβϑίησ 
{πεῖν τπουρῆϊ ἀπά 5ἴγ]6 Ὡροη οἴδοῦβ, βῆδινη ὉΥ͂ 
ὙΓΟΙΒ δηά ὕβης οι ---] δ γατίοηβ. οἵ [ἢ 15--- 
ΔρΡΙ]οὰ ἴο δὲ ]οδη. 

ΙΝ. 

ΑἸΙεροὰ ἔδυ 5 οὗ 8ὲ Το πη ̓ β ΞΕ} ]6. 
1. νηὶ οὗ σαρἱοίγ----Δησυγογοά. 
4. Δνδηῖ οἔ εοπριροξίον:--- ηβνγογοά. 
“πππγαπος ἀῃὰ τμῤἰμγιέγ οἵ 81 Τοἢηἦβ Ξιγ]ς ; 

{πὸ Ἰδεέεγ 1] π5ἰγαίοαὰ ὉῪ ΟΠτγγϑοβίοπι. 
ΤΠ Ερίϑες 15 ἴῃδ ρῥἰςΐαγε οἵ ἃ “ομΐ, 

Υ. 

Ι. ΘυΙΏΠΊΔΤΥ οὗ ἴπ6 ἀγριυπιοηξ---ἂς ἴο 
(4) ἴμε αωῤδογεδὶρ οὗ ἴῃς Ἐρίϑεϊε (δ ἀϊ- 

Εἰοηδὶ ον άδηςθ ἔγοπι ἴῃ ὕαποη Ἥωγαϊογίαπιν. 
(ὁ) [86 εὐνι ἀπά ρίαες οἵ νυυϊηρ (Δ 4|- 

(ίοπΆ] ενϊάθηςε ἤτοαι {με δεοοηὰ «πὰ Τμϊσγὰ 
ἘρΙ5165}). 

2. [πηροτίδῃςο οὗ {πὸ Ἐρίϑεϊα ἴῃ [6 σοη- 
[ΓΟνΕΓΞΥ͂ ὑροη {πο βϑηνίπθη 655 οὗ [ἢ6 Οοβρεὶ. 

ΝΙ. 

Εχίογηδὶ ᾿οϑΕΟΠΥ ἴο {πῸ ἘΡ 5:16. 

ΨΙΙ. 
ΑΠΔΙγϑῖϑ. 
(οποϊυίοῃ. 

ΤῊ ϑρβϑοίαὶ ἔανουγ Ὀεβίονεα ὑροῃ 
δὲ ]οῇπ ὈΥ ἢὶ5 Πἰνίηα Μαβίθσ πηρῆϊ 
ἢανα Ἰεᾶὰ υὃ5 ἴο βῦρροβα παὶ δ πγεβῖ 
ἤανθ ἴακθῆ δὴ δοῖϊνα ραγῖ ἴῃ [6 ὑσορα- 
δαϊίοη οὗ τῇς οβροὶ. Βιεῖ, ἰῇ τῃὴ6 Αοῖβ 
δΔηα Αροβίοϊ]ις ἘΡρ 51165, 51 [΄ὁῇη 15 δἰ πηοβί 
ΟΟΠΊΡ]Θ,ΕΙΥ ονογϑηδαάονθα Ὀγ οἴἤοΓβ, 650 6- 
ΟἸΑΙΥ ὉΥ 81 Ῥοίθσ δπα ΌΥ δὲ Ῥαὺ]; ἢξς 
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186 ΟὨΪΥ͂ ἥυέ τἰπη65 τηθηϊοηδα ἴῃ ἴπ658 
Ῥοοκϑ᾽. 

1η τε Αοῖβ οὗ ἴῃς ΑΡοβίϊεβ 6 γαῖ ἶκϑ, 
ἸῺ τᾶν δηά στηυβίετ ου 5. 51|6ηςα, Ὀεϑιὰς 
ΟἿδ ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ Ὀεϊίογ διιθά ἴο Ὀὲ ἃ 
Ρἱοηθεῖ-- πος οὗ τεδαϊοσ βρεθοῦ δηά 
ἸΏΟΤΘ ἰοσγνναγά ἀεεά, 1 νὰ οοηίταϑῖ 
Ἦϊὰ ἢ [6 ΟΙΠΕΙ ρτθαῖ Αροβίϊε, 8ῖ 
Ῥαιΐ, τ 5 Ὀδθὴ ν6}}] βαἱάὰ ἴπᾶὶ Ὀοίῃ 
1{Π656 βεγναηῖβ οἵ Οοά 5ξδεῖὴ ἴο ῥγέϑβεῖνα, 
ἢ δὴ αἰπηοβὲ ἀηνασυηςρ ὑπη στη, ἴῃ 6 
δἰτὰἋ6 ἴῃ ΠΟ [ΠΟΥ ΘΙ δυγρτβεά ὉῪ 
1ἴῃὴ6 04}} οὗ ρτᾶάσθ.0 δῖ Ῥδὺὶ πα δνϑὺ 
βοιμθιῃίηρ οὗ [ἢ6 Ποζϑβεσηδῃ, βρεθάϊηρ οἡ 
ἴο Παγηδβοιβ ; 51 Το 15 ἜΝΘῚ σοϑίηρ ΟἹ 
[ῃὴ6 ὈοΞοηὶ οὗ [65115. 
γε παζυγα!γ σηαυίγα μον 51 [μη γᾶ 85 

ΘἸΩΡΙογεά νΏ]6 ΟἴΠΟσ ΑΡοβἕϊθϑ ψοσα [τᾶ- 
νοΊβηρ 568 Δηά ἰαηά. 

ΤΠ6 5βδοζϑᾶ ἰβρᾶου Ῥεχιυβαιῃεα ἴο ᾿ϊπὶ 
ἴτοτι ἴῃς Οτοββ---ἰὴς νΊρΊη- Μοίδοσ ρίνθῃ 
ἴο ἴῃς νἹγρίη-50}}----τηιυβῖ ἤανα ἀετηδηαεα 
ἮΙ5 ΤΟνΟΓΘΏ[.41] οατ6. Τὸ ϑβοπὶα ἰΐ δᾶ5 
ΔΡΡεαγοά αἰβίσυς ἴο σεσοοης!]α [ἢ6 50- 
Ῥοβιοη οὗ ἢϊ5 τεϑίάθηοθ ἢ ΠῸΥ δἵ 
7εσιβα θαι ἢ 51 ῬΑ} ἀἸἰβθηςϊ 455 ΘΓ Οἢ 
τῃαΐ, προη ἢ5 ν]ϑιῖ ἴο [παῖ ΟΥ̓, δἰζογ ἢ15 
χοίυσῃ ἰο ᾿αχηδβοῦβ ἔσοσα Ασδῦϊα, ἢ6 540 
Ποηδ οὗ ἴῃε Αροϑίίθβ, Ἄεχοθρὶ Ῥεῖθσ δηὰ 
7ᾶπλεβ [6 οτάἶβ Ὀγοϊμοσ,. Βυΐῖ, 85 δῖ 
7οῦπ νὰϑ σοσίδιη]ν δἱ 7 συβαίθηὶ ἀυτίηρ 
τῆ6 δεςοοπηά νί5ιῖ οὗ 51 Ῥυ}", Ὦ15 Ργαν ΟΣ 5 
ΔΌΒΞΘΠΟΘ ΠΊΔΥ πᾶνα Ὀεδη το ροσγαῖγ ἡ. [ἱ 
ἢα5 Ὀδοη σοη͵θοϊυτοεα [μας 6 τεϊυτησα 
ἴο Ο41166 ὕπ8}} αἴτοσ τῆς ἀδϑισιοιοη οὗ 
7επιβα θη. [Ιη παῖ σ456 81 [μη ψου]Ἱὰ 
ἢν Ἰἰοῖς τὴ6 ΗοΙγΥ [,Δηἀ δρουΐ Α. Ὁ. 67. 

ΤΠ6 υηάγίηρ ἰτδαϊοη οὗ τῆς ΟΒυτοῇ 
παῖ 81 Τοῆη ᾿νε οὐ ἴαγ 'ἴπ ἴῃς ἢἔγϑι 
σοητΥ οὗ [ῃ6 (γι βίίδη Ετα, ὑσο Δ ΌΪΥ ἴο 
1ῖ5 ὙΘΙΥ Οἷοβθ, ῬΟϑϑιΌΙΥ δοΐηθ νγοὺ γϑδτβ 
Ἰαῖεσ (Α.Ὁ. 102) -- δῇϊεσ 411 ἴῆ6. οΟἿΠΟΙ 
ΑΡοϑβί165 μδά βηϊεσγεὰ ἴῃἴο ΠΕΣ τοϑῖ-- "ἰβ 
ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ αὐ ἴῃ δοοοσάδῃσα ἢ τῃς 
ἴοῃθ οὗ 5οπθ ψοσζάς οἵ 7651::15 ὑσϑβοσνθα 
ἴῃ 81 Το 5 σοβρεὶ. 

1 Ομες ἴῃ ἴδε 115ὲ οὗ ἴῃς Αροκίΐεβ, Αςῖϑβ 1ἱ. 13, 
ἐλγες ἀταθβ ἴῃ σοη)]υποίίοη ψ 1} 81 Ῥεῖοσ, Αςῖβ 11]. 
4. ἷν. 13, ν]]. 14. Οπεῖ, ἀσαΐη, ᾿ς ἰ5 τείεστεα ἴοὸ 
Ὁγ 81 Ῥδὺ], ἰπ ἴῃς βάτὴς Ὀσγεδῖῃ 1 [π|65 απὰ 
ΟΟρμᾶβ, ἃ9. Ὁπίνουβαῖ νυ δάση εὰ ἴοὸ Ὅ6 ΔΙΏΟΩΡ 
1πΠ6 σὨΊο ρ1Π8γς οὗ ἴε ΟὨυτγοῦ, Ὁ]. 1]. 9. ΤῊΪ5 
5 (ες ἤχϑί ἀπά Ἰαβί οσοαϑίοη ψῆεσε δὲ Ιοδη ἰ5 
τεοοσάδα ἴο ᾶνε οοῃγης ἱπῖο Ῥθῦβοῃαὶ σαϊδίϊοῃ 
ψ} 581 Ῥαυ]. 

3. Ὁ]. ἱ. 10. 8 (Ὁ ε]. ἰἱ. 9. 
4 ΤΠεῖα ἰ5, ἤούανοσ, 20 ἴγᾶςς οὗ δὶ ]οδη 5 

γοβθῦςα δἱ [ογυβδίεα οἡ ἴδε οοοδϑίοη οὗ δῖ 
8.15 1ἰλϑὶ νογᾶρε, Α.Ὁ. όο. (Δοῖξβ χχὶ. 17 544.) 

ἹΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤὨΕ ἱποϊάξηϊ οὗ [Π6 πλϊταουϊουβ ἀτγαυρὴϊ 
οὗ ἤβ8π65 αἷϊεσ (6 Ἐδϑυσσθοῖοη ἢδ5 ποῖ 
ΤΔΘΓΟΘΙΥ 4 “γηγιδοίϊεαί Ὀὰϊ ἃ 2γοῤἠείιεα 
βρη ῆοδῆοθ. ὅὃι Τ]οῆη ἀϊά ποῖ, {κὸ 
581 Ῥοίοι, οδϑδὶ Ὠιτ561{ 1ηἴο (6 568, ᾿Ὦοϑ6 
ψνίετϑ ΔΓ6 ῬΘΟΡΪ65 δηᾶ ἴοηρσιιθβ. Ηἰδ [Π|6- 
ΜΟΥΚ ΠΉΡΏς ταῖῃογ θ6 ἀδβογ θα ὈΥ 88γ- 
ἴῃς ἴῃ 6 “δροάθ"᾽ ἰὴ τῆς Ὀατκ οὗ (ῃς 
Ομυτοῦ. Τῆεδ δοίίοῃ οὗ δὲ Ῥείοσ (Τοὴηῃ 
Χχὶ. 7) τϊρῆϊ πα 115 Ἰηςαγργοίδεοη ἴῃ 
8 ΘὨΘΙροῖς ΤΩϊβϑίοη ἴο ἴῃ6 ἰϑἰδηὰξ 
οὗ ἴῃ6 564; ἴῃ6 ποτάβς δδουΐϊ Τ[οἤη δ(- 
ἀταββοα Ὀγ [6515 ἴο Ῥεῖεσ (]ἙὉ ἢ χχί. 22) 
ταρῃϊ θ6 πΊΟΥΘ 50} 40]6 ἴο τῃ6 ααυΐει ΠΠ8 
οὗ οὔθ ψῆο ὕὈοτα ἴπ6 πδὴθ οὗ 7οδη 
ἴῃ Ἰαῖοσγ ἀαγβ---ἰῃς ἘΠρΊ 5 ῥγίθϑῖ δηά 
Ροεῖ, οὴμ Κθθ]ς, ““δοϊάϊηρ" ἴῃ ἴῃς 
ΡΑΙΙΘἢ ὙΠ οΙΟ ἢϊ5 ὈοάΥ τεϑῖβ. Τῆς ἤπὶ 
ἰηοϊάδηϊ ΤΏΔΥ Ἰηα!οαῖα ἴπ6 γουηρ ᾿ταρυΪ58 
οὗ εἰαβὲς 1π|6 ἢ τ ΒΙοἢ δὲ Ῥεῖοσ σεν 
[1ῃΠ6 Οοβρεὶ πεῖ δῖ Ῥεοηϊξοοβῖ, οὐ δυῃξ 
ὨΙΠγ561 ἑοσιχασζὰ ᾿ηἴο ἴῃ 6 568 οὗ Βυ τ Δ} 
ἃ5 ἃ ΤΙΒΒΙΟΏΔΙΥ οὗ ἴῃ (τοβ5. ΟἿ 5ἰηρὶε 
ψογὰ ἴῃ (ἢ6 αυσδοη οὗ [655 (σ. 22) 
ΠΟΙΠΊΡΓΟ5565 ἃ ΠΟΪ]6 ὈΪΟρταρὮΥ οἷ Ὀ]εβϑοὰ 
ὈΠΘΥΘΏΙΗΙ] γοᾶτβ ; δηα ψ6}} ἀδηοίεϑ ἴδε 
ψΟΥΚ οἵ ἴῃς οἱά τλδη, “ αὐέάέρσ᾽" ἴῃ ἴδε 
Ομυσοῦ, ὄν ἴο ἰῃ6 εἷοβδα οὗ ἴπε διπί 
σοηζυσγ, πα δεὶρίης ἴο ἄταν ἴδε πεῖ, 
ΒΙΙςἀ πὶτῃ ἤβῆθ5, βαίδὶγ ἴο ἴῃς βῃοσγοἶ 

2. πὲ] γϑοθηΐϊ {ἰπ165, ᾿ἴ τοι] ἃ 5ολτγο ον 
ἤᾶνθ οσουττοα ἴο ΔΩΥ ΟΥ̓ ΠΔΤΥ ὙΠΊΘΙ ἴο 
ἄο πιο ἢ ποσὰ ἴῃδη ἱηάϊςδία βοιης οὗ ἴδε 
ΤΆΔΏΥ δῃοίθηϊ τοι ἡ ψἢο0 σοηηξοῖ [δὲ 
ἰαῖοῦ γεᾶῖβ οὗ 81 Το μη β ρσοϊοηρεὰ [πὸ 
ΜΙ τῆς ΟἿ οὗ Ερἤδβθυβ. [1 νὰβ υῃ- 
᾿ιΘ 5: δι ηρν ὈοΙανοὰ μα τὴ6 Αροϑβίὶε 
ἔουπὰ ἢ]5 ΜΑΥ ἴο Α5ῖ4 Μίποσ, δπὰ ἐϊθα 
1ῃοῖς δἱ ἃ νεῖγ δἀνδηοθὰ ᾶἃρθ. [ἷπάεδεὰ, 
ΔΎΘΓΙΥ 5᾽ηριϊαγ Ἰοροηὰ νγ45 δϑϑοςϊδϊοα ση1ἢ 
ἢϊ5 γσῖανα δἱ Ερμοϑυβῦ, ΤῊ σαοβὶ ἀε- 

1 Ἰοδη χχίὶ. 1.---ἰ4. ᾿ 
3 ἐζώνννες σεαυτὸν....μένειν, "Ὁ. 18---ὐ. Ιἴ 15 

ψ ΣΙ 11 τὸ ποῖϊος Βοκββυεῖ᾽ 5 Δατη ΓΔΌΙΪΥ οἷ05ε 
ἰτδῃβίαἰίοη οἵ ἴῃς ἴῆγος ἰαϑὶ νοσὰϑβ οὗ ν. 18---“ Τοὶ 
--ϑυΐϊδ-τηο Σ᾽" 

8. ὅὃςα ῃἠοῖδ οἡ ἴδε δοοοσγάδηος Ὑἱ (δὶς νἱεῖν ἴῃ 
ἴδε ἴοῃς οὗ 2 Ϊοδη, νυν. 7, 8. 

4 ἘξΞρδϑοΐαγ Ιγϑηρουβ, “δάν. Ηβου.᾿ 111. 1. 3: 
Ἑυβουίυ5, “Η. Ἐ.᾿ ν. 24, 1Π. 24. 31, Υ΄. 18; 
Ηϊΐετγοιυ., " Ερίϑι. δά Οαϊαδὶ.᾽ 111. 10. 

δ᾽ ΤΏ 5Ξἴουυ Ὑ Ὡς ἢ τεργοβθηῖϊβ 81 Το δ 85 δεῖι- 
ΑΙἸῚῪ αἰΐῖνα ἴῃ πῖ5 ΕἙρδβεβίδῃ ἴοσ, δῃὰ ἴῃς φατῖὶ ἃ5 
πεανίηρ τὶ Ὠϊς Βα ΌΕΣ, 15 τεϊδίθα (α5 ““1π 4υ]- 
Ὀυθάλπι ϑοτὶριυτία, φμαγεσίς “Αδοογγρλις " ὉΥ͂ 
ϑ: ΑὐυρυΞῖῖπα. “Τχταοῖδῖ. 124 ἰπ Εναηρσ. [οδπη.᾽ 
ΤῊὸ ψῇοἷς βυδ)εςὶ 15 ἀϊδουκοοὰ τ] ἢ ἴ Ἰεᾶγω- 
ἱῃρ δῃὰ οοταρ[εΐεπεββ Όγ ἴῃς ἰαῖς ᾿γ ΜΗ]. “" Εἶτε 
ϑεπηοιβ οὐ ἰἢς Ναίυτε οὗ ( Ἀγϑιϊδηϊιγ.᾽ Νοῖς Β. 

ΡΡ. 141-40. 



ΤΗΕ ΕἸΕΚΟΤ ἘΕΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΟΗΝ. 

Ξυςῦνε οὔ ς5-- Ἔνθ ἴπο56 ὙῸὸ ἀ5- 
δα ενβά ἰπ [6 δ ΠΟ ΠΟῪ οἵ τὰς ὕοθβρεὶ, 
οἵ τῆς ἘΕρί5ι165, οὗ [16 ΑΡροσδίυρϑβε---δο- 
ψι!εϑοσὰ τῃ ἴῃ 6 τπηΐνοῦϑαὶ τα] ἩἩΒΙΟὮ 
φάγε 0 ΕΡΒδεϑυβ ἴῃ6 ὨοηουΓ οὗ ἃ ᾿ἰδηρίῆ- 
ἐηρά τοδιάεηςα οὗ δὲ Το, Κοῖμ 8Ρ- 
ΡέΔΙ5 ἴὸ πᾶν ἢσγβξὶ σαϊϑεα ΔΩΥ͂ 56 015 
υόδίοη ὕροη ἴῃς 5υῦ)]εοι ἢ. Ηἱ5 νἱδνν 15 
ὑαδεά ὕὑροη ἴῃ σοπ)͵δοῖαγα {πᾶ Το ἢη 
ἰὸ ΕἸάοτ’ 15 εοπίουηάεά σῇ 81 ]οἢη 
ἂς Αροβία, απὰ τῆδὲ ἴῃ ν δὶ 15 σοϊαϊεά 
δ᾽ Δησϊοηῖ ἩΤοΙς [ἢ6 ἤχγϑοίὶ 15 σοηδιδεα 
τὰ ἰἢς βεοοηα, Ὅὴδ βδῖὴς Πγροίεβὶβ 
ἰᾶ5 Ῥδδη 511}} ΙΏΟΓΘ τροθηΥ πυρροτίεα 
ὃγ δοδοϊιδσης ὍὌῆδ δῆϑνοσ ἴο 15 6χ- 
ρροτλίε ἃ ΘΟ ΡΌΓ 5Π)---Ὑ ΠΟ ἀνθ Μ. 
Κεηδῃ σοηϑίθσθ 8Δηὴ ἰηβϑίδηςα οὗ “ἴα 
ἐχοῦϑοῖνα βρίὶπὶ οὗ περαϊΐίοῃ ΜΏΙΟΒ ἢᾶς 
ες ἰηἴῖο [86 Ρτοίοβίδηϊ [106 γαὶ βοῆοοὶ 
ἸῺ ἴδ6 ἰλϑὶ 25 Ὑϑδβ " ---ϑϑεηβ ἴὼὺ σεϑῖ 
προὴ ἴἧτοο ουϊάθηςος οὗὐ ὑῃᾳ6η1Δ0]6 
158 
(ὺ Τῆς ἔχοι οὗ ἴῃ6ϑ6 ἰ5. σοηίϊαἰποά ἴῃ 

ἴῆε βα πος ομδρίεσε οἵ ἴῃς Ὀοοὶς οὗ ἴῃς 
Κενεϊδοη, 
Τῆοος Τἤδρίοτβ --- ἩΠαΐονου ΥἹ Ὁ Ὀ6 

ζεη οἵ [86 δι ΠΟ ΠΟΥ δηά ρθη 655 
οἴῃ Ἀροοδίγρϑε, δῃηὰ ἴο νῃδίενεσ δι ΠΟΥ 
᾿ξ 15. δεϑιρτι6 ---ἴΟΓα δὴ διριυμηεηῖ οὗ 
ΟΥΕΓΉ ΠΟΙ Πρ πεῖρῆϊ ἴοσ (6 ΑΡοϑβι]θ᾽ 5 
(ὐπῃεςοη, ποῖ ΟΣΪΥ ΨΠῸ Αβια Μίπου, 
δυϊ πιὰ ᾿ς Μείσοροϊβ. 11 ϑομοὶιεη᾿ 
ὑγροὶ μοσῖὶς 6 οογγοοῖ, τπ6 ΟΠ ηϑίϊδης οὗ 
Ἐρβεδυς δηὰ οὗ [Π6 οἴπεσ ΟΒυτομεβ δά- 

ἱ 80 ςεπλίη, ἰηδεοά, ἀϊά 1158 βεεῖω ἴο Νεδη- 
ὅετ, ἴμδὲ Ὡς ἀρρ!ῖο5 ἰξ ἴο οοῖνα 18:6 τῃγβίειυ (ἔοσ 
ὑπ} οἱ ἰὰδς πρρτονί οἵ ερίβοοραογ. Νεδηάοι 
Ἐπίες πότ ἢ15 ροὶηξ οὗ νἱενν--- “1.6 σοηδιτυατοη 
οἱ ὼς (Βατοὰ οἱ Αὐὰ Μίμοσ ἴῃ ἴδε {πιὸ οἵ ΡοΪγ- 
(δ τς ἀϊετεηὶ ἔτοστα ἴδε {ἴτε οἵ Ῥαυ]. ' ε ἂτε 
ὑτορὰ ἴ0 ξαρροβε ἃ ρονεσίῃ] ἱπήυεποε δἵ σνοσῖκ." 
ἤπιος ἰδε τιοάετι (5 Βίοη οἵ δἰἰτὶ θαϊηρσ ἀϊοοεσδῃ 
ἐρβοορασυ σχο] αϑίνεὶν ἴο «52 γολη, ἀπὰ Ξυ)] ιν 
ἃ πιῇ τος Οεττοδῃ βοδοῖδτα ““ἴμε Τομδηηῖς 
“π΄ Υεῖ νὰ βιηὰ δρίϑοοραου ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 
 λασμες οἵ Αςία Μίηοσ ἰῇ τᾷε Αροοδὶ 
1 ἴῃς ἀδγς οἵ Ροϊγοδγρ. δὲ 7ἅπιεβ. ἴῃς [- 
βῆαεδες ονοῦ ἴῃς ΟΠύτο δ [σαβαϊοετα. 8: Ραυὶ], 
Ὡἰϊεὰ το ἀϊδιςε Ὠἰτας6}Γ ονεσ ἐἀε τυλοῖε τυονΐά," 

τὴ μλης ΤΊταβ τετηδίπ δ Οτεῖς, Τἰμιοἢν αἱ 
(1 Τίπι. ἱ, 3; Τιϊα 1. 5). [1 ἰ5 ποὶ οἵ 

ὕκπς ἱηϊεηάεὰ ἴοὸ ἀΘΩΥ ἴῃς ἱπηροτγίδης ρατῖ 
τ 8. Ἰοῦπ ρἰαγεά ἴῃ ἴμε ογραπίζαιίοπ οἵ [86 
ταπα, Ἢ ι15 οἵ Τ]οδπηὶβ δα πλη45 ΕσςοΪε- 
ϑδϊ. στὰ Ἐρίξοοροσυπι, δὰ οτίρίῃεπι σεοςηβι5, 
χρῶ ΒΔ δυοίοτοι.᾽ Ὑοτγ Δ, “δάν. 

τε; 
ὁ γὶς. ἃς 7έρας,᾽ 6 ό 7 ὈΡ.- ιὖι --- 167) (1867). 

ἴσαι. πῃ. ρρ, 41--45, 477 (1872). 
θὲ ΑΡ. Ϊοβᾶπῃ, ἰῃ ΚΙείπ- Αδίεπ.᾽ Οἱ, ἨοἱιΣ- 

τᾶπῃ, “Κα ς ἀςς ἘΡΏ. υπὰ Κοϊοββεσθτίείε,᾽ 
ῬΡ. 314-22. 

Ναυ Τοῖ.---Ν οι ΙΝ. 

273 

ἀτγεββθα ἴῃ τῃ6 Αροοδίγρίϊς ἘΡ 5165 τηυδῖ 
Ὦανα Ροσίεοι ν 6}} Κπονῃ (παΐ 81 [ἢ η 
Πδα πόνὸσ Ὀδδη ἴῃ Αβϑὶα Μίηοσ. Βαΐ ἰϊ 
νοῦ] μᾶνα ὈΘΘ ἢ ρΑΙΡΔΟΌΪΥ ἀρϑυγὰ ἴο 5ὰρ- 
Ῥοβα 1δμαῖ {πΠ656 (Βυσοῆθβ που]ά ἢανα δἵ- 
ἰδοῃμῃοαά τῆς 5]]ρῃίεδι ᾿τηροτίδηςα ἴο 186 
ΠΟ 56 ]5 ΟΓΥ ΜΆΓΩΪΩρ5 Οὗ ἃ ΨΙΙῸΙ ΠΟ 
Δα αἀγοϑβίηρ [δῖ δυϊπογταςνε]ν 5ροῖκα οὗ 
7οῇῃ 858 8ῃ δἊχὶὶα δἵ Ῥαϊπηοβ᾽, ψὮ16 γαῖ 
Ὦδ τησϑί αν Ὀδθὴ ἀνάσα τἢδΐὶ ΠΟῪ, 
Ὀεγομὰ δὴν οἴμεοσ Ομπβῦδηβ ἰῃ ἴἢ6 
νοῦ, ποτα οογίδϊη (πδῖ ἴῃ6 ΑΡοϑβίϊδ 
δα πδνεσ βοϊουτηεαὰ 1η ἴποβε τερίοης 
δῇ 411. 1 [86 ψηΐοσ οὐ τῆς Ἐδνοϊὶδ- 
Ὀοη ψέσα ποῖ δῖ ]οἤη, 1 πηυδῖ δὲ Ἰϑδϑβῖ 
ἢανα Ὀδδῃ βδοπῖα οὔα Ψῇο δά δρϑβοϊυῖα 
ΔΘΒΌΓΔΩΟΣ οὗ δὲ [οΠη᾿5 σοῃηρδοῖοη νυ] ἢ 
Αϑ5ῖ4 Μίῃοσ δηὰ οὗ ἢὶβ Ἔχ! ἴο Ῥαϊπιοβ. 
Βυὶ Ῥαΐτηοβ ᾿ἰεδᾶὰς 5 ἱΠ 5 5Ὲ 107 ἴὸ 
Ερδοβϑυβ. Τδδῖ {||6 15] δηα ννᾶϑ 5Όσοαὶν 
νἹβιϊθα ὄχοθρῖ ὉΥ̓͂ γογᾶροῖβ οἡ ἴπ6 Αγ 
ἔτοτῃ Ερῃδβιβ ἴο Ἐομῃηθ, δηὰ ἔγομη Ἐοπλα 
ἴο ΕΡΠδβυβ. 1ἴ 'ψὰ5 ΟΘ σϑϑῦρ-͵δος ἴογ 
1ὴ6 ἰρῃϊ, οὐ ἴπ6 βγϑίεπι οὗ 5ῃοτῖ 541]5 
δθεΐνεεῃ ἴῃς ἴνο οἰῦε5. Ὅλα ἴοης οὗ [ἢ6 
ΨΠ0]6 οὗ ἴΠ6 ἴἤγεθ ὀρθηϊηρ ομδρίοτς οὗ 
[6 ΑΡοσδΙγρϑβα 15 (παῖ οὗ ἃ πιείτορο] ἴδῃ 
οὗ ἴῃς Αϑίδῃ (μυτοὴ ; δηὰ Ῥδίϊηοβ τδῪ 
Αἰτηοβῖ Ὀε 5Ξαἱά ἴο ίδες Ερἤδϑιβ δηα ροϊῃΐβ 
ἰονατάς 1, 

(ὁ) ΤΠ βεοοῃα δνιάδηςς 15 ἴῃμαῖ οὗ 
Ιτθῆδοι5. [11 15 ὉΠΏΘΟΘΘΘΑΙΥ ἴο αἰιοῖα δὶ 
Ἰδησίῃ ομα οὗ ἴπ6 Ὀδϑῖ-ΚΏΟΨΏ ρΊΘοα5. οὗ 
ΘΑτὶγν ΟΠ τ σάδῃ Πςογαῖμυσο.-- -ῃ6 ταρτηθηΐ οὗ 
ἴῃς ΕΡΙ5116 οὗ Ιτεηϑοὺβ ἴο ΕἸοπηυ5, Ρτα- 
βαῖνε ὈγΥ ΕΘΒΘΌΪΩ5 ἴῃ ἢϊ5 ΕΟ] οβδϑίςδ) 
Ἡ!ϑἴοσγ. [Ιγϑῆδθι15 ἴῃ τη θη] Οηηρ ἴῃ 6 50- 
Ἶουγῃ οὗὁὨ 8.1 ]ομῃ ἴἢ Αϑὶα ΜΊΠΟΣ Δρρεδὶβ 
ἴο 20 αἰπὶ ἱταάϊοη. Ηδθ ἢᾶ5 ἃ οἶδᾶγ 
ΤΟΟΟΙ ]Θοοη οὗ Ῥοΐγοδρ μοὶ ἢδ τε- 
ΤΟΙ ΕΙΘα ᾿ἰῃ ἢϊς γουῖ}--- ΕΓ ἢδ 5δϊ 
ἴο ἴαἰϊ, ἢ15 νᾶΥ, ἢ15 τηοάδ οὗ 116, ἢἰ5 ΔΡ- 
Ῥδάσδησθ. ον 6 υϑεα ἴο [6}}] οἵ ἢ]5 

1 Ἐδν. ἱ. 9. 
3. οἱ ΤΉ6 ΟἿΪΥ ΨΆΥ οὗ ρειηρ ἴο Ῥαΐπιος. ἢδ5 

τοτηδιηδα ἴΠε 5διης ϑίηοα ἴῃ6 ἀδγς οἱ δῖ ]οῆη. 
Οπς τυδὶ εῆσαρε δ Μγζοοης, ἴπΠπ πιοϑβὶ δδβίεσΥ 
οἵ τῆς Ογοϊδάεβ, οσ αἱ ϑ.δὶα Νονα, ἴῃς ροσὶ οἵ 
ἘΡδόβυβ, ἃ 11{||6 νεββεὶ, ἀδοκεά ννε]] οὐ 11, ἀπά 
τοδηηδὰ ΟΥ̓ ἔουγ οἵ ἔνα 5α]]οσβ. ὧνε επιρατκεὰ 
"ο]άΪγ ψτὰ [6 σἤδποος οὗ ἃ ραβϑᾶσοα ᾿Ώ6ΕΥ 581], 
ὙὩ ἢ τηὶρῆϊ ἰαϑῖ ἔννεῖνα μουγθ δὲ Ἰθαβῖ, βεσῃαρβ 
ἱπάεδηϊίεῖγ Ἰοησεσ. δὲ εεῖ ουἵ ίγοτῃ Μγοοῆδ αἵ 
πάηϊρῃῖ; ψὸ νετὰ αἱ Ραϊπιος ἴῃε ῃεχὶ ἀν δὶ 
Ῥείοσε βυηϑβοὶ." ΤὨϊβ εχίγαςϊ 15 ἔτοτῃ ἃ ἀδ !ρῃϊ- 
{1} νἱνϊὰ ραροσ νηοῦ Πα5 οοπιε ἰηΐο ἴῃ νντὶ- 
ἰοτ᾽5 Ῥοββεϑοίοῃ. (“ ὕπε νἱϑὶῖς ἃ Ῥαϊπιοβ,, Ῥὰσ 
Μ. ἀδς 1.116 ν}}}6. “ὁ Ἀσνυς ἀεβ οουτϑ Ἰἰττέταϊτεδ.᾽ 
Μαΐβ 2, 1867.) 

8 
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ἰητδον ψι Τοῆη, δηὰ ἢ τ[ἢ6 οΟἴμοΙβ 
ΜὯο δα βθθ ἴῆε 1, ογὰ᾽. ὙΠε ηρσοηΐοιβ 
αἰϊοπιρὶ οὐ ϑοβοϊίθῃ ἴο ἱηναϊ δία [Πε 
ΔΌΙΠΟΤ οὗὨ [ἢ Ἰεῖῖεῦ ὉΥ πιακιηρ ἴξ οὐ 
ἴο Ὅ6 δροοῖρῆδὶ ἰδ ὑπᾶνδι πη, 85 
Ιτϑηδθι15 0.565 δἰπιοβί ἴῃ6 5δπι6 ἰδηριᾶρε 
ἱπ δΔῃοῖποσ οὗ ἢϊ5 νΠηρϑἢ 

(ὁ Ὡς τϊτὰ νιϊηεθ5 15. [δαὶ οὗ ῬοΪγ- 
οἴδῖθϑ8. 
6 5111 ροϑϑθ85 ἃ ἰταρτηθηΐ οὗ ἃ 5γΥ- 

ποάϊςα] δρίϑιϊα στο ὈΥ Ῥοϊγοταῖίεβ, 
Βίβῃορ οὗ Φῤλεέτως, ἴο Ψιοῖοσ δῃὰ ἴῃ6 
Ἐοιαδὴ Οδυτοῖ δρουῖζ ἴῃ6 οἷοβε οὗ ἴῃ68 
βεοοηᾶ σδηΐατγ. Ροϊγογαῖεβ ψτοῖθ ὙΠῈ 
τῆς οἴδποι Βίϑῃορβ οἵ Αϑία ἴῃ ἕδνουγ οὗ 
[π6 ΤοἰοὈτδϊίοη οὗ Ἐδϑβίοθσ δῖ ἴἢ6 βδπὴα 
{πὸ ψ ἢ τμ6 76 '᾿ῃν5 ὦἀξωνιαφμαγί ἐμρᾶδ, 
Ῥοϊγογαῖθβ βρβᾶκβ οὗ [ῃ6 ΠΉΡΠΥ Δ5}65 
ΜΓ ΠΙΟΝ 516 60 ἴῃ Αϑἰα᾽ ἴο ύνακβῃ δῖ ἴῃ δά- 
γοηΐ οἵ [86 Τουγά, σῆθη Ηδ 514}1] σοσὴς 
στ ρίοσυ ἔοστα ἴμῈ μεάνθῃβ, δηα σγαῖδα ὉΡ 
41 ΗΙ5 βδἰηῖβι Ης τηθητ 5. 5ΡΕΘΟΙΔΠῪ 
ῬΏΠΡ (οἵ ἴῃ6 προσ οὗ [ῃ6 ὕνοῖνε), 
ὙὯο 5'θερβ ἰῇ ΗἰδγαροΪ5 ; δηὰ ἢ15 ΝΟ 
ἀδυρῃΐοιθ ΠΟ στον ΟἹ ἴῃ {ΠΕΙΓ ΥἹΓρΡΊΠΙ ; 
Δα δῃοῖμοι ἀδυρηϊοσ οὐ ἢ5, δανὶηρ 
βονθά τῆες Οβυτοῦ ἴῃ τἰἢ6 ΗΟΙΥ ϑριπῖ, 
ΠΟ ταἰκοῖῃ ΠΘῚ τασὶ ἴῃ ἘΡἢ650.5--- γοᾶ, 
δηὰ Τοἤη, πιογθονεσ, ΠΟ Τοο] πΘα ὩΡροη 
τὴς ὕγοαϑὲ οὗὐ ἰὰ [1οτὰ, ῆο νγὰ58 

1 Αρ. Επυπθῦ. " Ηἰκι. Ἐςοῖες.᾿ ν.. 20. 
Ἅ "Ἔπειτα ᾿Ιωάννης καὶ αὐτὸς ἐξέδωκε τὸ εὐαγ- 

γέλιον,. ἐν ᾿Εφέσῷ τῆς ᾿Ασίας διατρίβων. “ Αἀν. 
Ἡακῖτ. 10. 1π|. οἢ. 1. [ἢ 110. 111. οἢ. 1... Ὠ6 15 
5βαἱὰ ἴο μανα ᾿ἰἰνεὰ δὲ Ἐρἤθϑυβ {11 Τ τα) π᾿ 5 {ἰπ|6. 
[1,3ἰ. ν ετ5.1] ϑεῃοϊ θη 5 οὐ]εοιϊίοη 15 τη δῖ ΪῪ Ὀασεά 
ὍΡΟοη ἴΠε ἜΧΊΣδοσ ΔΎ ἸΟΠρΟν Υ ΏΙΟΒ 15 Ππατ- 
ταῖϊνε ψουϊὰ ᾿ΠΊΡΙΥ ἴῃ ἰὮγες ρεγβοῦβ ϑυςοαϑϑίνοὶ 
--κἰη 851 ΤοὨη,. ἴῃ ἐροίγοατρ, ἴῃ Ιτορρουῦ8. Βυϊ δὲ 
]οῆῃ πεεὰ τοὶ μανεὲ ἀϊεά τπι]] Α.Ὁ. 0 - 8 
(186 Ἰαβῖ βεεπβ ἴο ὃς πὸ ἀαΐα δϑϑοϊὶσηθα ὮΥ͂ 
ὅ.. Τεγοηθ, " (αἱ. 1Χ.), ΡΟβϑΌΪΥ ἴἄγεθ οὐ ἴουτγ 
γεδτθ Ἰἰαῖεσ, δηὰ ἰσϑῆδει8 ψσοίας Α.Ὁ.. 180. Τ|]ιε 
δΔυΐμοσ οὗ μπὶς [πιτοἀυοιϊίΐοη οαῃ ἴοβϑίν ἴῃαϊ 
ΠΗ ἴ(Πε Ἰασὶ ἔενν γεδσϑη ἱπ ΟΥἩ ΠΘΔΓ ἴΠ6 ΟΥ̓ 
θοῦ ἢς6 ἰϑ ΠΟῪ τη, ϑανοσαὶ ἱπαϊνι ἀν }5 
ψνετα αἰΐνε πὸ ἀϊδιηοΕΥ σοιμθηθεσεὰ ἃ τε- 
τ υκαῦ ας ρειβοηλρο---α ΒΙ5ΠοΡ--ὴο ἀϊεά ἴῃ 
180902ὥ. Οπε οὗ ἴπεϑε Ῥευβοῃϑ---ἰὰ (ἢΐ5. τεβρεοῖ 
βοπηειίησ κὰ Ῥο]γοδγρ---νναϑ Δ0]6 ἴο ροϊηϊ ουϊ 
ἃ ΜΑ]Κ ψΒὶοἢ ἴῃς ΒϑἤΟΡ 'π| ημεϑίίοη μὰ ρμαςσοὰ 
ὉΡ δῃὰ ἀονῃ, δηὰ τοπιοιηεγοὰ 411 ταὶ ἴῃς 
ΒΙΞΠΟΡ παὰ βαϊὰ ἴο ἢΐπι. ΡΟ οὔθ οσοβϑίοῃ. 
Τῆς ψτίϊδγ 19 αἶσο ν᾿νε]}: δοφιαϊηϊεα ἢ ἃ ἀἰ5- 
τἰησυ ϑῃςεα ρΡἢγοιϊοίδη, 51}}} αἷἰΐνε (1881), δῃηὰ ποῖ 
ἷῃ νΕΙ δἀνδηῃηςθά. γοδῖβ, Ὑῆο δἱ δὴ δαιὶγ ρεποά 
οὗ 5 σᾶτθοσ νναϑ8: ἴοσ ἃ βῃοτί {ἰπιὸ τη οἢ τσοννη 
ψἢ Μτ ΑἸοχαηάος Κποχ.. Βυὶ Μτ Κποχ ν»ᾶϑ 
ἃ ῬεΙβομαὶ αἰβοῖρ]ς οὗ [οδη. Νήεβιον, δηὰ 7οἱλη 
ΝΒ εν ἀϊεδὰ ἴῃ 1701... 

8. 5, Ηἰεγοη. “110. ἄς ΨΊνγ. ΠΙμυσῖ.᾽ ΧΙ, 
4 μεγάλα στοιχεῖα κεκοίμηται.. 

ἃ Η:ρῇ Ῥηδβῖ, Ῥοαπὴς ἴῃς ρἷαίς οἱ 
Ῥυγα ρμοϊά᾽, δηᾶὰ τηδγίγσ, δηᾷὰ τ(θϑοῇεῖ. 
Ηδ “«ἀεῤείά ἐμ Ἐλεσιν." " Τὶ ἰ5. τη- 
ΠΕΘΟΘΒΘΑΣΥ ἴο ΘηΐΘΓ ὉΡΟΩ ἴὯ6 ΘΟΠΊΓΟΥΘΙ͂ΞΥ 
ΜΠΙΟΝ ἢδ5 Ὀδοη ψαροα 85 ἴο ἴῃ6 ]16Γα] ΟἹ 
ΤΊ ΘΔΡΒΟΙΟΔΙ Ἰηϊοιρτοίδιοη οὗ δῖ Το} πη’ 
ψοᾶσηρ “ἴῃς ρῥΪαῖς οἵ ρο! ̓ ,. ῬοΪγοταῖες 
αἱ 411 δνθηΐϊβ 5ίδίεβ (δὶ ἴῃ6 Ανροϑβίὶς ῃδὴ 
ἴῃς τὨγεοίο] ἃ ροιγ οἵ Ῥείηρ Βιρἢ Ῥπεϑὶ, 
τηδτίγγ, δηὰ ἀοοίοτ, δὰ [ἢδὶ δ 5166 05 Ἰῃ 
ἘρΡδδσι5 ἢ. 

11 15 σοποεϊνοα [ῃδὲ ονάδησα δυο ἢ 85 
[Π15---ἰοοὰὶ δηὰ υὑπδαυΐϊνοςδὶ ἃ5 1 15--- 
Τεηάοιβ [6 οοπηδοίοῃ οὗ 81 7 οδη πιὰ 
Αϑὶα Μίῃοσ δῃὰ Ερῆσδϑυβ οπςα οὗ [πε δεϑῖ 
δἰτοςιοα ἐδοῖβ οἵ οασγὶν Ὁ σβδη δηθαυγ". 

3. ϑοίηβ ἀοϑοπρίου οὗ [6 ρτεδῖ ΟΥ̓ 
(8 δεοβοοιαίθα ἢ [6 ΤΩΪΠΙΞΌΥ οἱ 51 
7οἤη, 15 ποῖ οἷν ἀδπιδπαάδα ὮὈΥ ἃ οσαυηΐ 
οὗ ἴπ6 τηοάσγῃ βριπ|, θυῖ δα νἱνιἀῃ685 
ἴο Ογ Δρρσβεϊδίοῃ οὗ 81 [οἢπ᾿ 5 στ] 5. 

Τῆς ᾿πιροτίδησα οὗ ΕΡἤδβιιβ 15 δὺυη- 
ἀδηιν δἰϊεδῖεα, ἘἘῸσ Ρ᾽ΙΩΥ ἰξ 15 “ἴδε 
Ἰρῆϊ οὗ Αϑια," ΒΥ ϑδῆθοᾶ ᾿ξ 15 οουιρατοὰ 

1 ΤΒΕΝ (πέταλον, 1,ΧΧ.) οὗ Εχοά. χχυ!. 
46, χχχῖχ, 30---ἰερεὺς τὸ πέταλον πεφορεκώς, 
τταπϑϊαϊεὰ ὉΥ 5. εγοιλο--- ΔΟΗΣΣΥΣΣ ΦΘῊΣ (ὁ. 
Ποπι πη) ἀρρεση; ἰαγιΐμανε 1: γγορε ἀσδεκ:. 
ΤΠ ἐγαρτηεηΐ οἵ Ῥοϊγογαίεϑ Ψ}]1 6 ἐοαυὰ ἰὰ 
Ἐουΐι, " Κεὶᾳ. 546.᾽ 11. 13. 36. 

3 Το βαπὶς δχργδεβίοῃ ἰ5 Ξε 4150 ἴῃ τείεγεπος 
ἴο 7ατηθβ, Ὁτοῖμεγ οἵ ἴλς τά, ἄγϑὶ Βίββορ οἱ 
7εγυβαῖε (ΕΡΙΡἤδη. κἴη Ηδτεβ. 1 ΧΧΡΠ11.); 
ἴο 81 Μαιὶς ἴῃς Ἐνδηροὶ ἰεῖ---(οὗ ἴῃς Ἰαϑὶ [οτ ἃ 
ἀἰβετγεηῖ τεᾶθοη, Ὀθοᾶυθα βυρροβεὰ ἴο ὃς οἵ ἴδε 
Ἰἰπεαρε οἵ Αατγοῦ, (οἱ. ἐν. το; οἷ. Αςῖς ἵν. 36. 
Ῥαᾳςοῖο 5. Ματς.᾽ αυοϊςαὰ ὉΥ Ναϊεκίυς, δρυὰ 
Ἐουῖῃ, μέ γα.) Ὧν Ἀουΐ δάορίς ἰἢς πιεῖϑ- 
ῬΒοτοΑΙ ᾿ηϊογργοίαϊίοη. Οοἱϊα᾽ς σλοπόρταρὴ οἢ 
πε βυθήεοϊ ἰ5 βαϊὰ ἴο ΡῈ Ἴχμδυβένε. ({ δὲ 
1ἀτιΐης Ροηι. ΑΡΡ. 7οάπη, Τδοοῦ. εἰ Μαχο, 
Τυλίησ. 1754.) 

8 Τὸ ἴῃε ρσοοῖς οἵ ἴῃς σοηῃῃεοιίοη οἵ 51 }οἱπ᾿ς 
τετὶτἰηρβ νἱτῇ Αϑῖα ΜΊΠΟΥ τοδ  πονν Ἀε δά εὰ ἴδε 
τοοάς οἵ γεωξονεέμρ ἐΐρες ἴὰ 81 ]ομη᾽ 5 Οοβρεὶ. (ἴ. 
ΒίϑῃοΡ ]δοορβοηῖς τεπιατῖ5 οὐ " Ματσίγτγυπι 5. 
ῬοΪγοδτρὶ,᾽ ΧΧΙ. δπὰ ἴπῸ ποῖς ἴῃ 1ἢ}]ς5 σΟμαΠεΕὮ" 
ΓΑΥΥ οἡ Τοΐπ ἰν. 6ὅ. Ὑδμαὶ ἴῃς ᾿Αϑἰδιϊὶς Ἴσοτηρυίδ- 
τἰοη οὗ Ὠουτβ ννὰ5 δάοριςὰ ὉΥ δῖ Ἰοδμη 15 εϑίδ- 
ὈΠ5ηςὰ ὉΥ Βίβμορ ννογάβοπη οὐ Τοδη ἷν. ὕ, 
δηὰ ψἰτῇ δἀπηγαῦϊο οἰδασηθθα απὰ ζιἶποβς ὉῪ ΜῈ 
ΜοΟΙο]]Δπ οη Τοδη χὶχ. 14. (ΤΒῈ Νεν Τορῖδ- 
τηϑηῖ,᾽ ΡΡ. 737---743.} [115 ἃ τεβὶ οἱ ἴδε ἵνο 
ἀϊθετεηῦ σοτηρυϊαιίοης οὗ ἴῃς Βουτϑβ, 76 πῖϑἢ δὰ 
ΑϑΞίδιὶς (νος {πὸ ττίϊοσ οταϊ δὰ ἴο πιεηίίοῦ οἱ 
1 ΤΉεϑ9. ἰϊ. 9, ||. τοὶ οἔ, Αςῖς χχνΐ. 7, Ψβεῖε 
“ἐπρῆϊ δηὰ ἀαν" ἰ5 ῬγΟΌΔΟΌΙΥ ἴῃς ἴπιε τοβαϊῃρ) 
{παῖ 81 Ῥαὺὶ] παίΐυγα!ν βρεαὶς οὗ ΕΝ δος 
ἀαγ᾽ (1 Τίπι.. ν. 5; 1 Τίτα, ἱ, 3): 81 ]οδα οἱ 
ἀαγ ἀπά πίρῆϊ᾽, (δεν. ἱν. 8, Υἱῦ. 15, ΧἹΪ. το, 
Χὶν, 11, ΧΧ. 10). . 

4 (οπῃβίδεγαϊες 86 ας Ὀδεη ταδᾶς ἴῃ [δὶ5 
ὀρ δὴ οὐ Ἀσδηδη, “1, Απἰες σι," ῬΡ. 549-- 
5 2. ὴ 



ΤΗΕ ΕἸΒΕΒΤ ΕΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΤἸΟΗΝ. 

ἴο ΑἸεχαπάπα. Οη ἃ οοΐη οὗ Νεβραβίδῃ 
ἰδ 5 βρόκϑη οὗ 5 “τῆς οῃιὶθῖ οἱῪ οὗ Α5318.᾿" 
“Ἔρδεβιι5," ντιῖεβ 1 ρα, “45 ἴῃς πιϑ- 
ὉΌΡΟΪΙ5 οὗ Α51|Δ ννγᾶ5 ἃ ΠΟΌΪῈ ΘΙ ΡΟΣ ΠῚ, 
πε] δάλρίεα ἔογ σογωσηεσοθ; οἡ ἴῃς σοδϑῖ 
οἵ ΑΞῖδ, ἰῃ ἴ[ῃ6 Ὠδατὶ οὗ [ἢς Μεαϊζοι- 
[ΔΠ6Δῃ---ο [ΓΔ] ἴο Αϑ5ϊ|8, Αἴῆςβ, Εμπισορο.--- 
πῆορηος ἴῃς ρᾶϑβαρα νγὰ8 δαϑὺ ἴο ϑυτῖδ 
δ Ἐργρῖ, ἀηᾷ 50 ἴο στδεςα δηά [11τᾺ]γ"." 
Τῆς ἰθπρὶς οὗ ΠὨδηδα γα ἴῃ6 σδηῖγαὶ 

ποηῦεῦ οὐ ΕΡἤεϑιβ. ΑΠΕῚ τ βῖηρ' οἢ βενθῃ 
ἀἰβοτοης ΘοσαϑΊ ἢ 5 ἔγοπὶ 15 ΤᾺ] 5 ̓ξ νγ85 
ἢ] }γ ἀεςίτογεά ὈΥ ἴῃ (οίῇβ (Α. Ὁ. 248). 
Ἀϑ 1: οοοά ἴῃ τὴς ἀδγβ οὗ 81 Τομη, 1 “μαά 
δκεη τεατεαά ὉΥ [ἴῃ 6 τίς. οὗ ὅτεθοα δηὰ 
ἴῃς πε οὗ Α514. 11 ψὰ8 βυρροτίεά 
Ὦγ 12] ΤὨΔΤΌ]Σ σΟΪυτηη5 οἵ τῆς [Ιοηϊς 
ογάετ, σΔ ἢ ΘΙ ΧῪ ἔδεῖ Ὠἰρη, ἐδοῃ ἴῃς ρἱῇ 
οἱ Δ πδοη οἵ οἷα τροπδγοὴ. Τῆς 5ρι θη ὰ 
ἅΠᾺ ψὯ5 αὐογηθα ἢ [Π6 δου]ρίατεβ οὗ 
Ῥῃαχίιοεβ, [ῃ6 συ θεῖ Ὀείηρ ομόβθη ἢ 
ἜρεςΙΔ] τείεσσεπος ἴο [86 ρορυ αγ Ἰορεηά 
οἱ [Ὡ6 ρΐδοα --- τῆς διπ οὗ 1,Διοῃδ᾽β 
ΟΠάτεη  [ἢ6 σομοθαϊσαοπὶ οἵ Ῥῃοῦυβ 
δες ἴῃε 5ἰδυρῆτοσ οἵ τῆς Ογοῖορϑ ; τὰς 
ΕἰδΏθηΟΥ οὗ Ὠ᾿οηγϑυβ ἴο ἴπ6 ΑἸημδζοῃβ. 
Τῆς Ἐριεθίδης ρ᾽οσιβὰ ἰπ {Πεὶγ ροσίίοδὶ 
ὨγΙΒΟΪοργ. ΤῊΘ βρὶπὶ οὗ βάνᾶρὲ (δηδί!- 
απ ΜΉ Οἢ Ταὶσ αὶ [ἢ 6 ΟΙὙ “τεδὶ 15 Πϊδηδ 
οἱ ξε Ερμεβίδης,᾽ δῃὰ ψῃϊοῃ τηδάδ “τῆς 
α οἱ ἴῃς ἘΡεβίδηβ 1Π6 τοιηρ] 6 - θα ροσ 
αἱ ἴδε στοαὶ Αττεπχῖβ, ἀπὰ οὗ ἴῃς ἱππᾶσα 
προ [6] ἄονι ἔτοση Ζειι5᾽, 15 Ἔχδοῖ 
τἶαι ἡ ρῃς θς ἐχρθοιςὰ ἴτοπι ἴῃς αἰτηοσῖ 
(ΟΠΙΕΙΏΡΟΓΑΤΥ Τοσογαβ οὗ οἰδϑϑὶσαὶ δηῖὶ- 
ψγ. Το ΤΙδεπ 5 [ῃς ΕΡἢ Θϑἰδῃϑ δββοσίεὰ 
σητι ματὰ ΠΠ οΤα] στὰ ἀπ ἀορτηδτὶς ὈΙΒΟΙΓΥ 
ὕιΑΣ ΕἸ γᾶς ἃ νυ ]ραγ ἀα]υδίοη ἴο ΒΌρροββ 
ἴλαι Ατιοτηῖς ἀπά ῬΏσΞθυβ γαῖα Ῥόγὴ δ 
ὕεῖοα, ὙΠεῖτβ τα τπ6 Οεῃοῆγθδῃ Πνεσ, 
ἐΕΣ ἴδε Οτγρίδῃ στονθ, ψἤετα 1, αἴομα, 
ὩΠησ Ὡροὴ Δὴ οἸἰνε- γα ἩΠΙΟΝ νγᾶ5 511}} 
ΔΒ ηρ, μα ρίνεη Οἰπτ ἴο ἴῃο56 Πδάνθη]ν 
ἩΠΩΣ Ἰῃ ἴῃ6 ρτονβ ὑγῃ ἢ τγᾶ5 Θοηβθογαϊο 
ὧν τῃοῖτ ΟΧΡΓΟ55 σομπιηδηα, ΤΠοτα Παά 
ἰαθυς ἐβοαρθὰ τῆς “ταιῃ οἵ Ζειιβ ἴοσ 
ὑϊῶρ ἐε Ογοῖϊορβ; ἴβεῖα Ἐδίμοσ 1106 Γ 
δα ξρατοὰ τῆς Ατιδζοηβ"," Ὑηδβα βυῦὺ- 

ἱ ζβῳ (ἢ . . ε 
ἴδε υοϊαϊϊοη ἱῃπῃ ΗἩδηρειεη εν “ οἢ 

δ ̓ ς σοθρεὶ,᾽ νοὶ]. 1. αὐ ἐπέ, 
εἸε Ὡχ, 34. 35. "ΠΣ Υ 
ἸΤΙΣ ΑΠηΔ),᾽ 11|. ὅ:. “Οτχ εἶα, ἃ {π||6 

ἴῃς βεα, ἃ ρἱοστίουβ στονε ἴγοοβ. οὗ 
πῶ ν ἘΞΡΕΟΔΙΥ ΟΥ̓́ΡΓΕΘ5. ΤῊΣ τίνες (ϑη- 

ἤοης Ἰβσουρὴ ἱτ, Βεῖα 1δίομα νυαςμοά. 
δεν (δε φητίπε ἴῃ πμϊςἢ τῆς πιναδά]ϊησ 
ἅτε κερὶ, δηὰ (ἢς οἷτνε-ἴσος οὐθνο τα 

δὰ ἴῃς ροάάε55 βτεὶ τεβιοὰ, ἡ βθη ΒοΣ 

νι 
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7εςῖβ ἀρΡΡθΑσ δραίη δηά αραΐϊη ὑροη ἴῃ 6 
οοἷῃβ οὗ ΕΡἤφ5ι:.5, ΠΟ Δγα κἰδτηρεὰ ψ]τἢ 
τῆς ᾿Ἰτηαροβ δηά ϑυτῇθο]β οὗ Ασίθηγὶ5 δηὰ 
ῬΏοΡυς, οὗ ἴῆ6 σίνοσ Οδησῆγοα, οὗ (ἢ 6 
ΑπλαΖοῃ8, οὗ ἴῆ6 ἴουσζ ἴδ] 65. Τῇηδ 
διεοαὶ τε ρ]6 ψνὰ8 220 ὑδδγβ πη Ὀυ]]άϊηρ. 
11 νὰβ ετθοϊεα ὕὉρορῦ [ἢ6 τηδίβῃἢθϑ, ἃ8 
Ῥοῖης βοσηθνδῖ 655 ΠΠΔ0]6 ἴο δηζγα ἀθ- 
βίσυστίοη ΕΥ̓͂ [πΠ6 ΕΑτῖαυδῖκο5 50 σοπΊπιοη 
ἴῃ ἴῃαι δῖα] 5011. ὙΤῆδὶ τὴς ἑουπάδιϊοηβ 
ταὶ ποῖ Ὀκ ἴοο δυϊά ἴοσ 3011} ὺ οὗ βυροι- 
βίσγυσίαγα, ἃ δοσΐ οὗ ἔσγαηβ νὰβ ἰοστηθὰ οὗ 
(ΟΔ] ᾿ταπραα 1η δηὰ οὗ Πρ -τατησηθὰ ποοὶ 
βαοκοῦ. ΟἸδϑρἤοη 15 Ὠδιηθά 85 ἴῃ6 διῇ !- 
ἴδοξ ΌΥ ϑίταθο δηά ᾽ν. Βεϑιάς τ 8 
ΤΆΙΓΔΟΪ 65 οὗ ΟΠ Ξίδη δυοβιιθςῖυτγο, ἰμἀ6 66, 
[6 ΕρΠοβίδη το ρ]6 ψουϊὰ αν Ὀδθη 
αἰπιοϑὶ ἀννατίεα Ἰηἴο ᾿ηδὶρηιῆσδποθ. [15 
Ἰδηρτῃ νὰ5 425 ἰδεῖ, πῇ] 51 Ῥδὺ]}}5 18 
δοο δηᾷ 81 Ρείοιβ 62ο [δεῖ͵ δηὰ ἴῃ διτη5 
οὗ ἴῃ ΟΒγϑδη οτοβ5 σεαυτα δῇ Δι1ρ]}- 
τπἋς Δηᾶ εἐχρδηβίοη ἔδσ Ὀδγοπά ἴῃδιὶ οὗ 
[ὴ6 οὈΪοηρ Ραζδῃ βῃπη6. Τῆς ορεσέγδίοηι 
Ἔχοιϊῖοά τΠ6 δϑίοηβῃπγεης οὗ ὈεΠο] 6.5. 
ΗοΥ νὰβ ἴπδὶ οποσΐήουβ τηδ85 ᾿πΠποὰ ἴο 
βδυοῃ ἃ βἴπρεοηάοιβ εἰοναῖίοη [Ι{ νὰ 
εβεςϊεα ΌΥΓ δῇ ἱηρεηΐουβ ἀθνῖοθ. 8840 Κ5 
δΙΙοεὰ Ὑὑἡἢ βαημὰ ὑεῖ Πολρεᾶ ὕρ ὑπ} 
ΤΟΥ τοϑα ΒΙΡΠΕΥ τη ἴῃ 6 οσοἰυτηη5. ΤΏρη 
[6 ἸΟΥΤΟΣ 580 Κ5 ΕΓῈ ρτδάυδ!ν οι ροΘδά, 
(ἢαϊ ἴῃ6 τοτκ πρῃϊ βεῖτὶϊα ἀονῃ 1ῃ ἰϊβ 
θεά. ΤΠε οσγθοϊίοη οὗ [ἢ βἰτυοζυγα τνᾶ5 
ἀουϊ, ὙΠῸῈ δεοῃιῖθοῖ 5 γτοϑοῦυσοθβ δπὰ 
ἸΏΡΘΏΘΥ γεῦα ἰαχεά τὸ 1Π6 υἱοί. Αἵ 
Ιαϑὶ 6 δϑειηθδα ἴο Ὀς ὈΑΗοά, δηὰ Ἵοη- 
ἰε ρα 5ιυϊοῖάθ. Ῥδαγιεὰ δῃηὰ νΌτση 
ουξ ἢ {6]] 4516 6Ρ ; δῃὰ ἰο! ἴῃ ἴῃ6 ηἰρῆϊ 
[Π6 ὑγεϑθηῖ σοάάεδϑα δρρεασϑα ἴο ἢϊπ ἴῃ 
ἃ νἱδίοῃ, δηα Ὀϊἃ ΠΟΙ βογνδηΐϊ ἵνο δηὰ ποὶ 
ἀϊδ, ἔογ 5ὴ6 Ποιβϑὶ δὰ ἴδκϑη οσγάογ [Παὶ 
[6 5ἴοῃ 65 5ῃοι]α βείε]α ἰηἴο [ΠΟΘΙ Γ ρ]Δς 65. 
Αηάῖ 58 50 ἤθη ἀδγ ἀδιννηθά : ἰοτ ἴῃ 6 
ΜΠ0]6 Ππηᾶ55 ννγὰ5 Ὀγουρῆς ἰηϊο Ρῥΐαςα ὈΥ ἰϊβ 
ον νει τἢ. 

ΑΚ5 ἴ6 πηοάοσγῃ σεδάδγ Ῥθγι565 [ἢ 6 ΠΔΓ- 
Γαῖϊνος οὗ ἵγάνθι]οτβ, ἢ15 ΔΠΟΥ οδίομεβ αἱ 
50Π16 15 ΓΔ] ΟῺ5 οὗ ἴπ6 στπηρβ οὗ 81 
7]οῆη. Οηᾶδ τεοθηΐ τοῦ [6115 5 ΒΟῪ Π6 
Υἱβιϊθ ἃ 16 τδιθῦγ δηᾶ νοσγάδηςξ γμ]αΐη 
σονοῖοα ἢ [πὰ σαηγαϊηβ οὐ ΕΡΠδβα8. 
ΓΘ πδῖτα οὗὐ τῆς νερεϊδιοη, [Ἃἢ6 

ἴγαναι τὰς ραϑί." ϑίγαρο, " σδορτδρῇ. Χιν. ὑ. 
ό4ι. (Οἱ. (Δ) πιαοῆυ5, “ἴῃ Π 6].᾽ 11. 200 ; Ονὶά, 
“ Μείδῃ.᾽ ΥἹ. 338. 

1 ΟἔΥ Ατςανβ, ΡΒοωῦυβ, Ὠϊοηγϑυβ, Ποσδοῖὶα. 
ἘςκΒοὶ, “6 Νυμπητη.ἢ 11. 512. 

3 ὅς), Αυριῖ. “ἢε (ἰν. Π.᾽ ΧΧΧΙ. 4. 
8 ῬΙίη. “Ν ῖ. Ηἰξι.᾽ 1,10. ΧΧχνυι. 421. 
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βοςκβ πῆς ρταζεὰ ἴῃ τ[ῃ6 ἄδερ ρτα85, 
ἴπ6 ρταπάδυγ οὗ ἴΠ6 στυΐη5, [6 οχίθηϊ, ἴῃ 8 
δοϊτυάθ, τῆς Ὀτοίεη ἀτοῆμοβ οὗ ἴπ6 Ἰοηρ 
δαυεάιυςϊ, τε 4116 ἱγτ 5:5} 0] τῇ 6 Βοπ ΓΕ 
ΤΩ] 651 οὗ τὴς Ἀοιηδη (διηραρηα. ἮΥ̓Ὦ16 
Θχδηληϊηρ ἴῃ 6 βϑσηϊ-οἰσοὶα οὗ τὴς {Πρδῖτα, 
[Π6 {τάν ϑ! θοῦ 85 βίσιοκΚ Ὁγ ἴῃς δβρεςοῖ οὗ 
[η)6 5ΚΥ, δηὰ [ἰἴ5 βσἴτδηρε εἴςςϊ προη τῃ 6 
ἰληάβοαρθε. Τοναγαὰς ἴῃ6 πιοιηΐδιη ἴἢ6 
5ΚΥ νϑ Ρτεὺ ΔῃἋ ταὶ ηΥ; ον θδα σορροῖ- 
οοἸ]ουτοα οἱουαάς ραϑβϑθα ονεῖ οἱοιι 5. οὗ 
ϑρθοῖσαὶ σε ηθ55. ΑἈΐ Ἰηΐογναὶθ Ρ8]6 
Εἰδατὴς {Πυταϊπαῖϊθα [ἢ6 ᾿τλστηθηβα τυ]η5, 
ἴΠ6 βανεῦα οὐπ]ης οὗ ἴΠ6 ἢ}115, [ὴ6 ἀδδβογὶ 
ΡΪαῖη. 'ΓΏΘΩ 41} ννὰβ βῃδάονγ---1}} ΙοοΚ- 
ἴῃς βοανασὰ [6 δῖῪ νὰ οὗ Ὀπ|]δηῖ 
ἃΖιιο, δηὰ [86 Ιοηΐδη ᾿ἰρῃϊ Ὀορδη ἴο ὅΤΟῪ 
Ρυτα δηὰ 0.11, νγαβ ([ῃε Αροβίῖα ἐπι ηκίηρ 
οὗ βοῃγδα δῇξεςοϊ κα [ἢ15 σἤδη ἢς στοίθ--- 
ΦῬροδιιδα ἴΠ6 ἀδικηδθα (οὐ σἀσαοί) 15 
ἀπδίηρ Ὀγ, ἀπά ἴῃς ΜΕΥ ρῃϊ ΠΟΥ͂ δη- 
Ἰσῃ Θηοῖ ἢ δ ΚἼη [6 51465 οἵ Μουπῖ 
Ῥχϑοη," βαγϑῖμε νυτιογ Ἰαϊοὶγ αυοῖϊεά, χαρα 
ΝΟ ἰδηδῃῖ 655 στοίίοοβ. Α5 γα ρὸ ἀόονῃ 
Ἰηἴο {Πεὶγ ἀδρίῃβ; 45 ΟἿἿΓ δ 65 ᾶἃῖὲ πο 
ἋΡ ἴο ἴῃ δίδοϊς δηᾶ ὑϑιϊοῦ τοο 5. ΟὨΪΥ 
ΒΑ ΕἸ ρηϊοὰ Ὀγ ἃ τγϑίο Ποῦ 5 ίθδῖη ; ἃ5 ἯῈ 
Δϑοθηᾷ ἴο {Π6 ἀδΔΥ δρδὶῃ ΌΥ ἃ βοδτρβὰ ρδίῃ 
ἴῃ ἴῃ οἰ’ ΚὨχουρἢ τδ5565 ΜΏ]Οῆ 5εθηι ἴο 
ἢδνα Ὀδδη ρι]δα ἴθοτγα ὈΥ βοπλα βυάθη]ν 
ἰητοστυρίοα σοηνυ βίο, Μὰ τὰ τετηρίθα 
ἴο [πϊηἸς τῆι [6 δαρὶς οὗ ἴῃς Ἀδνοϊδίοη 
ΤΆΔΥ ἤᾶνα ϑβοιησίίπλοβ ᾿ἰηρετεά 1η ἴ86 Πο]- 
Ιον τοοκ, δπὰ αν ᾿δὰ ἴῃ ἴδεβα {Π|} 
ΑΡοσδίγρίιο σνοσῃβ ἃ ἰογείδδίϊα οὗ [ῃε 
το Π10]6 νἱδίοηβ οὗ Ῥαίπιοβ᾽."" ὀ Α1] τ}15 
ΤΩΔΥ 6 δηοπι!. Υ̓μδῖ β5θθῖὴβ ἴο Ὧδ 85 
σοί 8ἃ5 δἰπηοβὶ ΔΥ ἢἰϑίοσιοδὶ ἔδοϊ οὗ 
186 Ἰεϊηὰ 15 ἰῃαϊ διηϊάϑε [ἢ 656 ΝΟΥ 50:65 
1Π6 Αροϑβίϊα 81 ]οῆη ἰουπα (δι δη5 ἴο 
ἰοΔο ἢ, δῃηὰ [6 ΝΕ ἔουσωβ οὗ ΟΙἸΤῸΣ 
ΜὨΙοῆ ἢ6 ψὰ5 αν ηο]νγ ἰταϊπεα ἴο εη- 
σουηῖοῦ δηά ονεγῖῆσον. ὙὩηθτθ ΜΈΓ 
ΠΌΤΩΘΓΟΙΙΒ ΟΠΌΓΟΙΟ5 ἴῃ ἴῃαϊ αυδΙΙΟΓ, 
ἰουπάορα ὉΥ 8: Ῥαὶὶ ἀυππρ 15 {π|τὰ 
ΤΑΙΒΘΙΟΠΔΙῪ ΟΌΓΠΘΥ, Α.Ὁ. 55--58. ΕἼΟΙᾺ 
τὴς στ ]]  Κπονη ρᾶβδαρα ἰῃ ΡΥ ΨΜῈ 
Ἰθάσῃ ἰδὲ Ομηβίδηβ δρουπάρα ἴῃ [δ 6 
ΡῬτονίηςε οἵ Βιιἤγηϊα. ὙΒετζα, 'ῃ ΕΡ 6515, 
ϑὲ οὔ στο] Π64 [ῸΥ ΤΊΔῊΥ γε δῖ5, (Π 6 1ῃ- 
Βεογΐοσ, ἴῃ 6 σοιῃρϊοῖογ, [6 ΟΥρδΏ 56 1 οὗ 
[Π6 νοῦκ οβα ἰουηάδίίοῃ δα ὈδρΘη 50 

11, σα. Απιρὲγσε, “1,4 Οτὲος, Ἐοπιο, εἴ 
τε. τῆς, ον: Οουχβα δὴ Αϑὶς Μίηευσε,, ὑὈΡρ. 357 
π 2. 

ι Ϊοδη 1. 8. 866 ποίςδ. 
5 Απιρότε, μέ σεῤγα. 

ἹΝΤΚΕΟΌΌΟΓΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἄςερὶγ Ἰαϊὰ Ὁγ ὅὃὲ Ῥαυ]. “Αἱ τῆς ἴοοϊ οἵ 
[ῃ6 βῆππηεα οὗ Ὠίδηδ οὗ ἴῃη6 ἘΡΠΒεϑβιδηβ"--- 
ὙΤΙ65 Δη ΘἸΪοχαρδηῖΐ Πιβίογιδη οὔτε ΟυχΟἢ 
-- ὙΠ ΕΓ ἃ 5ΚΥ ὈΪΑΖιηρ ψ τῆ ΠΡΏϊ : 1 δὴ 
ΔίτλοβρὮοτο ἰοδά δα ν] ἢ ὈΠ|]ΠΙαηΐ νάρουτς; 
ἴο τη 5 ἐηδιηοιτγοα οὗ πλγϑΌς [η]|Δ[1ο0ῃ5, 
ἃ Πα (ογ ἴῃ6 ρυτροβα οὗ σε ιηρ Πεσθϑὶες 
ΜΠΙΟΉ ΠΔΌΠΓΑΙΥ ϑργὰηρ ἔγοιῃ ἃ 501] 50 
ἰδϑπλίηρ, Ὧ6 ἀδνθίορθβ, ἴῃ ἃ ᾿ἰδηριιᾶρε 
[1}1] οὗ ρταπάδισ, ἴῃ 6 501 π|6 5: ΠΡ ον 
οὗ Ομπϑοῦδη Μείδρῃγϑιοϑ᾽" 

Οηα Ἰοσδὶ 8]]υϑοη δἷ ᾿ἰδαϑῖ σῇ βοδσοεὶν 
Ῥὲ δῃοῖϊία]. [κεἴ δὴν βιυαεδηὶ οὗ [86 ΕἸσθὶ 
ἘΡΙ5116 οὗ 581 Τοῇῃ σεδά 115 βἰχ οἹοβξίηρ 
ψοτάβ" ἴῃ (Π6 ΠρΡΏϊ οὗ Αοἰβ χίχ. 34, 35, 
Δῃ4 οὗ ἴῃ6 ραᾶβϑβᾶρθθ οἰϊεα ἀῦονεῈ ἤτοι 
ϑίγαθο δηά Τδοίϊαβ, δηὰ ἢ6 1} Ὀείίοῦ 
566 {ΠΕ Ὶὶ᾿ ἕοστοθ. ὍΤῆα ΕΡΊ5[16 οἷοβεβ νὰ 
ἃ 5ῃυα οι: ---ἰ [80 14015.᾽ 

ῃ. 

Ι. (οπιηπιοηϊαίοῦϑβ ΓΘ, ρου Δ 05, γοϑρου- 
510]6 ἔογ μανὶπρ Ἔχοϊϊεα ῥγο)υάϊοθ ἀραϊηεῖ 
ἴὴ6 ΕΡΙ5116 πον Ὀείοτο τυ5 ὈὉΥ Ἔχαρροσδῦης 
[6 οχίθηϊ οὔ 5 οίφριέεα δἰθταθηῖ, ΒΕ 
[ῆ6 βιἰυάδηΐϊ 5665 1ἢ᾽6 ἰουτηϊ 4 ]6 ἰ15ὶ οἵ 
ἈΘΙΘ5165 ἴο ὙΠΟ 81 ΤΟ Γαέδιβ, οὐ 15 
ΒΙΡΡΟΚΘα ἴο τείεσ, ἢε δ Ῥὲ ἰδσηρίθα ἴο 
ΘΧΟΪΔΙΓῚ----“ἼὮ]5 15 Δὴ ΟὈποΐεῖε σΠδρῖεγ Ἰη 
16 ὨΙΞίοτΥ οὗ Πιιηδῃ οὐτοσ. ῆ656 [Π60- 
Ἰορίοδὶ βοδυθ- ΟΝ 5 ἃΓῈ ΠΟΙΒΙηρ ἴο 115 ΠΟΥ͂. 
ΤΠ χοίυϊδΔῦοῃ οὗ οἴτοσβ, ὙΠΙΟΝ ἴο ὃς 1 
ἴη6 τοῖῃ σοπίΌΣΥ ἢανε ἴῃ6 δ1γ οὗ σοζηὶηρ 
ἴτοσηῃ β5οπὴθ ἰσγεαίϊβα οἡ ἰὕπδσυ, ἢδ5 {π|||6 
ΤΩΘΔὨηρ ἸΏ Οὐὐ ἀαγ"." Νον ψὰ ἀο ποῖ 
ἀδΥ ἴπ6 Ῥοϊδθηλὶοαὶ ρύυσροβα οὗ ραγῖξ οἱ 
1ῃ}5 ΕἸΡΙ5116, 85 γ1}1} 6 βεθῃ. Βαυϊ δὲ ]οδη 
ἄοξϑβ ποῖ σοηῆης Πἰτηβοὶ το ἴῃ 6 δοοθηῖῃς 
Δηα ἰοτίυτουβ ἔαστῃβ οὗ [ΕΙΏΡΟΣΆΣΥ ἜΙΤΌΙ. 
Ης ἀδαϊς ψΙΠ 115 6556 114] ἀπ Ροιτηδηςπὶ 
δι ροίδησθ, Ἡδα [ἢ6 Αροβίϊε θθθῃ δυηί- 
ἱπρ ἄονῃ ἰοςαὶ Ποσθῖοβ. ἴῃ ΘΝΕΓΥ γεῖδο, 
ὅοβρεὶ δῃὰ Ἐρίβε]8 δἰῖκα που] πᾶνε Ῥὲε- 
οοιῃς οὈϑοϊοία ψῇ ἢ {ΠΕΣ ονεπτον. Βυϊ 
[6 ΑἸΕΠΟ τΙοῖβ οὗ ψὭοσῃ ἢ6 [6115 τν5 [μδὶ 
ἸΠΘΥ ἅτα σοπλθ, μάνα σομδ ᾿ηἴο Ὀεϊηρ᾽" 

1 Αεοἰςχίχ., χχ. ΕὸῸσ ἴδε οχιοηςίου οὗ δὲ Ραυϊ 5 
ἱπῆσεηος ἴῃ Αϑὰ Μίηοσ ἀυτησ ἴῃς ἴγχες ψδλῖς 
ψ Ώδη δα πιδὰς ΕΡ δϑυβ 5 Ββεδάυλτσίοτβ, 5ες Αὔῖς 
χὶχ. το, δηὰ {πὸ ἰδῇ ε οἵ Πειμοίας, ἐῤέα, 26. 

3 Ὧς Βτορῖϊο, " ΗἸβίοιῖγε,᾿ 1. 8ο. 
ὃ τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 

Σ Ϊομῃ ν. 21. 
4Α ροεσγίεοϊ στεροσίουυ οὗ 11] ἴμδὶ 15 Κροσῃ 

δρουΐϊ ἰῃπόξθ βίγαηρε ἤεγεϑῖοβ Ὑ1] Ὀς ἰουπὰ ἴπ 
Βυτίοῃ, " Βαιηρίοῃ ἰβοΐϊυγεβ, 1δοῖυσε νὰ οἱ. 111.» 
ῬΡ. 157--101, δῃὰ Νοῖο 68---δό, ρΡρὈ. 464:---527. 
. ὅ γεγόνασιν, 1 Το 1ϊ. 18. 



ΤΗΕ ΕἸΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙΙῈ ΟΕ ΤΟΗ͂Ν. 

ΠΌΣΟ ἴ06 ἜΧροηθηίβ, ἴῃ [Πδΐ ἀρο, οὗ ΕἸΤΟΥΙΒ 
ΜΈΙΟΣ Μ1}} ἀρρϑᾶσ, δραΐϊῃ δηᾶ δρδίῃ, 1η 
ΟἾΒΕΙ ϑῆδρει, 061} [Π6 αϑῇ ἀδῦκ δηὰ 
ἀτεδάξ] βριπὶ 5}4]} αἰτῖνε, νῇοβε δάνεῃϊ 
'5 Βροϊζθῃ οἵ Ὁγ ἴῃς 58Π|6 50] θη ϑγοσά 85 
τῆς ϑανιουσβ ον. ΥΉ16 τα Πποϊὰ ν ἢ 
Μοσῆσιτι (π4ῖ ΗἩαΙητη Πα Ὧδ5 δχοθοαθά 
411 Ὀουπα5 ἴῃ ἢ15 ρᾶϑϑίοῃ ἴοσ “ ἀεϊεοϊησ 
Οποβςβ τδεγα ἴπθγα ἅγα ΠΟΠ 6 1 δἰπιοβῖ 
ΕΥΕΙΥ νεῦβα οὗ [15 ΕΡΙ5116, 1ἴ 15 δῖ5ο ςδῖ- 
ἰδῖὴ [ἢδὲ τὶ σοηϊαϊηβ δὴ Ἰτηροτίδης 2οφρεραῖ 
εἰεσαθηῖ. [ἃΙκ ἰὶ ϑὲ ]οῆῇηῃ ζυγ ]5η6α τἢδ 
Ομυτο δ πιὰ ᾿πέΆΠΠ10]6 συϊάδηςες δραϊηβῖ 
ἰοπτη5 οὗ δστοσ, τ Ὡ]σἢ τ ρῆϊ πᾶνε ρῥτονθα 
ἴ12] ἴο ἤδῚ νον Ἔχ βίθηςσο. 

2. [ἴ 15 Ρεγίεο νυ σετγίδι ἴῃαϊ [ἢ 6 ῥτο- 
Ῥβεῦς ποτγάξς δα ἀγοοςεα ὃὉγ δῖ Ραὺυὶ] ἴο ἴῃ6 
εἰάεῖ οὗ ἴπε Ὁμυσοὴ οὗ ΕΡΠδϑιιβ᾽, ΤΏΔΩΥ 
γολτβ Ὀείοτο ἴῃ 6 ἰσϑὰ οὗ 51 [ἢ 5 ΕΡ 5165, 
δὰ τεσεῖν θα δρ]Ὲ Π]Β]τηθηῖ. δου ΑΓ 
ξέττης οὗ βρδου δῦνα ΕἸΤΟΙ ΕΤῈ ἴῃ [ἢ 6 
᾿δοιηρ δῦ οὗ Αϑὶα Μίῃοσ, σῇ] ἢ νοσα 
ἀεςπηεὰ το πὰ δὴ δρρτορηδῖε μέΐμς Ἰὴ 
ἴᾷ6 Ομυσοῦ Ποτβοῖ.. Α ἴδεν γϑασβ ἰδίεσ 
(κ.Ὁ. ὅς---66) δὲ Ῥαὺ] ἀθαεπ5 1ἴ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴὸ νῶπῇ ΤΙ οἴ, 85 ΒΙΞΟΡ οὗ ἘΡἤδ5ι15, 
ἀσλῖηοῖ [ἢ6 “ ῬοΟΪΘΠλ1ο5᾽ ΟΥ̓́ ΔΗ Πε5θ5᾽ οὗ 
ἢ γποσὶς τῆδλι 15 [Δ]56Ι 80 οδ δα 
ΕἸξονῆοτο, 1 [ἢ 6 Ξᾶτὴθ ΕΡ 3116, Π6 βϑρθαὰῖκϑς 
οἵ “γῆς δηὰ ρεηφδίορίθβ ᾿ ---ποῖ 76 ]5ἢ 
"βἰετητηδία,᾽ Ὀμυΐ 5 γϑίθπηβ οὗ αἰνίπθ Ρο- 
ἰεῃοῖος, ΤὨΪ ἢ [ἢ 6 σποβςσϑδηα ρσηοϑις 51ην 
Ἀδθθις Ἰονθα ἴο ο4}1 ἐογς, ἀγσγαννῃ ουξ Ἰῃ 
ἯΠδί σϑοιηθα [1η65 οὗ Ὀποπα]ηρ ΠΟΙΏΡΪ!- 
ὔοη δηὰ τθηυϊγ᾽. Τῆς “ρεῃθδιορίαϑβ' 
15 459 τ  ἰγ (Πο56 οἵ ἴῃς “Ζοης, ἴΠ6 500- 
ἐξεεῖγε ΘΙ ΠΔΏΟΠ5 Οὗἁ Θχὶβίθῃηςε5 ἔτοῃ ἴῃ 6 
δοθοῖα οὗ ἴ86 Ιπῆηϊῖθ, ὙὍὙμδ ἀεοδρίϊνο 
τἱδύοτῃ ᾿ς [δι οὗ [6 ποεῖ, 8: Ρδυ] 51ρ- 
ἩΔΙζοα [15 οττοῦ ; δῖ Ϊ]οῇη σοηβιϊεά 11. 

4. ΤῊΙ95 ψᾶ5, ὑγοόῦδῦὶγ, οὴς οὗ τς 
ξταγεβῖ ἀδῆροτβ ΨΏΙΟΉ ΟΠ ΓΙΒΏΔΉΙΥ μᾶ5 πδὰ 
ἱο πηάεῖρο. ΟἸΠΟΒΌςΙ5Π) γγ85 ποῖ ἃ ρϑγίϊδὶ, 
ι πὰρ, 80ὸ ἴο 5ρεδᾶκ, ἃ Οαΐλοίς ὮΘΙΘΒΥ. 
τ οὐ͵εςὶ νγαβ ἴο [Κα ἴῃ (ῃπςιίδη ογθοθά; 
ἴο Ἰτληβίοστη, ἀπ ΔρΡδγθηιν “22:γἱμαζἧσε 
ἵ; τὸ οεἰεναῖα τῇς μα ἰπῖο ἃ ρἈΠ]ΟΘΟΡὮΥ 
το ἀποιυζξαζρε--- ηὰ ἴῇ6η το 5 Ὀ5Έ{π|6 [ἢ15 
ἐπσιυμάσο ἴοΥ ἴῃ 6 ψαϊζά, σοποθαὶπρς τῃς 

1 ᾿Αντίχριστος ἔρχεται, ἐῤίά, 
ὁ Αεῖς χχ. 30. 
1 ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, τ Τίπι. 

Τί, 10. 
ὁ μύθοις καὶ αλογίαις ἀπεράντοις, κι Τίπ,. 1. 

4; Βυάάκῃς, μὐρόμοδα εἰ Ηἰβξι, ΡΠ. Ηεῦ. 
ΡΡ. 336-22). Ιτοηϑϑιῖβ αυοίεβ 1 Τίπι. ἱ. 4, 
ἃπὰ Ἔχρίαΐης (ἢς γενεαλογίαιξ Ὁ ἴα Οποβίο 
Φπῃ͵ "δὴν. Ἡζτ.᾽ 1. σοί, ᾿ 
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ἀεςερίοη ὃὉΥ τεϊδϊηΐηρ [Ὧ6 ἰεΙτΪ ΠΟΪΟΡΥ͂ 
οὗ [6 οβροὶ. ΟἸ:ποβεοῖβηλ γγὰϑ θο θοῖς, 
Οἡ [ἴῃς 5146 οὗ ὅτεθοα δηὰ Ηδε]]θηῖς 
Εργρῖ, Ρ]αϊοηΐδηι, διοίοῖϑηι, ἀπα Ῥγίπαρο- 
ΤΓΟΔΗΙ5ΤΏ --- ΟἹ [6 5146 οὗ ῬοΙϑὶα δηᾶ 1η6}]8, 
Ῥδυβθοῖϑῃι δηα ἃ Ῥδῃς 6,5 σΟΒΠΊΟΡΟΠΙΥ͂ 
ΒΌΡΡΙΙΘα 11 ἢ τηδῖθ Π815. 

ΤηΘ ἵτο τιοβῖ ἱπιρογίδηϊς ἰθαΐυγος οὗ 
Π15 β' σι] δγ βγϑίθιῃ ᾿νε τα 115 ὐμαδ ες πὰ 
ὐοζοίς ἀβρεοῖβ.Ό. ηναζέερε δϑϑοσιθα ἰῃδῖ 
[Π6 ροοά δηὰα [πε εν} οἵ οτεδίίοη ρῥτο- 
ςεοαδα ἔτομη ἴνο ὈΓΏΓΟΙΡ]65, ομα ροοά, 
[Π86 ΟΙΠΟΙ 6ν]],---ῆθ ομα Ἰἰρῃϊ, τς 
ΟἾΒΟΙ αἀδγκηθθθ. Βυῖ “» 5 ἴῃ6 
δοοὰ ᾿ηῆυσεηςθ, οο-Ἔχίθηβινα ψἱ ἢ ἸΙρῃῖ. 
Πα μ͵ὰ5 τἰῇ6 ῬΡΟΝΟΙ οὗ 6ν]}, ψῇοβα 
ΠοπΊ6 158 ἴῃς ταὶ οὗ ἀδγζκῃθθϑ. Α τηϊηά 
τΠποσουρῆϊγ ἱπιδυιοα στ [Π656 ἰἀ645 οου]ὰ 
ΟὨΪγΥ Ἰοοκ ἃϊ 16 ἀορτηᾶ οὗ ἴπ6 [ῃοδτηδίϊοῃ 
ἔτοσῃ οὔθ ροϊηΐ οὗ νῖεσνψν. Τῇ Γμηβύδη 
ΓΒυτοῦ ἴδυρῆς τῃδι τη ““γἹοτά τνᾶβ τηδάθ 
ΕἸ65ῃ. Βιιῖ πον οουἱά τἢ6 ννοτγὰ οὗ 
Τρμς ὈῈ ΠΥροβίδ ΠΟ ΔΙ γ᾽ απο ἴο 4 ἵπι6 
τηδῖοτα] Ὀοάγ, ρπηρεὰ ἴῃ ἴἢ6 ἀατκεοηοά 
ΜοΥα οὗ τηαϊϊογ ΟΕ τϑί, ᾿ἱπάθοα, παά 
Ὀδθῃ 56 οἢ ἴῃς οασῖῃ. Βυῖ ἴπΠ6 Ὠυμηδῃ 
ἤδθϑὴ ΠΙσἢ γὰ5 5εθὴ γγἃ5 ΟἿΪΥ σΞῥαγερξ. 
Ἐδαδιηρίοη 85 ἃ ΞρΡΘΟΙΤΑΙ ἀσατηδ ρἰαγοά 
ουξ ΟΥ̓ ὉΠ5υ ΞΔ 4] σηδάονγθ. Α βῃδά ον 
5 ὨΔ41]6α ἴῃ Δρροᾶσδῃςθ ἴο 8η δρραζϑηΐϊ 
οἵοβϑ᾽. ῬἢΠΟΘΟΡἢΪοΑ] ἀυ δ] ϑτα γὰ5 ὮὉῪ ἃ 

1. 5, Τοῦ ῬΧΟΌΔΡΙΥ σοΐοσϑ ἴο (ἢ15, 1 Το ἱ. κ. 
Γῇ, ΟοἌρεῖ 1. 5. 

3 Τὶ 15. ᾿προβϑῖ]α ἴο τηϊδίακο ἴἢς6 ὀχυθεσγδηξ 
ἔ]π655 οὗ Ἰδλησυάᾶρε, 50 ὑπυβυαὶ ἢ δ. [οἤῃ, ἴῃ 
Ι ΤΟΒῺ ἱ. 1, 2, 3, ἴδε εἰπρμαῖίϊς 1. Χ, ἐν σαρκὶ 
ἐληλυθότα, τ οῇπη ἱν. 2, ἐρχόμενον ἐν σαρκί, 
4 ]ομὴ 7, ἴπε τείεσοποςα ἴο ἴδε δ]οοὰ βηὰ 
νγαῖεῦ το ἴῃῇ6 γα Βοάγ, Σ ]οῆπ ν. 6.ὄ ἃ 
1016 Ἰδαῖον, ἴῃς βᾶτης σορίοῃ νγὰβ 511}}} ἢδυηϊοά 
ὉΥ ἰμεθ6 ΞῃδάΟΥ ἀτγεδτηοῖβ. ρπαῖϊβ Ὑτῖϊε5 
ἢ ἱπιραςϑίομθα ΘΌΏΘΙΡΥ ἴο ἴῃε Ττα]] Δπη5 οὗ 
ΓΟ τοὶ ἀπὸ ἐἐγνὰ58 ζγμΐγ Ὀοτῃ, αἷς δηὰ ἀσϑηῖ ; 
ἔγμεῖν ϑιβετοα: ἐγωωΐγ Μὰ5 οτυοβεὰ δπὰ ἀϊθὰ : 
ἡγμίν τοβε "----ἰῇδη Ρἱαγίηρ Ὡροὴ ἰΠΟΙ͂Σ ὩδπΊΟ, 
“λέγονσιν τὸ δοκεῖν πεπονθέναι αὐτὸν αὐτοὶ 
ὄντες τὸ δοκεῖν᾽ (᾿ ἘρΙΞι. Δα ΤΓΔ]].᾽ ΙΧ. Χ). [ἢ 
τῆς ἘρΡ 5116 ἴο ἴῃ6 ΟΒυτοῖ οὗ ϑηηγτθα νὰ δηὰ 
[15 ἔογπι οὗ οἴἰτοῦ 5ἰϊστηδίϊβεά ἃς ποΐ σοηίεβϑίησ 
τὶ “' []εϑ5 Ὀοτα στοαὶ ἢ πηδῃ Η65ἢ "ἢ (μὴ ὁμολο- 
γῶν αὐτὸν σαρκοφόρον). ΤῊ5 ΒΕΓΕΘΥ͂ ὕροη ἴῃς 
Ιπολγηδίϊΐοη Ὀεοᾶτηθ, 85 ἰζ νγαβ Ἰορίοδ!ν Ὀουπά 
ἴο 6, δ»: αεγαριερμέαί. ἸἸοκοῖις (ΓΟ χίςιϊλη5 
᾿σραβδοά ἴο οὔβοσνες ἴῃς Ἐυσυοματσίβί { Ἐρὶϑὶ. δὰ 
ϑτωγση.᾽ ν---ν 11). ΤὨΪΘ ποοσβϑαΥΥ ἰορὶςδὶ οοη- 
οἰυκίοη οὗ Ἰοϊκοιίςπι Ἰεηας δαάϊοπαὶ ίοσοα ἴο 
ἢ νἱενν Οὗ σ οδῃ ν. 8, δἀνοοδίδα ἴῃ 186 ποῖεβ 
ὉΡου ἴμαϊ ο͵ἷδος, δῃα 50 οἰθδυὶν ῥρυῖ ἴῃ ἴπΠῸ ρᾶσὰ- 

τϑβε οὗ ἃ ρτεαδῖ ( αἰνϊηἰξὶς σοτηπησηίδῖοσ. “ὁ δ 
Οἤπ πιεδῃβ ποῖ ΟἿΪΥ ἴμαξ ναῖοσ ἀπά (δαὶ Ὀ]οοά 

ΜὮΙΟΝ ἤονεά οὔος ἴοσγ 41} ἔτοῃ ἰδ ἰὰθ οὗ 
Ογίβι, απὰ οπος ἔοσς 41] σαν τῃοὶς τ ϊ[Ώ 685 ἴο 
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Ἰοχίοδλὶ πθοαϑϑ  τπρθοϊορίοαὶ ἀοκοίίϑ, 
δη[:-ἀορηηγαῖϊς δηα δηϊ-ϑδογασηθηίδὶ. 

ΤὨΣΕ εἴτοῖβ ἢ ΨΏΙΟἢ δῖ Ἰομη ψγᾶ5 
ἱγωσηθαιδίεὶυ σοησοσηθὰ τᾶν ὃς Ἰοοκεά 
ὈΡΟῊ 845 ΠΕΓΕΞΥ οὗ [πε Ἰητε]]θςῖ, ἈΟΓΕΘΥ͂ οὗ 
1ὴ6 56η565, ΠΕΙΘΒΥ οὗ ἴῃς ᾿τλαρί ας οι". 

(4) ΤῊῆΘ ἤόγεϑυ ἢ ψ Ὡς 81 [μη παά 
ἴο 458] ἴῃ 1ἴ5 ἐπζείη μα ἰοττὴβ 15 ΞΘ ΟΊ 
οοπηθροῖθα νὰ τμ6 Ὠᾶπλθ οὗ (οπηΓῃ 5. 
Ἐὸσ (ατγροοτζταῖοβ, ρσοῦδοὶυ, ᾿ἰνθα βοπηθ- 
μα ἰδῖοσ [δὴ (ἐπ ηῖῃι5, αηα ΔρΡτγοδομεά 
[ὴ6 ῥτοῦ]οτηβ οὗ ἴῃ6 ἀαγ ἴτοιῃ ἃ ἀϊεγθηῖϊ 
δηά ὈϊοΥΪγ δηι- [υἀαϊςτῖς Ροϊηΐ οὗ νίαν. 
γαῖ 15 Κηονῃ οὗ (ΘΠηΠ15 τᾶν ὈΆ Ὀαδί 
το]ὰ τη [6 οἸθασ ἰδήσυαρσε οὗ θεδη Μδῃβεὶ. 
“ΤΠ οἰ Ποσέοστῃ οὗ ἤθγοσυ, Βα ΘΟ ΘΏΓΙΥ 

Ἰζηονῃ ἃ5 ἴη6 ΕὈΙΟΩΙ ἡ, ρΡροδῖβ τοναγὰβ 
1ῃ6 εἷοβα οὗ ἴῃ 6 ἢγϑι σδηῖυτγ ἰὴ [6 ρεσβοη 
οὗ (επηΐῃυβ, ἃ δ οὗ [εν ]5ἢ ἀδβοεης᾽ 
δηἃ οἀυοαϊοὰ «αἵ ΑἸοχδηάγια, ἴπΠ6 μοδά- 
αυδγίοτβ οὗ ἴδι ΡΠ ΟΒΟΡὮΏΥ ἔτοιὰ ΜΏΙΟΣ 
ἢ]5 σοττυρίοη οὗ ΟΠ στα" που] τηοϑὶ 
ὨδίυΓΑΙΥ εἰηαπμαῖθ. ὍΠε ἀδῖα οὗ ἢ15 πο- 
[ΟΣ ΟΙΥ 8ἃ5 ἃ ἴθδοῦοσ ΏΔΥ δα ἰηξειτεα ψιῃ 
ἰο] σα Ὁ]6 οοτίδίηγ ἴτοπὶ ἴῃ 6 ψε}}-Κηοόνῃ 
δηδοάοία τεοοσάςα ΌΥ ᾿σεῆδοβ οὐ ἴῃ6 
ΔΟΙΠΟΥῪ οὗ Ῥοϊγοαγρ, ὑπαὶ δὲ Τ7Τόη, 

Ηΐπι ὑρορ οασί ---Ὅυϊ ἴἢς τυ οὗ Φαῤήῥενι, 
δηὰ με ιν, εν οὐ ἐἦε Ζογαά (νἈϊοΟ ἢ ἀτε ϑδοσγαπιθηῖβ 
οὗ ἴῃς Ὀ]οοὰ 5ῃη6 4 ὕροη ἴῃς οτοββ), ννῆϊο ἢ ν"}}]} 
Ῥε υἱΐμεβδεβ ἴο Ηἰἶπὶ ενυθη ἴο ἴῃς δηά οἵ ἴῃ 
ψοσϊα." (Ρίβοαῖ. "Απα]. [οσ. ντ. ΕρΡ. Οδίδοὶ." 
ΗΣ 3468. Τοκεῖϑιλ Ἰἰηρετεὰ οὐ ἴο ἃ ἰαΐβ ἀδῖϑθ. 

ε Ἠοπι τε οὗ (ΟΠγγβοβίοση ὑρὸὴ 81 Ϊοδη 
ὙΕ͵Ο Ὀγόοδοῃοα δΔροῖῖ ἄδινῃ ἔνῖοα ἃ ϑνθαὶς ἴο δα ΓΠ- 
εβὶ (Ὁ γιξιίδῃβ. ΟΠ σγβοβίοιω ψου]ὰ ἤανα Ὀδοη 
ΝΕΓΥ͂ ὉΠ] ΚΕΙΥ̓ ἴο βείεςῖ ΔῺΥ ΒΕΓΕΞΥ ἴοσ τεξιϊαιίοῃ 
ὙὮΣΟἢ ᾶ5 ποῖ ρορυΪϊαγ δηὰ ὑσγοναϊοηΐ, ἃ φυεκίίοη 
οἔτδε ἀαγ. Βιυῖ ἰῃ οὔς ρίδος ἢς βῆεννβ Πὶβ ΠΘΆΓΟΥΞ 
ον ἴο ἀδα] νἱἱἢ ἴἤοβα Πεογοίϊος Ὑἢο 5διὰ ἰπαΐ 
“44}} δουϊ ἴῃ Ἰπολγηδίίΐοη νγὰβ ιώώσζυε---ἃ 
Ῥμδηΐαϑυ, ἃ Ῥειβοπαίϊοη, δὴ ἰάδα " (ὁτι φαντασία 
τις ἣν καὶ ὑπόκρισις καὶ ὑπόνοια τὰ τῆς οἰκονομίας 
ἅπαντα. 5. (Πγγοοκῖ. "Ἰη [οδη. Ἡοτη).᾽ ΧΙ. 2, 
Τοπι. 111. 70, εἀϊῖ, Μίρπε). 

1 ΤῊϊς οἸαδοὶ ποίου ἢᾶ5 ὕδεη Ὀοτγσοννοα ἴσοι 
Μ. Βαυπατσά. 

3 1Τι 15 ποῖ δΌξο αἰ εἰγ οογίδη Ἡνῃεῖοσ ΔΗΥ͂ κυς ἢ 
Ῥοῖβο ἃ5 ΕΟ ἐνεσ εχίβιθὰ. ὙΤῃς ἘΡοη 65 
Ῥιϊάοαὰ {πϑιηβοῖνοβ ὑροὴ ἴῃς ἀεγίνδίίου. οὗ ἴῃς 
Ὡδῖλα οὗ [πεὶς βεοὶ ἔτοῦλ ἴῃς Ηεῦσγον τνογὰ ἴοσ 

τ (1). Βυπου, “" Βαιηρίοῃ [1,δβοΐυτεκ;,᾽ 
οτἶκβ, οἷ. 11. 182--- 183. 
8 Ἡϊς εν βῃ ἀεοεηὶ ΤΑΥ͂ Ὁς ἱηξεττεὰ ἔτοτω 

ἴδε «δασαςῖεσ οἵ πἰ5 ἰθδοῃίηρ ; οἰ. Βυτίοη, “Β. ἴ,.᾿ 
Ῥ- 477. Ηἰδ5 5Ξίυαγ ἴῃ 115 δϑϑοσῖεά ὉΥ Ηἱρ- 
γΡοΪγίυδ, ΥἹΙ. 33, δηὰ ὉΥ Ἰπεοάοτεῖ, " Ηξε. Εδὺ.᾽ 
". 3. (ἰ. Βυποη, “Β. 1,᾿ Ρ. 175: ΜΙπιδη, 
“Η"εῖ. οὗ (ΟΒγίβιϊδη 11. Ρ. 55. Μεηηίδυς, 
ὙΟ ἰ5 βοῃλδίϊ 68 δὺΡ ἴο Ὀ6 ἃ οοηῃίετηρο- 
ΤΑΙ οἵ (εεπίδυβ (Εριρῆδη, " Η τ. ΧΧΥΤΙΙ. 8), 
ὙᾺ5 ῬΓΟΌΔΌΪΝ ΟὨΪΥ ἃ πίοκηβδιηα οὗ (οηηίῃυβ, 
ἴτομι μήρινθος, ἃ εογαϊ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Βανιὴρ δπίεγεα ἰηῖο 4 δα δἱ ἘΡρὮδϑυς, 
δηα δηάϊηρς (εεγηΐπῆιι5 τη, μαϑῖθηδὰ 
ουΐ οὗ ἴ[ ψιἢ (6 ψοσάβ, “κεἴ υ5 ΝΥ, ἰεβι 
[η6 Ὀδῖῃ 5ῃοιιἃ 0411 ψ ἢ 116 (δε ίῃαυς, ἴδ6 
ΘΏΘΙΩΥ ΟΠ {τυ ἢ, 15 1η1{᾿.᾿ ΟΥ̓ δῖ, Ὀθ 116 855 
{τΓυπ:νοσὮγ, δα ΠΟΙ 165 ἀϑϑῖρῃ ἴο ΠΣ ἃ γεῖ 
ΦΑΥ]εγ ἀδίθ. Ασοοσάϊηρσ ἴο ΕΡΙΡΠΔηΙ5, ἢς 
ψ5 οὔδ οὗ ἴῃοβα Τἀδ]ϑίηρ α15010165 πῆο 
σοηβιγοα δὲ Ρεῖοσ αἴεσ ἴῃς σοηνοσβίοῃ οἵ 
Οοτης] 15 ἴοτ πανίηρ δαΐθη 1 ΤΏ ἢ ὉΠΟΙΓ- 
οὐτης!56 4, δηὰ αἷθὸ οὔϑ οὗ ἴῃ6 τυ πιὰ 
ὙΠΟ ταὶβθα ἃ τὰὐπλ]ξ ἀραϊηδὶ δὲ Ῥδὺϊ] οἡ 
[Π6 σμαγρε οὗ μανίηρ ὑτουρῃς ατεεῖκϑ Ἰηΐο 
[Π6 τοτρ]6, δῃηὰ οἠδ οἵ ἴῃς ἔδ]56 Ὀσγεϊῆσεη 
Μ οπὶ δὲ ΡαᾺ] τηθητοηβ ἴῃ ἴῃς ἘΡΊδι1ε ἴο 
ἴῃς (ὐα]αϊδη5΄. Βαϊ (Π6 παιταῖϊνε οἵ Ερὶ- 
ῬΒΔΏΪα5 15 ΝΕ σοηξιβεά, δηαὰ 411 ἴἢθϑὲ 
ΒΌΡΡοΞθα δδιὶγ δ᾽] ϑοηβ ἴο (ΘΠ 5 ἅτε 
δ υδύδησο νι [Π6 Ξἰαϊοιηοηΐ οὗ ̓ σϑηρρυ, 
ΠΟ 5ρθᾶκβ οὗ ἴ6 (τῇ ὨΘΙΟΘΥ͂ 45 
ΤΩ ΓΟἢ ἰαῖοσ ἴδῃ τῃδΐ οὗ ἴῃς ΝΙΟο]αΙ δηθ9᾽. 
“Τα ῥγηορΑὶ ἰδδΐυγοϑ οὗ ἴῃ 6 τεδοδίηρ 

οὗ (επηΐῃι8 ἀγα γίνῃ ἴῃ [ῃ6 ΓΟ] ης 
Ὀτοῖ ϑυϊησΊΙῪ ὈΥ [τϑηϑριιβ, ὙΠῸ 15 [ο]- 
Ἰονγεὰ αδἰπιοδὲ ψογὰ ἴοσ νογὰ Ὁγ ΗἸρρο- 
᾿Ιγῖιβε “Α οογίδιῃ (επηΐηυβ 1η Αϑὶᾶ 
ἰδυρὰς τπαξ τὴς νοι] 85 ποῖ σηδάδ Ὁ 
{Π6 ϑύρτειηε σοά, Ὀυϊ ὈΥ ἃ οογίδιῃ ροσεΓ 
ΔΙορεῖμεσ ϑαραγαῖα δηᾶ δἱ ἃ ἀἰϊβίδῃςς 
ἔγοτῃ ἴδ ϑονθγείγτι Ῥονεσ ἩΏΙΟΝ 15 ονεῦ 
[86 ἀπίνοῖβο, ἀπά οἠς ψΏΙΟΝ 5 Ἰρμοζδηΐ 
οὗ τῆς (οά γῆο [15 ονεσ 81} [πϊῆσβ. Ηβς 
Τοργοϑοηϊθαὰ 6515 δἃ5 ποῖ δανὴρ Ὀεδδη 
Ὠοτγὴ οὗ ἃ νἱγρίῃ (ἴοσ [15 βεειηθα τὸ ἢϊπὶ 
ἴο δ6 ἸΠΡο551016), Ὀὰϊ 45 ἢανίης Ὀξεῃ ἴδ6 
8500 οὗ Τοβϑερἢ δηὰ Μδϑζγ, θοόγῃ δήεσ ἴδ6 
ΤΩΔΏΠΕΙΟ ΟἾΠΕΟΙ τλθη, ΠουΡἢ ἀπ ηρυϊομεὰ 
ΔΌονα 4}} οἴ εῖβ ὈΥ 7υ5[1ῖςε δηᾶ ρσυάεῃοθ 
δηῃὰ νϑάοπῃ. Ηδ ἴδυρῆϊζ τηόσγεονοι, ἰμαῖ 
αἴτεον [η6 Ὀαρῖ5πὶ οὗ [6515 1π6 (Ὠσιβι ἀ6- 
βοδρηᾶρά ὕροη Ηϊπὰ ἴῃ ἴπ6 ἔοττῃ οὗ ἃ ἄονε 
ἴτοιῃ ἴἢδὶ ϑονεγειρη ῬΟΨΟΣΥ ΨΏΙΟΝ 15 ΟΥΕΙ 
81} [μϊηρ5, Δηὰ [παῖ Ηδ ἤδη δῃηπουμοβα μα 
ἀπκηον Ἑδίθοῦ δηά στουρῇϊ τα γδο]θβ ; 
Ὀυϊ (Πα ἰονψαταβ ἴῃς πὰ (οἵ Η]δ5 ταὶ η 51) 
της ΟὨγχῖϑῖ ἀδρατίοα ἀρδίη ἔγοτῃ [650.5, δηὰ 
]65ὺ5 ουβετοα δηά σοβο ἔτοτῃ ἴῃς ἀρδί, 
ΜΏ1|6 ἴῃς ΟὨχϑὶ τοιηδι η δα ἱτηρδ5510]ε ἃ5 
ἃ βρ πίυδὶ θεϊηρ "᾽" 

1 Ἰγοηρουβ, “ Ηστοβ. 111. 3. 
3 Ἐρίρβδη. "Ηξσ. ΧΧΥἹ11:. 4---. Ἐρίρδιδηΐας 

ΒΘΟΙῚ5 ἴο ἢανα σοηίουηαεά 81 Ραυ]᾿β νἱϑιῖ ἴο [6Π|- 
5816 ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἢ ΤΊῖυ5, Οα]. 11. 2, Αοῖδ 
χν. 2, ὙΠ τῆς ἰδίου μα ἰῃ ΘΟΙΏΡΘΩΥ σι} ΤΟ 
ῬὨΐπηυβ, Αςἰβ χχὶ. 29. 

δ Ιγρῃξθιιβ, 11.11.1. Οἵ. Μαςϑουεῖ, "Ὁ οβεσῖ. 
Ῥχγεεν. ἴῃ ἱγθη.ἢ᾽ 1. ὶ 128. ᾿ 

4 Ἱτεηξειβ, 1. 25. (ἰ, ΗἸρΡΡοϊγίυς, ΥἹἱ1. 33» 
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ΤΉς 5γϑίεσα οὗ (πη δἱ ᾿ἰδαϑῖ ὈΟσα 
15 [ΕΘ ἸΠΠΊΟΗΥ͂ ἴοὸ ἴΠ6 σοπηῖγα] ΤΩΣΓΔΟΊ]Ου8 
ίλεϊ οὗ ΟΠ τιϑεἰδησῖν, τπουρ ἱξ 15 αἰβίςυϊῖ 
ἴο 8686 ΒΟΥ ἴδ6 τοϑυστοοῖοη οὗ [655 
οοὐἹὰ ΡῈ ὕὑσουρῆς ἰηΐο τϑαὶ σοἤογθηςσα 
1} 115 ἤχεὶ ῬΠΠΟΙΡ]65.. Βυῖ ψΏ1|6 ἢΪ5 
(ἸΒΠβιο ΟΡ ᾿γὰ5 ἴγτδα ἔγοιη ἴῃ 6 Δρραγθηςν 
δἰσηοϑῖ Ἰη58Π6 ΔΘ Οη οὗ ἰδίθσ (ὐῃοϑβί!- 
αἴ5:), 1 15 δν: ἀθθτγ (σπποκίιο᾽, 

(ὁ) ΤῊΘ οσγοῦβ στ ἢ ψιοἢ 81 [ομη δά 
ἴὸ ἀφαὶ 45 γπογαΐ Ὦθτοϑ5γ.---Ἴ ΊΟΞῪ οὗ (Π6 
56ῃ569---ΔΌΡΘΟΔΓ ἴο ἢᾶνα αἰίδϊηθα ἰοστηϊά- 
4016 ὑσοροσίίοῃβ. Οὺὐσζ 1οσά, ἴῃ Ηἰϊἰς 
ἰεῖογ ἴο τ86 (μυτοῦ οὗ ἴῃς ἘΡἢΘΒΙΔΠ5, 
ΤΘΟΟΡΤΖῈ5 ἴῃ6 οχίβίθηος οὗ τῆς ΝΙοο- 
ἰλϊϊδηθς, δῃὰ σοτῃτηθηάς ἴΠ4ὶ ΟἤἢυγοΟῆ ἴὸσ 
15 βαιά οὗ τῃεῖγ ἀδεάς. Ηδ δ]50 
δροᾶΚ5 οὗ σογίδιη ἴῃ (6 (πυτζοῦ οἵ Ῥερι- 
ΒΆΤΩΟ5 48 Βο]ϊηρ (ἢ6 ἀοοίγίηε οὗ [86 
ΝΙςοἸα Δ η685, Κοἢ (Πϊης 1 παῖ". 
ἰδ ὈΠΠΘΟΘΒΘΩΤΥ ἴο ΘηΐΕΓ ΠΕΟΙΘ ὍΡοΩ ἴδῃ6 
ῬΕΤΡΙΟΧΙΠσ ΠΟὨΙΤΟΥΕΙΒΥ 45 ἴο ἴῃ6 Ιοδάεσ 
ποπὶ τΏοτα ἴπ6 ΑΙ ἴοοῖ 115 ΠΔΠ16--- 
ἴ0 ὀχδυληθ ὙΠΟΙΠΟΣ [ῃ6 ψοτγα 5 ἐοσγηθα 

[Τῆς Οσποκιὶς Ἡ οσοςὶος,᾽ Μδηϑεὶ.---ἰ δοΐατα ΥἹΙΣ. 
ῬΡ. 111---β113.} ᾿ 
ΟΣ ]Ὲ πα Ὅς ψεἰ] ἴο Ξαρρ]ετηθπὲ ἴῃς τευλαυκ8 
ἴῃ ἴἢε ἰοχέ ὉΥ 5οπε βεπίθηςες ἔγοτὶ Βίβῃορ Ρεᾶδν- 
50 5 ἸΞΟΙ͂ῚΙΪ ΞΌΓΛΙΊΔΙΥ οὗ ἴπ6 Ὠεοτεβῖθ5 οἵ Αϑὶία 
Μίπού. ““Ἴτο ργϊποὶραὶϊὶ μογεβίαβ. Ὡροὴ ἰδ6 
Ὀδίυγο οὗ (τσὶ ΤΠδη ῥγεναὶϊεά, ες αἀϊαπηείσὶ- 
ΟΠ ορροςεὰ ἴο ἴῃς οἵδε δ5 νγ6}} δ8 ἴο ἴδ 
(διδοῖς ἐδ. Οπα νᾶβ ἴῃε Πουοϑυ οἵ ἴπ6 
Βοκεῖς, ψῃϊο ἀσκιγογεὰ 6 νεῦ οὗ ἴδς 
ἄκπιας Διαίμγε ἴῃ ΟὨμτίοῖ ; ἴῃς οἴοσ ᾿ὰβ ἴἢ6 
δέτεξγ οὗ ἴῃς ΕΡϊοηϊϊοβ, νῇο ἀεηΐϊεά ἴδ6 Φένέμε 
δίαίωγε ἀαπὰ τῆς οἴογηδὶ (δηστγαίίοη, δπά ἱποϊϊηθὰ 
ἴο ργεβα ἰῃῆς οὈδεγνδίίοη οὗ ἴῃς οεγεποη δὶ ἰανν. 
Αποίσηϊ ττίίεῖς δοκηον]εάρε ἴ[Π656 ἃς ἤοσϑϑὶθβ 
αἱ τδς βγεῖ σαπίυν ; 411 αἰϊονν 1μαὶ [Ὁ σεῖο 
Ρονετα] ἴῃ τῃς ἂρε οὗ Ιρηαϊΐα5. Ἡδξεπηοςε ΤΠεο- 
ἄογεῖ (Ρτοατα.) ἀϊνιἀοἀ ἴῃς Ὀοοῖς οὗ ἴμεβε ἤοτε- 
ἐκ ἰηο ἔνψο οβδίεμοσιθβ. [ἢ ἴῃηε ἤγβί ἢ6 ἱμοϊυάοά 
ἴθοος σἢὸ ρυΐ ἰογναγὰ ἴῃς ἰάθα οἵ ἃ βεοοῃὰ 
(τελίοσ, δῃᾶ αςϑεσίεα [ῃαἱ ἴῃς 1,οσά μδὰ ἀρρεαγοά 
Ἰ]Πποίνοῖγ. [π ἴῃς βεοοηὰ δε ρἱασθά ἴποβα ψμῸ 
τολιηἰλιποὰ τηδὶ ἴῃς 1ογὰ νγᾶβ τ σεν ἃ τηδη. 
Οἴ ἰὼς πτσῖ, [ ἐγοπὶς οδδεσνεὰ (" Αάν. 1κιοϊξετίδη.᾽ 
ΧΧΠ.) ἢλὶ ἢ }]ς τῆς ΑΡροβιὶες γεῖ τειηδίηθά 
αλῷ μῶ οατῖ, ὩΣ] τη ὈϊΪοοὰ οὗ (γςὶ ννᾶς 

5 Κίηρσ ὑροη ἴδε 5οὰ οὗ 7υἀ2ε8, 5οῃϊα 
ἀπετιο ἴΠλὶ τῆς Ὀοὰν οὗ ἴῃς 1οτὰ νγὰ8 ἃ ὑῃδῆῃ- 
ἴοι, ΟΥ̓ τῆς φεοοπὰ [6 βδπὴ6 υτῖζεσ τετηδτκοά 
ἴι “81 Ἰοβη, αἵ ἴῃς ἰηνίἰδτίοη οὗ ἴῃς ΒίΞῃορβ οἵ 
λὼλ Μίηοσ, συτοῖς ἢἷἰς σοβρεὶ ἀραϊησὶ (οσηῖδυβ 
ἀπ οἴμετ Πετσεῖϊοβ---απὰ Θβρεοία!}} ἀραϊηδὶ [86 
ὠρῃδ οὔ ἴῃς ἘΠΡ᾿οηϊίος, ἸΒοη τἰσίηρ Ἰηῖο εχἰβί-, 
ἔχε, υἷο δεσεσίεδ ἴπδὶ (τίσι αἰ ποῖ εχὶβὶ 
δείοτε Μδιγ.᾽ Ἐρίρμαπίυς ποῖεβ ἴδ 1μεβε ἢδῖα- 
565. γέετε ταΔ Π]νῪ οὗ ΑϑΞἷα Μίπον (φημὶ δὲ ἐν τῇ 
Λοίᾳ). "Ἡξτεβ.ἢ 001. (Ῥεδίβου, “Ν]ηάϊο. Ισπαϊ.᾽ 
Ἷ,ς. 1, Ὁ. 351.) 

3. Βεν. ἴἰ, 6. 
5. 74. τς. 

ἔτοτὰ ἴπε πδης οὗ “ ΝΊοοΪα5, ἃ Ῥγοβοϊγίθ 
οὗ Απιίοςὶ,᾽ ομθ οὗ 16 βονθὴ ἀοδοοῃβ᾽ 
Ὀδοοῆθ 8Δῃ Πογοϑδσο  ἦ, ΟΥ ἰ5 ἴο Ὀ6 υη- 
ἀειβίοοαά δ ἴὴς Οτοοῖκ ἰταηβϑδῖοη οὗ 
Βαϊδᾶτη. ΝΊ ΘΟ] βτη τγᾶ5 ὈΪ δι ηἶν ἃ ἤΠΘΞὮΪΥ 
ἈΟΓΘΘΥ, δηΓΠ Ποιηϊδὴ ὈΡΟῚ ΡγηοΙρΙ εἾ---ἃ 
56 Π 504} ΠΑ] νε!]εὰ ὈΥ Οποβίς βγχῃ- 
θοΪ5. [{ 15 ονϊάθης ψῇῆαῖ δὴ δάἀνδηΐϊδσα 
ΒΌΟΝ ἃ ϑυβίθη τηυδὶ ἤᾶνα ἀσηνεοα ΠΟΙᾺ 
[ῃ6 ΨΕΙΥ 5ΚΥ δηά 501] οὗ Αϑὶα ΜΙποσ. 
ἽΠΠΟΙ ψοῖο “Ἔορδ, ᾿ἴἴὸ ᾿γὰβ 5αϊὰ, νῆο 
δοίι 4} }ν νι ϑῃθα το Ὀ6 βεενεὰ Ὁγ ἀδεὰς 
οὗ πῃϑρθᾶκαῦϊα ρου οη. Βυϊ ἴῃ ἴδα 
Ψ41|Κ5 οὗἨ τῆς ροτγίουβ Οτγρίδῃ ρτουθ, 
Ὀγ ἴῃς ἀε! ρῃτ} ὑδηκα οὗ ἴη6 (δηοῆγοα 
ΟΥ (δγϑβίει--Ἴ ΑΓ ἴΠ6 5445 ψὮΙΟΝ γ6ΓΟ 
δαυπίεα Ὀγ Αρῃτοάϊίοθ, υηᾶδσ ἴΠ6 βϑῆδαον 
οὗ ἴῃς ΤεοαρΙε οἵ Ασΐθτθ, Ὀθποδίῃ [δὲ 
Ὀυγηΐϊηρ δΔηα νοϊυρίυοι5 5Κγ, [Π6 ᾿ΑΥ νγὰ 8 
ΒΏ ΟΟἿὮ ΦῸΣ ὨΟΓΟΘΥ ἩΒΊΟΝ {τᾶν ] θα ἢ 
([ῃἢ6 υμδὴ ποαῖ. Ὑῃοῖα ΜΟΙΘ ΤΊΔΗΥ͂ 
ΟΠ ϑ(8η8 ἰαρβθά ἰηΐο (8 ΠΟΓΟΘΥ οὗ ἴῃ 6 
56 η565, οὗ ΨὭοΙΩ 1ἴ τ ρῆϊ Ὀδ6 5414 πᾶ 

“Οὗ κβιρβξ οὐ βουπά 
ὙΥΒαίενος ἱπ ἴμαΐ οἰΐπις ἣς ἰουπὰ 

ΠΙᾺ ἴο δὶβ πιϊηὰ ἱτηρατί 
Α Κίηάτεα ἱπιρυϊδα, βεειυ ἃ δ᾽] δὰ 
Το δῖ οὐ ροόννεῖβ, δηὰ )υκιβεὰ 
Το ψογκίηρβ οὗ ἢὶς Ποδγί, 

ΝοΥ 1655 ἴο δεὰ νοϊυρίυουβ ἰπουρῆϊ 
Τῆς Ὀεδυΐεουβ οττηβ οὗ Ναΐυτε ντουρῆϊ, 

ἙΔὶσ ἴσεὸς δηὰ ροζρεοις ἤοννεσϑβ. 
ΤὮς ὕγθθζοβ ἴπεῖὶσ οὐ ἰδήσιον ἰθηΐ; 
ἼΤῊδ 5ἴδυϑ μαά {εε]1ρθ Ἡ ὨΙΟΝ (ΠΟῪ δεηΐ 

1ηἴο ἴποβς ἑανουγ ἃ Ῥονεῖβ 4.) 

ΤῊΣ Εἰτοὶ Ἐρίβι]6 οὗ 81 Ἰοῇη 5 πὶ5 ἃΡ 
ΔΑ τοργαεβθηῖβ ἴΠ6 στοαὶ βίγαίη οὗ ΒΟΙΥῪ 
ἰοδοδίηρς ἴῃ τῇς Ομυσοῦ οὗ Ἐρἤθβιβ, 
ΜΠΙΟὮ ψΟη ἴοτ ἰ τὲ ργθοΐοιιβ ψοσά ἔγοτῃ 
[πε 11ρ5 οὗ τῃ6 Ἰινιηρ (ἢ γβῖ, το της 
411 τὴ6 πρῃίδουβ 5ενε τ Ὑ οὗ [ἢ6 τηθϑϑᾶρο 
ΜΏΙΟΝ 45 Δα ἀτοββϑα ἴο 11---ἰ θυ [ἢ15 [μου 
δϑῖ, [παῖ ἴἤου παῖοϑὲ τῆς ἀδοάς οὗ [ἢ6 
ΝΙΓοοΪδιΐδηθβ, ΠΟ. 1 αἷθο ἢαίο ᾽" 
Α βύυγνευ οὗ ἴῃς 5ειςῆ ρίνθη ἀῦονα οὗ 

τῆς 5γϑίθιη οὗ (θηῖῃι5 ὈΥ ΠΘδη Μδηβοὶ 
111 σεν ἢον [Πδῖ βγβίθχ ψψου]α πδίυγα! γ 
Ἰ6δά, 1ἢ ποῖ ἴο ΝΙςο]αιίϊδῃ ἀραπάοηχηθηῖ, 
δὶ ἰεαβῖ ἴο ἃ ἔδίδ!ν ἰονψεγοὰ ᾿η6 οὗ 
ΟΠ βδη δοίη ---δὴά [παῖ ῥσεςίβοὶν ἴῃ 

1 Αοῖϑ ν]. κ᾿. 
3 80 Ιτεῆρβουβ, "Ηγοβ.ἢ 1. 27; Τοι]}]. “6 

Ῥγωβοτρί.᾽ 47; 5. Ηἱδσοη. ΕΡίβῖ. 1. 
δ᾽ Ἀν, ἰϊ. 16. 
4 γγογάξνοσι, “Ῥοδηὶς οὗ ἴῃς ἱπιαρτηαίίου,᾽ 

Ἑσυτῃ ΧΧΙ. 
δ Ἔδν. ἱΐ, 6. 
6 1ς ᾿ς 119, ταῖμβον πδπ αὐξοϊυῖϊα ὑσοῆϊραου, 

ΒΊΟΣ Ιρηδίϊα8 5εεπ5 ἴο δἰἰσίρυῖα ἴὸ ἴῃ6 ἀρρᾶ- 



ο80 

(ὴ6 ᾿ΑΥ ἱπαάϊοδίεα ἴῃ ἴπ6 ΕἸτϑοὶ ἘΡ 5116 οὗ 
51: ]οῆη. ΤῃῈ ΓΟ τ βίο οσΥ οὗ (οτηΐδι5 
5 Οποβς ἴο 118 νΙΥ τοοῖ. Τὴ ρυτροβα 
οὗ (μη β 5 σοτϊηϊηρ ἰηἴο ἴῃ6 πτοι]ὰ 15 ἢοΐ 
[πΠ6 ῥτοουπηρ οὗ τπαΐ τϑἀθιηρίου “ ψὨΙΟἢ 
σοηϑιϑδίβ ἰῃ (ἴδ τοπλϊϑϑίοη οὗ δἰης., Ὀυϊ 
τῆς ΠΠυτηδίοη οὗ [Π6 ᾿πιθ]]εοῖ ὈῪ ἃ ον 
ῬΒΙΟβορῆγ. Ηδ 15 ποῖ, ᾿πάδθεὰ, ἃ Ἀδ- 
ἀδεοιηξτ, 4 2γοβήϊιαϊἠομῖ ἴοΣ ἴῃ6 ὙΠΟΪ6 
ψγοΥ]Ἱα, Ὀυϊ ([Π6 Τοαςομοσ οὗ ἴΠ6 δ] ρῃϊοηδα 
δηὰ ἱπιπδϊοα ἔν", δηά ἃ ἴθδοῦοσ ποῖ οὗ 
Τρῃιδουβη685, ποῖ οὗ Κεορίηρ σον β ρ]αίῃ 
ὉΠ ΘηΙΔΌ]6 σοπητηδηαπηθηΐβ, θυ οὗ σρθου- 
Ιαλῦνε ξμοτυερε", (Οεπηίῃι5 βεραταϊεὰ 
7655 ἤτοι Ὁῃσιϑι. Ηδ νουϊὰ ποῖ δάμη 
ΔΩΥ͂ ΙΘΔ] δυβεπηρ οὗ ἴπ6 ὨΙσΠΟΣ Ὀοϊηρ 
Μ)ΟῸ ψγ5 1 ρ45510]6, ΟΥἩ οὗ [6 ἸΟΨΕΙ ΠΟ 
νγὰ5 Ἰηἀερα ἃ Ῥῇαηπζοτζη. 910 δηᾶ δίοῃδ- 
ταθηῖ---ἰῆς ἡδίατο οὔτῃε ἢγσι, [ἢ ΠΘΟΟσϑΥ 
οὔ [πὲ Ξξεοοηά---ἢηα πο ῥα ἴῃ ἢ15 Ρἢ11ο- 
βορῆγ". 1 οἤη {πεγείοσε ἀθῆηδβ 510 ; 
Δϑϑεσίβ (Ὁ σιϑὶ ἴο Ὀς ἃ ΡῬιοριΠδὔοη ; δηὰ 
βἤῆσδνβ ἴῃ 6 τοδ] Υ οὗ Η15 Πεαιῇ δηά οὗ ἴῃ 8 
βδοσδαηθηῖβ, ΏΙΟἢ τὸ (86 δοϊαϊηρ τυῖῖ- 
Π65565 Οὗ [5 Εχιβίθδησα ἃ5 ἃ δοϊ δηά 115 
σοηπηπιδῆςσα ἃ5 ἃ ΡοΟνΕΥΝ, 

(ὼ Βευϊῖ Πεγεϑυ ἴῃ ΕΡἢ 6515 4150 οἱοϊῃϑὰ 
11561{ 1ὴ τῆς ἴοστῃ οὗ οὐὔϑηῖδὶ ἤαρίε 

Ἐρἤθβυβ αὰ Ὀδοοπα ἃ σδηΐγο [ῸΓ 
ΤΑΔΡΊΟΔΙ] Ρῥγδοίιοθβ, ἴῸσ ᾿πηοδηίϊδιοης δηά 
ΘνΟΟΔΙΙΟΏ5, ἴοΓ 4}} ΒΊΟΝ 1π ΟἿΓ ἀδγϑ τ ]ρἢϊ 
Ὀε οδ]]εα “φιγζμαζονι. ΤῊ τῆς Αοῖἴβ οἵ ἴῃ 6 
ΑΡοβί}65 “"" δχοσοβϑίβ᾽ δηὰ “ ρυδοίβεῖβ οὗ 
ΟὐΤοι5 ΑΥῖ5᾽᾽ διὸ σοηπηοοϊθ ἢ ἘΡἢ 655, 
Μαρὶςεἰδηβ σαπια σοηϑίδητν τοτ Α518 δηὰᾶ 
Ῥουβῖα στῇ ἤθνν ΘΠ απίτηθηΐβ, δηά νι 
ΒΌΡΡ]165 οὗ ἴὰε βίτδηρε Ὠετὺ ογιοηηῖ, ἩΏΟΒ 
ΜΔ5 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο ὑτζτοάιςοε ἃ βδογεὰ ἀ6- 
᾿γίτη. ΑἸοχδηατα ρουγοα ἑοσῖῃ ἃ οστονά 
οἵ Ἐργρὕδη αἰϊνίπεῖβ. Ομ άδδῃβ δ- 
τὶνεα ἔοσ ἴῇ6 ρῬυζροβα οὗ 56111ὴρ {πεῖς 

τοηῖν Ποοϊκεῖῖς Οεσ ἴδῃ “ Ποϊοσοάοχ᾽" οἵ ἴῃς 
ΟΠατοΒ οὗ ϑγγπα. “(οηοογηίηρ ΟΠ Υ ΠΟῪ 
οαγα ποΐ---ποί ἴον ἴῃς οἰδον ποι δὲ 1πΠ6 οτρῆδῃ 
-τ ποῖ ἴοσ ἴπε αῇῇιοϊοά---ποῖ ογ Ὀοηά οἵ ἔτγεο--- 
Ὡοῖ [ὉΥ ΠΌΏΡΤΥ οὐ {πΠ|τϑῖγ." (΄ Ερίϑι. δὰ ϑιωγση." 
ΥΙ. 

1 866 ῃοῖδ ου (ΟἹ. ἱ. 14. 
3. τ Τ᾿ ἱϊ. 2. 
δ 7Ῥ14. Αἴ. ποῖε οἡ (οἱ. ἱ. 28. 
4 866 ἴδε ενϊάεηϊ τείογεησοβ ἴο βυςῇ 8 ργιοεῖς 

ἾΏ ΞξΣ ]οἤη ἰϊ. 3, 4. δηά ἴο ἴαδίβε ἰθδσῆετβ οὗ ἴΠ6 
κιηά, 111, 7. 581 7 οἤη, ἰηἀεοά, ἀοεβ ποῖ στηθηϊοη 
(επηΐδυς οὐ ἴῃς ΝΙςο]αἰίαπε5. ΤὨσουρδουϊ [ἴῃς 
δρίβϑε ες ἢς αῇἔιτπηβ, ἢῈ ΠΕΡΟΥ ἀΐβουβθοβ. [ἰ ἰ5. δῇ 
ογαεῖρ, ποῖ 8ῃ αγρῺ4776711, 

5 Ῥόοσπεσ, “Ῥείβοῃ οἵ (σίβι,᾽ 1. 197. 
6 χ ΤΌ 1, 4, 5, 1ἴ, 1, 2, Υ. 8. 
Ἶ Αςἴβ χίχ. 13---ἰ19. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οδ᾽ουϊδίίοηβ. (δ δ]ϑς Ῥάροῖβ, οδ]οὰ 
“ ἘΡΠαβδίδη [ἰειῖοιβ, ψΈῈ 1ἢ τορυῖς 
τῆγουρῃουῖ ἴῃ6 Ἐοπιδη ἘΤΏΡΙ͂ΤΟ, ἴοσ ἴῃς 
Ῥυγροβθαεβ οὗ ἤραϊϊηρ δηᾶὰ ἀϊν!ηδῦοη. 
ΤΏΘΥ πεῖο τι ὉΡΟῺ ἴπε 5ίδϊυς οἵ 
Ασΐθγ!5, δηα οἀτνοα δηᾶ δηρτανεὰ ὑροη 
ΒεΘΙῚ5 ἴῃ Σησ5. ΑΡρο]]οηΐυβ οὗ Τ γαπα, ἴῃς 
Οδρ]!οϑῖτο οὗ Δ Πα. Υ, νγὰβ γαοεινεα νη 
τυτυ]τουβ ο]οοπηθ δ ΕΡΏθσυβ. ““Νὸ 
ΔΙΏ5Δ}," ττιῖο5 ῬὨΙοβίγαῖιβ, “ΠΟ τλλη 
οὗ 5880} τηϑδῃ σοπαϊοη τγῆο ἀϊὰ μοὶ 
αυϊ ἢ15 ψοῦκ ἴο ρΡᾶΖῈ Ὡροὴ ΑΡο]]οηίυ5. 
ΘΟΙΏΘ6 πηάγνο]]εα δὲ ἢ15 Κηουν]εαᾶρα, 50Π|Ὲ 
δ 1ἴὴ6 πηΔ] 65 οὗ ἢ15 ἴδςθ ; βογὴδ δῖ ἢ 
διυιπίύογο ΑΥ Οὔ Πνιηρ, ΟἴΠΘΓ5 αἱ Ὦ15 5᾽ ὨΡΊΌΪΑΓ 
βατῦ, τηοβδῖ δἱ ἴῆεβϑθε δϊορεῖ μετ." Κε- 
ΤΟΙ ΡΟΓΙΩρ (αἴ [ὴ6 ρτελῖ ἀϊνιηοσς οἵ λῃ- 
τἰαυ1ἴγ--- Δ] ἢ 45, ΤΊτοσῖδβ, ΕἸΡΙ πη θ π|469--- 
δά ἀενοϊοα ἃ δυϊηδη νἱοῦση, ΔΡο]]οπὶυϑ 
Βουηάορά οὐ [86 Ρδορὶς ἴο σωυσαεγ ἃ 
ῬΟΟΓ οἷα Ῥερρασ, ΠΟ Ἰινεα ΌΥ 41π|5 οοἱ- 
ἰδοϊεά ἴῃ ἴῃς βίτεαεῖβ ἀπὰ Ἰροῦ {86 5ἴερϑ 
οὗ {1Ππ6 τεταρ] εὐ. 
γαῖ 15 Ἵὐγίαίη 15 [παῖ ουδσ 81} ἰδὲ 

ΒαϊοῖΥ δηά ῥτοῆιϊιρδου οὗ ἘΡἢδϑα ἴπεῖε 
Ὠυηρ Δ ἹΡΓΕβϑιοὴ οὗ 5016 τηγϑίεπουϑβ 
ΔΘ, Οὗ Βοπλ6 βίγδῃρϑ σοπητ "ΔΈΟΣ ἡ} 
[Π6 Ῥονεῖβ οὗ δηοίμογ που]. 1[1π ἢϊ5 
ΕρΙ51]6 ἴο [6 ΕΡρμαϑίδηβ 81 Ῥϑιυΐ:ὀ᾿ ποῖ 
ΟἿΪΥ τείδιβ ἴο ἴπ6ὲ ΤϑΏρὶα οἵ Ασιεπιϑ᾽, 
ἢϊ5 τοοορπτίοη οὗ ἴῃ 6 τηγϑίθ οι ιϑη655 οἱ 
Ὠυμηδη [π|6, οὗ 115 ρογροΐυδὶ σοῃῆϊςϊ σι 
6.}} ἰπι6] Προ ης65---οὗ ἴη6 “Ῥυίησα οἵ [ΠΕ 
ῬοΜΟΓ οὗ (6 αἷτ, ἰῇ6 βρισιξ ποὺ 1Π- 
νοσκίηρ ἴῃ ἴῆ6 σὨΠάτγεῃ οἵ ἀϊβοδεάϊεποε᾿" 
---1ἰβ ΠΟ ΏΘΓΕ 50 δυσί] ΟΥ 50 δρὶθ. [π 
ἢϊ5 σοβρεὶ 81 []ὁἤη τϑοογάξ ἢο ἰῃβίδηςε οἱ 
ΟἿΓ 1,ΟΓ 5 τηϊγασυ]οιβ ἀἸ5ροββοβϑίοῃβ οἱ 
ἀετηομῃίδοβ, [μουρῇ Πα τεσορηΐζΖοβ {π6 ἰἀθᾶ 
οὗ τλογΆ] δηὰ βρὶ γα] Ῥοββθϑϑίοηύ. Τ|ὲῈ 
ΟΠΙβϑίοη ΙΔ ἢᾶνα Ὀδθ ῬΑΙΠΥ ἠδ’ 
τεττωϊπεα ὉΥ τῆς [α]56 σοῃοθρίοη οἵ [δὲ 
μοῖν Ἐξάβεπλου 85 ἃ βρι 8115 ΟἹ τα ΡΠ 
τηδριοδη ὙΠΙΟΝ τρῆϊ ἤᾶνα δγίδεῃ [ἢ 
ΕρΡμθβυβ. Βαϊ 51: Ῥ4ὺ] 566 "5 ἴο τε ρΠΙΣΟ 
[Π6 δἰτηοβρῆθγαε οὗ Ἐρἤδβιιβ ἃ5 οὔθ 1ἢ 
ΜὨΙοῃ τῆς ϑριπὶ οἵ Οσοά αδῃὰ [δδ 5ρ1Π|3 

1 Τὶ ννουϊά 5δϑῃ ἴο Β6 {π|- Ῥοββίθ]ς τβαὶ [δε 
Υἱδὶϊ οἵ Αροϊ]]Ἱοπίυβ ἴο Ἐρἤδϑαβ τρᾶῦ δανς Ὀεζῃ 
ἀυτίηρ 81 [ομη’5 τοϑίάθηοε ἔβετε. 150, [ μου ά 
δῖνε ἃ νἱνι ἃ τηθδηΐϊηρ ἴο σ ἢ ἰὶ. 9--- 1, 11}. 10 
-τι5. Ορμίγασέ ΜΠ ΑΡοϊοηῖις Ῥεΐεγ 35 
Τοδῃ ἢ τῃς Ἰαπια Ὀδρραᾶς αἱ ἔπε “ Βεδαῦία 
μαῖς,᾽ Αςῖἰϑ δἰ. 1--8, 

2 Ἐρῆδ5. 1]. 20---22. 
8 ἙΡΠ68. νἱ, 12, ἰϊ. 2. 
4 ΙΡ νὶ. 7γο, ΧΙ. 24---1“} Ι᾿ ἰς τεοοριϊ:οά 

δ᾽ τα Ατ]γ ἴῃ ἴῃς ἘΡ 5116, ᾿ Τοδῃ 111. 8. 
δ᾽ ἘρΠ65. ἴ, 13, 14, ἷν. 30. 



ΤῊΕ ΕἸΕΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ]ΟΗΝ. 

οἵ εν11} ποσκοα στ ἃ αυϊοϊκοποα Θμεγρυ. 
δὲ [μη 5 ἴοη6 18 [6 Ἔχδοῖ οουπἴογρατί 
οἔ ἰἢ15. δ ἀοεβ ῃοῖ, Ἰηἀεροά, 5Ξρεὰκ οὗ 
ϑυροπιδίυγαὶ οἰ δ5 σοητ θὴρ 1 ἴδ6 
Ομυτοδος οὗ Αϑι6 Μίιμοσ; θυΐϊ ἢ6 ἀοδϑ5 
ΤΟΟΟΡΉΪΖΘ ἢ ΘΠΘΟΙΡῪ ὑνῖοα ΟνΟσ {ΠΕῚΓ 
δανίηρς σπϑτι ἔσουλ (ἢσιδί, υποῦοη ἔτΌσΩ 
16 ΗοΟΙΥ Οπδἢ, Ἔνθ 85 δὲ Ῥδὺὶ πδὰ 
ἵνοα τείεισεα ἴο [6 “"βϑαϊιηρ" οὗ τῇς 
ἘρΠαβίΔη5 --ἸὙἢ}}] 6 ἢϊ5 ψδγηϊηρ ἀρουὶ (ἢ 6 
5ρΠί5 σοῃίθσαρ δίθα δῃ ιν] τγονεϊδίοη 
οἔ τὴς μνοτ]α οἵ ἐν] ᾿ητ6]]Προῆςθ5 δτουηά 
5 ἰἀδητςο 41 πιὰ τηαὶ ψὨϊοἢ 15 οοηνεγεά 
ἴῃ τῆς Ιδησυάσζα οὗ ἴῃς Ερίϑι]α ἴο τῃ6 
ἘΡδοβδὴβ δουϊ 1ἴῃ6 Ρονεῖβ οὗ ἀδικ- 
τὸν 
ΤῊυβ 6 ΤΟΟΟΡΏΙΖΕ ἃ ἀϊδίίπος δηα 1π- 

Ῥοτίδηϊ Ῥοϊθιῖοδὶ οἰθηθηΐ ἴῃ δὲ ΤΠ’ 5 
Εριβῆε, [Ιζ 15 ποῖ, πάθε, ἃ Ρευβοῃδὶ) 
Εἰοπηοηΐ, ΟΣ ΠΟ ΟἿΘ 15 Ὠδιηθ ἃ. [ἢ [ἢ 15 [ἢ 6 
ἩΠΙΟΙ 5. ΟἿΪΥ σοηῃδβιβίθηϊ ν] ἢ ὨΙ561. Α 
δτοαὶ [14] 18ὴ ροοῖ Γοργθϑθη δ Ὠ᾿τ 56] [85 ταρὶ 
ΔνΑΥἸηῖο Ραγδαϊδθ. ΗδΊοΟΚΞἝ ἐοσ τα ρ]οσὶ- 
Βεα Ξριπὶ οὗ 51 Γοἤη, Ὀϊὺΐ οδη πα 0 ἔοστω 
οὐ ἰδαίυσα [δὶ δβοιβ ἴο ἴπῸ Ενδηρο]ϑῖ, 
ἀπά ἴῃ ραζίῃρ δῖ ἴδε εροῖ ἴο ψῇῃϊοῇ ἢϊ5 
ἐγα ψἂϑ τὐσχηθα, Πα ΠΙΚΘη5. τη ]  ἴο ομ6 
βὴο, 'ῃ ΔΠ ΘΟΙΙΡ56, ἰοοῖ5 δὲ ἴπΠ6 δι, 5665 

ἱ Ἐρῆεβ. 11. 2, ἷν. 27. νυ]. 12. (Γῇ, 186 ψἢο]ς 
ἴοπο οἵ Αςῖς χίχ. 1---8, 11---10. 

5. « Τοδῃ 11. 20---27. 
δ 1 Ἰόδ ἦν. 1, 2, 3. (Οἵ. ΕρδΒαβ. νἱ. 12. 
4 10 5 ἱπιροτίδηϊ ἴο ποίϊςς ἴπαϊ πε φοίρϊοαϊ 

εἰεπιεηῖς ἴῃ ἴ86 ἘΡΊ51]1 6 δπὰ Οοβρεὶ εχίϑδὲ ἴῃ 
Ῥτοοίϑεῖγ (Ὡς ἴοῃς δπά ρτοροσίίοῃβ ψῃϊοῖ ννου]Ἱὰ 
ΠΔ[ΌΓΣΑ]]Υ [Ὁ] ον ἴγοπι πε οοηηεοιίοη οὗ ἐ»227,26716- 
ἵγαδοπ. Ὅς ἀέσίογίαρε σαπποῖ δηΐου ὑροὴ ἴδ6 
ἀἰξουξοίοη οὗὁἨ ςοηίτονοιιθαὰ ῥσίποὶρῖο5 νιϊουὶ 
δηδρρίησ ἴῃς [μγελὰ οὗ ᾿ἰβ παυζαῖϊνα, δῃηα τῆογα 
οΓ 1ε5ς Ὀτοδκίησ ἴΠ6 ἥττῃ οὐγεωϊυς οὐ] πα νν Ὠἰοἢ 
ἷβ Ρεσυ ασ ἴο ἴη6 ἀξζεζογγ 85 αἰξεέϊηςϊ ἔγοπι (ἢ 
ἡεαδξ. Αἱ ἴδε βαπὶα {ἰπ|6 ἢ6 ΤΏΔΥ 5αΐθςοὶ απὰ 
διτλῆσε Ἦὶς τηδίοτία]5 50 45 ἴ0 ἔοττῃ Ὧῃ ὑπ] οἷϊ 
Ροϊεπιὶς οὗ στεαῖ ροσγεσ.0 “Τῆς Νογὰ νγὰβ τηδάς 
ΕἸεβἢ " (Τοδῃ ἱ. 14), ςοπίαϊηβ ἴῃ σοῖτὰ ἰἢς τοπιῖα- 
ὕοη οὗ 411] οὔζοσβ, (ον δ απὰ οζκοῖς (1 
Ϊοβὴ ἷν. 2,3). ΜΙ ουϊ δοσερίϊηρ χασβιϊοπδῦ]ς 
εἰδϊεϊησηῖς οὗ ἴδ γῥτοϊοηροά οχίβίεηοα οὗ ἃ 
βεζί, πΒς ἢ Τ411εἀ 1156] ΟΥ̓ 1π6 παῖς οὗ 7οόβη 
ἴε Βαρῆξι δῃηδ τοδάς Ἀϊὰ με Μεββίδῃ, ἴῃς 

ον ἀ ΕἾ τοΐειβ ἴο βοΐὴθ Ὄχαρροσγαίδα 
[κεϊϊησ δρουῖ ἴδς Βαριϊϑι᾽β οβῖοε. δηὰ στρ ϊη στ 
(}0μη 1. ὅ, 7, 8, 15. 20, 30, 11. 27---30, ν. 
33). Τῖς ἐστ ρ] οὶ ροϊεπνὶς οὗ ἴῃ6 Οοβρεὶ τοὰν 
ΜῈ} Ὅ6 οὔς οὗ ἴδε γχείογθησοβ οὗ οὐκ ἐν τῷ 
ὕδατι μόνον, : Το ν. 6. ὅεε Οοάειβ δῆβνοῦ 
ἴο εγεῖ, ψΒο ἄεπῖος 411 ροϊεαχὶςαὶ ἱπίθπίϊοη ἰπ 
ἴμε “Οοιησηεηῖΐ σὺσ Ἰ᾿ ναηρ. ἄς 5. 
Ἰελῃ,᾽ 11. 715. Μεγοτῖβ νἱενν μα8 δὴ υβεα ὮὉΥῪ 
Μ. Αξιέ απὰ οἴδμοιβ ἂἃ5 ἃ ὑτοοῖ ἴδαϊ δε Οοερεῖ 
Ὑ5 ὙΠ δἵ 84. Ῥεγοα ἤδη (ἢ6 Ποτοβὶθς σο- 
[εττοὰ ἴο ἴῃ ἴῃς 2, 21τεἶε δὰ οοαβθά ἴο εχὶϑὶ, δπὰ 
᾿βοσείοσε, πιϑΩΥ γε ἰδίοσ, 
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ποιδίης ὙΠ ροτίεοι ἰδ ποίηεβϑθ, δηα 15 
ἀ4 2216 ὉγΥ τἴῃ6 εἤιι]σοηοθ. (οσίδιη]γ 81 
Τομηβ ἘΡΊ5116 ΔΒ  β ἴο [815 ΤΩΘΙΏΟΤΑΌΪΘ 
Ῥᾶϑδᾶρο---οιΐ δά άγθθο δ ἴῃ6 Ῥερίη- 
ἰηρ ; ψιους Ὀεηεδαϊοοη δἱ ἴῃ6 οἷοβθ; 
ψουϊ τηθη!οη οὗ ΟἿΘ Ὠυτηδῃ ΠΔΠῚ6 
Δηοηρ; ἢιἰ5 ΠΟΠΙΟΙΏΡΟΓΙΑΣΙ65---}} (Πᾶΐ 15 
ΤΆΘΙΟΪΥ ΡῬΟΙΒΟΏΔ] ΔρΡΡΑΓΘΏΙΥ Ἰοβῦ ἴῃ ἴῃ6 
ΒΊΟΥ οὗ ἴῃς Εἴογηδὶ γοσγά, οὗ [68 νη 6 
Ιονε᾿. 

4. Βυῖϊ [ῃΠ6 νΕΙῪ ρᾶββᾶρθὸβ ψὨΟἢ τῆ6 
σομνϊοοη οὗ ἴ86 Οῃυτοῦ ἢδ5 δἰ 
ἀϑϑοοϊδίθα σὰ Π6 Ἰος4] δηα ἰδ ΡΟΥΑΙΥ 
ΠΟΠΙΓΟνΘΓ5165 οὗ ΕΡ δϑβιιβ δῃά οἵ ἴῃς ἢτγϑῖ 
σΘρςΓΥ ἢᾶνα ΜΠ (δὶ {Π 6 “ 5ϑϊηᾶ 
ἐοἰο 4115. Ἐν ΟὨσιδίίδη ΨῆΟ 15 
ἂί οὐοα ἃ 1πουρῃτα] κιυάσρης οὗ [Π6 
ἘΡΙ51)6, δπὰ ἃ ἱπουρῃιι1] ΟΌβοσνεσ οὗ ἴῃ 6 
[τ 65, σηδῖ πᾶνε {εἰϊ τΠδὶ 1ἢ 1ῃ656 υἰΐοτ- 
ΔΏΘΘΒ ΜΟΓ͵Ο δ ἢγϑί οἰ ϊοϊϊοα Όγ [ἢ 6 βρὶ για] 
πδοάς οὗ ἴπΠ6 (μη βίδης οἱ Αϑὶα ΜΊΠΟΥ, 
1Π6Υ ἤᾶανα δὴ υποχἢδιιβίθα στηθδηϊηρ [ῸΓ 
5 415ο. Ἰηβίδησθϑβ Ψ1]} σα δ] γ ΟσουΓ. 
Μδη σα δι ϊθσηρίην ἴο πλάκα ἃ ΒΔ ΟΥΥ 

Ἰἀεοϊορίςδὶ Ο(γῖϑβί----ἃ βρί στα) Ζεα (τβὶ 
ἍΠῸ 156 ποῖ Τπιθ Μδϑι, ἃ υμηδη ΟὨχιβὶ 
ἍΠὴΟ 5 ποῖ τὰ αοά. ϑ8ὲ: [οἤῃ 16]]5 8 
ΠΟΥ ἴο ἀ68] τ δυο ἤριηθηῖβ. “(οη- 
σοσηϊηρ ἴῃς ϑνοτγά, ΥἾο 15 ἴῃ 11|6, τῃδϊ 
ΨΏΙΟΝ να Ὦᾶνα 56 δηᾶ πεαγά ἄβθοϊδῖα 
ἯῸ υηἴο γοῦυ. ΤῊ]5 ἰ5 ἴἢ6 Ττὰς αοἀ δηά 
Εἴογηδὶ 146. 

Α ῬΠΣΟΒΟΡΗΥ, σοηδάθδηϊ ἴῃ 115 ΟΥ̓ΤΙ 
ϑίσθηρίῃ, δηᾶ διτοραϊϊηρ ἴο 1156} τἢ6 
|1|6 οὗ βριπίυδὶ, ψου]Ἱὰ ρὶνα ἴο ἃ μδηάζι] 
οὗ Βαυρῃϊν δηὰ βεὶ βυβηοϊθης {ΠῚ ΚΕΙΚ, 
ἃ ἀοὰἂ νιπουΐ 4 (ἢχβί, οὐ 1 που]ὰ 
οἴογ ἴο ι.89 ἴῃ6 τοῖο ῃμεα δηά ἱπ]ροϑ510]6 
ΠΟΙΏΡΓΟΙΙ56 οἱ τείδιηϊηρ ἴῃ6 δἰ]οδὶ 
Ὀεδυῖγ οὗ [65ὺ5 ψθουξ Ῥονὶηρ Ὀοέοτα 
[Π6 τηγϑίεσυ οὗ Ηἰς Ἰποδσπδέοη. ἈΙᾷ τῃ6 
οΪά τζϑδη οὗ Ἐρῇθβϑυβ θα] 566 [ἢσχουρἢ 
ἴΠ6 βίοιτηῃ δηά τηϊβδίβ οἵ αρεβ διὰ ἢθ 
Κηον [ἢ Ἰὰνν ὈΥ ΝὨΙΓ. ΠΤ εἰβηλ (50 ο4]166) 
15 ῬΕΓΡΕΙΌΔΙΥ δἰπκίηρ, ἢσθὶ ἴο ρδης 6.5}, 
1Ποη ἴο δίμεϊιϑῃ ' Αἱ ᾿ϑαϑῖ Ὧ6 πτοῖθ--- 
ὙΥ̓Βοβοανοσ ἀθηϊοῖῃ τῃ6 ὅϑοη, [6 54Π16 
Βαῖῃ ἠοῖ ἴπ6 Ἑδιῃοσ" 

ΤΏΡΘΙΘ 76 ἴμοβε ψῆοὸ πουϊὰ ρἰτὰ ἴῃ 
[ῃ6 ἰονὰα οὗ Ομ γτϑὶ σῇ η ἴῃ 6 ὩΔΙΤΟΥ ΥἹΠῚ 
οὗ ἃ δυπΊδη 5υϑβίδθπ), δηᾶ Ἰἰπηϊ ἴῃ6 6χ- 
ἰοηΐ οὗ ἴ[ῃ6 τβαθοηγηρ Ῥαββϑίοη. δὶ [ὁὉῃη 
ἀφοίασεβ ἰμδὶ “Ηδ 15 ργορ  δίίοη [ΟΣ ΟἹΓ 

1 Ὡδηΐοθ, " Ῥαγδάϊβο, Χχν. αυοίϊεά ὈΥ θδῃ 
ϑίδηϊεν, ὁ Οη ἴῃ6 Αροβίοϊ!ς Αρο,᾽ Ρ. 242. 

3. 1 ΤΟΠη ]. 1---3, ν. 20, 
85 [οἢῃ 1ἰ. 23. 
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81η5, δης ποῖ [Ὁ Οὔτ ΟΠΥ, Ὀυῖ ἔοσ [ῃο56 
οὗ [Π6 πόα σψοσ]α ." 

ΤΠοτα ἴα ἴθοθα ὙΠῸ ἱπλᾶρῖηα ἢ ΟἿ6 
αυδτῖοσ [πὶ 8δη δϑϑυτηθα νους οὗ Οοά 
ἄοϑθϑ δνΑΥ ψ] ἢ ἴῃς οἰεγηαὶ ἀϊκιϊηςτοη οὗ 
δοϊίοηβ, δηα τηδκοϑ δίῃ ποῖ ρεη]οῦβ ἴο 
ΘΙ ν ΘΓ ; ἔῃοΞ6 ἴῃ Δηοῖ Σ ΠΟ ρο Ρ6Π)|- 
ΟἸΒΙΥ Πρᾶσ ἴο {ΠῚ Κίηρ {πᾶ ἃ. ΤηΔἢ ΤΩΔΥ͂ 
Ὀ6 “ἃ ΘΙ ροοά (δίμοϊϊς δηὰ ἃ νεῦν ὑὈ84 
ΟΠ τβιίδη." Τῆς Ομυτοῦ πεεα5 [ἢ 6 5ῆδτρ 
εἰεατ ἴοης σι !οἢ 6115. 5 πὶ 115 5 Ρ]6 
Ρονεῦ ἴΠδὶ “ΨΒΟΒΟΌνΕῚ σογατ [61 ἢ 510 
15 οἵ ἴ1ὴ6. ἀδν)). ΑΙ] υπσρῃίδουδηθϑθς 16 
οἷ 3} 

ΤΠΘΙΘ ἅ16 {ἰπ|65 ΜΘ [6 σΟΏΞΒΟΙΟΙΙ5- 
Π655 ἰῃαϊ 5ἰη 15 ρτονίηρ βιυθαπεά τ] ἢ 
γΘΆΚοη5 ἴῃ ἔεϊς πεεὰ αὗ Ἐεασπηγίίοη. 
Ηδρτο 15 οὴ6 ὙΠῸ ΜψδΓηΚ τι5 [ῃδἱ ““ἴπε Ὀ]οοά 
οὗ [6515 Κοορβ οἰθδηβίηρ υ5 τοῖα 51". 

ΎΤΠοτΓο δὰ {ἰπ|6ὸς τῆ Ἰπάϊνιά 4] 5015, 
ἤδη [6 Ὀτοοάϊηρ᾽ ΠΟ; ΒΟΙΟ 5655 Οὗ ΞΟΠ 6 
Ραγίουϊαῦ ἰγαϑρτοϑβίοη σονοῖβ ἴἤθτῃ ΤΠ ἢ 
ἃ ΒΟΙῸΓ οὗ ρτεαὶ ἀδυκηεββ; οὕ ἤθη ἴΠ6 
᾿δατί β'κς ἄονη ἴῃ υἱἴϑ ῥτγοδίσα 9, 88 
ΜῈ ΙοοΚ ὕρ αἱ [86 υπαβοεπάεα Ὠεῖρῃϊ οὗ 
Τηοτᾶ] ροτδοϊΐίοη. Βυῖ 1ἴ 15 τι 6 ἢ ΠΟΓΘ, 
“1{ ΔΩΥ ΤΏΔῃ ΤΊΔΥ δᾶνα 5ἰπηθᾶ, να πᾶν 
δῃ Αἀνοοδία σίθι ἐπα Ἐδίπετ᾽ 

Π|. 

τ. Τῆς σοπηθβοίϊου οὗ [ἢ ΕΡΙ5116 νι 
ἴῃς ἀοβϑρεὶ οὗ 51 ] οῇῃ 15 ἃ βυῦ)εςξϊ οὗ 1[ῃ6 
ἢγβί ογάδσ οἵ ἱπηροτίδηποθς. [Ι͂ἢ οὖσ ἀϊ5- 
Οὐβϑίοη Νὰ 5}4}} δηἀθανοιγ ἴοὸ ΚΘΟΡ ἴῃ 
νον ἴχο δηάς---ἰῇς δϑίδ Ὁ Π5ῃσηθης οὗ 
ΤΕΒΘΠΊ]ΔΠΟ65 1 51}]6 δῃηὰ ἰδηρίιᾶρα οὗ 
ΒΓ ἢ ἃ Ὠδίαζε 85 σου] ΟἿΪΥ 6 βιρροβαϑά 
ἴο Ρῥτγοοθϑᾶ ἤΌΤ ἃ 5ϊηρὶε τη ; δηα τῃ6 
ῬΙΘΟοῖβα ταϊδϊοη ὑπο τῆ6 ψτῖεσ ἴη- 
τεπἀρά τῃς ΕΡΙ5116 ἴο ὑδᾶσ ἴο ἴἢς σοβρεὶϊ. 
γε νϑηΐυγα ἴο 51π| ὉΡ ἴῃ 6 Ῥῃοῃοσηθηδ 

Ῥγαβοηϊθα Ὁγ [ἢς ἘΡΙΊ5116 ἤδη στοδά 546 
ὉΥ 5116 ψίῖρ [6 Οοβρεὶ υὑπάσγ ἴῆγεα 
ἢ6δά9 ---- ἡ ερ βοη γα ζο᾽ι, δωσρεσ02, εἷ7- 
422}15 0 071. 

(α) Βν ἐμπίογῥοποίγαζίον ἴἃ 156 Ὡοῖ τηθδηΐ 
ἴο ἸΑΥ Θχοϊυβῖνα βίγοϑϑ ΠΡΟῚ ΒῈΟἢ τηδϑῖου- 
ὙΟΓΣΑΒ ἃ5 ΔΡΡΘΑΓ ΠΡΟῚ [ἴΠ6 ΥΘΙῪ βυγίδοα οὗ 
16 ἴνο ἀοουπηεηΐς (λόγος, φώς, σκοτία, 
ζωή, ἀληθινός, κόσμος, μένειν, γινώσκειν, 
κιτιλ.); ΠοΟΊ, ἀραὶῃ, ρΟῺ ρϑϑᾶροβ ὙΒΙΟΝ 

1 Ὑ Τοἢη ἴΪ. 2. 
3. τ ἴοβη 111. 8, ν- 17. 
3 « [608η 1. 7. 
41 [08ῃ ϊϊ. 1 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

σοηἰδίη δοίυ δ! τἴἢ6 5816 ΘΧΡΓΟΞΞΊ ΟῚ 5 
(αδους μέμείσοε ἴῃ πυπηογ) . [ἰ 15. 1η- 
ἰεηἀεα ἴο ᾿ηάϊῇσαῖα βυοῦ Ιἀθηῖοαὶ ἐδχ- 
ὈΓΟΒΒΙΟΩ5 85 Ῥτοσθθα ἔτοτῃ 8ὴ θη [1.8] 
του ]ά οὗ ἱπουρῆς δηά ἰδηριαρσο. [ἀεπῦ- 
οδὶ ΜΟΣα5. ΟΥ̓ ΡὮΓΑΒ65 ἴῃ ζἠφερισεῖτες τηἹρὴϊ 
σΟΙῺ6 ἴτοϊῃ ἴψο Ὑτιῖοῦβ (Ταϊηθα ἴῃ ἴδ6 
5816 5000], ΟΥ ΤΟΙ ἃ ἔΟΤΡῸΓ τ Κρ ὉΡ 
ἃ Πσερηΐο ἴοσ ἴπ6 ρύυγροβα οὗ ἀξδοεροῃ, 
Ἰάδηιῖοδὶ πηουϊάς οὗ Ἰαηριαρα τα βοιμδ- 
τΠ]ηρ τότ, δηα ᾿ηάϊοαίε ΔΘ ΠΕ Υ οὗ ταἰπά 
8Δη4 Ὠδηά τυςἢ τόσα ρονοσία]]} γ. 
ΤῊ (Ο]]ονίηρ ἰηβίδηςος δἃῖὰ οβετγοά 

ΤΑΊΠΕΓ 88 5ρΘο ΘΠ 5 [ἤΔη 85 8ηὴ Ἔἀχῆδυξενο 
4151 -:-- 

(1) Τα Ῥδγίοὶα δέ οσουτϑ ἴῃ δῖ [οη΄ 
(οϑρεὶ 1655 ἔγεαιθηι τἢ8Π 1Π ΔῺΥ ΟΠ 
Ῥατὶ οὗ ἴῃς Νῖίεν Ταεβίδτηθηϊ, ὄχοθρί 186 
ἘΡί5:16ς5 οὗ 81 [΄ὁἤῃ, δηᾶ τῃ6 Αροοδίγρϑεε. 

(2) Τῆς μαριδ οὗ 76 515 15 τῦοσϑ ἔτε- 
ΔἸΌΘΏΓΥ Δηδσίηγοιβ 1 5: Το ηἾ5 Οοθρεὶ 
ἴδῃ ἴῃ [6 οἴμοι. [Ι͂}η Τιβοποηάοτῆβ 
τοχὶ οὗ πὶ (σοβροὶ 1 ρΡΘΑΓΒ 233 {{Ππ|65, 
81 τἰπ|ὸὸ Ὑπουϊ τΠ6 ἀγίοῖϊθ. [1 [ὃς 
Ἐφ 5116 5 11 15 σέζυαγε Δ ΔΙ ΤΟΙ. 

(3) ἵνα τείοιτίησ ἴο 4 Ῥγυοποῦῃ δηὰ 
Ὀδ6α 48 115 ΘΟ Ρ] οζ. Οὐομηραᾶσα 

Οσορβεί. Ἐιεί,ο. 
ἵν. 34. Ἂ ΤοἢΠ 1]. ὃ, ΣΙ, 23. 
νὶ, 29. ,»,( ἵἷν. 21. 
νἹ. 40. --ν. ἢ. 
ΧΥΊΪ. 3. 2) Οἁδη σ. 6; 3 Το ὅ. 4. 

(4) Α ρῬεουϊίδγ υξ6 οὗ [6 νογὰ λίειν 
ἃ5 Θαυϊνα]δηῖ ἴο ““δνδουδίηρ οὗ Δ [ΒοΥ, 
ἀερηνίηρ οὗ ίοτοε δηά εἤοδου, ἀ}βίτογ- 
ἴηρ," 15 Ἰουηά ἴῃ 8ὲ Το π᾿ 5 ο5061] αἷοπε 
(Ώ. 19, ν. 18, νἱ]. 23, Χ. 35). ὙΠΙΚ υ98ς 
ἷς ἰουμὰ ἴῃ τὼς ἘΡΙ5116 (1 Το 11}. 8). 

(5) ΤἸὴῈ Ὅο5ρεὶ δηὰ Ἐριβί]α οζοῦ- 
ΒΔ ΘΙΡΙΟΥ ποιεῖν ἴῃ ἴὩ6 πηυδυδὶ 
5666 οὗ “ ἀδοϊδγιηρ ἃ {πΙηρ ΟΥ Ῥδίβοη 
ἰο Ὀ6 50 8η6 50 ὃγ ννοσά οσ ἀβεᾶ," (οτι- 
ὩΑΤΘ 

ΟοΞρεὶ. Ἐδέοίζ. 
ν. 18. Ι ΤἸοὮῃ 1. το. 
ψΠΠ. 5.2. » γ΄. 1ο. 
χ, 33. 
ΧΙΧ, 7) 12. 

(6) ἁμαρτίαν ἔχειν, ἴῃ ἴῃς 56εηβ6 οἱ 
“φοπίτδοιηρ; 5ἰη, πο ϑνν:} δῃηᾶ Βοϊάϊηρ ἰἱ 
ἴῃ [15 σα] δηᾶ ροόνοσ." 

1 866 Ιηϊτοὰᾶ. ἴο σοβρεϊ, 1Χ1-ΊΧΊΙΠ. ᾿ 
3. εἸησοῦς αὐεσμέ αγήϊηιίο ἃ αν  νεαχεδ 

Ῥοπὶ σεγίαπι δβί. " Τιβομεηάοτί, ὁ Νον. Ταβὶ. 
τας. Ἑαϊϊ. να! γαῖ, χχχὶνς 



ΤΗΕ ΕἸΕΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΤΟΗ͂Ν. 

Οσοιρα, Ἐίζ. 
Τοβη ΙΧ. 41. 1 ]οἢη 1. 8. 

» Χν. 22. 
(7) ϑεπίαθποοϑ Ὀερι πηΐϊηρ ψ ἢ διὰ τοῦτο. 

ΟσοΞεί. ῤισηε. 
7οδη στ. σό, 18. 1 7ομη 11}. 1. 

», Ὑ[!. ὅς. ,»,| ἵν. σ. 
» ΠῚ, 47. 

(8) τετελείωμαι, δτΟ πὰ 5ῃοι]ά 6χ- 
Ῥεςὶ τῆς δά]δςεῖινα. 

Οσοτϑεί, 
Τοῦ χυῖϊ. 22. 

Ἐῤιέζε. 
1 Τοῆη 11. κ. 

» ἵν. 12, 17, 18. 
(90) ἐὰν ἴογ ὅταν. 

ΟσοΞῤεί. Ἐίρζε. 
Τοδη νὶ. 62. Σ Τοδη 111. 2. 

» χης 22; 
(10) ἀκούειν ἴοΥ ἐξακούειν, ἰῃ ἴῃ 6 56 η56 

οὗ "“Βεδιηρ δηὰ φγαμίίη ῬΤΑΥΟΤ." 
σοερεί. Ἐύίζ. 

Τοδῃ ἰχ, 21. 1 Τοῃη ν. 14, 15. 
» Χ). 41, 42΄. 

Το ἴῃδ656 ρδου αγ υ565 οὗ οὐχρίς ποτά 
οἵ ῬῦγδΞ65 τῇδυ Ὀ6 δα δά ςογίδιη στοαὶ 
γπις οὗ εἰγάς πϑιο ἢ ἀὔζὰς δὴ :ἀθηιςοδὶ 
Πα: οὗ πους 

(η) ΤῊ ρεπογαὶΖίηρ υ86 οὗ [π6 πρυΐοτ, 
Δηα ὀςρΘΟ ΙΔ γ οὗ ἴΠ6 ἀτίίο]θ, ἴο Ὄχρσθϑδ 8 
ἘΔΟΙ ΚΟΠΘΙΔΙΥ ἤδη ἴῃ6 πηᾶΘΟ.}} 16. 

σο:ρεί. Ἐῤέσηζε. 
Τοδῃ 1. 2. 1 [ΟΠ 1. σ- - 3. 

», ἷν. 22. » ἢ 8. 

» ΥἹ. 39. 49. » ΚΝ. 3. 
» ΥἹΙ, 29 » Υ. 4. 
ῳ ΣΧ, 10. 

» ΧΨΠΙ. 2, 21, 22, 23. 
(1 “π|ὲ22 εἶξε ραγαϊζἪοϊίεηη, ἐ. 6. τορϑαῖ- 

Ὧν ἴῃ ἃ περαίῖσε ἕοττω ῸΣ ρυθδῖεσ ᾿ἱτυργθϑ- 
ϑ6ῃ 685 ῬΓΟΡΟΚΒΙ ΠΟ. 5 ΨΏΪοΝ, ἱτηπηθἸδίον 
δείοτε, βαα θθθα δηυηοϊαϊεα 2οεξζέοεὶν--- 
Οἵ Ἰπν τ γ. 

σοερεΐ. ΣΩ 
Τοδῃ ϊ, 3, 20. 1 Το 1. 5, 6, 8. 

», ἢ, τό. » Ἶἷ᾿. 4, 7. 
» ΧῚ,2; 4,5. » 1". 6. 
2) ΧΥΊΙ. 20. 42) ἷν. 6. 

4 ΧΧ, 27. 

Ἰ ἔογ ἴδὲ τεαθφοῦ ΜὮΥ ἴῃ6 ἰπίδγθηιαὶ οὖν, 50 
πεγαεηῖ ἴῃ 8: Ἰομη᾿Β Οοβρεὶ, ἰ5 οὶ ἐουπὰ ἱπ ἰδ6 

{τοῖ ἘρίΞ1]6 (1π}655 11. 24, ἦν. 19 Ὀ6 Ἔχοεριο 8), 
ὁεξ ποίε οῃ 3 [οδῃ σν. 8. 

ὁ ὅ τι---πτεῖἱ ἐχραἰηθά Ὁγ ““τουΐ οἋε 46," Μ. 
εἰ, ἵπ ἔοε. 

δ Νοῖε ἴϑς ἱπιοτεβιίησ δίπαϊεῖὶς τεαάίπρ οὗ 
Ἰοδὴ χίϊ. 31: “1, 11 ΤΣ Ιπεὰ ὑρ ἴτουι ἴῃς 
Θατῖι, πὶ} ἄταν αΖ) (πάντα) ἁαηἰο Με." ““Νοὴ 
ϑαϊετῃ ἀϊοὶς σός Ξοὰ ογερία," Αὐρυπιίη, 
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(3) ““«ἰεείοπαὶ βαγαζίροζέενε 15 α ἴοττη οὗ 
Ρατδ]] 6] 15γ, ἰὼ ψὨ] ἢ [ῃ6 Ξοσοοηά ΤρΘΠ 6 Γ 
15 αἰ ναγβ ἴῃ δάνδηςβ οὗ ἴῃς ἢγβί, δηὰ τῃ68 
{πιστὰ 15 ΟΟΟΔΘΙΟΏΔΙΥ ἴῃ δάνδῃςς οὗ 1ῃ6 
βεοοηά. Οὗ β0 ἢ ἃ Ρῥάᾶγδὶ] δ] 151} γγ6 ΤΏΔΥ 
ΒΑΥ ΠῚ [(ῃ6 οὐτς ᾿πδῖ αυοιοά---“ (6 
ἦεαγέ Ἀὰ5 ὭΘΝΟΙ 5αϊὰ 4]] ; ἃ μδ5 δἰνγᾶγϑς 
ΒΟ ΠΡ ΠΊΟΤΘ ἴο 58γ.} [ἰ 15 ποῖ 8]] 
τῃ6 πιῇ ἴο 54 οἵ ἴῃς δαρὶς οὗ σοά--- 
““ἴασς τϑάϊαιθ ΡῈΣ οὐθδλ." ((οχι. ἃ 
18Ρ. οὐ τ οβὴ ἵν. 16.) Ηδ εἶτγοὶθϑ, 
ἰηάεοα, τουπᾶ ἢΪ8 ἑδνουπία τπουρῃῖβ ; 
Ὀυΐ [Π6Γ6 15 Ῥύόρτεβϑβ, δηἀ ποῖ σροτα βρίγαὶ 
ἐ {τ 29). 619} 

1,δἴ υ 566, ἰὴ 115 Ὀ65Ἐ ΑΙ ΚΟΩ ἰπϑίδηςοϑ, 
τΠϑοῤῥος το σερε σεεότς οριό---- 15 Του δὶ 
ΠΑΟΙϊ οὗ τιακίηρς ἴῃ βεοοῃά, οσ []ονίησ, 
ΤΩΘΙΔΌΘΥ οὗ δὴ δηζιεϑὶβ Ἤνεῦραββ δηᾶ 
δαᾷ διρῃαβὶβ ἴο [μαΐ ψὩ]Οἢ ργθοαάδϑ [ἴ, 
[τ ψ1}} ἐχρ  αἴῃ δ “ΟΧρσγοϑϑίουβ ΨΏΪΟΝ 
ΤΩΔΥ͂ 5661} βίγδηρε ἴο ἴὔοβα ῆὴο ᾶνα Ὡοΐ 
οὐβοσνεά ἴῃς τϑᾶβοη οὗ {ῃϑτ." 

ι Τοῇῃ 11. 4. 5. [Τὸ “Κεϑορ “Τὰ τυογά" 
85 ΟἿ6 ὉΠΌΤΟΚΘΟη ΨΏΟΪΘ, ζοθ5 ἕδσ Ὀεγοηά 
“ Χρορίησ “ΤΠ ὠπγεραρα εορξς " 45 ἰδοϊαιθα 
ΡτεςερΆ.] 

1Ρϊά. συν. 4, 5, 6. [““Αἴκποτυ ἩϊΪτα"--- “ἀγέ 
ἐκ. Ἡϊτλ"--- αὐϊείζ ἴῃ Ηϊτα"---ἴίοστα ἴῃ 
δυισοεββῖνα ροϊηϊβ οὗ ἃ ρταπά οἰ ϊπλδχ.] 

1014. νυν. 9, το.0. [““Αίάείᾳ πὰ τἰὴ6 
πρης 5 ἃ βδίερ Ῥεγομὰ “ὡς ἐπ 1ῃ6 
᾿ισδι." 
Ια, τ. 11. [4 ἰοτρ, ἀατῖς ὑσόρτεββ ἰς 

ἀρηοιθα, “““ς ἴῃ ἀδιίκη655".---“τοαξξοίᾷ ἰὴ 
ἀατίη659᾽.---“ Ζποτυείλ ποῖ ψὨΠ Π6Ὶ"---ἀηὰ 
“Ζαγζηεςς ἢ δέραρ," 

1614. τϑ. 13, 14. [Ὁ. τ4 σομηρίοῖε5 δηὰ 
ΔΙΏΡΙΙΗ65 ἴ[ῃ6 Ιάδα οὗ νἱοίοσυ ἴῃ ζ. 13. 
ΙῺ τ. 13 α πάνθ ϑέζίορ» ὈΠΘΗ͂Υ,---“ὙὙε 
αν ονϑοοηθ ἴῇ6 ψιοκοὰ οηθ᾽.---ἰη 
᾽ν. τ4 ἴῃς σομγῶ οὗ ἴῃδϊ νἱοἴοΙγ --- “Ὑα ἃτ6 
βίοηρ, δηὰ [ες οσὰ οὗ σοά δϑίάδ ἴῃ 
γου." 

10]. ἡ. 27. [Τῆϊ5 ῥσϊποίρὶα οἵ δά- 
γΔηο6. ἴῃ {πουρῃϊ, σοηνεγοά ὈῪ βυδι6 
γδιιδί]οηβ οὗ δχργεββίοῃ, ἰθηᾶς ἴο Ἵοη- 
ἄστη [6 τοδαϊηρ δἀορίβα ὃγ Τίβοϊ. δηὰ 
ΚοΙοΒα ἴῃ [6 ἰδίίοσ ρατὶ οὗ τὴ6 νϑῦβο, 
ὙΤΠῈ δυϊμοτν οἵ Μ55. ἰ5 δἰπηγοβὲ Θαυ δ} γ 
Ὀαϊδηςεα Ὀεῦνεθη “ΤΠ 5ᾶπ|ε δηοίϊ περ, 
(τὸ αὐτὸ χρῖσμα) δηὰ ““Ηἰ5 δηοϊητίηρ 
(τὸ αὐτοῦ χρῖσμα). Βαϊ ἴΠ6 Ἰαίίοτῦ 15 σοη- 
ἤττηθα ὉΥ ἴῃς τηαυκοα δάνδηςς οὗ ἴΠ6 
τπουρῆϊ σοηνεγεα γ᾿. “ΤΠα Αποϊηϊ- 
πᾳ οὗ ΗΙΜμ᾿᾽ 5πὸν5 ἴῃ6 τοϊδιίοη οἵ Ὁ σίςὶ 
δΔηά ἴῃε6 ϑριτξ τῆοσα ἀορτηδιοδ!ν δηὰ 
Εϑϑθηο δ! ἴπδὴ [ἢ6 Θχργαβοίοη δὲ ἴῃ 
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Ῥερϊηηϊηρ οὗ [ἢ νοτβ6--- ΤῊΘ δηοίητην 
ΜΠΙΟἢ γέ ἀσῦυέ γενεά ἴτοτα Ηϊτ".᾽} 

ΤΌΪά. νυ. 27,28. [“«Αϊάειη Η!]ηλ"--- δὴ 
δάνδησα ὕροὴ “Οἵα “δα αὐξάξ ἴῃ Ἡϊπι." 
Οοιήρασα ἴῃ [ῃ6 Ἰῆνεῖθα οτάθσ ἴῃς ἤχει 
δΔηὰ ἸΑϑβὲ οἰδι565 οἵ ὑ. 24.} 

566 8ἷ50 ἱ. 6, 7...7, 8, ἰν. γ, 8, ν. 18, 
190, ἃπα σοϊῃράζα ἴῃ ἴῃς Οοϑρεϊ, 4. Κ. 11}. 
17, 18, 1ν. 20, 21, Υἱῖ. 27, 38, ἄτα. 
ΤῊΣ ἐμεγρεποίγαζίορ, τ η, οὗ της ΕΡ 5116 

Ὁγ ἴη6 (ὐσοβρεὶ 15 ἢοΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ ΠΟΓΩΓΔΌΠΙΥ͂ 
οὗ ψογὰβ δηά δὄχργεϑβίοηβ. [ζ 15 βο:η6- 
της τυοἢ ἄδοροσ. [δὲ 15 ἴῃ6 ρτονθὰ 
Ἔχ ϑίθηοα οἴ δὴ 16 [108] τρου]α οὗ Γπουρῆϊ 
Ἰγιὴς ὈΘὨΙΠ4α [Π6 νοτάςβ δηα ΘΧΡΓΕΒ5Ι ΟΏ 5, 
ΔΗ 15 οἴζδθη [06 Ξἰτοηροϑὶ Ῥγθϑυτ ΓΟ ἴἢ 
ἔλνουτ οὗ ἴῃ6 ΞῃρΡοΞιίίοη ἴδ [Π6 ἵψο ῥσο- 
ἀιυςιίοηϑβ 155ῖ16 του οὔδ 1ηἀἰν!.4] τη. 

(ὁ) ΤὭς βεοοηάᾶ ἴεσηι ψὨ]Ο γα Ἔτη- 
ῬΙΟΥ ἴο Ἔχρῖεθβ [6 τοϊδίοὴ οὗ [π6 ΕἸτϑοῖ 
ἘΡΙ5116 ἴο [ῃ6 (σοβρεὶ οὗ ὅ1 Τ᾿ δῇ 15 σχρρες- 
“οπ. ΤῊΪΒ βυρρεβίοῃ 15 ᾿πνοίο]ά---οὗ [ῃ6 
(σοβροὶ 845 ἃ ψῇοὶς, δηὰ οὗ 115 βεραζδαῖθ 
ῬΟΓΓΟΏΒ. 

ΤῊΘ ΕΡ 5116 σμρρεσῖς ἴἰῃ6 Οοβϑροὶ 85 ἃ 
ὙΠΟΪ6. 

δὲ Το Ροϊηϊβ ἴῃ 11 ἴο ἃ σετγίδίη ἰγρὲ 
Δηα Ὠβίοσ δ] τοργοϑθηϊδίοη οἵ 7658, 
ΜΏΙΟὮ δ Αϑδυπηθβ ἴο Ὀ6 Ὀοίογε ἴπῸ οΥα5 
οὗ ἴῆοβε ἴο ποῖ δ ᾿ντιῖο58. Ὑῃδῖ ἴγρ6, 
ὨΟΜΕΥΕΙ, 15 ποί ὙΠ Ἤη [ἢ6 σοπηρα55 οὗ ἴῃς 
ἘΡΙ5116 11561{, θὺϊ 1165 δοιηθνοσγα ουϊδιάα 
1, ΤὨς ΕΡΙ5116 σοπίδιηβ ἄορτηᾶ δῃᾷ ῥτε- 
σορῖ, δηὰ 1ἰ σοπίδϊης ποιῃίηρ οτθ. Βαῖΐῖ 
1 α͵ςὸ ᾿τΡ]165 ἴμαὶ 1Π18. ὨΙϑίοσοδὶ ΤΟΡτ6- 
βοηϊδίίοη δὰ θθθη ρυ] 15ῃ6ἀ--τϑοὸ ΤᾺΓ αἱ 
Ιοθαϑὶ ἃ5 ἰἢ βδόοὴῆδθδ ΨΑΥ ἴο 6 ΡῬΕΠΟΙΥ 
Κηονη ἴο [Πετη---ηὰ {πὶ 1 Παὰ Ὀδοη 
ΡΟ Ξε ὉγΥ δὲ 7οῦπ διπησε!, Απὰ 
ἢς 5ἰδίεβ {παξ {π6 οὔ͵εοῖ οὗ {Π15 ΤϑΡτο- 
Β6ῃςδΊοη 5 ἴο Ὀτίηρ ουὖἱ ἴῃς [Πηρ5 ἩὨΙΟΝ 
ἢ6 ὨΙ56]Γ δηά οἴποῖβ πδὰ βδβϑοὴ δηὰ 
᾿Ὠρασγά ἡ. ὝΠΘτο ἰ5, τηοσθονοσ, ἃ σαυϊοῖ πη-. 
ἀουθθηρ τείεγθησθ, ἢ ρογίδος ἀβϑΌσαΠοΣ 
οὗ Ὀεΐπρ' ππηάἀετβίοοά, ἴο ἃ οοτγίαϊῃ ρὶςίατο, 
ΠΟΙ ]ά, οΟΥ ἴγρ6 οὗ ἴΠ6 116 ἀπ ἌἽῃαγδςοίοσ 
οὗ 765115, δχίϑσῖθηϊς δηᾶ σεοορη!Ζοά---ἶο ἃ 
Ὀἱοίαγα Ῥεϑιάθ τΠθ6 πὶ, ψ ηοἢ ΠΟΥ ταϊρῃϊ 
ξλ26 ρου δηᾶ οοηβυῖ, 

1 Τηὶϊς ( ποτα ογα Ὧ0 οἴπεῦ σϑαβοη) που]Ἱὰ 
οδιι5ε υ5 ἴο τα͵εοΐ ἴῃ6 οὔσας ἕδιπουϑβ σοη)εοΐυτα οἵ 
Μ|ομδδ]ς5 (Παὶ χρῖσμα 5]101 ἱπῖο (ἢ ἰεχὲ ὮΥ δὴ 
Ἰοϊαςοϊθτη ἔοτ χρῆσμα, ογαεί.. Ηπ υ865 ἰξ ἃς δὴ 
1Πυϑἰχαϊίοπ οὗὨ Ὠὶ5 ἀοοϊτίης (παῖ τῃ6 ἴσια τοδάϊπρ' 
ΤΑΙρης ΠανΟ πᾶνε Ὀδοὴ ὙΥΠΘη ἴῃ ΔΠΥ͂ ΤηδΔηι- 
δοσιρῖ, ῃοῖ δνθὴ ἰῇ πὶ ψῃ σῇ σᾶμλα ἴσοι ἰἢῃ6 
δδοζεὰ αὐϊῃοτγ᾽β ῃαηὰ οἵ ἀϊοϊαϊίοη. 

3. 1 ΠοΒη ὶ. 3. 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ι. 15 ποῖ, ἱπάρεάδ, βαιϑίδοίοσυ ἴο 
τείοσ, ἢ πα οσπτῖςο᾿, [ἢ [Ὠγεείο]ὰ γράφω 
ἴο ἴῃς Φφέείέσ, ἰῃ6 τῃγθείοϊ ἃ ἔγραψα τὸ 
186 Οοοῤεί (τ ΤΟὨῺ 1ἰ. 12, 13, 14). [{ ἰ5 
511]1] 1655 5δ[15δοίοιυ, στ δηοίῃοῦ στ οὉ, 
ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 411] 5ἰὶχ ἴο ἴη6 σοεῤώ. ἘΒαῖΐ πὲ 
ἢᾶνα ὯῸ ΠΟΟΘΘΘΥ ἔοσ Ῥγαϑϑιηρ αυ ϑοη- 
Δ01]6 ἀρυμηθηῖβ πο ἴῃ6 5οσνίος οὗ τῇς 
ΤΠΘΟΙΎ Ὀείοτα 5. 
Βεη ἴμ6 Αροϑβιῖΐθδ πσρὸς ΡΟ ἢὶς 

ΟΠ] άγθηῃ ἴΠπ6 ποσὰ] υΥ οὗ ψϑϊκιηρ οσοη- 
ὈἘΠΌΟΌΒΙΥ, Ἔνθ 85 Ηοδ τηδᾶβ Η!ϊ5 οὔἊ 
δτεδῖ [| -ταἱκ, ἢς Ροϊηῖβ ἴἤοτὰ ἴο ἃ ἐἰσήπμιι 
τοργοβθηίδίου οὗ τΠδῖ 1,16 ἢ. 

ὙνοσΩΥ οὗ ποῖς 15 ἴ[Π6 ΨΔΑΥ ἴῃ ΜὨϊςὶ 
ἴῆ6 ῥγεβϑθηΐ (ἐστὶ)-----ἶῖς----ἰς ΔΡΡΙΙΘά ἴο (Π6 
γ»πογαΐ ἐλαγασορσ οὗ [6505 γι τ ἢδῖ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 οΔ]]δἃ δὴ ὐδαισίηρ ΟΥἨΆ 2γερεμη- 
σέ βΒηδας οὗ τῃουρῃϊ (Ἔνθ 85 δ "ἡ 
Ρυγο," 1 Τοόμη 1. 2 ; “ἴῃ Ηΐμ ἐς 20 5ϊη," 
1014. σ. 5; “ἔἕνδὴ ἃς Ηδ ἐς τιρῃίθους," 
1014. ν. 7). ΟὨΒτβὶ, 45 Ηδ ἰ5 1ὴ ἴῃς ἔουπὴ 
(ο8ρεῖ, 15 Ἔν εσὺ ργεβθηῖ ἴο [ῃ6 εγα οὗ ἴδε 
ΟΒυτΟΒ; δηᾶ, πῃ 15 ΕΡΊ51]6, [6 Αροβίὶς 
Ῥοϊηῖβ ἴο 1Π6 ρῥιοΐαγα ψΠΔΟΝ δ6 Ὠἰτη56}  μαὰ 
ἄγαν, δη ἃ ΒΙΟἢ Δ Ό1.65 δηρτάνθῃ ὑροῦ 
ἴῃς ρῥ]αῖε οὗ [ῃ6 σοβρεὶ. 
ΤΟ 1άδα] οὗ ἢ π6855 15 τϑα]ζϑὰ [η 

τῆς ᾿ξ οὗ [65.5, δηα 115 ΓΘΔ] σαί] ἢ Προδϑ- 
ΒΔΤΙΥ ἱΠΡ]165 ἃ ἢ ιβίοΙΥ δπά ἃ Ἠϊϑίοσίδῃ. 
1, τπμογείοσα, θδοοπλεβ ἴῃ ἴἢς6 Ὠἰρῇεϑί ἀο- 
ὅτε Ῥσοῦδθὶθ, ἴῃαὶ [ῃ6 νύτϊῖοσ οἵ ἴῃς 
ΕρΙβ1]Ὲ Ρῥοϊηῖβ ἴο ἃ (οβρϑὶ ντιίθη γ 
ὨΙΠγ56]---ηα ἴῃς διρυτηθηὶϊ οὗ ἐμέ ρέριε. 
ζγαΐίομ Ὠεὶρμῖθης [6 Ὀσδβυτηρίίοη. 

Βυΐϊ ἴῃ ῬῃΒεποιηθηοη οὗ συνε θη ἃ5 
Ὑ6 ΙΔ ἴῃς ἘΡΙ5116 5:46 Ὁγ 5ἰὰβ νι ἴῃς 
(οβρ6ὶ οδιτίοβ τ15 ἃ ζτοαῖ 464] {τΠΕι. 
ΤῊ6 ἘΡΙβῖ]ῖα 15 ρεγρείμδ!υ βυρρεϑίίης 
αιδϑιοης ἴο ἴῆ6 οσαγοίαὶ τοδάθυ σι ῃοὶ 
Ὧδ6 οδῆ ΔΠΘΜΕΙ ἴτοπὶ οὴ6 Ὀοοκ, δηὰ 
οὔθ Ῥοοΐκς ΟἸ]γ, ἴτοπὶ οὔς Οοβρεὶ δπάὰ 
ΟἿΘ (ἀοβρεὶ οὔἱγ. Ἐδοὴ ρτοαῖ ᾿Ἰθδαϊης 
ΜΟΙ ΟΥ̓ Ἰάδα ἴῃ ἴῃς ἘΡΊ5116 15. ἃ ἰδίθηϊ 
ΓΟίοσθησθ, δῇ ὥρζεγίδξ Ῥοϊμηρ ἴὸ {πε 
(οβροὶ. [1,εἴ ὃ δεῖ ἄόονῃ ἰπϑίδησοϑ οἱ 
1ῃ15 δπουρῇ ἴο ἰεανα πὸ ἀουδῖ. ἅροὶ ἴδε 
510] οἴ. 

2 είς. 
Οὐπαγηπῖρ 1ἦς 20- 
205. 

1 ΤΟἢ 1. 1. 
Ὕο 15 ἴῃη6 Τοροϑὺ 

1 Ἡυρ. 
3 ἘΡεετά. 
8 καθὼς ἐκεῖνος περιεκάτησεν καὶ αὐτὸς οὕτω! πε 

ριπατεῖν, τ ]οΒη Ιἷ. 6. 

Οσοερεὶ, 

7οΒ 1. -.Ἅ 



ΤΗΕ ΕἸΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΟΗΝ. 

Ἐῤῥοε. 
ΠΤ ἠανέα }αγαεζίσζε. 

Οοεξεί. 

1. 1. 
Ἶπηιι ἀοοβ τἴῇδὶ 
τηϑδῃ 

7Τήε τυογα οΥΓ Οοά 
αὐϊάρίἀ ἐπ᾿ γοῖ, 

Ἰϊ. 14, ἰν. 4. 
Ηον τὴ ἴπ15 Ὀ6 
τποὺ τὖὸῶδδεαβί ὙΔΙΓ- 
Τηϊς ΔΠ ΔΘΘΟΙΊΟΣ. 
80 ΔΙΏΔΖΙΩΡ ὃ 
Ἡγλοςοουεῦ 15 ΦΟΥΉ 
οἵ Οοά. 

Ἐ, 9, Ν. 1, 4. 
Ἶηδὶ ᾿ς (ἢαϊ ὶ ΠΟῪ 

χὶν, 16. 

χὶν. 18, 223. 

(ςοπηος 1. 3, 5) 6. 

λίαν ὡνιρεαγ ρθη. 
Ἰϊ. η. 8. 

γαῖ 15 τῃαιτ ΧΙ. 24, χν. 12. 

7λε ϑαυίοι,» οὗ 1} 
τοί, 

ἵν. 14. 

ἮᾺΥ 50 οδ᾽Ἱδάν ἷν. 42. 

Ὡς ᾿ς Αἴ “λαΐ 
(ἄπις ὃν τυαΐε ἀπε 
ὀίροί, 

ν. 6, 8. 
ον 50ὺ ΧΙΧ, 24. 
2 γερείσε ἐδέ τοῖξ- 
πεῖς οὗ πιέ]ις 

Υ. 9 Βαρᾷβι, 1. τ5--26, 
Ο ἂτὸ ἴπ6 τηθῇ 
γῆοφ6 τψιῖϊπθο9 Ψ6 
τοορίνο δ' 

1. 27η--26 ; Αῃ- 
ἄγον, 1. 4; ΡΏ1:Ρ, 
1. 45; Ναϊῖδδηδεὶ, 
ϊ. 49; ΝΙοοάδχωιϑ, 
1, 2; ϑιωδγϊίδη 
Ὑνοϊθδῃ, ἴἷν. 29; 
Θατηδι δηθ, 42; 
Ῥεῖδσ, νι. 68, όο; 
οἴἴοριβ, νἱ,. 46; 
Ὀ] ἢ τηδῃ, 1χ. 38 ; 
Μααχα, χὶ. 27; 
Ῥι]αῖθ, χνῖ. 48, 
χῖχ. 5,6; ΤΠοπιΔ5, 
ΧΧ, 28. 

11ὲ βεροϊεε οὗ 
σοΐά ζεεῤείλ ΖΨῖ5ι. 
Ι7]οδη ν. 18. 

ΝῊ ἀοες 51 Τοῇῃ 
Ῥτοϊηϊβα [ἢϊς ἡ ΧΥ]. 12. 

ΤΑ τείεσεῃςς ἴο ἴδε ηοίΐε5. ου Ψ-. 6---ἰ Δ, Μ01}} 
δεν ἰῃδὶ [πε βεοϊΐοη 15 ποίβίησ 1655 [δὴ δὴ 
εἐαμιδυςῖῖνε ἀηαὶγεὶβ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ οὗ 51 ]ομῃ ἃ5 
1δε σοβρεὶ οὗ τοίέρεξς. 
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διε. 
Υ ἀανε απ ὠρμοΐ]ο0 71 
7) ον ἐλε οῖν Οπε, 
αῃἶ ἄμπου αὐ 
ζἀζμρς. 

11. 2ο. 
Ηον τἢϊ5ὺ 
72} τουογίζ δολ 
τυλοῖγν ἐμ λ6 τοΐρᾷ- 
εὐ ο᾽16. 

ν. 10. 
Ἡὸον ἴῃ15Ὁ 
Ζάἀϊς ἐς 1.6 ὡπήῃἤἔ- 
ἄσηις.. λα Ζ7 τὸς 
ἀτξ αμγίλίη....7Ὲ 
ἀεαγείά 5. «4μπά 
7 τὸὸ ἄποιν ἐλαΐ 
1 ἀεαγείλ τ, δις. 

ν. 14---ιό. 
ον ἀο νψὸ ΚΩΟΝ 
Δηα ΜὮΥ Πᾶνα 6 
οοηδάρηςσοὺ 

Οοερεῖ, 

χὶν. 26. 

χΙν. 20. 

ΧΥΪ. 23, 24. 

(ῶ ΕἾΠΑ πὰ πᾶνα υδεᾶ [Π6 ποτά 
αὐγωρρμ οι ἴὸ ΟΧΡΓΤΟ55 Δ ΠΌΠΟΙ ΡΠ6- 
Ποηθηο οὗ [δε τεϊαϊίοη οὗ 81 70 η᾽ 5 
ἘΡ᾿516 ἴο δῖ58 οβρεὶ. ὙΏ16 ψττίηρς 
ἢϊ5 ΕΡΊ5:16, ἢ ῬΌΓΡΟΒΟΙΪΥ ΩἸ ΩΣ ΟΣ δος 
᾿ς ρθη δηᾶὰ {πουσδῖς σὴ [ἢ 6 οἶτοὶθ 
οὗ ἴῃς οβροὶ. Ἐεν πνοσᾶς ἰηἀδεα ἃσα 
[ουηά δἱ 411 ἰῃ [δ Ἰειτεγ᾿ πο ἀγα ποί 
οἰ ΓΠῸΓ ἴῃ [Π6 ἢΙΒΙΟΥΥ ΟΥ 1ῃ ἴΠ6 αἸΒΟΟΊΓΒΘΒ, 
δηὰ οὗὁὨ ἴῆθβα δ ποῆθ ΜΏΙΟΙ δῖα οἵ 
ΟΔΡ 8] ἱταροσίδποβ ἴῃ ἴἢ6 νοσδθυϊασν οὗ 
ΟΠ τ βιίδηβ, τ τῃ6 50] ΤΥ Ἔχοθρίοῃ 
οὗ ἱλασμός". ΤΠ ΕΧΡΙΔΙΠ5 ἴο 5 ἴΠ6 
τοᾶϑοῃ οὗ ἴῆ6 οἴμουι56 βἰηρη ας ἕδος [πα 
[6 ,»»ῳ7 στεὰῖ νοτγάϑ5--ρυεῤεί, οἰμγοῖ, 
ξ7αεέ, γέῤεμέανιεσ---ατα Ὡοῖ ἰουπὰ ἴῃ 581 
7ομη5 Εἰσϑὶ Ἐριβθ. [τ ἀϊᾶά ποῖ 5 
[π6 Ρυσροβα οὗ ἴῃς ϑρίπι| {παΐ δΔὴῪ οἵ 
{πε86 ψοτὰβ βϑῃουἹὰ 6 τῷ ἴῃς ἀἰβοουγβοβ 
οὗ 7655 τεοοσάβα ἴῃ {π6 ἑουγίῃ Οοβροὶ ἢ, 

1 2... ἀλαζονεία (τ ]οδη ἰ. 1:6), βίος (ι ]οδπ ἰϊ. 
16, 111. 17}, εἴδωλον (1 Το ν. 21). ᾿Αντίχριστος 
(1 7ΘΒῃ ἡϊ. 18, 22, ἰν. 3) ἀοεβ. ποῖ ὁσοὺυγ ἴῃ ἴῃ 6 
ἄοβρεὶ. Βυῖ δὲ ]οβὴ ἴῃ δὶς Ἐρίβι]ς τρετεὶν 
πδῖμδϑ Ηἷπὶ οὗ ἤοτι [6505 Πδα 5Ξαιὰ νὴ συοὴ 
δια αϑὶς ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ 
(7οδπ νυ. 43. Οὔβεινε (Πς δἱπηοϑὶ “σελρέωαί ἴεστα 
ἔλθῃ. 8:6 οὐ 4» ελγέρέ εονιοίλ, ποῖς 1 [οδῃ ἴδ. 
18). Τῆς τμὐτίαρεζίυς πίστις ἀοε5 ποῖ οσοὺτ ἴῃ 
(δε Οοβρεὶ; ἰξ ἰβ ουπά οὔσοβ ἱπ ἴμε Ἐρίβι]ε 
(1 ]οἈ. ν. 4), Ὀυὶ ἴδε ψεγό (πιστεύει») ἰ5 ἴῃι ἘΡΕΙ͂ 
Ραβε οὗ [ες Οο5ρεὶ. 

1 Ἰομη 1ϊ. 2, ἷν. 10. 
8 χάρις ἰς Ἰουπὰ ἰη ἴῃς 2γοαηεήμπε οὔ {πε αοβρεῖ 

ἰἧχοϑα τἰπιθ5, ἱ. 14, τό, 17. [{ οσουζβ ἴῃ 2 [Β 3. 
366 ποίθ. 
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δὲ ΟΠ ΒΟΔΙΟΟΪ ἴΔΚ65 ἃ δἴδθρ ουϊδπ! 6 
(ῃς εἶτοὶς οὗ τῇς Οοβρεὶ; πε Μ}}1 Ὠασαὶν 
τ ἄονῃ ἃ ψοσγτὰ δῦουϊ ἴῃς 5ρί Πίιδὶ 
116, ΠοΟΟΝΟΙ Ῥγδοῖου 5 ἴῃ 1156], νΒΙΟἢ ἰ5 
ποῖ δοιηοῇοσγο ΜΙ ΠΙη 15 ὈΟΘΠαΔΙ165. 

2. Βυῖϊ ψ 16 τ(ὴ6 ΕἸγοὶ ΕΡΊ 5116 οὗ δὲ 
7Τοδη 15 ἴῃυ5 σοῃπεοίοα 11 ἴμ6 σο6ρεὶ, 
᾿πιοη]δορά του ρῇ δηὰ [σου ρῇ δὲ Ἔν ΟΕ 
Ροϊηϊ--- 116 τΠ6 σΟΠΠΘΟΙΟΙ 15 Ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
Βυροτῆοσίαὶ, ΡυιΣ οὔθ οὗ ἐργῥεηείγαίζομ, 
δεργερίοΙ, ἃ εἰγομρισο ῥΖίηον,----τ ΘΥΘ 15 
ΠΟ ρτουηά ἕο βδυρροἌίηρ ἴπαὶ ἴῃ 6 ΕΡΊ51:16 
5. 4 ὈΐϊΓ οὗ 1ῃοο]ορίοδὶ γ»παγφμείεγίσ, σαη- 
ὨΙΠΡΙΥ [αὐποαϊεα ΌὉΥ ρίθοὶηρ ἴορεῖμογ 
ἐταρτηθηῖβ οὗ ἴῃ6 οβροὶ. ϑυςῇ ἃ τηοάβ 
οἵ ἑαυ τιοδιίοη πιαϑὶ ἤᾶνε διπχθὰ αἵ ἃ ρυτ- 
ῬΟΒ6 αυὰ ἱποοῃβίϑιθπξ ν ἢ [Π6 γεζίζοπες 
δηὰ σελ 2εγοολαζεν οἵ ἴῃς ἘΡίΞι1ε ἔσοπὶ 
Ὀερὶπηΐης ἴο ἐπα. ἘὸῸγ ἰζ ΟΠλ15 ὈΥΘΟΙ56ΙΥ 
δνουυ τ ηρ ψΠΙΟἢ δυςῇ ἃ ΤΌΣΤΡΕΙΥ νου]ὰ 
Ὀ6 5.6 ἴο ᾶνε οοηϊδϊπθα. [11 ἀοα5 ποῖ 
δὶνα υ5, κθ οηἣς οἵ 81 Ῥαι]5 ΕΡ 5165, 
οἰ οσ τ[ὴ6 πάῖὴς οὗ ἴῃς Αροβίϊβ, οσ πε 
ΠΔΙη65 οὗ ἴἢοβε ἴο μοῦ 1ἰ 15 δἀἀτοββοά. 
11 85 πο 5αϊυϊαιοη δὲ ἴ86 οοϊωσηθποε- 
τηθηΐ οἵ δῖ ἴπε εοἷἶοβαθὲ. [Ιξ{ ἀοδϑβ ποῖ δχ- 
ῬΓΘΘΒΙΥ 5ἴδϊε ἃ 5: ρ]6 οἰγτουτηβίδῃηοσ οὗ [Π68 
ὙτῖῖτοΥ, οὐ ἀδβίρτιαῖθ ὈΥ Ὡᾶπὶα ΔῃΥ οὗ ἴῃς 
Ὠογοίϊοβ ἡ ῃοπλ Σἰ 15 ΨὙττδη ἴο τείαϊο. 
ΤῈ 50-ς4]|16ἀ ἘΡΙ5ι16 ἴο {π6 1,4ο(!]- 

οδδὴβ δηδὉ]65 05 ἴο δϑμηαῖα 1 Ἔχϑοῖὶ- 
ταάσ 186 πον! δῦ ]ς σμαγδοίθσιβίιοβ οὗ δυο ῇ 
ἃ ἐὐηΐο. ὍὙμα Ἰοσὶ Οτεὰκ οτὶρίπμαὶ οἵ 
τπαὶ ἀοουπηοηΐ ΤΔΥ 6 τεδὰ ἴῃ ἴῃς 50- 
βίδητ δ} Ἰάθηςοὶ ατεεὶκ (σα ϑἰ δι] οἢ5 οὗ 
186 1,Δἴίη τοηάογίηρ, σίνθη ὈΥ Ε145 Ηαϊ- 
ἰοτ᾿ δπὰ αυϊῖα σοσθητῖν Ὀγ ΒΙΒΠΟΡ Γρῃϊ- 
ἔοοϊ Τῇδ τοδὶ οῇϊοδοίουβ ἀγρυγηθηῖ 
ἀραϊηδὶ ἴῃ6 διῖῃθητ ον οὗ ἴῃς ἘΡί51|6 
15,9, ἃ5 Ἐ͵ΑΒΙΩΙ5 5814, 5.ΩΡΙΥ ἴο τεδά 
ἴ, Τῇὰ μνοζάβ, ᾿πάθθά, δῖ Ῥδι]ηθ ; 
ἔογ τιϊτγ-51χ νεῦβθβ, οὨ ΘΗ ἤοσῃ ῬὮ]]10- 
Ῥίδηϑβ, αύὲ φυοϊξα τηογὸ οὐ 1655 ἰῇ ἃ ΡΊ6 08 
ΜΉΘ 15 1561} ἀϊνιἀ δα ̓ ηἴο ΓΥΘΏΤΥ ν ΓΒ658. 
Βυϊ ἰιϊς. ἐογίαϊϊουβ οΘοποουγεα οὗ Ῥδυ]ηδ 
δἴοιηβ, ὑὉσουρῆϊς ἰηΐο Ἰυχίαροϑβιτϊίοη ἴῃ 
5Ρᾶς6, 15 ἀεσίςιςς οὗ 16 δηα ρυΓΡΟΒβΘ. 
ΤὮδ παρα οὗ ὅὲ Ῥδὶ] σοη)]υγεα ὉΡ ἴοσ ἃ 
Ἱλοηθπὶ Ὧ85 ὯὩ0 δἢεαῖῖ Ὀδδίϊηρ 1ΠΙῚ [ἴ. 
ΤὨδ νοῖος 15 85 ἴῃ νοὶςα οὗ 8η διιϊοχηα- 
τοηΐ. Βυῖ (6 ΕΡΙβ1]6 οὗ 81 7οῇη [85 

Δ ὅεε “(ζοάεχ Αρος. Ν, Τ᾿. ΌΥ Ἑαυτιὶοΐι5. 
Το. 1. 873, 879. 

3. « (ο]οκβίδηβ δῃὰ ῬἢΠ]δπιοη,᾽ ῬΡ. 293, 294. 
8 “Νροῃ 6βῖ ουὐ)υδνὶβ μοτηϊηὶβ δι απ Ῥεοίι5 

εἴπηρειο. Τοπαῖ, ζυ]ϊσυγαῖ, πιέσας βδιλημαβ ]Ὸ- 
αυΐϊϊατ Ῥαυΐυ5---αἱ Πδος.. αυδαὶ ἐστρεῖ, αυὰπι 14» 
οεἰ 1" Πεβιὰ. Εγαβγαιβ, "δὰ (οἱοβϑβ. 1ν. 16. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

15 οὐ [116 δηᾶ Ἂδπαγδοίοτϑίος, ποῖί- 
ὙΠ ΠϑιΔηαηρ 115 ἸΠΕ ΔΟΥ οὗ σοπηθδοΐοη 
ΜΠ τὴ6 οβρεὶ. [τ ἀδνεῖορεβ ἔτεεὶγ ἴῃς 
ΠΟΏΓΑΙ] ἀορστηα δηα [6 σθηΐῖσγαὶ τηογαὶ 
ῬΠΠΟΙΡΙῈ οὔ [πΠῈ (ο5ρε]---ἰἣς Νοτά πιαὰς 
ΕἸ65} ογ ἴῃ6 ον οὗ τηδῃ ; πιθῇ ἰονησ 
ΟἿΘ δῃοίῃεν ἃ5 (ἢ γιβὲ ἢδ5 ἰονεά ἴῃδπι. 
ΤΩ τοῦ ἄοες ποῖ ἴδθασ ἴο Ρὲ ἱπάε- 
Ῥοηάρθηϊ ἤθη ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ; ἴΟ σοηορηΐγαϊε 
{πΠ6 ψῃοὶ]ς ποῦκ οὗ ΟΠ πϑιὶ ἰηῖο ἃ ψοτγά οἵ 
ἢ15 ονηῦ; ἴο ἀοδίρτηαῖα (6 ρτεαῖ ἢυμηδη 
ΘΏΘΙΩΥ οὗ ΟΠ γβὶ δηα ἢ15 ὉΠΌΣΟΝ ὈΥ ἃ ἤδῃης 
ΔὈσοΪ 6 Ἰγ οτὶρίη δ) ἢ; ἴο οὔδηρα 1ῃς Βἰδῖο- 
ΤΙΟ4] οτάοσ οἵ τῆς Ὀ]οοά δηᾶ ναῖεσ ὕροη 
ἴη6 Οἵοθ5 ἱπῖο ἴῃῇ6 τῃγϑῦςδὶ οσζάεγ οἵ 
6 ψαῖεσ δηὰ Ὀ]οοά ἴῃ ἴῃ6 ϑδοσζαιηβηῖς". 
Ναγ, αὔονε 4]1, ἢ ἀοθς ποῖ βῇσιηκ του 
δίνης ἴο [6505 ἴ[η6 Πιρῃεϑὶ δηά Ἰοξιεϑοὶ 
οἵ 411] Ηἰ5 {{|65, ἢ γεῖ οὐὖν 1,ογὰ ἀοοθ5 
Ὡοΐ δϑδοῦῖῖθε ἴο Η:πβεὶῇ ἴῃ δΔὴγ οὗ Ηἰς 
τοοογάθα ψογάβ, ὙὍὙΠ6 ρτεδῖ ἀορτηδίϊς 
ψοτὰς οὗ (Οσιδὶ ἢ ψὨΙΟ Π6 ΔΓΩ5 
ὨΙΏ56ΙΓ ἄἀο ἢοϊ δὴ υηηδίυσγα!!γ ἀρουϊΐ 
τῆς Αροβίϊα ἰῃ τὴ6 Ὀαῖα οὗ [ῃ6 811}. 
ΤΉΘΥ δῖε ψὶηρ5 ἰὸ ἢ Ὠϊτλ ἀρόονα (ες 
Θατίῃ, ποῖ ἃ Ὀυγάθῃ ἴο ΟὈΌΘΙ ὮῚΠ) 85 
ἣς τρονϑϑῦ. 

4. ΤῊΙΚ5 βθϑῖὴβ ἴο δ6 ἴῃ6 ΡτΌΡοΥ οἷδοε [οῦ 
δἀνοπίηρ ἴο ομς οἴςοη-τερεαϊεα οὈ]εοίοη 
ἴο τἰῃ6 Πιδίοτιοαὶ ττυτῃ οὗ ἴῃ 6 ἀϊδοουζθεβ 
οὗ 6505 τεοοτάδα ἴῃ ἴῃς οβρεὶ, ψϊοὴ 
Ὧδ5 ὕὈδοη ἀογνεα τοι ἴῃς ΕΡρ᾽5116. Τδε 
ἰεδομὶηρ οὗ δῖ ]οῆπ ἴῃ ἴῃς ἘΡΊ51165, 1ἴ 15 
Βαϊ, 15 ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ βϑὴθ 1 σωδείαπα 
Ὁυξ ἰῃ 51}]6, ἴῃ ἴὰγ οὗ ἰδῆριαρςε ἀονῃ ἴὸ 
[86 τηϊηυζοσι ραττου]ασ, ἢ τὴ 6 τοδοθτης 
οὗ 76βϑὺ5 ἴΏ [6 Οοβροὶ. [11 15 δνιάεηὶ, 
{πογοίοσο, ἴἢδς [η6 Ὑτεῦ οὗ τὴς Ἐρίϑβ([ε 
ἰηνθηϊοὰ ἴποβα ἀϊδοουγθεα δηὰ ρίδοεὰ 

1 ΤΒε ἀοοίπηα οὗ ρῥγοριἰαἰιΐου δηὰ Ῥυτίβο!- 
(ἴοη Ὀγ ἴῃς Ὀϊοοά οὗ (μγὶϑὶ 15 βἰαϊεὰ νὰ 1685 
τάβεῖνα ἰῃ ἴῃς Ἐρίβι]ς ἴπδῃ ἱπ ἴθ ἀοΞρεὶ. (. 
ι Τοῆπ ἰϊ. 2, νι ἢ (οβρεῖ εἰ}, τό. 

3 ἸΑντίχριστος, 1 Ϊοῇη ἱϊ. 18, κι τ.λ, 
8 τ 7ολπ ν. 7, 8 ; ()οβρεὶ, χῖχ. 34. 
4 7ὰς Δορυς, Οοϑρεὶ, ἱ. 1-ς14-τα]ϑο ἴῃ Κεν. 

χῖίχ. 132. Ησηρσπίοηθειρ ἄγρυεβ, 1 σοῃβίάετ- 
40]6 ἕοσγοθ, (μαι ᾿ρῃς δἀπὰ ἀαγίκῃθθς αὐτὸ υϑεὰ 
ψ ἢ ἃ ἀϊβεγεης πιοάϊ βοαϊίοη ἴῃ ἴπ6 Ἐρίβι]ς πὰ 
Οοϑβρεὶ-- εἰρη νίπρ ἴῃ τς βεοοπάᾷ, ἴδ ας τεαρίου οἱ 
βαϊναϊίοη, δπὰ 186 πη] ἴγαοὶ Ὀεγοηᾶ; ἴῃ ἴδε 
ἤτοι, ταοσαὶ σοοά δῃὰ Ἂν]. 

δ χειρήθη.......ὐννονονονον δῖος ᾿Αχιλλεὺς, ᾿ 
εἰ οἵ ἐφαρμόσσειε, καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυία᾽ 
τῷ δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα 

λαών». 
“ΠΠαἀ,᾽ ΧΙΧ. 384--- 236. 

Οἵ, τὸ τῶν ὅπλων φόρημα πτεροῖς μᾶλλον 
ἐοικέναι ἢ φορτίῳ. 

ΧεηορὮ. “Ογτορ.᾿ 11. 3. 14: 



ΤΗΕ ΕἸΕΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ἸΟΗΝ. 

ἴποπὶ ἴῃ τἴἢ6 1105 οὗ [6558΄, Οοηῃβδιάσπηρ 
τε υῃάοη!α Ὁ] 6 κοηθ85 Ὀοΐνεθη [Π6 
ἰληγυᾶσε οὗ Οὐγ 1, οτά ἴῃ ἴῃς οβρεὶ δῃά 
ἴδλι οὗ 8ὲ Ἰοῆπ ἴῃ 5 ΕΡΊ 5116, δῖ 6 
[οτοοὰ ἴο σϑοορηζε “τὴς ΤηοΠοΙΟ ΟΙ15 
ἴοπθ " οὗ 81 7οῇη 5 οὐ 51}]6---ἰῖβ “ οὔ- 
50ΌΓΕ Ρ,]Ο515 Δηα ςοπίοτχίδα τηερΐδρῃοτγ᾽"-- 
ἴῃ τῆς ἀϊδοουγδοβ, ὙὨϊοἢ οδη, τποτγαίοσα, 
ἸΔΥ ὯΟ οἰδίτη ἴο Ὠἰδίου Δ] δοουσαογ ΤΠΘ 
(ον σοπβιἀθγαῖίοηβ ΘηΔΌΪῈ 5. ἴο 
ΔΏΘΜΟΙ [ἢ15 απ 65 οη ἴῃ [ἢ6 Ὡδραῖίνα. 
() Τμα ορεηϊηρ νογάβ οὗ ἴῃ6 ἢγϑθι 

Ἐρίβι]6 βῆδνν ὰ5 [δὶ 81 Τ᾿ οῇη νου] ἤᾶνα 
ἰουπὰ Δ ἱπ5ΌρΕγα Ὁ ]6 τηοσαὶ οὈ͵]θοϊΐοη ἴο 
Ρἰδοίηρ ἀϊἸδοοῦγβοβ ἴῃ ἴῃς τηου ἢ οὗ [651.5. 
“Τῇδιὶ ψῃ]Οἢ ψνὰ5 ἔγοτη ἴ6 ὈδρΙΠπΙηρ--- 
ὙΠΟ τ ἢᾶνς ἀεαγα  ." ΤὙὍὙΠΙ15 δ οὔςβ 
Το Δ} }ς ἴο υ5 16 νογάβ οὗ 76 5115, Τοσα 
ΡρΡΘΟΙΔΪγ Ηἰβ αἰβοθυγβοβ 1 ϑὲ ΤΟ Πη’ 5 
ὅοβρεὶ, Ὑῃξ νεῖν ῥίαςς οὗ ἢ !ϊ5 οἶδιι56 
ἰπ 16 βδοηΐθηοθ, ῆοτα ἀξαγήμρ 5ἰδηαϑβ 
ουἱ αῦονα σἡγάξ απὰ λαμαάρρ, 5Ή6 5. 5 
ἴῃς τονοσοηοα ἢ το ἢ ἢα ταραγαθα 
ι6 νογάς οὐὔἴὴῆς Νοτά. [Ι{ ᾿παϊοαΐοϑ 
ἴδδι ἢ6 νου] ἤᾶνα βσυηΚ ἔγοπι [6 ῥσο- 
(Δ ΠΥ οὗ τυὐπλῖηρ; πῖ5 σο5ρε] ἱπῖο ἃ δείίοῃ 
Οἵ ἃ ἀγαηδ, δηά ᾿ηνθηῦπηρ ἰδηρίιαρα ΤΟΥ 
186 ἱποαγηδῖθ Ἦν :βάοπι οὗ σοά. 

(ὁ) Βαυῖ, 1 106 σ᾽ τ ]ατΥ Ὀεΐνθεθη ἴῃ 6 
5716 οὗ [6 ἀϊδοουγβοβ δηὰ ἴπμαὶϊ οὗ ἴῃς 
ἘΡΙ5116 15 ἐχαρρεγζαϊεα ὈΥ ΤΩΔΏΥ, ᾿ξ 15, αἵ 
Ἰελϑὶ, δου 41} ἀδάυς!οη8, νΕΓῪ γώπαγᾷ- 
αὐ. Απά, 1 νὰ τε͵εςῖ σι Ἰηαϊρηαίοη 
ου δε δ4] οὗ ἴῃς 116- Βαϊ" Αροβιϊθ, {ἢ 6 
δυρροδίοη πὶ 6 νου ἱηνεηῖ ἰδη- 
δύδρο, δῃὰ ρίαςβ ἰξ ἴῃ ἴἢ6 1105 οὗ ἢ15 
Μαβίοσ, σδῃ τἮΊα βηὰ 8 ϑαἰἰβέδοϊογυ 50]ι- 
ὕοη οὗ τῆς αἰβηου γ Αδϑυγεαϊγ γα 
ὡλῦ, (ΟὨγίϑῖ, 1 τῆς ἀδγ5 οὗ ΗΙ5 ἤδϑῇῃ, οχ- 
Ῥτεϑβοὰ Η5 αἰνίης Κηον]εάρε [ἢ τγοσάϑ. 
ἴῃ Ηἰς τοδοδιπρ ἴΠ6Γ6 τγοσα ἴγο 6] πη  ηΐ5, 
τείειτεα ἴο Ὁγ Ηπη56 1 ἴῃ [ῃ6 ΠΕ ἢ 65|95---- 
ΓΙ ἢανα ἰοἹά γου οὗ ἐαγίλέν ζἀέηρε... 
ἵ[ΓῚ 1611 γοιι οἵ ἀεσυενίν ἐλέηρε" ὙΠΕ 
ςοηαςὶ Ὀεῖννθεη “ἐαγίλέν διὰ λεαυεην "ἢ 
15 ηοῖ δαυϊναϊαηῖ ἴο [παι Ὀδῦνθοη “9 45} 
δηὰ ἐ ει." Βυῖ “ Πεάνθη]γ " ΠΟΣΊ ΡΙ͂565 
ἀορτηδῖῖς οὈ]εςοῖίνε ἰγτυτἢ5, σοηποοίεα ἢ 
ἴδε πδίυσο οὗ Οοά, δηὰ ἴπ6 οουηδοὶς οὗ 
ϊς σῖαοθ. “Ἑδσίηὶυ, δραΐη, ἀββσγεα 

᾿Ὧο ποῖ ἔπε Ἐρίξι]ε5 οὗ Τοδη, 50 επεσεῖν 
᾿κε τἰἢς Του ορρεὶ, ῥτονε ἴπαὶ {}5. οβρεὶ ἰ5 
[0}] οἵ ἀϊξοοῦτοες ἐμυσμζεαῖ ὧν {λέ φαγς ατίδον ἢ "ἢ 
(ϑίτααςς, "[μ6Ὁ. {ε5.᾿ 213.) 

Σ 1 ΤΟΒπ 1. 1- 
᾿ τ κω '. 6, ',. 22. (ἵ, ΒδνΥ, χχὶ. 8, χχὶϊΐ. σ 5. 
6 Το 1]. 1 2. 
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ἄοοβ ἢοΐ τπῇῆϑθδᾶη δαυίἢ-Ὀοτῃ : ἴογ ἴτἴῃ6 
οτἰχίηαὶ ψοσὰ 15 αι ἀϊβογεητι. Τὸ 
[πΠδὲ 50} ψἤοβα ἤοῦὴθ ψὰ5 ἰπ [6 Ὀοβοῃι 
οὗ σοά, [Πΐηρβ ὙΠΟ δθοῖῃ ἴο 5 ἴδ6 
ΤηΟϑὶ ΠΟΑΥΘΏΪΝΥ, 846 οὐ {γί δἴϊτοσ }}" 
ΤΊΘΥ ἃῖ6 οὗ ἤξδανθὴ ἱηάθοά --- τομὴ 
Ὠφανθη--νθὴ ΟΝ “ἦπ γπαγρίηε εαἰϊ,᾽ 
ου ἴδε 16 ψΏΙΟΝ δϑεὴς ἴο ὈΪεηά ντἢ 
τῆς πεάνθὴ Ὀεγοη. Βιυϊῖ ΠΟΥ Πᾶνα ἔῸσ 
{εἰσ συ] οϊ-τηδίζοσ ἴῃ 6 τοδοδιηρ οὗ ἰτυτἢ, 
ποῖ 45 ἴἴ 5 ἴῃ 1156 10. θὰϊ 45 ἰἴ τηθεῖβ ὙΠ 
ἃ οτεδίυσε Κα τηδῃ, ἃ5 1 15 σδρδῦϊα οὗ 
Ὀεΐηρ τόσα ]γΥ τοϑῖοὰ ἀπά δχροπθηςθὰ ὈῪ 
ι5. Οἰδοτβ, [Π6η, τοοοτάρα ἴπο86 ψογάϑ, 
ΜΏΙΟΝ ταῖθοῦ Ὀεϊοηρεὰ ἴο [ἢ6 οἰτοὶα οὗ 
τϊηρθ ΟἹ οαγίἢ, οὐ ὙγΠ]οἢ τηδάθ ἃ ρτθαῖο 
Ἰτηργαβϑϑίοη δὲ [86 τπ16 οἵ {πεῖν ἀαἸίνειγ. 
Τῆθ ϑοπηοη οὐ ἴῃς Μουῃῖ, ΞΒΡΟΚεη ὩΡΟᾺ 
ἃ Πεῖρῆξ ἴῃ 4116 α ἴο ἃ ρτεδῖ Δββθι ]αρθ, 
ΒΔ Κ Ιηἴο ἃ 1πουβαηα ᾿οδγίβ, δηὰ ἰοιιηά 
1ῖ5 ὙΑΥ 1ηἴο ἴῃ6 φδυ]δϑὲ πη ΠΊοΪγ5. ΤῊΘ 
σοηνεγβαίίοη 1 ΝΙοοάδιηυβ. Ὀγ πἰρῆϊ, 
[6 ἀϊαϊορια ἢ ἴῃς ϑαυηδγ ἴδῃ ΟΠΊΔΏ, 
(ῃ6 ἀϊδοουγθα ἰῃ ἴπ6 ΤεΆρ]ο, [6 ΗἸΡΕ 
Ῥυίθϑῖ᾽β Ῥγδύδ, νου ποῖ 116 50 ὩΘΑΓ 
[Π6 βυτίαςς οὗ (χιβιδῃ σϑοο]]θοῦοη, 

Οὐ ἴπεδε ἴνο δἱεηθηῖβ, (ἤθη, ἴῃ [86 
τοδοῆιηρ οὗ ΟΠγχιϑῖ, ἴἤοσο νὰ8 οὔθ ὙΠ 
ψΒΙοἢ (6 τηϊηά οὗ 81 [οὔ Βαά ἃ σοῃβῖ!- 
τυ] δ] απο Ηδ ἀρρτορτδιεα κ1Π6 
[Πηρ5 ἐμ ἀεαυόρ"." ὝΠΕΥ βδὴκ ᾿ηΐο ἢὶ5 
80.}}1. ὍΤΕΥ ψοῖῈ ἴἌΚΘὴ ὉΡ ἱπῖο ἴῃς 
ϑυ ϑίδῃος οὗ ἢ]5 10] Θοἴπα] δηα σρισιτιαὶ 
θείην. Ὅμοβθο ψῆο μάνα θδθὴ τις ῇ 
ΠῚ [ἢ 6 ρτεαῖ τηδϑῖοιβ οὗ ἴπουρῆϊ δηὰ 
Ἰδησιαρσε, ᾿πουρῇ ΘηΪγν [ἊὩτουρῇ [6 
τηοάϊυτα οὗ ΠΕΣ ὈΟΟΚΒ5, 56 ὈΥ [ΒΕΙΣ 
γος δηᾶ. 1ἀθαὰ5 [ἢ6 Ὠϊσζῇ ΠΟΙΊΡΔΩΥ 
ΜΈΙΟΣ Π6γ δᾶνα θδθὴ Καϑερίηρ. Τεηηγ- 

1 ξπίγεια ποῖ γήινα. 
8. ἐπίγεια. 
δ 41 πὲ τὲ βυγρυβεά αἱ (Βε56 ἀϊεγοηϊ γᾶ γ5 

οὗ ςοπρσεποηάϊησ ΟἸιτσε οὐ ἰδ ματὶ οὗ Ηἰ5 
ἱπηηοα δῖα αἰδοῖ ρ᾽] 65, ννὸ πιυϑὶ ηοὶ ἰοχγρεῖ [ἢ σου- 
5: ἀἜγα ὉΪ6 ἱηἤπδησε οὗ »ογαὶ αϑάμτην η αὐ )οννις 
ΟΥ̓ γεἰϊρίομς ἐμοτυίεασε."") (Ῥτοββοηβέ, “Ηἰξῖ. ἀε5 
ῬΓΘΙ,. 5ἰὲο]ε5,᾽ 11. 385.) “ἼΠεΙα ατα αἰβοσοηῖ 
ἴοτπις οἵ (δε οτά υπάθσ ψῃϊοὴ Ηδ τηδηϊεϑῖ5 
Η Ἰπιβε ΙΓ ἐπ ῥργοροσγίίοη ἴο ἴῃς ἀερτες οὗ (με ἱπάϊ- 
νἱάυλ] υπηἀεγείδηάϊησ, δηὰ (ἢ ργοόρτυεββ οἵ ἴῃς 
5081} ἴῃ ΒοΙ᾽πθβ5. 1{ Ηδ τενεαϊοεα Ηϊπιβοὶζ ὑροὰ 
τς ΠΟΙ πιουηῖ ἰῃ ἃ ἴογῃι ΓΔ, τόσα 51:01} πλ6 τΔ 
(μαι ψ ὨΐΟἢ νγὰβ βεοὴ ὈΥ ἰἢς ἀπο ρίε5 ῈΟ τὸ- 
τηαϊηθα Ὀεΐονν, ἴῃς τϑάβοῃ νγὰβ ἴπδὶ [ΠΥ μιδα ποῖ 
γεῖ {μεὶτ κἰσῆς βυβο ΘΠΕῪ βἰγοησ ἴο οσοπίεπιρΙδῖα 
16 σίου δηά τῃς ἀϊνίη!Ὑ οὗ (ἢ6 νοτὰ ἰη Ηἰϊς 
Τταηϑησυτγαιίοη." (Οτίροη “ς. (εἾ5.᾽ 110. ὙἹ. 
ἀυοίεα ὉΥ Πεσάσηου, " Πέίϊεηβε ἀυ 459 Εναηρί!ς;᾽ 

9 36.) 
ὅν τὰ ἐπουράνια, Το ἱϊϊ. 12. 
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50η, Βτονηΐηρ, Ατηοὶᾶ, Οδυγ]ς ἱπηροβα 
[Π6 νΕΙῪ δυϊῖς οὗ {πεῖὶγ αἰοῖοη ΡΟ ἃ 
δεηδγαϊίοη οὐ ροεσίαβίεις. δηᾷ 5.010] ]}5ἴ5. 
Ιῃ {ταῖϊἢ, ἜΘΟΥ ἰουηάσσ οὗ ἃ ϑοῇοοὶ 
ἰεανδβ ἃ ρου αγ ργοθ5. ὩΡΟῚ ἴῃ 5ίγ]6 
οὗ ἢϊ5 αἰδοῖρίεβ. Τῇ ρεπογδίίοη ᾿ῃ 
ὙΠΟ Μγ͵Ὸὶ ἅτὰ Ἰἰνίηρ δρουηᾶβ 1 Θχδιη- 
ῬΙ65. Α τδουρδία] ᾿μθοϊορίδῃ τοί τοὶ 
ΨΟΙΥ ΙΏΔΏΥ γραῖα 5ϊῆς6:---Γ1 ἴχᾶσα 50 
ἀἰδιποῖῦν ἴο ΒΙθῆορ Βυῖίεσ ἴῃ6 οἡρίηῃ 
οὗ ἴῃε6 βδουμάοδι δηᾶ οἰδασγεϑῖ νιονν5 ἴῃδῖ 
1 ῥῬοβδθθ5 ὈΡροὰ ἴδε Βυτϊηδὴ τη, [ἢδΐ 
1 οοὐἹἱὰ ποῖ ντῖα Ὡροὴ [ἢ]5, ΟΥ ΔΏΥ 
Κἰπάσοα ϑυδ]θοῖ, ψιμουϊ ἃ σοηβοϊοι8- 
655 ἴῃαϊ 1 νᾶβ αἸγοο ΠΥ ΟΥ Πα ΓΘΟΙΥ 
Ῥοτιτονηρ ἰάτροὶν ἴτοτα δι," (ΟοΙΏπΊοη 
βίυ4165, αη ἃ βοῇοοΐς, δηα τυῖοῦσβ. ἰγρ ΓΘ 58 
5. Ὁ1|6 51} τ [165 οὐἨ ἸΠΟΓΑΤΎῪ ἕοστῃ δηά 
οοἴουγτ. Μοάεστγη Οχίοσάπιθῃ, ἴοσ ᾿ῃϑίδῃςθρ, 
816 4016 ἴο κι ἀἄθη σοηνθιβιοηβ, δη δῖὸ 
ἀπῆδα ἴο ᾶνεηβ Ὁροὴ ἴῃ6 πιοβὲ ἀϊβίδηϊ 
βἤοτγδα οὗ ἱπουρῆϊ. Βαΐ ἴπογα 15 ἰῃς οἷά 
1ΠῸ0Κ οὗ νοϊςθ. ““(οἸυμ πο δηθὰ τηι- 
ἰδηϊ." Α οὐπουϑβ ἐδ ]Υ ̓ Ι ΚΘ 655 ΤΩΔΥ 6 
Ἐλοοα ψΠΕγΘ 6 δῃουα ἤανα Ἰδαϑὶ δχ- 
ΡῬοοϊεα ἴο διηὰ ἰἴ. Βιιῖ τηυσἢ ΣηοῖΘ 
15. 1ῃ15 1ῃ6 οαθ6,  ἤογα τῆ6 οὔτ οὗ 
ῬΘΙΞΟΏΔΙ ἰηἤιεηςε 15 Δἀἀςα. “1 τᾶν Ὀ6 
ΔἰΙοννεά," 8ᾶγ5 δὴ εἰοαυδηΐς τυιίοσ, “ ἴο 
ἴακα 1015 Ορροσζι ΠΥ οὗὨ οἰαϊπληρ, ομοΘ 
ἴοσ 8ἃ}1, ἴοσ τῆ6 ρυρι]9 οὗ Ατπο]ά, τὴ8 
ὈΠνΠερε δηα ρ]θάβυγα οὗ υδίηρ ἢΪ5 ψοταϑ, 
8ΔηΠ4 δάορίηρ ἢ15 ᾿ποιρῖβ, ψιϊτουτ [6 
ΠΘΟΘΘΒΙῪ οὗ Ξρεο γΙὴρ, 1Π ΘΥΘΓΥ Ιηδίδῃοο, 
[6 βδουζτοα ἴτοῖῃ ψὨΙοἢ ΠΟΥ ἤᾶνα ὈΘΘῊ 
ἀεπνεα "," ὍΎΠοβα ΨἼῆΟ, ΠΟΥ͂ ΤΏΔΗΥ Ὑ6ΔΓ5 
ρο, Οὐ ϑυπάδν δήεδσηοοῃβ, δε ἴο 
᾿ἰσίθση ἢ 506 11-θουπμά ἱηϊογοϑὶ ἴο [δ6 
οϑὶηλ, σϑνθοῖ νοῖὶςα οὗ [τἢ6 σοηλαυκδῦ]α 
ΙΏΔη ΨΏΟ νγὰϑ ἴθ Ψιοᾶσ οὗ ὃ: Μδτιγ᾽β 
---ν ΠΟ το] Ὠ]5 ἤΠδΆΓΟΙΒ οὗ 

“Ἦϊς ΤΊ ΙΒΕΓΣΥ 5 5Ίρ 5, 
Απᾷ ον [πε ἀγίπρ 5ρασὶκ οὗ ἤορὲ τνδβ (δὰ, 
Ἀπά δον ἴδ ἢδατγῖ ννᾶ5 ϑοοῖϊῃοα, δηά ον [με ἢοδά, 
Αηάὰ Α}} Ὠϊβ ΒΟΌΓΙΥ ναχεὰ δποάγμῃες---᾽" 

Ὑ1}] ϑοιλθῖτλθ5 πη ἃ ρῆγαβθ, ἃ ψοτζά, ἃ 
Βθηΐθηοβ σοϊηϊηρ ἴο Π6ΙΓ 1105, ΟΥ ΠΘΑΓ 
{Ποῖ 1Ἰη [6 5οΥΤΟ}5 Δη ἃ ΤΟΟΟΡ ΖΘ ΠΘτὴ 
ἴῃ ἴῃ 6 ὙΠ] ηρ5 οὗ οἴμοτϑ, ννϊοἢ [ΠῈῪ οδη 
ἴτᾶσα ἴο ἃ ἴδαςῆετσ, ἔγοπὶ ΏΟΠπὶ {ΠΟΥ ἃ.6 
ὨΟΥ͂Σ Βεραγαϊθα Ὀγ [6 ψ 8 ο]6 Ὀτοδάτῃ οὗ 
[6 5ρισιῖυαὶ νου]ά. 

ΤὮΘ56 Δηδ)ορίοβ, ἄγαννῃ ἔγοση ΟἿΣ ΟΥΤῚ 

ΟΣ Βῖσδορ Ο᾽ Βείεπ, Ῥτγείδεα ἰο “Το ϑοπηοῃβ 
ΠΡΟ ἴΠ6 Ηπαπιαῃ Ναίυγε οἴ ουγ 1 οτά.᾽ 

2 Ἰεδῃ ϑίδη]ϊευ, Ῥχείαςε ἴο " Ἐββαγβ οἡ ἴδε 
Ἀροβίοϊϊς ἄρε. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἄδγϑ, ἀπὰ ἔγοηλ πῃ ΠΟΥ ΟΥ̓ Ἰδίεὶν ᾿ἰνίηρ, 
ΤΩΔΥ ΘηΔΌΪ6 ἃι5 ἴο ἔδ6] σῆογθ υἱν]αγ μον 
ΡτορδΌ]α ἰΐ 15 ἴῃδὶ [ῃ6 5}]6 οὗἉ 81 Τοδη 
Ἰηὴ ἢ]5 Ερί 5:16 βδῃου]ὰ ΡῈ 1ἰκ6 τῆαϊ οἵ {πὸ 
ἀἸβοοίγβαβ ἰῃ ἴῃ6 οβρεὶ. [1 15 ἰνὰγς 
ἴο ὃ Ταπλεηδογεα {παῖ {Π6 ἀἰβοῖρ]6 ψὰς 
71ομη, διὰ τ6 Μαβίοσ [6ϑιι5. ὍὙθοβς 
ἰανουπῖα ψοσά9--- Πρῃς δηᾶᾷ ἀδιίκηρϑ, 
16 δηὰ ἀθαϑίῃ, Ἰονε δῃηὰ μαῖθ, (στυῖϊῃ πὰ 
ΜΠ ΊΓΠ 655, ἸῬνοΙ]α, Δ αϊηρ"--- Τα Ὡοΐ ἴοπης 
ΜΠΙΟΩ δ δᾶ τδυρῃϊ Βἰτηβ6 1] ἴο ΔΡΡΙΥ 
ἴο ἴῆς ἀεδιρπαίίοη οὗ ἢ ον ἰάθ85. 
Ης μιὰ Πεβαζά {πδηὶ ἴῃ ἴπ6 Ἰοηρ ροϊάξη 
ἤυ5 οὗ [6 5ΒΌΠΏΓΩΕΙ ἀνθηϊηρβ ὉΥ [δὲ 
βῇοτε οὗ ἴἢε Ἰακα οὐ Ο6δ1}11|6ὲ; ἴῃ τὰς 
ΒΟΙΤΟΙ͂Σ Οὗ [Π6 ριυσδί ΠΔΙΏΒΟΥ ; Ὀούνεοη 
(1ῆ6 ὕτοοκ οὗ Κεάσοῃ δπὰ ἴῃε ραγάξῃ 
οὗ 18 Αδροηγ; ἀυτίηρ τῇ6 ἀδγβ ψθεη 
(τῆς Ἀϊβοη Τοσγὰ βροΐκα ἴο ἴμϑῖὰ “ οὗ (δε 
(Πϊηρθ Ρετδιηΐησς ἴο ἴῃ6 Κίπράοτῃ οἱ 
αοά. Ἧς πιὰ ποῖ ΟἿΪΥ δηβαπηρ 
ἴθ [ἢ ἢ]5 τηθιηογ, Ηδ δὰ πιδάς 
[Π6πΔ 50 ᾿ἸΝΙΠΡΙΥ ἃ5 1 ἢἰὶβ οὐῃ, μιδὰ 
ΔΡΡτορπαϊθα τπεπὶ 50 ρτοξουπαάϊυ, ἰδδὶ 
ἢ6 οουἹὰ υ86 τπο τ ὉΠΠΟΙΤΙρΡ ΡΓῈ- 
αἰβϑίοη δηὰ ἀδῆβηϊΐθηθθθ. ἘΧργεββίοης 
ΜΏΙΟΝ Τσουγ ἰη ἴΠ6 (σοβροὶ" ΠΙβιοσ δ! ν 
Δηα ΟΟΟΔΘΙΟΏΔΙΙΥ ψΕΙῈ ἴΑκοὴ [ηἴὺ [ἢε 
ΑΡοβι!εβ 5βοι]. Ἐουπάρσά δηά ςποοίμεα 
{1|κ6 δίοῃββϑβ δγΥ ἴῃε σοῃπιαὶ Γποιίοη οὗ [86 
Δίου, ΠΟΥ ἈΡΡΘΑΓ ἴῃ ἴῃ6 ἘΡΊ5116, ἴῃ ἃ 
βεηϊοηοιϑβ, Δρμοηϑο ἕοσι, κ'Τ6 6809 
οὗ ἴῃ6 ἴῆχεε ϑυπῃορίοβ," 11 ἢδ5 Ὀδθη 5410, 
“5 4 δυηάτεα τη1]65 ἀὐνᾶὺ ἔγοιὰ ἴδε 
ΤΑΘΙΔρΡἢγϑιοαὶ Ὀεὴρ ἀοβορθοὰ Ὁγ [δὲ 
Ῥλίοπίαπ αοβρεὶ δἱοηο᾿" “15 1 ]ο8η, 
τὴ6 5οὴ οὗ Ζευρθάθο," 1 ἢδ5 ἔυΠοῦ θέρη 
δϑοκοά, "'΄ψῆο οου]ὰ τυ7ὶϊα [ῃ 656 16 550η5 οἵ 
Δὐβίγαος στῃθίδρῆγβιοβ, ἴο ψῃ]ο ἢ ΠΟ ΒΕΓ 
ἴῃ6 ϑυῃορίοβ ΠΟ (ὴ6 Ταϊπηγιὰ ῥτοϑεηὶ 
ΔΗΥ͂ ΔΏΔΙΟΡΥ δ᾽ ΟοΥδίηΥ, ἴοσ ἢ [δά 
μετὰ πεῖ ἔἴτοα (μγδί. [Ι͂ἢ ομδ ἴπ- 
βίδῃςθ, δὲ ᾿ἰθαϑδί, ἢ6 βῆδνυβ ἰῃδὲ 6 ΚΠΟΗ͂ 

1 ὙὝνΟ τῆοσα ἰῃϑίδῃςοϑ ΤΩ ΑΥ 6 ρίνοῃ, (σα) (οη- 
βίἀθγ μον ἴῃς σταπὰ ποῖε βίπιοῖκ ΌΥ οὖσ [χὰ Ἰὼ 
τὴς ρῇγαβε ἐν ἐμοὶ μένει, "" ΑὈϊάε5 ἴῃ τὴς ᾽᾽ ((οβρεϊ, 
νυἱ. 52, οὗ. χίν. 10, 17}, 5 ἴα Κδὴ ὉΡ δῃὰ τερελίεὰ 
σαὶ δηᾶ ἀρδίῃ ἴῃ ἴῃς ἘΡί5116 (1 Το 1ϊ. 6 564.» 
Ππ. 16. 17, ἷν. 12, 13,15. 16}; (ὁ) Οὔβετνς 190 ἴδε 
ι5ς οὗ τεκνία, παιδία. ΤῊΘ τηοτηοτγ οἵ ἴδε ττῖϊεῦ 
οὗ {δε Ἐρίβιϊα ἰ5 μβαυηίθα ὈΥ ἴῇοβα ἴθπάεσ πογὰβ 
ἴῃ (ἢς οβρεὶ (τεκνία, χὶϊ. 33, παιδία, χχί. 5). 
Οομαρασα τεκρία, “ἴδίκεῃ ἱπαϊβοστηϊπαίεϊ 85 ἃ 
ΕΓΒΕΠΑΝ (Αἰ μουν δάάγοες ἴο 411 [50 1[ὥςοίςο, θὲ 
Ν., Πυθα. ΗἩπίδεσ, Ἐεὶσμα), τ Ἰοδη ᾿ΐ. 1, 12, 

428, ᾿1ἰ, 18, ἵν. 4) Υ. 21; δηὰ [Π6 ΞΡ οπάεαγ- 
τῷ παιδία, 1 Τοῦπ 11. 13. 18, ἱϊ. 7. , 
ἐρῶν Ἀένηε, " Καν. ἀε5 ἄεὺχ Μοπάες, [υἷ, 

1866. 



ΤΗῊΗΕ ΕἸΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ἸΟΗΝ. 

γπογὰς ρΧον Οὐ τεσοχάςά ἱῃ ἴδε ϑυηορ- 
ο΄, ϑοιηθῖπηε5 τὸ Δ 566 ἴῃαϊ τῃ8 
(Ὡουσης ἰδίθηξ 1 8ΔΠ ἜΧΡΎΟβϑο ἴῃ ἴῃ6 
ΘΥΠΟρῦοΘ 15 Ῥγεβδεηῖ ἴὸ ἢ “ΗἜ 
βρᾶζε οὗ [ΠὨ6 Τπιρὶς οἵ Ηἰς Βοάγἢ-- 
“Ἧς πεῖς διθοηρ υϑ᾽, 15 Ὀυϊ ἴῃς οοτω- 
ΤΩ ΠΤ Ὁροὴ ἴῃ6 ποτὰ ἴῃ 81 Μαῖζπονυν--- 
“ἴσο 15. βοιῃ τ ηῦ ΠΕΙῸ ρτεαῖοῦ τῆδη 
ἴδε Τοπιρ] 6". ΚΥὰ σομοϊυάθ δαὶ [οἢῃ 
ἀϊά ποῖ οηάονν ῇῃηβὶ ἢ ἰδηρίασο, Ὀυϊ 
ἰελγηεά 11 ἔγοσα Η Ἰπλ 

Ιν. 

Ἶε ἸῊΔΥ̓ ΠΟΥ͂ ΘΧΔΙΊΪΠ6 ἴἢ6 ΙΏΟΙΟ ΡΟΚ1- 
ἴνε δΔη Θϑβθηῖ4] Τμαγδοίουϑηοβ οὗ 1ῃ6 
5716 οἵ δὲ Το πη 5 ἘΡι5[16 ἔγοτῃ ἃ {γα} 
Ῥοιηΐ οὗ νἹονν. 
ΟΠ ΟΠ Ὸ5 Δοοι56 [ἢ 656 5᾽τηρῖθ, γεῖ 

μοίοπηά ρᾶρσθβ, οὗ ἃ ᾿δυηθηίδὶς ψδηῖ 
οἱ εἰοψυεποο ὦ ϑρὶΠῖς, ΠΟ ἢανα θεθη 
αςκεπεά ἱπίο ϑαγῃθϑίπμθϑβ, ΏΔΥ 6 τὸ- 
Ὠπάρά ὉΥ σῦς σοιηρ]δίηοῖβ οὗ οπθ, 
πἴο, πῃδὴ ΔρΡρΑΓΘΉΓΥ ἀγίηρ, ΔΉΡΠΙΥ 
Ῥυβῃεά σὰν ἔτοτι Πἰτα ἂπ ΟΥ ΠΑΤῪ οτὺ- 
αἢχ, δΔηὰ «Δ]]οὰ ἴῸΣ δποῖθπου νοῦ ψγὰ5 
ἙΙΡΕΙΌΪΥ οατνοᾶ, δχοϊδίτηῖης ἰμᾶὶ “6 
0] ἃ οἴεσθε ἀ16 ἴῃ ἀεβραῖτ, δρῃοτ- 
Πηρ, ἃ5 ἢ6 ἀϊά, 411 111-τηδάθ ννοῦκϑ οὗ τι. 

θεῖς, νῇο οδὴ τεδα θεΐπσεεῃ ἴῃ6 11η65, 
τ} τεπεεΓ ἴμαὶ ἴΏ656 50] 6 βπη5"---ἰ 

ἐ Ἰολὰ ἵν. ῳῳ.- Οἱ. Μαῖε χίϊΐ. 57; Μασῖς υἱ. 4; 
ς ἷν. 24. 
᾿ ϑεηίεποες ὅτ ἠοῖ τνδπίίηρ ἴῃ ἴδε Θυπορίίος 

ὙἰΓΒ μάνα χαΐϊς [ῃ6 ἴοπε δηὰ βἰσυοίυτε οἱ [6 
τὶς οἱ (ὨτιΞῖ ἴῃ 51 7οδη; Ζ. 7. Μαῖῖ. χὶ 25, 
Ἶ; Ματὶ νυ}, 36; 1 χ, 21, 22. 

; ἐσκήνωσεν, Ἰοῆπ 1. 14, ἰϊ. 21. 
᾿ν ἱεροῦ μείζων ἐστὶν ὧδε, Μαῖϊ. χὶΐ. 6. 
ΤΆςε ντίϊογ [85 νϑῃϊυσεὰ το τλᾶκα ἔγεε 56 οὗ 

ἑσῶς βᾶρες ἴῃ ἃ νοϊστης οἵ ϑοιιηοηβ ργοδοῃοὰ 
Ὁγ δΐπῃ δείοτε τῆς {Π{πἰνειϑγ οἵ Οχίογά ἰπ 
18γ0--πτ. "ΤΟ 1,μεαάίηρ Ιἀεᾶς οὗ ἴῃς Ἰς,᾿ 
ΡΡ. 133--τἰ4ι (Μδοσ δὴ). ΤΈς Ῥγοῦδῦϊα ἰῃ- 
ὕδκῦος οἵ ἴῃς ΡἈΠΟσορ οὶ δηὰ σοϊρίους ἰδη- 
ἔαρε οἱ Ἐρδεβίδη βρεουϊδοῃ ὕροὴ δὲ Το μη β 
Μῆς ἰς αἰφὸ ἴοὸ δ6 ἰακβὴ ἱπίο δοοουηῖ. {οὶ ἃ 
τοῖα ἰηβαεπος Ἔχεσγοίϑεα ἀροὰ (ῃς 5ίγ]ς οἵ 8ὲ 
δαὶ, Ξοα [πίτοὰ. το (ἰοἱοββίδηβ, ΝΟ]. 1Χ. 649.) 
ΪἸοδη, ΨΕΙΥ͂ ΕΑΙῪ ἴῃ 15 δροβίοὶϊς σᾶσϑοσ, νυ 85 

ὌΠΡΩΣ Ἰη0 οοῃίαςσὶ ΠῚ Οποκιϊοΐσ, (Αοῖς 
κν 10, 14, 35.) 

᾿ ΟἹ ἴῃ6 ΘΟΠΙΊΓΑΙΥ͂, 5665 ἴῃ ἴδε ΕἸγϑῖ 
ἐρδιε οἔ 51 Ἰομῃ ““ἃ ξυϊ80]ς ἀρρεηάϊχ ἴο [Ὡς 
Ἰεὰ9 Οοερεῖ, ἃ ἀϊςροκὶοη οοοαβίομα}}Υ τισί 
τι ἴετνουσ, ἃ ρεπεϊχαϊοῃ ἀεβοθηάΐῃρ ἱπίο 
᾿ ἐὐζρν οὗ ξρεςαϊδίϊνε οοπίετηραἰίοη, πηϊϊοὰ 
Ἵ ἀγάουτ, ΒΟ παίΐαγα!Υ Ὀυγοῖβ τ αἱ 
ΤΣ ἸῺ ΒΟ ἃ τηϊηά, δπὰ ἴῃς δουΐδπεες 

τὰ 5 ῬΕΟΏ]ΑΣ ἴο ἃ 5} 01π|6 Ρυτὶγ." “1μ{ς οἵ 
ἐῆανα, δ, 

ἀγράμματος οὗτος, ὁ ἰδιώτης ... κἂν μυ- 
Μά; καταγελῶσιν Ἕλληνες τῆς τῶν ὀνομάτων 

Ναυ Τει!.---Ν ον ΙΝ. 
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500ἢ; ἴΠοτα Ὀ6---ᾶτα ἀπηοην ἴποβ6 “νυ ]ρατ- 
151ηὴ5 οὗ ἴὴ6 δδοπηθη, ψὨϊοἢ ἤᾶνὸ ονοῖ- 
ἴσγονη ἴῃς 5γ]ορίϑτ)β οὗ Αἰ δ η5.᾽" 

Τὴ6 σδηῖ οὗ υαγίξίν δπὰ οὗ Ὄρμμξϊοη 
15 Δηοῖῃοσ ρτουηᾶ οὗ οὈ]εοιίο;. 

:. ΤΠςδ νδηΐ οὗ υαγεν. 
(α)Ὶ Το ὅ8ὲ Ῥαὺ τῇς Ῥτονϊἄθηςς οὗ 

Οοα δρροδῖβ ἴο ἢᾶνεὲ Ἴοτητεά ἰἢς 
125 οὗ ἀδίδβηςβ δηά ἀϊβουβδίοη. 81: ] οἤῃ 
ἄοες ποῖ. δέγωθδ, 8580 τθοἢ 85 αζγηι". 
ΤὮϊ δαῖτα ἴῃ ἢ185 ὙΠΕῸΠΏῊΡ5 ἢ85 ὈδΘη 
βῆθῃ ὉΥ (οϊεπᾶρε ἴο ἃγιδε δ οὔσα 
ἴτοῃ ἴῃς οΠθηΐδὶ ρεϑηΐυβ, δηα ἔσο [Πς 
ἠδΐστο οὗ τῆς ἀοοίπηθ5 ὙΏΙΟΣ 6 Μὰ5 
ἸΏΒΡΙσεα ἴο δηυηςαῖθ. “81 Τ0η’5 Ἰορὶς;᾽ 
5414 (δῖ ρτϑαΐ {ΠΙΉΚΟΣ, “15 ΤΠ θηῖδὶ, ἀπ ὰ 
ΠοΠϑβιϑῖβ ΟΠΙΕΗ͂Υ ἰῃ 2οεἼ ον ἀπὰ 4αγαϊεί, 
ΨΠ116 δὲ Ῥδὺ] αἰ! βρ]αγϑ 41} τὴς ᾿ἸηςΠ]οδοῖ 65 
οὗ ατεεῖϊκς ογοίθιἾ" Απά εἰβονδοσα ἢς 
ἢα5 οδξεσνεά --- “ τὴ6 ἱπηρογαῦνα δηὰ 
ΟΥ̓ΔΟΌΪΑΓ ἔοστῃ οὗ ϑοπρίυγε ἰ5 ἴῃ 6 ΌΤΙ 
οὗ σϑάβοῃ [1156]{ ἴῃ 4}} 1π]ὴρ5 ῬυΓΕΙΥ γὰ- 
[ἰἸοη4] δπα τηοσδ]." 

(ὁ). Το τδηῦ ἴδε5ε ἰϑοϊδιε ἃ δηᾷᾶ 8Ρ- 
ῬΑΓΘΏΓΥ ἀϊδοοηηεςιςα Ρῥγοροβιοῃβ, πιῆ 
ἸΠΟΙΓ δἰπηοσὶ Ἰδριδυγ Ὀσενν δηᾶ ᾿ποὶ- 
δίοῃ, δουπηᾶ [κ6 τῆϑσο τηοσγδὶ δηά [πθο- 
Ἰορίοαὶ ἀχίοσηβι. Αμὰ ἴδυς [ΠῈῪ 14]1} υη- 
ἀεγ ἴῃ οοπίειηρὶ ᾿ΏΙΟἢ, δίηος 1ΟςΚε 5 
ςοἸθταϊθα διρυχηθηῖ, 885, ΤΏΟΓΘ ΟΥ 655, 
αἰϊδομεα 1561 ἰο ἀχίοτηβ, οἡ (86 στουπά 
ἴπαϊ [ΠΟΥ ἃτὲ ἔπνοίοιβ, Ὀδοδιδ6 ΠΟΥ ΔΓῸ 
ἸΙἀΘηΠο8] Ῥτοροβιτοπβ. Βαῖ 1 γὰ5 ἱττὲ - 

ἀγροικίας. ΓΟ τγϑοβῖ. “ἷπ [οδηη. Ηομλ].᾽ 11. 2. 
Οἵ. Αοἰς ἱν. 13. ““Ουδλ]ὲ5 ἱρβὶ ἔιδσθ, ἴ8]6 εἴ 
Ἰοαυεπαϊ ρεῆυβ, εἰσὸ 5 ]ὰβ εογυπὰ ἐσ έρίίίξς. 
Ιδιωτικός ΞεΙτο εϑὶ Ἰάθτ συμ κοινός εἰ ντ]ρασίϑ. 
Νδπὶ ἰδιώται ἀπ θῖν ἀϊςυπίατ Ποιηδ8 ἂς Ρ]εῦε, 
᾿πάοοῖ!, εἴ 5οῖο βεστῆοης υὑἰθηΐο5 αὰὸ νυϊριυβ υἱὶ- 
ἴαγ, αὐυδπαπα Ῥυςγ ἃ παυϊτοϊθιι5 δος πη  Ὀ6- 
τυηι.᾽" (ϑαίΐσιαςβ. "᾿ς Ηδ]θηϊςιὶς.᾽ 26ο.) 

1 εἶδες παῤῥησίαν καὶ ἐξουσίαν ῥημάτων πολλήν; 
πῶς οὐδὲν ἀμφιβάλλων οὐδὲ εἰκάζων, ἀλλὰ πάντα 
ἀποφαινόμενος φθέγγεται; ...... πολλῶν γέμει 
δογμάτων, καὶ τούτοις ἐνδιατρίβει μᾶλλον ἥ ἑτέροις 
(5. Τοδπη. ΟἩγσγεοβί. “1 οδπη. Ηουῃ!]." 11. 
3-5. ΟρΡ. Τοιὼ. νΠΙ|. 2ο---36, εὐϊϊ. Μίρπε). 
“Θοπὶα οἱ ἴῃς ρῥτιεαΐεξὶ Ὀοοκβ ἴῃ ἴἢ6 νου], 
85, ἴογ ἱπϑίδηςς, βΒαοοηβ "Νονυ Ὁ υπ,᾿ 
δαηᾶ, ἴῃ ἴῃς ἀλράεύ “ῥάεγε, 5. ϑολκ᾽ς Ἐρέείζες, 
ΔΙ Ὡοῖΐ 50 τηοὴ σἤδίηβ οὗ γεδβοηϊηρ ἃ5 ἃ 5υοοεβ- 
δίοῃ οὗ οὐβογναίΐοῃβ οἡ ἔαςοῖβ, ἴῃ6 οοπῃδχίοῃ οἵ 
ὙΏΙΟΝ 15 βυρΡ ἰοα, ποῖ ΌὉΥ ἴῃς πιϊπὰ πο ἢ ΟὉ- 
56γνο5 ἴζοπι, Ὀὰϊ ὈΥ ἴῃς δοῖς {ποσηβεῖνοθ. Τὸ 
υηἀεοιοίαπα βυοἢ τσ ψὸ τυκί ὈΆ δῖ (δὸς 
Ροϊηϊ οἵ νῖενν σολ Ψψϊοἢ ἴῃς ΟὈΞογνδί!οη5 ΕΓα 
ἤτοι τηδάς, οτ, ἱπ Ὠσ Οδιρθε)}5 ἑδνουπῖς Ϊδη- 
σύλρε, ε τηυκὶ Ὀ6 “ἰὴ ἴῃς Ἰ᾿ἰρηϊ᾽ οὗ ἰῃς ἵπιἢ5 
οὐβογνοᾶ,᾽ “Τιπιεβ᾽ οὗ ΜῺΥ 11}, 1875, ΟὨ 
Ὧγτ σααρε] 15 νυ τίηρβ. 

2 «ΤΔΌΪς Ταὶὶς,᾽ Ρ. 12. 

τΤ 
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5 5ΈΙΥ Ῥσγονθά δραίηβί Τοοκο τπαὶ ῥτο- 
Ῥοϑβιοπ5 ΜὨϊοῦ ἢ ἀεπἀδα 85 ἔπνο]οιβ 
Ὀδοδυθα “Ἰἀθητοδ)," ἀδθοσνοὰ Ὧο ϑυςοἢ 
(τοαϊτμηθηῖ. Τῆι, ἴο ἴακΚὸ ομδ οἵ ἢϊς ονῃ 
ΘΧΑΙΏΡ[65--- “50]ἃ 15 Πι510]ς"---ΟΟυὐπῖη ἢδ5 
οΟὈὔβετνεα ἴῃδὶ “πε ἢγβί ψῆο 5α14---ρο]ὰ 
15 [151016--ἰαγ τοῦ Ὀδηρ συν. οὗ ἴδυ- 
[οἱοσυ, Θχργθϑϑεα ἴπ6 σϑϑιὶὶ οὗ ἃ ἀ]5- 
Πονεῖυ, δηὰ ἃ ἀϊβοονεῖυ ποῖ νἱϊπουΐ 
ἀπ ου  Ὑγ δηᾶ ᾿τωροτίδηςβ." Ὑῇε τηὰῪ 
Μ6]} ΔΡΡΙΥ [15 ῬΠΏΟΙΡΙ]6 ἴο δ ἢ ΑΧΙΟΠῚ5 
8ἃ5 “ οὐ '5 Πρ," “Οοά 15 Ιονο"." 

(ὴὸ Ὑεῖ ἴδμετα ἃτε, αἴζεσ 81}, εἰ θιηθηῖβ 
οὗ οὶ Ὀδαυγ δηὰ ροόνεσ ἴῃ 8ὲ ΤΠ ομη 5 
ἘΊ5ῖ]6 ψ ῃῖ ἢ Μ0|1]1 “τεαυῖα δια ]ου5. ΓΘ- 
ρατὰ ψ| ἢ ορροσίιηθ ἀοΠ ρ ἢ," δηα σεάθοτῃ 
1 ἔτοὰ ἴῃ6 οἤαῖρε οὗ “τοσα Ἵγο]οϊ δὶ 
σοΙροϑιοη, δηά τλοποϊοποιβ πηονειθηΐ 
οὗ τπουρῃς" 

Α Κιπά οὗ οσοδϑβίοῃδὶ φιεζμγεεφμφηξες 15 
ποῖ υἱζου! τνδηῦπρ ἴῃ τἴῃ15 Εριϑι]6. γε 
βῃου]ὰ ὄχρϑοῖ (ἢ]15 ἔσο ομβ 50 δ: σου 
ταυρῆϊ Ὀγ Ηϊπι οβθε ἰδησιαρα 5ἤθν8 
τη Ηδ δηϑνεγεὰ ἰῃ6 τπουρῆϊβ τη τῆς 
τὴῦτο Πραῖΐ οὗ πδίυτε΄ ---ἰτοὴ οὔθ ῆΟΚα 
ΤοοοΙά οὗ τῇς νογὰς οὗ [655 Ἰποϊυο5 
ἴ[ΠοϑῈ6 ΨΏΙΟΝ Θρεὰκ οὐ ἴῃῇ6 “Ἰδαριην 
ναῖον δ" δηά οὗ ἰῃε ““ψῇῃϊτθη 655" οὗ τῆς 
Εδϑίοσῃ Πατνοϑί----νῆοςα ρῥἱοζυσχε οὗ Τυἀδ5 
“ροϊηρ ουὔἵ " ΕΧΡΓΘΟ5565 ΠΟΘ ἴΔη Μγ45, 
ῬΕΙΏΔΡ5, ΕΝΟῚ ἜΧργεϑβοα ἴῃ ἡ οσαβ 50 ἔδυ". 

ΤἼΘ ίοτος οἵ σωξεειοηαί αγαζείζεηι Δ 5 
αἰτεδᾶυν θδθη ἀἰβουββεά. 

1,ἴ υ5 Οὔβεῖνα δΔηοῦθμοσ βθοζεῖ οὗ [ἢ 15 
ὈΠΘΑΤΉΪΥ τῃείοσις---γέῤαγαΐονγ αἰδμδέορι. 

δὲ ]οῃη ἐτααυθηι]γ Ἰηάἀϊοαῖθ5 τ ἀ6]}- 
οδῖθ τους ἢ βοιὴς 50}]εςῖ, γα ϑο θη θη 
Βδοῖδα, ΟΥ Ρϑοι δὴν ἀθασ ἴο ἢ. Ηδς 
Ῥᾶ5565 ὈΥ 11 6 ΠΟΙ δηα τενουθ Π14}}} (οῦ 
ἃ ΜΏΠΕῸ; τΠδη, δἰῖοσ ἃ ρᾶιβθ, 4 Κ65 1 ἃ 
ἀραϊῃ δηᾶ ὄἊχῃδιιϑίβ 1ἴ πιοῦσα {Π]}γΥ. 

50 ἴῃ6 ὈϊΠῊ ἴτοτῃ (οὐ ἤτοι ᾿ηἀϊςδιδὰ 1]. 
20, 15 ΤΕβ πη] α δηα δχραηαοά, 11], 9, ν. 4. 

50. [6 μα]ονεὰ Ὀοϊάπεθα οἵ Οοα β 
ΟΣ] άγθη [ἢ βαγιηρ οὐἱϊ 41} ἰο Η]πὶ (παῤ- 
ῥησία), ἤτοι πγχεπιοηδα [ἢ 11]. 21, 15 ἌΚΘῚ 
ὉΡ ἀραΐη δηὰ υηϊοϊ 64 ἴῃ ν. 14. 

Βυῖ τῆς πηοβϑῖ ἱπηροτίαηϊς δηά θαυ] 

1 66 Ιοοῖο, “ ἔξβαγβ, Βοοῖκ ἵΝ΄. Ὁμαρῖίογ ΥἹΙ. 
οὗ Μιαχίπιβ ; Ὁ βαρίες ν1|]., οὗ Τιὴησ δηὰ 1ἄθη- 
τίς] Ῥτοροδιοηβ ; (ουβὶπη, ὁ Ηἰξίοτυ οὗ Μοάεσῃ 
ῬΒΠοεορηγν Ικεΐατε ΧΧΙΝ. 

3 ἰδὼν συκῆν ... ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτήν ... ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτῃῆ.Γ Μαῖκ χὶ. 13, 14. 

8 πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου. ΤΙοἢπ ἰν. 14. 
4 τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἶσι. Τοἢη ἱν, 35. 
δ ἐξήλθεν᾽ ἣν δὲ νύξ. ΤΟ χὶϊ!. 30. 856 Νοῖεβς 

ΦΏ 1 )οΟΒὰ 1]. 8, ν.. 19. 

ἹΝΤΚΟΘΌΚΤΙΟΝ ΤΟ 

1Πυδίταϊοη σοηδῖηβ5. { που]ὰ δἰπγοβῖ 8ρ- 
ῬΘΑΥ 85 ἢ δῖ ]οῇη ἀϊὰ ποῖ νεῃίυγε ἴὸ 
ἱπιτοάπος {Π6 ΗοΪγ ϑριπὶ ΔΌσαρυγ. 50 
ἢδ νυτιῖ65 4]1υ51ν6]γ---- γα να 8 ὑποίίοῃ 
ἰγοῖὰ ἴῃς ΗἩοΪγ Οπα," σἤσπη ἔγοηι [ἢς 
σηπβι. ὙΠΕεη, δῆοσ δὴ [ηΐογναὶ, ἴῃς 
ΒΔΙῚ6 ΟΠΟΓΙΑ 15 βίγτιοκ ΜΠ ἃ ὈοΪάδΥ ἢαπὰ 
-- γὸ Κπὸν ἴῃαϊ Ηδ δϊάθιἢῃ ἴῃ 5, ὈΥ 
1ὴ6 δρὶπὶ νος Ηδ μα ρίνεη υ52" 
Απά, ἤπδ]γ, ἴῃ6 ποίΐδϑ ἅγὲ τεϊϊεσγαιϊθα πη 
δαάδα οἸεδάσγηθβϑο, ἀραὶ δηᾶ γεῖ δρϑδίη--- 
γα Κῆον ἴπαϊ νὰ αἀνν6}} 1η Η πη, δηὰ 
Ης ἰπ 8, Ὀδοδυβδε Ηδ παίῃ ρίνεη υϑ οἱ 
Η!5 ϑρίπι.;. --- 15 1[ὴ6 ϑριττ [δὶ Βϑδγεῖῃ 
γι η655.".--ἴον ἡ ῆο σοπίμια Ἡ]Π655- 
Ἰῃρ δῖα ἴῆσεθ, ἴῆ6 ϑρὶπὶ δηᾶ (ἢδ ναίεγ 
αηα (ἢς Ὀ]οοα "" 

2. Τῆς Κιπά οὗ ὡπμηφϊοηι ὙΓἈΙΟὮ ΤΩΔΥ 
Ῥε (ταςεᾶ 1ῃ ὅ1ῖ Τ᾿ ομηβ ἘΡΙΊ 5116 15 ἀδβεῖν- 
Ἰηρ οὗ 5ρθοῖαὶ ποί!ς6. 

Αἱ ἢτθὶ διρῃῖ, ἱπάθεδ, δὲ Τοδη 
ἘΡ 5116 ἰ5 Ῥυϊ 4 οοἰϊδοϊίοη οὗ ἰβοϊαϊβα 
ἀϊνίηα γνῶμαι, ςατνοά ουὖἱῖη Ὀτοί, οτὰ- 
ΟἸΪΑΥ, βοηΐθηςοϑ ἃ5 1 οἢ βίοηθ. Ὑξεῖ ἃ 
σοπηδοίίοη ἔπεα 15, ἱπουρῇ ἴΠ6 οοηὶ- 
ΤηΘηἰΔΙοΟΥ ΠΊΑΥ͂ Θα5Ϊγ ΟΥΘΠΙΟΟΚ, δηα δΔ5}}7 
Θχαρροσγαῖας ᾿ἴ. Τῆς ρϑου ταῦ οἰοαῦθηςε 
ΜΉΘ 1τ ῬΟΒ565565 ἰ5 5ρ: Πἴι4] ταῖμοτ [ΠΔῃ 
Ἰορίοδὶ, γεαΐ ταῖμοσ τη σεγόαζ᾽, Τὶ [45 
Ὀδδη δϑβοτῖοα ὈΥ (οϊεπάρε παῖ (ἢ οοη- 
πδοϊίοη Ὀοΐναοη ἰῃ6 αἰδεγεης ραγῖ οἵ 
ἃ στοαὶ ᾿γγίοδὶ οὐδ 15 βί ΓΟΏΡΕΥ δηα πλοῖα 
το] τὩ8δ)ὴ (μαὶϊ ΨΏΙΓὮ συρϑὶσῖσ Ὀεῦνθοη 
[η6 ναιίουιβ Ῥουϊοηβ ΟὗὁὨἨ ΤΩΔΩΥ ἰγϑαῖῖϑεϑ 
ΜὨΙΟὮ ῥγοΐεθϑ ἴο Ὀ6 νττθη ψἸὮ Ῥεπεοὶ 
Ἰορίοδὶ βεάθθποθ. Τῇ βᾶπιλα ΣΩΔΥ͂ ὑὲ 
54] 4 οἵ 81 ]ομηβ Εριβϑῖ]ϊῖθ. ὙὍὙΠὲ τϑδαοῦ 
πιαδὲ ΚΕΟΡ δῚ5 τη ἰηϊεηῖ, ποῖ ΟἹ 
ροὴ ἴῃ6 νοτγας δι βεῖνοβ, θὰ ὑροη 
(παῖ νϊο ἢ Ρῥγεοθάθς δηᾶὰ ἔΌ] ον, ἂπά 
ἴῃ6 δϑϑοοϊδίίοη ψηοἢ ᾿ἰηκΒ οὔς σὴ 
[ηὴ6 οἴδοι. Τὸ ἴακβα οὔθ ᾿ἱηϑίδηςς οἵ ἃ 
ὈΓΊΟΙΡΙς 1Πυβίταῖϊεἃ ἴῃ αἰτηοϑδί ἜΥΟΣΣ 
βοοϊοη: “1Γ νὰ μψὰὶκ ἢ τἢς Ἰιρῃϊ.. [ἢ 
Ὀϊ]οοά οὗ 6515 Κααρϑ οἰδεδηβιης 5 ἔτοπι 
41} κ'ὶη. Πα βὰν ἴῃπδὲ να ἢᾶνε ΠΟ 51}, 
νὰ ἀδοοῖνα οὐτβοῖνεβ." ὙΥΠαΐ 15 τῆς ΓΚ 

Δα ΤόὮη ἰἱ. 20. 
3. Τρὶά, 1. 24. 
58. χ Τοἢη ἱν. 13. ν. 6, 8. 
4 Ἐνειγ 5ἰυάεηϊ δηᾶᾷ οοπιπιεηίϊαϊος οα δ᾽ 

7οἢ π᾿ 5 Ἐρίβι]ς 5] )ουἹὰ ἱπῆρστοββ ὕροη Ἀϊταϑο τ᾿ ς 
τοηδικβ οἵ Ηδυδηπ. (1) ““Απὶτπηαἀνοσίεηάυπι 
--,εαίεπε τααρὶς ἀυαπὶ νεγδαζενε ε556 ἴοδη. εἷο- 
αυφητίαπι. (2) 15 χυϊ Ἰεριτῖ ποη ἴαπὶ δὰ ἐδ-ια τεγόα 
αὐδηὶ δὰ βοοριυπὶ ε}ι5, δὰ ἀμέφεσάξηϊα εἰ «οη- 
σέφμρρῖα, δὰ γόρε ἰῤεανε φς ᾿γαείαζεν, ᾿τιι τι115. 
5ἰπιαπὶ ἴθποσα ἀδυεῖ τ 15 δύ δοίςτη.᾽᾽ (“Νονὰ 
ΘΥΊ]Ὲοσο,᾽ Ρατβ 4.) 



ΤΗΕ ΕἸΕΚΟΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΤΟΗΝ. 

Ὁγ τῆς τῃ6 ἰδὲ ῥτοροϑιτίοη ἰ5. Ἰοϊηθά 
ἢ ἴῃς πιο ὙΠΘΓΘ πτὰβ ϑοπηθηρ [ἢ 
[6 ἤχει οἰδίθσηθηϊ 50 ΒΌΣΊΠΡ ἃ5 ἴο 
οδυ56 Δη Δραβεπιθηὶ ΜὮ]ΟΪ 15 δἰπλοςῖ ἴοο 
Ἰπίδηθο, ἐνθη ἕοσ τεἀδετηθα τηθη, “ὙΠ δι ! 
ἴδοδα τῆο δᾶνα Ἰοϊπεα [ἢ6 ρἱοσίοιιβ ὕγο- 
Οὔβδϑίοη οὗ ἴΠ6 50η5 οὗ ἱρὰ Μαυρί ᾿ἢ 
δε 5ς41ὰ οὗ ἴῃθτὰ ἴπαῖ [ΠΟῪ τα βίδϊηθα ὈΥῪ 
ἃ (οῃοίαπί ἀοἤ]θηθηΐς ΠΟ ἡδεαᾶς [ἢ]15 
Ρέγρεῖυαὶ οἰοαηδίηρ δ᾿ Υε5---ἴοσ “1 6 
Δ} ἴα 6 ἢᾶνα ὯῸ 5ϊη, ψὲ ἀδοεῖνα 
οὐτεεῖνο5.,ἢ 
{τὲ 5016 15. τῆς τηδῃ, ἴῃ 51}]6 

οἵ δὲ ]οῦπ 15 ἴλ6 δχρσθββ ἱγῆαρε οὗ ἴῃς 
ΠΠοο πη σρσμγαπ οὗ Ὧ18 Ὀε]ϊεξ, 
ἢς πηπῖο5 ψ σοηδάδησα κ6 πα ῆῸ 
ἰδεἰς [ῃαϊ 15 δεῖ ἄγ οὴ ἃ τοςκ. Ηϊδξ 
ἰληριᾶσα ἢα5 1Π6 τίηρ οὗ ἴῃς Θδαγηδϑί- 
πέβ5 ὙΠΟ 5ρθακβ Ὀθοδῦθα ᾿ξ ἢὰ5 ὃδδ- 
Ἰενοὰ, αηὰ 1ἢ6 ρον ψῃϊοἢ δρυηρβ 
ἴοπὶ ὑπῃοϑι ταῖν σοηνίοἴίοη. [1 Πᾶ5 
ποῦς οὗ [Π6 Ἠηδϑιιδιοηβ---οὗὐἨ ἴῃ6 ἢα]ΐ 
ΔρΟΪορΊ65---οὐ σοη͵θοίατα οὐ οὗ ἀουδί. 
ἴτ δεφογῖς, Ὀθοδυ86 ἰἴ5 ὙΤΙΓΟΙ 15 συσθ. [1 15 
ἀορτηλῖίς, Ὀδσαυβα ἢ ἰ5 αἸν ΠΕ 50Γα. 
Ηϊς θεοῦ ἴα ἰσαϑραάτθηῖ. “ὙΠ Ὀατγεὰ 
ποδὰ ἢ6 16}}5 (τῆς Ὀατα {π|Π". Ηδ ἰ5 
ἴδε τηοςὶ ομόῥίρις οἵ πτὶιϊεῖβ. ὙΠδῖ 
Οβιγβοβίοπη ἢ88 50 βτδηαϊυ βαὰ οὗ 8 
ἢπεῖ γεῖβα οἵ ἢϊς (ζοβρεὶ ἰ5 αἰπτοϑῖ Θ]Ό Δ} 
ἵπια οἵ τὴς ἢτϑί νεῖβα οὗ 1115 Ε} 5116. 
“566, [ῃογοίοτε, ον ἐοσι ἢ ἔτοπι ἴῃ 6 
ὑτείιἊς Πανίηρ ἰδπὶ ψὶπρβ ἴο ἴπ6 500] οὗ 
ἢ ΠρΆΓΘΓβ, ἢ6 μ45 εἰδναϊβα {πεῖν τπουρἢξ 
ἃϊφο, ΒΟΥ Ὠανίπρ; οαυδεᾶ ἰξ ἴο ἴᾶκΚα 15 
ϑδηὰ Ὀείογα 411 ογεαϊθα [ἢϊηρϑ, ἢ6 σοη- 
ἀποῖς ἴἃ πρὶ ἀῦονα ομαπιθὶπι δηὰ 5ογα- 
Ῥἢϊπι, ἀπά ΟΥ̓ΟΥ δηροὶβ, ἀπᾶ ν]π5 ἴξ ἴο 
ὙΠΠΡ 115 ΜΑΥ ΔΌΟΥΘ ΘνΟΙΥ ογεαίεα [Πϊηρ. 
αι ἤθη} Αἴοσ μανίηρ ἐχα]ιθα αι ἴο 
(ἢ ἃ Περι, 5 6 δὖϊε ἴο βίαν ι5 

ἴοπι Ῥοΐηῖϊς ουἱ ἃ Ὀεδυι 1 ἀβθοοῖα- 
ἵχχὶ οἵ τηὶς Κη, ἃ βιιθι]ς σοπηεδοιίοη ἴῃ δὲ Το ἢ π᾿ 5 
ἀρρρεῖ, ἡ, τώ ἢ σῦν. 12, 13. “ Ἡανίπρ 5ἰαϊεὰ 
ὅλ (ἤδΥ ψῆο τεςοϊνοά Ηΐπι Ὦανο Ὀεσοτης ἀπά 
σε ῃς φοῆς οἵ Οοὐ, ᾿ς ἴγ5 ἄοτγη [πε ἐστφέ απὰ 
3 ἰοπηάδιίοπ οἵ (ἷ5 ππερθδκδῦϊς μοπουτ. Ιἱ 
ἡ δῖ τῆς Ῥοτά ᾿δ8 Ῥεοοπὶς ΕἸἊεθῃ. 2ὺγ Ης 
τῆ ἷς (οἷ ψεῖῪ ὅοὴ Ὀεοᾶπιε ϑοὴ οἵ Μδῃ δαὶ 
ἣς τὶρῆϊ τηᾶῖκὸ ἴῃ 6 βοὴβ οὗ τῆθῃ οἠϊ] το οὗ 
Οοὰ" (ἐ1η ́ οαππ. Ἡ οπϑὶ!.᾽ χι. 1). 80 ]ολπ {{], 
᾿ξ εἶτεβ ἴ8ε ἐμέ οὗἩ τῆς πεν ὈΙΠ βροόκβθη 
δ αῦγα ὑῦ. 3, ς. (1014. “Ἡοπιὶ].᾽ χχν.) Ἐογ 
ἽΙΕΣ τοῖπαυ κα ὉΪ6 ἱπϑίδηςσε οὗ [ῃ15 γεσ] σοπηθο- 
“ῷ, ἰδῖσηι ἴῃ τῆς σρῤείαηες οἵ ἴῃς 1πουρῆὶ, 566. 
δῖε οῃ τ [οῇη ν, 3, ; 

Ὑυμγῃ τῇ κεφαλῇ γυμνὴν ἀπαγγέλλειν τὴν 
ὑλήθααν, 5. Ἰαλῆπ, (ἢ τγϑοβῖ, "Ἡοταὶ]. ἴῃ []οδηπ. 

', 

2ΟΥ 

πότε ὃ Νοῖ 50οθ. Βαϊ Ἔνθ ἃς οὴδ ἰδ κοι 
ἃ ἴὩΔῃ 5ἰδπαϊηρ οἡ ἴῃς 564-Ὀθδοῆ, δηά 
ρβαζίῃη! οἡ ἴον 5, 5δῆοτγαϑ, ρογίβ--)ὴηᾶ δαῖῃ 
Ὀτουρῆς Ὠἰπῃ ἔα ουὖξ ᾿ηἴο τά -οοδϑῃ ; ἃ5 
ΒΌΟΙ δὴ Οἠβ ἤδίῃ γοιηονθα τῃ6 νουαροῦ 
᾿ηἀεεά ἴτοσῃ [6 ἔουτηοσ οὈ͵]θοῖς ΨΏΙΟΝ Π6 
βιιγνεγοά, γεῖ παῖ ἢθ ποῖ κἰαυθα ἢ15 
ΕΥΘ ἔτοτη βϑείηρ, δυῖ ἰρὰ 1 οἡ ἴο ἃ 
βρθοῖδοϊα ννῃϊοἢ 15. ἸΏ ΓΘη56 ;-- ον ἢ 50 
7οἤη, Ἰεδάϊηρ τ5 ἀῦονε ογξαϊΐοη, δηά 
56 πα ϊηρ ἴογιἢ οὐγ τῃοιρϊς ἴο ἴῃ6 ἃρ65 
Ὀεγοηά τ, Πᾶς τὴ6 ὅγε ἴο 1 στ] 18 018 
Βειρηϊβ, ποῖ οδυβίηρ 1 πούανοσ ἴο πηά 
Δ οηἀ---θοσ δηΩ 15 ποθ. ΕῸΓ ΨΏΘΩ 
16 τϑράβοῦ ἢδ5 δϑοοεπάδαά ἴο ἴῃ6 ὈδθρΊη- 
ὩΙηρ, 10 85Κ9--“παῖ Ὀοριηηϊησὺ ὙΠορη 
Βηάιηρ ἴῃαϊ τᾶς Ἔυὐθσ οὐ δι ΠΡΡΙρ 115 
τΠουρμῖ, ἢ Κῆονν5 ποῖ ΨΏΘΓΕ ἴο βίδυ 115 
οορταϊίοη, Ὀαΐ ραΖζίηρ ᾿πῖθ πεν δηᾶ Ἔνοῖ- 
τοῦτα ὑηδῦϊΐα ἴο βἴορ, τ {4]161ἢ ψρασιθά 
ἀραΐη ἴο {πίηρϑ Ὀεϊονν".᾽ 
ἢ 411 115 τοῖίσθηος δηᾶ δρραζϑηΐ 

᾿ΩΡΕΓΞΟΏ ΔΙ γ, ΠΟ οαη ἀουθῖ, αἴῖεσ ἃ]], 
[Πα Π6Γ6 15 1 [ἢ]5 ἘΡΙ51]6 ἃ ρὶοΐαγε οὗ 
Οτϑίίδη ρεγίδοιιοη ὃ [ἴ 15 ἃ τερτοάυο- 
ἄοη οὗ [πὲ ἱπιαρσε οὗ 51 [οῃη᾽5 580}. 1 
ἄοοϑ ποῖ ἴ61}} υ5 ν ῃαϊ ἢ6 ἀϊ4, 11 Ζοές 1611 ἃς 
ψἢδὶ δ τῦας. ΤῊ 1 ἢ ας Ἰεῖϊ ιι5 δὴ Ἰᾶάδα 
οὗ τῇς (βμηβιίδη 16, θα] :θνίηρ, ἸονΊην, 
Ὀδαῦτ δι], νοϊοτοι5, ροδσοῆι, ρογίθςϊεα. 
ΑΡονξ 4}1 ἰἢς ἀδρεηογαίοηβ οὗ ὨΙ5ίοσΥ, 
αῦονα δΔ}}] τῆς ὉΠΟΥ͂ αἸβαρροϊης δ ηἴ8 οὗ 
Θχρογίθηςθ, 1 ἤδηρδ υπάϊτητηθα. Απά ἰἴ 
βιγαυἶαῖο5. 5οὺΐθ σψιτη τἴῃ6 ΟΒυσοῇ ἴο 
ἃ ϑυπΊτηὶϊς οὗ υπαϊϊαϊηθα ρεοτίδξοϊοη. δὲ 
7οῆη, ἴῃ 1ἢ15 ΕΡ 5116, [5 ρογίοστῃϑβ ἃ Ζ:γη 
ΜΚ, ποῖ ἸΠΙΘΠΟΥ 1 ἐπ)ροτίδησς δἰ ΓΠΕΓ 
το ἴῃς ογραμίσαϊορ οὗ τῆς ΟΠυγο!, οΥἩ ἴο 
115 οογιγουεεαὶ ἄφερείς ἀραϊηβὶ στοῦ, ΤῊΘ 
ΤΏΘΙΘ σΟὨΙΤΟν Γ514}151 οἴἴεη ἀγαννϑ 50 ΤΏΔΗΥ 
᾿η65 δηα Ῥαβίοηβ του [6γ154]6πὶ ἰΠαϊ 
τ 6 ἴδ ρ]6 15 ἰἀάφη τοηὶ νον. ΤῊΪ5 
ἘΡΊβη]ς ννα5, ἄρον 4]}], ᾿ηϊεπάεα ἴο υη- 
(ο]Ϊὰ ἴῃ 6 τμμεγ ἐἔὔζο, ἴο ὨδΙΡ ἐοτινατά ἃ 
στον τη ἴῃ ῥταςῦςαὶ μΒο]η 655". ΝῸ ϑριΠῖυ4] 

Δ 9. Τοαπη. ὉΠ γυβοβῖ. “ Ἡοπϊ. ἰὴ Τοαηη.᾽ 11. 4. 
3 Ἰρσηπαίϊυ5, ψὶτουϊ Ξρεακίπρ᾽ 1 50 ΤΠΔΗΥ͂ ἱνογάϑ 

οἵ 81 7ομπβ Εριβῖ]α 5 ἢς ἄοεβ οὗ δὲ Ραὺυ]5 ἴο 
τῆς ΕΡδεβίδηβ (ἡ Ερίβί, δα Ερπος.᾿ ΧΙ1.), ἄγανβ ἃ 
Ὀἰοῖατα οὗ τῆς (τ ϑιίαπ ΠΠ|ππὸὶ Ὡς Ὦ 15 σοποεῖνοα 
ἴῃ ἴὴ6 νεῖν βρίπιὶ οἱ 81 ]ομη, ἀπά σοργοϑθηῖβ ἴῃς 
αυϊεῖ, τοὶ, υπάἀεπιοηβίγαϊΐνο σμασγαςῖοσ ἩΒΙΟὮ ἰἴ 
νας Ἰηϊοπαδα ἴο ἴοττη. “1 ἰ5. Ὀεϊζεγ ἴο Κεαρ 
ΕἸ]θηϊ ἀπά γεῖ 20 εκ, ἴῆλπ ἴο τΑ}κ δηὰ τοὶ ἴο Ὀε. 
(οοά ἴ5 ἰΐ ἴο ἰδαοῖ, ᾿ξ 6 τῃαιὶ βαγείῃ ἀἄοεῖῃ. (Ἕὁ 
λέγων, 1 Τολπ ἰϊ. 4, 6, 9.) Εοτ οπς Τοδοδοῦ 
{ποτα ἰβ ψῆο βρακθ, δηὰ ἰΐ σάπια ἴο ρα55 (σοϑβρεϊ, 
2α:τἰνὴ). Απὰ ψ παῖ [Ὠϊηρβ Ης αἰὰ 1ῃ 5ἰἴδηςς ὅσα 
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ῬοοΪκ οδΔῃ δνοὺ Ὧ6 στοδαῖοσ ἤδη 115 δα ΠΟΥ. 
Απὰ 580 1ῃ15 ΕΡ 5116 15 [Π6 νεῖ τεβεοῖοη 
οὗ ἴ1)6 ἰπηθγ 16 οἵ ἴῃ6 ἐπιστήθιος. Α 
ξιεαὶ βἰαϊεβπιδῃ (ΡΠηςος Β᾿ϑτηδγοϊ) 85 
βαϊὰ οὗ δηιραβθδάοιβ ἴπαΐ “ΠΟΥ δΓ6 
νο556}]5, ΏΙΟὮ ἅτ ΟἿΪΥῪ να] 4 0]6 50 ἔδσ 
85 ΤΠ6Ὺ ἃζὲ Ἀ]]εὰ ψττἢ ἴΠ 6 ϑρίγι δηὰ ν}}} 
οὗ ἴῇοβϑθ ψῆο 5θηΐϊ ἴθ, δηὰ 5Ξῃοι]ά, πΚ6 
οἵγϑβίαϊ, αἴ οὔος 5ῆον, ὈΥ͂ {ΠεῚῚ τἰηρε δηά 
οοἴουτ, τψιῆδὶ Ἰχυὰ 15 ἴῃ το. Απὰ 
50 ϑῖ Ϊοἤῃ ΠΟ ΚΒΙΔΠΕΥ τοροθαίβ δΔηα σαρτο- 
ἄμπςοθα [6 νΕῪ ψοσαβ οὗ [6505, ἀπα δρ- 
ὈΙΙ65 {6 πὶ ἴο πιου]ά δηὰ ἄσδνοῖορα [Πα 
ϑρ  τζυδ] ᾿ἰξδ οὗ ἴ[ὰ6 Οδυτγοὶ", 

Υ.: 

ι. δε ράᾶϊιβδὲ ἤδθσθ, δηά δἰζοηρὶ ἴο 
ἄταν ἴο ἃ ροϊηΐϊ ἴΠ6 σοπνουρίηρ ᾿ἰη65 οὗ 
εν ἄάθηςα προ (4) [86 σνζλογελίῥ οὗ ἰῃς 
ἘΡΙΞ116, δηὰ (δ) ἴῃς τὔπε δηὰ 2έαωό ἴο 
ΠΟ ἢ 11 ὈΘΙΟΏρΒ5. 

(α) 'ε θεῖν ἴπδὶ τῆ6 ἴῆχεθ Ρἢδ- 
ΠοπΊΘπᾶ ργεβοηϊοα ὃ τῃ6 ΕΡΙ5116 θη 
ΙεΔαὰ 5ι:4θ. ΌΥ δἰἄάβ ἢ ἴῃς (ο96ρε:--- 
ἐμίερ ριον 1071, δι ρΡ ΡΖ107, (1 7Ω 507 1- 
ἤοη, ἀτηουηΐϊ ἴο 84 Ῥσγδοίϊοδὶ ἀδθιηοηβίσα- 
ἄοῃ οὗ ἃ ςοπηῆοη διΐμποσ. ἤοευεν 
τυγοίε {δε Ἐίηέέε τυγοίς ἐζς Οοεῤεὶ αἴδο. 
ΤῊῖϊ5 σοπηθοίίοη Ππᾶ5 Ὀδδη αἰ ἤδγε ΠΥ 
Ἔχργαβϑθα Ὀγ τηοάδγῃ ΟΥΟ5. 

ΤΗΣ νον ἴῃδὲ τ16 Οοεῤεί 15 δὴ ἀ{:- 
ζογίρας το» 1.7.) οὐ ἴῇ6 ρῥδδές Ἠὰ5 
ἰουμᾷ 1{||6 ἔδνοισ, Τῇ ΨΕΙῪ 5ῃοσίεσ 
Δηα στοὰ βυσοϊηςξ 5ῆαρε ψὨΟῆ [ἢ 6 56η- 
ἴθ 6685 45511Π16 ἴῃ [86 ἘΡΊΞ511|6, 85 15 τι τη 
ὈΥ οὔα ο δαὰ ζ{Π}ῚῪ ἐχριοϑβδεα ἢῚ5 
τπουρῆῃϊ εἰβενῆογα ἀπὰ ψὰς ἢν ἀϊδροβεά 
ἴο οσοῃίτδοϊ Σἴ, πΔΚ65 ἃ οδγείιϊ γτοδάοχ 1η- 

ὙΟΓΥ οὗ ΗἰΐΞ Ἑαΐίπεσ. δ νῆο δΒαίῃ ροὶ ἴο 
Ὠϊγαϑοὶζ τ[ῃς ψογὰ οὗ [εἐϑὺ5 (1 οδη 1. 5) 15. αἷϑοὸ 
ΑΌΪε ἴο οᾶτ Η!5 νεῦγ 5ιΐδθσηος ἴπαὶ ἢδ τηδῪ Ὁς 

τίεςϊ, [ῃαϊ Ὠδ τᾶν δοὶ [Ὠγουρῇ ἢ15 βρεεςῆ, δηᾶ 
Κηοόνῃ ὈΥ͂ Ὠὶβ 5:|]Ίεηοθ. Νοιίῃιηρ ἰ5 δὰ ἔτοτῃ 

(ἴῃς 1,οτὰ, Ὀὰϊ Ἔνθ Οὖγ βδοογοῖβ ἃ. ὩΘΑσ ἴο Η πὶ. 
1,εἴ υ5, [πετείοις, ἀο 411 (πῖηρο, 848 ἰὴ Ηἰϊξ ῥσε- 
Βοῆσα ὙΠῸ 15 ἀνε! της ἴῃ 15, (Παὶ νὰ τᾶν Ὀδ 
Ἦ!ς5 ἴδτηρὶς, ἀπά Ηδ τὺ Ὀ6 ἷἱπ ὺ5 οὖν αοά 
(1 70}. 11. 14, ἵν. 4; οἱ ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵν. 
17; ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ἵν. ο), ΨὨΐο Ἠξς 
ῬοΙῊ 15 πὰ ν]] ἀρρεαγ Ὀείογε ουὖὐζ ίδος ᾽ (1 [οῇπ 
1, 2), ὙΠῖς ἰβ ἀθορὶγ ᾿ηϊοσοϑιίηρ ἃ5 σοπΐησ 
ἤτοι οὔθ Ψῆο τηυϑὶ ἤᾶνο Ὀδεῃ δ Ερθεοϑβιβ στῇ 
51 ]΄ὁΠη, δηὰ ψῆο νυτοῖς ῃοΐ ΥΕΥΥ͂ ΤΊΔΤΥ ὙΘΔΓ5 
δῇεσ ἴῃς ΑΡροβιϊὶςο᾽ 5 ἀεαίῃ. 

1 Ἐὸρσ 5: Π}}Πυῖεἶθ5. ἰὴ ΤΠ Θο]ορίοαὶ ἐπουρὮϊ, ἔεεϊ- 
ἴηρ, δηά ἰδῆρσιαρε, θοΐννεθη ἴῃ6 ΑΡοσδῖίγρβα δηὰ 
νὴ τ Εἰγοὶ Εριβι]ς οὗ 81 ]οῆῃ, δες Νοίες οὐ Εδξνε- 
τ ἢ 

 ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΒΌ ΠΟΙ νΟΙΥ ἔεοὶ τπδὶ (6 Ῥγοςθϑ5 τημϑῖ δ 
ΙΟνΟΙΒΘα, ΒΥ ΨΕΙΥ ἸΏΔΩΥ ἢ ἢ85 δε 
Ἰοοκβοὰ Ὡροῇ 85 δὴ ἐπεγωϊεαζ ζεπ67 σαορι- 
2αηγύιρ 1.6 σοσρεί. 

ὙΒΘΙΠΟΙ νὰ τὲ ἴο Ἰοοὶς Ὡροῇ ᾿ξ ῥτὲ- 
ΟἸΒΕΙΥ 845 ἴΠ15, ἃ5 ἃ 20 βῥί, ΟΥ 85 ἃ 
Ξ2γοΐαες ἴο ἴῃς οβρεὶ, ταν Ὀ6 ταῖποσ ἃ 
αιοϑοη οἵ ποτάς. Βιβῆορ [Γιρπίίοοί, 
ΠονΟνΌῚσ, 5ῆθνν5 ψιτϊῃ ὑηγινα  ]οα οἸ]ΘΑγηθϑς 
[Π6 τραϑοῦϑβ [ῸΓ σοῃϑιθυηρ 1 ρΥδΟΌΟ Δ] ]ῦ 
ἃ 2οείΣΊρέ', 

[τ 5ῃου]ὰ 6 τειηοπιθογεὰ ἴπαὶ ἴδε 
(σοβ5ρ6ὶ νὰ σία, Ἡρδηςς ἴῃς βυάάξη 
(ΓΔ !οὴς; ἴῃ6 ραββᾶροβ δἱ 16 οἷοβε 
ΠΟΘ [Π6 Πδιταῖοσ ἰοοκβ τοναγᾶς ΟΥ 
ΤΟΥΠΩ͂ ἃ ρτοὺρ οὗ ραιπεογθαὰ ψιτηδββοβ᾽. 
τ αΙ]δίεϊγ αἴεσ τἢ6 βίο [15], 
σοΙΏα5 ἰἰ5 2οσίδοῦ ῥί, τὰ ἴῃ 6 ἴογπὶ οἵ [ἢ]5 
ΕρΙβ!!θ. ὍΠα υ8ς6 οἵ [6 Ρ]υγΑ] 1 ηΚ5 ἴῃς 
αἶοβε οὗ ἴῃε (σοβρεὶ ψπ τῆς Ὀερίηηιηξ οἱ 
τῆς ΕΡί5118. Τῆι, [η6 ἢγβὲ 1 π65 οἵ ἴῃς 
ἘΡΊ5116 ἀγὰ ἴῃ Βαστηοην ΜΠ, δηὰ αἰ γεοι]ν 
Ταίοσ ἴο, ἴῃς ἤγϑί 1165 οὗ (6 σοβρεὶ, 

Βιῖ [ἢ15 νίονν, ἀεπνοα ἴτοηὶ ἃ ᾿ῃποτουρῇ 
ΔΗ ΣΡ αγ]4] σοτηρδτγίϑοη οὗ ἴῃ ἘΡίϑ5ι]ς 
δηα (ὐοβρεὶ ὈΥ {ποι βεῖνεβ 15 ΣΟΙ ΛΑΓΚΑΌΪ 
σοηβιπηεα ἴῃ τῆς νΕΙῪ δησιθηῖϊ ἔγαρτηεηῖ 
οἡ ἴα (δηοῦ οὗ ἴδε Νεν Ταϑίαπιοηῖ 
Κπονῃ δ5 ἴῃς ὕαμομ 7ωγαίογίαημς. ΤῊΣ 
ἩΓΠΕΓ δᾶ γ5, “ΕΟυΠΉΪγ, ἴ[ῃ6 Οοβρεὶ οἵ 
7. ἔτοιῃ διηοὴς ἴθ ἀϊβοῖρῖθβ. Ηϊθ 
ἔθ ]ον ἀἸβοῖρ]ο5 δηᾶά ΒΊ5ΠοΟΡρ5 Θχῃοσ πε 
ἢϊηλ, ἢ6 5414: “Εαβὶ ὙΠ τὴ6 ἔσο ἴο- 

δ 15 ποῖ δΡΕΙ φγοίποε τεΑ}] ἃ “οτίτεγίῥῥ ἴῃ 
νου  ὴρ Ὀυὶ 2ονίέον ἴῃ ἃ νοϊυχηδὺ 

3. ὃ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν... ἵνα καὶ ὑμεῖς τισ- 
τεύσητε (Το χὶχ. 35). Ταῦτα δὲ γέγραπται, ἴσα 
πιστεύσητε... καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε (χχ. 
31). Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν... καὶ 
οἴδαμεν κ. τ. Δ. (χχὶ. 24). 8:1 [ὁὍῃη ἴὰγξ ἀοντῃ ἢἰ5 
ῬεΏ, ΟΥὁ σεαϑεβ ἴο αἰςῖαῖθ. Ὑἢς Ββῃορβ οὗ ἀϊ5- 
εἰρ]ε5 Ψ)Ο μάνα Ὠεασὰ οἵ τεδά, δῖ Απάσευν ρτὸ- 
ῬΔΌΪγ (γευείαζμηε ἐξέ ΑΙ πόα ἐα 42οείοζεΣ. " αποῦ 
Μυγταίοσ.᾽), δῃὰ πὸ τοδὶ, νυχὶῖο ἴμ656 ἔδυ πογάς, 
{115 βίηρσία ἰοστηυ]αϊεα ἰοχί οἱ δ(εϑίδτίοη, Ἰδέ 
ἴῃ ψν. 25 ἴῃς διμαπυδηβὶς (οτ Ροβϑί ᾽ν (Βς Αροβίεὶ) 
τεΐιττι5 ἴο ἴῃ 5ἰηρυ]ατ--- ἴ Ξυρροβα.᾽ ΑΔ ἰπίετ- 
ἐβίηρ {Πυ5ἰταίίου οὗ (15 Κιπὰ οἵὨ ἰδϑι τ ΟἿ  ἴ0 
δι ὨδΙγαῖϊνα ΏΔῪ Ὀ6 Τουηά, ἴῃ ἃ βοτιο δῖ πίστι ἶλτ 
ίοττη, ἴῃ ἴῃς βἰηρσιίασ Ὀοοῖς ἩΔΙΟΝ ἴοσ οδηϊυπεβ 
ψὰ5 διηοηρθὶ ἴπε τηοϑῖ ροριυϊασ πὰ Επτορέ.- 
Μᾶτοο Ῥοΐο βρεαὰκβ [πγουρδοιϊΐ ἰῃ ἴπε ἢγχδὶ ρεβοη 
---λ᾽ Βυϊῖ ἴῃ [δ ἰαςῖ βεηΐεπος ἰδῆς ϑϑοσειασΥ ἴο 
ὙΠοπὶ ἢα ἀϊοϊαϊς σίνεβ ἢὶ5 αἰ(οβίαιτίοη ἴο ἴδε 
{γαἢ οὗ ἴῃ6 ψνῃοΐς πατγαῖνο. Με Μυστὰγ-ἰδε 
ἰγδηβίαῖοσς δηά οἀϊοσ-- -τοτηατῖκ, “ὙΝ α ΤΩΔΥ͂ οὗ- 
56Υ6 ἃ οὐυτίουβ οἤἴδηρα ἰη ἴῃς ἰᾶσὶ βεμίεῃσεν ἕγοσι 
πε ἤτοι ἴο ἴῃς τὨϊγτὰ ρεύβοη. Τῆΐβ δτίβες ἴτοτι 
Ἐλυβιϊοϊαη 5 τε τ τηρ α5. ἀπ ἃτιδηυςηςὶ5, ἴἤκη 
ἴῃ πὶ ονῃ ρεῖβοη." (" Ττανεὶς οἵ Ματῖοο Ῥοίΐο, 
ἙΔΙΩΡΟΓΡᾺ Οδρϊποῖ 1ἰῦταγγ, Ρ. 361.) 



ΤῊΕ ΕἸΚΘῚ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ἸΟΗΝ. 

ἀὰγ ίοσ ἴτε ἄδαγϑ ; δπὰ ἰδεῖ τι5 161} οὔθ 
δηοίθοῦ ψῆαϊΐ 5}.4}} βάν Ὀθθη στονρα]οά 
το ο80ἢ,᾽ ΤῊ 5άπηα ὨΙρῃϊ [ἴ 5 τανθαὶθα 
10 πάγον ἔζοπη διηοηρ ἴ(ἢ6 ΑΡοβίϊ65, 
ἴδαῖ Ὁγ ςσοηβεηϊ οὗἉ 411 [ἢ 5ῃου ἃ παιταῖθ 
}} (Πηρϑ ἴη 1πεὶσγ βιοδα. ἀῃηά {ῃεσείοτε 
(οι ἐά ἢ Ο5Ρ6] Πᾶς ἃ ἀϊβετγεηΐ βἰασι- 
Ἰηρ-Ροϊηΐ, ΤΏΘΙΘ 15 ΠῸ νγδίίοη ἔοσ [6 
ἢ οἱ ὈΘ6ΙΙΟν σβ, δῆσθ ΟΥ̓ οπα ονοῖ- 
τυ ησ ϑριγῖ 411 [ΠΪηρ5 τε ἰο]α ἴῃ 4}} ἴῃ 8 
Οοθρεὶς οοποοσηης ἴῃς Ναανγ, τῆς 
Ῥαββίοη, [6 Ἐδδυγγθοίίοη, ἴ6 σοηνοῖβϑα- 
ὕοη οὗ ἴῃς τὰ ἢ Η15 ἀϊβοὶρ]65, ἀπά 
Πρ ας Ηἱς ἱνοίοϊἃ Αἀνεηῖ---ἰῆς 
ἤτθῖ, 85 Ης 15 ἀδϑριίβεα ἴῃ Ηἰϊς Ὠυχῃ}}18- 
ὕοῃ; ἴ[ἢς βεςοηά, 8ἃ5 Ηδ 15 οοῃϑρίσυοιβ 
ἰπ ΤΟγὰὶ φίοῦυ πιο ἰ56 πιυτο. ΥΥ̓Βαῖ 
ΜΟΠΩΘΙ Ἰς 1ἴ, [Π6 ΠΏ, 1Ε ΤΟἤἢ 50 σΟὨΒΙΔΏΓΥ 
ὑπηρς [οτιναγὰ δας οὗ 656 ΤΠ] ηρϑ ἴῃ ἢ15 
Ἐρίβ:]ε5 ἴοο, βαγίηρ ἔοσ ὨϊμβοὶΓ 4]50ο--- 
ἐπῆδλὶ νὰ αν 5δθθη ΜΠ Οὐὐ αγὸ5 δπά 
πεατὰ νι ΟἿσ δᾶτϑ, ἀηὰ οὔγ παπᾶς ἤδνα 
μΑπα]οὰ, {π656 τϊηρθ  ἢᾶνα νι τθῃ 
πο γοι! ̓} ΕῸτΤ [Π18 ἢς ῥγοίδϑβϑϑ Ὠἰσβοὶ 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἃ ὈΘ ΠΟ] ἀδγ Ὀιϊ ἃ ὮΘΑΓΤΕΥ 4]50-- 
ΠΔΥ, Δηἃ ΓΠΘΓ ἃ ὙτΟῚ οὗ 41} [06 τηδῖ- 
γε Ιου 5 {πηρβ οὗ ἴῃς 1,οτὰ ἴῃ οτάογ'." 1ὶ 
Π|} ΡῈ Ὀεϑὶ ἴο ἰεῖ Βίϑῃορ 1ἱρπιίοοι ἄταν 
ἐς οὐγη ἱπέθβγε 6 ἴῃ ἢἰβ οὐ γοτάβ. 
“Ἱ 9514} μβᾶανῈὲ βοιηδιῃΐῃρ ἴο ϑΥ͂ 

ῥΓΕβθηΪΥ δοους τῃ6 σοἰϊποϊάεποθβ ψ] ἢ 
ῬΑρίᾶβ ἴῃ 15 ρᾶβϑαρθ, ΕῸσ [26 τηοσηθηΐ 
Ϊ γίβῃ ἴο 81} αἰϊεποη ἴο ἴῃ δοοουπὶ 
προ τὰ 6 Ὑτίτεῦ ρῖνεβ οἵ [Π6 οτρίη οὗ 
δὲ Τομης οβρεὶ. ὙΠΕΙῈ ΤΊΔΥ Ὀ6 50ΠΊ6 
ἰεροη ΔΓ τηδίϊεῦ τηϊχεὰ ἀρ τ τῆς 
ἀζζουηῖ ; ἴῃ6 ἱπίογροβιοηῃ οὐ Αηάσον 
λη ἴῃς ἀτοάτη οὗἨ ΟΠ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ ΤΩΔΥῪ ποῖ 
ἴανα θθθ Ὠἰ βίου! 8] ἔδεῖβ ; Ὀυὶ ἰϊ5 σε πεσαὶ 
ἱξΏΟΓ ἄρτεαϑ για ΚΑ ὈΪΥ ΜΠ ἴῃ 6 ΤΟ5118 
Πεϊάρὰ γ δὴ δχαπιϊηδίίοη οὗ [ῃς (οβρεὶ 
5}, Ὑδῖ 1 τηυδῖ 6 τεορατάθα δ5 
ΔΙΟσοΙΒεῦ ἱπάθροηάθηι, ΤῸ ϑῦρροβε 
οἴμετῖςε ψουἹὰ Ὀ6 ἴο δβοῦῖθε ἴο [πε 
ἘΠΙΕΣ 1 ἴῃη6 ββεοοπά σθητοσΥ δ διηουηΐ 
ο[ «πῦς8] ἱπδίρμς δηᾶὰ ἱηνεϑρατίοη 
ὙΠΟ που] ἀο πὸ ἀϊβμομουσ ἴὸ ἴῃς 
δπείροηίῃ. Βαϊ [Π6γ6 5 4150 δποίπεσ 
βοηϊ οἵ ἱπηροτίδηςσε ἴο ΤῊΥ ἱπιιηεάϊδίε 
ϑι ες, 7ε τυγίζο ἀείαολες δε Σἶγεΐ 
Ἐριμὶο ὁ 5! γράπ γον ἐᾷς ϑοοομά πᾶ 

γι, απα ερρπρεῶς ἐ! το 2146 Οοεροί. 
δεν ἀε ἀρισοζ, ΟΥΓ τορι φαγί ἀπίλο- 

: εἰς τς Αποῦ. ἂς σδποης 8. ϑουρίυγο, 
Ἀσαϊα, " Ἀεϊφαΐας 94. Τόοηι. 1. 394, 395, ἢγϑὶ 
οὐποᾷ ὉΥῚ Μυταίοσί, “Απιίᾳ. [τ]. Μεά. 2Ξνὶ.᾽ 
Τοσι, 1Π. Ρ. 854, Ὠ᾿βοετῖ. ΧΙΙΠ. 
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γίΐν τολογε ἦς εορῥεκα, τυροῦ ἀῤῥέα 20 
ἤσυέ πρε ὦ τ:αρμ ΟΣ τ τολτοὰ 1 οὦ- 
γρρίσα τὲς δοείζοη"." 

ΤὨυ5 ᾿πίοσηδὶ δηαὰ δχίοσηδὶ ον άθηςσα 
ΑἸΚα Ῥοΐϊπὶ ἴο [Π6 [ποτουρῇ δηά :τητηθ- 
ἀϊαῖα σοηηθοϊοη οὗ ἴῃΠ6 Ἐρί51]6 ἢ τὴ 6 
(οθϑρεὶ, δῃᾶ ἴο [6 ΘοΟΙΏΠΊΟΏ Δι ΠΟΥΒὮΙΡ 
οὗ ἴῃ6 ἔνο ἀοσυχσηρηΐϑ. 

(ὁ). ΤῊς οοππεοῦοῃ οὗ ἴπε ΕΡ 5116 
δηἃ Οοβρεὶ νι ΕΡἤδθυβ δῃηὰ Αϑια 
Μίπου, δηὰ νι τῆ6 οἷοθα οὗ 186 ἔχει 
σΘΠΌΣΥ, 45 Ὀδδὴ δἰζοϑιοα ὈΥ͂ βαἰϑίδο- 
ἸΟΓΥ ἀτριυπηθηΐῖβ, ν ὨΙΟὮ Ιἴ 15 νγ}6}} ἴο τϑοδ- 
Ριτα]4ῖ6. 581 70}π5 σεϊδίίοη ἴο ΕΡἢδϑβιιβ 
15 ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΪΥ 10]16ἀ 1 1.6 ἴἤχοα ορβϑη- 
Ἰῃ ομαρίειβ οὗ ἴῃ 68 Αροοδῖγρβθ, ψῃδί- 
ΘΝΟΥ Υἱὸν 15 ἴάκοη οὗ {6 οτρίῃ δηά 
σμδγαςῖοσ οὗ [δῖ ψοηογ} ὈοοκΚ. ΤΕΣ 
θὲ ὅι ]οῃη᾽ 5, ἴῃ6 αυδδίίοη 15 ἀεδοϊάοα, 
1 τὸ 6 βρυποιιβ, [6 {οτροσ κηον τῆδὲ 
δὲ [οΠπ᾽ 5 ῥτοϊοηρθα χοβίάθπος ἰὴ Αϑίδ 
ΜΊΠΟΥ ψὰϑ δῃ δοοιβαϊεὰ δηὰ δοςοορίοα 
ἴδοϊ ἴῃ ἴπ6 μυτοῦ. Ετοπὶ 51 [ἢ ἴο 
Ιγϑηβυς, τπσουρῃ Ῥοίγοαῖρ, Ομ ϑίδη 
ὈΔαΙΌΟΩ ροο5 οὐ ψημουΐ 4 Ὀγθακ, 1ὶ 
15 Ποῃηροβοα οὗἩ ἴνο τἱηρβ ΟὨΪΥ, Ο]ΟΒ6ῚῪ 
Μο]οα ἰορεῖποσ, δηα οὗ δάἀδιπηδηϊης 
βίσεηρίῃ. Ῥοϊγοταῖθβ, ΒΙβθορ οὗ ΖΞ φΖέξως, 
ὙΠῈΡ ῬΧΤΟΌΔΟΪ Ὡοΐ τυοῇ τοτα ἴηδη 
ΕἸΣΠΥ γοᾶτθ δίϊεσ {πὸ ἀεδίι οὗ 81 Το ῃῃ, 
5068 Κ5 οὗ ἢὶ5 ὈιιΠ4] δὲ ΕΡβδθϑιιβ. ΝοΊσ ἰ5 
[015 411. ϑρθοϊδὶ ἔοστηβ οὗ δἰτοσ, ἔόσσεβθθῃ 
ὉγΥ δὲ Ῥαὺυ], βοαϊίϊπηρ ἴῃ [ἢῆ6 ΨΕΙῪ δἱσ οὗ 
ῤλεσμον, Καονη, 45 σΟΓΔΙΩΪΥ 85 Δηγ- 
τὨϊηρ οὗ [ῆς Κιηά σδη Ὀ6 Κπονη, ἴο μανα 
δοαυϊγεα δὴ δῃοσιοιβ ἀδνοϊορηηδης ἴῃ 
“4:5 ΜΠ ι07 τοπατὰβ [6 οἷοβα οἵ ἴῃ8 
ἢγϑι σοητγ---ἰῆε ΠΟΓΘ5165 οὗ (πη ἢ 5 
δΔηα οἴποῖβ, ἀοκοῖῖς δπὰ ἀμα]ϑῖς ; [Π6 
ΝΊΟΟΙΑἰ ἴδῃ ΠΟΓΘΚΥ ; σογίδι ἢ ταγϑίῖς ἔουτη5 οὗ 
ογθηῖαὶ τηδρῖο---ᾶῦα, Ὀθγοηα 81} ται] οῇδὶ 
ἀουδῖ, τοίεττεά ἴο ἴῃ [ῃ6 ΕἸγβὶ ΕΡρίϑι]6 οὗ 
δὲ ]οῇη, Βυΐῖ τῆς τεοίθσγθηος ἴο Ἰοσδὶ 
ἸΘΙΓΘ5165 1ῃ Ἰοςαὶ βῇδρεβ αδἰίεβῖβ δῖ [οῃη 5 
Ἰος8] Ἰηΐοσεϑῖ ἢ Ααϑὶὰ Μίηοσυ. ΕὙΣΠΟΓ 
511}, δυο εν ἰηαϊοδίίοης ἃ5 ΔΡΡΘΑΥ 
ΟἸΘΑΣΪγ ἴο [Π6 διίϊθπιίνα ἐγ οοἰποϊάδ 
Ρουθ γ σι δὴ λεείαη αἰτιοβρῆοζα. 
ΤῊΣ τηγϑῦς ἃν, ἴῃ6 αἰϊοκεοηϊηρ οὗ 
ΒρΪπίυαὶ 116, [6 βίδηρ ὶ ΟρεηΙηΣ 
δἰιταρβεβ ἰηἴο [Π6 5ριτις νου], ἴη6 οοτὰ- 
τηῦηοη ἢ βυρογηδίυγαὶ ρόννοῦβ,  ΒΙΟἢ 
ϑοπρίατα δηα ἢ ϑίοσυ ΑἸ} κα σοπηδοῖ ΜΠ} 

1 ΒΙβμορ [ἰρῃίίοοί οη " ϑυρετηαίαγαὶ Ἐς] σίοι᾽ 
ἴῃ “Οοπίθιροσαυ Εενίον᾽ (1878, Ρ. 837). 

3. Αςἴβθ χχ. 20: Σ Τίτω. ἱ. 4) Υἱ. 20. 
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Ἔρλεσμσ, ἅτὸ Ῥογοθρ]6 ἴα τὰ6 Ἐρίβε] 6", 
ΤὮς ρΠ Πττογηρ δηαὰ τηλρηϊβοθηΐϊ ὑνΟΥΒὮΡ 
οὗ Ξήσςι5----ἰὴς ἤἥστος ἀορτηδῖῖς αηά 1ἴη- 
τοϊοτδηῖ ἸαοϊαῖτΥ οὐ ἴῇ6 ἐμ οὗ τῇς 
᾿πᾶρε οὗ Ατσίθτηϊδ᾽, πιδάς οὗ Ῥοχνοοά 
ΟΥ νίηθ, ὙὨΙΟ. ννᾶ5 οδα ἴο ἤανα 14]1|6 ἢ 
ἔγολ ἤοάνθῃ, ἴο πᾶνε ἰαϑιεαὰ τῆγουρῇ 
ΒΈν ἢ γαϑίοσδί!οηβ οὗ ἴῃ6 ἰδρὶς, ἀπά ἴο 
Ὅδ Θἰοτηδ)---σῖνα οτος ἰο τῆς ο]οβὶπρ 
ψοτάς οὗ [6 ΕἸτϑὶ ΕΡ 5116. ὙὝες δρδῖη. 
ΓΠοΘ6. ρϑιβοῦδὶ οἰσουχηβίδηοοθ, ψὨΙΟῆ 
Θβ8Ρ6 ἔτοτῃ ἴΠ6 τηοβῖ σειϊοεηΐ ἀοοσιτηξηῖ 
--ἰτῇοϑα ἴτὰϊῖβ οὗ δε] ηρ δηα οἤδγαςῖεσγ 
ὙὮΙΟῚ να ἀϊνίηὸ 85 )͵1ἷῪα Πδης Ἰῃ [ἢ 5:16 ης 6 
οἵ ῥτοϊοηρβα οἴυθαν προ ἴμ6 ψογὰβ 6 
Τον ΓΟ ---ῬοσίθοιΥ δῖ ᾿ηῖο ἴῃ6 ττδαϊ]οὴ 5 
οὗ τῆς ΟΒυτοὶ αρουῖ 81 [Ομ 5. ΠΙ5ΙΟΥΥ, 
ΜὮΏ16 ΤΟΥ τα ἴοο Ἰαΐεηϊς ἴο πάνθ 51ιρ- 
ξεϑῖεα [Πθηὶ. 

Απὰ πεῖ ψὰ δηΐατρε ἴῃς οἶσγοὶα οὗ 
ὙΠ655 50 85 ἴο ἱποϊθάς ἴἢ6 ϑεοοῃά 
δῃὴὰ Τηιὰ ἘΕρίβιίεβ. Ἐνεν οπῦς οὗ 
ποία μᾶ5 Μὴ (μας 4}} [ἔσχες ΕΡ βι165 ἅγὰ 
[ῃΠ6 ψγοῦκβ οὗ δὴ οἷά πιδὴἷ---ἃρονε 4]]} 
[ἢο86 πο δοοῦυβα ἴθι οὗ δ΄ 56}}}]6 ᾿ϊεσα- 
το." ὙὉὍῃα οδαγδοίθπ βίος οὗ οἱ δἂρα 
8.6 ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ τηατκοά ἴῃ ἰῃ6 βεοοπὰ δηά 
τηϊγὰ ΕΡΙ51165. Τῆς ἰτεαυθηῖ Σαρϑ. ΠΟ ἢ 5 
οὗ ἴῃε ἔτβὶ Ερίβε]α, τΏ ΕΓ ρογνάβίοη ὈΥ 
1ῃ6 5αὴθ 1645 δπὰ ᾿ἰδηριιασθ, τδΚα 5 
ἴδε] τηαῖ νὰ ἃζὰ 1ἰϑδίθηϊηρ ἴο ἃ νεῖ οἷά 
τδΔη. Τα ἤτεβ οὗ γουτῇ δηά σηδηῃοοά 
ἤᾶνα Ἰοὴξ ρᾶϑβεί, αδα Ὀυγημθα ἀνὰν 8]} 

Ἱ Ἑρδεβ. ἱϊ. 2ο---221, νἱ. 20---21; Αοἴβ χίὶχ. 
1---8, 11--π|ὸ; ΕΡδ65. ἰ. 13, 14, ἷν. 30; οὗ, 
1 Τομῃ ἱ. 10--- 27. 

2 Νοῖε τῆς σοτηρίδοεηΐ δηὰ ππαυοϑιοηϊηρ Ὀϊρο- 
ἘΥ͂ οὗ {Π6 Ξεοτείδγυ οὗ [Π6 οἰ γ-σουπηςοὶ! οὗ ΕΒ βὰβ 
---" βεείησ τῃαϊ τῃ6δ6 τηϊηρς σδηποῖ Ὅς βροόκεη 
ἀραϊηβι" (Αςἰβ χίχ. 36). Τῇῆε τὸ διοπετές (5ς. 
ἄγαλμα, Ὁ. 35) σαπηῃοῖ, ρεΙμαρβ, τ ΔΌβοϊυϊα 
ςογδι ΠΥ Ὀς ἸΔΘπ ΙΒ 6α ἢ [ἢ παρὸ οὗ Αὐιθι 5, 
ἀεϑοσθοα ὈΥ ΡΙῺΥ (ἡ Ναὶ. Η!5ι.᾽ ΧΥῚ. ΧΧΧΙΧ.). 
ΡΙΙΏΥ βαγβ παῖ ἴῃς δγιῆσον οὗ 1ἴΠ6 ἱπιᾶρε νγὰϑ 
πδηιοὰ ὈΥ βοῆθ. (Τῆς νατίουβ πδεβ ρίνθῃ ἢ 
αἀἰβογοηὶ οἀά. βεολ ἴο δ τοῖα ριι65565.} ΤῊϊ5, 
οἵ οουζβ6, ννου]ὰ Ἔχοϊαάς, κ( Ἰοζαν Ὀεϊονεά, (Π6 
ἰάοα οὗ ἴῃς ἴασε Βανὶπρ “ 14]16ἢ ἔγοτῃ ἢδανθη." 
Βυὶϊ ΡΙΩΥ 2ο»εῖὀέν Ὠἰηῖα δὲ {πε Ἰερεπά οὗ ἃ τηυςὴ 
στεδῖεσ ὙΠΠΉΝ, Αἱ 411 Ἄνεηῖ9 Ρ] ηγ᾽5 δηθο- 
ἀοῖς νοὶ} 1Π᾿υδιγαῖος ἴῃς ἸάοϊαίτΥ οἵ Ἐρῆεβιιβ. 
(8ες ἴῃς ἱπίετεϑιηρ αἰδουπβίοη δηὰ ποίδ5, Ρ] ΠΥ, 
“Ναῖ. Ηἰ5ι.᾽ Νο]. ν. Ρρ. δύὄοφ--26ο07, 6}. 
6. Βτοῖϊοσ. συ Νοῖ. γαγ. 1826.) 

8 ες. ΜΙοδδεῖϊβ, "Ἰηϊτοὰ. Ν. Τ.᾿ 111. 304--- 
ΜαΥ νὲε ποῖ δα ἃ πὸ Αροβι!ε᾽ 5 ἶονὲ οἵ τῇς 

2έγκεί ἴεῆθα ἰῇ βρεακίηρ οὗ ἴῃς τερεηεσζαῖς 11{6 
(ι ]οδη [1}.. 9, ν. 1, 18) Ὧ5. ΔΈΟΙ ογ ἱπαϊσδίίοη οὗ 
δῃ ἀσρεὰ (ΠτΞτίλη ὁ Ηξς ἰοοῖκβ ἴο ἃ ργοβθηϊ 5ἰαϊα 
45 ἴῃ6 τεβϑαὶὶ οὗ 4 στοαῖ δοὶ ἴῃαϊ 15 ραβί----τν ῃαῖ 
Ὧ85 ἰαϑίςα ἰΙοῃρ δῃὰ ννεᾶῖβ ννεὶ]}, 

ἹΝΤΕΟΘΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴη [6 8011} τῇδί 15 ποῖ τηδάδα οὐ δϑθεϑίος 
---4}} τῆλ οδῃηοῖ "ὸὲ τεάμπςβα ἴο ἴπε (εν 
Ιάεα5 ψὨϊοἢ μαναὰ Ὀδθη ἴῃς ἀἰϊγεδοΐοιθ οἱ 
τῆς 116. 81 [δ νν85, ροββιῖγ, Δῃ δχ]ὲ ἰῃ 
Ῥαΐμηοβ, δηα ἀοόβραϊοῃοα τ[ῃς βχβὶ οἵ {Π|686 
Ὅνο 5ῃογί ἰδίζεῖβ ἔσο ἱἤεῆςσθ. 8116 πὸ 
δηοϊθηΐ Ἡτιοῖ, 85 ΜῈ ἢᾶνα 566, δνεῖ 
Ρἰαςεα τς σοβρεὶ ἀπὰ ΕἸσϑὶ Ἐρίβε δ οὐ: 
51ϊἀὁ τὴῆ6 οἴτοὶα οὗ Ερδδϑυβ δηα δὴ [ηὔ- 
τηαία τοϊδϊίοη τ τῇ 1ἴ, Ορὶηο νψγ85 ἀἰνι θα 
ἃ5 ἴο ἴῃ βροῖ τοίη ψΠΙΟἢ ΤΠΘῪ ᾿5ϑυεί. 
ἘΡΒδϑιβ νψᾶβ, μάθε, ρεῆθσα! νυ δοοοριθά 
(α5 ἴο ἴῃς 6ο5ρ6}}), θυϊ Ῥαίπηοβ νϑ5 
τοθηποποα ὈΥ οἴπεοιθ. [Ἷ}ἢ τς ναὶυ- 
ΔΌΪ]6 βυπορίοδὶ δριίοτας οὗ ἴῃς ΟἹά δηὰ 
Νεν Ταβίδιηθηΐϊ (ὙτοΏΡῚῪ διιθυϊοά το 
ΑἸ 4Π45115) ἃ ϑἰδίεηθῃϊ 15 τηδᾶς σ ΠΟ 
ΔΡΡΘΑΙ5 ἰηϊοηἀθα ἴὸ σεοοηςῖα τῆς ἴπὸ 
δοσουηῖθ. “ἼΠΕ ΟἋὐοβροὶ δοοοσζάϊηρ ἴὸ 
]ομη ψᾶϑ ἀϊοϊαϊβα Ὁγ δίπι, ὅὲ Τόοῃη τὰς 
ΑΡοβι]α δπά ἴῃς Ὀεοϊονεά, γἤξη ἣς νγὰ5 
ΔῺ 6ΧΙ]Θ ἢ ἴῃ6 15]6 οἵ Ραϊπηοβ--- δὴ γγῶϑ 
ῬΟ  5ηθα δὲ Ερἤδδθυβ ὈΥ τῆς ϑϑῖης 
τσουφῃ ἴἢ6 ἀρθηογ οὗ Οσδῖυβ τς Ὀεϊονεὰ 
ἔπθημα δηᾶ δοβρίίαθ]α τοοοῖνοσ οὗ ἴδε 
ΑΡοϑβίϊεβ, σοποογηηρ ΝΏΟΙα ῬΔ1] 4150 
ντοΐῖθ ἴο ἴῃ6 Ἐοιηδη95---ἰ δἴι5, πλὶης 
Βοβῖ, δηά οὗ ἴπ6 ᾿νῇοϊα ΟΒυσοῖ, καϊυϊεῖῃ 
γοιι ᾿." ΤῊΘ οδδγδοῖεσ οὔ ἴῃς ἢσϑὶ Εριϑὶς 
νου] ὍΘ σοπῃδιϑίθηϊ ἙΠΟῸΡΉ ἢ [}15. [π 
ταρῆς ψ6ὲ}} ἤανε Ὀδθὴ τυτιτῖθη, 845 ἴῃς 
βεοοῃὰ ΕῬΊ5116 τηυδὲ ἤᾶνθ ὕδϑη πτίτεη, 
ἀυπηρ βοιὴθ Ῥεποά οἵ βεραγζαϊίίοη ἤῸπὶ 
ἴῃς Ομυγοθα5 ονεσ ψὩΙΟἢ ἴῃς Αρορκιὶς 1π|- 
τηδαϊδῖεὶυ ρτεϑι θα, Οπα δχργοβϑίοῃ ἴῃ 
ἴΠ6 (τὰ ἘΕρίβεϊα τῖσῆς σετδΊ Ωγ δθεῖα ἴὸ 
δῖνε σοῃϑιογαῦ]α βυρροτῖ ἴο ἴῃς δοοουηῖ 
οὐ [1ῃὴ6 δυΐῃοσ οἵ Ὡς “ϑγηορϑ5ὶ5.᾽ Τῇε 
Ρῆγαβε--- δῃηᾷ γε Κκῆον ἴπαὶ οὖς τεοοτὰ 
15 πι6"--- τ ροϊηΐβ δου ἀθηγ ἴο τς αἰϊοϑῦπς 
ΔΡΡΘδὶ τοναγὰβ ἴπμ6 εἷοβα οὗ ἴῃς Οορρεὶ 
ψ ΠΟ ( αἰ ρα 5ηοα 10) δε 
νγὰ5 50 ἱπι|τηαῖογ οοηηοοῖϊο δ. ὍὨΕ [η- 

Δ 80 Ἰστϑηξρυβ, " Ηκυοβ.᾽ 11.Ο1; 80 δῖϑο ἴδε 
βυ ϑοριϊοη5 ἴο ἴπ6 ϑγγίας δηὰ Ασὰρ τἰσαῃοιδλιϊοῦϑ, 
οἰϊεὰ ΌΥ Ηρ, “Ιπιτοὰ. Ν. Τ.᾽ τι. 69. 

3 Τῆς οὐτιοὺβ τηληυβοσὶρι ἰῃὰ ἴδ οοηγεῆὶ δὲ 
Ῥαίπιος, οοηίδί εἰσ ἃ παγγδῖϊνε οὗ ἴῃς ᾿οΌΓΝΕΥΚ 
οὗ 81 [οῇῃ ἴῃ τῆς ἰβἰδηά (Αἱ περίοδοι τοῦ θεολό- 
γου), ἀηά αἰ δυϊεὰ το Ῥτοςῆοχις, οἷς οἵ ιὶ5 ἀϊ5- 
οἴρ]65, ἢδ5 οἣβ βεοίΐοῃ οὗ βδοπῖα ὑδδυῖὺγ δηὰ ἱπίει- 
οϑῖ, ΙΓ ἢ τ6}15 ον τς Αροβιὶς Ὀείοτε ἰεανὶην 
ίος Ἐρεϑιις ννὰβ τι γδοι ]ουϑ!γ ἰεὰ το ἀϊοϊδῖς 15 
οβρεὶ. Τα εχίταςϊ ἰ5 }}]Ὺ σίνοη ἰπ " Πεβοηρ- 
το ἐς 1ς ἀς Ῥαϊπιοβ,᾽ ρασ Υ. Ουέτη, ρρ. 27 
--3ι. 

δ Βοπίδῃβ χνὶ. 23. “ϑΥγηορ. 95. 5.᾽ γό. [Αν- 
Αἴῃδη. Ορρ. Τοαι. 1ν. 433, εὐἀϊϊ, Μίγψης.) 

4.3 Τοἢη ψ. 12.; οἰ. Ϊοδῃ χχὶ, 124. 



ΤΗΕ ΕἸΕΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΟΗΝ. 

γεοίογαῖα δαϊοη οὗ [86 ΟὨυτΟΝ ν85 τῃδϊ 
δὲ Ἰοῆη νγὰβ Ἔχ!θα ἴῃ (ἢ Ἰἰδΐῖθσ γεᾶσβ οὗ 
ἴδε τείζῃ οὗ Βοπδη (..Ὁ. 95---ο6)". 
ΤῊ 5μογ τείρτι οὗ Νεγνα ρσοσζηϊβδεά Ὀεῖζεσ 
ἀλγ ἰοσ ἴς Ουσοῦ. ΤῊδ ἀϊηρϑ οὗ [ἢ]5 
πο] τι 1 πδῖυταὶ ἴοσ δὲ ]οῇη ἴο 
αρῖεθ5 ἴο Κγσία ἴῃ6 ἢορῈ οὗ ἃ 5ρεεα ῦ 
προπηρ ἢ 

2. ἴὴ τἰῃϊς ρατὶ οὗ οὐζσ ἴδ5Κ 1 ΟἿΪΥῪ 
ΤΕΠΊΔΙἢ5 ἴ0 5ῃδνν ἴΠ6 ἱπηροτγίδηςε ἴοσ ἴδε 
ἀδίδπος οἵ δὲ Το π᾿ 5 (οβρεὶ οὗ ρταβρίηρς 
βπηϊγδε σοηπμεςίοη οἔτμα ΕἸΡΊ 51:16 ψ ἢ ἐξ, 
Τῇα σοβρεὶ οὗ ὅϑὲ Τοδη ψ1}} 6 τεσορ- 

26 ὈῪ 411] σοτηροίθηϊς ᾿πᾶρεθ 45 ἴΠ6 
ἕξηῖτο οὗ [6 (ΓΙΈ Δ ροϑιτ οι ; δηα Ἰη- 
ἀἰββο Ὁ] Υ οοπηοοϊοα πιὰ ἰδ 15 [ῃ6 Εἰτοῖ 
Ἐρίδιϊε οὗ δὲ Τοῆπ. 
Τῆς ἰδῖθϑδὲ δοςερίεα ἴδον οὗ υη06- 

Ἰενίηρ οὐ ἀοστα δὲ [6 ῥσγεβεηὶ ἀδίς 15 ἃ5 
(οΠ]οννϑ :--- 
Αδουΐ Α.Ὁ. 1:25 ἴῆς (Πυτγοῦ ἤτοι Ὠεατά 

οἱ ἃ τηγϑίεποιι5 ὈοΟϊΚ, πεταϊἀθα ΌΥ δῃ- 
ὈΘΠΠΟρΙ πα ψγ}6}} οδὶουϊαῖο ἴο δχοῖϊΐα 
ἴῃς ςυΠοκιγ οὗ ( Ὠχίβιῖδη8. Α ἔογρεσυ οὗ 
0504] 401} 7 τνᾶ5 ἰδ ποθ 45 ἃ ὑτα- 
οὐσδοσ, [6 ἀοουταδηΐ Κηόνῃ ἴο 0.5 45 [ἢ 6 
ἔπι Ερίϑς οὗ δὲ Ἰοῆη. ΤῊΐβ πλγ5- 
ἱεπου5 Ὀοοῖς νᾶ ποιπίηρ 1655 18 ἃ 
ΠΕ σοθρεὶ, ἄδθορεσ δηά τῆοστα ϑρίτἴυδὶ 
ἴδλῃ δὴγ οὗἁ 1ῖ5 ργϑάβοδοβθοτβ, ψῃϊο τγᾶ5 
δοϊἁ ἐπουρῇ Ἔνεπ ἴο σθοῦγ ἴῃ 6 ῥσδνίοιιβ 
Ἐνδηρσε οι ἴῃ 5οὴβ ποῖ υπἰπιροτίδηξ 
ΡΑΠΠουϊλτα, δηὰ τυ ϊοἢ ῥτοίθϑθθα ἴο 6 
πη τε ὈῪ (6 Ὀεϊονθα ἀϊβοὶρὶς οὗ 7 6ϑιι8. 
Τῶι τοοογὰ αδῆδοϊθα ἃ ψίάοσ δυϊ μου γ 
Δηὶ ἃ τηοῖα βρίπίυδὶ ἰοχίυσα ἴπδὴ ἴΠ6 
Παρ] Γ διταῖνθϑ, ΤΌΣΟ Οἡ ἃ ἰθνοὶ ψ ἢ 
Ογϊηδτγ Ἠυτηδ ΣΥ, τ Ιοἢ ΒΔ ὉΡ ἴο [15 
ὑης οοηνετίοα, 5βοοίπμοα, εἀϊῆοά, οοη- 
ἱξηϊοά, [6 Ξοιι]ὶς οὗ (ῃτγβιίδῃβ. 

ἴξ οδῃ βοδγοοὶυ 6 ἀβηϊδὰ [ῃδὲ ἴπ6 πεν 
ζ 6 ἤοτ Αϑίὰαὰ Μιποι---ἴγοσῃ 

ὁ “Οαλτῖο ἀδοΐπηο ἃπηο βεοιπάδτη ροβί Νεγο- 
δὴ ρετσεσυϊοηθῖλ τηονοηῖς Ποηχϊίδηο, πῃ Ῥαῖ- 
δὰ ἰπφαϊδηι τεϊεσαῖυβ 5ουῖρεῖὶς Αροοδὶ γρϑίῃ... 
ἰπιετίεςιο δυΐετα Ποπιϊ απο δὰ Νετνα ρῥτὶποίρα 
τη! ἘΡΒεθαπι." (5. Ηἰετγοι. " Οαι. 1Χ.) ΤὨΪς 
Ῥρυὶὰ πῆᾶκε 81 Το π᾽5 εχὶ]α ἴο Ῥαΐπιοβ Ἰαβὶ 17 οἵ 
18 τηοηϊὶς. 
δ ]οῆη συ. 11. 566 ὍΝ δ] οη, "Ὧδε ἴα σσογαῆοα 

ἄῃε ἃ [ Ἔνδησιϊο,᾽ ρρ. 211-13. επιοίτίας ἰ5 
[3 [οδα σ. 12) δποῖβεσ 1ἰπ|ς σοπηδοίίησ {Πε656 
ἔριφος τ Εάσεμσ. Ἐς ψὰ5. ΠΟΙΚΆΙΠΙΪΥ δῃ 
ἔξ ; Ὠδηδ, Αοίϑ χίχ, 24, 38... Α ἕδπιουβ 
ἀοτεσι οἵ (Ὡς πᾶτης νγᾶβ ΒΟΠΟΙΓΔΌΪΥ σοηπεοϊεὰ 
ϑὴὰ ἴδε οοπιρϊεἰίοπ οὗ ἴπε ἰειρὶς δὲ Ερμδβυβ. 
ἂγ ἐέῆλψντ: ἢς ἰ5 βαἰὰ ἴο ὕᾶνα Ὀδεὴ “βοζνιϑ 

᾿ ε Ἰϊνοά Β.6. 3425. ὅς “Ὠϊοϊϊο 
αἴ τεεκ ἀρὰ Βοιηδὴ Βιορταρῃγ, 8.ν. δ 
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ἘρΠεβιι5---οπθ οὗ ἴΠ6 ρυ]υϊαῖηρ δοί- 
Ὀεᾶὰς οἵ τῆς ἀοριμαῖῖις νερεϊδίίοη οὗ 
ΟὨ τ βδηϊγ. ὍΤὨδ ρδγίγ-βρίῖ, ψῃΪοἢ ἰ5 
ἸΠΒΘρΡΑΤΑΌΪς ἔστοτη δαγηθδῖὶ οοηνϊοϊίοη ἴῃ 
ΤΕ] ρίοη, δα ἰοὴρ αϊνιάδἃ (τσ Δ ῃ 5 
πηάοτ ἴ[ἢ6 Ῥδηηοβ οὗ νᾶύίουβ ΑΡροϑβί!θβ. 
Α ρτοὺρ οὗ ΟΒυτοῆεϑ, ραϊπογοάᾶ ἰῇ ὈγῪ τῃ6 
διάθῃϊ τι βϑίοσδτΥ ἰαῦουῖα οὗ δὲ Ρδιϊ, 
οἰαηρ ἴο ἴῃς ρίοτυ ψῃϊοῇ {Π6 γ ἔεἰς ἴο 6 
τμεἰγ τίρῃῖ ἴσοι τπεὶγ ἀϑβοοϊδίοη ἰἢ (ἢ 6 
τοδὶ Αροβίία οὗ ἴῇ6 Οἀδηῖο5. ΟἸΠΟΣ 
σΟΣΠ.Π11165 τὰγηθαὰ ἴο 8ὲ Ῥοῖοσ ἴῃ τῆς 
γνεϑῖ, ἴο δὲ 7δλθβ ἴῃ ϑγτῖα. Ὑθοῖα Μ6ΓΘ 
ποΐ 8 εν γῆ ΜΈΓ ΒΟΙΟΘΙΥ 76] οι5 οὗ 
τῆς τηονοιηρηΐ οὗ τπουρῆϊ δηὰ {δα]ϊηρ, 
ποῖ ψουϊ βοῆς ἰουημάδύοηῃ ἰπ ἴῃς 
ΒΥ πορίο 4] Ενδηρε  ϑῖσ, ψ]οἢ τηρᾷ ἴο 
ΤΑ Κα 81 Ῥεΐοσ ἴῃς Ῥγίηςα οὗ ἴῃς Αροϑβι]68. 
ΤῊ οχιϑιίης Οὐοϑρεῖβ, 85 1 βϑοηιδα ἴο 
ἴθι, αθοσάθα πὸ σουηῃζογροίβα ἴο ἰῃς 
Ρτοιθηβίους οὗ [ἢ15 νΠἀε]γ- αἰ υποα ῬεΙΠης 
Ραᾶῖῖγ. Α ρίοιι ἔταιιὰ νψϑ5 Ἰβογείοσε οοῆ- 
το ρἰαἰθα, οὗ ἃ ομαγαοῖοσ ψῃϊοῆ ψνουἹὰ 
Ὠοΐ 5ῆοοΚ [Π6 5 5Οερ. 1165 οὗ τὴ 6 ἀδγ. 
ΤὮυ5 ἔτοῦλ ἴῃ6 Οὐδουγγ ἩΒΙοἢ ρδίἢοΓ5 
τουηᾶὰ ἴα Ομυγοῦ δὲ τῃ6 οἷοβα οὗ [6 
Αροϑβίοϊις ἂρὲ ἴπετε ἰϑδϑυθὰ 4 Οοβροὶ 
ΠΟ Μὰ ἀεβηεα ἴοὸ οὈϊδίη ἃ ῥζγο- 
δηθηΐ ῥΪδοα ἴῃ τἢ6 5δογθὰ (ηοη οὗ 
τς Νενν Ταεβίαπιεηῖ, δπὰ δὴ ἘΕΡ βίϊ6 
ΜΠΙΟΝ Πᾶ5 ᾿μῆπεποεα (μπβίίδη (πουρμῖ 
δΔηΔ ῥγαοῦοα δ5 ἴῃ ρτοίουπάςοδε δηά 
δεηι]εϑὶ ἀεἸϊηεδοη οὐ (Ππβίίδη οἢᾶ- 
ΤΔΟίοσ ϑκεοίομῃεα ὑροὴ ἴἢ6 ᾿π65 οὗ (ἢ 6 
Ετοαῖ τηοαεὶ ἴῃ ἴμε αοβρεὶ. [1115 ἀεηίοά, 
Ρεγοιαρίοσν, ἴμαΐ τμ656 ἵχὸ ὈΟΟΪ5 ΨΘΓΘ 
ΜΠ ΓΘῺ ΘἸΠΟΙ Ὁγ 81 [ἢ ὨΙπΊβ6] ἢ, οὐ Ὁγ 
ἀἴβοῖρος Ἰῃξοστηεά δηά ῥτσοιηρίβϑα Ὦγ ἢϊτὰ 
ἀυτης ἴΠ6 ο]οβίην γεδᾶῦβ οὗ ἢ15 ὑρσγοϊοηροὰ 
116. [1015 σοη͵εοτυτεα 85 ρσοῦδο!α, μον- 
ἜΘΟΣ, [δῖ [Π6Υ σδπλε ἔτοτλ βοπῖα αἴ 50 1016 
οὗ ἴ[ῃ6 ρστεδῖ τηδϑῖεγ δρουῦϊ ἐνθηϊγ-ῆνα ΟΥ 
ΓΠΙΓΓ γεδῖβ δίεσ ἢ15 ἀθαίῃ. Ἐοσγ ἴἤσθο 
οΟΥἩ ἔουγ ἀδοβδαδ5 ἴἤθσα δα θδδη ἃ ρδου ασ 
ἰτδάϊοῃ οὗ ἴῃ6 [πὶ οἵ (ῃτιϑὶ Βοαδίίηρ 
τὨσουρἢ ἴῃ6 Αϑβιδῖῖς Οῃυσοῦεβ, α (οβρεὶ 
δοςοσαϊηρ ἴο ἴῃ6 υβδ6 οὗ Ερεβιιβ. ὙΤνο 
Ἰηαινάπα]5 Πδὰ ἃ νῦν ἰαγρα ραγί ἴῃ ἢ 5 
ΨΟΥΚ : ΟἿΘ, ἃ Ποπιοηγηὶ οὗ ἴἢ6 ΑΡροβίὶα 
51 []οἤη, ἴῃς ῬγδΘΌγτου Το ; [ἢ ΟἿΟΣ, 
Ατιϑύοη, ῆο Κῆδνν ΟΥ̓ Πεδασῖ σΏΔΗΥ ἃ5 
γεῖ υηντιτς6ἢ ἀϊδοουζδαοβ οθϑυθ. ΤῆΘ56 
ἴνο ΙΏ6η ΜΈΓ σοηδυϊτοα ΟΥ̓ ΡΔΡΙΔ5 85 
ΟΥΔΟΪ65 ὕροὴ ἴπα οπρίη οὗ ΟΠ ΘΠ ΔΉ Υ 
δηα τῆς ἰδ οὗ 115 Εουηάοσ. 

ΤῊΣ ἔουπῃ ΟΟ5ροὶ, ἴδ, σεργεβθηΐβ 
(6 ττδαϊ το 5 οὗ [815 “ ἘΡΠοβίδηῃ βοῇοοὶ, ἢ 
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1 Ροϊάἶγ ἄχοὰ δῃηὰ βἰεσοοίγρϑά ἴῃ της 
ἴπ ἃ ςοῃοζείε βῆδροε, ἴῃ ἃ ἕογστῃ ψὨΊΟΒ [(ἢ6 
νου 845 πον ῦ ἰοσροϊίθῃ, ἴ[Π6 ΤΠ ΘΙΏΟΥ 65 
οὗ ἴῃς Ῥγεβογιοσ [θη δηά οὗ Ατϑοηῃ, 
ΜΠ Ιοῆ, πὸ ἄἀουδί, ἀϊὰ γο Ῥάᾶςοκ ἴο ἴδ6 
Αροβῖῖα δ᾽ ]οῆη. [{ Μὰϑ ἴο Ῥσερδζα ἴὺυ 
(15. “ ρίουκ ἔγαυά," δηὰ ἴο δοσυβίοπιχ ἴῃ 6 
εδῖβ οὗ Αϑβίδίῖς (ῃγβίεημάομῃ ἴο 8ῃ δἢ- 
ὈΓΟΙ͂Υ ον σαι οὗ [πεοϊορίοδὶ ἰδηρταρο, 
(ἢδι ἃ Ὁδίμοϊς Ἐριϑε]α, δι ρυϊοα ἴο 81 
7ΤοΒη, νϑ βφργοδὰ δδοιιΐ 85 ἃ ρυερδγαίογυ 
6554 Υ. ὙΤῇα ἀεοχίοσουϑ δυϊποῦ νΟΙΥ ΡΟ5- 
δ: Ον ᾿ἰπνιοὰ ναὶ ἢ μδᾶ Ποαγὰ οὐ τὸ- 
ΘΠ οΥΘα οὗ ἴῃ6 ἴοης δηὰ ίγ]6 οἵ [ῃ6 
ΑΡοβε[ο5. ρυδαςοῃίηρ δηά Ἴοηνογϑδίοῃ, 
ΤΠη6 ὙΠοσ,. ΘΟΕ ἤ6 πΔΥ Ὀ6, μᾶ5 ἃ 
εν ἢ ἀδβῖγα ἴο οδίδὶπ οτεάθηοα Ὁ 
Τερθαϊθα 45ϑθνοιδῇοηβ; 8η Ἔχοϊϊεα 50} ]6, 
85 ἰξ Βα Ἔἐχρεοϊβά δῆρτυ σομιτδαϊς 0 ΟΥ̓ 
σοηϊεϊηρίμοιβ ἱποσθάυ γ. Τηδ πᾶ 
οἵ ὅ8ι Τοδη, ᾿ἴ ψ}1}} Ὀ6 τϑιμδικοά, 15 ΠΘΥΘΣ 
ὈΠΟαΌνΟΟΑΙΪγ δάἀορίεα, 45 1 τῇς ψΠΙΟΓ 
ἀϊὰ ποῖ ψι5ἢ ἴο θυτη 411} ἢϊ5 Ὀοδῖβ δῃηὰ ἴο 
σοτητἶζ Ὠἰ τ 561 ᾿σγονοσδΌγ. 

ΤὨΘ οδ]οςοϊ οὗ ἴῆ6 πενν (οβρεῖ 15 ἔγγο- 
[ο]ὰ : ἴο ρζονε ἴῃς πιϊϑϑδίοη οὗ 651. 88 
ΘανουΣ ἴο ὈΠΌΘΙΙΟνΟσβ ; δηᾶ 5111] ΤΏΟΤΟ, 
ἴο εηάονν (τ βιοηάομι ἢ ἃ πον δηὰ 
Βίρμεσ οοηςεριίοη οὗ Η]5 Ῥεΐβοη. ὙΏι5 
ΜῈ ανα ἴῃ ἴἢ6 (Ἃὐοθρεὶ (ταυάυ θηο}Ὺ 
παπηρα ἔτοτῃη 81 Τοῇη ἃ [ἰ{6 οἵ 7εβι8, 
ἀἰβεγθηῖϊ ἔγομη, ὩΔῪ σομ ΣδαϊοίοΙΥ ἴο, παῖ 
ΠΟΙ 5 σίνεη ΟΥ̓ (6 ἴἢχεςα βΞυῃορίίοδὶ 
Ἐνδηρο] !βῖβ'. 

ΠῚ ν]1 6 δθβεὴ ἰπαΐ 1ῃ (ἢ]15 ᾿Ἰπηροτίδηςξ 
ΠΟὨΙΓΟΝΘΙΘΥ͂ ἰἴ 15 6] ἴο Ὀ6 Δρϑβοϊυτεὶγ 
ὨΘΟΟΒΘΔΓΥ ἴο ρεῖ πὰ οὗ ἴῃς ΕΡ᾿5116 ἃ5 δὴ 
διυϊῃοηῖις ἀοσιυτηρηΐῖ, δηὰ ἀϊβογοάϊ 1ἴ 1ἢ 
ΘΥΘΙῪ ῬΑγουϊατ. ἘῸΥ ἴΠ15 ΡΌΓΡΟΞΒΕΘ 1ἴ 15 
ςοῃϑβιἀεγεὰ σοηνθηϊθηΐ ἴο βυρρεβί τῃδὶ 
τῆς Εἰσὶ ΕΡίβ]ς τᾶ ἢᾶνα Ὀδθὴ δῃ 
Θϑϑδύ, [ἤγονη ΟΗ͂ ἴῃ δάνδηςσθ ἴο ὑγεραῦσθ 
τη6 ΟΠ βάδη Ρυ ]1ς ἔοσ ἃ ἢδν Οοβρεὶ δηὰ 
ἴοσ δὴ διιάδοϊοιιβ ἀδνεϊοριμεηΐ οἵ (ἢ π5- 
τἰδὰὴ ἀορτῶαὰα. ον ἰοὴρ [Π]5 ἤγοςεβϑ 
τνου ἃ μάνα τϑαυϊγοά, ἢ δὲ σοτὴ- 
Ῥᾶ55 οὗ {της [ἢ]5 ἰΔ816 νουϊὰ ἢανα Ὀδθη 
ογοδϊθα, γα ᾶἅγὸ ποῖ ἰοϊά. Βιυῖ ἃ ολγοίαϊ 
Δηα οοηδίδηϊ σομῃραπβοη Ὀεϊνγθθη [6 
ἘΡ 5116 δῃηὰ οϑρεὶ σον [δὶ ἴ[ῃἢ6 (ο5- 

1 5.6. “Ομυτοῦ Οὐυδτίεσϊγ Ἐσνίεν,᾽ 1 Δηυδτγ, 
ι88ο.- Τῆς Εουγ ἀοβρεὶβ δῃὰ Μοάεσῃ ϑοοριίὶ- 
εἰδιη.᾿ Τῆς ΤΠΘΟΓΥ Βεγα ἱγασεα ἰ5 ἃ τεργεβεπίδ- 
ἰίοη, ὙδΒιοἢ ἴα ντίϊον ᾽δ5 ἰτὶοὰ ἴο πιαῖκο δὶ γ δὰ 
ςαπάϊά, οὗ ἴῃς ἑουτί σμαρῖογ οὗ Μ. Ἐδεηδηΐβ 
ὙΕρἰϊδα ΟὨἨτγέικϊεπης.᾿ 2ε; ἀγίς ϑολαπρίφιρς, 
ῬΡ. 45--Ὅ2. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΡεΪ πιυβξὲ βανα θθθη ἴπ6 ἀνδηξοουποῦ οὗ 
ἴπε ἘΡΙ5116, ποῖ ἴῃς Ἐρί51ε οὗ ἴῃς σοβρεὶ. 
ὟΝ ε 566 ἴῃ δ ΕἾ ἴοιτῃ δηά 'ἢ ἐνεῖγ ἀἶγθο- 
ὕσοῃ βοῦς ᾿ἱηαιοδίοη οὗ τη 6 σμδ)εεξίσέ, 85- 
5 τ ηρ,, Ροϊπείηρ, ἴο, σοτησηεητηρ ἀροη 
πε οὐδγεεΐέυε. Τὶ 15 50 ἴῃ ἀρρνπα, ἴῃ 2.- 
ἐένιΐος, ἴη ρερεγα σῤῥῥωαιϊου. ὙΤὨς σρεπ- 
ἐμρ' ϑεῦσές οἵ ἴπ6 ἘΙ5116 ἃγὲ ἴμε ορεηΐηξ 
γΕΓΒ65 οὗ ἴῃε φγραπεῖμνε οἵ [με (σοβρεὶ ἴῃ 
ἃ 5υῦ]εσίνε ἔογπι. ΤῈ 2οὐενεξεαέ τΟΡΊς5 
͵υϑὲ ᾿ηαϊοαϊεά ὈΥ ἃ οογίδιῃ διηρῃδίο δτ- 
ΓΑ βετηθηΐ Οὔ 50] εοἰ5δηα σΠοῖςα οὗ νγογάϑ 
ἴπ ἴῃς (οβρεὶ ἀγα τόσα Ὀγοδάϊν ἀθαὶὶ ττὶ 
ἴῃ (6 ἘρΙ51|ε. Ὑὴδ ο8ρ6] ο]οβεβ ἴδε 
ΡῬτοοσωϊυσα νπ ἢ [Π6 “Ὑγοτὰ τπδᾶς ΕἸ6 "ἢ" 
-ο-ἀπὰ (ἤδη, 5ἰδυηρ ἴοσι [6 ἀμηισλῖν, 
ΔΘΟΘΠ(5 5160 δέου 5ῖερ ἴο ἴῃς }}} σοαλεαά, 
1 4ϑϑοῦῖβ Δη4α δ Καβ ρεπηδηθηΐ [ἢ6 ΟΠ65 
οὗ οσοηίεββίοη ὑτυης ἴσοσα ἴπ6 ἢεοαγίς οἵ 
θη. [{ν7τ]ῖ65 ἀονῃ ἴΠ6 νοηάἀογῆι! πχυὶς, 
δἰ οτοα ΒΥ ἃ μαηά ἴπαἴ τυ 5 ὉΡ [ἢ6 508165 
ἔτοσῃ 115 ἤσβξ ποΐεϑ ἐχργαδββῖνα οὗ τεοορηί- 
ἄοη οὗ ὨυπΊδῃ 54 ΠΟ 1 -- ΤΏ ασὶ ἴῃς 
Κιηρ οἱ 5γ26]᾽""---ἰο (ἢ6 ρσταπάοϑςε δηὰ 
ΤΟΠαϑὲ ΠΑΓΊΟΩΥ ΜΠΙΟὮ δϑοθπαάϑβ ἴο 6505 
8ἃ5 σοά--ἦ τὴν Τοτὰ δηὰ τὴν ἀοά"," 
Τῆυβ τἴῃ6 ἀοβρεὶ Ῥσορεσ ςἴατίβ ἔγοτ ἴἢ6 
ἩυτηδηΥ, δηὰ αϑοθηᾶβ ἴο [6 σιοη- 
(ἃ] σοηΐεβδίοη οὗ ἴῃς Ὀϊνϊηἰῖγ. ΤΒε 
Ἐρῤίε, οὐ τῇς σοῃίγασγ, ψΠ ἢ τῃ 6 Οὔ]εο- 
ἔνα ἰϑίοτιοαὶ ογάθσ Ὀδίοσα ἴὲ ἴῃ [δὰ 
Οοεῥεί, βιἰατὶβ ἔοτα ἴ86 ἵπιῈ δηᾶ ῥσόρεῖ 
ρένέμεγ", ἀπὰ ἀεδοθηάβ τὸ [6 ἀορτηδῦς 
ἀδοϊαταῦοη οὗ 18ε ἴτε δπᾶ ρσορεσ Μδῃ- 
Ποοά", 10 15 πῃ ρ οβ5:0 16, ἔγουμῃ ἴῃς ἡδίιε 
οἵ ἴῃ οᾶ56, ἴο ἴανβα ΔΗΥ͂ τἤογα Ἴοχηρίεῖς 
Ῥτοοῦ ἴπαδϊ τη6 Ερίβ!ς ωὨ ποῖ δᾶνε 
Ὀδοη ᾿ἰδυπο θὰ 845 ἃ ϑεραζαῖθ νϑηΐυε, 
δρατῖ ἔτοτπι [6 (ὐοβρεὶ δῃμὰ ῥγερδγαδίοιγ 
ἴο 1. 

ΥἹ. 

Τηδ οχίεπηδὶ ἰθϑι ΏΟΩΥ 5 σοηῃϑίάει- 
ΔὉ]ε. ΑἹ] ἴἤτεβ Ἐρί51:1ε5 ἅτε τεοορηίσζοά 
ἴῃ ἴῃ6 “Οδηοῃ Μιυγαϊοσίδηυβ"᾽ Εὐϑθῦ]09 
58γΥγ5 οὗ Ῥαρίδϑ---" δ υϑεα ραββδᾶρδθ 85 

1 Τοδῃ χχ. 28. 3 1 Τοδη!. 1. 
δ. οβη ἷν. 2, 3, ἡ. 6, ϑρεοίαὶ αἰϊεπίϊοη 

Βῃου]ὰ αἷϑο ὈῈ ραϊά ἴο 1 Ϊ]οδῃ ν. 6---ττ, τυ Βῖο ἢ 18 
ΤΟΆΠΥ δῃ ἐχβδυβίϊνα δηλ γεῖβ οὗ ἴῃς οθρεὶ 85 8ὴ 
εχίβιπρ ἀοσυπηεπὶ ἔτοτι ἴῃς βρεςΐαὶ ροίπι οἵ ΥἱἹεν 
οἵ τ θεΐῃρ ἃ ροβρεὶ οὗ ψ]ίπεββ.: 

4 Τῆς ἴῃ “(ζαη. Μυτ, δεοπηβ ἴο ἱγεδῖ 
1 οδη δ5 ἂῃῃ δρρεπάϊχ ἴο ἴῃε Οοερεί---απὰ ἴο 
πιεδ 2 αμαά 4 )ολη, ὙὮΘΏ ἰΐ 5 οἵ "π᾿ 
Ἐρέφες"" ατίῆεσ οὔ, (ες νη εβίοοιι, "Οὐ ἰδς 
Οδῃοη,᾽ Ὁ. 191. 



ΤΗΕ ΕἸΕΘΤῚ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΤΟΗΝ. 

τϊηόσ9ο5 το πὰ [ἢ 6 ΕἸγεὶ ΕΡΙ5116 οὗ Τ οἢη, 
Δηὰ [ἰκοσϑε οὗ Ροεΐοσ." (Η. Ἐν’ πὶ. 39.) 

Τῆς αυοίδοῃϑ, ΟΥ Ά 4]] 5105, ἴῃ ἴῃ 6 
ἈΡοβίοϊις Εδίμοσβ ἃσγὸ 85 [Ὁ] : 

ι ]οδπ ἵν. 4, 5 (σγσ “Ἄποη. Ἐριϑί. δά 
Το ΧΡΙΣΙ, 14, Βιορπῃ.᾽ νι. (ΤῊ Ἢ 
16). Τορο5). 

1 ΟΠ ΔῚΣ 7614. νι. 7214΄. Χι. 
(ᾶνε {{π|65)}. 

Ι Ιοδῃ ν. 1:5. “δε. ΡῬαϑι. Μδῃ- 
ἀαῖ. ιχ. 

: Ιοδβὴῆ ν. 434-15. “2 . 
[ΤἼοβοτοίεσεησαβ 
ἅ16 ξίνεη ὈὉγ Ηυ- 
ἰδεῖ, “Καιξ, -ἀχερ. 
Ηδπάρυς ἢ ἔδεγ 
ἂς Βπείς ἀδς 
᾿οβδῆπθβ, ὈὈρ. 
17, 18, δυῖϊ τῃ6 
᾿ϊσὶ 15 Ἱησοϊωρίεῖα. 
Αἀὰ] 

ι ]οδῃ 1. 4. ΒαΑτΏΔΡ. “ Ερίβ:.᾽ Σ. 
τ ]οδῃ 1. 4. Ιρηδῖ. “Ερίϑι, δὰ 

ἘρΠ65.᾽ χν. 
1 [οδῃ 111, 24. “στ. Ραϑί.᾿ Μδη- 

» Υ̓͂. 14. ἀαῖ. ν. 
1 ]ολη ἵν. 2, 3. Ιρηαὶ. “Ἐριβῖ, δὰ 

ΘΙΏΥΤΗ.ἢ᾽ Υ.Ψ 
1 ]οδη ἵν. 2. Ῥοΐγοᾶτρ, “ἘΕΡρϊβῖ. 

δὰ ῬὨΠΠΡΡ.᾽ νἱι. 
Ῥοϊγοατρ δἷοῃβ 
διηωοὴρ ἴδε Αροϑ- 
ἴοἱς ΕΙΠΕ ΚΞ 6 ῃ- 
τἰοὴ5 “μή ρλγίο, 

Ῥοΐγοδῖρ, “ΕΡίϑ5ῖ. δὰ 
ῬὮΠΡΡ.᾽ 111. 

ΤΙς αυοϊδίοηβ ἴῃ Τυδίηῃ Ματγίγτβ 
ἈΤΙΏΠΡΕ Δ͵Θ: 

ι7οἢη ν. 9. 

τ Τοδη ἱν. 9. 

(θεοῦ μαρτυρία. "Ὠ1- 
αἰορ.α. Τιγρδοη." 

“ς΄ 122, Ὡ. 12). 
7δέά, 123, Ὡ. 26. 
7012. 45, Ὡ. 13. 
“Ἐριϑῖ. δὰ Ὠιοφηρι 

ΧΙ. ἢ. 7 (ποῖ [05- 
ἘΠ᾿ 5, Ὀυϊ ῥχορᾶ- 
ὈΪΥ γΘΙῪ 641]γ). 

» ἵν. 9. 7614. Χ. τ. 2. 

Το ἴδεθα ἸΔΥ ὃς δάάοά: 
1 Ἰοῆη ν. 8. ΤΗΣ γιγεΐέεαί ογαῖδ 

Ῥτεβεσνεὰ ἰὴ ὁ 
ἐκχέας ἐκ τῆς πλευ- 
ρᾶς αὐτοῦ ὕδωρ καὶ 
αἷμα. 5. (Ιαυά. 
ἈΡΟοΪΠπατῖβ Εταρ. 
δρυὰ Βουίῃ, “Κε- 

1 Τοῦ 11}, 1.--7. 
Η ἈΝ], 8. 

9 1. Ι. 

ἢ, 18--- 22, 
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Ϊν. Σ, 2. ΙΙ4α. 5. 1, τότ. 
(Α.Ὁ. τύο---18ο.) 

1 Ϊοδη ν. Ἱ.Ἅ Ιτεη." δάν. Ηφσοβ.ἢ 
11. τᾶ. 

1 Ϊοδη ν. τό. (Ιεθ. ΑἸοχδηά. 
“ ΘΙΓΟΠΊ.᾽ 11. 14. 

Οὐρθῃ σοτηρίδιηδα οὗ [6 ἀρυβε τηδὰθ 
οὗ ἴὴ6 τοχῖ, τ Τοῆη υ. 19. ““(εχγίδιη 
Ποιεῖῖςβ," 6 5ᾶγ5, “ϑίρροθβε ἴδαΐ ὮὉΥ 
τὐογίδ ἤδτα Ἰοῆη τῆθᾶῃβ ἴο ϑρθὰκ οἵ 
[Πρ ΟἹ εαγῃ δηὰ δυϊηδὴ Δ844)γ5. 
Ετοὰ 8ἃ ΙηϊϑίακΚοη ποίϊοη δαὶ μοτ]άᾶ, 
δοοοσάϊης ἴο {πεῖν σοδαϊηρ οὗ 1, ΤΏ 6Δ}5 
τῆς ψΠΟ]6 ϑγϑείθη, σοῃϑβιϑίηρ οὗ ἤδάνθῃ 
δΔη δῇ δηά ἴῃς [Ὠϊηρ5 {Ποτγοίη, ἴΠοῪ 
υἱέος Ὀο]ὰ δηὰ ἱπηρίουβ [Πρ σοποογηϊης 
ἀοά." δ 5εεῃβ ἴο 54Υ ἰῃδῖ [6 Ὺ ἀο 50 
“ΤΟΙ Πᾶν ηρ 0 ΜΟΓ͵αά ἴο ἔογῃη δῃ ὄχδςῖ 
ἐαυϊναϊοηξϊ ἴογυ κόσμος, ἀπὰ [1]1] Ἰηἴο 1π|- 
Ῥίουβ 1πουρῃῖϊθ σοηῃοοσηΐϊηρ (Π6 ἀερης- 
“»ρμ5Ἶ." ὙΠα ΕἸγοὶ ἘΡΊ 5116 τχυβὶ ἢᾶνα 
Ὀεδθη ΜῸ]}} Κηόνγῃ δἵ ἴμαΐ ΕἸΣ. 

ΨΙΙ. 

ΑΔΔΙγβὶβ οὗ ἴ:ὁὸ Εταῦ ἘΡῚΒΞ.16 οὗ 
δὺ 2053. 

Ι, 

Ι, 1--4Δ. 

Ῥοιβοπδὶ ἱπιργοϑϑίου ἔτοπι [6 Πίἰβίογιοδὶ 
τιδηϊεκίδιίοη οὗ ἴ6 Υοσά, ῇο 15 ἴδὸ 
1,6, (νυν. 1, 2.) 

1 δὸς Ηϊοζοη. " ἀς ψὶγ. 1Π1υ5ῖ.᾽ 1Χ.; Ευξοῦ. 
“Ἡ. Ἐσο]ε5.᾽ 111. 24, ίοσ {}} ἰοϑει  ΟΩΥ ἴο [6 
υηΐνεῦβαὶ στεοορίίοῃ οὗ ἴῃς ΕἾἶχθὶ Ερίβι]Ὲ οὗ 8ι 
]οδὰ ἰπ τς (Πυτοἢ. 

3 Οήρεη, Ορρ. ἴοι. 11. “ (οτητηεηῖ. ἰῃ Οεη.᾽ 
Ῥ. 18. 

δ Τῃ (δ ἱηϊοταβίίησ “ Ῥγδοϊίίοαὶ Εχροβιτίοῃ ̓  
ἀϊοϊαίεα ΌΥ Νεδαηάεσ, ἤθη αἰπιοσῖ Ὀϊϊπά, ἴῃς 
80]. ΕΡίβι]ς 15. ἀϊνϊἀεἀ Ἰηἴο τῆς [Ο]] ον ἱηρ 566- 
(ἰο5 ἔγοτῃ ἃ βοιῃενπαῖ ἀἰεγοηϊ ροϊηΐϊ οὗ νίονν : 

1. 51 ]οδὴ ν]ΐηεβθ5 οὗ [Ἔϑυ5, Δῃἃ δῃπμουηςοῦ 
οὗ ἴῇς (ορρεὶ, ἱ. 1-- 

2. Τῆς Ναἴυτε οὗ Οοὐά---τοϑυ] ηρ σοηϑς6- 
αυθσοβ ἴοσ ι15, 1. 565-10. 

3. Το βίπηθσ᾿β εἸοοσηθ, 1]. 1, 2. 
4. Το Κηον]εάρο οὗ 6οά, 1]. 3-6. 
5. ΤὨς οἷά δηὰ πεν οομητηδητηδηΐθ, ἱΐ. 

ἡπηιι. 
6. Τα ὕλ δηὰ ἀϊνεσϑῖγ οἵ (οβρεὶ ν]ἱῖ- 

Πι655, 1ἰ. 112-14. 
. ὙΤβεῖονς οὗ [ῃς ποι]ά, 12. 1.5--τ7. 

8. Τῆς Απιϊςσίβι, 11. 1.8--23. 
9. ΤΠ ἰῃηογ ἴσεαθυτο, ἰἱ. 24--- 28. 
1ο. Τῆα ἙΒΙ]ὰ οὗ Οοά: 

(α) Ηἰΐβ5 ρινηερεϑ, 11. 29--ἰ}]}. 2. 
(ὁ) ἩϊΐΐΞ5 νοςαίϊοῃ, ἱἸϊ. 3---Ἴο. 

11. Βιοιε  Υ Ἰονα, [86 ϑδυχητηδεῦ οὗ [ὃς 
ΓΟ τ βιίδη 1:6, 11}. 11--ὕὉ8. 

1... Τῆς ΟὨτβι απ 5 οοηδάρηορε Ὀοίοτε Οοά, 
11. 19--.}2. 
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οἵ δ1 ]οδη ἴῃ ἴῃς Οοϑροὶ ἀπά Ἐρίϑβι]6.-- 
(4) ,“2ε|οαυεδιῤ νυ “6 5." (0. 3.) 
Απά {Πδῖ, ἴοο, ἃ 6] ]οννϑῃ!ρ νυ τἴῃ6 ΕΔΊΒΟΥ 

δά ἢ ΗΙ5 δοη.) (1ῤ͵4.) 
(ὁ) 7ογ μιιϊβιεά. (υ. 4.) 

1. 

1. ς---11, 2. 

ΤΠο Οτοαῖ ΑΝΝουΝΟ ΟΕ ΜΕΧΝΥ͂ -- ΟΟ [5 
τΓἰρπῖ. (α. ς.) 

Ῥγαςτίςδὶ σμαγᾶςῖοσ οὗ {Π6 γεϑ]ῖ οὗ ἔδϊ56 ρτο- 
ἐεβϑίοῃ. (ύυ. 6. 

Ἀδβυϊὶ οὗ νναἰκίηνρς ἴῃ πε Ἰισῃι--- 
(α) ἔπι πηθηΐδ] σοσηπλιπίοη, 
(6) ςοπϑοίδηϊ ρυγβοδίοη Ὀγ ἴῃς Ὀἱοοά οὗ 

7εϑυ5. (νυ. 7.) ᾿ 
Ύνο νναγηϊηρβ (υν. 8---τ1ο) ΜῈ ἃ Ῥσόσηῖϑα 

δποϊοσοά. (ύυ. 9.) 
ΎΠε οἷς οὐ]οςῖ οὗ [δ ϊ5 τοδοίηρ ---ἰ’ (ἢδῖ 

γε ϑίη ποῖ." ([]. σ.) 
Υεῖ τ ἱποϊυιάες 4 ““ ςοπιέογτίδΪς τνογά.᾽" 

(Ιδιά.) 
Α φΡγορίτἰδίίοη ἔοσ υ5 δηά {πὸ νυ βοΐ νοσ]ά, 

(ο. 2.) 

ΠῚ. 

(ΛΑ) 11. 2--6. 

ὙΠΟ (εβῖ οὗ Κπον]εάρο οὗ (ἢ γῖϑῖ. τ 2.) 
ΤΒο [οβῖ οὗ νι[4] σοπιτληϊοη 1 Η τη: 
1. Οὐ δεσνίηρβ Η!5 σοπηπηδηπιθηΐβ ΞΕ ΕΓΑΪΪγ. 

υ. 4.) 
( 4. Οὔϑογνίηρ Ηἰκ ννογά 845 ἐ οῃὲ ϑηῖε δηὰ 
Ρεγίοςϊ σἤγυϑο 6." (υ. ς.) 
ΤΠ Οἢτγιϑδη 5 οὐδ)θοῖινο βἰδηάλτγά---[6 ΟΠ6 

δτιοαὶ [11 νυν! κ ἰγαοθὰ ἴῃ ἴπὸ Οοβρεὶ οὗ δὲ 
[Θὁμη. (συ. 6.) 

(8) τι. γ--ιι. 

ΤΠΟ σοϊημηπάπ)οηϊ ἰῃ ἃ 96η56 πον, ἰῇ ἃ 
86η56 οΪἀ---ὀ (υ. 7.) 

ἴπ|6Ὸ ἃπὰ αἰζοσίοα ἴῃ (πΠ6 ΟΠ γίσὲ οὗ (ῃ6 
Οοϑροεῖ πὰ ἴπ (πεὶγ οννῃ θχρογίθηςθ (συ. 3.) 

ΎΠε ἀλγκηθθ5 ἰ5 ραϑϑίηρ ἀνγᾶῦ, δηά {ῃ6 ΝΌΓΥ 
[πρϊ ἐπ]! Πρ μζοποῖῃ. (164. 

“ὁ ΤηΠΡ τ, 66 Ἰὴ ἀλγκποβ5,᾽" σοηϊγαϑίδα, (συν. 
φ; 10, 11.) 

13. ΤὮς ζοπμηπιδηδπιεηὶ οὗ ἀοά, 1ἰϊ. 21-- 24. 
14. Τῆς 5ρί γι οἵ ἱσυτῃ δηὰ εττοσ, ἱν. 1--ό, 
15. Οοά 5 ἴρονο, ἰν. 7---.8. 
ι6ό. ΤὨς ἴονε οἵ ἀοὰ [δες Ὀα515 οἵ ὈγοίῃουΥ 

Ἶονς, ἵν. 19-πὟἣὺ. 1. 
17. ΤΏκς νἱοἴοτγ ονοῦ τς νου], ν. 2-- κ. 
18. ΤῊ (τἰρ]ς νν 655 σίνεη ἴο [6515 (Ἰγὶϑῖ, 

ν. 6---το. 
190. ΟΠγιβὶ ἴῃς 11{6 οἵ ἴπ6 δ! {ι], ν. 11--ὄ 13. 
20. Τῆς οεἤϊοδου οἵ Ῥγδγοσ, ν. 14, 15. 
21. Το βίη υπΐο ἀσαίῃ, ν. 1ό, 17. 
χ,ι. ἴὕὐπίοη ψ ἢ (Ὠγίϑῖ, 6 δουσος οὗ 58ῃ0- 

. 18---21- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Οτοδῖ ὑγδςῖςδὶ οὐ͵]εςῖ5 οὗ ἔπε ἀφοϊαγαίίοη (0) συν. 11---17. 

ὝΝῊΥ Βὸ ἰ5 νυ πρὶ ἀπά μ85 νυυυϊεη. (ον. 
11, 11, 14.) 

ναγηίηρ ἀρδιηϑὶ [6 ἴονε οὗ ἴδε που]ά. 
(υν. τς, τό, χ7.) 

ΙΝ. 

11. 18---28. 

ΤΟ ᾿αϑὲ Βουτ--- ΑἸ ΙΓ γῖσῖ. (υν. 18, 19.) 
ὙΠΒοΙΓ σἢγίβιῃ ἔγοτῃ {πε ΟΠ γίϑι. (υ. 20.) 
Τῆ6 Απιογιδῖ, δηὰ [πὸ οἢγισπὶ υ Ὡς ἢ 

(δά ἢο5 ἀπά 15 ροτηδηθηῖ, (συ. 2ο--18.) 

Υ. 

11. 29--- 11, 1Ο. 

[ξ ννὸ Κπονν ἐδεογείεαλίν ἰμδῖ Ης ἰ5 τἱρηϊοους, 
νγ6 Κπονν γαεζεαίγ ννῸ σοπίϊηιο ἴο ὃς Ηἰδ 
ἴγυ6 σμ] άγοη. (1. 29.) 

Ουγ 5οηϑῃϊρ: 
ἴῃ 86 ῥγεβϑεηῖ, (1. χ.) 
ἴῃ [86 ἐπΐυτο, (υ. 2.) 

ἃ ΥΕΓΥ ργαςτςαὶ δηὰ ρυγγιης ἰτυῖὰ, (συ. 3.) 
δ[η δι ]θοῖινα 15 νοῦ δίῃ οὈ͵θοῖίνθ (νυ. 4.) 
ὙΠΟ γεπιονᾷὶ οὗ δἰπ {πῸ ρυγροβθὸ οὗ Ηἰς 

ταδηϊ ϑίδοη. (ύ. ς. 
᾿" οὗ Ὀεΐης Οοὐ 5 οὐ ϑαΐδηβ. (υυ. 6-- 

10. 

ΥΙ. 

111. 1Ι1--24. 

ἼΠο πιοβεδρὸ οὗ ἴονὸ δηποιιησθὰ ἴο δὲ ἔι]- 
Π|Ιοὰ. (νυ. 11, 12.) 

ΠΙυπίγαιθα ὈΥ 115 ορροσίζε--- ραγθηῖμεῖς δηά 
Ραϊμεεῖς ννογάβ. (υ. 13.) 

ὙΤγδηϑίδίοη ἔγοπιὶ ἀθδῖῃ ἴο 116 αδἰξοοίοα ὉΥ͂ 
ἴδε οχίϑῖοηςς οὗ {πὸ ἴονε 85 ἂἃπ εὔζω. (υ. 14.) 
Τς ορροϑίίς οὗ [δἰ ὈΪεβϑοὰ ἰγδηϑίδίϊοη. 

(νυν. 14, 1ς.) 
ΟὐυζγΊονα ΟὨΪγ τλθδϑυσγδοϊςε ὉΥ [ἢ 561“ τ ἤοδ 

οὗ (μτιϑί. (υ. τό.) 
4 ,ονε"ογὶ 5 βλςτιῆςς οὗ ““1ῃ15 ννοτ] ̓ς σοοὰ ὅ 

ἀεπηδηἀθα. (ύυ. 17.) 
ΕΣ οὗ 530]1ὰ ορίτυδὶ] σοπιίοτι, (υν. 

18, 19. 
Οἔίγαο βεϊξεσοηἀοιπηηδέοη δηὰ 561ξς-ἀοαυ Δ]. 

(υν. 2ο, ΩΣ 
Ἀεἰατίοη Ὀοίνγεθη Κοορίηρ Ηἰς εο»»πρισρῖ- 

»ιεη!! (Ὁ. 2) δῃὰ Η!5 στοδὶ 41}}- πο] ιἰϑῖνα ἐορνς 
»ιαρἰριεπὶ (Ὁ. 23}}) Δηἀ δΔῆϑννοῦ ἴο ΟἿΓ ργάγεζϑβ. 
(υν. 22, 23.) 

Κπον]οάξε οὗ 186 ἸΒΙπιθης οὗ Ομηοῖ 5 
ῬτΓοπΊΐῖϑα ἴῃ ἴῃ6 Οο5ρεὶ (χίν. 23, χνὶϊ. 23) οοπι- 
ταυπίςδίοα ὈΥ͂ ἴῃς δριτῖ (Δεςογαϊπρ ἴο χῖν. 20). 
(υ. 24.) 

ΨΙΙ. 

ΙΝ. 1--ὅ. 

ΤΠ 5ρ 5 ἀγα ἴο θὲ ἰεϑίεἁ. (συ. χ.) 
Τοβὶ οὗ Απεςηγιϑῖ, (νυ. 2, 2.) 
Αϑϑυγαποα οὗ νἱςΐοτγ. (συν. 4) 5, 6.) 



ΤΗΕ ΕἸΚΘΤ ἘΡΙΟΤΙΙῈ ΟΕ ἸΟΗΝ. 

ΨΠΙ. 
ΙΝ. 7-ῆν-. 2. 

[μν8-- 
(α) ἴῃ .15 ἸΙάθαϊ Ἔβϑεῆςθ (υν. 7, 8). 
(ὁ) ἴθ 15 Ὀινίηθ πλδηϊ οϑίδτίοῃ (υν. 9, 

10) 
(0) 45 οὖγ ἀυγ (νυ. 11). 
(4) ἰὰ Οοὰ δηὰ ΗΙ5 ρεορὶς (νυ. 121-- 

(2) ρετίοεϊεὰ (νυ. 17). 
(7) ἰονε διὰ ἔδαγ (υ. 18). 
(4) οὗ Οοά δῃά πιᾶῃ ᾿πϑεράγαῦὶς (νυν. 

10. 10, 21), 
Ηε ἰμδὶ Ιονοβ 1:6 Ἐδίμοσ ἰονεβ (6 δι ΠΟΥ 5 

οδΠ]άγοη. (ν. 19. 2.) 

ΙΧ. 
ν. 3--2:. 

ΤΊ» οοπηυοσῖ ψ δῖος δας Τοπαηυστεα [ἢ6 
Μοῦ ά. (νυ. 3, 4. 5.) 
Ἀσσυ 5 οὗ [πὸ ποδλτπδέίοη. (συ. 6.) 
Τρς Ιάρὰ οἵ ἤνοίο]ϊά φυῤήπες ἴῃ [86 ΟΟΞρεἸ---- 
Δ ποαβ οἵ δρέγιη, 
ὟΝ ἴπεββ οὗ αυαέεγ, 
ψυ τέπεβα οὗ διοοά, 

ἃ (Πτθοίο]ὰ τυϊίμθ55---ὀ (συν. 6, γ, 8.) 
Αὐά ἴδ6 υυἱίπεβϑ οὗ γῆ (νυ. 9), 

[86 νἱπεϑ5 οὗ Οσοά (νυ. 9). 
ΤῊ νείο]ὰ υυϊίποββ σγονγηεά δηὰ ρεγίοςϊοὰ 

ὃγ (ῃδ ἑππον ἡ Π655 (υ. 10). 
ΒΓΙΠΊΔΓΥ οὗ 115 ρυτρογί. (συ. 11.) 
δγατιίησ. (σν. 12.) 
Οὐ)εςί οὗ μἰ5 ντιπς. (συ. 13.) 
Ργαγεσ ; θουπάϊεβ5 ςοηβάξηςθ τῇ ἴξ (νυ. 14, 

11), ἀχοερί ἰῃ ἴδε οἂϑα οὗ 8ϊπ υηῖο ἀεδίῃ. 
(τυ. τό, 1η.) 
ΤΉγεδ ὈΓΙΏΔΓΥ Ροϊηῖϊβ οὗ ΟΝ γιϑιίδη κπον- 

ἰοάρε, τυ δῖος ἢ Ὅτ Αἰϑὸ βΈΠΟΓΑΙ ρυϊηςῖρ]65 οὗ 186 
Ἐριδίεο, (νυ. 18, 19. 20.) 
Ουλτὰ γουτγϑοῖνεβ ἔτοπὶ [6 ἰάοἶβ.0 (υ 21.) 

ϑυςῖ, ἴῃςη, 16 Ἐριβι]Ὲ βίδηάς. Ὀείοσε 
5, 1 ΙΏΔΥ ΟΠΡΊΠΑΙΪΥ ἤᾶνα Ὀδοη οοτω- 
τπηυηϊςαϊοἃ ἴο τῃ6 ογεῖὶας οὗ 7ομδῃηῖς 
οὔυτοῆοβ. Βυῖ ἰἴ ψ5 ποῖ ἰηϊεηἀρα ἴο 
δε τεοιποιεὰ ἴο {πεὶΓ υ56. [Ιἴ 15 ηοῖ 
Ἰπογεὶν [6 οἤδᾶῖρεὲ οὗ ἃ ΒΙ5ῆοΡ οἵγ 
Μειοροδη, ομοκεά απ οὐμηθεγεοά 
ὙΠ Ἰοςα] δηά ἰγδηϑιιουυ ἀθῖα}}]5. [0 15 
ἴξς νοῖςθ οὗ δὴ “420:1{6---οΑἸτη, ᾿παδοά, 
Δηἀ 5 ρ]6, γεῖ πηρσίὴρ οἡ τῃγουρὴ ἴῃς 
ἅε5, ἀπ Ξρθακίηρ ἴο βιισσαϑϑῖνα ρθπεγα- 
ἴῃς ἴῃ ἃ ἰδηρταρε ταὶ 15 ἴου 4}} Ππη6. 
ἴἰ τερτεβθηῖς 1ῃ6 2εγυηαμόη ἃ5 Ορροβϑά 
ἴο ἴῃς “γαπσέεπξ ῬτηςΡ]65 δηὰ ἔβο]ηρϑ5 
οἵ τὴς Ομυτγοῆ ; Ὀδοδιβα 1 ΤΕργεβθηῖβ 
ΤΟΙ Οἰοβοὶνγ ἴδ ἀνε ἴἢῈ ὙΠΠΏρΒ οὗ 
δὲ ΡῈ] [ῃ6 νὉΥῪ ψοσάς δηά τπουρῖβ οὗ 
]εδυβ. Τῆς ΕΡρίβῖ]ε 15 βεοοηά 1η ἰπ|- 
ΡΟΠΔΠΟΘ, γ͵ῸὸῪ ΓΊΔΥ δἰπχοϑβί 54, ΟἿΪΥ ἴο ἴῃς 
σοθρεὶ ἢ ΒΊΟΝ 1 5 50. ΠΘΘΡΑΙΔΌΪ 
(οπηροίεά, [1115 [πα (ο5ρ6}᾽5 ὑεϑῖ ὄἐεχρο- 

16) 

209 
5] οη δηά ἱναῖδΌ]α ἀείεηαεσ. [15 8η 
ΔΙ56ΠΔ] 1 ΠΟ. ΘΑΡΟΠ5. Ὑ1] ὃς ἰουπὰ 
ραϊηβθί ἴοστηβ Οὗ ΕἸΤΟΓ ΨΏΙΟΝ ΔΓΘ ΘΥΘΓ 
Διϊϑίηρ. [{ 15 αἶθο [Π6 Ἰονεὶιθβὶ Ἰτηᾶρδ οὗ 
ἃ Ὠυμηδὴ Εχιϑίθησθ, ΏΙΟἢ γα τᾶν ὍὙ6]]} 
σοῃοαῖνε ἴο ἢανα ὈΕ6Θη 85 {ΠΪ᾿Ή᾿Υ σοηζοιτηϑά 
ἴο ἴ[ῃΠ6 οπα Ῥετζίεςϊ 6 85 Δὴγ ψ ΠΟ ἢδ5 
ΟνΟΥ εθῃ ρᾷβϑϑεα ὕροὴ ἴῃς δα. Ιί 
45 θβεὴ βαϊα τῃδϊ ἴῃ6 ὨΘΑΓΟΣ τῃ6 5ιγ]6 
156 ἴο ἴῆ6 τῃουρῆϊ, δηὰ τῇς ᾿ἱπουρῆϊ ἴο 
Οοά, τῆε Ὀεῖοῦ τἴ ψΜ}}} 6. ΤῊϊ5 Βιρῃεϑβί 
τος δὲ [ΟΠ 5[}]6 ροββθϑϑεβ. νιον 
ἴῃ [15 Ἔχίθγῃδὶ οἰσουσηβδίδηοαϑ δηὰ σα Ὦ] Ὁ 
τοουάϊηρ ἃ νὰ5 ᾿ῃΠυδηοθα ὉΥ ἴνο 
εἰεπιθηῖθβ.Ό ΕῸΣ τῇς ἰδησυᾶαρε οὗ [ἢ 
(416 δῃ5 5 ϑγτο- δ] δῖος. ασϑεκ νγᾶ5, 
Πού αν οσ, τυ Οἢ ΘροΚοϑη ἴῃ Οα] 166 οἵ ἴΠ6 
Οοηϊο5. Νοῖ ἴῃῸ δχαυϊδιῖας ατεοκ οὗ 
Αἰῆδηβ, οὐ ὄνθὴ οὗ ΑἸδχαηόσια, δυϊΐ 
“ἐ φοτῃτηοη," νἱῇ 4 τους οὗ Ὀαγθασίδη 
Δηὰ ἰοτεῖρῃ ἔοστηβ, γεῖ ηοῖ αυϊε ψῇουϊ 
Ἡδργαδὶς ἔοσοο δηᾶ Ἡδ]]θηῖς βρὶοηάουσ', 
ἘνοΙΥ ἄῦτε οὗ ἰδηριαρε ἰ5 4 ἄντε οὗ 
ΤΛϊηἀ ; ΕΥ̓ΘῪ ῦτε οὐ Οτεεὶς οὗ ἴῃε 
ἤπηεϑδὶ δηὰ ϑυριϊεσδῖ οὗ τηϊπᾶβ. ϑουηα 
δηοίθης (τιβδίδη στοῦ ἀϊὰ ἢοὶ ἀουδὲ 
ἴηδἴ σοπῖδοϊ ΜΠ [Π6 5οΠοο] οὗ ΕΡΠδβιιβ 
Δα [δ6 Ιοηΐδῃ τεβεοϊοη οὗ Ἡδ]]δηὶς 
οὐἸπιτα δα δα βοτηοϊῃίης οὗ ρτᾶοὲ ἴο 
δὲ Το πἾ5 βίγ1ε". ὙΠῚ5 ΤΔῪ Ὀδ δὴ δχ- 
ἀρρεοταῖοη", γεῖ ἴῃ {πὴ ποτα 15 1 
ἴῖ βοσωδίῃιηρ οὐ Ὀοῖῃ 5 σουηίγ165---- 
ΛΌΓΟ οὗ (1166, ἃ {{|6 ροσῆδρβ οἵ 
Ἐρδεβθυβ. Τὸ (1411|6ὲ δηά 15 ᾿πῆυ θη α5 
Ὀεϊοηρς ἴῃ6 Ἱπουδάϊοδ]α ἩδΌτγαὶς τηρα, 
1ῃε αἰϊεσηαῖα Ὀβαῖ οἵ ἴπῃ6 ψίηρβ, ἴῃ6 ἀου- 
Ὁ]6, ΠΡΙΕ οὐ υδάσιρ!ε δἀνδηοίηρ γᾶν οὗ 
ῬΑ. 116 }15π| ἡ, Τὸ Οσδεοθ ΠΊΔΥ ρουμᾶρ5 δα 
διΠΡυϊεά 115 εἰοναῖίοη, 115 αἰδ ησΌοη, 

1 ἐ80ζγ]6 ἴεχῖς εἴ 16 βίγ]ε ἀὰ Ν, Τ,᾽ Μ. Βεῖγεοσ 
ἄς Χίντεγ. 

3 ἀμφοτέρους αὐτῷ χαρισαμένου τοῦ Ἑυρίου, 
τόν τε τῆς γνώσεως, τόν τε τῆς φράσεως. ϊοηγϑ. 
ΑΙεχ. (αΡρ. Επβεῦ, “Ηϊ5ι. Ερσοΐεβ. Ν11. 25). 

8 Ἡετσάοσ, μουνενεσ, ἰ5 ηοὶ αἰγαϊα ἴο 58Υ οὗ ἐδ 
ἐουτῖῃ οβρεὶ, “δὴ δῃρε} 5 παηὰ ἢδ5 νυυϊτίση ἰς.᾽" 

4 Μ. Κεηδη, ἱπάεεά, 5αγ8 οὗ 8.1 Το μηδ 5Ξίγ]ς 
1 “1 πᾶς ποϊῃϊηρ Ηςεθτεν, ποϊμίησ [εν βῃ, 
ποίησ Ταϊγιυάϊς.᾽᾽ Εννα]ά, ἤοννονοσ, ομο οὗ τἰῃς 
τηοβῖ σοτηρείθηϊ οὗ Ἰδίετ ἩεὈταϊβίβ, σῖνεβ ἃ ὙΟΤΥ͂ 
ἀϊβεσοηὶ ἡυάρτηεηῖ. “Νὸο ἰδησιαρε,᾽" ᾿α 58γ5, 
“45 ἴο 1ΐ βρίγϊ δηᾶ ἴῃς ψνῃοΐς ἰεοἰϊηρ Ψ ΒΊΟΝ 
Δηϊηδίο5 ἰἰ (Οεἶεν πα Απλαμελε)ὴ, οᾶτὶ Ὀ6 τηοτο 
{ΠοτουρὮΥ Ηδρτγαὶς (μδὴ ἰδαὶ οὗ οΟὔὐγ δυϊδοσ᾽ 
““ἼΠ6 ταῦ ηἷςα] ςἰγ]Ὲ 15 (ἢ6 οατγοαίυτα οἵ ἴῃς 
7ενἸ5ἢ,᾽ Ξὰγβ Μ, σοάεϊ, "ἀπά [με ἔυγῖΠοΣ πὸ ρὸ 
ὈδΔοκ ἰπ Ἡεῦτονν δ Πα Ὑ [Δ 6 ποτα ᾿ὰ τηεεῖ (ἢ6 
ἵἴννο Ῥῃεηομηδηδ---οὗ ον ἴῃ ἔοτπηβ δηὰ ἰοστη5, 
αηὰ 2ιρέϊμας οὗ ἱμέμίοη, ΜὨιΟ, τὸ τῆς ἵνο 
ομδσδοίογϑιῖςβ οὗ ἴῃς 51}]6 οὗ 81 Το ῃπ.᾽" “Ὑ(οχὼῃ- 
ταθηίαϊσα 5 "᾿Εν. ἀς 5. [εδῃ,᾽ 11. 713. 



ὯἼἠοο ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΕἸΚΘΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ]ΟΗ͂Ν. 

[15 ἰποϊϑῖοη. Ὅε δαᾶνεὲ 41} ἴοο 1π|6 
ΔΙηΟηρ; ΤΟ δ. 50 ΠοἾΑῖς οὗ παὶ δηΐῃυ- 
βἰαϑίϊς ἀθὶρῆς τη ϑοτρίυτα τ ΒΙοἢ οχιϑίεα 
ἴῃ Ποῖ ρῥγεάδοθβδοσβ. 1 δὲ. ῬὮΠΡ 
ΘΙάΠΘΥ οοὐᾶ 54γ, “1 Ὥσνοσ Ὠρασὰ ἴῃ6 
οἱὰ β5οὴῃρ οἵ ῬειοΥ δηὰ θουρίαβ ἴπ4 1 
[ουπὰ ποῖ ΤΥ παατί τηοσα τηονεα [ἤδη 
ΜῈ ἃ ἰτπὐτηρεῖ; " τη6 ρτοᾶῖ Αὐσῃθῖβῃορ 
οἵ (οηϑιίδηςηορὶ]ςα ἐχοϊαϊτηὴβ ονοσ οἠς οὗ 
δὲ Ῥδυ}5 ΕΡΊ51:16ε5, “1 σε͵οϊεβ ἢ ἸΟΥ 
δχοθοάϊηρ ἴῃ ΤῊ ἀεϊρηϊ δὲ ἴῃ βδουπὰ 
οὗ τῆδι ἱπιπιρεῖ οὗ ἴῃς ϑριτιι." ϑυοὴ 
ἘΠ] Εἰονδίοη 15 βοδσοοὶν [Π6 εἤξεοὶ 
ἴο Ὀ6 οχρθοϊεά ἔγτοπι ἴῃς Ἰεῖῖεσ οὗ ἴΠ6 
ἈΡοβι|6 οὗ Ιονε 5 Βιυΐ Πεζα, 1 ΔΎ ΏΟΓΕ, 

1 ἸῺ ὅ8ὲ Τομηΐ᾿β 5] (πε νοϑίυτα δίοῃς 15 
σγεΐξ, ἴπὰ Ὀοαγ ἰς 27εγειυ." Μ. Οοάεϊ, ἐδιΐ. 

3 Ὑει οὗ 16 Ῥερίπηΐϊηρ οὗ 81 Τ]οΒη᾿5 σοβρεϊ, 
ΟΒτγϑξοβίοῃ α͵]9ο 5αγϑβ--- τῆς βροντῆς υἱὸς ᾿Ιωᾶννης, 
ὁ ἀπὸ τῆς σάλπιγγος ἠχῶν τῆς πνευματικῆς τὸ, Ἦν. 

6 ΙὯΔΥ δηά [Π6 υἱίεταηςα οὗ ἴῃς ἮΥ15- 
ἀοπὶ ἴῃπαΐ 15 ““βιδνιοσ ἔοτίϊς, οἱ οπ ίοῖ 
5 δν]5᾽. Οπδ ψῆὴο 85 ϑρεῃΐ Ὑεδ15 ἰῃ 
[η6 5ἴπαγ οὗ [656 σπμαρίουβ, δῃᾷ συ] ἢ υη- 
Μ]Πησ Ὠαβῖθ Ρ1165 τορεῖθοσ 1 ἃ ἔεν 
Ὀτόκοη στοητῆ5 [6 τηδίοθσια 5 ΜΠ]ΟΔ ἢς 
ἢδ5 ἸοὴρΡ διηδϑβθα, σδὴ ΠΌΠΊΌΙΥ 5υΥπὶρᾶ- 
[Π1ΖῈ ἢ [6 στεαὶ Αὐυραδίπα, δἱ Ἰθδβὶ 
ΪἴΏ οἠς ἰῃϊηρ---ἰῃς ἰονα ἢ ᾿ΠΙΟΝ δὲ 
᾿ηροτεά ονοσ [π6 ΕρΊ5116 οἵ Ἰονε, ἢϊ5 υἢ- 
ὙΠΠΠΏΡΉ 655 ἴο πᾶνε ἀοηαν  Ὦ 11---- “ αυδηῖο 
ἸΙθεπΌυ5 ἀς Ἑμαγιϊαῖα Ἰοαθου, ἰδ ῃἴο τ Ἰμι5 
νοΐο δηϊτὶ ΕΡ᾿ ϑίοϊδηι ἰδ ἧ.᾽" 

(“ἴῃ 7οδηη. Ἡοιλ].᾽ ν 11.) 
Δ οἰ Ρ]ὰς ὯΠ6 Ρᾶ͵Ὸ]6 σϑββεῖη ῦ]8 ἃ ἅπὸ Ῥεπϑβέε, 

ὑῃς Ρεηβέε ἃ υὴς ὅἅτηε, υπς ἄτης ἃ [9 ϊ16εὰ, Ρἰα: 
ἴουΐϊ ςεἾα ἐπὶ Ὀεδυ." Ῥᾳϑβοαδὶ. 

3. 5, Αυρπυπίίη. “ἴῃ ἘΡί5Ξἴο]. [απ δὰ Ῥαγίδοσ, 
Τυιδοϊδίαβ Υ111. 14. (Τότ. 111. Ῥῖ. 2. 2044, δὐἱϊ, 
Μιρης.) 



ΤῊΗΕ ΕἸΚΒΤ ἘΕΡΙΘΤΙΕῈ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 

ΤἸΟΗΝ. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ 1. 
1 72 ἀεεεσίδείλ ἐλέ 2εγτονε οὐ Ολγσέ, ἐρε τοΐορε 

τος λατέ εἴσσνια! ἐϊ7α, ὃγ α εονερτερίον τοί ἐλ 
Οσοά: καὶ ἰο τολίολ τοὲ ηρεδέ ααγοΐγε λοδίγεεσς οὗ 
ἰδ, ἰο ἐεεν ἐλέ ἐγείλ οὐ ἐλαΐ οὩ φ0)»470424- 

2072 απαᾶ ῥποξεείορ; οὐ αἰ ἢ, ας αἶδο ἴο ας: μ7ὲ 
“5 οὔίλε "ργρίυεριεςς 7 οἱν σἵης ὃν Ολγέσέ᾽ 
αἷεαϊλ. 

ΗΑΤ᾽ νοὶ νας ἔτοπι [π6 θ6- 
σἰπηΐπρ, ὙΠ ἢ γε μάνα Βεαγά, 

Οηαρ. 1, 1--4, ὙΠ μδὲ ψἢϊοἢ τγᾶ5 σοη- 
ΠΩΌΔΙΪΥ ἥτοπι {86 ὈερΙπηΐης, Ὀείογα ἴῃς νοῦ] 
Ν25, ἴτοπὶ 411 εἰθση!Υ ; ἐπδὲ ψ] ἢ τὸ δλνο 
δελτά, τ ῃ]ς ἢ τὸ Βᾶνὸ ϑθθη ὙγΠ ΟἿΓ δγό5, δηὰ 
ἴῃς ἱπιρσοϑϑίοη οὐ Ὑυοἢ 15 511}}} ρσγεϑοηὶ ἢ 
08: (δὲ ννϑϊοἢ ἀυγίηρ ἴῃ6 Ἐπὶ οὗ ΟὈτιϑὶ 5 
ὙΑ|Κ προ ΘΑ τὸ σοηἰοπιρ αἱθά, ἀπὰ τυ ϊςἢ 
οὺζ Ββαπᾶς οπςθ Ὠδηάϊ]οά.---ἰ σρθαῖκ σοποοχγηϊης 
δε νοτὰ ψῆοθο ᾿Ὠἰνίης δἰἰπυῖΐο 5 1,1, 
ο ἰ5 1ῃε 1, 1ἴ6---(ἀπὰ {παῖ 1, τχᾶ8 οπςθ 

ἷ ὌρΡΟη φαὮ ; δηὰ γε πᾶνε 566ῃ, 
δικΐ ΘΟῃΘΡ]ὈΘΠΕΪΥ τὸ Υ] Ποβθ65, ἀπ Δηποιηςδ 
ἴο γοῦ ἔγτγοπι Ηἰπὶ ῆο 56πὶ ὺ5 [ῃαἱ 1,16, 1ῃδὲ 
Εἴεττιὰ] 1,116 τόθ ρϑου] ταῦ δι θυϊο 1 15 ἴο 
ὅανα θόδη ἢ 86 ΒΑίμος δηὰ τηδηϊξεβίοα ἴο 
.5)--ἰδδῖ ἩΒΙΟΒ ν͵ὸ ἢᾶνο βοοὴ δῃηάὰ δοαγὰ 
ἀκεἶδτε νγὸ ἕτοπι Ηἰπὶ ννῃο ϑοπ ὺ8 υηΐο γοι!, 
ἴο δε ἐεπὰ ἰπδὲ γοι ἴοο πιᾶῪ μᾶνθ 6] νυ βῃῖρ 
ὙΠ} ὃς. Απάὰ τδεη (μαΐ ἐο ]οννδῃὶρ οὗὨἨἉ οὐγβ 
5 σι 1ΠῈ Βαΐθοῦ ἀπά Ηἰ5 δοη, 6515 (ἢ χίβί. 
Απὰ νὸ ἅτὸ στ της υπΐο γοὺ ἔδοβο ἐπίηρϑς 
ἰλς Ἠϊ9 ψοτάβ ἴῃ (86 ΟὐΟδβραὶ ΠΙΔΥ͂ Ὀδ 
ΠΗ, ἀπά {πδῖ ΟἿ ἰΟΥ̓ ΤΊΔΥ σοπέπυς [.}}.᾽ 
ΤῊ ρδου ΔΓ οὗ δὲ [ομπἷβ πιοάβ οἵ εχ- 
Ρτεβδίοῃ Βοτὸ 15 γ)6}} οὐϑεγνεὰ δηὰ δοσουηϊεά 
ἴον ὉῚ Νεαπάεγ. “1 ΠΥ 566ΠῚ 5::ΓρτΙ βίπς 
ἰδ, Ἰηφζελά οὗἉὨ ςἸοΑΥΎ ἀοοιρπδιίης ἴἢ6 Ὠἰνὶπο 
Ῥεγβοῦ, σσῆο νγᾶ5 ἔτοπιὶ ἔδο δορί πηΐπρ δηὰ ννᾺ5 
πιδηϊ ες ἴο Ὠἰπιὶ 'ἰπ Υἱβ 0] 6 ἕοσπι, δὲ Ϊοῆη 
885 ἱπεϊξεστηϊπαῖο Ἔχ ργεβϑίοῃϑβ, 50 ἢ 45--- [ἢδί 
πἰκἢ τας "----ἀηά--- “(δὶ τ Ὠϊσἢ ννὸ πᾶν ποαγὰ," 
ἄς. Βαῖ [Π]5 Ἰδηρυάδξο 15 σοπηθοῖϊοα τ 186 
ἀερεξὶ ρατί οὗ 186 Αροϑίϊεῖβ πιεῖϊμποὰ δπὰ 
ἀροῖηπο. [ἢ ἕδεῖ, Ομτϑὲ ἰ5 ψ ἢ Ηΐπι (ἢς 
δεξιπηίην ἀπά ἐπά οὗὨ ἃ}] ΟἸ γιβίίδη ὑγοδοῃίπρ. 
ἴα Ἰὰς [δου ρ ἢϊ5 πὰ ἴῃ ἢἰ5 116 ἴῃοτο 5 πὸ οἴμοι 
βυδῆεςῖ. ΤῊΣ ἱπάοίοστηϊπδίθ Ἔχργοβϑίοηβ ΠΟ ἢ 
δε επιρίογξ σοττεβροπά, ποῖ ἴο δυβίγαςξ ἰά685, 
ὑπὶ ἰο 1815. 1 ἡνίηρ Ῥεΐβοη, {πε οεηΐγα οὐ δ5 
ἰεϊην βηἀ οὗ ἢϊ5 16. Ηδηςο 1ἴ 15 (δὲ δ 
185 ΠΟΤ ΠΟΥ τὸ ἀεοισηδλίο ΗἩΐπὶ εἰ δος 
βετβοῦδὶ οὐυπϑ (Ης ΝνΒο᾽) οΥἉ ᾿πῃηρθγϑοηδὶ 
κπουουης (6 [πδὲ Δ] ἢ). “ἼΤμδὲ ψπιο᾽ δ1 
7 δῃηποιυηςεβ 15 ἴπ6 σοταΐηρ ἴῃ ἴμ6 Πεβῃ οὗ 
᾿Ηπη ψῃο᾽ τγᾶϑ5 ἔγοπι πε Ὀεριπηΐηζ. δῖ [ὁμη 
ὧρες ποῖ αἴ οὔςθ Ἴσοαιρίεϊα ἢϊ8 βουξῃξς. Ηδ 
τηϊεγγαρῖϑ Ὠ: πι56}} ἴο ἐχρ δίῃ [86 ϑυῦ)οςϊ ΒΓ Β 

85 γοῖ 6 Πᾶ5 ΟὨΪΥ ᾿πάϊοαδίθα ἴῃ νᾶσιθ ἴοῖτη5, 
θυΐϊ ψηϊςἢ 8115 815 ΠΟ] 6 δου]. [1 15 [6 Ἡγογά 
9717...) (Νεδηάεοσγ, " οιηπιοηΐ. οη ΕἸγϑὶ Ερίϑί. 
οὔ δὲ [οδη.Ἶ 

1. «26: «υδὶε})] ὍΠο πουῖοσ ευδίοῦ ἔοτ ἴπ6 
Τηᾶ5ο. Ηρ «υδο. δῖ Ἰοἢπ ἔγθαυθης ι.565 [86 
Ποιιῖοσ ἴο ὄχργοββ ἃ Το ]οςνο ἡνῃο]6. 866 ἴῃ 
δῖ ]Πομηβ Οὐοβροὶ ἱ. Σσ, ἰν. 22) Υἱ. 37. ΧΥἹΪ. 2. 
“ ΤὮ6 ὩΘΌΪΟΓ 15 Ὡδἔι ΓΑ υϑεά, ἤθη [ἢ6 πηοϑῖ 
ΠΟΙ ρσεβοηβῖνο ἴειτῃ ἰ5 νγδηϊοα." ((Ε. Ομβὶ]. 
11}. 2 Σ Οὐσ. ἱ. 2); Ἐρῆ. 1. χο; (ο]. 1. 20.) 
Βρ 1ἰσμιοοξ, ’ Οαἰαιδη5,᾽ ἢ. 148. 

«υα] ὙΠΘ νογὰ 5ῃοὺνβ ἐπδῖ, Ὀοέογο Ηΐϑβ 
τηληϊ οςίαιίοη, Ηδ οχἰϑίοα τι ἢ [86 ἘΔΙΠΟΤ. 
ον ἐδ δερὶπηὶπρ)] 11 15 ποῖ, Ρεγ ΔΡρ5, 85 

ἀδοϊϑί νου ἔπ Βοτὸ 85 'π πὸ Οοβρεὶ (1. 1) [μαῖ 
πο οὔθ ΨῈἘο ἴδκ65 ννογάβ ἴῃ ἴπεὶσγ πδίυγαὶ 
861156 3 ΞΌΡΡΟΞΘΟο δὲ 2ῥε δε ηπὶπρ τοθδῃ5 ἴΠ6 
ςοτηπηδηςοιηθηξ οὗ ἴῃς ΜιηϊβιΤΥ οὗ Ο γίϑι.᾽" 
(' Ἐβϑαγβ δηὰ Ἐονίεννβ, Ρ. 355.) Βυΐ [δὲ 
Ὀαίδηοῦ οὗ ἀγρυγηθηΐ σογί ΔΙ ΠΥ ἱπο!ηῈ5 ἴο [ῃ6 
Βρμοσ ἰηἰοτργείδίίοη οὐ ἔδθ ννογάβ. 80 τ, 
ἱπάδοά, 25 ἴδε ἰδηρυαρο δίομθ 15 σοηοεσηρά, 
οι ἐδ δερίπηπιηρ ΤΑΔῪ Ταεδῃ ΟἿ6 οὗ ἴνο 
Εΐρ5 : οἰ μοῦ (1) 3, εἰογπὶγ, ΟΥ̓, δἷ ἰεδϑῖ, 
7) ονι δε δερίπηιηρ οΓ᾽ ἐδε «υογἰά (Μαῖί. χίχ. 4, 
8: Ιοβῃ υἱῖϊ!. 44: 2 ἼΠε55. 1ἰ. 13, 14:1 1]οῇη 
1ϊ. 13, 14, 1]. 8; ς, 4150 ἴῃ ΧΧ., ΜίοδΕ ν. 
4; Ῥτχον. νἱῖϊ. 4; Ἐοΐυ5. χχὶν, 14); οὐ (2) 
ἴξ ΠΙΑΥ πιεᾶη, ἴτοῃθΒ ἔδθ Ὀεσίπηΐπρ οὗ ἴδε 
ΜΙ ΒΕ οὗ Ομ τσὶ, (λ6 ἐπέξέηι γεὶ Οδυσαπα 
(εξ Ϊοδηῃ χν. 27: Σ βρὲ ἷϊ. 2) 24) ἩΠΟΙΙ: 
4 [οδη συν. ς, 6). ἴῃ ἕανουγ οὗ ἴῃς ἢγβί ἱπίεγ- 
Ῥτγοίδτοη ἅγὸ [86 ἕο] νης: 

(α) Ἵδε απαίοσν 977 ἐδὲ ῥγοαρηέμηε οΚ᾽ ἐδὲ 
Οουῤε. “ὝΠΟ Οοβρεὶ δηὰ ἴδε Ἐριϑῆϊα οὗ 
ἀκα 584 Υ58 Ὠ)᾽οηγϑίιι5 οὗ ΑἸοχαηάτγια, “' ἅγὰ ἴῃ 

ΟἿΥ͂ δηά Ὀοχίη ϑδιπυ αυὶγ. ὍΠῸ ΤΌΠΟΣ 
ΒΆγ5, 1π1δὲ δερίππίη «υαν δε ἤγογά; ἴδε Ἰα(ἴοσ, 
Τραΐ αὐδὶεδ «υα΄ῷ ἤγογε δὲ δεσίππίηρ. ὍΠ6ΘΕ 
ἅτ {πε ἢτϑξ ποῖοϑβ οὗ ἴῃ κἰγαίπ. Ασςοογαϊηρ ἴο 
1818 ἱπιογρσεϊδιίοη, “" 411 15. βογέδςγ Ὀαϊφησθὰ 
δηὰ Ξοϊξεςοποίβιοηϊ, ἀπά ποιϊῃίης νγνδηάεσβ ἔΤΟση 
πὸ ἴδοπιθ, ἴῃ ἔμεβο ργεϊε5. νοι Π6 ἈΘῊΝ 
(ΑνΡ. Εὐ5θ. “ΗἰξΞι. Ἐσςοϊοβ. Νν1. 25.) Π15 
νἷονν Ὀδοοπηθ8 ςοσίδίη, 1ἢ,) 88 γε οοηϊοηά, 1815 
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νι ἢ να πᾶνε 86Ὲη Ὑ ἢ ΟἿΓ ΘΥ68. 
νης ἢ ννὲ πᾶνε ἰοοκεά ὕροη, Δηά οἷγ 

Ερ 5116 δοσοπιρδηϊθὰ 6 Οοβροὶ δηὰ ροϊηϊοὰ 
ἴο 1 [Ὠτουρμουῖ. [{ 15 Δ4η πάθη! δ Ϊ6 ̓ πϑίδῃςς 
οὗ ἴδ6 σοπποοίίοῃ οὗ σι σσεέίοα. (866 [πἰτοά, 
ἴο [Πϊ5 ἘΡΙ5116.) 

(ὁ) {ῤε εἰευαίεά ἑοπε ΟΣ ἐδε «υοῖφ᾽ εοηϊεκχέ. 
Ὗνε μαᾶνθ ἤδσο ἃ ρᾷβϑΑδο 5 γαηρ οὶ ὕη1|Κ6 8. 
7]ομη᾽ 5 βεπογαὶ πιοι]ὰ οἵ σοπιροϑιτίοη. [1,ρϑϑῖ 
οὗ 41] ἀοος (π6 Αροβίϊο5. βἰσυσΐυσε οὗ τνογάς 
ΦΕΠΟΓΔΙΥ͂ τοϑοπ Ὁ] 1Π6 ἀοβορίο 41ΔΙ ΠΥ 
δίνοπ οἵ Ηοοΐζοσ, [δὲ δἰβ ϑίγ]ς ννὰϑ “" ἰΙοπρ δηά 
Ἰῶγ, ἀνιης οὐ ἃ ννῃοΐο ἤοςς οὔ ΘΕ ΓΔ] οἾδιι565 
ὍΓΟ Π6 ΠοΙηθβ ἴο [ἢ6 οἷοβθε οἵ ἃ βοπίθηςθ." 

Ὗνὲε Βᾶνϑ Βεσὸ ἃ ρᾶϑϑᾶρε “" ργοίδοθα δηᾶ Ὀγοιρῆϊ 
ἴῃ ὙἹΠ πλοτα τπλρη! ἤσοηξ σΟΓΕΊΟΩΥ ΤΠ ΔΠ ΔΗ͂ 
ΟἿΘ ράβϑᾶρο οὗ δοσιρίυγο᾽" (Ηδηηπιοηά). ὍΤΠς 
ΨΟΥΥ ἰσηρίῃ οὗ ἴπ6 ϑβοηίθῃσθ, 580 υηυι4] τ ἢ 
δὲ ]οπη, ἰοϑίβοβ ἴο 16 οτηοίίοη ἢ ΜΒ] ςἢ 
τ ννὰ5 νυυτοη. ὍΠῸ δ Ὁ] ΠΥ οὗ 1ἴΠ6 ῥᾶββϑαρθ 
85 ἃ ΨΠΟΪ6 ψίνοβ ἃ Ὀγορογξοηδὶ οἱονδίοη ἴο 
Θδοΐ προ οἶδι156, ἀπ πα ῖκθα ἐμ6 ΠΙσἢθϑί βθηϑ6 
4͵5ο 1Π6 πιοϑὲ παίιιτα,. 

(ῶ {ρε εοπίοχί “667: 10 δὲ αἰνιοτξ ἱπεορ- 
σἐεηΐ αὐἱὲδ΄ ἐρε “εεοπά ἐπίεγργοίαδίοα. ΗΟ 
σουἹά {π6 Ανροπβίϊοβ θ6 βαἱά, ποῖ οἡἱϊγ ἴο δᾶνοὸ 
δεαγά, Ὀυΐ ἴο αγνὸ “τεῷ δηὰ ῥαηάἰοά ἘΠ σοΠὶ- 
Γλθποοπιλοηΐ οὗ (ἢ. (σοβρεῖὶ πιϑοϑᾶρο (ΒΡ Βι!]}}, 
“ ]υάϊς. Εςο]ο5. Οδίμο].᾽ Ρ. 43.) 

Ννὲ τπογοίοσο σοποϊυάθ ἰπ ἕδνουσ οὗ τηάογ- 
βίδῃαιπηρ 2ῤὸ δοσίπμίηρ ὮΟΓΟ ἃ5 ἰῃ δῖ Ϊομη 
Οὐοθρεὶ, 1. 1:.ὄ 

“[{|5 ἴο ἃ ἡπεί, ποῖ ἴο ἃ φγίπεὶρίξ, Οὐ ἃ “πε 
ἐῤριοπὶ, ἴπαὶ ννὸ ἀτὸ ποτὲ ἀϊγοςοίοα 45 σοηΐδιπίηρ 
{π6 ἰάθαὶ ὄὀβθθῆςς οὗ [26 Οοϑρεὶ." (θτγ Μ|].) 
“ΜΉ Π5ὲ {πῸὸ ἴῆγοα οἴβοσ Ενδηρο ςῖβ Ὀορίη [Π6 
1,8 οὗ [6505 ἔγοπὶ ἀδίοβ ὑυδίομῃ ὈεΪοης ἴο 
δα πὰ {ἰπ|ὸ, δὲ Ἰοῦπ, ἰῃ ἴῃ6 νεγὺ ἢγεὶ 
ννογάς οὔ ἢϊ5 Οοβρεῖ, ἰτδηθροτίς ὨπΉ 561 θ6- 
γοπά ἴδ σοπιηθηςοπηθηΐ οὗ ἴῃ6 φαγί] 116 οὗ 
ἴπΠ6 δοὴ οὗ Οοά: δὲ οἰοναῖος. ἢ πΊϑ οὶ ἰοὸ [ἢΠ6 
σοπίοιρ δίίοη οἵ ἔπε δ νῖπο ἴγρε οὗ τῆς 
Π6 ν᾽ ϑῖ0]6 11 15 θὰῖ ἔπε φαγί ΠΥ ἱπῆρτεσθ. Ηδ 
ἕΌΠονν5 ΡγδοίβοὶΥυ {86 58πὶ Ῥγόσθβα ἴῃ δΙ5 
Ἐρφίβιϊε. δὲ Ἰοῆη σου] ποὶ ρτγοςεεὰ οἰδπεῖ- 
νυ 156: ἢθ6 σοι!]ὰ ποῖ τεϊαίε [6 1,16 οἵὗἨἁ (Ὠτίϑῖ 
νι ουϊ βὲ δϑοοπάϊης ἴο Ηἰ5 ργο-οχἰβίθηςο ; 
ἴογ ἴπ6 ἔ]ποθ5 οὗ ἴῃς Ὠινίης Ναῖΐυσο ψ Πς ἢ 
δὰ ρἱογιουϑῖὶν ἀρρραγεὰ 'ἴπῃπ 65:15 ννὰβ 1π415- 
ΒΟ ΠΥ ᾿ΙηκΚοὰ πῃ ἢϊ]5 πιιπὰ ἢ (Π6 ΒυπΊδη 
τηδηϊ βιαίου οὗ [δὲ Ναΐυστε. Τῆς Αροβίὶο 
ΘΟΥΟΓ 5665 ἰῃ Οσὶϑῖ ἰῃε τγονεϊδίοη οἵ Ηϊπὶ νἢο 
15 οἰοναϊθα αὔονθ {ἰπιθ, ὟΝ ἢο δὰ πο Ὀδρὶπηὶπς 
οὗ ἄδγϑ, ΝΟ νγᾶβ Ὀδέογο σγοδίίοη, δαηὰ ΝΟ 
ἄννο}}]5 ἔγοπι δἴθγη!Υ ἴο οἴου ΠΥ ἴπ βαποΐιδτθς 
ἱπιροποίγα ες ἴο πιογία] σαΖζθ. Το σπενν ἔπδῖ 
1 15 Ης ΝΟ μιᾶ5 δϑϑιιπηθάὰ ἃ υπΊδη ἔοστη ἴῃ 
ἴῃ6 Ῥοίβοῃ οὗ 6515 οἵ Νδζαγοίῃ ννῆοϑα ἢ15- 
ΤΟΓΥ 6 15 δδοιι ἴο τγεϊαῖθ, 6 πηιϑὲ σοΟΠΊΠΘης 6 
ἢ9 Οὐὐϑροὶ ΟΥ̓ ΘΒ Ὁ] 15 πρ ἰπ6 Τσοπποοξίοῃ 
Ὀοίννοθεη {86 ργεῃἰβίοσὶς (ἢ σιϑῖ, βυο ἢ ἃ5 Ης 
"28 ἴῃ ἴπ6 Ὀοδοηὶ οὗ ἴῃὴ6 Βλίμογ, δηὰ (πὸ 

Ι. ΤΟΗΝ. 1. 
μδηάβ ἤν ἢιδηάϊε, οὗ τῆς Ὑγοτιά 
οὗ "πὸ; 

Ἠιδίοσιοδὶ ΟΠ γϑέ, διιο ἢ 85 σοη ει ρΟΓΑΓΙε8 
δὰ 56θη, πον, βραστάὰ Ηΐπ. ζ Ὀερίης ἢ 5 
Ερ ϑέϊα αἷἰθϑο ΌὉΥῪ πο δὐϑίγαςϊίοηβ, Ὀυϊ ΟΥ̓ (ἢς 
ἀϑϑογίίοη οὗ ἴπΠ6 ρτϑαΐεβί ἕδςξ ἴῃ ἴδε ἢ β(ΟΥΥ οἵ 
ΒυπΊδηϊΥ, “ἼΤ μαῖ ννῃϊς ἢ νγᾶ5 ἔγοπι ἴπ6 δερίη- 
πἰηρ,᾽ ὅς." (Νοαδηάσγ) 

«υδἰερ «υε ῥαυε ῥεαγά, «υδίερ «υὑε δαυε “τπ 
«υἱὲ ΟὨΓ ξ7γε:, «υδίοῦ «ὐὖό ξατοὰ ΡΟΣ, ἀπά 
Ομ ῥαπάς Ἀδιάϊθα} [πῃ ϑιοἢ ἃ ρᾶβϑᾶρὸ 
ἃ5 [ἢ]5 Σουθσοησθ Ὑ}1 δὲ δ'ονν ἴο βιηᾷὰ τηεῖὸ 
Ῥἰοοηαθπθ.Ό. ὙΠμοθθ ΟἿἹΥ τὸ “ςοπιρείϊεηϊ 
)υάροβ,,"" γγὸ ΤΠΔΥ͂ 58 {Ὁ]Υ 5Ξ8Υ ( ΒΡ. Βυϊετ 
οὗ ἢϊ5 οχῃ 5ίγ]θ), ψνὯο ἃ.δ 4͵5ο “" ςοπηρείεηϊ 
Ἰυάρος μονν ἔασ ἴῃ βασηὴδ [Πΐηρϑ, δηα ποῖ οἴβεῦ 
(Ὠηρ5, ςουἹὰ παν Ὀθθῆ 5δι ἴῃ ἀἰϊβοτγεηὶ 
νος, ΤὙΠὸ 5ουοδ θα ρ᾽θοπαϑιης οὗ δεπρ- 
[ΓΕ ΡΌΠΟΓΔΙΥ γοηάογ ἱπιρογίδηϊ βεσνίοοβ. ΤΠΕΥ͂ 
δὰ ςοΐουγ δηά ἱπιργοϑϑίνοηθθς ἴο ἴδε 5{γ}0, 
δηὰ σίῖίνε 1 αἰ ΡΏΠΥ οΟΥ ᾿Ἰνϑ 655, ουθπ ὙΠ εη 
ΠΟΥ ἀο ποὲ ἀἰγος Εν σδἰγθηρίῃοη 115 Ἰορίωὶ 
βκεϊδίἼοη. ΜΠ [86 5Κ|16}}] σποιοσιοΐδη 8π 
ο ψά 15 οἴθη δὴ σόγἀφεά ἀγγωριεηξ (Αὐοδῦρ. 

Βδῖοὶγ, “ἈΠεῖ.᾽ ρ. 213; ατϑέ, " Ἀδεῖ. Π|. 
3). Μυκςῇ πιοτὸ ἀο ρῆγαθο ἴῃ ϑεηρίυτο 
δοςσυϑοα οὗἨ Ὀεῖηρ ρΡθοπδσᾶς οὔοη σοπάσῃϑε 
8Δῃ ἀτρυπιρηΐ, οὐ ἸΟῪ δὴ ἱτηροτγίδηϊ γείεῖ- 
τοης6 (ει 9. “ Μίπο ογοϑ ᾶνθ ϑθεη ΤῊΥ ϑαϊνὰ- 
[᾿οπ.. ἔὐὐκκ6 11. 20, 5ῆθτυ5 ἴῆὴ6 οχδοὶ δ] Δ] πιεπῖ 
οὗ Ὁ. 26), οΥ δάἀὰ ἴο εἴς] εἴεςῖ. (Τῆς 
ἰθροπαϑῖῃ ΟὗὨ ΘπΕγο ϑοηΐθηςοϑ 15 ἃ {πη} ποῖ ἴὸ 

(δουρῃξ οἵ" δὲ (86 ἰηϑίγυσῦνε ραρδβ, 
νυ Ίποῦ, ΡΕ. 11. 8 ΕΧΝ. 623, 634.) Μ'νὲ πιδῦ 
οχίοπα ἴο δῖ Ιοῆη Ῥγοῖ. οννεῖτ 5 ττογάϑ, 
ΟΥΡΊΠΔΙΥ υνυτ τεη οὗ δ: Ῥδι], [παἴ “Ἅ ἰδυϊοίοσυ 
νυ Ὠϊπὶ ἰ5 οἴἴθη δ ρηδίϊς." ΕῸτγ ϑδοῇ οἵ τῃὲ 
Ῥἤγαϑοβ ΠεΙῸ ἢά45 ἰΐϊϑ ΟῚ ὈΓΟΡΕΟΥ 5ἰσπὶβοδῆοο. 
ΘΊΓΔΗΡΘ ΟΥΤΟΙ͂Β ὑνοΓ. Αυγοδά. ΤΤακίηρ τἴς κἰατί- 
ἱπ5-Ῥοίηϊ ΠΌτῚ [6 ΠΟΟΟΘΘΑΤΎ ΘΥ]] ΟΥὨ πιδίζεγ, 
οζοίενε ἀδηϊοὰ τ[ὴ6 ΕἸοΞἢ οὗ ΟἢτσΕ. Βυΐϊ, 85 
πε ἢγϑὲ νγογάβ οἵ [6 νεῦϑ δϑϑυγοα ΟἨγιϑιίδξϑ 
(δῖ {πεῖν ᾿ογὰ ννὰθ ηῸ εογεριο»-ρίαες ΟἈγσί, 
50 [5 οἶοϑα πιδι ἰδ πεά ὉΥ δπ εἰηρηδίϊς ἀρρολὶ 
ἴο ΒυπΊδηῃ ΘΑΥΒ, οΥγδβ, πηάς, πὶ 6 νγῶ5 
ΠΟ «ῥπᾳάοαυγ ΟἾγσι. δυςῇ ἃ “" (γϑίοϊος 
Εἰς] ἱπιαρο οὗ τηϊϑὲ " ττουϊὰ δᾶνὸ οϑ]]οὰ “πο 
οχἰβίθηςθ 8η δνδποϑοεηΐ Ομυτοῆ. Οὐ 15 ποῖ 
ἃ ΟἸ τίσι ϑυςῇ ἃς ννὸ σοδά οὗ ἴῃ Οπορίϊς ἔγλρ- 
τηθηΐβ, νυ ΒΓ ἢ σἰγδηρ οὶ ὈΪεηα ΟτΥθηΐαὶ πλγϑῖ- 
εἶϑιι ἢ Οὐθοκ ΡΒΠ]ΟθορἢΥ. Το ΟΠγιςῖ Βοῖς 
5εῖ ἔοτἢ ΌὈΥ δὲ Ϊοῇη ἰ5 ποῖ οπὸ ννῆο Ἰεξξ πὸ 
ἔοοΐρηηΐβ ὕροπ [6 ϑαγίῃ στο ἀϊά ποῖ τραῖ]Υ 
εδί δηὰ ἀσίπκ: 80 δά ἃ βρθοῖγε πϑ]δά ἴο (δε 
σΓΟβ5 ἰη Ηἰξ ϑἴοδα ; νγῆοβθ Ὀοὰγ γὶεϊἀθὰ ἴο ἴδε 
ἰουςἢ : ννῆο τηεϊῖθα ἄνγᾶγ, {πὸ τηϊσῖ, ἰπ ἴδε 
ραροδηΐ οὗ δὴ 1]Ἰυβῖνο δϑοοοησίοη. Ηδθ 'ἰς Οπὲ 
ΝΟ σδπιθ, ἴπ {π6 ἠἔξεορδις οὗ 5 πῇ] βΒοβῆ, ἴῃ 
{Π6 γεαἠέγ οἵ Ὠπηδη ἤθϑῃ. [{ 5 α]ϑο τεπιδτ- 
ΔΌΪΟ μον [656 “" ῬΡ]δοπάϑτη5 ᾽) βεῦνδ ἴο 65: Δ] 15ἢ 
[Πη6 «αδεε! οἵ ἴῃ6 νοῖβὸ [ξ ννὸ δὰ ΟἿΪΥ ἴπε 
γογῦ ῥεαγά, ϑοςσίπυβ ταῖσῆϊ Ὀς ΓΒ ἴῃ ἰηϊαῖ- 



γ. 2. 

2 (ἔοτ τῆς [ἰδ ννᾶβ πηδηϊεβίθά, 
ὯΠ4Δ νὰ δᾶνεὲ β86εη 12}.,) δηά δθᾶγ 

Ρτεῦηρ ἴῃ6 ρᾶϑϑαρε οἵ δοεοίγέσπο; ᾿Ε ννὸ δὰ ΟηἱΥ 
ἴδε τετὺ “εεη, ἀθ νεῖζε τρῆς 6 τρῶς ἴῃ 
ἸηΓΈΓρτεης ἃ οἵ “16 ροννεσ οὗ ἃ πονν 118." 
Βυΐϊ ΠΟΙΒΟΙ ἃ ΠΊΡΙΟ ἀοςίΓ πο, ΠΟΥ 8 ΤΠΘΙῸ 
ἰηβυεηςε---Ποίδιηρ, ἱπάοοα, Ὀυϊ ἃ τοδὶ ᾿ἰνὶπν 
Ροτϑοῦ, σου] πᾶν ὕδοη Βεαγά, ϑϑθθη, Ἴοῃ- 
ἱεπηρίδιοα, Ὠδηάϊοα, ᾿ἤῥίεδ οὰν ῥαηπάς ϑαπε 
ῥαπαϊοά ΤΑΔῪ ῬΟΒΘΙΌΪ Πᾶνα δὴ δηϊ!- οκεῖς 
ὈπρῸ ἴῃ ἃ ΥΕΓΥ͂ ΞΡΕΓΊΔ] ὑΓΔΥ͂. 

«υὐϊεδ «αὐὖεέ δαυε δεαγα Ὃἢ15 τεπλϊπάς κ15 
οἵ τε ψογάβ οἵ |εβυ5, νὰ ποτε ἐβρεοίαὶ 
τείεγεηορ ἴο ἴπ6 αἀἸβοουγθος τοσοσγάθα ἴῃ [ἢ6 
ἰοῦ Οοϑρεὶ. [15 δίαεε ἴῃ {πθ ϑοηίθηοσο--- 
ἄδοτε σἰγδέ πὰ δαπάϊηρ----5ῃσνν5 [6 σενέγοποδ 
μΠ πος δὲ ]οἢη τορξαγάδα {Π6 «υογάς οὗ 
Ομπεῖ. [ πιδῖζεθ 15 ἴδε] ον ἴἢ6 ΑΡροςῖ)θ 
χῸυ]ὰ πᾶνε ΞἤσιηκΚ ἔτοῦὴ ἱηνοητ Πρ ἰδηρσιᾶρο 
ἴογ Ηιϊπι, δηὰ ρυϊεπρ 1 ᾿Ἰπῖο Ηἰ5 τηουίῃ. 
τυ «οὐ δᾶτε “εεη «οἱ ομγ ἐγ. “11 ἰ5 

Ὡοῖ ΠΟ ἢ ἴο 5ΔΥ, «ὐε ῥαυές “τε. Ἧδες δάάς, 
«υἱό οὰγ ίς. Ἄνο Ὀεϊϊενεά ΔΊ Οὐ ον, 
ποῖ ΟἴδΕΓ τη 5 Θγεβ. 80 ἴῃ 1,δἴϊπ, δίσεθ οεμῖις 
τἱδί " (Οτοί!υ5). ΟἿ ἔογ [6 δι ρῃλΕς 56 οὗ 
“ἰ βροίηρ ὙΠ [6 δγο5,᾽) ΓῸΚ6 ᾿. 2.οϑ. ΤῊΘ 
ἴξηϑε ΠΕΓΟ 5 ζπ|ῆ65 “"γὸ πανο Ἰοοκοὰ ἀπά 566" 
--Τῇ» ᾿πηργεβϑίοῃ οὗ ἴπε βιρῇξ 511}} τοπιδῖηβ. 

τυδιοδ αὐε ξακθὰ ὍΡΟΣ] Βείΐννεεη σε 
ἀπὰ γαχεα μροπ (ἐθεασάμεθα) ἃ ἀϊδιἱποϊίοῃ ἰ5 
ἴο δὲ ποϊιοδὰ : οἴ οσ (1) 245 δείνγθοη ἴΠ6 οχ- 
ἱεγηδὶ οἰρα τ οὗἁὨ ΠλΓΑΟἾ65, ἀπά [ἢ6 πιοτὸ βρί γι] 
ἃ Ἰηἴογ 4] ΡεΒοϊ ἀϊης {Πε πιογὰὶ βίοσυ οὗ [86 
οηἱγ- Βεζοϊζοεη (Βαυγ, ΕὈταγά); οὐ (2) ψ τῆ 
ΤΌ στεαῖοσ ἔγυτῆ, 45 Ὀεΐννθθη {πὸ σὐσόέ ψηϊςἢ 
δις ΞΠΏΊΡΙΥ ἀποαυδεάσε ἴον 115 τεβϊὲ δηὰ οδ]οςξ, 
δηά [μὲ Π]1ἜΥ δηἀ πλοτὲ ἐπί γδηςθὰ σαξε ὑνἢϊςἢ 
τοϊοῖοε5 ἴῃ ἐδ οὈ]εςξ σοηϊεπηρίαἴοα (ς, δὲ 
Ἰομη σοβρεὶ, τί. 6---4ο, σσβεσο ἴΠ6 δεῤοίάεερ 
οἵ ν. 40 5. 4ῃ ἱπϊοηϊίοπαὶ δάνδηςθ ὑροη Π6 
βαυε “εεπ οἵ τ. 216). ἯἨδ εοπέοριρία!ξς ΜΜὮΟ 15 
βυ ΠΟ ΙΕΠΕΥ σἔγιςκ ἴο βοἴορ δπὰ ρᾶζθ. ὍΤἢδ 
σογὰ υϑοὰ οτὰ ΌὈΥ 51 [οδη ἰ5 ἴΠ6 52Ππ|6 85 (ἢδῖ 
δρρ!Ποὰ Ὁγ ἴπ6 δηρεὶ ἴο ἴῇοβθθ γγΠο γαχεά ὠροη 
ἴδε Αϑοεηβίου (Αςῖϑὶ. 11). ὙΤῊ5 5ῃδᾶάθ οὗ 
ὨΟΔΠΙΡ θεωρεῖν (]Οδη νἱ. 40) 5εἘπὶ5 ἴο ἢᾶνο 
ἴὮ (Οπο ὙΠ θεᾶσθαι. [π᾿ 5. χχΥ]. 4 ἰἴ 
5186 ποτὰ ἴπ 186 1ΧΧ. ΠΟΙ τοηάους ΤΠ, 
τ ΟΠηρίηΡ, δαροσ, ἐπομδηϊεὰ ρ426.") (Π 6- 
{πἴχϑς.) “Το σοπίεπιρίαῖς ΠΡ ]δαβατγε ; 
ὠπεδς ἴῃ 1Π6 5'βῃς οὗ βοπιθί πίη." (ΘΟ βθη. 
εχ νι. ΟΕ, ἴδε υδ6 οὗ σπιορίοϊ ἴῃ ὁ πε ᾽ 
441) 1. 667, ἀπά ““ 15 ΔΠΙΠΊΙΠῚ ΤΆΪΓΕΙ σις 
δασπφας τχυτη,᾽ Μααχα), 11. 26.) 
ΤΙς Τταποαρυγαϊίοη ἰ5 ποΐ πιθηϊὶοποά ἰπ 

δὲ ]οπηΐβ Οοβρε. Μᾶγ ἰξ ποὲ δὲ βρβϑοίδι!ν 
βοιηϊοὰ δὲ ἤετθ, ἀπά ἰπ δὲ Ιόμη]. τ4  [ἴ ἰ5 
ὅβο τεξοιτοά ἰο ὉΥ δποῖμεῦ οὗ ἴδε ἴῆγοθ ὑτῃὸ 
ὙΠπεββοὰ ἰξ, ἴῃ ἃ ἴοπο τυ ἢ ἢ ἱπιρ] 165 [ηδῖ. ἰὲ 
ΔᾺΝ ἃ Ἐ ἸΠ-Κηονση ρατ οὗ ΓΟ γιϑιίδη ἰοδοίηρ. 
(2 Ῥεῖ. 1. χό---«8.) 

ομγ θαπάς Ἀ8 5 ἃ168] ὙΠΟ ὀχργεβϑίοη τνου]ὰ 
ἸΔΙΌΤΑΙὮΥ τεῖεσ ἴο ϑοῦὴδ στεαΐ 5: πρ]6 οςοδϑίοῃ, 

Ι. ἸΟΗΝ. 1. 
Ὁ ΏΕ58, Ἀπὰ 516} ὑπο γοιὺ ἰπαὶ 
οἴογῃδὶ ἴδ. ψνῆ ἢ νγὰ8 νι τῆς 

----- “ὄὔὦ 

Ρεγδρ5 ἴο Ηἰ5 υϊάάϊηρ ([ὰκὸ χχῖν. 39), δπὰ 
ἴο ἴῆ6 ἤηροῦ δηὰ μαπὰ οὗ Ὑ ποπηᾷς ἰη δῖ ᾿οδηβ 
Οὐοβρεὶ (χχ. 2727). 866 ἴδε βἰ τ κίηρ φυοΐδτοη 
ἔστοπι Βι}]ΠἸΠΡῸῚ τη Εγαγά, Ὁ. 47. 

ΘΟΠΟΘΙΙ15Ε] ιἰϑεἀ, 85 ἴἴ ἐγ] ΘΠΕΥ 5 δὲ 
86 ὈΘρΙΠηϊηρ οὗ ἃ ϑθηΐοθηςο, ἴο ᾿ἰοδά ἴο [ἢ6 
Ῥοϊηΐ ἴο ὃ ἀϊδοιι55θά, 
19 οχὰ (ευῤο ἐς αἰ50) ὉὍᾺὰ9 1,179] Ὑ 15 

ΘΟΓΔΙΩΪΥ οε5 ποῖ πιοδη {π6ὸ ψοσγά, ντιζεη 
ΟΥ ῥγοδοῃβοά, ννῆοϑθε ϑυθ)οςς 5 [δ βρί γιέ) 
Δηαὰ οἴογηδὶ [πὸ : δυῖ (ἢ Ῥοίβϑοῃδὶ ὑνοτά, 
(Π6 Τοροβ, ννῆοθο αἰ θυίΐίς ᾿ 5 {μα ΗΘ 
156 16 1,Π|.᾽ ψγνῆο 15 δ οὔποθ Ὀοῖῃ ἴθ ννοσά 
ἃηά {πὸ 11|}6Ὸ (εἰ. Ερδεβ. ἵν, 18). ἘῸΓ 
{π6 ἀουῦῖο ρθη. ἂπὰ (ῃς ἱπίεγρτεῖ. οἵ 1, 
ςἔ. δὲ Τομηβ Οοβϑρεῖ, 11. 2ι ("ἴ6 Τεπιρὶς 
ὙΒΙ ἢ 15 Ηἰς Βοάγ)), χὶ. 13 (τμδὲ ἰδκίηρ 
οὗ τοδί ΜΓ ἰ5 δἰθορ ᾿ 

Οη {πῸ [οροβ 566 ἰηἰγοά. ἴο Οοβρεὶ δηὰ 
Νοίεβ, ἰοῆπ ἱ. 5. (Οπε οὗ ΟἸ Ὁδοπ᾿β Ὀϊξζεγεβί 
ΒΠΘΟΙ͂Β 15 σοηνογοά 1η ἴπγεο δάσο! γ 114}1ςἰΖεὰ 
ννογὰς ὕὑροὴ ἴπο τηλγρη. “ὙΠῸ Ιοροβ 
Ἰαμσῥέ ἴῃ ἴῃ6 ϑομοοὶ οὔ Αἰοχαηάσγια ὀρζογό 
Ομηῆβί τοο---γευεσίεά ἴο ἴπ6 ΔΡροβίϊθ δὲ [οῃῃ, 
Α.Ὁ. 97." (εοϊπο δηά ἔδ)},᾿ σπάᾶρ. ΧΧΙ.) 
ἼὝΠοβο ψῆο Ὀοίϊονο ἢ δῖ Δυριυππο (ἢαΐ 4]} 
ἴγυἢ, Πογθνοσ ἐουπά, Ὀεϊοπρβ ἴο Ομτϑὶ ὉῪ 
Τρηϊ, νν}}} ποῖ Ὅς ρογρίεχοά ὉΥ ἴῃς ἰδιυπηί.) 
ΓΟ γγϑοβίοπι ννου]Ἱά ϑθοτὴ ἴο σείεγ ἴο [ἢϊ5 ρ]δες 
ὙΠδη ἢ6 5αγ5: “[Ἐ Πϑη (Π6 ὑνογαὰ ἰ5 {πὸ {4 π| 
ἃηἀ Ηδ νῆο ἰ5 δὲ οὔςθ ἴῃς ϑνοσγὰ δηά [86 
[16 (ὁ δὲ Λόγος οὗτος καὶ ἡ ζωὴ) ὈδοΔΠῚΕ 
Βεσὰ ; (Ποη 1ἴη6 1, ἘΞ Ὀδοδῖης ἤεϑὶ." (“[ὴ 
]οᾶπη. Ενδηροὶ." ν.) ““ Ῥοββι Ὁ ϑοπὶὲ οὔθ 
της υπάοτοίαπὰ ἴπῃ6 νοτγά οἵ 1,16 25 90ΠῚ6 

ἢ οὐ [εδοπίπρ ἀρουῖ Οἢτσί, ποῖ {ΠῸ νΟΓῪ 
Βοάγ οὗ Οῃγϑί, ψ οἢ νγὰβ παπαϊθά. 866 
νναΐ ἐο]]οννβ :---- Απὰ τπδὲ 116 ννὰ5 τηδηὶ- 
[οοἰοα."".--8ὲ Αὐρ. [πη Ερίϑῖ. [οαπη. Ῥγοΐορ. 
Τυαςῖ. 1. 

ΤΠῊς νοσά οὔ, ᾽---ἀοδ5 [Π|5 ΟΠΪῪ πηθδη 
1ῃ6 Ῥγοδοδίηρ οὗ εἴογῃδὶ ᾿6) “ὙἼΠΕ ννοτάς 
ννΠΙ ἢ ΤΌΪΙονν οἰθασὶυ γείεσ, ποῖ ἴο (ἢ6 φγεσεδίη 
οὗ ᾿1ρ, Ρυΐ ἴο {πῸ "παπί εσία!οη οἵ ἴπ6 1,16, 
νυ ῃϊςἢ ᾽δ5 δίκη ΡρΪδος 'π ἴη6 Ὀοϑοσὰ οὗ ῃιπιδη- 
ἰϊγ.᾽ (Νεδηάσσγ.) 

Δ. Α͂ οοπηρατίδοη οὗ (ἢϊ5 νεῦβε ἢ [ἢ 6 
Οὐοϑρεὶϊ, ἱ. 1.4. 15 Υ Ὺ ϑυρροβίῖνο. Τὴθ Αροβίὶθ 
'π ἴῃ6 Οὐοβροὶ παΐυγα! ιν νυγιϊος ἔτοπὶ 8ῃ οὐ- 
7οεἼέυε ἀπὰ ῥἱε!ογίεαὶ Ροϊηΐ οὗ νίενγ. Ηδ ὈδρῚη5 
νὰ τπῸ διἑογίοαί ζαεὶ (“ὙἼΠη6 ΜΜνογὰ ννᾷβ8 
τηδάθ ΕἸΘΘἢ .,), ἀηὰ ρᾶϑϑὸ5 οἡ ἴο ἃ ϑἰδίοπιχεηΐ 
οὗ {π6 δεγοναὶ ἐριῤγεσσίοπ τας ἀροη Ὠϊπι56]} 
πὰ οἴπεβ ("" )ηὰ ννὲ Ὀεπμο] ἃ νυ ἢ εηἰγαπορά 
ξΑ26 Ηἰ5 ρίοτγῃ .). Βιυῖ πη ἴῃς Ερίβέϊθ, νῃϊοἢ 
15 σμὀῥεεέψυείν τοϊαϊοὰ ἴο ἴπ6 Οὐοβρεὶ, ἴπῸ ργοσεϑβ 
15 ἜΧΔΟΙΥ τονοσβοὰ. δὲ Ἰοῆη Ὀορὶπ5 ν ἢ [ῃ6 
εγσοπαὶ ὡπργειείοπ ταδὰθ ὑροὴ ἢ πιβοὶ δηὰ 
ΟἴοΙ5 : ρᾶυ 565 ἴο δῇβέστῃ [Π6 δέεογίεαί γεαλν οὗ 
86 οὐ͵οςξ, νυν μῖςἢ μαᾶ5 ργοάιιορά (Π]5 ἱπιργοβϑίοῃ : 
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Ελίῃεγ, δηά νγδβ πιδηϊξεοῖεά πηῖο 
1:8 2) 
3 ἼΠηδῖ Ὡς νγὰ πᾶνε β8εεπ δηά 

Πελγά ἀεοίδλγα ννα υηΐο γου, τῃδῖ γε 

Ι. ἸΟΗΝ. 1. [ν. 3. 

Αἶδο πιᾶῦ δᾶνο {ΕἸ ον ηρ ἢ ας: 
Δη4 {Π}ἢΉΥ̓́ΞΒΞΘΟΓ [δ] οννβὴρ ἐς πὰ 
τῆς Εδίῃον, δηά ἢ ἢϊ5 ϑοη [6βι5 
Ομηβι. 

δηῃὰ ἴῃοθη τοΐυγῃ5 ἴο {86 5πυιυ)]εςξῖνο ἱπηργεββίοῃ, 
(ϑ8εε Οοάεῖ, “8υς 1 ναπειια ἀθ 5. 16δη,) 1. 
107.) [ἴ 15 οπο οὗ ἴποϑε ἄδθορ Ἵσοϊποιἀθῆοδβ 
Ὀείννοεη {πῸ Εριϑι]Ὲ δῃὰ σοβρεὶ, τυ ςἢ νυ 655 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἃ σοπηπλοη Δι οσϑῃῖρ, Ὀὰϊ 4'50 ἴο 
Δ ἐπίεγρεηπείγαἰίοπ οὗ οτς ἀοσυμηοηΐ ὈΥ 186 
οἴδογ. 

«υα: »παγι γε 1:11 ὝὮΘ δογίϑσί ἀδποίξίηρ ἐμδὲ [ἢ 
Ὑγ45 ΟΠΟ6 ἴοτ 41] ἢ βζου Δ} πιδηϊοοιθα 1 {πῸ 
[ποδττδίίοη δηὰ 11 οὗ [εἐβυ5. ΟΕ ἔογ ἰβουρβξ 
πὰ Θχργόβϑίοῃ 1 Τίπ,. 1]. σό. 

απά ἃθ01819] ὙἼὴὸ νοῦ 15 ἴῆ6 8ᾶπὶὸ τυ ῖτἢ 
[παῖ ΠΟ 15 580 τεηάογοὰ δὲ ἴθ σοπησηθησο- 
τπιρηΐ οὗ νυ. 32. ὙΤΠδ νογὰ ἱπάϊςδίοβ ὈΓΟΡΟΥΥ 
ἴῃς ὈρΑτηρ ΟὗἨ ἃ Πι655ΔΡῸ ἔγοπὶ σποίδεγ. ὍὅΤΠὸ 
ἰγδηϑιδίίοα ἴῃ 6 Α. Ν. 5 δὴ ἱπβϑίδηςς οἵ 
εἰ ψατῖου 5 τη οσίηρε οὗ ἴΠ6 5δτης ᾿γογάβ, ὮΥ 
ὙΠΙςἢ ΔγΌ ς 4] ἀἸ8ι1ηστοη5 ἀγὸ ᾿Ἰηἰγοάυςοα ἰπ 
[6 ἰγδηϑδίίοη, ννῆϊο ἢ ἢᾶν πο ρΐἷδοθ ἴῃ ἴῃ6 
οὔ ρΙηΔ]." (Βρ [Πιρδεοοξ, ’Οη Ἐσδνικίοη;,᾽ ἄς., 
Ρ. 323.) Νοῖδς ἴπδΐ (ἢ18. ννογὰ ἱποϊυιθβ δῖ 
]οῃπ5 Οοϑροὶ νι ἴΠ6 ργοϑεηῖ Ἐρίϑίϊθ 85 
Ῥαγὶ οὗ {πὸ ἀδοϊασαίίοη οὐ πιεϑϑαρο ΜΒΙΟΝ Πδ 
Ὀ6λῖ5 ἴο ἴπ6 ΟΠυτγοΐ ἔτοπι Οοά. 
89 1170, ὕ88 θύοΥ Δ] (1176) ἴΠ6 824]. ἢ 

ἃ. ρἰδοεὰ δῇϊοσ που εἶνε ἴῃ ϑἰγοηρεϑὶ 6Π1- 
Ρἢ8515 οὗ τυ ἢϊςἢ ἰδηρυδρε 15 σαραῦϊθΌ ἰογπαί, 
ἤοΓδ δὴ δἰέπθαυῖο οὗ Οῤγένς, 15 α'ϑο δὴ αἰἰσιυΐο οὗ 
Οοά, ἴῃ Ἀοπι. χνὶ. 26 (50 ἰη [,ΠΧΧΧ..; 154]. χχνὶ. 
4. ΧΙ. 28). Νοῖς {παῖ 1υ5ὲ (15 αἴ υΐϊο οὗ 
Οοά δῃά ΟΠ γῖβδὶ 15 δρρ θὰ ἴο διΐζυτο γονναγὰ 
δηὰ ρωπε νηοί, 2. ΤἬΘ55. 1. 9. (δεε Ααά. 
Νοῖο δῖ θπά οὗ {πὸ Ἐρ. ἴο ΤΠ658.)}) “4.5 ἴδ 
ἘΡ 5116 ορϑῆβ, 80 1 οἴοβεβ ψ ἢ [ἢ πηοηϊοη 
οὗ οἴογηδὶ 116.) ν. 2ο (Βεηρεὶ). 

«αυδίε 0] ὍΤῆε Οτεεὶς (ἥτις) 5 ᾿πδάθαυδίοιὶ 
τοηάογρα ΌὈΥ ἴπ6 5 πιρὶς τοῖν. ὁ" ΠῚ ὌΧ θϑϑοθ 
8ῃ αἰγιθυῖο Ὀεϊοηριπρ ἴο [ῃ6 παίωγο οὐ {86 
οὐ]εςξ, [15 γεα! δηὰ ρεεμίαγ, ποῖ {κὸ ὅς, 115 
Δοσἀθηΐδὶ ργορεγὶγ." (7εἰἔ, “Οὐ. Οτ. 1. 
42ς.) [ἴ διῃρ ῆοβ, Αϑβϑίρτϑ ἴΠ6 οἶλ55 ἕο ψνῃϊ ἢ 
Δ οὐ͵]θςεῖ Θβϑθη 4} } ὈΘΙοηΡ5, δηαὰ 85 ἃ εαιμα- 
ἐδυε ἴπρε (οἴ. Μαῖξ. χχν. 1; 1ὺκὲ νι]. 4, 
ἶχ. 30, χ. 42; Ϊοδη υἱῖϊ. 53; Αςῖβ Χχὶϊ!. 21; 
Άοπι. 11]. 2; 2 Ἴ Π655. 1. 3, δζς.). 

8δ8 Ὀσίπρ ᾿᾽δδῦὺ ὙΔΊΟΣ Μ͵ὰβ εὐ 16ὲ 
Ἑαιϊδεγ] (866 ποῖδ δῖ οἷοβε οὗ ἴῃς Ομδρίεσγ.) 

8. 2Ραϊ γε αΖ07 ““ἼΤΠδΐ γοι!, πο 655 [ἤδη 
6, ΠΊΔΥ ἀοτγῖνο ἔγυϊε ἔσοπι [Ὁ " (Οτοί!.5). 
47 ῥαυε] “ΤΩΔΥ Ῥτοςθθὰ ἴῃ μᾶνίηρ, δπὰ 

θεὶς σοπβιτηθὰ ἴῃ. Ηδθ 5ἰψηϊῆες ἱπογθδϑὶπς 
Δηάα ςοπεέπιοι5, ποῖ Ἰηοῃοδίθ, δοξοη ; ἔοσ ἢ 
δά άγοσϑθεβ ἴῆοϑθ ὙΠῸ δά δἰγεδαν δηϊογεὰ ἴῃ 
σοπηηηιπηίοῃ οἵ ἴπΠ6 Ομυτγο ἢ." (ὰ 1.8ρΡ.} 

“7εἰοαυεδὴρ «υἱἱ }} “’ Ἐεἰ]οαυ:δὲρ ἀδυοῖεβ σοπὶ- 
τηοῖοα δὰ βοός εἰν ἰῃ {πῸ βαπια δι, τε] ίοη, 
δηὰ ΟΒυτγοῖ, ψοσα 411} ρασγίδκε οὗ 186 5816 

βδογδηιθηβ᾽, (Ἶά.). ἼΠδ ῥσερ. (εὐ) ἴ5 υϑοά 
ἐβρδοῖ Δ !ΠΠὉ οὗὨ πίε ἰοσξυδ), πιογαὶ, πὰ ϑρίπιιδὶ 
ταϊδίίοη. 

«υἱιδ᾽ .}] Οἠε Ὀ]οΞϑθὰ γεβϑ] οὗ [Π δ γεςερίοη 
οὗ ἴδε [πολγηδῖς Οοὰ ἰ5 ξε!]ονυϑμῖρ, σοπι- 
ταυπίοη ἢ (6 Οδεωγοδ, ἃ5 ἴδὸ οἶϊε 
ὥρδαγερ. 11 5 ἴο θ6 ποϊςδά, Πονσουοσ, ἂς 
ὑγογάὰ Οδμγε ἴθ ὭΘΥΟΥ 5εὰ ὈΥ 88: [οἤη, οἰἴδετ 
ἰῃ ἢἰ5 Οοθβρεὶ, οὐ ἴῃ ἴῃ6 ΕἸγϑὶ δηὰ ϑοζοπὰ 
Ερίβῆῖθ (1 53 [Ιοδῃ συ. ό, 9, το. 866 ΝοῖἊ 
ου 3 Ϊοῇηῃ υ. 6). Τὅμε ργτοπουῃ εὐε ἴ5, ἰῃ οὔς 
56η56, 115 Θαυϊναϊοηί, [{ ἰ5 ποῖ 50 στὰς ἴδε 
ἐΡ]υγα] οὗὐὁἨἁ "παγετὶγν;" οΥἡἩΎΘ “1Π6 ρῥ]υγαΐ οἵ 
»ποάεείγ, ΜΏΘη να οὔὐζ δοποὺσ υἱἹ ἢ 
οἴδουϑ᾽" (Οτοί.) ; δ5 ἴδο ρίυγαὶ οἵ εο»γερρεμσίοτ-τ 
(6 βρίπε ννῃις ἢ ἰοδὰβ πιο ἰο βρϑᾶῖκ Κιπαϊ 
ἃπὰ Ἰονιηἷν οὗ ἔποθα γῆο ἅγὸ ἱπΕϊπχδίοὶ νυ 85- 
βοοίαϊοά νυ ἢ ἴηι 45 “ψε"..--ς ἐχργεβϑιοη 
οἵ [πὸ Αροϑεϊεῖβ ἱπίθηθε Ἴσοπυϊςὔοῃ οὗ δὶ5 
τε Π]ονυϑἢρ 1 411 ΓΟ τισι 5 ρθορὶθ, δηὰ {πεῖ5 
ἢ πὶ. ΑΘ ψὲ μάν ἴῃ 1ῃϊ5 νοῦβο [86 φὺς 
οὗ ἃ ςοπιπιοη Αροβίοϊϊς σβυτγοι (ἀθῆποα "Υ 
1Π6 Ῥγδρ.), 80 ποῖ ὈΠΓοΩΕΠΕΙΥ ἴῃ 81 [οδη 
6 Πηά (Π6 «υε οὗ ἃ σοιηπιοη Αροβίοϊϊς ν]ῖ- 
Ὧ655, ΟΥ̓ οὗἩ ςοἸ]οςῖινο δἰοσίβείοη οὗ ἴπῸ Οο9- 
ΡΕΪ: δυργα Ὁ. Σ; Οὐοβρεῖ, '. 14, χχὶ. 24. 

απά ἐγωὶγ οἷν γεἰϊοαυ:δὶΡ 11} ““ δηά ἸΓΪγ ἴδε 
ξΟ]ονβὮρΡ ψὩϊοἢ 1 δᾶνὸ οἀ οὔὖζπ (ευἠό 
44) 5 ϑοηοίιηρ πῆοσὸ ἴπδη ἰμΔῖ. ἴϊ 5 
νὰ (6 Ἐδίποσ," ἕο. ΨΠρη καὶ.. δὲ οσευς, 
ἃ5 ἴῃ (15 ρΐαςθ, νὴ ἃ 5ῃοτί ϑρᾶςθ, {δεγ 
ἃ: ἱπίοπάθα ἴο οχρ δίῃ δηὰ δπρὶιγ. Τδὲ 
ϑοοοηά ρατί οἵ {δθ ϑεπίεηςε ἰ5 ᾿ηκοα ἴο τ 
ἢτβί ὈΥ ἴποϑο ραγίοΐοβ, νος ἴὰυ5 ᾿ἰπάϊοδῖς 
ἃ εο-ογάϊπαῤίοη ἴῃ με Ἰάδαβ Ὁ νυ ἃ οετγίδίῃ 
Ῥτοόορτοββ, (Οοάοξ, ϑυγ "'᾽Ε. ἀθ 5. 76δη,᾽ 11. 
124: ςἔ, ΤοΒη νἱ. εἰ, χν 27. “καὶ... δὲ, ἴῃ 
ΟΙΘ δηά ἐδο 5Δπ)6 εἶδιιϑθ, 45 οἴδῃ ἴῃ ἴῃς ὑεοὶ 
δυΐποσβθ, βίρτιβοα δἰ Ὄεγο ---- αἰφμς οἰΐανι." 
νΊηοσ, " Οτσάμπι. οὗ Ν. Τ΄.,᾽ Ῥατγὶ 111. δες. ᾿1ν. 

. 464. 
᾿ «οἱ ἐδε Ἑαΐδεγ, ἀπά «υἱ Ηἰἱ 805] “Ἡὀς 
Ὁπέο] 5 ἴπ6 σταπάδισγ δηὰὰ ποΌ ΠΥ οὐ ἴθ 9ο- 
οἰεῖν οἵ τς ΟΒυτςῇ ; 11 5 ἃ [Ὁ] ονυϑμὶρ ΜῈ 
ἴῃς Βδίποσ, δὰ σῇ Ηϊπ ϑοὴ; οἷ, σ (οι. 
͵. 9᾽ (ἀ 1.24Ρ.). ὙΠΟ {Ἐ]οννϑῆρ οὗ νυδιςὰ 
δὲ [οδη κα 5. ποῖ ΟΠΪΥ͂ {παὶ Ῥροᾶςε διά 
ςοηςοτά, ὈΥ̓ ὨΙΟΝ τη ἃ Κηὶὶ ἴο {πε 
ξ! ]ονν θη, Ὀυΐ [δὶ ὉΥῚ Ὡς ἢ ΤΠΕΓΕ ἰ5 ἃ υἱῖδὶ. 
πα 55. 016 απίοῃ οὗ τῆθη ψ ἢ Οσοά ἰπ 9οι] 
δηά 5ρίγιϊ Υ {11}. (Ζυνϊπεὶο, ηυοϊοὰ ὉΥ 
ΕὈγαγὰ ἐπ ου.)ὺ ὌΠ Ιάδα οὗ ἴδε ἀουθὶο ζοὶ- 
ἸοννβὮ!ρ ἰ5 Ργοίουπαϊ!γ βίνοη ἴῃ Ϊοῆπ χνυ. 1 95η4. 
ἤει Οῤγ Ουτ [μοτγὰ 5 οδιεὰ [6ϑυ5, 1. ;, 

ἷν. 3, Σς, ΥΟΙ, ς; [6505 ΟΒΠβὶ ᾿. 3, 111. 2.3. ἰν. 
220. λο. ἌΥΒΘη ἴΠοτθ 15 ἃ σοΐοσεηςς, ἀϊγοςῖ οἵ 
ἰηάϊτοςῖ, ἴο Πογεῖῖςσβ ψῆο ἐδηϊοὰ ἴππῸ Ἰποδγηλ- 
Ὀὕοῃ, ἴπ6 Ὡδπιθ ὡέσ: ἰδ ΘρΘΟΙΔΙΥ υϑεὰ 85 Δρ- 



γ. 4, 5. 

4 Απὰ τῆεβε τῃΐηρβ νυγῖῖα χὰ υπῖο 
γου, [παῖ γουγ ΟΥ̓ ΠΙΔΥ θὲ (μ}]. 

Ῥγορπεῖο ἴο ἴς Ηυπιδῃ Ναΐυγο. εβιι5 Οῤγιν 
ὨΠΡ 165 ΡΟ ΠΑΥΪΥ ἃ τεσορη!οη οὗ Ηϊ5 Μοο- 
ϑιδηὶς ςβσγαςίοσ (νυ. 6). 

4. “κά ἰδειο ἐδίηρι, «ὐγὶ]6 «υε μπίο γομ 
Ποεβ ἴῃς Αροβῖ!ο τοῖο ἴο [Π6 νόῦϑεβ «υδίοό 
Ῥγεωμάίε, οἵ (15 ) υβίογ) ποῖ πηογοὶν ἰο συ. 
1-... δυΐ ἴο [6 ψ Βοὶς Ερίβιϊ ἡ (δεὲ Αἀάϊ- 
θ0η2] Νοῖς αἵ εἰοϑο οἵ ἴῃς (μδρίετσ.) 
Οη ἴδε ψ  οΐε, ποθ ἰ6 ἃ ργεβιπιρίοη 

ἴθαῖ, ἴῃ ν. 4. δ: []ολη νουϊά αν υ5 υπάοτ- 
βἰδπὰ ὉΥ ἐδ εις ἐῤίπχι, Ὠοῖ ἴῃς δηζίγο Ερ βία οὕ 
1δε κυδδεηυςηΐ Ρογίοη οὗὨ ἱξ, Ὀυϊ εἰἴμεγ (1) 
50 εἰγ [86 σοηϊοηῖβ οὗ σὐ. 1, 2. 3, οὐ (2) ἢ 
τας στολίοεσ ργο Δ ὈΠ] ΠΥ ἴῃς Οοθρεὶῖ «50. 
»καγ 70] Ὑνο ἱπιρογίδης Μ595. τεδὰ "“σων 

)0γ." ὙὍο τηΐεττιδὶ ἐνὶ άδηςθ, πονγονοῦ, 566Π15 
ἴο δδ ἴῃ ἥἄνουσ οὗ (6 Α. . (1) [ἰ 5 ἰπῇ- 
ΠΕ ποτε Ὠδίυγαὶ ἴῃ ἃ ἰεϊῖοσ ἴο υὶϑῃ 70γ--- 
ἰοῦ ργδοι δ! ννδί 15 βαιά ἤεγὸ ἰ5 ἰδηϊληηοιιηΐ 
ἴ0 ἃ ν]ϑὴῆ-- -Ἠἰ|τ.»ὁ οδεγ, ἴῃδη ἴο οὠγεείυσι. (2) 
2 ]οὔη υν. 12 15 ποΐ ἀδεϊβινθ, ἴοσ (4) 186 τοδά- 
ἸὩξ 15 υποετσίδιη, (ὁ) πὸ δητοιραίθα ῥ᾽ θάβυγα 
οἵ πηρεῦηρ, "" ἔᾶςεθ ἴο ἕδος ᾿" πηρατίϑ ἃ ἀϊετγεπε 
οοἰουΓ ἴο [86 νγογὰὶ ομγ, δηά σλῖος ἰϊ υἱνιὰ 
ἁταὶ Δρργορτιδῖθ. (3) ὙΠῸ ρὮγαβο “" (Πδῖ γον 
ἴον ΤΑ Ὀ6 ΠΙΗΠΙ|οὰ " (]}ΟΠη χΥ]. 24) 15 ἴῃ 
ἤνουγ οἵ ἴῃς Τοχὶ. Κος. (5ε6 Κείςδο, "Οοπι- 
τῃρηΐ, Οπϊ.᾽ ,π [ος.). 
7οὰγ ἡογ»εαν δὲ ζ1711194] ΕῸτ (ἢ ὀχργοθβϑίοῃ 

εἴ, (οβρεῖ, 11}. 29. χνυ. Σ1ἱ, χυΐ. 24, ΧΥΪ. 13. 
ΤἼΒΕ σΒοῖὶς Εριϑῦαε 15 ἃ ἀενυοίοῃδὶ πὰ τηογαὶ 
ἀρρίιοδι!οη οὗ ἴμ6ὸ πηδλίῃ ἰάθαβ, ψὨϊοἢ ΔΥῸ 
«τοίνοά Ὠικίοτ Δ }}ν ἴῃ ἴΠ6 βαυὴρβ ἀπά ἐοιηρ5 
οἵ (μπιϑὶ τεσοσάδα ἴπ ἴῃς Οοβροεὶ." (Βίββορ 
ἰΔεθοοῦ) 
[0101116ὰ (ρετί. ρατί.}7 ταὶϊϑοά ἴο {πὸ ϊ ἢοϑὶ 

Ροπῖ, “1 5. δυῖ {π6 Ὀερπηΐπρ οὗὨ ἰογΥ ννβδῃ 
πὲ δεξίη ἴο Ὀοΐϊενε. Ὕνθοη ἐδ ἀδι}}γ ἴῃ - 
Οδλϑεβ, ἸΟΥ ἰπογ Ά565 ἰη ργοροτίϊοη " ([νυ1Π 67). 

Νοῖο ἰΒς ςσοἰηςϊάφηςε ἴῃ τπουρῃΐς Ὀείννθθη 
1 [οδὴ 1. 2,4 δπὰ δὲ [οδῃη 5 Οοβρεὶ, οἰ. χνὶϊ. 

1 ΪΙοδη ἱ. 3, 4. 
ΤῊδί γε αἶθο ΠΊΔΥ ἤᾶνε ἔθ! ονυϑρ ὙΠ 5. 

τι ἡ. 
ἀπά {Γ} Οἷὦἷγ ὅπ] οὐ ϑῃρ ἰ5 [ἢ ἴπ6 ἘΔΕΒοΥ, 

ἐνὶ σπἢ Ηἰκ 50 [εϑὰ5 Οἢτῖσε. 1 4. 
, ὕβεβὲ (δίηρβ τυτῖϊο ὑγο ἀπῖο γου, (μὲ γοὺγ 
ΕΥ̓͂ ΔΥ ΒῈ ΖῈ171116ἅ. χῤ͵)4. ο. 4. 

7 ́98η χυῖϊ. 
Τρλὲ ἔθΕΥ 411 τ δὲ οὔθ. χνῖϊ. 21. 

Τριαῖ {ΠΕΥ 2150 τιδῪ δὲ οπα ἴῃ υ5. 1 4, 

Τθεθα της 1 ἴη (ῃς ννου]ά, τμαΐ ἐπ Ὺ 
πυροὶ μλνε ΜΥ ἸΟῪ ]ΑΙΙεὰ ἴπ ἐπεπηϑεῖνεϑ. 

εὐ, 13. 

[ΤῈ ποτὰ ςπου]ὰ δὲ ἐγδπβιαϊθὰ ἴῃ [ΠῸ 
ἔρωμρ Ἐχδοῦ 5 ἴῃ ἐδ Οονρῥεί. Ιὰὶ 15 πιοϑκῖ 
Προτῖδηΐ, 85 ἃ στεδὶ βοῆοϊδσ τεπηαγκβ, {παῖ 
Ἴδε ἰδηξυᾶξε οὗ τῃ6 Οὐοπροὶ δὲ ᾿ἰπκοὰ ἴῃ της 

Ναυ 16:|.---Ν οα.. ΡΝ. 

1. ἸΟΗΝ. 1. 
ς ΤῊΪ8 τῆδῃ ἰ8 ἴῃς πιαβϑᾶρε της ἢ 

νν»ὲ ἢᾶνε περαγά οὗ Ηΐπι, δπά ἀδοϊαγε 

ΑΟ ΝΟ 45 1 ἰ5 ἴῃ 186 ογἱρῖπαὶ, νυ ἴμ6 ἰΔης- 
δυδρε οὗ {πΠ6 Ἐρίϑ:16,"") {πὼ5 Ὀγπρίης οὐυΐ 
ὁ ΔΠΟΙΒΕΓ οὗ [86 πηδηγ ςοἰηςίἄδηςεβ, τοπάϊην 
ἴο εϑβί Ὁ] 15} ἂπ ἰάθη! οὗὨ δι πούβῆὶρ ἴῃ ἐδ6 
Οὐοβρεὶ δηὰ Ερίϑι16, ἀπά τπ5 ἴο πηᾶκο νδὶ᾽ὰ 
ἴον 186. Μόγηριθγ 411 τπ6 ενίἄθησεβ ἡ ἢ τᾶν 6 
δάάδυςεα ἔογ ἴπο ἐαέίεγ." Βίϑῃορ 1ἰρδιίοοῖ, 
"Ου Ἀενίβίοη οὗ Ν. Τ᾿ ρρ. ςς, ς6.} 

ΘΕΟΤΙΟΝ [. 

ἰ. ς--οἰῖ, Δ. 4 Απὰ {6 πιοϑθᾶρο νυ ἢ ἢ τνὸ 
πᾶνε μεαγά ἔγοπῃ Ηἰΐπι, δὰ οὗ νης ἢ ννὸ ἅσὸ 
ΠΟΠΘΘΩΘΘΏΠΥ ἰμς δι ογιδῖνο δηπουποοῖβ ἴο 
γου, 15. 85 [Ὁ]]οννβ:--Οοὰ ἰ5 1ὐἰφῃϊ, δηὰ τμεσο 
15 ἴῃ Ηἰηι πὸ βρεοῖκ οὗ ἀδγκηδβθ ννῃδίονογ." [ἢ 
ΨῈ 84Υ (ἰ Κπονν ποῖ νυβεῖδου ᾿ξ Ὀὲ 50.---ἰΐ πᾶν 
δε) τμᾶῖ νναὲὰ ἢᾶνε πιοσγὰὶ δηά ϑρίγίϊ4] σοπ- 
τηυπίοη ἢ Η πὶ, 116 γοῖ ννῈ ῥγασ Δ} 
τῆονα 1ἢ [δε σρῆοτο οὗ ἀδγίζῃθϑβ, ννὸ 1ἰθ, ἂπὰ 
ΑΓΕ ΩΟ ἀοεῖβ οὗ {πῃε πὶ. Βυΐ ἰἔ ννδ νναἱκ ἱπ 
186 Τ1Τιρσαῖ, 45 Ηδὀ ἰ5 ἰῇ (ῃ6 1ἰρϊ, ννὸ ἢν 
ςοπιηλπίοη ἢ Ηΐπι, ἢ Ηἰ5 ΟΒυτςξ, 
ὙΠ 41} 15 Δ] ρεορὶο, ἀπά πο νὰ 
5, δπὰ (ες δἰοοὰ οἵ |65:5 Ηἰς5 δοὴ Ἴοη- 
ἘΠΌΔΙΠΥ ρυτῆςσβ κιι5 ἔτοπὶ ἃ}} 5ῖπ. 1 ΞΑὺ [ἢ15, 
τηθηϊίοη [ἢ15 ρυσ ἤοδίίοη σοπεπυλγ οἰοςίοά, 
Ὀοσδυθο 1 νγὲ βαγ---ἃ5 50ΠΊΘ οὗ ι.5 ρεῦμαρβ 
ἀο--ἰῃαῖϊ ννὸ ἢᾶνθ πο δῆ ἃ5 οἷἱγ οννῇ, 9 
ΤΟΔ Ὑ οὗ συ] οἰηρίπρ ἰο ὃ5 δηὰ δυϊάϊπρ, 
νῈ ἀδοεῖνο οὐ γϑεῖνεβ, δηά {πὸ {γυςἢ, [Βοογοῖ!ς 
οΑ] δηὰ ρῥγαςίίςδὶ, ἰ5 ποῖ ἴῃ ι.8. 1 να σοηΐοβθς 
ΟΟΓ 5|η5, Ηδ ἰ5 ἔδι ἢ ι] ἰο Η!5 ρσχοπιῖϑοβ, δηά 
[.}] οὗ τἱρμϊθουβηθθβ ἴῃ Οσγάοσ ἴο γΓοπη ΟἿἿΓ 515 
δηὰ οἰθδῆϑθα 115 ἔγοπι 41} υπγρῃϊθουξηθοθ. [ἢ 
γῈ 51Υ ἴπδί ννγὸ αν ποίΐ ϑἰππεὰ δηά ἃζὸ ποῖ 
5 ΠΠΟΙΒ, 6 ἃ1.Ὸ τηδκίηρ Ηἰτπι ἃ ἰἰᾶσ, δπά ἴῃς 
βιιυδίδηςς οὗ Ηἰδς ἰοδο μη 15 ποῖ 'ἰπ υ5. ΜΥ 
οὨ]άγεη Ἐ ὑμόϑθ ἐπ πρ5 1 ἀπὶ ννγιιηρ ἴο γου, 
ἴῃ ΟΥ̓ἕΔΟΓ παῖ Ὑ6 ΠΊΑΥ ποῖ 5'ὶη. Ὑεῖ ᾿ξ ΔῃΥ 
ΟὉΠΘ ΤῊΔΥ ἢᾶνο ςσοπηη δα 5οπὶθ δίῃ (1 τὴᾶ 
δὲ 1) νν6--- οι δηά |--- ἤᾶνε δὴ Αἀνοοςδίο αὐτὰ 
16 Ῥαΐδογ, ἃ τρῃΐθοιβ Οπο, οϑ8 (ΟἸ γίϑί. 
Απά Ηθ ἰ5 ἃ Ῥυοριδἰίοη ἔργ Οἵἷιγ 5:Π8, ΠΑΥ͂, 
ποῖ ῸΓ ΟἿΓΒ ΟὨΪΥ, Ὀυϊ ἔογ ἔΐοϑθ οὗ [6 ννῃοὶε 
νυ τ] ." 

δ. Τὶς ἰδὲη ἐὶ 18 νιοσασο) ὃξ οἰληάς 
αἴοηθ ἴῃ σοδάϊηρ ἤογο, “"" ὙΠΐ5, ἴπθη, ἰ5 {Π6 )ουξ 
οΓ "δὲ »νιείσασε." Βυῖ ϑονογαὶ Μ55. σοδὰ 2γο- 
γιῖδο (ἐπαγγελία) Ἰηβίελα οὗ πώσασε (ἀγγε- 
λία). Βυῖ 1Π6 σοηίοχέ ον] ἀ ΠΕ] σθαι γοβ, ποῖ 
ΔΩΥ ΟὐΟπροὶ 2ιορηῖσε, Ὀυϊ ἃ γηοσασε 8ἃ5 ἴδ6 
ΟὈ]οςξ οὗἩ “ννὸ δηποιηςθ.," [}Ὦἢ {πΠ6 ννογάβ (δέ 
ζοϊονν ποτα 15 ΠῸ ῥγουηΐβθ, Ὀυξ ποτα ἰδ δη 
δηπυηςοϊδίίοη. ὍΠὸ ἢγβὶ οὗ ἴἢ656 τνογάξς ἴῃ ἴπ6 
Ν. Ύ. ἀοεβ ποῖ δυδσ 5εδπὶ ἴο 5 5ΏΙΕΥ "ποσασε, 
Ὀυΐ αἰννᾶγϑ ῥγοριθ, θχοορῖ ἴῃ Αςἰβ ΧΧΙΙ. 21, 
ὙΠΟΓο ᾿ἴ πηοδη5 εονρηαηά. (ἘΒτεΐθοδη. “. ν.) 

«υδίερ «αὐό ῥαυε ῥεαγά ἴτοια 1] ἴῃ 
οἰλβϑίςαὶ Οτεοῖκ [ἢ6 ρεη. ψιθουξ {πὸ Ῥτεροβ. 
νου ]ὰ πᾶν Ὀδεη ϑιιβιοϊεηῖ. (Δ Ἰποτ.) 

υ 
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υπῖο γοιι, (πὶ (ὐοά ἰ5 Ἰρῃτ, δῃά ἴῃ 
Ὠἰηπὶ 15 ἢο ἀλγκηδϑβ δῖ ]]. 

ΗΙΜΊ ΟΠ τὲ ἰ5 Ηξ οἵ νβοπὶ δὲ [μη 8 
Βοατί ἰ5 80 ἢ1}}} (Πδΐ 1 565 85 1ζ 41} τηιιϑῖ 
υπἀεγοίδηά οἵ ννῆομι ἢ ϑρεᾶκβ. [ἴ 15 {πκὸ 
αν, ῆο Ὀερίη5 ἃ ρϑαΐπι, “1 ν}}} ργαῖϑο 
Τρεε,," “ἰϊῆουξ πᾶιηϊηρ Ηΐπὶ Ν οπὶ δε δά- 
ἄγεβϑϑοβ. (541πὶ σχχ χνῇ χ.) ὙῊΙ5 ἴγαϊξ 96ο 5 
ἴο 6 ὈοδυῖΥ 1ΠΠυσίγαϊοά ὈΥ (6 ἀε]ϊη- 
οδίΐίοη οὗ Μαζγ Μαξάδίοης ἰπ {π6 Οοβρεὶ, χχ. 
Ις. ΟΜδτΥ αἰά ποῖ οχρτὸβϑ ὈὉΥ πᾶπὶῈὸ Ηἰπὶ 
ὙΥΒοπὶ 5η6 βουρῆϊ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥῪ 5δά "Ηϊπι᾽ [τος 
Ἐἰπθ5. (].ὁδη χχ. 1ς.) ον ἤν 506 ἀοο5 
ποί ἀϊϑοΐοϑθο [Π6 πδπΊ6, Ὀθοδιι56 586 ἰῃδεϊ ης Εν ΕΪῪ 
ΒΌΡΡΟΞΟ5 (παΐ [6 [δουζης νυ Ὠϊοἢ 5 ἤονοσ ἴοτγ 
ἃ τιοτηθηΐ αὐϑοηΐ ἔγοπη ΒΟ οὐγῃ πεατΐ τημϑῖ δ6 
οἰθατ ἴο 4]}.) (5. Βεσγῃδαγά, " ϑογπι. ἴῃ Οδηΐ." 
Ν11.) 4. ΒΕΙΙΟνΟΙ5 ΘΔ5]Υ ΘΙ ΡΡΙΥ {ΠῸ Ὡδπιο, ἴογ 
{ΠΕΙ͂Σ δοιιΐθ ἅτ ἢῚ] ἴο ονογῇἤονης νι (Π6 
[ΠΘΠΊΟΤΥ οὗἉ {ποῖν 1μογὰ " (Βεηρο]).. 

απά δα πΟΌΠπ09] (ἀναγγέλλομεν). ΤῊΪ5 18 
ποῖ ἴΠ6 βᾶπηδ σοσηρουπά οἵ ἀγγέλλω ΜὨΙΟὮ [πῃ 
υ. 3 15 ἰγδῃβἰδίθα ἄξείαγε. Τῆς ῬΓΘΡ. ἴῃ σοχὰ- 
Ροϑιξοη μ45 [86 5δθῆϑε οὗ ἐπεγεωϑ δῃὰ “ἰγεησίδο 
οππσ 85 ὙΥνῈ}] 85 σθρο! οη. [ἴ 15 αἰνγαγβ υϑεὰ 
οὗ βοϊδιηῃ τοδοπίηρς νυ ἃ σοτίδίη σμδγδςοῖοσ οὗ 
ΔΙ ΠΟΥ ρους ἰξ : οὗ [6 Μεβϑίδῃ (] ὁ μη ἰν. 
25), οὗ ἴῃς ΗΟΙ͂Υ δρι πὶ (χνὶ. 13,14, ᾿ς, ἴῆγος 
{{π|6ὲ5 νοῦ, ἰκ ἃ τείγα!), οὗ βϑοσιὶθ ὁπα Ψῆο 
[85 ἃ πιϑβϑᾶρο δαὶ πλιδὲ Ὀ6 δΔηποιπηορά, 65- 
ῬΘΟΙΔΙΥ ΑΡοϑίίοβ ([}ὁδη ν. :ς; Αοεῖβ χίν. 27, 
ΧΥ͂. 4, ΧΧ, λο; οπὶ, Χν. 2:1, οὗ ῥγἹοϑίβ δηὰ 
1,νϊϊοβ; σ Ῥεῖ. 1. 12). [π1ΧΧ.. 18 15 αἰπιοϑὲ 
ἃ “αεργάοίαἱ Μοτὰ (ςἕ. Ἰ)ειξ. χχίν. 8; [52]. 
11}. 15). Βοαυτγάλ!οιυς ἰπϑοιγισνε! Υ ἐοπγ ΩΣ: 
1Πῃ6 πιοῖὸ 5υδ)οςίνο δηὰ ἀρροδιίηρ ἴομα οὗ 
δὲ Ρᾶμ] (2 ΟὐοΥ. χίϊ. Σὰ 544.) νυ (δ6 πιᾶ- 
Ἰεϑῖῖς ἴοπθ νος δὲ Ϊοῦῆμη Κκποὺν δον ἴο 
Ἀ55:1Π1Ὶ6 ἴῃ 5 σάμμρ απ. 

Νοῖθ ἴῃς Αροϑίϊθ᾽ 5 ἱπίθηβε ςοηγυιςτοη {παῖ 
[6 Μεδδᾶρθὸ ψδιςῆ ἢ6 85 ἴο ἀε]ϊνοῦ [5 
τοοοῖνοά δῸπι [6 1105 οὗ (ἢ γίϑῖ ; [δὲ 1ἴ ἰ5 
ποῖ [Π6 σοποϊιιβίοη οὗ δὴ δγξιιπηεηΐ, οὐ {Π6 
Θχργεβϑίοη οὔ ἴδ σοηῃϑβοϊουϑηθθθ οὗ {πὸ Ἴσοη- 
στεραίίου, διῖ 4 γχευεία οι; πὰ [(πδί [15 
ἀο νεΓΥ 1ΠΊΡ}165 ἃ εογγηισοη. Ἅὁ ΔΙ ΒΟΌΣΟΘ 
ἱΠ1Ρ}165 σγαπάεωγ δηὰ ὑπῤρογίαποε ἴῃ ἴΠ6 Μοβθαρο 
--εοαγπεείπος δηὰ εοριρη “σον ἴῃ [6 Ιη65- 
ΒΘΏΡΕΓ. 

ἐῥαὶ Οοά ἰς ἤσδ “Τ1| ἰ5 ἀϊπῆςσυ]ξ ἴο ορεῃ 
ὮὉΡ 5 6ΠἸΟΙΘΠΕΙΥ ΔΩΥ οὗ ἴπὸ Πίρξμοϑὶ δηὰ πηοϑῖ 
ἰγδηξοθηάσηϊ 5 0]6οῖ5 νυν που 51} ΞΥ Ππι00]5,᾽" 
54γ5 Ρίδῖο (' Ρο!.᾽ 296). δῖ Ι5 σοηνογοά 
ὈΥ ἴδ6 συπῖῦοὶ οὗ ἐψῥι “" δίηςο ᾿ξ ἢϊ," 58 γ5 
Οτπλπι, “15 ἴπΠ6 ΘΒ Ὀ1]6σῖ, 6 Ρυγεϑῖ, [Π6 τηοϑῖ 
εἰογίουβ οὗ (δηργθ, Οοά 15 ςα]]δὰ ἰἱρῃϊ, ὦ. δ. 
ἃ Ναίΐυτο ἔγθο ἔσγοπη δ᾽ίθῃ ἱπιοστηϊχίυγο, πιοδῖ 
Ρυζγο, δπὰ τιοβῖ μου." (Οτίπιηι, " Οἷαν. ΝΟ Τ. 
“αν, ογο (Π6 ᾿ ΤΟΣ σεΐετ ἴο ὟΝ ἰϑάοχιῃ ΥἹῖ. 
26, διὰ Οτιπηπὶβ ποῖθ.) Πρ, ἴῃ {ΠῸ ἰοχέ, 15 
ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἐμέοϊϊσεπες ((Δ]Ν.), ΠΟΥ “αποῦν 
δηὰ ῥμγὶγ ἐχεϊμἑυείν (Τραϊ ματα), ἰπουρὰ τῆς 
ςοηῖοχὶ πλᾶῖο5 ἴἢ6 αϑὶ 1άθᾶ ργοπηηθηῖ, κ᾽ ΤῊΙ5 

1 ]ΟῊΗΝ. 1 [ν. 6. 

6 1 νὰ 91Υ ἴμδῖ ψὲ δᾶνς {εἰ- 
Ἰοννβϑῆρ νι πὶ, ἀπά γναὶκ ἴῃ 

Ῥγοίουπά ἴογπι ἀεδὶ ηδῖοϑ ΤΊΟΓΑΙ φοοά- 
655, ςοπιυϊηοὰ τ Ὁ] 55] σοπϑοοίουσηθβ5 οἱ 
Η!5 ονγῇ 5δῃςτΥ, ἴῃ ἴΠ6 5ρῆογο οὗ {86 δἰ εβὶ 
16, σοῖς {πΠ6Ὸ ἰυπιηοι!5 ΟἸΘΆΓΠοΘς οἱ [ἂς 
θῖνα ὙΝ δάοπι 4150 σῸ}]65 85 ορροβοὰ ἴο (δε 
τνοῇ] ά (αἱών).᾽ (Οοάεῖ, “ (οπιηι. 5ὺγ "Ἐν. ἀδ 
δι [(ὑς,᾽ 11. 199.) ΟΥ̓ ἔογ [δὸ σοπ)ιησίίοι οἱ 
ἐϊσῥὲ “ἰῖ γε, Οὐοϑροὶ ἱ. 4, αἷϑοὸ ῬὨΠ].. ἱ, τς. 

[6 σοοί οὗ [ἢ5 15 ἴῃ 5. χχχνυί. 9. 
διὰ ΔΔΣΧΩΘΒΒ 1Σ ΗΣΣΩ ὕΘΙΘ 18 Ἀγκε 

ΝΟ ἀλυκποβϑθ, 2.6. οὗὁὨ 5π ΟΥ̓ Ἰβηογδηῆςθ, ὁ 
ΟἸΤῸΥ οὐ οὗ ἀεδίῃ.᾽" (’ ϑεδοὶ. Μαεῖϊ.᾽ χυοίοά ὃν 
[(ςΚ6.)} “ΑἹ] δηὰ Ὄνεῖγ Κιπὰ οἵ ἀδγκηρβθ ἰ5 
ἐχοϊυάοά ἔτοπὶ ἴΠ6 παίιτε οἵ Οοὰ " (ΕΡτγαγ). 
ὝΠΟ 5 ΠΟ βρϑοκ ἴῃ ἴπδῖ οὐ. Ἡεῖξ- 
βίθπΌ. ἀΞϑεγί5 [μὲ ψυἢ}]ε ἔσόγ 'π 51 [0Π)π᾿5 Οσθρεὶ 
ἷβ ΠΕΑΓΥ αυϊνα]οηξ ἴο “αὐυσίίον, τῇ ἴῃς Ερίδιε 
Ϊξ δἰ πγοϑὲ ϑἰδηάϑβ ἴογ »"ογαἹ σοοάπεις, ν1}ς ἀαγὰ- 
πεῖ 15 »ιογαὶ ευἱ. ὙΠῸ ᾿πηπχοάογαῖο ρῥᾶϑϑίοῃ 
ἴογ αἀἰϑθοονοσίηρ Ρο]θιηῖοδὶ 4]] υϑίοπϑ ἰῇ ονεῖῦ 
ΒΥ} ]} 0 ]6Ὲ οὗ ἐπε Ερίβεῖθ, ἀπά (κε Ηδπιπιουὰ) 
εἰ βροίης Οποβίϊοβ ἡ οῖο ποτα ἀσγὸ ποθ," [28 
Ἰοά ἴο πῃ ππγθαϑοόπδῦὶο τοδοίίοα. [πἴογηδὶ ἀπά 
Θχίουτδὶ δνίἀθποα 4|1Κὸ δἰΐεϑὲ πὸ οχἰϑίεηος οἱ 
ἃ βοίενεαί Ῥαγροθε ἰῃ π6 ΕΡ 5:16, συδοπθ- 
Ὡδῖθ ἴο οἵἴδογ δηὰ πίσθοῦ ἐπᾶάς. ὙΒεῖς ἰ5 ἃ 
Τείογεηςθ ἴῃ ἴΠ6 ραββᾶρε ἴο Οποριίοίβπι, ἀπά 
1:6 ϑγϑίεπιβ οἵ Οτίεπίδὶ ἀυλὶσηι, νυν (ΒΕΓ 
δἴογηδὶ δηὰ πϑοθββασΥ βϑρῆετοβ οἵ Ἰ᾿ἰχζὰς δὰ 
ἐδγίκηθββ. ἜΒ6 νϑῦϑο 5θ6πὶ5 ἴο ὈΘΑΣ τοπιΔγ ΔΌΣ 
οὐ ϑρίηοζίβηι δηὰ Ηοροϊδηίστα, νυμίς ἰελοῦ 
τῆδί δν!]} ἰδ ΟὨΪῪ τεϊατῖνο ἰο {μ6 ἑηάιν᾽υ2] ὈΘπΡ 
--οοὰ ἰπ πιακίης." 8δὲ Αυριιίίηος Μεὶ 
ἰγᾶσοϑ ἴπ6 σοπηθοῖίοη :----ὐ' [οἢπ [ιᾶ5 βαἱὰ δῦοτε 
Ὁ. 3--- βυῖ 1 Οοὰ ᾿5 ̓ ἰχπῖ, πὰ ἀατίκηοϑϑ ἴῃ πηι 
5 ὩρῃΘ, ἀπά ψὸ 5ῃοιϊὰ ἢδνθ ἔθ] ουυβμρ τ 
Ηϊτὰ; ἴδῃ {Π6 ἀλγείκηθββ ἰ5 ἴο Ὀ6 ςλϑοά Ἄνγὰῦ 
ὈΥ υ ἴῃ 1ἴ τηδγ δ Ἰχῃξ πίη υν5---ἴοτ ἀλγκ- 
Π655 σδηηοῖ δᾶνο [6] οννδῃὶρ ἢ δῖ, Τ κτε- 
ἴογε 566 ψγ»ῃαῖ ἐο]]ονβίυ. 6), ἀπὰ σοπηρᾶτο "δὶ 
ξΘΠ]ονσϑαῖρ μβαίἢ Ἰρμῖ ἢ ἀλικηεϑβὶ᾽ (2 Οογ. 
γἱ. 14). Υου 547 ἴμαῖ γου μᾶνδ ἔθ! ]οννβἢρ τ 
Οοά, δηὰ ναὶ ἰπ ἀδγκποςς. Βυϊῖ " Οοά Κα 
Ἰιχῆϊ, δπὰ ἀδύκηθβς ἴῃ Ηἰπὶ 15 ποῃθ. ΠΟΥ͂ 
1Π6η ἰ5 ἔθ] ονυβδῃὶρ Ὀείννθθη ᾿ἰσὰϊ δηὰ ἀλικηεθοὶ 
Α τῆδῃ ΠΊΔΥ 5ΔΥ, " Υ͂μαὶ 5.81} ἀοἱ Ηον 
5[|8}} 1, ἃ βίπποσ, ὃὈὲ ρῶϊ ὁ Α ςογίδιη ἀσβραιγ- 
ἴῃ 5ϑδάάπεϑβ σίϑεβ, ὙΠΟτε 15 πῸ 5δέει, Ὀυϊ 18 
ἴμε ξε]Ἰοννδηρ οἵ σοὰ (νυ. 5). Βυϊ 5ἰπ5 τὲ 
ἀλγκποθβ, Ὁ μδῖ (πο 5 ἴο Ὀ6 ἄοπο Ἐεὶ- 
Ἰονυϑὶρ ψ Οοά ἰ5 ἴο ΡῈ μοϊὰ ἕωει. Οἷδεῖ 
Βορε οὗ εἴογηδὶ "6 ἴΠοτὸ ἰ5 ἡοῃθ.᾽" (δῖ Αὐυξ.ν 
Ἴη Ερίϑβί. ]οδηη. δὰ Ραγῖ. Ττγαςῖ.᾽ 1. ς. Ορρ. 
Τοπι. 111. Ῥί. 2, 1981, οαὐϊξ. ΔΙΊΡ πο.) 

6. 7’ ευε “4}} ἐὰν (7) ἢ σομ]). Ἔχ ρτέβθε 
ΙΏΟΕΙΘ σμρῥοιίοη, ποῖ εοπυϊοίίοη. Ιτ ΠΙΛΥ 
πάρρθοῆ. ΤΠὲ νιον ἔδεϊβ ΠῸ εεγέαέμ ἴδ 
1 Ψ1], γοῖ [Δ5 δοπὶὸ οχροοϊδιοη μδὶ ἢϊ5 5" 
Ροβίοῃ πρᾶν 6 τϑαὶ ἰϑοὰ (ΚΌΜηοΣ, “Οτ. Οτ. 
[65 οἀ. 46), 470). ἢ ὙΜ111 Ὀδ 8εεῃ δυσὶ 



γ. 7.) 

ἀλείκης55, νγεὲ ἰἰ6, δηὰ ἀο ποῖ ἴἢε 
ἴπι}: 

 Βυτϊτίενε νγαὶκ ἰπ τμ6 Ἰρῃτ, 45 ἢς 

[85 τ μδὲ συ ὈΕ}6 σι π ]δηθ55 1165 ἰη [6 ἔοττῃ οὗ 
δὶ [οδπ᾿β ὀχ ργεββίοῃ. 
διά γοῖ (καὶ). ΤῊΪ5 υ.ϑὲ 15 ΞΡΟΟΙΔΠΥ, Ὀὰΐ 

ποῖ σχο]υπίνοῖγ, [ομᾶπηῖς. (566 ποῖ οὴ σ []οθη 
ἷ). 1. 
ΩΝ τηλῖζα οὐσ σοη!πυουϑ 18 τὰκ. 
«ον 6] ὙὨΣ τα Μεβθαρθ, τοςεἰνοὰ ἔγοπι 

μησὶ, ἀηὰ δηποιποδὰ ἴῃ ἴπῸ Οοθρεὶῖ, πιᾶῖκεϑ 
ἰξ οὐιάσης {ππὶ 1ἔ ΔΩΥ ΡροΟβϑΟΪΥ οἰδῖπιὶ σοπὶ- 
τηυηΐοη ἢ Η πὶ, ἀπά γεῖ ρετϑ ΠΥ πάνθ 
μοὶ ἴοσνναὶκ ἴῃ ἴὴ6 5ρθοτο οὗ τηογαὶ ἀδγκ- 
πεϑα, [Ποῖ γ ννΒο]ς 1 ὈδΟΟσΏ65 ἃ 116 ἰῃ βρθοι]δ- 
ὕοη δΔηά λεϊΐοῃ. 
διὰ δτὸ ποῖ ἀοϊπᾷ ἢδ0 1ΥΣῸ}}}] Τἢθ 

τολῖπι οἵ “γωΐό, ἴπ δῖ [οδη᾽ 5 οοποερίίοῃ, 15 ποῖ 
ἀπο ἴο τυγτἰδη ΟΣ ἁγίου ϊδῖο. [ἰ 
εχίοῃάς ἰο 186 του ρῃῖβ, δπά ἱηοοὰ ἴο {πὸ 
ποΐο 6. Εἰρθς δοῦοη 15 τὰ τηδάδ οὐ͵ος- 
νεῖν ΥἱϑὉ]6. δ8ε6 Ααἀάϊϊίοπδὶ Νοῖθ, 3 Τοδη 5. 

7. δὲὴ Ομ γιϑὲ. δ66 ποῖβ οῇ σ. ς. ἔοσ 
γα Ἰκίηρ ἴῃ ΠΡ ἢ ἢ οἴ, Ῥ5, Ιχχχῖίχ. 1ς. 

α’ δὲ ἐς ἱπ δὲ δι] ὙΠῸ ἂ, Πογὰ 5, οὗ 
ἕουΓθδ, οὗ σε ἐμάς ποῖ ἐφμαίγ. ΟἿ, Μαῖϊ. ν. 
43, ΥἹ. 11: Σ οδη 11]. 2. 
ἰἰοαυσδὴρ οπε «υἱ!ϊὸ αποίδεγ) ϑοπῖο οὗ ἴῃ8 

δηῦκηϊ Οτεοοκ ττῖετβ οχρ δίῃ [5 45 “" ἴῃ 6 
τηθτυ2] Ιηϊοτο ΟΣ Πλιπίοη οὗὨἨ οὐγϑεῖνεβ ἀπά οὗ 
Ηϊπι τῆοὸ ἰ5 1Ππὸ 1 ἶσα" (ΤΒΕΟρΡΗΥ]., (ξευ- 
τη). Μαυςἢ θεῖε Βοηρεῖ---“ 1 ἀοεβ ποῖ 
ϑτὴ ἴμδὶ [86 ἐχργεβϑδίοῃη Ἅσδῇ ὃς δΔΕΥ υϑεὰ οὗ 
Οοά πὰ πιλῃ.᾽ 
Διάϊῖμο Ὀ]οοὰ οὗὨ 798: 16 801] ΤῊ 5 
τολάϊηξ 15 ἰο Ὀ6 ῥὈγείοιγοά. ὙΠῸ ννογὰ Οδγὰ 15 
οὐρὰ Ὁγ ΒΟ. είς δο ἄγρυ65 (ὸγ ᾿ἴ5 τεΐϊθη- 
ὕοη, “81: [οδπ ἴῃ [Π|5 ΕΡίϑι]6 πευεν ὠγίαὶϊμὲν 
((0τ ἵν. ᾿ς ἰ5 ἀουι.}) ς 4118 (6 ϑανυϊοὺγ 5: ΠΊΡῚῪ 
δεπα, ἢ ομα Ἔχοερίίοη, νυ ΐς ἢ Βᾶ5 ἃ 5 πρι δῦ 
5ξη πολποο, υἱΖ. ἴῃ ᾿ν. 2. [Ι͂ἡ {πὲ ρᾶϑβαρο δὸ 
Ορροβοβ ἢοτυθϑιεβ ὑν ὶς ἢ ἀδηϊεὰ [Π6 [πολγηδίιοη, 
ἀπά ἴῃ Πδὰ 4. ϑροςῖδὶ σοᾶϑοῃ ἔοσ επιρὶογίπρ 
(δα πλπιὸ τυ ῃϊὶς ἢ ροσυ Αγ γ ἀοηοϊοά {με Ἠυπιδη 
Ναυτε. Βυῖ 858 [οδη ξεπεγαιν δηὰ σοπβίαπι] 
)θὼ5. " [ε515 ΟἾσιϑτ᾽ (1. 3, 11. 23, ἱν. ἃ, Υ, 
10). ὙΠοτο ἰ5 ὯῸ γράϑοη ΨὮΥ δ6 5ῃοι)ά ἢδνθ 
οὔτε τ Πετο. Βιυϊῖ οὔείοιι!5 σοργίϑίβ ταὶ ρϊ 
δε ἱπδυεποεὰ ὈΥ ἀορπιδῖίς σδιιϑεβ, Ὀδοδυδε ἴο 
ἴϑεπὶ τ πυρῆς μάνα βοεπηεὰ (παῖ {πὸ Ὀ]οοὰ νγᾶ5 
δ} Δ ]Σ ΟΠΪΥ ἰο ἴ8ὲ Ηυπιδη Ναίυγε ̓" (Ξ (οπι- 
ἴγρηῖ, τι. 111. 212). ὙΠὶ5 δυῦι]6 οτς, 

ἜΤΟΣ, ἀρρεᾶῖβ ἴο νυτῖίο ψ ἢ 1655 τἤδη ἢῚ5 
ἱ “ἤει οἱοηφ οσςσυτ5 ἢοΐ ΟἹ]Υ ἱπ 
1,3. θαϊ ἴῃ 11. 22, ἵν. ας (ργοῦβ0]γ), ν. 1---ς, 

“ἼΤΏἢς δἰοοὰ οἵ 6515," 8δς. ρουγοὰ ἐουίῃ. 
ΤῊκ σβοὶε Ξβδοίῆοθ, ΠΑῪ ἴπ6 ννβοϊε ουθάϊοηςς 
αἴ εδιι5, ςοηϑιβίϊπρ ἰπ Ηἰβ ρεσγίεςϊ δοϊἰποϑσ, 
ἀπά ςοηδβυπιπιαῖεά ὈΥ Ηἰΐ8 γοϊυπίδσυ ες 
Ὡζηῆςεο, (Οοπιᾶγ, Νεδηάοσ, Βοηζεὶ ) ϑοπιο- 
ἰης πιοῖὲ ἰς τηεαηΐ ἴπδὴ “ δίιταὶ Γι τῃ 
ἴῃ ἴδε πηογαὶ ρυγροβθα οὗ ἴθ ἀραδίῃ οὗ [6βιιβ "" 
(βαυμυ5), οτ᾽ ἐτεὲπ ἴμδη “ΚΑ ἱπ ΟΝτϑι 

Ι. ἸΟΗΝ. 1. 
18 ἰη τῆς ᾿Ιρῃϊ, ννγαὲ πᾶνε [ἰ]οννβ!ρ οη6 
ἢ ἀποῖδπεσ, δά ἴδε δἰοοά οἔὗὨ [εἐϑιι8 
ΟἾγβὲ ἢ]5 δοη οἰεδηβεῖῃ τ. ἔτοπι 2]] 5ἴη. 

οὐοάϊρηοο υπΐο ἀφαΐῃ, οὐ ἷπ Ηἰβ8 Ῥαββίοη.᾽" 
(Ερίϑοορ., στοῖ.) ἔσογχ ἴῃ [ἢϊ5 ὄχργδββίοῃ, δῆ- 
ἀελγοὰ ἴο δυοῦῦ ΟἿ γιϑιϊλη Βοαγῖ, ννὸ αν 186 
σοηΓΔ] που ρῆϊ οὗ {[Πὸ σοβρεὶ, υπάργ (ἢ6 πιοϑῖ 
νἱνὶ ἃ δηὰ αῇἴεοςτίηρ οὗ ἱπιαρεβ. ϑογρίυγο σρϑδῖκς 
{πὸ Ἰδηρίιᾶρο οὗ 11 δπὰ ᾿ἰνίης οσηοϊΐοη. [{ ἀοδβ 
ποῖ αἰννᾶγβ ἀθῆπθο. [{ ἴλίοϑ ἃ βἰΠκίπρ σμαγδο- 
τογιϑῆς, ἀπά ρῥιυιϊβ ἰξ Ὀείογε 16 ποατγῖ δηά εγε 
5 ἃ ΞὈΠΙΊΠΊΔΤΥ ΓΕργοβεηΐδίϊνε οἵ [6 νυ μοΐΪα, 
ἴῃ ογαϊπασυ ἰαηριδρε, δὴ αὐγίάσεά ἀεσεγιρείοη, 
Ὑ Βοη ἴπεὸ ρασγὶ βεϊεςίεα 15 νἱνι ἃ, ρῥίςςΓόΒα 116, 
Ῥτορηδηῖ, ρῖνοβ ἕοτος δηὰ Ἴοϊουγ ἴο ““ἴΠ6 
ΡΟΘΙΓΥ οὗ σοτημηοη βρθθς}.᾽" ὙΠ ννῈ 5ΔγΥ, 50 
ΤΩΔΩΥ “ὁ 501}}5 ἔοσ Ῥβϑύϑδοῃβ, “" 541] ῸΣ 58}}1ρ5, 
“ὁ ῃαῃάς᾽") ἔοσ οβεςξίνε ᾿πάϊνἀμ4]15. δυο ἃ 
νγογὰ ἴῃ ΟΠ γβαδη ΤΡΘΙΡΕΥ͂ ἷἰα ἴ6 Βοά. 
[115 ἀοξπλα νυ ραίμοσ. Βαϊ ἰξ 15 ποῖ ΟἿΪΥ 
Ῥἰοἴυτεθαιθ δηά ρων: 11 ᾿πρ} 65, ἃ5 ὩῸ 
οἴμογ νογὰ Ἴοουϊά ἀο, (4) ἴδ τϑα! γ οὗὨ [ἢ 6 
Ἡυπιᾶη Βοάγ οὗἉ |εϑιι5, (ὁ) {πε σελ) ἵν οὐ Η!5 
50 ετίη 8, (2) [πα τα] γ οὗ Η]5 βδεπῆςθ [1 
ἶ5 Γοιπειετοὰ ἴῃ δοᾶνθη 85 [86 βοιισοὲ οὗ 
τοὐἀειηρίίοη. Αρος. ν. 9, ΥἹ]. 14, ΧΙΐ, 11.-͵Ἰ͵ 
Ῥοϊηΐβ 4150 ἴο ἴῃ ΔἸ ΔΙτηθηΐ οὗ 411 ἴ8δὲ νγᾶβ 
ΒΥΠΊ 0012 α ὈΥ ὈΪοοά ἴῃ {πὸ δαγ!ογ ἀϊθρθηϑδίοῃ, 
(Πφοῦγεοννβ ἴχ. 11. 22.) 

ΎΤΒυ5 “τῆς Ὀ]οοά οὗὨ 6515 ᾿ 15 [οῃαπηὶς 85 
ΜῈ}} 5 Ῥδιπθ. “ἼΠοδθ6 80 ἅγὸ {ΓῸΪ οὗὨ (Π6 
ΓἌΤΔΠΥ οὗ Οοὐ οσδπηοί δηὰ ν}}}} ποῖ ᾿ξιιοσγα ἴῃ 
Ἰδηρυλροο  Βοῖγ ΕΑΓ ΠοΓ 5 ἤου56." (Μοϊδηςσίβοη.) 

18 ΟΥ̓͂Σ ΡῬΌΣΙΖΥ1η5)] (ΒΡ νογάϑννογί ἢ), 
Κοὸρθ οὐ ρυχιγίηξ. ἼΠ6 εοπέγαςέ Ὀείΐννθθη 
οὔγ πδίυγαϊ ἔεασ οἵ πὸ σι γ οὐ ἴΠ6 τπογδὶ 
ξονογησηθηΐ οὗ [6 υπίνογϑο, ἢ ΟΟΥ σοη- 
δοϊουϑηθϑϑ (Πα “115 Τυ]ε5 ἀγα διις ἢ 8ἃ5 ποῖ ἴο 
δάπις οὗ ραγτάοῃ ΟΥ̓ ἴπ6 ϑοΐθ σου οὗ σὸ- 
Ῥοηΐδηςο,᾽"" δηὰ “πὸ ραγίσυϊαῦ ΠΠΔΏΠΟΙ ἴῃ 
νυ ἢ ΟΠ γϑὶ ᾿πἰογέεγοα ἰη ἴΠ6 τεἀεπηρίοη οὗ 
1Π6 ψοτὶά, Ηϊ5 οῆςθὸ δ Μαεαϊαίογ " (Βρ 
Βυζίογ, “ΑΠδΙοσΥ,, Ῥατγί 11. Οἢδρ. Νν.), ΠΊΔΥ 
θὲ ἀγάνγῃ ουὔΐ Ὁγ τοδάϊηρς ἴπ6 σνεῖβο Ὀεέοτο Ὁ8 
ὙΠ ἃ ΠΙΕΠΊΟΓΔΌΪΕ Ρᾶσβᾶρα ἴῃ πιοάεγῃ ΡΟΕΙΓΥ. 
ὙΤΠῈ ὑδυγρεσ (δηυΐο, ννῆο Ὠ85 δὰ ἃ 5ῃδχὸ 
ἢ15 λιμοῦ 5 ἀδδίῃ, Ὄχρί πρ ΔΠῸΣ ἃ νἱγίιοι!β 
δηὰ ροσίουϑβ γείρζη, νυν] 5 τονναγάβ ἴπ6 ᾿'σἢϊ οὔ 
Βοάνθη. Βιυῖ ἢχβὲ δὸ ουΐβ ψνἶἢ 815 συνοσὰ ἃ 
βῃγοι ἃ οὗ δηονν ἔγοπι ῃ6 ἴορ οὗ Μοιιπίὶ δᾶνο. 
Α5 δὲ δάνδηςοϑβ ἰοννασάϑξ ἤδάνθη ἃ οἱοιιὰ ἔοστῃβ, 
Δηὰ ἄγορ ΌΥ ἀγὸρ ἢ5 βδῃγουά 15 ϑοακοὰ στ ἃ 
ταῖῃ οὗ Ὀ]Ϊοοά, δο ἰξ ἰ5 ἔοσ ὄνϑὺ. 

ἐς ΟἾ ἐβὲ ρουζαιοῖ οα σοὶ δοῦιδτο οδϑὶ σχοϑίέ 
ἀδῃϑ Ϊὰ πυϊΐ, 

Εϊ, 5Δη5 βΡουνοὶγ γεηΐσεσ ἀδπ5 58 δ᾽ δπο ΒΘ 
Ρτεπηέτο, 

ϑεηΐδηϊ, ἃ οσἴδηιθ ρᾷ5 41} δῖ νεοῖβ 18 
Ἰυπλϊόγο, 

ὕπε ξουϊίε ἀδ 5δηξ 50γ 58 ξδίο ρ᾽υνοὶ γ 
Εδάς ἐξεγηο]]επηθπῖ 5οιι8 1᾿ἔποστηο οἷο ποίγ.» 

(Ν. Ηυρο, “1,4 1, ἔς. ἀε5 δ1ὸς]ε5,᾽ 
.1.α Ῥαστίοϊάθ,᾽ 1. 27---83) 

υ2 

“4 

ὥ Ο7 



2408 

8 1 νγεὲ 540 τῇλι χὰ πᾶνε πο ἴῃ, 
να ἀεςεῖνα Οὐγβαῖνθβ. Δηά τῃς ἔγυτἢ |8 
ποῖ ἰπ 8. 

Γ ννε Ἴσοῃίεββθ ΟἿἿΓ 8Ππ5.9 6 ἰ5 
[ἰτηξα] δηὰ 1ι58ὲ ἴο ἔογρίναε 8 δμγ 

Βοδὰ δοϑιάθ 1ἢϊ15 “ ἼΤἼΘ Ὀ]οοά οὗὨ [6505 15 Ἔυδσ 
Ρυπέγίηρ." ὙΠΟ Ὀ]οοά οὗ [6505 85 ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
ἃ ΤὙΟΙΊΘΉΪΔΣΥ εἢσδογ. [15 νἱτίι!δ ὀχίεπάς ἴο 
π6 ΨΠο]Ὲ ΟἸ σϑειαπ 116 σοη ΠΟΙ 5ΪΥγ. ΤῊΘ 
Ρυπῆοακίομ τμὺ5 εἰξοϊθα, ἀπά ὀχργεβϑθοὰ ὉῪ 
106 νοτὰ “15 ῬΌΣΙΖΥΙΠΕ," 5 ἱννοίοϊ, [1 
ἱπιρ] 65. (1) ᾿υδεβοδίίοη, ὈΥ νϑῖο ἢ ͵ ὸ ἃΓῸ 
Ὀγουρῆς Ὀδοὶς ἱπίο σομηπηυπίοη ψν ἢ Οοά ; 
(2) βαπειιβοδίίοπ, ὈῪ νυ δῖ οἢ 186 ροννεσ οὗ 5ἰῃ 15 
Ἐτδάνιδ!! } δυο σηθα. ὍΠδ τεὰ τοϑα οὗ ραγάοῃ 
δὰ {π6ὸ νη! τοϑα οὗ ΡΌΓΙΥ (Ἰἔ ννὸ ΠΑΥ͂ 
νϑηΐαγο ἴο 1156 50 ἢ ἰλπρίδρα 85 πιγϑίοβ Πᾶνα 
Ἰονθὰ) σγονν ὕροῦ οπὸ ϑἴθπι δηὰ βρῇ! ἔγοπὶ 
οὐδ τοοῖ. ΤῊ τεπλδγκαῦ]ς τοδαϊπρ ἰῃ Αρος. 
ΧΧΙΙ. 14 δάορίεά Ὁγ Τἰπδοποηά. {ἐπεεριτι οἱ 
πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν) νοι 511} 141} 
{Ππδῖγαϊο {π6 ποίίοῃ οὗ εογίπμοι ῬυΠ Πολίοη 
ἴῃ {Π15 νϑῦβθ, Ηδ ΨΠο νντοῖς [15 νϑῦϑε ἰῃ [ἢ6 
ἘΡρί 5116 θοίογε ὰ5 ψψου]Ἱά παΐιγα!ν το Αρος. 
Υἱ!. χ4 δηὰ χχὶῖϊ. 4 ἴῃ [ῃη6 τηογὸ ᾿πηδλριπαινο 
οἰδυδίίοη οὗ ΡβοβίγῃΥ οὕ ΡΥΌρ ΒΘΟΥ. 

8. Ἦετε ννὸ πᾶνε οπὲ οὗ ἴποϑβὲ 50 116 11Π68 
οὗ οοππροοίίοη : ἴῃοϑο “ τοοΐβ αἱ ἴθ Ὀοζτίοπι οὗ 
1π6 5ἴγοδπι, μιάάδη ἔτοπι σᾶϑιιὰὶ Οὔβογνογβ 
(ΑἸογά) 580 σοπιπίοη ἴῃ δῖ [οῃπ. “ΏΔΕ! 
ἴποϑο ννῆο, δοοογαάϊης ἴο τ. 7, πῆᾶκα {ποὶτ 
ΑὈϊάϊηρ ᾿Πδ νναἱκ ἴῃ πὸ ΠΡ ; ὴῸ ΒΔὈΙΌΔΙΥ 
"ἴοττῃ {Π6 ρ]οτίοιιβ ργοσεββδίοῃ οὗἩ ἴδε 5οῃ5 οὗ 
᾿νε’ (ν. Ατομεσ ΒΌ]6γ)---πιυϑὲ ᾿Ε θ6 ϑβαἱὰ 
Οὗ 1ποπὶ ἴδδῖ [ΠΟΥ πᾶν ἃ ρεγρείιδϊ ρα, 
ΜΉΟΝ ποοᾶς ἴῃ6 ρεγρεῖιιαὶ οἰοδηβὶηρ οὗ ἃ 
Ρετροῖυδὶ ρἰτγ }" ὙΠῸ δῆϑνεγ ἴο [ἢ]5 ᾿πιρ] θὰ 
Οὔ] Ο ἰ5 σοηϊαϊποὰ [ἢ (ἢ 5 ν. 8 (“γὲ5! ἔογ) 
ἰξ ννο ϑαγ,᾽" ἄς. 

Ὁμδῖ γὙ͵θΨθ Δ Ὺὺ9 ποῦ 51}] ὙΠΟΓΟ ἰ5 οἴξη 
δΔῃ διλρμαῖς ἔογοθ ἴῃ ἴῃ6 νοῦ ῥᾳυε ἴῃ [ῃὸ 
Νον Ταεβίδπηδηΐ ἔογ σοοά δπὰ ἴογ ὑδα, [{ 
5 ση 1 ῆ[65. ἃπ ΔὈΙΔΙης τοΔ ΠΥ οὗ σα] ΟΥ̓ Ρταᾶςδ 
ὙΠ οἢ νὰ ῥαὺς δηὰ δοίά (" ΤΗϊ5. νοῦ 
Βρθδκ5 οὗ ἴΠ6 οἴδίθ ἴθ νος ἢ νν6 ΠΑΡ 14]] 
ατὸ; οὗ 1ῃ6 σοπάϊτοη, ολίθγηδὶ ἀπά ἱπίογηδὶ, 
ἰ νΠΙςἢ ννὸ δϑϊάθ.. ννῆσῃ ἃ βιιδείδης. ἴῃ [6 
ἌσΟΙ5. ἔΟ]Ιονν5, ἴπ6 ποῖϊΐοῃ σοηνογεὰ 15 πα οὗ 
ΚΟΘρΙπΡ ΡΕΓΠΊΔΠΘΠΕΙΥ ἴῃ {Π6 σοπάϊποη. Οὗ 
ΞρΘΟΙΑΙΥ Μαῖίΐ, χνὶϊ. λο, σπογε " αυΐμς ἔλιι᾽ 
ἰ5. ποῖ ΞΙΠΊΡΙΥ δείἰσυίησ, Ὀχξ δείπα εοποίαπεν 
ΨΚ οΚ 3: 8--ιὸ Βτείβϑοῃ, “1μοχ. Μᾷδι.᾽ “ιν. 
566 ἴῃ δ[ [οΠη 5 (σοβρεὶ, υἱϊϊ, 12, [Χ. 41, χν, 
21--τλά, ΧΙΧΙΙ: χ [όοδη ν᾿. τὸ (ςἔ, ΗΘ. χίὶ!. 8. 
ΤΠ15 Ῥγορηδηΐ υ86 οὗ ῥασε 15. 4͵ϑὸ Ἵῃαγαςίου- 
ἰσῖὶς οὗ ἴ6 Αρος. 8686 Υἱ. 9, χίΐ. 17, χίχ. χο). 

ΤΡ «υὐ “47 θα! «υὑὐ βαυέ πὸ “ἐπ, «υὑὖ ἀξιείυξ 
71 Ἔν} 1 Ια ἴο Ὀ6 ποῖδά ννῆο βρϑδῖκϑβ 
ἢογε---ἃ [Δ ἘΠ] ΑΙροβι] οὗ Ὁ γβῖ, ἀπά ἃ νοϑῖθ- 
τη τπογθουεῦ." (Βεηρο!.) 

αυε ἀεεεῖυε ομγεοίυε.} ΟΥἨ νη ἰοαά οὠγεεΐυε:. 
2 

Ι. ΙΟΗΝ. 1. ἰν. 8---το. 

818. ΔΠα ἴο οἰδδηβα ι.8 ἔγοηι 41] υῃ- 
ΓΙ δου 658. 

Ιο 1 νὲ β8Υ τῃαῖ νγὲ πᾶνε ποῖ 
δἰηπαά, νγε πιά ἢϊπὶ ἃ ᾿ἰλγ, δπὰ ἢϊς 
ννογά 15 ποῖ ἴῃ κι. 

(βορὰ Ὁγ ΕΧΧ. 'ὴ Εχοά. χῖν. 3 85 ἰγληϑ]δ- 
ἄοη οὗἨ “(ΠΟΥ ἅτε εἐπέαησίεά ἴῃ (6 ἰδπά.᾽") 
Νοῖ ΟἿΪΥ |{κὸ “" πηδῇ ἀποῖς [6 μᾶς ξοπὸ 
ΔΕΙΓΑΥ " (ϑρθηβογ, " ἔδοσῖς Οὐθοπο,, Βοοκ 1. 
(δπί. ἵν. 26), δυΐ |ἰκ6 τῆδεη ψῆο ἰοδά {πεὶγ 
ΟῚ 1νγ65 δϑίγαυ. 

ἐδε ἐγ δ ἐς πο ἱπ 1.1] [Ιἴ πλᾶγ Ὅς τοιυπά υ5, 
ΠΟΥ ι.5, Δοκπονν  οὐροά, σοπίεηάοα ἔοτ, Ὀὰ 1 Πᾶς 
ποῖ ρΡοπείγαϊοα (Π6 5δοὺ]. [{ γοιηδίης Δ δχΐογηλὶ 
Τ]ς ρεγῆδρϑ, θυΐϊ 4 ἀοδὰ Ἰεϊζϊεσγ. [1 15 ποί ἐπ ω-. 

8, 9,10. Ηκλνο ννὸ ποῖ ἐδὸ δριάϊηρ σα γ 
οὗ 5ἰη [ἢ νγὲ 5ΑῪΥ 80 νγὲ ἀτὸ Ὀιυιϊῖ τη! 5]οδάϊην 
Οὐ γβοῖνθβ, 56] -ἀσοοινοα πα 956] {-ἰηνοϊνοα ἰῃ 
ΟἿ χά, δηὰ {πὸ {γυἢ 15 ποὶ 'ἰπ υ5. Ητὸ 
νγ6 ΟἿΪΥ βἰη ἴῃ 186 δροίγαςϊζ, ποί ἀεῆπιίο, ρεῖ- 
ΒΟΏΔΙ, δου] δῆς ἴο σοηξεβοὶ ΝΑΥ͂, ψγὸ ῃᾶνθ 
διιςἢ, [που Ρἢ 5111} ἢ ἃ Ὀ]οβϑοὰ πορο οἵ ρᾶτ- 
ἄἀοη. Ατὸ ννὲ ποῖ βἰπῇι} ἴῃ ΟἿΥΓ Ὀγοϑεηΐ σοη- 
ἀϊτίοη, 85 ἴπθ χσεβϑιιΐξ οὔ ραβὶ βίη (ποῖε ἴδὲ 
Ρεγῆ. συ. το). Νᾶγ, 1 ννὲ 5ΔΥ 50, νγὙὸ ἃτγδ 
νοῦβα ἴδδη ἰδ. Κνὲ τιᾶκὸ Ηἰπὶ ἃ Ἰἴδγ. 
Τῆς Ψ»ΒοΪῈ βιιθϑίδηος οὗ Ηἰβ νοσγὰ ἰ5 δϑεηὶ 
ἔγτοπη ΟΥ̓ ἱπηοῦ Ὀεΐηρ. Οὖυζτ Ἰξε 5 ἃ ῥγδοιοδὶ 
ποραίίοη οὗ [πδὶ ἀοςῖτπθ ν ΒΙΟἢ ἰ5. δοϑοϊυῖς 
ἔγυἢ ; ἕο “1Π6 ἱπηδριπαίίοη ΟΥὮὨ ΟἿΓ ον ἢ 5ἰη- 
655Π6 55 15 8η ἱηνναγά [1ς.}} (Υ, Αὐομεν Βα, τ) 

9. 1 «τ᾽' εοηγξ: οἷν εἰ ὙΠῸ ροιοη δι 
[ἢς [μοτὰ 5 ῬΓΔΥΟΓ ϑυρροϑβοβ ἴπΠ6 (Ὁ Ξτλπ δγ- 
}εϊμαδίγ Ῥοποίγαϊοα ἢ ἴΠ6 βθηϑθο οὗ οἷἰπ. [ἴ 
5. ἱπιρ! θὰ ἴῃ ἴἴ ἰδὲ ἢδ ῥγαγβ ἀἰαίἑγ ἴοσ ἴοι- 
ξίνοποσβ. ({υκὸ χὶ. 2.) 

[. ὲ5 Ὀδεη υτρεὰ ΟΥ̓ 5οπὶῈὲ ἴπαξ [δὲ 
ῬΓΑγΟΥ ννᾶ8 βίνεῃ ΟΥ̓ ουῦ [ογὰ ἴο ἀϊ5ςο!ρ)Ὲ5 
σο δὰ ποῖ γεῖ τίϑοη δῦονε ἴθ ροβξιίοη οἵ 
]υάδίεπι. Βιυῖ {π|5 νοῦϑθὸ Ὀογοπάὰ 4}} φυεβίίοη 
ΠΡ 165 ἴο (ἢ γξτίδη θ6] ον οΓβ. 

ῥὲ ἐς ιβθ ἀπά τιεαῦθου)] ΤὌῆθε 
ἴνο αδἰτγ δυῖοβ ἅγὸ σοπ]οϊπεα ἴῃ Ῥϑδὶ]πὶ σχ]]. 1. 
Γαι, ἃ5 δυϊάϊης ΌὉΥ Ηἰ5 Ργοπιῖϑθο «ωἐ ΟΥ̓ 
γι δίεοιι----ΚἌΘΓΟ 15 ϑοπΊθ ἰοηρίδ!οη ἤοτα ἴῸ 
ςοπ͵θοΐαγα {πδξ {86 ννογὰ 15 υϑδεὰ οἵ βοοάπεβδ 
ΒΟΠΟΓΔΙΥ, ἢ 4η ὑπάογ- τ δηὶηρ οὗ χεπέλοπο: 
δπὰ δερι στιν (εἴ. Με ῖζί. ἱ. 19---ηὰ [ἢ6 Ἑπαγαοίεῦ 
οὗ ἴδε ἔπι (  γϑιίδη χερείονα ἴῃ Ῥ5. οχὶὶ. 9). 
Βιξ [ἢ 5! χης 4]}υϑῖνο τους ἢ ἴῃ ἴπ6 νογά μλ- 
γί σῥίεοισπεις αἱ ἴῃ6 οἷοθο οὗ [6 σϑῦϑς (δ ῖο ἢ 
15 ἰοϑὲ ὈὉγ {Π6 ἡιω οὗ (ἢς Α. '. ἂἵ ἴῃς Ὀερίπηϊπρ 
οὗ 11) 566πὶ5 ἴο ἢχ ἴπε πΊογε υ5ι18] πιδληϊηρ. 

᾿μδῇ ΗΘ ΣΔῪ ΖΟΣΕΙ͂ΥΘ τ|8 ΟἿΕΣ 5188] ἱ2- 
ἴῃ ογάογ ἴο, οὐ ψι ἃ νίενν ἴο, “ἐοτγξινιπε 
ι1.5.) (δε ΜΝνίπογ, "Οὐ. Οτ. ὑ. 482.) Τκ 
ννογὰ οδῃ ϑβοάγοοὶυ, δοννόνοσ, δ Ἰϊἰπηοὰ ἴῸ 
Ὀλγο ἔογρίνθησθβ. Αἰηοηρ 115 νΔΙΟΙ5 56η565, 
ἱπάοοράὰ, τυπηΐηρ 85 ΠΕ ἀο ἱπ [,οχϊςοῦβ 
τουπά ἴδο σοπιρουπάς οὗ γε ἷο (ἐνεῤσο, ἀρ 
»εἰδσἷο, ογΐσσο, βεγρεῖ 10) στὰ ταυβὲ ἱποίυόε 



Ι. ἸΙΟΗΝ. 1. 
γεαο. ΤἊη5 15 5ΡΘΟΙΔΙΠΥ δρρὶ θὰ ἴο ἀεόὲ 
(θευῖ, χν. σ, 2; [,ΧΧ.) δπὰ ἰο “;π, Ἰοοκεοὰ 
ὕροῦ ἃ5 ἃ ἐενξ ἱπουιτεὰ (Μαῖΐ, νἱ. 12, 
ΧΥΠ, 22). Βαῖ ἰῃ {πῸ ΟἹἀ Γεκίδπιοηξ ἰἴ 15 
υϑοά ὃγ ΧΧ΄ 45 ἴδε ἰγδηῃβίδιίίοη οἵ νογὺβ 
ϑἰσηιγηρ; ἐχρέαέίοπ (5321, Χχὶϊ, 14), αδίατίοη 
(Ρ5. χχυ. 18), δαγάοηπ δῃὰ ἑπάμέσεπεο (ΝΌΠΙ. χὶν, 
19). “ὟΝ ε εδπηοΐ ἄγ ἕγοπι ἔπε ννοσὰ δ] οπθ 
(δὲ σοά ἴῃ ἐογρίνίηρ σὴ ἀοῖἢ ΟἹΪῪ δηὰ ὈΑΓΟΙΥ͂ 
τείθαϑ ἔμβε ἀεὺϊ." (Βρ Ῥεάσβοη οἡ Οτεοὰ, 
Απ.χ.) 
οὐ ἐπ’... αἱ] μπτὶσδιίεοισπε ὍὙΠΘΓΟ ἀγὸ ἴῃ 

Ἐχοάδυς χχχῖν. ) ἴδγεθ ννογάϑ ῸΓ υἱπ ὉΠΟΕΓ 
ἀϊβετεηῖ δϑρεςῖβ, “"ἸηΙ ΦΥ, ἰγαηϑρτοββϑίοῃ, 5ἰη ᾽" 
(Α. ν.)..-οἰὶπ 285 σαμέγ, ποίῥίησηξι; 51Π 88 
«φαγαίίοη ἔτοτα ΟΟά ; 5ϊῃ ἃ5 »ησαξε δὰ ΦΓΓΟΡ 
--ὠὀνομία, ἀδικία, ἁμαρτία(ΧΧ.). [τὸ ΤΑΥ͂ 
δε σιϊάοὰ ΌὉΥ 16 Ηεῦγενν ννογάβ οὗ ννϑὶςἢ 
(δὲν ἀρρεᾶσ 845 πὸ ἰγδηϑίδίίοη, νγαὲ βῃοι)Ἱὰ 5ΑΥ 
ἴδμδι εἱπ ῖ5 ἰγδληϑρ τοϑϑίοῃ 45 ἃ ἰογγιῦ]6 πιιϑίδκο, 
ωιγὴς δίδοι πε: 85 ἃ βερδζδίϊοη ἔτοπιὶ Οοά. 8ε6 
ἃἰοο ἴδε ἱπιροτίδῃξ ποίβς οἡ Ἀ5. ]ϊ. 23. 

10. τε νιαξε δὶ»: Α΄ Ῥδου αν [ομδηηῖς 
Ῥᾶγαϑθθ, "ἴο ἀθοΐδγε οὔθ ἴο 6 ϑυςἢ ΟΥ ννογά 
ἁηὰ ἀεεὰ " (1 ]οδπ ν. το; οἴ. Οοβρεϊ, ν. 18, 
ΜΠ. 53) Χ. 33.) ΧΙΧ, 7--- 12). τς 

δὲ «ρογδ ἱ ποῦ ἐπ 47 “ΒΟ Ὠινίης οσὰ 15 
τερατάδα 25 ἃ 11 νὨΙΟὮ ΠΊΑΥ ρᾶ55 ΟΥ̓ΟΥ ἰπΐο 

50] ες αν! γ᾽ (ΒΘ δβἴετά), «οἴ, “Ὑ6 δᾶνε ποῖ 
Η!:5 νογὰ δϑιάϊηρ ἴῃ γοι,;," Οὐοθρεὶ ν. 238. Τς 
ΘΧΡΓΕβϑίΟη 15 μαζὶ οὶ ψν, δηὰ ἂῃ δάνδηςθ 
Ὀροη, ““ἴη6 ἐγ ἢ 15 ποῖ 3η ι.5, ΒΌΡΓΑ Ὑ-. 8. 

Α5 [15 Ερίϑε]θ δίοπε 'ἰπ ἴμο Ν. τ. ἰβ δά ἀγοββοὰ 
ἴο ἃ πεηῃογαίίΐοῃ "ἢ ἢ} δὰ στον ὑρ ἴἰπ [ῃ6 
τϊάσὶ οὗ Ομηβίδη ἰγδάϊίοη, δηά ϑδυτγοιπάοα 
ὈΥ ΟΠ γίβάδηῃ ᾿πβιιεποθβ, ἰἃ ννου]ά αχυϊῖθ πδίυ- 
ΓΑΪΪῪ (85 ἰξ ἀοεθβ ἤδθγε) δβίνθ ργοιγίποποθ ἴο 
ἴηε (γι ϑεϊδηβ᾽ ρογρεΐυδὶ πεοὰ οὗ ραγσγάοῃ. [1ὴ 
ἀννο! πρὶ ὑροη ράγάοη οπςὸ οὈϊδιποά, δπὰ 5δης- 
Όἰβοδύοη οὔςο Ὀόριη, ΟΒγιϑ[δη 5 ϑοπιοί  πγ85 
ἔογξεϊ ἰρδὲ ραγάοῃ 15 ἴο Ὀ6 αἰννᾶγβ8 βοιρῃῖ, 
Ρυπβοδίοη ἴο ὃὲ αἰννᾶυβ βοίῃηξ οὐὐὨἨ ἕνὲε ἃῖὸ 
Ρεγρείυδ!!ν ἴο᾿ Ρ455 ζγου ἢ ἢδνν ραγάοῃϑ δηά 
ποὺν ριΠ Ποδοηβ, σοπγῖης ἴτοπὴὶ πενν Βυγγθηθγς 
οὗ 5616 ἴο Οἢτγίϑσῖ. ὙΠὶ5 ραββϑᾶρε (Ἔβρ. συ. 9) 
ΟΟΓΔΙΠΪΥ ἀο65 ποῖ βρθαῖς οὗ "οὔ ραγάοη οὗ 8}} 
51π8, ραϑῖ, ργεϑθηΐ, δηὰ ζυΐυγο,"" Ὁ οὗ σοηῃ- 
Εἰπυΐϊηρ 5ἰηξι!ηεθα δηὰ δνοῦ-σοποννεὰ ράγάοηῃ. 
ΤΏ δρροϊηϊπηθηξ οὗ {πὸ βοηθγα! ςοηῖΐεε- 
δίοῃ δηά δυϑοϊυϊίοη ἴῃ ἴῃε Ῥγδγογ- Βοοῖὶς ἔογ 
ἔυε7 ἀκ) ἱπ ἐδὲέ γαγ 185 ῬοΥπαᾶρβ ἴΠ6 Ὀοδῖ 
Ρτγδοίίοδὶ σοπηπηθπίαγυ ὑροη ἴΠὸ βριγὶ οὗ ἔποβθ 
γοῦϑθβ. ΟΕ αἱϑο δ. Ρδιι]} 5 ἐχ πδουίδξοη, “" Ὀ6 γὸ 
τοοοηοϊ δὰ ἴο Οοά," νι δὶ5 πιαρηϊῆορπῖ τὸ- 
ςορηϊίοη οὗ ἃ σγεδῖ σὔδηρε ννῃὶς ἢ δά ἴδίκθη 
Ῥίᾶοθ οὔθ ἔοσ 4}]}, δηὰ τοπιδίπεα ἴῃ 113 σοῦ- 
566] ΠΘΠσ65, 2 Οοσ. ν. 20; οἴ. σ΄. 17. 

ΑὈΘΙΓΙΊΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οὐ (ἨΑΡ, 1. 2, 4, 5. 
Δ. ΒΥ 186 ῥγέρ. πρός ἴῃ [ἢ1]15 ᾿ΐδοθ ͵5 

πρληὶ ἰἢς υἱπχοδὲ Ροϑβϑιῦ]α γον Μοῦ 
«δηβαίοπ, ληὰ ξεπεις ΜΙ Βουϊ “αριεπθν.᾽" ((ο]6- 
τόσο, 'Ταῦϊς ΤΑΙΚ,᾽ ρ. 13}, “ «υἱὲ 5:5 π| 65 
ὑὰ ργορίπσμν δηὰ ἀϊὔεγεπος"" (Οτοιυ5). 
ΤῊΣ ρτερ. οἵ πιοϊίΐοη νὴ ἢ [Π6 νεγρ οὗ τεροϑὲ 
Ἰπγοἶγε5 οἰθγη ΠΥ οὗὨ τεϊδέίοη νυ ἢ δοξιν γ ἀπά 
πε ((οἰεπάρο, ἐδίά.), εξ, Οοθρεὶ, 1. σ, ψ τ 

5 Ῥσγορηδηΐ (Ομ ηθηΐτΥ. “ὙΠΟ οὐἱὲέῤ 
ϑυυηής 85 ἢ 1η6 νογὰ ννεῖὸ ἀϊβεσγεηξ ἔτοπιὶ 
Οοά; ἐπετεΐοτε Β6 ἴδ Κεβ ἴξ τι δρδίη, δηὰ εἰοσες 
δὲ γίπρ--- πὰ ἴη6 ννοτὰ νγὰ5 σοά."» ((ε, 
Ῥιονετὸβ υἱῇ, 20---ῆδτα, μοννονοσ, ΟΥδὲ 15 
ἰληβἰλιοα Ὀγ ἃ αἰ ογεπὶ ρτορ. ἢ 1,ΧΧ.} 

4. Αη οχδδιιίίνς σοπεοιάοζγαίίοη οὗ [δε 
βάθδαγεβ ἰπ δὲ ἰοδη ἴῃ ὑνῃϊοἢ οὗτος ΟΟΟῸΓΒ 
ἰελὰς ἴο {π6 Το]ΠΟννίηρ σοηο] 5ἰοη5. 
(α) ΤΒδί οὗτος σ ἱτἢ ἵνα, ἐὰν, ὅτι αἰαυαγε 

Ροΐη5 ἰο {πὶ Ὑ ΒΙς ἢ Μοδοαυ. (Οοθβρεὶ, 111. 19, 
γι 18, ΥἹ, 29, ΧΥ. 12, ΧΥΪ. 3: 1 [οδη 11. 3, 1]. 
1. 23, ν΄ 4). 
(ὁ) Ὑπμαὲ οὗτος αἱοπε σεπεγαίίν τεῖετβ ἴο 

ἴδϊ νης ἢ γειά. ὙΒ05 ἴῃ α ΤΖοΒῃ ν. 13, 
14, [86 ταῦτα, ἐῤειε ἐδίησε, ἴῃ Ὁ. 12. τηυϑβὶ ΤΟΙῈΓ 
ἴο δὶ νυ ἢ σοεν δεγζογε---ἰῃ6 αὕτη... ὅτι ἰπ Ὁ. 
14 ἴο τ1Ἐμδῖ νυ ΙΓ ἢ ἰ5 7υ8ῖ σοπιίην (5ε6 Οοθρεὶ, 1]. 
12, ΧΙΥ. 2ς, ΧΥ, 11, 21) ΧΥΪ. 1) 3) 4) 25) 33) 
ΧΥΡΟΙ, ΧΧ, 11, ΧΧΙ. 24). 
51] πότε γεπιδὶπ βευογαὶ ὀχοθρίοῃβ ἴο σοη- 

«εἰυδίοη (6): ἱπ Οοβρεῖ, ἱ. 19, ν. 3; ἴῃ ΕἸἰγβί 
Ἐρίδις, ἢ. 15) 2ό, Ὁ. 5, "δὶς ἴα [86 ρτο- 
ὭΣ δ 2.6. “δα: αὐδέον γο ίοαυ:; ο. χό, "δειξε 

ἐδίπσε ἴᾶνα 1 νυῦτδη ὑπίο γου," 1.ς. Ζῤαὶ 
«υδίἰορ σοῖς δεξογε. [1 ἢὰ5 Ὀδθη ϑιιρροβίοα (δὶ 
[86 βοϊαιίοη 15 ἴο δ6 ἔουπά ἴῃ [86 56 οὔ 186 
εἰπσιίαν ἀπὰ ἴῃ6 φίμγαὶ---ἰῆο ἰπσώίαν ΑἸνναγ5 
τείογτηρ ἴὸ παῖ ννὩϊ ἢ ρῥγεοθάθβ ([Ὸςκε.) 
Βιυξ {Π15 15 νΕΓῪ Ργθοδγοιβ. 

δ. 'νε ἅτὸ ποῖ τηοΓΕΪΎ ἴο Ἰοοὶς ὕροη {ἢ 5 
156 οὗ αὐτός ἃ5 ἃ (ἢ ΓπίΔη δαιίναϊθηϊ οὗ 186 
ὙΨΑΥ͂ ἴῃ ΜΠ] Οἢ τὴ6 Ῥγίαρογεδηβ ιἰϑοὰ ἴο ϑρεαὶκ 
οὔ {ΠΕῚΓ τηδϑῖοσ, ((Οοηραγο ὼσ {Π|5-- Απὰ 
Ὠϊηγ---Ο. ννοπάγουβ ἢϊπι 1 Ο τπηϊγαοῖὶθ οὗ πχθὴ 1" 
ἩδρηγΥ ἹΝ.᾿ Αςῖ 11. ὅοθπο 3.) ὙΠΟ 15 ἃ 
ΒΙΣ ΠΕΣ σΟηϑοϊ οι 5Πη655 ρογνυδάϊηρ (6 ι,ι56 οὗ 1ΐ 
Όγ 81 ]οδῃ δηὰ δῖ Ῥδι]. Ασποις ἴμ6 Ηοῦτγοννς 
δ Π (Δα), Ης, Ηδ Ηϊπιβεϊξ, Πκ6 δὲ ἀτῆοης {πὸ 
Ῥεγβίδῃηβ, αὐτός, ἐκεῖνος ἀηοηρ {πὸ ΟΥδοκ5 
(δίπιοη. " Ομποιι." ς49),| ἀοποίεβ Οσοά ἰπ {πε 
τοὶ βίου τ ἰοφμεμάϊ, πὰ τΠμογοίοσο δδ ΠΛ Δ ὲς 

(θμαγμᾶ, αὐτόθεον) ἴθ δ ὲΣ ΠΣ 
(ἈὈμῖγαῃ, Αρδῖγξ]). [Επετβῖ, Ηδεῦ. δηΐ 
Ομαδϊἄδο 1 οχίςοη,᾽ Ρ. το. ΟἋῇ. Μαχγκ χι!. 32, 
ψΠογα ἴπ6 ἔσιιδ τοδάϊηρ 15--- ἔογ Πογο ἰ5 πε" 
(Οοά Ὀεὶπρ ἱποοσγθοῖν συρρ θὰ ἴῃ Τὶ. Ἀ.), 
ἐ Δα ἴδπογε 15 ποπὸ οἵμπεῦ ὃυὲ ΗΕ." “Τὸ 
Ῥγαςτίςε οὗ ἀοποίίηρ Οοὰ ὈγΥ ἴδε ργοηοῦπ οὗ 
ἴπΠ6 τηϊγὰ Ῥεσϑοῦ ννᾶβ σοπηοη ἃπιοηρβ ἰδδ 
Ἡεῦτονβ. ὙὰῈ πᾶπὶὸ ΕἸ (΄ δ ἰ5 ΠΥ 
Οοὐ᾽ 5 οὔὲ Ὄχδιῃρὶθ." (δηδη, " οὐ, Ρ. 
1.1.) Οοά πὰ ΘΒ γῖβῖ τι 580 σοπῃρ] ἜΕἸῪ ἰηῖο 
οπθ βυῦ)]εςς τπδὲ 186 συ θι]εϑσὲ “πες σπι οὔδη 
566 15 ἰῃ νδίῃ ἴο ϑενοῦ ποῖ (1 ἰοδη 1. ς, 12. 
23, 28, 29, ᾿|. 1, 2: 2 ]|οδῃῆ νυ. 6. ϑδὲεὲ 
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ΤΒοΙΪυςὶς “Οη Ἡδεῦτονβ,, ΝοΪ. 11. 62). ἘἙῸΣ 
τῃ15 βοϊδπιῃ δηά στονογθηζδὶ υ96 οὗ αὐτός, 566 
δερίάεβ 16 ραϑθαρεβ ᾿υϑὲ οἰϊο, [8Κ6 1. 17, 
ν. Ιό, 17, ΙΧ. “εἰ [ἢ6 αὐτός, ἐαυείυε τἰπ|65 
τερελίοα οὗ Οὐχὶ" ἴῃ (Οἱ. 1. τό---2ο ἢ ἤΠ4}}γ ἴΠ6 
ΡΙΟΌΔΌΪΥ ἴσας γεδάϊπρ οὗ Ηδοῦτ. χ. Σ2 (αὐτὸς δέ, 
δεῖ ΗΕ"). Οοπίγαϑί, 45 βἰρηιβοδηΐ οἵ 5:101]6 
ἀϊδογοηςοβ οὗ σῃαγδοῖοεσ, δὲ Ρδυ] 5 εὔυπίοη πὰ 
ἐχρδηϑίνθηδϑβ ἰῃ ἀρδίη δηὰ ἀρϑίῃ γοι ογδίὶ Πρ ΟἹΓ 
Το θ παπιθβ (6.5.1 ΟἿΟΣ, 1. 4-τ-:; 2 ΟΟΥ. ἰν. 
Ιο, 11, 14) νι δῖ [οἢπ᾿5 βόπογαὶ ἰονὸ οὗ 
ἰοπάςυγ ροπρῆγαθοβ (ΈΥΥ ϑιγκίπρ ἰ5 ἴΠ6 
Ραβθαρθ δπαϊηρ νὰ {πὸ ψογάβ τοίευστηνς ἴο 
Οδνὶς:---τοῦ Θεοῦ... ἐπαγγελλομένον, ὅς ἐστιν 
αὐτός. 5. Ἰρηδΐ. “ Ερίϑῖ. δὰ ΤΙΔ]1. ΧΙ.) 

Οοά "» 1 ἰσῥι] [πῃ 4]} ἰαηριιαξο5 δὶ 41] σῖδρϑ οὗ 
οὐϊζυτο, φῆ πδ5 Ὀδεη τἰϑεὰ 245 (86 πιοϑί ἄρργο- 
Ὀτγίδίο γοργοβοηίδίίοη οὔ Οοά 5 Βο Π659, Ὁ155, πὰ 
Βοοάποιβ. 1 ἰρῖγε μᾶ5 Ὀδθη, ποῖ ὉΠ5 ΠΟ ΟΞ ΏΪΙΥ, 
ΔΌΡΟΑΙοα ἰο 45 ἴπο ἤγβξί τρὰὶ οάυσογ οὐ ἴΠ6 
ΤΕ] σίου ἰηδίξησὲ οὗἩ ἴπε Ιάϊο, (Μεηζιοπεά ἴῃ 
ἃ Βοροτ οὗ ἴπ6 Εαγίςφννοοά Αϑυ]ὰπὶ ἃ ἔδνν 
γθᾶγβ ᾶ5ῷ0.) Τὸ {πῸὸ Αταῦβ ἴἴ 5. 580 ροϊςῃί 
Βυξ  οσίνθ, ἰδὲ ΟΥ̓ οης ννοὶϊ νογϑθὰ ἴῃ [ΠΟΙΓ 
τηοάδ5 οὗ {ποι ρ ἢ, ἸΠΕΥ ἤᾶνο Ὀδθη βιρροϑβθα ἴο 
Ιοβδο 1π6 οὐ͵θοϊ οἵ ἴπθὶῦ ννοσβῃὶρ ἰῃ ΗἸ5 ονῃ 
Εἰογίουβ δα ίοπι, δηὰ ἴπιι5 ἴο ρῥγδεῖίϑε ἴῇ ἃ 
Ρδου ας ἔογπὶ 86 ἰἀοἸλῖεν νος ἢ {δεῖν οτοοὰ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒΚΝ Π. 
ι 27 ον ογίεία ἐλενε σρα »εΐ ἐλε εἷμα οὗ ἐρ)- 
γε}. 3 Διρλλν ὁ ἔποιν Οοαά ἐς 19 ἀκεῤ λὲς 
εο»εαμαρξ δ, 9. 10 ἐσυέε 0247 ὀγέϊλ᾽γεε, 15 
αμα γ»ηἱὖοἱ ἐο ἰσυεέ 1Δε τυογία. 18 Ἦε »ρέ 
ὀσιυαγέ 97 Ξἀΐμεςῦζε: Ἃὸ ἡγογε τυλοῦς ἀἰδεεὶς 

ΟΗΑΡ. 11. 1, ἃ. ὙΠΟ οδ]οςΐ οὗ {Π]5 ἰοδοῇ- 
ἵπ ἰ5. ΒΟΪΊπ655. “ὁ ΜΥ ςδ]άγεμ, ἔπεα {Π|55 
[πὶ νυυιτης ἴο γοιι, ἱπ ογάογ {Πα γδ ΙὩΔΥ ἠοῖ 
σοηπέϊηιιδ σἰπηίηρσ, Ὑοῖ, 1 ΔΩ ΟὔΘ ΠΔΥῪ ἢᾶνθ 
ςοπηπλι το σοπις δςῖ οὗἉ 5ϊη (18 τηὰν Ὀὲ 3) γου 
Δηὰ 1 ἢανθ δὴ Αἀνοοσδίο.᾽" 

1. ΜῪῈΥ οὨ!)Ἱάσχοι "] ΤἤΠοῖο δῖο ἴνγο ἐἱ- 
ἔογεπί ννογάθ 'ἴπ {ἢ]5 [ριϑ]θ 1κὸ τοηάογοά 
11} {16 ΤΠ] άγοπ ἴῃ Α. Ν.., τεκνία ἀπά παιδία, 
(Π6 χϑξ ἴὴ 1. 12. 28. 1]. χϑ, ἰν. 4; ἴῃ6 βοσοπὰ 
ἴηὴ 1, 13, 18. Βοῖῇ 566πὶ ἰο ἢανθ Ὀδθη σδιρῆΐ 
ἔτοπι ἴδ 11ρ5 οὗ Ηϊπὶννῆο 5ρϑᾶκβ ἴῃ ἴῃ σοβρεὶ 
(πο Βγϑῖ, χὶι!. 33; οἔ Ματγκ χ. 24; (δ βεσοηά, 
ΧΧΙ. 5). ΤἬΘΓΕ ϑθοπη5 ἴο 6 5οπῖὸ ἐἰσιϊποΐίοη 
Ὀεΐννεεπ ἴῃ ἔνο: δῖ Ρδυὴβ υβ6ὲ οὗ τεκνία (1 
Ο}. ἵν. 1ο δἷοπο ἴῃ ἢἰ5 Ερρ.---ροβϑί! Υ, ονν- 
ἜΥΟΣ, τέκνα) Ἀρρδᾶῖβ ἴο δῆσον ἴδαΐ ᾿ξ ϑιβη:ῆοβ 
[πΠ6 ϑρίγι(14] σοϊδίίοη οὗ Ἴμι] άγεη ἰη [Π6 ἐδ ἢ 
ἴο ἃ 5ρί γιῖι] ἔαῖποσ. [{ 1 Ὀ6 βϑθη (ἰπξ. ν. 
12) ἴἰδί ἴῃς βτθὶ οὗ ἴμπεθεα ἴψο ννογάβ ἰ5 
υϑοὰ ΡΟΠΟΓΆΪΥ οὗ 411] δοὴβ ἰῃ 1δε ἔα, δηὰ 
ἱποϊυάοθ5 δά]; ΒΠῸ (Π6 ϑεσοηά ἀοβιρηδῖες 
ἘΠΟΡΕΥ (πΠ6 ἅ5ὲ οἵ οδαγδοίο ϑίῖοβ οὗ ς]ά- 
οοὐ (Τυκ6ὸ ᾿. 8ὃο, [. 40: Σ ΟὐοΥ. χίν. 

10), 8ἃ5 8ἃ εἰα::, νυ δρεςῖδὶ σϑίδσθποθ ἴο 
[Π6 φαγὶ οϑσὲ ροτιοά οὗ δυπΊδη 11π { σ΄ΌτῪη΄. 15, 
12). ὙΒυ5 (86 βγϑῖ 15 ἃ πιογὸ ἀδβηϊὮς δηά 
[δοῃπίςοδὶ ἴεττη, δηὰ [ιδ5 ἃ βρεςι:ῆς χείσσοης ἴο 

Ι. ΙΟΗΝ. 11. [ν. 1. 

ΑΌΒοτβ. (Ραϊγτανο5 " Τ γανοὶβ.᾿ Οἱ ἴδε οἴεςίὶ 
οὗὐὨἨ ᾿ἰχῆξ ὕροὴ ἃ 5εἰθηῖῆἔῆς τπδὴ οἵ ἰδ 
Ηἰχῆοδε οπλίηοηοθ (πῸ (ΟΠ ον ἱη(οτοβιίην 
Γοσοτάὰ [35 ὕδεη ργεβοσνεὰ. ““ἼΠὸ ῥτὸ- 
ἀοπιίμδηςθο οὗ ρϊ 85. ἃ ἤρυτο δηὰ ἃ 
5 ῦοὶ ἴῃ ΟἸΙἤοτὰ 5 πῆ νν}}} δδ τὸ- 
τηλγκοὰ : πε ἀβϑοςίδίοφ 1 σι (ἢ6 σῖρπς δηὰ 
411 τηΐϊηρ ζοοὰ 50 σοῃϑίδητ! δηὰ παίυγα! 
[Πδὲ [1 15 οἕθ οὗ ἴπ6 πιλγκϑ οἵ ἢ]5 ϑδίγίε.: Ηῤς 
μδά ρἈΥΞΙΟΔΙΪΥ ἃ γγοδὲ ἰονε οὗ ᾿ρἢϊ, ληα οἴοϑὲ 
ἴο το ν ἤθη ΒΘ σου]ὰ ἰῃ ἃ εἶοαγ δηά βρδείουβ 
τοοπι, ὙΠ} [η6 τϊηάονγβ αυϊῖς ἴτε ἔγοηὶ ουΓ- 
ἰλῖη5." (ΝΝ Κιηγάοη ΟἸἶοτά, ὃν Ετεάεποκ 
Ῥοϊοςκ, ’ Εογίηι ΠΥ Ἀενίονν,᾽ ΜΑΥ 1, 1870, 
ΡΡ. 686, 6γη6.) Ἴδα 54π|δῈ ρϑϑϑίοη ἴογ ᾿ἰρῃῖ 
ΓΊΔΥ Ὅὰ ἰγασοθά σοπϑίδπ!ν ἴῃ δῖ ΑυρυΞῦδε. 
(8εθ. δϑρϑεῖδ!ν “ (οπέεββ.᾽ Χ. 24.) ΡΟοΘΌΥ 
σοηποοῖβ ᾿ἰψῃς ἰπβεϊ πος νεῖ Οὐ Πρδοβὶ 
ἰάθαβϑ. Οονου Δροβίγορῃ!Ζοϑ ἰξ, 

“ἐ δυν7ηδδβ δηὰ Ρονεῦ ΟΥ̓ ὈϊΓΙἢ ἄτα [π1πὸ "ἢ 
ἜΠΕ οχαι πα ὈΘΔΌΪΥ οὗ 1) Δπίο᾽5. Δ]]υ5ῖοπ5 ἴο 
ἸΡ ἢ 5 δαταιγδΌΪν ἄγανσῃ οὐἵ ἴῃ δδη ΟΒυτγοὶδβ 
Εϑϑαυ. 

Βυΐ “ἼΒετε 15. ὯῸ ΡΟΘΙΓΥ " (54γ5 Ηετγάετ) 
ἐΨΠΙΟἢ οἡ {δὲ διδ]εςῖ οὗἁὨ ἐσδὲ σἂπ θὲ ̓οπ- 
ρατεά σι Ηδεῦτον. ΤῺΘ γεγῪ ννογὰ (δ, ογ) 
᾿ᾶ5 ἃ ἸΟΗ͂Υ βουηὰ, δηὰ 15 ἴπΠ6 5ρθςδὶ ϑυγιθοὶ 
οὔ ]ογ." ( Οσεἰϑὲ νυ. Ηοῦ. Ῥοεβ.᾽ ἢ. ςς.) 

716 σοαΐν αγό ταΐξ, φγερεγυκαά ὧγ 2εγεευεγαπε 
ἐκ μαμὰ, απαὶ λοέμεος οὐ ἐδ. 

Υ {π||6 ςΠ]άτγεη, τμεβαε τπϊηρβ 
νυτῖς 1 απο γου, τῃδῖ γε 51η 

ποῖ. Απά ᾿ ΔηΥ πΊδη 5[η, ννγὸὰ ἢᾶνε δπ 

βρί Πίυλ] α βεγμῃοοά, δηὰ σᾶ Ὁς ἰταηϑἰδιοὰ 
577 104 ΟΥ̓ΤΆ εὐῥίάγεπ; Μ ὨΪϊ6 ἴῃς βεοοπάὰ ἰ5 ἴδε 
Βοηθὸ δηὰ Ὀεπονοϊοηὶ δάάγεθα οὗὐὨἨὁ ““ἂρὸ ἰη 
δαπηοηϊϑηϊηρ γουτῃ, οὗἩ δι ΠΟΙ 1η οὨλγρὶηξ 
δι δογάϊπαδῖοϑ, οὗ νυϊϑάοπι 1π ᾿Ἰπϑίγυςίηρ ἱξπο- 
ΓΆΠΟΟ δηὰ ἱποχροηθηςο." (Κεῖςδο " (οιμηγρηῖ. 
σπι.) [{νν}}}} ὈῈ Ὀεσῖ ἴο γδηβίαῖο τὶς 1αϑὶ ὈΥ͂ 
[λ6 τηοτὸ δηάθδηηρ ννογὰ, 1.1.0010 ΟἈΔ]ΙάΣΘΕ! 

Τὰδῖ γ9 ΣὯΔΥ ποὺ δῖ. Απάὰ τοῦ 

47 ΔᾺΥ ἸΩΔῪ ΠδΔΥΘ Β'ππθά. [ἁμάρτῃ., ῥα: 
ἐταῤαἰεά εἰπρσίε πρίονι, ποῖ γοοπὲ σοπέέπμομ: ΟΥ̓ 
“σε αείοη.}] Απᾶ γοῦ. ΤὨῖβ τῃεϊοσιςδὶ υϑ 
οὗ καί---ἰῃδ καὶ οὗ ἀοχ---ἰπ ςοπηροῖπς 
ἴννο Ρῥτγοροϑί(ἴοηβ, οἵ ψΏΟΒ τῇ ᾿αϑὶ “ασε; 
ςοπίγδαϊοίογυ ἴο ἴῃς ἢτϑῖ, 15 ποίεαὰ ὉΥγ 518}}- 
Ἀδαπὶ (' Ρ]αῖ. Δ Ρο].᾽ 29 Ὁ). [ἴ 5 γαῖδβοῦ ἔτε- 
ιυρηΐ ἴῃ Ν. Τ. (Μαῖξ νἱ. 26;  ΤΒεβϑ. 1.16: 
Αρος. 11]. Σ ἃγθὸ δοοὰ ἰηβίδῃςθβ). Ὑνο τὸς 
ΤΏΑΓΚΒ ΊΔΥ Ὀδ6 πιδάε: (1) Οη ἔπε Οορροεὶ 
τιοὰθς οἵ »ιαζὶπρ ὑποῆ υἱγίμοι. Νοῖ ὈΥ͂ δ 
ἌΡΡΘΔΙ] ἴο ἱπίεγοδξ οὐ Ὠδρρίποϑϑ, ΟΥ ὄνθῆ ἴο ἴῃ 6 
οἴθιπδὶ ἤίποθ οἵ {πίηρϑ δπὰ ἴο πὸ ψ}} οὗ 
Οοά. Τεθ6 ἄπϑννεσβ ἴο 6 αᾳυσϑίίουι “" ΧἘΥ͂. 
5ῃουϊά ννὸ 6 νἱγζυου!5 δ᾽ ἅγὸ ἃ1}} ἴγὰς ἰπ ϑοτιθ 
ΤηΘΑΘΌΓΟ, ΒΟΠῚΘ ΥΘΓΥ͂ ΠΟΌΪ ἴγῃο. Βιυὲ ρῥτγαςῖ» 
ΟΑΠΥ ΠΕ ποεῖ ἢ Π|||6 ουοςεσα. Βὺῖ τὰ 
ἌΡΡΘΔΙ “Βεὲ νἱγίυιοιι5, θεσδιιϑε ἱ. 7----9 ἴ5 ἔσο " 
βα: βυςςοοάοά, ἀπά ψν}}} συςοοοὰ 845 ποίδίπξ 



γ, 2. 

ἀγοςδῖε ἢ τῆς ΕΔδοτ, [εβυ5 ΟἸγὶβῖ 
τε Ππρῆίδοιϑ : 

εἶϑοὸ ῶ, (2) Τὸ 86 φσεοησσγαὶ ἐπὰ δηά ργίῃ- 
εἰρίε “(δῖ γὰὺ ΤΏΔΥ ποὶ 51π,᾽ ἴθοτα 15 Βοσὸ δῇ 
Δρράγοηῖ Ἔχοερῦομ, “1 ΔΗΥ͂ ΠΙΔΠ ΙΏΔΥ διᾶνθ 
σπηεά," ἄα. ΟἿα ᾿ΠἸυϑίγαῖνο ρα 588 ΡῸ ΠΊΑΥ 6 
αἰἰεὰ, “ΑἸΒουκ ἢ [86 ἀδεῖρτι οὗ ἴμ6 Οοθρεὶ 
δε (δὲ τὸ 58βοι)ὰ οσγεςὶ ἃ ἴἤσοπθ ἔοσγ (ἢ γιϑῖ ἴὸ 
τεῖξτι 'π ΟἿτ᾽ βριΠῖβ, δηά 115 ἀοςί πὸ Ὀ6 {Πεγο- 
ἴοτε ργοδλοῃοά “παῖ νὸ σἷπ ποῖ: γεῖ, ἐ' οπὲῪ 
ἐξ συεγίαξεπ ἱπ α γαμΐ, ἀοβραὶγ ηοῖ. ΟὨγιϑί 18. 
ουῦ Αἀνοοδίε, δηὰ Ηδ 15 ἴῃε Ῥσοριεδίίοη ; 
ες ἀϊά ρτοριτἰδῖο {πὸ Εδίδοσ ΌὉῪ Ηἰ5 ἀραδίῃ, 
πὰ ἴῃ Ὀεποδὶ οὗ {παὶ νὰ τεοεῖνς δὲ οὖγ ἢγξί 
ἀζοδεα ἴο Ηϊπι, Βιυὲ ἴδεη Ηδ 15 ους Αανο- 
αἷδ ἴοο, ἃηὰ ΡΓΔγ5 Ρογρείι δ]  ἔοῦ οὖσ ρεῦ- 
ΘΟΥΟΓΔΠΓΘ ΟΥἨΘΤΟΚΓ.ΓΌΪΟΏ χσοσρες νου." (ΒΡ 
Ταγῖος “Οὐ Ἀεορεηΐδηςθ [ἴ 15 Ῥϑου λυ 
ὨΡΟΘΘΘΎ ΠΕΙῸ ἴο γόϑεγνθ [86 Ἔχαι 51:1} 
δα)υκιεὰ Ὀαϊδησο ἴῃ {πὸ αἰνίηθ ογχιπαὶ οὗ ἴῃ- 
γζογαίηρ οἤοτγτὶ ἔοσ ἴῃς ΟΠ γβ! Δ 8 ϑίγεηρτῃ 
δῃά ςοπιξογίδῦ]6 ργοπιῖϑα ἔογ {πὸ ΟΕ 5114} 5 
ΈΔΚηοΞα, Νοὸ δησουγαρεπηθηΐ 15 ξΊνοη ἴο 
ἰδοθε γὴῸ σοπίίηιδ ἰπ ρῥγεβεηῖ, οὐ ἴο΄ (Π056 
Ὅ0 πηράδῖο ξυΐυΓα 5ἰη. 
τρε ἐαυε] ΤῊς Αροβεὶε [θά εΓ] Ὁ ἀπά" ΠΟΙ ΠΌΪΥ 

ΒΟ] υάος Πἰτη9ο]  ἀπιοης πο ῆο ἢᾶνα δηά 
προά δὴ Αἀνοςδῖθ. 

τοῦ δαυε απ αὐυοςαϊε) παράκλητον ἔχομεν. 
θη 1ῃ6 ῥγορτιδπὶ βεῆϑδε οὗ ῥαυς 566 ποίβ ΒΌργα 
ΟΩ 1, 8. 

Ῥαγδοϊεῖθ, πο τνῆο ἰ5 οδιϊοά ἰῇ ΌΥ ἢ ΐβ 
ζοοὰ ποτὰ οὐ ςουπίοπδηςο ἴο διὰ ᾿ΐπὶ νν βοϑα 
τλι86 '5 ἴο Ὧ6 Ἔχδιηϊηθά, ΟΥἮἩ Ν͵οδ6 ροίϊτίοη 15 
ἴ0 ὃὈ5 σοῃϑιάετεα." ὙὍὙὉΠ6ὲ νογὰ οὔουτβ ἢἤνθ 
{π|5 τῇ ἴῃς Νανν Ὑ εϑίδπιεηῖ ; ἔουγ {ἰπὶ65 (π δὲ 
Ἰοδηῖβ σοβροὶ) οὗ τῇς Ηοὶγ Οδοξέ ; οπςὸ (ἴῃ 
1η!5. γεῖϑο) οἵ Ομτῖσι.Ό [τ Μ}} Ὀ6 Ὀοβὲ Πεγα 
ΜΠΡΙῪ ἴὸ τεΐοσ ἴο {Π6 οχῃδυξῖῖνο ἠοΐθ οἡ δῖ 
οδη σιν. τό. 

απ ἀάποςα!] “ΟΠ τσὶ ἴα οὐῦ Αἀνοςαῖίεο: 
(1) ἱπιεγργείαί δυεῖν, ΟΥ̓ ρῥἰεδάϊηρ Ὀείοτέ (ἢ6 
βαῖβον Ηϊβ πιετ!5 οὐ. Ὀἱοοά ; (2) Μογγριαϊν 
σπᾷ βγορεγὶνγ ΌΥ Ῥ]οδάϊπρ ἔοσ υ5---ποῖ ὈΥ̓͂ ῥτοϑ5- 
ἰγλίίοῃ ἃ5 ἃ ΞΌΡΡ]:Δπηΐ, θυΐϊ ὈΥ͂ Ἔχ ργοθϑηρ Ηἰ5 
ἀεϑῖτο ἴον ἴῃς βαϊναϊίοη οἵ Η]5 ρθορῖὶο, 'π βϑυς ἢ 
ΒΕ 45 ΤΠΔΥ Ὀεβθεπὶ Ηἰπλ᾽" (Ε51.). “Ομηβὶ 
ρκλάς [ῃ6 σδυϑεὲ οὗ Ηἰΐ Ομύτοῦδ ὙΠ (6 
ἔαίβετ; [86 ΗΟΙΥ ϑρι πὶ ἢ πλθη " (Οτοιίι5). 
ἠδ δὲ αΐδεγ) (ΟἸγιϑίδηβ Πᾶνα ΠΟΥΟΥ 

λἀορ(οὐ {πὸ ἕοστηυϊα “ ΟὨτίδιε ' οσὰ ργο πο Ϊ5.᾽" 
ἔαγ Ηἰβ ἱπίογοεββίοῃ ἰ5 ποῖ νεγῦαὶ δηὰ ἰετηρο- 
ΤΥ, [1 ἰ5 Ἰηϊογρτγοίδενο δπὰ σοηίηθοι5, Ηδ 

σὰ Ηἰ Ἐδίμει---ποῖ δ ραγί συ δῦ 
λβοῃ5, κα ἴπΠ6 [οὐ ]ϑἢ ΗἸρΏ Ρυίοβῖβ--Ὀυϊ 
ῬεΓρείυδιν ὉῪῚ Ηἰ5 νεσυ Βείηρ δπά Ῥγοβεηςθ. 
(δαβς, " λιππιοη. Ενδηρ., Ρ. 423} 
, ΝΟ τεπηᾶτκβ τεπηδίπ ἴο Ὀ6 πιδάς : (τ) ὙΤῊΘ 
Ἰηίξῃξε ςοην!ςτοη οὗἩ ΟΠ γΙϑΕ 5 ἡ υὐπσ Ρεγεοπα ἐν 
8: δὲ [οδμη5 βοατί. Ηδῤ ἰβ ἴου δὲ [ομπ ποῖ 
ΠΆΤΕΪΥ ἃ ΣΠΟΠΊΟΓΥ, δυξ πὸ ᾿ἰνὶπρς Αἀνοςδῖο, 
Ἧε οοπίϊπυεβ ἴῃ βᾶσηο ννοσὶς νυ Β!οἢ τπ6 Α ροβεὶθ 
53, πὶ Ὀεξὶπ προ δατῖμ, ΟὨΪΥ εοἰοναιθα 

Ι. ἸΟΗΝ. 11: 
2 Απὰ ἢς 15 [ἢε ρτγορίεἰΔεϊο ἔογ 

ΟἿΓ 51η8: δπὰ ἠοῖ ἔὉγ οὐγϑ οἠΐϊγ, δυῖ 

δῦονο {86 σοῃάϊτϊοη οὗἩ {ἰπ|6 δηἃ βρᾶςθ. ΤῊ. 
“γΑΥ " ἴοσ υ [Ποιὰ ἢ 16 νοὶ] 15 4 “" ᾿ἰνίηνσ 
νὰν " (ΗδΘὉ. χ. 20). ΕΑ 5 στεδὲ σηϑη Ἰἴνθ 
Οἡ ἴῃ τῃεῖγ σγοσῦῖκ, οὐ 1π ἴΠ6 ῥγιηςῖρ]ο5 Ἐς ἢ 
ΠΟΥ πᾶν οὐδοῦ δηὰ στοργεϑοηίθα. ΤΟ 
νοσὶς οὗ Πυϊθοσ οὐ Νδροϊεοη 15 Πἰπκοά ἴο ἐπεὶ 
ῥίσίονγ; ἴπῃ6 ψόοσκ οὗ [|65115 ἰ5. ᾿᾿πκοὰ ἴο Ηἰς 
Ῥεγιοσι. (2) ϑοῖηξ τηοάεγῃ Ἵγἰο5 μάνα δϑϑοττοὰ 
ἃ ἀορτηδίὶς ἀϊδεγεποθ Ὀοΐννθθη [Π5 ρᾶββᾶρθ 
δηὰ δῖ [ομπ᾽5 Οὐοβρεὶ (χὶν. σά), ὑυϑίο ἢ βρθᾶκϑ 
οὗ «ποΐῥορ Οονηγζογίεγ. ΤῊΪ5 18 580 ἴδσ ἔτοπὶ 
Βεΐπς {ἴΠ6 οᾶ5ε 1ῃδὶ ἴΠ]|5 ὙΕΓΥ ῥαβϑᾶρὸ ἴῃ ἴπ6 
Ἐρίϑβεῖβ 15, 80 ἴο βρθᾶκ, οὔθ οὗ ἴθ δϑίοσβκϑ 
ὙΒΙΟἢ ρΡοϊπὶ [15 τεδάδιβ Ὀδοκ ἴο [πΠ6 Οοβρεὶ : 
οὔς οὗ {86 σιεσγσενέίοης ἸΤῚΡΙ γηρ ἃ αυοβιίοη 
ὙΥΒΙΟΝ ΟἾΪΥ ἴδε (ὐοϑθροὶ οἂπ δῆβννεσ. ΝΏθη 
558 β5ρϑᾶκβ οἵ “«ποίῤον (οπιξοτίοσ," Ηδ 

ἹΓΆΡΙΙΟΙΕΥ ρῖνοβ {15 νεσΥ 16 ἴο Η πιβοὶ 
σις Οργδὲ ἯΔΟ 158 τἱκαῦθοι 8] “ΟΥΓ 

νεγβίοη, [6805 Ομ γσ {πὸ τρὨίθουϑ, 15 γαῖθοῦ 
Ὀογοπα ἘπΠ6 οσρίπαὶ. Α5 1 5, 81 [οδπ ἢδ5 βαϊὰ 
ΟΠΪΥ, “ [ε58 Ομγδέ, 4 στρῃΐθουβ Ῥεύβοῃ ᾽, "ἢ 
(Βν Μιάάϊ!εῖοη). Νοῖε, πονγενογ, ἴδαϊ 1815 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΙΥ σϑϑα] ορίποὶ δία ἱπίο οπθ ρστδαῖ 
Ἰεδάϊηρ ἰάθα' οὗ π6 Εριϑῖ]θ, θϑοδιιβα ἰξ ροϊηῖβ 
ΕΘΏΓΥ ἴο {πΠ6 ρῥἰεΐυγε ἴῃ ἴπ6Ὸ Οσοβρεὶ. |6 55 
ΟἸγίϑὲ 15. ποῖ ΟἿΪΥ ἃ 5ᾶρθ ἰϑαςῃϊηρ ἃ ϑυϑίθῃῃ 
οὗ Ὀεοδυς} ἰἀεᾶ5 ἴο ἃ βϑοῆοοὶ. Ηδθ ἰ5. ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃῇς ννογτὰ νῇῆο 15 ἴδ 1,1. Ηδῤδ ἰ5 
Κιφδίφοις (οὔδογνο [ΠῸ ροβιἴοη οὗ ἴπ6 ννογὰ 
αοἰοβίηρ 186 νεῦϑο). Ὑνβιδῖ ϑεἴγεββ 15 ργδς! ολ}}ῦ 
ἰακὶ ἀροη τπ|5 ΤΑΥ͂ Ὀ6 5θθη δΙΣΙ ΠΟΙ ΟΠ, Ὑν ΒΟΥδ 
ἴη6 ΟὨΠϑτΙΔη 5 Π1|ἴθ 15 ἀδοϊατοὰ ἴο Ὀ6 δη ἱπιῖϊᾶ- 
[ἰοη οὗὁἩ ΗΠ 5 γι δίεοισηεισ, αὶ Ϊοδη ἢ]. 7-πειο. 

ὥ. “Ἵπά4 δὲ Ἶ ὍΘ ρτοϑεηΐ οὗ “"ἴο Ὀ6᾽, 15 
το Ὀγ δῖ οδῃ Θβρεοῖδ! ν, νυν }} ἃ Ργθϑοπίϊδ- 
της βῃδάδ οὗ που ρῆϊ δηὰ πηθδηΐϊης Βοη Ηδ 
Βροδκ5 οὗ ον [οσὰ, [ἱ 15 ἴἢυ5 υδοὰ οὗ Ηἰς 
6 οὐ ϑατῖῃ (τ [οδη 1{|..3,. ς, 72), οὗ ΗἰἸ5 118 
ἴῃ δᾶνθη ([Π. 2. ἵν. 17). 80 δΒογὸ οὗ Ηἰς 
Ρτορι ἰδϊοη. [ἴ 15 ποῖ Γ ΘΓΕΙ͂Υ δὴ ἰϑοϊδι θὰ δεῖ 
οὗ διδίοτγ. [11 15 δϑϊαϊη; ἀπά ῥγεϑθοπῖ. Οἱ. 
(Π6 οἹὰ ΟοἸ]Ἰεεῖ ἔοῦ 1 ςἴἢ ϑυηάδγ δῆογ ΤΥ Υ, 
“Ὁ Κρορ ΤῊΥ ΟΒυτγοὶ ΟΥ̓ ΤῊΥ φρεγρεῖυδὶ 2γο- 
» Πα οι" (νορίἐαιίοηο ῥεγρεί μα). 
Ῥχονιαῦοι. “5. σχχχ, 4: ΧΧ. ἵλασ- 

μός, ΟΠΪΥ 186 1Ὲ δηὰ ἴῃ Ὦδη. ἰχ. ο; Νϑῇ. ἴἰχ. 
17 (Το νεγὸ ἴῃ  (ῆτο. νἱ. 21, 2ς,) 27) 20, 
49);} ΜΝυϊε. ρῥγοῤῥ(ἑαίίο, τ ἸοΏη ἰϊ. 2᾽) (8566 
ΚΑγ, “ἼΒ6 54 ]πι|5,᾽ Ρ. 418). ᾿Ἱλασμός, ἷλασ- 
τής, ἃἴεγ Ηεῦνονν υϑᾶρε, ἅτε ἰγοσὴ ἱλάσ- 
κεσθαι, “"ἴο σᾶιυ.88 51η5 ἴο οθ45..,) Τῆυς “Ης 
15. ἃ ῥΡγοριεἰδέϊοη, δίέδον (1) ΟΥ̓ πιδδηβ οὗ [6 
ἐἤεεξ φῬτοάυςοὰ ὉΥ Ηἰβ ορεάϊθποθ, ἃ5 Ἀπ. 
1. Δς (ἱλαστήριον), ἐ.ς. οπα ΠΟ τεπάεγε σοὰ 
ργοριου5 (Οοπι., Μοτγϑβῖ.), ογ' (2) ἃ5 8 ὃχ- 
Ρἰδίοσυ Νιςῖπι, οἤδγεά ὑροὴ ἴῃ Οτοβϑ, ΌΥ 
ννΠοἢ ΟΟοά νν85 τεπάεγεὰ ργοριουβ (Αὐριοῖ., 
Ριβοδλῖ., Ἐ5ῖ.). ὙΠὸ δάνοσδου οὗ Οἢγιϑὲ ἰ5 
μεγα Ὀαϑθοὰ ὕροῃ Ηἰ5 οὔετγίηρ ; δηὰ ννὰ πᾶνε 

4211 
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Αἶβο ἔογ ἐδε εἰπε 77 με “γῆ 016 νγογ]ά. 
42 Απά Βεγεῦγ ννς ἀο Κπονν ἴδδι 

ἴμγθθ Ἵμαγδοίεγιβιίοβ οὗ ἴἢ : (4) 1ἴ 18 ῥγευεηΐ 
δηὰ αὐίάϊησ (" Ηδ 15); (6) [Ὁ 15 γοῤήϊ αν ; 
(ὦ 11 δ μμνεγσαί, 

ΤΠΟ ἀοοσίπηο οὗ ἴπ6 Αἰοποηημρηΐ 19 ποῖ ἐθ- 
Ροπάθηϊς ΤῸΓ 115 16 ΡΟῚ ΠΥ Οπ6 ρῇγσγαϑθο ΟΥὐὕἁ 
ἤξυτο---Ποτείοσθ, ποῖ ἀροη 1Πϊ5. οἵ ῥτγοριἰα- 
τίοη. ΥὙεῖ [ἴ 15 υυϑεΐοββ ἴο αἰϊοτηρί ἴο ὄἜνδὰδ 115 
ἴοτοθ, “"Ὗνδ5 ᾿ἴ,᾽) 1τἢ [45 Ὀθθη δεϊκοά, “" τῃαΐϊ 
Οοὰ ποοράρὰ ἴο ὃὸ φγοῤῥίἑαίεα ἢ ϑαςἢ ἃ [πουρῃϊ 
τοίυϊο5. ἴϑεῖ ει ὉΥῪ ἴδ ἱπαϊχηδίίοη νος ἢ ἴΐ 
ἀννάκθη5. Ετοπὶ ἴΠ6 Ερῥεείς ἰο 1δὲ Ηεόγεαυ: ἴὶ 
[5 ραϑϑδὰ ἱπῖο πιοάδγῃ τῃθοΪοσυ. ῬῬε Ἵδῃ 
Ἰῖνθο δηὰ ἀἷΐθ ἴῃ {πὸ ἰαηζυᾶχε οἵ δὲ βαμί δηὰ 
δ; υοῤη." (τοῦ, [οννεῖὶ.) ΥὙεῖ πηι ϑο 
“ῥεαζίηφ (ἰἸ γϑίίδηβ, δί ᾿θδϑῖ, ἤνυε ποῖ ἰοαγηῖ 
ἴο ΔΡΡΙῚΥ ἴδε Ιἀφὰ οὗ ργοριτἰδίϊοη ἴο ΟἸ τ ϑ 5 
νοῦ κ ἔτοπὶ (6 ἘΡΙ5116 ἰο ἴπθὸ Ηρθῦγεννβ. (1η 
[6 ογισίπαί, ἱπάςοά, οὗ Ηδθθ. 11. χγ, 18 ἀοεβ 
οσσυτ, Ὀυϊ ἴῃ οὐγ Α. Ν΄. πειῖῃοσ {ΠογῸ ΠΟΥ 6]56- 
 Πογ ἴῃ (Παΐ Ερ!511|5.) Το 2ῤενι 1 σοπΊθβ 
ΘΧοϊ υδίνοὶΥ ἔγοπι οπι. ΠΠ|. τς, δηᾷ ἔτοπὶ δῖ 
Τ]οἢ π᾿ 5 ΕΡ 53:16, ννῆο ἄοδθβ ποῖ βἤγιης Π πὶ τὸ- 
Ρεοαϊηρς ἴῃς ννοτὰ, ἐπζγα ἵν. 1ο. 850 Ποπῃρ] βίο ν 
ἂἃῖ οπς ἴῃ 15 πηδίῖου ἅσε δῖ Ραμ], δῖ [οἢη, 
δηὰ (Π6 νυτιῖεῦ οὗ Π6 Ερίϑι]6 ἴο {με Ἡδθῦτοννβ. 
ὃν οἱγν «ἱ"..] ΤῊ θα μηϊοδὶ σσερ βολαὶ Ῥγδροβ. 

υδϑοά νὴ ἢ ν 5 δι ρη γιης οχρίδίο, οἴδγιηρ ἕοσ. 
7ῸΣ ὕὉ.0Ὸ89 ΟὗὨ ὕὉΔ9 ἯΠΟ1Θ9 ΜΟΙ]ΙΔ] ἯΔΟ]Θ 

(ὅλον) 5:5 η1ῇῆ65 ἤ]π655 οὗ φμαπεν; αἱ (πᾶν) 
σοιηρί οἴθης55 οὗ πμρεδεγ, ᾿ 

«υογἰ4}] ἷπ δὲ [|οδι “16 «σον ά " ἀδηοίος 
Ο ΠΟΥ (ἢ σγεδίίοῃ, ἴπ6 υηΐνεῦβα (χνὶ. 24), Οὗ 
(1) “6 βρῆεγε οἵ πηηρὶοά σοοὰ δπὰ εονἹὶ], 
τοσοινίηρ ΠΊΔΠΩΥ ϑδΐίδηϊς Ἰηβιιθηςοβ, δηὰ 4150 
σάρὉ]ς οὗ ςεγίδίη βεγπιβ οὗ ξοοά,᾽" οἵ (3) πῆθη 
ὈΠΙΥΘΓΘΑΙΥ (ἰἰ|. χό, νἱ. ς 1), 85 ἴῃ 1ῃϊ]5 ρΐδςε, 
οἵ (4) ἴδαξ εἰοπιθηΐ ἴῃ 16 πιαίοτδ! δηὰ υπίδη 
νοῦ], ἴη ἴΠ6 ϑρῆογε οὗ τηιηρὶοὰ κοοά δηὰ ον], 
ννΠιςἢ 15 Ἔχῖογηδὶ το σοά, 5 δριγῖ, δπὰ Ηἰς 
ΟΒυγοῖ. [ὕὍ]ὸ σἱρηι οὗ {πὸ ννοτγὰ. 15. νυ Ὲ]]} 
ἰγασδὰ ὉΥ Ἰϑθδῃ Ννδυρῆδη, "81 Ῥδι}5 ἘΡριϑίϊθ 
ἴο ἴπΠ6 ἈΠ ΔΠ5.᾽ Ρ. 1 5 ΤὨΘ 5θη56 οὗ ἴΠ6 ἴονθ 
οὗ Οοὰὲ 5οιχηδίϊπλοϑ [4115 ροη πᾶῦγονν Ὠθασχίϑ. 
ὙὝΠοΙο 15 ἃ 56] ΠΡ ΪΘοιισηθ55 ἔγοόγῃ [6 5θῆβ86 οὗἉ 
“ῥεεϊαὶ ύνομγ, τὸ 1655 [ἤδη ΠῸπι ἴῃδῖ οἵἉ “ρεοίαὶ 
»ιογ, Νοπὸ ονοῦ ἄγον ἴδ6 ᾿ἰπὸ Ὀεΐννθοη ἴ[16 
Οδυτοῖ πὰ {πὸ ννου]ὰ πηοῖὸ αἸ5Ε 1] ΠΠΕ]Ὺ ἤδη δὲ 
οδη (566 ἐηζγα, ν. χ9). Υεῖ πονν {πμαϊ “ἴῃς 

16γ5 οὗ ἃ παίίοῃ δὰ Ὀδσθη Ὀσγοόΐκθη ἄοννῃ, {ἰπ6 
Ὀουπά]θ55 ρογβροςῖινο οὗ ἴη6 (γι ϑιίδη ΠογίΖοι 
Ὀτγοδάθης οὐ ἢΪ5 νἱϑονν." (ΒΒ ς Βιορίίο, " ΗΙδϑβῖ. 
ἀθ 1" Επιρίγε εἴ "Εἴ Ρ 1156," 1.99.) ΤῊΐβ5 απίνογβαὶ 
βἰδίοιμθμθης ἄοθθ ποῖ σεα] γ σοπίτδαϊςϊς, Ὀυῖ 
γΑῖποῦ οχρίδίπϑ, οἷν 1 οτὰ 5 βίδίοπιθης ἰῇ δῖ 
]ομ 5 Οοθρεὶ (χ. 15). ον πὴ ἰξ ννὸ ἀθοϊάθ τῃδῖ 
ἐξογ {Π6 σῴκωρ " ἴδογο πο] εβ δε σε: αἰοηθ. 
Ι͂π τὴ6 Ὠινίπο ἰΙάθα πὰ ριιγροϑα Ο τσὶ Ἰδιὰ 
ἀονη Ηἰ5 ἴδ ἔογ σα. [Ι͂ἢ Βιβίοσγι αὶ σϑδ 
δηὰ ἔδοϊ 1ἴ νν}}}] ρτοῆϊς ἴΠπο86 ΟΪΥ̓ νν ΠΟ τϑοοῖνο 
τ. “ΗΦὀὖ Κηοννβ {πα ζ νν1}}} ΟὨΪΥ ἴδκο οἤεςϊ 
ἴος {πὸ ᾿αϑί, δηὰ ἰδμογεΐοσγε Ηθ βᾶγ5, “1 δύ 

1. ἸΟΗΝ. 11. [ν. 3. 

ΜῈ κηον ἢίπι, ἰἔ ψψε Κεερ ἢἰ5. ςοπι- 
ΤΑΔΠαπηεη 8. 

ἀονῃ ΜΥ Ἰιίδ ἴπ ἔδνουγ, οὐ Ὀθμδὶὲ οἵ τὰκ 
δεερ᾽" (Οοάεῖ, "5. [ἐἌπ,᾽ 11.291). ὙΠ] οοη- 
πεσίοῃ, 1. 8----ἰϊ, 2. 15 δά γα Ϊγ ἰγδοδά Ὁγ δὲ 
Αὐυχυπίϊηε : “1. 8--1 γοὺ σοπθϑβ γουτϑοὶξ ἃ 
δίπποσ, ἴπ6 ΓΌ 15 ἢ γοῦ ; ἔοσ [πδὶ ἴγυἢ ἰ5 
᾿ξ. Ὑουγ [16 15 ποῖ γεῖ ἃ ρογίοςξ βρἰεπάουτ, 
ΟΥ 51Π5 4γὸ ἴὴ 1: Ὀὰῖ γου πᾶν Ὀδξιη ἴο ὃδ 
ΘηἸ  Ὠϊεπδά, Ὀόσδιιϑο γοῖ Οοπΐθϑθ ὙΟῚΓ 5ἰης, 
ἜΟΓ 5866 ννῃδῖ οϊοννθ ([. 9): ποῖ ΟΠΪΥ 2. 
“ἐπι. Ὀυϊ ἴ[ῃο86 νη ἢ να Ὠδρροη ἴο οοηϊγαςϊ 
ἔτοπι πὸ ργεϑοηΐ }Πἴ6  οσ πίθῃ ἴῃ [ἢ 5 }ἴδ οδη- 
ποῖ θὲ Πᾶνα 5|π5, [πουρὰ ΠΟΥ Ὀδ ποῖ οὗ ἴδε 
στάνοσ κιπά. Απὰ ἰεϑὲ δα σῃοι αὰ βϑετὶ ἴο δῖνὸ 
ἹΤΑΡΌΠΙΓΥ ἴο 5ἰῃ5 ἴῃ 1. 9, ἀηὰ τῆθῃ δῇῃουϊά 5γ 
[δὲ υ 510 5ΞΕΓΌΓΟΙΥ, ἔογ ΟΠ γῖσὶ οἰθδηϑδδ υ9᾽... 
ποῖθ ννθδῖ ἔοϊονν5 (1. 2): “ὙἴὋὍβ: δυΐ 51η 

ΓῆΔρΡ5 ΟΥδΟρ5 ἴῃ ἔγοπιὶ Ὠυπιδῃ [6. Ἐν Μδὶ 
16 ἢ 5841} νγὸ ἀδβραῖγ ἡ ΝΆγ, ἰἸβίεη (συ. ἱ, 
δὰ ἢη.) : Ηδ ἤθη 15 πὸ Αἀνοςδίθ. ἼΤΑΚο ποοά 
ποῖ ἴο 5ἴη, [ ϑἴῃ 5141} ἢᾶνε σγορῖ ἴῃ ἴσοι 
Βυπιδὴ γα γ, αἱ οὔσθ 566 δηὰ Ἴσοπάσηῃ [ἷ. 
Απὰ ψβεῦ γοὺ πᾶνε σοπάσπηπεα [ἴ, οοπιὸ 
νυτποιὶ ἔραν ἴο ἴπ6 [υᾶγο. ὙΒετο γου πιᾶνὸ 
1ῃ6 Αἀνοςαῖθ. ἔδασ ποῖ ἴο ᾿οϑὸ ἴῃ οδυϑε. 
1Σ ἃ πηδῃ ἴὴ ἃ ννου αἱ]γ σᾶυ86 σοπΊπ [5 ΠΙ πιϑο 0 
δῃ οἰοχυεηῖ ρ᾽οδλάεγ, δηὰ 15 5δῖδ, 5Π4}} γου ἰσιϑὶ 
γουγϑοὶῦ ἴοὸ ἴῃ6 Δανοσξίθ δηὰ ρογιϑῃ Νο' 
 ε ῥαυε απ “άυοεαίς. Ματῖὶκ δὲ οδηβ 
Βυμηγ. Ηὸδ 58γ5 ποῖ ὁγε δᾶνο᾽ : ΠΟΥ “γε 
δνθ »ηῸὸ Ἶ; ΠΟΥ ὄνδῆ “γε ἧδνο Οδνυ., Βυΐ 
δ6 ρυΐϊβ ἔοτγνναγτ ΟἾγιϑῖ, ποῖ δἰ πΊϑοῖξ; δηὰ πὲ 
ΒΑΥ5 ὁ «ὐὐό Ὦᾶνο,᾿ ποῖ ὁ γε πᾶνοθ,᾽ δἰδοίῃηρ ἢϊπ|- 
56} ἴῃ ἴπ6 τδηῖς οὗ ϑίῃπειβ." (1π Ἐριίοῖ. 
]οδπη.᾽ Τταςί. 1.) 

ΘΈΟΤΙΟΝ [Π1. (4). 1]. 4--.-.Ψ 

85--Θϑ. “Αμὰ νὸ Κποὺν ἴπαῖ ννὸ διᾶνὸ 
ταλάς ουτγϑεῖνοβ δοηυδιηϊθὰ ἢ, δηὰ δὲ ρῥγὲ- 
5δηῖ σοπίίπυς ἴο κῆπον Ηἰπὶ ὈΥ [ἢ|5 5ἰπιρίε 
αςῖϊ, ἢ ψγὸ στο γ ἀπά {που ρ ΕΠ Υ Κοὸρ 
ΟἸ γίϑι 5 σοπηπιδηἀπιοηῖβ. Θ0ΠΊ6 πιδῃ δειπᾶρδ 
υδιηῖβ, 1 πᾶνε πλδάθ τηγϑε] δοαᾳυδίηϊοά ψδ, 
δηὰ σοπίίϊπυθς ἴο Κπονν ΟἸτιϑῖ.᾽ δϑυρροθε 
(πὶ δὺς 842ὴ οπθ Κοὸρ ποῖ (Ο γιϑι 5 Ἷοπὶ- 
τηδῃἀπηθηΐβ. Οτσ 5 ψοτὰ ψνΠῖς ἢ ἰ5 ἴ8ὲ 
{τ 1} ἀνν6}}]5 ποῖ ἴῃ ἢ]5 ἵἱπποῦ Ὀείησ. Βυΐ 
1 ἃ πιὰ ποῖ ΟΠ]Υ͂ Κοορϑ ἴῃς ςοχηπιδηάπηοπί5 
ΟΘ ΟΥ̓ οπθ, διιῖ οὔϑεγνεβ (δῖ ννογὰ ἃ5 ἃ 
ὙΏΟΪΘ, ΤΓΌΪΥ δυο ἃ πιᾶη ποΐ ΟἿΪΥ Κπονδ 
Οοά, Ὀυΐ δῖ5 ἴονε ἴο οὰ τγεδοθβο ἴο- 
νναγὰβ ἴῃ βἰδηάαγά οὗ ἰἀθ8] ρογίες[ίου, ΒΥ 
[815 νγὸ ἴδδξ οὐγ σοπιπιιηίοπ υτῖῖ Ηϊπι. ες 
(Πδὲ νδυηίβ ἃ νἱ αὶ δϑιάϊηρ ἢ ΟΒ τσὶ, ουραϊ 
Πίπιβοῖ ἴο νναὶκ σοπε που 5}, ἴο πηᾶκὲ δι5 
ψΑ]}κ οὗ 16 δυο 85 Ο τσὶ πιαάθ ἢ]5 οπὸ 
δτεδὶ 1,18 νν2]κ Πογα ὑροπ βαγί ἢ." (Ὁ οθβρεϊ, Υἱῖ!. 
0, Υἱ. 57) Α5 Ηδ δαίῃ βοπίὶ Μο, 50 1 |ἵνὸ ἔογ 
Η!πι---ἰο πιδηίοϑὶ Ηἰβ [85 ἀπὰ Μα)εϑγ.᾽) 

8. δεγεδγ}] [ἢ 115 Ἐμδῖὶς: ἔοϊονγβ, παι ὶγ, 
77... ϑ86ε ποῖδ οἱ ἱ. 4. 



γ. ,4--6. 

4 Ηε τιδὲ 84:1. 1 κπονν Πίλ, δηά 
Χεερεῖῃ ποῖ ἢ18 σομπμῃδηἀπηεηῖβ, 18 
ἃ ἰἴατ, ἀηὰ τῆς τγυτῆ 15 ποῖ ἴῃ ἢϊπΠ1. 

ς Βυὲ Ψψδοβο Κεερεῖῃ ἢ18 ννογά, 

πὸ ἃ0 ΚΠΟῊῪ ὑπαὶ ὨδγΘ ὕὍδ9 ἘΠΟΝ- 
Ἰοάξο οὗὁ Η1τ (ΑἸξογ)}] ΔΑ ξοπί]ε ράγοαν οὗ 
δ δι του5 ζποϑ5 οὗ ἴῃς (ὐποβίιοβ (Ησηρϑι.). 
ἴϊ 5 ἀδηϊεὰ Ὁ βοπιὲ στ ςβ ([μὕςκο) (μδὶ ἴο 
ἐποτυ 515 η1Π65 [ὴ6 ὀχροσγιτηθηῖδὶ Κηον]θάρε οὗ 
ἰοτο Βιυῖ (6 ΗρΌτεν ογά, οὗ νυ ϊςἢ 1 15 [6 
{{2π5]., 15 ξ, ἴο ρεγεζῖυε ΟΥἹ μριδεγσέαμά, ὮθηςσΘ 
ἴῇ ἃ ΒΟΠΩΔΤΥ 5656 ἴο ἢᾶνοα ἐπέρρμαίϊς σεφμαϊηΐ- 
ἀπε, δληὰ σοστοβροηάϊης ἰονθο. (Οη 1), 
γοώσκειν, ΧΧ. 8.6 Ριυετεοῖ, Ηθῦ. δηὰ 
Ομδὶά, 1[μοχϊσοη,᾽ Ρ. ς-42.) Ηρηοο ἢ ΧΧ, 
θε νπογὰ ἰ5 υϑϑά ἴο ἀδηοΐο πηδηβ ἰονίῃρ Κῆονν- 
κάρε οἵ Οοὐ (5. ἰχ. το: 1 8. 1. σὲ [οὉ 
ΧΥΙΠ. 21: Ηοϑοᾶ Υἱῖ]. 2) 8ἃ5 νγὲ}]] 45 Οοά 5 
ἰονίηξς Κπον]οάρε οὗ τᾶ. [Ι͂ἢ [86 εχ [Π6 
πογὰ ἰ5 ποῖ Πηετεὶν {π6 ““Κηον]οάρε οὗ ΗΙπὶ 85 
Αὐτοκδῖο, 245 Ῥγοριδθοη᾽" (Ηδηποηά), Ὀυϊζ 
ἰουίπς ἐποαυίξάφε. “"Κποαυϊκάσε 15 ρἰδοεά ἴῃ 
ἴδεβε Ερίϑι]165 ἐννθηίγ-ϑενυθη {Ἰπ|ὲ8 ἃ5 ἴδε ἤιη- 
ἀλιηξηίδὶ εἴ μ!οδὶ δηὰ ϑρί γι] ὑγίηςρ!θ, ζαἐἱὁ 
ΟὨΪΥ βεύθῃ {1π|65᾿" (εν. α. Α. Κον)). 
Μ στὸ οὕδοσνο Ηἰ5 οοχϊηδπάπηθπῇβ.] 

Τα τνοτῦ (τηρῶμεν) 5:5 1:5 ἴο Κεὸρ ἴῃς ἐγ 
ἔχεὰ ὑροὴ δὴ οὐ]εςῖ ; βοῆς ἴο Κοδὸρ 86 δὺθ 
οἵ ἴδε σου! ἤχοὰ Ὡροη ἴπε σοπηπηδηάπιεηΐβ, ἴῃ 
ΟἿΓ ἀξβίγε ἴο ρεσέοτιτη ἵποπὶ {που ΒΕΓ πὰ 
ΟΟΠΘςΙ ΘΠ ΠΟ 5] γ. ((Ε “' ἀδαϊΐπαιϊε εὸ γηργιίξε 
αρη οεμΐςς οτδηϊ.,) Ὄ.. 1{{ν.  Ηἰ51.᾽ 1. 9, φυοίεά 
ὃγ Βιείβοἢ. “1..ὄ Μ.᾽ .. υ) 

ἐμὴ) οἵ Ηΐπι, 55. (Ὠγιϑῖ. ὅ8εὸ ποΐδ οἡ |. ς. 
Τβ ῥγαςῖῖςδὶ ἰθας μίηρ 15. ἈΠΠΪΚῈ τλεγα πηγϑί!- 
αδαι, ἱπ ὙΒΙΟὮ ἘΒΟΓΟ ἰ5 ΡΈΠΕΥΔΙΙΥ ἃ τοπάθπογ, 
ἴΟτΕ ΟΓ 655, ἰο ἃ βογί οὗ ρδηϊ είς δθϑοσρ- 
οῃ οὗ τηογα! γ ἴῃ [Π6 ϑριυυ4] οἰδαιθηῖ. [ἴῃ 
ἃ] ρᾳτί5. οὔ [86 Ογιϑιίδη Ὁμοῦ, Ῥογθδρ5, 
ΠηΠΊΟΓΑ Ὗ ἢδ5 ἔτοπι {πὸ ἴο {ἰπη6 ςο-Θχὶϑϊοα 
ΠῚ δοπὶθ ἀσρτοα οὐὗἁἨ σδρδοῖγ ἔογ Ἔἐπιοϊοπδὶ 
ΤΕ! οπίσπη οὐ οὗ Ζ6Δ] ἔου δϑϑιιπηδά οὐ ποάοχγ. 
Τρε Αροβῖῖα πηθεῖϑ [5 ρ]δίγ δῃηά ἀδοϊἀθάϊ]γ. 
Ἦετε ἰ5 ἴῃ6 ἔξ Όγ ννπϊςῆ ἴο ἀἰπεϊπρυ 5} τηοτ- 

ΤΕ ΣΙ ΟΠ5πὶ, ΟΥ οσδίεηϊδίίου5 ογίποάοχγυ, 
ἵΠι6 σοὶ ρίοη. 

4. Ηρ ῥαΐ “αἰϊδι 1 δΔνθ ΠΟΥ Θά Ε9 οὗ 
ἘΠῚ] “Α ρτγοβορορα δᾶ οὗ ομὸ νδιιπίϊηρ ἢΪ5 
ζπον]οάρο οὗ ΟΠ τίϑι.᾽" 
ΟὈΒΟΙΥΘΙἢ ποὺ Η18 ΟΟΣΙ δ πἀτηθηὺβ 

Σ πεξδῖϊνθ Βεῖθ ἢδ5 δὴ δπλοϊοηδ] Δῃ 
δ )εςῆνε τίηχο, υϊΐε 'π δοσογάδηςς νυἱτἢ δῖ 
Ϊομηΐ5 ομβαγαοῖοσ. Ηθ ἀοοβ ποῖ αϑβϑετί ἰΐ 85 ἃ 
[δεῖ [πδὲ (Βετὲ 5 σις ἃ ρϑύβοῃ δοῖυδὶγ ; Ὀυϊ 
ξινεη ἴῃ6 εχἰϑδίθποθ οὐ ϑιιςῇ----"Π6 15 ἃ [ἴαγ." 
ἄς. “ἰϑοιῆα Οποβεῖςβ, ὑῆο ῥγοξεββϑοὰ ἴο 6 
ρετίεςί, 52:4 τῃδὲ [ΠΕ τ ετα ΠΟ τποτὸ ρο]!ϊοὰ 
ὉΥ 5:π5 ἴῃδπ κοϊὰ ὈΥ πιῖγε, οὐ ϑιπθθαπι ΟΥ̓ ἴδ 
ἀπηρ}}." (Βδπηπιοπά.) 
δε ἐγμῖδ ἐς ποῖ ἐπὶ ῥί»ριἹ ὍΠῸ (οά, ϑ5ϊ:ηδῖῖ. 

ΒΠΧΙΠΡῚγ δά 5, “6 π6 γῇ οὐ Οοά." 

Ι, ΙΟΗΝ. 1 
ἴῃ πὶ νεγ]γ 15 τῆς ἰονε οὗ Οὐοά ρετ- 
ἔεςτεά : ΠεγοῦΥ Κπονν γε τῃδὲ νγε ΔΓ6 
ἴῃ ἢϊΠ1. 

6 Ης τῆλε βδιτὴ ἢὸ δϑιάδιῃ ἰῃ ἢ1Π} 

δ. ἴη νυ. ς, 6 ννὰ μᾶνο 8ῃ ἰπϑίδηςο οὗ οἠδ 
οὗ 8ὲ Ϊομηβ τηοϑί Ὀεδυς} ρου λυ θ5. Ὑν6 
ππὰ ὈΘΠΓΥ ἃ ῥάσα  ο! σηλ ἴῃ Π15 ντιηρϑ ; 
Ὀαῖ ποῖ ἴ86 πηοῦὸ πηοποΐοποιβ ραγδ) ο] ἰϑη, ΤῊ 6 
ογοϊοϊ δ] σοτηροβίίοη, ἴπ6 οἴοτταὶ ἔδυςζο]οδΎ, 
ψ τυ διςἢ (δὲ ἑδνουγιίο τηου]ὰ οὗ Ηδθῦτενν 
ἀΠουρἢς [88 50 οἴδη Ὀδθθη μαῦρο. (866 ἃ 
Ὀοδυῖ ἢ] ἀοίρηςο ἴῃ Ἡογάογ, "Οοἰδὲ νοη Ἡδῦτσ. 
Ῥοεβ. Ῥασῖ 1. 5.) Τῆυβ ἰνετο---ἰἴο οὔϑοτνε 
ΗῚ5 σοπηπηδπάπηεη(5 ᾽ (τ. 4) 15 πιο ; “ἴο 
οὔϑοτνθ Ηἰ5 νσογὰ " (υ. ς) 85 οπὸ βτοαὶ γῆ. 6 
8 ΠΊΟΙΟ, ἐ.ς. Ποῖ ΠΟΤΕ Κοορίηρ ἴῃς ςοπ)-" 
τηδηάπιθηῖβ 'π ἃςοῖ, θυῖΐ 106 νογὰ οὗ (Ὁ γίϑβξ, 
Οὔς δηὰ ἱπάϊν 5: 0]106. Αρδίη, ἴπῸ “Ἰονθ᾽" ἴῃ 
(Π15 νϑῦβϑὸ 15, ἴῃ οχριοϑίοῃ, δἃηὴ δάνδῃησθ Ἰροη 
[06 ““ Χηον]οάρο᾽" ἱπ [6 1α5ϑῖ. ΨΝῸ] δπὰ 
Ὀγ ΕΗ Οτοιυ5---Ηδ ψῆο ποῖ ΟὨΪΥ οὔϑβεγνοβ 
ἴῃς εονωρηαπάνιοηίς Ὀὰχϊ {Π6 «υογά ποῖ ΟὨΪΥ ἄποαυ 
Οοά θυϊΐ ρμογέεςςν 1. Ηϊπι. [Ιτονὸ ρῥγεσυρ- 
Ῥοϑθβ κπον)οάρε." Εογ τηγκοα Θχδιηρ 65 οὗ [ἢ 15 
“. ΔΟΟΟΒΒΙΟΠΔ] ΡΑΓΔ 16] 15Πὴ " 1 νν ΙΓ ἢ ΘΔΟΒ 5ις- 
φδββῖνα τηθπιῦοῦ οὗὨἨ δὴ ἀπΕ {6515 15 τηδὰὸ ἴο βὸ 
Ὀεγοηά {παῖ ΒΊΟΝ Ῥγθοθάθβ, δηὰ {πὸ ᾿αϑὲ σὶρ- 
ῬΪΘ οὗ ἱβουξῃξ αἰννᾶγϑ Ὀτελκβ ΙΕ Βοσῖ ἃΡ οἡ 
16 Ὀοδςῆ, οἷ, 1. 6, 7, 11. 4, 5, 6--τὸ, 10, 11) 
13, 14----λο, 27) 28, Υ, 18, 19. (566 [πἰτοά. 
ἴο ἢς Ἐρ]5116.) 

ΨΟΣΙῚΥ 1π ὈΒ1Β ἸΏ 18 10Υ90 οὗ α6οἄ 15 
νοσζοονθα]) “ΤΠ ἴονε οὗ σοά,᾽" 2.6. 5 ἴον 
ἰοννατὰ σοά. ὍΤὨϊΚ5 15 (ἢ6 βόπογαὶ βεῆβο οὗ [ῃ6 
Ρἤγαβο ἴῃ δῖ [οὔπ (5866 Οοβρεὶ, ν. 42; ςἢ, χν. 
ΟΣ Σ |ο8}η 1ἰ. ὡς, 11. σχ7, ν᾿ 3. ὌΝ θη 
Οοάδ ἴονε τονναγάβ τδῃ 15 βροίθη οἱ, εἶδον 
(μὲ ςσοηΐοχὶ 15 ἀἰβογοηῖ (1 [ὁδῃ ἱν. 9)), ον 5016 
ΡΟΠΡγαϑίῖὶς Ἐχργθθδίοη 15 ἴἤγονγῃ ἴῃ νν ΠΙς ἢ 
ἀείογπλπε5 86 τηδδηϊηρ (εἶ. ““ἴπε Ἰονὸ {παῖ 
Οοά ῥαᾳἐῤ,,) τ οῃη ἵν. τό). ὙὍὙο νεῦβο ἢδ5 
Ὀοὲῃ Ἐχρ  αἰποὰ ἀννΑΥ (πιδίη]γ ἕοσ [πὸ ἀορτηδῖὶς 
Ρυγροβϑθ οὗ ορροϑίηρ δεγγιοηἹ»,) ἴῃ ἵἴννο 
γναγ5; δἰ ἴΠεγ (1) ὈΥ τηδιπίδιπιηρ ἔπδς “(ἢ 6 Ἰονὸ 
οὗ Οοά" Βεῖε 15 Οοά᾽ ἰοσυε 10 μ᾿; ΟΥ̓ (2) ὈΥ̓ 
͵οϊπιπς ἴῃ δᾶν. “" (ΓῸ]Ὺ ᾽ ἱπηπη θα Δεν συ ἢ 
1Π6 νου “" ρογςοιοα "-- ἢ δι σἢ ἃ τηδῃ ἰονὸ 
15 ΠΥ ρετγίθοϊοα, ἴῃ ἀδοαὰ δπά ἰτυῖῃ, ποῖ ἴῃ 
ΤΏΘΓΕ πδηγ6." ὙὍΠῸ αιυδϑίίοη στηυϑὲ Ὀ6 ἀροϊάοὰ 
ΌΥ δὲ Ϊομηβ υ86 οἵ ἴδε ννογὰ “"ἴο ρεγίοςϊ." 
566. Οοβρεοὶ, ἵν. 24, Υ᾿ 46, ΧΥΝ]. 4) 23) 
χίχ. ,ϑ: 1 Ϊοῇῃ ἷν. 12, 17, 18. [ἢ ϑρϑϑκ- 
ἴῃς οὗ ““ ρογίεςξοη " ἴπ6 Αροϑίὶθ ἤογθ, ἃ5 οἰΐθη 
οἰβοννῃοῦθ, Οχργοβϑοθ δῃ ἰάθαὶ οἰδπάδγά. [}ἢ 
Ρτοροσγίίοη ἃ5 ᾿νε δάνδηςθ ἰονγαγὰβ [15 16] 
οὗ ἃ ρΡεγξεςϊδὶ, βηϊβμεὰ Ἰονε ἰονναγὰβ8 Οσοά, 
ἐνψνα Κπονν ἴα ννὲ ὅγὸ ἰη Ηἰπι.᾽" 

ἐπ δέρῃ] ἱπ---βιυ αν τἢ 5 1{|6 σογὰ νυ] ἢ ἰ5 
50 ξ»ιοαῖ. ὙΠῈ ἔοτος οὗ ἐπ (ἐν), δρρὶδὰ ἴο 
ϑερασγαῖθ, γεί ἱηιἰπηδῖοϊγ σοηποοῖθα ρογβοηδὶ 
Ἔχ ϑίθῃςο5, 15 5: ΓΚ ΡῚΥ 1] υϑιγαιςα ΟΥ̓ 81 Πὺκο, 
ΧΙ. 19. “161 )π (ἐν) Βεοίπκεῤμό." 411 Πδ5 δὴ 
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οὐρδε ΠΙΠπΊβ6] Ε Α͵8ο0 80 ἴο νγαῖϊς, ενβη 
45 ἴα ννδὶΚεά. 

" Βτείδγεη, 1 να ἢο πεν σοτη- 
τηδηάπιοηξ τπἴο γοιυ, Ὀὰζ Δη οΪ4 ςοπι- 
τηλπάπηθσης ΨΏΪ]οἢ γε Ππδὰ ἔτοῃῃ τῆς 

Θιογροῖὶς 8θη96. [1{ 5565 ποέ ΟἿΪ ὁ 
αμέρογὶ 7 οἵ ἘΒεοοϊζεῦυθ, Ὀυξ ΌΥ Βεείζονυ 
ἀ«υεἰϊρησ ρεγσοπαίίν μὰ αι," ὈΥ ἃ πιυῖιυδ] 
ἰηϊοτ-Οχιβίθποθ, 580 ἴο βρεᾶῖκ, οὗ οὔθ ἢ ἴΠ6 

οἴποσ. (Οοάεϊ, “(Ποπιπι. Ξὺτ "᾿Εν. ἀδ 8. [μυς͵ 
11..)4.) 

6. δε ἐῤαὶ «οἰ δ} ἃ5 ἴῃ 9. 4,) ἃ ποῖίοῃ οὗ 
νδυπίηρ ἱΠπλρ]166--- ρίνηρ οὐ" ΟΕ 1υκο 
ΧΧΙΙ. 2 δὰ ἤη.; Α-οῖϑ ν. 36, Υ1}}. 9. 

. δ}ὲ αίάείδ ἱπ͵ δῦμη] οτς οὗ ἰῇοϑθ {ΓῸΪῪ 
ΤἸοβάπηῖς ννογάβ, ψ ῃιο πὸ παὰ σδιρῃξ ἔγοπὶ 
1η6 Ἰὶρα οὔ Ομ γίϑί. [τ βἰρηιβοθ ποῖ ΟΠ)Υ͂ 
εὐ ΔΌΙΙΠΡ ΔΓ ΘΏΓΥ, ΟΥ̓ ὁ ΙΏΟΣΔ] ροσϑονεσγαῆοθ, "ἢ 
(μι ςκο), δι νὴ ]γ δπὰ πιγϑιῖςδ!γ. [1 15 1Π6 
σοπιργοβϑίοη οὗ ξοῇηῃ χν. 1---ς ἱπίο ἃ 5πρὶθ 
τνογά, δπὰ 10 }165 ϑρι [4] ᾿πΠ ΠθησΘ, ἰηΐους 
ροποίγδξοη οὗ ἴδ δπᾷ ϑριγῖ. “Νὸ νογάβ (Ἰἴ 
ἢ45 Ὀδθη {Γ}Ὺ 5414) ὄχργόβϑῖνα οὗ ἴδ βου] 5 
τπίοη ἢ Οοά, οδῃ Ὁδ ῥδηϊμεοιϑζις, 11Π1655 
(ΠΟΥ ἱΡΙΥ ἰμαὲ (Π6 500] σϑᾶϑθβ ἴο ὕε, δηάὰ 
ὈδΟΟΠΊΘ5 655 ΟΠ ΠΥ οὐο ἢ Οοά.᾽" 
οὐ 1} 18 θουπά, [10 “615 ἴῃ ἀεδς" (ὐφεί- 

λει), 15 ΤηογΔ}}  Ὀουπὰ. 
15. Ὀουπάᾶ, 0,)θὴ 8ἃΝ5 Νό ὙΔΙιΙΘά, 50 8150 

ΒΔ ΒΟΘΙΥ 0 ὍΘ ὙΔΑΙΚΊΙκ. 
δυέη ας ῥεὲ]ὴ ὙΠῸ ρτοόποθῃ δεῖ (ἐκεῖνος) 15 

σοηῃϑίδητΙΥ υϑεά ὈΥ 81 ]ομη ἴῃ 8ῃ ὀχο]υδῖν 
5θῆ9θ, νὰ ἃ βογί οἵ ἰδεῖς δης 6515. “Ε6, 
τηά δε δἱοηθ." 
115 μίνεβ ἴο ἸΏΔΗΥ ραβϑᾶροθ ἴῃ (6 Οοβρεὶβ 
(ἰ. 18, 33, 1ἴ. 1--Ση[.6 Ψῃὸ πδὰ (πὲ ἵγϑε 
βοοιθῖ , χὶν. δό, ἡ.ε. Ηδθ 5}8}} ἴθαςβ γου, 
ἴῃ δηςίποοῖὶς ἰο Με ψῆο Ιϑᾶνε γοι ; ἰχ. 9, 
ἰ. ἐς. οἴδοῖθ βαὰ 5ο-δηά.βϑο, Ὀὰϊ ἢ6 ῃῇο ΚΗΘΥ 
ὑχεϑὲ βαιά, “1 δὴ με." Ηοτέ 1ἴ 5:5 η} 698 --- “859 
ΗΘ νναἰϊκκοὰ, δηὰ Ηδ δἱοπθ." ΤΦὉΠὸ ῥγοποιιῃ ἰ5 
γευεγεπεαὶ πὰ γαογυεά. ΟἾβοτνο ἴῃ Ὁ. ό, 
πὸ σοπίιαϑς οἵ ἠεμσφ ἴῃ βροδκίηρ οὗ (ἢ γιϑὶ 8 
να, πὰ [πΠ6 ΟὨ γι 5(14}5--- 1 ΠΊΟΓΔΙΥ Ὀοιπηά, 
ἃ5 ἢσ τηδάθ Ηἰβ8 ομό ψτοαῖ [Πρ Ονν Αἰ κ,, 50. 4150, 
ΠἰΙπΊ561 ἴο ννδῖκ σοπεπαοιὶγ." ὙὍὙηθ Μψ8]11 
ἀρηοΐεϑ ἴδ δοζίοη οἵ 11ἴθ, ὀχίθγῃδὶ δηά ἱπίθγηδὶ, 
ὙΥΒΟΓΟΥΟΓ νγ6 ΓΘ ΟΥὉ 1ὙὉ Οἡ [πε ραίῃ ὉΥ ψ σὰ 
νγὸ πιιισὲ ο. ὙΤῊῈ ννοτά: ννγᾶ5 υδοεὰ ΟΥ̓ ΟἹ 
Ι,ογὰ πιϑίδρμους δῦ ([ομη νἹ]}. Χ2, ΧΙ]. 2.5), 
δηὰ ἔτοπιη ἴδοηςθ ραϑϑοά ἰηΐο ἴδε σνόσδρθι- 
ἸΑΓῪ οὗ ΘΟ γιβϑιίδηβ (Ας(β χχὶ. οὰ; ΕΡδΒ. ἢ, σοὶ 
(οἱ. 111..γ; οπι. νἱ. 4).- ΜδγΥ ποΐ δὲ [οδη 
ἢ 5. συ Ὲ16 ἀο]σδογ ---ἰη Κοορίης ψ ἢ 
ἢἰ5 ςοπϑίαπε ργδεῖίος τπγοιρμους ἴῃς ΕΡΙ516 
--τοίοσ ἴο 1Π6 νυεγὺ νοτγὰ ννῃϊςἢ μ6 ῃδὰ δορὰ 
(ἢ τουςδίηρ 4]}υ5οη ἰο ἴπ6 Πογλθεββηθβθ5 
ΟΥ̓ [65.5) ιἰϑίογ Δ} ἰπ ἴπ6 (σοβρεὶ---(1) οὗ 
ἴπ6 Ποτά 5 ̓ἶἴδ ἴῃ Ολ]1Π|6ὲ (᾿ς [6515 νναϊκρὰ ἴῃ 
ΘΟ] δα.) νἱ. 7) δπὰ ἴῃ [υάδᾶ (ΧΙ. ς4), δπὰ 
(2) οὗ ΗἰΪδβ ἀϊϑεῖρ᾽εβ᾽ σοπηπιιηίοη ἢ Η πὶ 

Ι. ΤΟΗΝ. 11. 

τ 1} θὲ ϑθθη ννῆδΐ τηοδηϊηρ. 

[ν. ἢ, 8. 

θερίπηΐηρ. ὙΠῸ οἷά σοπιηδηάπιξηῖ 
8 ἴῆε ψογτά ψῆϊο ἢ γε πᾶνε δελτά 
ἔτοτῃ τῆς θερίηηΐηρ. 

8 Αραίῃ, 4 ποῦν ςοπιηδπάπιεηϊ Ϊ 
ννυγῖῖα πηῖο γοῦν Ὑγηϊςἢ τῆϊηρ 18 ἔπιε 

(νι. 6ς5)}) (Βτείβοδηῃ. ννε}} 5875 οὗ [πὸ ττογὰ 
ο ναἱκ"--- Αὔἶογ (δε Ἡδρθγαιϑες ὑϑᾶρο ἰἰ 
ἀδηοίεβ, δαῤῥδμια ίγ δεὶαρ οὐ ἀφυει  πς ἐπ ἃ ρᾶτ- 
τἰοσυϊας ρίδοθ Οὐ ΨΑΥ οὗ 1116. δὲ Ϊοδῃ ΥἹ!. 1, 
ΧΙ, 54. ἴῃ ΒΙΟΝ ΡΑΘΘΑΡῸ5 ἴῃογα 15 δἷϑὸ ἃ τείε- 
δῆσο ἴο 186 ἔδει {παῖ [655 ἰδυγῆξϊ 45 Ηδ νυεηΐ 
ἸΠΠποσδίίηρ----ανεὀμὶ ἀοεοῤα!.") (ϑ8ὃεε “εχ. 
Μ. Ν. Τ᾿." ...0.)ὺ Ὑὸ νναὶκ οὗ Ομηβὶ 15 [86 
Αγ ϑ δη 5 δἰ ρῆθϑε δπαὰ ΟΠΪΥ ϑἰδηάδγά, δηά δὲ 
ΤἸοδηή τοίους ἴο πὶ ἀξϑοτιρίίοη οὗ 1ἴ, σι θιοὰ 
6 ῃαὰ ἰγαςοὰ ἔογ ἴοι. ὉΠ νοῦβο 15 Ἀπ οί ετ 
βηρεοῖ-Ροβί, ροϊηϊϊηε ἴο δὲ Ϊ]οδπΐβ Οοσρρεὶ 
---ἀποῖμον σμσρεσίοι οὗ ἃ αυσσύοῃ νυ] ἢ τδδῖ 
Οὐβροὶ ΟἿΪΥ οἂῇ δηϑνεσ.--- ἔνθ 85 δ 
νγαϊκοά." Ηονν ἀϊὰ Ηε ννδ]εὶ Ὑἢα ΔησνΕΓ 15 
νυτιτοθη δὲ ἰάγρο ἴῃ [ἢ6 οθρεὶ. ὙΠῸ ΟΠπϑίίδη 
Ἰιδ, 45 σοπσοινθά ὉΥ δῖ ἰοῆῃ, 15 δῖ οποὸ ἃ 
σοπεϊπυοα Βυ πη] δι Ὀπ (1 ἰοδη ἱ. 9), πὰ ἃ 
σοππυοαά δοριγαίίοη (1. 4). [1ἴ υἱζεῖϑ [{56}} 
ἴῃ ἃ Ἰοῃξ γηέογοῦε (1. 8----10)--- ῸΓ “ὁ ἘΠῚ6 Τὸ- 
Ῥοηΐδησο πλιιϑί σιιη Τῆγου ἢ (6 βίδα οὗ ΒΟΥ 
Ἰνιησ" (ὅρ Ταγὶοῦ)---:ηὰ ἴῃ ἃ ἰοηξ ἐαοεί ον 
(". 6). Ὑπὲ Βυϑβϑὲ 15 επιδοάϊθα ἴῃ τὴς ἀἰλιγ 
Οεηξδσαὶ Οοπέδββθιοη, ἐῆ6 ϑοσοπὰ ἴῃ [86 ογάογ 
οὗ 6 Ὁ γΙΒΕ ΙΔ ἢ 5θΑϑΟῃβ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ [111]. (ὁ). τσ. 7--τι. 

η. ΒοΙονοά] Οἔ 11. 21. ἵν. Υς 7, 11. 
“ Βγοέδη ) ΟὨΪΥ ΟσσυΓ5 1ἢ {Π|5 ἘΡΙ5Ε16 ἴῃ 11], 
12. 
[Δ ὙΓΣΕ ΟῚ πὸ ΤΥΘΒὮ εο»»»ηαα»ιεπ]) 

ΎΤΒΕεΓα ἀτὸ ἴννο ννογάς δἰικα ἰγδηϑιαθα πετὺ ἴῃ 
{πὲ Α΄. Υ. (καινός, ἴπ6 ννογὰ ἴῃ [}15 νεσβε, δπά 
νέος) ΟΥ̓ (μόδα, {π6 ἢτϑὶ (πουεω, ποισυέαη) 
ΟΧΡΓΟΘθ65 {πα ΨΨΏΙΓὮ 15 πεεὺ ἴῃ τοϊδέϊοη ἴο 
φμαΐ ιν, 56ῖ ονϑσ ἀραϊῃϑὶ δηὰ οσουργίης (δὲ 
Ρίδςθ οὗ πὸ ουϊννοτῃ οὐ εἤεῖς (Ηθῦ. νυἱϊβ, 
8-- 13); ἴδ6 βϑοσοπᾶὰ (γεωζπς, ποι) ΦΧ ΡρΓεβϑῈ5 
{παῖ νυ ῃ ἢ 15 πονν ἴῃ γοϊδιοη ἴο 2)γηο. Το ἤτοι 
ἀξποῖεβ Πού ]Υ, ᾿π οἰ ]θσίυδ), δἰ ἢϊςδ], βριπίυλὶ, 
πὰ τλΔΥ ϑοπιθίπιεβ Ὀ6 τοπάεγοά γγονδ; [}Ὲ 
βοοοη, πονο! Υ ἴεπιρογαὶ πὰ σὨγοποϊορίοδὶ. 
(866 ποῖβ ὦοὶἹ. {ϊ. Χο.) δὲ [οδη 15 ϑρελκίπα 
ΟΥ̓ πο υἱησ ὁὈπιτηδηἀτηεηΐ, διιῖ οὗ (δ οπέ 
Θπίϊγε Οοβροὶ σοπιτηαπάπιεπι. ὙῊε ςοχηπιλπὰ- 
τοθπξ νγᾶ5 ἴῃ ἃ ϑ6ῆβε οἷά ἴο ἴδοβε γυῆο [δά ἰΐ 
50 Ἰοπῇ ; 'ῃ ἃ δόῃϑε ἔτεβϑῃ δηὰ ποϑνν, Ὀθοδιιϑ8 1 
βιιρεγϑδαὰ δηὰ ἴοοῖς {με ρίδοε οὗ δῃ οἱ άεγ οπέ. 

8. ουδίερ ἐδίηρ ἐξ ἐγ ἐπὶ δίρε ἀπά ἐπὶ τοι] 
ΎΠεϑο ἀϊβῆσυς τνοτάβ ἄγ νυ οΌ5]Υ ὑπάεῖ- 
εἰοοά. (1) ϑοπῖς σείεσ {δε τεϊδξϊνθ “" ὑψαὶς ἢ 
ἴο ἴπ6 ἰάθα ςοηπίαϊποά ἰπ ἴπ6 ψψογὰ πευ. “ἶ 
ἂτὰ ὙΠῈΡ ἃ πὸνν σοπιηδησπιηεπὶ υπΐο γοὺ, 
«υδίεὐ ἐῤίηισ (ἰ. ε. πεαυὺ ἴξ ἐγμὶν 5" (ἀληθές υϑοὰ 
δάνεγ! 8110}, οὐ “' ν ΠΙΟΒ Δ} ΠΥ οὗὨ πεύνηεβϑ 1' 
ΤΓΟΪΥ Ροββέβϑεβ ἰὴ ΟἸμγίβὲ ἀπά ἰῃ γου." Βυὶ 



γ. 9--ξ1.1..ἢ 

ἱπ ἢϊπὶ ἀπά ἰπ γοι: δεοδυβε τῆς 
ἀλγζπεββ 8 ραβί, ἀπὰ ἴδε τγὰς Ἰρμὶ 
ΠΟΥ͂, 5] παῖ. 
9 ἢε τῆδὲ βατῇ ἢς 18 ἱπ τῆς ἸΙρῃϊ, 

ληά Βαδῖεϊῃ ἢϊ5 Ὀγοΐμεῦ, 5 'η ἀλγκηεβ88 
ἐγεη ἀη11] ποῦν. 

ἰῃς ἰ5 βαγϑῆ, δηδ ορροϑεὰ ἴο δῖ Τοδη 8 υὑ8ὲ 
οἵ πογάβ, (2) Ηδύβποῦ 5111} 15 δῃοίθοσ νἱονν, 
“Αξδίη, 1 ἂἃπὶ υυετπε ἴο γοὺ α: (5ιδὶ ὡς) ἃ 
ὨΚῪ (οπιπιΔπάἀπιοηξ, Ζῤὲς ἐδέίις (τοῦτο) ΜἘΙΓὮ 
5 ἴπ|6," κτλ, (Κπαρρ). (3) Ἀδίδεῦγ υσ.. 7. 8 
ΠΩ͂ ὃς ἰῃυ5 ἐχρ]αϊποαὰ παίυγαϊ]γ --- Βοϊονοά 
(ἃ δι άϊηρς γου νναὶκ 45 Οἢγιςὶ νναϊκοά, ν. 6),1 
πὶ στ ηρ ἴο γου ποῖ ἃ ἔγεβῃ ςοπιπιδηαπιρηῖΐ, 
δαϊ λη οἰά σοπιπιπάπηεηΐζ ν᾽ ΓΒ γ6 πᾶνο Αἰνναγ5 
δὰ δηά Ποὶὰ ἔᾳϑοὶ ἔγοπι ἰῃς Ὀεμιπηΐηρ' οὐ {πὸ 
Οοθρεὶ. ΤῊ σοπηπιδπάπιοηϊ, [Πδὶ οἱὰ ςοπὶ- 
πιληἀπηρηΐ, 15 ἢ ἰσοϊαίθα οὔθ, θὰ ἴΠ6 ΘπΕγΟ 
ποτὰ ΠΟΙ γὰ πεασὰ οὔσθ ἔοσ 411, Α δίῃ, 
ἃ ἱτεξῇ ςοπηπηδπάπιοης 1 4πὶ νυ! ηρ απΐο γου, 
εὐῥέεὺ Ιαἔεπ ας α «υδοίς ἱπ ἐς τα υεγια ιν (δ) 
ἰ5 πιο, ἀπά οὗ ννϊς ἢ γοὺ δᾶνα δί(οϑίδίίοη, 
ΒΑΠῚΥ ἴῃ [6 ἐχαμρὶο οὗ Ομ γιδῖ 'ὴ ἴμῈ Οοθρεὶ, 
ῬΑΠΠΥ ἴῃ γουγ Οὐ Ἔχρεπθῶςο." 
ἐκιαμ] ϑοῖθ οὀχρί δίῃ {86 οϑπηροίίου---- 

ἱπξ ἰ5 ἴπιι6, ἰδ ταδὶ ζθὰ ἴῃ 1115, [δῖ 
τὰκ ἀλγίποςς,," ὅζε. 
8 Ῥδβείπ ὉΨΥ)]) (ΑἸΐξογά); “15 ἀπῆϊηρ 

ὃν " (χαράγεται). ἼννΟ υποϊαῖς (δὲ Α)), ροΞοἰ- 
ὑἱγ ΌῪ ἃ 5ῖρ οὗ {πο βεογίθο, τεδὰ “" βῃδάουν" 
(σκία). “ὙἼὝΠε σῃμδάονν ραϑϑεϊῃ." (Ἠδιηπιοπά.) 
[86 Ἰ1ξπξ, 1:9 ΥΟΣΥῪ 11ᾳκ8}] Νοῖ [6 

ἰγὰὼς ἃ5 ορροϑδεὰ ἴο ἴπε γμαΐε, Ὀυῖϊ 45 ορ- 
ρΡυϑοὰ ἴο ἴῃ6 ὡηρεγζεῖ---πιοῖ φεγαογ Ὀυΐ 
γεαί;ξαίίαη---οῖ ὨΔΥΤΏΟΩΥ Ὀεΐνγεθη ννογὰ δηὰ 
τβουξῆς, θὰ ἐπιθοα!πιοπέ οὐ δβϑοηςιαὶ 1άθᾶ, 
ΤΆΣ δἰ ν τ ᾿ἰφς, 1Ποπ, 15. ἴθδὲ ὙΠ ἢ οοτ- 
γροηάς δϑοϊ υἴοἷγ ἢ {πῸ δίρθοθξ ἴδ 
οἵ Πρ !-- νυ Ὡς ἢ 5 41} τῃαὲ ρῆϊ σα Ὀ6. [ἰ 
ὁ" ὰ Ὅδ Θπρθςοῖ δ! ποῖρα ἴῃ δὲ [οδπ ἰδδῖ 
α κῃ ἃ παίμγαὶ δηὰ ἃ “ρίγημα! ΟὈ]οοξ ἀγὸ ἀ6- 
ϑισπιδιοὰ Ὁ οης ννογά, {Π6 Ἰαϑῖ 15 αἷνναγϑ ςδ)]) δὰ 
ὌΥ, ἘΉΠΠ]6 (ἢ 6 πιδίοσιδὶ 15 σοηϑνογοα Ὀυϊ 85 
ἴδε φῃλάονν ἀπά ἱπιᾶρθ. (. 9, Υἱ. 32. ΧΥ͂. 1.) 
ΒΗ ΘπΘΌ, ΟΥ 18 μα Κυβα λρωτα ϑί 
οὔῃ ἀοεβ ποί 56 ἴῃς πιά ά]ε, 45 ΣΘΏΆΓΑΙΪΥ ἴῃ 

εἰλϑοῖίςαὶ Οασοοκ, θὰς π6 δοῖίνο-- -ποῖ «ὀίγέρρ' 
8) ἃ5 ἴο Ὀ6 τοσορηΖεά, Ὀυϊ ἐπ διεηπὶπῷ 50 ἃ5 
ἰο ἀϊδροὶ ἀλυῖκπεββ ; 45 ἴὴ ἴῃς (ο] Ἰθςῖ, “1ἰρῃΐοη 
ΟΥΓ ἀλτκποββ," ΝοῖἊ ἴπεῸ φγέσεηί, ἴῃ δεῖ γεῖ 
Ὦ ζοΠΠη0}] ρτόρτοσβ. Οἵ. Οοθρεὶ, ἱ. ς. 

9. ἴπ [809 ἀξ. 1088] 45 5 ὈΓΟΡΕΥ εἶδθ- 
τῃοηϊ, ἴῃ Ἔχ]ο ἤσοιῃ ἴῃ ρϊ οὗ σοά. Ἠϊς 
δῖε 15 6 σοηϊγδαϊ!οἰίοη οὗἨὨἁ [δῖ πιθπηιϊοπθά ἴῃ 
δὲ [οπηΐ5 Οοβρεῖ, ϊ. λα. ΨνΠεπ να σοηβίάεῦ 
ἴδε ἱπιρτεβδβίοῃ τηδάθ Ὡροῦ ἴῃς Αροβίϊε ΕΥ̓͂ {Π6 
ἱπ5 οὐ ουγ 1,οτά, ἀπά ἴθ ἴοπο ἴπ ψῃῖςἢ Π6 
ΞΡΕΔΚ5 οἵ Τυἀ4λ5 Ξἰδερογίπρ ουἱ ἰηΐο {π6 ἀδτῖκ- 
Πὲδ οὗ ἡἰξἢϊ (“4πὰ ἴξ νγᾶ5 πίρῃϊ,᾽" χίμ. 30), 1 
ΜΌΙΪἀ 9θδπὶ ἃς 1 1ῃθὴ Βα ΣῪ τϑα!ζεὰ ἔα 
δΥπΏ δ ] ΓΔ] ἰξηϊβοδηςος οὗ ἀδιίκπεβϑ. 

Ι. ἸΟΗΝ. 11 
10 Ηε τδδὲ Ἰονετῃ ἢὶ8 Ὀγοῖδεγ δὸ!- 

ἀδῖῃ ἴῃ τῆς ΠΡ᾿ϊ, ἀπά τΠεγα 18 ΠΟΠ6 
᾿ οςοδϑίοη οὗ 81] Πρ ̓ π Ἀ1π|. ἌΝ 

11 Βιυῖ ἢς τῆδλῖ Παίεςἢ ἢ18 Ὀγοῖδμεσ 
ῖ5. ἰῃ ἀλγκηεββ, Δπά νυν  Κεῖῃ ἴῃ ἀδγκ- 
ε55, πὰ Κποννεῖῃ ποῖ νι εγ ἢε 

ΒΕ ΟΥ᾽Ο] (ἕως ἄρτι) υδοὰ ὈΥ δῖ Ϊομη 
ΟἾΪΥ ἢόγα, ἃπὰ Οσοβρεὶϊ, ν΄ 17. 

ἘΟ. ἐδεγε ἱ: πονδ οεεαΐον οὕ εἰμηιδίηρ ἐπ δί»] 
1,1. βοαπάδὶ 1π τα ὕπ0γΧο 15 ποῦ. 8.Δῃ- 
ἀδ] (ἔτοπὶ ἃ ννοτά πιρδηΐϊηρ ἴο 8411) 15 υϑοὰ ὉΥ͂ 
ἸΧΧ. Γουουγοοά πη ἴγὰρ (5. ΟΧΪ. ς : «ἢ Ἀοπι. 
Χὶν. 13: Ἀδν. 11. 14}; ἴῃδη ἃ 5: πΠπ)}] 1 ηρ-Ὁ]οςκΚ 
προ ἡΥ ἢ] ἢ οδο βίγι Κοϑ᾽ ἢ!5 ἕοοϊ (Ά οσῃ. ἰχ. 32; 
χι Ῥείοσ 11, 7, 8); ἴδηςθ, ϑἰη νυ] ἢ Θησ 65 οὐσ 
6] ]ονν- θη ἴο ἀεπϊσγυςτίοη. (Βγοίϑεῆηῃ. 866 
Αἀαιτίομαὶ Νοῖθ αἱ ἴθ εηὰ οἵ [86 (ῃμαρίογ.) 
ΤΠα τοοῖ οὗ δῖ [οΠη}5 1ἀδᾶ '5 ἴῃ ἴῃ6 58] 1505 
ννογασ: 

“ΟΧχγοδί ρος μάνα ἰποῪ γΠ0 ἰονο ΤΠ Υ ἴανν, 
Απὰ πὸ ϑ[υπῊΌ]Π1ης πᾶνε ἴΠογ.᾽" 

(5. οχῖχ. τός.) 

(1) ἜΒΟΥ νναβκ ἤστην δηὰ “αὐείν ἴῃ [Π6 οἶθατ 
ΡΑΙ͂Σ οἵ ἀυΐγ. (2) ὙΠΕΥ δῃὲ ποῖ σεαπάαίῥεά, 
ἀγίνθῃ ἱπῖο δοερίιοῖσπι, ὈῪ 16 ἱπίψυμν οὗὨ {6 
σου] οσ ἴῆ6 ἀεέοοϊβ οὗ πιεῃ ργο θα Υ γα] σίου. 
ΤΠΟΙΓ 500] 15 τοοϊδα' δηὰ στουπάδα ἴῃ Ἰονθ, δηὰ 
νυ ΒΠ|6 [ΠΟῪ ἀόδῖτγο ἴο τοΐοστη 8}} ἔδιι 15, γεῖ πορίηρ 
8}1 τῃϊηρ5, θη τίη 411} [πη ρ 5, ἘΠΟΥ τγοίδη ρϑᾶςθ, 
ἱπυγαγὰ διὰ ουϊνναγὰ, (Ἐπῖ1.5.) ὙΠῸ Οοά οὗ 
Ρέᾶοθ ἰ5. ἢ ἴΠόπὶ, ἀπά ἄἀοθα ποῖ αἰϊονν {ΠεῖΓ 
βίγοηρί ἴο βίυπιδ]ε Ὀεπεδίἢ {Π6 Ὀυγάεη. (Νεἢ, 
ἵν. το.) (3) ὙΒοΥ τὰ ἔτος πὶ {16 “" βῖ Ππ|- 
Ὀϊιηρ οὗἁἨ δραγί " (1 8. χχν. 31), 186 ραγαϊ γϑίηρ 
Ἰν Δ 655 νυ Πσἢ ἐο]ονν5 οα τῆς σοηβοϊοι θη 655 
οὗ Βανίηρ ψτοηροά, οὐ οὔ Ὀοδγηρς 111-207}} ἴὸ 4 
Ὀγοῖμοι." (Καγ, ΤΟ Ῥϑα]πιβ,᾽ ΡΡ. 299, 4οο.) 
Νοδηάοσ νν6}} ρσαβρβ ἴπ6 ἔοτγοθ οὗ [ἢεπ ρᾶϑϑᾶρδ. 
“ΨΥ ἢ ςῖ νναϊκίης τη {Π6 ἀδεῖκ, τὸ ἀτὰ ἴῃ ἀδπροῦ 
οὗ 5ἴυπιθ]πρ δῖ ΕὐΥ̓́ΟΓΥ βίο. ὝνΉθη 1Π6 τοδὰ ἰ5 
Ἰιρῆιοα, νγὸ νγαὶκ ψῃ σοπἤάεποο. 80 ἢ 
(86 βρισγιξυδὶ νναὶκ. νπμουῖ ᾿ρδϊ, νν6 ἅγὸ 
αἰνγὰγβ ἐχροβοὰ ἴὼ (6 ἀδῆρεῦ οὐ βυπθ] Πρ. 
Βυῖ [86 κιμάϊηρ πὲ οὗ τῆς Ομβίδη νυ αὶκ 15 
Ι͂ονθ. 1.ονὸ σοτηπιιηϊςαῖοα Δῃ ΘΧαι ϑῖ6 ἴδοῖ 
ψΒΙοἢ Κπονν5 μον ἴο ῥσοῦξ ὈΥ ἘνεΎΎ οἰγοιπὶ- 
οἴδηςς οὗ ἰἰἴρ, ἂπά ἴο ἀϊϑιηρυϊσῃ ἴῃς τ δῖ 
ἔγοτη τοῃᾷ ἢ ΘΝΕΓΥ͂ δοίϊίΐοη ἀπά ὄνρηῖ. [!ονὸ 
1{Πδη γίνεβ βοσυσιγ δηὰ νυ Πάγανγβ τ.5 ἴΤῸΠῚ 
{Π6 δπιρίγο οὗ ρϑϑϑίοῃ δηά μαῖϊγεά, ψν Βῖοι ἀδγκ- 
δῃ5 ἴπ6 Ἰυαάφτηθηῖ." 

11. Νοῖο πὸ ϑοϊοπλη δηά ρὶςζυγεϑηιθ εἷος 
αυόηςα οὗ ἴΠ6 φεωσσείοηαὶ ῥαγα οί ϊεηε ἴῃ [15 
νοῦβο. ὍΠ6 ἴηποὸῦ σοηάϊιίοη οὗ ἢ πὶ ννῆο Πιαῖδβ 
ἢἷ5 ὈτοίδοΙ.---- "15 ἴῃ ἀδγκηθ55" (ἴδε πἰρῃῖ 
Πδ5 οσγορί ἱπίο ἢϊ5 μοαγί.,"" 866 ηιοίδι[ϊοη ἔτοπὶ 
ὙΤοηηύβοη {ι5ῖ Ὀ6]ον7)---ἰῆθ ουϊννατὰ 116--- 
ΥΑἸΙ ΚΟΙ ἴῃ ἀλτκποσβ." ((ἢ ἐν σκότει δια- 
πορεύονται, 5. ΙΧΧΧΙΙ, 5, ὁ ἄφρων ἐν σκότει 
πορεύεται, ΕΠς]65. ἰ1. Σ4,) ΠῚ ἐν σκοτίᾳ περι» 

3215. 

Ἐστ. δωδλν 
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ροεῖῇ, Ὀεσδιβα τῆλὲ ἀδγίηεββ ἤδῖῇ 
ὈΠΠπάεα ἢ 8 εγε8. 

12 ἱ ντῖῖς απο γου, {{π||6 ΠὨΠ]άταπ, 

πατεῖ ἴῃ 1015 νεῦβϑθ.) Ης [5 ᾿ἰοϑὶ ἢ5 ροὶϊπηΐ 
οὗ οπεηίδίοη---δέ ποαυεῖρ ποί «υδέ[λῥογ ῥὲ 
ξοείῥ, ἴο ννῃαῖ υὑπϑυττηϊϑοά ρΡῸ}] δηαὰ ρα }}15}- 
τηθηῖ. δοιηεϊίηρ ζ0]]ονν5, ννοῦθο ἤδη ἀδτκ- 
Ὧ655 Δῦονο.---ἰῃς ἀλυκηθθ58 ἢ 85 ποῖ οἡ]γ δἰ πάρα 
πὰ, θυ ὀῥπαάκα ῥὶς ΕΓ. ἐγ. οὔςσο ἔογ 4}}1. Ηδ 
Ὧ45 ἰοϑὲ ἴῃ6 νϑῦγ ἔδει οὗ σῆς ! ((ουϊ]ὰ [δὲ 
ἈΑΡροβέὶες μαννα ἱῃοιυρῃϊ οὗ ογοδίιισοβ νγῆο, ἰἴπ 
ἀλυῖκ σάνογηβ, ἢοΐ ΟἿΪΥ ἰοβϑο {π6 ἔδου τυ οὗ 
δ'ξδῖ, Ὀυῖϊ μανθ 16 νἱϑῖνθ ογβδῃβ αἱγοῤῥίεά ) Α 
δτεδῖ ᾿ἰνὶπρ ροεῖ 45 ργοϑοηϊεὰ ἴῃ 5δπι6 ᾿πηᾶξο, 
ΔΡΡΙ γί [ἃ Ὠοννονοσ ποῖ ἴο σἐπ Ὀϊ ἴο ΒΟΙΓΟΥ͂Ν : 

“Βυῖ 1Π6 ηἰρῃϊ Π45 ογορὲ ἱπίο ΤΥ Ποατί, 
δῃὰ Ὀοζυη ἴο ἀλύκοῃ ΠΥ ογ65.᾽" 

Τεηηγϑοη, " ΒΑΔ 5 δηὰ οἰ ποῦ 
Ῥοεπη5. ἈΠ Ζρδἢ." 

566 ΣΕΙΊΔΓΚ5 Προ ἴδ Οσσδϑι οηδὶ 2ίοίμγεσφμδο 
πο. οὗ δῖ [οδπ᾿β δἰγίε ἴῃ ἴπ6 [πίτοάποίίοη. 
Ἐογ Πῖ5 ἔδεϊηρ οὗ {86 ϑγιῃθο]θπὶ οὗ πρῃΐ δπὰ 
ἀδικηθθβ, οἷ. Οοδροὶ χὶ. 2.οβ. ὙΠῸ 2]}] οὗ 
]υάδ5 1165 ἴῃ ἴῃς Ὀδοκρτουπὰ οὗ [Π6 ἴογτὈ]6 
Ρἰσΐυγο. 866 ποίρ, “σωῤγῶ, Ὁ. 9. ΟΥ̓ αἷ5ὸ 
Μαῖί. νὶ. 22. 

ΘΈΟΤΙΟΝ [Π1|. (ο). συ. 12---17. 

«ΑἹ (ΔῈ 1 υυτῖῖο ἴο γοιι 15 ἱπί6}} ΠῚ] 6 ἴο 
γου δηὰ ψ}}} Ὀ6 τα]! χοὰ ΟἾΪΥῪ πον σογίδίη 
ςοπαϊτοηθ νυ ἢ ἀγὸ ΓΒ] ἴῃ γὙουΓ (456. 
Ι[νντπἰθ [ἢ]5 ὀρ σῖ]6 ἴο γοι, ἀθασγ σῃ]άγθη ἴῃ 
1ὴ6 ἔλι1Π, Ὀδοδυδθ Ὑοι 51ηὴ5 ανίηρ Ὀδδη 
ὈΙοίίοα ουἱ ἀτὸ ἔοτρίνθη ἔογ Ηἰβ5 Ναπλοβ 5δἴκο. 
Ι νυυῖῖο ἴἃ ἴο γοιι, ἔα οτβ---Ὀθοδιιθο γε ἢδνα 
Κηονι Ηἰπι, ἰμ6 Εἴεγηαὶ νογάὰ, ννῆο νγᾶϑ 
ἔγοπι ἴπε Ὀοριηπίηρ. [ννυτῖῖο 11 ἴο γου, γου}5 
-οσαυϑο γε αν σοὴ ἃ {γὰρ πὰ ἃγὰ 
υἱοϊογίοιι οὐδοῦ 16 6ν}}] οὔθ. ᾿ΑΔ8 ἢ [6 
ὙγΠΟΪΘ ἐρ 5616, 580 νὴ ἢ νν δῖ 5 νυγιοη. 1 ἢανθ 
νυτιτῖθη 1 ἴο γου, [{ππ|6 σ!]Πάγοη ! Ὀδοδιιθ6 γὸ 
αν Κπονγῃ ἴδε δίδου : ἴο γοιι,, ζδίμοιϑβ--- 
Ὀόσδιϑε γὸ ἤᾶνθ Κποννη Ηἰπὶ ννΠ0 ννᾶ5 Κποννῃ 
ἴο γοιι ἔγοπσι ἴῃ6 Ὀορίπηΐηρ : ἴο γοιι, γομ (ἢ 5 
--Ὀδθοδιϑ6. γὰ ἃῖὸ δίγοηρ, δηὰά ἴπὸ ψοτγά 
οΟΥ σοά δδιάθδίῃ ἰῃ γοὺῦ 45 [Π6 5οιιγος οὗ 
βίγοηρῖη, δπά γὲ τὸ υἱσΐογβ οὐδὺ ἴῃ6 δν1] οπο. 
Νονν δοῦθ 5 ΤΥ 5οἰθπΊη ὙγΑγη ΠΡ: “ον 
ποῖ [Π6 ννοτ].᾽ 1{{ΔΠΥ πιᾶη ἴον ἴῃς ννου]ά, 
ἅζο. Ἐοτ 411 ἰῃφϊ 15 ἴπ ἴπ6ὸ ννοτ]ά--- 1 δρϑὰκ 
ποῖ ρῃγϑίςδιγ, ὈμΓ ΠΊΟΓΑΙΪΥ ----ἰ πλθδη, 1Π6 Ἰιυιϑὲ 
ὙΠ056 οοδῖ ἴα ἰθ (πὸ ἰοννοσῦ παΐιγο, (Π6 ]ι5ῖ 
ὙΠ οἢ ἰ5 ἐρὰ (Ὠγουρὴ ἴΠ6 ὄγοβ, δηὰ ἴῃς νδιιηῖ- 
ἴῃς ἀτγοράποθ οὗ [16---δ5. ποῖ 115 ογιβίῃ ἔγοπὶ 
(ῃ6 Βίπογ, Ὀμΐ ἔτοπὶ ἴπ6 ννοτϊὰ. Απὰ {πὸ 
ννου] ἃ 15 βιδίηρ δηά ρϑϑϑπρ ἄνναΥ, δηὰ [6 
Ἰωαϑὲ νΠς ἢ 1 Θχοιοὰ ; Ὀὰΐ (Π6 ἀοοῦ οὗ [86 νν}}} 
οὗ Οοά δδϑιάει ἔογ ὀνοσ.ἢ 

11---14. Ὕ ιδ5ς γογϑοβ Ὑ7}}} Ὀ6 πιδάθ οἰθάγογ 
ΟΥ̓ ἴννο τεπιᾶσκβ: (1) Αςσοογάϊηρ ἴο ἴδε τοδά- 
ἰηξ οοπηπηοπάσα ὈΥ Πα »"αὐογίγ οὗ θεὲ Μ585, 

Ι. ἸΟΗΝ. 11 [ν. 12, 18 

δεςοδιι88 γουγ 5[η5 416 ἐογρίνθη γοιῦ ἴογ 
ἢ15 πδηγθ 5 5ᾶΚε. 

12 1 νυτῖϊα ἀπίο γου, ἔλίῃοτβ, δὲ- 

δηὰ Ὁγ (ἢ6 “γ»»»ριΦ 177 ΟΥ̓́ΪΠ6 Ρετ οὐδ ννὸ ἢιανὸ οἱχ 
οἰδιιϑ65, ἀϊνϊ ἀρὰ Ὀγ [ἢ ἀϊἔδγθοηϊ ἴθηϑα5 οὗ γράφω 
--Ἰ ανε «αυγμίησ (γράφω), 1 δανε «υγητη (ἐς 
γραψα). Τδι5: 

ϊ, 1 αν» αυνγί ἐπ ἀπῖο γου. 
(Α) Ομηάγεη (τεκνία). 

σ. δίδει. 
4. Υοιιξ πιδη. 

ἰ, 1 ῥανε «υγέϊεη ἀπῖο γΟυ. 
(Β) 1{ϑ1π||6ὸ οβ!άγθη (παιδία). 

:. ἘλΔίδοΙβ. 
1. Υουηρ τηεη. 

ΤῆἢΘ τὨγςθ-τοροδίοα “61 ἃπὶ νυυ την "ἢ τείοιϑ 
ἴο (ῃ6 ψνῃοΐο Ἐριβι]Ὲ ; τῆς (Πγοο- γορεαιοά ὁ} 
δάνὸ υυττἴθη ᾽" ροίηϊς ἴο {πὸ ρογίίοη οὗ ἱ ψνΒιςὰ 
νγ 5 ΔΙγοΔαΥ νυτιτίθη, 

(1) Το ἱεπιρίαιίοῃ οὗ ἀϊν!άϊηρ ἴῃὸ ορι πῖυλὶ 
1 τἴο [τθο ἀρο5, ᾿ογγεβροπάϊηρ ἴο σἢ] ἀποοά, 
γουΐῃ, οἹὰ ἀρ, ῃ45 Ἰοὰὰ ὨΊΔΩΥ γος οΓ5 διά οχ- 
Ροβιίουϑβ ἱπίο ἱπδοσυγαογ. (Αἴον δὲ Αὐξυκίπε. 
“ἐ (ἨΠάτγοη, ἐδίμοτβ, γουϊ ἅἃγεὸ ἤεῖθ. ἴἰη 
οΠΠάγθη, να τοραγὰ {ποὶγ δίγι---ἰπ {λίδετα, 
{Ποῖ ἀγο---ἰπ γουηρ πιο, {δοεῖγ σἰγεηγσίδ.) 
ΤῊς Βγϑὲ οἶδιιϑθ οὐ θᾶ ἢ 96 1165 15 πιδτκεά ὉΥ ἃ 
ΕθΠΟΓΔΙ] δα άγοξβ, νν σῇ ἱπο]υάθ5 ἔπ οἱὰ «πὰ (ἢς 
γουπρ--- ΠΠΠ]άτοη " (νυ. 12), “1||6 πάτο " 
(υ. τ). [τ δδοὴῦ οᾶϑθ, ἴδοϑο ΨἘΠῸ δὲ 
ἘΠΙΥΟΓΒΑΙΠΥ (4 ]1οἀ ““ ΠΠ]άτοη "ἢ ἴῃ [6 ἄγθὶ 5εῖ 
οὗ οἴδιι5οβ, “"1{||6 Ἑι] άγθη "ἴῃ τΠ6 ϑοοοηά, τὲ 
ἀϊνιἀοαὰ ἱπίΐο ἑαυο οἶαϑϑοβ, “ δίδου" δηά 
“Υ̓Θὰηρ τηρη." ὉΠ νϑῦβοθ στρ ρα ἷπ 
᾿πιργοβϑίνθηθϑ δηα οἰεγποβϑα οὗ γεργεϑθηϊδίοι 
ὈΥ 5ἰδηάϊηρ {διι5: 

12. 1 ἂπὶ ΣΟ υπΐο γοι,, ΘἈ1ΙάΣΘΕΙ 
Ὀδοδιιδα ὙΟῸΓ 51η5 τὸ ἔογρίνοῃ ἔογ Ηἰ5 πᾶπιεϑ 
ΒᾶΚ6. (12) 1 ἂαπὴ τυλῦϊδε ὑπο γου, ἐδέετο, 
Ὀεδοδιι56 γὸ πᾶν Κηοννῃ ἢἰΐπὶ {παῖ 15 τοι ἴδε 
ὈΘΡΙΠπηηρ. [1 πὶ τσλῦλπξ υὑπίο γου, γουπε 
τΆθη, Ὀδοδι156 γ6 να ονογοογηθ 86 νυἹοκοα ομς. 

Ϊ ἢανὸ νυγιθη υηΐο γου, 110019 Ομ] το Ὁ! 
Ὀεσᾶιθεὲ γε ἢᾶνθ Κποννῃ ἴῃς Βδΐμοσ. (14) 
μᾶνο υυτ θη ὑπῖο γου, ξαῖθοΓβ, Ὀδσάιιϑαὲ γὸ πανὸ 
Κηοόονῃ Ηἰπὶ [Πδὶ 5 ἔγτοπι ἴῃ θοριπηΐπρ. 1 ἤλνε 
νυηϊίθη υπίο γου, γουηξ τηδη, Ὀδοδυϑε γε ἃγὸ 
βίγσοηξ, ἀπά ἴῃ6 ννοτὰ οὗ Οοὰά δϑιάδίῃ ἰπ γου, 
δηά γε ἤᾶνε ΟΥ̓γοοπια ἴθ νυἱοκοὰ ομο. 

[τ σΟΥΔΙΩΪΥ 9θοπΊ5, δὲ ἤγϑι ϑἰρῃϊ, βοπιθνν δὲ 
ἀϊβῆσυο ἴο υἱπάγϑίδπα [ῃ15 ἱπηρογῖιιπαῖο ρῥτὸ- 
Εἰχῖγ οὗ αβοοϊΐΐου. Βιυῖ (ἢς υπυ δὶ ἔοστῃ 
δῖνοβ δῇ ΘΠΊρἢΔ515 οἵ 115 οὐνὴ. ΑἹ] τῆδὲῖ ὃς 
ννᾶβ ἀδουϊ ἴο νυγῖδ, οὐ βαὰ νυγι ἴδῃ, ννου]Ἱὰ Ὀὸ 
ὈΓΔΟΌΟΔΙΙΥ τρθδη ΠΡ] 655 ὑη]655 ΠΟΥ ᾿ιδὰ τὸ- 
οεἰνοά ἐογρίνθηθϑβ δηὰ ργάςθ, δηὰ τῃ6 ἕᾷ ΠΥ ἴο 
οἰηθγασο δηά υἱπάογϑίαπα 1, ΑἹ] Ϊ5 βρίσιῖυλὶ 
σμ]άγοη οἡ σπίοπηρ Ἰηἴο σονοηδπὶ νυ Οοά 
διά Πδὰ {Πεῖγ 5ῖη5 ἔογξίνεπ, ἀπά θεὲ Ὀτουγὰϊ 
ἰηΐο “4 5ἴαϊα οἵ σαϊναίίοη,᾿"" ἃ ροιτηδηεηῖ 
ςοηάϊπίοη οὗ δοοορίδηςθ, Τδε οἷον, ἃς 1ἴπ 



γ. 14,15. 

ολυδε γε ἢᾶνα Κπούγῃ δίπὶ ἐῤαί ἰ: 
ἴτοιῃ τῆς θεριππίηρ. [1 νντῖῖε ὑπο 
γου, νοιηρ πιθη, ὑδοδυθϑα γὰὲ ἤλνε 
ονεσοπιε ἴῃς ψιοκεά οηθ. [ υυγίῖα 
υπίο γοιι, {{π||6 “ἢ !Π]άτοη, Ὀεσδιιϑε γε 
δᾶνε Κπουσῃ ἴῃς Βδίθοσ. 
141 ἢᾶνε ντίτεη ἀπῖο γοιι, ἔΔ- 

ποηΐ οη, ἰρασῃθοὰ ἴο Κπὸονν πο τπϑοϊοριοδὶ 
τ γε γ---Ὡο ἢενν ἰάεοϊογιςαὶ Ογίϑι--- το ἴοση- 
ΡΟΓΔΓΥ͂ Ἰυχίδροσβιίίοη οὗ δὴ ἤξου ν ἢ ἃ πιδη 
οἵ ἐχοερίοπδὶ ΠΟ  π655---θ ἴῃς Ενογδϑίϊηρ; 
ἘΔ ΙΟἢ ννγὰ5 ἔγοσα ἴδε Ὀοριπηίην. ὙΠῸ γοιῃῷ, 
οὐὐἤπηοά ἴῃ ἴδ ἰδίῃ, μΒβαὰ νυ πῖη τΠοῖὰ 
ἃ ἰουηϊδίπ οὗ Ῥοτεπηϊδὶ γουτῃ δηὰ ἊΠΟΓΡῪ 
ὑπουξὰ [ὴ6 ρεζβοῦδὶ ννογὰ δυϊάϊηρ ἴῃ ἔμοπι. 
Ἥετε 15 Δποΐμεσ σωγχεστίοη οὗ ἃ αυδβίίοη οη]γ ἴο 
δε Δησυσοτοὰ Ὁγ {πὲ Οοθρεὶ---ἼΠε νογά οὗ 
Οοά δὐϊάθιῃ ἴῃ γου." Ηον 59οὐ δὲ ]}οῇη 
ΧΙΥ. 22. 

12. ἄγε ογίυεη] ΤΠΘ νοῦ 5 ἴθ ἴῃὸ 
φεπεςὶ (ΥΊΠΟΣ, Ρ. 294), ΟΧΡρΓοβϑῃρ ἃ ροΓ- 
πιλησηΐ βἰδῖς 45 ἴπ6 σϑϑὶς οὗ ἃ ραϑὶ Ἴοῃ- 
ἀδοη. [ἢ τείεσεποθο ἴο (6 Ο τιϑιίϊδη [1ξδ, 
ἃηὰ ᾿ς »θῶοσαὶ Ἠιβίοσυ, δὲ Ῥδὺ! ΒὈΠΌΔΙΥ 
55 [56 σογ:, 51 [οδπ ἴῃς δεγζξε. (1 οὔθ 
τιλστίβορης ράϑϑαρο, δῖ Ρδὺὶ σοιπθίποθ ἢΐ5 
ΒΔ ΙΔ] δαρεϊσπλα] δογῖδὲ οἵ {Π6 οπθ ψγοδέ 
εἴληξε τ [η6 [ομᾶπηῖς ρογέθοϊ οὗ ἴδ ἰη- 
ἱεπάοά ΔΙ πρ τόσα. “ὙΠΟ οἱ {λιηρϑ )αυεά 
ἄτραγ, 411] {ππρθ μαῦθ Ὀεδσοπὶο δπὰ Ἴοηϑβδ- 
ΘΌΒΠΌΥ ἅτ πενν.᾽) 2. ΟοΥ. ν. σ7.) ϑ8ῖ Ρι] 
ΕἸΠΡΙοΥ5 [ῃ6 δογῖϑξ ἴῃ 15 σὐγίοϊσι! αογί δες σης 
οὗ 1δῈ στοαὶ βρίγῖτυδὶ σἤὔδηρο 45 ϑιτηπιοά ἃρ 
ἸΏ απρ λρῖ---"" ροϊεηα!ν ἴο 41} τῆθη ἴῃ ΟἿΓ 
Ιοτάϊς Ῥαβθίοῃ δπὰ Ἀδϑυγτγεσίίοη; σοΐμαὶν ἴο 
εἰς ἱπάϊνάυ4] τπλᾶη πθη Π6 δοςορία ΟΠγισί, 
5 δαρ[Πχοὰ ἱπίο Οἢγϑε" (Βίβμορ 1Ἰρδείοοι, 
᾿Ἀανιβίοη,᾽ ΡΡ. 84, 8:). 51 [οδη ΒΥ ἴδ ροεγέ 
διπάς 186 ῥσεϑοηξ τ ἢ (Π6 ρᾶϑί, ἀπὰ 5ρθᾶκϑ οὗ 
ἴδε Δ ἀϊπρ τεϑοϊξ οὗ ἔπ ραϑὲ ἴῃ ἴῃς ργοβοηΐ, 
ἦγ Ημ παρπε σ“αὐε]ῇ Ἠ15---5εῈ οἡ ἷ. ς. Οἡ 

κ1ἢ6 Πλτηθ ἢ 566 οὐ 2 Ϊ]οῆη γ. ““Νοῖο {δαῖ 
(οηβάξηςε ἴῃ τετηϊβϑίοη οἵ 5[η5 15 ἃ δεῖρ, ποῖ 
δη πηρεαϊτπεπί, ἴο ΡΙΘ Υ δηὰ {Π6 ἔρατ οἵ Οοἀ." 
((]ν.) 

13, βΒαῦϑ ΚπΠΟΝΣΘαΚΟ οὗ Ηἰπὶ ὑπαὶ 18 
ἴτοπι 189 ΒοφΙπ πη 4] ὙΠῸ “ἢᾶνο Κπον- 
ξε "5 ποῖ δῃ 8]]υϑίοη ἴο ἃ ροβοηδὶ Κπον- 

ἰκάξε οὔ ΟἸγῖσξ ου εαγίῃ δπιοηρ ἴπ6 δροά 
ἶ “Ἡς {δαξ ἰ5 ἔτοπι ἴδε Ὀοριηηΐηρ " 
Ϊ5 ποῖ βόε 1πη6 Αποϊεπί οὗ ἀδγς, {Π6 οἴογηδὶ 
ἔχίθετ, (ΤῊΪ5. ἱπιογργείδιϊίοη ἅγοβθ ἔγοπι ἃ 
ἘΠΕ ΠΊΕΠΪΔ] ΠΟΠΟΙ ΠΥ Ὀοίνγθθη ἴθ “Ὁ ΔΊ ΠοΥ5 " 
ἀηὰ {με ΕΔΙΒετμοοά οὗ Οὐ.) [{ τιυϑί πιϑδη, 

τα, οὔς οὗ ἵννο [Ὠίηρϑε : εἰἦδεγ, (1) “γε 
ἰᾶγε Κπον]θάρε οὗ ἴμ6 οἱά ΟἩτγίβί, τυ πὶ γ6 
ἴανε Κπονγῃ ἔγοπὶ ἴδε ερίπηίηρ οὗἨ γοῖιγ 
(μηβείδη ἐχρογίεηςε " (δε βοπιεννηδὲ βιιροῦ- 
ἢ] ππιετρτείϊαιτίοη οὗ Μαςκηῖρης ἀπά οἵ Γ5); 
ογ΄ (1) τηοβῖ ργοῦδθ!γ.--- π6 εἴογπαὶ Ῥγθ:οχ- 
ίεη ΟὨγῖοῖ, πο νγᾶς Ὸπὶ πὸ Ὀορίππίηρ " 

Ι. ΤΟΗΝ. 11. 
ἴΠεγβ, δεσδυβο γε ἢανε Κποννῃ Ἀἰπὶ 
ἐδαί τς ἴτοτα τῆς θερίπηϊηρ. 1 πᾶνε 
ννΓτῖοη πηῖο γος, γουηρ πιεη, δ6- 
οάιι56 γε ἅΓ6 βἴτοηρ, δηά τῆς ψοζγὰ οὗ 
(ὐοά δδίἀθειβ ἰπ γου, δηά γε ἢᾶνε 
ονεγοοηλα πα ψὶςκΚεα οπα. 

Ις Ι͂ονα ποῖ ἴῃς νγογὶ ἁ, πείτῃοΥ 

---“, Οτῖϑῖ, πδὺν ἴῃ Ηἰ5 ΕἼ] βῇ, δηςίεπε ἴῃ Η!58 
ιν πγ---Βεροίζοη ὈΥῚ ἴπ6 Εἴογηδαὶ Ἐδίπογ, 
ἔτοπι δἴθγηγ, ἴῃ οἴογη!γ. Εχοά. ἱϊΠ. τ4: 
ῬΞ4]. ἴχ. 24: δῖ ]οῇῃ ἱ. ς. (δὲ Αυγυκῖ, “1 
Ἐρίϑῖ. ]οαπη," Τταςῖ. 11. Οδρ. ᾿. ς. Ορρ. 
Τοπι. 11. Ρζο. 1992.) ΟἿ χ [οὁδη ἱ, σ, δπὰ 
ποίΐθ οὐ “ἔγοπιὶ ἴῃ6 Ὀδρίπηϊηρ." “ΟΥ̓ ἢᾶνθ 
Κπονγῃ ἴῃ6 Ῥοίβθοῃ ννῇο ννὰ5 ἔγοπι ἴῃς Ὀορίη- 
ΠΡ, ΨῊΟ 5 Ὄχίβιεἀ [τῸπὶ εἰεγηϊγ. Ὅλα 
ἴοχε 15 δποῖμοσγ οὗ ἴμοθε ννῆϊοῃ δβηγτη [ῃ6 
οἴθγη8) ρῥγο-οχιδίθηοο οὗ Ἑμηϑί, απὰ ἢλπῃο- 
Π12Ὲ5 ἜΧδΟ ῖΪγ νἢ (Π6 Ἰαηρυδρε οἵ δῖ [ομη ἴῃ 
{πε ἐχοσγάϊυπι οὗ ῃΐ5 σοϑρεὶ." (Βρ Μιάαϊείοη, 
“Οσεοκ Ατίιςο]ο,᾽ Ρ. 440.) 

14. Νοῖε ἃρδῖῃ ἴῃ δάάιξίοη, 16 δεεζ- 
“'Ἰομαὶ ῥαγαἠίοίλεγ ἴτι-τολο γ 6 ἅγὸ βἴσοηρ, δπὰ ἴπ6 
Ὁ ογά οὗ σοὰά δϑιἀδίῃ ἴῃ γοι" (υ. χ4)---᾿οπ- 
Ῥαγοὰ νὰ τῆς 5ἰπιρὶθ “ἐ ἤδνθ ονογοοιηθ 86 
ννϊοκοα οὐο " (υ. 12). Εοὸγ ἴδε ϑνοτγὰ οἵ σοὰ 
δογα θεΐηρ ἴΠ6 Ἰἰνίπρ Ῥεγβοηδὶ 1 οτγά, οἴ. ἰηγγα 
ἵν. 41 []Ὁἢη χῖν. 18, 22, χν. 5ς. (Οοηβίάογ {ΠῸ 
δάνδηςο προῇ Ῥ5. οχίχ. 9φ. ὙΤμ6 δουρὶ οὗ 
ἴδ ἱπάννο! πηρ οὗ Οδγμἐ ἴῃ 186 Ὠραγί 15 αἷϑο 6 
ετουπά οὗἁὨ {πΠ6 ὀχῃογίαϊϊοη ἴὴ σ Ῥοΐξ. 11}. 14. 
δοῆῖα πιοάεγῃ νυγεῖ5 σοργοθοηξ {π6 Ηρ]γῪ 
ὙΤΠΠΙΥ 85 5: ΠΊΡΙΥῪ [ἤγοο πηδηϊ εϑίδτοηβ οὗ Οοά 
-- ἂς Ἑαΐδογ σοά ἴῃ πδίυγο, [ἢ6 δοὴ Οοὰ ἰῃ 
Βιδίογγυ, [6 ΗοΟΙΪΥ Ομοβῖ Οοά ἱἰπ σοπεοίθηςα. 
Βυϊ ϑεγρίυτε ἀοεβ ποῖ στοργεβοηΐ (ἢς Εδῖμποσ 
ἐχεϊμα είν ἃ5 Οοὰ ἴῃ παῖυγο. (5. εἶν. 4: 
(Ο]. 1. τ6.), Νῶοῦ ραίΐῃ (45 νψγὲ 866 ἴῃ [ἢϊ5 
γ6Γ56), ἴῆ6 ἢρᾶγέ οΥὕὁ σοπϑεοίθηςθ ἃ5 ἴῃ 5016 δηὰ 
Ἔχοϊυϑῖνο ἀοπηδίη οὗ ἴδε Ηοὶγ ϑριγῖί. 

156,16, 17. Α νναγηϊηρ δραϊηϑί ἴῃς ἴονο οὗ 
{ῃ6 ννοτ]ά, (Εογ ἐῤε «υον]ά, 566 ἀῦονθ οῃ υ. 2. 
ΤΠΘ «υογά ὨΟΓΟ 15 δορὰ ἴῃ (ῃς σεεοπά οὗ {86 
56η965 μεθ ἱπαϊοδῖθα.) “ὙἼΠαΐ βἰηξ η655 
ὙΠ ἢ ̓5 ἀοτηϊπαπξ ἴῃ [ἢ6 ὑνῃοἷθ τᾶσθ οὗ τηλῃ : 
{παῖ Το] ]οςζῖνο σοπηπίοη 116 οὗ 5'ῃ, ἀδθροπάϊης 
Ου 5ρίγίζιδὶ σοηίαρίοη δπὰ δχᾶιρὶθ, Ὡς ἢ 
{πδη τυ]οά βιργεπηθ ἰπ {ΠῸ δα ΠΥ ογάογ, δηὰ 
οογγιρίοα ἰδ ἴο [86 Πεοατί᾽5 σογο---ἰῃδῖ 655 
βυηπηθα ἋΡ ὑπάεγ [86 πᾶπιὸ οὗ ἴδε «υογ]ή.᾽" 
(Ὀδιηρεγ, ὁ ΕἸσδῖ Αρὲ οἵ [86 συτγοῖ,᾽ 1. 28.) 
δὲ ]οδπ ἴπ 5 βίγοηρεδὲ ργο δος. ὭΘΥΟΣ 
ΤᾺΠ5 ἰηΐο ἔδπαίῖςαὶ ὄχοθββ. ΑἸ] ἐμαὶ 15. ἰῇ 
1πὸ νου] "ἢ τ βουῖ ἴπ6 ἀρροβιξοηδὶ αι411ἢ- 
οςαἰίοη (“δα Ἰιιϑὲ οὔ- [86 ἤεβἢ᾽} ταΐζμξ }υ5 
(ῃς οχίγοπηχοβὶ ϑρίγῖ οὗ πιοηδϑί!ςσπι, [{ 5 ποῖ 
οὗ »παίεγίαἱ ἐῥίηφε, Ὀὰχϊ οὗ «υογ ἀν ἐμεῖς ἐμαῖ 81 
οὔῃ Δῇβέῆγτηϑβ ἴῃδῖ ἴΠεῪ ῖὸ ποῖ ,γ0»1 1ῤε Ἐκ δεν. 
ἤσγο 15 ἀδερ {τυ ᾿ῃ Δυρυβεῖπο᾽5. γοιηδεῖς---- 

“ΒΥ (ες νγου]ὰ 15 σἰρηϊβοα ποῖ ον ἴδ6 ἐλ τὶς 
ΜΙ οἢ Οοά Παῖἢ πιδάς οὗ μεάνθῃ δηά βασίἢ δῃὰ 

317 



τϑ8 

τῆς τῆΐπρβ σὲ γε ἴῃ ἴῃς νου, ΙΕ 
ΔΠΩΥ͂ τηδη ἶονα ἴ86 νγοτ]ά, τῇς ἰονε οὗ 
(ἢς Εδίδογ 15 ποῖ ἰῃ πὶ. 

16 Εογ 4}}] τῆλ: ἐς ἴῃ τῆε ψνουἹ]Ἱά, 

Ἵ. ἸΟΗΝ. 11. [ν. 16. 

16 Ἰυδῖ οὗ τῆ6ς ἢσθῆ, δηά τὰς [υϑὶ 
οὗ τλὲ εγεβ,) δηά τῆςε ρῥγίάς οὗ ἸἹε, 
15 ποῖ οἵ τῆς Βδίπεγ, Ὀυῖ 5 οἱ τὰς 
ννου]ά. 

564: δυῖ [86 ἀννε! ]ογβ ἴῃ [6 ννογ]ὰ ἂἃγὲ ς᾽] δὰ 
(Π6 νυοτἱ, 45. Ὀοΐῃ [Π6 νναῖ]ῖα απὰ πο γ ἰῃ- 
Βδὺοϊτδπίβ ἀτὸ ςδ]]δὰ {πὸ ἤουϑθ6. ϑοπιείσηοθϑ νν 6 
Ὀτδϊθα ἴΠη6 ουϑθ, ἀπ σδηϑυγο 115 ἱπῃαρι δηΐβ. 
ΑἸ] Ἰονοῖβ οὗ ἴπε νγοσ]ά, Ὀδοδυβε (ΠΟΥ ἱπμδθῖῖ 
{πε νοὶ ὰ ΟΥ̓ [μεῖς ἰονς οὐ 1ἴ, ἀγὸ οδ θᾶ (Π6 
ννου]ά.᾽" 

ΎΠΟΓΕ ἅΓῸ ἑφυο ΤΕΆΘΟΠ5 βίνεη ὈΥ 81 Τοΐμη ἔογ 
(5 δἀπιοπιίοη. 

ἱ. “ΙΕ ΔΩΥ ἴον {πὸ νγογὶ ἃ, ἰδ ἴονϑ 
τογαχάπβ Ὅη9 ῬΔΌΠΟΣ (3:6 οἡ Ο. ς, “μῤγα) 
5. ποῖ ἴῃ Πἰση.᾽" 

ΤὨ15 18 (π6 δρρ]οδίίοη οὗ {ΠῸ ἰᾶνν οὗ ὨυπΊδη 
πδίασο [Πδὲ ἴννο πλδϑίου- ρα 5519Π5 σᾶπποῖ σο-Οχίϑῖ 
Ϊἴῃ οὔ πιδη (οἴ. ΒΑ πλογϑ᾽ δογπιοη, νυ [86 
Ῥγτοίουπά δηὰ ουρρεβῖνο 116 “Οη 6 οχ-- 
Ρυϊδῖνο ροννεσ οὗ ἃ πεὲνν δῇβδειίοη). “Ἅδ8δυῖ 
οιἱξ ἴῃ6 ον ἴον οὗ τῃ6 ννοτὶά, τῃαϊ ἴἤου 
τηλγεϑὶ Ὀς Π]]οὰ νυν ἴῃς Ἰονε οὗ σοὰ. Του 
δι ἃ νϑϑβϑοῖ, Ὀιιξ 50 ἔα ἴῆου ατί ἢ]]6---ΡΟῸΓ 
οιξδ [μαὲ ψὨΙςἢ ἴθου δαϑῖ, ἰῃδῖ ἴοι τηᾶγοϑῖ 
τοοεῖνο (δαὶ ΒΟ ἴδοι δαϑῖ ποῖ. (δῖ, 
Αὐυριυϑέ. μὦ “γα, 1994.) 

1. Το Πεείίηρ Εἰ πεέεν οὗ 186 ννου]ά, 115 
ἸΓτο ΘΔ] 6 ἰσγδηβιζογιποθθ.Ό 189 ΜΟΣΙὰ 18 
Ῥαβεῖῃκαὶ ΔΎΑΥ, οπῆιηρ ΌΥ [ἴῃ Οδδϑοίοςϑ 
σἤδηξα (νυ. 17). 

Νο ΓΟ γιϑείδη ἰδδοῃοσ ἢδ5 πιοσὸ ἀθερὶγ ἀηάοῖ- 
ϑίοοι {Π||56 ννογὰβ ἤδη δῖ Αὐρυδίηθ, “1,εῖ 
0.8 ποῖ ἴονθ ἴποβο ἰπίηρθ ὨΙΟὮ ἀχὸ ἴῃ ἴΠ6 
νοῦ α," δὲ ]ομη δα 5 [15 ἴο “Ἱμονὸ ἠοῖ [86 
ννοῦ]α,᾽) Ἰεσὲ δὴν 5ῃπουϊᾷ γράϑοη ἴῃ {5 νᾶ : 
«Ἡρανϑη, δαγίῃ, οοθδῃ, τηοοη δηὰ ϑἴδγβ, [6 
ΟΓηδπιθηΐβ οὗ ἴΠ6 5ΚΥ, ζὲὸ ἴῃ ἴῃς ννοτϊά. Οοά 
πιδάθ ἴἤδπι, ΨΥ 5μοι]ά 1 ποῖ ἰονε ἐπαὶ νι ςἢ 
Οοά παΐῃ τδάθὶ" ΚΧΜΝΕΙ, Οαοά ἔογθιά5. οὶ 
1π4ὲ ἴποιι Ξ5Ξῃου]άσϑε ἰονς (ποτὰ, Ὀυϊ [Παΐ ἴἤοι 
βδῃου]άοβε ἴον ἐμποπὶ 50 ἃ5 ἴο βηπᾷ [ΠΥ Ὁ]155 ἴῃ 
ἴδοη. [1 15 25 1ξ ἃ ϑρουβὲ ϑῃοι)]ὰ ρῖνθ 15 
Ὀεϊτοιποά ἃ ἔδιὶσ ἀπά ργϑείουβ τίπρ. Απὰ 1 58ὴ6 
5ῃοιὰ Ἰονθ [6 ΡΠ πλογὸ [Πδη ἴῆ6 σέυεγ, ννου]Ἱὰ 
ποῖ δοὺ ἤοαγέ Ὀ6 σοηνϊοϊοα οὗ υηξ δι {ἢ 1] Π655, 
ουθὴ (που ρὴ [ηδί ννῆϊοἢ 586 Ἰονθά οο ΠΟΥ 
Ἰονοῦῖ5 σι ) [ΙΕ 586 5414----ἰ 15 ἔδιγ γι ἴθ. ἃγὸ 
ΘΠΟΌΚΙ ἔοσ πλθ, 1 σᾶγο ποῖ ἴο 566 ἢ]5 ἔδοθ".--- 
ὙΏΕΓΟ Ὑγ ΓΟ ΠΟΥ ἰονοὺ ὙΠῸ οροῦυϑθε Ὀεϑίοννβ 
86 ἘΞ ἴο 1815 οηά, [πᾶΐ δε ΤΏΔΥ ὃε Ἰονθὰ ἐπ 
ἐ1.) (ἢ Ἐριϑ5ῖ. [οδΔπη.᾽ Τοπι. 111. Ρ. 2. 1995.) 

16. ἐῤὲ μὲ ΓΚ ἐδ ἥἶεε, απά ἐδε σὲ ο 1δὲ 
ἐγε:, απάὐ ἐῤὲ ῥγίάε ον" 33] Νοῖ τλργεὶγν 
“«οἰμρέμοισηξι:, εουείοιαπει., αριδιίίοπ, ἃ5 ἰῇ 
οἷά σγϑίεπ)5 οἵ πιογδὶ ἐποοΐοσυΥ. ἕϑε σδπηοὶ 
αἰννᾶγϑ Πί {πὸ Ἰλησιαρο οὗ δὲ [οἤπῃ πλοσε 65ρθ- 
οἴδΠγ πο {πὸ ρἰρεοη-ἢο]θ5 οὗ τποάθγῃ ἴογπι- 
ΠοΟΙοσγΥ. ζνε ἰοϑὲ πῆοτϑ 'η ἴγυῖϊῃ δπὰ ἀθρίῃ 
[ὩΔη νγὲ ραὶπ ἴῃ ἀδοθρίϊνε οἰθάγμθϑς, ΌὈΥ ἰγᾶπ5- 
λίπε ἰδησυᾶρο νυ ὨΙΟἢ 15 βρίγίζυδὶ ἀπὰ τηγϑίῖςδὶ 

ἰηΐο [86 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ τοτο ργοςῖϑο δηὰ ἀθῇῆπιὶς 
ἰδηρυάᾶξο οὗ πηοάοσῃ ΤΟΓᾺ] ρἢ]]ΟΒοΟΡὮΥ. 

ἐδε ἐμὲ οΥ τῤὲ 3.12] ὝΠα δςῖ οὗ ἀεδίπηξ, 
δηὰ (Παϊ ὙὨΙΟΝ 15 ἀοϑίγοα, Γαμ ἸΡ ἱπίο οπε. 
(ον μωὲ οὗ βε.8, εἴ. ΟἹ]. ν. τ6---24.; Ερβεβ. 
1. 41. Ῥεῖ. 1]. 18.) [ξ 15 ἃ ρεπογαὶ ἰεττῃ ἴογ 
411 [Πὸ ργορδηβϑιζῖοϑ υνῃϊς ἢ ΟὈ]οςοῖβ. ργεθεηϊδα ἴο 
ΟἿἿΥ 50η565 ἤᾶνὸ ἃ ἰδ πάθηου ἴο ἀὐννάκοη. ἴ[η δΐ 
Ῥαυΐ, 5.5. ]οδη, δπὰ δῖ Ῥεΐοσ, 18 φθπεΥα Πν 5.8- 
ὨΪΗΠ65 ἴπ6 απραδέν ΟΥὁἨἁ τιᾶῃ, 85 ἴδε πδίυγα 
“ἐουηίδίη," ΟΣ “βοδγίῃ,᾽" ΟΥ̓ ““βεαΐ,᾽" οὗ δρρείε5 
ἔπ [6 Ῥαὰ 5θηφε--( ,)0»"64)----πυτηδη Ὠδίυτε 
50 ΔΓ 5 ἰἴ 15 δηϊπιδὶ δηά ᾿πϑέϊηςζίινο, υπ- 
τεηοννοὰ ὉΥ ἴδε γι οὗ {πὸ ἱπάννο της δρίπί, 
υητγοχιϊαίοὰ ὈΥ 186 Ὠίνιπὸ ἰᾶνν, δηὰ Ἰυδπῃ 
δραϊησὶ ἴπδὶ αν. Τὸ 115 5 ςοπΞΔΠΕΥ 
ΟΡΡοξβοά {6 παΐυγο οὗ πιᾶπ, ἰσγαηϑίοιτηδά δηὰ 
ἐπεϊγεησίῤεπεά ΌὈΥ ἴπε ΗΟΪΥ δριγιέ, δηά ἴδ 
εἰενδῖθαὰ ἱπῖο 86 ὑνἸοσ σρθοτο οὐ ἘΠῚ γέᾶϑοιὶ 
(Άοπι. νὶ. 19, Ἱ!. 18, 2ς, ΥἹΟῚ, 3. 5.) 65 7) 
13; ΟἈ]. νυν. 8, 1ό, 1:γ; ἘμδΠ65. 11, 2: (0. ἢ. 
18; 2 Ῥεῖ 1ἰ. 18). δεὲ ἀϊδϑεσίδιοη ἰη [πἰτγού. 
ἰο Ἀουμδῃϑ5. 
“Με. 6] Νοῖο ἴδ σατείῃ! ἀϊπιπο του Ῥείνγθεπ 

,ε ὁ πὰ δοάν ἴῃ ϑογίρίασαὶ ἰδηριιᾶσο. δε 
μοΐοθ5 οη Άοπι. νΥἱῖ, δηά υ}}]ϊ]. δηά οἡ (Οἱ. ἰ!. 18. 
Ὁ 4δε εγε4] ἀεβῖγε 850 ἔὰσ ἃ5 ἴ[ἴ 15 οοηνεγεά 

ΌΥ {86 χηονεπηθηξ οὗ {δε ογεβ. Ὅὕβε 5ἰῃ5 οἱ 
ἐπ δῃὰ σοἰμῤῥίμοισπει: ἀτὸ σοπποοίοα τὴ} 
[86 εγς ἰῃ ἴ86 Νὸνν Τοβίαπιεης (Μαγὶς υἱῖ. 21: 
4 Ῥεῖ, 11. 14). [11 πιΔΥ Μ]] θὲ ἴμαὶ δῖ [οὔῃ 
νγᾶ5 {Π|ΠηΚῖπηρ, ἴῃ ρᾶσὲ δ ἰϑαςῖ, οὔ [ῃ6 52η- 
Ευϊηατ δηὰ νοϊυρίμουβ ἐδδϑοϊπδοη οὗ ἴδε 
εοἴγτουβ δπὰ τποδίτο, οὗ ννῃϊςἢ {πε Ὠϑίοσγυ οἵ ἴϊξ 
ΟἸΒυτοΒ σοπίδϊῃϑ ἃ 5: ΠΚίηρ ἀχδιηρ]α 'ῃ ΑἸγρίυ5 
(δι Αυριυῖ, “οηξεβ5.᾽). 
ΔΥΤΟΒΆΠΟΥ 07) 110 1564] ὙΠῸ νογὰ δεῖὲ 

ἰγδηϑιαίθα ἐξ 15. ποῖ {πὶ νυϑις ἢ δἰπιοϑδὲ υῃ|- 
ΜΕΓΒΑΠΪΥ ἴῃ δου ρίητο ἀθποΐδβ ὀίσδεγ ἐῤῥε, Ὀυΐ ἃ 
ἀἰογρηΐ ννογὰ (βίος), νυ] ἢ τρθδῃς [Π|6 ΟγρΔηΙς 
1; 186 ρΡεγὶοά οὗἉ {πῆς ἀυτγίηρ ᾿ν ΒΙ ἢ νγ6 ῥγὸ- 
5616 ἰἴ; δῃὰ (δὶ νυνὶ ςἢ Ὀοϊοηρβ ἴο [[5 ρτοϊοῃ- 
ξαϊίοη οὗἉὨ ρ]δδϑιιγα Ὁ] 6 θη)]ουτηθηῖ. (866 ἐηήγα. 
1]. χ7.) ϑοπιθεπηε5 811 [ἢ]5 15 Βῃ πησηθα ὉΡ 10 
γίεόοε. Ργίάε (ἀλαζονεία, Ἰἴϊ. ἐδε εραγαεῖεγ οὗ 
ὅπ ἀλαζών)---ἃ ννοτὰ ννὩ]ςἢ ἴῃ οἰαςϑῖςαὶ Οτεεῖ 
[85 δἰπηοϑὲ ἃ ηοϊΐοη οὗ ξαϑοοπδάθ δηὰ ἱπιροϑ- 
ἴυτγο (Ατῖσι. “Ετηῖς. ΝΊς.Ἶ τν. 7. 11}; ἑαυίεε υϑοὰ 
ἴη Νὲνν Τοδίδπιθηΐ {|[4π|65 ἷν. στό, δπὰ Βεσε). 
ΤὮδ ρὮγαβο 15 υδΓΊ ΟΞ ]Υ γαηϑιαῖθα δπὰ ὑπάεῖ- 
βδίοοά. (““ δϑουϊαῦ δπιδοη,᾽" δῖ Αὐρ. ; “ὯΓς 
Τορδηΐ δηὰ 5ε] -ἀβϑυμηηρ Ροπρ.᾽" Β6ηξ.; 
“συγ ! ηρ ῥτίάθ δηά ρὑμαπίδου οὗ 11ξπ," ΟΠ )- 
βοϑβέ. ἢ “" ἀδβῖγε οὐ ὈΟΔϑίΡΩ] ἀἰϑρίαν ἱπ πὸ σοη- 
ἀυςξ οὗ [|1{6,.) ΕὈταγά ; “υδηϊῖγ, ἴονς οἵ 
ἀἰδρίαν, ἀε! θοσγαῖο 561{-ϑοο κί," Νοαπά.) [ἰ 
ἃ5 Ὀδεη σοπηδγκοὰ [Πδἱ “186 ῥγὰδ οὗ 11 " Ὁ, 

ἃ5 1 “γετο, ρῥγο)εςϊοὰ ουϊνγατά, δπὰ 5εῖ ἴῃ ἃ 



Υ. τὴ, 18.] 

17 Απὰ τῆς νγνογ]ὰ ρδββεῖῃ ΔΨΆΥ, 
ἀηά τῆε ἰωυβὲ τῃοτεοῦ: υῖ ἢς τῇδῖ 
ἀοεῖῃ τῆς νν}}] οὗ (σοά δοϊάδιςἢ ἔοτ ὄνοσ. 

τιδίε τὶ] ἔγαπιοννοσὶς ἰη (Π6 κογβθουβ ἀδϑοτὶρ- 
ἤοη οὗ ἴπ6 ““Τεγο δ 56᾽} οὐὗἨ ΒΔΌΥΪΟΠ ἴῃ 
Ἄρος. ΧΥΙΙ. 11--14--Οη ἴδοϑο ἰῆγοο δηί!- 
δριΠΔ] ρποῖρῖε5. ὁ ὙΠΟ Ἰυδῖ οὗ 1πΠ6 ἢβοσἢ 
δας ἴθ ἰυσῖ οὗ 1Π6 Θγεβ ἃ5 ἃ 5.116 ἔοττῃ οὗ 
ἰἰβο, δπὰ διίδίηβ ἰἴ8 οὐϊπιϊπδίϊΐοη ἰῇ [πὸ 
ὑτἀθ οὗ 116 (Ὀ υβίοτα). “861 [οὔπ ἰπάϊ- 
οδΐοες. ἰἤσθθ Ϊ4] ἔοιτῃϑ, ππάοσῦ νυ ῃϊοἢ [6 
ΜΌΓΪΥ ϑρίγιξ ΒΟ ἢὸ διίδοκϑ ἰ5 τενθαϊοὰ : 
(1) Ἑλπι8] ἀδθβιγεβ, (2) ἀεβῖτος ἀυναϊζεηθα ἴῃ [ἢ 
50}}1 ὉῪ 16 ΟὈ]οςῖ5 οὗἉ 5σῃΐξ, (3) νϑπίΥ, ἰονο οὗ 
ἐεία!, ἀοὶ! ογαῖς 56} [-ϑϑεκιηρ. ἼΠυ5, 54 {ἰσξοξῖίΟη 
οἵ 5εη50.] ἀεϑίτοβ, ον οὗ ρἰδαϑιιγοβ, δηὰ ὑγιάθ, 
ἅτε {86 (ὮΓΕδ ὈΓΏΓΙΡΑΙ ἔοιτῃβ οὗ {πὸ ννου]άϊγ 
ϑρὶ Πξ, Βετὰ ϑ κηδιΖοὰ Ὀγ 81 [οπ᾽" (Νεδηάο). 
ΟΥ̓ 8]1] τηαι 45 Ὀδθὴ νυττἔδη οὐ [ἢ15 υϑῖβο, [ἢγοΘ 
ΡάσβαμῈ5 ΤΥ ὕὑε 5εἰεςίοα ἔργ σοίεγθησα : ΟΠΘ, 
ἁποῦ [86 τηοοῖ υἱνϊὰ δηά ἰηϊογεϑίπρ οὗ 
δΔηςσίεηί {ποοϊ συ, αἰπιοσῖ 4 ἰτοδῦβξε οὐ [Π6 
ὙΠ οἷο συ )]εςῖ, δηα 5ρδϑοῖδ!Υ οἡ πὸ Ἰυσὲ οὗ ἴδε 
ἐγδ5, ἴῃ δ8ϑὲ Αὐυρυϑκῖ. (' (οηξεβ5.᾽ Χ. 35); δῃ- 
οἴδετ, νδίυα ὉΪ6 Ὁ 1185 δρρ]οδίίοη ἴο ουὖὗ 
Ιοτὰἰς τΠτοοξο]ὰ Τοεπιρίδιϊοῃ, ἴῃ Ὁγ Μη] Οη 
16 Τεπιρίδεϊοη,᾽ ρΡρ. όο---8ὃς, 86: ἴδε [Ὠϊτά, 
Βοβϑιεῖ, " Τ γαῖϊϊέ ἀς ἷὰ (οποιυρίβοεηςο--- ἔΧροβ. 
ἀε τ [οδπῃ. 3]. 1ς. 17. 

18 ποῦ ΣΟΙ 086 ῬΑΌΒΟΣΙ, πῦ ΓΣΌΣΩ 
ἴλο νοσϊά 41 15. [8ε6 Αἀάαϊξοπα! Νοίε.] 

170:. Απᾶ 1:9 Μοσ]ά 168 Ρδβδκβῖπα ὍΨΥ, 
διὰ 1): 09 1π8ὲ οΟΥ 1. Εοτ ἐπ ὁγ, 
8:5 Οἢ ᾧ. 8 πῷγα. ὙὍὙ8Πὸ τδουρῃξ οἱ τῆς 
ῥαιμηρ ὧγ ΟΥ̓ ἴῃς τνοτ]β βῃμτηρ 5οθηθ ἰΑΥ 
ὙΕΙ͂ ἀδερ ἴῃ ἴδε πεατί οὗ ρῥγπη γε ΟἾ5- 
τἰλην (εἶ. τ Οονγ. νἱῖ. 41). ΑΙ ΒίμοΣ βρι πίβ, 
τρύθοά, τεσὰγ ἴο (ἢ 5 ἴῃ {πο6ῚῪ ἰγυεϑῖ τηοπηθηῖβ. 
τε Οοεῖδο, παῖ “ὁ ραραπ ἰῇ Οῃηβίεπάοπι," 
εὔεά, "" }) ὲὶε Οεΐταΐ ἀϊειεν εξ πέγχεδὲ; υπὰ 
ἰδ τησοῆϊα παῖς ἢ πη πϊξ ἀδὴ Ὀεβοδηίρεη, 
Ἧ25 Ὀϊοϊρεηθ Μετ Δ πῖσϑε 5ἰπα." “ΤΠ 
“αδίοη δ ἐδε «υογἰά ρα σε ἀαυαγ; δπὰ 1 
ψουὰ ἰδίῃ ΟσΟΌΡΥ ταγϑεϊξ ΟὨΪγ ἢ} πὸ 
διά" ((Α ΡΒτεποῦ ΟπἸΐς οὐ Οὐοείδε.᾽ 
᾿ ΜΉΠΕΕΙΣ Ἀονίενν,, 4π. 1878, Ρ. 162). 
δ εὐττεηῖ οὗ τδϊηρθ ἰοπηρογαὶ ϑύγθθρβ 
δίοηξ - Ὀυῖ |ἰκὸ ἃ ἔγθθ οὐοῦ ἴμδῖ ϑἰγεαπὶ ἢδ5 
ΓΘ οὐγ [οτὰ [6505 ΟΠ γιϑ, Ηδ ν]]οϑὰ ἰο 
Ρίδπὶ ΗἸ πλϑο τ, 45 τ πσογο, οὐοῦ ἴΠὸ γίνου. Αὐτὸ 
γου τυρὶ δἰοὴρ ΌΥ ἴῃ6 οὐγτεπ ἡ 18Υ Ὠο]ὰ 
ὕροη [6 ννοοὰ. [οά5 ἴπ6 ἴον οὗ πὸ ννογὶ ἃ 
ΤΟΙ] γου δἰοηρ ἰῃ 118 σουγϑε ἡ [,ΑΥ μΠο]ά ὕροη 
ΟὨτϑὲ. Εοσ γου Ηδς Ὀεσδπιο τοπηροτγαὶ, πδΐ 
γοῖι τὶ Ὀδοοπηθ οἰοσηδὶ ; ἔοσ Ηδ ννᾷβ 50 
ποδὰς (ετηρογαὶ 85 ἴο σεπιδίῃ οἰεγηδὶ." (δῖ 
Αὐυριυκῖ. ἡ σμῤγα.) 

δὲμξ δὲ ἐδαΐ ἀοείῤ ἐδὲ «υἱ! 97 Οοὐ αὐἑάει 2 γ 
ἐγ) ὙΠ οτΟ ἰ5 51 ηξ δυϊβοιγ ἔοσ [Π6 υϑγῪ 
κι κιης δ ἀϊθοη ἱπ βοπὶο Εδίποιβ οὗ {86 1 δίῃ 
ΟΒυτςοΐ, ““ὄνεη ἃ5 Οοά 4]5ο δϑιήφί ἔοσ Ἔνογ." 
ΤΒβεν σὰ ραϑϑεῖὶ ἀναγ, δηὰ ἴπε ρίθδϑυσε τυ ΒΊ ἢ 

1. ἸΟΗΝ. 11. 
αι 6π|6 σὨ]άγθη, ἴὲ 8 [6 |Δϑ9ὲ 

τἴπλε : Δηἀ 48 γε ἢδλνε πεδγά τῃδῖ δητὶ- 
οἢγιϑὲ 5Π4}} σοηλθ, ὄνεῇ ποὺ ἂζε ἔπεσε 

μὰ5 ἴθ νυνου]αὰ ἔἴογ 115 οὐὈ͵οσξ 15 ἃ5 ὀνδπόβοθρηξ. 
85 [ῃαἴ οὈ]εςί. Βυξ “6 ῃο σοηξπιοβ ἀοϊης 
[86 ν1}} οὗ Οοά ᾽ 15 ““ ποῖ Δοοθββι 0]6 ἴο δαγ ὮῪ 
ΥἹοΙϑϑ465: ἔογ ἢἰπὶ ἀοαῖ ἢ ἄοεβ ποῖ οχὶϑῖ.Ὶ 
Ἦε ἰ5 ραγίδϊκοσ οὗ ἃ [ἴθ οὗ υῃομβδηρίηρ Βᾶρρὶ- 
Π655, ὙΒΙΟΝ 0011] ΟἿΥ δίϊδῖπ 1185 ςοπιρίεῖθ 
ἀονεϊορπιοηῖ ὑνμοη εἀγῖῃ, ἢ 115 116 δηά 
ΤΠ 65, 5}4}} βᾶνθ ραβϑοά ἀν" (Νοδηάε). 
4 Ἰοῖῃ ΤΥ Ὠοατί ἴο (πε εἰετηϊϊΥ οὗ Οοά, δηὰ 
ἴβοὺ 52]ῖ "ς εἴθσῃδὶ ἢ Ηἰπὶ᾽" (51 Αὐρ.). 

ΘΕΘΤΙΟΝ ΙΝ. ΙἸἱ, 18----,8. 

ΘΑ ΤὨ]άγεη 1 πᾶν ϑροκεοη οὗ ἴδ6 
ψοΥ 85 υηδθίάϊησ ομαγαςῖοσ. ΚνῸΪ, 115 
]αϑὲ ἤχοὰ ροποὰ ποὺν ἰ5, ἀπά 845 γὸὺ δᾶνθ 
μοαγτὰ οὗ Ἀπ. τίσι 5 ϑοϊοθη ργοάοϑιηδλι θὰ 
Θηΐγδησα ἀροη ἴῃς βίαρο οὗ Ὠἰβίοσυ, 50, 45 ἴΐ 
15, ΤΊΔΩΥ ΑΠΕΓΠ τϑίβ μαννα σοπὶς ἰηΐο οχἰβίθηςθ, 
δηὰ ἃῖ6ὸ πουν. ἔχοτῃ ψΒοπος νγὸ ῥγδσίοδ]ν 
Κηονν [δαὶ 1ζ ἴ5. (6 Ἰαϑὶ ρεοσίοά. ὙΒΕῪ νγθηὶ 
οι ἔγοπι ι.5, Ὀὰῖ ΠΟΥ νγοτὸ ποῖ οὗ υ95. Ηδά 
ΠΕΥ Ὀδδη οὗ τι5, ὨΙΟὮ (ΠΟΥ ννεγὸ ποῖ, {πεν 
ννουϊὰ ΤΠΟΓΔΙΠΪΥ Ππᾶνθ γοπΊ δ πο ΠΟΙ ΓΙ ΠΙΠΟΌΙΥ 
ὙΠ υ5. ὙΠΟΥ ννοηΐ οὐὧἱ δὲ πον τπῖρῆξ 
βῇῆονν οὔςὸ ἔοσ 8}1 παῖ ΠΟΥ ἀγὸ ποῖ 8]} οὗ ι18. 
γε οἡ [δ οἴποῦ ἢαηὰ ἢδανς ποϊδιηρ ἔγοπι Α πί]- 
ομβῖ : γ86 σΣΈΔΙΪΥ ἤν δηά ἢοϊὰ 4 ςἢγβϑηὶ 
ἔγοτι Ὁ γιϑὲ ἴῃ6 ΗοΟΪΥ Οἠς οὗ Οοά, δηά ςοη- 
ΒΟΠΙΘΠΕΥ Κπονν 41} [πᾶὶ γε περὰ ἵζῆονγ οἡ 
115. ΝῊΥ ἴδοη, τΈ τῆᾶγ θὲ δι:4, ἀο γου ντιῖε ὶ 
Ιπᾶνα ηοΐ ντιΐοη ἰο γουὺ Ὀδοδιιδο γε πᾶνα ποῖ 
Ἰδασηρεῖ δηὰ ἀο ποΐ κπονν {πο ἰγυῖῃ, Ὀὰὶ Ὀδοδιιθὸ 
γε Κπονν ἰξ, απὰ μδῖ πο [6 15 οὗ ἴπὸ Ὑ συ. 
Ἄο ἰ5 ἴπ6 Ἰἰᾶσ, π|655 να σοπορῖνο τὶ ἴο 6 
δ ννῇο ἀδηΐθβ ἴπαϊ [65115 15 (Ὡς Οἤπιϑ ἢ ὙΠῸ 
Απιςδγιδὶ 15 (ἢϊ5, ἴδ6 ἀθηϊοσ οὗ τ ΕΔΙΠΟΓ 
ἃπά {π6 ὅοῆ. Απηά σεπλεπηθεῦ Ἔὐογὺ ἀδηϊεγ οὗ 
{Π6 ϑοὴ δδίῃ ποῖ 6 Ἐδίμεσ, ἢ }6 ἢ6 Ψ ῃο 
ςοηΐξεθθεβ ἴῃς δοὴ δδῖῃ ἴΠ6 Εδίμογ 4]ῖϑο. Υὁ 
{Ποη---ἰἢαξ Ὑνῖ] ἢ γε οηςο ποασγὰ ἔτγοπι {ῃ6 
Ὀερίηπίηρ, ἰεΐ 1 δοιάθ ἰη γου---ἰξ τδαῖ νΠὶο ἢ 
γε δεοασᾷ, δηὰ ποίμίηρ οἶβο, δά 'ἰῃ γοιι, γδ 
ἴοο 514}} δ] ἰῃ ἴπῸ ϑοὴ δηὰ ἴῃ {ὴ6 Ῥαδΐδου. 
Δπηὰ ἴο ἐποουγάρο γοιῖι ἴο το Δ] η----ἰἢ]5 15 [Π6 
ΓοΟπλθα ψΏ]οἢ Ηδ ργχγοηηϊδοά, δἴοιτιαὶ [1δ, 
Πεθα (πηρβ (μὲ ργοοθάθ 1 μᾶνὸ νυυϊτθη ἴο 

γου, ςοηροιτίηρ ἴθοδα γῆ ννουὰ ἀεοεῖνο 
γου. Απά γε---πε σἈτί5πὶ νν δῖ ἢ γε πᾶνε Τποθ 
τοσείνοα δι 65 ἴῃ γου, δπὰ γε ἢανθ πὸ ἰδοκ ἴο 
πορὰ (δῖ ΔΠΥ ϑδυςἢ 85 1 σϑῃοιϊὰ 6 τοδομὶπρ 
γου, Ὀυΐ 85 Ηΐ σγίϑηι 15 γοιγ ἴθδομοῦ δηὰ 15 
ἔγιιθ, δηὰ 15 ποῖ ἃ ἴθ, δπὰ 85 1ἴἴ οηςθ ἰδυρῆϊ 
γοιι, 50 50.411] γε δϑιἀθ ἴῃ ἢ. Απὰ ποῦν, ἐθδῦ 
Ομδ5, ἃδίάἀθ ἴῃ Ηϊπι, ταὶ ννβοη Ἦρφδ Ὀδ τηδηϊ- 
[εβίθὶ νγὸ πΊΔΥ πᾶν Ὀοϊάποβθ, ἀπὰ ποῖ ὃ 
ϑῃασηθά Ὀεΐοσε Ηΐπὶ ἤθη Ηδ σοϊη65.᾽ 

18. Ζἐ"ἰε ερμάνεπ, ἐΐ ἐς δὲ ἰα ἈοῸΣ (ὥρα)] 
Ῥοσχίοά (χρώς, ἔπη6 ἴῃ τεΐεγεποε ἴο ἄμγα- 
4οπ, οἵ εργοποίορίεαί Σειροσσοη ; καιρός, Ὦτμο ἴῃ 
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42Ὁ 

ΓΊΔΩΥ ἈΠΕ ΓΙ; ψΠΟΓΘΌΥ νὰ Κποῖν 
τῆι [τ 15 τὴς ᾿Δ5ῖ {1π|6. 

Ι9 ΤΕΥ ννεπὲ οὐἱ ἔτοπι 8, δῖ 
{ΠΥ νεῖ τοῖ οὗ τι; ἔογ ἴξ τῆεγ 

τοίοσεμςθ ἴο ὄυεηί, ΟΥἨΎ δἐέσέογίεα! αὐαρίαἐίοη ; 
ὥρα, ἴἰπ|6 (ΒΈΠΕΓΑΙΙΥ Ὀτγεῖ) ἴῃ τεΐεγεηοθ ἴο 
,“χεά ἀαίε, ἙΠὨτοΠοΙ ΟΊ ΟΔ ΠΥ δβϑιρηθὰ Ἰπηῖξ οὗ 
Βυχπδη οὐ Ὠινίπθ ριγροϑο). [τ Μη] Ὀ6 οὔ- 
ϑεγνοά δογο, δβαῖη, ἴῃδϊ ννὸ αν “'ἃ γοοῖ Ὀθὶονν 
{Π6 5ἰγθδπι." ὙὍ[Ὲ σοπηθοζίοῃ [65 'ῃ 16 5ιὉ- 
βίδηςα οὗ ἴδε τποιρῃῖϊ. δὲ ]οῇη [85 Ὀδθη 
ϑροακίηρ οὗ 186 ἀγιτπρ ΌΥ οὗ ἴῃ6 τνοτ]ὰ. 
Ηδπος δὲ ρῥγοςδοάς ἴο ϑρεαὶς οὗ "{Π6 Ἰαϑῖ 
μουγ." «“Τδαξ ἰαϑῖ μουγ 15 ἰΙοῃρ; γοῖ 1[ἴ 15 [6 
λοι." ὙὝδε ““τοοῖ Ὀεΐονν ἴΠ6 5ἴγοδιι᾽, 5 ΚΘΘΗΪΥ 
56 ΟΥ̓ δὲ Αὐριβίηο: “ δοῖῖθ ταϊσῆξ ρτο- 
ὈΔΌΪ 5λγ---ἤονν 15. 1 ἴθ ἰαϑί τἰπ|θ, πὸ Ἰδϑῖ 
δου (Οογίδιη]Υ Αππς γιϑὲ πιυϑσὶ πγϑῖ σΟΠΊΘ, 
δηὰ {ποθὴ ἴῃ6 ἀδὺ οὐ [πἀρπιθηῖ. Ιοπη βὰν 
{ποεῖν (που 5: Ἰεσὲ ΓΠΟΥ μου] ὈΘΟΟΠῚΘ ΘοοΌΓΟ, 
δηὰ βδυρροβο ἰμαὶ 1 νγὰβ ποῖ ἴδε Ἰαϑδί ἤΟΙΙΓ, 
Ὀδοδιιϑο Απεςμηθέ ννᾶ5 ἴο σοπλο, δὲ δά, 
ν. 18---Οοὐὰ τμαὲ ἤουΓ δᾶνθ ΤΠΔΩΥ Απ|- 
Π γιϑίβ, 1 ὃ σνογὸ ποῖ ἴδ Ἰαϑὶ ἡ " (81 Αυρυβί. 
μ “γα; 1998.) 

Βθαχὰ)] Α ἰεβϑοη ἴδυρδὶ ὈΥ ΟΠ τισὶ ΠῚ πλβο] 
(Μαῖξ. χχίῖν. 24; ἰοῆη ν. 43, “" ἀποίδεγ ἢ ψΠῸ 
οὐ 504} σοπΊδ ἰῇ ἢ]5 Οὐ ὨΔΠΊ6.)) δηά ὈγΥ Ηἰ5 
Αροβίϊεβ (Αςἰβ χχ. 29, 30; 2 Τ εϑ55. 1). 2. (566 
ποῖο ποτε): ὦ Οοῦ. χί. 4: σἵ Τίπ. ἵν 1). 
απίεργ 1] ΤῊϊς ᾿νοτγὰ 15 δβο αἴθ] Υ ρου] Γ 

ἴο δὲ Ϊοῆη. ὙὍΠὲ ξεπεῦαὶ τ1ι56 οὗ ἀντγί (εοπῖγα) 
δΔηά {Πὸ τηϑδηιηρ οὗ ἴδε 5: Π. 1 Ατ]γ ἑοττηθα ννοτὰ 
ἀντίθεος (51 [υ5ϊ. Μ. “Ουκθί. οἱ Κδβρ.᾽ ᾳ. τοϑ, 
Ρ. 463) Ἰορδλὰ ἴο 6 σοποϊιϑίοη ἕπαξ [Π6 ἰογπὶ 
ΤΘΔΠ5 “ΔανΟΓΘΑΓΥ οὐ Μοβϑίαῃ." ὙΠὸ [ὸνν5 
ἀςανοα {ΠπΕΙΓ σοπορρέοη ἔγομῃ Τδη οἷ νἱ]. ἃς, 
ΜΠ. 2 ς, χὶ. 36 ; Εζεΐς. χχχνυ"].---ἶχ. ΤῊ παρ 
ὙᾺ5 ὈΓΟΌΔΟΌΪ ἐογπιοὰ ὈγΥ δὲ []οῆπ. [ἰ νγᾶβ5 
Ὀεϊϊονοὰ ὈΥ τμ6 [ἐν ἴπαξ Απιιςῆτίϑε ννουἹά 
ΔΌΡΘΑΙ ἱπητηδα φίοὶγ Ὀεΐοσγε ἴπ6ὸ δάνοπὶ οὗ 
Ομγϑῖ. (δὲὲ τσείεγεησε ἴῇΏ Οπιηπὶ δηὰ 
Βτοίϑοῃπ, 5. συ.) ΟΥ '᾿πῦ στ. 22, ἵν. 21; 2 
]Ιοῦη )η. Ουγ [νοτὰ πιοητοποὰ “" ρβουάο- 
ΟἸγιϑίβ 5. ἃ ορη (Μᾳῖξ. χχὶν. 24). δῖ 
ῬΑᾺ] μάνα ἃ 50]6πῚΠπ ΑΓ ἴο [6 ΕΓ 
Οδυγοῆεβ ῃοἢ δὲ [οθῃ πονν βρεοίδ!ν δά- 
ἀγοβθοά (Αςῖβ χχ. 29). δῖ ]οῆπ ϑανγ [ἢ656 
ΡΓΠοΙρΙΘ5 δηὰ (6 πιο ψγῆο Ἐπιοάιδα {π6πὶ ἴῃ 
α]] δοϊίοη, δπὰ [ἃ ννᾶ5 πη ᾿ἱπάϊσδίϊοη ἔργ Πἰπὶ 
ΟΥ̓ “πὸ ᾿αϑὲ ροτγοά." ὅ80 ἔδγ (ἢ τί ϑιίδης μδά 
ΟΠΪΥ ᾿ραγηξ ἴῃ βόπογαὶ ἴο ὀχρεςῖ π6 ρευϑοῃδὶ 
ἀΡρθάγδηςε οὗ οὔθ σγοδΐ Ἔπογ οὗ (τίσι, (Π6 
Απεροιγῖϑδε ()»γ}εὲ ῥαυε ῥεαγά δαὶ “πηογι 
εο»γ61 Ὁ). ἴπ ἢϊ5 Ἐρίϑι]ο δὲ [ἢ ρῖνθϑ ϑοϊθπηηῃ 
ὙνΑΓΠΙΠΡ {παῖ {ποθ ΠΟΓΘΙΟ5. ννῆο ἀθηϊοά τΠ6 
Οοά-Μδη ννεγὲ ποῖ πηθγεὶυ ρτοσιγβθοῦς οὗ Απίϊ- 
σἢγίδε, Ὀμὰξ ᾿πιρεγϑοηδίίοηβ οἵ 86 Απεςἢγί5- 
Ὠδη Ῥυποῖρ]6--τθαςἢ οὗ ἴπθηλ ἴῃ ἃ {γ16 βθη56 8ῃ 
Απτςοἢγσι. ὙΠῸ ἴοττ ἰ5 υϑεὰ ΟΥ̓ ΠΟ ΟἴΠΕΓ 
Βλοσε Ἡγιίοσ, ΌὈΥ δὲ [οἤῃ Ὠἰπηϑοὶ ΟΠΪΥ ἔνθ 
Εἰπιὲ5 (χα [ομη 13. χϑ, ἔνγῖσθ; 1ἰ, 22, ἷν. 3; 2 

Ι. Τ[ΟΗΝ. 1. 

π ἵπὸ ψογά. 

[ν. τῷ. 

Βλὰ Ὀδθῃ οὗ υ, {ΠΕ τγου]ά πὸ ὠγεῤὶ 
ἤανα σοπίπυεά νυν 5: δυῖ ἐδ 
τυεπὲὶ οἱ, τῇλι ΤΠΟῸῪ πλρῆϊς δε πιδάς 
πιληϊίεϑι τῆλ τΠ6Ὺ νγαγα ποῖ Δ]] οὗ ι8.- 

ἐνὶ 7), ἀῃὰ [παῖ ρθε βοδῖν ἴο σἤιδλγαοίετζε 
ΕΓΕΒΥ ἀδηγίηρ ἴῃ6 πολγηδίϊοη, Ῥϑγβοη, πὰ 

ἀϊξηῖν οἵ ΟἸγιδὲ ἃ5 σοά- Μάη. Απεςμηβι Β 
Κ86 τ᾽ ἢ5 5ριΠξ δηὰ ἰοδοῃίηρ ἰ5 ἃ Ἰ16 ρυτὸ 
δηὰ 5:π|ρῖ6. ὍΤῆε ομό ΑΠΕσ γῖϑῖ, ννἤοϑε σομηϊπῷ 
νγὰ5 ϑἰδπιροά ἱπῖο ἴῃς {ἰνίπρ ἰγδαϊτίοη οἱ [δε 
ΘΑΓΥ Οδμυγοῦ, δηά οὗ νυ ῇοπιὶ δοϊονοῦθ ἢλά 
ΠΟΟΘΒΘΑΓΪΥ “ὁ Ποαγα,,) 15 ΟἸΘΑΤΙΥ ἀἰἸπεπρι ϑῃδά 
ἴτῸΠιὶ ΠΊΔΩΥ ΠΟ ννΕγῈ ΔΙγοδαΥ [πῃ Οχίσίθηςδ, 
πα ννεσὸ οἸοβοὶΥ σοημεοίεα νυ Ὠϊτι ἴῃ βριπὶ 
(1 [ὁ δῃ ἰἰ. 18, 22, 26, ἴν. 3, 6; ἃ Ϊοβῃ υ. 7). 
ΡΥΟΡΔΌΪΙΥ δὲ Τοΐη Ἔδχροοεϊθὰ τὴ6 οδιεῖ Απί!- 
ογχιϑῖ, (Π6 ““ τῃοοϊορίςδὶ δηϊδροηὶβί οὗ Οἢηβί," 
Ὀεοίογε {μ6 Ῥογβοηᾷὶ Αἄνθηϊ. [π 2 ΤΉ 655 ἢ, 
6 βηὰ {Π6 54π|6 ἰάθα οὗ ἃ βἰηρυϊαν ἐπάϊεάμαὶ 
οὗ ρὑτε-σπληθηῖ ννςκθάηθϑβ, νν ἢ} }6 δὲ Ῥδὰ] ἀοε5 
ποῖ 64}} Π6 “Μδῃ οἵ 81π᾽ Απεςθηϑί. [56 
ποῖθ οἡ 2 Τ655. 11. 2.71 [ἢ {Π6 Αρος. νΥῈ δᾶτγε 
ἃ ἀο!ποαϊίοη οὗ δη “ἰδ γίσεαπ ροαυεγ (ΧΜ.--- 
ΧΥΠ].); ἴῃ δῖ ῬΑ] ἀπά ἴῃ δ: [οῃπ᾿5 Ερρ. οὔ δε 
εἰ οχί πηοι 5 “Μη εῤγίσίαπ βεγεοπ." (ΗΠ. Μοπ, 
“ἼΠΡΟ]. Ννοτκϑ," ς ς 2.) 
οι θ Ὁ }} ὙΒΕΙῸ 15 βο θη" Υ δηὰ εἰεναίϊοη 

1 ἀδηοῖοβ 4 5οϊθπιμ γράθθ- 
Εποὰ ὀπίγαπος οὗ ΔΠῪ στοδῖ πηθββοηρεγ οἵ σοί, 
ΟΥ τορι ϑβοηϊδίιννο οἵ δὴ ἰάδσβα, τρορ (ἢ6 5ἰᾶβὲ 
οὗ Ὠἰδίοσγ. [{ ἰ5 186 αἰπιοϑβὲ ἐεεφπέοαί ἴοτπι ἰο 
ΘΟ τιϑι 5 ἀρρεατίηρ ((σοβρεὶ, ἱν. ἂς, χἰϊὶ 27. 
ΟΕ, Μαῖϊ. χ. 34, 35, χὶ. 2; [ὑὑΚὸ υἱῖ. 20, ΧυΪ,. 
240, οὗ [6 Κίηράοπι οὗ Οοά). Ἠδεηος, ἵΐ 
ΔρῃΪ Θὰ ἴο 16 Μδη οὗ δίῃ οσ᾽ Απεςἢγίϑί, δὶ 
ννεὶ} Ὀγίπρϑ οὐξ ἴῃς ῥαγοίν οὗ Οἢγίσί. (ἱ, 
10ἢη ν. 43.) Χ. 8; 2 (ὐοτ. ΧΙ. 4; 2 1655. 1. 3. 
866 ΤΟΤῸ Θϑρθοδ! ]γ ποῖδ5 οὐ πὸ εἰαθογαίε 
Ῥάγοάγ οὗ Ομγιδὶ ὉΥ ἴῆε Μδῃ οἵἉ 51η. 

80 ΠΟῪ] σογγεβροηάϊης ἴο Ὧ-: ἴῃ ἀ: γέ δατε 
ῥεαγά. 
ΤΔΗΥ δηλ ΟὨΣΙΒΌΒ ΔΤ6 1} οσὶδεθπο)] 

ΠΟΥ παν σοπιθ ᾿ηἴο οχἰβίθηςσο, δηὰ ἅτδ. 
Δαἀάιϊείομαὶ Νοίθ. [1 [ομη ἰν. 3.7] Οἱ ἔογ με 
(δοιυρῃῖ, δπὰ ἐπαῖ ΜῈ δροοίαὶ τείδγεποε (0 
ἘΡΠοβιια ἂπὰ ἴπ6Ὸ οἵμοσ Ομυτοδοβ οἵ 518 
Μίποσ, Αςἰβ χχ. 29, 3. (Μαῖὶ. χχίν. τ 
Νοίς {παῖ 81 [οὔη βρϑᾶκβ οὗ Α πειςγιβῖϑ ΠΕ 
ΤΊβοη ὉΡ : ἴογ ἴπδ ἱπιροτγίδῃος οὗ (ἢ15 45 ὑεάπηβ 
Ὄροη ἴδ6 ροϊοπιςδὶ οὐ]εοῖ οὗ 186 Ἐρίϑβι]ε, 588 
[πἰγοά. οἡ ἴμιε ροϊδπηῖοδὶ δϑρεοῖβ οὗ δὲ 0} 5 
ἢγϑὶ Ἐριβί!δ. 

19. {εν «ὑεπὶ οἱ ἥγονι 9] (Οἱ, “οὐδιῃ 
ὙῈΏΙΓἢ φυεης οἱ ἤγονι τα.,᾿ Α΄ χν. 24. 

Βαδ 807 ψΟΙΘ ποῦ οΥἩὨ 8, ΤῈΣ 1ἴ 
ὍΒΟΥ δὰ Ὀθθῃ οὗ π8, ὍΠὸγν ΜΟΙ] ά ἈΔΥ͂Θ 
σοαδπυθὰ ἩλῸῈ υ58. Οη ἐξ, ἀεποί!πε εἴη- 
ΡΠΔΌσΑΙΪΥ οτρίη ἔτοτῃ (ἢ6 ψεγυ σεηίτε 
Ἔββθῆςα οὗ δηυίίηρ, 5εὸ ποῖ οὐ 1 ΤΆαθ. 
ἱϊϊ. 6. ὙΠῸ πὸ ἀοεδὲ οἵ ἴδε Α. Ν. ἰ5. ὈεΙΕΓ 
ογηϊ θὰ, ὙΠῸ πιδδηϊηρ ἰ5, “" μβδὰ {πεν ὑεῖ 



γ. 209-23. 

20 Βυῖγε ἢαᾶνε δὴ υποζίοη ἔτοηι ἴῃς 
Ηοϊγ Οπε, ἀπὰ γε Κπονν 81] τῃϊρβ. 

21 1 Βανεὲ ποῖ τυγεῖθη ὑπο γουῦ 
δοοδιιδα γε Κπονν ποῖ τῆς ττυτῃ, δυϊ 
δεῦδιδα γε ἵζγπον 1, δηὰ τῇδ το ]ἴῈ 
15 οἴ τῆς τγυτἢ. 

22 ὟΝ ἰ5 ἃ ᾿ἴαγ διυξ ἢο τῆαϊ ἀ6- 

ἔτοπι 08, εὐδεῦ ἐδεῦ «ὑεγε ποί, ἴΠΟΥ τνου]ά 
βάτο οοηπἰπυοαὰ ἢ 0.5, ευδέορ ἐξδεγ «4 ποί.᾽" 
ΕἼΒΕΥ Μοῦ] σΟΓΙΔΊΏΪΥ πάν σοπίιημοαὰ σοπι- 
τουηίοη ὙΠ} υ5᾽ (Ηδπιποη). “866 ἔτοπι 
(δ (2 ΠΙΔΗΥ͂ 0 ἄγε ποΐ πὶ 1.5 Τόσεῖνὸ 
δδοιαηθηίβ ὙΠ ι.5.. (ΠΟῪ τοοοῖνο Βαρί5πὶ 
ἢ 5. (ΠΟΥ τοσεῖνο ἰῃ σοϊησηοη οὗὨ [Π6 γεΥῪ 
Δἰίαγ, δηὰ ἄγε ποΐ ἔτοπι ι.5" (μὲ σ“ωῤγα, 1699). 
δες Αἀάπίοηδὶ] Νοῖθ. 
δὲ 811] ἃτοὸ ποῦ οὗ πα (ΑἸίογά). 

20. γε δανε.. ὕγο»] δ᾽΄5 η1ῆ65 μανίῃρ' ΞοπΊθ- 
(ὑηρ τοοείνοά ἔγοπι δηοίβοσ, 85 115 δυῖΐδον δηὰ 
ἔινεῖ (Βγεϊβοδῃ.). 
ὉΠΟΙΟΣ ΟΥἹ ΟἿΣΊ 51] (χρῖσμα), 4] 5 νον 

ἴο ὥγμ δηὰ “πεεῤγισι. 5“ Ὑ8 ἅτε ποῖ οὗ λΔη- 
ὑολτισὶ γε δᾶνε ςἢγ5πὶ ἔτοπι ἴῃς Ογίϑί, τὴ6 
Ηοὶγ ϑδρίπε ργοςοοάϊηρ ἔγοπι ἴ6 ΗΟΙΥ Οπο." 
“ΤΠ βρ'πίυΔ] υποίϊίοη 185 ἴῃς ΗΟΙΥ͂ ϑδρὶπίἪι 
Ηϊπιθο "ἢ" (8ὲ Αὐρυκι.). ““ΤΒε ΗοἱΙγ ϑρίεϊξ 
Β ΟἸοά ἀπά 5 πεϊίοη δηὰ 5868] " (ϑ81 Αἴβδη, 
᾿ Ερίδί, 1. δά δεγαρ.᾽ " Ορρ. ϑορτηδί. ϑεϊεςῖ.᾽ 
Ἐδὰ Τῆΐο, γη68).. Εὸγ “ἴδε οἱἱ οἵ ΒΟΙΥ͂ 
οἰηἰπηοη  " (χρῖσ 0») 566 Εχοά. Χχχ. 2ς 
ΧΧ.; ΕἿΣ μα γα ; 546ᾳἅ. Οὐ ἀεποίοβ 
ἴδε Ηοῖγ δρίγτίξ ἴῃ ϑετρίυσθο. Ἐσπιδτκ {δὲ 
ϑγοδιὀμίοη οὗ οὐ δπὰ “γαπλίμεεμσε στ ἢ “|π- 
οὔεγίης (1«ενῖς. τ. 1χ).--ἴδο ,)ηαπβλίπεεπσς ἃ5 
5 πη οἰ ϊπηρ Δοςορίδοϊε ργάγεῦ ([κεντ. νἱ. 12; 
7οδη ἴχ. 31), οἱ 85 ἀδποῖηρ ἴδε δρέγὶ: οὗ Ἰου 
ἀπά (τεράοπη (5. 11. 12)---ἴο ἱπάϊςδις (μαΐ 5'π 
πὰ ἴμε ΗΟΪΥ ΟΠοβὲ ἃσγὸ πιιξυδ!γ Ἔχοϊυϑῖνε. 
δες Ηεηρϑὶ. οὐ “" ϑδςγῆοοβ, Ρ. 185.) Μὲ 
ΔῈ (μη ΞΔΠ5 45 δποϊηϊεὰ Ὀγ ἴθ ΗοΪγ ϑρίτιϊ 
(1 (ον. ᾿. δι; ςξ σ (ἴσο. χυϊ. 2). [Ἐ βῃου!ὰ 
ὃς ποίϊορά τπδὲ νη ΐ]6 81 Ἰομῃ ἀοεβ ποῖ μετ 
ποπιοη ἴδε ΗΟΙΪΥ Οδοκβὶ ἀϊγοςιῖγ, δ Ὀερίπ8 
ἴῃς βυδ)εςὶ 'ἴπ ἃ ἔογπι ρεου δεῖν Ηἰ8 οὐνῃ. Εὸτγ 
ἴ 5 σοτηπιοη τυ Ἀἰπι, Ὀδέοτο ἰηἰγοάυςίης 
50Π)5 γτολὶ ἰορίςβ8, ἴο ρτϑραγο ἰῃ6 ννᾶὺ ὈΥ̓͂ 41}υ- 
ὅγε ὨΙπί5, ἀοἰςδίεὶν δίνης τουπά ἃ ϑβιδ]οςϊ 
ὙΠΟ 5 ἴο Ὀ6 τῆοτο ΓΪΥ μδηάϊ]οά ρῥγεβεηί]γ. 
ΒΕ. χ. “ἴῃς δῖ ἔτοπι Οοά," ἐπεγοάμοεεά τ οῦη 
". 29, 15 ἐχβαπάεαά 11}. 9; ““ ςοηβάφηςο᾽" ἐπέγο- 
ἐμοεά Ὦϊ. 21 Β ἐχρῥαπάεά ν. τ4. ΤὮΘ 5υπιροὶ!- 
Οἱ ειοίίος ἴῃ [5 ῥίδος ἰβ ἃ ὑγοϊυάε ἴο πε 
ἔεσ πηυϑὶς οὗ ἐπε Κεπὶ, Ογεαίον δρίγίδς, ἱπέγα 
Π, 24. ν. 13. γ. 6. ““ΑΠΈΓγϑὶ 5411 ποῖ ἰδ Ὺ 
δὶς ἱπτηρ δαπάὰ ὑροὴ γου. Υου δᾶνθ 
ἀηὰ μοϊὰ ς γί ἔγοπι ( γιϑῖ, ἔπ εἰς οὗ 186 
Ηοῖγ Οιοϑι." ΓΗδποο οἢγίςι τνᾶβ υϑοά δ ἃ 
γῶν ΟΑεῪ ρεσοα ἴῃ ςοπηοοϊοη τῖτ Ὀαρ ϊσπὶ 

ςοηπβιπμδίίοη. Βίηρδαπι, “Απτ4υ}165,᾽ 1. 
462, 414. ὍΣ) 

“ἀν Ηοΐγ Οπε) 1.6. Οδυσε, δεοοσάϊης ἴο Νεῖν 

γαυ Ὑω:1.--- ΜΝ ον ΙΝ, 

1. ἸΟΗΝ. 11. 
ηἰθῖἢ παῖ [6515 15 τῆς ΟὨγιβε ἡ Ης 
18. Δ τς ἢγίϑ, τλδῖ ἀςηϊθῖῃ τὰς Εδιπεῦ 
δηὰ τῆς ϑοη. 

22 ὉΝΒοβοενεῦ ἀεηίεῖῃ τῃε ὅοη, 
δε 8β4πιε πδῖῃ ποῖ τῆς Εδίμεγ: [μὲ] 
ῥὲ ἐῤαὶ πεἐποιυίεάσει ἐῤε δοη βαΐίῤ 
ἐδ  αιδεν αἰτο. 

--ν 

Τοκίδιηθηϊ ὑϑᾶρο, Οἵ. Μαῖκ ἱ. 24; [υυκὸ 1. 
45, ἵν. 24: Αοῖβ ἢ. χ4: Κον. 111. 7. 
γε ἄποευ αἱ εὐἰης ἘἈοίεγοηοο οὗ υμοχε οι 

ἴο [οῦπ χῖν. δό. [τ πιϑὲ Ὀ6 σεπιοπηθογοὰ 
[πὲ “είοπες δῃὰ γευεία!οη τὸ ἴνο ἀϊβογθης 

ἤοτοβ. ὙΠῈ Αροβί|εἶβ Δϑϑθογίοη ροἰπίβ ἴο 
τς ϑανίουτ᾽5 ργοπιῖϑε, δηά, |1κὸ 1ΐ, 15 "πιὰ 
ἴο {6 ἰλδξῖ. Εοσς δὲ Ιοἕπ, ἰῃ [15 ἱπβρίγοά 
νυ θηρβ, ἴμοτο 8 ποίμϊπςξ 'ἴπ ἴδε νὰὺ οὗ 
“ἐπνοτῖς, ἀονῖςο, κπονίθάρε, οὐ νυϊϑάοχι ᾽ οὐυΐ- 
5ιἀ6 1Π6 πιαγρίῃ οὐ Οοάβ κἰηξάοπι. 

ΔΊ]. ΤἌὝΠο Ἑςοηποοίίΐοη ΠΕΙῸ 15 δ ρρ] ο ὈΥ̓͂ ἃπ 
οδ]οςτίοη, νυ ἢ οςσουτβ ἴο 81 [ομη 5 τηϊπὰ 85 
ΚΕΙ͂ ἰο 6 ἔε]: ὉγΥ ἴποϑε ἴο ννβοπὶ ἢς νντοΐδ. 
“1 νψὸ ἴπ}5 τοα]1Ζ6 οὖν 1, ογαὰβ Ργοπηῖϑθ, Τὸ - 
ςογάρά ἴῃ ἰμ6 Οοβροὶ, δηὰ Κπονν 11] 1μίηρ5, 
ΨῊΥ ἀο γου ψϊεὶ Νοῖ Ὀδοᾶυβε γου πᾶνε 
ποῖ Ἰεδγυπθά, οὐ ἀο ποῖ κηον ἴῃὸ ἱγυῖῃ, δὰ 
7υϑῖ Ὀεσδυβὲ γου κπονν [Ὁ "ἢ 
18 ΘΟΥ̓ΘΣΥῪ 1106 185 ποῦ οὗὨἨ ᾽86 ἜΣΏΡΣ. 

1 [25 Ὀδθη βιρεοβῖοα τμδὶ 1ῃ6 ὅτι, [τς 
τοροαίοὰ ἴῃ [ῃ15 δῃμογξ νεῖβθθ, ἰ5 ἴπδί οἵ 
υοϊδιίΊοη. (ΤὨε ᾳυοϊαςίοηδὶ ὅτι {τι γεοδα. 
ἐξω») 15 ἔτοαυθηῖ ἴῃ δὲ Μαγκ. 1). 21, 
χυϊ. 11.) “1 πᾶν ποὲ ψυυτίεη ἐῤῥ---ἰ γε 
Κπονν ποῖ ἰδὲ {τυ  --ὐ 2δὲ.-τγὸ Κηονν 
ἴ '--παηὰ ἐδὲς ἤη8]]γ .---- ΟΥΟΓῪ 116 15 ποῖ ἔτῸ πὰ 
ἴδ {τυ ῖ}.᾽" [Ὁ πιᾶὺ Ὁε ποῖεα ἴπδὲ δὲ [0 π᾿ 5 
βἴογηϊυ ϑόύεσο υἱενν οὗ γι ἢ πηδῖκο5 ἰδ οετδιη 
[δὲ ἢ6 νου ἢανα ϑῃγυηϊς ἢ Ποῦτοσ ΠΌΤ 
(6 πιδηυξδοΐατο οἵ ἀϊδοοῦγϑθεβ ἀγαπιδί  Δ}} 
Ρυξ ἰπ ἐπ πιουτὴ οὗ οὖν Ἰογὰ, οτ᾽ ΠΠῸΠῚ ΔΗΥ͂ 
ἔαϊ56 οἵ μἰ]γ-ςοἸ]ουτοά τερτεϑοηϊδίίοπ οἵ Η!5 
νόσκ. Οἵ. Αρος. ΧΧΙ͂Ι. 1ς. 

Οὗ 89 Τσχαῖῃ. Οὗ 1. τὸ ἢ Οο5- 
Ρεὶ, χν. 27. 

Δ. ὙΜΈΏΟ 18 ἴὴ 114 Υ, Ὀπὺ ἄζς. 
Ἐὴ[6ΠὋἜ6 ΑΔΔΙΟΩΣΙ δῦ 18. 0818, 806 ὑὕδδῦ 

ἀοπιοῦ Ὅ8η9 ῬΑΊΒΟΣ δηά 0 801. 
09 11ῶΣ. “" Θοιῃοί ΠΡ ΠΊΟΓΟ 15 τιϑδηΐ ἴδδτι 

ἃ Ἰϊατ. ὙΠ οοπίεχὶ ἰοᾶνοβ ἢὸ ἀοιδὶ {παῖ 
86 114γ᾽ 15 16 δάση ψἱ ἴῃ6 ΑπΕςἢ τσὶ 20]- 
ἰοννίης " (ΒΡ Μιάαϊείΐοῃ, ρΡ. 440). 

ἐῥαὶ ὕει ἐς ἐδ. Οῤγ] "9 οδὰ5 8δᾶ5 οὔθ 
βιρηϊβοδίίοη, ΟΠ γῖδὲ δηοίμογ: τβουξῇ |εβὺ5 
Ομπβὲ οὖν ϑαυΐοιυσ 15 οὔθ, |ζἪεϑ8ὺ5 ἰ8 Ηϊς 
ΡΓΟΡΟΙ Ὡᾶηθ. Α5 Μοβεβ, ΕἸ145, Αγδθδπι, ἰ5 
ςΔ)]1οὰ δας ὈΥ̓ Πὶβ οὐνῆ Πᾶπλε, 50 οὖζ [οτγὰ 
[]6δὺ5 [45 (μαΐὶ ἃ5 Ηἰβ5 οὐγῇ Ῥγορϑὺ πᾶπιὸ: δυῖ 
ΟἸ τσὶ ᾿ς 186 πᾶπηο οὗ Η!5 οῇος5." (51 Αὐυριυῖ, 
μέ “ωῤγα, 2002.) 

48. Τδε νογὰς Ὀγδοϊκοϊοα ἴῃ ἁ. Ν. βῃουϊά 
δὲ χείδϊποὰ πεγὲ ἴοὸσ {πνῸ τεάϑοηβ.Ό (1) ΤΠ 

Χ 

521 
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24 1,εἴ τῆλῖ τπεγεΐοτα δϑϊάς ἴῃ γου, 
νυ ἰσἢ γε ἢᾶνςε Πολγά ἔγοπι ἴῃς Ὀερίη- 
πίηρ. [{{ τῆὰῖ νος γε ἢᾶνα πελγά 
ἔτοπι ἴδε Ὀερίππίηρ, 5}411] τγεπηδὶπ ἴῃ 
γοιι, γε αἶϑο 5}4}} σοητίπιις ἱπ τῆς 
ϑοη, δηά ἰη τῆς Ελίδογ. 

2ς Απά {ἢ ϊ8 18 τῆς ρῥγοπλ86 τῃδῖ ἢς 
Βαῖῆ ῥγοπμίββά ιι8, ευδη εἴεγηδὶ ἰϊ6. 

26 ἼΠεβς ἐῤίπρε ανα 1 νυυτδη 

τοροηάογδησε οὗ νυ 1Ππ65568, Ὁποῖ4]5 πὰ οἴμοῦ 
Μϑ95. (Α, Β, 6, δὲ, (οα. Απναΐ.). (2) ΤΟ 
δοοογάδησο ἢ 81 [οδπ᾽ 5 δίγ]θ, νγῆο ἀοἸ ρ ἢ 5 
ἴῃ τοροδίϊηρ ἢ15 ννεῖρ τ οδὲ ΓΠου ἢ 5 ἴῃ οπα 
Ρδου αν ἔογπι, ἐ.ε. τϑὶ δουέυεῖν, ἸΠΘΠ πέχα- 
ἐϊυείν (ἰ. ς, 8, 1. 4, 1, 6, ἰν. 2, 3) ό, 7.) 8) 
ν. 12). 

829 ὕὉπδὶ ΟοΟμζοββοῦρβ [80 βοπ, ἄζς.] 
Μοάστγῃ Ἐ αἰοπα] πηι ἀπὰ (Π6 950- δ᾽] οα “ϑρίσγι- 
ἴυ4] ΡΠΠΟΘορηγ᾽’ οὗ Ιεἶϑπι ἂτὸ ῥσγοοίβ ποῖ 
655 {γῸΪΥ ἴμδη [υἀλίοπι οὗ (6 ἴγυ ἢ οὗ (ἢ 5 
ογᾶςοϊθ. ὙΔεθε ϑγϑίθπιϑ, ὀχροιπάθὰ ψἱἢ 
τουςπίηρς, οἰοαιδηος πὰ σοπϑιυπιπιαῖο ΔὈΠΥ, 
ἄδβιγο ἴο ρῖνθ τῷ ἴδ6 Ὠἰδίοτίςα] ΓΟ γίϑι, δηά 
ἴο εἰϊπρ ἴο ἴΠ6 ἸΙάρα οὗ ἐῤε ἔαΐίδεγ. ἴῃ ᾿ςοπη- 
του ΜΠ [υἀδί5π), ἘΠΟΥ τεὐεςὶ [ῆ6 νγοσϑῆϊρ 
οὗ ΟἸγϑῖ, ῥζοίοβθοα υ οὐκ οὗ σενόγοποθ ἔοσ 
186 Βαΐπεσ, Βιυῖΐῖ, ΌΥ ἃ ὨρΟΟβΘΑΓΥ ρτοςθβ5 οὗ 
του, [86 ταϊοπδὶ θὲ δηὰ ϑρί γιτιιδὶ ὅς. ῃοοΪ9 
ΔΥῸ σΟΠΘΙΔΏΓΠΥ Ὀοῖηρ ὐυϑογθθα ἴῃ δἰποίϑηλ οὐ 
Ρδηϊπεῖθῃ. Οοά, οφρροβθὰ ἴο Οπγϑῖ, ἰ5 ποῖ 
(86 Βδῖποσ, (ῃ6 Ἰινίης Οοὰ ; δ ὈδοοπΊθβ 
ἃ πιεοίδρῃγϑιὶςαὶ δὈὐπιγδοίϊίοη, δἰξοσγηδίεϊυ 6Χ- 
Ραπάρά ᾿πίο ἴδε πηοηῃϑβίγοιβ σοὰ ννῆο 15 ]}, 
οὐ ἀϊυϊοι ᾿πῖο [Π6 βἤδάονυ σοὰ Ψῆο 15 ἢὩο- 
τηρ. νΏΒεη Νοϊϊαϊγε, γαρὶ ἱπῖο ᾿ῃΟΠΊ θη ΔΓῪ 
ΘητΠι5145πὶ ὉῪ ἃ βϑυιπϑεῖ προ [Π6 Α1ρ5, ἐχοϊαϊ πιά 
“ (οά {πὸ ΕΔΙΠΟΓ ! 1 δάοτο Τ}66,᾽" δηά ἴΠρη, 
ἃ5 1 δϑῃδπιεὶ, δά ἀρὰ ἃ ἀἰβοϊδιπηοσ οὗἨ νγογβῆϊρ 
οὗ {π6 δοη, δὸ ἔτη ϑῃθά, ἡοννενοῦ ἀπ} ΠΠΡΊΥ, 
οὔθ ΟἴδοΥ οχοπιρ  βοδίίοη “ὁ (Πϊ5 ἰοχί. [{ 
5 {ῃ6 οχργθδϑίοη οἵ ἔστι Οἢ χείλη ὙΠεΙ5Πὶ 
ἀϑδϊηϑὲ [υὐδί5πι, [)εῖσπι, δηὰ Μαβμοπιηηοάδη- 
ἰστη. (Οἵ. Ἔβρϑοῖδ! γ ἴ86 ᾿πουρ δ ἴῃ χ Ῥεῖ, '. 21. 

2ῶ4. Ἐπδὺ ἩΒΊ1Ο. γ͵θὺ Ὠοδχάὰ ΥσΟΣ ὑ896 
Ὀοσκίδεηίΐπξ Ἰοὺ Ὁ ΔΌ140 15 γὙοῦ; 17 τ᾽ δῖ 
ἩἘΟῚ γθ9 Ὠθᾶχα ἔσο 1.6 ὈΘΑΊΠΒΙπΑ 
ΔΌΪΙΔΟ π ΤΟΙ, γὺὺ 8180 8588]1 ΔΌ1Δ9 15 
19 ΒοπῃΒ δῃὰ 18 ὃ8ο ῬΑΒΟΣ. 

ἴπ {πὸ Α. Υ. ννὸ ἴανὸ ἴἤτοο ἀἔἔδιοης νος 
(αὐϊάε, γεριαΐπ, σοπεημ6) ἴου [6 βᾶπιὸ Οτρεὶς 
ψνογά. Οη “δ! 6) 9566 ποΐθ “σὥγα, υ. 6. 
ΔΌϊάἀΘθ 15 ἴ80 Βοπ. Το {ΠΥ οῤαηππὶς ἰάρα 
--ἰἴὰ ἴδ δὸῃ (χίν. 19, 20, ΧΥ͂. 4, 7: 1 Ϊοῆη 
1], ς,) 6, 24, 28, 11ἰ.. 24, ν. 20), 15 450 1ΓῸΪγ 
Ῥαμῖϊιο. 866 οἡ πὸ »πηγεφεαί ταοαπῖπρ οὗ ἐν, 
Ποῖ Οὔ 1 Τἢ655. ἴ. Σ, δπὰ Ἀόοπι. υἱϊ. χα (11|. 
146 δῃὰ 707). (ΟἿ. αἷϑο σ Ρεί. νυ. 14. 

28. Απάὰ (ἴο οποουγαρο) δμδ18 18 ὑδ9 
ῬΥΤΟΙΩΙΒΘ ὕὉπαῦ Ἠδρ υχοχῖπδϑθάᾶ πΜ, ΘΥΘΕ 
4829 ΘἕοΟΙΠΔΙ 1176. 

δὲ] ϑ8ε6 οἱ. ς. 

Ι. ΤΟΗΝ. 11. [ν. 24--:27. 

υπῖο γοι σοποογηϊηρ τΠδπὶ τῆδῖ 6- 
ἄυςε γου. 

27 Βυῖ {δε δηοίπτιηρ σβὶςῃ γε 
ἢδνε τγεςεϊνεὰ οὗ πηι ΔὈ!ἀεῖἢ ἴῃ γου, 
ΔΠη4 γε πεεά ποῖ τπδῖ ΔΠΥ τηδη τελο ἢ 
γου : δυῖ 245 ἴῆε ϑ8δ4πὶς δποἰπιϊηρ 
τεδοποῖῃ γοι οὐ 411] τῆϊηρβ, δηὰ 15 
{γαῖ ΔΠπά 15 πο 116, ἀπ Ἔνθ 45 ἴζ πδῖῇῃ 
τλιρῆϊ γοιι, γα 5}4]] δοϊάς ἱπ ' ἢϊπι. 

ἐδε ῥγορι 6] 866 οἡ ἱ. 4 (ἴ[86 ψογὰ εὐὰαγ- 
γέλιον Οσουγβ πούνἤοτα ἴῃ δ1 [0}πη). 

110 ΘΌΘΣΙΔΙ 1170. ΕῸΓ (πὸ δοζιι5. δοῖὸ 
85 “ὁ Δῃ ΔρΡΡΟΒΙΓΙΟΩ ΠΟΙ Ρτο οηἀθὰ ἴῃ ἃ γοίδεῖτο 
αἶδιι56,᾽) 5866. ΨνΊποΥ, Ὁ. ςς2. 

260. Τδειε ἐῤίη νι] ἰ.ε. ἸΒοθα τυ ἢ δῸ δ6- 
ἴογθ. 866 ποΐϑ οῃ ὶ. 4. 

ἐδεγε ἐδαὶ ράμες γομ}] 816 ΟΣ τα α1θ8 ἀ- 
ἴηξκ γοῦ. ΟΕ 1]. 8. 

ΑἹ. Απὰ γο-ἴ) ποῖον ἩΒΊΘΝ γὙ99 
Τοοοῖνϑοάα ὕσζσο) μὰ ΔΌΙΔΟΙΝ 1 γοῦ, 

διά γ9 ὨΔΥ͂Θ ΠΟ πθ0ᾶ ὕπδῦὺ ΔῺΥ 8 Ὧ0 
ΟδΟΒΊΣα γυὰ; πὶ 8δ8 ΗΝ Ὁποῖος 18 
Φοδοιρίηκ γὙ0Ὁ ΟΟΠΘΟΘΣΗΙΠΚ 811 Ὁ᾿δ 1: κι, 
διά 15 ὕστιθ, 8) 16 ποῦ ἃ 110, Διά 88 
10 Τλκαν γοη, 80 Β88]11] γ9 δΔιΌ180 18 
Ἠϊτ. 

ἨΙΔα ποῖοι οὐ οὐγίσηι, 1.6. 18 Ηοἱτ 
ϑρίτιε (Αἰμᾶπα5.). ἔογ ἔπε βίγεπρῈῃ ἀπά ἰοῦ 
οὗ 1015 οἴ. Ῥϑ5, χοῖῖ. το. “" ΤῸ 5ΔΠ|6 ΠΟΙ ΠΡ ἡ 
(Α.Ν.) (τὸ αὐτὸ χρῖσμα) (Α, Β, δἀρρτοτεὰ 
Ὀγ Βεοηξεὶ, ΓῦςκΚο, Ηυΐπεγ, 1, ηλαπη, Βρ 
ὙΝογάϑυνου ἢ). 80 πιοίοα ὈΥ 81 Αἴδιδηδς. 
(' Εριϑῖ. 1. δά ϑογαρ.᾽ 22). Η15 Ὁποῖῖοπ (τὸ 
αὐτοῦ χρῖσμα) ((, δὲ) (οά. Απιιαῖ. (μπεξο 
ἐἾμ4), ἀρρτονοὰ ΌὈΥ ΤΊβοῃ. δπὰ Ἀείσῆθ. ΤῸ 
Ἰλέϊον οὐιες σίνοβ 16 ΣΟ] οννίπρ τελϑοῦς ἴῃ [5 
ἔἄνοιυτ. 

ϊ. Τἢε νογὰ Ηὶ 15 οὗ ἱπιροτίδηος πη [ἢ 
Ατρυπιεηῖ. [τ ὈΠηρδ οὐΐ (Π6 οἰοδοΥ οὗ ἴδε 
πηςτίοη 45 δέυΐπε. 

ἷ. ὙΠ τλυκοὰ δάνδησθ οὗ (πβουρῆϊ ἴῃ 81 
Το 5 υϑυδὶ πιδηποσ. ὙΠ6 οχργοβϑίοη ϑῃδν 
ἴΠ6 τοϊδίίοη οὗἩ 186 ΗοΙγ ϑδριγιῖ ἴο Οἢγισῖ ἃς 
Ηἰς ϑριγιξ πιοῦθ Θϑϑθης δ} δηὰ ἀοφνπαί εα 
[Π4ἢ γε ἤᾶνθ δὴ ιἱποϊΐοη ἔγοπὶ ἴπῃ6 ἩοἱΪγ 
Οηδ᾽" (υ. 20), ΟΥ “16 δηοϊητ πῦρ ΨΒΙΟΣ γε 
δᾶνὸ τοοοϊνοα οὗ Ηϊπι᾽" ἴῃ {πὸ δα] ΟΣ ρΡπτὶ οὗ 
ἴΠ6 ργϑϑοηΐ νϑῦθθ.Ό Τῃ6 ΓΤςοργίϑσιβ τῆς ποί 
μανε τπουρμὲ “Ἢ Ηἰ5 υποζίοη " ἃ νΈΓῪ [Ὠϊεὶ- 
᾿Πρ10]6 οΥ ὄνθη σονογοηΐ Ἔχργεϑϑίοῦ. 

αἰ] ἐδὶη.}] 566 ποῖδ οὐ ᾧ. 2ο. 
απ ἐς ἱγμε] “ἼΠδί ἰ5, (6 δριπὲ οἵ Οοά 

Η πιβϑοῖ ῆο ἰοδοβεβ το ςσδηηοῖ 116." (51 
Αυγυκῖ.) 

2. ἐΐ δαί ἐσμσδ] ᾿Ὀϑπκμῦ Οὔ(6 ἴον 4]}. 
γε «ῥα! αὐϊ42] ΤῊ ἵτηρ. αὐίάε γὲ ἮΔ5 ὙΕΓΥ 
ςοηϑι ογ Ὁ]. δυρροτί (4, Β, (Ὁ, δὲ, (σά. Απιδῖ., 
»ιαπείε ἐπ Εο---ρρτονοὰ ὉΥ ὨᾶαΞὶ., Ηυτῃ., 

.]1 468... Βοηροὶ, ςκο, Τί5οἢ.). Ἐεῖςο ὕσε- 
ἴετϑ ἴῃς ἕυξ., (1) ἔγοπι Ὁ. 29, ννῇοτε ἴΠ 6 
5 ῃοΐ οὗ εογεριαπα Ὀὰϊ οὗἨ ἁ ἑδοβε δῃὰ Ὀϊεθβεὰ 

ΕΟ τ, 



γ. 28.} Ι΄. ΤΟΗΝ. 1. 
28 Απά πον, [{π||6 σῃ]άτοη, δος νὰ πιδὺ ἴᾶνε σοηβάεδηςε, δπά ποῖ δὲ 

ἴῃ δίπι ; τῆι, ψγθεη ἢε 58.4}} ἄρρεᾶγ, δϑῃαπιβά βείογε ἢΐπι δὲ ᾿ἷ8 φοπγΐπρ. 

δυζυγ; (2) ἴδεσγα 15 ἃ ϑυῦτ]6 ὈδδυΐΥ ἴῃ [Π6 
οὔληρο ἔτοπὶ υ. 27 ἴο ν. 28---ἰἐ γε 5}4}1} δοϊάθ 
ἴη Ηἰπι" (νυ. 27)---ὁ νν 6}, ἴπρη, σμ]άγθη ! ἀο 
δδιάα ἴπ ΗἸπι " (υ. 28). 80, ἴῃ ἴΠ6 ἰηνοῦϑθ 
ΟἸΟΥ ’ῃ τ. 24. “ ἰεῖ [ἢδὶ νυ ῃϊςἢ γε δᾶνο ποαγὰ 
δθιάς ἴῃ γοιι.. γε αἶ5ο 5}4}} δϑιάς᾽" δίς. 

858 ΗΒ Ἰπούϊοι 158 δῦ ῖηκ γὙοῦ 001 - 
ΟΘΤΒΙΣΕ 811 Ὁ ΠΕΒ.. ἂπὰ 85 1 ᾿Λαυρπῦ 
7ου. “45 ἴς ϑδριπί οχοϊϊεβ ἴη6 ψνμοΪ]α 5ρ]1- 
πίυδὶ ᾿ἴθ, 580 Ηδ δχογοῖϑεθ δὴ ᾿ἰηἤωυθησθ προ 
ἴδε ρονεῦ οὗ βρί τίς] Κηον ]θάρο" (Ο]5}.). 
Τλεθο οσγὰβ βάν δη ᾿πηροτίδηϊ εοπέγουεγειαὶ 
δηὰ ργαἼείίεαί Ὀδατῖησ. (1) 1)ενεϊορπιθηξ 
ττουΡἢ 4 ςοπτιϊηιοιι τονοίφιοη ΟΥ̓ Δ ἰη- 
Δ] ΠΌ]6 οτχαπι ζαίϊίοῃ, οσ ὈΥ δὴ ἱπάϊν! ἀι4] μπΊδη 
δείπρ, 15, ἴο ΘᾺ {Π6 ᾿δαϑῖ, ἱσξηογθοά. ὍΠ6 ᾽Δπ- 
ξυλξε ἰ5 ϑυῃς ἢ 845 ϑυγεὶγ οοιϊὰ ποῖ ᾶνε θέθη 
56] ΟΥ ΔΠΥ οὴε ψῆο μεϊὰ ἰῃαΐ νῖονν ὄνθὴ 
Ἰπιρ  οτἶγ. (12) δ'Λητε πιᾶὺ οἷϊθ ἴνγο ρᾶϑϑᾶρβοβ 

ἴνῸ ϑρι αὶ τοδοθοῦβ ἴῃ αἰ δγοηϊ ἀρ65. 
(4) "ΤῊ βουπά οὗ οἵ ννογάϑ βίγ κ65 οἡ [86 
ξαγ; ἴδε ΤεΔο θοῦ 15 ν Πίη. 1, ἔῸΓ ΠΥ ραγῖ, μαννα 
ΒΡΟΚδη ἴο 41] οὗ γοι :---αΐ ΠΟΥ ἴο ῃοπὶ ἴΠ6 
Ὀποίοη ἸΠπ βρεδκοῖῃ ποί---νἤοτῃ ἔΠ6 δριπί 
ΜΠ Πη τοδομεῖῃ ποῖ, σὸ ἄννᾶγ υὑπΐδυγῆί. ὙΠΟΓΟ 
ἅτε οεγίδίῃη δρροϊηίοά ουΐννατά οβῆςθβ δῃά 
δαπηηἰπίγαϊτίοηβ ἔοσ ουῦ θεβοοῖ. Τῆς ΤοΔΟΠΟΓ 
ἴῃ ἴδε μβεατῖ μαίῃ Ηἰβ5 οδμαὶς ἰῃ Ἡράνεη" (81 
Αὐξ.). (δ) ““Ῥεγβοῃβ ἀοργίνοά οὗ 411 ῃυπΊδη 
δὶ οἤἥξδῃ δάνδηοςς (86 ννυτκ οὗ βδποςβοδίίοη 
πιοτὸ Ὁγ σοῃτἰη 18 }}Υ τοπουηςοίηρ [Ποιηβοῖνεβ ἴῃ 
ΟΥΩΔΟΙ ἴο [ΟἸ]ονν ἴπ6 ἱπηρυ θα οὗ (6 Ηοὶγ 
ΟΒοβῖ {μδὴ ΌΥ 4}1 186 ρῥγεοερίβ δπὰ πιο ῃοάϑ 
οὗὨ τηδϑίοτβ οἵ {πε ϑρίτιυδὶ 116. ὙῆῈ ΗΟΪΥ 
δρίπῖ, σῆο ἄννγο 5 'ἰπ ἃ ᾿υ5ι|Π6ἀ 5ουϊ, ἰ5 ἃ 
ξτοδλῖ ἀϊγοεΐοσ, ννῆδη ννὲ 4γὸ ψ Πρ ἴο ᾿Ισΐθη δηὰ 
Κηονν ἢονν ἴο ἢδᾶγ Ηΐπι. Η» «ποἰπείης ἑεαερ- 
εἰδ γοι 97 αἰΐ ἐῤίηιρ:" ([οπδεΖ, “ Ραὶχ [π|.}). 

28. δαιεῖς ἐδ άγεη} οὨλΙ ἄσϑι. 866 ποίθ, 
γα, ἸΊΟῸ, 
 τοηβάεπεε.. αὐδωπεα)] Ορροϑοά, ἃ5 ἴῃ ΡῬΉΪ. 
',20ο. (85ε6 σον. χἱϊ. ς, 0ΧΧ.ὺ Παῤῥησία 
ἰ5 ἸΠ σα] γ “6 ΙδοΓΥ οὗὨ 5ρθϑςἢ ἴο ϑροδῖ ουΐ 4}} 
»ο {ΠῚΠῈ, [{ν7ν}.2ὲ5 ἴδε αἰπιοϑὲ ἴθοη!ς 4] ννογὰ 
υϑοὰ ὈῪῚ ΑἸΠοπίΔηβ οὐ {ποῖτ ρυίνη]οσα 85. ο]- 
τεσ, Ευγρ. " ΗΙΡρ.᾽ 442; Ρἰαῖ, ' Κορ.᾽ (97. 
[“Αἰξζῆς οὔ ἴτε βροοςἢ 5 {πὸ Ὀδάρο, (Πδ 
ρήνῆοσε, οὐ ἐδ ϑεγνδηΐ οὗ Ὁ γσὶ. 866 Ἔϑρὲ- 
ΟΠ 2 (οσ. ἰϊϊ. 12.) Βίβδορ {ἰρδεοοι, 
ἐΡΙΠΗρΡρίαπ5,Ἶ Ρ. 89.7 ““οηβάεπος ἱπ {πὸ 

᾿ξπΔ ἀεηοΐῖο πὸ δηΐῖγο ἐγοοάοαθι ἢ 
νης τὸ ὑπθυτάσῃ, ἴῃ Ὀγόβϑοηςθ οὗ δη ἱπιΐ- 
ταῖς ἐτἰοπᾶ, 411] νυ ἢ σαη νγοϊβ ἢ ὈΡΟῚ ΟἷΓ 
᾿κατί " (Νεαπάετ). 

5ποί ἐε σα: δωρεά αἱ ῥὲ! εογεησ] [π(ἐν)ὴ Π 
ἃ τιοδοῖ. Δὔοσ ἐἰδσῆπος ἃ ἴοσπὶ οἵ {{ππ|6. Ηδεῖο, 
ψὴ9π Ἠσ 4811 Δ Υ9 οοΟ1η6--“ δὴ 1Π6 
ἰλδὲ {γυτὴρ 5884}} β5ουπά" (1 Οοσ. χν. ς2)--- 
τἷπ ἰδέα ἰ5 ΠΠο ὺρ τδ6 ψ γαῖ οἵ Οοά;" 
'.6. πῆξεν ΠΟῪ ({Πε Ραριιε65) 5841} βανε δηϊϑβοὰ 
(Άεν. χν. 1). 

εογηης ) ΤῊΘ ἰοοδηῖςσ] ἴθττη ἔοσ [Π6 σογηΐηξ 
οὗ μησὶ, Το 55. 1]. 8 (πὰ οὗ ἴθ Μδῃ οἔ 
δῆ ἃ5 Ηἰἴβ ὕΠΠΟΙΪΥ σαγοδίισγο δηὰ σοιιηΐογ- 
ρα). ΤΠ νοῦϑὸ δηὰ (πὲ ζο] ον ἃγὸ 
οὗ γυϑῦῪ διρ ἀορπιαῖις ἱπιρογίδηςθ, Ὀδοδιι56 
ΠΟΥ ργονῈ ἴπ6 ὕὑπ| οὗ Δροβίοϊϊς ἰθδοδίηνς 
ὍΡΟΙ «πεῤαίοίοσγ, πὰ ϑἤονν ἰδὲ {Π6 ποίίοη 
οὗ ἃ νἱϑί 6, οχίθγιοσ, Ὠἰδίογιοαὶ δάνθηϊς 5 ποῖ 
ἐς ξογεῖρη ἔγοπι πὰ ὑηκπονγη ἴο δὲ [οἤη,"" 
ΟΥΓ ἱησοηϑιϑδίθηϊς ννἱἢ ἢ15 16 Α]1Ζίηρ τηουϊά οὗ 
τουρῆϊ. ΓΕ Μέεγοσγ οὐ δὲ ομη5 Οορρεῖ, 
ΧΧΙ. 22, 22. 

ποΐ δὲ αεῤραγπεά ὀφύογο ῥί»ι νθῶμεν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ.) Α Ἠδεντγαϊβπι. “ἐξο 6 

(αἱσ 
6 νϑὺ 

᾿Αϑδαπηθα "ἢ (Δ, ἴο στον ραΐϊθ, ἴο Ἵσβδηρο 
ΓΟΙουγ ἔῸΓ ϑῃδηηθ) 5 ἰγδηβίδίεά Ὁγ ΕΧΧ. 85 
ἴῃ τῃ6 ἔοχί ([6τ- 1. 26, χΙν. 1.3). 

ΘΕΟΤΙΟΝ Υ. ΙΪ, 29---Ἰ". 9. 

“41Ὲ γα Κπονν (ἐῤεογε αὶ οὐ σεἰεπίίβοα! ) 
ἴα Ης 15 τἱρῃίΐθουβ, γε Κπονν (γασίεαί) 
1πδὲ ΘΥΟῪ οὔθ ψγῆο ἀορίῃ γἰρηϊθοιβηθθθ ἢδ5 
Ὀδοοη Ὀοτη οὗ Ηΐπι, ἀπά σοπίϊηιϊιο5 ἰο Ὀ6 Ηἰ5 
οὨά. Ἧ'ῆνε πιᾶὺ νν8}} ἀννεὶ! ἀροῦ {ἢ 15 δοηβαρ 
ἃ5 τοραγάς ἴπΠ6 ργοϑδοηξ δηὰ ἴπε ἐυζΐαγο, 

ε Α5 τεραγάϑ ἴῃ6 ργοϑοηῖ. Βεπο]ὰ ! οὗ ννῆδί 
τηλύνο]ουβ ἰονα ἴπ6 ἘΔΙΠΟΓ 15 ἃ βίνου ἴο υ5, 
τη νγὸ 9ῃοιά 6, ἀπά Ὀδ6 ονηράὰ ἴο Ὀδ6, 106 
σμάτοη οὗ Οοά. ΕοΥ ἴδε ὙΘΥῪ τεᾶϑοη ἴπδὲ νγε 
ἃτ6 5υςἢ, ἴῃ ννογ]ὰ ἢᾶλ5 ποὺ τϑὰὶ κηον)εάρο οὗ 
15, Ὀδοδι186 ᾽ξ 45 ηοὶ ἰἀκϑη Κποννοάρε οὗ Ηΐ τι. 

“ΚΑ τὰς (π6 διΐυγο, ΑΔ.5 1ἴ 15, )ἷ7ὲὰὸ δΓ6 
σὨΠ]άγοη οὗ Οοά, δηὰά ννῆδίῖ ννὸ 5Π4]}} θ6 5. ποῖ 
γεῖ τηδηϊοβϑίθα οηοὲ ἔοσ 4]}1. δὲ Κπονν [δῖ 
Ἤδη ἐῤαΐ (ἰ.ε. "ναὶ ννῈ 58.411 Ὀ6᾽} ἸΏΔΥ δᾶνὸ 
Ὀδοη τηδηϊθϑοιθα ννὸ 5ἢ.4}} 6 {πὸ Ηΐπι, ἔοσ ννὸ 
5.:8}} 8.6 Η τῇ 45 Ηβ 15. Απὰ {5 15 ἃ ὙΟΓῪ 
Ῥγδοῖςοδὶ ἴσυϊῃ. ΕΝΟΓΥ οὔθ ψνῆο Πο]άς πὰ 
οἴοανεβ ἴο (15 ορα τοροϑοά 'ἱπ Οοὰ [5 ρεῖ- 
ΡεΐυΔ ΠΥ Ρυγἔγίπρ ΠΙπιβοὶ ἢ ἐνεη 85 Ης, (γιβῖ, 
15 Ρυ το. 

“ὙἼὮ]5 15 ὩῸ ὉΠΠΘΟΘΘΒΑΓῪ ἰοδοην. ὍΓΠΟΓΘ 15 
ὯῸ σδδστηῃ ὈΥ̓͂ ὮΙΓὮ “κμῤῥεείδυε 5ϊῃ σθᾶϑος ἴο ὃς 
σὶπ οὐ εείέυε, ΟΥ̓ ΜΜὨΪΟΝ [πὸ πίστι δὶς σμαγαςίογ 
οὗἉ δεϊίοῃϑβ 15 ἰγαῃϑίογηγοά ἴῃ υἱτίιιθ οὗ [Π 056 ννῆο 
Ρεγέοστη ἴβθπ. ΕνεγΥ ἀοεσ οἵ βίῃ 15 ἃ ἄοογ οὗ 
{γδηϑρτοϑϑίοη. ὙΠΟΓΟ ΤΔΥῪ ὃδ ἃ ἔοττηδὶ ἀϊἔεγ- 
ΘΏςΘ, ἴδετε 15 Δῃ ΘΞϑ6ΠΊ4] ἰάθη  Ὑ Ὀδίννεθη 
[μ6πὶ|. Υο πον ἴῃδϊὶ Ηδ ἢδ58 Ὀδθῆ οπςδ τδΔη1- 
ξεβίο ἔοσγ [ἢε ὑ ΓῪ Ρίγσροβο οὗ τοπιουΐπς ἴῃ 6 
δυο πὰ βουνοῦ οὗ 5ιη, δηὰ βςρϑεὶς οὕ βἰδίῃ οὗ 
βίη ἴῃ Ηἰπὶ ἴδοτο 15 ποῖ. ΕΘΥΥ οπθ νἱ ἴα} }γ 
Δοϊάϊην ἴῃ Ηἱἰπὶ 15 ἐπογοέογθ ἢο μδΌϊ 4] 5: ΠΠΟΥ. 
ἘΥΕΤΥ 500 ἢ ΒΔΌΪΕιΙΔ] βίηποῦ ἢᾶ5 πὸ ἵγιδ ἢ ΐ5- 
τους] Κποννϊοάρο δηά ἰηϑιρῃϊ ἱηΐο Ηἰ5 ςδὰ- 
τδοῖεγ, πιισἣ 1655 45 ἢδ ἱπηοῦ Κηονϊοάρο δηὰ 
Ἰονε οὗ Η!πὶ. 
 ΘΑΓ 50η5, ἴποΤΟ ἂγὸ ἀδοοίνογα δυγοδά. 
1,6 πὸ πιδᾶη ἀδοοῖνο γου. Ηδο ἴπαϊ ἀοεῖῇῃ 

τὶ θοιιθηθ55 86 σἱρῃΐθουβ ουεῆ ἃ5 Ηὄθ ἰ5 
τἰμίοουΒβ. ὙΠΟ 5ἰπ- ἀοοσ 15 οὗ [Π6 ἀδν]), [ῸΣ 
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Ἰου, ἔνσιν 
3. 

29 [ἔ γε Κπονγ τπδὲ ἢς ἰ8 σίρῃϊ- 
δου8, ᾽γε Κηον τμᾶῖ δνεΥ οἠς 

1. ΤἸΟΗΝ. 11. [ν. 29. 

τπαῖ ἀοεῖῃ τρβιδουβϑηεββ 5 Ὀογῃ οἵ 
Βῖπη. 

(ὴ6 ἄδν! ἔγοσῃη ἴῃ6 Ὀορίπηϊηρ οὗ [6 ψοχὶά 
Κοορθ ΟἹ 5ηπὶπῷ ; δα ἀοδβ ἴπὸ ἐον}}}5 ννοῦκϑβ. 
Απὰ ἢονν σὯη ἢ6 Ὀ6 οἡ ΟΠ τίσι 8 δἰάθ, ψῇο 
ἀοθβ 16 ὙΕΓῪ ψοῦκ τς Ηδ [85 Ὀδοοπιο 
ἰησαγηδῖο ἔοσ ἴῃ6 ρυγροβα οὗ ἀδϑίσογιηρ ἢ ΝΟ, 
ὯΘ6 ψῆο ανίηρ Ὀδεη Ὀοτῃ οὗ ςοπεηιδβ 
ϑυςἢ, 15 Ὧ0 ἄοοῦ διὰ ννοσΐκοσ οὗ ϑἰῃ: Ὀδοδιιϑθ 
(οὐ 5 ΠΟΙΥ 5εθὰ (ἰ.ε. Η58 σῃ] άγεη) σοπίηιο5 
ἰπ δοϊάϊηρ νἱΐαὶ υπίοη πὰ Ηΐπὶ (υ. 6), δηὰ 
1 εἀπηοῖ σοη πε ἰῃ δἷἰπ, Ὀδοδιιϑθ παυϊηρ Ὀδδη 
Ὀοτ οὗ Οοὰ :ξ ςσοῃξηιθ5 ἱπ {πὶ Ὀ]εβϑοὰ 
ςοηαπποη.᾽" 

20. Ιζ γ9 ΚΠΟῊ ὕῬδ:δὺ Ὠ9 15 ΣΕ Ὠ ὕΘΟΏΞ, 
γΥ9 ἃ΄ΙΘ ΔΑΣΙΘ δδὶϊ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ ΟΩ0 ἀοϊπᾷ 
ΣΙΚΗΘΟΙΒΗΘΒΒ 15 ὍΟΣΙ ΣΟΙ Ἀ115, 

17,)ε ἐποαυ ἐδεογείἑεαϊίν. 
79 ἂἃσΣ9 ΔΑΣΘ, 2υαελεα]ίγ. 
ἀοΐϊπε σἱκμλθοτβηθβδ. Τὴ6 ραγί. ὑΓγοβ. 

ἀεποίοβ [ἢ6 σοιγθε, ΟΣ ΤΠ Ἔ ΠΟΥ͂, ἰῃ ὑνΠΙςἢ ἃ 
ΠλΔΠ ΠΟΙ ΪΠΙΟΙΙΒΙΥ δηὰ ἀείζειτηιηδίεϊ Υ Ῥογβο- 
νεθ5. Οὗ ἴΠ6 ἴνο γνεσγὺβ ἰγδηϑίαϊοα ἀο ἴῃ 
ΑΨ. τμαῖ πο ἢ 15 πεγὲ υϑεὰ (ποιῶν) 15 πιοκί 
ΔρΡΡΓΟΡΓδίο ἰο δ οί φοοά, ἱ.6. εθεσινο γϑα]!- 
“ΔΌοη, δοϊάϊηρ Ργοάιιςΐ, 

γί δίεοι πε.  Κἰσδίεοια, γφῥίεοιπε::,  ἸὮ 
δὲ ]οἢπ ἀεηοῖθβ ΠΊΟΓΑᾺΪ σγοοϊυάα ἴῃ 5οπηθ ἃ5- 
Ρεςεῖ οὗ ἰξ. Ηδ «8115 (ἢ γιϑε “τρβίοουϑ᾽, ἢ 
ΞΡΕΟΙΔΙ] 5 ψηίἤσδηος ἰπ τη 5 ΕΡρί5[ῖ6 (1 [ δ 1]. 
1, 11... 2). “πη δὲ [ομη 5 Οοβϑρεὶ οὖγ 1 οτὰ 
αἰ ΓΙ υῖ65 σέσδίεοιυπει. ἴο Η ΠΊ56 1 (ΧΥΪ. 10). 
ΤΠ ΗοΙγ Ομοβῖ νν}}} σοηνίποο [6 νοὶ, ποῖ 
Πότε οὗ ἃ τ ῃίεουβηθ55 ἴο Ὀ6 ἔουηὰ ἴῃ ΟὨγιοῖ, 
δυὲ οὗ Ρυγεῦ ἀπά πιοτὸ ρεγίεςϊ ἰγρὲ οὗ "πογαἱ 

ἈΠΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἡ 

10. Ἴνο νογάς ἰὴ Ἡδῦγονν τὸ σοηογοὰ 

ΌΥ σκάνδαλον ; (1) 9 ἔτοπι τοοῖ "72 ἴο 
ἰοζίοῦ ἴῃ 16 ΔΠΕ]65, 2.6. (Πα ἀραϊηϑί νν ΒΙ ἢ ΔΏΥ͂ 
οὔθ δἔιυπιῦἾοβ, 4 ϑἰυπι ] ρ΄. Ὀ]ος ---ἤδηςς (α 
εαῖμς οὗ {Ἀ]]ΠἸηρ, (6) ἐπείίφριοηξ ἴο {2]}, ῳ 
οδηοε οὐ βογιρ]ο οὗ σοῃϑβοΐθηςθ (1 8. Χχχν. 31) 
Ο΄βεη. 9. ν.), (1) ΦΡῚΘ ἔτοσι 77, 4 Βοοῖκ οσ 
5ΠΔΓΘ 

ἴῃ ΠΧΧ. οὐκ ὄστιν αὐτοῖς σκάνδαλον (ΡΞ. 
οχίχ, τός), πεῦὲ καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἔστιν (1 δῖ ]οΘδη 11. 10). 

16. ἐκ ““"ρωγαιϊυεῖν ϑιστι ῆθ5 ΘΥΟΥΥ͂ “ουγ δ 
ἃηὰ εαιε, ομἱ Γ᾽ ὙΜΏΙΟὮ ϑβοπιοι ῆΐηρς ἤοννβ.᾽" 
νίποσ, “ σσαμι. οὗ Ο. Τ᾿. Ὁ.,; Ρε. 11., 
ϑοςῖ. χἶὶνἹ., Ρ. 28ς.--τὐ εἶναι, γενέσθαι ἐκ, 
ογἱμραῖμηε 51:6 ἐπ ; Ὠϊης, ἐδ φυᾶδυΐ αἰϊᾶ οτιρίηο. 
εἶναι ἔκ τινος, αὐ αὐσιο ῥγοβείςεὶ δυςῖοτγα " 
(Οτπηπι, ’ Οἴαν. Ν. Τ..,᾽ Ρ. 129). 

18. ὧπ “τς ἰ᾿αϑὲ ρεποά " 16 ἔοϊϊοννης 
οχίγαςϊβ νΜ}}}} ΡῈ οὗἉ ̓ πίεγεβί, 88 γοργεϑεητηρ [6 
ορίπἰοηβ οὗ ἴννο ρτεαΐ βογὶ ρίυτα Ξςιπἀθηΐβ, δηὰ 
οὗ [86 γεσγ αἰβεγοηϊ βομοοΪβ ἴο νυ Ὡς ἢ ΠΟΥ Ὀδ- 

γιχζρίεοιηεις ἴλη 1 δὰ Κπονγῃ οὐ σοηοείνεά, 
δηά τη ἴῃ οὔθ ἄοης ἴο ἀδδίῃ Ὀγ 1, Ὀυϊ ἴακεη 
ἋΡ ἔγοπι 115 δἱσῃξ ἴο Οσοάδβ ΕΑἰγδὲξ Ηδηά" 
566. ΟἸἰβῆδυβοη, “ Οοβρεῖς,᾽ τιν. 91.) πὰ 
 Ιοὔπ ἰδ νγογὰ ἰ8. Θβϑθ ΕΔ ΠΥ δἐδίεαϊ, τὰ 

δὲ ῬΑ] εβϑοη δ! ἀοοίγίπαί. Ὑεῖ, ενεῃ ἰη 
δῖ Ῥδμ], νἤση 1 οἰδηᾶς δΐοπε, ἴξ 15 εἰδέιαὶ, 
ῃοΐῖ ἀοσγιαίίς. Νοῖθ [πὸ σι ΠΚΙΠΡΙΥ υ᾽οδαππὶς 
Ῥθγαβο ἴῃ Ἀσθν. ΧΧΙΪ. Στ. 

ἐς ὀογπ οΥΓἹ δίρι] 18 ὍΟΣΠ ὕσοσα Ἀ1πι, ἐὶ 
δογπ (ρογέεςϊ, ἃ ργεϑοηΐ ϑίδίθ 85 ἴ86 τέβυϊ; 
οὗ ἃ ραϑβὶ δεϊϊΐοπθ, δ66 Ῥεΐονν οἡ 1ϊ. 9). Ῥσοσι 
δΊτ (ἐξ αὐτοῦ). [ΤΠΗῖ5 δάάϊτίοη (ρτγεθεγνοὰ 
ν ἢ δ ρδε ναι δίοη, ἐγ 111. 9, ἷν. 7. Υ. 1. 
4. 18) τηϊρῃ Ὀ6 οἰϊοά νυ ἢ δοπο ἔοτος ἴῃ ανουγ 
ΟΥ̓ ἰγαηβδιηρ τῃ6 ϑνογὰ τοηάεγεὰ ἀραίπ ἴῃ δῖ 
7ομη᾽5 Οοβροὶ (Π}. 3) 25 2 Ὀονι αὐουε. (ἄνωθεν, 
οὗ, «αἷϑο 1}. 21, Χίχ. σχ. [δ]. ν. 22, 1 ̓ ς δοεαί, 
“τοπηὶ 86 20ῤ.) Εογ (1) ἴῃ ἴδο Οορρεὶ 
{Π15 ννογὰ πενοῦ ἀθηοΐοβ αραΐπ. (2) Τα πεν 
ὈΪΠῚ 15 ΟἿΪΥ αἰγος  πιεπιίοηθα ἐπ ἐδὲς γόγτε 
ουΐϑιάο δῖ [μη 5 Οοβρεὶ ἰῃ ἴπ6 ῥργεϑοηΐς Ἐρί5:}ε. 
[15 οπϑ οὗ {μ6 ἑοορ» νυ ῃ οὶ σρθο δ! ἔλοῖεπ ἴδ 
ἔννο θοΟΚ5 ἴο ἴδ βϑᾶτὴθ σονυθσ. (ὐοπϑθηυεηῃ]γ ἴδε 
ὀίγι ὁ ἥγονι Οοά ἴῃ ἴῃς ΕΡρΙ5[16, 50 δπιρῃ δ. Ὁ 
τερεαϊοά, ννουἹὰ ϑθὸπὶ ἰο ὃς ἴδε Ἔχροηεηῖ οἔ 
ἄνωθεν. (566, Ὠοννόνοσ, ἴπ6 ἢοΐς οἡ δὲ [οδῃ 
ἴῃ. 4.) [τ πιᾶῪ Ρὲ ποϊοὰ παῖ μεθ, ἃ5 50 
οἴεη, [106 Ἡδροῦγαϊς ἰάρα οὗ ἴθ πον Ὀἰπὰ 
οὗ Οοά, ἴπ σοππεοοίίΐοη στ [Π6 τιν ϑισδύοη 
δηὰ εηΐγαπος οὗ πο ςἰΖοης οὗ (6 Νενν ΟΠΥ, 
ἶ5 Ἰουπὰ ἷἱπ 1ἴ5 ἢγθὶ βϑεῆϑθε ἴῃ ἴπε ϑβδ)ζεγ. 
(ΒΚ. ᾿ἰχχχνυἱϊ. 4, ς, 6.}}] ὅδεὲ Αἀάϊιίοπα! Νοῖε. 
στ σέιρη κίσηι, (Βεηρ.) 

ΟΗΑΡ,. 11. 1ο, τό, σϑ, 19, 29. 

Ἰοῆξ. “τ Ϊοδῃ 11, 18, Οτοῦυ ἀηὰ ΜεάἊ 
υπάεγείδη {πεθοὸ ΑἸ ς γσῖς οὗ ἴῃς 
Ομσίβ (ψευδόχριστοι, Μαῖξ, χχὶν. 24) διαῖ 
οὖν ϑαυίοιγ ἔογοίθ! ς οὗἃἉ, νυ ιςἢ 5δουϊὰ βίασε ὡρ 
Ὀεΐοτε “ἴμὸ ἰδὲ ἔἰπ|6᾽" οὗ {πὸ [ονσϑῃ Οοτω- 
τιον ἢ, [ἢ6 ἀοκίσυςσίίοη οὗ επιβδίετα, 
ὙΠ ἢ ννὰ5. {ΠῸ ἐσχάτη ὥρα οὗ υάδῖσπι, Βαῖ 
ἐσχ. ὡ. 5ἰρτιἤῆεβ καιρὸς ἔσχατος (ἴον ΤῺ τὸ 
ἱπα ΠΟ γ ΠΥ τεπάσγοὰ ὥρα ΟΥ καιρός), ἀπὰ ἴδ 
ἐουσί Κιηράοπι ἱπ Ὠδηϊοὶ Ὀεϊηρ ἴΠ6 ἰλϑῖ. τδδ 
ἔἶπιθ οὗ τηλὲξ Κίηξάοπι τδῪ 6 αἰϑοὶ πεϊττλαξο 
ὃγ ἴ. ΨνΒεησο (δὲ ἴῃ δῖ ]ὁοδη (1 ]οδη ἰδ. σ 8) 
ΤΩΔΥ͂ 55 Π}Ὑ 1Π|5, νἱΖ. ἔμδὶ ἔπε ἰδϑοῖ {ἰχπο ἴῃ 
Ταπὶοὶ 5 Καϊθηάδγ οὗὨ ἢϊἰ5 ἔουσ κιηράομης, ἢ. ε. 
86 ἰαϑὲ Κιηράοπι, νγ)χὰβ8 ἴβθῃ ἃ τυπηϊσ Οἱ, 
ὙνὨ]Γ ἢ 15 [6 ἘοπΊδη, ἀϊιγίηρ Ὑιςο ἢ Κὶ 
156 Π{π||ὶ δσοτγη, δεῖ οδ]᾽ θὰ Απαςδγισξ, οἰι21) 
σοπὶα ὩρΡο [πε βίᾶρθε. Τὶς 5 ὁ ᾿ᾶντ., ἴῃ δῖ 
ἕχταουβ Απεςῆγισς νυ] ἢ γὸ πᾶν Ὠρᾶγεῖ ἔσοεῃ 
απο, Ὀυΐϊ τῆϊς 15 4 σγδδλῖοσ. ἀϊοίδῃςς οὔ 
Ὁνμεγείογε (ἴο ϑρθὰῖκ νυβδὲ τῆοσγε ποεῖν ςοῖ- 
ΟΕΙΤΙ5 γ01}) “ὁ ΟΥ̓Θῃ ΠΟΥ 416 ἔπογε ΣΏΔΩΥ Απξ- 
οἰ γιϑίβ ψ ῃϊς ποῖ [δηΐοὶ, ὈυΣ οὧὖῦζ ϑανυϊουχ 



γ. 1.] 

[ετοϊά οὗ, ν᾿ ΒΟΘΌΥ ἀρδίη τὸ πον ἰξ 15 186 
ἰλοὶ βουγ; Ὀυϊ 1 πιεδῃ ποΐ οἵ Ὠδηι6}᾽ 5 ἴουῦ 
κιηγάοτης5, Ὀυΐ οὗ (6 [οννῖϑ8 (οπιπ]οηννγ δ] ἢ, 
ἃ5 ΟΟΓ 1 ογὰ ῥγεαϊοϊοά." Οὐ Ὀτιοῆγ, 61 ἰ5 
ἴδε ἰλεὶ ἢουτ, 2.4. ἰαοὶ κιηράοπι οὗ ἴΠ6 ἴουτ, 
Υἱ2. (δε Ἀοπιδη ; δπὰ 85 γοῦ βάν μοαγά ἰπδῖ 
Απδςδτσὶ νν}}} τΠΘΏ ΠΟπΊΘ, 50 δἷϑο ποῦν, ἴη 16 
ἰλοὶ ἔπις οἵ 6 [ἐνν]5ἢ ΡΟΪΠΥ ἅ,ΓῸ ΤΔΩΥ Απι]- 
ελποῖς ; ὙΠΕΏΟΘ νγ6 ΠΊΔΥ Δ5ΞΌΓΟΟΪΥ ΚΑΙ ΠΟΥ 1 15 
τς ἰλεὶ δουν ἱδετοοῦ-.--ἰΠθ56 ΠΊΔΠΥ ΑΠΈΓὮΓ 55, 
δοσογάϊηρ ἴο ρῥγεαϊςϊίοη, αἰτοηάϊης ἐῤί; ἰδϑῖ 
ΒΟΌΣ, ἃ5 ἰδαὶ οὐδὲ ἕδπιουβ Απεςῆγίδὶ 2δα:.᾽" 
Ηδγ Μοτε, "ΤΙ Ββεοϊορίοδὶ Ὁ οσκβ,᾽ Ὁ. :21. 
Αζλϊη--- Απὰ ἴπς ϑεπϑὲ οὗ οί σ [ ἢ 11. α 8 
-οῖν. 2.) 3) ΠΊΔῚ ὈΕ [ἢ|5, ΠΑΙΊΟΙΥ, [Πδὶ νυ Πεγδὰ5 
ἴδοθὸ ἴο σβοπὶ δὲ ἰοῦ τοῖς δὰ σεσεϊνοα ἃ 
ΠΙΠΟΌΓ ΟΥ ἔδιῃης οὗ ἴπδὲ οχϊ πιοιι5 ΑΠΈΠΓϑὲ 
ἰδῖ τὰς ἴο οοπια ἰηΐο πε νογὶ ἀ ἴῃ ἴΠ6 ἰαϑὲ 
ἴμῃς, οςολϑιοποά (1 ἀουδὲ ποῖ) ἔγτοπι [ Δη:6} 5 

165 οὗ ἴῃς ϑΠπ||6ὲ ἤοχῃ δηὰ οὗ ἰδὲ Κὶπρ 
οὗ Ῥπὰο τῇδ νου] ὀχαὶὶ ἢ πιϑο] ἢ ἀῦονα ἃ]]} ; 
(δε ἐὐεηΐ οὗ ἔποϑθ ὑγορθθοῖοβ Ὀεῖπρ διγῖμοῦ 
οἵ, (θουξὴ δὲ ἰδϑὲ Ἵθυίδιη)γ ἴο οοσηθ, με ἤχοϑ 
{πεῖς πιηἀβ ὕρο δος ΑΠΕΓΓιϑίβ ἃ5 ννΈτῈ 
ΠΟΔΓΟΙ ἂἱ μαπὰ : δηὰ ψδο, 1πουρὰ ὃιξ [86 
γῦρο δηά ἤξιυγοβ οὗ [δὲ στολῖ ΑπΕςΒγϑὲ ἴο 
(ὉΠῚΣ 506 2565 δἴϊοσ, ψετε γεῖ οὗ τῇοτθ ἼἿοη- 
(επιποπὶ ἴο ποτὶ ἴο ἴακο ποίῖϊοες οὗ: δυΐ ἴῃ 
ἴῃ τηϊεστίπὶ ἀσοοσίρεβ Απιςῆγιϑὶ 50, ἰδαῖ 
ἰδουσὰ ἴἃ ἀοο5 πλοῦὲ ρα ΡΔΟΪΥ ροΐηξ δὲ ἴΠ656 
ἰγρεβ οὗ ἴδε ἕμῖτυτε ΑἸΠΟΙ Γι, γεῖ ἴῃς ἀθ- 
ϑΟΠρίίοῃ, ΠΟΤΕ ΠΑΣΤΟΥΥ 5οαγοπμοα ἱηίο, ἰδ κ65 
ἰλϑὶ ΒΟΙά 4]5ο οἡ τὶ στοαὶ Απιςῃ τισι ΠΙτηβο] ; 
ἰογασιιυςοἢ 45 ἴξ 15 ᾿πηρ] δὰ, τῃδὶ ᾽ξ 15 οὔθ ΨὙη0 
ὈΥ ΜΔΥῪ οἵ ἱπιροδίιιγο ριιῖ5 ΠΙπιβεὶξ ἰηΐο {πε 
Ρίδος οὗ [εββ, νγ8ο ἰ5 16 ἴγυῃς Ο γῖβί, [πδῖ 
Κιης, Ρηεσῖ, απ Ῥγορμεῖ δρροϊηϊεὰ Ὀγ σοά, 
ἴο σι Βοπὶ ἃ}} τηυϑὲ συῦτη. ΚΝ ἢ ἠοΐ οπὶγν 
Βαιοποοδὺ δηὰ ϑιιο ἢ ἔλ]ϊϑα Μεββίδῃβ ἴῃ {πὰ 
ἰενήβῃ Οοιησιοηννοδ δ ἢν ἄοηο, Ὀυΐ ἢΘ 
ἴμλῖ μὰς 80 πιδέθ πιπιϑοῖῦ τὲ Ησδὰ οἵ 16 
(βυτοῖι ἃ5 ἴο π}}} [86 Ἰανγβ δπὰ ἀοςῖγι)θ5 οὗ 

δὶ ἰ5 ἀερτεδεπάθά ἴὸ ἀο {86 ||κῈ 4150.᾿" 
(ἰ μά. ρ. ς.22.) 

“ἜΤῊς Αροϑβῖῖα Ξβἤοννβ ΟἨ γι ϑιδη5 ἴπδὲ ΠΟΥ 
βῃουϊά οἱ Ὀς ᾿πδιτεπίϊννε ἴο ἴδε β'ρπβ οὗ [6 
ἴπηοα, [ἡ ἔδεΐ, ενθηΐβ ἀο ποῖ βιιςοθοὰ πυῖῖδοιιΐ 
Οἴὰασ οτ τεᾶϑοῦ. ὙΠΟΥ πιᾶκο ρατί οὗ ἃ γναϑῖ 
Ῥίλη, ἀϊτοοίεά ΕΥ̓ Οοά, ἀηὰ ἴπ ψ Ὡς ἢ θᾶ ἢ 

Ι. ἸΟΗΝ. ΠΠ' 
ενθηΐ [5 115 ὅϊδοθ. ϑρδακίηρ οἵ ἴδε οροςῇ ἴῃ 
νος δὲ ᾿ἰνοὰ, δὲ: οπῃ ς8119 ἴἃ “τὴς ἰαϑὶ 
ἔπι. 2.6. δὲ Οῤγ απ βεγίοά.Ἶ 1τ ἰ5 50 
οΔΠ1δὰ Ὀεσδυϑο τπδὲ ρογιοὰ 15 {πὸ εηὰ δηά ἂς- 
ΠΟπΊ] ]5Ππιεηΐ οὗ 411] ρῬγενίοιϑ μετ οάβ: 4]] 
ὙὨΙΟἢ Ῥγοοθάθϑ 1 [25 ΟἡΪγ Ὀδοη ἴἢε ρτδάι) 
Ργερασγαίίοῃ ἴοσ 1. ὙΠῸ ςοπιηρ οὗἨἠ [6515 
Ομηϑι ἰ5 ἴθ ςοπῖγο δῃὰ ςοσγῃοῖ-ϑῖομο οἵ τῇδ 
γγΠο]ς Βίδίογυ οὗ ἴδ6 κιηράοπι οὗ Οοὰ. ϑίασι- 
ἵπρ ἔἴτοτῃ ἴδδΐ πηοηηοηΐ, ννὸ λϑϑιϑὶ αἵ πο ἀδυεὶορ- 
τησηϊ δηάὰ δρρ]!οδίϊοη οὗ (Π5 βτοαΐῖ δεῖ : συςἢ 
15 ἴδε ϑυδεδίδπος οὗ ΠίβίοΥΥ ϑδίπεσς σῃσῖ. ΑἹ] 
ὙΠΟ} 845 ἰο] ον  εἱ ἔογπὶβ οης 501]6 ρογίοά, ἀθ- 
δἰσπαίοα 1 115 Θη ΓΙ ΓΕ γ ---ονν αΐουοσ 115 ἀυγαίίοη 
ὶς ἴο 06---ἂβ “6 ἰχυ} ἐνιο," ἴἃ οχίοηάς ἴο 
(86 βη4] οτ5]5 οἵ σοάδβ Κιηράοπι, ννῃϊοῖ νν}}} 
σοιμησηθηςο ἢ ΓΟ γϑ1᾽ 5 Ῥογβοῃδὶ σοπληρ.᾽" 
(Νεδηάσοσ.) 

18. γεγόνασι; Ῥεγίοςϊ πιά άϊθ οὗ γίγνομαι, 
“ἐροΟΙ6 ἱπΐο δεῖηρ : γέγονα δηὰ ἐγενόμην 
ΘΌΡΡΙΥ ἴδ6 ροτίθοϊ δηὰ δου. οὗ εἰμί, 1 α»ι; 
έγονα το] ΘΠΕΪΥ 85 ἃ ργοϑεηΐ 56η88, “1 ῥα 

ἰϑδ Ὀοτη, πὰ {πογοίοσο δηλ ἴῃ οχἰσίθηςθ," 
πεῦκα, Βυοηφιάδοπ, "στ. Ο.᾽ Ρρ. 266, 286 
(ςε(. Μεαῖῃ., [εξ " Οσ. Οτ. 1. 226). 

10. εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἧὖἦσαν, μεμενήκεισαν 
ἄν, εἰ ΠΝ ἽἘ ΠΕ ρυι ᾿ Εἰπύτιζαὶ. ἐδήφος, 
ψγοη {Π6 τ ἢ οὗ ἴΠη6 δηϊεοδάδηϊ 15 ἀδηϊθά--- 
“δά {Π6γ Ὀεοη, νν δὶ ἐδεν «ὐεῦο ποὶ.᾽ ΤῊ σοη- 
βοιυδηΐῖ 15 ΘΠ ΟΠΟΓΑΙΪΥ Ἔχργοϑϑοὰ ΟΥ̓ ἃ οοῖ- 
τοβροπάϊηρ ἴοηϑο οὗ ἱπάϊσδἔινο υἱτἢ ἄν, ΨΥ ΠΟΓΘΌΥ 
ἐδὲ ἐγ Οὗ 1δὲ σομδεχωεηκό αἰπο ἐς ἀεμίεά. ΤῊΘ 
ΡἸιρογίεςϊς 5 υϑοὰ ἴῃ δυο οᾶϑ68, ἴο Ἔχρυθθ5 
(Π6 σοητπυδὰ δςοϊίοη οὗὁἩ ἴΠ6 ςοπδεαυθηῖ. ὅδ6ὲ 
[εξ Μδῖῃ., "Οσ. Ο. Ρ. 474. 

29. ΤΘΤῆε τιοϑῖ ἱπιρογτίδηϊ οὐδ]εςίίοπ ἴο (ἢ}15 
νίονν ἰ5 (ῃδὲ Δ] οροὰ ὈὉγῪ Βοος κ. Νιςοάσπιιϑ 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἴο υπάετιοιδηὰ ἄνωθεν 85 δεύτερον (5ῖ 
Οὔῃ 1ἰϊ. 4, “σᾶη Π6 δηΐεσ 1Π6 “εεοηά ἐΐγιξ, 

ἅς.᾽). ὙΠοΙυςκ αἶϑο ἀρρθδὶβ ἴο {πὸ γεξθηεγα- 
ἔνε Ιάεὰ ἢ ΤΊζυ5 ἡ, 6 (παλιγγενεσία), τ Ῥείεγ 
ϊ. 2 (ἀναγεννήσαε), ἸὈϊὰ. 22 (ἀναγεγεννημένοι). 
566 παρ τ οὗ ΟΒηρῖ, ἽΝ 41: 4|90 
Βρ Ν ογάϑυνοσίῃ, “Νὸνν Τοαβίαπιθηϊ, 11. 162, 
Ἀτείβομη., “Ἴ.6χ. Μδη. Ν. Τ᾽ «ὖν. γεννάω, ἃπὰ 
[Π6 ἱπιρογίδπε Αἀά!ίομδὶ Νοῖς οἡ δὲ [ομη 5 
Οοϑρεϊ, Ρ. 63. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 11. 
᾿ ἶ ἀκείαγείλ 11λε εἰριρμίαν ἰσυε 977 Οοα 10- 
Ὡσγάς πες, ἐπ ὑπαξίηρ μη ἀϊΐς 5013: 8. τοὴσ 
ἡλεσοίογε ομσὰξ οὐκαϊερν 19 έεῤ ἀΐὲ εο»ι- 
με προς 11 ας αὐτο ὀγοίλεογὶν ο ἔσυε οὲ 
ἀμοίλ 7. 

(μαρ. 1Π. 1, αυδαὲ γιαημποῦ 97 ἰουε] 
ἕτελῖ απ τδγυοίϊοιβ. Οἵ. Μαῖϊ. νἱ}]. 27; 

χὰ χί, τ: 2 Ῥεῖοσ 11. 01ἱ΄ 
(δα! ὙΠ ἴῃς ἱπίεπίοη ἴπδὶ νὰ 5βου]ά 

κε" ΑΛ μετ, Ρ. 481). 
δὲ κα" 4 "" Ὀ6, δῃά ὃς οὐνποά ἴο Ὀ6.᾽ (δες 

εἰ, 321-325.) Αϑἔὲὲσ ἐξ εαἰοά, ϑοτιδ τεδὰ 

ἙΗΟΙ(Ώ), ννλαῖ πιλπηεῦ οὗ ἰονε 
τῆς Εδιίδεν μαῖῃ δεβῖονγεὰ τροη 

ι.ι3.0 ἴῃδλϊ ννε 5δῃουϊά Ὀὲ ςλ]]1εἀ τῆς 5018 
οὔ Οοά: τεγείογε τῆς νοῦ] Κπονν- 
εἴ ιι5 ποῖ, Ὀδσδιιβς 1 Κηενν πὶ ποῖ. 

ἀπά αὐε γε, Δ, Β, 6, δὲ (εἰ ρημς, (οὐ. Α πριδῖ.). 
ΤΗΐβ τοδάϊηρ 15 ἀρργουθά ὈὉγ Ὠ5ἰογά, [δοῇπι., 
Ηυΐδεσ, Τιβομοηά. ([π 5 81} δἀϊῖ.). 

ΒΟΏΒ ΟΥἩ 604] δι Ϊο0Ππ πένεγ ι.565 [6 
νγογὰ υἱός οὗ Δηγ Βυπίδη οι] ὰ οὗ Οοἀά (χί!. 
16 5 ἴπ6ὸ πεδαγοβϑῖ ἀρρσόοδοῖρ ἴο δῇ Θχοθρί! ο). 
Ης εἴηρίογβ ἃ ἀϊβεγεηῖ νογὰ (τέκνον) Ὠεσε 

325 



2 Βεϊονεά, πονν δῖε νγὲ ἴῆς 80ῃ8 
οἵ Οὐσοά, «πὰ ἰτ ἀοτῇ ποῖ γεῖ ἀρρεᾶγ 
τνῆδί νγὲ 5411 θεὲ : δυῖ νγε Κπον τἢδί, 
ΠΕ δε 514]1] ἀρρεᾶγ, ννεὲ 514]} δὲ 
κα πὶ; ἴοσ νὰ 8081} 866 ἢΪπὶ 85 
ἢς 18. 

Δηδ αν. 2, 111, 1ο, ν. 2; ςἕ. Οοβϑρεῖ ἱ. 12, ΧΙ. 
42. δῖ δὰ] 65 με Ἰδίζοσ σγασγοὶγ (Ἀοπι. 
ὙΠ. τό, 17, 21, ἰχ. 8; ΡΒΠΡΡ. ἰϊ. 19) [δε 
ΤΌΙΙΠΕΣ ποῦ ΠΈΠ]ΌΘΠΠΥ ( οπι. ΥἹ]. 14. 19, 
Ιχ. 26; ἃ ὍΟὐοΥ. Υἱ. 18; Οδ]. εἰ. 2ό, ἱν. ό, 
γ. 80 Ηδθῦ. 1ἰ. 1ο, χί!, ς, ό, γ, 8; εἴ. 5. 
Ιχχῖ!. 15). ὙΠ βγβῖ, ργο Δ ΌΪΥ, γαῖμοσ σοη- 
ἰεταρ δίος (π6 σάοῤῥ᾽υε αςῖ, ὉΥ ννῃιςἢ οπς 80 
ἄοοβ ποί δοϊοης ἴο {π6 ἔδΠΆΪΥ 15 δάορίεα δπά 
ὉὈγουρῖ ᾿ἰπίο {Π6 σεϊδίίοη οὗ ἃ 5οη : {πε ϑοσοηά 
1π6 παίμγε ἱπηρατίοά ἴο ἴΠο56 Ο δῖὸ όγῃ 
δηὰ ργοάυςοὰ π δεοῖυδ] ὈΪΠΉ. 

Ὡ. ποιυ] 4: ἱΐ ἐ:. 
ἐ! ἀοἱ ποὶ γεὶ αῤῥεωγ 

τηδηϊ]}661᾽96ἅ4. (ΑἸίοτά.) 
17. 1 (". ν μδῖ νὰ 5841} Ὀ6) 88811 ὍΘ 

Ἰηδιυϊζοδῖθά. Ααἀάϊτίομδὶ Νοῖθς δὲ επά οὗ 
{8656 Ερ 56, ὑ. 282. 

ἐᾷε ῥί»ι ἢ χ54. Οὐον. 111. Σ3. Κ΄Α5 ἴπ6 ψἘοΪο 
δοάγ, ἔδοθ, ἀπὰ δον 8]] ογεβϑ, οὗ ἴῃοϑε νυ Ἰοοῖς 
δῖ ἴπ6 8:ὴ Ὀδσοσῖα θαι ποά ἴῃ ᾿ξ (ἐπεοίαπζμ).᾽" 
(Βεης.) 
80 οἷοιιάς {πεογηϑεῖνοϑ {ἰκ6 συ} 5 ἈΡΡΘΩΓ, 
Ἄ Βεη ἴδο βιη ρίεγοθϑ μοὶ ν ᾿Ρδϊ," 

Οονν]ου. 

ὙΠ οὶ ννογὰς ἢ νΠΙςἢ ΑἸπιοϊ] ἃ οἸοσοὰ 
Ἦϊ5. ἰαϑῖ ἰοοίυτο οἡ ἴπὸ Ν. Τ᾿. νσογὸ ἴῃ σοτηπιοηΐ- 
ἴπρ Οὗ Σ [οδη ἴ1. 2. ἭΥὙ65, ὃς δά ἀθὰ ἢ 
τιδυκοα ἔδγνοηου, ὁ1Π6 πλοῖο σοπίεπηρ δίίοη οὗ 
ΟἸγιϑὲ 5}4}} ἰγαηϑίογτῃ τ15 ᾿πῖο ΗΙ5 [κθηθ85.᾽ 
(διαπιογ 5 “16 οἵ γ᾽ Ασποὶά,᾽ 11.321, 322.) 
“ΨΥ δη ϑοπὴθ Βοδίῃθη εοηνογίβ ἴο ΟΠ ΞΕ ΙΔ ΠΥ 

γ ΓΟ ἰγδηϑίδίηρ ἃ (δίθοδιδπι ἰηΐο {πεΓ οὐνη 
ἰδῆσυᾶξο, [ΠΟΥ μαρρεηοϑά ἴο σοπὶα ἃροη σ Ϊοῆπ 
11. 2 7 1ΠῸῪ βοἱορροά--- ΝΟ! ἴἃ 15 ἴοο πλιςοῆ,"" 
[ΠΟΥ 54], ““Ἰεΐ ι5 νυτιίθ τηλὲ νγὸ 5}4}} 6 Ῥοσ- 
τηιοἀ ἴο ΚὶΞ5 Η!5 ἔδοεί." “ἼΒε ψΠ0]6 1πἴδ οὗ 
ἃ βοοά Ομγϑίδῃ 15 οὴβ δεῖ οἵ δΟΙΥ Ἂδϑίγθ 
ον 1815." (81 Αὐριιῖ. κί “ῷγα, λοοϑ.) 

3. εὐυεν »παη ἐῤαὶ ῥα! }} Ηο] 5 δῃὰ εἰδᾶνοϑ ἴο. 
ἐδὲς δοῤε ἐπ Ηρ») ἘΠτὰ 5ῃοιυ]ὰ Ὀδ 50 ρυγιηϊοά 

85 ἴο 556νν (ῃδΐ Οοά 5 ἴῃη6 οὔ͵οςϊ οὐ ψνΒοπὶ [ἢ 15 
Βορθ (ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ 
αὐτῷ). ΟἿ ἐπὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπισα, Ῥ5. ΧΧΧΟῚ 
(Χὺ, δηὰ (ἢ6 δ ὈΠΥ ναγιθὰ ἔοιτη οἵ οχ- 
Ῥγεϑϑίηρ ἢορεῖβ πηοάὸ οὗ γϑϑξϊηρ ὕροη Οοά οΥ 
ΟΠτβὶ (1 Οοσ. χν. το; Σ Τί, ν. ς ; χα Ῥρίεσ ἢ]. 
4). ΤΒὲ Βορε οὗ ροείγυ 15 δοῤεγμίπεσα. “Ηορε 
ἀο! σὨϊοὰ 5πι θά, ἀπ ννανοὰὶ πεῖ βοϊάθη μαὶγ.᾽" 
((οἸ ΠἸπ5᾽ Οὐδ οα ἴμε Ῥαββϑίοπβ,) ῬὅΤῆε μορὲ οὗ 
ἴ[ῃΠ6 Νονν Τοβίαπιεηϊ 15 ραϊϊοπί, σοπιξογίδοϊθ 
εἐχρθοίϊδίοη οὗ [π6 ρσγοπιῖϑεβ οὗ (σοά, δι} ἀρόοη 
16 συγ Τουπάδίίοη οἵ Οοάβ ννοτά. Βιυΐῖ Βορο, 
κ6 οἱγἵ βίγοηρεϑὶ αβεςϊίοηβ (Δηρεῖ, ἔδασ, Ἰονθ), 
5 ρεγεοπαί ἴῃ 1ἴ5 Πίβ ιεδῖ ἔοιτῃ ; δπά 50 σοὰ 
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Ι. ΙΟΗ Ν. 1Π|.ὄ [ν. 2--. 

2 Απά ενεγΥ πιᾶη ἴπδὲ ἢδίῇ τ 5 
ἢορε ἱπ δῖπι ρυπ δεῖ ΒΙπλ56]Ὲ, ἐνεὴ 
45 ἢδ 15 ΡιιΓα. 

4 Νοβοονοῦ σοπητττεἴἢ 51ὴ ἴγδη8- 
δτεββείῇῃ δίϑο τῆς ἰδνῦ: [ὉΓ δίῃ 15 ἴῃ6 
[ΓΔΠΒρταβϑίοη οὗ [ἢ6 Ἶανν. 

Η πιβε! ἰ5 η6 Ὠἰσῆμοϑί οὐ᾽οςὶ οὗ ορε. “Ἧορε 
ἴπ Ἡΐπι, οὐ σαΐμποσ οἡ Ηἱΐπὶ (1 [οἷιπ 111. 3). 
Απάὰ [Π]15 15 ἃ ϑρεςίδὶ δςοῖ οὗ Ομ γϑίίδη μόρα 
ἴο Ὀ6 ἴπυ5 υπξαϑοίεποα ἔοπι Ουγϑεῖνεβ ἀπά 
[αϑϊοποὰ ὕὑροη Οοὰ." δ6ὲ ἴθ νυ ῖϑε γοπιδγχϑ 
οὗ Ηδηιπιοηά, ’ Ῥγδοῖϊϊοδὶ Οδίθοδιϑτ, 1,10, 10 
ϑοςῖ. 1]. ἀηὰ [Π6 ποῖο ἴῃ τῃϊ5 νοϊιυπιθ οὐ 1 Ῥεῖ. 
ἷ. 2. 
ἀπηβιμικα 5. σοπΕ Δ ΠΥ Ρυτἔγίηρ Μἰπιβεῖῃ. 

ἾὟΒ6 νΈΎῪ Βορο οὗ ἴξ πον, 1Ε 1 θῈ Μαρίεποά 
οπ Οοά, ΒΑῖμ ἴΠῈ ρονεῦ οὐὗἩἉ πιδκίηρ; ὺ5 ρυτε" 
(Ἠαπιπιομά). 8686 δου ϑειτῆοῃ οἡ [ἢ 
ἰοχῖ, ἀπά Ῥαϊδγβ ου Ρυγγ οὗ μοαγὶ δηὰ δδες- 
ἰίοη (δϑοπποη ΧΗ11.). Αὐρυδίίπο ννεὶ] ποίεϑ 
--ι δ66 δον δὲ ἀοδθβ ποῖ ἀο ἄνγδὺ νυ ἔτεος 
Ψ11; ἴοσ Β6 βᾶγβ, “ρωγίμε διριεε  -- ΝΟ 
Ρυπβεβ 5 διυῖ Οσοά!᾽ Υεῖ Οοά ἀοε5 υοὶ 
ΡΠ γου μεπ γοὺ ἅτ ὑπνν}]]πρ. Ὑετε- 
ἔοτα, ἴπ Ἰοϊπίηρς γον Μ1}} ἰὸ Οοά, γοιι ρυπΗ 
γουγϑεϊ(.᾽" 

ευέη αε δε] Ἡρτὸ πὸ Ἰοηροσ αὐτάς, ὑυὶ 
ἐκεῖνος (5ε6 οἡ ἴῃς Δηι Ποῖος υ86 οὗὨἉ [815 ργὸ- 
ποι ἀθονθ οἱ ἱϊ. 6), “45 (τὶ, δπὰ (βῆ 
δίομθ," ἄς. 
11 Ῥνεεεπεαϊης Ὦπρε οὗ τπουρῃῖ. ΤΕ 

5:Π|655η655 οὐ [65:15 15 51}}} σοηϑίἀδγεὰ 45 ργεϑεηῖ 
ἴο ζδ1:}. 

4. ἘΨΥΟΣΥ͂ ΟΣ9 ὑμδῦ 18 ἀοϊπᾷ δῖ: 18 
8180 ἄοϊπξ, 1ΔΉΙΘΒΒΠ688, ΖΟΣΥ δῖα 18 
18 Τ1ΘΒ5:)988. ΕὝΟΙΥ 5 Π-ΟΟῊΥ 4͵ςο ἀοεῖβ 
Ἰλνν]εββηθββ. (5εε Αὐἀάιπιοπαὶ Νοῖς.) δι Ῥδυ δ 
Ἰάοα ἰ5 ἴθ βᾶπιὸ ἰπ  ὙΤἢ655. ἰϊ. 34---85. ΤΠ 
“ΜΔ οὗ «ἐπ᾽" 15 αἰϑο “16 ᾿αφυΐει.;Σ ομο." 81 
7ομη᾿β οδ]εοὶ 15 ἴο βίδίθ ἴμδῖ ποτὲ 15 ὯῸ Ῥεῖ- 
βοῃδὶ ἔἕλνουσ ὑὩϊοἢ σΠΔΙΤη5 ἄνγᾶν ἴπ6 1π ΠΠΠπ9:ς 
5 Ὁ [655 οὗὨ 51η5, δηὰ ρῖνεβ ἃ ἀϊἰϑροηβδίίοη ἴο 
Ρυ νι εχοὰ ἱπάϊνϊάιι415, ὈΥ ννῃὶο «ἐπ “εὐῥεεῖξθέ 
(ἁμαρτία) οολ565 ἴο Ὀ6 «“'π οὐϊεεέίσυε (ἀνομία), 
ΌΥ ψ δος {πὲ ἱπίπηϑδὶς οἰδγαοίοσ οὐ δοιουβ 
Ϊῖ6 οσμδηροὰ οιιἽξπι οὗ οοηδιάογαϊίοη ἔοσ ἴδοϑὲ 
ἍῸ ρεγίοσπιὶ πο. ΕὝεσυ ἄοεσ οὗ 5|π 5 
ἃ ἀοεσ οὗ ἰδννθθθηθθθ, δνοσῪ 51} - ΔΆ ΚΕ ἃ 
ἸαννεὈγοακοσ, “1ἴ 15 οὔθ οὗ ἴποϑε ΚΑΕΝ 
σοηνοτ Ὁ ]6 οὐ ΣΤ σΙΡσΟΟΔὶ ργοροβιτοΩβ ψὩ] 
ΔΓ ΥΘΓῪ τὰγε ̓  (86 οὔ Βρ Μιάάϊείου, "Ὠος- 
{ππὸ οὗ Οτθοκ Ασίιςϊο,᾽ Ρ. ςς ποῖο). ὙΠε οοῦ- 
προϊΐοη 45 θθθη ἴμι.5 ἱγαοθὰ. “1 νὰ νου ὰ 
ποίΐ ἰοϑο ἴπδξ Πορο, ννὸ 5.8}} αἱπὶ δἵ ἃ υἱπίνετϑλὶ 
δηὰ ρεγνδϑῖνθ ἢ] θϑθ, Ὁνὸ 51.84}} γεΐγδιη ποῖ 
ΟἾΪΥ ἔτοπι ραϊραῦὶο νυἱοϊδίίοη οὗ πὸ ἰανν, δυΐ 
ἔτοπη 4}} 51η, ἕοσγ ἴἴ 15 196 ἴο ϑρροϑθο {πδὶ ἴδε 
ΤΟΥΤΊΟΥ οδη ὄνοσ Ὀ6 βεραγαίθα ἕστοσῃ ἴῃ ἰδίζοῦ. 
ὙὝΠΟΙΟ ΠΊΔῪ Ὁδ ἃ ἔογτδὶ ἀἰβεγοηςε, ἴμετο ἰ5 ἅτ 
ἐββθηζαὶ ἰάθπεν Ὀοίνγεθῃ ἵμότῃ ᾽" (δίοιτ δηὰ 
Μίοδδεὶ, “ ΕἸηϊοιαην,᾽ 1.20). 



γ. 5-8.] 

ς Απά γε Κπονν τῃδλί Πα νγδβ πιδηϊ- 
[εϑῖοά ἴὸο τᾶῖζε Ἄννὺ ΟἿΓ 8η8; ἀπά ἴῃ 
δ Ιπὶ 15 ΠΟ 5[ῃ. 
6 ὙΒοβοονοσ δϑϊάδι 'π ἢ πὶ 51Π- 

πεῖῇ ποῖ: ὑυῆοβοενεῦ 8: πηεῖῃ ἤδῖῇ 
ποῖ 566 ἢϊπλ. πεῖ γ Κηοννη ἢϊπι. 
η [λπ||ὲ σμ]άγθη, ἰδεῖ πὸ πιδῃ ἀε- 

οεἶνε γοι : ἢς παῖ ἀοεῖῃ τγἰρῃϊθοιβ- 

δ. 10 ἑαζε παυᾷν Ομ “1π4] Οἱΐγ 15 οπη το 
ὃγ 5οπ6 Μ55, δηὰ εὐϊΐοτγϑ ([,Δοῆπι., ΤΊ ΞΟ ποηά.). 
ἴϊ 5 ποῖ 'η Α, Β, ῤῥαγμξ μὲ ῥεκεαία ἰοἰογεῖ 
(οά. Απιϊδῖ.). [{ 15, πονενοῦ, γεοίδι πὰ ὉΥ 

ἐὲ, πὰ οἴμοῦβ. [πίογηδὶ ἀγριπηθηΐβ. ἰοπὰ 
ἴο ἴὰππὶ ἴπ6ὸ Ὀδίδπος ἴπ [ἴ5 ἔδνοιγ. (1) 
Τιγουξβους (6 ἘρίβιϊΘ ἃ ἰ5 αὐέ ψγῆο ἃγὸ 
ϑροκεῃ οἵ 85 ἔογξίνεπ ([. 7, 1ο, 11. 1. ἴν. 10). 
(2) ἴπ ν΄ 4 σωῤγάῶ, 5ῖῃ [ᾶ5 Ὀδὸπ βρόκεῃ οὗ 
ΚΕΕΤΑΪγ. Ησγο [ἃ 15 τδάθ ϑρεοῖαὶ ὈΥ ἴῃ- 
εἰυδίης [6 Αροϑίϊε δαπὰ ἢϊ5 τϑδάδσβ, (866 
ἈΚαοδο,  Οοπιηθηξ, Οτῖϊ, ἐπ Δος.) 
0 ἰαΐε α«υ647ὺΧ}}} δῖ Ηἐἠδὺ Ββῃοι]ά ἴδ Κο 

ΔΥΣΥ ΟΥ̓ οπὸ δοῖ. ἢορτηδλῖῖὶς ἀϊβρυῖϊθα Πᾶν 
ἉΠΒΕ ἃς ἴ0 ἴῃ6 Θχϑοῖ τποδηΐϊηρ οἵ ἴῃς νογὺ 
τεηάογοὰ ὁ ΔΚ6 ἀννᾶγ." [πὸ [οἤη ἱ. 29 (εἴ, 
ἰωαῖ, 1ἢ. 4, 6, 11) ἔδο σοπίοχί νου]Ἱά ςογίδ! ]Υ 
866 Π| ἴ0 ἸΔῪ ΠΟΤΕ ΘἴΓΕ55 οἡ ἴδε 1,πὴῦ οὗ Οοά 
ῥκαγίῃ 5ῖτι ὉὉΥ͂ ΨΑΥ οὗ ἐχρίαλίοπ, ἴῃδη Ἰίηρ [ἢ 
ἔτοτὰ ἴδε βἴπποῦ ΕΥ̓ ΤΑΥ͂ οὗἨ “απείϊβεαϊοα. Βαυῖ 
“ἴδ δεῖ ἀεϑιβιιαϊεα ὈΥ αἴρειν Ὀείηρ [μδῖ ννῆϊοἢ 
οὐπεῖδίς ἴῃ ΠῚ; 4 Ὀυτάδη, ἰη οτγάοτ [Πδῖ ᾿ξ ΤΑΥ͂ 
ποῖ σταξὴ πὶ ΠΡΟ ὑνδοτῃ 11 ννοῖρ 5, ἴξ 15 ὁΠὶ- 
Ρίογαδ 25 {με ἐπι Ὀ]οπλ οὐἩἨ ἀε]νογδηςθ ἔγοπι «ἱπ 
1π5 ξεπεγαὶ, ψν ϊο ἢ που 65 ὈοῖΒ οχρίδίοη δηὰ 
ϑηςΠΒοδοη" (Οοὐεῖ, “δὺγΊ Ἐν. ἀε 8. [6δη,᾽ 
1,202), ΤΠ ςοπίοχί ποῖ ψοιϊὰ 56ὲπὶ ἴο 
ΙΒαυγο 5 ἴο τη Κ 51}}} πιοσὸ οὗ [πη ρ, ἀνγᾶν 
ἴδε οτυεγ ἤδη {πὸ φωρ οὗ 5ἴη, 
ἀπὰ δ1π5 1} Ηϊπὶ 16 ποῖ. 

θ. ουδοιοευεν “σἰηπεί ῥδαΐδ ποί 2 τε ῥί»ι, 
ἈΗΧΓ ἈΠΟΎΘΙΒ διρι) Νὸ ῥαῤίἑμα! 5: ΠΠΟΓ 
(δε ΡΓεβεηΐ ρασγί. ἀθποῖηρ εοπίπμαπες 15) ἢᾶ5 
ἀὔδιηοὰ 4 ἵπις διἰσιογίιοδὶ Κηον]οάρε οὗἁ, δηὰ 
Ἰπϑρ ιν Ἰηῖο, ΗΙ5 σμαγαςῖοσ, πιυςἢ 685 δᾶ5 ἣδ 
ξαιρςὰ ἴπποῦ Κπονϊοάρο δηὰ ἴον οὗ Ηἰπι. 
ἴο κε ἷπ ἴὰς Νενν Τερίαπιοηϊ οἴσθη ἀσποῖεβ 
Οἰδὰγ τεϊ σίους Κηον]οάρο (1 ΉὁΠη 1. 18, νἱ. 46; 
Ἠεῦ, ἃ, 8). δεε ἴδε ἱπίεγοξείηρ ποῖς οὗ Αροὶ]- 
᾿πᾶτῖς οὔ οὐγ 1 ,ογά 5 νγογάβ-- "1 ϑρϑᾶῖ τῃδί 
ΠΩΣ 1 Ὦλνο ϑθαη τὶ πὶ ἘδίδοΓ: ἀπά γ6 
ὧ0 ἔμαϊ τβιςἢ γε μανδ βεθη ὙΠ ὙΟΌΓ ἐδίΠοσ," 
Ἰομη νῆϊ. 48---ἰῃ ΟΓΆπμογ, ὁ Οδίθηδ,᾽ 11. 280. 
ἜΪἢ ᾿αγίηρ ἰπδὲ Ηδ μδὰ “εεη, ἀπά νυ Ἧς 
ξαιδογ, Ἠθ Ἰηάϊςαϊοά ποῖ βοείηρ νυ ἢ ἘΠ ἐγαβ, 
νυ ἴθ6. Κηον ]εάρο δπὰ ἰηβῃϊ νυ οἢ νγᾶ8 ἴῃ 
ἀρζογτύάδηος ἢ Ηἰ5 πδίυγο; βίποθ ἴῃ φβϑογί- 
Ὧρ Ἰῃλὶ ΠΟῪ 4190 πδά βϑϑεὴ «υἱζ ἐξδεὶγ ζαίδεν, 
Ἧς ὈΥ ΠΟ πιδβᾶπβ βίη ῆεβ ἐπὶ 1ΠῸῪ μδὰ Ὀεθη 
ΟζυἶᾶΓ βροοϊδίοτβ, Ὀὰϊ τπδὲ ΌῪ 186 ννυἱσκοάποϑϑ 
Πὐοἢ ἀνεὶς ἴπ ἘΠεῖΓ βουΐβ, {ΠΕ νγοτα ἐλπι!ὰγ 
τὐν 88 σουηϑεὶβ ἀηὰ ᾿βαγδςῖοσ οὗ ἴῃς 6ν]]} 

Ι. ΙΟῊΝ. 111. 
Π658 8 ΓΙΡὨϊζΘοΟιι8,) Ἔνθ 45 ἢδ 18 ΓΙρΡὮΏϊ- 
6δοιι8. 

8 Ηες τἢδὶ σοπιπητίεῖῃ δη 5 οὗ 
τῆς ἀδν!}] ; ἔογ ἴπε ἀδν!}] βπηθῖῇῃ ἔτοηι 
τε θερὶπηΐηρ. Εογ τἢ]8 ριγροβα τῆς 
ϑοη οὗ νν»β πιληϊΐεκῖοά, τῆδῖ 
ἢς πιρῃϊς ἀεβίγου πῃ ννογκβ οὗ {Π6 
ἄδν!]. 

7. ΤΠ 5 νοῦβὸ ἰ5 δά ἀγοββοά ΌΥ πες! ΡΔΊΊΟη, 
ποῖ ΟἿΪγ ἴο Οποκίϊςβ, Ὀμὲ ἴο 411 'π (π6 (τιϑίίδη 
Οδυγοῦ ψν8ο “λϑῃίοη οἷν βιιςῃ 4 (σοὰ 85 νν]}}, 
ἴῃ ΟὨ τσὶ δὲ Ἰοαςῖ, ἰὴ ἰἤοδο (δὲ Ὀ6 οηςο Ηἰ8 
οὐ, ΟΥ̓ οὁπ6 Κηονβ ποῖ ννβαῖ ἑοηά δβεδοϊοη 
Δρρτγοργδίεα ἴο Η πλβοϊ ἢ, σοπηῖνο δἱ {ποτ ν 
51η5, 50 δῖ [ΠΟῪ 5}4}} ποῖ πηᾶῖκο [86 ἰοαϑῖ Ὀγθᾶς 
δείννεεθ Η  πηϑοῦ δηὰ τποπὶ.᾽) ((Ουαάννοτίἢ, 
ς δογηίοη Ὀείοτο ἴΠ6 Ηουε οὗ (σοπηπιοη3. 

ἐς γὶσδίεοιω, ευέπ ας δὲ ἐς γί φῥίεοι.)] “ Ετυεη 
α: ἀοεβ ποῖ δἰννᾶγϑβ ΟΥ ΠΕΟΟΘΘΑΓΙΪΥ ἹΠΊΡΙΥ ῬΑΓΥ 
ΟΥ 644} γ. Ἐογ ἰπϑίδηςσο, ννυμδὲ 4 αἰ ἔθγοηςθ 
ΠΟΙ 15 Ὀδίννθοη {Π6 ἔδοθ οὗ ἃ πιᾶῃ, πὰ [ἴ5 
ΓοΠοοϊΐοη ἴῃ ἴπὲ ΠΙΓΓΟΓ! Απᾶὰ γεῖ ννὲ ΒΑΥ͂ 
ξυέπ ὧἂ’ ἸΏΟΓΟ ΔΙῸ ΘΔΓΒ ΟΥ̓ΘΥΘ5 ἴῃ πε ΟΠ6 (856, 
50 ἴῃ {86 οἴδογ... Ηδ ρυγῆεβ τ.ι5 ὄνθη ἃ5 Ηδ [5 
Ρυγο; θυϊ Ηε ἰ5 Ῥυγο εἴογηδιυ, γα ρυγο ὉΥ 
[λιτἢ---ννὸ ἀγὸ τ ρῃΐθοιβ δηὰ Ηδ ἰ5 σι ρηΐθουβ : 
Ὀυϊ Ηδ ἱπιτπογίδ!υ δηὰ ἔογ ὄνογ, νγὸ ὈΥ Ὀε]ϊεν- 
ἱπρ 'π Ηἰπὶ ννβοπὶ νγὸ 566 ποῖ." (δι Αὐυξιυ5- 
[η6, μὸ “μῴγα, λοτο.) 

8. ἐξε ἐπ] (ὁ διάβολος). 866 ἴογ 1Π|5 
ννοτὰ ποῖθ ου Ϊοῆπ υἱ. .ζο. ὍὅΠ6 ᾿πίογργεῖδ- 
ζίοη οὗ "« Δοσιιβοῦ, ἢ “" δ] απιπίδίοσγ,᾽᾿ ἄρρθαῦβ ἴο 
Ὀ6 ἤχοά, Ὀοΐῃ ὈΥ πε ἀεγίνδίοη δπὰ ἐν Αρος. 
ΧΙ. το; οῇ, 9. 6 οσπίου5 ΗἩθυγαϊζοά ννογὰ 
ὝΣ, ἴῃς ἰγδηϑιογαίίοη οὗ κατήγωρ, 5 ιι5ϑὰ 
Ὁγ ἴ6 Ἀδῦδῖ5β. Βυχίοτέ, “1,οχ. ἘΌΌίη, 
ΤΑ]π|.᾽ λοοο". ϑοβοεῖζρεη, ΓΗοτ. ΗΘΌτ.ἢ᾽ ΣΙ2Ὶ 

ἢ ἄευ εἰπποὶδ ἤγονι ἐδὲ δερίππίη)] (Γι, 
7]ὁΒὴ νἱϊ!. 44. Οὐδπεϑὶβ 15 γεοοβη ζοα 45 νυ ΓὮΥ͂ 
οὗ ογρά!. Εοῦ ἀγρυμπηθηΐβ ἀραϊπεὶ {π6 Μδηϊ- 
σἤσδῃ ποίϊϊοη οὗ δῃ οἴδγηῃδὶ ρεγβϑοηδὶ γι πεῖρα 
οὗ 61], 566 δῖ Αιιξ. “ΒΒ ς Οἷν. Ὠ.᾽ χι. 13. 

ἐδαΐ δὲ νιῖσ δὲ ἀξεῖγου 4 «υὐογὰ: ΟΥ̓ 1δὲ ἀευ 
ἀεείγοῦ (λύσῃ). ἴο ννεδκεη, ἀδργῖνε οὗ βροννεῦ, 
ΔΌΟ] 58 τη Ῥτηοῖρ]ο:; ἃ ννογά ἴῃ [ἢΠ]5 96η56 ρεςι!- 
14 ἴο δῖ [οῇπ (τες Μαῖίϊ. ν. το Ὀ6 8ῃ εχ- 
σορ[]οη). 866 Οὐοθϑρεῖ, ἴϊ. το, ν. 18 (""ννᾶβ 
ἀθείσογυ πε ἴῃς δαὈΌΔΙ ἢ), Υἱῖ. 22. 

“δὲ «ὐογὰς οὔ δε ἀξυϊῆ Απιοηρ (Π6 τηγδοῖοβ 
τοοογάδα ἴῃ [6 Οοθϑρεῖβ, ἃ νυ οὶθ οἶ55, [86 
οὗ ἀϊϑροβϑοβδϑίοη, ρύσι γ ἴο 1δ6 ϑυπορίϊοδὶ 
ονδηρο ἰσῖ5, ἀπά δϑρθοίδ!ν ἴο 81 ΜΑΙ Δ1Ὸ 
πον ῇογο τεσοσγάδα Ὁγ 81 ἰοῆη. Βυΐῖ {πῸ ὀνδη- 
ΒΕ] Ι5ῖ]ς ϑ]θησθ 15 πὸ οὈ)εοσϊίοη (}Θὁἤδη χχ. 230, 
41). ἵν ε σεΥΔΙΏΪΥ τοδὰ ἴῃ πἰπὶ οὗ πὸ Ρᾶΐ - 
ἘΙσυΪΑΓ νἹοΐοῦο5 ονοῦ ϑαΐδῃ ἴῃ ἴΠ6 γϑοουογΥ οὗ 
ἀοπηοηίδοβ. Βιυῖ [ἴ σϑβουϊ ἃ Ὀ6 οὐϑεγνεὰ ἐμαὶ 
ΠΟΥ ἀὸ ἤογὸ ἱποϊυάοα δηᾶ σχθίοιτοὰ ἴο. [ἴ 
᾽θ ἔλ|56 ἴο 54Υ [μὲ ροβϑοϑϑίοῃ ννᾶβ 4υϊΐθ δ᾽ θη 
ἴο 81 ]ομηδβ 1" οσ ἐνεὴ Κπονιθάρο, Μοχὰὶ 
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9 Ὁ οβοενεγ 18 θογη οὔ Οοά ἀοιὴ 
ποῖ Γσοπηπλῖξ 51η; ἰοσ ἢἰ8 βεθά γεπιδιη- 
εἷἢ ἴῃ Ηἰπι: δηά ἢθς σᾶπηοῖ 5ἰη. ὃε- 
οδιιβα ἢς ἰ5 δογη οὗ (σοά. 

Ιο ἰπ {18 τῆς ςἢ]άγεη οὗ Οοά 

Ι. ἸΟΗΝ. 111]. [ν. 9, 1ο. 

ΔΙ6 πιληϊξεδῖ, δηά τἢ6 οὨ]άγοη οὗ 
(6 ἀδν!]]: νυ ῆοβθοονοσ ἀοεῖῆ ποῖ 
ΠΡ εουβηεβ8 ἰ8 ποῖ οὗ ὉΟοά, πεῖ- 
ἯηοΓ 6 τἢλὲ ἰονθῖδ ποῖ ἢ 
δτγοῖδοσ. 

δηά βρί Πυδὶ ροβθοϑϑίοῃ 18 ὙΘΓῪ 5. ΓΟΉΕΪΥ ἱπάϊ- 
ολιοὰ ὈΥ δῖπὶ (Υἱ. 70, ΥἹ. 44, ΧΙ. )). Α5 
ἴο 1Π6 ἀποαυεάρε οὗ ἴΠ6 ννΐοῦ οὗ [πε σοβρεὶ 
οὗ {86 ἑέεα οὗ ρο:“.5εἴ0π, 5866 [οἢπ ΥὙ1}}. 48, Χ. 20. 

9. Ἡροιοευεν ἱς δογη οΥ Οοά 18 ποῖ ἀοϊπᾷ 
Β1:ι....δείσισε δὲ ἐς δογη οΥ᾽ Οο4 (γεγεννημένος 
...γεγέννηται, Ῥῆ.). ὙΠ6 ἴοπϑα 5ῆοννβ 
δῖ Τ]οδη ἰ8 βρελκίηρ ποῖ οὗ ἴδοϑε ψνῇῆο ἢδνα 
Ὀδθη Οὔσδ στοχοποσδίο, διιὲ οὗ ἴῇοθθ ΠΟ τὸ- 
1λῖῃ δηὰ ἀθνεῖορ [6 πὸνν 1ΠΠῸ δηὰ Ἴοηζίηιιθ 
ἶπη ἰἴ; νῆο δανίηῃρ Ὀδδὴ Ὀογῃ ἔτοπὶι Οοὰ 
ΤΟΠΊΔΙΠ ἷπ ἃ ςοπάϊϊίοη σογγοθροπάσηξς ἴο {ἢ6 
βρεγηδίαγαὶ [ΠῸὸὶ ννἰςἢ {ΠΟῪ πᾶν τεςεϊνθα ἴῃ 
86 ὈΓΓῚ οΥὨ ναοῦ δπά οὗ ἴθ βϑρισῖῖ ; 80 
Ρείβουεσο ἰπ “Δη ὠπίγαδίς διὰ εοπηπμαὶς 
ξοοάῃε85." (58ακοβρεάγο, "Τ πηοὴ οὗ ΑἸβθηβ.᾽) 
15 1ῃϊ15 οοῃδίϑίοπὶ (οἴ. αἰϑὸ ἐηγα ν. 1-- 4) 
νὰ οὖν Ποτὰ 5 ογάβ ἴο Νσοάσῃιι5 (μη 
". ,3-|ς, 6, γ)}) ΡῬΡεγέεςγ. ΤὙΤὴθ παίιΓ2] 
αἰβεγοηοο Ὀεΐννεεη ἴδ6 ρῥεήε ἀπ Οουρεὶ ἰ5 
(μαϊ {πὸ Ἐριϑί]θ χίνεβ ἴπ6 51:0] σιν νϑυβίοῃ, 
50 ἴο β8ρϑᾶκ, οὗ ἴῃ οὐ)θςξῖνεο εἰθιθηΐβ ριϑοπίοα 
ἴθ ἴῃ6 Οοθρεὶ---αἰ δςξ νι ἢ δοσουηῖδ [ῸΓ 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ 5ἰρῃς Ὀὰς πιοδῖ βἰξηϊοδπε νδγία- 
ὍσοπΞΒ οὗ ἐχργεβϑίοῃ. ὑπὸ ἰ. συ ἢ σ [ὁΒη 1. 
1, 2: ΧΙχ. 44 ψ σ [οῆη ν. 6.) Ουγ 1 ογά, 
Βρεδκίηῃρ ίἰο Νιςοοάθδηγιβ, σοηϊεπιραίο5 ἴἢ6 
βόπτι δηὰ ἤγϑί ργίηςὶρὶθ οὗ [μ6 πὸνν 116, νν ΠΙς ἢ 
ἢ μαδὰ γεῖ ἴο τεςεῖνθ. δῖ [οδη, νῦτίηρς ἴο 
ἴποϑο ῆο πδὰ ἰοὴρ θηϊογοὰ ἴμθ Κιηράοῃι, 
ςοηίοπιρίδίοβ ποῖ ἴπ6Ὸ ρεγηὶ Ὀαὲ {πῸ ἔγυ, ποῖ 
[Π6 τοπέδπου Ὀμΐ [ἢ6 τοδὶ ζαίίοη, ποῖ {Π6 ἱπὶ- 
ἀνὰ τοννατὰβ. δηὰ ΤΡΠΟΥ οὗ τεπουδίίοῃ, 
υἱ τὴ6 τεπονδίίοη 1156}, Τὸ Νιςοάσπιϑ Οἱῦ 

Τιογὰ ἐθοίατεβ ον ἃ τήδη πλιιδὲ Ἐπίοσ ἰπῖο 
1(Π6 Κιπράοπι, ἀηὰ δε ργονϊἀθὰ ν ἢ βρί τυ δὶ 
ἔλου 65 Δίκης Πὶπὶ ἴοσ ἴ. δῖ Ϊοῇπ ἴῃ ἢ15 
ἘΡ 5116 βρϑᾶκβ οὗ {πὸ ἑάεαί πραυ ἐγ μείης τονε 
δε πεαυ διγί' ΤΠ ἤουτ Οὐοδροὶ γεΐετς 
ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΪ ἴο {π6 πὸνν Ὀϊπἢ, ἴο {Π6 5ῆοννοσ οὗ 
ἔταςο - ἴῃς ΕΡί5[Ι6 οἵ 81 [οἱ τείεγθ ῥτγίηοὶ- 
ῬΑΠῪ ἴο 6 πονν 11ξ0---ἴο ἴΠ6 στονίηρ οὗ [6 
ξτ858 ἰἸοῃρ ἀἴεσ ἴθ γαὶπ ἢδ5 ἔα]. (866 Βρ 
Βτονπο οὴ ἴ6 ΧΧΧΙΧ. Αστςοῖοβ,᾽ Ρ. 646.) 

᾿ς 3}2ὸν ΗἈ18 «εεά οΘοπυϊππο ἐπ Εἰ. ΤῊ Η18 
..«ἘΠ1πὶ τοίογ ἴο Οοά, ποῖ ἴο "ἐνν Ποβϑόϑυύοὺ 15 Ὀοστι 
οἵ Οοἀ.᾽" “"δεεὰ " (σπέρμα) ἰ5 υϑϑὰ 85 ἴῃ [54]. 
111}. το, ἰχνὶ. 22, ἴογ ἴΠ6 ΠοΙΥ ϑδίοςκ οὗ Οοὐδβ 
ομ]άγοη. Ηἰἱἴβ ΒΟΙΥ 5εεὰ οοπῦϊπιθδ ἴῃ 
αὐϊάϊησ υἱαὶ μπίοπ ἢ Ηΐα. (ΤῊ ΕΧΧ. 
ἰγδηϑίδία 1] ὉΥ σπέρμα ἴῃ ἴῃεθε ράϑϑδρθβδ ἴῃ 
{πὸ δθῆϑθ οὗ 2ουίογιΐν, “ἰοοξ, γαζρ.) ΤῊΪ5 15 [Π6 
Θβϑθης4] σᾶϊ86 τῆδι ὁ’ ὙΒΟΒΟΘΥΟΓ 6 Ῥοση οὗ 
Οοὰά ἀο(ἢ ποΐ σοπιπ 51η.᾿ [Τὸ νἱονν νυ ῃ]ςἢ 
ὉΠαοτϑίδηάς [ὴ6 “" 5οϑα ᾽) οὗ {π6 ΗοΪγ ϑρι| 5 
46 ρεόγπὶ δηὰ ὑγης!ρ]6 οὗ 4 ποὺν 116, ἱπιθηάδά 

ἴο 5ρτίηβ ὕρ ἱπῖο δοϊϊπθϑϑ, [845 ψαϊποά τηυςὶ 
δοςερίδηος (Βίβῃορ αγίοσ, “1,1 οὗὁἨ ΟἿ 
ΒΙεβθοά 1 ογά. Οἱ Βαρίϊπι.᾽ 1,εςΐ, ΙΧ. 23), 
Ὀμΐ ἰ5 ποῖ 380 ςοπϑοπδηΐ νυν ἢ ἐδ6 βϑσγαὶ υἰϑᾶρὸ 
οὗ ἴῃ6 νγοτὰ ἰπῃ ϑοεγιρίυτο. 

ἀπά δὲ σαπμοὶ “1 ἼΠ6 ργοποιπ υπάεῖ- 
ϑίοοά ΠΊΑΥ ὃε ἃ τεϑυτηρίίοη οὗ 16 ἔγχει 
οἔἨ {πὲ νϑῖβθ, δὲ; οἵ (ϑοπηεννῃαῖ 1655 ργοθδὉ])}γ) 
ἃ ἔυγΒεῦ ἀδνοϊορπιεπὶ οὗ {ΠῸ βρί γτ δὶ σίγεπρτὰ 
οὗ [86 5θϑά οἵ Οοά, 2. ἀπά ἢ9 18 ποῖ 8016 
ἴο οοπύπῃθ 18 518 (οὐ δύναται ἁμαρτάνειν). 
Ἦδ “4 ποῖ αὐ. ΤὮδ νοσγὰ 5 οπθ οὗ ἴδοις 
ψ οι [ἃ 5 αυϊῖα ἱποοστοςοΐ ἴο ἰγϑᾶΐ 85 ρῖθο- 
Πλϑίϊς ΟΥ̓ΠΘΑΓΪΥ 50, ἀπά νυ ἢ] ἢ ββουϊά δὲ ἔμ}}γ 
τοπάογοα, (85εθ νίμεσ, Ῥαγί 111. ὃ ἶχνυ. 63ς, 
63).})ὺ Νοίο ἴΠ6 νἹίδ "]γγ ἱπιροτίδηϊξ αἰκτϊηςϊιου 
Ὀεΐννοθῃ {Π6 ργοϑοηΐ ἤόγο, δηὰ [86 δου. οἵ τὰς 
ΒΔ ΠῚ6 νοῦ, σωῤγα ᾿ἴ. τ. [ἼΔΕ ἰηδηϊξ. δοτίϑι 
5. ΞΘΠΟΓΑΪΥ υ5ε4....ΟἸ ΠΟΥ οὗὨ ἃ {πὶπρ οσσυτγτίηξ 
ΟΠΪΥ͂ οὔςθ, νη ἢ ἀοεβ ποΐῖ δαπηϊξ, οσ δὲ ἰοδοῖ 
ἄοεβ ποῖ τεαυΐγε, {πε ποίίοῃ. οὗ σοῃίπυδηςε 
δηῃὰ ρΡογρείγ, οὐ οὐ ϑβοπιοιβίηρ ν ἢ ἢ ἰ5 
Ὀγοῦ δηά 85 ἰΐ ννοῦθ ΟπΪΥ ΠΙΟΠΙΕΠΙΔΓΥ ἴη ἀυγά- 
ἰοη." (ϑιδι]ραυπι, " Ρ]αι. Εὐϊῃγά.᾽ Ρ. 140.} 
ἼἾΒΟ Ιηΐ. ῥτθβ. 15. ΞΈΠΕΓΑΙΙΥ οι ρ] ογοα ἴο οχ- 
ῬΓΕ85 8ὴ ΔΟΙΟη ΠΟΥ ἰπ σουτθο οὗ ρεστίοπῃ- 
ΔΠΟΘ, ΟΥ̓ εομζπμζά ἴῃ 156 ΟΥ {5 σοϑ] 5, οἵ 
,)εφμεμεῖν γερεαίεά.") ΜΝνίπετ, Ῥὲ. τπ|. 8 χ]ῖν. 
448. ΑἩ εδχοε]οηΐ {Πι|5ἰγαϊίοη νυν ἢ] Ὀ6 ἐουπά 
ἰη Μαῖί. χίν. 22.1] “"΄ἡᾧἡἀβ8 θη ννὲ βδύῦ, "δῃ 
Βοηδϑῖ ἤδη σαπηοί ὅο [ἢ 15 οὐ τῆαϊ," Οὔσγ τησᾶπ- 
ἴῃρ 15 ποῖ ἴο 455 5ὴ ΔΩΥ πδίιιΓΑ] ἱπηροβϑι ὈΙΠΥ, 
[παῖ Π6 15 ποῖ σόίκ, Ὀυϊ (δαὶ πὸ οδηποῖ ἰδίπκ 
δὲ [ογ΄ Ὀγίηρ δ πιϑο} ] ἴο ἀο ἱΐ, ἴῃς ρῥεϊηςίρὶε 
οὗ Ποηεβίῦ νυ] Ὠϊη Ὠἰπὶ [85 Πόγε 1πῸ ῥυϊποῖρὶδ 
οὗ [86 πενν [16] νν}}} τοϑιϑὲ ἴἴ ; οσ, ἴξ μὲ ἀο ποὶ, 
ἢδ 15 ὯΟ0 ἰοηρεῦ ἴἰο Ὁ6 ςα]]ο 4ῃ ἢοποβῖ πιδῃ ἢ 
(Ηαπιπιοπα). “.Α τλδη, ἰξ γου βρεαὶκ παῖυ- 
ΓΑΪΥ, ἐαπ τλδϑισδῖο βιιη5, ἀηὰ δ6 σδλῃ ϑὶρ ὕρ, 
ὉΥ {π||6 ἀγα βρῆ, πιϊχίυσγε οὗ δ]οθς οὐ οὗ ἴδε 
ἀθδάϊγ πῃ ϊ-ϑηδάθ; Ὀχιξ ἢ6 εἐσπηοῤ ἀο {Π|5 
πδίμγαΥ δηὰ ]ΠΠΡΙγ, ἘπδογΪγ ἀπ τ 
ἀοσμῖ, ἘΝΘΓΥ 5π 15 δραϊηϑὲ ἃ βοοά πιδηδβ 
πδίυτο." (Βίβῃορ Ταγΐοσ, ϑοιτηοη 1, “ὁ Οἵ ἴῃς 
δριπὶ οὗ Οσδςς,᾽" “Ψνοσῦκβ,᾽ 1. 762.) 

ΘΕΟΤΙΟΝ Υ]. 1}. 1ο ---24. 

10. Οπε οἴ ἴδε ἔπι οὗἁ ἐδε Οουρῥεὶ, ροϊηξοά 
ἴο ἴῃ ἴῃς ΕΡΙ 5116, 15 ἴον οὗ δη. Τἢὸ ᾿ 
ἃ5 Χμ ὉΥ δῖ Ϊοἤη, 5 ποῖ οὔἱν ἴδε 
“ῥίγμαὶ ἴδ᾽ ΗΠ ἢ ἀϊγοςίβ βοιι]ς5, δηὰ ἴΠ6 »πογαωὶ 
ἴανν νος ἢ τορι ]αῖεβ σοπϑοίθποος ἰδ ᾿5 αἷϑὸ 
{86 “οεἶαἰ ἸΑνν, νυ] ἢ σῃου]α ρονοόγῃ τῆς φαστῇ, 
δηά ἴδε ἴονε οἵ πιδὴ ἔὺὉγ τῆδῃ ἰβ ᾿πϑοραγαῦὶγ 
᾿πκεὰ ἢ Πἰ5 ἴον ἔογ Οσοὰ (ΒβΒαδυμπδγά, 
1 "Αρδῖτε 5. [6λη,᾽ Ρ. 342). ᾿ 



ν. 11--ιῦ.} Ι. ἸΟΗΝ. 111. 

ἔτοπι ἀδδίῇῃ ιιηῖο ᾿1ἴδ, θδσοδιιβε νὰ ἶονα 
τῆς Ὀτγεῖῆγοη. Ηδ δὲ ἰονεῖῃ ποῖ ῥὲς 
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Τότ, ὠρβο 
ΤΑ 

" 11 Εογ τῃ18 18 τῇς ᾿πιερβᾶρα (ἢδί 
καὶ, Ὑγε δελγά ἔγοπι τῆς Ὀερ!ππίηρ, τπδῖ να 

8ῃοι 4 Ιονε οπα Δποῖδετσ. 
12 Νοῖ 48 (ὐδίη, τυῤο νγῶϑ8 οἵ τῆι 

ΠΟ Κοα οης, δηά 5]ενν ἢἰβ8 Ὀὑγοίδογ. 
Απά ψνῇεγείογε 5ὸνν 6 ἢἰπιὶὺ Βε- 
ολυ86 Πὶ5 ον νγοσίκϑ ὑγεγα αν], δπά 
ἢ8 δγοῖ Πα τ᾿β τρἢϊδοιιβ. 

11 Μδτνεὶ ποῖ, πὶ Ὀτγείθγεη, ἰξ 
τῆς ψογὶ ἃ δῖε γου. 

14 Υε Κηον ἴῆδῖ να ᾶνα ρδβϑϑά 

11, τρὶς ᾿ς 1δὲ »ιοσαψε) γνισσσασε ἴῃ ΝΕ 
Τοϊδληγεηξ 5ἰρτ ῆεσ “ῥέησε αππομπεεά ἰβαὶ ἐδεῦ 
"47 ἐε ἄοπε. “δ ἴονεβ ἴο 68}} [1 {πὸ "πεσαβό 
Γαῖμετ ἴπλπ ἴῃ6 αν" (Βεης.). Ἡξετγε, 458 1ῃ 
νῷ, δὲ Διὰ οἴμοῦβ τοδὰ ἃ ννογά, νυ μος 5 ]- 
Ὑ2Υ5 ῥγογπὲξ, Θχς. Α΄ςίβ ΧΥΠ]. 2:. Βυΐ 2γοηρέσε 
που] δε δἰπγοϑὶ ὑπη)θδηϊηρ ποτ. Ηδστο ἀρδίη 
(δε Ἐρίδι]6 ροϊπίβ ἴο, ἀπά 15 βυρρογίοα Ὁγ, 
(86 Οοβρεὶ οὗ δῖ Ϊοῖη. Οὐ 1], ογά δ υγροπῖ 
“ ζςοιῃπηδηᾷ "ἢ 1ο Ηἰς ἀἰϑοῖρ᾽εβ (1 ἢ χν. 12) 
17), ἴδε Θα ρ ἢ δϑὶβ νν Ις ἢ ἴῃ ἐπ ΗἸΡῺ ῬΓΘΒΕΥ 
Ῥγάγεῦ 5 ἰδία ὑροὴ {πῈ ὑπηγ οὗ δεϊϊενεῦβ 
(χνη. 21, 22, 23}, τϑοεῖνα {πεῖν πιοϑὲ ἱπβίγιος- 
ἴπτὸ ρυασῖς 2] αονεϊορηηοηῖ, δηὰ {ποῖτ τποϑῖ 
δεδυτιδι! Βἰϑιοσίς 8] ἀενοϊορπιοηΐ, ἴθ ἴμ6 Ερὶ- 
3:|.5 οὗ 581 [ὁδπ. 

12, Νοῖ δα δῖ ἯλΠΛΠ8Ὲ οὗἠἨ ὑδ9 9601] 
0950] ὙΤΠθ ΠοπΊρΑγίϑοῃ 15 ποῖ ὄὀχργοϑϑοὰ ν 1 
ΕΠ] ἰος πο] ῥτοςϊβίοη ; γεξ πὸ σοδάθσ Ἴδη 
οοηρεῖνο [πΠ6 τησδηΐηρ Υυἱν αὶ] :--- Τὶ: ἐς ἐδε 
Ῥμασο.,, δαὶ «υε «ῥομίά ἰουό οπε αποῖ ῥοῦ 
ίυ. 11). Νο! α«: Ομὶπ «υαν οΥ᾽ δε «υἱεζεά οπε, 
ὃς, 584} ῖξ Ὅ6 ἢ 5, ΑΌΕΙ 15 πιεπιϊοποὰ ὉΥ 
ΟἿ Ἰογὰ 85 ἴδε ῥχγοϊο- πιλγίγσ, δηὰ υἱεννοὰ ἰῃ 
ζοηϊγασὶ ἘΠ Ολιίη, 45 {πὸ σοργεϑοηϊδίϊνο οὗ 
ἴδε ψΠοΪε μοηογαζίοη οὗ βαϊηΐβ Ἴυεσ δραϊηϑέ (ῃ6 
ὙΒΟΪ6 ὁοοὰ οὗ {πὸ ον] οπθ, Νοῖς ἃ βοοοπὰ 
τεσοζηϊοη οὗ ἴῃς Βοοῖκς οὗ Οοποϑὶβ νυν πὶ ἃ 

Ἰε5. (οἴ. σωῤγα, Ὁ. 8). 8ε6 Αἀάϊξοηαὶ 
οἵε, 

138. Μαγυεὶ ποὶ...«Χ “εἰ 5 υϑοὰ δῃΐογ 
γετὸβ οὗ ωηποίζοπ, ϑμδη ἴπ6 οὈ]δοίϊνε ὅτι, ἐῤα!, 
τ δῖ πανς Ὀεεη οχρεςίεα "ἢ (ΥΝ πέσ, Ρ. ς64). 
Οὐ Μαῖκ χν. 44. 
 ὀγείδγεμ] ὈΤΟΥΒΘΧΒΙ Ηετο δἴοπο ἀτα (ἢ γί5- 
Ὀδὴ5 {Π δΔάἀγοϑϑε ἴπ {86 Ἐριϑίῖθ. Ὅμδὲ δά- 
γε 15 συ 20]6 ἴο μα σοηίοχί, 

14. δαὶ «ὐε δαῦνεα“-ε4 ον 61] (Οἷ, [οδη ν. 
1. ἼΔΕ ράΞβΑρο σΟΠΙΔ] 5 ΠΟ τοίογθοηςο ἴο ἃ 
διΐυτο ἐνεπέ, Βαϊ ἴο βοπιειίηρ ἐμαξ [85 τεα] 
ςοαμποηςοα. Οἵ. σ [ομπ ἢ. χ4; Πὔςκο, 
(οπιπιοηῖ." (ΜΝ Ίπεσ, ρΡί. 111. 8. ΧΙ... Ρ. 280.) 
Τῆς ςοπάϊεομ οὗ τῦδὴ υνπους ἔπε δοὴ οὗ 
Οοά :5 ἃ σοπάϊηίοη ἴῃ νὨϊςἢ Πο 5 ἰη νυγδίῃ 
((οβροὶ, 111. 36). ὙΠῸ σοττοϊδεϊνα οὗ {6 
ἀυδεί θ βενοτοὰ ἔῸπὶ ἴδο Ὁ οἵ Οοἀὰ δπὰ 
Ῥετνυλάεα ὈῪ 841 δνοτ -ἀθοροη!ηρ' ΠΊΙΒΟΤΥ, 15 ἐεαιί. 
(Οοθρεὶ, ν. 2ς.) Τὸ ἴονε οὗ ἘΡ  εἰ τν μα 5 

Ὀγοῖπεγ δϑι ει ἴῃ ἀεδίῃ. 
1ς ὙΝοβοενοῦ ἢδίει ἢ 15 ὈγοῖθΕΓ 18 

ἃ ταυγάσγεγ: Δηἀ γε Κηονν [ἢ ΠΟ πηιΓ- 
ἄἀεγεγ ἤδίῆ εἴεγηδὶ 116 δοϊάϊπρ; ᾿π Ὠϊπ. 

16 Ηδετγεδυ ρεγοοῖνα νγὰ τῆ ἰονα οἵ 
Οοά, Ὀεσδιιβα ἢς ἰαὶά ἀοννγῃ ἢ 8 1 [ῸΓ 
ι.5: ἀπά νὰ οἱρῆς ἴο ἰΔΥ ἀοννῃ δ 
᾿ῖνε5 ἔογ τῃε Ὀτγεϊῆγεη. 

17 Βυζς ψῆοβο παῖ [Π]5 νου] :δβ 

ποῖ ἴπ6 ας Ὀυϊ {86 ἐὔδοὶ οὗ [85 Ὀ]οβθθά 
ἰΓΔΗ5ἸΔΊΟη, 

16. Ἡεγεδγ ἈΠΟῪ «ὑε}] δᾶνο 5ἰιάϊοὰ δηὰ 
ΠΟΠΒΟαΌΘΠΕΥ Κπηονν. 

[89 1079] ἰδαὲ ἴονε νη ϊοῆ 5 δῦονθ δ]] 
Ιονα (υ1}., ΒΘης.). ((ἔ, Ρμιεπιοη, Ὁ. 9. 
ποίε.) Ὅνε βᾶνεὲ σοπὶεὲ ἴο Κπον ννβδί ἐδαὶ 
ἰοὺε 15. 

«ε οἱ δι] ἅτὸ τλόσα!υ ουπά. 
Ιο αν ἀἄοευη ομγ ἰδυες 79ο" δὲ ὀγοι γε) 

Νοῖα ἰδθ ὀχαςῖΐ ϑοῆο ἴῃ ἴπεϑθ ννυογβ δηά ἴῃ 
ἴποβθ ἴῃ ἴῃ6 ᾿αϑὶ εἶδιιβθ, οὗ ἴπ6 σοοά δδερ- 
ποτὰ 5 ἀδοϊαγαϊίοη, [οβῃ Χ. ᾿ς. ““ἼΠ6 Τηθάϑιιγα 
οὗ Ἰἰονθ 15 ἴο πᾶνε ΠΟ πηθᾶϑισο. ὍΤῆ6 πιοάεσὶ 
οὗ Ἰονθ ἰβ {πὸ Ἰονὸ οὗ |65115 ρίνίπρς Ηἰ5 {πὸ 
ἴος 16 6 οὗ τ6 νου] ά." (Βυπαγά, 
Αρδῖτγε 85. [64π,᾽ Ρ. 344.) [πἢ6 ἰουςδίηρ 
ἰγδάππίοη οὗ ἴπ6 γουηρ τοῦ ΌοΓ, σνοη Ὀφοκ ὈΥ 
81 [οὔπ, ἴ86 ΑΡροϑβίϊθ 15 γεργοϑοπίθα 45 βαγίὶῃρ, 
1 ποοᾶς Ὀ6, 1 ψουϊὰ ννἹΠἸΠΡῚΥ αἷδ ἔοσ ἴδθ6, 
85 Ηο ἀϊεά ἔογ υ5." (Ευϑκθοῦ. "Η. Ε.᾽ 1π|. 42.) 
ψῶγ 1θεὲ ὀγείὀγεη) οὐ ἵμεὶγ Ὀθμ] (ὑπέρ). 

ὙΠι5 πιογᾷὶ ΟὈ] ραϊοη οχίθπαβ 45 ΔΓ 845 (Π6 
Ργορ ἰδίίοη, νῃῖςἢ ἰ5 {πῸ στοδὲ ὑγοοῦ οὗ 89 
1οῦσθ. [ἰἴ ἴθ, πο ἀουδῖ, ἴπιο ἴπδὲ ὀγοΐδεγ 
ἤρῖο, δἂπὰ ἴῃ σὺ. 1ο, 13) 14) 15, ἀεποῖοβ 
ΟΥΘΓΥ ἔο!]ονν τάδ δηὰ ἔθ]]ονν-ϑίπηοῦ ; μὲ (Π6 
Ππ||ῖ οὗ ἴη6 ννοτὰ 5. ποῖ ἴθ “εἠοαυ-γεσεπογαίε, 
Ὀυϊ 1ῃ6 “εἠοαυ-γεάξεγιοά. 511} 1[ἴ 15 ψν Ὲ}} ἴο 
νοερὰ Αὐρυπίηθ᾽5 οχρίαπαίϊΐοη οὗ δὲ [ο᾽π᾿5 
5:||16πο6 ὩΡοη ᾿ονε οὗ Οἱ ἐγερεῖ ἴῃ ἘΠ 15 ΒΡ! 5116. 
οι [Ὁ 15 ὨΘΟΘΘΘΑΤΥ (παῖ ἴον ᾿ἰκὲ ἤγο βῃου]ά ἢγϑϊ 
56]Ζ6 Ἰροὴ (πὶ ὙΏοἢ 5 ποᾶσ, ἴῆδη οχίθπα 
1561 ἴἰο τῃαῖ νυν ϊς ἢ 5 πιοτὸ τοπιοῖθ. Εχίθηά 
γουῦ ἰονα ἴο ἴποϑο νγῆο ἃγὸ πραγοξῖ ; γοῖ γοι 
ΟΠ ΘΟΔΓΌΘΙΥ ΤΑ] ἴπαὶ ἐχήεπσίοπ, ΜΨΏΘΓΘ (Π6 
ΟὈ]Θοῖ5 ἃζὸ 50 οἴοϑθ. Εχίοπά ἴξ ἴο ἴποβα υπ- 
Κηοννη ἴο γοι, νγῆῇο πᾶν ἄοῃθ γοῦ ΠΟ 6ν]]. 
Ῥᾷβ5 οὐδῦ ἴδποπὶ 4150; διτγίνο αἱ ἴῃς ροϊηξ οὗ 
Ἰονηξ γΟῸ Γ ΘησΠΊῖ65. (51 Αὐρυϑῖ. ὦ “ωῤγα, 
418.) ὙΠὸ Τςοπιρίεῖθ ΟΠ γϑιίαπ ἰθλοίηρ 15 
εἰἴνθη ΌΥ δῖ Ῥεΐεσ. ῬἢΠ]Οϑορθεσβ μᾶνθ ϑαὶά, 
ἐς Ἡοποιιζ 41] τη ; ̓ 5ϑοίδσιδηὴ5 δηὰ βοῇοοΪΐβ 
ᾶνο βαϊὰ, “"Ἰονο ἴῃ6 Ὀτγοϊοσποοά." (ἢ Π5- 
ΕἰΔΠΙΕΥ οπὸ ἢ45 βαιά ““ Ἡόποιι 811] πιθη---ἰονο 
1π6 Ὀγοϊβεγῃοοά.᾽" (1: Ρεῖίεγ ἴ1. χ7.) 

17. Αἡ γρυπιοηὶ ἔγοπι 6 βυθδίεσ ἴο ἴΠ6 
Ιεβ5θ. ὙΒεῈ βδογῆςε οὗ ἃ ρογϊίοῃ οὗ νγου]]ν 
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δοοά, ἀπά θεῖ ἢ5 Ὀγοῖδεγ ἤᾶνα 
πεεά, δπά βῃυτειῃ ἃρ ἢ]8 οννεὶβ ὁ 
εοπιῤατείομ ἴτοτα Ἀΐπι, πον ἀννεϊϊεῖ 
ἴΠε ἰονε οὗ (σοά ἴῃ Πίηιὺ 

18 Μζγυ [{πτ||ἰὲὸ σὨΠ]άγεπ, ἰεῖ 8. ποῖ 

Ι. ΤΟΗΝ. 111. [ν. 18--2:. 

Ι9 Απά ΒογΘΌΥ νψγὲ Κπονν τῇδῖ νγὲ 
ἅτε οὐ τῆε τγυτῆ,, ἀπά 5841} ᾿δβϑιιγα οὐγ' Οτν 
Πελγῖβ θείογε Ὠίη. 

20 ἔογ ἴΓ οὖν ἢθᾶγὲ σοπάδπηπ ι18, 
(ὐοά [5 ργεδῖεγ ἴλη οὐγ ἢελγῖ, δηά 

Ιονε ἴῃ ννογά, πεῖ θεγ 'ῃ ἴοηρας; δυὰς Κποννεῖῃ ἃ1]] τΠϊηρ8. 
1ὴ ἀεοά δηά ἴῃ τγτῇ. 

δοοάϑς ᾿β 5118}} σοπηραγοὰ νυν} {Π6 5δοσίῆςα οὗ 
1 1{56]1ζ, νν ΒΙ ἢ 15 ουσ θουπάξη ἀυῖγ. 

ῥα! {δὶς «υογίας φοοά] ὍὉ86 ἰνῖπε οὐ [89 
ποιὰ. ΖΩΣ (βίος, Ὠογθ), ποῖ ἴδε ῥέσεγ ἠὲ 
(ζωή). Ὀυὰϊ τῆς ογρδηὶς ἰδ, δηὰ 50 πδΐ 511.5- 
ἴδεπδῆσθ νι οἢ Ὀοϊοηρδ ἴο [15 ργοϊοπρδίοη 
ΟΥ̓ δηὐογτηοηπῖ. ὙΠῈ ννοτὰ 15 ννῈ}} ἰγαπϑϊδίθά 
ἐς νὴ ηρ " 1η ΑΟἾ. Ματκ χὶϊ. 44: [ὐὺκ6 ΧΧΙ. 4. 
566 σιγῶ οἡ ἰϊ. τό. (“βίος (1) ρεποά οἔ ἸἸέο, 
(1) βόπος πηθᾶηϑ ὈΥ̓͂ ψΠσἢ ᾿ξ 18 ϑυπίδι πο, 
ΤΩΘΔη5 ΟὗἉ Π|ἴ6.7) Ατοδὸρ Τ τοηςοἢ.) 
βασοῦ 05] Τῆς ννογὰ [πΊρ]|165 ἰοοκίηρ οἡ 

4υ θῖν, ψατῖπρ Αἴ 1ἰ 45 ἃ 5'ῃΐ (θεωρῇ). 
ὀοαυε 1 ἈΘδΙῦ, 5ΥΓρΑὮΥ. 
ΒΟ δϑϊἀοῦ} ον ὑονδτάβ Οοά 15 

μι. Οη “δο ἴονε οὗ Οοα᾽" 85 στε Ἰοαυαγά: 
Οοά͵, 566 σμῤγα, ἰὶ. ς. 

18, 19. οἸὨδΙ1άγχϑιῃ, 1οὺ π ποῦ 1006... 
ΟΣ ἩὙΠῺ 8:6 ὉοΣδαθ, Ὀπὺ πὰ ὉΥΌΡΏ... 

ἀπ 0.15] 1.ε. [Πα ννῃι ἢ 1υ5ῖ 2γεοεάει, ΒΡ Γᾶ, 
ϊ. 4. Τὴϊ5 νν}}} τοπιὶ πῆ πλοςὶ γοδάοσβ οὔ τἢθ 
Ὀοαυῦι] βίογγ ἰο]ὰ Ὀγ δῖ [εγοπιθ. “"ν θη 
δὲ [οδπ ννᾶβ ᾿ἰηρογηρ δὲ Ερἤοϑβϑυβ, ὄνθη ἴο 
οχίγεσγο οἷά ἅρθ, δῃηὰ ννᾶβ υνἱἱἢ αἰ βης ΕΥ̓ σἂγ- 
τιοὰ ἴο σπυγοὴ ὈΥ [6 ἀϊθοῖρ᾽εβ, δὰ σου]ά ποῖ 
διιϑίδίη ᾿ϊ58 νοΐσθ ἔῸΓΣ ΤΏΔΩΥ ννογάβ, ἢδ δορὰ ἴο 
54Υ Ποίδιπρ δἱ δᾶςῇ βογνίσθ Ὀυΐϊ 2 ζἶε ερί άγερ] 
ἐουε οπε αποίδεγ. ΑἹ Ἰϑηρίῃ ἴῃς ἀϊβοῖρίοβ δηά 
Ὀτγεϊσθη ϑοπιοννῆδί νυοαποά, οαἱά, “ Μαβίου, 
ΨΥ 6 γοὰ δἰνναγβ δαγίηρ ἰῃ|5 Ηε 
Δηϑυοσοῦ 1 ἃ ϑοπίθηςσθ ϑΌΟΓΥ οὐ Ϊοδη, 
« Βροδιϑθ ἴἴ ἰ56 [ῃ6 ρῥγεςερί οὗ (Πὸ ] οτὰ, δηὰ 
5 ΠΠεΙεπΐ, 16 ἰξ ΟἾΪΥ Ὀ6 ἀοπο.᾽" δὲ Ηἰἴεογοη. 
«Γ(οπιτηεηΐ. ἴῃ ΕΡ᾿5Ξί. δά Οδἱ]αῖ.᾽ 1,0. 111, δρ. 
ν. (Τοπι. νΙ. ς29). 

ἐδαὲ «υὑὐ αγε οὁ7 (ἴζοτα) δε ἐγι. 8] Ουγ 
Ιοτάβ ρῆτγαθο Ὀείοτο Ῥι]δῖο, [οὐπ χυ . 37, 
ὁ. ΘΟΥΟΓΥ Οἠδ ἰῃδῖ 5 ,Δἴονε ἐδε ἐγμ1." 

“δαὶ αὐσωγε] οὐ ῥεγαμαάίε, “.1}|, ῥαεὶ)γ, }ία- 
εαγε (Ὠ Ξἴογά). (ΤΠ ἔωϊ. οὗ ἐχρεσίαίίοη; 
ἴμδῖ νυν] ἢ Ι55}65 850 αἰγθοῖΥ ἔγοτη ἴῃ δίῃ γο 
οὔ [με οᾶϑὸ [Πδί νγὸ πιιιδὲ δηςο!ραῖθ 1ἴ,-τ-τόεγζογε 
ῥίνι. Νοῖ ἴῃ ἴδε ἀϊδίδηςθ οὗ {πε Οτεδλῖ [υὐξ- 
Γηθηῖ. ((ἢ ἔπεισε Δαυὶδ τοὺς ἄνδρας, κιτ.λ., 
1: 8. χχῖν. 8, .ΧΧ.) ὙΠε ννογὰ ἰ5 υϑοὰ Μαίί. 
ΧΧΥΙΙΪ, 14. 

οἱ ῥεαγ 7 81 Ῥδιυὶ δηῃά δ. Ῥεοίεγ δίοπθ ἴῃ 
ϑογρίιτο ι.56 εομϑείσπεο. (συνείδησις). (866 
Αἀαϊξίοπαὶ Νοῖε.) 11 15 πένεγ υϑϑά Ὀγ δὲ Ϊοβη. 
“ (Ποην!οἰοὰ ΟΥ̓ εοπσοίεμςο"" (ΝΠ. 9) 15 οὗ 
ἀουθι}] Δι Πούβῆρ. (ΤΕ 5 {π6 Ποποιῖσ οὗ 
Οτοείδη ποιυρδὶ ἴο ανα ἤγϑι ἰουπὰ Δ 5ρθςῖδὶ 
τνογὰ ἴο ἐδϑιρπαΐε σοηϑοίθποθ) ἩΗδθῦγονν τι565 
{Π6 54π|6 ἴϑογπιὶ νυῃιοἢ ἀδϑιρηδίθα ῥεα. “ Ηφὅ- 
ὑγον πᾶ5 πὸ ἴειτῃ υνῃϊοδ ρος Δ Υ}} δηά 

21 Βεϊονεά, ΙΓ ουκ Πεαγὶ σοπάδπ,η 

ΘΧΟΪυ5ΙνΟΙῪ βρη πε [π4ϊ Ὑν ἢ ἢ νγὸ ππάοτξεληά 
ΌΥ εοησείοησε; πὰ ἴἵἴνο ϑνογήβ, δεαγέ οὐ «ῥίγει, 
ΑΓ υϑδοὰ ἰηδίοδα,. γον. ἵν. 23, ΧΥΪ, 14: 
Ἐ ςο]65. νἱῖ. 22: «αὶ. ἰοδη 11. δὲ " (Βρ ϑαπάοι- 
50ῃ, "6 ΟὈΪ;. ὥοηϑβο. Ῥγαϊοςῖ.᾽ 1.3: Εὶς- 
φλμοὶ, “1160. [65.᾽ Ρ. 121). 866 Αὐἀάϊθοηδί 

οἴο. 
ῤῥ,η] Οοἄ. δεὲ ποῖορ, σωῤγχγα, ἱ. ς, δῃά εἰ. 

ο. 21 (ἸΕ οὐγ Βεοᾶτί σοπάδπμη 5 ποῖ, νὰ 
ἰᾶνα σοπβάεξηςε ἰονναγὰ Οοά ᾽)). 

20. ἔον {7 οὧν ῥεαγί εομάεριμ ἐσ, Οοά ἐξ 
Φ,Γεσίοῦ ἐδαπ ομ δεαγί, ἀπά ἐποςυεῖό αἱ εδὲκς.} 
ΜδΗΥ ἱηϊεγργοίδίίοηβ ἤᾶνο ὕδοη ρῬγοροϑοά 
1πεϑε αἰβίςσυ ὑνογάβ; Ὀὰϊ [ΠΟῪ ΠΊΔΥ Ὅς ςοῃ- 
βἰἀεγοὰ 45 12}ΠἸΠπρ’ τπάοσ ἑαυο σόπογαὶ εἰν ϑιοης, 
ἃ5 ΤΗΘΥ͂ ΔΓῸ ϑιρροθοά ἴο δἷπὶ δἱ φιώρημᾳ' ΟΥΣὨ 
σαυαζεπίης ΠΟΠΒΟΙΘηςΟ: (1.) ΤΒοθο ῆο Ἐπῖηκ 
παι δὲ Ἰοἢη5 οὐ͵εςὶ 8 ἴο “οοὐδε ἴΠ6 ςοῃ- 
50ίθησθ, ῃδίαγα! Ἱν το)θοῖ 41} ἴῃ [ἢ ᾿πιεγρσγοϊδεοηῃ 
ννΠἰςἢ σου ]ὰ σγοᾶΐο ἃ ἔδε!πρ οὗ δἰδλιτῇ. [1 15, 
πεν τὨῖηκ, ἃ στδοίοιιβ ραγάοπίηρ οπιπίβοϊσηοδ 
Ὑ ΒΓ ἢ 6 ἅγὸ ἴο Κϑὸρ ἴῃ νίεν ““ Απὰ ΠΕΙΘΌΥ 
νν6 5}4}} ρούβυδάθβ οἱἱἵ πεδγίβ. Ὀοίοστε Ηἰπι, ἰὼ 
νΒαΐονεοῦ πιδίϊου ΟἿἿ σΟηϑοίθ ΠΟΘ ΠΊΔΥ σοι 56 ὑ5 
(τι ἐὰν, οἴ. ὁ ἐὰν ποιῆτε, (ΟΪο55. 11}. 23...δ ἐὰν 
αἰτώμεν, ἰηῦα, Ὁ. 12, φμαηά γιξζ»"ε), Ὀδοδιι56 
Οοά 5 ργοδίοσ. ἔπη οἱὐἵ ποαγί, αηά Κποννοῖἢ 
411 {Πϊηρ 5," 2... Τῆ6 ΟἸγιβιίφη, ννῆο 15 ᾿οη- 
βοείου οὗ ἴπ|ὸ Ιονε ἱπ ννογὰ δπά ἀρεὰ, δου ρὴ 
νεχοὰ Όγ ἃ τηοσυϊά δπὰ ϑεπιριιΐίουβ, οὐ Ἔνεη 
ἃ ΓΕΒ[]655 Δηά ᾿αοεγαϊθα σοηϑοίθποδ, τιδὺ γεῖ 10}} 
ἵ, δηὰ ρεγϑιιδάς ἰδ ἴο δὲ οδὶπι, ΌὉγ πε βννθεῖ 
5Ρ6}1 οὗ οπὸ σοῃϑοϊδίογυ ἴποιρῆῖ. Ηδ ψἢο 
15 Πονὰ ἰ5 ργοαῖογ ἐῃδη οὐσγ ΓΔ}}10]6 σοηϑοοίθηςς 
ΜΈ 115 τογπγθπίης τηϊσϑρίνίηρε. Ηἰβ5 ἴδησοσ 
οΟπγηἰϑοίθησθ Κπον 5 ὺ5 [χοῦ ρἢ πὰ τῆτγουξίι 
Ὀεϊῖογ ἴῃ8η ννὸ Κπονῦ οὐγϑοῖνοβ, δῃὰ ἱπ τἢαῖ 
Κπον]οάρο να ΤΑΥ͂ τεδ. (δεὲ Αἀάϊτίοηδὶ 
Νοῖθ.) ὍΤῆε νοΐ ϑοπιτηθπί, ἔδοη, νυνου]ὰ 
6 ἴῃ δοςογάδηςες ἢ δὲ Ρείοσ5 ννογὰς ἴῃ 
]οδπ χχὶ. ᾿ς, τό, 17 (“" ἼΒου Κηονεςὲ ἃ]} 
τὨϊηρ5. Ὅπου Κποννεβῖ {παῖ 1 ἴον Το , 
δηὰ ἃ ἔμ] ΠΙπιθηϊ οὗ ἴπ6 Ῥγοπιῖϑε οὗ ἔογρίνο- 
ΠΕ655 ἴῃ αι. νἱ. χ4. (11.) δῖ ]οδμηβ οδὴ]εςῖ, 
Βονναυογ, ἰ5 ἴο ὠῤῥεαὶ 10, θὰ χευαξεη εοπ- 
“αἰσπεξ; δῃὰ ἢϊ5 ννογάϑ (4]] ἰηΐο 1ῃἰς νίενν στὰ 
ἃ Ὠδίῃγαὶ πὰ ὑπέξογοθα οπηρμδ55 νυν ϊο ἢ σοδ5 
ἔλτ ἴο ρύονθ ἔπε ἴγὰἢ οὗ της ἱπίογργεϊδεϊιοῃ. 
ΒΥ ἴσχῃθ ἴον ἴῃ νογά «Ὡπὰ ἃ (υ. 18) 
ν6 Κηονν (ἢδϊ ννὸ τὸ σδιϊάγοη θόσγῃ ἔγοπι ἴΠ6 
Τα, ἀπά αἰαὶ ἴο 16 Ὀ]οβϑοάηεθβ οὗ 3: ]οπο-. 
ἴῃς ἴπ6 δοςσυπίης δοῆοῦβ οὗ ἴπ6 νυοἷςθ οὗ οοῦ- 
βείθῃοθ (νυ. 19). [{ ἰ5 5ο--ἴογ 15 νὰ οδπῦοξ 
ΠΟΠΟΘΕΥ πὰ 8ἃ5 ἴῃ Οοάδβ εἰρῆς ““ρογουδάο᾽" 
ΟἿ σοηῃϑοίοποο; ἰξ ννεὲ γε ἑοτοθὰ ἴο δάπιϊξξ 



γ. 22---24. 

υ5 ποῖ, δέῃ Ὦλνε να σοηδάεσηςς ἴο- 
ψαγὰ (σά. 

22 Απά νδδῖἴθοενεγ ννὲ 25Κ, νε 
τεςεῖνε οὗ ἢϊπι, θεςσδιιβα νγὲ Κεαρ ἢ]8 
Ποπ Δ Πα πηεηῖβ, ἀπά ἀο τἤοβε ΓΠΙΠρ8 
τῃδῖ ΔΓῈ ῥ᾽ εδϑίῃρ 'π ἢ 18 βρῆς. 

23 Απά τἢ15 15 ἢΪ5 σοπηπηαπάπιεηῖϊ, 
ΤΗδῖ νγε 5ῃοι)]ά Ῥεϊενε οἡ τῆς πδπης 

ἴο οὐγϑδεῖνοβ (μὲ ἴπεῖθ 15 ἃ αἰϑδοσογάδησδ 
δείτμεεπ ΟἿἿΓ ῥγοΐδεβδίοῃ δηὰ οἷυσ Ἴοηῃϑβοίθης ; 
"ΐ, ἴῃ ϑρῖδ οὐ 4}} ορίδῖεβ δάἀπιϊηϊἰβίεγοά, δηὰ 
Π]ι5οπ5 δἰϊεπηρίε, ςοπϑοίθησθ 511} ννδῖκοβ, 
ἃη4 ρῥίογοες {πγουρῃ ἴἢ6 ῥἰδυϑ 1 1π|65, δηὰ 
ΟΕῈ5. " ΒΌΙΕΥ ,." ον οἂπ ννὸ βιιςςθοά ἴῃ ἀθ- 
οεἰνίηρ Οοά, ψνο 15 οπιηϊδεϊθηϊ, δηᾷ ἴδεγο- 
ἔογτε γτεδῖοσ {Π2η σοπβοίοθησς 1561 (υ. τι) 
Νοίδιπς εὯπ δϑοᾶρε ἴμδί ρἱοσοίηρ γε; ἴῃ 
ΔΟΟΌΒΑΠΟΩ ΟὗὁὨ ΟὔΓ Ποαγῖ 15 16 σναπί-κομγίοῦ οὗ 
{πε Ἰυάρτηοηϊ οὗ Οοά. ““ΤὨὮυ5,᾽" δά 5. Νοδῃ- 
ὦκτ, “ἴδὸ τποᾶπς οἵ κηονηρ Οὐγεοῖνοβ ἴ8ο- 
ΤΟΥ ΒΥ 15 ἴο τες ο] ]θοῖ ουγϑοῖνοβ, δηὰ ΠΕΔΓ ἴῃ 
δίδσηοθ ἴῃ6 σνοΐίςθ οἵ πὸ ἱποογπιρί 6 ̓ άρα 
Μοπὶ σας ἢ οὗ υ σΔτΤΊ65 ἴῃ ἴη6 ἀδρίῃ οἵὗἩἨ Ὠϊτπη- 
βοΐ, [Ὁ ἴῃ ἴδ ὀχαπηηδίίοη, οὐγ σοηῃβοίθηςδ 
δεᾶτϑ Ὁ5 υυἱἕπεβθ ἐπα ννῈ ϑ' Ποογοὶυ ἀεβῖγε ἴο 
Ρυῖΐ ουὖγ ργαςῖίοςθ ἱπ υπίσοη ἢ ΟἿΤ ῥτγοίθο- 
ϑίοη, ἴπεπ γὰ ἅγὰ ἴῃ ρεᾶσς, “ Βεϊονδά, ᾿Υ Οὐ Γ 
Βεασὶ σοηάοπηη ι.5 ποῖ, ἴπθη ἢδᾶνο ννὸ σοπῆ- 
ἄἀεπος ἰονναγὰ Οοά᾽ (νυ. 21). Οὐ ψοτκβ ἐο 
ποί 5: Ὀυῖ ΠΟΥ ἀγὲ νυ Π65565 Τδί ννὸ 
ἅΓῈ ΤΟΔΪΪγ 1ῃ σοπηπιλιηΐοη νυν Η πὰ πο 7115- 
ἄβεβ; ΠΕΥ 564] οὔὐσγ (Οἢγίϑιϊδη 16 ὙΠ τΠ6 
βίρπεῖ οὗἨ 5 ποεῦγ. Τῆι ΠΟΥ ὈδΟΟΠΊΘ ἔογ 
5 ἃ 50δ)εςϊ οὗ ςσοπβάσηοε.᾽ 

͵; 22. Το βᾶπιὸ δου πα θβϑηθ55 οὗ ΓΟ ΠΊ156 ἃ5 
Ἰη ἴδς Οοβϑρεὶ (χν. 7), ἀπά ἴδε βᾶπιὸ ςοπαϊίοη. 
“Α ργάγεσ ἴδ. ἐογπιθὰ 15 ἴπο ἍἽ ἃ οὗ μϑάνεη, 
δηά [15 τεῖιιγη ἴο [15 Ποπὶθ ἰ5 πδίυγαὶ. [{ 15 
Οοάΐβ ργοπιῖϑε ἰγαηβέοστηθά ἱπῖο ϑιρρ] οδἰϊοπ᾽" 
(Οοάςεῖ). ““1μονὸ ἰἴ86 1} ργαγεῖῃ. Ααϊπϑὶ {ῖ5, 
ς ψῆὸ ψανὸ ἰξ Κηοννοῖῃ ποῖ πον ἴο οἷοβα 
ΗΒ εαγβ.᾽"" (δὲ Αὐγυϑῖ. ἐπ ΄ος.) 
ὀειαι 6] ζοσ---ποῖ {Π6 σϑάϑοῃ ἈΝλ ποῖ [86 

τιοσιϊογίουβ σδυ56 οὗ Οὐγ Ὀεΐηρ ἢ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΘΒ ου 
ϑ. 

ἵ οἰδηὰβ ἴῃ ἀϊγοςὶ ἀπε μεϑὶβ ἴο ὁ γεγεν. ἐκ τ. 
Θεοῦ, 15 Πςοττοϊδίϊνο ἴο 1ἴ ἴῃ πηραηΐηρ---ἃ “2.16 οὗ 
“σπάθη, ὨΟΐ ἃ 5:π|ρ]6 δεῖ. ΤῊ νογά ποιῶν, 
ἀοζοτάϊηρ ἰο ἴα Ηδεῦγαιϊς υϑᾶρο, ἰη {π6 ργοβοηῖ 
Ραπιοῖρὶς, ἀεηοῖες ποῖ σε οὨἱΥ, Ὀμὲ δαδῥ,, οΥ 
ΓΒΕ μιόγεὲ ἴπᾶπ ῥαῤίί. ᾿Αμαρτίαν ποιῶν--- 

οῤεγαγί ἐπίσμίαϊα, οὐδ ταὶ τηδλκοῖ ἃ 
ἰΓλάς οἵ 51π, οἵ ρῥγοξεββοίῃἢ: ἱπίᾳυ τυ, νυ ῃοβα 
δετυος 15 δ] ορείβεῦ ἱποοπιραίιδ]ε νυ (Π6 
Ῥτοίεεβίουῃ οὐ ἰδ οὗ 4 (ἢ γιβίίδη." |Δςῖϑοῃ, 
εοσκα,᾿ 111. 3262. “τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνο- 
μίαν (Μαῖῖ. χιϊ. 41), οπιηθβ 411 ἱπίυϊδίοπὶ 
ἀπετοεηῖ, εἴ, υἱ τὰ ἀϊσάπι, ἐμιφμα!!ς ΓΙ 

Ι. ἸΟΗΝ. 11. 
οἵ ἰ5 ϑοὴ |εβϑὺ8 ΟΠ γίϑῖ, δπά ἴονε 
ΟΠ6 Δποῖπογ, 28 δ ρᾶνθ ι15 ᾿οη- 
τηληἀπηεηῖ. 

24. Απά δε τῇῆδλι Κεερεῖῃ ἢϊ8 σοπι- 
ΤΩΔηαπηδηῖβ ἀννε  ]οἢ ἴῃ ἢϊπι, ἀπά ἢα 
ἴη ἢἶπι. Απά Πεγεῦγ ννε Κπον τῇῆδῖ 
ἢ Δϑιάθτἢ ἴῃ 5, Ὁ ἴῃς δριγιε ψῃϊῖςἢ 
ἢ Βδῖῇ ρίνεη υ8. 

ἄδερ) ΟὌΒοσυΥϑ. 866 ποίϑ σωῤγα, 1ϊ. 2. 
εο᾽»»1)ρ:»α]»6 5. ...ς ἐδίηφε ἰδαὲ ἄγε (ὙΠ611) 

ῥίεασέης ἐπ δὲς εἰσδῤὴ ὝὕΜο δϑρεςῖβ οὗ Οοάδβ 
ἰανυν. Αββϑυγθαϊγ ποῖ παξ {π6 {πὶηρ8 ννο}}- 
Ρἰοαϑίης ἅγε οὐδσ δηὰ ἄδονὸ ἴϊο σοπιπιδηά- 
τηρηῖβ, Δηἀ 50 σοιιη56}5 οὗ ρεγίθοετίοη. 

8. ὙΠῸ “' ςοπιηδηάπηοηϊ5᾽,) οὗ ν. 22 
5. ΠΊΠηοα Ὁ Ρ ἴῃ οπό (οἢ 11. 3-ο ς, γδετε ἐνοτγὰ ἢ 
ἴῃ ᾿. ς ἰ5 Δηὴ δάνδῃοδ ὩΡΟη “ὁ ςοχῃπηδηαπθηῖ5 ᾽" 
ἴῃ ν. 23). ΤΠε ἵνο δαῖ ἔο] ον (ἰδὲ “να 
βῃουϊὰ δεϊευε δῃὰ Ἴουε")) ᾶτὲ ποῖ ἑαυο Ὀμῖ ομέ. 
ΔΙ δηὰ ρἱοίγ, ἀοόρτὴδ δηὰ ἀυῖγ, σιιη ἱπίο οπθ. 

ὀείέσυε οα ἰδὲ παρι)]ὴ Οἵ. ν. 121. (σΒογο [Π6 
ΠΟΠΒΙΓ. ἰ5 αἰ δγθη) ; πόγα ἴἴ 15 Ὁ0116 718 89 
ΝδΙ6. 

24. ϑαϊὰ ἴο δᾶανθ Ὀδοη ϑρίποζδ᾽β ἑδνουγιίδ 
ΥΟΓΒ6. 

ἼΏὮΙ5 ἰ5 ἴδε ἤγϑὶ δἔγεεῖ τηθηϊίοη οὗ πο ΗΟ 
ϑριγξς ἴῃ δῖ Ιομηβ Ερ βίο, ςοἔ, 11. 2ο, ποῖδ. 
Το ἀϊγοςξ πιθητίοη 18 ΡΌ ΓΡΟΘΕΙΥ ἀείογγοα, )υ5ῖ 
ἃ5 δῖ Ρδὺ] ἀοο5 ἰῃ οπι. ν. ς ςοιηρατοὰ ἢ 
ΝΠ. 1 564ᾳ. ὙΠῸ ΨΠΟΪΟ βιπιςίαγο οὗ δῖ [0}η᾽8 
Ἐ 51:16 5 ἴμυ5 Τρίπαγίαπ (ϑθε ΝΝ. Ατοδοῦ Βιυιῖ- 
ἰογ 5 ΘΟ ΏΌΉ5, ΡΡ. 92---9ῶρ4). Ηδ 885 τηοητοποὰ 
ἴπΠ6 ΕΔΙΒΟΓ δπὰ [ἢθ δοῃ (1. 3). πονν {86 δρί τ. 
80 ἴῃ [πο Οὐοθβρεὶ, ννε δηὰ [6 ϑβοςϊίίοη οἵ ἴῃ6 
ϑρίπῖ, σπδρίογβ χὶν. ἴο χνυὶὶ. 

“πα ῥεγεὺγ «ὐὖε ἔποαυ ἐδαὶ δὲ αῤέῥάεέῥ᾽ ἱπ τς, 
ἥσοτῃ ἐῤέ δριγὶ! αυὐδιεῦ δὲ 8028 μι] τ οτη.---ἐκ, 
ΜΒθη ἴ Πᾶ5 ἃ ραγίἰνο σι σηὶ ποδίίοη, πα οδέθβ 
τπῸ δριπάδπος οὐὖἱ οὐ νυ ιϊοῆ ϑοπιοιίηρ ἰ5 
ξίνεη. (866 ἴῇὼ Μείί. χίϊ, 34; ]οδη νἱ}]}. 44.) 
ὙὝΠ6 5ᾶπὶῈὲ ννόοσγὰ 5 υπέογτπαίον ἰγδηβιαιθα 
(Δ. Ν.) ἀφυεϊϊειδ αἵ ἴμ6 Ὀορίπηΐην οὗ [815 νεγϑὸ 
δηά αὐϊάει ὁ αἱ ἴῃς εἶοδθ. 

ΟΗΑΡ. 111. 8, 9, 12, 19, 20. 

ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν. “ΤῊΪ5 ἴογπι, 485 ἡαείἑαπί; τιλρὶβ5 Θηἰπὶ διαίτας αυδπὶ σεΐως Ἠδθ- 
Ὀγαῖςἃ ρἢγαϑὶ βιπιβοδίιτ." Μαϊάοη, ἐπ ἰοε. 

9. ΤΠ νεῖϑαὲ δηά [15 ρδᾶγδι οὶ ἴῃ {ἢ15 
ἘΡίβ:]6 ὑγοῦθ Ῥγοπ ΠΟΉΓΥ ἀρρεαϊθὰ ἴο ὉΥῪ 
]ονϊ ἴλη. “ [ονἱηίδῃ δϑϑοτίοαὰ τπαὶ ομη πιδάθ 
πο αἰξιϊποϊΐίοη Ὀμπΐ οπθ, νἱζ. Ὀεΐννθθεη ἴῆοβο 
ΨΠῸ 476 δογη οἵ Οοά, δηὰ ἴποβο Ψῇῆο Ὧγε ποί. 
Ης ἀϊά ποῖ τοῆθεϊ [παῖ, δἰ που Ὠτνῖηθ 18 
858 ἃ ΠΟΠΊΠΟΠ ΡΓΟΡΕΓ οὗ 4}1 νο Ὀεϊίενα 15 
Οδ δηὰ ἴδε 54π|6, γεῖ αἰ δσεηὶ ϑἴαρεβ ἃσῈ 
ἔουπά ἴῃ [5 ἀενεϊορπιοηξ δηὰ ἄθρῦθο; ἴπδὲ 
αἰοηρ νυ (ἢ6 ινίπα {π {86 5ἰηζα! ἰοπάθηοῦ 
Ἰϊηροῦβ οὔ, νυ ἢ ΠΊΑΥ ΤΊΟΓΕ ΟΥ̓ 1655 ΟΥ̓ΕΓΟΟΙ.Ρ, 

595: 
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ΟΥ Ὅς ονετοοπηθ ὍΥ͂, ἴμαϊ 116; ἰμδῖ ἴῃ 1118 
ΨΑΥ ἴἴ ἐν τίξῆϊ ἴο ϑσρθᾶκ οἵ »πογϑ απά ἰρ::, οἵ 
ἀἰϑι!ποϊίίοη5 δηὰ ἀδργθθβ, ἴῃ δπ οὐἠ ΠΟΪΙΠ655. 
Ἡξδπορ, ἴοο, ἴθ σοργοϑθηίς “σμοϊβεαίίον 85 
ἜΠΡΥ Ῥοβϑεβϑδίοῃ οὗ ννῃδῖ [45 οπςθ Ὀδδη τὸ- 
ςεἰνοά, ποὲὶ γοσγε τε ἀευείοῤνιοηξ οὗ 1 
Νεδαηάοσ, “ δυγοῦ Ηἰβίογυ,᾽ 11. 268). 51 
οἴῃ, Πότθὸ 45 50 οἴδῃ, βινεβ ὺ8 1ῃ6 ἐάεα] 

“Ἰαπάαγ οὗ ΟἾ ΓΙ ΒΕ ΔΗ 45 1ἴἰ ϑἰδηάβ ἴοῦ ὄνὸσ 
ὨΙΣἢ ἀθονε 4}} ϑιιροτῆς! 8) νἱοννβ οὔ 115 οδιᾶ- 
ΤΑςίοσ, νυν ῃις ἢ Ἰοοῖκ ΟὨΪΥ δ ραγίϊαὶ, ραγιςσυϊαγ, 
ἱτηρογίοοϊζ σϑα]!]Ζδίίοηϑ οὗ ἴἴ, δηὰ ϑϑνοσ ἰξ ἔτοπὶ 
115 εἴοσηδὶ δηὰ υπδῖίδίηδῦ]ο ἰάἀθα], Βαΐ [ο- 
Υἱπίδη δι] δὰ ἔγομπι ἃ σΟΠΙΓΑΓΥ εὐτοσ, Ηδ ἀϊὰ 
πο ἀϊδείηρυ δῆ Ὀερίνγθέη ἴθ6 ἰά68] βἰδπάλσγά, 
δηὰ δΒιιπίδη τολ] ] Ζϑιοη5 οὗ ᾿ἴ, ἢ 1δοῖγ ἰμβηϊο 
ἄερτοος (566 Πςκὸ οἡ ἴδο ἰοχί). 

12. [{ Π25 δοπιθιπηθ5 Ὀδεη συρροβο {πδῖ {Π15 
ΤΏΔΥ ἰᾶνθ Ὀδεη βυρροσίοα ἴο δῖ ]οδπ ΌΥ ἴδ 
οοηάυςξ δηὰ ἰοδοῆις οὗ ΑΡο]]οηῖυ5 οὗ Τ γαηᾶ 
δ Ερμεβϑυϑ. Ετστοτῃ ἴδε βίγδηρθ Ὀοοὸκ οὗ Ρἢ1]ο- 
βδίγδίιι5 11 15 ἀϊδβῆσυἘ ἴο ἄγανν ργόςῖϑε σῇσγοπο- 
Ἰογψίςδὶ ἀδΐα, Ὀιιξ ἴῃ6 νἱϑῖϊ ΠΊΔΥῪ ροβϑι ὈΪΥῪ ἢᾶνὸ 
Ὀδθη Α.Ὁ. 9φό, ἰονναγά5 ἴπ6 εἴοβε οὗ δ: Τομη 5 
18. Ῥμιοσῖγαϊιι5 ἴ6}15 ἃ βίοσυ οὗ ἃ ροογ οἱὰ 
τιοηαοδηῖ, ννποπὶ, δίϊεσ [ῆ6 ὀχδηηρὶε οὗ (δ]- 
ομδϑ, ΤΙγεβίας, δηὰ ΕΡἰπηθηϊάθβ, ΑΡροϊοηϊι5 
δάνιοοά ἴπ6 ρεϑορὶθ ἴο ἰκὶ}]}, ὙὍΠ18 5ἴοσῃγ 15 
παιταϊοα ΌΥ Ῥῃ)Π)οσίσαί5 νν} ΡΙστ ΓΕΒ θη 655 
δηά ρδῖῃοϑβ (' ΝΠ Αρο]οη.᾽ Αςῖ. 11. 8ς. 11. ς, 
58, 9). [ἴ ννουἹὰ ςογίδιη]γ ἴοττι ἃ νἱνὶ ἃ 
(ΟΠ ΠΊΘΗΔΓΥ ΟΠ 1 Ιοδη ἰἰϊϊ. 12. (866 Βδιυμπαγά, 
“1 ᾿Αρδῖτγε 5. [6δη,᾽ ρρ. 286, 287.) 

19. ΤΠϊ5 οχηϊϑϑίοη 85 ᾿πηρογίδης τγθάβοῃβς, 
«--αὺ Τὸ δνοϊά ἀρρδᾶγϑθηξ δηϊδηρ]επιθηξ νυν ἢ 
Ποσο Μοσὰὶ ῬὮΠ]ΟΘΟΡΩΥ. (2) ΕοΓ ἴῃ6 584Π|6 
Σοάϑοη ἴοι ψΏςἢ ΒίσμορΡ Βυ ΕΓ 50 οἴξη 

(Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 

τ 276 πτπυαγηποίῆ ἑλεέρε γιοῦ ἐο ὀοδίφος αἱ ἐεαεδενρε, 
«υοὐο ὀοασί οὕ 4144 δῤίγεϊ, δωΐ 1ο ἐγ ἐλένε ὧν 
4ς γμέως οὗ 116 εαέλοίίεξ μα: ἡ απα ὃν 
1:4} γεασοης ἐχλογίείΛ το ὁγοίλεγίν ἰουε. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΝΠ]. ἷν. 1---ό. 
ΟΠΑΡ. ΙΝ. 1. δοίμουε ποὶ εὐενγ «ρίγὶ 1] 

Ὀεῖοόνα ποῖ ΔῈΥ δρίσιῖ, 2.5. ἀο ποΐ γῖνθ 
Ἵογοάδησο ἴο 1ἴ, [6 δϑϑθηΐ οὗ ἔδἢ, ΠΊΘΓΕΪΥ ὕροη 
1ῖ5 ον ννοτά. 
“Φιἢ Ιὰ πὸ υἱξΐογαηοθ οὗ ΔηΥ͂ ροννεγῆι 

ἴοδοδος δῖ Ϊοῇη νουϊὰ πάνθ ϑθὲπ, ποῖ [ἢ6 
ἱηάϊνίάυδὶ, Ὀυΐ (1) 16 σϑησγαὶ ϑριγῖ δὲ νγοτκ, 
δηὰ (2) ὈΘὨϊπὰ ἃηὰ Ὀογοπά μαξ [Π6 ἴπ- 
βυοηςθ οὗ ἃ ϑιιρεγῃυτηδη ἰη(οἰ Πσεηςο, σοοά ΟΥ 
ΕΥἹ]. 

ὀμὶ οδῖ. 80 δι Ῥδιυ)], “θϑρῖϑο ποῖ ὑσγορῇθ- 
βγίπρϑ, Ὀυὶ Ὀτίηρ 411 ἰο 186 ἴεϑῖ " (1 ΤΉΘ655. ν. 
21). ΟΥ, δπιοηρ ἰῃς ἀϊδιΠθυϊΐοη οὗ δ᾽ ἢ5 οὗ 
1Π6 ϑριίγιί, ἰΠο56 οὗ ἐγέλα» ἀπὰ ἀϊδοογηπγθηΐ, 
: Οον. χὶϊ. το. Το βερίτις οἵ δῖ Ϊοῆη δηά 
δὲ Ραιὶ, ποννενοῦ ἀοΘΡΙΥ Γαν θη 2] δηά ςἢ1]ἃ- 
.κο, 15 ποῖ οῃς οὗ Ἴγεάδυϊοιι5 ἔδηδίςῖϑπι, οσ 

Ι. ΙΟΗΝ. [ΨΝ. [ν. τ. 

ΥΔΙΊΟ5 δ|5 ἰδηρσιιδρθ, διὰ 0.965 οηδ δημϊίναϊοηϊ 
ἴον ἀποίμον ἔοσ εοημμείεποε ἃ Ῥγοοαβα ὙΠΟ 
6 8475 ν571}} 5θεπὶ “" βίγαηρθ ἴο ἴμοϑο τγ8ο Πᾶνὸ 
ποῖ οὐδογνοὰ [6 σεᾶβϑοη οὗ ἰἰ""---νῖζ. ἴο βἰδῖθ 
ξοηογαὶ ἰγυῖ, ἀραγί [ΠῸΠπὶ 14] (Ὠοοηοῦ 
δῦουϊ ᾿ξ, δυςἢ 85 ἀγὸ ἱπυοϊνοαὰ ἴῃ ἴῃ6 ἢχορά υ.3ὸ 
οἵ νογὰβ οὗ ἴδε κιπά, “81: [οδπ ἀεδιρηλδῖοθ 
1Π6 Βυπίδη 500], [Π6 βριτιῖυδὶ δείηρ, ὈΥ ἰδὲ 
πδηηθ οὗ ῥεαγί, νυἱϊπους Ἰγου Πρ Πἰ πο] 85 ἴο 
ῬϑυςΠοίορῖς 8] ἀἰσεϊποϊίίοης ἀγανγη Ὀεΐνγθοη ἴδ 
ἀϊδετεηὶ ἔπου {165 οὗἩ {86 50] ᾽" (Νεδηάσ). 

ὙὝΠΕῈ υϑὲ οἵ 2 ἰπ Ἠξεῦγον ϑθθηις 0 ὃδ 
1Π15: (1) ἴδ σοηίγαὶ ροϊπί οὗ ὈΪοοά, ἀηὰ νεϑϑοὶ 
οὗ σογροζγδαὶ [πε ; τῃοη (2) [δε 116 Πϑοῖξ; ἴδεη 
(3) ἴδ ϑεδΐ οὗ βϑθῆβδθβ, οιηοίίοηβ, δῇοἼζίοηϑ: 
δῃά (4) ἴδε πιοάς οὗ [ὨϊηκΚίηρ δηὰ δεϊίπρ, ἴδ 
βεδῖ οὗ ψ1}} δηὰ ριιγροβο.--ἰη ἕδςϊ [Π6 σρηΐγο οὗ 
σογροσοαὶ, οὗ βοηϑιιουϑ, οἵ επποτοηδὶ, οἵ πιοταὶ 
Δηὰ νοϊιηΐδγΥ [δ : ἡν ΒοΓΟ [6 τηογαὶ σμαγδοίεῦ 
Ὀδοοπηδ5 πιδηϊδϑί ἰη υἱγίυ οὐ νίοθ, Οσϑθη. {υ. 
δηὰ Ευεῖβί, "1,6χ.᾽ ΡΡ. 723, 724. 

40. ΤΙι5 Ἰηϊογργοίδίίοη 15 ἀοίδηοα γσυαπι- 
ΤΩΔΌΟΔΙΪΥ ὈΥ Ηοοξενοη (' θοςεῖ. Ρατῖ. Οτας. 
Ρ. 589), ΓΩΟΓΔΙΥ ὈΥ Νύβϑεϊε (΄ [ηἴεγρ. Ογδπιπι. 
χ Ϊοδη 11]. 19, 22) δἀπὰ ΌΥ͂ ΗιΠεγ, 566 χυοίδ- 
[ἰοη8 ἴῃ 1,{|οἶκὸ ἐπ ἰοο. ϑόνοσαὶ πιοάδγηῃ ϑοθ δῖ 
ψγὴο ἴδκθ 186 «“οοδίπρ Υἱενν ΟΥἩἨ ἴθ ϑυν])εςῖ- 
τηλοῦ οὗ [Πἰ5 νεῖβο οχρίδίη ἰξ ἴπυ5: “Ἧς 
54}} σοῃνίηοθ ΟἿ Ὠοαγίβ ἃ5 πη Η!5 ργεϑεῆςε 
(παῖ [ΓΙ οὖἦζ Βεᾶσί σοηάθγηῃ 0.5] {παι Οοά ἰ5 
διεδῖοεσ ἴπᾶπ οὐγ Ποαγίβ."" ς Οτεεκ ἰ5 
υπάεγβίοοά {δι :---πείσομεν τὰς καρδίας... .ὅτι 
[ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία] ὅτι μείζων, 
κιτ.λ.---ἰῆθ ϑεοοηά ὅτι θη 5 ΠΊΡῚΥ ἃ γείκρεβο 
ἑΐοη οἵ ἴῃς ἔἤγϑε ΟΥ̓ τοροδίηρ 1. ΟἿ τὸ το- 
βΒιιπηρίίοπ οὗἉ οὗτος ΟΥ̓ οὗτος ἴεν ἃ ραγεπίβεϊς 
οἰδυϑο ἴῃ [4Π|65 ἱ. Ὡς. 

ΕΠΟΝΕΘ, Βεῖϊενε ποῖ ενςτῦ 
Βρίῖ, δας τγΥ τῆς 5ρί 5 ψνῃε- 

(Π6Γ {ΠΥ γα οὗ (σοά : Ὀεσδιιβα ΠΙΔΠΥ͂ 
ἔλϊβε ὑγορῇῃῆε; 5 ἃ ροπα οι ἰηῖο τῇς 
ννου]ά. 

Δο͵οοῖ υτραθοπίηρ ϑυδπκιϑϑίοη ἴο διυϊποῦίν. 
Οὗ 1 Οος. χὶϊ το, χῖὶν. 29; σ Τίπι. ἵν. 1.ὄ 
566 ποΐδ οὔ 1 ὙἼΠ658. ν. 2:. [ἰ πκυιὶ διᾶγε 
θδθη ἃ οτίϑἰβ- τῆ ἴθ (Π6 βρίΠἴι41] τγοτ]ά, 
εἴ, Αρος. ἰχ. 1---ώ. Ἧ ε πηιιδῖ γοπγοηδεσ ἴῃδὶ 
αἱ Ερδοβιιβ, δπὰ ἴῃ αϑὰ Μίποζγ ψΈποΊΥ, 
81 Ϊ]οπη ουηά ποῖ οΟΠΙΥ ἃ Ποτοσυ οὗ ἴδε ἐπίοδοα 
ἴῃ Οοεπίῆυς δηὰ ἴπ6Ὸ Οπορίῖςβ, δηὰ ἃ ὨόΓΟΟΥ 
οὗ 16 σοες ἴῃ ἴῃ Νιςοϊαιίδηοβ, Ὀμὶ 4150 ἃ 
ΠΟΓΟΘΥ οὗ »ναφὶς ἀπά γηπγείείσσι. ὙἘῸ ϑδίγοεί οὗ 
ΕΡΒεδβὰβ ννογα 1} οἵ ἐποοϊορῖϊοβ απᾶ οοηνὰ- 
δἰοηδγθ5 ἢ πηδρίςαὶ ργασίίοεβ ἀπά ᾿πνοσδῆοῃϑ 
σγεΟ Ρυγουοὰ ὈΥ ἴῃς οὐυςσαῖοά νυὺ7)ὴῖι ἃ Ρ85- 
βἰοηδίε Ἰηΐογεϑῖ ἴο μος πχοάογῃ ΞρΊγι[}8}15Π| 
Ρτοβϑοηΐβ διι 4 ἐδοῦ]ς ραγδὶ οὶ (966. τὴς ““ἐχοῖ- 
οἰ5ι5,᾽) “συγίου!5 ἃγί5,᾽" δπὰ ““θόοοκϑ " Ξροίεη οἱ 
ἴῃ Αςῖδβ χίχ. 19). δὲ Ῥαὺὶ] {Πυτηρῃοα ἴοτ ἃ 
ϑεδϑου (δ]4. νν. 17, 2ο). Βυϊῖ Ρογϑβίδη Μδξὶ, 



γ. 2---6. 

24 Ἠετγεὺῦγ Κπον γε ἴῇς ϑρίπς οὗ 
Οοά: Ενειγ βρίγι τῃδὲ σοηξεββεῃ 
(δὲ [εϑι5 ΟἾ γῖβε 18 σοπλα ἴῃ ἴῃς ἤξβῃ 
ἰ5 οὐ σοά: 

2. Απά ενεῖγ 5ρί γι τπδῖ σοηεββεῖῃ 
ποῖ ἴῃδὲ εβϑ5 (ἢ γίβε 15 σοπηθ ἴῃ [ἢς 
βεϑἢ 5 ποῖ οἵ (ὐοά : δηά {ἢ 8 15. τπδῖ 
τοίγίε οὗ ἀϑτὶςἢτιβῖ, νμογεοῦ γε πᾶνε 
μεαγά τῆδὲ ἰτ βῃοιϊὰ σοπις; δηά Ἔνεη 
ΠΟΥ ΔΙΓΕΔΑΥ 15 ἰξ ἰη τῆς ννου]ά. 
4 Ὗε κτε οἵ Οοάὐ, [{π||6 σΠ] άτγεη, 

αι (Ποῖς σης μδηϊπιοηῖβ δά ΡΒ] γεβ, ἘΣΥΡ- 
ὕλη Βοσορ δηΐῖβ, Ομδι θη δϑίγοὶ ροσβ, σδηλα 
ἴο Ερβεϑυβ γϑᾶσ δῇϊεσ γεασ. (δυδὶβίῖς Ἰεζίεγβ, 
ω]εὰ Ερμιεβίδη Ἰεζίεγβ, ννεσγα ἴῃ τερυϊδίίοη ἔου 
ΤΠοῖΣ ροῦτεσ οὗἁἨ μεαλϊίῃρ οὐ ἀἰνϊῃδίϊοῃ. ΠΝ 
Αἰεχ. ' ϑιγογηδέ.᾽ 1. ΡΡ. 386 544.) Αρο]οπίῃ 
οὗ Τγᾶηδ ἕουπά 8η επιῃυπίδβτις γεσερέϊοη ἴῃ 
Ερβεβιι (Βαιυπαγά, “1 Αρδίτε 5. [ἐδη,᾿ ΡρΡ. 
277)---λϑ8). [ἴ πιΔῪ ὃε δάάεὰ {μαῖ δ1 [ΟΠ 5 
Ερρ. οοηϊδίη το διηΐ οὗ ἴῃε ΑἸ ροϑβἕϊεβ Ὄχθγοιβιηρ 
εἰῆς οὗ μοδιηρ. ἔνε ἴῃ {πῸ Ατοῖδ, ἱπηπιοά!- 
Δἰοὶγ δῆοσ Ῥεηίοοοβί, ννῃῖ}]6 Ῥείεσ δηὰ Ϊοδη 
ὙΠ ΪΚ ἰορείπετ, ἴπ6 ἰηβμοπος οὗ ἴΠ6 ἔουτῃοσ ἴῃ 
ιῖ5 ἀερατίπηεπξε σοπιρὶεἰοὶν ονεγβμδάονυνβ παῖ 
οἵ ἴδε ἰδίζοσ. Ῥείοσς ρογίοιτῃβ ἴῃ6 σῃῖγαςϊα, 
]οῦπ δεθιὶϑίβ ἴπ δΐεηοε ὈΥ δι δηὰ ῥγάγεσ, 
(Αεῖϑ 1). ἴο ἵν. 22.) 
ΠΩ ὕαΐε γοῤῥες ἄγε βοπε οἱμέ ἱπίο ἐδὸ 

«υογὶ4Ἷ 11 νγᾶβ ἃ οὐ εἰς δὶ {πιὲ ἴῃ {πε ϑρί τυ δὶ 
ποτὰ. οἷ. 4 [οὔπ, Ὁ. 7. ογ ἴπε νψογάβ 
ἐἐξοῦο οὐ," 966 “ῳῷγα, ᾿ἰ, το. ὙΠ ἑώρα ἰ5 
ξίνεῃ ἴῃ ἃ ΡΟΕΈΓΥ οὗἨ ἀννίιϊ 5γπιθοΐβ, ρος. ΙΧ. 
1, 2. 
8. ἄπκοαυ 26] ΤῈ τΊΔῪ Ὅε ᾿πάϊς. οΓ ἱπιρ. 
δαὶ εοηγεσεεί δαὶ ὕες Οδγμα ἐς ἐόν ἐπ 
δὲ Με: 6] ὅϑππὺαπ ΟμσΊ δὶ ΘΟ1196 15 89 Π. 688. 
(Νοῖς Ῥετῆ. ρατῖῖς. ἐληλυθότα, ἴπε ῬῪεΓ- 
τιδηρηΐ ϑἰδῖθο οὐ σοῃαϊτίου σοηϑοηϊθηΐ ὑροη 
Ηΐ5 βαυίηρ σοπιο; δηὰ ςΐ. [πὸ ργεβ. (ἐρχόμενον 
ἐν σαρκἢ 4 Τοῦ ν. 7. [ῖπ 1815 ρᾶββδᾶρε ἴδε 
[πρατπιδίίοη 15 ἰοοκεὰ προ 85 ἃ ρα γαεῖ ἢ 
ροπηδηοηΐ σΟΠΘΟηΠΘΏΓΕ5 ἴῃ ἴπ6 ργεβθηῖ ---ἰῃ 
2 [οδῃ 7, 85 ἃ ργεβεηΐ δηά Ἴοηζίηυοιβ ΡΓΠ- 
ρ|6.) 

8. ““1π4 εΌεν ὙΠ ΓῚΣ ἐδαΐ κοη σε: ποῖ ἐδαὶ 
εις Οργὶσέ ἐς ον ἐπὶ ἰδὲ 3.22] Τἰβεποηά. 
διὰ οἴμοι τοδά, "" ἜΥΟΓΥ βρὶ ΐ ἴῃδί σοηξεββοίῃ 
ποῖ [ε55,} οὐ ἶπρ ἴῃς ἔΟ]]οννίπρ ννογάϑ, 
ἐ (Ἡγιςῖ,, σοπιὸ ἱπ ἴῃς βεβἢ" (Κεῖςμε, μον 
ἔτεσ, ἄγζυς5 ἴον {ποῖγ τοϊεπίίοπ). Α ςοἰεὐυγαϊοὰ 
(ΟΠΙΤΟΥΕΥΞΥ τοβϑα Ὅροη 115 ἱεχί. ὅεὲ Αἀά!- 
Ὀσηδὶ Νοῖε. 

ἡ; ποῖ 97 ΟοὐἽ] ἵσοτα 6οά. 
ἐδὲε ἃ ἰδαὲέ ὙΠΟ1Θ ῬΟΥΟΣ δἃπᾶ Κ71101"» 

916 οΣὗὨἨ 16 ΑΙ 80} (τὸ τοῦ ᾽Αντι- 
χρίστου). Ρτοῦ. ποῖ σρίγ ὑπάεγβίοοα (85 
τπ Α.Ν.), Ὀυϊ ἃ γεπεγαϊπίπς υ56 οὗ ἴΠπ6 πευῖεγ 
ἔοτ ἐββῆσο δηὲ εδαγαςίεσ, ἀθποίηξ ἃ ΤςοἸϊοοῖῖνα 
ψ οἶς. ( Βεη νὰ σ]5ἢ ἴο ἜΧΡΓΈΘ5 ἃ5 ξΈΠ6- 

Ἵ. ΤἸΟΉΝ. ΙΝ. 
ΔΠᾺ ἢανα ονεζοοιῃθα ἴΠπ6πὶ: Ὀδσδιιβ6 
σίεδῖογ ἰ8 ἢ τῃδϊς 8 ἰη γοῦν, ἴδδῃ ἢς 
τηδῖ 18 ἴῃ τῆε νγου]ά, 

ς ΤΉΕΥ ἅτγὰ οὐ τῆε νου] : τῃεγο- 
ἔογε ϑρεὰκ Πεὺ οὗ τῆς ννοῦ]ά, δηά τῆς 
νου] Πεάγεῖῃ τῃεηλ. 

6 Ὗνε ἅτε οἵ (ὐοά : δε τῆλε Κπον- 
Θἢ (ὐοά Πολγεῖῃ ἃ; ἢς τῃαῖ 15 ποῖ 
οἔ (σοά Βεδγεῃ ποῖ υ8. Ηεγεδυ Κηον 
ννε {Π6 βρί τὶς οὗ τ, δηὰ τῆς 8ρί γζ 
οἵ εσγου. 

ΓΑΪΥ 85 ροβϑβίὉ]6 411 [μαὶ δείομιφι 'ο οὐ ὑτοσεθὰβ 
ἤτοι ἴδ ρεύβοη οἵ {πὶπρ αξαϊδεα Ὀγ 186 δεςοπι- 
Ρδηγίηρ νοσγά, ἴμ6 οπιἰβϑίοη οὗ πρᾶγμα ΟΥ πρά 
ματα ἰ5 τερυϊατ,᾽" Ιοπαϊάξοη, ΠΟ σι." ἀρὰ 

«υδέγεέο ῦ γε δαυε δεαγά ἐδαὶ ἐΐ 5 οοταῖπᾷ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ [8 Ἐρίδι]6, ὈὰῈ 45 δὴ ἰηΐ 
ρατί οὗ Οδιίδμοὶὶς ἐγδάϊεοη ἵπ ννμῖο ἢ {ΠΕ Ἰἱνοὰ 
δηᾷ Ὀσγοαϊμδοά. ΕΟ. 2 ΤΠ655. 11, ς. 

4. γε αγό ἴσχοια Ονά, ΟἈΔ]άΣΘΩΪ «μά 
δαυε ουεγεονης ἐδερι. “1ὰ (86 ὙΟΓῪ δεαΐῖ οὗ 
εοηῆῖςὶ 186 οἰ] άτοη οὐ Οσοὰ Κπονν ἴμδὲ ἴδ6 
Υἱοίουυ 15 ὑοῦ " (Βυβιογὰ). Ὅῆε νυἱςϊογυ οὗ 
ἀγα 15 ἴδκοη ἔοῦ σταηίθὰ, (Νοαπάθσ) Οἱ. 
Οοθρεῖϊ, χυΐ. 32. 

ἐδεη1} “ς. τῇς [α]56 ργορμοῖβ, σ. 1 σωῤγα. 
ῥὲ ἐδαὶ ἐς ἐπ γοωῦ “ε. τῇς Ῥειβοπδὶ Ὑνοσά. 

ΟΕ, 86 νογά οἵ Οοά νά ἐπ γου,᾽" 
συῤγα ἰϊ. τ4. Ἰρηδίϊι8, δὔεγ δὲ Τ0 ἢ π᾿5 ἀεαῖ, 
τ οβ το ἴ86 Οδυγοῦ οὗ Ερῥερ ἴῃ ἃ 5ἰγαΐῃ 
ἀογνοα ἔγοπι [815 ραϑϑᾶζο, 88 1 βδυγὸ οὗ δείῃξ 
υπἀοτβίοοά ΌΥ ἴπεπι, “δὲ ἃ ἀο 4]] {πη ρ5, 
45 ἴῈ ΗἬἪ νψεῖο ἀννο]ηρς ΡΟΙΤΏΔΠΘΠΙΥ ἵπ 5, 
παῖ νὰ πᾶ Ὀὲ Ηἰδβ (επιρ]εβ, ἀπὰ ἴμπαῖ Ης 
ΤΩΔΥ Ὁδ ἴῃ τι5 οὐγ Οοά, ν Βῖοἢ Ηδ ῬοΙὰ ἰ5 ἀπά 
ΜΠ] ἀρροᾶγ Ῥείογε οὐγ ἕδος," ([φπδῖ. " Ερίβί, 
δὰ Ερδεϑβ.᾽ χν.) “"ΕνοΥΥ ομθ 80 Βεδγβ--ἰῆ6 
τότ 676 ῥαυε συεγεονθ᾽--- 11 15 μοδά, δηὰ 
νου]ά ἴς ρῥγαίβοά. ΝΥ, Ἄεχᾶὶϊξ ποῖ Ὑοῦγϑεϊε. 
566 Ψο δᾶ5 ουϑοοπο ἰῇ γοῦ. Ογεσέον" ἱὶ δε 
ἐδαὶ ἐξ ἐπ γομ, ἴδῃ μὲ [πδὲ 15 ἴῃ τῆς ᾿ψοτ] ά.᾽" 
(δὲ Αὐξυϑί. ἴῃ Ερἰϑῖ. Ϊοαπη. Ὑταςί. ΝἹΙ. 2, 
Ἐρρ. Π|. Ρ. 2) 2050.) 

δ. "ὟΎΠΟΥ ἅτ ὕσζοσα ἴῃ6 νου, Ὑετο- 
ἔοτο ὕσοτι 1116 νγογ ἃ 15 [ῃ6 γε ἔογπι νου Δ Ὁ 
οὗ τμδὲ ψδίοῖ ΠΟΥ σρεαὶ ᾽) (λαλοῦσιν). Οπη 
{Π6 πρὶ] οὰ ἀϊβοτοεηςς Ὀείννθθη λαλῶ, λαλιά, 
λπὰ λέγω, λόγος, οἵ. [ολπ νἱϊ. 43, “ ᾺΥ ἀ0 
γε ποῖ οοπιργεθοπὰ μὲ ἔοττηι ἀπά τιοάθ οὗ 
βρεθῇ 530 Ἰιατγ Μίης οη (τὴν λαλιὰν 
τὴν ἐμήν)ϊ 056. γ6 ἃΓῸ ΠΊΟΓΑΙΥ ἸΠΟΆΡΔΌΪΕ 
οὗ μοαγίησ στ ἴσαθ τεσορύοη {πὸ βυϊδίδηςα 
οὔ ἴθ πιοββᾶρο το 18 Ἐπ ρμ ΔΙ ΔΙ Μίης 
(τὸν λόγον τὸν ἐμόν)" 

Θ. “ΤΠο [οϑιϊ που ἢ ἢ 81 [ομη Ὀδᾶγβ 
ἱπ (ῃϊς νοῦβϑὸ ἴ5 Ὀγοδά δηουρὰ ἴο ᾿ποϊυάς 81] 
νγἢο μᾶνο ἸΓΌΪΥ τεςοϊνοά ΟἩτϑὲ ὈΥ ΑἸ : ἰδ 15 
ΠΑΤΤΟΥ ἐποιξὴ ἴο οχοϊιάθ 41} ψγῆο πιᾶκε ΔῃΥ͂ 
οἴμογ ἴβδὴ Ομ γίϑὲ ἴῃς βογνίοςς οὗ {μεῖγ {π᾿ 
(Ὀυβιοτά). 
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 Βεϊονεά, εξ ακι8 ἶονε οπς 8π- 
οἴδεσ: (οσ ἰονε 18 οἵ (ὐοά ; δπά Ἔνεγγ 
οπα τῆδξ ἰονεῖῃ 18 δοσγῃ οἵ (ὐοά, δπηά 
ἱκποννεῖ σα. 

8 Ηε (δὶ ἰονεῖῃ ποῖ ποννεῖῆ ποῖ 
Οοά; ον ὐσοά ἰ5 ἰονε. 

9 ἴῃ τῆϊβ. νγᾶβ8 πιδηϊεϑιθὰ τῆς ἶονε 
οὗ Οοὰά τονναγά υ. δεσδλιιβε τῆι (σοά 

δὲ Βνιτιῖ οὔ Το Ὑ1Ὸ0}} ΠΟ 15 Ηο) 
Οὐοθβρεὶ χίν. 175) ΧΥ͂. 26, χνὶ. 12. ὙΠῸ δγίίο]ο 
δῃουϊά θὲ ῥγοϑογνθὰ ἱπ ἰγδῃβιδιϊηρ 411] ἰἢεϑε 
Ρᾶϑϑδρεβ. δ66 Αἀαϊιίοημδὶ Νοῖς οἡ 3 [οδη 4. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΝΠ]. ἰἴἱν. η---ὀᾷν, Δ. 

Ἵ. ἰουδ.. ΦΎΦΓΥ πὸ ἐϑαὶ ἰσυε! 2} Τόν (ἡ 
ἀγάπη), ἴμ6 ““σΠΑγ γ᾽" οἵ δῖ Ῥδὺ]. (Εοτ ἴἢι5 
νοσὰ, 866 ποῖοβ, οΪ. 1Π1|. ΡΡ. 2218 πὰ 476.) 
Οη {Π6 αἰϊδιηοἰίοη Ὀοίννοθῃ ἀγάπη ἀπά φιλία, 
6 ροου ΔΥ]Ὺ ΟὨΓ σι δ ι.56 οἱ ἀγάπη, πὰ ἴῃ6 
ΔΌΘΟΠΟΘ οὗ ἔρως, 6 5ἰυάοηϊ 5ῃου]ὰ τεδὰ ἔνε 
ὈοΔυ 1] ρᾶροθ ἰπΠ Ατὐομδὺρ Ττεηςοἢ 5. ὁ 8γ- 
ΠΟΗΥΠῚ5 οὗ ἴδε Νουν Τοβίδπιοηϊ, ΡΡ. 19---423. 
“11 5ῃου]ά πενεῦ Ὅ6 ἑογροίίοῃ (δὶ ἀγάπη ᾿5 
ἃ ψογὰ δογη «αὐἱτδὶπ ἐδ δοσοηε ΟΣ γευεαίεά γεϊδ- 
.ϑίοπ; ἴἴ ὀσσυΓ5 ἴῃ ἴῃ ΠΧ Χ.., Ὀυῖ ποτα 15. πὸ 
ΘΧδτηρΐΪο οὗ [5 1156 ἴῃ ΔΩΥ Ποδίῃοη νυ] Γ νυ ῃδῖς- 
ἜνΟΥ "ἢ (Ρ. 42). ““Α νεκρά πηδη ΠΊΔΥ ἢανα Βᾶρ- 
εἰστῃη. Ηθ ΤΏΔΥ ἢᾶνθ ργορῆθου. Ηδθ ΤΔῪ Γϑοοῖν 
186 βδσγατηθηΐ οὗ ἴ[ὴ6 Βοαγ δηά Β]οοά οὗ (γί 
(. Οογ. χὶ. 29). ΑΙ ἐμόϑ6 {πἰπρθ ἃ νἱοκεὰ 
ΙΏΔη ΠΥ ἢᾶνθ. Βυῖ πο ννἱεκοὰ πηδὴ οδῃ 
πᾶν ἐξαγι!ν." (δὲ Αὐριυῖ. κὸ “μῥγα, 2031.) 

8. Οοά ἱ ἰουε] (ἢ. ν. τ6.-5Ἡὁ ὙΠ ΕεΙΟ ἰ5 
ΒΟ Πρ ἴῃ 115 πὰς ἢ Ὀογοπα ἴΠ6 πῆεῦε 80- 
εἰπίδη νον [Πδὶ “ ΟΟά 15 Ὀδπονοϊοηῖ : 7) οὗ ἐνθῃ 
[Π6 (Οαϊνπισὰς νἱονν ταὶ Οοά δ 45 γσίνθη ἴῃ 
ἘΚοαοπιρίίοη πηοϑὲ τουςπίηρ ονϊάσηος οὗ Ηἰ5 
ἴον ἴο πῆδη, ἐπουρῇ ἴΠθθ6 ατὸ ἱποϊ θα, [{ 
[45 Ὀδδη οΟὐϑογνρά (δὲ “" Ἀοἰογτηθα ὀχροϑιῖουβ 
ἤᾶνθ ἃ ἰεπάθηοῦΥ ἴο 566 ἴῃ {Π656 νγοτά5 ποῖ ὦ 
Νναίμγε οὗ ἴονε δι ὑγοοῖβ οὗ Ιονο"" (Π) υβϊεγάλ); 
ψ 811 τῆ ἘΠροΪορίδης οὗ {πΠ6 Ῥγιπιεῖνε ΟΠ ΓΟ 
φηὰ ΓΠογᾶη ἀπά ογήδη Οδίπο]ὶς Θχροβιΐουβ 
Γαῖπος ἤηπὰ ἰῃ (πεπὶ (δαὶ Οοά ἰ5 ἴονὰ ἰη- 
ΑΓΑΪΥ, 50 ἴο βρϑᾶῖ, 45 νν6}] 48 ουζνναγαὶγ ---ὈὉΥ 
Θ5ϑ6Π0 6 88 νγ6}} 825 πιδηιοοίϊδοη. “ὁ Οοά ἰ5 
[γε ροϊηῖβ ποῖ ΟΠ ἴο οἷν Οτϑαίίοη δηά 
ἘΚοαετιηρίίοπ, Ὀυΐ ἴο ἃ ΠΠΘΓ Θβϑθηςαὶ 1ἃον6 
ἴῃ τ1Π6 εἐνοιδείης ΤΠ. Απηὰ (ἢ5 ἴονὰ 
ὈδΟοΟΠΊο5 {πὸ βοϊυτίοη οὗ 1π6 τγϑίογυ οἵ οχἱβί- 
Θη0ο---Π6 Δηθννου ἴο ἴΠ6 αιιοϑίίοη, “" ΝῊΥ ἀϊὰ 
Οοά οτεαΐο ἡ" ΤὙΠοῖθ ννᾶ5 πο οιϊξτῇναγὰ π6- 
ΠΕΒΒΙΥ ; ΠΟ σοπηρυϊδίοη Ὀὰϊ ὑπαὶ οὗ ἰονε, ἔοσγ 
Ιονθ 15 ἰῃ 115 παίιιγε αἰ βυϑῖνο αηὰ οτοδίϊνο. 
"Βτονῖβ ἰδ0}5, οἴ πιᾶχηᾶ 8115: ὈΓΟΥ5. ἴῃ 561- 
ΤΏΟΠΟ, πηᾶρηᾶ ἴῃ ἱπίο! ες. (δὲ Αὐυρυϑῖ. εὐ 
σ“μῤγα, 2045.) (8εὲ Αἀάϊθοπα! Νοίθ.) 

9. 71εἰ: αυα! »ιαπὶ οεεα ἐδε ἰουε οΥ᾽ Οοά 
δ π8] Τοευαγά μς 15 ηοῖ 8η δἀδαιιδῖς ἰΓλη5- 
ἰαϊοη οὗ ἐν ἡμῖν. [ἴ 15 πιοτὸ ἴπδη {πο ϑἰπιρὶς 
ἀδί. : ἰξ πιρᾶῃ8 ποῖ ΟΠΪΥ “" δεδίοννο 'ροη 

1. ἸΟΗΝ. ΙΝ. [ν. --τῖτ. 

βεηΐ ἢ8 ΟΠΪγ θεροίζεη ϑοη ἱπῖο τῇς 
νγ τ], τπδὲ νὰ παρε ἵνα τῆγουρῇ ἢἰπι. 

Ιο Ἠετχγείη 18 ἰονε, ποῖ παῖ ννε 
Ἰονεά (σοά, δυιῖ τμαῖ ἢ ἰονεά υβ, Δπά 
β6ηΐ ἢ]5 ϑοη 209 δέ τῆς ρῥγορίτἰδτίοη ἔων 
οὔ 8118. 

11 Βεϊονεά, 1( (Φοά 8ο ἰονεά ιι8, 
ΜῈ Οὐρῆϊ 4͵5ο ἴο ἰΙονε οπβα Δποίδετζ, 

1.5, οΥ ““ δεϊϊηρν ἰονναγὰ ι15,᾽) Ὀυιῖ 18 πα (Οἵ 
Αςῖβ ἵν. χ2 (δεδομένον ἐν ἀνθρώποις), 50 4150 
Π6 στάςο οἵ σοά ρίνοη 1π {π6 Οἢυτγοδος 
οὗ Μδοβάοηϊδ᾽" (2 Οοσυ. υἱῖϊ. 1). “ἼΒε σὶἢ οὗ 
ἔταοα ννᾶϑ ποῖ ΟἿΪῪ βεβίονν οὐ ρον, δυῖ 
ορογαϊοαά ἐπ, ἴῃ6 Ομυγοθοθ. [Ὁ ννγᾶς ἃ τᾶς 
νου κίηρ ἐπ ἐδεηι ὉΥ ἴονε " (Βρ ΔΝ ογάξιχογῇ, 
Ν, Τ᾿ π΄ 167). (ἕ Βρ Βι]}, "νοτκϑβ,᾽ νι. 
99. Τοο; ΟἸϑβμδιιϑθη, " οπ)πιοΠ[ΑΓΥ.᾽ 111. 296. 

ἐβαΐ Οοά ἈδῸΝ 59}}} Ῥοτίοςϊ (ἀπέσταλκε»). 
ΤΗϊ5 ροπεςῖξ, ᾿πιρ] γίηρ ἔπ ρτοβϑοηΐ, ροιπτπδηοηΐ, 
ςοπεπυΐηρ οἴθοϊ οὗ [ἢ6 πιϊβϑίοη οὐ ἴπ6 δοη οὗ 
Οοά, 5ῃου!ὰ Ὀδ ςΑγθ ΠΥ σοχηραγοὰ ὙΠ (δος 
δογίδὲ οὐ [86 84π)|6 γογὺ ἴῃ ἴπῸὸ ποχίὶ νόῦβὲ 
(ἀπέστειλεν), ννὩ]Γ ἢ 5ἰρτῖῆεβ [6 ῥτοριπἰδίίοη 
εἰἴοοϊοα ὈΥῚ ἴπδὲ πηϊβϑίοη ςοπῃϑιἀογθὰ 85 οὔς 
ξτοδλῖ δοῖ. Εοῦ 4 ἤηδς ᾿ΠἸυσιγαῖϊίοη οὐ ἴδ 
ἀἰξιϊησίοη Ὀεΐννθθη {πῸ Δοῦ. δηὰ ρογίεςϊ, ἀπά 
οὗ [πΠ6 ἔογοθ οὗ {πὸ ἴδηϑθο ἤοσθ, 580 “" ἢξ 
αποϊπίε Με... πα δαί δ σεηί Με," ἴῃ ἐουπποσ 
(ἔχρισέ με) νἱεννοὰ 45 ψνἢδὲ ἴοοκ ρΪδοθ ὁποῦ, 
{Π6 Ἰαίίογ (ἀπέσταλκέ με) 85 511}} ργεϑοπῖ ἰῃ 
115 εἴοςῖβ, (δῖ 1ὺκΚ6 ἵν. 18.) ΜΝ ποῦ, Ῥασὶ 
1. ὃ χὶ. Ρ. 28). Νοῖες {π6 Ὀδασίπρ οἵ {πὸ 
γΕΥΒ6. ὑροη ἔπε ἀοςίγίπο οὗ ἴῇ6 Αἰοποπιεηί. 
(α) Ν'ς ἀϊὰά ποῖ ἤγβὲ Ὀεσζοπι οδ]οςῖς οἵ 
Οοάΐδδβ ἰονθ ἐπ εομμεφμοηεε οὗ ἴμ6 Αἰοποιηεηῖ. 
Βαΐποῦ, [86 βοπάϊηρ οὗ [86 ϑοὴ 'νγᾶ9 δπ 
αὐϊάθεποθ οὗ ἃ ἴονε ΠΟΙ δἰγοδὰυν οχίϑοί, 
(1) Οσοάϊβ ἴονε ννὰβ ποῖ σνοκοὰ ΕΥ̓͂ οὐγβ, δυΐ 
Ργδοθάρα 1ἴ, ὄν ννἤθη νγὸ ννοῦὸ 8165 ἴῃ ΠιραΓί. 

Η1Ὸ Βου, Η18 οΟπἹγ- ὈοδκοῖῖζοΣσΣ. Ὁ Βὸ {π|6Ὸ 
σὰ δὲ ]ομη οἤοοθοβ Πογὸ ἔοσῦ οὐσγ "1 οτὰ ἰ5 
βοεϊθοϊθα στ ἄθορ που ρ ἢ] η655 ἴο ᾿πάϊοδίο 
δηὰ δηδδηςο ἴΠ6 οχίεης δπὰ ὑγθοϊοιιςηθϑα οἱ 
1π6 Βδῖμετ δ σι. ὙὍΠϊ5 [Π|Ὲ οὗ ΟΠ γος ὁοεὺϊ 
ΟΠΪΥ ΠεῖῈ δηὰ ἴῃ δῖ Τομη 5 Οοβρεὶ, ἱ. 14. 18. 
11. τό, 18. Τῆς ννοτὰ ἀοεβ ποῖ 5 5πὶ ΕΥ, 845 
90ΠΊ6 οὗ οἷά τπουρῃϊ, Ὀτουρῆϊ ἱπῖο Ὄχι ϑΐοπος 
Ὀγ πε Οπε Οοά, θυϊ (Π6 ΟἿΪΥ Βεροίζεῃ Οε 
(ὁ μόνος γεννηθείς). δῖ Β45:}, 1,10. 11. “δάν. 
ἙΕπποπι.᾽ 

10. δοδῦ Η15 β8δοῃ ἃ υζονλὺ18:110}] 
σῇ. σ“ιεῷγα, 1]. 2. 

11. 5, Οοά :-ο Ἰουεά 1.1 1 ἜΟΧρτοϑθεβ πὸ 
ἀουδὲ; ἰξ 15 σοπαϊοπδὶ ΟἾΪΥ ἰῃ ἔογπι, δπὰ 
ἴῃ 9656 5 Δἰπγχοδὶ δηιυίναίθηξ ἴο “ὗπεε. (Οἱ. 
Οοθρεϊ, νἱϊ. 4: οπι. χὶ. 2ὲ. 

“0 ἰουεά 142] (ΟἿ. Οορρεϊ, "|. τό. ΤΠ “0 
5. ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ᾿ΠηΠηΘΑϑυ γα Ὁ ]6 ἰονθ----ὐο γημοδ-τ- 
Ὀυΐ τεΐογβ ἴο [6 »παηπεν οὗ Ηἰ5 ἴονθ, 895 ἀθ- 
βοπθα ἴῃ Ὁ. το---ποῖ ἴο ἴδο φμαμεγ, 830. ἴ0 
βρθακ, Ὀυὲ ἴο ἴῃς φμαλιγ οὗ [86 ἴονς, 



γ. 12-.-ὕ16.] 

12 Νο πηλὴ δίῃ δθεη Οοά δῖ 
ΔΠΥ͂ ἴἰπ|δ. [ΙΓ να ἰονε ομβ ἃποίδογ, 
Οοά ἀνε] ει ἴῃ τ.5, ἀπά ἢῖ5 ονε ἴ8 
Ρεγίεςτεά ἴῃ 8. 

112 Ηεγεῦγ Κηονν νγὲ τῃδῖ νγε ἄννεὶ]} 
ἴῃ ἢϊηι, Δηά ἢςξ ἴῃ 8. θεοδλυβε ἣς δῆ 
σίνεῃ υ5 οὗἉ Ἀΐ5 ϑρίτιε. 

1.. Ο ΒοΙἢ δΒεγὸ δπά δῖ [οὁδη ἱ. 18, 
(δε ιν Νδιῖο οἰδηάβ στποιΐ [Π6 τίς ῖθ. 
ΤῊῖ5 σοηπΏ 5 ἴῃε ᾿πέεγθηςο ἴῃδὲ πο 15 ϑρεακίην, 
τοὶ οἵ ἴπη6 ΒΑΐδοῦ ἴῃ ραπουΐατ, Ὀυΐ οὗ 1Π6 
Οοάπεδά (866 ἴΠ6 ἱπιρογίδπε ποίς οἡ Ϊοδῃ . 
18), μοῦ 5 τὴῆ6 ἀοςίππο οὗ ἴῃς ρστγοδίοϑί 
ἰρδεδεῖβ οὗ ἴπ6ὸ σπυτοῆ. ““ΝΏρη ἴΠ6 ΑἿδη5 
ϑανὶ ἴῃ τῆ ΕΔΙΠΕΥ ΟἸΪῪ ννγᾶ5 ἰην 15 ΌΪ]6, ΑἸΠδπᾶ- 
5:5 δεϑοτίο ἔγοπιὶ δεγρίυτε δηα γϑᾶϑοῃ ἴδ6 
402] ἴῃν 1510} } οὗ ἴπῸ ὙΤΠΠΙΓΥ, ρσγονίηρ ἰῃδῖ 
Οοὰ 15 ποῖ 56δῃ σάνε Όγ [ἢ Δ53ϑιιπιρίϊοη οὗ πιδη- 
βοοά---δυῖ ἰπδὲ 45 τορδγὰϑβ {ΠεῸ ὑσοροσ πδῖιιγο οὗ 
Ὠεῖγ, Οοὰ 15 ᾿ἱπυιβιῦ]ε.---ἰ. ς. ΕΑΙΠοΥ, ϑοη, ἂἀπὰ 
Ἡοὶν Ομοεῖ---ϑανὸ 845 [2Υ 45 ες Ἅσδῃ ὕε Κπονγῃ 
ΤΡ Δ Π ἀπά ΞΡ Δ]1γ.7 866 {Π|5 δηὰ ΟἴΠΟΥ 
ὑππυπιοηίος ἴο ἴῃ άπ οἤοεοί. (δῖ Αὐρυῖ. 
ὁ Εριδὲ ᾽σχυν !. Τοτι. 11. 626, Εὐϊτ. ΜΊρηε.) 
οά πο 06 ὨδΡΣ ΘΥΟΣ γοῖ ὈΘΒΟ]άΘ6Π. 

Τηδ! δ 15 ἰπν ϑιῦ]6. Βαυῖ, ᾿ξ ννὸ ἴονθ οὔς 
πο ίμοσ, Ηὸ σΟΠ165 γ ΤΥ οἶοϑε ἴο ι.ι5. Υε5! Ηδς 
ΔΌΙΔΘΊΝ ἴῃ υ5. ὙΠῸ Τοπηροίίοη 5 50 6χ- 
ρίαποά ὃγ ἃ 1,5ρ., Ηπ μοῦ, Ὀυ5ζεγά. ΜΝ ὸ 
τηυπῖ οὔβεγνο σαγ ΠΥ ἴπ6 ἀπε ποΐίοπ Ὀεΐνγθθη 
ἴᾷκ Ξιτηρὶο οὐδὲ σροίεῃ οὗ ἴῃ ἴπε (οβρεὶ 1. χϑ8, 
δὰ (δο ἱπίεπί οοπίοπρίαἑίον οἵ ἴῃ6 νογὺ ἤΠοῖδ 
θὰ (τεθέαται). ὙΠΟ αυοοθοηῃ μονν 1} 15 βῖδῖε- 
τηεηΐ 15 ἴο Ὀ6 τΟςοπο]οὰ ἢ δὲ Μαῖί. ν. 8, 
1 Ϊοῦῃ ἢὶ. 2---ηεὶ νυ ἢ (6 Ξςἰρῆϊ οὗ Οοὰ «ἐτὶ- 
δυϊοὰ πὶ τὸ ΟἹὰ Τοβίατηθης ἴο ΑὈγδῆδπι, 
ἶωαας͵ ]Δςοῦ, [οὉ, Μοβεβ, Μίςδίδῃ, [53αἱδῃ 
(ύτη. χυ!!, σ᾿, χχνΐ. 2, χχχίϊ. 20; [οὐ χχχυῖ, 
1: Ἐχοά. χχχὶ. ΣΙ} 1 Κι χχῖϊ, το; [βαϊδῃ νἱ. 
1} -ἰς ἀϊδουπθοα δὲ ἰεηρὶῃ Ὁγ 81 Αὐυριίπο ἴῃ 
ἂῃ ἘριδῖῖῈ ῃῖο ἢ οη [Π6 οἰ Πιυιίαϑιὶς δάπη]- 
Ἰαῦοη οὗ Βιοῆορ οδγξοη-- -(" ἴῃλιὶ γροϊάθη 
Εριπι!ο." “Ὁ 6 [ἡνἰϑῖΌ. Ὠ οἱ," [μοςξ. ΧΙΙ. “ΜίποΣ 
ΤΟΙ. Δ οσΚϑ᾽ :. 118-127). δῖ Αὐρυεπε 
Ροτηῖς οὐ τη (Π6 5 ῃϊ βροΐκθη οὗὨ 15 ποῖ ἴῃαϊ 
οἔ εχίετίοσ οὔ]θσῖβ οὔ. οὗ πιθηΐδὶ ρβεποϊηεπᾶ. 

8. ογὰς ἴο Μοβϑοϑ---  ἴῆοι! σδησδῖ ποῖ 566 
ΝΥ ῶοο : ἔογ ἴδοτο 508}} πο πιᾶη 566 Μο, δηὰ 
ἥτε" (Εχοά. χχχίῖ. 2ο)---Ἰεδὰ ἴο ἴῃς βοϊιίοη 
οἵ 16 ἀϊῆευγ. Νὼὸ Ἰνίπῷ πιδη ἴῃ [15 16 
ὥη 5.6 ΗΪπὶ ἀπά ἴΐνθ.0 ΤΠε τἰρῆϊ νἱον ΟΥἹΣ 
θῶ 1. 2 τοίου ἴο ἃ ἱψῃξὶ οἵ Οοὰά νεγγ ἀϊῇ- 

ἴ ἔτοπὶ ἴδ τῇς ἢ νγᾶ8 επ͵]ογεὰ ΌΥ Μοϑεβ 
ἀηὰ οἴδποτβ ροὴ οατίῃ. ὙΠΟῪ βὰν ΗἰΪπὶ ἤθη 
Ἦε νηοὰ, ἢ μδὲ ϑοτὲ οὗ εἰῃς σης Ης 
σ]ἰκὰ, ποῖ ἴῃ 186 ἱπποὺ σοῦ οὗ (παῖ Νζυγο 
ἢ ΜΒ ἢ Ηδ τοππιδιηθά ἢ ἀάθη, Ἔνθη ννῆθη ἴῃ ἃ 
ὅεηδς Ηδ νγᾶς ϑθθῆ. “' ὟΝ 6 5}8]} 5ε6ὲ ΗἱΪπὶ 45 
ἤε ̓ς" (α Τοῆπ ἢΙ. 2) Ἔχϑοῖ] ἀπϑινοῖβ ἴο [Π6 
5:58 δῖος ἢ ννᾶ5 ὑπο ὰ ἔγοπι Μοϑοβ (Εχοά. 
ΧΧΧΙΙ, 20, 22, 23). “15 γοι σδη υπάετ- 
Ῥληὰ 50 (ὯΣ 85 γοι; ἃγε υπίϊοὰ ἴο Οοά, ἀπά 

Ϊ. ἸΟΗΝ. ἵν. 
14 Απά νε δᾶνε 86θη δηά ἀο ἴ68- 

ΟΠ τῆδὲ τῆς ΕΔΙΠΟΓ 8εηῖ τῆς ϑοη 29 
δὲ τῃε ϑανίοιιγ οὗ τῆς ννογ]ά. 

Ις ὉΝοβοανεσ 51|4}} σοηΐεβϑ8 [δῖ 
7εβ808 8 τῆς ϑοη οἵ (ὐοά, (ὐοά ἀννεὶ!- 
δ(ἢ ἴῃ ἢϊπὶ, ἀηὰ ἢα ἱπ (ὐσοά. 

Ι6 Απὰά ννε πᾶνε Κποννῃ δηά δε- 

ῬΓΈΡΑΓΟ γοιγϑοοῖ ΠῚ 845 ἴΠῸ ἱποογρόγοηὶ 
Ρἶδοθ οὗ Ηἰ5 ἀννε ηρσ ἴο πραγ ἴπε 5ἰθησθ οὗ 
Ηϊς βρεεςῖ, δηά ἴο 8.6 Ηἰἴ5 ἰηνιϑιὈ]ς ἔοτπῃ. 
“ΤΠΘ Ρυγο ἴῃ Ποατῖ 5}8}}] “ες Οοά. Νοῖ [δὲ 
Ης 5841} ἀρρθαγ ἴο ἴποῖη 8ἃ5 ἃ ῬΟὰΥ ἔῸΠῚ ΔΗΥ͂ 
ἰηΐοσνδὶ οὗ ρἰδοο---υΐ ἴἢαξ Ηδ 5}}} ἢδνθ σοπὶθ 
ἴο ἴδεπὶ δηὰ τηδάς Ηἰ5 δϑοάδ νυ ἴθ. ΕῸσ 
ΠΟΥ 5}2]] υο Π]1οὰ νυν ἢ 411 (6 ἔ] 655 οὗ Οοά, 
ποῖ [Πδὲ ΠΟΥ 5}4}} Ὀεσοπῖς ΠΥ Οοά, Ὀυϊ 
[Πδὲ ΤΟΥ 5}|411 θ6 ρογίθςιγ Δ] οἵ Οοά.""...... 
“ Ογρδῖ {προϊορίδηβ ἤδνθ νι Ὲ}} βαϊὰ {πδΐ (π6 [ἡ- 
υἱ 50]. Οοά 15 5θθη ἴην 5 ὉΪγ, 1.6. ὈῪ τπδὲ παῖυγο 
ὙΠ] ς ἢ 15 4150 ᾿ην] 510 }6 ἴη 115---Ὀγ ἃ Ριγο μοαγί." 
5. Αὐγξυῖ. " ΕΡ᾿5ϊ.᾽ ΟΧΗΝῚ., ΟΧΌΝΤΠ. Ορρ. 
Τοπι. 11. 9ο6ό--ὅ2ο. δῖ Ιοἢη νἱ. 4ς, 46, 
δῃοιϊὰ 6 σΑΓ ΠῚ Υ σἰαϊοὰ. Ζεαγηὶπρ 7), ον» 
ἐδὲ ἔσιίδεν ἃ5 Ὁ σοῃϑθηθθησο οὗ οοηζίημίην 10 
δεαγ Ηΐ ἰοασ δ ηρ 15 τηαγκοαϊνγ ἀϊσιίπρυ 5ῃοὰ 
ἔγοτῃ “εείης Ηΐπι. ΤῊ ἤτγϑὶ Ὀοϊοπρϑ ἴο 41} ννῇο 
σοπιθ ἴο |6515: πε βοοοπὰ ἰ5 {86 δχο]ιϑῖνὸ 
δἰγθυῖο οἵ {πε ϑοῃ. 

Οοά δυλάθ᾽ Ἴπ τ. 
δὲς ἰουε ἡ ρῥεγγειεά ἱπ (951 Νοῖ ϑῇῃαΓΡΙΥ 

ΟἾΠΟΓ “9 ΗΙἰ5 ἴον ἴο ι1.5᾽) οΟΥ ““Οὔγ ἶονε ἴο 
Ηἰπι : ̓" Ὀπῖ---“ (6 τοϊαίοη οὗ ἴονθ Ὀοΐννθθη 
5 δηὰ Οοὐ (οη Οοὐἷβ ρα δἰγεδαῦ Ρεγίες 64) 
5 οὐ ἐπ, 'ἔ νὰ ἴον οὔθ δῃοίμοσ." 
“ δνο γοι Ὀοξιιη ἴο ἴον) Οοά δ45 Ὀερυῃ 
ἴο ἀνε! 'ἴπ γου. [Ιονὸ ΗἸπὶ ννἢο Π45 Ὀοριη 
ἴο ἄννε}] ἴῃ γοιι, [παῖ ὈῪ ἀννο]]ηρ 'π γοῦ τοτὲ 
ῬΕΓίοοοΥ Ηδ πΊΑΥ πηᾶκο γοιι ρεγίοςϊ.) (ϊ 
Αὐυκιυῖ. ἴῃ Ερίϑῖ. [ομδηη. Τσαςῖ. ΝΙΠ. 12.) 

18. δυῤγα, 1|1. 24. ““ὙΝΒθπος Κηον ννα 
ἴδοη ταὶ Ης μαίῃ ρίνοη τις τοῦ Ηἰ5 δρισγι} 
Αϑκ γοὺυγ οὐνὴ πεαγί. [Εἰ 5. ἔ}} οὗ Ιονε, γοι 
ἢανε (86 ϑριπι. ὙΨΒδηοΘ Κηον ννὸ (δῖ γοῖι 
ΤΆΔΥ 815 Κηονν (Πδὲ (ἢ δρίτιξ ἀνν θεῖ ἢ ἴῃ γου κ 
Αϑκ δὲ Ρδὺϊ (Άοπι. ν. ς).) (δὲ Αὐυριυκῖ. ωἱ 
σιϑγα, 204.) 

14. ΟὙΟ Πᾶνο βθόη ἢ δάοσγίηρ ννοπάοι.--- 
δηὰ [86 ἱπιργεβϑίοη οὗ ἴΠ6 ϑψῇῃξ δοϊάθ8 νυ Ἱἢ 
1.5 (τεθεάμεθα)---ὐὰ ἅτε ὈΘατΙπκ ἩὙΠ16858 
μαρτυροῦμεν)---ἰπδὶξ ἴ[ἢ6 ΕΔΙΠΟΙ ΔῸΣ 5εηΐ 
ΡΕΓἕ) ἴῃ6 δοη 85 ἴῃς βαυϊοῦσ οὗ ἴδε νγου]ά." 
Οης οὗ [μ6 πιυπίετοιι8 ἰοοῤ» ἴῃδὲ Ὀϊηὰ [τῆς 
Ἐρ 5:16 ἴο (Π6ὸ σοθροὶ. [{ 15 ἴΠ6 ρῆγαϑο οὗ ἴῃ 
ϑαηδλγιίίδῃβ, γῆ. πᾶν Ὀδοη σοην!ηςσοά, ποὶ 
ΟΠΪΥ ΕΥ̓͂ ἴῃς ννοιηδηβ υνἱποϑδ, δῖ ὈΥ {Πετ 
οννῆ ποαγίηρ, ἰπ δῖ ομηβ Ι, ἵν. 41. 
ΤἼὮΘ ἰαηρσιάᾶρο ἤΕΓδ 15 ΟΟΓΔΙΠΪΥ διιςῆ 495 του] 
Ὀδ ἱπαρρτοργίαϊθ ἴῃ ΔΠΥ Ὁ Δη δγονν 6858. 

16θ.(ἁὡὈ. “Νν»ὲ Καοὸνν δά δαυε δείϊυεά ἀπά 
εορἧίπμε 10 δείϊουε ἐπ᾽ (πεπιστεύκαμεν) (ςΐ. 
Οοϑρεῖ, χχ. 29), ἦ.6. γχὸ ἢᾶνθ ποῖ ΟἿΪΥ “ πηδάς 
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ἸΙενεά τῆε ἴονε τὲ (σὐοά δίῃ ἴο 
ι.58. (Οὐοά ᾿Ξ ἶονε ; ἀπά ἢε τῆδλὲ ἀννε}}- 
Ἔἴἢ ἴῃ ἰονα ἀνγο θεῖ ᾿ῃ Οοά, δηά οὐ 
1ῃ πίη. 

πη δςοΐῖ οὗ ἐλ} δἱ βδοπὶς ραϑί ἔϊπιθ, Ὀυὲ σοη- 
[π6 πον ἴῃ ἴοη οὗ ἴπαὶ δ 845 16 
γόβ], ὙΠαΑῖ τη ἢ] ἢ νὰ Ὀεϊίενα 15 ἴΠ6 ἴον 
τμδὲ Οοά παίῃ 15 π-- -ποῖ ΟΠΪΥ 10 υ5 νυ 15 
1.5, ΌΥ νἰγίιιο οὗ ἴπ6 [πογηπδίίοη. [{ 15 ἱπιροϑβ- 
δ Ὁ] 6 ἴο ὑπάροιβίδπὰ ἴπε Ερίβϑιίθ Ββοσθὸ σῇ δουΐ 
ἃ τοίεγεηςδ ἴο ἴπ6 σοθροὶ. “"»͵ὸῪ δᾶνε ἀποςυρ 
ἐδε ἰσυε «υδίεῦ Οοά ῥαϊδ ἐπ τ..." ΔῊΥ οὶ 
Βοσδυϑο [6 5115 ργοπ 56 ---- ὁ γὸ σ“ῥαλ ἔποαυ ἰῃαῖ 
Ι αν»... γομ"----ὐῦ' ΜῈ] νιαΐο ἐξ ἐἀποαυη ἴο 
τῃ6πὶ παῖ 1π6 ἰονθ νὰ νος Του Ἰονοάϑι 
Με τὺ Ὁδ ἐπ 2ῤε»ι) δῃὰ 1 ἐπ ἐδενι" (χυ!. 
26). [1 ἰ5 γεῖ δηποίδοσγ ἰηϑίδηςε οὗ [6 σοπηθο- 
ἤοπ οὗ σωσγεσίίοῦ Ὀεΐννεεῃ ἴΠ6 Ἐρίϑε]ὶα δηάὰ 
Οὐοβροῖ. (πιστεύειν τι, ἴο Ὀ6 Ρετβιδάρα οὗ 
ΔΥΠίηρ, ἴο Ὀεϊΐενα 1 ἢ δηὴ υπάοιγίης 
ποίίϊοῃ οὗὨ σοπϑίδποΥ ἰῇ ἴδ6 μογϑιιαϑίοη---πε- 
πιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην, Δ ἃ16 ΠΥ ῥεῖ- 
βιιλάθα οὗ {86 ἴονα οἵ σοά. ὅ86εθ Βχείϑο. 
Ἴμοχ. Μη. Ν. Τ᾿. .. ν.) Τῆδ ῥᾶϑϑαρθ ΠΊΔΥῪ 
εἶδο Ὀ6 εχρ δίποα ὈΥ Ἰοοϊκίπρ ροὰ ““νγὸ Ὀ6- 
ἸΙονο "ἢ 85 ρδγεης μεῖς. “Ὁ Ὲ μάν Κηόννη 
ἕως νγὲ 5.1] Ῥοιτ ΠΟ ΠΕ Ὀεϊϊενα 1(] [86 
ονβ,᾽) ἄς, [{ Πὲ5 Ὀδδὴ Ῥγοίοιπαι!υ γετιδυκοὰ 
ΌΥ Βοβϑιιοῖ Ὁροη (Π]5 σὑόγϑο, ἰπδὲ 1 ροθβ ἴο 
[Π6 ΥὙΘΙΓΥ τοοῖ οὗ ἴ86 Πιογεϑίθβ ὑροὴ ἴπε [π- 
ςλτιδίίοη τ μῖςἢ δὲ [ομη μδὰ ἴῃ νἱενν. διςὴ 
Πογαϑίθϑ βοΠΟγΑΪ ΪΥ μάνα σοίιϑεὰ ἴο σϑοοῖνο ποὶ- 
{πεν {πὸ ροννοσ, ποῦ δε νυϊϑάοπῃι οὗ σοά, διιῖ, 
Βίγδηρε ἴο 5ΔΥ, Ηἰ5 ροοάπεββ.. Τῃς τηγϑίοσυ 
Ὀπάογ ὙΠ ἢ ἴῃ6 ῥθ οἵ [δ6 βορῇῃϊϑὶ 5δηὶ 
νγ45, δῖ 115 τοοῖ, ἴπ6 τηγϑίεγυ οὗ (ἢς ἴον οὗ 
Οοά. “[ἢ 41] πηγϑβίεγιεβ ἰδΐῖ .5 ρίνθ 45 186 Ὀεϑῖ 
χρᾶβϑοῃ, Οοά 9 ἰουεά ἐδὲ «υογἰά. Τμδῖ 15 1Π6 
ἀοςίππε οὗ ἴθ Μαβίεσ, δηὰ τῆς Ὀεϊονθὰ ἀϊ5- 
οἰρὶς νν ]} υἱπάογϑίοοά ᾿ἴ. [πὸ δῖ5 {ἰπ|ὸ [6 Ποτθ- 
βίο (ογπῖυ5 ννου]ὰ ποῖ Ὀοϊϊενς ἐπὶ Οοὰ 
σοιϊά τδλῖο Ἡ  πι56]  πιᾶῃ, ἀπά {Π6 νἱος πὶ ἔοσ 
ϑίῃποιβ, ὙΝμδῖ 15 [6 δηϑδννοῦ οὗ ἴῃ. ὙΤΠοοΙο- 
δίλῃ οὗ {δ6 Νὲὸνν Τ᾿ δίδιηδηϊ ἴο ἴΠ6 ΠοΓοϑ Αγ ἢ κα 
ναὶ σγτλῦο!, νν παῖ πονν σοηξεβθίοη οὗ ἔδι ἢ, 
ἄοοβ ΒΘ ορροϑὲ ἴο {με παβϑοθηΐ βόε ἡ Ηδθᾶδγ 
διὰ νοπάετι---ὐε ῥαε δείϊευεά δὲ ἰουε ἐδαὶ 
Οοά ῥαΐδ ἱπ 1 ὍΒΟΙΟ 15 [86 βοΐ δι οὗ 
ΟἸὨγιϑδης ; {ΠΟΙ 15 ἴὴ6 οδιι56 ἀπά δυγιἀρτηθηὶ 
οὗ 1Π6 ψ ῃοὶς Οτεοὰ." (“ Οτγαίϑοηῃ Ευηόδγε 
ΔΆ ππο ἐδ ΟΡΒΤΆΕΠΕ 

Α ΡῥμΠοθορδοσ οὗ πὸ ΟΑΥ͂ [45 οαἱὰ ““(Πδῖ 
τῃεοϊορίδηϑ [21] ΌῪ δἰϊδοδίης ᾿ποιηθοῖνοβ ἴο [86 
Οδνυμέαη “γνιδοὶ ἰηϑίοδα οὗ ἴο ἴδ »πογαὶ “επὶ]- 
»ιοπὶ ἈΝ ΠΙΟΝ ΟΑΥΓΙΘ5 ἱΠγπιολσυγα 6 (ΓΞ ΕἸΔη1 165 
1 115 Ὀοβοιη." (ΚΒ. Νν. Ἐπιοσβοη.) ϑὲ ]Ἑμη 
ΒΑγ5 [(ηδὲ ἴῃς ἔνο ἅσε οὔδ ἴῃ (ἢ τίβι--- -ἰδῖ (πὸ 
5ΥΠΊΌο] ὁ’ ἃ ϑεοη επί. Τῆς Οτεοὰ τς τὸ 
Ὀείϊενς 16 ““1Π6 Γονο ν Ὡς ἢ Οοά δια ἰῃ υ.8.᾽" 

17. Ἡεγεῖη Ἀδὰ 6 1οΥ9 ὍΘΘΠ“ ῬΟΣ- 
1ϑ9οῖθὰ (Δπα ἰ5 σοηϑθα ΠΕ ρογίοςῖ) 108 
8] (ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν), ἴονε ὙΠῈ 5 (“Ὀ6- 

Ι. ΤΙΟΗΝ. ΙΝ. [ν. 11. 

17 Ηετείη 5 ᾿ουγ ἰονα πιδάθβ ρεῖ- ᾿ Ο᾽ ἰπὶ 
ἔεςϊ, τῃαϊ νγχὰ ἸΏΔΥ πᾶνε Ὀοϊάποϑϑ ἴῃ 
τῆς ἀδγ οὗ }πάρπγχεηῖ: δεσδιιβε 45 δε 
150 80 ἅΓ6 Μγὲ ἴῃ τῇ!}5 ννου]ά, 

ἔν ϑοη υ5, πλυζι4] ἴονθ,᾽" Βτγεῖβο.), ἴονθ ξέπε- 
ΤΑΪῪ ἴο Οοά πὰ πΊδλῃ, 15 δ Π]]οὰ δηὰ ροῖ- 
[εοϊοά ἴῃ [Π|5, νἱ2Ζ. (πΠαΐ ννὸ πιᾶὺ πᾶνε Ὀοϊά μεθα 
ἴῃ ἴΠε ἀΑΥ οὗ ἠυάρτηεηΐ---Βοολιιϑα ἃ5 Ης ψ}Ὸ 
5 (6 ον, 15 (ΔὈϊαϊηρ 'π ἀδαί ἢ ]οθ5 ἰονὰ ἰπ 
186 υπίδαϊηρ ρἰσίιτο 'η ἴΠ6 Οοβροεὶ ννμϊς ἢ γοῦ 
ΤΩΔΥ σοηϊίοπιρδῖο, ἴῃ ἴῃ Ἡδάνοη δῦονο πεῖ 
γοῖ ΠΊΔΥ ᾿ΠΠῸ ὋΡ ὙΟΣ ογε5 δπὰ 96 Ηἱἰπὶ ὉῪ 
Δ, ἴῃ γουγ ποαγί5 νμογε Ης δ] ἀ65), 50 ἅΓδ 
Ὑ6 1π {π15 Ρροοσ []]1Θὴ ννουϊὰ, [{ 5 αἰδουϊ 
ποῖ ἴο ἔξεϊ ἐπδὶ ἴπεγα 18 δοιὴθ βυ (16 γείογοηοε 
ἴο ἴδ6 ἰάθα οὗ Οοά «υἷι (Μαῖϊ. 1. 23) 
ἃπὰ ἴο ΟἿΙΓ ροᾶοθρ ψιὶ Οοά, νὰ πιδῃ, 
δηὰ ψ ἢ Οὐτβοῖνοβ, Ἐπγου ἢ ἴΠ6 Τποδγηδίίοη, 
(ὅεε Βρ ννογάϑβννοσίῃ.) “1: Ηρ ἐπ---ἰβ ῥγεη 
“ἐμ αξης (566 σμργα, ᾿.. ἃ, 11. 2} [ΘΒ Υ-. 2) 
---οὁ γέ «ὑε ἐοο. Οἵ ευεπ ας κε ἐς ῥωγε (ἰἰι. 
3}} 4150 αν εκ ἐς γὶσδιδϑοι ἴω 7). Τὲ φὲ 
ὥγὸ ΔΠΒνοτηρ ἴο {πὸ Ηδ ἐγ Ὀσίπρϑ οὐ πιοῖὲ 
Β.ΘΕΥ [86 ἰἀθδ] ϑίηρ ἀπά υἱπαϊίδι πα ]ο οἷλᾶ- 
τὰςῖεῦ οὗὨ με βίαπαασά. ὅ6ε ου ἐκεῖνος (“ Ης, 
δηα ΠΟΠΘ 6Ἶ56᾽), 1ϊ. 6. 

ἐπ δὲ ἐαν 9 ἡμάρνηιεηε) ἴῃ ἔθ ἀδγ οὗ Τ8Ἀ6 
Φυάἀειμθπῖ. 

δε ἀα7.)ὺ Τηο Ἡδοῦτονν5 ἀϊδι ρου ϊϑμοά ἔσο 
ἐέΑρο5,᾽ ἴδ Ὀεΐοτο Μοβϑίαϊι, δπὰ (ῃδὲ δῆεγ 
Ηϊ. (δεὲ Αἀάϊίϊοπαὶ Νοίς δὲ ἴμε οηὰ οἵ 
4 Ὑ μοϑβϑαϊοηίδη5.) ὙΤΠ6 ὁ“λϑὶ ἀδγ" 15 1Πο ἰΔϑί οἵ 
{π6 “ἀρ6.,᾽ 1π νῃϊοἢ ΟἾ γισς 5}14}} σοπιὸ ἀρϑϊη. 
ΟἼὟΒΟ ἀδγ οὗ {86 [πάρτηοπξ᾽" 5 [ῃὴ6 ἀδὺ ἂρ- 
Ῥοϊηϊοα ἔοσγ ἴπ6 [υἀφτηθηῖ. Αοσςοτάϊην ἴο 51 
]0ΠηἾ8 υϑὲ οἵ ἰαησυδρε κρίσις 15 (4) ἰδ6 5:- 
Ρᾶγαίϊίΐοῃ δηὰ εγζξεα ἀμεγινιέπαΐίοι νυ ΔΙ ἢ 065 
ΟἹ ΠΘΟΡΘΘΑΣΥ πὰ ϑροπίδὨΘΟΙΞΙΥ ὈΥ πε ὙΕΤΥ͂ 
ἴλεϊὶ οὗ οὖἦ 1οὐά 5 ἀρροάγαηοα δηὰ νυ ἰζτοϑθ 
Ὀδίνγθεη ΠΊθη 845 [ΠΟῪ σϑοθῖνα ΟΥἹ σοὐθςὶ Η!πὶ, 
ὙΠ δροςοῖδὶ σείοσθηςε ἴο 5 σοῃαάοεηπαοσΥ 
αϑρεςξ ([ὁδὴ ἢ, σ9---27, ἴδε βεπίεῃοθ οἵ Ἴςοῦ- 
ἀεπιηδίίοη ὑροη ἢ]5 ννογὶ ἃ, ἐῤία. χὶϊ. 31; ςἷ 
ΧΥΪ, 8---ἰ1}); (ὁ) (86 ἐπεξ ὕκάρσνιεπε, νπῖβ ἃ 
βρθςοΐδὶ ἱποϊιυιδίοη οὗ με οοπάοπηηδίίοη οὗ ἴδοϑε 
το)οοϊοα ἴῃ ἐπ γοϑυττεςίίοη οὗ άρτηθηΐ,᾽ 1.6. 
“εφμαζεης ῥαόεης εοπάερνιπαίίοηοηε ( [οὨη ν. 29); 
(2) ἃ υϑᾶξδ ἱποϊυάϊηρ δοί ἐῤεθε “επ:ε.:---- Μὲ 
)υάγπιοηϊ, (Π6 ἡυάξτποης νυ μϊο 15 ῬΘΟΌ ΠΑΥΙΥ 
Μιῖπε" (}οὈδη ν. 30), “"αἰ Ἰπάρπιοπε " (ἰδῥά. 
τ. 21). 1.6. ἐοέμηε ὑἡμάιεαπάὶ 21 2ε»:-- θὲ 
ψΠΟἷο ἰοηρ 56 γε οὗ ἡἀρτηρηΐς οσυἱπι δίῃ ἴα 
πὸ Οτεαλῖ [τάἀρτηοηΐ, ἴῃς Ἰοηρ ργοςεξβ οἵ ἀϊ- 
οὐ πδίίοη ἢ 115 ἰδὲ δηά ἀννέωϊ ϑεαυεὶ. 
δι [οδη 5. δϑοθδῖοϊ ἰ5 δῖ ομαὰ υυἱτ τρλὶ 
οὗ δὲ Ῥείοσ δπὰ ϑὲ Ῥδιυϊὶ, δηά Ἰοοῖς οὐ ἴδε 
ἀδγ οὗ [υάἀρπιεηι--- πο “2... [υἀρτηεηῖ,᾽" ἃ5 
ἴϊ υδεά, ψ ἘΠ {πιὸ Ἰηδείποξ, Αἰννᾶγβ ἴο ὈῈ ςδ]εὰ 
--ι,ἰἴῇ ἃ νἱνίὰ τοδὶ ζαιίοη, 25 18 Σξ ννοσὸ ἃ]} 
Ὀυΐϊ ρῥγεβοηξ (ςἢ. Ἀοπι. ἰἱ. τς, 1τό). (δες οὐ 
[86 5 υ)εςῖ, σύτηπι, ὁ Οἴαν. Ν. Τ᾿ Ρ. τοὶ δπὰ 
Ῥ. 17. [5 νν 61}}] ἴο ποῖος 6 ο͵οδαππῖς 
Ρἤγαϑε (ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ) Α'Ρος. χῖν. 7, 



τ γ, 18---21.} 

18 ΤΠ οτγε 5 πο ἔδυ 'π ἰονε; ὃδυῖ᾽ 
ρεγίεςξ ἰονε σδϑῖειἢ οὐ ἔξαγ: Ὀδζδιβα 
ἔεδλν ἤδη τογπιεηῖ, Ηξς τῆδι ἔδαγεῃ 
Ι5 ποῖ πιδάε ρετγίεςϊζ ἴῃ ἰονε. 

1ῖ9 ὟΝ ε ἴονε δΐπι, θεοδιιϑεὲ ἢς ἢγϑεῖ 
ἰονεά υ5. 

20 [ἃ πιδῃ 88υ, 1 ἶονε (σοί, δηά 

186. ΑΑἍὄ στοδὶ Ομγιϑίίδη {ΠΙΠΚΟΥ τεπληαβ 1.5 
ἰκτὸ ἰδὲ ποτ ἂὸ ἴνο Κίπάς οὗ ἔδασγ, οὔθ 
5Ε1Ύ116, 186 οἴ οῦ ΠοΪγ---θ ἔραγ οὗ ἢϊπὶ ΠΟ 
4021}ς5 Ὀδίοτε ριιπϑῃτηθηΐ, δηὰ ἴΠ6 ἰοηου ἔδαγ 
αἴ πὶ ψῆο ἰονθα ΓΙ ἢἰθουσπθθθ. “1{ {ΠοΓῸ 
ὑεῖ δ ἢγϑί ΠῸ ἔδαγ, ἱδοῖθ ννουϊὰ Ὀ6 πο 6ῃ- 
(τῆς ἔοσ ἰοσθ. Αϑ ἴῃ βενίηρ, ψ͵τ 566 ἴπ 
[Ὠγεδὰ ραϑϑεὰ {πγουρ ΌὉΥ ἴπ6 ποράϊθ. Ὅς 
περϊο 15 ἢγϑί ρυσῃοά ἴῃ, θυ [6 1ῃγοδα σαπηοὶ 
δὲ ἱπτοάυςοα υπ|} [86 πθϑά]ο 15 Ὀγσουσῆξ οὐ. 
50 ἴξᾶσγ ἤγϑϊ ὁσσρίο5 ἴΠ6 σηϊηά, Ὀὰῖ ἐἰοθ5 ποῖ 
ΓΕΙΊΔΙΏ ΡΕΙΤΩΔΏΘΏΠΥ, Ὀδοδιιδο 1ἴ δηϊογοά ἔῸΓ 
ἴδε ρυγροβδε οὗ ἱπίγοάιυςϊπρ ἰονε᾽" (Αυριῖ. 
Τταςῖ. ἴῃ ἔνδηρ. [οδηη.᾽. 
ἴον ὈΧΊΏΕΒ ῬΌΠΙΒΕΘηΣ 101 10] 

Νοῖ “ἴδαυ 18 Ῥυη ϑΠοα," ποῦ “Ἰεᾶνεβ ἃ ζοῃ- 
β0ου 5655 Οὗ ΡυΠΙ5Ὠτηοηϊ,᾽" Ὀὰϊ ἐδεγε ἐς ῥωπίε,- 
πιεπὶ ἱα ἥἔαγ. (ὁ φόβος κόλασιν ἔχει. ὙὟΠε 
γετῦ ἔχω ϑοπλεί πιδ5 τπθϑη5 ἴπαΐ τ Ὠς ἢ 5ΟΙΊ6- 
ἰδππρ Ὀπηρβ ἢ ἰδ ἴῃ [5 ἘΓΑΪΏ ΟΥ̓ ΕΟΙΊΡΔΏΥ. 
80 Βεῖε δηὰ δπι68 ἱ. 4, “εξ ραϊίθηοε Ὀπην 
ἢ 1ἴ. Βτεΐθομη. .,0.) ““Εογ δἰπι ψ8ο 
Δθϊάε5 ἴῃ ἴον, ἴπογ 15 πὸ σιὐὔ)οςἑ οὗ ἔρασ."" 
Απιοηρς οἴμον βυςἢ συ δ)]εςῖβ, (Π6 ἔξασ οἵ Ὀεΐης 
)υάγξεοά ὈὉγ Οοά ἰεπάβ ἴο ἀϊδαρρθασ; ποί {δδὲ 
ἴδε ΟὨγιϑείαη ρᾶϑϑεβ ϑι ρους! Δ} 7 οὐεσ [πα 
τγοδξ ϑοϊοπηῃ ἴγυἢ, οΥ Θηϊοσγίδιηβ ἃ ϑῃδϊῖον, 
ἃπκὶ ἀδοερῖνς ϑοουπγ. Βυῖ {μὸ ζυ  δρὶ- 
ἰδίου ὙΠ ΠΙΟΝ ἰᾶγ5 μοϊὰ οὗ ἴδ νὰ] βἰπηοῦ 
580 ἰοηρ ἃ5 6 βθὲβ ἰη Οοά ποίπιίηρ δι 8 
βέϑεῖε δηὰ νυν} ]υάρο.--[ῃς ἰγουδ]ο νυν Ὠϊς ἢ 
5 βργεδὰ οὐεσ ἴῃς 501}} ΌΥ͂ ἃ σοηνιοϊοη οὗ 
ἴδε “ἐστί οὗ Οοδ᾽"--- εἶνε. ρίδςθ ἴο αυϊεῖ 
εοπβάκηεε ἴῃ 411 ῆο σΒογϑἢ ἔῃοϑα Ἰουΐπρ' τε ]α- 
ὕοης τὴ (σοὰ Φ5 Δ ὈΠ5 πο ΌὈΥ 6505 ΟΠ τί, 
οὐ ψὩΙ ἢ 8: Τομη Πᾶς ᾿υ5ῖ ΞΘροκεπ. ΤῊ ἔουη- 
ἀλίίοπ οὐἠἨ 5υςἢ εοηβάσμες 15 ποῖ Ἰαίὰ ἱπ 186 
ῬΕΤΞΟΤΙΦ] ρεγεΐ ΟΥ̓ΒΔΠΟΙΓΥ ΟΥ Θπλοίίοηβ οὗ ἴῃ 6 
Ομγςί2η - {δαξ ποιυϊὰ ἃ Ῥτθοδγίους δηὰ 
ἰοϊϊεγίηρ ἐουηπάδίοη. ὙΠ 5016 βυρρογί ὕὑροπ 
ὙΠ ςἷ ΔΩΥ͂ 5ΙΠΠΕΙ σδη ΤΟΙγ 5 ἴπ6 ἴον οὔ Οοὰ 
γενεὰ ἴῃ ΟΠ γισὲ, ὈῪ τυ μι ἢ Πο ἰ5 υηἰτοὰ ἢ 
5 ϑανίουσ. ὙΠΕΙΕ ἀγα ἴννο ορροβίϊε ροϊπίβ 
οἱ Υἱεῦν 'π {πὸ ϑδρί υδὶ 16 : οπο σοηϑίοτβ 
Οοά 45 ἃ Ἐδίδμοσ, ἰο βοσὴ "τὸ τεπιδίῃ υηϊτοά 
Ὁ ἴονο, ἀπὰ ᾿βοπὶ [{εβ05 ΟΠ τσ [45 γουθαὶοὰ 
ἴο υ5-- {86 ΟἴδΟΙ ἃ5 ἃ [άρϑ, γο δεῖβ τιροῇ 
Ὡς Ὁγ {Π6Ὸ ἀτοδὰ οὗ ριυηιβῃπιεηῖ. ὍΤῊΪβ 15 [ἢ ς 
Ἀροβιϊεῖς ροϊηῖ. [ἴ ΠΙΔΥ νν ]] 6 [Πδῖ, ευθῃ 
ἴΏ ἃ 50] ὙγΠΊΓΟ ἢ} ἢδ5 διγινοὰ δἱ ἴπ6 ἢ ΘΓ οὗ 
ἰονε, ἵθογε ἅτὲ γοδοιίοῃβ οὗ ἔπε βρί τ οὐ θοη- 
ἄλξε, τοϊυγηϑ ἴο ἴῃθ γόῖς οὐ ἔδρα Ὀγοίκεη ὉΥ͂ 
ἴθ σοθρεῖ. Βυὲ 51 [ομη βρθᾶᾷκβ ἴῃ ἴπθ νϑῦβδ 
οἵ δη ἑώρα! “ρίγίέμαὶ εοπάϊείον, ἴῃ ΜΉΪϊσ ἢ Ἰονα 
ΤΌΤ ἢ ππαϊν ἀο ἐννᾶγ, 50 ἃ5 ΠΕ ΣΟΙΥ ἴο 

γεν 7ώ:1.--- οι. ΤΥ. 

Ι. ΤΗΝ. [ν᾿ 
μδῖθιῃ ἢἰ5 Ὀγοίδπεγ, ἢς 15 ἃ 1ἰὰγ: ἕογ μ6 
[Πλὲ ἰονοῖδ ποῖ ἢϊ5 Ὀγοῖποῦ ν ἤοηλ δ 
Ὠδίῃ β86εῃ. ἤἢονν οἂδὴῃ ἢθ ἶονα (σοά 
ψ Ποπι ἢς Πδῖῃ ποῖ βθδῃ ἢ 

21 Απά τἢ:18 σοπχηχαηάπηοηϊς ἤδνο 
τε τοπὶ ἢϊπὶ|, ΤΠδὲ ἢ ψῆο Ἰονειὴ 
(ὐοά ἴονε ἢϊβ Ὀτοῖμεγ αἷϑο. 

δανὸ ὑδηϑηοά ἔραγ, (850 Νοαπάρι.) δῖ Αὐζιβ- 
εἶπα Ὀοδυ  ΪΥ {ΠΠυϑίγαῖοβ τπῸ ἰννο Κὶπάβ οὗ 
ἔοδτ---Οὐδ ἤογα στηθηϊϊοποὰ ΟΥ̓ δῖ [οῦη 85 ἰη- 
ςοῃϑὶϑίεηξ σἢ Ἰονο---ἰῇθ ΟΥ̓ΠΟΥ ᾿ηϑοράγαῦ δ 
ἔγοτι ἰονθ. “δυρροθε ἔννο ννῖνεβ.υ ὅΤ2ὸ οὔθ 
Ὑ}Ο 15 121{Π|655 ἴδαγϑ ποῦ ἢιυιϑθαπαά᾽ 5 σοπηηρ--- 
ΒΌΓΝ ἃτὸ ἴΠοΥ ΠΟ ἔδαγ {πῸ σοπηηρ οὗ [δ6 
ἀδΥ οὗ ᾿υάρπιοης. Ὅλα οἴδογ, ννῆο ἰονοβ ποῖ 
Βυδθαπεὶ, οϑῖσεβ 5 σοπιηρ. Βοῖίῇ ἔϑρασ, Αϑὶς 
ομθ “Ὧο γοῦ ἔδασ γοιγ Βυξθαπὰ ᾿᾽ 886 ν»}}] 
ΔΏΘΨΟΥΙ ὁ1 [ρδσ.᾽ Αϑὶκ {πὸ οἴδου: 5Π6 ἴοο ν"}}]} 
ΒΑΥ, “1 ἔδρα. ὙΠῸ ννοσάβ ἅἂγοὸ ἴῃ ϑδπιθ: 
ἴπ6 ἔρον 5 αἰβοσεηῖ. Αϑκ ἴπεπὶ ΨὮΥ ΠΟΥ 
ἴοαγ ὶ Οπο 5ᾶγ5, “1 ἔδθαγ ἴπαΐ ΓΥ Ὠυβοαηὰ νν}}} 
ςοΠπΊ6:᾿᾽ ἴπ6 οἴδοτ, “1 ἔδαγ [Πδὲ δ νν}}} σὸ ἀννᾶγ. 
Οπο 5Άγ5, “1 ἔδασ ἴο Ὀ6 σοπάδιηηθα ΟΥ̓ Ὠΐπὶ ;᾿ 
(86 οἰπογ, “1 πη ἴδασ ἴο ὈῈ ἀορτίνεα οὗὨ Ὠἰπι.᾽ 
Ὑτγδηϑδίοσ (Π15 ἴο ἴἢς ΟΠ ς[δη [1{6---ἀπὰ γοι 
ἤᾶνθ {πὸ ἴραγ υυιηϊςς 5 ἱπσοηῃϑιϑίοπε νυ ἢ Ἰονθ, 
δηά [Π6 Ῥυγ ϑυνθοῖ ἴθασ ἡν δ σὴ ἰδϑῖβ οἡ." (“ἴῃ 
Ἐρῖϑξί. Ϊοδπη. Τ ας. 1Χ. ς.) 

Ηε τδαὶ ἡεαγει}}] ἨἩϊε [Πδῖ σοπίϊηιιθ5 ἔθαΠηρ, 
τς νι πωρὶς οἵ ἤοβο βρί ζιδὶ ἢ 15 ἔδασγ (ύ 
φοβούμενος). 

19. ἥτε Ἰονϑ (οχῃηϊξ Δί»), δεεσιύς δὲ {πη 
Εϊγα (πρῶτος ἴῃ (Π6 56η56 οὗ πρότερος), εἴ. 
ΝᾺ ἴς χς,) 18. “Οὐ 501} 15 ἀοἤ]οα ὉΥ 5 : 
Υ Ἰονὶπρ Οοὰ 1ξ 5 πιδάθ Ὀθδυ δι]. ὙνΒαῖ ἃ 

Ιονε 5 (πδὶ ψν ΒΙΟ ἢ τδῖκο5 πὶ ννῆο Ἰονοβ Ὀδδι- 
611} Ηον 5841} ννὲ στον Ὀϑδυτ}} ΒῪ 
Ἰονὶης Ηἰπὶ ψνῆο 15 Ὀοδαί}.") (81 Αὐρ. μὲ 
σωῤγα, λοςτ.) δ 5 δὲ [Ἅδη {π|πκίηρ οὗ Πἰ5 
οὐ φταςίοιι5 δηὰ υῃπιογ θα ς4}} ὁ (σοθβρεὶ ἰ. 
38,39.) 

240. δε ἐῤαὲ ἰσυεῖδ ποὶ δὶς ὀγοίδογ)ὴ ΤὌΠ6 
ΠΕΡ. ΠΕΙῸ ξῖνοϑ ἃ “μόγεοίδυς ἴσο ἴο (6 σδϑί 
οἵ ἴῃς Θχργοβϑίου---- ΔΩ οπδ οὔ ψΠοπὶ ννῈ 
ςοηοοῖνο 85 δοϊοηρίηρ ἴο βιιςἢ 8 ςἾ455.᾽" 

ῥαίδ “τη... ῥα ποί “εη] ὙΠῸὸ ρογίδοξ 
ἐς ΒΟΠΊΘΕΪΠΊ65 Θηϊναϊοηΐ ἴο “1 (Πᾶνε Ἰοοκοά δηὰ) 
“εε.} Ιοδη ἶχ. 27: 1 ]Ϊοῆη ἵν. 2δο.᾽" (ΜΝ ίποσ, 
“Ὅν. οὗ Ν. Τ. ἢ. Ῥατί 1Π|.. ὃ χὶ. Ρ. 290.) 

ῥοαν εαπ δὲ ἰσυε Οοα41 "" ὟΝ ἈΠῸ τηθη ἃγέ σοῃ- 
Ὀὔπυδ}γ διἀάδη ἀγαπᾶν τ. θεόν (Μδλῖϊ. χχὶ!. 
471: Κ6 χ. 27: 1 Οὐογ. Υἱῖϊ. σχ3) δπὰ σοοὰ 
ΤΘη ἀφοϊαγοὰ ἴο ἀο 50 ( οτῃ. νἱῖϊ. δ; σ Ροῖ. 
ἰ. 8: 1 Ϊοδῃ ἴν. 1), ἴ86 φιλεῖν τ. θεόν ἰ5 
ςοπηαηάσά ἴοὸ ἴπεπη πονοσ." (ἈΑσοδῦρ 
Ττθηςῇ, “ϑγποη. οὗ Ν. 1. Ρ. 40. ψν οῦο 866 
[πς ἐχρ δηδίίοη οὔ {π1|5.)}ὺ Οὗ. Αἰθὸ Ἡαπιπιοηά, 
“ Ῥγδοίῖοδὶ Οδίθςιβτη,᾽ {,10.1. δοςῖ. 2, Ρ. ς6. 

41. δὲ «ὐδο Ἰουεῖδ' Οσοα] Ἧς {Ππαϊ σοπεϊπιθ5 
Ἰονίης, ἴπ6 φγέπορίς οὗ ὑνῆοϑβε βρι Πΐυδ] 116 5 
Ιονθ, Τῇ ρῥγεβεπί ρατγίὶς. ψ ἢ (86 ἀεβηῖε 

Υ 
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Δτίϊοθ ἣ5 αἰπιοδὶ {86 ἐόγθα ὧδ ἃ; συ ὐδδίδπενο, 
8εε ν. 18 σμῤγα. ἴὰ ἴπε εχδιηρ]ε δηὰ ἰθᾶςῇ- 
ἱπρ οἵ δῖ ]ομηΐβ Οὐοβρεῖ, νγὸ ἤᾶνθ ποῖ ΟἿΪῪ 
πε »π"ογαΐ ἴὰν ὙὨΟΝ 5 ἴο το ἴδ6 σοῃ- 
βείθησο, Ὀὰξ 1Π6 “οὐαὶ ἴᾶνν ὙΥὨι ἢ 15 ἴο βόνογῃ 
ΒΟΟΙΘγ. 80 ἴδο ἰονὸ οὗ πηᾶπ 15 (αἰκθ τρ ἱπῖο, 
δηάὰ ὈΘΟΟΠΊΘ5 ᾿Ποοραγδῦϊο ΣΤΌπι, ἔπ ον οὗ σοά.. 
δὲ Ιομη ποῖ ΟἿΪΥ χα β οὐγ ἀμ ἰοννγάβ οὐζγ 
Ὀτγοίδγθη: ἢ6 τηδῖξεβ 1ἴ ἀἰνίπθ. “ΤῈ 5 μαγὰ ἴῸ 
Ἰονθ ᾿πθῃ ὧν ῖῆθρῃ. ΗΠ  ἴπ ἴθ Ππιᾶ55 15 
δοινυἶ Αγ; οἵ 50 ρέγνεσβο, νγο πηυϑδὶ ᾶγνε ἀ6- 
ϑραϊγοά οἵ βοςίαἑδι δηά δυπιδη ἰονς δ᾽ ορβοίοσ, 
'ἱξ ροὴ {δ διιπίδη οΟὈ͵οςς ὑγὸ ἴο οὐ 
ον Οοά. δὰ ποῖ σδϑὶ δῃ οἱδνδίιηρ σγαπάσισ, 
δηά ἴπ6 ὈοΔΥ οὗὁ ἃ ϑρογμυτηδη ἰγδηϑῆξζοΓδ- 
ἰοη. [ΙΕ 15 ἃ ροϊπξ ϑρθοῖ δῦ ὀχρίδίποά ὉΥ {πὸ 
ἀἰθεῖρὶς οὗ [685 ἰπ δἷ58 ΕἸγοῖ Ερι5ι]ῖ6. “1 
ἃ Τ ΔΉ 54... [Ἰονο Οοά, δῃὰ παίει ἢ15 Ὀγοΐδεγ, 
ΜῈ 15 ἃ δ᾽ (ᾧ [ὁδη ἵν. οὸὰ ἜἘΠ6 ἰᾶνν νοὶ 

Ι. ἸΟΗΝ. [ν΄Ψ 
γε ἤδνο γοοοϊνοαά ἔγοπιὶ Ηΐπὶ ἰ5 ἃ ἶδνν οὗ στό, 
ὁἴμδὲ ἢ6 ψΠὸ Ἰονοίῃ Οοά, Ἰογθ ἢϊ5 Ὀτοῖ μος 
Αἰ5ο᾽ (ἰϊά. ν. 21). ϑδυςῇ 15 {πε πιογαὶ ἴανν 
ὙΈΙΟἢ 15 αἶςο πὸ ἰᾶὰνν οὐ Βοϊζηοθβϑ, οὗ 
οἵ ἴδ6 ἔυΐυτε. [{ 19 ΒΌΪΠΡ Οὔ [ὉΓ ΠΟΔΠΥ ἵνγο 
τπουξληά Ὑδϑᾶγβ βίπος 86 ΕΡρίϑι]ο οὗ δὶ [οδπ 
Ὀγεϑοηϊοα τ15 νἹἢ 115 ἔογηγιϊα. Η πιδηγ δορὰ 
[6 ψοσ]ὰ βάν ἃ5 γεῖ ΟἹΪΥ ἄγαννῃ ἔτοτι [ἃ 115 
ἢτϑὶ σοηϑβοηιϊιθηςθβ. Τ᾽ μεθ6 Θϑϑαῦβ, ῬΟΟΓ δά 
ἱηοοιηρ εῖο ἀπ ΠΟΥ͂ ἅτ, πᾶνθ τηδάς εἰν"! Ζοὰ 
Βυπλδηϊν ννῃδῖ [ ῖ. Αδκ ἰπδη οὗ [ἢϊ5 Ιονὸ 
411 τμλὲ 18 σδῃ ξῖνθο.0 ἢ). ποῖ πιυζιαῖε ἰΐ, ὉΥ 
οΠδηρίηρ, 118 ΕΓῪ παῖυσο. Ἀ ποὶ ϑεραγαΐο ἴδε 
Ιονὲ οὗ Οοά ἔἤοπι ἴΠπ Ἰονὸ οὗ πιαῃ. Ὦο ποὶ 
Ργοας ἢ δ΄ 5(6σ 6 Βυπηδπ ἔγβίογη Υ ὈΥ̓ ονοῖ- 
Ἰοοκίηῃρς Ετἰθ ινίπο ραΐϊοσαγ, τυ δῖος ᾿ς [86 
τγυηὶς οὗ [δ΄ ἔτδα. οὗ 16. 0" ποῖ ἰϑοϊδίδ δἱ 
γΟΌΓ οὐ ὈΪοᾶσυγα [Π6 Ἰἰδὺν οὗ γε ρέοη ἔτοπι 
[86 Ἰδνν οὗἉ «9εἰεὶγ.,᾽ (Βαυπαγά, ὑρι 342.--345.) 

ΑὈΠΙΤΙΌΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΘ οὐ (ΞᾺΑΡρ. 1γ.. 2, 9 ΑΝῸ τό. 

8. ϑοοετγαδίοϑ δεϑεγίεα [πδὶ “" Νεϑίογιι8 νγᾶ5 
ἱσξηογδηῖ (δδὲ 'ῃ ἴθ οἱά σορίθ5 οὗ πὸ (ὐδίδοϊις 
Ἐρίϑεϊο οὐ ομῃ ἴἃ νγὰ5 υητίδη, ἦν ΟγΥ. ϑρίγιξ 
{πδῖ «φοίυει “ελ: 18. ποῖ το αοά᾽ (πᾶν 
πνεῦμα ὃ. λύει τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ οὔκ 
ἐστι). Βαὶ [Π]5 τ[πουρμῖ [ΠπῸΦ6 0 νυ]βῃδά ἴο 
βοραγαῖειῖ μα Ὠ ιν ΠΥ ἴγοπὶ 6 ΘΟΟΠΟΙῺΥ οὗ ἴἢς 
Μαμῃδοοὰ ογδϑϑὰ ἔγοπι ἴθ οἰά. Μ55. ὟΝ μεσ - 
ἔογθ {πμ6 οἱά ἱπιογργείοσβ ἱπάϊ!οαῖθα {Πὶ5 ὙΕΓῪ 
ἔλεϊ θη ΠΟῪ τσοϊδίθα τμλὲ βοπὶα ἀθδὶὲ ἀθοοῖῖ- 
ΠΥ υἱτἢ ἐἢς ἰοχὶ οἵ 881. []ομπ᾿5 ΕΡρίϑΞ116, νν]β8- 
ἴῃ ἴο ἀνοίυε (οΥ «“εὐςγ) Ηἰπι ψΒοὸ 15 Μδῃ 
ἔγτοπι Ηἰπὶ ννῆο ἰ5 Οοά." ( Ηἰ5βί. Εςςο]δ5.᾽ νι]. 
41.) [Ιἴ ψουϊὰ ϑθοπὶ ἃ5 1 ϑοογαῖθβ ὨΙΠΊϑοὶ 
ὙγΟΓῈ [6 ΟὨΪΥ Οτεεὶς ονίάεῃοθ ΏΟ ΓΕΠΊΔΙΉ8. 
ΕῪῸΓ (1) πο Οὐεεκ Μϑ55., ποὺ δΔῃγ. νεγβϑίοῃ, 
ΟΥΓ δυίδου, ἐχορὲ [αἰ 1, βυρροτῖ (15; (2) 
Β6ύογαὶ, ὄυθῃ οὗ 16 [,4ἴϊπ5, οἰἴδ ἴ86 ῥᾶββαρδ 
ἃ5 ἰξ βίδηάβ ἱπ ἴπΠεὸ Οτροὶς ἴοχίβ (566 Τοσί., 
δ: Αὐζυκέπο, Εὐυἱρεηῖ., ᾿π᾿ ειςδα, ’ Οοπητηθηΐ. 
Οσπῖ.᾽ ΠΙ. 321). Ὑμπε γεδάϊηρ 15 ἈΡΡΆΓΈΠΙΙΥ 
οὗ [,αἴη οτίσιπ, οἰἴμοσ ἔγοτῃ {πὸ οἷά 1,αἴη 
νεγϑίοῃ ΟΥΓ ϑοΐὴθ διυῖποῦ οὗ τερυΐθ, ῬΥΟΌΔΟΪΥ 
Τογ άπ. ΤῊ δἱπὶ 15 οἰθα τ ὁ“ Ροϊθπις δ], 
ἀρδίπϑὲ μογοῖὶοβ, ννῆο αἰδεπριυϊ δηθὰ Ὀεΐννθθη 
16 Μδη 6515: δηὰ {πε Ὠινπα ἤοη, ΟΠ γῖϑὶ 
---οὐ ἴῃ δινπο δὰ Ηυπιδὴ Ναίυγο-- -ηά 
ὙΠῸ 8ἃ5 ἴδιι5 ἰϑοϊδίηρ ἴΠ6 ἴγυς Ἡ τη ΔΠΙΥ, 
ταῖρι 6 5α!ά ἴο ξερδάγαῖο 6 Μδῃ 6515 ἴπτῸΠὶ 
Οἢβὲ 45 Οοά, πὰ 85 [ἃ νγεῖθ ἴο “ἀἰ5ϑοΐνθ" 
Ηϊπι. ΤῊ 5 Ὀδοδπιο ἰηϑοτγίθε ἴῃ. (ἢθ΄ ἰαχῖ. [πῃ 
{86 τοδὶ 1,δἴη' Ερί στε οὗ 1,οὸ {πθ΄ Οτεδί (' δά 
ΕἸανιδηλπι,᾽ Χ. σρ. ς ἦ, ννῃῖο ἢ νν45 ἀεοϊατεὰ 
οτίδοάοχ ΕΥ̓͂ ἴπ6 Οουης!] οὗ ΟΠπαϊσθάοῃ (Α. Ὁ. 
441), ἰγδηρίαιθα ἱπῖο Οτοοκ, ἂπὰ αἰεναϊοὰ 
δἰπιοβῖ ἔο  ἵπθ σᾶηκ οὗ ἃ 5ΥτΏ 0}, ἘΠῚ ῥῬάξϑδρθ ἰ5 

1 “Οπιηΐ5.5ρ᾽ τῖι5 χυΐ 5ο ̓ ν} [ἐϑυτι (τ βίυτη,᾽" 
(οά. Αὐταὶ. Τοετυ]]δη, μόνγενεγ, Κπὸνν οὗ [15 
τολάϊηρ δηά οοτθίπεὰ ὁ Μὴ ἴῃ6 σοτησοῃ 
τοδάϊησ, "Αἀν. Μεσς. ν. 1τ6. 

3. «Ἐρϊϑκι.᾽ ΧΧΥΤΙΙ. (α]. Χχιν.). 866 ἴῇς Ἐρ. 
ΨἼῊ Νοῖςβ ἰῃ Ργοί, Βερηι 5" Θεπῃοῦβ οὗ 3. [50 
146--1 53: 

αυοϊοα. πλοῦ μπᾶ οποα 85. “οὐυΐέ 7εσηἶ (566 
Ἀεῖίςδε ἐπ [οε. δῃὰ οἡ χσ Τίπλ. 1]. χό). 

9. 16. ογ ἀγάπη, 5:6 1 Οὐοτγ. ΧΙ. δηὰ [δε 
Αἀάϊιοηαὶ Νοῖς, ΝΟ]. 11. 376. ΤΉ Ρτεϑεπὶ 
ὙΠΟ διγίνθαῦ ἱπαάθροη θην δ (86 52πιε 
ΒΕΏΕΓΑΙ. σοποϊυίοη, τς. ἴπδξ ἀγάπη δἴοπε '5 
Ὀεδὲ τεπάογοὰ εραγέζγ, ἢ “Ὃ ἀεβηιην. σοη- 
τοχῖ" συ. Ηἱ!5 τρᾶϑοῃῦβ ἅγε ἴπ656. (1) Νὸ 
γτρυοτοηῖ δἴυάοηΐ οὗ ἴῃ6 Ν. Τ΄. οδὴ ἀουδὶ (δὶ 
(Πς- ὀχοϊμδίοη οὗ ἔρως. τοτ [15 ἷ5. οί 
δοςοϊἀθηΐϊδ. Τἢδ φοῖς Οτεοῖκ νοσὶ ἔοσ ἴστε, 
υηϊαϊηϊοὰ ὉΥ͂ ἀορτούϊηρ Δϑϑοςϊδ! οης δηὰ ὑη- 
οσοηῇπηοά ὈΥ 5ρθς!4) [:πι!δίϊοη 9, Ξργᾶπρ ὉΡ ποῖ 
ἱπάοο στ πη τ[ῆ6 ςἰγοῖΐα οὗ ΟΠ ΓΒΕ ΔΉΠΥ ᾿ττογα 
βροδκίηρ, θαΐϊ “νη. [η6 βρθετο οὗ τενελὶοά 
το] ρίοπ." (ΑεοΒῸρ Ττέποῃ.) (Αγάπην 15 ἀε- 
εἰνοὰ ἔγοπὶ ἀγαπάω, ὙΓΙςἢ. 15 σοηῃποοίοα σὰ 
ἄγαμαι, νγοπάθτιηρ δηὰ τενεγοητῖδὶ δαπαϊσαίίοη. 
Το ψογὰ ἰ5 ποῖ ἔουπὰ ουϊϑϊάο (86 αἰτοὶς οἵ 
βδοσοά τῃπουρῆΐ, δηὰ 15: υηκηοννῃ ἴο οἸλϑθιςδὶ 
Οτοοῖὶς ἃ95 ἃ ϑιὐῤδίδηϊινε---ἰογ {86 σοδάϊηρ πὶ 
ΡΙυῖ. "ϑγπιρ. Οιυιϑὶ.᾽ ν1. 6, 3) 5665 ἴ0 ὑδ 
ΘΙτοπθοῖι5. [{ ἄρρθᾶσβ 85 ἴῃς ἰγδηϑίδτιου οἱ 
ΠΊΣΤΙΣ ἰη 186 ΠΧΧ,, ρῬοβϑίΥ ἔτοσι ρῃιοπεῖς 
ΓΕΒΟΠΊ]Δης 6.) (866 ε.Κ. Εςο]θ5. χ. στ; Οδηὶ 
ΜΠ. 6.) (4) ΤΒε Ἔχοϊυβίοη οὗ ἔρως ἴτοπι ἴδε 
Ν. Τ. ἱπιροθὸ ὕὑροη [Π6. ἰΓΑποϊδίοῦ ἃ ςοπῆ- 
βροῃάϊηρ σατο] ποθ. ὙΠῸ οἷά 1,λς1η νογϑίου 
Ὀ6ΑΓ5 ννδέηθθα ἴο {π5.. (Αὐρδυδίηθ ΟΟΓίδΙηΙν 
τοίδε5 (ο σθοορπὶζο ἃ ἀϊϑδιϊπςίίοη ἱπ 88 1,Δ11π 
ϑογρίυγοβ. δείννεοη χηοῦ ΟΥ̓ ἀσοίο ἃ5 Ὀδή, 
δηα οαγίἑας 85 σοοῦι “ὲε Εαἷν. Ὠ.᾽ χχν. 7: 
δυῖ [ἢ6 δεηρυγηθηΐ ἰ5 ἱῃοοτηρ]είο δῷ ξοζαγ 
εαγακ αἱ ἰολοῖ.). έίεοίῖο 15 ἴοο (ο]ά, αρριογ ἴοὸ 
ἀυδϊοΙ5}} εἰς] ἔογ ἀγάπη, ἴῃ Ξρὶϊο οἵ ἴδε 
εἰ Ὥθιις ΔΠΊΟΓ πὶ ᾿ οὗ Βεηροὶ. Νονν ἴδ νογὰ 
εαγίίας 8ἃ5 ςοτηρατεὰ νἱἢ ὕπο ἰδ ᾿γθάοπι- 
πδίϊησν οἴπῖςα]. ΤὙΤῆῈ αἰδιϊηοίίοη 15 Θχοεὶ- 
ΘΠ ΕῪ ἀμιν ΌΥ Ουϊποῖ απ. “Ὃ “Μ»ιογ πάθος. 
εαγίέας ἦθος." (" ἰχϑ, Οταῖ. 110. νι. Οϑρ. 
11. 21), Τοπλ. 11. 495, εαϊξ.. ϑραϊάϊηρ.) ΤὍῆε 
στοαὶ τροιϊογοίδῃ ἰθᾶνοβ πὸ ἀουῦνὲ ἃ5 ἴο δὶ5 
τροδηΐης. ὙὍ8ΒῈ ψογὰ ἦθος ἀεηοίεβ ἴμδί νι μοὶ 



1.ἸΟῊΝ. ν. 
5 .55 ἰηἰοη56, ΤΟΥ͂Θ 3οοίδίηρ, δπὰ ἰ5 δἴ οὔσθ 

Ὁγ [5 1Γτε5 5110]6 σοοάῃεθϑθ. ὕαγί- 
14: 5 ἴονε ὑγεβοι πάδαὰ ἔγοπι 536 ἤβῆηθββ δηὰ 
ρμαϑείοῃ. Ὅῇο τνογὰ βοεπηθά ργου θη }}} ἀθ- 
ϑχηδὰ ἴογ ἴμε βδογεὰά ἀγάπη. ὝΤΒυ5 εὐαγὶ 
ραϑϑο ἱπίο ΕΠ] Ισἢ. [1 15 ἴο Ὀ6 Βοροὰ (παῖ ᾿ἰ 
1} πόνογ Ὅ6 Ὁ] Ἰπηδίοὶν δ᾽οννοὰ ἴο ἀϊθαρροαγ 
ἴτοπὶ [6 ἘΠΡ ἢ Ν. Τ΄. οἵ ἔγσγοπι ἴπ6 (ο]]οςῖ 
δηὰ ἘρΙ51]ε ἔοσ Ουϊπαυλρεβῖπια ϑυπάλυ. ΕῸΓ 
(3) θυ ΠΊΟΓΑΙΪ δηά ϑρίγί[υ4] 1955 ΠΊΑΥ ΘΏ516. 
1ϊ: 5 οἥεῃ οδ]εςιοὰ {πὶ ΠΠΑΥΥ 15 παττοννοά 
ἀπά τυ] κα Ζοὰ ᾿πῖο ἐδοὸ μαγά σηϑίδ]ϊς ἔογῃι οὗ 
Δ1Π|5--- ΠΊΟΓΟ ΙΠΟΠΟΘΥ ΟΥ ΠΙΟΠΟΥ 5 ψογ. Βυΐ 
λξαϊησὶ (815, ΟΥ Δ τ πὴρ οὗ [με Κιηά, {ΠοΓὸ 15 ἃ 

βίγοαγῃ οἵ ργοϊεϑί ἔσοηι αυδγίογϑ νυ Ὡς ἢ 
ὅτὸ ποῖ ἱβεοϊοριοὶ. (ἼΤ ἢ ἴῃ ἢϊ5 δά ἀγοββ8 ἴο [ἢ 6 
Μαοὔσαὶ σόοπξτεββ, Αὐρυκῖ 3, 1881, δ'γ [π|6ὸ5 
Ραγεὶ 521« :---“ Απὰ ἴο {πΠ|5 τῦϑ 511} διΐδίη 1 
γῈ 51}} τετηϊπὶ Οὐγϑεῖνος ἐῃδῖ, 85 ἴῃ ΘΥΘΥῪ 
Ῥυτθῖς οὗ Κπονϊοάρε ἴθοτο 15 (86 οὔδῖτῃ οὗ 
πονεῖ, ἀπά. ἴῃ ΘὙΘΤΥ δίϊδιππιθηΐ οὗ {τ ἢ 
ΠΥ, 50 ἴῃ ἜΥΘΓΥ 56 οὐ 1 {δετο ΤΥ Ὀδ 
«μαπῖγ. 1 ἀο ποὶ τηθᾶπ ΟἿΪΥ {πὸ ἙΒΑΙ Υ͂ 
ὙΒΙΟἢ, 5 ἰῆ Ποϑρ 215 οὐ ἴῃ {86 ϑεγνίος οὗ {ῃ6 
Ῥοοῦ, στοαὶ ἃ5 15 {π6 ριν! ]ορα οὗ οἱιγ σδΠ της ἴῃ 
ἴδαὶ τὸ ΠΊΔΥ δ 115 ΤΠ δ τηϊηϊϑῖοτθ, Ὀϊὲ τπαῖ 
πκὶεῦ ΟΠΑΤΠΥ ν᾿ Ι ἢ 15 ργαςσ ἰϑϑὰ ἴῃ ἃ σοπβίδηϊ 
5 πηρ Ὧν Δηὰ ΡΕΏ ΘΟ Ππα55, ἰπ ραϊΐοποθ δηὰ 9] - 
ἀετοὔοῃ. Απά [ξ 15 βυγεῖὶν ἔδίγ ἴο μοϊά ἐδαῖ, 
Ὧ5 ἴῃ ΘΥΟΙῪ ΞΘΩΤΟΝ ἴογ Κπον θάρε ψῸ ΤΠΔΥῪ 
ΞΤΕΉΡΊΒοη ΟἿΣ ἱπιο!]εςΐυ4] ροννεγ, 50 ἴῃ ΘΥΟΡΥῪ 
ΡΙΟΏΟΔΙ επιρὶ ουτηεηΐ οὗ ᾿ἃ νγὸ τᾶν, ἰξ τὸ 
ΜΠ], πργοντα ΟἿ τογαὶ παῖυγε ; νγὸ ΤΩΔΥ͂ 
οὗκγ [ῃ5 συβοὶο ἰδὺν οἵ Οτϑεϊδη Ἰον 6.) ΑΒῈΓ 
ἃ ὠτεδι] ϑεασςῇ, Ἐπε ργεβϑοηΐϊ ΣΟ 15 ὕηδΌϊα 
ἴο βιὰ ἴῃ ϑμιδκθθρθᾶγε οπὲ πρὶ ἱἰπϑίδῃηςς 
Υἤκῖς [6 τνοσγὰ “6 ΟΠΔΤΙΥ "15 υϑοά ἴῃ ΔΠΥ ΟἾΒΟΥΣ 
ξεηβο, ἴλη ἴδ οὗ ρυγε, ποῦῖθ, ἐἰδιηἰεγεϑιοά 
ξεηίετιεβς (' Μ. οὐ Ψψεηΐϊςθ, ιν. ̓ ; “2πά Ῥατγί 
οἱ Ἠξησγ Ψ].᾽ 111. 1: “Ἀϊοδαγὰ 111. 1. 4; 
᾿ξ ῚΠ. ᾿. 2). ΝΑΥ, ἴῃ ὁπὸ ρᾷββᾶρθ, 
στε [ἴθ] 15 ἀϊσε προ ϊθμοά ἔτοπι ἙΠΑΓΙΥ 85 ἃ 
βαὶ ἔτοπὶ ἴδε νυῃοΐθ, οὐ ἃ ἔπι ἔγοπιλ ἴδὸ 
Ῥπποῖρὶς ῃσπο 1 βρῆηζβ. Κίηρ ΕἙανατά 
Υ5, 

“ Βτγοίβεσ, σὲ βᾶνε ἀοης ἀδϑὰβ οὗ οδαγίἐγ, 
Μλάς ρεᾶοε οὗ δῦ), ἔδίτ ἰσυε οὗ παῖε.᾽" 

(' Κἰοδασγὰ 111.’ Αςξ τι. χ.) 
Οταπείηα, βουγονεσ, τῃς ἔοτος οὐ ἴῃ οὐ)εςτίοη, 
(δε ρβευρὶς τηδῪ ὈῈ σοπϑίδπευ γεπιπάἀθὰ ἴο οοτ- 
τὶ ἀπά ἐπίαγχε {Πεῖγ σοποορίίοη οὗ σμαγΥ 
ὑγ 1 Οογ, χί!. 3. Βυϊΐϊ πο διηοιπῖ οὗ ἰεδοὴ- 
Ἰπ8. Ιἴ 5 ἴο Ὅς ἐξασοὰ, σἂπ δυβοϊ εἰν ῥωγ 
ὙἸοΥδ" ΓΟΥ ΒΟΠΊΘ, ΟΥ 5ΡΙ ΓΙ ΙΔΙΥ εἰσυαίε ἴὶ 
ἴοτ οἴμοι οὐ ους τᾶςθ δηᾷ Ἰδησίρο. Ῥοεῖγγ, 
ἰθλῃςς, ἢξίΟΥΥ, ΠΟΙ ΠΟ σΟΠνγΟΓβΔ ΟΠ, 8550- 
ΟΔΠΟΠ5 δἰπχοξί 45 υνϊὰθ πὰ βίγοηβ 45 Ὠυπηδῃ 
ἰΐ, ῃλυς βχϑὰ Ἰονθ ἰπ 16 Γορίοη οὗ ρα“ ἰοη. 
τε ΤΠΕΥ ἢλ5 ΟΧΔΠΙΪΠΘα τῆοτγὸ Δ 300 ὌΠ 
δὲ5 ἴἰη δῃδίκεβρεαγε ἴῃ ΒΟ (μ6 ννοσὰ ἰ5 

ἰθυπά, Ι[ ᾿ς ΟὨΪΥ υϑοὰ 'π Πβδθῃ ΟΥΓὁ ἔυνθηῖν 
ἰοῦ ἴῃς αβεςίοη οὐ Ὀγοίμογ, ἰβῖογ, ραγεπί, οἵ 
[ὰΓ ξέπεταὶ δαπσπὙ ({ μετ τη βου 4υδ!βοὰ 
ὉΥ δὴ ἐρί πεῖ, ει χ. “ Κἱπά,"" ὁ βαῖτ, Ὁ ἐ ρΟτηεῖγ," 

εἰ ηβειρηοα ᾽). ἴῃ 811 οἴου σᾶϑοβ ᾿ξ βρη ῆθϑ [ἢ6 
Ῥᾶϑβϑίοῃ νυν] οἢ 845 θδθεη ρου βοὰ ὈΥ σπίναϊγΥ, 
ἴῃς τποπιὸ οὗ ροεῖβ δηά πουοὶϑῖβ. ΕῸγ δΔ]]} 
{Π686 τϑαϑοῇϑ, {86 ργθβθηΐξ νυ οΥ ἀδορῚΥ τορτοῖβ 
πὸ ἀϊδαρρεάγδησθ οὗ “" σΠΑΓΙ(Υ ̓ ἔγοπι ἴθ Ἀδ- 
νἱϑεὰ Νεγβίοη οὗ ἴε Ν. Τ. (ΤᾺἊ τοπάογίπρ 
“0 ἰονθ᾽) ἴῃ 1 Ῥοίογ ν. 14. 5618 ἴο Ὠίτη ἴο Ὀ6 
ΒΡΟΘΟΙΔΙΪΥ υηδανὶ54 16.) ΠΘη πὸνν ἰάθας ἅτ 
ῥΓο]θοϊοα ᾿πῖο ἴδ γθαὶπὶ οὗ [που ΡΣ, πονν ννοτὰς 
ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΥ͂ σοπιὸ ἰπίο οχἰσίθποθ, [11 ἢᾶ5 ὕθθη 
τοιηδγκοὰ ἐπαὶ ἴΠ6 Εχοπο ἢ Ἐσνοϊυςοη αἵ οηςο 
δά θὰ ἰἀγροὶν ἴο ἔἢ6 ΕΧΘΠΟΒ ἀϊςς[[Οπάγγ. Ν ἤεη 
Οοά οτοδίεαά ἃ ποὸνν {πὴρ ἀροῦ {Π6 οαγίῃ, ἀπά 
Ὀεπίοννθα ἃ ποῦν δ Ὀροη σορθοπογαῖθ Ὠιιπιδη 
ποαγῖβ, ΗἸΞῪΝ ογὰ ρᾶνο ἴἴ ἃ ἤδνν ἤάπιθ, ΟΥ̓ ΠΑΥῪ 
ΒΡΘθοἢ, ἄνθη Οὐσεοκ βροϑοςΐ, σοιϊϊὰ ποῖ στϑηάοσ 
δε Ἰάδα ; φιλία, φιλανθρωπία, στοργή, ἔρως, 
ΜΈΓ ἰηδαθηϊδίθ ΟΥἮΝΟΙΘ6. ΤΠ6 ΥΕΥῪ ἕδοϊ οὗ 
ΒΑΓ ̓  θείης ἃ ψογά ουῖζ οὗ ἴδ ογαάϊπαγΥ 
ΒΡΠΕΓΟ βῖνεϑ [ἴ δὴ δάνδηϊδρε ἃ5 ἃ γσεπάογίηρ οὗ 

απη. 

ΟΝ ἀοπναίίοη οὗ ἴδ ννογά ϑθοῖηβ ἴο 
ἔδγονν ΠΠΠΠ|6 Ἰρης ἀροη {πε αιεσοη. Ηον- 
ὄἀνογ, ΟΥ̓ ἴΠ6 Κἰηάποϑβ οἵ ἃ ἔγίοπὰ, ἀθερὶν νογβϑοὰ 
ἴη σοπιραγαίϊνο ρῃι]οϊοργ---ἢ6 Πθδη οὗ ΟἸ]οη- 
ἰογί ---ἰῆθ ΠΟΥ 5 πα θὰ ἴο δά ἴΠὸ ἔο]]ονν- 
1ῃᾷ ἱπἰογοβίίηρ ποῖθ, “ΠΟΙ σδῃ ὃδ ῃο ἀοιιδί 
ἢ Εηρ. συνε, Απρ.-.5. με, Οοίῃ. ἐμόο, 
ὁ δγ6 8}} [ῃ6 5ΞΔπιῈ σοοῖ 8ἃ5 84η5. ἐμόῤρ---ωρέγε, 
“ὁ φρείάεγατο. "ΠΟ Θβϑθης 2] οἰθηθης οὐ 118 
ἐς γῃοδηΐϊηρ ἰ5 ἴῃ6 ἰδηβίοῃ. οὐ ἀδϑίῖσο - διε ἠοῖ 
ἐἰ ΠΡΟΘΑΘΘΔΤΙΪΥ οὗ σοΟησυΡρϑοθησθ. Οἡ δδ ᾿οη- 
εἰ ἔγασγ, ἰη Οοῖἢ. {πε 5ᾶπιθ σοοῖ 15 δρρ θὰ ἴῃ 
ὁ {Π6 ϑιιὐϑίδηξινο ἐμῤαΐπε ἴο ἜΧρτοβ5 δορα; δηά 
“ἰ ἘΠ ΟΥΟ 158 ἃ Κἰπάγοα. τοοΐῖ ἐσμό νυ ῃὶς ἢ ἜΧργέβϑϑοβ 
“( ββεπιδίίοη, ἄρργοναὶ. Οαίσωδε ξα. (γ6556}) 
“᾿ς Ὁ]8145᾽5 ἰγαῃϑαϊίοῃ οὗ εἰς τιμὴν σκεῦος ἴῃ 
“ Β οπι. ἰχ. 21, δηὰ χα-ἰαμδῪοίαη ἰα Οοίπ, ἔογ 
εἰ σἰαμόέη ἴο Ὀεῖονα, δηὰ τὐἰσμόεΐαη ἴοτ ἐγ- 
“ἰ Ἰαμόεη ἴο Ῥεῖ. Νὼὸ ἀοιυδθὶ 4150 ῥεῖ, ἐμδεί, 
“ἰ ιἰδίάο τὸ κιπάγοά ννοτάβ, ἀπά λίπτομαι, λι- 
“ἐ παρής, λίψ ΘΧργοβοηρ ἴΠ6 ἰϑηϑίοη οὗὨ δᾶαρογ- 
ἐἐη655. ΟἿ ἴΠ6 βᾶτη6 (ΔΠΉ]Υ, Ὀυιξ πλοῖδ σεπιοΐο, 
“5 Οοίῃ. ἤδαη, Επρ. ἄυε, ΘΧργοβθιηρ [86 
“ἸΏ ΠΟΥ ἔογοα οὗ ᾿16, [ἴ 5 μασὰ ἰο πὰ δῃγ 
“ἐ τροΐὶ ψΏΙΟΒ σά Ὀ6 ἰἀδηε πο νυ ἀριο, Ὀϊῖ 
(1 {πἰπῖκ ἰ ἀρρθᾶγβ ἔγογῃ [5 υ.5ὲ85 δηὰ ἵτοπ) 
“ἰ χ»ριίες πιὰ α»ποοπς ἴπαὶ [ἃ ΟΧΡγθσθ65 ποΐ {ἢ 6 
“ἐ ἐρῃϑίοῃ οὗ ἀδϑῖγε θα ἴῃς τεϊδχαϊίΐοη οἵ 6π)ογ- 
τηρηΐ. ΤΠδῖ [}}15 15 Α'5ο 1:6 σγωπάὀεάεμεης 
εἰ ο ἀγάπη 15 ον] ἀοηΐ ἔτοτῃ ἴΠ6 ῬΡ4554ρῈ5 αιιοϊοα 
ἐπ 1[1666}} ἀπά ϑδοοῖϊξ ὑπάεῦ ἀγαπάω ; Ὀμῖ ἰΐ 
ὁ 15 85 ΟἸΒΠσαΪ ἴοὸ ἰἀΘΠ ΠΕ (815 νυ ΔῺΥ οΟἾΠοΥ 
ἐχροῖ ἃ5 ἰξ 5 ἴῸὉΓ ω»ο. ὕσγι 15. ὈΓΕΓΙ5ΟΙΥῪ 
“ἐ θδγ δηκὶ εαγίδας ἀδᾶγηθθθ. ὍΠΟΙῸ ἰ5 {116 ΟΥ̓ 
ἐἐ 0 ἀ6ϑῖγ ἴῃ ἴξ, 51}}} 1655 γοχδίίοῃ οὗ δη͵ογ- 
“ἐἰ γῃεηΐ, Ὀυΐ γαΐῃεσ ἴῃ6 ἰεηϑίοη οἵ ρτζθὰ Ροϑ- 
(( 5Ο55100 ὙΠΟ ὈΘΟΟΠΊΘ5 ννδηΐ ἴῃ ἴπ6 δῦβϑθησο 
“οὗ ροδϑοβϑίοη. ὙΠΟΓΘ 15 πὸ ΟἵδοΥ σοοῖ ἴο 
ἐΨΏΙΓἢ ἐγ οδη 6 ΑΠηΠ αἴθ ἰπουρἢ ἴΠ6 
“ΟΥ̓Κ χρ- 5 ἈΚΙη ἴο 115 ἰδξζες πηθδηΐηρ, δηὰ ἴῃ 
“1 {86 ἰδηβίοη οσ θοηὰ πιδὺ δ οἰ ίοδ], χρεία, 
“ἐ χρή. ϑδηβκτ, υγ---ἰκείάεγαγε, βείεγε, οῤίαγο, 
Ὡ ἀπε, 5 [Π6 βάπηθ τοοῖ 85 [δῖ οἵ βέρω-.᾽} 
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ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΡΥ. 

: 272 ἐλαΐ Ἰσυείά Οοα ἠουείά ἀὲς εὐ γεη, αμα 
ξερῤῥεαίλ λὲς εογε»παμαίρεδης. 4. τολίολ 19 {λέ 
͵ζαὐλή αγό σά, απᾶ πο ρυγίευομς. 9 ὅσες 
ἣς ἐλε δορ οὐ Οοάΐ, αὐε ἐο ταῦδ τις, τᾷ αμα 19 
ἄξαν' οἱ 2γαγεγε, τυλίελ τὸῦὸ νιαξζέ 707, ον"- 
σείσγές, αμα 707 οἱλεγς:. 

ΗΟΘΟΕΝΈΒΕΝ Βεϊϊενεῖῃ τπδῖ 
76β05 18 τὴς Ο(ἸἩ γῖβε 15 θογη οὗ 

(ὐοά: δηά δνεγΥ οπα τῆδῖ ἰονεῖῆ ἢίπὶ 
τπδῖ Ὀεραῖ Ἰονεζῇ ἢϊπὶ 4150 (ἢδὲ 18 Ὀ6- 
ϑοζζεη οὗ ἢϊπη. 

ΟΗΑΡ. Ν. 1. δίνι δαὶ δου αἱ ὍΠα δογίϑβε. 
ῥί»ε ἐδαὶ ἐξ δεχοίίει] ΤὮΘ ρεγέεςξ ραγτςι ρΪ6. 
Ὡ. 48» ἐδὶς αὐε ἔποευ ἐδαὶ «υὐὐ ἰουε 16ε εὐὶ,- 

ἄγεπ 9 Οοά, «υδέη «υὑὐ ἰουε Οοά] 81 Ϊοδηβ 
ΠηοδηΐϊηΡ 5 ΠΉΕΙΥ δηδῖγϑοά ΌΥ Αὐικιιίπε: 
Ήὸονν ἰ5 [5 Α 11{π|6ὸ Ὀοέογε πὸ βροῖο οὗ [ῃς 
ϑὸοῃ οἵ Οοά, ποῖ οὗ ἴπ6 .ογ; οὗ σοά. Οἢγχϑὶ 
Αἰοπο νγὰ5 ὑγοροβϑὰ ἴο ουζ ςοπίεπιρίδἴίοη, δηά 
ἴξ νγ»ᾶβ βαϊὰ (υ. 1). --ἴπθη ἔοϊ!οννβ Ὁ. 2--- 
{πεγοίογο, ἢ6 ννῆο ἴονθβ {ῃ6 σ“οη. οὗ Οοὰ ἰονοβ 
1η6 δο2 οἵ σοὰ; δηὰ ἢδ ννῆο Ἰονδϑ (Π6 805 οὗ 
Οοὰ ἰονεοϑ ἴπὸ σοι οὗ Οοά ; ΠΟΓ οδῇ ΔηΥ͂ πιδῃ 
ον {πη6 Εδίῃοσγ 1655 ἢ6 ἴον {Π6 ϑοη; δηά 
6 ψ͵ῦῇο ἴονοβ ἴῃ 6 δον ἰονθβ ἴῃς ϑοῆβ. νμαῖ 
50η5 οὗ Οοὐ Το πιεπιῦεοτς οὗ ἴπῸ ϑοη οὗ 
Οοά. Απὰ ὈΥ ἴονδ ἢ ἴοο ὈδοοΙη65 ἃ Ππ|6Π1-» 
ὈοΓ, δη ὈΥ Ἰονὸ ἰ5 κηϊξ δπὰ Ἴςοπιραςοῖϊδά ᾿πίο 
[Π6 ὈοαΥ οἵ Ομτϑβὲ : δηά ἴδ5 Πότ νν}}} θ6 οὔα 
ΟἸ γϑεὲ Ἰονίηρ Ηἰπιβοὶξ, (1 Οοσ. χὶὶ. )δό, 27.) 
Α π|||6 Αῦονε δὲ ]οΐη διά οὗ Ὀγοίογὶυ ἴον 
(α ]οδη ἵν. 2ο), Βυῖ " γου Ἰονε γουνζ Ὀγοΐδογ, 
σδῃ γοι ἰονὸ ἢϊπὶ πὰ ποῖ ἰονο Οῃτιϑε ἡ Ηον 
σδῃ ἴῃ|5 Ὀ6, ποθ γοιὶ ἰονθ ἴΠ6 πιεπηθοῖβ οὗ 
σμπϑι ίΒοη ἤρθη γοὺ ἴον 16 ΠΟ ὈΕΥ5 
οἔὗ Ομηϑῖ, γοι ἰονα Οῃγίδξ; θη γοὺ ἰονα 
Ομγκῖ, γοῦ Ἰονο ἴηῆ6 ϑοη οἵ σοά. 1] ον Ἵδη- 
ποῖ δὲ βϑορασγαῖϊθά. Ἃἤοοϑα ΔΏΥ οπὲ οὗ ἴπ656 
ΟὈ͵θοῖ5 οὗ ἰονὸ; ἴδε Γεβὲ ΠοΟθβϑασ Υ [Ό]]ονν. 
οι 54Υ, “1 ἴονε σοὰ ἴδε Ἐδίμοσ δ]οπο." 
Βαϊδο ! 1 γοιι ἰΙονε Ηΐπι, γοῦ ἰονε ἴς ὅϑοη 
αἶθο. Βαΐ, γοιι 540, 1 ἰονὸ ἴθ Ἐδίδογ δηὰ τπὸ 
δο : Ὀιυϊΐ [ἢ15 δίοπθ. αϊὶϑε! ΕῸγ 1 γοιυ ἰονθ 
ἴῃς Ηδρδά, γοιι ἰονὸ [πε πιϑηλθοῦβ ; δηὰ ἰξ γου 
ἴονο ποῖ [Π6 πηο 6 Γ5 γουῦ ἶονα ποῖ ἴμε Ηρδά. 
1,δἴ πὸ πηδῃ θχοιιϑο ὨϊπΊ56 1 ἔγοπλ οὴς ἴον ὈΥ͂ 
δηοΐδοσ. Τῆδί Ἰἰονθ 15 50 σοπιραςίεα ἱπῖο οπο 
[μδὲ 1ἴ πηᾶῖκοβ 411 [6 ἰονθβ νυ ἢ ἤδηρ ἔγοπῃ ἴΐ 
ΟΠΘ6, δηὰ ἤ 1565 ἴπ6πὶ 48 4 ἤγο. ἴη]655 ἴἢ6 δηλ 
οὗ ἴον θὲ Κιπάϊοά, 86 ἔυδίοη ΟΥ̓ ΣΠΔΠΥ͂ ἰονοβ 
ἱπῖο οπο σδηποῖ 6, ἤθη ψνὸ ἴον Οοά, ννὸ 
πον ἴμδὲ ννὸ Ιου ἴῃς Ἑομ]άγεη οὗ Οοά." (δὲ 
Αὐυρυί. μὲ σεῤγα.) 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. οὐ. 3 544. 
8. ἴῃ τοδάϊηρ Αὐ ., αἱΐογ ἴθ ρυποείυδ- 

Ὠοῃ 850 845 ἴο ςοηπεςξ Ὁ. 4 ἀἰγθοῖ νι [Π6 
εἷοθο οὗ σν. 2. ΒΕ15 οοϊιϊιδπάϊηθηξδ ἃ ΧΘ 
ποῦ ΒΥΙΘΥΟΌΒ, ὉΘΟΔῸΒΟ 811 ᾿[π8ὲὶὲ 18 ὈΟΤΕ 
οὗ Οοά ονοχοοπιοῦμ 86 ψοσ]ά. (“ Τυτη 

1. ἸΟΗΝ. ν. [ν. τ---ς. 

2 ΒΥ {18 νγὲ Κποὺν (Πλῖ χὰ ἶονε 
τῆς ςμι]άγεη οὗ (σοά, ψἤθη νὰ ἰονς 
(οά, ἀπά Κεερ ἢΐ8 σοπγπιδηἀπηεηῖβ. 

4 Εογ 1τη18 15. τῆε ἴονε οἵ Οοά, 
(δῖ ννε Κεεὲρ [}8 σοπηπηδπαἀπιεηῖβ: λπὰ 
ἢΐ5 σοπῃηηηδπάπηεηϊβ ἀγὰ ποῖ ρτίενοιϑ. 

4 Εογ νῇμδἴβοανοσ 15 δογη οἵ σοά 
οΟνεγοοπηεῖῃ τῆς ννου]ά : δηα {818 15 
τῆς νἱοίοιυ τπλῖ ονεγοοπιθῖῆ ἴδε 
νοῦ], δύδη οὐ ἐδ ἢ. 

ς ὟΝο [8 δε τῇδξ ονετοοπιεῖῇ ἴῃς 

ἴο [π6 ἔννο σοπηπηδηαπιεηῖς Μαίί. ΧΧΙΣ. 37. 19. 
ΤΠ σΠο]ς οὗ [Π5 ΕΡρι 5116 15 ἢ1}} οὗἩ [Ποϑ6 ἵττο 
ςοπηπλδηἀπηθηΐ8,,) δὲ Αὐρ.) [πῃ Βεαπηρ ὑπαὶ 
ἐς γγὸ ἃ1Ὸ ἴο ΟὟΒΟΣΥΘ Ηἰ5 σοπητηδηάπηεπῖβ," οὔς 
{πουρὴϊ πᾶ νγ6}}] οςουτ--- ΤΏς σοπιπιδπά- 
τηδηΐϑ 5Βροκθῃ οὗ ἂζὸ ἴποϑε οὐϑογνεά ὈΥ̓͂ 655, 
Ὑνῇο56 ροἴαΓο ννὸ 566 ἀεδνεϊοροά ἴῃ ἴῃε δεσγιῆου 
ου ἴδε Μουηῖ. ὙΠ εῖα νὰ μάνα ἃ ἰανν οἵ 5Ξ2πε- 
ΓΥ Ὀοσϑιθ ννδιοἢ 41} Ὠιιπιᾶπ ΤλΟΥΔ ΠΥ 15 ρδὶθ. 
Το ἰλοκ 15 ἀϊβῆςυϊξ, ᾿πῃροϑϑιὉ]6.᾽" Νδγν, δῖ 
[οδη ϑὰγ8 (ἢ6 ςοπίγασυ. “Ἴ ΠΟΥ ἅσε μοὶ 
ροΑνΥ.," δυςῇἢ ἃ ἀδοϊαγαϊου σου ΟὨΪΥ οοπι 
ἔτοπιὶ ἢϊ5. οὐνῃ [6 δηὰ ὄχρεγίοεηςε ἢ ((. ἴογ 
(6 Ὀορίπηΐηρ οὗ 1Π6 νεῖϑὲ ἴ86 νογάς οἱ 
Ἀδρδοὶ: 

“Ἠ]ΠπΔ ψοπὶ ἴο Ἰονθ 5 ἴο ΟΌΘΥ͂, ἀηὰ ἱδὲρ 
Η!5 στοαῖ σοπιπιδηά.᾽" 

“ Ῥαγδάϊϑο 1,οϑῖ,᾽ Ὑ1Π. 634.)" 
Ἡδστο 5 ὁπ ὕὑτοοῦ ἴπαΐ Ηἰ5 σοπητηδηάπιρηίς 
ΔτῈ ποῖ ρτίονου---ἃ Ῥγοοῦ Ἴο-Ἔχίοηδισε ψ ἢ 
της νου ά-ννἹάς οριϊυδὶ σοπιθαὶ οὗ Οούς 
σΠΠἄσοη. “ΤΟΥ ἀῖὸ ἢοΐ στενοῦ: ἴοσ Ὑγ»Πλί- 
ΒΟΟΨΕΟΓ 15 Ὀογη οὗ Οοά ονεγοοπιείῃ ἔπε νγοχὰ. 

4. ευδαίφορυεῦ ἐς δογη 97 Οοα] ἼΤὮΘ πεισεγ 
5 σε τιϊοὰ ἔογ ἴῃς »ιασεμέπε 15 ἂἃὶ σάυακ 
ὭΡοΟη ἰἰ. [{ ἀεείριαῖεβ ἃ τπᾶτκ οὗ ἴδε ΠΕῚ 
δίυγο δὐϑίγαςίοα ἔσζοτῃ ἱποϊάθπίδὶ Ἰ:2 065 
--ἃ Ἑμαγδοίογιϑες οὗ ἴΠῸ δαῖτα Υ 45 δη 
ἱπίοσταὶ ὑβοὶθ. Ἐτσγοτὶ ἃ αἀἰϊβοιοης ροἰπί οἵ 
νίενν ἴΠ6 »πασομίηο (  οἢῃ Υἱ. 40) 15 Δῃ δάνδπος 
ρου {Π6 πεμήεγ (ἰδίά. Ὁ. 39). ἴῃ ἴδε ἢπθί. 
οἷν [ογὰ ργοπηῖϑο5 Ἀδϑυγγεσίίοη ἴο ἘΠοϑο ὙΠῸ 
8τὸ ξίνοη ἴο Ηἰπὶ ἱπ ἴῃ πι855, δηὰ 85 8 ὙΠΟ. 
Ιπ δὲ βοσοηά, θ οὈὐνίαϊος [Π6 Ἰάθα οὗ ἃ οοἵί οἵ 
Ραηίδοείϑεϊς δβογρίοη, δηάὰ ἐπαάϊυῤδμωαἸέσε: (ὃς 
ρΓοιηΐβα (ςξ, ἴῃ νἱ. 37. [86 πουῖοσ ἱπυπηθάϊδίε Ὁ 
Εχορδηροα ἴογ ἴΠ6 τηδϑοι]]η6). 
δογπ 9 Οο4] ἕἘοσ ἴδμε ρετέεςϊ δόσε Ξιξ 

ποῖο, σωῤγα, οπ 1}. 9. 
89 σομαπθοπῦ ὑμδὺ 86 Θοπμ αποτθά [89 

ὙΟΙΣΙά- [ἢς νἱσῖουτυ ἴτπδί δας ὀεη υἹἱοΐογουϑ 
ονοῦ ἰξ ([π6 δου. ἀεποξίηρ δεϊΐοη Ἴοοπιρίεε 
οῃςθ ἕον 411). ὙὨδ νἱεϊοπουβ ρονεσ οἱ Ηἰπιὶ 
Ὑν 00 54] ἃ 1 δατσε ουεγοο»ῖθ ἐδε «υογὶά (χΥϊ. 33)» 
βίγοδ 5 ΟΥ̓ΕΓ ὉΡΟῚ τοβοοηθαὰ ΠΌΠΊΔΗΪΠΥ. 
Υἱοίουυ ἰ5 οη, {π6 τηοτίδ] νουπαὰ είναι, ἴμε 
Βεπὰ Ὀτιιϑθά. , 

οἱν" αἰ ἴοτα στὰπϑ ἰηΐο ἴδ Οὐ) ε  7Ὲ 



τ. 6.] : 

ποιά, δυῖ ῃς τῃλῖ δε] ενεῖ τπδὲ [ε- 
5.5 5 ἴηε δοη οὗ οά ὁ 
6 ΤῊῖβ 15 Βε τῆδξ σᾶπιε ΟΥ̓ ννδῖεγ 

χπὰ δοοά, ευέπ [6808 ΟἾγίβῖ ; ποῖ 

86η56.--- δ. ζα1, .ε. ἴῃς Ογιδιίδη τοὶ ζίοη 
Οὐ] ΕγΕἶΥ 45 τεςεϊνοα ὈΥ ἔῃ συ δ]οςίἰνοῖγ. 
Τὰς 83:56 οὗ ἴδ νγοτὰ 15 ἑοιιπά 1πη Ατῖϑβ νἱ. 7, 
χίν. 2); Ἀοπι. ἱ. ς. Οὔϑετῖνο (δὲ 2 δε γα 158 
βροΐεῃ οὗ, Ὡοῖ ΠΙΕΓΕΙῪ 45 ἴδ πεαρ: οὗ νἹἱςΐοσγῃ, 
δυῖ 25 ἃ οἰκίογ ἴῃ 1ἴ5ε1. ὙΠοτγο 15 δοπηείηρ 
ΤΕΥ ποῦϊο ἴῃ [815 ἄδορ, 5ιἰθηῖ, ᾿υποχοϊϊοὰ 
{πυπιρἢ--οὐὙἹἉῺ ΤΔΙ ἐς ἃ νἱοΐοσγ ἃ [50 ὟΝ ογάϑ- 
νΌ ἢ δά άγοβϑοβ [01γ.--- Ἴ Βοι «ὐδὸ “γὲ υἱε-» 
107." “Οἀς ἴο 9 υϊγ.}} 

86. Τὶ: ἐξ δὲ δαὶ ἐῶ» ῆη ὁγ «υαἱέεν ἀπά ὀίοοί, 
ετεπ ὕες Ομ; ποί 10} Ὀ.. «ὐαιεΓ οπῖγ, 
ῥμὶ πιτὰ 86 «υὐαίογ ὡπά Ὑ10Ὲ 08:6 ὀ]οοα] 
δὶ υ5 (0) δἔζεπιρὶ ἴο ὑγίηρ ουἵ ἴπε εχδοῖ 
ἴοτος οἵ ἴῆε ννογὰὰβ Βεγε, δηὰ (11) ρᾶϑ5 ου ἴο 
ἔταϑρ ἱῃπεῖγ τηεδηϊην. 
() ΤῊ ἔοτοο. οὔ ἴδε νογάς .5---“Ἴ 15. ἰ5 

Ηε ψῆὸο ολπιθ, Ἴοπάϊτ᾽οπεὰ (50 ἴο 5ρθδκ) 
ὑγ---τ ἴδε ἰπιεσνθηιοη οὐ (διά)----νναΐοῦ 
διὰ ὑἱοοά, ποῖ δοσοιπηρδηίεά ΟἿΪΥ ὉΥ (ἐν) 
ἴδε νδίεσ, Ὀυῖϊ ὈγΥ {πε ννδῖοσ ἀπά ἴῃς Ὀϊοοά." 
(δεε Αἀάπποηδὶ Νοῖο δῖ (6 εηὰ οὗ ἴμο ςβᾶρ- 
1εγ.} (1) Α [11] ὀχαπιιπδίίοη οὗ ἴΠ6 τῃθαηὶπς 
αἰ οὶ 5 ἴὸ 6 ςοπεοίσγυςϊοα οὐ οὗ ἴπο5ε εἰδ- 
τηδηΐς, Δη νΒ ἢ πιυδὲ πο] δ [Π6 ἔο]]οννιηρ; 
ΜΕΙ͂ΒΕ5, ὙΠῚ ΟΟΟΌΡΥ 50Πι6 5Ρᾶςθ ἴογ ἰΐἴ5 ἀυε 
ἀνεορπιεης, Ὑ με Ερίϑεϊς ἀπὰ (Οοβρεὶ (85 
ΜῈ μβᾶγς 50 ΟΠ 566} τηιδί Ὀ6 Πσοηϑβίδητ!Υ 
τελὰ ἰοξεῖίδετ. ὝΕΓε 15 ἃ ρεγρεῖιὶ σείεγεποθ 
ἢ ἴῃ ἔοπεῦ ἴο π6 ἰδτίογ. “ΤῊΣ τλοβῖ ρεῦ- 
Ρίεχης ἰησϊδοεπξ ἴῃ ἐπε Οὐοβρεὶ᾽" (χίχ. 34) ἰ5 
[ο]ονοὰ ὰρ ἴθ “ἴπ6 τηοϑξ ρεγρὶεχίης ρᾶ5- 
ϑῈ ἴῃ ἴῃ ΕΡ 5116" (Βίϑμορ 1ἱξῃιίοοῖ) 
(1 ]οδη νυ. 6). Νονν υν. 6, 7, 8, 9, 10 ἅγῈ 
ρετδάεά Ὀγ, δης ἂγὸ υπ|ηῖς] Πρ 1016 νυ ουΐ, [Π6 
ἑοηφἀετλοη [μὲ δῖ [οἢπ᾿5 Οὐβρεὶ δἰπὶβ δἵ 
ἰκίηγ ἃ Οοβρεῖ οὗ τηδηϊξοϊ ἃ υυϊΐηεβα ἴο [6βιι5. 
(α) ἃ νἱΐϊηοοα οὔ »πεπ ἴο Ὁ γιϑῖ, νυ δὰ 
Αἰ ςεδιηρ᾽ οτίο5 στην ἔγοπὶ ὑΠεῖγ Ὠεαγί5. (ἰ. 7 
π49. πὶ. 2, ἵν, 39. Υἱ. 6, νἱ]. 46, ΧΙΪ. 17, ΧΧ. 
13.) ΤῊκ Οοθρεὶ ἰ5 ἃ [ἴβευυε ψψόνε ουΐϊ οὗ 
ΠΔΩΥ ἰΐπες οὐ ἢυσηδη ονϊάεηςθ. [ἢ τ. 9, ἐη77α, 
“ἔπε τοσεῖνο ἴΠ6 υνϊΐηεβ5 οὗ τη," ἄς. 16 
ἀροβίϊε σεΐετς ἴο ἢϊ5 Οοβρεὶ 45 {πᾶΐ οὗ διωγιατι 
ὐππεω. (δ) [1 ἰ5. αἴσο ἴῃς Οοβρεὶ οἵ δέ υΐπε 
ΟἸΉΟ: ἴῃ νδγίοιιϑ ἔοττηβ : (1) δωῥίωγε (ν. 
239-46), (2) Ηἰ ο«ὐπ (111. 17. 18), (3) Ἡὶς 
ζαιδετ, (νἱι. τ, χιϊ. 28), (4) Μέγαείες (ν. 
36). [π 81} {π656 ννᾶῦϑ ἰξ ἰ5 ἃ Οωῥεὶ 977 «υἱΐ- 
δι. Ἀυπιᾶη δηὰ Ὀῖνπθ. ὙὍὌΠ6 ὙΕΙΥ ννογὰ 
Βιυὰς Δἰπιοσῖ ΘΥΕΤΥῪ μᾶρθ, δηὰ οὔἼουσβ ἴῃ 
ἴδε Οὐοθροὶ πραιῖν 45 οἴδη 8458 ἰπ ἴῃ6 ννῃοὶα 
οἱ τῃ6 τεβρὶ οὗ ἔποὸ Νὸνν Τεβίαπιοηῖ. Νονν, 
[ Πὰς ΘολγοοΪΥ Ὀθεη 5. ΠΟΙ ΠΕ ποίϊσοά ὈΥῪ 
Ἰεγργείετα οὗ σ [οδη ν. 6---᾿ 2 ἰῃδὶ ἴΠε56 
ἨΕΙ͂ΞΕ5 δάγοτί ἴο [15 στεδῖ σῃαγδοῖϊεγϑιὶς οὗ ἴῃ 
Οοθρε, ΤῊϊβ ἰς ἱπαϊοαιοὰ Υ ἴῃε οἰβεγννῖβο 
Ὀηδοςοιπίδοϊς Ῥσοϊχ Ὑ οὗ ᾿ϊεγαίίοη οὗ 186 

ΓΙ. ΙΟΗΝ. ν᾽: «Ὁ 

ὡ 

ΌΥ ννᾶῖεγ Οὔἶἱγ, Ὁυξ ὉΥ νγαῖεῦ δπὰ 
Ὀἰοοά. Απὰά [τ ἰ5 τῆε δριγις τῇδ 
Ὀελγεῖῃ υνϊῖπεβ8, θεσδιβϑα της ϑρίγις 18 
τγυ τῇ. 

ννοσγὰ 2εη ἘΙΠ165 ἴῃ ἔνε βῃογί νϑσϑθβ. ὙΠῸ Ερὶ- 
5116 ροϊπῖβ ουὄλ (νυ. γ, 8) πὲ ἴπογὸ 5. ἴῃ 1ῃ6 
Οὐοϑροὶ “ηποΐδεγ “ἐγὶθ, Οὗ «υἱήπεσες, ποῖ ΟὈίΓυ- 
βίνεὶγ ν]510]6, ἢοῖ οὐξνγαγα! Υ διά ὈΪ6, γεῖ ννοϑ6 
βῃδάον, [2115 Ὁροὴ ΘΥΟΓΥ ρᾶζο, ννῆῇοβδε νοΐςθ 
ΤΏΔΥ Ὀε Πεαγὰ Όγ ἴπο δἱϊθηϊίνε γι. Μγϑιογιοι 
ἔλεϊ ! ΠΟΥ ἃτὸ ἐόγεε. Απὰ ἴδ 1ἴ 15: δ1 ]οῆῃ 
τοςογάϑ ἴῃ δὶ Οοϑροὶ ἴμδὶ “ὁ οὔθ οὗ ἴΠ6 δοϊἰθτβ 
ἢ ἃ ΒΡΟΑΣ ρἱογοθὰ ἢϊ5 5ἰάθ, δηὰ ἔογί νυ ἢ 
οδτηε ἱβογοοι ὀδοοά από «υαἱεν" (χῖχ. 34). (ΤῸ 5 
ὀϊοοά απά «υἱεῖ 15 ἴῃ ογάεγ οὗ αεῖ δηὰ ῥέγξονγν.) 
Το {Π|5 δῖ [᾿οδη δάνοσγίβ (1 [οδη υ. 6) ψνῃεῃ 
Β6 16}15 ι15 “1815 15 Ηδ ννῇο σδπΊε.. ποῖ δοςυϊῃ- 
Ρδηϊθαὰ ον ὈΥ (πε νναἴεγ Ὀυϊ ὈΥ ἴδε Ὀ]οοά.᾽" 
(ΤῈ «ὐαίονρ «πα ὀϊοοά 15 ἴπ6 1Ἰάθα], τῃγϑ116 2], 
βδογδιηθηῖϊδὶ, σωῤίεείυε οτάθγ; ἴῃς δίοοά δπὰ 
«ὐα!ογ 15 ἴῃ6 ΒιδίοΥ ΑἹ πὰ οὐϊεείδυε ογάετ, 
ΤὮε δγϑῖ, τμογεΐογο, 15 ἀρρσορυδίοὶυ δάορίοα 
ἴῃ [με Ἐρίϑιιε; τὴ6 ϑβεσοηῃὰ τῇ ἴδε Οοθρεὶ.) 
Το υ5, πο ἀοιιδί, [5 ΠΊΑΥ 566 πὶ δ γδηβα. 
Υεῖ Ἰοεῖ ι.ι5 ρϑιι96 δηεὶ σοηϑίάἀοσ δῖ [ο᾽π᾿β ροϊηΐ 
οὗ νἱονν. [ξ δΔῇγ οπὸ ἔδεϊ γεπηδὶ 5 ἢ 5: ΟΥΟΔΙΪΥ͂ 
5γ6 ἴἰ 15 (δὶ (οι πι Δηϊστη γοναὶ δὰ ἴῃ Αϑὶδ 
Μίπογ, δηὰ παῖ δὲ ἰοῦιν ννυσοΐθ ἴῃ μαζί ἴο 
τηϑεῖ 115 δάνδηςθβ. Νον (δγπίδιυ5 ϑεραγαίοα 
Ομπϑι, ἴῃς Ὠινηῆς ἤἜοη, ἔγοπι |6βϑι5, ἴῃς 
δοοὰ ὑυὲ πλοτίδ] απὰ ἤπιῖοὸ τῆδῃ. Τδὸ ἔἴνο, 
ἢς 5διά, πιεῖ δ ἴῃ6 ννδίεσβ οἵ [ογάδῃ, ὕροη 
86 ἀδγ οὗ ἴπ6 Βαρίϊδη), νυ θα Οἢγισὶ υηϊοὰ 
Ηπιϑο] ἴο [6805 ἔοσ ἃ ἔδνν γϑᾶγϑθ, ἴο ἰϑᾶνθ ἴῃ 6 
1ΏΔη ἔογ ὄνεσ. Βείοιθ ἴδ Ῥαβϑίοῃ ἴῃς Ὠινὶπο 
Ιάθαὶ] Ὁ γιϑὶ ντπάτενν, ἴῃ6 τδπ [6515 5ι- 
ἴεγοάὰ, ν 16 ἴα ἱπιραϑϑιὉ]θ, ἱπηπιογίαὶ Ογιϑῖ 
ὙΑ5 (ΔΓ ἈΝΑΥ ἴῃ Ἠξάνεη. Τμὶβ δὲ ἴοδη 
ὈΓΕΓῪ ἀδηΐεβ ἰῇ υ. 6. ὙΠοΙΟ 5 πὸ ϑιςοὴἣ 
ξογιυἱΐου!5 Ἰιαχίαροκιτοη οὗ ἴννο Ὀείηρβ5. ὙΠοτα 
5 οπε [νογὰ [6515 ΟΠ γϑί----ἀθοϊασγεά ἴο θὲ οπε, 
ποῖ ΟἿΪΥ ὉγΥ Ηἰβ5 Βαρίϊβπι, πὸ νυ τθβ5. οὗ 
«υαἱεγ, Ὀυϊ ὈΥ Ηἰβ5 Ῥαβθίοη, ἴ86 νἱΐηθβ5 οὗ 
ῥὀίοοά, ὩὨοΐῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰογάδη Ὀιῖ οὐ (ὐλίνδγ. 
[οοΚ δὲ ἴδ ριογοθὰ διάθ, δπὰ νὰ δᾶνθ ἃ 
νἱϑιῦ]6 ἴγρο δπὰ ϑυπιπηάγυ οὗ [ἢϊ5, ποῖ ΟἿ]Ὺ 
1η6 ννδίοσ. Ὀυῖ [86 ὈΪοοά  Βυΐῖ, ᾿γιης Ὀδδηά 
{Π15, ἴῃ ἄδορ δηὰ ἰοηάθσ αἰϑθίδηςθ, ἴμοσο 15 
ἈΒΘΌΓΘΟΙΪΥ δοπηθί!ηρ πιοῖὸ [ἤδη δ δ] υϑίοῃ ἴο 
ἃ ἰοπιΡΟΓΑΓΥ ΠΟΠΙΓΟΥΘΓΘΥ .--- 5ογ οἰ Πρ οἴθγηδὶ 
ἃ5 ἴδε Οσοϑθροὶ. ὍΠο ἰβίογιςδὶ ογάθσ, 85 νγδ 
Πᾶν 566, ἰ5 ἴῃ ἴῃ6 Οουρῥεὶ (χιχ. 234), ἴδ ἰά62] 
πα 5δοσαπηθηῖδὶ ἴῃ (6 Εριεἑ (ν. 6). Τα 
ννλίογ, ἴθ Ὀϊοοά, ἴδ ϑριϊ ἂγὸ ἴἤγθθ στοδῖ 
[λεῖοῦϑβ ἴῃ {πὸ Οουρεὶ: ἴξ ἰ5 1} οὗ ἴθ. (ΤὮς 
«υαίεγ, οί 11]. ς, οἷ 1. λό---33, ἢ. 9, ἢ. 
43) Ἶν. 13.) Υ. 4, ΙΧ. )η. Ἴδα ὀι[οοά, νῖ. ς, 
4, 56, χῖὶχ.34. ὙΠῸ δριγιῖ, ΝΠ]. 390, Χῖν. χυ. 
ΧΥ]. ΧΧ, 22.) Νον ἴῃε «υα2εγ σδηΐγεβ, 50 ἴο 
βροᾶκ, ἴῃ βαρίλενε (1. 5), δηά τῃ6 ὀίοοά ᾷ15 
ΒυτΊ0}1Ζοὰ, ἐχμι θα, ἀρρὶ θὰ, ἴῃ ον Οο»1- 
»ρηο (ν1.}} δῃὰ ἴῃς ϑρίγὴ, ὉΥῪ ΗΙ5 Ὀινίης 
ΡοννΟΓ, 15 Ῥεγρείυδι!γ πιᾶκίηρ, 1πεπὶ οβεοίυδὶ, 
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.»,͵ Ἐογ τῆεγε ἂγὲ ἴῆγες τῆλι Ὀεᾶγ γὸ- 

ςογά ἰπ ἤδανθη, τῆς Βδίμεγ, τῆς ὙΝν ογά, 
δηὰ τῆς Ηοὶγ Ομοβῖ: δηά τῆεβ86 τῆγες 
ἃτ6 ΟΠ6. 

8 Απὰ τεῦς ὅγε ἴῆγεα τας ὈδδΥ 
τυϊῖη6585 ἴῃ δαγίῃ, τῆς βρί γι, δπά τῇς 

Ι. ΤἸΟΗΝ. ν᾽: [ν. 7--Οὸ. 

νυλῖογ, δπὰ τῆς ὈΪ]οοά : ἀπά (ἢε86 τῆτες 
ἄρῖξα ἴῃ ΟΠς. 

9 [1 νε τεςεῖνε τε νυἱῖπεθς. οὗ 
θη, ἴῃς νυἱῖηεθ85 οὐ (σοά ἰ5 ρτγεδίεγ: 
ἔου τῇ 15 18. τῆς νυἱῖηθ55 οὔ (σά διε 
ἢς Παῖῇ τεβϑαἢεά οὗ ἢϊ5 ϑοη. 

Τῆυ [Π6 νυδῖογ δηὰ 1ὴ6 ὈϊΪοοά τη {π6 Οοβροῖ 
δηὰ ἴῃ ἴδε Οδυτοῦ, ἱπ ἴῃ6 Βοοῖκ δπά ἱἰπ ἰδ 
δδοσγαπηθηῖβ, ἃΓ6 δϑϊαϊηρ νυ Π65565 οὗ [86 [π- 
ςατηδίες Τ᾿ ογὰ. Ἐοσ, ᾿ξ 4]ἱ εἰϑὸ ὑεγε ουννορῖ 
ΑΥΓΑΥ͂, 656 ψουϊὰ Ὀὲ Ηΐβ5 υνἱἵποβθεβ. ΨΥ 
411 1Π656 πΏ}]Π]Οπ 5, βοπεγαίίοη δΕο ρεπογαίοῃ, 
ὈαρτΖοὰ νυ νναίογ ἡ ΨΥ (ῃδὶ στρ, Ὀ]οοϑο 
ἴῃ 50 ΠΊΔΗΥ ΟὨυγΟΒοα ἴῃ Αἱ ἰδπάς νυ [ἢ6 
τογὰς “ὙἼῊἰ5 5 »7 ΜΒιοοά )} Ἐουπά 1815 
[6 ΠΟΪ6 οχίοσῃδὶ οὔθ οὗ ἴπ6 ΜΙ ΠΙβίΓΥ 15 
ἄγάνσῃθ. ἀπά Ὀεΐοτο (ἤεϑθο ἰδ ἃ ἰἢϊγὰ 
Δνιζηοθθ, γῆο 5 Ὠὶνίπο. Νοῖ ΟἹΪΥ ϑδΔςγᾶσ 
τηοηΐϑ.---4}} ἴΠ6 τηᾶγνεὶς οὗ ΟΠ ΓΘΕΙΔΠΙΥ͂ ; ἴΠ6 
οΟηννασὰ ὑγόρτεββ οὗ [5 ροννεῖβ ; ἴπ6 ΠΟΙ͂ 
σγοδίίοη ρογρεῖι δ ς4]16ὰ ἔγοπι {πὸ ἀυὶ οὗ 
Βυπίδη ἴδ: [115 ροδοεῖϊ δηὰ ρὶοτίουβ νυἱς- 
ἴογθ5 σοπὶθ ἔγοπὶ οὔθ βοιζοθ. [15 πὸ δρύγὶ 
ὙΠΟ ς8}}5 ἑογ ἢ ἴῃ Ἰοηρ διιςςεϑϑίοη Ῥγθδοθογϑ, 
ΤῊ 55] ΟΠΑΓΙΘ65, ΠΤ ΥΥ5, ΓΕ οστη ΓΒ, ἤΘΔ οΥΚ, σαί 5. 
ΤΟ ουϊννατά δηὰ ᾿ηννασγά ἰπ ἴΠ6 Οδιιγο ἢ τὸ 
μιδιτηοηίοιϑ, Ηδγ πιδϑίοσ 85 ρίνοπ Ποῦ δη 
ουξνγαγὰ δαπιπΙϑιγαϊίοη ἀπὰ η ἱηνναγὰ ροννοσ. 
ὙΠῸ νγαῖογ δηὰ ἴῃ Ὀ]ἱοοὰ νναγῃ 6 ΟΠυτοὶ 
ποῖ ἴο 5ριτιζι41176 16 τηδίετδὶ. ΤῸ δϑρίγιϊ 
ϑᾶγϑϑ ἴῃ6 ΟΠυγοῖῦ ἔγοπι πλδιογι δὶ ζὶπρ ἴῃς 5ρὶ- 
τυ]. 8.6 Αὐἀάϊϊ᾽οπαδὶ Νοῖε δ ἴῃς ἐεπὰ οὗ ἴῃς 
οδδρίου. 
ΝΠ λὸς ἱπϊοτρτγεϊδίίοη ννου]ὰ ποὲ οχοϊυάθ ἃ 

(6 ἴο ἐχρίαλοη πὰ «απο εαλίονι.--ῖο 
ἴη6 «αογίβεε απ εἰσραποίπρ, ἴῃ αἰαν πὰ τἢ6 
ἰαυεν (Εχοά. χχχ, χ8, 21, χ]. 6), 50 ὑνοηάεγ- 
ΓΩΙΥ δσηιβοληῖ οὗ ἴῃς δεποῆΐϊβ οὐὗὁἨὨἁ (τίσι 5 
ἀοδίῃ. [{ [5 πο ἱπσοπϑιϑίεηξ ἢ (ἢ6 σγπιῦο- 
Ἰιοδὶ εἰπέ οὗ ἴπὸ Ὠϊνίπο δπὰ Ἡππιᾶη Ναΐιγεβ 
οὗἁὨ [|65115 ϑεδῆ ΟΥ̓͂ 580 ΤΊΔΩΥ δπείοηξ Ὑυγ 5 ἴῃ 
(6 ᾿ποίάοπὲ (]οδπ χὶχ. 34), ἀπὰ σοῃβίδῃτΥ 
τοὺ] οτοά, 45 ΠΟΥ͂ συ ρροβϑά, ἰῃ ἴδ6 ῥγιπιὶ- 
ἔνα υϑᾶρε οὗ τηϊχίηρ νναΐοσ νυν ἢ ννῖπθ 'π ΗΟΪΥ 
Οοπιπιιπίοη. [Ἐ ννου]ὰ ἱποϊυάὁ [Π6 υϊςκοπίης 
ἢ [ἢ δρὶτῖ δηὰ (πὰ οἰοδηβίηρ ἔγοπὶ 5Ξἰη----ἰῆς 
Ἰά645 οὗ ἴπη6 ουϊρουγοά ϑρίτ δπὰ οἵ τῆς 5δοτί- 
βορὰ πυπΊδη ΠΡ “ὁ νν Ὡς ἢ ὑπάοε]θ τΠ6 ἔννο 58 γᾶ- 
τηδηϊϑ᾽ δηὰ 81 [οἤπ᾽ϑ τιι56 οὗ {86 ἰθγπϑ "" Ὀ]οοά ̓" 
Δηά ““νγαΐογ." 866 οἡ δῖ [οδηῃ χίχ. 34. 
Απᾶ 180 Ββν1Σ1 15 ᾿μδῷ ὙΔΊΟΙ 16 ὙΠὶ0- 

ὩὨΘΒΒΙΩΚ ὑπὸ 19 ΒΡΙΣΙ 15 [0 ΣΌΓΩ 
Τα 5εἰξ-αἰτεβίδτίοη οἵ ἔμ δρί γι σγουτηίῃρ δη 
Ῥεπθοζίηρ (Π6 ουβνυνατὰ δηὰ Ὠἰδϊογίςαὶ, Οἡ (ἢ6 
ϑρι 85 712: Τγμ ὁ 566 Αἀα!οηδὶ Νοίθ 3 [μη 3. 

. ῬΟΥ ὮΏΣΘΘ ΤῸ ΤῈΟΥ ὙΠῸ 8.0 Μὶ1|- 
ποβακῖηκ. Ὑδυ5 νγὸ ἤᾶνα ἃ ΤτίΠΙΥ οὗ ἰο511- 
ΤΊΟΩΥ͂, "ἴδ6 (ἤγοα βεπι πο νυ Π6 5565 ᾽) (Βίςῃορ 
1 ἰεθτίοοῖ οη ον. οὗ Ν. Τ᾿. Ρ. 24). ““Τηϊβ 
ἴΠης ΔΙΤΑΥ͂ οὗ τυϊπαϑθεβ οὐ δαγίἢ 15 οἰ θδ 
δυρροτίοα, δηὰ ᾽25 ὑεμϊπὰ ἀηὰ δῦονε 1 89 

ΤΥΙΒΙΌΥ ὑπο ἢ 5 ΠΟΑΥΘΉΪΥ, ἀγοποῖγραϊ, πυηάλ- 
τα ηΐΔ], ἱπηπιοτγίδὶ " (Βοηρε]). 866 Αὐάϊιοπηλὶ 
Νοῖδ δῖ {6 οηὰ οὗ ἴπθ σῃαρῖοσ. 

ΤὨο πυπηοτίςδὶ ἘΠΤΟΡΙ ἴῃ δυπιδη τυιίπε85, 
δηάὰ (ες ποῖίοη οὗ σοὰ 85 υἕΐηοϑβ, ψΈτΕ ἰπ|- 
ργοϑϑοά ὑροη 81 [οῆη ἔτοπι ἴπὸ 1105 οἵ Οβπϑὶ 
(ΟΟοβρεοὶ υἱῖϊ. 17, 18; εἰ. 3 Ϊοἢη τὴν Δ... 
ἢ6 νυῦΐοβ ἤογδ νύ. 7, 8, δὶ5 ΟΥ̓ 6 5 ἄχϑά ὑρο 
Τῆγοα εγυομπαὶ νυν ηθ5565, Οὔβοσνο [ἢ πιᾶ5- 
Οὐ]πὸ Ῥαγίῖς., Ὁ. 7 (τρεῖς εἶσιν οἱ μαρτυ- 
ροῦντες), ἀπὰ ἴδεη, [που Ρἢ Πα πιδπίοπ5 ἴπτθε 
510) ες 8 πιλτκθϊγ ἱπ τῃ6 πουΐεγ, σῖτα [πε 
τππιςο- τοὰ πουῖοῦ δῖος (νυ. 8)---ἀπὰ 
[πουγῇ ἢί5 517]16 ΚΈΠΟΓΑΙΥ [45 ἃ ἰεπάεποῦ 
ἴο ρῥγοίοσ ἴῃς ποιιῖοι--- 5 ἴξ ἴΠ6 υποχρτγεβθοὰ 
Ῥοιβοηδὶ υυϊποϑϑος νγῇο οσσαρίοα ἢἰ5 (πους 
ονογϑῃδάονγοα (6 ρᾶρθ, ονὐδγρονεγοὰ δ5 
Ἰληρσιιᾶρο, ἀπά εουϊά ποῖ Ὀ6 ρΡυὶ Α5ἰἀ6---δε 
τοροαῖθα »γπαηομδμο αἴον ἴῃς ἐὄγεε πρμίεγι (οἱ 
τρεῖς). ΤῊ “5.ἢο]. αρυὰ Μεαίῃ.᾽ ᾳυοϊοὰ ὈΥ͂ 

ἰδεποηά., οὔϑογνοϑ.---- "ἢ 5ρεβκϑ οὗ ἴπεϑὲ {πγεὲ 
ἴπ ἴῃ πηδϑου πο, Ὀοςᾶμ96 ἔπθϑα ἀγὸ βυπιθοὶβ οἵ 
{Π6 Ὑ τίη γ.᾽" [τπιᾶῪ Ὀ6 ἴπδὶ δον ἴῃς Ἔχργεβ5 
τηοητίοη οὗ ἴδε ϑρίτγι τοὶ (ἴῃ σοπϑοαυεπος οἵ 
(Π6 Ἰαϑὲ τογάς οὗ ἴμ6 ργονίοιιβ εἴδυϑθ), (δὲ 
Ἐμοῦ στο τοζοποσγαῖος 15 Ξβυπυθο χοὰ Ὁγ ἴδε 
ναῖον (Τιζυ5 1. ς ; σ Ῥοῖοῦ Ὶ. 3: [ΔΠ|Ὲ5 1.17, 
18), δηὰ {πὸ ϑὸπ νν8ο τοάθεπῃβ ὈΥ͂ τῇς Ὀϊοοά. 

αμπά δεῖς ἐῤγεε ἄργεξ ἰπ ὁ56} "τοὶ τρεῖς εἰς 
τὸ ἕν εἶσιν) εοτ-οῤῥεγαίε 10 οπε ερμῖ,----""ἴο (δὲ 
δυδ]εςῖ οὔ {πὸ Ἰοδάϊπρ εἴδῃϑο, παῖ ζεϑυβ 15 
ΟΠ γϑὶ " (ΘΟ υβἰετγά); Ρεγῆαρα “ἴο ονεγοοπιηζ 
[86 νον" (νυ. :). Βίδῃορ Ννογάσποπ 
τγδηϑ]δοϑ ---- “6 1ῃε560 “όγε " (π|85ς.) “4 
(ὐοϊποὰ) ἐπίο ἐδὸ οπὲ (ἴπ6 οὔἊ ϑιυβσίδηςε, 
που ΐογ), ἢ δῃὰ σοιηρᾶγος δὲ [ὁπ χ. 30 δηὰ 
ΧΥΪ, Ι1ς 222 ἴῃ νυ οἢ ἴ[ῃ6 ὉΠΙ οὗ (ἢ Ῥεῖϑοπϑ 
ἰ5 ἀεβουιδοὰ ὈῪ τε πεουΐοτ, ὙΠοΙΟ 5 δίξῇ 
δηςίεηξ δι ΒΟΥ ΤΥ ἔογ τηϊ5 ἱπίογργείδύοη. Βυὶϊ 
ἃ 1ποοϊορίοδὶ ἀιβηου Υ ἰ5 συσρεσιοὰ ΕΥ̓ ὮΓ 
Βυτίοῃ, “ Βαπιρίοη [οοίυτεβ,᾽ Νοῖο 8ς, Ὁ. 926- 

9. 1 «ὐὸ γεροῖπις ἐδε φυΐέπφι, οΥΓ πιεπ] ΤῸε 
νόγνι οἵ (86 Ἔβχργοββίοῃ ἱπΊρ]|165 [δὲ νὰ ἀο 85- 
ΒΌΓΘΟΟΪΥ τεοεῖνε Ὠυπιδη υυἱϊῖθοθθ. ὙΝῸ6 γϑοεῖγε 
ἴξ πδίυγα!ν 85 "πη, ποῖ πηογοὶν βυρεγηδίυγα! 
88 ΟἸ γβείδηϑβ.- -ΠοΟΟβϑΑΓΥ ἀπὰ 45 πιδῖίες οἵ 
σουγθο. ΤῊΪ5 15 δὲ ποθ δῃ ἅρρϑᾶὶ) ἴο ἴδε 
ῥτπεῖρίο οὗ ταϊξίοπδὶ, ῃἰξζοτίςδὶ σοπιπιοη- 96Ώ58, 
δηὰ ἴο ἴῃς Οοβροὶ τ ιῖςι δῖ ρεηςὶρ]ς υῃάετ- 
1165 (8.66 ποῖος, υ. 6, δηά Αἀάϊιοηδὶ Νοῖε ἂΐ 
επὰ οὗἉ [Π6 σμαρίοτ). 

10, 11. Ἀρδά ἴδοϑο σοῦϑβος ἢ ἢ σεηιΓαὶ 
οἴδυβα 'π ραγοπίμοβῖς, ἰἢυ5: ΤΠ δαὶ δεϊδευειδ 
ον! ἐδε δὸοη Γ᾽ Οοά δαί ἐδὲ «υἱπιει: ἐπ Ἀ1ΧᾺ (ὉΓ 
ἐπ Ἡρπ). (τ 1δαὲ δείδουε!δ ποὲ Οοά δαὶδ πρρδε 



ν. 1το- 2. 

Ιο Ης τεἢδὲ Ὀε νεῖ οὴ τῆς οι 
οἵ (οά Βαῖρβ τῆς νυἱῖϊπδθ8 ἰῇ πὰς 
861{: δὲ τῆλι θ6] νοεῖ ποῖ (σοά ἢδιῖὴ 
τηλάς Πΐπι ἃ 1Ἰ2γ ; Ὀαδοδιιϑα ἢδ θεῖϊεν- 
ε(ἢ ποῖ ἴῃς τεσογά τῆας (ὡοά ρᾶνε οὗ 
᾿ς ϑοη. 

11 Απά 1ἢ}8 ἰ8 τῇς. τεςογά, τῃδῖ 

ῥύμη α αν; ἐκιαιδό δὲ Ἀδὰ ποῖ ὈοΙ]ονοά 
89 Ψ 1988 Ἴῤα: Οοά Ἀδὰ υἱἱποβδοάᾶ οὗ 
ἐξ δοπ.) «“π4 ἐδὶς ἐς δὲ σἱῦπο88, ἐδαὶ Οοά 
ξδνο 20 τ: εἰεγπαί ᾿ξ, απά {δὶς ἐξ ἐς ἐπὶ δὲς ϑοη. 

10. “δὲ «υἱπε: ἐπ Ἀϊτα, ἐ.ε. ἐπ δἱ»εφοί ] 
δὼ ΡΓοῦΔΌΙΥ Ηἰἷνι, ἢ χοίεσεηοο ἴο ἴδῃς 

οἵ Οοά 45 “ἴδε [ἰνίπρ Πποοϊοργ οὗ ἢ γτ5- 
ὕδωϑ," πὸ βρῆδσε ἰῃ Ἡυῃϊςἢ ἔἶνε ν᾽ Πε55 οχ βεβ.] 
Ετοξὰ α;, ά, σοὶ βᾶνε μιδὰ ἃ 5ιπιπιατυ οὗ ἴΠ6 
Οοβρεῖ 45 ἃ Θοερεῖ οὗὨ «υἱπεῦ:; ἴδ νυ ϊπ685 
οἵ ἰδῆς δρέγέε, οὗ [ἢ6 «υαήεγ, οὗ ἴῃς ὀῥοοά, οὗ 
μη, οἵ Οοά. ῬτεςίβεϊυῪ τ8ε δυδ)εςεῖνε δά αϊ- 
ὕοη 5 ΠΟῊ πιδήάς ψΒιςἢ 5 πδίυγαὶ. [ὍΤΠ6 
τελάϊπρ ὧν ἑαυτῷ ἔουπὰ ἱπ ἐὲ αηά τεςεῖνοα ὈΥ 
1,λοῖπι. ἀ5 βγο Δ ΌΪΥ ποῖ οσοιτοοῖ. Βιιῖ αὐτός 
δΟΙΏ ΘΕ Γ265 25 ἃ τοἤοχίνο ἔοτοο.0 ὙΠῸ ΨυΪ]ς. 
᾿ΓΔησἰδίθϑ ἐπ “εριρί 9.9.7] ΑἹ] ἔα οδ)]οςνο νυν ]ῖ- 
Π655 5 ςγονγπεᾶ δηὰ ραγίεοϊοα νμθη 1 ρᾶ3565 
ἱηνγάτα ὶγ ἱπίο ἴῃς σου], ἱπῖο ἴῃ6 Ὠεασγί πὰ [ἰδ 
ππΒαη ἴΠ6 Ὀε] Ἰονοῦ οὐ πα ϑοὸη οἵ οὐ δδιῃ 
ἰδ6 νυϊῖβεθα ἡπ Εἰ πηεο!. ὙῊῸ ον ἀοηεῖαὶ πτη- 
Ρβογίδποο οὗ {πὸ ἵπποῦ νυν] 655 15 ννοὶ] βιαϊοθά ΌΥ͂ 
Βαχίετ. 541 ΔΠῚ ΠΟΥ τπι ἢ τῆοτο ἀρργοθθη- 
θῖνα [ΠΔη πετεϊοίοτο οὐ ἴβ6 πϑοδβϑ τυ οὐἩ ννε]] 
Ἐτουπάϊηρ πλεη ἴῃ {πεῖγ γεϊρίοη, δηὰ Ἔβρϑς δ]! 
αἴ τῆς τυϊξπεββ οὗ ἴῃς ἱπάννο!ἶπρς ϑρίγιε; ἕογ ἴ 
ΠΟΤΕ ΞΕΠΘΙΟΪΥ ρετοεῖνε ἴμδὲ ἴδε ϑρίγις 15 {86 
ἔτεαὶ υυνἱίπεϑα οὐ (γιὲ δηδ (ἢ γιϑ ΠΥ ἴο 
ἴδε ψοηὰ, Απὰ ἐπουρὰ ἴῃς [0]]Υ οὗ δπδιῖος 
ἰεπηρῖρά τὴς Ἰοηζ ἴο ονογσίοοϊς {πὸ Ξἴγοηρίῃ οὗ 
ἴδῖ5 [ἘΣ ΟΩΥ αὐ ἴῃς δρίξ, νυν ]]6 ΠΟῪ μἰδοοὰ 
τ τῇ ἃ σεγίδιη ἱπίεγηδὶ αἴεἌοεϊίοη οὐ θη μυιϑἰαϑίίο 
Ἱῃξρ γα ΟΠ, γεῖ πονν 1 366 [ῃδὲ ἴδε ΗοΟΪγ Ομοϑβῖ 
ἴῺ ΔΠΟΙ(ΉΟΥ ΤΩΔΏΠΟΙ 5 ἴπΠ6 υἱίποββ οὐ Ο γΙΞὲ 
ἀτκὶ δἰς ἀρθηΐ ἴῃ ἴῃς ψνογϊ ἃ. Ὅδὸ ϑρι τ ἴῃ τ[Π6 
Ῥτορβείδ ννᾶβ ῃὶς ἤγπὶ τη πο55 ; δηᾷ ἴῃς ϑρί τὶς 
ὉΥ πύγαςϊες νγᾶβ ἴδε βεσοπὰ: δηὰ ἴῃς ϑμέτίξ 
ὉΥ τεπονδίίοῃ δπά ςξδηςτ βοδίίοη, 1]υπιϊπαιίοη 
δηἀ ςοπϑοϊδίίοη, δ95:πλ}]διἱπρ {π6 σοὺ] ἰο ΘΟ γϑὲ 
ἃπὰ Πεᾶνρῃ, 16 (πὸ σοη(πιιο νυϊϊποϑα ἴο ]]} 
ἴτυξ Ῥεϊϊενεσθ. “πά ἐῤεγεζογε ὠρφοάϊν ῥφγτοη: 
δαθε α κησαί ἀμαάυαπίαρε ἱπ {ῥεῖν γουεπς 
ἰεπιρία οι, 9 μπδεὶ" (ἈΙεβασά Βαχίεγ, 
Ἠϊξίοτγ οὐ ἢπῖ5 οσῦ ἴ[{ὋπΠπ Ὧπὰ Τίμιοβ ἴῃ 
ΝΥ ογάβυσου τ᾽ 5 “ Ἐςοϊεβἰαβιῖςαὶ Βορσαρῃγ, 
οὶ. ν. Ρ. ς68. 
11} ὙΠῚ5 8 ποὲ ᾿ἰορίοδιγ «ὁ ῳφιοοῦ ἴο 

οἴμετς ; Ὀπὲ ἴξ ἰ5 ἴῃς ρῥτοοῦ οἵ ργοοῖβ ἴο οἵιγ- 
3εῖνε5, (δ5εῈ Ά οπι. υἱῖ!. 16.) “Ἴδε ἢτβὲ η.69- 
ὈσΏ δοκεὰ οὗ 1,δυὰ ννᾶ5, νῃδὲ ννᾶ5 ἴῃ6 σοπὶ- 
ἰοτιλθιεδὶ βαγίης ὑιοἢ ἃ ἀγίηρ πιδη οοιυ]ά 
ἴατε ἴῃ Ἠἰς τπουτῃ ; ἴο νυν ἢ ἢ ΒΘ τηθοΚ]Ὺ πιδάθ 
ἌΠΟΡΟΣ, εὠρίο ἀπο εἰ ο΄: οἰ Ορῤτγιείο. 
Βεΐῃξ δεκοὶ δχαίη νυ βδδὶ νγὰβ [6 βί(εϑὲ βρεθςῖ 

Ι. ΙΟΗΝ. ν: 
Οὐοά Βδῖῇ ρίνεη ἴο αν δέεγῃαὶ ᾿πς, δηά 
[ἢ]18 1Π| 6 18 1ῃ ἢ18 80. 

12 Ηε τδδῖ δίῃ τῆς δοη δαιῇ 1169 
αμά ἣς τῆδλϊ μαῖἢ ποῖ ἴῃς ϑοῃ οὔ οὰά 
δίῃ ποῖ ᾿ξ . 

12 ἼΓΠεβε ΕΡΡΕ ἢᾶνς 1 υυτιτεη 
τπηἴο γοιὺ τπδὲ δείενε οἡ ἴῃς πδπις 

ἃ ΤΊΆη ςου]ὰ ιι96 ἴο ΟΧργθββ ἢΪ5 σοηβάρσηςο δηᾶ 
ἈΒΕΌΓΔΠΟΘ, 6 δηϑννεγοὰ ψ ἢ 1[Π6 54π|6Ὲ ϑΞρίγίξ 
ΟὗἩ τηϑοῖηθβα, {πὶ “μοῦ ἀομγαμπος αὐας 10 δὲ 
")θυπά πυϊζίη, δὰ ἴπαξ πο ννογαβ νγοῖθ δῦϊο ἴο 
ΟΧρΡΙΘΘ5 ἰξ ΠΡΒΕγ." 41||6 οἵ 1,δυά,᾿ Ὁγ Ρ. 
Ηογη. Ῥατί τ΄. {,10. γ. ςς, ΤΉϊ5 οῇσο πιοτὸ 
ἴῃς ΕΡρί5Ξ[ 16 ἀρρϑᾶγβ 45 {πὸ σωδήεοιυδ σΟΠΊρ]6- 
τίοη οἵ [86 σμο]ς Ὅοϑρεϊ οὗ 81 [οὁἤη. 

δὲ ἐρδαὶ δε ευειδ ποῖ Ὁ ὉὍπὸ υπςῖδϊ ΟὨΪΥ͂ 
{4ν) δΒεῖα τεδάς, ἐδαξ ῥεμευείδ ποὲ 1δε ϑοπη. 
ΤΙ τολάϊπρς 5 ποῖ ΟἿ ψοὰΚ ἴῃ δχίογηδὶ 
βιρρογί. Εογ δ1 [οῇη [5 ποῖ βρδακίηρ οὗ γπὲ 
ἧπ ἴῃς δοη---θυὲ οὗ Ὁοα᾽, «υἱΐηει. 1ο Ηὶ δον; 
ἴο ψΒΙσἢ υἱῖποϑα οὗ Οοά Ηἰπιϑοὶῦ ἢθ ννῆο 
εἶνε ποῖ ογθάθηςς 5 συ οὗ ἱπιρίοιΥ, δ6- 
Οδιι56 ἴῃ αἀΙ5Ὀο νης ἰἃ ἣὸ πιαῖκοβ Οοά ἃ ἰΐαγ. 
Ἐοιςῆθ, ὁ (οπιπεηΐϊ. Οτϊ.᾿ 
δὲ δαὶ ῥείϊευεερ ποὶ Οοά δαὶδ ὁπαδε δίνε ὦ 

ἰΐαγ; δεεαισε ῥὲ ξ ποῖ ἃ ὈΘΙΘΥ͂ΟΣ 1π [89 
ἩὼΠὁ55 ἡῤα! Οοά ραν) ὙΠΕΓΕ ἰ5 4 ἀουὉ]6 
τοηοιηθηΐ οὗ ἀϊξι[ποΐοη ἰπ [686 ννογάϑ, ννῃϊςὴ 
ἴξ 5 ἀῆσυ το Ἰηάϊςδῖο 1π ἰγληβίδίίοη. (1) 
«ΦἨῊΦ6 {δῇ ὈΘΠΙΘν ΙΒ ποῖ Οοά,. Ὀεσαυδ ἢδ Ὀ6- 
ΠΙ νεῖ ποῖ " (ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ....ὅτι οὔ 
πε ις ΓΕΚ). ἴη [86 ἰαϑδὲ ννογάβ ἴῃς οδ]θςξῖνο 
ποραῖϊνα στοά κοβ [ἴ ρ855 ἔγο πῇ τὠῤῥοσίτοη ἴο Καεί. 
ΤΟ ϑδυρροθοὰ οαϑὸ οὐ ἴπ6 τυ δο]ονοῦ ἢ Δ6 
μαϑβϑοὰ ἰηῖο γεσδέγ, ἀπὰ δῖ [οὔπ τοργοϑοηΐβ ἴοὸ 
δἰ πιϑοὶέ δὴ δοΐιδὶ πηθεϊϊενοσ, (2) Εὐγίδου, 
(δὲ ἢγτϑὲ ““ἢς [δαὶ δείῥουεί ποί Ὁοά," ταῖποσ 
5:51} 65--- ηοΐ ἵδκίης Ηΐηὶ δὲ Ηι!ς νοτά,᾽" 
“ποῖ ρυϊξηρς δ ἴῃ Ηἰβ5 γογδοιῖγ""---ἰτο 
βοςοηῃά, “δε ονεῖῃ ποῖ [Π6 νυ Ππ655 ἃ5 ὨΙν πὸ." 
ἐπιστ. εἴς τινα, 1.ς. ὨοπΟΙ Π6Ὸ 5011 δάἢϊ- 

ἀχι5,... 5. πιστεύειν τινί, σπὶ 511 υηΐϊνοῖ- 
54}1:|5, Δσυᾶπάο Ὥρο, αἰϊχιδηᾶο ποιηθυς 
οοηνεηϊ ̓" ([π|ρ6). ΤῊΪ5 ξῖνεβ συοδῖ ἕζσοο ἴα 
ἊΝ υ. ,8, “1 [ῇΟΥ ἀϊά ποὶ δείξη ΗΠ »ις 
ΟΥ̓ ΠΊΌΓὮ 1655 σουϊὰ δον δεώευε ἐπ Ηϊ»ι3}} 

[1 15 δε οΐ, ποῖ οΪΥ ἀεηγίηρ ΗΚ Ὠὶνὶπιγ, 
δι ᾿ηϑυ] τἶὴρ Ἠ5 νογδοῖῖγ. ὍὨο ἰγδηϑίδλιίοπ 
οὗ ἔηθ βλὸ ψογά 1θΏ Α. Ψ. ΌΥ φυδέπε. δηῶ 
γεοογά {(υυ. 1ος 11) ἰ5 Βηΐοτίυπδῖα. 

18. Ηε ἐδαέ δαὶδ δὲ ϑδοηι δαί δ 6 1176] 
ἨΔ (δΠαῖ μαϊὰ ποῖ ἴῃ ϑοῃ μαίῃῃ ποῖ ἐμ δὲ 1179. 

135. Ὁποδοὸ ΒΙΠΚ Βᾶγο Σ ὙσίτῖοΣ 
Ὡπῖο γοὺ τ᾽΄8)δὲὴ γὸ 18} ἈΚΗΘῊῪ ἰδαὴὺ γ9 

δδνθ ΘΌΘΣΙΔ] 11710---γὸ ὈΘΊΊΘΥΟΣΒ 15 
06 2812 60 ΟΥὗὨ [860 802 οὗ Οοά! 
ΤΏ 5 στοδὲ υδγιεῖγ οὐ σοδάϊηρ δοσο. Βυῖ 

ἴῃ τοδάϊηρϑ τῆδυ ὃὲ αν δὰ ἰηῖο ἴννο οἶ45565, 
ἴῃς εοπέγασεα ἀηὰ τὠποομέγεϊφ, ᾿νΠ ΤΠΊΔΏΥ 
βρης σδάθ5 οὗ ναγιδὕοη, Τῆς «πεοπέγαειεά 
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ον, ἐσν- 

ΜΕ χε Ὦδνα ᾿ἰη Πίπι, τῆδῖ, 1Ε ννε αϑίς ἀνε 

οὗ τῆε ὅοη οὗ Οοά; ῆδὲῖ γε πΊΔῪ 
Κηονν ἴπδῖ γε ἢᾶνε εἴεγηδὶ 116. δηά 
τῆλε γε ΠΊΑΥ θαίίενε οἡ ἴῃς πᾶπια οὗ 
τῆς δϑοη οἵ ()οά. 

14. Απά τἢ!5 ἰ5 τῆς οσοπῆάεπος τπδῖ 

ΤΛΑΥ Ὅδ τοργοϑεηϊοὰ ὈΥ Α.Υ.---ἰἢὸ σοπίγαοϊοά 
Ὁγ Τιβοῖ. (ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι 
ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, οἱ πιστεύοντες εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ). 
ΤῊΝ τοδάϊηρ 15 ἔουηά ἱπ Α, Β, δὲ, (σοά. 

Απικίαῖ. (5ο {πὸ νϑγγ οἱὰ ᾿σορίϊς νεγϑίοῃ τγογὰ 
ἴοΥ γα εν δηὰ ἰ5 ἀρργονεάὰ ὈΥ [,δεἢπι., 
1ᾳςκο, Ηυΐδοσ, ἀπὰ τδηῦ οἴδεῖθ, Βυϊΐ ἴῃς 
Ἰοηροῦ γοδάϊηρ ἰ5 [655 11 ΚΟὶγ ἴο ἤανὸ Ὀδεη ἱπίτο- 
ἀιςρὰ ἰηἴο ἴπ6 ἑοχῖ, δηὰ ςοργ δῖ5 παρ ϊ ̓ ΠΙη 
τπαῖ 1Π6 ράβϑαρὸ δά πιο οὗ ἐάϑυ δηὰ Ἰυἀ]ςῖου5 
ΔὈδτονίδίιοη. Ασοοτάϊην ἴο ἴδε Τ΄ ΚΕ. δηὰ τΠ6 
ἰγαηϑίδιοη οὗ ἴἴ ἴῃ (πε Α. Ν΄., [86 ἀδϑῖρη οὗ ἴῃς 
ἐρίβεῖε ννὰβ ἱνοίοϊά : (χ) ὙΤδδῖ, ᾿Βουρῇ Ὀε- 
ἸΙονοῦβ, {ΠΟῪ 5δοι]ὰ ῆονν δηὰ Ὀε νγαγπιδὰ δραίῃ 
(παῖ οἴογηδὶ ϑβαϊνδϊίοη σἂπῃ ΟὨΪΥ δε ὉΥ ΓΔ} ἴῃ 
ΟὨτσί. (2) Τμδῖ ἔθου δῃοιϊὰ ρογβενογο ἴῃ (Π6 
βάτο [211}---ἰῃδιὶ Ὀδ] νην ἔμ Υ σμου]ὰ σοπίϊης 
ἰο Ὀεῖῖονο, Βυῖ [5 15 [Π6 ὙΕΙῪ δίηρο οἡ 
ὙΠ ἢ τΠ)6 ἘΡΙ51]6 ἴυγη5. Ὅῆδ στερει!οὴ οὗ 
(Π6 5ᾶπ|ὸ νγογάϑ---"" Ὀεϊονς οἡ [ῃ6 ἢδτηθ οὗ ἴδε 
ϑοη οὗ Οοὐ᾽" --ὩΔΥ ποῖ βηὰ ἔλνουσγ ἰπ ἴῃς 
βοῆοοὶς οὗ πυπηδη τἤοίογία; Ὀαϊ 18 15 φυϊΐα ἴῃ 
(Π6 δίγίε οὗ δῖ: Ϊοῇπ, νῆο ἴονεβ ἴο δῆρτανε 
ἢϊ5 νυνοὶς οϑῖ δοητἰπηθηῖβ προὴ (Π6 τη 5. ἀπά 
μοατγίβ οὔ ἢἰ5 γθδάθγβ Ὁγ ἃ τορει το οὗ ννογάϑ, 
οΓ ὄνφῃ οὗ ρῆγαϑοϑ. 
ΤΡ ἐῤίπρε ῥαυε 1 «υγὶ η} [πὰ ἰοςίοΓβ, 

ἔγραψα ἰ5 υϑοὰ ἔογ γράφω, 43 “εγῖῥεὶ ἴῃ [,Ἀτίη, 
ἷπ τοΐοσθηοθ ἴο ἴδ δρίϑιϊας πιο 15 Ὀεὶπς 
σύυιῖθη. Βιιΐ ννὸ βῃουϊά δὲ σαγϑίι] ποῖ ἴο 5εῖ 
ἄονγῃ ἴΠῸ ΟΥΠΊΟΓ ἴῃ 411 σῶϑεῈ5 85 δῇ ερ:γ οἷα 
0. ϑοχηθίπι65 1 ροϊηἴβ ἴο ἃ ὈΓΟΥΙΟΙ5 Θρ 51] 6 
(3 ]ομπ . 9). ϑοπιοίϊπιε5 1ἴ δἰ ὰθ5 ἴο δῃ 
Θρ β:]6 δἰγθδάυγ Ἴοπεϊιάθά, οὐἠ τἴο ἃ ρογίϊοῃ 
αἰγοδάυ δηϊδηεά οὗ [πε Ἰϑξίεγ ἰῃ μαπὰ (1 [οδη 
ἷϊ. χι---δό, ν. 12). ὙΝνίπογ, " Οὔδηπι.. Ν. 
Ύ. Π}.᾽ Ῥατξ 11. ὃ ΧΙ, Ρ. 294. (Βυβίετά, 
ἘΡτγασά, Βεοηροὶ, ἤοννόνογ, σοηϑίογ ἴποϑα ννοσάβ 
8ἃ5 ἃ ἔοιτηδὶ σοποϊυϑίοη οἵ [6 «υδοὶς Ἐρὲειε.) 

δείίϊσυε 1, ἄς. Τῆς σοπδίγισϊοη ΠΟΓΘ 
ἀοηοῖος ἴο ρίνο ποποὺσ ἴο, ἴο {τιιδῖ ἴῃ, 85 
Ὠϊνῖπο:; ἔογ ἴπῸ πιοτὸ 5114] ΘΧργοϑϑίοη 6Π|- 
ΡΙογεά ἴο 5, ην ὈοΙ εῖ ἴῃ πῃ 85 ννῈ]}} ἃ5 δὶ ἢ 
1ῃ Οοά, 566 ἅνονο, “". 10. 

δεξευε τὰ ἐδε πα»6 "" Να»"δ ἀθποῖοϑ [Π6 511ΠῚ 
οὗ ἃ ρεγϑοῃδ  γ. 88] ἱπίογργοῖβ [πὸ Νδηι6 
οὗ [655 45 [65ι15, νυ τ 411 τὰς Ἰάθαβ δηὰ σηθ- 
τα γῖθ5 σοπηθοϊοα νν ἢ Η! 5 ΝΑπιθ.᾽" (ἼΒοΙυςκ, 
“Οὐοθρεῖ οὗ δὲ [οὔπ, Ρ. 225.) ὙΠ πᾶπηθ ἴῃ 
ἴπ6 δοϑο!ιϊθ 8θηϑ6, ἰῇ ἴῃ6 ογὸ οὕ Οοά, ἰ5 (δαὶ 
ὈΥ Ὡς ἢ 86 ἴΓι6 Θβϑθπος οὗ ἴδε θείης παπιδά 
ἰ56 σμαγαςϊοτιζοά, ἀπά ποῖ ΟὨΪ ἃ σοῃποΐδινο 
ττκ. ΤῊΪ5 νοῦθῈ 15 ὙΘΓῪ ἱπιρογίδιιξ, 85 τη- 
ὁηϊ νος Δ }[}ὌἘἶτελοδίηρ [παι [ἢ6 τλαίη οὐ]θςῖ οὔ ἢ 5 
Ἐρίβῖϊε ἰ5 ργαςίοὶ ἀπὰ βρι αὶ, ποῖ ροϊοπιὶςα!ὶ. 

Ι. ΤΟΗΝ. ν] [ν. 14,15. 

ΔΏΥ τῆϊπρ δοςογάϊηρ ἴο ἢί8 ν}}}. Βς 
Ὠολγοῖἢ 8: 

Ις Απὰ [ῇ ννγεὲ Κπονν ἴδαῖ ἢε Πεᾶγ 
1.3, νν Πδίϑοενεγ ννὲ αϑίζ, ννε Κπονν τῇδλι 
ννα Ὦδνε τῆς ρΡεϊτοη5 τπδῖ τε ἀεϑιγεά 
οὗ ἢϊπι. 

14. “41π4 16ὲ εοηβάφηοε ἐδαὶ «υὑε ῥαῦυε ἴο- 
ΜἩδτὰδ δὲρι ΟΟπΒΙδῖδ 15 0815, ἐῤα!} ((ἢ 
ΟὐοϑΞρϑὶ, 11}. αἰ, ΧΥΙΊ, 3, δζς.), ὁ. 6. ἐἐνγὸ ανςε ἢ}}} 
σοηδάρηςο [ἢδῖ....᾿" 

δὲ ῥεαγείδ 91] Νοῖ ἐχαελν φαυϊναϊεπὶ ἴὸ 
16] οὐ ρει τοι " ((μδῖ 15 γβί πιοηϊξοηδά, 
αν. 14}, Ὀυϊ 25 ἴῃ 51 [οἢπ᾽5 Οοβρεὶ ἔοτ ἐξακούειν 
(ἰχ. 31, χὶ. 41). 42). 

156. ᾧγ7 «ὧὝέ ἐποαυ] ΑΔ ρῥϑουϊίδν ἔοστῃ, εἐχ- 
ῬΓΟΞϑηΡ ἃ ΥΕΤΥ͂ σίγοηρ σοηβττηδίίοη (ἐὰν ΜΠ 
Ρετέεςξιπάϊς., ἴῃ 6 ΠΥ ἰηδίδησς ἰῃ ἴῃς Νὸν Τὸ" 
[Δπ|6η1}--- Πξἔ νγο Κηονν, α΄ «ὐε εεγίαέπὶν ἀ." 

«υε ἔποαυ ἰῤῥαὶ «υε βανε]ῇ ἴῃ [6 ῥγερπδηΐ 
7οδᾶπηϊς ϑθῆϑθ. [{ 15 δἰπχοϑὲ ραγδὶϊοὶ ἴο ἴδ6 
ὙΑΥ ἴῃ ψΠΙοἢ [06 ννογά 5 δρριϊοὰ ἴο ἔυΐϊυτε 
τοννασάβ δηὰ Ῥιιηιϑῃτηθηΐβ ἴο ἰηάςοαϊο {πΕῚΓ 
λίεοιο, τι λφαν ν. 46: Μαχκ [ἰ. 29; ἰοδα 
"ἰῖ. τς; Ηδρῦτοννβ χ. 3ς; 5866 Βγείβοδηῃ. «.( υ. 
ἔχω). Νοῖς ἴῃ {Π|5 ραβϑᾶρθ ἔνγο ςοῃπάϊοῃϑ 
οἱ δοσορίδοϊο ργαγοῖ---τοηβάεπος, ἃ δαγΠΙΟΝ 
αὐἱὁ Οοὔ' «υἱῇ]. 
η᾽ ἀροδῖγοβ ὑπο ἯῪΘ πᾶν ἀοεὶσοά 

ἔσοϊη Η11)] 81 [|οδηβ ἰδηρυᾶρὸ Βεῖὸ ἰ5 
ΒΕΓ ΚΙΏΡΙΥ κὸ σ 5.1. 1), ΕΧΧ. 

16, 17. τὐπάοτν [Π6 φοηθγαὶ μβοδὰ οὗ ργδυγόγ, 
ἃ 5Ρ6ΘΟΙ4] σ896 ΤΡ] Ί 65 ἴο Ὀ6 ςοποιάοστοαά, ὉπΠὶ5 
αἰ ουΪΕ ράβϑαρὸ πιᾶγ Ὀ6 ἰτοδϊθα πηοϑὲ ϑδισίδο- 
ἸΟΠῚΥ ΟΥ̓͂ ἃ σοηῃίϊηοι}5 ρᾶγαρῆγαθο οὗ υτ΄. 12 
--2ι. 

“ΑἹ] ἴδε ἰπηρβ σοπίαϊποα ἰῃ (ἢϊς Ἐρίϑὲϊδ 
πᾶνε υυτιτθη ἔογ ἔσο στεᾶῖ οπάϑ ἴο γοι ἢ 
Ὀο]ΐενο οἡ 186 πδηὶς οὗ ἴπ6ὸ ϑοὴ οὗ Οοά---[παὶ 
δ ΤΔΥ Κηονν ἴπδὲ γὲὸ πᾶν διγοδαν εἰογηδὶ Ἰς, 
δηά (δὲ γὰὸ ΤΊΔΥ Τσοπῆηυς ἴο θεν οἡ {μλῖ 
ὨΔΠΊΘ. 

“ (οπεηιηρ ἰη (Π]5 Κπον]οάρο ἀπά δεϊ κεῖ 
νγὸ ἤάνο σοπἤάδοπορ ἰοννασγάς ΗἸ πὶ σοηῃϑιστίης ἴῃ 
{}15---τῃδὲ 1 νγὸ αϑὶς δυρῇῆξς δοσοσάϊης ἴο Ηἰβ 
Ψ.}}} Ηδ Βοαγθίῃ υ5. Απὰά 1 ψὸ Κηον---ϑ πὲ 
ἀο---ἰΠαῖ Ηδ Ὠραγείῃ τ.5 νν βδίβοουοσ νγὰ 50 ἃ5κ, 
νν6 Κηονν ἴῃδί ννῈ ἤᾶνὸ ἴπ6 μοί οη νυ ηϊοῖ ΜῈ 
51 ἔτοπι Η πη. 
“Ηρ 15 ἃ οδϑ8 ἴο δε σοῃϑιἀογοα ΠονΘΎΟΤ. 

ΠΗ ΔΩΥ πιᾶῃ 586 15 ὉΣΟΊΒΟΣ δίῃ πῖπξ 518 
Ὑγ6 Ὑ01}} ΘΌΡΡΟοΘἜ ἴξ ἴο Ὀ6 ποῖ ἴο ἀεαΐῃ, ᾿ 3841} 
ἃ5Κ, δηὰ Οοά 58}|4}} ρῖνο ἢϊπὶ [τέδ, 2.6. ἰῃ ἴδε 
᾿ᾶ86 οὗ ἴῃοϑοὸ Ομ νγὸ ΒΌΡΡοϑο ἢοΐ ἴο 5.η 
υπίο ἀοαῖῃ. ὌΟΙΘ 15 βίη ἴο ἀθαῖῃ. 1 ἀο ποὶ 
ΒΑΥ͂ {πδἴ ἢδ 5}}} ἱπχυῖγε σοησεγηίηρ παῖ. ΑἹ] 
ὈΠΙῚΡ δου ϑη655 ἰ5 510, δἃηὰἀ ἴπογο 5 δίῃ ἉΠιΟΝ 
ἃ5 ἃ τηδίϊεγ οὗ ἔλεϊ ἰ5 ποῖ τιηΐο ἀδδίῃ. 

“ Βυΐ Ὀδ6 σοπιίοτϊοα. Ψντ Κῆονν ἴῃδΐ ΘΥΕΓΥ͂ 
οὔθ Ψῆο Βανίηρ θη Ὀογῃ οὗ Οοάὰ εοηίίηιο5 
ἱπ [Πδὲ Ὀ]οοθθα βἰδίθ ἰ5 ποῖ δπη Βανι] βἰππε ; 
Ὀυϊ ἴΠ6 ἴσιο ἐνου σης δοη οὗ Οοιά Κεορείῃ 



ψ. τό, 1. 

16 [Γ δΔὴγ πιᾶπ 8ες ἢΐ8 Ὀγοῖδεγ 51 
ἃ 8ἰη τυῤίε ἰς ποῖ αηἴο ἀεδῖῆ, ἢς 5841} 
ΔΚ, ἀπά ἢς 5}]] σίνε δΐπὶ 16 ἔογ 
τῆεπι τῃδι βῖη ποῖ υηἴο ἀεδίῃ. ὙΠετγε 

διπ|͵, ἀηὰ τ8δὲ το κοά οὔθ ἑους ποῖ ᾿ϊπὶ ποί. 
ἕο, τὸ ΚΠΟῪ ἴπδλῖ νγὸ ἀτὸ οὗ Οσοά, δηὰ {δῃ6 
ποῇά ΠΕ ΒΟΪ ἴῃ 186 ρόννοσ οὗ ἴδ6 υυἱεκεοὰ 
οηθ. Νοῖ 90 ἢ 5. ε Κηον διγΒογ ἴμδῖ 
ἴῃ ϑοὴ οὗ Οσοὰά 15 ρῥγεβεηῖ, δηὰ δίῃ ξίνθη ι.5 
8ῃ ὑυπάοτειδπαϊηρ ἴο κπονν ἴπ6 οπο Ττυο Οοά, 
Απὰ ἴῃ Ηϊ5 δοὴ [655 Ὁ τιϑὶ [115 15 ἴπ6 ἴτυιδ 
Οοά δπὰ εἴεγηδὶ 116] νγὲ ἂτὸ ἱπ ἴῆς Ττιις Οοά. 

Ὁ ΒΠάγεη ! γΒο ἅτὸ ἴῃ ἴπ6 οὴς ἴῃς Οοάὐ δπὰ 
ἴῃ ἴδε τὰς σοά Η!5 δοη, σιγά γουγϑβεῖνεβ ΌὈΥ͂ 
ὁπὲ ἀεοϊοῖνε δςΐ οὗἉ ϑεἰξ. ἀεέξηςο ἔγοηχ {πε ἰάο]5.᾽ 

16. Τάτε 15 δἷιπ εοὸ ἀξρα}) Α5 ἴο ἴδι5, 
ἴων ἐς ἅτὸ ροβιεἰνοῖγ ἀϊϑοοόνογαῦ]ε ἰη ἴῃς ἰοχῖ 
Πδεϊ!, (4) 11 ἀοε5 ποῖ 5θὸπὶ ἴο Ὀε ΔΩΥ «“ἰπφίς 5η, 
ὑυϊ 818 οὗ 4 ραγίίουϊαγ ἀἰπά (ἘΒΟΣΘ 18 518:). 
(β) Ῥτοπὶ ἴδο ἐπηρῃδιϊς νγΑΥ ἴῃ νυ δίς ἢ ὀγοίδεγ 15 
ὑπο, [5 σου! ΟΠ οσοὺγ ἀπίῃς Οδγέλαη, 
ἴη ἴῃς }} οοτησαιηοη οὗ ἴῃ6 Ομυγο. (γ) 1 
νου δεεῖη ἴο ὃς 5υςἢ 5:ὴ 845 ννᾶ5, ἰῇ 30Πὶ6 
δπβα, ῥεγωρε δίς πὰ οἱεὶδίρ----Ο1ᾷ ΔῺΥ τήδη 
4.5 (δ) ̓ Αςοοτγάϊηρ ἴο ἴδε [οδβᾶπηὶς 5εῆϑε οὗ 
ἰὰὲς ποτά, ἔνε ἀγαζό ϑβροκεη οὗ σδηποῖ ὃς δοαδν 
ἄτα! δ ἴτοτη (Ὡς ἡμαΐσνιεημ 97 Οοά ; οὐ ἴῃ6 πιεγδ 
δρίπίυδὶ Ἰο5565----ἢούγενοῦ ζτᾶνο δηὰ τρλ]---οὗ ἃ 

ὀχοοσηπιηϊςδίίΐοη. [ἴ πιιιϑὲ πλθδῃ 
πογαὶ δικὰ “ρίγμαὶ ἀκα! (χ ἰοδπ 1]. χ4), 
ἀρηυδύοη οὔ 889 1176 (5ιιργα, υ. 12). [ἴ 
ΠΣ θροτῃ 25 1 115 ᾿Ιποαπιεηῖβ ψοσα ἰγασθά ἴῃ 
ἴδε ῥτουίουβ ρατί οἵ ἴο Ερίβεϊθ, ΒΥ δ ΥΌ5Υ, 
ὉΥ ̓ ηδεϊοξ, Ὁ οὐβιϊπαῖε νγοσγά ποϑβ, ὈΥ ννδπξ 
οἵ Ἰονς ἰϑευυϊηρ ἴῃ ἃ Οαίπῆῖκο διαϊγθα, νγὸ ΤΑΥ͂ 
ΤΈτοῖθε [ῃ6 Ὁ] πθοαὰ ἰγαηϑίτοη ὁ ἔγοση ἀρθδίῃ 
υἴο 11{6" (1 7οδη "||. χ4), δηὰ ρᾶ55 ἔτοπι 
Ἰδ το ἀδδίῃ, "Ὁ ἐ.ε. ἴο ἃ 5ἰδῖθ οἵ “ρέγμμαὶ 
(μοὶ γεῖ ποσοββα  ν εἰεγπα!) ἐἰεαῖῃ. Ὑῆδ σοιη- 
Ρἰεὔοη οὗ 1158 βἰαίθ ἰ5 (ὴ6 ραβϑίπρ οιἱἍδ ἔγοτη 
ἰῇ πρὰϊ οὗ ΟΠ γσε δπὰ οἵ Ηἰς Ομυτσοὴ ἰπῖο 
ἀλγκπεββ-- - ροββι Ὁ] ἱπῖο δροβίδϑυ δηὰ ἰάβο]δίγυ, 
οἵ τΙηΐο δίῃείβῃ. ὍΤῊϊ5 ΘΧΡΙΔΠΔΊΊΟΙ 56ῈΠ|5 ἴο 
τρεὶ [ἢ6 Ώο]6 σοπίοχι ἔγοπιὶ νυ. τό οὐ. δῖ 
Ἰομη ἀοθβ ποὶ βίδίἜς νυν μοί μευ βυςἢ ἃ 5ἴπποι 5 
Ωϑὲ 15 Δβο] υἱοῖγ Πορεΐεββ, νυ δεῖ μεγ μα 15. ἀθ- 
Βηϊανεϊ γ ἱποαραῦϊς οὗ σοηνετβίΊου. Βιυΐ ἢθ 
ΜΠ] ποῖ ἀευίγε ΟἾγϑιδη5. ἴο ἱπίογοθάθ [ογ 
ἴδοθε νγῆο, 25 ὩΣ 85 ἴῃ {ππὶ [ἴε5, πᾶνε νο]υη- 
ἰλΓ]γ ἀϊρροὰ (ῃ6 τοοίβ οὗ [Ππεῖσ βου]β ἰῃ ροίΐίϑοῃ, 
ἀκ βου ρῃς ἰο ἀεβίγου {πεῖγ Ὁ τιϑίδη 16, 
ΤΙ 15 ἤοΙθ, 8ἃ5 50 οἥξφῃ, ἴο [Π6 
Οὐβρεὶ οὗ 8ὲ ]Ἰοῆπ. Ενεπ δΐοης; (τ ϑεϊδηβ 
ἴδεῖε γᾶς 106 ροβϑί ΠΥ οὐ ἱπουττίηρς (δὲ 
ἄροπὶ οἵ τς ἢ οϑιιβ νναγηθὰ (μ6 ἀηδε]ονίης 
Ἶεν- αὐ  502}} ἀἷδ ἰπ γουγ εἶπ. π γΟῸΓ 
λἱπι" (]ομη νἱϊ. 21---4Δ. 866 Αἀάϊειοηδὶ 
Νοῖο δὲ τη6 επὰ οὗ {πε Ἵοδιαρίεγ. 
Ἦξ τϑαὶ! χίυε το λιτὰ (αὐτῷ) ἤγξ, 73ῶγ Ἴδεηε 

[δαί “{π| ποῖ μπίο ἐξα! (τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ 
Ἐρὺς θάνατον). ὙΒεθε Ψογάβ ΤΠΔῪ εχ- 

Ι. ΤΟΗΝ. ΡΝ. 
8. ἃ 8:η υπῖο ἀεαῃ : 1 ἀο ποΐ 34. παῖ 
ἢ 8}}4}] ργᾶγ ἔογ ἴζ. 

17 ΑἹ] υητὶρῃτθουβηεβ5 18 8ϊη : δηά 
ποτα ἰ8 Δ 51 ποῖ ιηῖο ἀδδιῃ. 

Ρἰαϊηοαὰ ἴῃ ἴνγο νγᾶγβ. (1) Αρροϑιξίοη ἀοδβ 
Ποῖ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ ὀχίοπα ἴο ψεπάογ δὰ περρόοφγ, 
Α ΡΪυγαὶ ἴῃ ἄρροβϑ. ΙΏΔΥ σγείοσ ἴο ἃ ςο]θςῖὶνθ 
βίηρυϊαῦ (1 Οος. 1. 2; οἷ. σ Κ. χί! τος ὕΧΧ... 
“δ 584] ρῖνο {π 20 Ὠϊπι, 2.6. 2ο ἴδοβθ ϑἰπηΐης, 
ἴῃ ἃ ΨΑΥ ΜΠοἢ ΤΥ ὃς σοποεϊνοά οὗ 8ἃ5 ποῖ 
ππῖο ἀοδί ἢ." (2) “" Τὸ δίπὶ᾽" πιᾶΥ, πιογο ργο- 
ὈΔΌΪ, τεῖθτ ἴο 2ῤε φεγιοπ αὐξίηφ. “" Οοά 58}2]} 
Εἶνε ἴο πἰπὶ νν Πο 8515 ἴῃ δι 1] ργάγοῦ Ὁ ὃ γ 
ἐδο:ε (ἀλῖῖν. σοπηπλ.} ποῖ 5: ππίηρ ᾿ηἴο ἀφαί.᾽" 

Τρέγε 18 βῖπ ὠπί|ο ἐξα. 1 ΒΥ ποῖ 001- 
ΟΟΥΣΙΣΚ ὑὉμδαῖ, ᾿δδὺ δ0 5881} ἸπαΌ ΧΟ. 

1 ΒΔΥ ποῖ. “41 52Υ ποῖ [Πλῖ Πε (ἐ.4. ἴῃ 
ΟΠ γιβεδη Ὀγοΐῃετ) 50,41} Ὀγαᾶὺ ἕογ 1. ΝΟΣ 
ΤῊΔΥ 56 6ΠῚ σδι ἸΟΟ5ΙΥ 858εῖ. Νοῖ (δαὶ 1ὲ ,“ῦγ- 
ὀίά:, Ὀυΐζ ΟΠΥ ἀοίδ ποὶ ὀὲά, ἴο ὈΥΤΑΥ͂ ἕο {Ποι), 
ΟΥ αἰὰ ποῖ ῥγορησε βορὰ ϑιισοθϑθ ἴο ὈγΑΥΟΓ 
οἴἶετοά ἕοσ βιιςἢ 8ῃ ομθ." (Ηδπιπιοπά.) (Γ΄. ἵπε 
Ῥτοδιδιοῃ : 5" ῬΓΑΥ ποῖ ἴδοι ἔον [ἢ 5 ρθορὶο, 
ΠΟΙ ΠΟΥ ΠΝ ῸΡ ΟΥῪ ΠΟΥ ρτΑΥοΓ ἕοσ ἴπεπι, ποι μος 
ΤΉΔ ΚΟ ἰηἰογοθββϑίοῃ ἴο Νῖ6 7 ([|6γὉ νἱ]. 16). (61 
185 ποῖ ἔοῦ ΔΥ Ομ ἴὼ ποδὶ 1015 σὶῃ Ὀυ Οἢγιϑῖ 
ΟὨΪγ.") “1 ἀο ποὲ συπιπιδπα ἢἰπὶ ἴο ῥτὰαγ."" 
(Αὐυκζυπῆπο, ἐπ ἰοε.; οἴ. ἢοννονοσ " Ἀοῖγαςϊ.᾽ 1. 
19.) Α [Δρ. Ρᾶγδρηγαϑθεβ νγ6}}: 541 δᾶνθ 
δα ἀῦονε ὁτηδῖ, ἰδ ννὸ 5 δηγίῃηρ δοοοτά- 
ἴῃ ἴο Ηἰς ψΜ}}} Ηδ πεασγεθῖῃ 15... παῖ ννὸ Κπονν 
(δὶ νγὸ δᾶνθ ἴῃ ρείοπ5 (Πδῖ ννὸ ἀσϑίγοα οὗ 
Ηϊμλ᾿ἢ ΨΆ 14) 15). ΥΕΓ! οχοθρέ οπς οδ56, 
(παῖ οἵ “5η υπῖο ἀδαϊῆ,᾽ 1.6. 1ξ ἃ Ὀγοῖμοσ 
πανθ, ἴο [ΠΥ Κηον]εάρο, ϑἰπηρά ἢοΐ υπῖο 
ἀρδίῃ, ΡΓΑΥ ἔογ ἢῖπι, δηὰ 1 4πὶ ἢ}]} βυγε (πδὲ 
1ῃ18 νυν] Ὀ6 Ὠραγὰ. Βιυῖ, [ἢ ἱξ 6 5'π υπῖο 
ἀοδῖῃ, 1 τηυδῖ ποΐ, 1 σαπηοΐ, δηραρο. Ὑδε 1 
ἀο ποῖ δὐὑβοϊ υἱοὶ ἕογθια πίοι ΘΘΟΥῪ ὈΧΔΥΘΥ. 
Ργᾷυ ἰξ ἴῆου ψ], θυϊ Ὀς ηοῖ 5δυγὸ ἐπα ἴποὺ 
νἹῈ Ὀὲ πεαγὰ." 

Οὔϑεσγνθ “" ϑβῖῃ ποῖ υπΐο ἀθδί ᾽ (νυ. 16), «πὰ 
δραΐη (νυ. 172). “1η ἴδε ἔογπιοσ οἶδιιϑο μή 15 
᾿ἰϑδεὰ 8ἃ5 ϑιϊδὺϊα ἴο ἃ “μόϊεεϊαι ΟὈΒΟΓυ Δ ΟΙ, 
ἀρρεηάοηξ ὕροη ἐγ δὲ “τ. ἴῃ ἴῃς Ἰαϊοσ οἴδιιϑδ, 
οὐ οσσυγβ ἱπίθπ ἸΟΏΔΙΪΥ, δίησθ 84ῃ οὐ εοίῥυεῖν 
σαἱά ρτιηςῖρ]ς ἰ8 Θχργοββθά, ἃ “οφηιαίἐεαίίν γεαὶ 
Ιάθδ 58 Ὄβϑι Δ} 5ῃθὰ " (ὙΝΊπετ). 

π481790] Τηϊ νογὰ (ἐρωτήσῃ) 5ἰλπάς 
νυ πιασκοα δ ρἢ 4515 δ (Π6 οἶοϑο οἵ ἴΠ6 ςθῆ- 
ἴδθηςθ, δηῃὰ 15 ἀϊϑειηρσυ ϑηθα ἔγοπι ασα (αἰτήσει 
αἱ 115 ὈορΙΠηΐηρ. 866 οἡ Ϊοδῃ χνὶ. 23, ἀπά 
Ατοδὸρ Ττθηςῖ, ἐὅγη. Ν. Το χι,. 

18,19. Το Αροϑβίϊβ πλᾶγκϑ ΌὈΥ ἃ {πτεοίοϊα 
«υε ἔποαυ ἴξτος στοαῖ βοπεσαὶ ῥυης!ρ]65 οὗ ἴδ 
Ἐρί5:16. 

4) Ν'νε ἅτε Ἴσοπϑοίουβ ἰμαῖ ἢ ψῇο πανί 
Ὀδοη Ὀοτη οὗ Οοά οσοπίϊηιϊιοεβ ἴῃ παῖ ὈΪ]εβδεὰ 
δίδῖθ, σοῃζίπιιδβ ποῖ ἰὼ 5ἴη, Κερὲέ 85 ἢδ 5 ΌὉγῪ 
[Π6 δοη οὗ Οοά. (νυ. 18.) 

(ὁ) Ννε δῖε ἼἽοπβϑείοιιβϑ οὗ ἃ ποὺ παΐυγα 
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Ὀοτη οὗ (σοἀὰ 5'πποίῃ ποῖ ; θυ ἢς τῇδῖ 
56 θεροζζεη οὗ (σοά Κεερεῖῃ Εἰ π186]Έ, 
Δηᾷ τῆδῖ νν]οϊκοά οπς τουο ποιῇ ἢϊηι ποῖ, 

ἃπά οὗ ἸΟΠῪ ῥγίν]ορος νοῦ σοπλθ ἔτοπὶ Οοά, 
ἃ5 τὐπίαιο τ ψἢ (ἢ6 ποῦ] 5 οητγε ἀενοίίοη 
ἴο ἴῃς ον οὔθ. (υ. 19.) 

(ὦ 'νε ἅτε ςοηῃϑβροῖφιυβ οὗ [πΠ6 ργόϑθοηςθ οὔ ἴπ6 
δοη οὗ Οοά, δηὰ οὗ [πε ἔδει γ οἵ Κπονὶης 
Οοὰ κἴνο ὃγ Ηἰπι. (υ. 20.) 

ΤΠο Ερίϑιϊο 15 ρεγυδαθῆ ὈΥ ἐόγεε τοϊδί!οῃϑ--- 
(4) ἴο Βο]ΐπο55, (2) ἴο {πε ψνοτὶά, (6) ἴο ἴδε 
Ῥεγβοη οὔ Ὁ γιϑξῖ. ϑδεὲ ἴογ (4) 1. 6, 1]. 3, 13} 
20, 27) ΠΠ. 4: ἴον (6) 11. 8, 1ς 544.) 111. χ2} 
(ὦ) 11. 20--22. 

18. ἢγε ἀπο (οἴδαμεν))] ΑΑ τάτα ἴοττα 
εἰϑεννῆοτο ὙΠῸ βοριπὶ οὗ δὲ [οἱ ννᾶβ οπα 
ἢ (πὶ οὗ 5 τεολάετβ. Νοῖ ΟἹ]Υ͂ δ, 
θυῖ {πῸὸ Οδυτγοῖἢ.2 ποῖ ΟὨΥ δὴ Αροϑβῆδο, διι 1]} 
ΟΠγβίθηάοπιμ. Η!5 ον Ρϑγβοηδὶ ροην]οϊίοη 
ΟΠΪΑΓζ65, 85 ἰἴ ἡγογθ, ἱπῖο ἰδὲ οὗ (6 ΟΠατοΝ. 
Το ἰήδὰ ἴῃ {πὸ ἰαίζοῦ ρατί οἵ [15 νϑγϑὲ ἴ5 

Ἔχδς Ϊγ ορροβίΐε ἴο ἰπδὲ δι ςἢ ἐ5 ἀοηνοῇ Ἴγοπὶ 
ΔΟΝ. [1|5 ποῖ δῖ “ἢ {παι 15 ὕοτπὶ οὗ Οοά 
ἀεεῤεῖρ δέν," Ὀυΐ {δῖ “τὸ Βοκοῦδῖθῃ οὗ 
αοά (ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ), 1.6, ὕεια, ἀεερ- 
εἰ ῥὲ»ι..) ΤὨς 2εῦ ποῖ [Π6.4ογ. (966 δεριπηΐης 
ΟΥ̓ [Π15 ν.} ἰ6 υδεὰ ὈΥ 88 [οἤη ἔογ ἴδ δυπΊίδη 
ΟΠ] ὰ οὗ Οοά. 866 ἔογ ἴθ ,ώ)4--- Ηδ ἴῃαϊ 
5 οὗ Οοά᾽ (ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ), Ϊοδη νἱ. 
46, ΒΕΓ ἃ ΠΑδῪ σοδάου [Πἰηκ5 οὗ ἴδ6 ρτγὶ- 
ὙΠ ορο οὗ ΝΟΥ ἔτι Οδτϑῶδη, μπαξ οὗ ἴδὸ 
8οὶθ ΠΕΡῚ οὗ λ6 ενουϊδεάηρ ϑδοη σέ [86 
Ἑδίμευ. ὙΠῸ οχργεβδίοη υϑοὰ ΌΥ Ομγγϑβοϑίοπι 
ἴῃ σοπληθη ἢ ὕροη {86 ἰδίίον ραβϑᾶρο (ἤγονν5 
Ἰἰσῆξ ὑροῦ πὸ νϑσβ Ὀϑέοσγθ ι.5--- δὶ (ἢϊ5 
Θ55ΘΏςΘ ἰ5 ο οπμδ Κηοννοίῃ, βᾶνθ οἡΪγ Ηδὀ τδαῖ 
νν85 Βεροϊίοη οὗ Ηἰπι᾽" (ὁ γεννηθεὶς ἐξ αὐτοῦ). 
5. Ϊ]οᾶπη. Ὁ γγϑοβῖ. “πη οδῶη, ΗἩομ].᾽ χν. 
(Τοπι. ν]. 99, ξαϊξ. Μίψηθ,) Ψ'νὲε να Ποῦδ 
1Π6 Ξἰδίεμηεπε οἵ {πὸ δοὴ οὗ σοὰ (]οὁδη χνί. 
12) Βεῃογα Ζοὰ 85 ἃ ρχϊποίρὶο οὗ 186 ΟΠ γίσῦδη 
Ἰἴθρ, Βεϑίάες {ῃ15, ἴῇὼ ἴῃς Οοβροὶ {πὸ Ἐδίδον 
δ ργαγοά ὈγῪ ΟἸγίβὲ ἴο ““κεερ" (ῃγβίάδηβ 
(χν!ϊ. 14, 15). ἐπάρεα, [ξ ΤΏΔΥ αἰχοοσὶ Ὀ6 5δἰὰ 
ἴῆδι πειῖμογ ἴῃ δῖ [Ομ η5 νυ ηρ5, ΠΟΥ δΔῃγ- 
ὙΒΟΓΟ οἾ56 ἴῃ (86 Νοὸνν Τοβίδιηθηῖ, ἄσο Οἶεῖ9- 
(ἰδῆς βροκθη οἵ 45 δῦβοϊ υἱεῖ ἀπὰ υπηίνοσϑδι 
“ ξεερίπφ τμειηϑοῖνεβ" ΕΓ τ Τίμι. ν. 22; 
]Απιθβ 1. 27; [ὰδ σ΄. 21, τοίου ἴο “" κθορίηξ 
1ΠοπΊβοῖνο5.) ἰῇ ϑοπὶθ “ῥεεία! ἀεῥαγίνιεπὶ οὗ 
Ομηβιίδη ἀπγ οἵ [πδ. 

ομοδε! ὁ ῥέε πο] (ῬτΟΌ. δῃ Δ᾽] βίου ἕο ἐσμεῦ 
ποί Μρμπε αποἰπίεά, τ ΟἾτο. χυ!. 22, 1ΧΧ.).Ψ 
ΤΕ Ρῥγοπιῖϑο ἱπῃρ] δα ἴῃ 115 ἰ5 1 Π]1δ ἴῃ ἢ πὶ 
νυῖιο πανίηρς Ὀδοη Ὀοτῃ οὗ Οοά ςσοπίϊπιθ5 ἴῃ 
[δὲ σοπάϊξίοηῃ. 

19. »ε ἀποαὺ ἐῥαΐ «υὐὐό αγὸ ἔσοτα Οοά, ασπϑπά 
2δὲ «υογἰά ο ὙῈἈ0Ο11Υ. 

1190} ὙΠ8Ο]11Υ (ὁ κόσ 
ται). ὝἜΟΙΥ, ψ]ἢ Θπιρ 

ς ὅλος ἐν τ. π. κεῖ- 
5, ἰκὸ Μι|:οη8--- 

1 ΙΟΗΝ. ν. [ν. 18---- 26, 

Ι9 “πᾶ νά πον τπλὲ ννὲ δε οἵ 
(σοά, «πά τῆς ψῇοὶς ννουϊὰ ᾿ἰεῖ ἴῃ 
νυνὶ Κοάηοδ89. 

20 Απὰ Ψε ηον ἴπδὲ (ἢς ϑοη οὗ 

ἐἰ  ΠΟΓΕ ΔΥΤΏΙ65 φυδοΐρ ἢᾶνα βυηῖ ᾽ (ςἢ, “Του 
νᾶϑὶ ὝΒΟΙΥ Ὀοτγη,7 Ιοδη ΙΧ. 34). 

1190} ὙΒΟΙ͂Υ 15 ᾽Ῥ209 6011 Ο086. 
("" Μυπάιι5 τοΐιι5 ἴῃ Μαϊσηο" (ποῖ ἰῃ “πα) 
εἰ ροβιίυ5 65." Ψ}]».) ὙὍδὸ αιοδηΐηρ Ὠόσὸ ἃρ- 
ῬόΔΙβ ἴο δὲ ἀείοιπηιποά ΌὈΥ ἘΒ9 6011 οπ9 οἵ 
“. 18, ἀπᾶ οσδηποῖ τμογείοσε ἤανο ΔὴΥ ννεῖξ δῖ 
(Δάἀϊξίοπαὶ ἰο νυ. 18) ἴῃ ᾿υδγιηρς ἰδ ἰγδης- 
ἰαϊίοη (“" ἀο] νοῦ ι.5 ἔγοπι [86 δΥν}] οπθ," Μϑ[.. 
Υἱ. 173). ὙΠῸ ἱπιᾶδὸ ΠΥ ὃδθ ἰδκοη ἔγοαι ἃ 
ΕὨΠὰ οὐ ἃ ραγεοπὶ 5 ἷᾶρ. Νοῖθ ἴἰτ6 σπόφαπος 
ἔτοπι Ζομεδείῥ ἴῃ 1.ϑὲ σεῖβα (0 ἤιε «υδοΐίγ ἴῃ 
τηϊς, 

γε ἔποαυ ἐδαὶ «ὐό αγε ἴσοτα Οοά. “ἴῃ δὴ 
ἅδὸ ἤδη {πε ρυτγιέγίης ἱπβυδηςεβ οὗ ἴἢς ϑριίπί 
δὰ πὸ ορετγαίίοηῃ δεγομά ἴῃ νυνὶ οὗ δε 
ΟΒυτοῆ.---ηὰ ἀνῇδη, τηούθονοσ, αὐ δὲπ ἰδο8ὲ 
λπιϊῖ5 [6 Οὐοβρεὶ ννᾶ5 ὀσργτηρ ἰἴς ἔ}}}επὲ ἰηθα- 
εῃςε--- ΟΠ δθδης, σοηϑοῖοι5 45 ἰΠῸῪ τοτὲ οὗ 
ὈοΐΒ Βορεβ ἀνὰ νυἱγίυεβ ἴο νοῦ ποῦ δυΐ 
(μεπιϑεῖνες σουϊὰ ρῥτεϊοη, ννεγὸ ᾿Ιδ]Ὲ ἴο πὸ 
οὐ ραγταβοιηθηΐ (τ δαΐονεῦ στίεῖ) ἴῃ ἰδκίηρ ὡρ 
(86 Αγροϑιϊε 5 ργοξεββϑίοῃ, αὐς ἔποευ ἐδαὶ εὐὲ 
αγε Ὁ Οοά. ΜΝ [Β6 ΟΒυτοὶ διὰ ἴδε νοεϊά 
ἌΓΕ ἰῃ ΔΗΥ͂ 5υςἢ τοϊίϊνο ροβιτοπ, οᾶο ἢ Ἔχ δι 
115 ὨΓΌΡΟΣ ἰηΐοστιαὶ 404} }7 ἴπ ἴῃς τηοβὶ οοης- 
δρίσυοιβ ΖΏδηπεῦ. ΡΟ δοΙοηρΒ ἴο Οοῃε, 
5ῃδτλ 6 1655 εοηδιδίοη ἴἰο ἴμ6 οἴποσ. ὙὨς ἰδϑὶ 
νην Αροβίῖε ἴῃ [6 ἂρὸ οὗ Τ σδ)δη, με Ἰοοκεά 
αὐτοδὰ ὑροη ἴῃς Ἀοιίδὴ νοι, δηὰ πιυϑί, 
ἰηϑρέγαίίοη ἀραγῖ, Ὀο αν ἀοοϊάθ Ὀεΐννοεα ἴπὸ 
ἔτιοπ 5 δηὰ ἴοεβ οὗ "5 Μαδίογ᾽"" (1, Τ2γ|οσ, 
. δαϊωγάδυ Ενεπηρβ,᾽ ΡΡ. ς9, 6ο). 

20. 15 ἈΘΣ6] (ἥκει) ““ἴο μᾶγνο ςοπιὸ ἂρ 
6 ποτε" (νίπογ, Ρ. 290). Οἵ. Ῥε χίὶ. 7, 
Δ (ἥκω, ΕΧΧ.), 1ῃ6 νΕΓῪ πιοῖίο αινὰ [εὖ 
Δἰδη οἵ (Π6 ϑοη οὗ Οσοὰ ἴῃ Ν. Τ. “ιϑ 
αιιαϑὶ ϑυταροϊυπὶ Ποιηῖηὶ δυϊξ.᾽ ξεὶ οα 
Ἡδρδῦγονν5 Χ. 7. 866 ραβϑᾶροβ ἴῃ “ Βαπιρίοῃ 
Ιδοΐατεβ ἔοσ χϑγ6,᾽ ἢ. 245) ποῖθ σ, “πὴ οὐϊ- 
[ἴοη.) 

“πά ῥα κίυοι Ὁ πὶ πάεγιλαηΔδιη Ἷ (διά 
νοιανὴ ἴπλΐ ννὲ ΠΊΔΥῪ ἄπροευ Ηΐϊπὶ τμαΐ 5 {Π|6. 
“1 ισἱάργεϊαπαϊησ, ἃ ἴΔΟΟΥ, ἃ ΟῚ 86ῆϑ96, 
ὦ ε μάνα ἥνθ ϑεῆϑεβ ΌΥ Ὁ Πιὶςἢ ἴδε Υἱϑὶδ]Ἐ 
ννοτ! ἃ σοπιθ5 θεΐογε 5. Βδιἢ 15 ἃ ΠΟΥ ϑδηϑὲ, 
ἃ πονν Ἔγο, Ὀ. ννδιοἢ {πὸ ἰην ϑι Ὁ]6 νγου]ὰ ΠΟΠΊ65 
Ὀεοΐοσο υ5᾽ (Το υςΚ). 

ἐδαΐ «υε "Ωγ ἈΒΥΡῚ Καον]οάρο ομἱγ ἴῃ ἴδ 
ἄδοροῦ βθηϑο οὗ (ἢ6 ψογά. ΔΝ θη ἰξ {τραῖβ 
οὗ ἴῃς τοϊαϊουβ οὗ ἴννο ρογβοηβ, [ὲ ἀδϑι παῖε 
{86 ““Ῥετέεςξ Ἰηϊυϊομ ἡν Ὡς ἢ οας ἢ δ85 οἵ ἴδε 
ταοτγαὶ δείηρ οὗ ἴῃ6 οἴδεν" (Οοάεῖ, “δυτς Ἐν. 
ἀδ 85. [6ᾶπη,᾽ 11. ς42). 

ῥὲέγε ἐραὶ ἐς ἐγμε) ΟΥ, ὍῈ 6 ΨΟΣΥ δοά (τ. 
ἀληθινὸν θεόν). 15 ἴῃϊ5 {Π6 ἔπι τοδάϊης ἢ ἰζ 
8 ϑιρροτγίοά ὈΥ Α ἀπιοηρ υηςῖα] Μ4598., δηά 2 



ν. 21. 

(ὐσοά [5 ςοπιο, αηὰ διῇ ρίνεη 18 ΔΠ τ|η- 

1. ΤἸΟΗΝ. . 
ΤὨῖ8 185 τῆς ἔσθ Οοά, δηά εἴεγηδὶ 

ἀογβιδηάϊηρ, τῃδὲ ννα ΠΊΑΥ Κπονν ἢΐπὶ [{{π. 
(ἴλῖ 15. ἴγυ 6. ἀπά νγὲ δῦὲ ἴῃ ἢϊπὶ τῆλε 
8 ἴπις, εύεπ ἴῃ 5 ϑοη [6815 (Ἠ γίβῖ. 

Ρῥτεροπάεγαπος οὗ νεγϑίοηβ δης Οτεεὶς Εδίδοσβ. 
(565 Ἐϑρεοῖδ!}γ Αἰδδη. “Οταῖ. 111. ς. Ατίδῃ." 
19.) [ἴἴ πισμξ τἸηάοοὰ πᾶνς Ὀθθη ἰπβεγίο ὉΥ 
οοργιϑῖς ΤῸ Ῥεγβρί ΠΥ, Ὀυϊ τέ ννουϊὰ ποῖ 50 
ΟΟΠΞΙΔΠΕΥ αν ἀρρολγεὰ ἴῃ αιυοίδιε! 5 υΠ|655 
σιμὰ ὈΥ ἀηοϊεπε Μ85. (ςἔ. 4150 [οδη χυ!. 
4: 1 ἼΒε55. 1. ο). ᾿ 
ἀπὰ ἴῃ 19 8οΏ, ὅοδιικ Θπχέος [1116 

18 180 ΥΟΥΣΨ 6Οοα δειᾶὰ ἘΦΟΣ Δ] ἴα 0 
Δ, 15 ἴι)0 ΨΟΣΥ (“ς. 6οά). 

Νναϊεπίαπαὰ ςαγβ, “" Αἀπιϊιίης τἢι15 τοδάϊην 
ἴὶ ςορῇτπι5 115 νἱενσ: ὁ 6 ἂγὸ ἴῃ ἴδ ἔσυθ 
Οοά, νἱΖ, ἰἢς Ἐδίδοσ, ΌῪ δείηρς ἱπ Ηἰ5 ϑοη, θ6- Ὁ 
ὗυ5. ἴῃδὶ δοῃ ἰ5 ἴῃε Ττυς Οοὐ.᾽ ὍῊΪ5 ἰ5 νεσΥ 
ἀαρτόβϑῖνε δηκὶ ϑἱσηϊβεδηῖ, ἱπι|πιδίπρ (Πδὶ ΠοΓΟ 
5 ΠΟΏ 50 (ΕΓΔ Π ὙΑΥ͂ οὗ Κπονγίης [ῃ6 ἴπι|6 
Οσά 25 ὈΥ͂ Δ Ἰδδςπογ τγῆο ἰ5 ἴσῃ Οοά: ποῦ 
ΔΏΥ ΟΥΔΟΙ ὙΔΥ οὗ Ὀεῖηρ τοοοηοϊϊδὰ ἰο Οοά Ὀυὲ 
ὃγ θεΐηγ υπϊοὰ ἕο οπο δο 15 Οοά:---(ἢαὶ [δε 
δοῦ οὗ σοά δἴοπο εβη Ὀ6 δὺ]Ὲ ἴο υηϊῖϊθ ὺ5 ἴο 
186 πιὸ σοά, «πὰ (δαὶ Ὀεσδυϑο Ηδ ΗπΊβοὶ 
ι ἱπε σοά: ψῇῆο ὉΥ δεῖπρ [ποᾶγηκΐο σουὰ 
Ἰοη Ὠἰνίπο απ δυπιδη παίυτοβ, Οοά δηὰ 
ΤΆΔη, ἴῃ οπ6." (ΟΥ̓ [τοησι5: “ΝΟ πιδῆ οδῃ 
ἵππον Οοὐ, ὑη͵655 Οοά Πδ5 ἰδυρῃξς Εϊπ|ι---ἰἢδὶ 
ἰδ ἴ0 520, (δὲ τσ πβοιΐ Οοά, Οοά οδπποὶ ὈἊ 
Κηονπι." Οὐυοίεά ΟΥ̓ Δ δἴετίδπά. Μογεσ, 
ἰκεῖατο νἹ.) 
“ΑἸονίης τῆ δὲ 4 Ῥγοποῦυῃ ΜΊΔΥ͂ ϑοπηθ  πλ65 

τεσ ἴο ἃ τειηοῖα δηϊοοθάθηξ, γοῖ ἴξ ἰ5. ποῖ 
50 512], ΠΟΥ 50 δία, ποιοῦ ϑῃοι κὶ ἰξ Ὀ6 
Ῥτεδυπιοὰ Ποῦ τηΔη] δϑε πεοοϑϑιγ ,) (ἰδέα... 

εἰεγπαὶ ἰγε] ΕἸἰεγπαὶ ΠΣ 15 ἃ ἘῚ6 οὗ [εϑὺ5 
{πῤγα, ἴ. 3). “δ Ὀοζαη ἢἷ8 Ὅοϑρεὶ ψ "ἢ 
οὐβοσυῖηρ ἰηδὲ {86 Ἐδίθοσ 15 Οοά, δπὰ ἔπθ ϑοη 
Θοὰ δἰΞο: 50 Βθ επάδά ἐνϊΐϊ5 Ἐρίϑι]6 ἰθδοῃϊηξ ὺ8 
(Ὁ δοῖεν ἰῃ 1Π6 Βαῦδοτ 45 σις Οοά, ἀπά ἴῃ 
ἴδε ὅση ἃς ἔτι Οοά ἴοο." 

ἰδὲ ὙΘΥΥ α604] ὙΠὰ ΝΎΈΤΥ, ποῖ ἴπε πι6. 
ε πῖο ἃἴοπε ἴ5 γϑαγ Οοά, 45 ἀϊπιϊηρυϑμοά 
ἴτοσι 811] ἰάοἶβ. [1 5θεπιβ πιοϑὲ ἀδϑίρδυϊε ἴο 
ἀἰπηρυ θη, νυ θθη Ῥοββίδῖθ, ἰπ ἐγδηϑιδϊζίοη δ6- 
ἵποεη ἀληθής Δηὰ ἀληθινός. Ὑΐὸ Ἰλίίοτ, 45 
δρροὰ ἴο Οοά, ἀσποίοβ ἔπ Βεοῖπρ υγῆο δἱοπο 
5 ΠΌΓὮΥ ἴο Ὀς 50 φα]]οά, Ὀεσδυϑο Ηδ δοπα 
ΣΕ 1765 ἴῃς ἰάεα ὀχργοβθοὰ Ὁ Οοά. Α5 ορ- 
Ῥοβοὰ ἴο ἰάοἱβ, [π6 οπὸ ννοτὰ Κη ἱπιρῆθβ 81} 
θαι 5 ἀχρτγεββά ἰῇ σ Οοσ. υἱῖϊ. 4. ς, 6. ΤῊ Ϊ5 
{Π|}Κ} [οδδπηῖὶς νογὰ 5 ἔουπά τἈϊγίοθη {ἰπιθ5 ἴῃ 
κρότος τὴς φῶ ΕἸσϑὲ Ερίϑιϊς οὐ δὲ 1οῆπ, ἴεη 

ἴῃ ΑΡΟΟΑΪΥΡΘ6---ΟὨ Ὁ ἰῃ 5ἰχ οἵἤοσ 
Ρίδοδ5 οὐ τἴῃ6 Νενν ᾿οβίαπιοεπί. “ἼΤΏΘ ϑοη, 
δροογάϊηρ ἴο [οἤη, 15 ποῖ ϑἰπιρὶγ Οοά, δυὲ 
ὕαγ Οοά." (ὅς Αἰδαπδϑ, "Οταῖ. ιν. ς, Ατίδη. 
16, Ρ. 648, εἀϊτ, ΤΉΠο.) 

21. ΟἸΠάσοΣ καατὰ γοΟΌΣΒΟΙΥΘΕ ΤΟΙ 
, δφΊδοΙε. Ομαγά γοιγεείυει--- ἴῃ δοτ. (φυλά- 

21 Γ,τ||6 ἈΠ] άγεη, Κααρ γουγβεῖνοϑ 
ἔἴτοπι ἰ4οἷ58. Απιςη. 

ξατε) ἃ5 1 ὉΥ͂ οπς ἀεςϊἀοὰ δεῖ. ο 53ο---ηὰ 
νὸ ἄοπο ὙὙΠᾺ ἰξ (5οε ΒΡ Απάτενεϑ, "Απρὶο- 

δῖ. [,[Ὀ0.᾽1..Ὁ. 420; φυοϊοά Ὀγ Τϑοπα]άϑοῃ, 
“Οσθοκ Οτασηπιδσ,᾽ 412). ((ἢ, ἴδε ρῥτεβθηῖ 
ἱπηρογδῖνα ἴῃ “ἐΚοαρ βεοίηρ ἔτομῃ ἰἀοἰδέγγ." 
1 (οΥ. χ. 14.) ὍΤΕ ρῥγεβεπῖ ἱπιρεγαῖϊνε ταῖμοῦ 
ἀεποῖεϑ “" τηεδϑιγοά δηὰ ἀἰβρᾳΞϑιοηδῖθ " πλογαὶ 
Ρτεσερέ ; [πΠ6 ἱπιρεγαῖ, δου, ἰβ επιοϊΐομδὶ δηὰ 
βίπηρεηΐ (δ Ίπεσ, ἐΟγ. Ν. Τὶ. Ὁϊοϊίοη.᾽ Ῥαγὲ 
ΠΙ. ὃ ΧΙ. 229, 32..) ὍὙδὸ ψογὰ νος ννὸ 
τοηάοτ Κατὰ οσσυγθ ΟἾΪΥ͂ ἰπ [815 ρίδοθ ἴῃ 
δὲ ΙοΠπ᾿5 Εριβῖ]εβ, δπὰ ἄγεθ {ἰπι6ὸ8 'π ἢ 15 
Οὐβροὶ (ΧΙ. 25, 47, χυϊϊ. χ2). [1 ἰ5 ἀϊ5- 
Πηρυϊθῃοά ἔτοπι ἰῃ6 Ομ νογὰ τσοηάογοά 
ἀεερ ἴῃ ἴῃα ΑΟΨ. (τηρεῖν) 85 ἴδε ουϊνγαγάὰ 
Βυλτὰ οὗ ἃ ξαῖο οὐ Ὀυϊνναγκ, ἔγοπι {πὸ ἰηνναγὰ 
Ῥγπεῖρ]ς οὐ νναϊοι! οὐϑογναίίοη. “"Ουλτγά 
οΟὐτγϑοὶξ ὈΥ [86 Ὀυϊννατῖκ οἵ ἴῃ ΟΒυτΟ ---γοι 
ἄγε ἃ κίγοηρ οἰἰγ." (5. χχχὶ 21: [ϑβϑδιδῇ 

ΧΧΥ. 1.) Ὅδο 140158 (ἀπὸ τῶν εἰδώλων). 
ὙΠ656 ογβ πηιδὲ πᾶνὸ Πδὰ στοδί δπλρἢλ515 
ἴῃ ΕΡδεοβυ5 : 566 [πγοὰ. 
Ἵνο ἱπιροτγίδῃϊξ ᾿Ἰηΐογεποοβ ἔτοπι [ἢ ϊ5 ρΑ55ΔρΡῸ 

ϑῆοι]αὰ ποῖ 6 ονοτοοκοά. (1) ΤΏ δοττοῦ οὗ 
Ἰάοίς, ἱπάϊςαῖοά ΌΥ ἴδῃς εἰοᾳυεηὲ βδδυάάος συ ἱἢ 
ν δος ἴΠ6 Ἐρίβεϊα οἴοθθθ, 15 ἃ σμπδγδοίογιβεὶς 
νης ἰἴ5 υτοῦ ἴῃ σοιλσποη νἱ [ἢ 6 
ΔυϊθοΥ οὗ ἴῃς Ἀδνεϊδείοη, (Αρος. ἰχ, 2ο, χχὶ, 
8, χχὶΐ, 1ς.) ΟἿ, δἷθο ἔογ ἐῤὲε ἑάοίς, ποῖδ. οῃ 
ι ΤΉο55. ἴ. 9. (2) Τὸ δῖ ΪΉδη ἰ5 οἴῃ δι - 
Ὀυϊεά 8η ἰηϊοεπίϊοπαὶ ἀπά Ἔχαρρογαϊοα ἀθνεῖορο 
πηοηΐ οΟὗὕἉ {Π6 ΡΊΟΓΥ οὗ ουν [οσὰ. [Ἐξ νλεῖε 530, 
Ὧ6 ἴοοκ ρα ἴῃ ἃ βυεσεϑϑῆι! σοηϑρίτδοΥ ἴο ξῖνθ 
ἴπ6 ἢοποὺγ ἄυθ ἴἰο Οσοάὰ ἴο οπε ψβοπι ἴῃ ἢΐ5 
Βοαστέ Ὧθ Ὀοϊονεά ἴο 6 ἃ ογοδίοα θείην. Βιυῖ 
[86 ᾿ηϑηςξινο δα δηὰ Ἰοδί πα οὗ ἐδοίαέγν, 
τηδη ἐϑὲθαὰ ὉγῪ {πε οι ρηδές οἷοϑο οὗ 186 ΕἸτϑῖ 
ἘΡ 5116, βΌΡρ 65 ἃ πιοσᾷὶ σομῃίγδάϊοϊίοη ἴο 1ἢ.5 
Βυρροϑβιοη. Οπα οὐτίοιιβ ἔδοϊ ΠΊΔΥ͂ Ρογπδρ5 
Ὀ6 ποίεᾶ 45 ἃ ρμοβϑὶδίε εἴεοϊ οὗ 8: Τοδη β 
τοδο ϊηρ. [{ Πδ58 Ὀδθὴ τηεπιϊοπθά 85 βἰπριϊαγ 
παῖ πὸ δχαπιρὶς οὗ ἃ διεαΐδεῃ ἰδπιρίθ, σοη- 
νεγίοα ἡπΐίο 4 Ο γίβιίδη σῃιτςῆ, 45 Ὀδρη ἔουπὰ 
ἴῃ Αϑα Μίποσ, δηγννῆογο οἢ οὐ ἢδᾶσ ἴδ ἰγδοὶς 
οὗ ἴῃς οαυ] οὶ 11πὸ οὗ (86 ῥγορτοββ οἵ Ομ γί9- 
τἰαπΙΥ. (΄ ΒγΖαπίϊπο Ατοϊοσοίυτο . {Πποιγαϊοα 
ΌγΥ Εχαπιρίεβ οὗ Εάϊβῇοοθβ ογοοιθα ἴῃ ἴῃς Εδϑὶ 
ἀανίης ἴπ6 Εδηοδὶ Αρεβ οἵ (δ γι ϑεϊδηϊγ, στ ἢ 
Ηἰϑιοσοδὶ δηὰ Ατομαοϊοριοδὶ ᾿Ποϑοτρεοῃϑβ.᾽" 
Βγ Ομδζίοβ Τοχίοσ, Μοαθεσ οὗ ἴδ6 [ποτυϊο 
οἔ Ετδῃοθ, δπὰ Ἀ. Ῥορρίεννεῖ! Ῥυ]δη, Ἐϑη., 
Ε.Κ.1.Β...).---" πᾶν Ὀὲ δἀοὰ δαὶ Ὀοῖὰ (ἢς 
Θχβογίδιίϊίοη ἤογο, δἂηά [ὴ6 δοϑίίποηοθ ἔσγοπι 
ἀϊγοςξ υδ6 οὗ ἴδε ΟἹὰ Τεκίδπιθης ἰπτουρδουῖ 
(ἢς Ερί5:16, ἀἸϑ πη ὮΥ σον ταὶ δὲ [οδη νγᾶ5 
ῬΙΠΊΔΙΙΥ δα ἀγεβοίηρ Οεηζίίε ΟἩγιϑίαπς. (ΤῈ6 
ΓΕΙΈΓΕΠΟΕΩΞ ἴῃ Π], 8----12 ὍΓΘ ἴο ὙΕΓΥ ΘἰΕΠΙΘΏΔΓΣΥ͂ 
ἔλοῖβ οὗ ΒΙΌ]6 Ὠἰδίοτγ.) 
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448 Ι. ΙΌΗΝ. Γ. 
ΑΠΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἡ ὉΗᾺρ. ν. 6, 7, 8, 9, τό. 

Ι. 

86. Το νἱοενν οἵ τη15 ἀ συ] ἘΣ Ῥᾶ55λρθ είνθῃ 
ἴῃ [Πὲ ἴοχί 15 ἴῃ6 τοβυὶ οὗ δηχίοιιβ δηὰ ὑτὸ- 
Ἰοηρεά ςοπϑιάδεγαϊίοη. ὙΠῈ νυτιοσ ἔδοϊβ συγ 
(παῖ ἢΘ δ85 ἀστίνοα δἵ ἢ18 σοποϊ βίο νἱουῖ 
γεϊμάδοε δῖ Ἰελϑῖ, 85 ἢ6 σοπησηθηςθὰ 15 βροςῖδὶ 
βίυαγ οὗ [86 νοῦϑε ἢ ἃ ἰδδηΐηρ ἴο ἃ ἀϊδβετγοηΐξ 
Ἰητετργοείδτίοη. ὙΏΕΓΟ ἅγὲ βοπς σειηδγϑ νος ἢ 
ἢ ἰ5 ἀδβίγσοιιϑ ἴο δά. (4) [{ πιδὺ Ὀε οδ]οςϊοα 
ἴο ἴΠ6 5δοσαπιθηΐδὶ Ἰηϊογργείδίίοη οὗ ἴδ δίοοά 
δἴ ᾿εαϑὲ παῖ [ῃ6 ΗοΟΪΙΥ (Οοπηπιιπίοη 15 ἴῃ 
δογιρίυγο βροίκεῃ οὗ γδίῃοῦ ἴῃ σοηηθοϊίοη ἢ 
16 βδσγθὰ ϑυῃιθοὶ οὗ {Π6 βοάν ἴῃ οὗ τῃς 
Βίοοά οὗ ΟἸτσῖ. [ἴ 5δοιϊά ποῖ Ὀὲ ξογξοϊίθῃ, 
Βοννόνεσ, [δαὶ ΠΟγῸ ἅτὲ ἵννο ραᾷβϑδρῈβ ἴῃ τὶς ἢ 
τς ἵννο 5Δογατηθη 5 ἃΓΘ 5:}ΠἸΓΊΔΙΠΪΥ τοξογσοὰ ἴο, 
ἴῃ δδοἢ οὗ νοι {πε ΗΟΙΥ (Οομηπλιιηϊοη 15 
ἀοϑογιθεὰ ποῖ ὈῪ {πὸ Ὀγεδὰ δυὰς ΌὈΥ ἴΠ6 οἵδΠοΣ 
οἰοπιθηΐς ννμϊςῇ ϑἰδηάϑ ἕο ἴθ ΒΙοοά οὗ ΟὮγίβι. 
Μαδῖΐ. χχ. 22, 22: Σ Ὅὐον. χὶϊ. 132. οσγ [86 
Οὐδ]6 ϑδοσγαπΊιεηϊδὶ σοίδγεπος οὗ ἴῃ βϑοοοηὰ 

ἰοχί, 566 λ΄ δίεσίδη β ρονγογίαϊ αγρυπιεηΐ, 
“Ἄγογκϑ,᾽ τιν. ὁό9 5344. (Ρ. αἷϑο ἴδ ἰἸδηξυδλρο 
οὗ ἱρῃπδίϊιβ, ἐν ποτήριον εἰς ἔνωσιν τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ. " Αἀ ΡὈῬπῃϊιδά." ΙΝ.) (6ὴ) Τὸ νἱεν 

ἴλκοη ἴῃ 1Π6 (ΟΟΠΙΠΘΠΙΔΙῪ [845 ὕδεῃ ἀθαγ ἴο 
ΤΆΔΩΥ οὗ ἴδε ρτοδλίεδι αΐνιπὲβ οὗ [6 (πυτοὶ 
οἔὗ Επρίαπά, ["’ ΒεΒοϊὰ (ῃ6 Βουηίαϊη [δὶ 15 
δεῖ ΟΡ [ῸΓ 5ϊὴ δηὰ ἔογ υὑποϊθαππεββ; ἃ 
ξουηίδίη ποῖ οὗ νψδΐοσ οηἱγ, Ὀιξ οὗ Ὀ]οοά ἴοο ! 
Ὁ ϑανίουγ, Ὀγ {μδὲ νναῖου ννγὲ ἅἄγὲ νναϑῃθά, ὈγῪ 
(μὲ ὈΙοοά νγὸ ἅγὸ τεἀδοιηθά, ὙὍδοβθο ἴννο 
δδοσζαγηθηΐβ, νος ὙΠοιιϊ ἀϊάσϑι Ἰηϑιτὰ 6 αἰϊνο, 
βονν α͵5ο ἔγοπι Τἢθο ἀθδὰ ; [6 νναἴογ οὗ θδρ- 
ἐϊ5π|, ὙΜΏΙΟΠ 15 1ῃ6 ἴᾶνοσ οὗ γοροποσγαίίοῃ ; 186 
Ὀ]οοά οὗ (ες Νὲν Τοβίδιηθπί βῃδὼ ἔογ σεπλὶϑ- 
δίοῃ οὗ 5ἰπβ ; δηὰ ἐδενε ἐοσείδεγ «υἱέ δὲ ϑρίγὶἢ 
ἐδαὶ κίε: ΠΣ 1ἸΊο ἐδερε δο!δ αγε ἐῤδε ἐῤγες ςυἱ!- 
πέ6. ὁπ φαγὶ αυὐδοῦε αἰϊεσίαἰίοι ἐαπποῦ ζαὶ 
:.᾿" (Βίββορ Ηδὶ], " (οπίοπιρ]αίοης,᾽ Βοοϊκ 
Ιν. Οοῃπἴεπιρ. ΧΧΧΙΙ.) “1 5ίδηάᾷ ὕροὴ (ΠῸ 
ΠΙΠΊΌΘΓ ἑαυο, Ὀεσδιιδθ ΠΟῪ ἅγὰ ρυΐ ἰοροῖμοῦ 

Ι ΟὐοΥ. χ. 3) ΧΙ. 13), ΟΥ ἰοάγῃ ἰξ ἔγοτῃ δῖ 
οι Οἢῖϑεξ σδπὴθ ποῖ ΟΥ̓ νυδῖογ δίοηθ, Ὀυζ 

Υ̓ νναῖογ δηὰ δὶοοά. Απά ἔπογε ἃγὸ 1ῆγεθ 
(Παὶ ὈΘΑΓ νυν] Π655: [Π6 ϑριγιὶ [Πδὶ 5 [ῃ6 τη1- 
ΠἰσΕΓΥ οὗ ἴῃς (ὐοβροῖ ; ἐδ «υαίέγ, ἐδαΐ ἐξ δαρ- 
μη, ἀπά ἐῤὲ δίοοά, ἐῤῥαΐ ἐς δὲ 71ογας ϑμῤῥεν" 
(Βίϑῃορ Ταγΐοσ, " Ὁ γιϑείδη (οπβοϊαίίοη," ΟΥ̓ 
ϑδογδιηθηΐθ. Οδαρῖοσ ν. Δνογκβ 1. χίϊν. 
ΒοΒη 8 οὐἀϊτίοη.) 

ἐς ΤὭδε {ΠῸῪΥ ΜΜ}}} ρίογοΘ ΠῚῪ δἰ 1 ἢ}}} ννυο]] 
Κηονν, 

Ὑδδῖδ5 5ἰη σαπιὸ 50. σεγαηιοηζ: πὶρ δὶ ἤοαυ."" 
Οεϑογρο Ηογρεσῖ, "ΤΠ ϑδοῆςο,᾽ 

Τῆς νογάβ οὗ ἴ86 Ῥγᾶυδγ 'π οἷἱγ βαρ 5πιὶ 
ϑογνῖςο, ΟΥ̓ τεΐξεστίηρ (ἢ νναΐογ ἔγοτῃ [πὸ ρἱογοθά 
δίάς ἴἰο Βαρί)5πι, ννου]Ἱὰ ϑϑθηὶ ἴο ᾿ΡΙΥ 186 
ΔΡΡΙΠοδεοη ἴο ἴπ6 οἴ ΕΓ βδοσγαπιθηΐ αἷ5ο: “" ΠΟ 
ἔογ ἴΠ6 ἔογρίνθηδες οὗ ΟοἿἹἵ 5ἰπ5 ἀἰάϑξξ ϑῃεά οιι 
οἵ ΤὮΥ πηοϑῖ ρῥγεοίουϑ 5ιὰθ θοῖῃ ννδῖοσγ δηά 

. δΙοοά, ἀπά ἀϊάξξ ςοπιπιαηὰ ΤῊΥ ἀϊϑοὶρ]ε5 ἐμδὶ 

ἘΒΕΥ σπου] γὸ δηά ἰθδοῖ 411 πδίοπς, δαρείξίης 
1Π6π|..«δαπον Ἰδὲς «ὐαίορ 19 δὲ τηγείεαὶ 
ὙγΑΒΒ ΠΡ ΑΥΥΔΥ οὗ 51η," ὥς, (ΤὨϊ5 ἔοππῃ ἰ5 
ἴλκθὴ ἴτοπὶ δηςϊθηΐ ἰ ἰϊυγρίεα. 866. Ῥαίπιεσ, 
"ΟΠρ. [ἱἴυγρ.᾽ 11. χ87.) ἴ πᾶ 6 δάάρά 
(Πδὲ δὲ ᾿ομη δ νίενν οὗἩἨ ἴδε βδοσγαπιθηΐδὶ [1 45 
ὑνοξο]ὰ δηὰ ἔνγοίοϊ ἃ ΟΠ]Κ ἜχδοῖΥ σογτεβροηάς 
ἢ 81 Ῥαυ}}5. χ ΟοΥ. χ. 1---ἃ. 

1. 

Οὗτος ἐστιν ὃ ἐλθὼν δι ὕδατος καὶ αἵμα- 
τος, 1. Χ. ὙνῈ νετῦβ δυςὶ ἃ5 εἶναι, γίνεσ- 
θαι, ἔρχεσθαι, πιὰ {πὸ ᾿ἰκο, διά ὀΧρτοβϑόβ ἴῃς 
δίδίε οὐ Ἴσοπάϊοη ἴῃ τῆς ἴῃ6 ρεσβοι 13, 
ςοιηθ5, ὅζο. (εἴ. σα. 1ἴ. 7: 1 ΟοΥ. χυΐ. 1; 
2 (ον. ἰϊ. 4 : Ερδεβ. υἱ. 18, ὅζς,).---- ὙΠ ἰ5 '5 
Ἧε Ψ}ο οδπηδ ὑπάϑγ ἴῃ σοπαϊξίοηϑβ, 85 1ϊ νγεῖθ, 
οὗ νναῖοσς δηά δοοά." 866. ἰπϑίδῃοθβς ἕγοπὶ 
οἶαϑϑ!ςδὶ νυντὶ {πὸ ΓΧΧ.΄ «δηά δυ5 [ἢ 
Βτείβεβη. " γΔ, Μδη." Ρ. 92. μὰ 

Οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι 
καὶ ἐν τῷ αἵματιΞΓ Ἔν ΜῈ} νογὺβ οὗ σοπιΐηρ, 
δοίης, δίς., ἀδηοῖεβ. δοσοπιραηίθά ὈΥ, “" τῖδ 
18επλ᾽} (566 Νυπι. ΧΧ. 20, καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάν- 
τησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ ἴ, καὶ ἐν χειρὶ ὶ ᾷ 
1ΧΧ.), Ευκο ὑθι ων Ἀσοπι. τι: Εἰὐοβὴ 
ἷν. ΔΙ; 2 ὙΠΕ655, ἱἰ, ἡ; Ηδοῦ. ἰχ, Δς. ΓῈΝν δὰ 
εδπὶ ΟΠ] ΠΟΓ ποτὶ αι δϑὲ ἐπ εορβαῖμ, υὐἱ 
Ἑσοηνθηϊξ σιιπὶ σύν νεὶ μετά, 7110 ϑεῆπι, Ρ]οΓΌΠ,- 
4116 Ἰεμιυγ συπὶ νου υεπέοηά!, ἐμπδὲ οἴ 51Π|}- 
Ἰἴδυι5, αὐ ργοργὶὰ δὲ ἐκ γηεαάϊδο αἰφμογωνε, .5. 
οὐπὶ [15 ἰῃ σοπηδει δογιιπΊ, εἰ τηαχὶπηὲ, υᾶπι- 
αυᾶπλθ ποθὴ “εγρῥεγ, αἰολίυγ ἐδ ρ]υπθυΞ." 
Βτεΐβδομη, .1,.οχ. Μδπ.᾽ ρ. 128. Τῆυς ἐπθεν 
Χν. 29, ἐν πληρώματι εὐλ. ἐλεύσομαι, “1 νι] 
80 ζΟΠΊΘ, 843 ἴο ὑπηξ ΨΚ ΗΝ τη οϊηίες οἵ 0 ε55- 
ἴηρ." Ηεβ. ἴχ. 2ς, ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται ἐν 
αἵματι, "τῆς Ηἰξὰ Ῥυίεβε επίογβ, δεςοτηραηιοὰ 
Ὀγ, ὈΠηρσίηρν νὮ πὶ, ὈΪοοά." ὙΠῸ τυβοῖς 
τηδηϊ οϑίδίίοῃ οὗ [68:15 νγᾶ5, 50 ἴο βρεᾶκ, ὑπο 
{ῃε σοπαϊτίοη οὗ νγαῖοσ δπὰ δΪοοά. Ηρ οδπιἊ 
ὈΠηρίης ΜΙ ἢ Η πὶ, δοσοπιραηϊοὰ Ὀγ, ποὶ [ἰκ 
ὙγΑῖοΓ ΟἾΪΥ, θυ ἴΠῸ νγᾶῖογ απὰ [86 δ]οοά. 

[Τῇε βυρροθθά ροϊοπηςδὶ δἰ] υβίου ἴο [ἢ 
ἀμεῖρίεε Γ᾽ ἐδ. Βαῤιώὲ ἴὰ ἴθ νγογάϑβ “ποῖ δΥ͂ 
᾿ννδίεσ ΟὨΪΥ,᾽" νου] ϑθεπὶ ἴο ᾶνθ γίϑϑ) [τῸΠ] 
ἃ [λϊϊατε ἴῃ ρεγοείνίηρ δῖ [οῃη᾽5 πηοίϊνο ἴῃ δὲ 
Ρτοπιϊηθποθ ψῆϊο ἢ ἢ ψίνεβ ἴο ἔπε Βαρίδί. 
ΤῊΘ ΠΟΙ. Οὐσοβροὶ σοηίδίπβ ἃ 5ε1165 οὗ πὶῖ- 
Ὠσβϑαβ, οὔ ννβοπὶ ἴῃς Βαρίἰϑῖ 15 (ἢ ἢγεὶ δηά 
ἠοῖ [Π6 ἰεᾶβϑὶ ᾿πηρογίδηϊ (. 7, ν. 36). Μοτε- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ὙΠΕΡ, 45 δῖ [οἤη ἀϊὰ, δἴζεγ (86 οἵϊκτ 
Ἐνδη αἰ ἰϑῖ5, ΡΑΓΕΥ ἴο ΞΌΡΡΙΥ δηὰ ΕἸ] υρ, δε 
ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ δάἀάθὰ βϑοπια ραγιϊοιυ τα ἀδουΐ ἴδὲ 
ΡΓΕσυΤΘΟΣ (ΤΊβοΠεπά. " Ῥγχῖ. ϑυπορ. Ενδηρ." 
Ρ. Χχὶν., δηὰά υβοθίι5, “Ηἷἶδι. ΒΕ. ὕκτὸ 
αυοϊοά). Μ΄. Ἀρδηδη ἤπάϑ [ἢ ϊ5 ροϊετηίςδὶ 4]}0.- 
βίοῃ ἴῃ (Π6 τοχῖ, υυῃϊοδ Π6 ἱπίογννοανοβ ἱπῖο 
15. ΤΠΘΟΥΥ͂ νΠ ἢ]5. πσυδὶ δάγοϊςπεβς, “ΤῊ 
“οδοοὶ οὗ ἐδε Βαριϊδε ἀϊά ποῖ ἐχρίγο ὑἱ ἰΐδ 
ἰουπάετ, Μδϑηγ γϑδῖβ δῆζοῦ {πὸ ἀδδίν οἵ ἴῃ 
ἵννο Μαβίοιβ, ἐμε Βαρίϊ8πὶ οὗ [οἷνπ νγᾶβ 51] 
δαπηϊηἰδίετοα. 1 ἴεν (ἀρουξ Α.}. 80) (δος Βαῤ- 



Ι. ἸΟΗΝ. Υ. 
ἐμῶν} “οί νγᾺ5 ἴῃ ἐν ἀἀρβι δι 19 Οδνιμεαπίν, 
ἐπρεο ΔΙ γ ἰῇ Αϑῖὰ Μίποσ, Τῆς Αροβίϊε δρ- 
Ρεαγ5 ἴ0 σοπιδαῖ 1 Ἰῃα γε γ (Οοβρεὶ ἱ. 2ό, 
23, ἵν. αἴ Τοῦη νυ. 6; οἴ. Αςῖἴβ ΧΙΧ. 1---4). 
Οπὸ οὗ {πὸ ϑ1ΌΎ} πὸ ῬΟΘΙῚ5 5665 ἴο σΟΠῚΘ 
ἴτοπὶ ἰδ βοῦοοὶ. Α.5 ἴο {ΠῸ ϑοςῖ58 οὗ Ηδσπιο- 
τοδαρι!5ῖ8, Βαρι(5ί5, ΕἸ. δβϑδῖϊο5 ψῦο ἢ]οὰ 
ϑγηδ, Ῥαϊοϑίιηθ, δπὰ Βαῦυ]οη ἴπ ἴδ ϑοσοπά 
(δηΐΓΥ, δπὰ οὗ ννῆοτῃ ἔγαρτηθηῖβ τοπηδίη ἴο 
ΟΥΓ οὕ ἀδγΥ ἴῃ ἴῃς Μεηάδιίοβ, οὐ 30- δ] δὰ 
Ομηϑίίδης οὗ δὲ [οὔπ, 1 ΠΊΔΥ ποῖ Ὀδ 5116 
[δὲ {ΠΥ ἤανο ἴῃς βπιὸ οτιρίη νἱἢ [6 τηονο- 
τηρηῖ οἵ []οῇη Βαρί8ῖ, οὐ ἴθαΐ [ΠΟΥ ἅγὸ οὗ 
δυϊδεπίς ἀοϑοθηΐ ἔγοπὶ ἰοθη. Ηἰ5 ον ἴγυθ 
ἀηὰ ῥδσυ ΔΓ ϑοῃοοὶ, ἢδ] διϑοὰ ᾿Ἰηΐο (ἢ γ5- 
ὈληΠΥ, ἔε}1} ἱπῖο Ἐπ ροΞξ ὕοη οὗ ἃ ΡῬεΥ ΟΠ γ5- 
[ἴδῃ ΒΕΓΈΘΥ ἀηὰ ραϑϑθὰ ἱπηΐο οὔβουσγ.᾽" (ἡ νὸς 
ὧθ [ύδυ5,᾽ ΡΡ. 203, 204.) ΝΘ γεῦ, “ ἀς 
Βοοεῦς,᾽ ἀϊδοιι5θε5 (ῆ6 χυσδίίοη Ὑνοίποσ (Π6 
ἐἐ ϑοῇοοὶ οὗ ἴῃς Βαρί5ῖ" 15 σείειτοά ἴο ἤετα 
ἃπά ἰῃ ἴπ6 Οὐοβρεὶ (1. 7, 8, 1ς---2ο, 239 26--- 
10. 34. 111. χ7---26, ν. 16, χ. 4). Ηδες αιοίοδ5 
50Π16 ἔγαρτηστῖβ Ὀγουφϊ ἴο ᾿ξ ΌὉΥ Νογθοῦς 
ὑροὴ (ἢ ἀϊδεῖρίθ5 οὗ Ϊοῇῃ, οΥὙ Ὼ ϑαῦιδῃβὶ. 
ἴῃ [8]ῖ5 βδεςέ βδοπὶὸ εὔίιος τὨϊηἰς ΠΟῪ οδη 
ἀεϊεςὶ ἃ ἀϊβεγοπί ϑοῆδοοὶ οὗἨ [ομδπηῖε5 ἔγοπὶ 
ἴλοθε γῆο ϑβιιρροβεὰ [οδη ἴο Ὅς Μεββίδῃ----ἃ 
Ὧρε οὗ ἀοεΐϊγπο ψνὩΙΟὮ ἱπάοοα δεοϑουϊοὰ τῃδῖ 
ΜεΘΔΗΞἢΡ Ὀεϊοηρεά ποιέποσ ἴο οὐγ 1 οτὰ ποῦ 
ἴο Ϊοη, δυῖϊ (45 'π 6 Οποβίὶς ἀπά Ὠοκεῖὶς 
ΞΒρΕΓ ΔΉ ΟΠ5) ἴο ἃ ΠΟΑΥΘΠΪΥ Πδίιγο ΟὨΪΥ͂ ἃρ- 
ῬΆΓΡΠΕΪΥ επὐοννεὰ τ} ἃ δυπιδὴ Ὀοάγ. Βυῖ 
ἴδς ξτανυεβὲ ἀοιιδὲ γεϑῖβ ὕὑροπ [6 ψνΒοΪῈ ἱπίου- 
Ρτεϊδθοῃ, απ 186 φυοδίίοῃ σαπηοῖ ὕὉ8 δηϑυγογοα 
--αεὐἰκη δηὰ ῥοαυ ἀιὰ ἴοϑο ἀορπηδβ δηὰ [οΊτη5, 
ἴο ψΒςοἢ δὲ [οὔ 15 ξιρροβοὰ ἴο γείεγ ροϊοθπιὶ- 
ΟὯΠγ ἴῃ ἢϊ5 σσοβρεὶ δηὰ ἴῃ σ [οἣπ ν. 6, Ρ455 Οὐδσ' 
ἴο ἴδε δαδίδηβ ἡ Ου ἴδε ννῇοϊε, ἴπ6 δχίβϑίθποσ 
οἵ ἃ “' ϑεβοοΐ οὗ ἴδε Βαρ[ 5ῖ,." ποῖ ΟΠῪ δεῤιπά 
6 1] Ῥεηϊεςοπῖδὶ ἀδνεϊορπιοηξ οὗ ΟἨ  γβδ- 
ΠῚ Ὀυΐ ἴῃ ἤσγοο ἀορπιαῖίς ορροϑίξϊοῃ ἴο ἰξ, 
ΘΕ Ὼ5 ΘΟΧΊΓΟΠΊΟΪΥ πποοσγίδιη, Απᾶ {Π6 ροηθγαὶ 
οδήεςξ οὗ 88 οὔ τπ8 Οοβρεῖ, ἱοχεῖποῦ ἢ τΠ6 
γε] ἀοοοτ διηθα Πογεῖῖςδὶ τοηοῖβ οὗ ἴΠ6 (οτη- 
(λδης.-- -ποῖ ἐο τηδηϊζίοπ ἴΠ6 ρυγροθο οὗ ἴῃ 
πτιεσ οὗ [6 ἘΡ 5:]6 ἴο σεῖεσ σοῃβίδ θη  ἴο ἔπο 

ὈΡΡΙΥ υ5 ἢ ἃ 5βιβιοϊοηὶ ΚΟΥ ἴο 
ἴδε ἱεχὶ.] 
Τῆς ΓΟ] οννίης τοπλάγκβ ἔγοπι [ἢ 6 ρεη οὗ ἴδ 

εν, ϑαπιοὶ Ηδυξῃΐοη, Μ.ὮὉ. οὗ δὸ ὕπί- 
ὙΕΙ͂ οὐ ὨὉ]1π, δά ἰο {πὸ βἴογοβ οὗ ἴπ- 
ἰατοδιίίοη ἴῃ 186 ποῖος οπ δὲ [ομη5 Οοβρεϊ, 
δορὰ ἴοὸ τ δίγουι 8 οἥεη-υοίεά ἀἰϊδουπδίοη 
αη ΤῊς Ῥηγπδῖςδὶ ὕδυβθο οὗ (6 Ὠθδίῃ οὗ 
(μηξι.᾽ ὙΒΟῪ ἄγε ἰηϑοτίο Βογὸ ΟΥ̓ ἴμ6 Κίπά 
ρΡεπηπώου οὗ ἴῃς ρσγεδὲ ρῃγϑιοϊορίϑὶ ὈΥ ννοπὶ 
ἴδεν σετε υυτἰεξοῃ (566 50 " Ὁποῦ ΟἸΔΓΙΟΓΙΥ 
Ἀενίενν,᾽ [4π. 1880):--- 

θον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ μὲν πρώ- 
του κατέαξαν τὰ σκέλη, καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συ- 
στανρωθέντος αὐτῷ᾽ ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, 

᾿ Νοτῦθετρ, " (οπιτηεηίαϊίο ἄς Ἐεΐ. εἰ 1 ἰπριᾷ 
δαδαξοτατα ̓  (1ἴη “ (ΟΟτητηοηίαϊ. Εδρ. ὅος. Οοεῖ- 
πἰδρεηβὶς ̓  1780). 

εἷς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν 
αὐτοῦ τὰ σκέλη" αλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν 
λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθὺς 
ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ᾽ καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρ- 
τύυρηκε, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία" 
κἀκεῖνος οἷδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς 
πιστεύσητε.--- [οἴη ΧΙΧ, 22---.-3 ς. 

Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵματος, 
Ἰησοῦς ὁ χριστὸς, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνην, 
παν ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι.---ἰ Ἰοδη 
ν. 6. 
“Ὥρη ἴΠ6 50] ἴοῦ ρἱογοθά ἢ 5 Βρθᾶγ 

[86 5:46 οὗ Οἢγιϑῖ, Ηδ ννᾶ5 δἰγοδαυ ἀεδὰ ; δηὰ 
πες ἤονν οὗ Ὀϊοοὰ δηὰ νναῖοσ ἔπδὲ ἔο!]οννοὰ 
ννᾺ5 ΟἸΠΕΓ ἃ πδῖυγαὶ ὑῃοποπηθῆοη ΧΡ Δ Ὁ]6 
Όγ πδῖυγαὶ σϑιιϑὲβ οὐ ἰἃ νγᾶϑ ἃ τηΐγϑοῖϊθ, ὙΤηδῖ 
δῖ []οδη Ἰπουςῆς ᾿ξ, 1 ποῖ ἴο Ὀε τηϊγασυΐοι5, 
δῖ ἰοαϑβὲ ἴο Ὀ6 υπυϑιιδὶ, ἈΡΡΘΑΥΒ Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἔτγοπι 
ἴΠ6 σοτηπιοηΐ ἢδ σᾶκο5 ὕροη ἰΐ, δηὰ ἔτοπὶ ἴῃ 6 
ΕἸ ΡΠδἴὶο ΤΔΔΠΠΟΓ ἰπ ὑνὨΙΟὮ ἣδ 5ΟΙΘΙΊΩΙΪΥ ἀδοαγο 8 
Ἦ15 Δοσ ΓΔΟΥ͂ ἴῃ παγγαϊηρ ἰξ. 

“ Κορεορίεα οὐϑογναίίοηβ δηά Ὄχρουτηδηΐβ 
τηλὰθ Ὀροη πίθῃ δηὰ δηΐπιᾺ]8 ἤᾶνα Ἰοὰ τὴ ἴο 
[ῃς 1ο]]οννηρ ταβιι}15--- 

“ΜΝ Ώδη ἴΠ6 Ἰεξξ 5ιἀθ 15 ἔγθεὶγ ρἱογοθά δἔογ 
ἀδαῖ ὉΥ ἃ ἰαγγζε Κηϊΐδ, σοιῃραγαῦϊε ἴῃ 5:Ζὸ 
νυ 4 Ἀοπιδη ϑρϑᾶγ, ἰγεθ ἀἰϑθποϊ οᾶϑε8 ΠΊΑΥ 
ὕκ ποίοά: 

ἐ χοῖ, Νὸ ἢἤονν οὗ ΔηΥ Κιπὰ ζο ]ονγβ (116 
νουπά, οχοορῖ ἃ 5] 15 {ΠΟΚ]Ιηρ οὗ Ὀ]οοά. 

“ἰΔηά, Α ςορίουβϑ ἤον οὗ Ὀϊοοά ΟΠὨΪΥ ἔοϊ- 
Ἰοννβ ἴπε σουπά 

“ἰ γᾷ. Α ἤον οἵὨ ννυδίεζ οἡΪγυ, βιιοσθοάθα ὈΥ͂ 
ἃ ἴενν ἄγορϑ οὗ δ]οοά, ἔο!]ονγβ [86 ννοιυηά. 

“ΟἔὨἯἔἢ656 ἴῃγοο οδ965, ἰδ ἢγϑῖ ’5 ἴῃδί το 
υ.5114}}Υ οσουγβ ἢ [6 βεσοπά 15 ἔουηαὰ ἴῃ οᾶ965 
οὗ ἀεδίῃ ὈΥ ἀτγοννπίπρ δπὰ ὉΥ βἰγγοδηΐα, δηὰ 
ΤΏΔΥ Ὁς ἀδπηοπϑίγαϊθα ΌΥ ἀδδίΓΟΥ ΠΡ, Δ δηϊΠΊΑ] 
νυ πὶ ροΐδοῃ, δπὰ [ἃ σδῃ 6 ρῥγονοὰ ἴο ὃἊ 
16 παΐυγαὶ οαϑὸ οἵ ἃ Ἵγυςϊβοά ρεύβοηῃ; δηὰ 
[86 τηϊγὰ 15 ἐουπά ἴῃ σᾶ565 οὗ ἀρδίἢ ἔτοπι ρἷειι- 
Τῖσυ, Ῥοποδγά 5, δηὰ στυρίυγε οὗ {86 Βολτγί, 
Ἄν τῃ6 ἐογερξοίης οᾶϑ65 πιοϑδὲ δηδίοπηϊϑδίβ 
ψνΠῸ ἢδάγνο ἀσνοῖοα {πεν αἰζοηϊίοη ἴο [ἢ]5 5υὉ- 
Ἶεςξ τὸ ἔδπη] δῦ; Ὀὰζ ἔπο ἔνγο Ὁ] ον ΠΡ σά565, 
ΑἸ ΠουΡᾺ τοϑἶγ Εχρ]ςδῦ]α οὐ Ῥμγϑιοϊορίοδὶ 
Ῥ.ΏςΙΡρΙ65, ἀγὸ ποῖ τοοοσάραά ἴῃ [6 ὈοΟΪ5 (εχ- 
οερὲ ὈΥ δῖ []οἢη). Νοτ δᾶνθ 1 Ὀδθη Τογίυηδίθ 
δῃουρῇ ἴο πιοοῖ νν ἢ {ἢ 6Π|. 

“41. ΑΔ ςορίουϑ ἤονν οὗἉ νναΐοσ, βιιςοθοάθα 
ὉΥ ἃ οςορίοιϑ ἢἤονν οὗ δ]οοά, ἔο]ονν5 (86 
τνουπά. 

“ ἢ, Α οορίουξβ ἤονν οὗ Ὀἱοοά, ϑυςςοοάοά 
ὉΥ ἃ οςορίουβ ἔονν οὗ ννδῖογ, ἔο!]οννβ ἴῃς 
νουηά, 

“ ΑΞΘΌΠΊΠΡ ἴοσυ ἰδ ργοβϑεηΐ, δῖ 1 5}4]}} 
ΒΠΟΤΕΥ ργονθ, {πδὲ ἀθδῖῃ ΌΥ σις! ΠΧ! ἢ σιι565 
ἃ σοῃάϊτίοη οἵ Ὀ]οοὰ ἴῃ {πὸ ἰιιηρϑ 5: Π}}14Γ ἴο 
τῃδὶ ργοάυςεὰ ΟΥ̓ ἀγοννηίης δηὰ Ξἰγγομηΐα, [Πὸ 
ἐου ἢ οᾶ56 ννουϊὰ οσςὺΓ ἰπ ἃ σπιςβοά μδύβϑοιι 
ΜὴΟ δαὰ ργονυϊουβὶν ἴο οσπιςιβχίου Κυβεγεὰὶ 
ἔγοπὶ ρἰθυγες εἤιδίοπ ; δηὰ ἴδ ΠΡ οᾶ56 
Μοῦ] οσσυγ ἴπ ἃ οστυςϊβοα ρούβοη, γῆ. Βαὰ 
ἀϊοὰ ροη {πὸ σγοββ ἔγοπι σιρίατο οὗ {πε Ποαγί. 
ΤΠ Πίβίοσυ οὗ τὸ ἀδγβ ργεσεάϊηρ ουῦ ἰμογὰ 8 
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σπιςϊπχίοη οἰδοίυ δι] ὀχοϊυάοβ τῆ σι ρροσβιτοη 
οἵ ρἰδυγίϑυ, υυῃ] ἢ 15 4150 οιἱκκῪ οὗ ἴῃ6 ηυσδίίοη 
1Ὲ Ὀ]οοὰ ἤγϑὶ ἀπὰ ννδῖοσ δἤεγννασγάς ξο]οννοὰ 
6 ψουπά, ΤὮΠΟΓΟ τοπιδίῃηβ, (μογοΐογο, πὸ 
5 ΡΡρΟΒ ΟΠ Ῥοβϑῦ]α ἴο οχρ]δίη ἴ86 γοσογάεα 
Ῥμοηοπιθηοη ὀχοορῖ 26ε εο»γιδίπαίοη ΟἹ ἐδε ἐγες 
εἰβχίοη πᾶ γωρίμγε οὐ 18ε ῥεαγέ. 

““ΤὨδῖ τυρίυτο οὗ ἴπ6 ποαγί ννᾶϑ [Πς σδιιβθ' οὗ 
(Π6 ἀεαῖ οἵ (τδὶ 18 ΔΌΪΥ πιδιηἰδιποὰ ὉΥ τσ 
νησὶ δϑίγοιάι; δηὰ παῖ συρίυγο οὗ (ἢς 
μεαγί δοίιδ}} }γ οσουττεά 1 στην Ὀεϊίενε ; Ὀὰΐ 
δἵ ἴ!6 άπ Ππὶὸ 1 ἀο ποὲ τδιηὶ παῖ πΊοτα 
Τυρίυτο οὗ {π6 πεασί νου σγας ἤχίοη οδῃ 
δοςσουηξ ἔογ ἴῃ ἤονν οὗ Ὀ]οοά 49 νν6}} 45 ννδίοσ. 
ΤΠΟ ογάον οὗ {πΠ6 Ῥῃοποιηδηοη τὰκ ἴΠ6 ἔοϊϊονν- 
ἵπρ : ἴδε βρϑᾶσ οὗ {πὸ βοϊάϊεσ ρἱοσοθά ἴῃ βυισοθϑ- 
δίοη ἴπ6 ρίδυσγα, (86 Ἰυηρ, δηὰ (ἢδ ρογισδγά! 1. 
Ετοπὶ ἴδΠ6 ρῥἰδισαὶ σαν} Υ̓ ποιμηςρ βονγεὰ : ἔγοπι 
6 Ἰυπρ νναϑ' ρουτοά οἷἱ ἴΠ6 ἀδτῖ Βυ!ὰ Ὀ]οοά, 
οδαγαςίοσιϑιῖς οὐ οσγυς! ῆχίοη ; πὰ ἔτοπὶ {πὸ 
βᾶς οὗ ἴδπ6 ρεγιοδσγαΐϊυηι ξο]]οννοά (πε σορίοι5 
ἤονν οἵ νγαῖοσ (56 γ11πΠ|), βοραγαϊοα δῇοσ ἀθδίῃ 
ἔτοπι (Π6 Ὀϊοοὰ ἐμαὶ δὰ Αἰϊοαὰ 1158 σαν δπὰ 
σδιιοὰ ᾿ποιδηίΐδηθοιιβ ἀθδίῃ, νυῆοη [6 5 Πδσοῦ 
οἸοβοα Ηἰ5 Ἰορ βου, δπὰ δανίηρ 5δἃ “ [ἴ 15 
Πηϊδηδα᾽ Ὀεηΐ Ηἰΐί πολὰ δηὰ ρᾶνὲ ὑρ ἴδὸ 
δῃοκῖ, Ὀοσδυβδὸ ΗἨξ Πποαγί νγᾶὰβ Ὀγοκθρ [ἴἴ τὸ- 
10.415 πονν ἴο ἰηνοδίραίο [06 σδυ565 οὗ ἀδδίῃ 
ἴῃ ΟΥΑΙΠΑΣΎ ογυςἤχίοη, δηὰ ἴο 5ῆσενν (παῖ ἴΐ 
δῇ εχρίδίη (86 ςορίοι5 ἤονν οὗ Ὀϊ]οοά ἰδαῖ 
[ο]οννοὰ {π6 ννουπὰ ἰπΠιοϊοα δὔίοσ (ἢς ἀρδίῃ 
ὈΥ ἴδε σρεᾶγ οὗ [Π6 530] ἴογ. 

“1ῃ Ἴγυς χίοῃ, 85 ΠΟΙ ΠΊΟΠΙΥ ργδςιϑοὰ ὈΥ͂ 
(6 Ἀοπηδηβ, ἴπῸ ϑυβογεσ νγᾶϑ παρὰ ΌὈΥ ἴῃ6 
δεῖ ἴο ἴη6 ὈρΡΠΡΠ Ὀθᾶπ), δηὰ ἢἷ5 πδηὰς νυν το 
αϑιεηθὰ ὈΥ ἢδὲ}]5 ογ σογάβ ἴο ἴδ σγοββῦθδσῃ : 
ὙΏ16 ἃ ῥγοϊθοϊ πη Ὀαγ, ραϑϑίηρ Ὀοίννθεη ἴΠ6 
Ιοζϑ, αἴογάθαά ἃ ραγί] συρρογί ἴο ἴδε ννεϊρῆϊ 
οὗ {πὸ Ὀοάγ. [ἢ (ἢϊ5 σοηϑίγαϊηοα ροϑιοη [ἢ 6 
ορογαίίοη οὗ Ὀγθδιῃηρ, 48 δύ 45 ἰΐ 15 ρεῖ- 
ἔουτηθα ΌΥ πιοδηβ5 οὗ (Π6 ᾿πίογοοϑίδὶ τ 1156168, 
γν85 βογ οι ϑν' ἰηςοσίογοα ἢ, Ὀδοδιϑὸ ἴῃ 6 τὶ 5 
νοῦ ἤχοα ΌΥ ἴδ βἰγαίη σδυϑοά ὈΥ [ἢ6 βιιβρθη- 
βίοῃ οὗ [Π6 δὴν ἔτουηι ἴΠ6 ἀγπὴβ ΌΥ ἴῃς ᾿ῃ- 
[εγνοηζίοη οὐ ἴδ γψυθαῖ ροοΐογαὶ δηά. βουταῖε 
ΤῊ 5065 σοπηδοῖηρ ἴ[Π6 ὌΡΡΟΓ ᾿πὴὸ8 ν ἢ (ἢ 6 
ἔγαηκ ; δηά [6 υπηΐογίυηδῖο 50 ΠΌΤΟΥ τγα8 ἴδἢιι5 
ΤΟῊΘΟΒΔΠΙΟΔΙΥ τεἀυςεοὰ ἕο ἴῃς σοπάϊοη οὗ οὔθ 
ὙΠ ο56 ᾿πίογοοβίδὶ γηιι5.6165 ἤλνο Ὀδοη ἰοἰδηϊ χοὰ 
ὈΥ 106 δοϊϊὍη οἵ ϑίγγοδηϊα οσ Ἰοςκε)ᾶνν, οἵ 

ΓΑ Ῥῃγείοδι Ττεδιῖδβα οα ἴῃς Οδυβε οὗ [ἢ δ 
Τό δῖὴ οὗ ( τίβι.᾿ ϑνο: οπάοη. Ηλπ]οη δπὰ 
Αάδιβ. 1847.- 

1 δὰ ρει ἰςα ὈγΥ ἴῃς νἱάονν δηὰ βοη οὗ δἵν 
οῃϊηοπὶ Ὀἢγϑιοίδη ὙῆΟ χα ΘΠ ἀἰοά' ἔτοτα συρ- 
ἴατε οὐ ἴῃς Ππεαιὶ ἴο τπθηϊίοη ἴῃ6 [0] νη Ρατ- 
τσ ]αγβ, Ὑν]οἢ ΠΊΔΥ Ὅς τεραγάθὰ δ5 ἩΠΣ ΣΝ ἴῃ 
500 ἢ) σᾶς65 :--- 

Ι. Τῆς ᾿ω κυλοι ςοηπίδἰηοα ἃ ρῥίηϊ δῃπὰ ἃ 
δ] οὗ δυϊά. 

2. ΤῊϊΪ5 ἤυϊά οοηϑίϑδίοά οὗ δα] ἃ ρἱπὶ οἵ κοῦ 
οΪοῖ, το] γα ΟἿ ᾿νς}}] βεραζαίεὰ, διὰ ους ρὶπὶ οὗ 
οἰ ΑΓ 5ἢ βοπιπι. 

3- Τῆς δχδιηϊηδίίοῃ νγνὰ8 τωδὰθ ΔΩῪ Βουΐβ 
αἴϊεγ ἀξαιῃ. ' 

1 ἸΟΗ͂Ν. ν: 
οἴδοσ σᾶ 56 σαρϑὺϊο οὗ υεϊηρ (Πἷ5 τοσυϊ, 
[πῃ σοηϑεαιεηοδ οὗ ἴῃ ἃ τησηςοηεά ἰηϊοῖ- 
ἔετεηςς ἢ ἴῃς ἔτος δοιϊίοῃ οὗ ἴδ ἱπιογοοβὶὶ 
Ταῦ ϑοΪε5, [86 Ὀγοδίμιηρ νγᾶβ σοῃάυςίοα Δἃ]1ο- 
ξεῖμεσ ΌΥ πιοδηϑ' οὗ (ἢ6 ἀϊαρἤῆγαρτη : ἃ σοπάϊ- 
του 50 Ῥδίῃπι} δήοῦ ἃ ϑῃογί ἔἰπιθ, τμδί τῃς 
βυθεγεν ἱπνοϊ Δ ΓΥ γαϊϑοᾷ ἢ15 ὈΟὰΥ ὈΥ δεᾶτ- 
ἵῃρ ὕροῦ [ἢ πδ1}5 [δὲ βοσιγοὰ 15 νὰ οΥΓ ὉΥ 
5, ρΊΩΡ, Ὠἰπλβοὶ ἢ ἔτοτι [86 Ῥοϊπῇβ οὗ βιιβροηξίοῃ 
οὗ πῖ5 μδηάβ, Ὠοϊνν  Πϑιδπάϊηρ' [πὸ ἀρόοηγ ἰθὺς 
οσοδϑοησα, νυν Ὠ!ς ἢ ννᾶ5 ΘΑ 5} 7 ἐπα γε ἴῃ οοπ,- 
Ῥαγίϑοη οὗ ἴθ ρτεδίεγ ΔΡΌΠΥ ργοάυοσοὰ Ὀγ ἢϊς 
ἀἰδρῆγαστηδίῖς Ὀσγθδίπηρ. [Ἐ ἴδ .5 ἔγθηυοπῦνγ 
Βαρροηοά {πὶ ἃ βδίγοης πιδῃ οὗ τϑβϑοϊῖο σὰ], 
ΌΥ χαϊβίηρ ΒἰπΊΘο ἢ ὈΥ ἴΠ6 ᾿δηάς, οὔ ἰπΙπς 
Ἠιπιϑοὶ οὐ δὲβ ἔδοϊ, στεγηλδίποαά δἰϊνο ὕροῦ ἴδε 
ΟΙῸ55 ἴῸΓ [ΠγθῸ ΟΥ ΟΓ ἀδγ5, ἀυτγηρ ννΣῆϊοῖ ἢ 
δοοά, ἱπ σοηδοηιθηςς οὗ ἱπχρογίοςϊ οχὶ ἀδση, 
Ὀοοδπης πιοτε δηὰ τηοσθ νϑποι5 ἀπά: Πυϊὰ, ἀπά 
γγ45 ἰοάρεοά ἴῃ ἃ ἰδῦροῦ ργορογίίοῃη ἴμδῃ νγὰς 
ὨδΙΌΓΑΙ ἰὴ ἴΠπ6 βυϊδίδηςε οὗ ἢ]5 Ἰυπρα, 50 ἰδιαῖ 
ΤῈ ρἰεγοθὰ δῆϊεσ ἀδδίῃ, [656 ὀγρᾶπϑ ννου]ὰ ἢδτὸ 
Εἰνθη ἔογ ἢ ἃ σορίουβ ἤἥονν οὗ Βιυϊὰ δεῖ 
Ὀϊοοά, ἰκ6 τδὲ οὐϑογνοὰ ἴο ἤονν ἔγοπι ἐδ 
Ἰυηρβ οὗ δὴ δηϊπιᾶὶ Κι ϊεὰ ὈΥ ΞΈΓΥΟΒ πα, οἵ 
Βιβοςαϊοα ἴῃ νγαΐεσ ἰδ τὰς ΞΕ ΓΕ ΠΣ. 
ἌΘΩ ἰΐ ννᾶ8 ποῖ σοηνθηίθηξς ἔογ ἴδ ϑο]άϊειϑ 
ἴο τεπιδίη ἔοτ ἴἤγοε οὕ ἔουγ ἀδγβ οἡ ἴπὸ ναἰςὰ 
Ὀεβιθ (6 Ἵγοββ ἴο ργθνεπὲ ἴῃς ἱπίογέογοηςο οἵ 
{μεῖγ ἐπθηάβ, οὐ ννῃθη, 85 ἰη. ἴῃς ςάϑὲ οὗ [οὐνὶβὰ 
οὐτηπα]ς (δι. χχὶ. 22. 23), ἴξ ννᾶβ ΠΟ ΘσΑΓΥ 
ἴο τοιτηϊπαῖες {ποῦ ϑυβοσιηρθ Ὀεΐογε ϑιυπϑεῖ, 
ἀθδίῃ ννᾶβ παϑίθηθα ΟΥ̓ ὑγεακίησ 186 Ὀοηεδ 
οΥὗἩἨ {πῸ ἰορϑ δηὰ διτῆϑβϑ, ΠΡῸΣ ἴδο δηκῖο5 δηὰ 
ννΓϑῖβ, ΟΥ̓ ἸηεὯΠπ5 οὗ δὴ ἰγοῇ πλεῖ. Τῆς 
εἴεςϊ οὗ ἴδε ἔγαοίιγο οἵ 1ῃ6 16; ἀπά γῆς νγᾶς 
ἴο Ῥγδνθηΐ ἴδ δυβεγεσ ἔγοηι το ουϊηρ [6 ἈΡΌΙΥ 
οὗ ἀϊαρῃγαστηδίῖς Ὀγοδίίηρ ὈΥ τεϑιογίηζς (δὲ 
δείίοη οὗ ἴδε ἰηϊογοοβίδὶ σλι3ς. 65, δηα Π6 (5 
ῬεΓΙΒ δα τη ΒΟΥ ΟΪῪ ἰῃ 4 ἔδνν ἢουῖβ οὗὨ μοι 
Β βοτγίηρ, ἰπϑίσδλά οὗ ργοϊοηρὶηρ ἢὶ5 [0ἴο ἴοσ 
5016 ἀδγϑβ ΌΥ [Π6 ρῥδίπῆμ! ργοοδδα οὗ σαὶ ουϊηῦ 
[δε ἰηΐεγοοδίδὶ πλυϑοῖϊοθ ὈῪ ἸΗλίηρ, Πἰ πιο ὉΥ 
ἴδο πηι 5.165 οὗ 16 διτὴβ δηὰ ἰερβ. [πὸ εν 
᾿Ά56 ἀδδίῃ ννὰβ 0] Εἰπιαίοὶν ργοάυσοὰ Ὀγ ἀεῆ- 
οἰεπὶ οχί ἀδίϊοπ οὐ ἴδ Ὀἱοοά, δπηὰ ἃ ροβί- 
τηογίοπι ννοιπηὰ οὗ ἴδ Ἰυπε ννοι]ὰ ὃ6 ἐΟἸ]ονεὰ 
ὉΥ ἃ ςορίοιι5 ἤἥονν οὗ ἀδτκ δηὰ Πυϊὰ Ὀ]οοά. [α 
16 896 οὗ {Π6 Ὠνίπο Ἐδάδεηοι, ἰἢϊ5 ον οἵ 
Ὀϊοοὰ σδιιϑοὰ ΕΥ̓͂ στο ἤχου νγᾶ8 ἕο] οννοὰ ΟΥ̓ 
[(δ6 ον» οὗ νναῖεσ. ἄυε ἴο ἴδ συρίυτο οὗ (δ 
δυὐθπίδηςο οὗ πο ἤοοξξ, δηά ἴδῃς οἰιξίοη ϑοηθ 
ἔπιε Ὀεΐοτθ ἀθδῖ οὗ: ἃ ἰάγβῃξ ψιιδηθς οὗὨἨ δορά 
ἰηῖο ἴΠ6 σαν οὗ ἴῃ ρεγιςδγάϊ τ." 

Τῆς πηρογίαποθ οὗ 115. ἰ5 οὈνίουβ. [Ιΐ 
βθοννθτΠδῖ [Π6 πδγταῖϊνο ἰῃ δῖ [οὔη χῖχ. Ἵοουϊά 
ΠΕΥΟΥ Πᾶνθ Ὀδθη ἱηνεηϊοα - (δαὶ 106 ἔδεῖβ γὸ- 
σογάσρά πηιϑὶ ἤάνα ὈθΕη ϑθθῃ ὈΥ δΔῃ ἐγε- τύποι: : 
δῃᾶὰ [παῖ ἴΠ6 δγθονν Π685 νγᾶ5 50 δϑίουὶ 
{πὶ ἢ6 ἈρΡρΑΓΘΠΕΥ τπουρῶϊ (ἢ Ρῃδηοπιθηοα 
τηϊγδου ϊουϑ. 

7, 8. Τῆῖ5 ρᾶβθαρο δίδηἀϑ 85 ἀδονὸ ἴῃ ΑΟΥΏ 
ἘΠ12. ἢᾶ5 ἴῃ δἀάϊιίίοη ἴο {πὸ Οτθοκ στ όγάϑ, ὅτι 
τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, ἴδιο ζΟ]Ονν Πρ :--λ 



Ι. ΤΟΗΝ. ν. 
τῷ οὐρανῷ ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος, καὶ τὸ Δγιον 
Πρνεῦμα' καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι. καὶ τρεῖς 
εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ- ἰἴ ἰ5 ποῖ 
ΜΠ ΔΙη 186 σοορο οὗ ἴῃ6 ῥγεϑοηΐ υπάογίδικίηςξ ἴο 
ΘηϊΕ τρϊπυ το] ἰπῖο ἃ πιοβίίοη ννμιςῇ 5 50 
ΡΟΓΕΙΥ οπὸ οὗ σππεῖςδὶ ϑομοϊλυβηῖρ. [{ ΠΛΑΥῪ 
δυΐῆοῦ ἴὸ δᾶῪ ἴμδὲ ἴ86 δά! ποηδὶ ννογὰβ (1) 
δπαακ (06 σοη ΠΙΠΌΝΥ οὗ ἴΠ6 σοηίοχί, (1) ἃγὲ 
υπουρροτίοα, (4) ΟΥ̓ ΔΩῪ υπεῖλ]56, (ὁ) ὈΥ ΔΗΥ͂ 
εὐτδίνοα, σχοερὶ ἴτγοε οὗ σοπῃραγα  Ίν Ι τεθοηΐϊ 
ἀλίο, (2) ΟΥ̓ Δ ξοοὰ Μϑ85. οὗ δηςϊεηΐ νϑγ- 
ϑοη5, (4) ὈὉΥῪ Δὴγ Οτοοκ Βαίμεῖβ οὗ (ἢς ἢγϑῖ 
ἴοαγ σεηΐυγιε5, (ἐὺ ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ οἰάον 1,δςο !οηγίοϑι 
Τδοθο ψἢο 51}}} ϑεσγιουξὶγ ἀοίδσπά (πὰ δάἀ]- 
ἰἰοηλὶ ογὰς ἅτε οὐνρεὰ ἴο Ἵοηΐεης ποτ» 
βεῖνεβ, εὐδεογ ἘὮερ’ἢ δορί ἰο 5ενν [6 
τεϊουδηςγ οὐ {86 μιϊετροίϊδιϊοι οἵδ οοπίοχῖ, οσ 
ΜΠ ἰγίηρ ἴο ἀδεϊάδ {πὸ Ι5ϑδ ὕὑροὴ νη 5 
οἱ 1Δη Βαϊπεῖβ οὔ ἴῃς Αὐτίοδη ΟἸνυτοῇ, 
Τίκτε ςδὴ 6 πο ἀοιιδί {παῖ Ἐμὸ Ξαρϑοῖ ιν οὗ 
Οὐγάιηδὲ ΑΝ Ἰϑοπηϑῃ, ἀπά 1Π6 Ἰεαγηίηρ οἵ Μ. 
1εἰάγ, βᾶνο δά ἀδὰ ἴο ἴῃε ευϊάθηοα οὗ ἃ ἀϊβρο- 
βϑὔοη οἡ ἴῃς ραγί οὗ ἴῃς ἰϑᾶςμεσβ οὗ ἴπο Αὐτὶ- 
τ ΟΒυγοῖ σοι Τότ απ ἴο ΕὈ] οπίι5, 1 
ποῖ ἴο φυοῖς (Π6 ννογὰβ ἴῃ ἴθ ἔ]}|ογ ἔοιτῃ, δὲ 
ἰελοὶ ἴο τῶᾶκε ἴῃς δάαϊίοῃ ἴῃ ἢι]] οὐ ἴῃ ρμαγί 
2η Δἰπιοδὲ ἱποοραγαϊς ρ᾽οβϑϑ. Ευϊρεπίιι5. ποῖ 
ΟΟΪΥ οἰΐε5 ἴῃ ννοτάβ, Ὀιῖ δϑρενίβ ἰμδῖ (ΠΟῪ 
τες αὐοϊεὰ ὈΥ δὲ Ογρυίδη (' Ἀεβροηβ. δὰ 
Αὔλδῃ.᾽ «ἀ ἤκ., " ᾿ς Ὑτπε. δὰ Εε]οοη ᾽). [Ιἢ 
ἴα οοηΐεεδειοη οὗ ἔδι( οὗ 4οο Βίϑῃορβ δὲ [πὸ 
Οσαΐετεηος οὗ Οδγίβαζο, σοηνοκοὰ ὈὉΥ Ηυη- 
ἠκῶς (Δ... 484), 86 ρᾶββϑαξα Τὁσοιγβ ἴῃ Ῥᾶτῖ 
ἂϊ ἰολεῖ, 88 γιοῖου οὗ ΨΝὶῖ4 ἰγδηϑοτῖθεβ [Π6 
οὐηεϑίοη. ἴῃ ἰΐ ΟσσαΓβ πε βοηΐεησε: “Εἰ 
Ὁ δύϊμις Ἰυςε οἰδγ5 ὑπὶ}5 αἰνἐη 1118 6586 
απὸ Ρατο εἰ ΕἸ]ο ϑρίτ πιὸ ϑδηςίιπὶ ἀοςοᾶ- 
05, [οΔηηΐ5 ὀνδη γε σίας [εϑιϊπηοπῖο σομρτο- 
ἰπίυσ. ΑἸ παπηηιιο--- ἔχεβ. σαηΐ 4υΐ τεβεϊπηο- 
Μυπὶ Ρογλθοπξ 1π οξῖο, Ῥαίεσ, ψεγθυπι, εἴ 
δρίπίυ5 ϑαηςίυϑ: εἰ δὶ ὕτε5. υπυπὶ 5εηϊ.᾽" 
( Ηἰςῖ, Ῥετβος. ψαπάδὶ." 11. 111.) [τ 5, 
ἱκτείοσε, βολγοεῖν δοουγαίες ἴο δβϑϑοτί {πὶ 
γι α5 Ταρϑεησῖὶθ ἴα “ἴθ ἢγβθὲ οὔ ἴδε 
ἰκαῖη. ΒΔίμεις ννῆο αυοϊεά τπ6 βρυτγίοιι5 
πογός," (Τιξοπεπάοτῇ, ὁ Ν. Ἐ. Οταςὲ," Ἑάϊι. 
Ἴ. Π.. λὴθ; ΟὐΥἰοϑθαςς, “ Ὠιβθοσί.᾽ δἱ οηὰ οὗ 
Τοῦ, τι. Οπς, Εάϊι. οὗ ΝΑ ΎΤ., 1896.) [Ιηρο- 
ΒΙΟῸ5 δἴτοτηρῖ5 πᾶν ]ϑο: θεδῆ.: πηδάς ἴο πὰ 
ΔἸ] υςίοπς ἴῃ 80 Αὐρυκίίπο. “θεῖο ἄυο νοὶ 
[185 (εβίοβ, Ῥ, οἱ Ε, εἰ ὅδ0. ϑαποΐυπι." “1 
Ἰολη, Ενδηρ. Ὑτδςοῖ. ΧΧΧΥῚ. 1ο.--- θεὰ 
Κδηυε ϑυηπ)ι15 εἴ σογ5: οιπὶ ογῦο 500, εἰ 
ὅΡ. ϑδηςίο, φως ἐγία ππερρε σμρς." 4})6 (ἱν. 
εἶν, αι. 8ῖ. Ογρτίδιν ντίῖοβ 'π οπα 

ῥάβδαρο---ἰ(ἰἀς Ῥὶ εἱ ΕΚ. εἴ ϑρ0. δδηςΐο 5.τὶρ- 
ἰυπὶ εβὶ “εἰ γε: ττμῦς σμπὶ" (Ὁ ς ὕπιϊ. 
ἔκο!), δπὰ ἰῃ δηοΐμοτ, “με ἘΓΟΙ ΜΠ ρΡρΙ 
πὶ." (Ἐριπι. δὰ [υδαΐεη.᾽) “Ἑετιυ]δη 4150 
αυοίεβ 86 νγοσὰὰβ "" ὅγε; ὠπωῦς “μπὲ " (( Αἀν. 
[πη΄ ᾿ς, χχν,), δηά ἰῃ ἃ ν4γ. ψνῆὶς ἢ πιρδὶ 

ποῖ ὑπ [Δ τγ Ὀε σοηϊεηάοα ἴο ἱπάϊςαίς ἐμαὶ μ6 
ἄγεν ἢ5 οἰϊδέύοῃ ἔτοπι συ. 7 (5. υ. 8), δπὰ 
ἴδ: μὲ υϑοά ἴῃ6 νγοτὰϑς 85 νγογὰβ οἵ ϑογ ρίζα. 

(δη Ὀδ πο ἀοιδί [μαΐ ἴῃ (86 ομδίη οὗ 

Αἰήσδη τυϊίπεβϑος (Τογί ] 4η, Ογργίδη, Αὐ- 
ξυπίίηο, [Π6 Βίδῃορβ αἱ Οαγίῃαρε, νἱςεῖοσ οὗ 
για, δηὰ Ευϊχοηι5) ἴμογο 15 βοπηθίῃϊηρ ΓΟ- 
τλτκαῦ]6. Βυῖ [ἤοΓΟ 15 ὯῸ ραϑϑαβὸ ἤΤῸΠπι 658 
Αἴήσδη [1,αἴἷη Ἐδίμοτα ψνο ἢ σάπηοῖ 6 δ60- 
ςουηίεά ον Ὀγ ἴῃε Ὑ ΠηϊΔτίδη Δ]]υίοη νυνὶ ἢ 
ὈΠ4 ΘΒ. ΟΠΔΌΪ πάει! ο5 [86 δυϊμοηῖὶς ρΡδ5- 
βᾶζο, οὐ ὉῚ ἴΠ6 ννοσάϑ ἐγε; ὠπϑρε “μπ| ΞΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ 
ἱπηργεβδίηρ τποπιβαῖνεβ προη ἴμ6 ΟΒυτοΒ οἱ 
Αἰτςαὶ, ἢ [5, ̓ πῃροδϑϊθ ἰὼ βῆδνν ΔΗΥ͂ Γθᾶϑοῃ 
ἔογ Ὀε]ονίης [δὲ (ἢ6 Αἰρίοδη Οδυγοδοβ δίοης 
ἌΕΤΟ ἰῃ ροϑϑεϑϑίοη οὗ [6 Ἴσοηίοβίθα νεῖϑο, ΟΣ 
ἴο δοοουπηξ ἔοσ ἃ ρϑϑϑᾶρε οὗ βυοῦ ἀορτηδί!ς 
ἱτγηρογίδησο δδνίηρ ἀϊδαρρεγοά ἵτοπι ἴδε Οτθεὶς 
Μ0655. δηά ἔτοπι (ἢε νοτβίοηβ οὗ δυὐθσυ οἵἴδμεσ 
Ὀγαποὺ οὗ ἴπ6 Οδυγοῦ. ΨΜΉΥ 5μουϊὰ Αἰτγίςᾶ 
μβᾶνε δηὐογοὰ ἃ πιοῖὲ δηοίθηξς [,δ[ϊη νϑγβίοῃ 
οὗ (6 Ν. Τ. (ἢλη Ἐοπιθ 96], ἀγαννῃ ἀἰτος Υ 
ἔγοπν Οὔεεκ Μϑὅ95., οἱάογ δηὰ πιοτὸ σοτωρ οθῖθ 
[Δῃ ΔΝῪ Ὑγἢ οὶ ννα πον ροβϑοϑϑὶ (ΤῊ ἀύρὺ- 
τηθηΐ ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴῃς ἰηϊεγροϊδί!οηβ 15. ἀγαννῃ 
οὐ ΕΪΥ ἴῃ “Ἴνο Ἰεϊζογβ οὔ σΣ Ϊοῖ. Υ. 7, 
ςοπίδιηίηρ ἰθὺ δὴ ἱπαυϊγΥ ἱπίο. πθ΄ οὔ ρίη 
οἵ (δε ἢγϑοι 1.801 νογβϑίοη οὗ δογιρίιγθ, σ0Π)- 
ΠΛΟΠΪΥ οἰ οὰ {π6 [(414. ΒΥ Ν. ΔΝ ϑογιδῃ, 
Π.Ὦ. οπιρ, 1822. Μ. 1 ὩΣ ἰσγϑδλζῖδα [85 
ποῖ γεῖ Ὀδοη Ρυ] 5ῃθά, Ὀιΐ δὴ δυβίγαςϊ οὗ 
115 ςοπίοηϊβ 15 ρίνθη " [πίτοά, δὰ Ν. Τ᾿ ρμὰγ 
Η. ἐἀὲε Ναίγοροσ, 11. ςς2---68. Βεηίογ 5 
βοϊάδθη νογάὰβ ΤΔΥῪ νν6Ὲ}} τϑ-βϑιγο ΔΩΥ͂ ννῆ0 
ΒΌρΡρΟΘα δαὶ ἴδε σαπάουτ οἵ ΟἸὨγβιϊδη οὔ ϊ- 
οἰδηὶ [45 νυεακοηθα (ἢδ᾽ ρῥτοοῦ οὗ ἴῃς δτοδλῖ 
ΟΠ τβιίδῃ. ἀορηια οὗ (8Βὲὸ ΤΠ Υ: 61 Πα 
ἔουγ ἢ οδητΌΓΥ κόπον ἐμαὶ ἰοχίὶ, ἰεξ ἰἴ σοπθ ἴῃ, 
ἰῃη Οοὐ᾽β πᾶπιὸ: δι [ἢ {πὶ ἀρὸ ἀϊ ποί ζῆονν 
1ῖ, τῇΏθη ““γλαπέσηε ἐπ ἐς δεῖσῥὲ «υα΄ ὀεαὶ ἄοαυπ 
«υἱδδοωὲ ἐφο δεῖρ οὗ δαὶ σεγσε; δηὰ Ἰεῖ ἴ86 ἔδεξϊ 
Ρουθ 85 ἴἴὖ ΨΜ}]} {η6 ἀοοίγίπο 1ια Ὀηβμακθη." 
( 1μεἰἴον, ᾿βηυδγγ 1, 1717.} 

Θ. Ιἰ ν}}} Ὀδ ϑθεη ον αἰ γοςο {Π15 πιοοῖβ 
1Π6 οδ)εςϊίοη οὗ ρογῆδρϑ. 6 τηοϑβί ἰδαυτπθά δηὰ 
ΠΕΥΔΙΪΥ ἴδ πηοσὲ οἰοαυθηξ οὗ ἴΠ6 Ορροποϑηΐβ 
οὗ ϑ8ὲ []οβηβ Οοβρεῖ: “Ὑ 6 δοῆοοὶ οἵ δῖ Ϊομη 
ἴῃ Αϑία Μίποσ ννᾶ5 Ἵδαγαοίεγχοα ὈΥ̓ ἃ ἴεη- 
ἄδῃςγ, σοπαπιοηεσ ἰῃ δη 4. Υ ἔμδη πονν, θυ 
ὙΟΓΥ ἀγιϊου δῖον τοαγκοὰ τη ἃ1} »πγο ς ἰάεοίοα 
3, νὶζ. ἐπδηζέγεπος 19 δίσίογιεαί γεαἰγ. 
νιουϊ ἴδε 5:1 ϊοεσὲ ϑοσπιρῖὶς [μαῖ βοῆοοὶ 

1 ΒοΏΙΙΟΥ ἀρρεατῖϑ ἴο ἢᾶνο βυρροβϑά [παῖ “"(γ- 
ΡΥδπ᾿β ννοσάβ νγεσε ἰγδηβοῦ θα ἰηΐο ἴΠ6 γ᾽), 0772, 
οἵ Ὀεΐνεοιν [ἢ6 Ἰἰη65 οὗ ν. 8, οὗ ἃ ὈοοΪκ οὗ βοτῖὲ 
οὔς ΨὴοΟ [ιαά. ἃ ρστεαῖ νεηοσζδίίοῃ ἴογ ἴμ8ϊ Εδίμοσ, 
ἃ5 ἃ σίοσς, Ὑ ὨΟἢ 15 ΝΕΣῪ σοϊηπιοη 'πΠ- Μ55. Νοχῖ, 
ἃ ςοργἶϑὶ, βηάϊηρ μ6 ᾿νογὰβ 50 ἰπβογίςά, ἰτηα- 
σἰηεά ἴμαὶ ἴῃς ἰουτηοσ ἮΝ ἐὐδα Πδαά ὉΥ ταϊβίαϊκαε 
οτϊ το (ἤδη, πὰ (πογείογε ραΐ 1Πὸπὶ ἰπ΄ 1Ππε 
Τοχὶ. Απά τπυς [πὸ ἱπδου οἱ ππσῃϊ τασδὶ {111 ἃ 
Ἰοηρ {{π|ςὸ αἰϊεῦ, απὰ ἴἤθη {π6΄ 5σἤδην Ρτείαςα τηυϑῖ 
6 τιδάο, σοπιρ᾽αἰπίηρ οὗ {πὸ υηίαϊ μέ} Ττδης- 
Ἰαῖοτς ίοσ ἰθανίηρ ἰΐ ουὖἱ 1᾿ ὅες Βρ ΝΥ ογάβνγογι 5 
ΓΟΔΘΟΏ5 ἔοσ βῃρροκίηρ τμᾶὶ ἴπε τειλαγκβ ἰπ (25- 
1εγ 5 “Ρτεΐδος ἴο (αίαϊοσρυς οὗ ογαὶ 1 γαῖγ᾽ 
τερσζοβθηὶ Βοηί εν 5 Ῥτσ:ϊεοιίο οὗ ΜΑΥ 1, 1717. 
ἷΝ, Τ, ΔΙ. Ρ. 2, Ῥ. 114. . 

551, 
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ΔΌΡΙΙ65 [Π6 ρῥτιηςὶρὶς τ ΒΙοἢ ννᾶς ἀσϑιποα ἴο 
Ὀεοοπια ΗἩρορζεϊίδη, “τ οαφ δὲ ἴἰο Ὀδ6, Ἐπεγείογο ἐξ 
ἐπ. 8566 ἴπὸ ἔουπῖΒ Οοδροὶ. [1 15 ονϊἀθηΐξ ἴο 
ΤΊ ογουβ οὐ ἰοίστῃ πὶ ἴπδὲ Οοβροὶ ϑγϑιεπηδῖ!- 
ΟΔΠΪΥ ϑιιθογά παῖο5 ςπγοηοϊορίςαὶ ογάθτ δηὰ (ἢ 6 
ἰοπάσπου οἵ 115 παγιδίϊνοβ, ἴο {Πὸ ἀόρπια οὗ 
πε Ιησάτηδίο ἮΝ ογὰ." (Μ. Ἀένο, "[τϑησι5.᾽ 
ΘΌΓΕΙΥ [(ἢ15 “ πιγϑῖς ἰάδφοϊορυ., " 1ῃ]5 “ ̓ π61ἔἃ!δ- 
ΤέηοΘ ἴο Πἰπίοτις δ] γθϑ] ἴγ,᾽ 15 ἱησοῃϑίϑίθηξ νυν ἢ 
[Π6 Ῥγοίοβϑιοη ἴῃ τ [οἤῃ νυ. ο, οἵ ἴῃ6 Ἐϑϑθη! δ }} } 
᾿ιϑϊοειοδὶ ργίπεϊρὶς οἵ Ὀοϊϊθέ ὑροη ονϊάδφηςσ. 
ΤΠ ἰγδάϊπιίοη οὗ (ἢ ΟΠυτγοῖ ογοάϊ5 δῖ [μη 
Ψ ἢ ἃ γγανὸ δηὰ ἀννίυ] τονογοησθ ἔογ Ὠἰϑίοτγὶ - 
οἂἱ ἰγυῖῃ. [ἴ αϑϑογίβ ἴῃδὶ ἢθ ἀορτδαθα ἔγομῃ 
16 τ ἰΒΈΓΥ ἃ Ῥιεβογίογ οὗ Αϑίὰαὰ Μίῃοσγ ννῆο 
ςοηξεσθοα παῖ πῈ ννυσοῖθ [Π6 Δροσσυρῆδὶ δςῖβ 
οὗ Ῥβιὶ δπὰ ΤὭθοΪα ἔγοπι ὀχοθϑϑῖνο Ζ64] ἔργ 
πε ποποὺυγ οὗ [δῖ Αροϑίϊθ. ῬὍδὶβ νοσῪ δη- 
εἰοηξ ἱγααά πο 15 Δ ᾿ηἀϊςφίίοη οὗ ἴπαὶ ννῃϊο ἢ 
ννὰ5 [οἶς ἰο Ὀ6 δῖ [οὔηΐβ υἱὸν ὕροῦ 5: ςἢ 
πηλίϊοῖθ. ὙΠῸ συ] οὗ πὸ Αϑιδέῖς ῬχγεβΌγίοι 
νου ϊά ἤανὸ Ὀθοη ἸΙΡἢϊ ἱπάσοα ςοπιρατοὰ νυ] ἢ 
πὶ οὗ δὲ [οδπ ὨΙπιβεῖξ ῃδὰ δε ρἰδοεά ννογάβ 
ἴηὴ (Π6 πηουτῃ οὗ ἴῃ 6 ϑανίουγ ννῃιο! Ηδ πονοῦ 
ϑβροκεῖ, [Ὑπὸ ἀγανιαες ἐγ οἵ δῖ Το μη 
παγτγαῖϊϊνο ἴῃ Πὶ5Β Οοθρεὶ, (πῸ ἀοϊποδίίοη οὗ 
σμαγδοίογ, [ἢ σοῃϑιβίθπου οὗ ἰδηριαρο, ἴῃ (ἢ 6 
ψΑΓΊΟι5 ροῦϑοῃϑβ ἱηἰγοηυςρα, σῆου !ά 6 σἰυάϊραὰ 
ἃηὰ ἄἀνγοὶξ ᾿ροὴ 45 ἃ ργοοῦ οὔ 115 Ὠϊϑβιογίοδὶ 
νογαογ. Α ργοαΐ πηϑϑίοσ οἵ ἤοεϊίοῃ μι45 βαἱά 
ἴοτ ὨΙπιϑοὶ - --ο 1 ΘΙ ΕΠΟΓ σδη, ΠΟΥ ἀο ρῥγείθηά, 
ἴο ἴδ οΟὈϑογνδίίοη οὗ σοπιρίοῖο ΔοσύγαοΥ εὐθη 
ἴῃ τρδίϊοσς οὗ ουϊξννατὰ σοσίυμηθ, γπωοῦ ᾿ξ: ἐπ 
ἐδε ὑπογὸ φιρογίαπέ ῥοὶη! οἵ ἰδιριάρο δηὰ 
ΤΆΔΠΠΘΙΒ :᾽ δηὰ ἢδ 5ρϑᾶκϑβ οὗ “ἴῃς ἔδιγ ᾿Ισθηϑο 
ἄνα ἴο ἴδε δυΐδος οἵ 4 δοιϊπίουβ σοπηροϑὶ- 
θη ἢ (ϑιν ὟΝ. δοοῖξ, Ῥχγείαςθ ἴο “᾿νδπῃοο.) 
Νον ἴῃ ροίϊηϊς οὗ “"ἰδηριδρο πὰ τηδηποῦϑ," 
δ. ]οδπ Πᾶς πενοσ Ὀδοη ῥργονθὰ ἴο ἔβ]. δά ϑογ 
[π6 ἀε!ποδίοσ οὗ 1π6 ϑαπιηαγίίδπ ϑνοπιδη, [6 
ὈΠπά τηδη, Τποηιαβ, Μαγίμα δηὰ Μᾶγσυ, ννγᾶς 
ἃ Πσοπϑιηπιᾶῖθ δγίϊσέ, ογῦ ἃ ἴγθ ΤΟ ΓΟΠΙΟΪΟΓ. 
Οεγίδί ΠΥ ἢθ γᾶ5 ποῖ {86 ἔογπιοῦ  ἱβεγοίοσο, 
Π6 ννᾶ5 ἴπ6 ἰατῖοτ. 

16. ὙΠ ροπογαὶ ργϊηςίρο Ἰδιἃ ἀοινῃ ἴῃ 
[πὸ ποῖθ (τῴ γα) νν}}} ὁπ Ὁ] 5 ἴο ἀθαὶ νυν ἢ 
τοὶ οὗ ἴδε ᾿πίογργεϊδίίοης νος πάνθ Ὀδθη 
δίνθη οὗ “" 5δῖη υηΐο ἀθδίὶ.᾽" 

Τῆς αἰδετγοης νἱοννβ ΠΠΔΥῪ 6 ὈΤΙΘΗ͂Υ (Δθυι]αἰοὰ 
(Π5: 

:. Οὐ πίιπεῖο υπροε]ϊοί. 
4. ϑ81η5 ρυπίϑῃοαὰ νν ἢ τηοτίδὶ ἀΐϑοαϑο (8ς- 

ςογάϊηρ ἴἰο ἴπ6 ϑυῃπαροριθὴὺ οὐ τηδάθ ςδριϊαὶ 
ὈΥῚ {π6 οἷν] ρόονεγ (Μὶςἢ86115.----ϑοσγεη το ]ά, 
“ϑυΠ1|οὸς. Π᾿5ϑοτί, Τ Π6Ο].᾽ Ὁ. 470). 

3. ϑ8[η δραϊηβὲ ἴῆε ΗοΙὺ Οποβὶ (Με. χὶ!. 
21) [ουϊ ἰξ 50, ἴἃ ψοι!ὰ 6 πιογὲ Ἔχρ]ῖς 
ἀεϑογιθε]. (δεδοὶ. Μαί. ΒεζΖα, ΥΝΥ οἱ. 850 
ΤΏΔΩΥ οὗ ἴῃ6 Βα ογβ.) 

Ὶ Τῆς σαάϊτίοη ᾿ς αἱ ᾿δαςὶ ἃς οἷά ἃς Του ]ίδη, 
ἵνοσῃ Α. Ὁ. 100 (Τεγί ]Παη, “θὲ Βαρὶ.᾽ 17; Ηἰδγοῃ. 
“ἀς ϑοηρῖ. Επςςοϊοθβ.᾽ ΚΥἹ1. 866 Τιβομοηά, “Αεσῖ. 
Ἀροβὶ. ρος. δρηοἐεροιμεμαν, ΧΧΙ. 574.). 

Ι. ἸΟΗΝ. ν. 
4. 581η, ομοιίπαῖο δηά υπτγεροηϊοά, “ςδο8 

ἃ πιᾶὴ 5ϊῃὴ5 νἹίπουῖΐ ΔΩΥ {δ ηρ Ἰοδάϊην ἴο 
τορεηΐδησθ." ὅταν τις ἁμαρτίαν ἀναισθήτως 
ἔχῃ πρὸς μετάνοιαν, 56} οΪ. Ματμαὶ, 146---2}0. 

ἘΠΊΘΏΙ115 566Π|5 ἴο δάορί {ἢ |5, Γοίοιτίην ἴὸ 
}άδ5᾽ ἐχᾶπιρὶε (5οῇο]. Μαίιῃ. (Ξ ουπιεπίυ5). 

ς, Αἴογ ἴτυὸ Κπον]οάρο οὐ Οοά, 5ἰηπίῃς 
ἀραϊηϑί {πΠῸ Ὀτοϊ ογῃοοὰ οὗ ἴῃ6 ΟΒυτγοῖ, δηὰ 
Τοϑίϑεπηρ (6 στάςο οὗ γτοσοης  δίοη. (Αὐρξι"- 
{πὸ : ““ Ῥεσοδζιπη ἔγδίγιβ δὰ πιογίεπι ρυο εϑϑρ, 
εὺπὶ Δρποηστῃ εἰ ρὸσ ρταίϊαπι Ποηπὶ 
ὨοΞίΠ [6511 Ὁ  γσα χυϊϑαιιδπὶ ορρυξηδί ἔγαΐετ- 
ηἰϊαΐοπὶ οἵ δάνογϑσιιβ ἰρϑαπὶ ργαϊ δι, 4 τὸ- 
ςοπο]δίιι5 ἐσὲ Πθο, ἐπνιἀθηῖας ἔδοῖθι}5 ἃρὸ- 
Ὀαΐυγ ἢ (αξογννατάθ, “ 5ὶ ἴῃ μᾶς ροτνεγϑίδίς 
Πηϊογιξ ἤδης νιϊλπι "). ““ Ῥοσοσδίιηιχ δυΐεπὶ ποὴ 
δὰ πιογίθιῃ δϑί δἱ αι ϑαιδπὶ ΠΟῚ α"ΜΟΓΕΡΙ ἃ 
“ναῖγε αἰϊοτπινετῖ, 5οὰ οβῆηςία ,γαίεγηηα!μ 
ἀεὈϊ4 Ρετ δἱϊδηαπὶ ἱπῆγτηϊζαῖοπὶ δηϊπι! ποη 
ΧΙ θυ τ." ὁΟρρ. Αὐρ.᾽ Τοπ. 111. Ρ. 2, 
197 (ᾳιοῖρα ὈΥ 1 0ςΚὸ)ὴ. Ααυΐηδϑ, ϑυλγεΖ.) 

6. ϑδίη ᾿ἰοδάϊηρ ἴο ἀδαίῃ δηὰ δε], 
7. ΕἸἰηΔ] ἱπηρϑηϊδησθ,. 
8. ΒΙΑϑρβοΩυ (1 5. ἰϊ. 2ς), ΟΥ ἀροϑβίδϑυ ἰὸ 

Ἰάἀοἰδίγυ. 
9. δ ἔγοπι 115 δῃοστΉ Υ ργΑΟ ΙΔ ἰῃςΟΓ- 

ΤΊ Εἰ Ὁ]6, Πκὸ παι οἵ [υἀλ5, ϑοάοπι, ἅτε. 
1ο. Ὑ|Ιον5 ὙὙΠΙΓὮ ΠΊΔΥ Ὀεὲ ΤΑ] θα Εεοἰειια,- 

ἐεαὶ. 
(α) ΦὝΤδοεο οχεορεριειίςαίε--- Ὁ Ὁ ΠΟΠὶ ΠῸ 

80] πη Ῥυδὶ!ς ργάγεῖβ ψογο πιδάθ, (πουρὴ 
Ρηναΐο ᾿πἰογοθβϑίοῃ νν85 ποῖ ἑυγθιἀἄξδη (""Α πιλη 
ἴοσῦ ὑγῇοπὶ 1Π ΘΓ ΟΟΘΘΟΓῪ ὈΓΑΥΟΓΒ οὐ ἴδε Οδυτοὶ 
ταῖξξ δὲ δυπίῃ! ᾽). Νεᾶπάεγ. Οτοὔυϑ: 
“Οἱ οὐπὶ ροοσδνοσιηΐ πποη! Ῥδσοᾶτγε ρεῖ- 
ξυηΐ, δυὶ ςοτιὰ αἰσορ᾽ πα, αυὰς ἴῃ δοοίεβι ἃ 
᾿πϑέϊζυία ἐϑῖ, 586 δι δ᾽) οοσγε ποϊυηξ,᾽ Ὀυϊ οσπι- 
ῬΑΓῸ  ΤΊπι. 1]. 2ς, 26. 

(ὁ) ΤΕ 5ἰδῖε οὗ 5ϊη ἀδβεσι δὰ Ηδῦ. χ. 28. 
40, Δηὰ τεξεττοά ἴο ὉΥ ἴπε δεοοηὰ Οοιυηςὶ! οὗ 
Νίοσα, ὁ. 6. αἴϊογ Ομυσοῦ σδηβαγο ἀδιόρθωτον 
μένειν. 80 ἴπογε “ψέγεα ἀπιοηρ ἴπῸ [εἐνὺν5 ἴὔγθο 
ἄοξτθοβ οὗ κἰη, οὗ νυῇῆϊςἢ δοῤα»εριαίδα (" ἴδοτὸ 
15 ἀθδῖῃ ") νγὰ5 ὐϊγὰ. Βρ Ν ογάξννογβ οἰϊεδ 
δοῃοείίζοη ἴο 1ῃϊ5 οἤεςῖ, βο ϑἰδίεϑ ἰβαῖ 
7οΒπ᾽5 ἰδηρυᾶρθο (1 οδῃ νυ. 16) 15 “" : 
Ἰπ Ηεῦγενν τδουρῆϊ, ἴανν, ἂπά ἰδηζυᾶζε. 
(866 δβρϑοῖδγ Γἰοκο, (ΟΠ  ὭγΥ οὐ [8|5 
ῬδοβΑρο, ΨΟ ἢδ5 ΞΡ ἢ ο τηυςἢ οὗ ἴδε πιλ5 
ἰογ!4] Ποτὲ οπηρί γε.) Ὅ5 Ὡοῖδ ΠΊΔΥ αἶοϑέ 
ἢ ἃ Ὀγίοῦ οχίγαςϊ ἔγοπι ἃ ρτοδλῖ Ἐπειι58 
ἀϊνίηθ. 

“ ΤΏ!5 ραϑϑᾶρὸ ἰοά [ον ηἰδη ἴο τεαςἢ [82] ἅ 
ὈδρίϊΖοὰ πίη 5ῃου]ὰ πενοῦ βῆ. Ηδηςεο ᾿ξ 25 
Ἰηΐοττεὰ ἴπαΐ ἰξ ἃ πιᾶπ [115 αὐνᾶυ, πὸ 15 ἰοϑὶ 
ῬωὲΣ πορς (δὲ Ηΐογοη. “δάν. 7ονἰπίδῃη.᾽ 
11Ὸ. 11. Ἴοπι. τν. Ῥατῖ ἰϊ. Ρ. 193). ϑ0πὶ 
ἃςῖθ οὗ δῆ δῖῸ 50 ἰἱῃοϊάθηξς ἴο ἴπε οοη- 
ἀϊείοη οὗ πιθὴ ἴμδὲ {86 πιᾶὴ ννῆο παῖδ οοπὶ- 
ταϊτοὰ {ποπὶ ἰ8. 51}}} πὶ τῆς πιεϊμοάς οἵ 
Ραγάοῃ. Βιυῖ ““ωπίο ἐξα! ," ἰ.ε. βϑοῦτθ στη ριὸ- 
ςοοά δεγοπά ἴδθ πηδᾶθυτοβ ἀπά Ἐςοποι οἵ 
Οὐοβρεϊῖ, απὰ ἴπ6 ὑϑυδὶ πιοϊῃοάς ἀπ ργοῦδοιι- 
[165 οὗ τερεηΐδηςθ, ΟΥ̓ ΟὈὐϑιϊπδου, οὐ ἀεβρίϑιπε 
οἴειβ οὗ ρτᾶςθ δηά πιϑδῃς οὗ ραγάοῃ. ἔογ 



Ι. ΙΟΗΝ. Ρν. 
δυκὴ ἃ πιδῆ ἰοῦ ἄοθβ ἢοΐ θποοιγαρθ ὺ5 ἴο 
ΡΙΆγ: ᾿ξ Βα Ὀ6 δυο ἢ ΟἿΣ ὈΓΑγΕΓΒ νν}}} ἀο Εϊπὶ 
τὸ γοοὰ, Βυῖϊῖ Ὀδοδυϑο ΠῸ τηᾶπῃ οδη [6}] (6 
ἰλοὶ τπηυΐδ οὐἡὁἨ ρεγοά οἵ ραγάοῃ, {πεγείογο 
δεΐρίατο Ἰοῖς τι5 ὑπάοσ ᾿ηάοδηϊῖο τγοϑίγαιηϊ δηὰ 
οδυμοη.--Ἰϑοτεΐουυ ἐποιρ ἴο τεργεϑοηξ [ἢ6 
52 οἰλίο οὗ {ὰϊπρϑ ἴῃ νΠς ἢ (6 ᾿πηροπίϊοηΐϊ 
'χτὸ ἱπιπουχο {πεπιϑοῖνοβ, γοῖ 50 ἱπάοδηϊῖς 
δηὰ οδυΐοι5 [πδὲ νγὰὲ πᾶ ποῖ Ὀ6 ἴοο ογιναγὰ 
ἴῃ ΔρρΙ γίπρ; ἴξ ἴο ῥστ οι Αγ8, ΠΟΥ ἴῃ ργεβοσὶ Ὁ 
ἴῃξ πιεξᾶϑυγος ἴο Ὠινίπο ΜΟΙΟΥ͂, ΠΟΥ ἰῃ ρδϑϑίηνς 
βηλὶ ϑεηίοσηοθ ὉὩροῦ οὖγ ὑγοΐμον Ὀεΐογε τὲ 

Ναυ Τε:1.--- Ν οὐ. ΙΝ. 

μβᾶνο ἢοατά ουῦν υἄρξο Η]Ππιϑο]  σροαῖς. ἘΥΟΓΥ 
οὶ οἵ 5 ἰδίκος ἈννδΑΥ βοπιείηρ ἔτοτῃὰ [86 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ δτάςε: Ὀυΐ [{ ἴΠ6 τοοῖ δϑίὰδ ἴπ [86 
ξτουπά, [ἢ ρΙαπί ἰ5 511}} αἰΐνθ, δῃηὰ πᾶ ὑγης 
ἕο ἔτυϊς δραίη. Βιυξ δὲ ΟὨΪΥ͂ 15 ἀεδὰ ψῆο 
βδῖἢ γον ΟΥ̓ Οοά ἔογ ἐνογ, οὐ δπίγεῖν, 

ἱ ΤῪ διοατί.") (Βίβδῃορ ὙλΥυΐογ οἡ 
« Ἀορεοηίδηςς.  δ0ο δ5ῖ1 Απιῦτοβο, ΕρἈ. 1. Σ, 
ἐς ΘΙΏΠΟΙΒ 5'η υηΐο ἀοαΐῃ, 2. 6. μα δξυδὶ, τοῖγδο-: 
ἴοΟΥΥ, Ῥεγιηδοίου5 δηὰ ᾿ποοσε δῖα 5 ΠΟΓΒ, ἴῃ 
τ πο πὶ Ἔμετε 15 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΔΗΥ͂ ΠΟρῈ Οἵ δίξῃ οὗ 
το," 

95. 



ἰὐσϑάοι (ὡοοσίςο 



11. ἸΟΗΝ. 

ϑΕΠΙΟσ Ἔτρο, οἱ 50} ]ΠἸσοῖ σγοηθα συρρείΐογεϊ χυσδπιὶ σταδίίδ ϑεηθοξυίίς. 
(5. Απιῦγοβ. “1 Ῥβδὶπι.᾽ χχχνὶ. 2ς.) 

ΙΝΤ ΚΟὈΌΟςΤΙΟΝ. 

Ι 

Ι, Το ὑοπὴ ἰ5 {86 Ερίϑεἶο δά γοββοά )-- 
Το ἃ ΟΠ γιβιίδῃ νγοπιᾶπ, Κ γτίδ. 

2. Καάθοηϑ ἔργ ἴἢ15 σοῃο]υβίοη. 

ᾺἊ 
ΗΠ. 

1. ΝΟ 5 “186 ΕἸάογ ᾽" Ξροκοη οὔ" 
(α) Τα βίγ!ς δηά Ἴοηίϊεοηϊβ ροϊηϊ ἴο δὲ 

1οδη, περαιία εἰν ἀπιὰ ρου νεῖν. 
(ὁ) Τνο σοποϊιιδίοπϑβ δάνοτϑο ἴο δὲ [μη 8 

ΔΕ Ποσἢρ Ὀοΐἢ οὗ τῃς Ἐρίϑι]ο5. δηὰ οὔ {δὲ 
Οοβρεὶ ἀγάνστ ἔγοπι 186 {{|6 οὗ ΕἸάου. 

4. Τῆὸ ππ|6 οὐ Ῥγεβογίεσ ςου]ὰ ποῖ ἢδνε 
ὑκεη λεδυπηθὰ ὈΥ Ὧῃ Αροϑίϊα. 

Αηϑννογ. 
Β. Οὐϊεςῦοη ἔγοπι Ευϑοδ 55 Ἰηϊογρτείδ- 

1. 
Ι. Αροηρ ἴῃς ἤτοι συδϑίοηβ. ΠΟ 

ΠΔίυΓΑΪΥ βιρραβϑὲ {Παιηβοῖνο5 ἴο τοδάθτβ 
οἔτῆε Ερίϑ:]ε ἂγὲ ἴῇοβα οοπηβοιίβα ψ ἢ 115 
Ορεηϊης νοτάβ, Τὸ ψῃοτη 15 1ἴῃ6 εἴτα 
Ἰπξοπθε66---ἰο ἴη6 μυχοῦ ἢ ρέλεζαΐ, ΟΥ 
ἴ0 ἃ δαγίϊεμέα» ( Ὠυτοῦ λα σομίβεα) Οὐ, 
Ἱ δά ἀτεςςοὰ ἴο δὴ ἱπάϊνιάυα], μας 15 
ΔΙ ἤδη ἢ 
Τῆς στιίοσ οὗ [ἢ6 ῥγδϑεηΐ ποῖσε ἢᾶ5 

βίον) γ, δηὰ αἰτηοϑβὶ γοὶ ασι Δ ΠΥ, σόα ἴο 
ἴηε σοῃοϊ βίο ἐπαῖ ἴῃς ϑϑοοηᾶ ἘΡρ 5116 
οἵ δὲ Το νᾶϑ δεπῖ ἴο δὴ ἱπάϊνιά αὶ 
(βπϑίίδη πνοσηδη, Κυτα᾽. ὙΤῆδ ταϊαςι- 

1 Τῆς παπιο βθοης ἴο ὃς Κυτία--- (1 Βεοαυβα, 
[4 τῆς πδπις ὕεεπ ΕἸδεῖα ἴῃς ογάοσ οὔ ἴλ6 ψοσὰβ 
ποῦ], Ῥγοθαῦγ, ἤανα Ὀδοη ἀϊβετεηῖ. (2) Βε- 
(δῦ56 ἴῃς ροκί(οη οὗ ἴῃ6 νογά Κυρία (νυ. 5) Ὀεβὶ 
᾿οπεβροη 5 ψ ἢ [Π6 ποίΐοῃ οὗ 115 Ὀεΐηρ ἃ ῬτΟρΕΓ 
Ὠλῖῆδ. (3) Βοοδυβο ἴῃ6 εἰδίοσ οὗ ἢοσ ἴο σῆοπι 
ἴδε Ἐρίβι!α ἰβ ἱηξουρεὰ 15 αἷξο βδροκεη οἵ δ {Π6 
εἶσθε ἃ5 “Ἰίης δέκ 5ἰβίεσ ᾽᾿ (τὰ τέκνα τῆς ἀδελ- 
Φηι σον τῆς ἐκλεκτῆς, ν. 123). (4) Βεοδυβε ἴῃεγε 
ὶς Διηρὶς ονϊἄάφηςς ἐμαὶ δὲ ἴῃς {ἰπ|6 ἴο νυ] ἢ τ[Π6 
ἰείιοῦ παυδὶ Ὀς τείεττοα, Κυγτία νγᾶβ ἴῃ δε ἃ5 ἃ 

ἴίοη οὗ (Π6 ραβϑᾶρὸ οὗ Ῥαρίδβ ργεϑογυθὰ ἴῃ ἢΪ5 
ΗἩϊϑἴοτυ. 

ΑὨδβννοῦ. 

Π|. 

Ιηίογεβῖ δηὰ ἱπιρογΐδμοθ οὗ (πὸ Ἰοΐζοῦ 85 
δαἀάγεβϑοα σ᾿ ἴο ἃ δγισεαη αυἱάοαυ---- 

2. ἴο δὴ ρῥεείαη «υἱάοαυ. 
3. Το ἀπ ΠΥ ἴῃ δοσερίηνς ἴπ6 ἔλεος (δῖ 

ἴῃε6 ΕΡΙ51|6 ἰ5 δά αγεβθβθοα ἴο χη ἰηάϊνιάι4] 
ὙΝΟΓΏΔη ΔΓ565 (Ο ΤΏΔΩΥ τϊηἀ5 ἔγομη ψὑ. 1ο. 

ΙΝ. 

ΑΔ γϑὶ5 οἵ [6 ϑοςοηὰ Ερ 5:16 οἵ 8: [ὁ δη. 

Υν. 

Ἐχίογηδὶ [6ϑΕἸΠΊΟΏΥ. 

ΔΏΓΠΘ Δ1|565 ρδγίὶϊγ ποηὶ τῇ 6 ψεῖρῃξς οὗ 
Δυϊ Ποῦ ἀραίμϑοί τῃϊς. Ἰητεγργείδίίοη. [ἰ 
15 οὐβϑεσνβα ὃγ Βρ γοτγάξινγογίῃ τμαὲ “ἴῃ 
ΔῊ δησιθηΐ ραϊητηρ αἵ 81 Μαγδ ἴῃ ΤΥδϑ- 
ἴενοσα δ οσηθ, Ὁ γϑί 15 ταργοβθηϊθα 85 
δητσγοηδα ψ ἢ τὴ6 ΟὨυτοὴ 45 ἴἢ6 Οὐδϑη 
οἡ Ηἰξς. ρῆς παηά, δηά ἰὴ 1 4 Ὀοοκ 
ἢ τΠ6 τννοτας ἰπϑοῦθ66---- γ οηὶ, ἘΩ͂ 
τῇεᾶ, εἴ ροηδπηὶ ἴε ἰῃ τὨγοηιπὶ πχειιπγ'.᾽ ἢ 
ΤῊΙΒ 15 τῆς τερτοϑθηίδτίοη 1ῃ Ὀϊοιοτδὶ 
ογηχ οὗ [6 Ιῃητογρτγοίδίὶοη οἵ 88 [ϑτοης ἡ, 

ΓΟΡΟΥ Ὡάτῆθ, ὙΠΊΟΝ οδη ϑοάτοςῖϊγ 6 Ξαἰὰ οὗ 
Ἰοςοῖϊα. (66 τείθογοησοα ἱπ 1ἰοῖο, " (τη πιθηῖ. 

δ. ἀϊε Βιτ. ἀεβ5 ]ομδῃη. ἢ. 35.) Κγτία ἰβ ἴῃ 
τηεδηΐηρ ἐαυϊναϊεηΐ ἴο ἴῃς (ΟΠαϊάδις δὲ ΠῚ 
(Μάρθα, ἐἰον»» Ἴνα). Ι 

1 Νεν Τοβίδμεηΐ, ΝΟ]. 11. “Οδίποὶὶς ἘΡί5116ς,᾽ 
ὈΡ- 127. 128. 

3. Αἴτοσ αυοϊϊηρ “ἀπ 6δῖ σοἰαπιθα τηθᾶ.. πα 
6ϑὲ τηδίσὶ διισβ, ἐύσεία σεπιισιοὶ δυο" ((απῖί. νἱ. 8), 
[μ4ὶ ἐδίπεσ δαάς.--- αὐ σνανε 5οῦ 1 ᾿Οἤδηπο 5 
δορί ϑιοϊδῃιν, “εξ ον εἰσεκξ, ἀοταϊηιε οἱ 1115 ο)υ5.᾽ 
ἐ Ἐρίδι, δὰ Αγρεπιοῃίδηι,, ΟΧΧΙΠ. (ΧΟΙ. εαϊ. 
Βεοηςάϊοῖ. ΟρΡΡ. Τοπι 1. 1ο53, Εαϊ. Μίρπε.) 
[Τὴῆεο “ΞΘ πορβ. Αἰμαῃδ5.᾽ μ85, Ὠονγανεσ, γράφει 

Κυρίᾳ.] 
22 
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δηά οὗ Δ ΠΥ οἰἤεῖβ, δησίθηΐ δὰ τηοάσγῃ, 
ἔτοτα ῬΟΙΩ ΟἿ6 15 ὉΠ] 1ηρ ἴο βοραζαῖσ. 
ΓὮΘ ΓΟΔΘΟΠ 8 ἴου ἃ σεϑρθοίξ] αἀἸββεηΐ ἴσοῦλ 
1ῃ15 Ἰπιογρσείδιου ἀγα ἴδ 6 [Ο] ον. 

2. 1 566Π}58 ΘΑΞΥ͂ ἴο 566 ΝὮΥ ΤΩΔΗΥ͂ 
ϑτιῖοῖβ Τπουρας [Πδιηβοῖνεβ σοηδίταϊπεα 
ἴο ἢᾶνα τϑοουῦδα ἴο δεροσγυ. (4) Τῇ 
Ῥόγβοὴ δα άγεβϑθα Ὀγζ δῖ [οδη, ἱΐ ρεύβοη 
}ϊ ΕΓ, 45 ἰοϑί ἴῃ οὈϑοιῖγ. Τὴ15 νν 858 
5 ΒΠΟΙΘ ΤΥ Ἰηαϊοαϊοὰ ὈΥ τῆς ίδεϊ τμαῖ 
ὄνεη [6 πᾶπηθ Ψὰ5 οΐ ΔΌϑο ἴον σεῖ- 
ἰαϊη. Βαῖ [Π6 ἢγϑι νεϑῖβα Ἰηϊειρσεϊθὰ οὗ 
ἃ ΨοΙηδη, Κυγτία, δηὰ ἤθσ Ἵδιη)!άγζοη, 
νου ἸτρΪῪ ἴθαῖ [ΠΟΥ ψεῖα Κηονῃ 
δῃηὰ Ἰἰονεὰ ἔασ δῃᾶ νἱάς τὩτουρῇ [Π6 
ΟΒυτοῦ, ὈΥ “ Αἱ] νψῆο Κηεν τῆς τ ἢ "." 
Α Ῥειβοῃιδοδίοῃ οὗ ἃ σμυσοῦ, οὐ οὗ [Π6 
Ομυσοῦ, ἃ5 ἃ ψουδη ὙΠῺ ΓΤΏΔΩΥ 50Ώ8, 
νου] τελονα ἴῃς ἀἰβηου!γ. (ὁ) Τῆς 
ΟὈ]εοϊίοη5 νῃϊοἢ ψέγα γαϊβεα ἀραϊηβῖ [86 
ἘΡΙ51}|6 ἴο ῬἢΠ]δηοη ἰῇ δοτὴθ απδγίοιβ 
Μ0}1 δεῦῖνε ἴο βῆδνν ΠΟῪ ὕσεν  δηὰ δ 
ἐνεγγάδυ ἴοὴθ ψΈσα ἂρί ἴο ΡῈ σοῃδϊάοτοά 
Ἰῃσςοηβιϑίθηϊ Ἱ ἢ Ἰηϑριγαϊίοη, ΤῊ ογαοὶα 
οἵ (οὰ οου]ὰ Παγάϊν σοηἀοοοεηά ἴο τῇς 
αδλιγα οὗ σοπημηοῃ ἰἰΐδ, ἴο 1ὴ6 ἰηϊογοϑίς 
οὗ ἃ 5ἷανβ, ἴο ἴῃς ἔβοϊϊηρβ δηᾶ ϑριγίτυδὶ 
ννεϊίατε οὗ ἃ Ψ] ΟΝ δηὰ ΠΟΥ ἔδπλγ. Βαϊ 
Ἔχδὶῖ ἴῃς νἱάον πο ἃ τηγϑῖὶς ἤριτε οὗ 
τῆς ΟΒυτγοῦ στηουτγηίϊηρ ἴοσ Ποῖ 1,ογὰ, δηὰ 
ἴη6 οὈ]εοϊίοη νου Ὀ6 τεπιονε ", (ὦ 
τ σογίδιηνγ σπουὰ ἀΡΡΘΑΣ δἰηριΐαῦ ἴο 
ΙΏΔΩΥ ἴπαϊ ἃ ποῖΐς ἴο ἃ ρῥτγὶναῖε ἐπεηάὰ 
5ῃοιἃ πηά 115 ρῥίδςς δπιοὴρ ἴῃς ΕΡ 51165 
Καον 8ἃ5 Οασίλοίς. (4) ΤὮς ἰδησυάᾶρσα 
οὗ ὃὲ Ῥείεγ", ΒΕΓ Ἰηἰετρσοῖοαά οὗ ἴῃ6 
ΟΒυχοῦ ἴῃ Ἐοχης οἵ οὗ ἴῃς Ομυγοὴ ἴη 
τὴ6 1Πἴ6γὰ] Βαργίου δ, τηϊρῃς βθθῦὶ ἴο 
Δβοσά δῃ δἰηχοβὶ Ἔεχδςῖ ρα }} 6] 

1 “ἐ8ὲ Τομη᾿β ϑεοοηὰ ἘρίΞι]6 ἱπηργεϑθος υς 89 
ῬΕΒΕ δἀάγεβεοοα ἴο ἃ ἐονερρερν, ἴοτ, 1 ῥτίναϊα 
(Αναν νεῖε αἰ ρτιϊβεά ΕΥ̓ “τῆς εἰεςῖ Ιδὰγ δπά ποὺ 
οἰ! άτοη,᾿ ἴῃς ΑΡροϑέῖς οουἹὰ ποῖ ανὰ εαἰά ἰῃδῖὶ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἢς, Ὀυϊ 411 [ΠΥ αἷϑο ἐμαὶ ανς κποόονῃ 
ἴῃς τῆ, "Ἰονοά {π6 σὨ]άγοη οἵ ἴῃς οἷοςῖ ομδ᾽ 
(Ὀ6]ΠἸηροτ, " ΕἸγβὲ ρὲ οὔ ἴῃς ΟΠυτοῖ,᾿ 1. χ63). 

3. Ἐορτ «ἃ Ὀεδυϊ] υϑ6 οὗ ἰἢς ἱπιᾶρε οὗ ἴῃς 
ΟΠυτοἢ 85 “ὁ νϊᾶον ἰηάεςά, αηὰ ἰΒετείοτε Ξίγοηρ 
ἱπάοεα,᾽" δες Αυρσυβίη. " Επδιγαῖ, 5. οχχχὶ. 

8 ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή, τ Ῥεῖ, ν. 13. 
4 ὅὃες Βυχίοτξ οἡ ἴδ Ξυτρο]οαὶ Ὡδπιοθ οὗ 

ἙἘοτῆς ἰδ αγ ἴο ἴῃς εν δὰ πιά ἱπ Ἰιΐβ 
41,εχ (μαϊὰ. Τα. ΒδΌΡ.᾽ 5.ν. Ὀ1 Ἴδ, πη Μ.’ 
Ἐσηδη, “1, Απίςοῆτβῖ,᾽ ρ. 36 ἀπά Ρ. 122. 

δ 866 τῆς ῥγοίουμαϊυ Ἰηιογεβιίηρ ἀϊδουκδίοη ἴῃ 
Ἰηιϊγοά. ἴο 1 Ῥεῖεσς ἰῇ [5 νοϊυμηα6. (ΕΓ. α͵50 
Βρ Νογαάβννογίη, “Νενν Τεβίδηχεηϊ, ̓  11. "Οδίμοίῖς 
Ερί5:165,᾽ ΡΡ. 68, ό9. 

6 Αποῖμογ οδ)θοίοη ἴσομι Ὁ. 10 ΝΝ}}} Ὅς οοῃ- 
βιἀοσοὰ θείου, 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

Οἱ τλε5ε οδ]εοϊίοηθ, [ἢς ἢἤγδε ὑγέϑϑθϑ 
τῆς τόσας ἴοο οἰοβεῖυ, δηᾶὰ ἀοεβς ποῖ 
Δ Κ6 βυβῆοϊεης δ᾽] ονδηςςα ἴοσ [πε εἰἊο- 
τὴς οὐγγεηῖ οὗ ϑυπρδίηυ Ὀεΐνεεθη τὰς 
Ομυτοἢ 65 ἴῃ 51 ]οἢ πη 5 ἄαγ. ΤὮς βεοοῃὰ 
Ὑ111 πᾶ ΠῸ ἱπηργαββίοη ὩΡΟῚ τηοάεπὶ 
Ομηβίαθ τπουρῆς δηὰ ἐεδεϊησ᾽. Τῆς 
τηϊτὰ 658 Ὀξεη δηβνεγεά Ὁγ Γοϊα. “1 
ὈΥ ἴῃς τοστὰ Οδίμοὶῖς ΕΡ 5165 τὸ ἃζὲ ἴο 
Ὀπαοτβίδη δροβίο]οδὶ Ἰοτίοτβ, 5δὲῖ Ῥδὺυ]}}8 
(ὁ ἀπόστολος) ΟὨΪΥ δχοοριθα, ἴῃς δθονε- 
τηρητοηεὰ αἰ Ου Υ 15 ἐπείγοὶν σοτηονυβα, 
Βιυῖΐ ἀνθ οὐ ἴῃς οἴθεσ Πγροίῃοϑβ (δῖ 
[6 δΔηοίεηῖθ. ΟΥ̓ ΊΠΔ4}Υ ρανα ἴῃ6 πᾶγησ οἱ 
Οδίμος ἴο ὯΟ δρ 5[165 θαϊ βιοἢ 85 ΨεΕτὲ 
ΤΕΔΙΥ ΘΏΟΥς 1.81) τὴς ἀϊβῆου 7 5. ποὶ 
β6ῦῖου5. [Ι͂ἢ βδοῖὴθ Ὁυσγοθοβ, ἈΡΡδγθηιγ, 
ἴῆ6 ϑεσοπά δηὰ Τῆϊα ΕΡρ ϑῖ]ο5 ψοσα ἠοῖ 
δῖ ἢτβὶ ἱποογροσαϊεὰ ἱπ ἴῃ6 ςοἸ]δοϊίοι 
οὗ Οδίδοϊις Ερίβιϊεβ. ὙνΏθη ἴπεθς 5ῃοτὶ 
Ἰεῖίοβ ᾿γόῦθ, ΒΟΟΠΟΣ ΟΥ ἰαῖο, σϑοοϊνεὰ 
ἰηἴο πὶ Το] ος ΟΠ, οδ οἵ οἵπον οὗ ἵντοὸ 
ΓΕΔΘΟῺΒ ΤΊΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη ἴκεη ἰηΐϊο δο- 
σοουηΐϊ. ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἴδε γιοῦ ποῖος πᾶν 
ἤἢανα θδθ οοπδίἀογεὰ 8ἃ5 δρρεῃάϊοθϑ οὗ 
Δοσοιῃρδηϊτηθηίβ ἴο ἴῃς ΕἸγοὶ Ερίβιο", 
ῬΟΞΒΙΌΪ ὯῸ τόσα δυϊίδοϊς ρΐδος τη ἴδ 6 
σδηοη οουἹὰ ᾿ς ἑουηά ἔογ {Πεἰγ σδηοηϊοδὶ 
Ῥταβοσνδίίοῃ, ἴδῃ υ5ῖ Ὀοϑιάς τῇς Εἰχεὶ 
ἘρΡΙ5]6; πϑοἢ διτδηρεοτηθηῖ, 85 ἴΠΕῪ 
ΜΟΙ 50 ὑτιεΐ, ἀϊὰ ποῖ 1 ἴῃς ᾿οδϑςὶ αἱΐεγ 
[ἢ6 οτίρίῃδι βρη βοδίίοη οὗ ἴῃς ἴοστι 
Οδίθο]ῖς ΕΡ᾿5:165΄. [Ιἢ τεΐδγοπος ἴο τὰς 

1 Τῆς ἴοης οὗ [μἷς ἰ5 ταῖμεν ἐχργεβϑοὰ Ὁγ Βεῶ- 
ἰ᾿ς Ῥεαυϊι] ργαῖβε οὗ ἰῃς Ν. Τ᾿ “"Αὰ τωυϊίοσεσ, 

ἸΌΕΓΤΟΒ, βεσνοϑβ, Δα οἱ εβοθηΐςος αἰτίσίτυῦ οποο δὲ 
δὰ οπγηεβ οπληΐῃο.᾽" (Οη Ηεῦ. χΙϊΐ. 34.) ἱ 
ἰηϑρίγεά ποῖς ἴο ἃ νἱάονν ἰ5 σου ἣν οὗ τῆς ἀϊοοὶρὶς 
οἵ Ηϊπι ψῆο 530 ἱεηάοεῖγ οοπδίἀετεά τῆς τυῤάσεσ᾽: 
οἰγουμπηδίδῃςεβ. (Μαῖῖς χὶϊ 42; [κε χχὶ, 4.) 
((, ποῖς ου ἴ᾿πε πιεηϊίοη οὗ ΑΡρδία ἰὰ ῬΒΙςδι. 
Ὁ. 4, Ν)οΪ. 11]. 82:. 

3 80 Ιτϑηδειι5 5665 ἴο πανὸ τοραγδοαᾶ 2 Το 
(Αἀν. Ἠξτεβ. 111. 18). ““7οδηῃος Πουχῖηὶ ἀϊς- 
ΕἸΡαΪα5 σοηβετηδὶ ἀϊσεηβ [[οἷ.. χχ. 31]. .. Εἰ ἰα 
Ἐρίἰβίοϊα 5υδ 5ἷὶς ἰεβιἱβοδῖυβ οϑὶ [τ ]08. ἱϊ. 18--- 
22]. .. Εἰ ἀϊθοίρυ! 5. 6) 5 Ἰοάπηθθ ἴῃ ῥγακάϊςῖς 
ερ᾿ϑίοἷα ἔπρετγε οο5 [Πϑογεῖῖς05} ῥσοςερίϊ, “σεκέν 
σεάύμεηίογες ἐχέογμε τε ἀμης περρξάμπε, φιιὶ περὲὶ 
ερηβίομν σε Ολγίείεσι ἐπὶ ἐαγς Ὀερεζεξέ. 
“πὸ ετέ “εὐμείον εἰ Ανμηπεολγέσέμς.: υἱήάκίξ ἐος, πέ 
2εγδαίίς φμοά οῤεγαΐέ ἐείϊε᾽ [ὦ 708. γη, 8. Εἰ 
τυζβὺβ5 ἴῃ Ἐρίϑίοϊα αἱΐ : “τυ ρεευδορτορδεῖς 
ἐχίεσυηϊ ἀς βϑουΐϊο. ΠῸπ δοὶ ἐσ ζυ," δεὰ εχ 
ΑὨΕο βίο εϑὶ [τ ]οἢ. ἱν. 1-3]. οὡ Εὔσξος ἴῃ 
Ἐρίϑίοϊα οἰδπιαὶ [τ Το. ν. 1]. [1 ν1}} ὃς οὗ- 
πλμὴ ("αὶ Ὁ. Τ0}. 7 8 ὶς οἰϊε ἃς ἔτοαι ἴδε ἔτεϊ 

Ρ΄5116-- ρογαρὲ ἔτοπι ἃ πόσο 5]ὶ ἐγ. 
Βονγενεῦ, ἔοσς ἴῃε γϑάβοῃ ἱπάϊοδλιςὰ ἐγ ἔδεις ἁ 
(ῃς ἰεχί. 

ὃ 1 ἰοκο, " (οπιτιοηῖ.᾽ Ρ. 355. 



ΤΗΕῈ ΘΕΓΟΟΝῺῸ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ἸΤΟΗΝ. 

ἰλδὶ ἀτρυϊηθηΐ οτ [η6 τηγϑίῖοδ] ἰπιεγργεῖδ- 
ἴοι ΒΡ ΤΙ ρπιίοοῖ Ὧ)ά69---“ ΤῊ 54] υἱδι! οη" 
τὸ ἴῃ6 “Ἰεοῖ Ἰδάγ᾽ (ν. 1) ἔγοτῃ Βθσ ““οἰεςοξ 
δἰϑίεγ " (υ. 13) ψ}} τῆθη Ὅς ἃ ρστεεῦηρς 
βοηΐ ἴὸ οη6 ΟΠυΓΟὺ ἴτγοῦλ Δηοῖ Ὶ ; ι5ῖ 
85 'Π 1 Ῥεῖεσ τῆς Ἰεῖῖου 15 δαἀἀτεβθοὰ δἱ 
ἴ6 ουϊδεῖ ἐκλεκτοῖς Πόντον κιτιλ. (1. 1) 
ἃηὰ οοηίδιη5 δ ἴἢ6 οἷοβε ἃ βαϊιἰδιοη 
[οπὶ ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή (ν. 13}. 
ΤῊΣ 18 ἴῃῆ6 βοἰγοηρεβῖ Ροϊηΐ τῃδὶ οδῇ Ὀ6 
Γαϊϑοα ἰοῦ ἴῃς Προ ε51:5, ἀπ ἢδ5 ὑπΠ61169- 
ὈοηΔ0]6 πεῖρῆῖ. Βυῖ ἢ 6 τηγβίοσίουβ “ογό 
οἵ δὲ Ρεῖεγῦ τῇ ἴῆ6 ραβϑᾶρθ, δηὰ ἴῃς ϑβυπι- 
Ὁ] ςἃ] οοἰουσγίηρ ἱπιρατῖοα ὈῪ ἴπ6 πνογὰ 
“ Βαδγίοη, ρα κα5 [πε ρᾶββᾶρο ἴῃ θὲ Ρεῖεὺ 
ὙΠ αἰβετοηῖ ἔσο 1Π6 5ἰταὶρῃιουναζά 
8η4 ΠΠ6γὰ] τος οὗ δῖ Τ᾿ ομη ἴῃ 5 ϑεοοῃά 
Ἐρίϑι 62 

11. 

Α ᾳυδβίίοῃ Ὡοΐ ΟὨΪΥ οὗ ρτϑαῖεσ ἱπιεγαϑῖ, 
δυῖ οἱ τιυσῃ ἄδοροῖ πηροτγίδῃος, ἃΙ565 ἃ8 
1ἴὸ ἴῃς δυῖϊμουβηρ οὗ ἴῃς ἘΡρί5116, δπὰ 15 
βυρρεκίοα Ὀγ ἴπεῸ ἢτδὶ νοσὰ5 ΜὨΙΟἢ τηθοῖ 
ἴα ἐγε οἵ τῃ6 τεδάοι--- (ὁ πρεσβύτερος). 
ΠΟ 15 ἴῃς “ ΕἸάογ "Ὁ 

1. (σα) ΤΠ βῖ)]6 δῃηὰ Ἵοηϊθηῖβ οὗ [ἢ}5 
5δο ποῖς ροΐηξ ἱγγαβίϑ Ὁ ἴο τε ρεὴ 
δηὰ ἢρατὶ οὗ ϑιὲ [οῃη---ηά [παῖ πεσαζίυεν 
δηὰ φοείυσίν. ϑοῖῶς ψογάς δα] ψι ἢ 
ἴῇ6 οἴμε Αροβίοϊ!ς ττΐετβ, δηὰ ἴῃ 8]} 

1 “Ἐριςιε5 ἴο ΟοἱοΞκοίδης αῃὰ ῬΕ]ολοη,᾿ Ὁ. 
ἢϑ ἜΤ ακο τῆς νἱενν," Ρυζθιιςοβ Βίβμορ 1ἰρὩι- 
οοἵ, “ταὶ τε Κυρία τἀ άγεΞκβεοά ἴῃ (Πς ϑεοοηά 
Ἐρίπϊε οὐ 81 ]οδπ ἰ5 βοῦς Ολωγοὰ δεν οηίεα." 
ἜΤῊς τῃοὶς ἴεποὺγ οὗ ἴῃς ΕρίΞι]ς,᾽" ἐξ ἰς βαὶϊά, 
κβροίης ἴ0 ἱτᾺΡ} 15, ἐβρεοίδ! ν τν,. 4---Ἴ 54." 
Βαὶ Ξυτεῖγ τῃ6 ΑΡροϑβιΐα τιϊρῃς με ὶ] τεὐοῖσε ἴο 
Βηὰ Ξοπ!ς οἵ ἃ ρτῖναῖς ἔποπα ̓ 5 πυπχεγουβ ΟΠ] ἀσθη 
ἩλΙΚίησ ἴῃ ἴῃς ἴσα. Απὰ ἴῃς ψαγηϊησ δραϊηβὶ 
δι ἰηρ ἀοςεῖνεῦα ἱπῖο [6 Ὠουβα ἴ5, υπᾶεν ἴῃς 
αἰσοατηκίδηςος οὐ [86 [ἴτη6, 45 βυ δ Ὁ] ἴο δῇ ἱπάϊ- 
ΥἹ 0] ἃς ἴο ἃ Ουτοῆ. ΤΆῊς νἱονν ν ΒΟ ἢ πιακος 
Κατα δὴ ἱπάϊνίάυδὶ ἰ5 ποῖ ψὶϊουϊ να] 0] 500- 
Ῥοπῖ, δηςοῖεπὶ δῃηα τποάοτῃ, ΖΦ. σ. ““ϑοηρία ἐβὶ νεσο 
δὲ σμακπάανε “δαῤγίο"έα»,,) ΟἸεπι. ΑἸεχαηὰ. 
᾿Αδυπιθτ. δὰ 11. [οδπη,᾿ ΟΡρΡ. Τοπι. 111. }. 101; 
ικὶ [ῃ6 ἐχος]]οηϊ “Θγπορίβ 5. ϑοτῖρι. (ατρυϊεὰ 
ἴο Αἰδδηδϑὶι5) οἰ ΡΥ βᾶγβ, ταύτην ὡς ΠΡ  Β τεροι 

88. 
“-- 

γράφει Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς 
θρρ. ιν. 410 (εαϊι, ΜΙβΒΕΙ: ᾿ 

Οἰδεῖ δυρυτηςηῖ ἴου ἴῃς »εγεζίεαϊ Ἰιϊεγρτεῖδ- 
ἴοη τὲ ἀετίνεἃ ποσῶι ἴῃς τερτεβεηϊαϊίοη οἵ τῃ68 
Οδματοδ ὑπάοσ ἴῃς ἤρυτα οἱ ἃ νοπιδη ἰπ (ἢ 
“ΡῬασῖον οἵ Ηοσηλδς,᾽ δηὰ ἔτοπι ἴς «δολοέμηε ἴῃ 
Μαιδᾶὶ (ἐκλεκτὴν Κυρίαν λέγει τὴν ἔν τινι 
τόσῳ ἐκκλησίαν ὡς τὴν τοῦ Κυρίου διδασκαλίαν 
ἐκριβὴ φυλάττουσα») σοπιρατεὰ νὶῖἢ ἴῃς οἷά 1116 
τρὸς Παρθένου. ὅ98:ε6 ἘΔΙΠπιΑγοτ, " [πιτοά. 

ἢ. Β, οὗ Ν, Τ᾿ (Ετ. Τυδηβῖδί. οἵ Ν᾽ δίγορεσ, 
1... 410). . 
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τῆς τάῆρε οὗ [6 δαυ] θὲ (Ὁ τϑιδη Πἴοτὰ- 
ἴατα, 416 ποῖ ἰουηὰ ἴῃ 11. [1 δηριιαρα δηά 
Ἰάθδαβ ὙΠΙΟΔ 16. ουϊδιάα τῆς Τομδηηὶς 
εἰγοῖὶς οὗ ἴῃ6 Οοβρεὶ δπὰ ΕἸγεῖ Ἐριβι16, 
16 ουϊδιάς ἴΠεῈ ϑεοοηᾷ ἘΕρΊβι]6 αἷϑο. 
“ὉΠυτοΟἢ" ἄοος ποῖ οσσυῦ. ΤῊ Ορεπης 
54] υἱδί! ἢ (Ὁ. 4) 15, ἴῃ 411 ῬσοδὈ}]}1γ.---- 
“ὁ ρτίάᾶςθ, ΠΊΘΓΟΥ, Ῥθᾶοθ, ἔσγοαι σοὰ ἴδ6 
ἘΔΊΠοΙ, δπὰ ἔἤγοιῃ 9688 ΟἸγίβῦ" "--ἰῆς 
[4}} 5116, “1οτὰ [6515 Οτιϑι,᾿" ποῖ θεϊηρ 
ἷη ἴῃ6 Οοβρεὶ οὗ ΕἸγβῖ Ερ!ϑι]6. Τῆθ 
τεδοπίηρς δρουΐ Απεοῃβῖ 15 ρθου αν ἴο 
51 [΄ὁοδη δηά ἴο ἴῃ Εἴἶγϑοὶ ΕΡρ 5116, πα νὰ 8 
Θοροοία γ πεεάεά τὴ {π6 Οἤυτο 65 οὔ Αβια 
Μιηοσ,. ὍΤῇῃδ τοῦ οὗ [ἢ]5 ΕΡΊ 5116 βᾶγϑ8 
ὙΠ ΠΟΙ --- “115 15 ᾿μδὺ ϑοοῖνοῦ δὰ 
ὑμδὺ ΑπΟο τίβυ" "ἢ Μυςἢ τροζε σοηνίηο- 
ἴῃρ τἸῃδῃ ἴῃ6 ΠΊΔΩΥ 51} τ 1165 οὗ 5Ξ1}]6 15 
της οσοηϑίδηϊ τείογεῃςς ἴο ἴῃς ΕἸτϑὶ ΕΡΊ 5116. 
ΗἸρὮ ἀρονα 411 ἴῃη6 Ῥαᾷῖῃ8 ὈὉγ ἡ ῇϊοῆ τηδῖ 
ΕΡΙ51|6 Ἰοὰ 115 τεδάθιβ ὙΕΙ͂ ἩΨΑΓΠΛΙΏρΡΞ 
δραϊηβὶ [ἢ “λγέες Ἔβρθοῖαὶ ἀδηρσοῖβ οὗ ἴῃς 
τἰπι6 δηὰ ρἷδοθ. (1) Τῆς ἀδηρεγ οὗ ἀθηγ- 
ἴὴρ ἴῃ6 ἴσὰς (Πγβῖ; τῆ Ρδγ] οὗὨ Ἰοβίπσ 
ΟΠτϑι, δηα σοά νι Η!π|---ἰοῦ ἢς ψῆο 
δ5 ποὶ (ῇγιϑὶ μᾶ5 ποῖ ἀοά. (2) Τῇθ 
ἄδηρεῦ οὗ (Α1]ἔἰππρ ᾿ῃ ἴπι6 ἴον ἴο ἴΠ6 
Ὀτεΐῆγεη. (3) Τὴθ ἀδηροσ οὗ ποῖ οῦ- 
βεσνίηρ (ἢ χιϑ 5 σοτητηδηαπηθηΐῖβ. ΕΕΤΥῪ 
Ομ πβιίδη ψδηϊεά ἴο ἢάνα ἴῃ656 ἴῃτες στεδῖ 
ΟΔΙΑ ΙΔ] νναγη ρ8 ΠΟΙ ΒΙΔΉΓΥ αἵ ἢδηα, οἢ- 
τανε ὉΡοη ἢϊ5 πεατῖ, Ηδ νδηϊεα ἴο 6 
Δ0]6 ἴο 54 ἴο ὮΙ ΠΊ56 ΒΟ 6 5ῃοσῖ, 5ῇδτρ 
δισσὰ ἀραϊηβδῖ ἴη6 ζλγέξ Ρ6 1115 οὗ ἴῃ 6 
ἴη6. Ῥτδθοίβεϊγτῃε 58τη6 ζλγές ἀδηογ5 Δ,Θ 
Ῥιεβδθηϊθά ἴο ὰβ8 ἴῃ ἴδ6 ϑεοοηᾶ Ἐριβῖϊα 
ὌΡΟΙ ἃ ὨΔΙΤΟΥ͂ΕΓ σδῆνᾶϑ, δΔηα ἱῃ ἃ ΠΊΟΤΕ 
σΟΏςΪ56 ἔογηη. Τῆς (το δῖε 15 σοι ρτεϑβθα 
Ἰηΐο 4 ἰεαῆει, Ηδπος [ἢς Ἔβρδοῖαὶ να]ὰθ 
οὗ τῆς ϑεοοηὰ Ερ ϑιῖϊθ. Ἐδϑὶν εορ᾿εὰ 
δηὰ τοιῃοιηροῖοά, τ μὰ ναί ἔτοπι 
βΒροῖ ἴο 5ροῖ, ἴγοῦχ ΟὟ ἴο αἰτγ, ἔγοπι 
ΟΠυτοῦ ἴο Ομυσοῦ [τ νγὰ5 τεσορηϊζΖεὰ 85 
Οαήλοίέε ἴὰ ΟΠ 56 πη565 οὗ ἴῃς ποτά---ἰῃ 
ἰῖ5 ἀπίνοτϑαὶ εἰτοι Δίου, δηᾷ ἴῃ 115 οἰδίτη 
ἴο υπΐϊνοῖϑαὶ δοοδρίαποδ 845 ἢανὶηρ ΠΟΠῚΘ 
ἔγοσῃ δὴ Αροϑβίϊε 5 ῃαπᾶ, Τὸ δρρὶν ἴῃ 6 
ἰδησυαρε οὗ [η6 τἰτ6, 11 νγὰ58 6]: τμαϊ ἴῃς 
οδῖμοσ, 518}} δ5 1ἴ 15, βδα ἀγορρεά ἔτοπὶ 

1 ῷρςα. Τιςοπεοηάδοτί, “Νον. Τεβίασημ. Οτος. 
}»: ἌΜογα, 431 (οαϊῖ. 7, 1850). 

Ὁ ὁ πλάνος καὶ ὁ ᾿Αντίχριστος, 2 Τοἢη Ὁ. 7. 
ΤΉ ἴδοιτο πλάνος, πάθεα, ἰ5 ποῖ Ἂχοϊυβίνεϊν 
Τοπαππηὶς (οί. Μαῖϊ. χχνὶϊ. 63; 2 (οτγ. νἱ. 8), ποῦ 
[6 κίἰμάτοα γνογὺῦ δηὰ κυδεϊδηϊινο, Ὀὰϊ τἢς νου 
αἱ ἰοαϑὶ ἰ5 ἃ ἰανουτὶῖς ἢ 81 Τ]οδη (1 οὁδῃ νἱῖ. 1, 

47:1 1 ]οδὴ 1. 8, 11. 26, 111. 7, ἦν. 6 (πλάνη). ΤῊς 
γοτὺ ἰς ἰουηὰ ἴῃ εἰρλξ ρ᾽αςεβ οὗ ἴῃ6 “4“2οεαγῥοε). 
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[Π6 βαρὶεἶβ ψηρ. Ηδτα δῖα 115 ζλγέξ 
14} Ἰ5πλδ ἢ 58---(1) Αμψαϊηβῖ (Π6 Ρ6Π] οὗ Ἰοβίης 
Ομηβῖ, δηὰ ἰοβδίῃρ σοά νὰ Ηϊ. 
““ Μδηγν ἀεοείνοιβ γα βόηθα οὐ 1ηἴο (ἢ 6 
τοῦτα, ἴοθα ννῆο οοητηθα 1 ποῖ σοη- 
[οβϑίηρ 65ὺ5 ΟΠσϑὶ σομπληρ ἴῃ ἘΕἸ65ἢ, 
ΤῊΙ5 15 ἴῃς Παοεῖνεγ δηὰ ἴῃς ΑΠΠΟ σι, 
Ἐνεγυ οπα ἰεδάϊηρ ἐοτπιναγτά δηᾶ δρϊάϊηρ 
ποῖ ἴῃ ἴῃ6 ἀοοσίπης ΜΏΪΟΝ 15 ΟΠ τ βι 5, 
βαῖῃ ποῖ σοά. δ ἴπαϊ δοϊάθίῃ τὴ τἴῃ6 
ἀοςίτπα, ἢ6 Παῖΐῃ Ὀοϊῃ (ἢς Εδῖμοσ δηὰ 
τῃ6 ϑοη " (2 ] οὔῃ σζ. 7, 9). (2) Αραϊῃβι 
τὴ6 γεῈη] οὗ Ἰοβίῃρ πιὰ ἴονα οἵ ἴῃ8 
Ὀγοίῆσχοη. “Νοῖ ἂἃ5 1ἴῃπουρῇ 1 ντοῖθ ἃ 
ΘΝ σοϊμῃτηδηστηθηΐ πηΐο ἴμ66, Ὀμὲ (ἢδΐ 
ΜὨΙΟΣ νὰ δὰ ἔγοιῃ ἴῃ6 Ὀδρηπιηρ, ἰΠαϊ 
6 Ιονθ οὔβ δηοίμεγ᾽" (νυ. 5). (3) Αραϊηβῖ 
[ῃ6 Ρ6ΠΙ οὗ οεδαβίης ἴο οὔβογενα (ἢ τϑι 5 
σοτητηδησπηθηῖ. “Απηά [ἢ18 15 ἰονα, ἴῃαΐϊ 
ν 6 ψΑ]κ αἴτοι Η!5 σοπητηδηἀτηθηΐβ. ΤῊΙ9 
15 ([η6 σοϊητηδπατζηρηϊ, [Πδΐ, ἃ5 γε ἢᾶανα 
᾿ρασὰ ἔστοτῃ ἴῃς Ὀδριηηϊηρ, γε 5Βῃου]α γα ὶκ 
ἴῃ 1 (0. 6. ΤῊ 5ἴ}]ε δῃὰ οοηϊεῃῖβ οὗ 
ἴῃς ϑεοοπὰ Ἐρί5116 οὗ 51 ]οἤῃ, ννὲ ἸΏΑΥ 
οοηδαάδημ])γ σοηοϊυάθ, ΘΔ τ15 ὑΔοΚ ἴο δῖ 
Τοδη ἴῃς Αροβί]α 85 15 διιῃου. 

(ὁ) ΤῊΣ τ|116 οὗ πρεσβύτερος, αοϑυτηρά 
ὈΥ ἴῃ6 νϊοσ οὗ ἴπ656 ἴνο δῃοτῖ Ἰεζ[ο β 
(Σ Τοῇῃ 1; 343 ]7]οῇὴ 1), ἰεδᾶάς υ5, 
Ὠονγανοσ, 1Ἰηἴο ἃ ΟΟΠΙΊΓΟΝΕΙΘΥ οὗ τυ. ἢ 
᾿ηρογίδηος ἴῃ 15 Ὀρασίηρ ὕροὴ ἴῃς δυ- 
[ΠοΥβἢρ οὗ ἴΠ6 ἀοβρεὶ δηά ἴμε ΕἸγχϑῖ 
ἘΡ᾿516, ν]] ἢ ἤᾶνα αἰνγαγβ Ὀδθη δἱτ- 
Ῥυϊεὰ ἴο ἴῃ6 Ὀεϊονεα ἀϊδοῖρὶθ. Ὅὕνο 
ΠΟΠΟΪ 5:05 δῖ6 σοηβα θη τηδὶπἰδϊηδὰ 
ΌὈΥ ΙΏΔΩΥ πιοάδγῃ οὐο5. (4) 1 ἰ5 
δον, ᾿πμάἀθρα, ἐπαξ ἰἢ6 ϑοοοπὰ δπά 
Τριγά ἘΡίβι]65. οὗ ]οῆῃ ἂῖὰὲ ἴτοτη οἠς 
Πδηά, δηὰ μάαξ ἴῃς Βαηά οὗ ἴΠ6 ψΠῖου οὗ 
τὴἢ6 ἔουτῃ (ὐοθρ6ὶ δηά οὗ ἴδε ΕἸἰγεῖ 
Εριϑῖῖς. Βυῖ τῇς Νενν Τοβίδπιθηῖ, κα 5 
υὐρεά, ρῖνεβ 15 Ομ οἶδα ἱηαϊςδίίοη οὗ 
τὴ)6 δυΐμοῦβ ροβιοη, ννῃϊοἢ οβεοσίυλ!]ν 
ΘΧοϊάα5 ἴη6 βιυρροβιίοῃ [μα 6 οδη 
ἢανα Ὀδεὴ δὴ ἀροβῖῖθσ. Ἐὸσ ἴῇῆς νυσῖῖεσ 
οὗ ἴη6 ϑοοοηά δηὰ Τηϊγά Ἐρὶβ5ι165, ψῇο 
5 ὉΠ ΘΠΙΔΌΪν [86 βάτηθ ἢ ἴῃ6 δυῖθοῦ 
οὗ ἴπε6 ἵνο οἴμου ρτεαῖ Ποἤδηηὶς γΟσΚ5, 
ἔψΙΟΘ. 04115 ὨΙπΊβε]Γ ὁ πρεσβύτερος. Βυὶ 
[Π6 {π|6, 1 5 ἃ σοπμηθοῖοη, σΔη ΟὨΪΥ 
ἀεϑιρηαία ἴδε οἶδοίαὶ ῥγεβγίεσ, (Π6 
ΤΩ Πἰϑίοσ οὐ ἃ ῥαγῇοι δῦ ΟΠυσοῆ, δπά 
σδηηοῖ ῬΟΒΒΙΟΙΥ πᾶν Ὀδθη δβϑυσηθα ὈΥ 
δὴ ΑΡοϑβίῖ8β. (Β) Τῇ βοδηΐν ἐγαζηθηῖϑβ 
οἵ εςοϊοϑίαϑίςαὶ Πἰβίοσυ ἤᾶνα ὑγοβεγνϑά 
15 ΟΥα ρᾶρε τη ὉΥ Ῥαρίαβ, ὮΙ Οἢ 
ΘΩΔΌΪΕ5 ιι5 ἴο ἰάθη (6 τεῖος οὗ [ἢ6 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Οοϑρεοὶ δηὰ τ ἴἥγεα Ἐρίξιϊες. πιὰ τὰς 
ῬΙΟΘΌΥΟΙ Ιοθ δροϊκεὴ οὗ ἈὈΥ ἴδδὶ 
ὙΤΙΟΓ, 

(Α) ἴτ 15 ἴο θὲ οὐβεσνθά, Ὠονενεῖ, 
[πᾶὶ ομθ Ἔδχργοϑϑίοῃ υὑϑεὰ Ὁγ ὅ8ι Ρείετ' 
ΡῬτοβδθηῖβ ἃ ρᾶγα]]ε] ἴο ἴῃς ἰδηρυάσε οἵ 
δὲ Τοῦ (2 [Ομ τ. α; 3 ]οδηῃ ψ. 1} 
δνεῃ 1 νψγὲ ἃτα σοιρεὶ]οὰ ἴο υπάοτϑιληὰ 
ὈΥ ἴἰ τὰς οὔῆοϊαὶ τε ἴογ [6 ΟΓΥΟΙΠΔΙΥ 
ΤΩΪἰβῖο οὗ ἃ (μυτοῦ, ΜὨΙΟἢ ϑδοιηβ πονυ- 
νοῦ ἴο 6 πη} 1 Κοὶγ ᾿ἢ 115 οαβθε, 1 δι 
7οἢη ο4}15 Ὠἰγηβο “τὰς Ργεβθγίε," 5: 
Ῥεῖευ δά άγθθβδος (Π6 ργεβυγίειβ ἃ5 “ἴῃ8 
[6] ον - ΡΓεβΌγίοσ," ὍΠΗ τΔΥ σοηδαθηι 
Ὅς τηδἰπἰδίηςα, ἴῃ 5ριῖ6 οὗ ἴῃς ἀουδι 
ΏΙΟΝ μ845 Ὀδδη τἤσγονγῃ Ὁροη [ἂς ἰηΐοι- 
Ῥτγείδιου ὈΥ ἴθς δγρυϊηθηῖς οὗ Οτοῦιυ. 
ΠῚ 1ἴ 15 ὩδοθββασΥ ἤθη ἴο ΞΌΡΡοβε [δαὶ 
[ῃ6 ψοχὰ ῬγεβΌγζοσ ἴῃ [Π15 υΪαες 15 ἴδον» 
ποδὶ δηὰ οὔξϊοῖαὶ (ν Ὡ] ἢ ἈΡΡΘΑΓΘ. τηοτε 
ἴλη ἀουθ} 25 νὰ ρτοςβεα ἴο 5365)» 
1 του α ἠοῖ, τποτοίοσο, ἕο ον δαὶ δὴ 
Αροβῆὶα οοιὰ ποῖ δρΡΪγν 18 ἴο Ὠλπλβο 

(Β) νγ»͵μαῖενεσ ἴῃς ψογαὰ σΣηΔΥ τηελῃ, 
ἴῃ [86 ἴδιμοιβ ραβϑϑᾶρεὲ ρσεϑενεῦ ὉΥ 
ἘΒοθ 5 ̓  ῬΑΡΙΔ5 ΔΡΡΑΓΘΏΤΥ δϑϑῖρτιϑ ἴῃς 
(π|6 ἴο ϑϑνεῖαὶ οἵἴδεσ Αροϑίῖθβ Ὀγ ἴἰῃ- 
[εσθῆσθ. [11 πόουἹά βδεεπὶ τηοσα ἴδπδη 
ΡῬτόθ40]6 τηαἴ Ὀγ τῆς. Ῥτγεβυγίοσ ]οἢη ἢς 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἰπάϊοδῖε5 ἴῃ6 Αροϑβιὶς ὅ8ὲ 7οδη ἃ 
βεςοηῃᾶ {π|ε΄. Απὰ Ῥαδρίδϑ τη θπι ΟΝ ἢΠΙΠῚ 

1 πχρεσβυτέρονς τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμ 
πρεσβύτερος, τ Ῥεῖ. ν. 1. 

3 εἰ δέ που καὶ παρηκολονθηκώς τις τοῖς πρεσ- 
βυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσ ἀνέκρισον 
λόγου:---τέ Ανδρέας ἣ τί Πέτρος εἶπεν" ἢ τί Φίλιτ- 
ποι ἢ τί Θωμᾶς, ἣ Ἰάκωβος" ἢ τί Ἰωάννης, ἢ 
Ματθαῖος, ἢ τὶς ἕτερος τῶν τοῦ Ἀυρίου μαθητῶν» 
ἅ τε ᾿Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος ᾿[ωάννης, οἱ τον 
Κυρίου μαθηταὶ λέγουσιν. (Ῥαρὶα5 δραὰ Επεερ. 
“Ηϊι. Ἐςς].᾽ 1,10. 111. σδΡ. ]1. ὅ8ὲες αἷϑο Κου(, 
“Ἐε 4. 5.᾽ Τοπι. 1. 8, αῃὰ ποῖεϑ8, ΡΌ. 21--24). 

8 ἘΝΕΙΥ οὴς πο 8ᾶ5 Ἰοοκεά ἱἰηΐο {πὲ οομο- 
ὙΕΙΞΥ οὗ οουζθε Κηονβ ἴπαὶ ΕἘυβοῦϊαβ ἀγὰνβ ἃ 
ἀϊβετγεηϊ ἱπέεσεηςς, ἴμδὶ ἢῈ 1ὰγϑ5 βίγεββ προῦ (᾿ξ 
ἴαοι τἰῃαὶ Ῥαρίας ““οουηῖς ΟΠ ̓5 πδπὶς ἰν)ΓῈ 
ονογ᾽᾽ (δὶς καταριθμοῦντι αὐτῷ τὸ ᾿Ιωάννον ὅνομα). 
“Αποῖδοῦ ἢ Ῥαρίας πιθη!]οὴ5 τ Τἢ ἴθοβς ΠΟ 
816 ποῖ οὗ ἴΠ6 πυμῖῦεσ οὗ ἴδε Αροξῖϊεβ, ρἰδοίηρ 
Ατίβίϊοη Ὀείοτε [5 [οΒη, δῃὰ βίυ]πρ Ὠϊπὶ ρΓέδ- 
Ὀγίεσ. Τυ5 ΕΥ̓ ἴπεβὲ (Πίηρϑ ονϊάςησε 15 ρίνεῃ 
ἴο ἴπε ἐπ οἱ ἴδε βίουυ δαὶ ἴννο οὗ [δε ϑδπγὲ 
πᾶτης ᾿ἰνεὰ ἰὴ Αδβία Μίμοσ, δἀπὰ [μαὶ ἴδε ἵποὸ 
δανε ἴοσὰρβ ἴῃ Ερἤαβυβ, αμὰ παϊ εας ἰοπιὸ 15 
οΔ]1εἀ ἴο τι ἷς ἄδυ ἴῃς ἰὴ οὗ [οῖη. Τὸ ἡ οὶ 
βἰδίοιηθῃίβ ἴὰ 15 νν6 1} ἴο δἰϊεπά. Ἐὸοσ ἰΐ ἰδ ῥτὸ- 
Ῥ4Ὁ]6 [παΐ [ἢ Ξεςοηά--- βοτὴς ν»}}} ηοῖ δᾶνε (μὲ 
τὰς ἢτοῖ---θῈ μ6] ἃ της Ἐδνεϊδιϊοη τυ Ὡς ἢ σοας υπάοῦ 
ἴῃς παπια οἵ ]οπη.᾽" ὙὉῇς αυςοοῃδΌ ας ἙΠδγδοίετ 
οἵ ἴμεβε ἰπίεσεποες οὔ Ευβεῦίυβ ἢδ5 δε μεὶϊ 
5βενῃ ΟΥ̓ Εἰρρεηθδοῖῦ, “Ιἰεὺ. 7επα᾽ (Ετεηο 
ΤτΔη5]. ΡΡ. 59, 60)- 



ΤΗΕ ΘΕΟΟΝῺῸ ΕΡΙΘΤΙΕ ῸΟΕ ]ΟΗΝ. 

πιὰ δὶς δεεσιδυΐο, οἵ θοοδυδβο ἴῃ βοοομὰ 
[οδὰ ἰ5 ἃ ἀϊδεγεπῖ ρεβοῃ ἴτοτῃ ἴ86 ἢγξῖ, 
δυὶ δεοδυθα 6 τγῖϑῆες ἴο ᾿ἰηάϊσαῖς [6 
πο ἀ ἤεγεν τοαγς ἰὼ ΜὨϊοἢ Ὠς οδίαϊηδά 
ἴδο ἱπέοπηιδίίοη τῆς ἢ ἢδ 50 τη οἢ ΤΓΟ- 
[οτοὰ, “ἄοτὰ ἴα νη δηὰ δϑιϊάϊηρς 
γοίος " οὗὨ τῆδῷ ἴο ἴδε 1655 υἱν] ἃ πδιτὰ- 
ὕνε οἱ Ὀοοκο᾽. [ἢ ἴῃε ἢγβὶ ρίδοθ, ἢ6 
ἀτον ἢἰς ἱπίοπηδίοη ἴτοπλ ἴθοϑα ΨἼΟ 
᾿λὰ τῃειηςοῖνες ἐο]ονοά τἢς ἘΠά618--- 
ἴβοςς ΕἸάοῖς Ὀείηρ Απάγον, δίεγ, 
ΡΒ, ΤΒοσαδς, [ἀπιε5, 1 ομη, Μαῖδεν, 
ἐς. ἰῆς Αροςῖῖϊεβ. [Ι͂π τῃ6 βοοοῃὰ ῥΐδοβ, 
Ῥαρίᾶς ΘΙ ηΚ8 Ὠπιβεῖ οὗ τῆς 511} 
ΠΆΓΟΥ ΔΌΡΓΟΔΟὮΝ ἴο ἴπε πογάβ δηά ἀεεὰς 
οἵ [655 ψΒΙΟΝ Βα παὰ δη]ογεά, δηά 
ὨΔΠ|69 ἴὋπο δοῖυ δὶ] αἰςοῖρ 68 οὗ ἴ6 1ογὰ 
τ τῆοπι ἢ6 Πιδα διπηβεὶζ οοηνεῖβαά. 
Εἰϑὶ 6 ρίδοος Ασβϑουη, νὮΟ νγᾶβ 5: ΠΡ ΪΥ 
οὴα οἵ [6 δεῖυὶ ἀϊϑοῖρὶες οἱ 7655; 
ἴβεη ἢ6 Τοβοσνοβ ἕο ἴῃ ͵δϑῖ ρΐδοθ, ἔοσ 
ἴθ σονψῃ δηά οἰϊιηαχ οὗ νι 65565, ΟἿ 6 
ἈΠῸ ᾿Ξ ποῖ ΤΊ ΘΓΟΙΥ ἃ ἀπο ρα οὗ 6505, 
δαῖ [ἂς ΑΡοΞίὶς (ὁ πρεσβύτερος) ]ομη".--- 
“Τῆς ΕἸάοτ," ἴδῃ, δὲ τὴς Ὀεσιπηίηρ οὗ 
ΟἿἹ ΕΡΙ51:16 εἰρῃδεβ τῇς δροὰ Αροβίϊβ 
πὸ δαὰά 566ὴ 7655, ἴπΠ6 οἰάεβι οὗ 
ἴοθο τῇο μβαά σναῖϊκοὰ σὰ τῆς 1, οτὰ, 
ἴδε οης Ἔχ β!ηρ τεργεβοηϊδῖιναε οὗ ΒοΙΪοΣ 
ἄλγε ληά ἃ τηοσε ἑδνουγοὰ ζεποσδίίοῃ. 

ἰδῖίδη τί γορσεβεηῖς δὲ [οῇη ἴῃ ἴδ 6 
κα Ὑ οὗ γουῖῃ. [Ιἢ τπ686 ἴτχο ΕΡΊ 5.165, 
πηϊΐϊεη πὴ ἃ ἔδεῦϊα δαπὰ μοῦ 
ϑ0δῺ5 ἴ0 βῃχιηἰς ἔγοη [6 Θχοσθοῃ οὗ 
ἀϊρρίησ ἴ6 ρεῶ ἐπ ἱπκ᾽, νὰ 5εῈὲ ἴδε 
δεδιτγ οὗ οἷά ασθ. Βοῖίδι τεργεβεηιδίοῃβ 
ἅτ ἴπ|6. ὃὲ ἢ 15 αὐεῦ γουηρ δηά 

ἱ οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ὦφε- 
γῶν ὑπελάμβαν ἐν 
μέροῦσης (ἀρ. Ἀού(Β, “ Βεὶ. 8ς. Το. 1. Ρ. 8). 

κί ἱκῤγὰ. ΜΆΥ Ὑδὰ τοὶ 5ε6 (ὃς νυἱνίάπεϑς οὗ ἃ 
ῬΙεδεηῖ Ῥειξοηδὶ σϑοο]]δοῖῖου ἰῇ ἴῃς Ῥτγεβεηϊ 
(έγουσυ) δ ἉΒαὶ ἢς δπα5 δεασὰ βεοοη- δβαηπά 
δείσπρε ἴο τὰς β ἴο ἰλε ἀαγε ψῃςπ ᾿ς υ56α ἴο 
ἸθΠαιΓε---ν δι ἣς 15 ρεγρείσδ!γΥ ΠἸοαηρ ᾽5 ἴῃ υἢ- 
ἀγιὰρ δοοεπὶ οἵ Απϑοίίοη δπὰ οἵ ϑ8ὲ ]ομη [ἢς 
λροεῖὶε---ἰὰς τηϊπρε οι [ΠΕΥ ἄτα Ἔνεῖ βαγίηρ 
Ὁ δίπι, (ὅ6ς Βίεμορ Ιἱρδείοοι ἰπ τὰς " Οοαπίεῃι- 
ΚΑΠ Ἀενίεν, μ2 σωῤγα.) 
, ἡ ἶς ἔδετε ποῖ βουμειίηρ κἰρειίβοιηί οὗ οἱά ἂρὸ 
8 (ἢ ἵτο ράβδος, 1 [οῆπ σ. 11, 3 [οδὴ τ. 13} 
Τῆς δυίμοσ οἵ (5 ποΐς ἰς ἱγγεβίβι Οἱ τεταϊπά θά 
οἴ λη ἱπίοσνίενν ὑγι ἢ ἃ ἀἰκισυϊςμοὰ αἱρ]οτηδει 
ἃ (εν πεεῖςς θείοσε εἰς ἀδαίῃ, αἱ ἀπ᾿ ἂρ ὨεδυΪν 89 
λἀγληςεά ἃς (ῃλί οἵ 51 ]ζοβη. Ης Κίπα!Υ ἱγδλοδὰ ἃ 
ἰετα Ἰίπος αἱ ἔνε πτίτοτ᾽ 5 τεχαεβῖ, τ ἃ ρεηες πὰ 
οὐατίξοιις Σπιὶϊς, ἀϑἰκίηρ ἴο ἢᾶνς ἢί58 ρεὴ αἀϊρρεά 
ἸΔ Ἰὰς ἰηϊς, γιὰ δὴ οὐεσναϊίοη ἴο ἴῃς εῇδοῖ (μδὲ 
ἐσεῦ [δὶ θεοοῖαςς δ Ἔχοσιίο ἴοσ δη οἱὰ σηδῃ."" 

359 

ΕΟ οἷά, ὝΠοβα ΟἿΪ ψῆο ἴπ γουτῆ 
ἮὮδνα βοιῃείπιηρ οὗ ἴῃς οαἰπὶ δηα ΡυΓ 
οὗ οΪὰ ἀζε σδιτὺ Ἰηπῖο {πεῖν οἱ αρὲ ϑοϊηθ- 
της οὗ (Π6 ἦτε δηὰ ἔγοβῆῃθββ οὗ γου ἢ, 

Ὗνε οοποϊαάς τας ἴῃ ϑεςοπα ΕΡ15116 
οὗ ὅὲ Τῇ οοπιεβ ἔγοτῃι ἴῆ6 Αροβίϊθ, δηά 
5 δἀ ἀτεββδά ἴο δὴ ᾿πάϊν! δὶ, 

1Π]|. 

:. ὙΠ σοποϊυδβίοη [παῖ [15 {ΠῚ} ΑΡοϑ- 
1ο] 1.8] Ἰοτίοτ 15 αὐ ἀγεββεά ἴο δὴ ἱπάϊνι δ], 
ἃ οϊηδΔῃ, ἃ νἱἀοποα σοῖο σ, δθοῖη8 ἴὸ 
εἰν ἰὶ ἃ ἄδερεσ ἱπίεσεδι, ΤῈ ρτεδῖ 
αυεδαηῃ δρουϊΐ ΔΥ τοὶ ιρίοη 15 τοΐ 
ὙΠΟΙΠΟΙ 1 18 σΑρΑὉ]6 οὗ τηδκίησ σοη- 
νεσίβ ἴῃ ἃ βηρὶα ρεηοσαίίοη. (δὴ ἱΐ 
του] δηὰ ἰηῆυεησοα ἴλοβ86 σοηνεσῖς ἴο 
τῆς Ἰἰαῖα δνθηϊὴρ οὗ ἃ ρτγοϊοηρεὰ Πἴεὴ 
Οδὴ ἰδ οοϊηπ)λυπίοδίς 18 ΡΟΥΘΙ τπηάϊ- 
ΤΑΙ ΠἰϑῃΘα ἴο ἃ δεςοῃά ρεποιδοηΡ ὅδῃ 
ἴ βῃὰ 1193 γγΑΥ ἱπῖο ἴδε 16 οὗ [λ6 ἔδυ γὴ 
ΤῊΙ5 ΕΡΊϑεῖῈ δῆσγεβ ἴ86 απεδίίοη δὲ ἃ 
Ἰλῖες ἀδίε ἴδῃ δ ΟΙΔΕΙ Ῥατγῖ οὗ [86 
Νεν Ταεβίδιηθηῖ, δηὰ τἢ15 ΞΌΡΡ]165 τ ῆδῖ 
6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ πα εἰβενῆεσο. Τὴ 8Ὁ- 
86 006 ΟἔἙ 8}} τεΐέεσσεηςβ ἴο Κι γτία᾽ 5 Πυϑραηάᾶ 
τοῖο 5 05 οοδοϊυάς ἴῃ 5ὴ6 νυᾶϑ ἃ ψ] ἀοΥ. 
τ τουἹὰ ἀρρεᾶσ τῃδὲ 58ῆ6 ἢδᾶ ἢοῖ δά 
ἀδυρῃΐοτβ, οσ δ ᾿ἰοαδῖ ἀϊὰ Ὡοΐ ρβοββθβ55 
ἴμοτι πον ὗ; Ὀυῖ 5ῆ6 Πδά 508, ΡΓΟΡΔΒΙγ 
ΤΩΔΏΥ, ἃ 4}}] ενεηΐϊβ ἴὔσγεθ δἱ ἰβαβις, 
Ὅροι ἴῃεβε 508 ἴῆ6 Οοβρεὶ ἢαά Ιαἱὰ 
16 δἴτοηρ ρτᾶβρ οἵ 115 ρυπῖγ. ὙΠΟΙ͂Ρ 16 
δά τἰουοπμοα τῆς σοηῖτα οὗ Ττυῆ, δηὰ 
ἔτοπὶ 1 ἀεβογι θεὰ τῆς ρεγΐδοϊ αοἰγοῖα οὗ 
1ονθ. ϑῖ Τοῆη ἐουηά τπδπὶ τηδϊκηρ 
τ εἰς σοπιπυουβ 16 - νᾶ} ἢ Ἰη [6 ΡΠ ΘΥΘ 
οἴ ἃ ἢ ἩΏΙΟ. χὰ ποΐ ΟἿΪΥῪ βρεουΐα- 
εἶνε ; ἔοτ ἴΠῸῚ ψῆο διά Ἰοκῖ οηδ δαυίῃ]Υ 
Ρᾶγεηὶ Κορί ἜἼνοσ ἰῇ (ῃ6 ρδίῃῃ: ἱπαϊοδιθὰ 
ΌΥ ἃ σομῃητηδηά σοτηϊηρ ἔσο ἴῃ6 Ἑδιμογὸ, 
δηὰ τϑοοϊινθὰ ὉΥ δ}} Ηἰβ οι άσθη. [Ι͂η 
1ῖ5 τηδίῃ Ῥασιουΐασϑ, [Π 6 πδίυγαὶ ᾿ΠέΘγΘἤ 68 
ἔτοτῃ ἴῃς Ερί5:16 σου] σοτγοϑροηα νι ἢ 
[86 Ὠἰδίοῦολὶ ἰτδάϊοη οὗ τῃ6 [6 οὗ 8. 
]οῆη, 1185 σοϊε ἴοῃθ, δηὰ (τῆς π᾿ οὗ 
“16 Αποϊθης οὐ “ΕἸ τ" (ὁ πρεσβύτερος) 
Ἰηἀϊοαῖε (6 ττιζοτ 5 οἱά ἀρθὸ, ἘσυδΙν 

Δ γοῖς τέκνοις αὐτῆς οὖς ἐγὼ ἀγαπῶ, 1 Ἰοδη 
. 1 
3 εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν 

ἀληθείᾳ, 1 Ἰοἢὴ νυ. 4. 
8 περιπατοῦντας, Ὁ. 4. ' 
4 καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός, 

4 ἴοδῃ Ὁ. 4. ͵ 
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που]ὰ ἴἴ βϑϑίῃ δρραΐϑηΐ ἰπδί [π6 Αροϑίὶθ 
ἯΔ39 Δβθηϊ. ἴτοῃῃ ἢϊ5 υδῦ8Δ] ὈΪδοθ οὗ 
δροάθ. ὙΤμαῖ δῦβεησθ τηϊζῃϊ, ροββ ὈΪγ, 
Πᾶνα Ὀδθη οἠδ οὗ ἴῃς ἴουτβ οὗὨἉ ν]Ἱϑ: ΔΈ] οὴ 
ἴος ἴῃς Δρροϊηϊμηεηῖ οὗ Ββϑῆορβ δηά 
τοσυϊδλῦοη οὗ Οῃυσοῆος τροπιοποα ὉΥ͂ 
ΔῊ ΘΑΙΪΥ πτίϊοτ, Βυϊξ τηδῃ ἃτε ποῖ δρὶ 
ἴο τα 1 δυο ἃ 5ἰταΐη, ὄὌχοορὶ ἴο 
[ἢοβ6 ψῆο ἢάνα ὕθθ βενοσγεά ἔγοσῃ ἴθ τὰ 
ΒΥ Ὀδιτίοῖβ ποῖ ΘΑ 5}}Ὺ ογοϑϑο αὐ, ΤΠ οἷοβα 
οὗ τῇς ποῖθ, δῇεσ 115 βο᾽εὴπ ΜΑΓΏΙΏρΘ, 
8 ἱπταάιαϊθοὰ ὉΥ ἃ αἰδάτῃ οὗ ου δἵ ἴῃ6 
Ῥτοβρϑοῖ οὗ ἃ τηδείίηρ, 50 [11] δηὰ θηρδξ 
1ῃδὲ νᾶ ΤΩΔΥ Ὀδ ἰετηρίοα ἴο δηὰ ἴΠ6 τῶ 
ἴῃ [ῃ6 οἱουάς (Ὠγουρῇ ψὨΙΟἢ Ιξ [4115 ἴῃ 
Β01ὴ6 Οἰτουτηκίδησα ἩΔΙΠἢ Ρῥχοπ)ἰϑοὰ ἀδ- 
᾿ϊνεδηοθ ἤτοι ἴῃ6 οχὶϊα ἴὴ Ῥαϊτηο---- 
ῬΟΒΒΙΌΪγ [16 ἀδδίῃ οὗ οι τίδη δηὰ τπ6 
δοσρϑϑίοη οὗ Νοενδᾶ. 

4. 10 [Π1|5 ρεοηογαὶ νἱοῖν 6 οοττζεοῖ, 
ἴῃς ϑεοοηὰ ΕἸ ρΙ5116 οὗ δὲ Τοῇη κυρραβὶβ 
ΟἿΘ 5ἰπκίηρ δηά Σηϊοσοϑίησ οὐμήγασί. 
Κγτιὶὰ νὰ8 ἃ Ομ ύδη πίάον οὗ ΕΡἢ6- 
58:5, Βυῖ ΕΡΘΚιΙ5 ψ͵ϑ [6 σηοβί 41590- 
Ιυῖο, 85 ἱ ννὰ8 [6 τωοϑὲ ξι ροσβ ὕουβ, οὗ 
οἰῶε8. “1 νὰβ ἐπῶσεϊυ ὈΪυπροὰ ἰὴ 
ἰηβοϊθης ἰάθη θ55,᾽ τυυτὶϊος Ῥῃ]οσισγαίας. 
“1 νὰ8 ἢ]16δὰ τ] ῬΙάγεῦς ΡΟ ᾿πϑίσυ- 
τηθηΐβ, ἴῃ 6 τη ἰδίοτβ οὗ Ἔν οτυ δραβαοηῃρά 
ῬΙοαϑυσγο. Πα κίσθοῖβ ογὰ [Ὠσοηρθα στἢ 
ἀἰββοϊυῖς εν ηδθ τείομθβ. ΑἹ] ηἰρῃῖ 
Ἰοης οὔδ πρασζά ποῖδιηρ Ὀὰὲ 4115, βανεῖς, 
δῃὰ πηΐοῃ Ὠγιϑο,, Αηὰ “ἴἢς ΕΡἢδβίδη 
τον" τγ5 δἰτηοβῖ ἃ ὑσονοτὺ ἴοσ δνὶ ὄνθῇ 
ἴῃ ἃ οουιρὶ ἀρό. Οπε οὔ [ἢ6 τρδγνεῖ]οι5 
οἰδδ οὗ ἴ6 Ομηκιίδη Ομυτοὴ ςοηβίϑιοά 
1ῃ. Ὠοπμου πη, ΟΟ,ϑο  ηρ, εὐ είν άον- 
ποοά, Ἐογ [πἢ6 οβρεὶ πϑηϊβῖεις ἴο ἴῃ 6 
Ὀτγοκθη-οατθα, δηὰ βοοῖμεβ [86 Ἰομεῖὶγ. 
τ βᾶνεβ ἴσο ἀεβρδὶγ ; 1 ὀρεῆς ἴῃς 5οὺ] 
ἴο δῃ ἸΠΒΘΡΑΙΔΌΪῈ ἴον ; 1 ρίνοβ ἃ ΠΟ 
ῬύυΓροβα ὈΥ οαἰηρ ρθη τὰς ϑρὶπὶ πηϊοῆ 
ἢδ5 Ὀεδὴ ἢϑαϊβδὰ ἴο ροισ ουὐἱ 6 οθη50- 
Ἰαϊίοηυ ἩΠΙΟΝ ἰ56 1 [.ηᾶ5 τοοοϊνοὰ ὑροη 8]] 
ἭΠΟ ἃγὰ ουηάδα ἴῃ [86 Ὀφίς οὗ [δ Ὁγ 
51] ΟΥ ΒΟΙΤΟΥ͂. [ἰ 15 τοηδιίῦὶς ἴἢδὲ 51 
Ῥαὰ] 5Ποι]ὰ ἤανα ἀγανγῃ ῬγΘΟΙ5ΕΙῪ ἴοὺσ ἃ 
ΒΙΒΏΟΡ οὗ ἴδ6 Ομυτοῖ οὗ Φλεεως παῖ 
ΡΙοΐυγε, οὐ ἴῃς τις ΟἩ τ βίδη πιάον, νι τῆ 
ΠΟΙ ΥΤΙᾺΪ 5ον τ  ἴος ὨεΙβο δηὰ ἤοτ 
δοηῖς βνθοίη685 ἴο Οἴθοσβ, ἡ ἘὮἢ ΠΕῚ ΠΟΙΥῪ 

1 ΟΙετι, ΑἸεχδηᾶσ. “Ουΐϊς ἀϊν. 
ἙἘππεοῦ. “Ηἰςι. Εςο].᾽ 111. 24. 

3 ὅες ποῖδ ου ἴδε οτος οὗ βλέπετε ἑαντούς, 
“ Ἰοἢπ νυ. 8. 

. 8 ς, Αρο]ου. ΤΈγαπ.᾿ τν. τ (φαοϊοά “1, Αρδ- 
ἴτε δὲ 7 εδη,᾿ Βαυπδσά, ἢ. 236). 

5 1ν.᾿ 43: 

. ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

δηἃ σοῃβοοσαῖθα ρτανὶ ἐγ, ΑἸπιοϑβέ οοῆ- 
[ΟΣ ΡΟΓΔΠΘΟΌΒΙΥ Ὑὑἢ 81 ]ομης ἘΡΊ5:]6 
ἰο Κγτ͵τία, ἴῃε ἕδυγοι5 βίοιγΎ οἵ ἴς “Ἐ- 
Ῥῃοβίδῃ Πάν" πᾶβ το] ἃ ὈὉγ Ρεϊοπίυς, 
νη 115 Ογη σᾶ] ἰησυϊ ἴο 411 ἴμδὶ 15. Ὁεϑὶ 
ἴῃ ἴ86 Βοδτῖ οἵ ἃ ποτηδῦ---ἰο ἴἢ6 ον ἴοῦ 
[86 Ὠυβοδηά οὗ δεῖ γουῖὰ, ἴο ἴῃς ἰοηᾶοῦ 
ΤΟΟΟ]ἸΘο ΟΠ. οὗ δοῖ πνοαάοὰ 116, ἴο 106 
ΒΔΠΟΌΥ οὗ ([ἢ6 ὥτανα, ἴο τῆς τῃδ)οϑὶῦ 
οὗ ἀεαι δ Ιπάδορα [6 Εἰσὶ Ερίϑ]ε ἴο 
ΤΙΠΊοΙΩΥ ἰΐβε]Γ βυιρρεϑῖβ [6 βάση σοηίχαὶ 
ἴῃ ΔΠΟΙΠΕΓ βῆδαρθε. Ἦπιαϊ ἃ ἀἰβογοηοα 
Ὀεΐγθθῃ [π6 γουησοσ ἘΡἢΠδϑίδη σϊάον, 
ἰουσποὰ ὉΥ̓͂ ζτᾶος ϑΌΡΕΓβΟ Αγ, δὲ τῈ 6 
αἰσουτηξεγεησα ἢοῖ ἴῃ ἴη6 σοηίτα οὗ δεῖ 
801, ὕροὴ ψδοτη (ἢ6 Ὀσοδίῃ οὗ (δὸ 
τ δὰ δίονῃ ψιϊδουζ [15 ἰγδηϑίοστηϊησ 
ΡῬονο-- -:ηα δυο ἢ 8ἃ5 Κυγτία, ἰονθὰ ὮὉγ ϑὶ 
]οὴπ δηά 411} γῇο Κηδὸν ἴῃ ἰσυτῃ ἔοσ ἴῃς 
{1} 8 βαΐκα, τῇ] ἢ δ δῖ ἴῃ ι15---γεϑ, 
διηἀ 5411 Ὀ6 τ τ 8 ἔοΣ ὄνογἢ, 

4. 0 ἸὩΔῪ Ὀ6 ΜψΕ]] ἴο Γείοσ ΠΠ4]} ἴο ος 
Ῥᾶϑϑαξο, ὙὨΙΟἢ 15 οἴθη ἔε]ς ἴο Ὀ6 ἃ τῃογαὶ 
αἸΠΠΟΌΥ ἴῃ 16 ΨΑΥ οὗ δοοθρηρ ἴδε 
Τοίεγθησα οὗ [15 ΕἸ Ρίβι]Ϊ 6 ἴο ἃ ροιῖϑοῆ. 
1ς γῥσορδθϊυ, ἱπάθοά, 1165 αἵ τῆς τοοί οἱ 
ἴα δαρόσηθββ ἴο δοοερὲ ἴδ εγεώκαὶ 
Υἱο ΟἹ ἴῃ6 Ῥατΐ οὗ 580πὶς δ] ον ης 
οΠτς5, ὙΠῸ ἃῖθ {ποηγβοῖνος ΘΙ ΘΠ 
ἔτεα ἴτοῦὴ τηγϑιοῖβη. [11 15 {εἰῖ ΤΥ 5υοὶ 
{παῖ 1ῃ6 5ἴογηι Ῥγοῃι θη ἀρδϊηϑῖ γδοεῖν- 
ἸῺ Πογεῖῖοβ ψῆο ἀθῶν ΟΠπβι ἰηΐο ἴδε 
Ὠουδ56, οΥἮἨ ΙΔ ἀϊηρ ἴΠοπὶ ροοά-5ρδοὰ, ἰ5 
ἱπῆη εἶγ 1655 ἀβίους ἴο ἀοίοημα 45 δά- 
ἀγεβϑεά ἴο ἃ Ὁμυγοῦ ἴδῃ 85 δα ἀσοϑϑο ἰὸ 
8ὴ “πη Ποίάμας Βαῖ, 1 5Βῃουϊα 6 τοιηεηι- 
Ὀετοά τηδὲ (ῃ6 Πογεῖὶς ἤθσα σοπίιοταρ διθα 
ΟΔΠ6 50] 6ΓΙΏΗ]Υ ἴο ἴῃ 6 Ὠου56΄, 5: ΠΊΟ ΠΗ 
ἷξ 8ἃ5 1 ΘΙ ΤΟΓΤΏΔΙΪΥ ἴῃ ἴἢ6 Ὡδτης οἱ 

1; Τίπι. ν. 3--ἰο. Οἱ, ἐν καταστήματι ἱερο- 
πρετεῖς, Τιϊας 11. 3. Ο (ῃς αυλεὶ-Ἔοο]πδςι αὶ 
ἴοη οὗ ψίάονβ ἰῇ ἴῃς ΘΑΣΪ ΟΒυσο, 9εὲ 
ἱηρῆατα, “Απία.᾽ ΥἹΙ. 4-9. 
3 ΤΏς 5ΞΊΟΥΥ ἰ5 τερεαῖϊςά Ὁγ [σον ΤΆΥ ον, πιὰ 

811 [ἢ τι γ-οο]ουγεά ᾿ἰσῃϊ ὙΠ ἢ σδη Ὀς ἴἤτοπη 
Ὅροπ ἱξ ὈΥ ὨὶΞ ἴδον δῃὰ σχεδάϊῃρ---ςγδηρεὶγ ουΐ 
οἵ ρΐἷδςε, οὔς ἰ5 ἰετηριεὰ ἴο 58γ---ἦπ ' Κυΐε5 δυὰ 
Ἐχοτοῖθες οὗ ἩοΪγ Ὀγίηρ,, Ομαρίοτ ν. 5εςῖ, ΥἹ!. 
Τῆς Ερδοβίδη ὑχιάουν᾽5 τηᾶστίασε “ΤΟ Κ ΡΪἷδοε 
ἴῃ ἴῃς ρτανε οἵ πεῖ δυβθαπά, ἴῃ ἔπ6 ροῶρ οἱ 
ταουστίηρ, ἴῃ μεσ πῃ οσαὶ ραττηθηίς." Θ8ς δά νίϑεθ 
[6 50] 16, ἱῃ 8. ΟἸΏΠΕΓΡΈΠΟΥ ὙὮΙΟὮ δζοβο, “ ἴ0 
ἴαἶκα (ὴ6 ΠΟΩΥ οὗ Βεῦ ἢιβὲ Ὠυκραῃὰ, δηὰ ρἷδοε ἰΐ 
ὍΡου ἴδε β Ἰοβ ἴῃ ρἷαος οὗ [6 Ὀοὰγ οἵ [δὲ 
δίοϊεη [Ὠϊεί," ὙΤΑΥ]οτβ σείεσοῃος ἰ5 ἴο Ῥεϊζομίῃς, 
[ϑαιγτίς.᾽] ΧΥῚ]. 1. 

8 (οηῃίταξι 81 Ῥαυ]ς οδυξς τουοῖος (σκατα- 
λώσα...καταστρηνιάσουσι.. τὴν πρώτην πίστιν ἡθέ- 
τησαν) τ Τί. νυ. ό, τι τὶ 2 ]οδ Ὁν. 2, 3. 
"9 εἴ τιβ ἔρχεται, ν. το. 



ΤΗΕ ΘΕΓΟΝῺῸ ἘΡΙΟΤΙΚῈ ΟΕ ἸΟΗΝ. 

ΑπΠοΝτβῖ, δάση ςαϊγ δηὰ δἃ5 ἀονγσρῆςϊ 
τηδίϊοῦ οὗ δος Ὀδάπηρ 1 τωι δηῖ- 
οὐποίδῃ ἀοοιπηθ᾽.; ΤῊΣ δἰρἢοβὶ τε] δσα 
οἵ ξοπθ ψΠ Ὠη [6 Δου56 τηϊρῃϊ ἀοιηδηὰ 
τὶ [Π6Υ 5ῃου]ἃ ποῖ 6 ὄχροβϑά ἴο ἴῃ8 
οοηίδη!ηδιϊηρ ᾿πἤμθηοθ. Ῥοσῆδρ8 {Π6 
ὑεϑὶ ἀηὰ τνῖδεϑὶ σοι ΘΠΙΔΙῪ ὉΡΟῚ ἴδ6 
Ρᾶδϑᾶρε πᾶὰ8 Ὀδεὴ Ἡττεη ὉΥ Βίϑῇορ 
ΤαΑγὶοι----  ΝῸ βριπἴυδ] σοπητ ΠΟ 15 ἴο 
Ὁε Πε] 4 πιῆ Βογεῖῖοδὶ Ῥεσβοῃβ, ψΏθη 1ΐ 
5 οογίδίῃ ΠΟΥ͂ ἅττα βοἢ, ὙΒΕΏ [ΠΟΥ ἃ1Ὲ 
οοηνιησοα ΟΥ̓ οοτηρεῖεηξ δι ΟΠ δηά 
βυΠΠοΙοηῖ ἀτριηθηῖ. Βιυῖ [06 Ρεῖβοῦβ οὗ 
ἴῃ πλδη ἃγα ἴο δὲ ρἱ!6ἀἃ, το Ὀ6 τερτσονεά, 
ἴο θῈ σοηνϊηορ6ά, ἴο Ὀ6 στουρῃΐ ὑροῦ ὉΥ 
(αν ςοηπάξδηςο5 δηά [ἢ ΟΠΓ65 οὗ οἰ} }1{γ, 
δηὰ Ἰην6ἃ ἴο [86 ἴαταν οὗ Δ Ὁγ ἴῃς 
δεδῖ ρυτηθηίϊβ οὐ οδδγῖγ, δηὰ [τῃς 
Ἰηϑίδπος5 οὗ ἃ ΠΟΙΥ 1 (1 Ῥεῖ, 11, 12). 
Ἰπάοεὰ, ἢ [λότὰ θὲ ἀδῆρεσ, ἡ. 6. 1ἢ ἃ νεαδῖς 
ὉΠΟΘΙΞΙΔΗΘΙΏΣ ΤΙΩΔΥ Ὡοΐ 56 Υ σοῦνοῦβα 
ἴῃ Οἷν}} βοοὶθῖν τὰ ἃ 500 116 Ὠετεῖϊς, ἴῃ 
δςἢ ο8565 ΤΏΘΥ ὅτε ἴο ὃὈς δνοϊδα, ποῖ 
βα]υϊεὰ (ΤΊΓΙ5 11]. το; 2 Ϊοΐῃ Ὁ. 1ο) ; 
δυΐ 5 [15 15 ΟἿΪΥ θη ἴῃς ἀδηροσ 15 ὈΥ͂ 
ΤοΔ50η οὗ [ῃΠ6 ὕὑηδαυδὶ σᾶρδοῖ165 οἱ [8 
ΡεΙβοῦ5, 50 ἴδ τηυδῖ ΟἿΪΥ ὃ6 ὙΒΕη [ἢ6 
ΔΙΏΟΪς ἰς γι ζαϊμῖν ἀσζέεν, διὰ ἴῃς Ῥδῦβοι 
ΟΕΤΙΔΙΏΪΥ οτση 1 4]---- ἤδη Ἰηϊδιοϑὶ 18 ἴῃ 6 
ἱπρτοάϊθης ἰῃὰ ἴῃ Ροετβυδβϑίοη, δηὰ ἃ ςεῖ- 
ἈΔΪἢ Δηὰ ὩΘΟΘΘΘΑΤΥ {τ ἀσοίτογοὰ ὉΥ 
ἴῃς ορ᾿πἰοης".) ὙΤΠΟ δάνϊος, σοσίδ Η]Υ, 15 
ποῖ ἸποοηϑίΞῖοηϊ ἢ [πὰ ομαγδοῖοσ οὗ 
51 ]οῆη. Το ἰογρεῖ (ἢϊ5 15 ἴο δὐγ ἰη ἴῃ6 
ΒΔ) 6 ΟἸγοσ ΟἹ 85 1ῃδῖ βίγὶς οἵ δῖ ψῃς ἢ 
Δοζορῖς ἔοσ ἴπ6 ἴγρε οὗ δ1 Ἰοῇῃ 1π6 ἰδη- 
δυϊὰ στᾶοβ οὗ δὴ εβεζηϊηδίθ [ΘΠ ἀΘΓΉΏ 688. 
Τῇ τυημἄοσ νἢϊοἢ βοτηδῖηε5 συ ἀθη]}Υ 
ΤΟΙ του ρ ἢ [ἢ 5ΚΥ ὙΠΙΓἢ Πυηξ ονοῦ 
ἣϊς γοιτἢ "---ἰῃς ραδϑβιοηδία Ζ6 81] ψὩΙΟἢ 
ἀεεξγοά το Ὀτίηρ ἄονγῃ ἤτγε ἔσοῃ ἤξάνθῃ, 
85 Ε]115 αἰ "---αἰὰ ποῖ ααϊϊς Ρᾶ55 διναΥ 
τὰ ἢ τ[ῃ6 ΠΟῪ οτγοδίίοη πὰ (ἢ τίϑὲ [ε508, 
ὙΠ τῆς βοϊοηίηρς οὗ δὴ ΕἸ) 4 ἢ 1ηἴο δῃ 
ΕἸ5ῆΔ. Αἱ 41]1 δνθηΐϊβ [ἢϊ5 νεϑῖβθ, δηὰ 
γΑΠΟ5 ραϑϑᾶροϑ 'ῃ [Πα ἤτοι ΕΡρίβί]ε, ἰπ- 
ἀϊςδῖο [6 βάτλθ ἴὙΡ6 οὗ οπαγδοῖεγ', ΤῊΘ 
Ἀροϑβίῖς, 6 τῆς ἱππἢ οὗ νῃϊοἢ ἢ6 185 ἴῃς 
ἸΏ ΞΘΘΏΖΟΙ, 45 ᾿ς 5[ΕΥΏΏ658 8ἃ5 Ὑ6]1 85 
ἣὶς ἰηἀυϊ σοῆςσο, 5 ἱπίοϊεγαησα 88 γε }} ἃ5 
᾿ς τοϊεσαηςοδ. Ηδ μᾶ5 Ὀεδη σοηΐ ἴῸγ 

1 Νοῖς τ1μ6 οὐ͵εοξῖνδ ποραϊΐνο (καὶ ταύτην τὴν 
οὐ φέρε:, τὐϊΖ. 

3 Ὅχεδλὶ Ἐχειιρίασ, Ρασὶ 11. Αἄ. ϑδςῖ. ΧΙ 
8. Ματῖ 111. 17. 
4Ίμκε ἰχ. 54. 
δ 1 Ποδῃ ἰϊ. 19, 22, ἷν. 3, ν. 10. 
9. (οῃπίϑίεος ἢ 1815 5 τὰς πᾶς} }0]ς ἱτρτεβ- 
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ΤΏΟΤΘ ἴδῃ 5ΙΧῪ γεᾶῖθ ἴο σοπῆης ἢ15 
1Ππουρ 5 ΠὨ]η ἴῃς 11πγ115 οὗ 0 Βοοῦσἑ 6. 
Ηὸ [ἰ5 “'“μν ]] ρ᾽οαϑεά στ 6 δας σοπαϊ- 
Ἐἰοη5 οὗ ἀνεὶς δὲ 7 Θτβα] πὶ, δηα ἢοὶ 
ΡΑβϑῃ ονδσ ἴῃς ῥ᾽ δαβϑδηῖ θουπάς οὗ [6 
βνοεῖ ὑὈδὴκΚ9 οὗ ΚΙάτοη." ὍΤὸο ἐχαά ,)- 
φυαγαἱ ΟΥΘΥ ἴῃ656 15 ἔοσ ἴσῃ τῆς ποραοῃ 
οὗ τς 2γοργέσς, ἴῃε σεδδϑίης ἴοὸ ᾶνα ἃ 
Βο]ά ὕροῦ 186 ᾿ἰνίηρς σοά". 

Βυῖ, δἰζεσ 411, δὴ σὲ κα οὐἵβ. 85 ἃ 
ΙΒ ΌΪΥ --- Το σαὶ ΟΥἨΆἈ ᾿ΠλοΥαΪ ---ἰη ΔΏΥ 
50 ἢ Ἰηὐυποίοη, ἤούγανοσ Ἔχρ απο. 1 
ΤΏΔΥ 6 ΜὙ6]}1 1ἢ νὲ ᾶζῖὸ Ἰεὰ ἴο δχϑιῃϊῃηθ 
ΠΟΙ͂ της ἢ οὗ οὖγ αἰ ΠΠσΌΠ Υ ἀγῖϑε5 ἤοτα 
ξεηυΐϊηθ ΟΠ ΔΙ γ.---ἤον τας ἢ τότ ἔθ Ὁ] 6 
σον! οη5, ἔγοπὶ ἃ βροσῆς 4] σουτίεϑυ, 
ἴτοπι [6 σδηναβϑηρ ἴοσ ΡΟΡυΪ ΑΓ Υ, ΠΌΤΩ 
186 Ὑδη}Ὑ ΜΠΊΟἢ ἴ66]5 σοηδάρδησς ἀραϊηϑὶ 
ἰοτηρίδιοη, δὰ (6 οὐ ΘΙ Ὑ ἩὨΙΟἢ ἀ6- 
δγαεβ ἴο ἤδασ Μῆδῖ οδὴ 6 5414 ἴῃ [ῃ6 
τοοϑὶ 2έψμαη ἴοττη, Ὀι 15 Οἱ ΤΟΥ ΔΓΕ ]655 
8ἃ5 ἴο νὮδί 15 {Ππ|6. 

ΙΝ. 

ΑΣΔΙγεὶβ οὗ 89 βοοοπὰ ἘΡΙΞ.19 οὗ 
δ᾽ 2081. 

ϑαϊυίδιίίοη ἴο Κ γτγὶδ δηὰ ἢοσ 5οῇβ, ν. Ἱ.Ἅ 
Οτοιιπὰ οὗ ἢἰ5 αἴδοϊίςοη ἔοσ ἴμεπὶ, δηὰ [Πδὶ 

οἴ 411 ἔσιιο πησπιῦοῦβ οὗ (ῃ6 Οδυγοῖ, συν. Σ, 2. 

Βοποάϊοϊίοη προ ἴποπὶ ἢ ἴννο νναῖςἢ- 
ϑνοτάς οὗ ἴΠ6 Ερίβεο, ἐγ δὰ ἰσυε, υ. 3. 

Α. 

Εἰτοῖ πιοῦν οὗ νυυσι (ἐν --- ΚΙ ΩΪΥ ἰΟΥ ἰπ ἴῃς 
βρὶ Πῖυ8] νυ ο]}]}- θείης οὗ μοῦ “μι άγεη, συ. 4. 

ΤΠο δουτοα οὗ [μεΐῖ---ἰγυ ἢ ἃ5 ψγὸ ἢδνο 
τοοοϊνοα εο»ιριαηπάρενέ ἔγοτῃ [86 Ἐδίποτ, υ. ς. 

Β. 

:. ὙΠῸ εογυμκαπάηιοηΐ---ς Ὡοΐ ΠΟῪ; [ἴῃ - 
οἰυά65 ἐόγες οἰεπγεηῖ8--- 

(α) Ῥυγ οὗ πιιῖιαὶ ἧσυε, “. ς--- 
(ὁ) οὗ 4 [16 ἀϊτεοϊοά ὈΥ Ηἰ5 εο»ερπαπ4-: 

»ΣΩ11,) υ. 6--- 

(ὧ οἵ αὶ 8---δε ςοτατηδηπιοηΐ, υ. 63. 

4ἴοῃ οἵ δὲ Το η᾿β ομβατγαοίεν Ἰεῖ ἴῃ τὰς Ομυτχοῖ, ἃ5 
νἰϊηεβοοά ὉΥ ἴπ6 αποίοπε ἀπὰ νψε}}- Κπονγῃ βίου 
οἵ δὶς Ἰεανίησ ἴ86 δ πο Ο(εππίμυ5. δὰ 
οηϊοτοά. [Ιτοῆρυς, "Αἀν. Η ατ. 111. 3; Ευδεῦ. 
“ΗἩ. Ε.᾽ π|. 13. 

1 δες ποῖεβ οἡ 2 [οῇῃ Κ'. 9. 
3 Νοῖο ἐντολὴν γράφων, νυ. 5; κατὰ τὰς ἐντολὰς 

αὐτοῦ, νυν. 6; ἡ ἐντολή--α οὐ»ε»ιαμκάνερ, “ΠΣ 

εογρ»καμαριερεΐς, {λέ κοι 15:9}. 
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Δ. ϑναγπίηρβ (ἴῃ ἐυεγς οτάο). 
(α) Αξαϊηϑὲ “πεν αησι ἀπά “πιὶ- 

εὐγισέ, 

ΎὮΟ ΡΣ] οὗ Με δ, . 7. 
(ὁ) Αγαϊηβὲ ἐοείης ἐδε ρα, 
ΤΕ ΡΣ] σοποεγηίηρ [ἢ 6 κ0»»Ἐ4Ὴ πιδη 1, 

υν. 8. 

(ὁ ΔΑκαϊπϑῖ αἰ ἐοἰεγαίοη, 
ΤὨδ ρεσγὶ] οὗ πιϊϑιιπά εγείδηϊπρ [Π6 σοι» 

ταδηάιηεηὶ οὗ ἴστε, τ. 9. 1ο, ΣΙ. 

ΤἸογῖι! δητιςϊραϊίοη οὗ πιϑείηρ, σ᾽. 12. 
δαϊυϊδίίοη ἔγουη ΠΕΣ ϑϑίοσ 5 σι] άγοη, τ᾿. 13. 

Υ. 

ΤῊΣ εχίοσηδὶ ενιἄάεηοα ἔοσ ἴῃ6 ϑεοοηᾶ 
ἘΡΊ 5116 οὗ 8ὲ ]οῇη 15, ἃ5 τηϊρῆϊ θὲ δηῖ- 
εἱραϊεά, ἰε85 ἴδῃ ἴπαὶ ψῃϊοῦ οδα ὃδ 
δαάυςεαὰ ἔογ [ῃ6 ΕἸτβῖ, 5111 1 15 σοῃ- 
βἰἀθσγαῦϊα, Ὀοδἢ ἴῃ ἴῃ6 Εδϑδὶ δηὰ Ὑγεϑῖ. 
Ιη τὰς ΑἸεχαπάπδη βοῃοοὶ 1 ννὰ5 ρεῃθ- 
ΓΑ]]γ ἡεοορηζεά, ΟἸετλεηΐϊ οὗ ΑἸεχαηάτγια 
Ἰοοῖκβ ὩΡΟῺ ἰΐ δἃ5 ἃ ποῖβ οὗ ἴπ6 πυρί θϑὶ 
ἴοηςθ, δα ἀτεϑβϑά ἴο ἃ ἰδᾶγν οὗ Βαδγυΐίοῃ, ὉΥ͂ 
πδῖὴς ΕἸεοία᾽, Ἐυβθῦ 5 αἰ βειμΟΕῪ βίδίεϑ 
(πηι ΟἸΙεμεης ἴῃ ἢἰ5 “ Ηγροίγρ.᾽ ρᾶνε 
ΠΟΠΟἾ56 ΒΌΠΆΤΩΔΓΙΙΘΒ οὗ 4]} ἴῃ 6 ὈοΟοΪκ5 ἴῃ ἴῃ 6 
οδηοῃ, ποῖ Ἔχοϊυάϊηρ [Πο56 ο4]16 ἃ “ δηι]- 
Ἰεχζοιηθηδ---Ἰ πηοδη [6 ΕΡΙ511|6 οἔ 746, 
δηά τῆ6 σχεηγδιηάθσ ΤὨΙΟΝ ἀγα οδιοα 
οδίμοῖς " " ιοηγϑδέὺβ οὗ ΑἸἰεχαηάπα, 
ὙΠο56 ἀουθῖ5 ἀρουϊ ἴῃς δυῖῃουβἢ!ρ οὗ 
1η6 ΑΡοσδίγρβε ρῖνα ον ἀθποα οὐ ἢϊς 
οποαὶ] ἐαϑιἀϊουβηθθθ, ΓΟΟΟρΏΪΖο5 ἴΠ6 
βεςοπά δηά {πιγά Ἐρ,51165 85 οἵ 51 Τ᾿ ομη", 
Τἴογ ου, ἴῃ6 δνιάδηςα 15 ὀνο να] τηϊηρ. 
ΤΠ δχοοτηγηιηϊ οδοη οὗ ἴῃ 6 ΑΥΔΠ ῬΑΓΙΥ͂ 
ἷ5 ̓ υξβεά Ὀγ 4 ΒΙΞμορ οὗ Αἰεχαπάσγιδ" ὉΥῪ 
ΔῊ ἌΡΡ6Δ] ἴο ϑὲ 7 οῃη᾽ 5 ἰδηριαρε (2 ] οὔ 
᾿. 10). ΤΠ “ϑυπορβὶ5 οὗ ϑοπρίυγε᾽ δἵ- 

1 Θϑεουμάλ ]οπαπηΐὶ ΕΡ. σὰς δὰ υἱγρίῃεβ 
δοχὶρία εϑὶ, μἰδηϊβϑίσημα εβὶ. ϑογρία εσὶ νεσὸ δὰ 
ηυδηάδπι ΒαὈνγ]οηΐαηι, ΕΠδοΐαση πουιλῖπθ. (ἸΘπ. 
ΑἸεχδαηάσ. Ορρ. ὑ. τοιῖῖ (εάϊι, Ῥοίίεσ), (ἀπο 
ἴπε ἰγαρτηεῃί8). 

3 Πασης τῆς ἐνδιαθήκον (Ξς. ἐν τῇ διαθήκῃ) 
γραφῆς ἐπιτετμημένας πεποίηται διηγήσεις, μηδὲ 
τὰς ἀντιλεγομένας παρελθών" τὴν ᾿Ιούδα λέγω καὶ 
τὰς λοιπὰς καθολικὰς ἐπιστολάς. (" Ἡ. Ε᾿.᾽ ΥἹ. 1.4.) 

δ ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἐν τῇ δευτέρᾳ φερομένῃ ᾿Ιωάνν. καὶ 
τρίτῃ, καίτοι βραχείαις οὔσαις...ὁ ᾿Ιωάνν, ὁνο- 
μαστὶ πρόκειται ἀλλ' ἀνωνύμως ὁ πρεσβύτερος 
γέγραπται. (" Η. Ἐς ν11. 25.) 

4 ΑἸοχαπάοσ (Δ δηϊο- Νίοσμα Ὑχοτ. 
ϑοοταῖ. “Η. Ε.᾽ 1. 6). 
Ι. 4213. 

566 
Γῇ Κουΐζ, “Εε]ϊ4. ϑδς:᾽ 

ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τὐἡθυϊεὰ ἴο Αἰδμαπαϑίις ποῖ ΟἿΪΥ τϑοορ- 
ὨΪΖΕῈ5 Ὀυϊ Δηαῖγϑοβ ἴῃ6 βεοομὰ δπὰ τηϊτὰ 
ἘΊ51:165 οὔϑι οἤη'. 51: ΑἸμδηδϑὶιϑ Ὠϊτηβοῖς 
ἴῃ ἃ ὙΤΙΠΏΡ Ἔ5ρΘΟΙΔ ΠΥ ἱηϊα παρὰ ἔοσ ἃ βαΐο- 
δυδτὰ ἀραϊηβῖ ΔΡΟΟΓΥΡ Δ] ρίθοςβ ἀϊδρυϊςοὰ 
ὉΠ Ὰ6Γ [ἢ 6 5ᾶτη 6 Ὡδγηθϑἢ, ΘΧΡΊΟΘΒΙΥ ΘὨυΠΊ6- 
ταῖββ ἴἤγθα ΕΡ 5[16ε5 οὗ ἢ διλοπρ ἴδῈ 
δενεὴ (δίδοὶς ἘΡΊ5[]ε5, 45 ἃ ροβϑεϑϑίοῃ 
οὗ ἴῃοβα ψῆο ΒοΙα ἴαϑε ἀϊνίπα ϑοτρίυγες 
πηΐο βαϊναίίοω. [Ι͂ἢ (ἢς γε, Ισϑηϑου5, 
τῆς ἀϊδοῖρὶα οὗ Ῥοΐγοαγρ, ἴῃς τεργεϑθηΐδ- 
ἄνα οὗ ἴπ6 Ὀεβὶ ἰτδα!οπ5 οὗὨ [ἢ 6 ““βοδοοὶ 
οἵ ΕΡὨαβι15," φυοΐεβ τ[ῃ6 ϑεοοηά ἘΡίΞ1]6 
(ν. 11) 85 τις ὈΥ “ [οΠη, τῃε ἀϊϑοὶρία 
οὗ (ἢςῈ [Ι,οτὰλ ὙΠῈ “Οδῆοη Μυχ- 
ἰοσίδπι5,᾽ δίτεσ τηδηοηΐηρ [6 ἢγϑὶ ἘΡί51|6 
ζη οἷοβα σοῃημοοΐοη στ τς Οοθβρεὶ, 
δα 5 τονγαγας [6 οἷοβα δὴ δχρ οὶ γεοορ- 
ΠΙΏΟΩ οὗ ὥύο ἘΡΊ51165 οὗ ]οῆη,. [Ι͂ἢ ἴδε 
βενθῃῖῃ Οουηο!]} οὗ (ατίπαρε (Α.Ὁ. 256) 
υπάογ Ογρηδη, δὴ Αἰποδη ΒΊ5ἤΟΡ ἐχ- 
ὈΓΕΒΒΙΥ οἷος ἃ ρᾶϑϑθᾶσα ἔγοσὴ ἴῃ 6 ϑοοοηά 
ἘΡΊ5:16 ἰῷ Ἰυδιινηρ 15 νοῖα ἀραϊηβὶ ἴῃς 
νδαϊῖν οὗ Βεσθῦοδὶ θαριίϑτα "7 

 ΕΡΥΠΟΡΒ. 5. 5.᾽ 35, 56, 57 (Αἴμας. Ορρ. 
Τοπι. ἵν. ΡΡ. 410, 411, δἀϊι. Μίρτιο). 

3 Περὶ δὲ ἡμῶν ὡς ἐχόντων πρὸς σωτηρίαν τὰς 
θείας γραφάς" καὶ φοβοῦμαι μήπως... ἐντυγχάνειν 
ἑτέροις ἄρξωνται, τοῖς λεγομένοις ἀποκρυῴφοις, ἀκα» 
τώμενοι τῇ ὁμωνυμίᾳ τῶν ἀληθωῶν βιβλίων... τὰ 
δὲ τῆς Καινῆς πάλιν οὐκ ὀκνητέον εἰπεῖν" ἔστι 
γὰρ ταῦτα.. ἐπιστολαὶ καθολ. καλούμεναι τῶν ᾿Ατο- 
στόλων ἑπτά... εἶτα ᾿Ιωάννου γ΄... ταῦτα πηγαὶ τοῦ 
σωτηρίου. “Ἐχ (ἰποερὶταᾶ ποπᾷ Ερὶςῖ, Εεβιλ].᾽ 
(Ορρ. Τοπι. 11. Ρρ. 1176, 1177, εἀϊϊ. Μίίρπε). 
ΤὮΘ νυ, δἴοῦ σαγεῖιϊ κίυαγ οὗ ἴΠδϑ6 ἴτο ρ85- 
5865, σλῃ ἤχκὶ πὸ στουηὰ ᾿μδΐονοσ ἔοσ 1,ὐοκεἰς 
τ] 1Πσαἰϊοη---“ ΑἸμδπδθῖυβ δηὰ (ἢς δαυΐϊποῖ οἵ 

τῆς “γμορϑὶβ ᾿ ἀσὲ δαυ δ} (Δνουγαῦ!ς, αὐ ἐξα Ὁ 
δε φεεομα Ἐρὲδεϊς." ' ἘΡίϑ:1ε5. οὔ 81 7οδπ, 11. 
408 (ΒΙὈ] ςα] Οαρϊπεὶ, νοὶ. χν.). Ηΐς, Πονγενεῖ, 
σταῖς Π δοϊςπονϊεάρεβ ἴῃς ἀϑοἰβίδηςς ὙΒοΣ ἢε 
᾽δ5 ἀεπνοῦ ἴσου 1ἰϊοκα ἴῃ τΒ15 φοοϊοα. 

δ 8.6 πυοϊδιίϊοηβ ἔζοπλ [γεηδευβ, σωῤγά 37, 
τοῖς :. 

4 Αὐγο]ϊὰ5 4 (Βυ Δ Ὀὶ αἰχὶῖ---““ Το δπη. Αροϑί. 
ἰῃ ἘΡΞιο]ὰ βυᾶ ἰς ἀϊςεης (2 Τοβπ στ᾿. το, 1), 
Ουοπιοάο δάπι ἰαἰες ἰοπηογὲ ἴῃ ἀοπιῦπι Ὀεὶ 
Ῥοββυηΐ αυἱ ἰη ἀογηθπι ποβίγαπλ ρηναδίδτα δαπιὶ 
ΡῬτοδιθεπίυσ  Αὐἰἴ αυοτηοάο οὐπὶ εἷς 5ἷῃς δ 
οἰεϑῖδβ Ὀαρίϊβτηο σοτωσηυηΐϊσαγε ροβϑυτηυβ αυΐρυ 
ἱ αῦό ἰδηΐυτα ἀἰϊχοίϊηυς, (Ας(15 δοτυπι Π|2}}5 
Τφοτωσηππίςδιηυ δ᾽ (αρυὰ Εουίῃ, “ Κεϊη. 541. 
11.130.) Εογ τείεσεποεβ ἴο 1 Ϊόοδῃ ἰῃ 2 διὰ 3 
7Τοδπ 566 Αἀάϊιϊίοπαὶ Νοίς δἵ οἷοβε οἵ ἴῃς [π|το- 
ἀυςοιίοη. Ῥαιυϊηο Α]] ϑἰοηβ, οὐ ἴουςςς οἵ 51}]6, 
ΤῊΣ ἘΞ ουμὰ ἰῃ 2 [οδμη υν. 3, 8; 3 ]οβὴ συ. ὅ, 
ἤν 



ΤΗΕ ΘΕΟΟΝῸ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ]ΟΗΝ. 

[Τῇ Ροβϑὶ Ὁ] σοηηθοῦοῃ οὔ 15 ΕΡ 5116 
αἰ Ῥαΐτηοβ ᾿.511Ώῆ65 ἴῃ 6 ἸΏΘΕΤΌΏΟΙ ἴῃ 1ἢ]5 
Ρίδοα οὗ ἴπ6ὸ Ὀεβὶ ἀεβεπρίίοη οὗ ἴδαϊ 
ἸΙ5ἰδληά ψῇϊο ἢ [μ6 ντιῖοῦ ἢδ5 56θῆ, δηά 
ΜΠ10} ---50 ὉΓ ἂἃ5 ἢς Κηονν ---ἰδ σοῆ- 
ἰδηθαὰ ΟὨΪΥ ἴῃ 5οα ρᾶσοβ ὨΙΓἢ σδηηοῖ 
ποῖ δε ῥγοςσυγεα, 

“ Ελεϊης ἴμδῖ ἰδ οὗ [οὔἱᾶ, 50 ςοϊουγαϊδα οὗ 
οἰά ὃγ ̓ Ξ πιοδοϑ---αἰ ἴμ6 ργεβϑθῃξ ἀδὺ ΟΠΪΥ ΟΥ̓ 
ἴ ταῖης οὗ 50 ΙΏΔΩΥ γτεδὶ οἰζϊο5, ΜΕοίυβ, 
Ῥηκηρ, Ερδοϑυ---ΠοΓΟ Σίθ65 ἃ σΥΓΟΙΡ οὗὨ 15]οἴ5, 
τοςῖξ δἰπιοοῖ Σου ἃ ΠΔΠπι|6, ἕοσ (Π6 πιοϑὶ 
ρα ἀξϑετί, βοδίζογεα τῷ ἴπὸ Ἰοηΐδη 868 δ6- 
ἵπόεη (ο5 δηά ϑᾶθοσθ. Ομ ΟΠΪΥ ἢδ5 θοσοῖς 
πιουβ, ἀπά ΟΥ̓ ἃ 5ίηρυϊασ ςοηίγασὶ πη (ἢ6 
πηϊάοὶ οἵ 1815 εἰα5ϑῖς σουηίγΥ, 1 οὐνο5. 41} ἴῃς 
ίλπιὸ ὑγ Ὦ 1 Ῥόββεϑθεβ ἴο ΟΠ 5ΕἰΔη]γ Δ]ΟΠΘ, 
ἴὸ ἴδε ἸσΟσῪ οὗ ἴδ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡϑο, δηά ἴο ἴῃ 6 
ρτεβεῆζο οὗ ἃ πιοπδηίεσΥ. δδὲ ἰϑἰεῖ 15 Ρδῖ- 
τος ἢ 

Αἴετς δὴ δοοοιηΐ οὗ δ1᾽15 νογᾶρθ ἔτοτὴ 
δίγοοηθ, δηᾶὰ αγτίναὶ αἴ ἴῃς Μομδβίοζυ οὗ 
δὲ [ἢ ἴῃ Ῥαΐμηοβ, ἴῃς τεσ ἴἢ5 ἀ6- 
50Π065 ἴῃς 5066. 

“δ λγ [6]. ΤΉ 5υη 5εΐ ἴῃ ἃ Ἅοἱουά 655 5ΚΥ. 
Νε δυδοὰ οὐγϑοῖνοβ οὗ 115 ἰδϑῖ πχοιηθηΐβ ἴο 
ἔο οὐἱ ὑροπ ἴΠ6 τοοῦ, δἀηὰ ἴο ἴδκθο ἴπ ἴῃς 
ἔσιετὰὶ ἀβροςῖ οὗ Ἐπ6 ἰ5]6... Ν Ί οἠς ρίδηος 
ΜῈ ἴοοἷ ἴῃ [6 15]6 πὶ 115 ἐ{{]|ρηθ55. Εἴ 15 Ὀυΐϊ ἃ 
Ροϊηϊ Ἰοδὶ ἴῃ {86 ἱπηπΊοηϑο 564---ἰπἀεοα, 5ηρι- 
ἰΣ] ἐπουρῆ, ἴδ ᾿πιργοβϑίοη ϑίγιςοῖς ΠΊΘ ΤΊΟΓῸ 
Ἰη ἴδ ἰοοῖ τὩδη ἴῃ οὐ ἰτ| 16 Ὀατς ἴῃ ἴΠ6 τϊά- 
5.58. ἔουγ ἢ1}}5 ἔγοπι 8οο ἴο τοοο ἔδεϊ ΠΙρἢ, δ 
ἴῃε εχίτετηιε5 οὐὗἩ Ῥαδΐπιοβς, δῆϑινοσ ἴο (ῃδὶ οἡ 
ΒΉςἢ [6 σοηνεπξ οἰδπάς. Ἐοιτηδᾶ οὗ ρτοδῖ 
ὑἰλεκ ὑτόκεη Ὀου άοτθ, ἔΠΕῪ ἅτγὲ αὐϊὶο Ὀάττοη. 
Τῆς βοτς δηὰ [6 ἰΏΠΟΣ να] γ5, του ἢ νἢ- 

363 
οιἱξ:Ὺἴγοθϑ, δῆονν βοῖὴδ υογάυτο---ποῖὶ (Πδὲ οὗ 
Ραβίυγαρε, δυξ οὗ ιι5οῖε55 Ὀγυβῃ-σοοὰ τυ ςἢ 
δτονϑ ἰδῃθουβὶγ. ΚΝ παῖ πιοῖὲε σδῃ ννὸ 8εο 
1π||6 οπαροὶβ τροη 411] ἴπ6 ποῖρῃϊ8, ϑῃπορβογα9)". 
δυΐϊθ πιδάθ οὗ ρὶπα Ὀγδῆσδεβ, σονοιοὰ βῃοάϑ, 
τϊϑογα Ὁ]6 ρᾶγκα ρταζοά ΌὈΥ ἰπϊη 5ῃθορ, δΑ 
Ὀαγὰϑ δ ἀποῆοῦ ἱπ ὑπὸ 5ι]οηΐ ροτγί---τῆδῖ 15 4]} 
Ῥαϊπηοβ ἴῃ 115 δυίογε ρονεγίυ. Βαϊ ἰεῖ υχ5 πῆ 
Οὐζ ἐγαοϑ5 αῦονθ ἴῃ15 γα 501] δηὰ {ἢδϑὸ τηοδη- 
ΠΠΟΙΥ τοςῖβ, ὙνΠδὶ ἃ ϑρίοπάοιισ οὔ ἰδῆς! 
ΎΠΒΟΓΟ δϑεεῖὰ ἴο δ Δἰπιοδὶ ἃ5 ΠΊΔΠΥ ἰ5]615 85 
ὑγᾶνοϑ ΞΟΠ 'π ἴδ 11|π|}20]6 5οα. Ἡονν ὕδᾶιι- 
ΕΠ] (ΠΟῪ Ἰοοῖκ δ {Π|5 ὨΏΡΡΥ ἀἰϑέδηςθ νυ δίςἢ 
᾿ϊ65 ἘΠοῖγ βίο ΠΥ, γῆ ἢ ἰοῖβ τι5 5ες {ΠοΙγ 
τηλ)εϑῖῖς ἔοιτηβ ῖ ὙΠΕΓΙΕ 15 Ατηοῦροβ, ᾿ἴκὸ της 
πρτυγηεὰ Κοε] οὗ ἃ ἢιιξε ϑῆ1]0ρ. ὙΒοτῖε 15 Ρᾶσοβ 
41} νυῃϊίο 45 118 ονγῃ πιδγθϊοϑ προ ἐδ Πογζοη. 
ΎΠοΓΕ 15 ΝΙςαγία, ἰηδηϊοα ΌΥ ἃ Ὠιιπάτοά Ὀᾶγϑ5.᾿ 
ὙΠΟΓΟ 15 δᾶ ΠΊΟβ, ΡΑΓΥ ρῥἰδίη, ραγον δ᾿ ὨϊΔπά. 
ΎΠοτο, ἴο ἴπ6 οαϑί, 15 Απαῖοϊϊα, πὰ Αϑιᾶ 
Μιηογ ἴοιῃ Μ|ιϊεῖι5 ἴο [45505, Α ἱγαηβραγοηῖ 
νάρουτ, ὙΠ ἢ (Δ Κ68 ποῆς οὗὨ ἴθ οἰδάσηθ55 
ἔγοτι {με οδ)εςῖΐϊβ ονοσ ννῃϊςΐ 1ξ Ποαῖβ, Ὀϊ]οη 5 
411 πο Ὶγ οὐ] Π65, ἀπά ὨΔΡΡΙΪΥ πιο] 5 ἰοροῖμοῦ 
1015 5ΚΥ, 1}}}5 568, {Ππεϑὸ 15]05. ΤῸ 5ΚΥ 15 Ὁ] 116, 
1Π6 5684 15 ὈΪ06, [Π6 1565 ἄγθὲ ὉΪ]116---ἰἢθ 15165 
τηοῦο γδρουτγοιβ, ἴῃς 5868 ἀθορεγεςοϊουγεά, (ἢς 
Ὠοᾶνθη οἰθασ, ϑηάοσ, δἰπιοδὲ δοεῆθη, ἴο ἴδ6 
Βογζοηῃ.... Τ ΠΟΓΟ 15 ἃ οογίδιῃ ρἰθάαϑιιγα ἴῃ 8 6]- 
ἔῃ ἃ ναϑὶ 568 Ὀεϊννδοη ομδβοὶέ δηὰ ονοσΥ ΡυΌ]Ις 
ουθηΐ, ἴῃ Κηονηρ ποϊδιηρς οὗ {π6 ουἵοῦ νου] 
ουὲ [06 ψ 16 541] οὗ 4 νϑϑ56] το ἢ ρ θδπη98 
ὕροη [πε ΒοτίΖζου νυ πουΐ ονοῦ σδϑιϊηρ ἀποθοΥ 
ἴῃ ἔτοπί οὗ ἴῃ ἀεθριδοα 15]6ῖ... Ν᾽ 5σἰαγίοα 
ΟἿΘ ΠΟΥ Πρ ἔογ ἴΠ|6 Γυ]π5 οὗ [25505. ϑοόοοὴ ἴῃ6 
τιουηάσ, {πΠ6 σοηνοπέ, ἴΠ6 1516 11561ξ2| νγᾶβ πο- 
(ἰρ Ὀυϊ 4 ἀδγῖκ ρῥοὶπὶ ὕροη ἴδδ Βοτίζοῃ, 
Ὡς ἢ ἃ ἰαϑὲ δίς ψνᾶνο ϑυάδώδθηϊυ τεοπηονοά 
ἰηῖο ἴδε τοξίοη οὗ στῃεπιοσγ." (" ἴὕπε νἱ 56 ἃ 
Ῥαίπηοβ,᾽ ρᾶσ Μ. Ρ.. ἀδ [0]}6ν}}16. Ἅ«Ἀονυθ 68 
σου ᾿ἰτοτγαῖγοβ,, ἡ Νίασβ, χσϑό7, ὑρ. 217--- 
412.}} 

ΑὈΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ. 

1 μᾶς δοξῃ το] καἱά : “" (ογίδι γ 1Ε Ἰξ ννᾶ5 
Ἔτεῖ δον ἰο σοποϊυδ ἔτοπι 5 π] Δ Υ οὗ 

ὑγ5 [μδἱ ϑοῆβ ὑγόγε ὈΟΓῃ ἔγοπὶ ἴδ6 54Π|6 
βαπηῖ, 1 15 ΘΑΘΥ͂ ἴο υπάοτοίδηα ἴσοι [86 

481 76μὰ Οοβρεὶ 1 51 ]οδη 
ΓΣ: 

ἀληθείᾳ (ᾶνε ἔμεος 5:1» αεέσε 
ἰῃ Ὁ. 1---ῦ. 

ὥγνωκότες ἁλή- το]. 22 11. 41 ἴϑμς τὴν ἁλή- 3 

υ. 4 
ΤεριΣατοῦντας (4150 | Υἱ]ϊ. 14, Χ. 23, ἷ. 6, 7, 1]. ό, 
ἵνηζς Ὁ. 6) ΧΙ. 9.) 10, Χὶϊ.] 1 

,ν, Ὁ. 35 
οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφ. ἷἱϊ, 7 
«καιψὴν ἀλλὰ 

ἔχομεν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
κατὶὰλ 

ὑνογά5, θη πηθηΐϑ, δίγ]θ, σπαγαςίοσι, οὐ ἴῃθβδ 
ἴῆγες Ερ βῖ]θϑ, ργεθοπΌ ΠΣ 85 ἸΠΟΥ ἀο οὔθ δηὰ 
ἴῃ6 ϑᾶτῃθ ἱπίᾶρε, {πὶ (ΠΟΥ πιυδσὶ ἢδνὸ Ὀδθῃ 
ὙΥγ θη ΌΥ οὐ δηὰ (6 βάτο δυΐμοσ. ΤῊΪ5 

2 81 ]οδῃ Οοθρεὶ τ 81 ]Ϊοδῃ 

ν.6 
καὶ αὕτη ἐστιν καὶ 
ἀγάπη ἵνα κιτ.λ. 

αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, 
καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ 
ἀρχῆς κιτιλ. 

Υ.3 

ν. ἢ 
πολλοὶ πλάνοι ἐξῆἣλ- ἷν. 
θαν εἷς τὸν κόσμον 

οἱ μὴ ὁμολογοῦντες 
Ἴησ. Χ. ἐρχόμ. ἐν 
σαρκί 

ὁ ἀντίχριστος 

11. 22, ἷν. 23 

δ).18,21,]ν.3 



,η6Ἢ4 ἹΝΤΕΟΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΕΓΟΝῸ ΕἘΡΙΘΤΙΚΙῈ ΟΕ ἸΟΗ͂Ν, 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 5ῆεννῃ δὲ ἰσηχί ΌΥ ἃ σοπιράαγίϑοη οὗ 
ννογάϑ δηὰ οἰδιυιϑεβ. Βυΐ (86 ἔγεαιεηΐ πιδηϊίοῃ 
οὗὨ Ἰονὸ δηά {τυϊῃ ἰῃ 4] [ἴγϑο Ἰοϊίοσα 15 δίοῃπο 
οιῆςίοης ἴο σοηνίησο ι.8 ἴπδῖ νγὸ πᾶνὸ ἴδ6 

4 1 ]οδη Οοβρεὶ 1 81 Ἰοδῃ 

ψ.9 
καὶ τὸν νἱὸν 1ϊ. 23 
καὶ τὸν πατέρα 
ἔχει 

ὕ. 12 
ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ ἴϊϊ. 10, χν. 11, ἷ. 4 
πεπληρωμένη ΧΥΣ, 24, ΧΝΊΪ. 

ἱ 13 

8 δ᾽ ]οδη 

ν.ἱ 
ἐν ἀληθείᾳ (νος ν. 2 ατεῖ» χε εἶνε 
32) ν.4, Ὁ. 8, υ. 12 

τ. 3 
περιτατεῖς (περιπα- 2 5:12 ΦαλσίηΣ 
τοῦντα νυ. 4) 

μαρτυρούντων σου τῇ ἵνα μαρτυρήσω 
ἀληθείᾳ τὴ ἀληθείᾳ, 

ΧΥΪΙ. 27 

βΒΆση6 ὈΓΙΡὨΪ δηά σοηιϊΐηο τεβεςοη οὗ δὲ [οδηὶς 
50}} ἰπ ἴδ βοσοηὰ δηὰ [πϊγὰ ΕΡ 51165 5 ἰῃ 
6 ἢγϑι "." 

8 δὲ ]οδη ΟοϑΞρεὶ 1 51 []οδῃ 

ὥ. 10 
οὔτε ἐπιδέχεται ... οὔτε ἄντλημα 
καὶ κωλύει ἔχεις καὶ τὸ 

: φρέαρ ἐστὶ 
βαθύ. ἵν.τι 

ὕ.1ἱ 111. 10,20 

υ. 11 
οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ] χχὶ. 2, 3 
ἡμῶν ἀληθής ἐστιν 

ὕ. 14 
οἱ φίλοι ... τοὺς φί- ΧΙ. 11, χν. 13, 
λους 14, τό 

 Βασοηΐιις, Α. Ὁ. 99, ΟἍΡ. ἰχ, (χιοίο ΝΥ ἁ 
Τ,δρίἀε). 



ΤΗΕ Β5ΕΓΟΝὨῸ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 

ΤΟΗΝ. 

1 Δ ἐχλογίοίά α «εγίαϊμνε λομομγαδίς »ιαίνο)!, 
τοὰ ἀφ ε«λι άγεμ, 9 ῥεγδένεγέ ἐπ Ολγίσίαλ 
ἐστε ανά ὀεέσ, 8 ἐεεέ δέν ἔρσε {ἀε γειυαγάΐ οὗ 
ἐἀαγ ογνεεῦ γοζεισίομ : τὸ αμά (ο ἀαὺέ 
μοί ἀἱη [9 ἀὧο τοίὰ ἐλοιό σεὐμεενς ἐλαΐ ὀγίμρ 
ποί ,ἀέ ἱγμέ ἀρείγένε οὐ Ολγέρί σι. 

ΗΕ εἰάετ υπῖο τῆς εἰεςὶ ἰδὰγ 
Δηἀ Πεῖ σπμ]άγθη, νγῆοπι 1 ἶονς 

ἴῃ τῆς τγυτῆ ; ἀπά ποῖ ἱ οηἱγ, θυϊ 4130 

1. Μοβῖ ῥγοῦδΟΪν (845 5 ὕδθοῃ ρτγονυθὰ 
Ὧδονα ἴῃ ἴπε [ηἰτοάυςοη), ἴῃ ἴΠ6 ἱπιροτγίδης 
δὶ οἤεη-υοϊοα ἔταρημεηῖΐ οὗ Ῥαρί5 δἰάδγ 
δι δες. η0 ΟἢῆςϊΔὶ Ροδιθοη, Ὀυὶ 15 υϑοὰ ἴο 
Ἰηάϊοδίς ὁπ ὙὙῆο Ὀεϊοηρδο ἰο ἴδε ἢτϑὶ βεηθγᾷ- 
ἴοη οὗ (Ο γιβίίαη οϊίονοῖβ. 850 δεῖε. Τῆς 
να Υγῤδοσον οὗ 186 πδηγὸ ἰ5 φυϊΐα ἴῃ δοσογάδηςθ 

ἢ δ. [οἱ ̓5 υϑᾶρὸ 1ῃ ἢ 8 
πος ἐδε ΦΧΟΘΊ1οΣ ἢ ἈΥΧΣ18Δ] δεὲὲ Αἀάϊιϊοηδὶ 
οἴε. 
ἀχγ εὐίἰάγεη)] ςἕ οὖ. 4. 1 Κγττία ἴῃ (ἢ ϊ5 

Ῥάδθαρε Ὅε (25 νγὲ ϑΘΌΡΡροΟΞΒε--- 5ε6ὲ [πἰγοά.) 
ἃη ἱπάϊνί 02], {πὶ ἐχργεβϑιοη δἀπὰ 1 ,ουπά οὗ 
ὃν εὐἰἰάγεη (Ἰπῖτα, Ὁ. 4) ννουϊὰ 5ῆενν τῃδί 5Π6 
ἰιδὰ δὲ ἰεαϑὲ ἴβγεε ᾿ἰνίηρς ομάτεη. ([ὈςΚο.) 

ὠδοηε 1 ἰσυσ ᾽πὶ τ αὐ Ὁ] 1 ἴσυς ἰονε. 

3. ον ἐδὲ ἐγώ δ, “4ἀ2] “1Ἰῆ, ἴῃ ΔΩΥ ἰπ- 
δίδποο, [86 νγοῦ 5 Δβδο ΟΠ 5 ϑί γα Ὀογοηὰ [15 
Οὐ ΟἸγοῖθ, ἱξ τ ἐσχϊοηάς ἰΐ5 τοραγὰς ἴο ἃ σϑδὶ 
(βηςίίδη, 1ξ 15 ΠεΎΕσ ΟἹ σεζομηξ οὗ δὲ: δείηῃ ἃ 
Οὐγμμίαη, ΠΟΥΟΥ ἔογ 2ῤε ἐγωδ δ, «αἦε ΜὮΙΓΒ 
ἀπε θῖ ἴῃ 5." (Κοδετὲ ΗΔ8]1.) ΤΗϊς ἰ5 ἃ 
δεδυῦπι! ἀεϑοτίρείοη οὗ [ἢ6 οδιιϑὲ οὗ ἴ86 Ἰονὸ 
οἴ δδςῦ ἴσὰς ΟΠ γι ϑιίδη ἴο 411 οἱ οσβ---ἰῃθ οοη- 
ἰοπ Υ οὗ (Δ ΓὨγουρ ἴδε ἡ Βοῖο ΟΒυτοῇ. 
(5ι.) “Ττυϊ᾽" ἰ5 υϑοὰ βυς {ἰπ|ὲ8. ἴῃ (μι 

, “ἐκ {ἘΠπ|6Ὲ5 ἰη 3 ]οῆη. Ὅῇο Ὀεβὲ ἸΨΑΥ͂ 
ἰονίηρ ἐπ {Γ[ἢ 15 ἴο ἰονὸ ῶγ πὸ Ὑ τυ. 
-78δ διά 1᾽ 8811] 6 112 π18 Ζ70Σ 

4707] ΤΉΪ5 15 8ἃη ἰπϑίδποθ οὗ ἴῃς ογαίίς 
υαγίαία, ὙΠα σοηπίπιοίίοη 5 δ᾽ ἰογοὰ ᾿ηΐθη- 
ὈΟΏΔΙΪγ, Δηὰ Ὀγηρβ ουἵ {πε (ποις πιιις ἢ πλογὸ 
ΤΟΙ Υ τὩδη σου ὰ πᾶνε θδεπ ἀοης ὉΥ ἃ υηΐ- 

δἰπισῖυγε, ΟὟ ποῦ, Ῥαγὲ 111. ἃ ἰχὶϊ, 
ἔοο.) [ὲ ἰ5 μα] Ὀεποαϊςξίοη, 841 ργοόρδβθου, 
κε ἴδε δεξί ππίης οὐἨἉ «τῃς ποχὶ νεῖβθο.0 “ Τῆθ 
[πὰ νὴ α.5᾽" 15 ἄγάνγῃ ἔγοπι ἴπ6 Ξᾶπιο σοχζίοῃ 
οἵ Ἰδουρῆς "445 {86 1ονα νυ ἢ υ5.᾿ (ες ποῖο 
σα α Ϊολη ἵν. 17, ἀπά ςξ, Μαίῖ. ἱ. 23.) 

411 τῆον τῆδλῖ ἢανα Κηονη τῆς τα τἢ ; 
2 ῬΒοῦ ἴῃς {τὺ 85 βᾳκα, νης ἢ 

ἄννε! ει ἴπ ιι8, ἀπά 5411} ὃς νι κι8 
ογ ὄνεγ. 

4 ὅτᾶςε θὲ ψ ἢ γοιι, πλεῦογ, σηπά 
Ρεᾶςς, ἔτοπι σά ἴτε Ἐδιίμεγ, δηά 
ἔτοπι ἴῃε [,ογὰ εϑυ5 ΟἾτγίβῖ, τῆς ϑοη 
οὔ ἴς Εδίδοσ, ἴῃ τγυτῆ ἀπά ἰονε. 

9. Τδοσχο 88Δ8]1] 6 ἩΠῚ}|} π8 ὅγχδοθρ, 
ΣΔΘΙΟΥ͂, Ρ68060] Α οδ, ΡΟΒΘΙΌΪΥ, ἰο 
δ Ραμ; Ανροβίοϊις βδα]υϊδίίοη ἴῃ ἴνγο Ἐρι 5.165 
οηΐγ (: Τίπι. ἱ. 2;  Τίηι. ἱ. 2). ΤὍΤΠ]5 τυ ϑἢ 
οὗ νογὰβ 15. ὉΠΠ|ῚΚὸ δὲ [οἱ π᾽8 5112] ΟΔ]Ππὶ 
γέϑοεσνθ. ὅδη ἰξ ὕὃ6 {πδῖἴ ϑοπῖα εἰτουπιδίδηοο.--- 

10]γ 186 πιατίγτγάοπι οὗἉ Τ'»ιοί ).---) |ο [ΠῸ 
ἥδ: οὗ Ιοδπῃ ἀπὰ ᾿δυϑοὰ κἰπὶ ἴο υ86 ἴῃ 115 
ΡίδοἊς ἃ ἔοτπι οὗ 5αϊυϊδίίοη ψὩϊοῖ νγουϊά τὸ- 
ταϊηὰ δὴ ΕΡρμοβϑίδη Οἢγϑιίδη οὗ {πὸ Βίβδορ οὗ 
Ἐρδδβυβ, ἀπά οὗ ννογὰ8 νν Δ ἢ τνετὸ Κοὶγ ἴο 
μανθ Ὀδοπ ΠΟῃΒΔΠΓΥ οὐ ἢ]5 ᾿ρ8ὶ ὁ“ Οἴδος 
δῃὰ ρεᾶςθ᾽" ἅγε 4150 οοπ)οϊποὰ ἴῃ ἴῃς ορεηίηρ 
οὔ 6 Αρος., ἰ. 4. Τἢε νογὰ σγαθς 18 ΕΣ 
ΤΑτὸ ἴῃ 81 [08 ὙΥΠ ἸΏΡΒ; ΟὨΪΥ ὑεϑιο5 ἴμεβ6 

ἴῃ ΙοΒη ἱ. 14, 1ό, 17; 4Α ΧΧΊΪ, 
41. “Οτἴδοδ δηὰ ροᾶδοθ᾽" δἅχγὸ σιιδιιζυϊοὰ ἴῸΓ 
{πε Ἠοϊεηῖς δπὰ διοαίπεπ χαίρειν (υϑεὰ ὉῪ 
δὲ 7». αἷοπο οὗ ἴπε Αροϑίϊοβ, ἱ. 1). (ὅ56εεὲ 
ἐπα Ὠοῖο οὔ συ. 11.) 
απ ζγονι δφπὰδ ΟἿ Σ161] ΤΠ6 ννοτὰ Ζογά, 

νΠς ἢ ὁσουτβ πούθετε ἰῃ δὲ [οδπ᾿5 ΕΡρ 5:]68, 
βῃου]ά 6 οὐγἰοὰ Ποτο. 

ἐμ ἐγ ἀπά ἰσυε} Α5, ἴῃ ὙΕΤΥ δάἀνδησβά 116, 
6 ἄγαννϑ πϑᾶσ ἴθ ουθηΐηρ οὗ ἢϊ5 ἀδγϑ5, ἴδε ἴτνο 
{Πρ ὙΠΟ] ἄγ ἀδαγεβὶ ἴο 81 [οδπ᾿β Βοαεῖ, 
δΔηὰ ανοῦ οὐ .ιΐ5 1105, ἅτε ἐγώ δηὰ ουε. Τὶ 
νν85 5414 οἵ οπο (Βοπαγυδηΐιγα) ἴπδὲ ὁ" νμδὲ μ6 
δαὰ τοδὰ ἰῃ ἴδ6 στηογηϊηρ μ6 βοοπηθὰ ἴο πᾶνὸ 
Κπονγῃ ἔτοπλ 8]} οἰογηϊγ." [Ι͂ἢ δὲ ἴοῆη, οὐ 
186 σΟΠΙΓΑΤΥ, Ῥγὸ 566 ἃ τηοδιίδεῖνο οἢδ- 
ΓΑςῖοσ, 9 οΥΎ πιδῖυγιηρ δηὰ τοϊδϊηϊηρ ἴο δά- 
νδησοὰ ἅφὲ ἴμ6 πιδϑῖοσ ἰάθδϑ οὗ 16 τοςοϊνοα ἴῃ 
706} ἤτοι [6 ἰεδοῆίης οὗ [|εβϑὺ5. “0 
γτυΐ  Ο [ονὸ 1 ογίοβ ἴδ6 δυτοβ ἴῃ (6 

οἰ ργάυδγ δὲ {πὸ οἷοβο οὗ ΤΠ νοοῖ, “ὁ θ6- 
Βοϊὰ ! 16 ἀδγ, νυ βεη αἴον 411 ἐπ βοῖτονβ οὗ 
[Π6 φαγῖἢ Ὀεΐονν, νγὲ ἂσὸ δδουΐ ἴο οηἴογ ἰπῖο πὸ 
Ὀ]εβϑθάμεββ οὗ γοὺγ σεϑί." (Βαυπδγα, "1, ᾿Αρὸ- 
[ε 8. [ελη,᾿ Ρ. 399.) 



366 11. [ΟΗΝ. [ν. 4--8, 

4 ἴ τε]οϊςεα ρσγεδοὶγ τῆδῖ 1 ἐουπά οὗ 
(ὮΥ ο]άγεῃ νναἰΚίπρ ἴῃ γαῖ, 25 νγε 
ἢδνε τγεςεϊνεὰ 4 σοπιηδπάπηεηϊ γοπλ 
τῆς Εδιδον. 

ς Απά πον 1 δεβεεςἢ {πεε, ἰλάγ, 

τε ςοπιπιαπάἀπχεπξ, Τ αῖ, 45 γε ἢλνς 
Ὠεαγά ἔτοηι τῇς θερίπηΐηρ, γὲ 5ῃουϊά 
ννΑἹΚ 'ῃ 1. 

7 Εσογ ΠΙΔΩΥ͂ ἀεςείνειβ γα εηϊογοὰ 
ἱπῖο τῇς ννουϊά, ννῆο ςοηπίεβϑϑ ποῖ τῃδῖ 

ποῖ 48 1ῃουρῃ 1 ντοῖς ἃ πενν σοπι-Ψ |Ἕεβιι8 (Ἠγίδῖ 18 σοπὶθ ἰῃ τῆς βαθῆν, κεῖω 
ταδηἀπιεηΐ ππῖο ἴπεα, δυῖ τπλτ ἢ ΓΓΠῚΒ 15 ἃ ἀδοεῖνεγ δπὰ δὴ δητιο γ8ῖ. ὅπες 

8 ΤοοκΚ τὸ γοιυγβεῖνεβ, τῃαῖ 'γὲ ποιοὶ 
ἸΙοβε ποῖ ἴμοβς τῆϊπρβ ψψῃϊοῖ νγε ἢᾶνε χαίνὶ 
"ντουρῃῖ, δυὰς τῆλ τὲ τεςεῖνε ἃ {μ]} ἐπμς 

να Πδά ἔτοπι ἴῃς δερίπηίΐηρ,, τἢδῖ ψε 
Ιονε οπα δηοΐδεγ. 

6 Απὰ τ}18 ἰ8 ἶονα, ἴῃλὲ νγεὲ νγδαὶκ γεέτατ 
ΤΌΝ αἴζοσ ἢὶ5 ςοπηπμαπάπγ)οηῖϊθΌ. 115 |8 

4. Ἀάγνο ζοππᾶ ο' ἐῤγ εὑεἰάνγεη] δονιδ 
Φ 1 δὲ πιρμδεσ ΟὗΓ ἐδγ εὐίἰάγεη. ϑοτὴθ πα ἴῃ 
ἴΠο56 νγοτὰβ ἃ 5Δἀ δηά ρϑηΐ]ο ἢϊηΐ (Πδῖ ςσογίδιη 
οἴδειβ οὗ Κυγὶδ᾽5 μι] άγθη ὑσεσὸ πο να Κιηρ ἴῃ 
[δς Τγυῇ. 

Βαγο }Τ0054 (εὕρηκα) Τῆς ἐμγέξα οὗ ἴπε 
βαὶπὶ 15 ἀϊξεγεηὶ ΠῸπὶ πὶ οὗ ἴδε ρΡἢΠ]οσορῆοτ. 

“« Ἀλσχυπὶ μοάϊὲ ᾿ηνεηΐαπι, γαγυτὰ σαυά τη!" 
εηδε].) 

δ,6. Οὔςπχ Ϊ]οδη 11. 7. ν. 3. 1 ὈΦδ6Θ0 Ὁ 
1.99, ΚγτῖαΙ ὙΠ686 γϑῦϑθϑ σΑΓΤῪ ὉΝΊΠ {ΠῈπὶ 
ἰγγεϑϑε 016 ον άθεηςο οὗ οοπιηρ ἔτοπι ἴῃ6 Πεαγί 
δηά ρεῃ οἵ δέ [οὔπ. “ΤῊ 15 (Π6 ἢδνν σοπη- 
πιδηάἀπιοηϊ, {πὶ ννὸ ἴονθ οπε δποῖδογ." Βυϊΐ 
186 Ἰονο---Φε ἐξαγι!ν----νν δι 15 ἡ ΜΝ ΑἸΚΙης 
δοοοσάϊηρ ἴο Ηἰβ5 εογεριαπάριεη. ἘΒυΐ 2ῤὲ 
ςοπιηδηαάπιοηξ, νυ ςἢ ἰηοϊυ 65 411] σοπιπηδηά- 
πιοηΐ5---νῆδί ἰ5. ᾿ἰ )--͵ ΝΥ, 186 Ζουε! ὍΘ 
[ον ὀχραηάθα ἰϑϑθϑ 'ῃ ἴῃ6 σοϊηπηδηἀτηθηῖϑ. 
ΤἼς σοτηηδηαἀπιθηΐβ, Ἐϑϑοη ΓΔ }}} οπίοϊἀοὰ ἴῃ 
(Π6 σοπγημηατηδηΐ, σοηΐταςξ ἀραὶπ ἰπῖο ἐδέ 

“Ας ΙΕ [Π6 τοϑοὸ Ξῃοιιϊᾷ Ξβῆυϊ δηὰ δ ἃ υυὰ 
ἀραϊη.᾽" 

Θ. 172μα!:...γε «ῥοιί «ὐαἱᾷ ἐπ 11] 1.6. πι δὲ 
Ζ σις τόσο ργοῦΔΟΪΥ ἴῆδη ἴῃ πη εο»»»"απάνιδη. 
ΤΠΙ5 ρᾶβδαρο ἴῃ ΨὨΙοΝ ἐδε Ζουε (εθαγ!})) ἰ5 
Ἰάδη ποα νυν (ἢ εονγγραραηφηΐ σα ρροβίβ [06 
Ὀεβὲ ἀσδηϊξίοη οὗ ἀγά 1 15 186 σοτήργοϑ- 
δίοῃ ἰηΐο οὔθ νοτὰ οὐ [6 νν μοΐο βαγὶηρ οὗ 
[ε5ι5 ἴῃ Μαγκ χίν. 29---21, ἴῃ6 ἰΙάρα οὗ Η!ἰ5 
γι: δπὰ “εεορά σοταπιδηἀπιοπὶ εἰ οάϊοα ἴῃ 
Ηἰτὰ δπά σεργοάυςθὰ ἴῃ ι.5 ΌὉγ {Π6 ϑριγιῖ. 

7. »"αηῦ ἀἰδεείυεγε.. ΤΡΙΕ] “ὙΛΔΌΥ ἀθοοίνογϑ : 
υδοα ΓΟ] ες νεῖν, απ ἰάθη ἃρ ὉΥ “δὶς ᾽ ἴῃ 
8ην. 

αγὸ δον οἿΝϊνϊ ἱπίο {δὲ «υογἱά (ἐξῆλθαν εἰς 
τὸν κόσμον) Α, Β, δὲ ((οά. Απιαῖ. ἐχίσγι) 
ΔΌρΡτονθα ΌΥ 1, Δ οἢπι., “ΓΙΞΒοΠοπά., 1, ςκο, ἔοτ 
ἴῃεϑο γσράϑοῆβ. (4) Ὑπὸ Ἵχργεββϑίοη οσσιγβ ἴῃ 
1 Ϊοδη 13. 19, ἵν. σ, ψΏΠ6 ἘΠΟΓΟ 15 ὯῸ σϑᾶβθοη 
ἔοῦ βυρροκίηνρ 1ξ σαγτιθά 1η ἔστοπι {Π656 ραββϑαρθβ, 
8ἃ58 εἰσῆλθον 15 ΘΆΞΙΟΙ, ἀπὰ ηοΐ νὶϊβουϊΐϊ ῥγὸ- 
σοάσηξ ἰη Νεὸνν Τοσίδιηθης (Ά οπι. ν. 12); (ὁ) 
116 πιοδηϊηρ ἐξοπο οὐἵ᾽ 15 ΠΊΟΓΟ συ} 140]6 ΠοΓο, 
ἔογ “"σοΠΊ6 1, 15 341 οὗ {Π]ηρ5 ΟΥ̓ Ῥεγβοῦβ Ἰροη 
τοῖς ἢγϑὲ υ56 οἵ ἱπισοάυςίίοη. Βυϊΐ, ἴῃ (ῃς 

τοννατα. 

αᾶ56 οὗ ἴΠ656 “" δεάυσοΥβ,᾽" [ΠΕ σά ὀεέρ ἴῃ 186 
ΟΒυτοῆ, ἀπά ἴδεη οὶ ἃ, ὙΠΟΥ ἀϊά ποῖ επίεγ 
ἐπίο δὲ «υογἱά, Ὀὰϊ «ὐτπὶ οἱ ἔτοστῃ {δεῖ οἶδοα 
ἴῃ ἴῃς Οδυγοῦ ἰηἴο ἴπ6 ννοτϊά. (δεὲ Κειςῆς, 
Ἅ (οσηπιθηΐ. Οὐκ." 111. 222.) ὙΠῸ ϑαπὶὸ ποιὰ 
5 υϑοὰ ἴῃ Αρος. νἱ. 4, " ἼΠΟΓΟ «ὐεπΖ ομἕ (5ς. 
ἰηῖο (Π6 νγογὶ ἃ) δποίμοσ ἤοσϑθ." 

«υδο εοη:. πο] μή ΜΊΝ ἃ ραγίϊς. ἱπάϊςδίεθ 
ἃ ϑυρροϑβεά ψεη ΟΥ οἶ455β. ΤἼΘ ΡὮγαϑο ἰ5 ποῖ 
Θαυϊναϊοης ἴο δ᾿ ἸΠΔΩΥ αἀεςείνογβ, ΥἱΖ. ἴδοϑὸ 
0 ἀο ποῖ ςοηξεθϑ᾽,) (δαὶ σπουϊά τρηυτο 
[Π6 οὐϊεοίδυε πορδῖνθ), Ὀυϊ ὁ“ ΠἸΔΏΥ ἀδςείνεῖς, 
ἴοϑ6 οὗ 1πῸ οἶδ85 ῆο ἀἄο ποῖ σοηΐδβς," φω- 
ἐμπχις ποῦ ῥγοβίείμν (ΝνΊηοτ, "Οτ. οὗ Ν. Τ. 
Ὠ.᾽ Ὁ. ςος).. 
ϑε Οργυξ οοταὶὰβ ἴθ Ὅμ89 Ζζ72988] 

ΤΠῈ ἸΠΟΔΓΠΔΊΟΙ 15 ΠΟΙ νἱοννθα 85 ἃ ργεϑθηὶ 
Πντηρς Ὀγιποίρ]θ. Οὗ, ποΐθ οῃ σ Ϊοῆ. ἵν. 2. 

ΤρΡΙς ' ὉΔ69 ἄθοοῖνοσ ἀπά Ὅ8Π9 881]- 
ΟὨΣΙδὺ “ἼΠ6 ρΡγοσεθάϊηρε ἀραϊηϑὶ (Π6 πλα- 
νος, ἴῃε οοάυςοεῦ (Μόν), ννῆο τδῖοβ πη 
αἰίοπηρὲ ὑροη ἴπ6 ΡυΓῪΥ οὗ τε ρίομ, ἃγὸ δσ- 
ΡΪαἰποά ἴῃ τς Ταϊπιὰ ννἹ ἢ ἀοῖ4115.) (Β επδη, 
“γὶο ἀθ [έδι.5,᾽ Ρ. 393, 151 τ ΤΠο ννοτὰά ἰ5 
[ΘΟ ΙΟΑΙΥ πὰ σμαγασίεγι Δ ΪΥ ἀρρ θα ἴο 
οὐν Ἰογὰ ΟΥ̓ ἴπ6 σΠϊοῦ ῥγιεδὶβ ἀπ Ῥμδγϑεεθ 
Μαεαῖϊ. χχνῖὶ. 63, ὁ πλάνος, δαὶ ἀἐειει τ). 
6 παᾶπὶὸ ἃπὰ ἰάθα ἃτὸ ὕοῤῥαπηὶς (7 Οὁδη τἱὶ. 

12, 47). ΤΠ ΠΊΔΩΥ ἀσσείνοτβ ἀγὸ Ἰοοκεά ὑροῦ 
85 ςοηορηίτγαϊοα ἀηὰ ραϊῃεγοὰ ᾿ηἴο οπσ. 

8. Ζοοῖ 10 γομγεείυο ἢ ὙΠ Θρῃδῖς ἰ9 
γοιχγηείυε: ἱπιρ ϊθ5 858 [οἢπ 8 δῦθεποδ ΥὙΕΤΥ͂ 
βίγοηρῖγ. (Οἕ ῬὨΠ. ἢ. 12.) 
Τὶ γὸ ἰοϑο ποῖ ἴδοβϑο {διηρδ (δαῖ Υ9 

στουρῃΐ (ἃ εἰργάσασθε, ρετῖ. ΡῬᾶ55. υϑοὰ 20- 
ἄνοϊγ, ΔνΊποῦ, Ὁ. 2724), Ὀυῖϊ παῖ γδ τερεῖνε 
ΣΟΑΙά ἴῃ Ζ011, ἄς. ὅνε ἢδνε δεζὲ ἴὸ 
σβοοθο Ὀοΐννοεη ἴσχεο νοῦ ἴῃ ἢγϑοϊς ρΡεΐϑοῃ 
Ρίυγαὶ, οὐ ἴ[ῃ6 ἴῃγθο βαπιὸ γογῦ5 ἴῃ ἴδε ϑεςοπὰ 
ῬΕΙΒΟΠ ρἷυγα]. ὙΠῸ βοσοπὰ ρεγβοη ρἰυγαὶ ἰ5 
Ὀεσὲ σιιρρογίοα ΟΥ̓ δι ΠΟΥ Υ, δηὰ 4]90 ΟΥ̓ [ῃθῈ 
ςοπῖεχι. ὍΠῸ βοοοηὰ ταῖρδς δὲ 5ὺξ- 
βεβίοά ἴο “οργὶδὶβ ΕΥ̓͂ ἵπε ψογὰβ ννῃϊοι {ΠκῪ 
Πδὰ υ58ὲ νυ7ιξίθη, Ζοοξ 10 γομγεεῖπει, ἀπά ἰ5 
ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ͂ ὙΘΓΥ Θᾶϑγ. Βιιῖ 1ἴ 5 τπυςἢ πΊοτε 
Ἰορίοδὶ ἀπά Ἴσορεπὲ ἔογ ἴ6 Αροϑβίῖθ ἴο Ἵἴατξε 
ἴοβθ ἴο ψοπὶ ἢ6 τοῖο ΟΥ̓ ἐδεῖν ὀαυη οἴστιδὶ 
ἰηϊεγεϑίβ, ἔπη ὉΥ ἴποϑὸ οὗ δἰ πβο ἀπ οἵδε 



ν, 9---Ἰο.] 

9 Ῥποβοενεῦ ἐγδηβργεββϑαῖῃ, δηά 
δδίάθιἢ ποῖ ἴῃ τῆς ἀοςίγιης οὗ (ἢ γίβῖ, 
δῇ! ποῖ σοά. Ηε τῇδε δϑϊάετῃ ἴῃ 

11. ΙΟΗΝ. 
[ἢς ἀοςιτίης οὗ ΟἢγΞῖ, 6 μαῖῃ δοιῇ 
ἴῃς Ελιθεγ δηὰ τῆς ϑοη. 

10 [{ τπεγα σςοπὶθ ΔΠΥ υπηῖο γοῦ, 

πὐηἰδίοτα, δυοῖν, ἴοο, ἰξ ννουϊὰ ποῖ ὈῈ ῥτθὸ- 
ΟἸΘΟ ἵΠ|6 ΟΥ ϑεγρίιγαὶ ἴο δϑϑοτέ [Πδὶ τῃ6 
Λροϑίΐεβ οσ Ὁ σιϑιϊδη ἴθΆςῃοσβ συβογοα εἴογηαδὶ 
ἴοβϑ ὉΥ (86 (δ! ]υγο οὗ (ΠΕΡ σοηνεγίβ. ΕῸΓ 
(δε εςτίρίαγαϊ Ἰά64 οὗ «υγομρ δὲ ἴῃ 115 Ὀδατην 
ΟἹ βαἰνδίίοη οἷ. [μη 11]. 21, Υἱ. 27} οΓ γέ- 
φραγά, 2 ΟἾτο. χν. γ; Μαῖϊζ, ν. 12. ΥἱἹ. 1, 
ΣΧ. 41, 41. (ἴ[86 οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν 
αὐτοῦ οἵ [Π|5 νεῖϑθ, Ῥοβϑιῦ  Υ δ υἀδὰ ἴο ΒοΓθ), 
Μυκο γ]. 3ς; Βοτη. ἵν. 4; 1 Οοσ. "ϊ. σ4. (8686 
ρος δ! ἢν ΜοΙδπς ἤοη οὐ ἴπ6 Αὐυφσυϑί. σοηξ,᾽ 
Ορρ. 1. 33, 24). Το ἔπι ποίϊοη οὗ γεευαγαῖ 
ΒΙΙς ἃρ νυβαῖ νγουἹά οἰδογννίθε δ6 ἃ σὰρ ὕροῃ 
ὁπε δἰάς οἵ ὕοβρεὶ ἔτ. ὙΠ15 σνεῖθθ ΤΑΥ͂ 
μῶν Ὀθθη ἴῃ {Πη6 πρπᾶς οὗ ἴποϑο ψῆο ςβδηχεοὰ 
ἴδε οἷά Οο]]εςι---- οὐ ἀϊνίπὶ οροτῖ5 ἔγισίυπι 
ΡιὈρεηϑ8 Ἐχοηῃδηΐεβ ὑἱείδίϊβ ἴιις ΓΕπΊεα ἃ 
τρδλογᾷ ρεσγοϊρίαηξ "--ἰηῖο ὁ τῃδῖ {ΠΕΥ οἰθηῖο- 
Οὐδ ὑπιηρίπρς ἔοσγί της ἔγιϊξ οὗὨ φορά ννοσκθ 
ΠΩ οὗ ΤΠεΘ 6 ρΡ]οπίθουϑ! Υ γεαυαγάεά " 
(οἸϊεςξ ἔοσ {πὸ Ὑ νεηγ- ΠΕ} ϑυπάδυ δε 
Ππγ). ὙΠὲ σοσασγὰ 1π 7.11 (μισθὸν 

Ξλήρη ἀπολάβητε) ΜΟυϊὰ 58εεπὶ (ῃ6 δςδο οὗ 
Ἀυτῃ ἢ, Χ2 ἔνοιτο ὁ μισθός σου πλήρης. 
ἰχχ... (γέ Ὦ μὰ 

9. ἘνΕΙΥ οπς 1οδάϊπᾳ ζοσνᾶσά Ἅπά 
δοῖ ΔΌΣ 1π 009 ἀοοσίχὶπθ ἩΠΙΟΣ 16 
ΟΣ δ᾽᾽ 5 ῥαὶδ ποὶ Οοα4)] (1) Ἰφβάϊπε ζοσ- 
ΝΑτὰ, (προάγων 15 ἴπ6 ἘΠῚ6 τολαϊηξ ; 50 Δ, 
Β, Νὰ, ογιπὶς φιὶ ργσοεάϊε, Οοα, Απιϊαῖ.) ὙΠῸ 
ποτὰ 5 βευθδρϑ πιογὸ ἴῃδη 5 ΠῊΡΙΥ φοίρ 7 τ- 
ὡυσγά. ἴῃ οἰαβϑῖσαὶ Οτσεοκ Ὁ 15 υδοὰ οἵ δη 
οἰῆςετ ἰεσάϊηισ οπ Ἠΐβ ἴσγοορβ, ρυϑῃίηρ ἔογινατά. 
1ξ βροπὶς ἤεῦο ἴο ἱπείϊυἀθ ἴὐνο ἰά6α5---ροίηῃς 
δεγοπαὰ {86 11πὸ οὗ ἐγυτῃ ἴῃ τυ βδὲ ϑθοῖηβ ἴο δἰ πὶ 
ἅῃ δάνδποβ, νυ ἢ δὴ δ] υϑίοη ἰο ἴδ6 νδιυηίοα 
ἤὅγοτει: οἵ αἀυασπεεά Οποβῖς Τπουρῆΐ - 
Ὡς οἴδοῖθ ἢ Ἠὶπὶ, Ἰοδάϊηρ ἴποτὰ νυν Ὀοϊά 
δῃᾷ φεἰ ξεν Πα τ ἱτίοη. οὐξοια [6 Ὀδστίοσϑ. 

ΠΊΑΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ Ὀ6 4 τοίεγθησθ ἴο ἃ 
Ἀδυ ΠΥ ἱπιϊδϊίοη ὈῪ ἴδ βεγναπίβ οὔ Αηΐϊΐ- 
εἰπεῖ οὗ {δὲ Οτεδῖ ϑμερμεγά, οἵ ννβοτα ἴΠ6 
ΨΟΓὰ ἰ5 ϑϑὰ ΒγῪ Ηἱπιϑεὶῇ ἀπά ὈΥ οἴμοιβ (Μλῖέ, 
ΧΧΥΙ. 12, ΧΧΥΠΙΙ. 7: Μαῖκχ. 32). (2) “ΤΟ 
ἀροῖγη9 ΒΊΟΣ 15 ΟἿΣΙ δ᾽ 5.) Νοῖ, ρτο- 
δγ ἢ ποπίεῖνε οἵ 1ῃ6 οδ]οςξ “ ἀοςίπης 

αὗομ! Οδγὰῖ,," ὭΟΥ δραίη “" ἀοσίτιπο ν ὶς ἢ 15 
(γί αη") οΥ “ἢ τ οἢ ΟἾγσε νοσῖϑ," 
ὑπαξ “ἰ ἀοςϊτῖπε Ποῖ [85 ΟἾγίσε ἴὸσ ἰἴβ 
ἄμδον, Ἰὰς ἢ Ης ἰδυρῃῖ. (ΟΕ Μαῖϊ. νἱῖ. 
28, χχὶ!, 422: Ματσκ ᾿. 22, χὶ. 18; [16 ἶν. 
2: [οῃ χυῖ. 19. “ἼὮς ἀοςοίτίπο οὗ Βᾶ- 
ἰλλτ᾽" ἰ5 τ1μαῖ νυν οι Βαϊδατη ἰδυσηῖϊ. Αρος. 
". 14.) ετο, οὔτ τηοσθ, ννὸ ἢᾶνε δῃ ᾿πϑίδηςα 

“ἀρ ρεηοπ, ἀπ ππσἰεγσα Ροϊπίϊηρ ἴο [με Οο5- 
Ῥε. ({πίγοά. ἴο ΕἸγϑὲ Ερι 516, ρ. 284.) “ὍῊε 

Π6 ὙΠΙΓΒ 5 Ομ γ5ι53.) ναὶ ἰ5 {πε} 
πὰ ΜὮΥ 50 σα] εὰ ὙῆῈ ἅπϑνοῦ ἰ5 ἰῃ δῖ 
]οδη'5 Οοβρεὶ, νυἱῖ. τό, 17. [1 15 1μ6 ἀοςί το 

Ὡς ἢ [6505 ἀο᾽νογοᾶ, δηα οδ δὰ οὐ ἢ ΔΕ ΟΔ ΠΥ 
“ηγ ἀοοεῖτιηο, 266 ἀοςίσϊηο." “ΤΒε ἀοςίπηε 
ὙΠΟ 5 ΟΠ Γσ 5᾽) 15 186 ποῦ οὗ 41} ἐπὶὸ 
[πουρῆξ δηά ἀοςοῖγιπθ. ἘνεΥΥ ἀενοϊορπιοηῖ 
Ὀογοπὰ {πδΐ 15 ἃ ἰδαρ ἱπῖο ἴῃ6 ἀδγίποϑυ, ΕἸ ΝΟΣΥ 
δι ρροβοὰ γοχγέ::, ουϊδίἀ6 [86 Ἰϊ πηι}, 15 γαῖ ποῦ 
ἃ Γεϊγοςοββίοῃ, ἃ ἔθ] 6 σοϑι]οϑθηθϑ5 ΠΟ Μ0}}} 
ποῖ δἰΐονν ἴῃ δου] ἴο “" δυϊάθ,᾽) ἃ σθαϑίηρ ἴο 
“ Ποϊὰά Οσοὰ ἔλ5ι." Ὑδουρδὲ πιιιϑὲ Ὀ6 εἐδαεέεπεά 
ἃ5 Ὑ16Ὲ}1 85 ὅγεε. Οπε βίερ ουἝϑίἀς ἴπε εἶτοὶε 
οὔ ἴδε ΤΠ 15 τυ ΐη δὰ 5:ὴ δῃηὰ ἀδαῖῃ. (866 
Αἀάϊθοπα! Νοῖο.) 

ΗΣ ἐδαΐ αὐϊάρι ἱπ ὍᾺ6 ἀοοῦσῖπ9]7 977 Οδιὶ 
δ ποῖϊΐο Ὀ6 τορϑαϊεά δογο. (866 Αἀά! πα] Νοῖο.) 

10. Τ5 νϑῦβο σοπηηᾶς υ5 [δὲ [Π6 Οοθρεϊ 
Ὧ25 115 ᾿πίοϊεγαποθ 88 νγ6 }] ἃ5 ζοΐοσδηςθ. Ὁῇθ 
γγ6}}- Κπόννῃ πἴογυ οὗ δῖ ]οδπβ5 ἢγιπρ ἔγομι (ἢ6 
Δ ννῆετε Οεππίῃ5 νγᾶ5, ϑοδτοοΥ, ρογΏΔΡ5, 
ἱπάϊςδίοϑ ἃ 5 ΓΟΏΡΟΙ δΔΌἢούτθηςο οὗ ἐν ἰδέ, 
85 ψου]ὰ Ἰοδὰ 19 ἀννΑΥ ἔγοτη (πὸ σϑδὶ, ᾿ἰνίην, 
Ιησαγηδῖθ Ομ γιϑί. ὍΠῸ δαυ ον ἱπαάϊςδίοηβς οὗ 
δ: [οἢπ᾿8 σμαγδςίεσ ἴῃ 1π6 Οοβρεὶβ (Ματγῖ ἰχ. 
38: [Κ6 ΙΧ. ς 3) ἅγ6 γϑοδ᾽]οὰ ἴὸ οὔ ΠΊΘΠΊΟΤΥ. 
δος ἱπιρογίδηξ ἀϊϑιϊποϊίοης Ὀεΐννγεεη [86 
ΟΒυσοῦ πὰ νυοσ]ὰ ἴπθπ δηὰ ἢονν δἵθ ςεῖ- 
αΐηγ ἴο δ ἴδκοη ἱπῖο δοσοιιηῖ. (1) ““Ἴδ6 
«υογά Ἰιοῖ ΨΒΟΙΪΙΥ ἐπὶ ἐδὲ «υἱεζεά οπε," οτιοά 
δὲ [οἤη ᾿η δἷ5 ᾶτϑξ Ἐριϑῖ]5. ὙΠῸ ννογάϑ ἅγῸ, 
ἴῃ ἃ πηράθιγρ, ἵπιὸ γεῖ. Βιυῖ “τῆ6 ἀδικ- 
Ὧ655,᾽) ὙΏΙΘΩ ἢ 5 ἀδΥ νγὰς "ἀπ βιηρ Ὀγ,᾽ 
ἰ5 πον, ἰπ ΟΠ γϑϊοπάοπη, ραγ ΠΥ αἰ5οι!ραϊοά. 
2) ΤὴΘ ΟἿΪΥ Βορὸ οὗ ἴδ ννοσ ἃ Ἰδᾶὺ ἴῃ 

(η6 Ιποδγῃδίϊοη, δπὰ ἰῃ ἴπ6 Ἰάἄθαϑ νυν) ηϊςἢ αὶ 
Ὀτουρδῖ, ἀπά ἴδ ρονγοῖβ ννῃιοἢ 11 ἱπιρδηϊοὰ 
ἴῃ δυπηγαπέῖγ. κε, νγῆο ἅτε ὑπάογ ἴἢ6 πὸνν 
ΙΏΟΓΑΙΪ δηὰ ϑρίτῖτια] ογάθγ, ογοαῖθά ὉῪ [6 
Οοβρεῖ, ἀο ποῖ 5.6 ἴπὸ ἀδηρογ ψ Ὡς ἢ ἴο 81 
Ἰοδη ϑοοπηθὰ 50 πρᾶγ δηῃὰ Ῥγοβϑίηξ; ὙΠ σδῃ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ δοὐύθη ςοηςεῖνς 1. ἕνα ἵν ἴῃ {Π6 
ΒΘΟΌΓΠΥ δοβιονοα ὈΥ ἃ δδξίίας νυ ῇ ἢ ἢΔ5 Ὀδοῃ 
ψνου δἰοηρ ἴ86 ψνῃοΐο ᾿πὸ, δηὰ σοὶαχ ἴῃ ῥρϑᾶςθ 
50ΠΊ6 οὗ [Π6 ῥσγεσδι!οη5 νυ ἢ ἢ ννογο 
ἴῃ ἀδλγ5 οὗ ννατέατο, Οὐ τοϊογαίίοῃ πηδὺ οἴθη 
δᾶνα ἱπιοιτηϊηρ θὰ ψἢ ἰξ ἃ 5616 5}} ἰονθ οὗ ἃ 
αυϊοῖ 6. (3) Τῇ Βοηουγ οὗ [65115 νγα5 ἀθᾶγ 
ἴο Ηἰ5 ἀροϑῖίῖθι [Ι͂ἢ ἴδδ δϑιπηδίθ οὗ ᾿ἰπὶ ννῇο 
νυτοίε.--- [6 Δ ογὰ ννὰ5 Οοά".--ἰο ἄδην ἴπδὲ 
6515 ννὰ5 [πὸ Οοὐ- Μὴ ννᾶβ ἴο φυδϑίίοη Ηἰΐβ 
Ἰερι ΠΊΔΟΥ δηὰ ᾿πρυρη Ηἰβ5 ἔσῃ. [Εἰ 1815 
Ἐρί 516 15 βξι ρροϑβϑεὰ ἴο Ὀ6 δά ἀγοβϑθά ἴο ἃ ὥδωγοῤ, 
(Π6 νεῦϑὸ Ὀοθίοσε ι1ι5 νου ά ἰεανε ἃ βοπιοννῃδὶ 
ἀϊβεγεηϊ ᾿πιρτεϑθίοη. 866 [ηἰτοάιιςςοη. 

ΤΡ. «ἀη7..«ὀνὶπρ ποὶ δὲ: ἀοείγίπε.. δὰ κοοὰ 
δροθά Ὀϊά δ΄ ποῖ. ὙΠδ ᾿ἰτυγρίοδὶ ργαςῖςθ 
οἵ τορεδίπε “πε Τογὰ Ὀ6 Π} γοι ̓" ΔΕοΥ {Π6 
(τθρά, 45 “ἃ 5συπηδοὶ δηά Ὀοπὰ οἵ ρεᾶςθ,᾽" Πιᾶ5 
Ὀθθη {γδοϑά ἴο 1ῃ]15 γεσβο. ὁ δῖ1 Ϊοβὴ (2 Ἐρίϑί. 
σοῦ. Το, 11) ἔοτγθϊάβ τ.ι85 ἴο αἰ δὴν παῖ 
οἴοανα ποῖ ἴο ἴδε σρδί ἢ. Βυΐῖ, ψΠδη ἴῃς 

867 
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δηά Ὀγίηρ ποῖ τΠ]8 ἀοςίτπε, τγεςεῖνε 
Ηἷπιὶ ποῖ Ἰῃἴο γομγ ποιι86, πείῖῃογ δά 
ἢϊπιὶ σοἀ 8ρεεά: 

11 Εογ ὃς τηδὲ διάάειἢ Πἰπὶ (σοά 
βραϑά 5 ραγίδκεγ οὗ ἢ8 εν] ἀδβάϑ, 

12 Ηλνίπρ πιδην τῆϊπρβ ἴο ψ ΓΟ 

ταϊηϊσῖοσ ἤδίἢ οασγά δυοσΎ οἠς Ῥγοξΐδβϑ ἢ15 [218 
ἴῃ ἴ6 βδαπιὸ νοσάὰβ νυ Ὠἰπιϑοὶξ, (θη οἤσοῦ- 
ΠΥ δηὰ νι δουΐ 5ογαρ]6 τΔΥ ἢς 5δ]υς ἘΠοπὶ 
85 Ὀγοίδτοη, δηὰ ΠΟῪ σοαυϊῖε Πὶ5 δἤεςξίοη νυ 
ἃ ᾿ἰκὸ τείυγι." ((ομρεγ, Ἴμὸ Τεηιρὶς, 1. 
18.) 

: ΤὨῖ5 ἀογπιδίϊς βουθγν, (15 πιογαὶ πάχη Δ- 
τίοη αγαϊηϑὲ οογίδίη ἔογπιϑ οὗ Πούεϑυ, Ὀγεδίμθ8 
ἴη ἴῃ ἰδησυᾶξε οὗ Ιχηδίϊυ5 ἴο ἴδο Ερδεείαη:, 
χς ΟΥἩ 20 γᾶ ἰδίοσ, “" ὙὯο ἀσβίσοΥ ἴῃς 
Ρεδοδ οἵ ἴδηλ}}165 5.}4}1] ἢοΐ Ἰῃβοτῖς τε ΚΙηρ- 
ἄοπι οὗ Οοά. Ὲ ἴδεη ΠΟΥ νῆο ἄο ἴπεβ8 
τηΐηργβ αἴοσ τ[ῃ6 Πεβῃ ἀϊοά, μονν πιυς πιοῖς 
ἿΡ ΔΩΥ͂ οπς ἀεβίσου ἴπε ζϑτἢ οὗ Οοά Ὁγ ενἱ] 
ἰοδεδιην." ([φηδῖ. “ Ερίϑί. δὰ Ερμεβ.᾽ χν1.) 

11. ἐῥαὶ δι άειρ ῥίνη Ξοοᾶ δ, 9694] χαίρειν, 
[86 Οτοοῖς ἔογπι οὗ καἰυϊδίίοη (Ἶ|4π|65 ἱ. ἱ: 
Αςῖϑ χν. 22). ὙΠῸ Ηρῦτεν 58] ἰδίϊοη νγ89 ἃ 
5} ἔογ {πὸ ῥέσεε, ἴθ 1 ,Διΐη ἔοσ (ἢς δεαλέδ, 
ἴῃς Οτεεὶς ἔου ἴΠ6 δαῤῥίμπει., οὗ [86 ρῥεΐβοῃ 
δα άτεβοοά. 
ΤΠ ἴἤγος βα]υϊδίίοῃϑ ἀγὸ δ ΟΠ ΕΥ̓ σμδτδο- 

[οτϑς οὗ [6 φϑηοσγαὶ νἱονν οὗ 116 δηὰ ἰ(5 δἰπὶ 
οηἰοτίδιποὰ ΟΥ̓ 16 ἰῆγτεθ σᾶσθβ. ὙΠῸ ἘοπΊδη, 
ἴο ψΒοπὶ ἢοδ ἢ δηά δἰγοησίῃ ϑοοτηθά 4]] ἴῃ ]], 
δαιὰ ϑδαίυε. ὍὙΤΒα Οἴθοκ, σποϑθα οχ βίος 
αἰπηοὰ 5 ΡτΟΠΙΟΙΥ δὲ “Ἰἰσμξ δηὰ ϑυγεοΐῃοϑϑ," 
βαϊὰ Χαῖρε, Ἰοοϊκίπρ ὕροῇ ον ἃ5 ἴ86 διρῃοβῖ 
αἷπι. ΤῈ Ηοῦγον, ννμο δὰ ἃ σχεονοεϊδιίοῃ, 
δά κπὸνν ἴῃε Ὀ]εβθοάηθθβ οὐ σϑσοης! δίῃ 
ἢ Οοά πὰ ςοηϑεΐοθηςο, 541 βεαεε. 

ἰ5 ρΡαγίδκο οὔ ὕἤποβθ ἄθϑθάβξ οὗὨἨ δ18, 
ΒΟδΒ9 6011 ἐεεά 7] (Οοπίγαδιοϊοηβ οὗἨ {δὲ 
Οεοά δῖδ ἴῃ 50ΠΊ6 οἰγουπιοίδησεϑ Ἐπί ΓΕ ΪῪ ον] 
ἀεοοάβ. (0 8]. ν. 2ο.) ὙΒοσο ἃγὸ «ἱπς δραϊηβὶ 
7αἐτ 85 νυ60}} ἃ5 δκαϊηϑὶ »πκογαΐ:. Ἐρτ ἴδ ποΐοη 
οὗ ἃ ςοπιπιοῃ ραγίαϊκίης ἴῃ οὐἹ], οςἕ, Κ5.]. χα: 
στ Τίπι. ν. 22. 

12. 1 «υομϊΐά ποὶ «υγ! 16] οὐκ ἐβουλήθην, ἴπ 6 
2ἰμπωρίς οἵ (86 “' ἐρ βϑιοίδγυ δογιϑῖ " (ΝΥ Ἰποῦ). 

1. ΙΟΗΝ. [ν. 11---. 

απο γου, 1 του ποῖ τυγίίε πη 
ΡΆΡΕΓ ἂδηὰ ἰῃκ: δυῖ 1 τγυβῖ ἴο οοπιε 
ππῖο γοι, δηα βρεᾶκ: ἕδος το ἴαςε, δος 
(δῖ ΟἿ ΟΥ̓ πιαῦ δε {]]. νωνίὰ, 

12 ΤὮς ΤΠ] άγθη οὗ ΤῊΥ εἰεςῖ δἰβίεῦ 
δτῖεεῖ πες. Απιεη. 

ΡΔΪ 8εηὶ Τγοδίουβ ἴο δῖνθ Ἰῃ Οστιδίίου 
Ὁγ ψογὰ οὗ τηουτῃ ὕροη δ8 ροπι[οη---ἀεἰλ!5 
ὙὨοδ Βα ἀϊά ποῖ σοπϑίάογ 1 ῥὑσιάοης ἴο οὐπι- 
ταἱἵ ἴο ράρεσ. Ὑ 656 βογίβ οὗ ργδοδιι(οηϑ ΠΙΔΥ͂ 
Ό6 τεπιαικοὰ ἰῃ ϑβενεσγαὶ Ερ 5.165, οἷ.  [οδη Ὁ. 
12} (Κδηδη, “ 1,᾿Απἰθο κί," Ρ. 90). 

«υἱὲὦ ῥαβεν απά ἐπε} " ἘΔ νγᾶ5 41] ἴῃ 4}}-- 
οδοῖ Ὀοτζὸ 1 ἴῃ 5 ρασγῖ, δῃά ςἽαγοὰ {{{π||Ὸ ἴου 
Ἰοοϑὲ βῃιθεῖβ οὗ ρᾶρεσ (χάρτης), 2 [οδῃ σ. 12. 
ΤΠ ρδϑϑᾶρο,  ΤΊΠ,. ἷν. 13, ἀοδθϑ ποῖ ργοτὲ 
πδὲ [86 Ἐρίϑιῖεβ ὑνεσε τσ θη οἡ ΕΣ 
Ῥδγοβιηθηῖ ὑγᾶβ ῬΘΟΌ ΠΑΥΪΥ υϑοὰ ἴογ δοοί:." 
(Κεπδη, " ϑαίηξ Ῥδιι})],᾽ Ρ. 134.) δε6 Αὐδ»- 
[οηδ] Νοῖδ. 
ἐγ 1] Ἀλίδοσ, ΒΟ 9. 
“ες Ἴο γαοε} 1ἴϊ. ““Ἰαουτῃ ἴο που." (ΟΕ 

ΟἿ]. ἰν. 19, 2ο, δηὰ Βεηροὶβ ποῖθ.Ό "ἢε 
ὙΥΓΙ[65 βοητγ, Ὀυϊ ψου]ὰ βρθαὶς ταοσγο βΈΠῸΥ 
δραΐη, ὍΤῆε νοΐοα σδὴ δὲ ἰπβεςίοά, 85 18 
ἔτι οὗ ἀϊϑουβίοη τεσυΐγεβ διρεαλκίῃρ ἰπ (μἰ5 
τεβροοὶ 5 δεβί, νυ ηρ νἱοαγίους δηά 5ι,- 
ἀἰατγ, 2 Ϊοδη συ. σῶ: 3 [οδὴ υ. 13" (Βεηγεῖ). 

ἐδαὶ ογ 707 "παῦ δὲ 7ζ.17111904] ΤὨϊβ εχ- 
Ῥτεβδίοῃ ἰηκ8 (6 Ὀγοϑεηῖ Ἐρίϑεὶς νῖῖὰ ἴδε 
Οοϑρεὶ (1. 29, χν. ασ, χυΐϊ. 1.3), δῃὰ στὰ τὰ 
Εἰγξὲ Ερίβεϊς (. 4). ὙΒῈ διχῇ δϑϑοςιδουϑ 
ἢ Ὡς ἢ Ιἴ 15 σοπηοοίοα ᾿οδὰ τι.5 ἴο 50ρ- 
Ῥοϑε {παῖ ᾿ξ ὑγου]ά βοδγοοῖν μᾶνὸ θθθη δρρί!οὰ ὉΥ 
8ὲ ]οδπ ἴο Δηγ πιρεϊϊπς Ὀὰϊ Οὐδ οἵὗὨἨ ρεου ᾶγ 
5ΟΪΕΙΏΠΙΥ ἀἤἶεσ ἃ οτιοὶ δηὰ ργοϊοηρθα ϑερᾶγὰ 
τιοη ὙνΒΙ ἢ ἢδὰ (Πγραϊοποὰ ἴο θὲ εἴεγιδὶ. εξ 
[πίγοά, ἴο 1μ18 Ερίβεῖε, σωῤγα, Ρ. 39. “Ηλρεῖ 
Ὠοϑοῖο αιιοά ᾿φἰεηξῖ5 σπογρΣ ἦτ σοεὶ! δεῖυ, 
εἴ ἴῃ διυγο5 ἀϊδοϊρυϊοτιπι ἀδ δυςίοτβ οτγὲ ἴΓΔῃ5- 
ξι58 ἐοττἰυ5 ϑοπδηΐ." (5. Ηίεγοῃ. “ Αἀ Ῥαυϊη. 
αυοϊοά ὃγ ἃ 1,4ρ]ά6.) 

18. Τόε εὐίίάγεη οΚΓ ὈΔῪΥ αἰπῖοΣ, 188} 
ΦΧΟΘΙΙΘΩΣ ἘΙΒΈΘῚΙ 8.66. Αἀάϊιϊοηδὶ Νοῖς οὐ 
σ.1τ. Νερβεννβ οἵ Κγτία νγεσε νὰ 81 [0δ 
αἵ 1ἢ15 ἘἸΠ6. 

ΑΠΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ 2 571] ΟῊΝ Σ, 9, 12; 3 ΘΤ ΙΟΗΝ 13. 

ἃ 81 ]οδηῃ :. 
ὙΠῸ ψογὰ ἐκλεκτός ἤέγε 18, ῬγοΌΔΟΙΥ, ποῖ 

υϑοά ἴῃ [Π6 βθῆϑε ἰη ννῆϊςἢ ὈαριϊΖοὰ ΓΟ γιϑιίδηβ 
ΔΙῸ ΚΟΏΘΓΔΪΥ 50 ογπιοὰ (( οἱ. 1. χ; σ Ῥεῖ, 
ἱ. 1)ὴ. [ΙΕ 80, νγὰ δῃοιυ]άᾶ, ἴῃ (86 ςδϑὸ οὗ δῃ 
ἱπάιν!αάιι4), οχροςῖ δη δάάϊίίοη (45 ἴῃ ἰδ οᾶϑ6 
οὗ Αυΐι5, ἴΠ6 ΟΥΪΥ ἑπάϊυίάμα! 50 ἀσδισηδῖεά, 
ουϊϑι6 (5 ΕΡΙΞ116, ἰη [86 Ν. Τ.---ἀσπάσασθε 
“Ροῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, Άοπι. χνὶ!. 12). 
[τ γαῖ Υ δι σηϊβαβ (Πδὲ νυ ἢ 85 τηοϑὲ ϑοίες οὗ 
15 κιηὰ ἰ5 οβοβεη οιμξ--υἱασωίαν, 45 ἴῃ ἴδε οἱὰ 

Ἐπ’ 5} ρῬΏγαϑα ὁ" ΤᾺ οὐσίαν ξοοά ἔπεηά "-- 
2 γεείοι----50 ξΘΙῚ5 ἃτῈ βρόκεῃ οὐ ἴῃ ἴδε δρὸ» 
ΟΥΡὮΔΙ Βοοῖὶς οὗ Ἡδηοςὴ 85 λίθοι ἐκλεκτοί. 
Εἔ τ Ρεῖ. ᾿ϊ. 3, 6. (δες Βτείϑομη. “1μεχ. Μδῃ. 
ΝΎ. ..0. 

4 ϑῖ ]οδηῃ 9. 

πᾶς ὁ προάγων 5 ποῖ ΘΧΔΟῚΪΥ εαηυϊναϊεηΐ ἴο 
πῶς π ὡν. ΤΠ αἴ 5 ΠΔΡΙῪ πιδδῃ8 ὁ ΕΥΕΙΣ 
ομα [μδἱ ᾿εδάβ8 ἔογιναγὰ." Βαΐῖ δὲ ὁ )οἰπεά ἴο 
ἃ Ρατες! ΡῈ 45 [με ἔοτος οὗ ὅστις 



1. ἸΟΗΝ. 
ΕΥ̓ΘῪ ΟὨΘ ΟὗἨ {6 οἶδε ψῈΟῸ ἰ5 σις ἃ5 ἴο 
"Ἰελὰ ξογνγαγιὶ.᾽" οὗ πρό ἴῃ ἃ Δα 5εῆ56, 566 
ΤΡοΙυςΚ ἐΟ δὲ Ϊομηβ Οοβρεῖ,᾽ Ρ. 26ο. 

[1 ϑεόπιβ, οὐ ἴδ νυϑοΐϊθ, νυῖϑο ἴο σγοϊδίη βόσθ 
ἴῃς οἰά νογὰ δοεέγέμε, ταῖῃοσ ἴμδη ἴο ουδϑιῖ- 
ἰυΐο ἑεαεδέπς. ΟΥ̓ ἔπε ογίρίπαὶ ἴοσπὶ (διδα χή) 
"ἰ δᾶ5 Ὀθδῆ βαδαμὶ ΟΥ̓ ἃ ἰαπηοηϊοα τυτίϊοῦ :----Ἔ ΒῸΓ 
αδπηρὶο, {πε ὑεσῪ ψογά “" ἀος Πη6,᾽ ρετθᾶρ5 
πο ἔτοῦι {με ἔδυ ϊξ οὗ ἴ86 ἐγαπβίδίοτβ, Ὀὰξ ἔγοσῃ 
ἴδε σμδηρε οὗἩἨ πιαδηΐϊηρ ὑνῃϊςἢ ἢ25 [Ἀθη ρἷδοθ 
ἴᾳ (86. ἰᾶρθα οὗ ἔἴπηθ, [85 υπάογροης ἃ ἴγϑῃ9- 
ἱαπηδίίοη ψΒΙΟΒ σοηνετῖοά ἃ ΡογέθςΕΥ ρεπεγαὶ 
ἀργεββίοη ᾿πῃῖο ΟἿΘ ΞΥΠΟΉΥΤηΟΙ5 ἢ ἀος- 
ΠΔῸς ἱεδοίηρ. 15 Εἰτου, ἰξ 50 νγὲ ἸΏΔΥ 68]] 
ἴ᾿, μλς θεεῃ τοτιονθαὰ δἰπιοβὲ ὩΠΙΌΣΤΩΙΥ ἴπ ἐπ ὸ 
Ριεδεηΐξ Ἀσνυβίοη, νυν ϊοἢ τοηάοιβ ἴδ6 ντοτγτά 
διδαχὴ, ποῖ ὈΥ͂ “ἀοσίτγίηο,᾽ δι ΌὉΥ “ἰοδοβίην.᾽" 
( Ἀενιδοὰ Ψψεσγβίοηυ οἵ Ν. Τ᾿" ἰπ [86  Τίπιος," 
ΤΥ 12ο, 1881.) Βιυΐ πο ομδ Ἅοδὴ ἀοιυδὲ ἐπδὶ 
ἵ (ὃς ποτὰ 15 ϑοιηδείπηεβ τηθγεῖν ἐἐδοΐ οὗ 
ἰελο ΐηρ " (Μασ χὶϊ. 28), ἀπὰ ϑοπιθίϊπηος “ἃ 
πιράε οἵ ρυ 8]:ς ἰπϑεγαςξίοη ᾽" (1 (ον. χίν. 6), 
ἢ πῆε (ο δὲ υϑοὰ ἔοσ ἴῃς ὈΟΑΥ οἱὗὨ Κατ] 
ἀροίππο τ ΠΙΓ ἢ ἔο] ον θά (πδ σϑοοίνθαὰ Ὡογτὴ 
ἀοχερίοά Ὁγ 1856 Ομυσοῆ. ((, τοῦ κατὰ τὴν διδ, 
τιστοῦ λόγου, Τ τι.5 ἱ. 9: Ἀσοπι. νἱ. 17), ψὙΠᾺ 
δε ἴεχὶ Ὀεΐοσο 05.) ὙΒυ5 ἴῃ ἴογτι 
ὉπῈ ἔτοπὶ ἴμε δεῖ οἵ τηοάδ οὗ ἰεδοβίης ἴο [ἴ5 
δι δ θοῦ -Πλδτοτ, τυ ΒΘΈΠΕΙ ἀορτηδεὶς οὐ ργθοερ- 
ὑνε, ((ἐ αἰϑο Αςῖϑβ χυὶϊ. το; Μαῖϊ. χνΐ. 12: 
λαδ νυ, ),8:; Ἡβθῇ. χίϊ. 9.) ὙΠ ποσὰ ἀρες- 
ἵίπε ἰμετεῖογο, 5 ἕο δὲ τείδίηθά (ηοΐ οπἱγ 
Ἰὴ ἴδε Ξπιρ!ς ἰεχέ, ΕΒ οπι. χνὶ. 17), δαξ ἴῃ τῇ ϊς 
Ῥίδρε, ἴῃ Ἰοῆπ υἱΐ. τό, χγ:; Κοπι. νἱ. χη: Τ τως 
"9, ἀπά βοῆδ ΟἴΠΕΙ ραββᾶροϑ, ἐκεί δδοαμσε ἴῃ6 

Υ ΒΘΠΕΙΓΆΙ ΘΧργοβϑίοη “ππἀεγννοηξ ἃ 
θη ὙΏΙΘῚ οοηνογίοα ἃ ᾿πῖο οπὸ 

ὙΥποηγτηοι5. γ ΠῚ ἀορτηδῖϊς τϑδο λίην ᾽ ἴῃ 186 
ἰλπάς οὔ [με βδοσθά τυτίϊοσβ ἐμοπιβοῖνοϑ. 

2 51 ]οῆπ 12; 3 81 [ὁδῃ 13. 

διὰ χάρτου καὶ μέλανος (λ δὲ Ιοδη 12 ὶ 
διὰ μέλανος καὶ πολ μον (5 5 Τα π τὴ] ͵ 

οἰ Ὡς ἴῆγοε πιδίογια 5 ἔογ υυτι πῃ ΠΟΤ βροΐθῃ 
ΟἹ ΤΌΤΕ βοὴς ἠοζΐςθ. (1) ῬᾺ ἄρτης; 
ἰ21. ἐβαγί4), ὑτορετὶγ ἃ ὩΣ Ἀ βάξι, ἐδ} 
Ἰσσὶ ἴῃς ϑεραγαίοά ἸΔΥΟΙ5 οὗ ἴῃ6 ράργσγιιβ. Ὗνε 
ἀπά {Πῖ5 πιλτοτία], νη ρθη δηὰ ἃ ΟΙδςκ ρὶρ- 
ἴχπξ, ἸῺ φοηδίδηξ 156 ἴῃ ἴδε {ἰπ|ὸ5 οὗ Οἴζοτο 
δὶ οταςβ, (Εἰς. ιἀα Ναὲ εογαπι, 1. 
191: Ορρ, ΧΙΨ. 3028 ; “ΕΡρ. 84 Οιὐϊπηΐ. Εταΐ. 
ΝΡ αςς 14, χιτ, διολ. Ἠογαδῖ. " ϑαζίγ.,᾽ "Π. 
ἐν 7. Α΄5. Ῥοεῖ᾽ 447.) Α ΥΟΤΥ ἢ] ἀπά 

ΤΣΙΠΡ δοσοιηΐ οὗ [Π]|58 ““ρᾶροῖ," [5 
απεῖε5 δηά τηδηυ ηςζαγο, 5 ρίνθη Ἶ ΡΒ] ηγ. 
᾿Βεΐοτε νγὸ δᾶνβ Ἐκπγρῖ, τὸ νν}}} 6 ννοὶ] ἴὸ 
ἕρααῖ οἵ [Ὡς βαργγιω; 5ἴποθ Ὀγ {Π6 ι.868 οὗ ἸΙρᾶνεϑ 
αὐ μβᾶρετ 186 οὐ] υτε οὗ ΒυπΊδη 16, δηὰ {Π6 
ἀδάνο οἵ ἐνεηῖϑ, [5 ἐβ: Δ} 15ῃθὰ δηὰ ρτεϑεγνοά, 
ΠῸ Ἰ οὰτ ΔΙ ΒΟΥΙΥ ἔογ βαυίηρ 1πδῖ ννὸ οὐ 
ἴο {πε υἱσΐοτγ οὐἨ ΑἸδχαπάδγ μὸ Οτοδέ, δὲ 

ἔκ ὕτης θ᾽ 8ε τ μσιοίωρ οὔ ΑἸεχαηάγία ἴῃ 
Ὅγὲ [815 ρᾶρδ τῦᾶβ ηοΐ οπηρίογοά, 

ὑὶ ἴῃς Ἰξᾶγες οἱ ῬΑΪπὶ, ἀηὰ τῆ6 ἴῃποῦ ὅλην οὗ 
Ναυ Τρ::.---ψ οι, ΙΝ, 

Οἴπογ ἔγθεβ, Τἤδη ΡῈ]. σοσογάς τγογὸ ἴῃ- 
βοθοὰ Ὡροη βῃθοῖβ οὐ ἰϑδὰ, δηὰ δὲ ἃ Ἰδῖοσ 
Ρετίοἀ ρῥγίναϊο ἀοοιπιθηΐβ οἡ οἱοῖῃ οὐ νναχοὰ 
(ΔὈΪ]εῖβ. [η τεπιοῖθ δητχιυϊγ, Ὀδεΐοσε τῆ Ττο- 
͵λη νασ, νὰ ππὰ ἔτοπη ἨἩοπιοῦ ἐμαὶ βῃμθοῖς οσὗ 
ἰδΌΪοῖ5 οὗ ννγοοά ννογὸ τιϑϑὰ."" 

[ΡΙΩΥ τεέειβ ἴο 

πόρεν δ᾽ ὅγε σήματα λυγρὰ, 
γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά. 

“ΠΠΔἀ ἡ νι. τόδ, τ69.] 

Αἴεγ ἔγδοῖης ἩἰβζογοΔ ΠΥ μον ῬᾶρΟΥ σλπ)δ 
ἱπῖο απίνογβαὶ ι156, ἀηὰ ἀεϑογ δίηρ ἰῃς Ἐσγρείδη 
ῬΑργυτιϑ-ρἰδηϊ ἴῃ 1Π6 τηλγϑῆοβ (οἴ. 5αἰδῇ χὶχ, 
η., 1ΧΧ.)ὺ, ῬΙΩΥ κεῖνος ἅπ δοσοιηΐῖ οὗ ἴδ 
ΡΓΕΡασδίοη οὗ με βδἤῆδθεῖΐβ οὔ ρβᾶροσ ἔτοπὶ 
ἐδ ρἰδηί. Ὑὴδ πιδηιδοίογυ νγᾶ5 ἰγαπϑίοστοα 
ἴο Ἀοπια, ννβεγε ἰξ ννᾶβ πηργονοὰ ὉΥ ἴῃ 
ΒΑ ΑΟΪΟΙΙ5 ἹΠάΘΊΓΥ οὗ ἴπ6 ρτοδῖ ἤοιθο οἔ 
Ἑδῃηΐυβ [Ἑαηππὶὶ ασακ ἤει. (ΡΙτη. - Ναδῖ, 
Ηιϊβι.᾽ ΧΙ. 2:---26, Ἴοπι, ν. ρρ. 228 --- 
2293,), οἀϊ, Βγοίϊοσ) οπὲ οὔ {μὸ πιοεῖ 
εἰεραπξ πὰ ρ]αυίωϊ οὔ ἴμὸ Ἐρίϑβίϊος. οἵ 8ὲ 
]εγόπιθ, μουσενοσ, σοπποςοῖβ Αϑία Μίποσ νὴ ἢ 
ἃΠΟΐΒΕΓ πὰ πιοσα ρεγπιᾶποπὶ ὑυτι Πρ τηδίοσίαὶ, 
οὗ ψὩΙΟΒ 81 Τοδπ ΡγοθΟΪΥ βροακβ : 1 σοπὶ- 
Ρἰαὶπ οὗἉ ἔῃ 5ῃογίῃεββ οὗ γουτ Ἰδίἴοτ, 1 σδηποῖ 
Βρροθα {παΐ φαρενρ (εδαγία) ννὰ5 ναπείηρ, 
Ὁ Π1]|6 ἘΣΥΡῖ σοπεπι65. ΒΟΥ σοτητμλογοθ, Ἐνρῃ 
1 Ῥιοϊεπαγ, ἃ πεν ἘΠΟΠΊΥ, πδὰ οἸοθοά (ἢ θοὰς 
ἀραϊηδὲ ἰπαΐ ἴγδάθ, γοῖ Κίῃρ Αἰΐδ]υς υνου]ά 
ἤδνε βεηΐ ῥαγεξνιεπί: ἔγοπι Ῥεγρδαπῖοβ, {παϊ ἐῃς 
ψγδηΐ οὗ Ἀᾶρογ πιρῃξ Ὀὲ τηδὰβ Ὧρ ὉΥ 5Κίῃβ : 
Ὑθεηοα ἴπ6 πλπιθ οὗ δεγραριέηφ ἰ5 ξίνδη ἴο 
ΡΑγοῃπιθηῖβ ἴο {Π|5 ὙΟΙῪ ἀΔΥ 1." (Α΄ δἰ]υκίοη 
ἴο ἃ ᾿ΕΔΟυ5Υ οἡ ἴδε βυδήεςξ οὐὨ μιἷβ ΠΌγατΥ, 
ὙΠ ἢ πιδάς ῬίοϊεπιΥ ῬΆΙΠΟπιεῖοῦ σαρρίεβς ἰδ 
οτγείξη Ἐργρίδη ραρογ-ῖγαάς, Ρ]π, .Ν, Η." 
ΧΙΠ, 21: 85. Ηἰϊεζοη. ὁ Ερίϑῖ.᾽ νι. Τοηι. 1. 
339. 6οἀ1τ, Μίφηθ. Οε, 2) Τίτι. ἱν. 13. 

[ε 18 ἀρρϑᾶγβ (ῃδὲ ἴπ6 πιακίηρ οὗ ΡᾶρΕΥ 
(περγαμηνή) ἴῃ [Π6 Ῥδου Αγ ἔοσπη οὐὗὨἩ [ῃδὲ 1π- 
ὈΞῪ 'ἰπ Αϑἷὶδ Μίποσ ννδβ βεϊπιυϊδίθα ἴῃ ἐδ 

δίρμοϑὲ ἀερτοὸ ὈΥ Ῥίο!ετιυ ΡΕΙοπιεῖοσ ουξίης 
οΥὨ ([Ὠὲ Ἐργρίίιδη ϑδυρρὶγ. Ὑπὸ ἱποίάθηξ ἰς 
Ἀποίμογ 1] δίγαϊΐοη οὐ ἴπθ νἱοοεπὶ τίν σΥ 
δεῖνσεοη Αἰθχαηάγια δηὰ Ῥογράτηοβ, νἢϊςὴ ἴῃ 
ἃ αἀἰδετεηξς ἀοραγίπιεης ἰβϑιιθά ἴῃ ἴπ6 ορροϑίτίοῃ 
οὗ “186 βεγχανιθπθ ϑοῆ 0] ΟΥὗὨ ΡΓΑΠΊΠΊΔΓ ἀφαϊηϑῖ 
πε “ίεχαπάνγίπε, δὰ ἴπθ βγϑβίεπιὶ οὗ σποριαὶν 
ἰανωμᾶλία) ἁρᾶϊηβῖ (μδῖ οὗ ἀπαΐοσν (ἀναλογία)." 

ἢ15 Αϑίδεϊῖς ρᾶρο νγὰβ τηδάθ οὐ «4ιη---ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴπ {πΠ6 {πο Κοῦ ἔοττῃ ἕογ δοοκϑ---Ὀυξ ἴῃ 
1Π1Π βῃθοῖβ ἔοσγ ογάϊπαγγ 586... Απά ἔδπο ἰαίζοσ 
ὙγΑ5 ῬΟΡΟΪΑΓΙΥ ἴογπιθά χάρτης. (! ἱςῖ. οὗ 
Οτεεκ ἂδπὰ Κοπῖδη Βίορ.ἷ 5. ν. σγαίει, ΝΟ]. 1. 
884.) Βεΐννεθοη Ευπιρηθϑ 11. οὗ Ῥογράπιοβ δηά 
ἢϊ5. ϑιισοδβθοῦ ἀπά Ρίοϊοηνγ ῬῃΠοπιοῖοσ ἔῆοτο 
ν»Α5 Ὁ ΠΙΓΙΟΙΙ5 ἸΘΔΙΟΌΞΥ Ὡροὴ 1ῃ6 βυθ)εοϊ οὗ 
ΤΠΟΙΓ Ὄνο ᾿ἰὈγατῖθθ.Ό Απὰ Οτσαῖοβ, [ἢ 
ἘΥΑΓΑΙΊΔΙΊΔΠ, 15 ΒρΡΘΟΪΔΙΪΥ σοπηεςϊοα ἢ (86 
ἀενεϊορπιεηΐ οὗ ἔμ6 ἴγαὰς ἴῃ Ῥογραπιεπο ρᾶρογ. 

1 Ουὖγ νοτγὰ δάγεληεεν ἰς ἃ φοσταριίοη οὗ λεγ- 
ϑξαγιοηέ---ἃ5 υεξέκέγε οὗ τυείζ», 
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᾿ς Ρ]η. “Ν. Η.᾽ μὲ τωῤγα.) ΙἸὶ 15, ἴπογὸ- 
ὉΓΘ, ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΡγΟῦΌΔΟΌΪΘ ἴπαὶ τὰς ἔογοίρη- 
τηΔ66 ρᾶροῦ νοι]Ἱὰ δᾶνο ἔουπα 115 νγᾶὺ ἴο Αϑι8 
Μίποῦ ; δῃὰ τ}15 ἱποϊἀθηΐϊδὶ τηοπίοη οὗ 2αρεγ 
(ΡΓΟΌΔΌΙΥ δε νη η6) ΤΑΔΥῪ Ὀ6 ΟἿδ οἴδιοι ἱπάϊ- 
ςαἴίοη οὗ 1Π6 ψεπογαὶ “4:1 “1: ϑιττοιπάϊηρπ οὗ 
δὲ ]οδη δ ἴπδ {πιὸ οὗ νττηρ ἴΠ69ε ἘΡ 5165. 
11 15 ποῖ νἱῖπουΐ Ἰηἴοτοδ ἴἰο ἴυγῃ ἴο {6 
εὐυγίοι5 ΤηΔη 5οΓρΡὲ ρτοβϑοσνοα ἴῃ ἴη6 (οηγνεηΐ 
οὗ Ῥαίπιοβ, δῃὰ δἰϊγιθυϊεᾷ ἴο Ῥγοςδογιϑ, ἃ 
ἀϊϑοῖρὶε οὗ 81 ]οδη (Αἱ περίοδοι τοῦ θεολόγου 
συγγραφεῖσαι παρὰ Πρωχόρου). ΤῊΪ5 πιδηι:- 
δορί οἵ δὴ ἃ [4] νυτης, σοπιροβοά 
ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἴῃ {Π6 ς1ἢ οΥ 61} οδηΐιγΥ, δηὰ ονοῖ- 
Ἰοδλάορα νἱῖθ Ροοῦ ἰορεπαάλσυ ϑἴοτγιθβ, Ὀοᾶγσ, 
τοῖν Ποίας, ΔΠΊΡ1|6 νυ Ππο85 ἴο ἴοςδὶ δηὰ 
Βοορταρῃϊοαὶ Κπον ράσο. ΓΏΠῈ ἴ86 ρίθοθ 
ΟὈΠΟΙΙΒΙΥ τπλῖκοβ πὺ πηοηξίοη νυ μδίονυοσ οἵ 1π6 
ΑΡροσδίγρϑο, [ἃ σοπίδπηβ δὴ δοσουηΐ οὗ {πε 
ΔἰΙορσοά ςοπιροσοη οὗ ἴῆ6 (ὐοδθρϑὶ Ὡροὴ οἠθ 
οὗ {πὸ τηουηίαϊης οὗ Ῥαΐπιοβ, ννῃϊο ἢ 566 Ππὶ5 ἴο 
Ὀ6 οὗ ἃ ἔπει ϑἴδιὶρ δηὰ ποῖ ΡΥ ἴν6 
τηδίογ δὶς [ἤδη (ΠῸ γτοϑῖ οὗ 6 νγογκβ. δίηρυ- 
ἸΑΤΙΥ δηου ἢ [ὴ6 τοῦ ᾿ποϊ θη Δ }]} Δ5511Π|65 
[Πδΐ ρᾶρεγ δηὰ ἰπὶς νγοῖθ Θαϑ] ἴο Ὀ6 Ρτοσουτγεά 
ἴῃ Ῥαίΐπιοβ. (τέκνον Πρώχορε, εἰσέλθε ἐν τῇ 
πόλει καὶ λαβὲ μέλαν καὶ χάρτην καὶ ἀγαγέ 
μοι ὧδε...«καὶ λαβὼν χάρτας καὶ μέλαν ἐπο- 
ρεύθην πρὸς αὐτὸν.. καὶ εἶπε μοι τέκνον Ἰρώ- 
ορε, ἃ ἀκούεις ἀπὸ τοῦ στοματός μου γράφε 

ἐπὶ τοὺς χάρτας.) (ὅ8ὅεε Μ. Ουέτη᾽ 5 ΔΠ4}γ515 
οἔ τῇς Νἰααυξο Πρὶ ϑοιθοὰ ἴο ΡιΌςΠοτυβ. 

11. ἸΟΗΝ. 
“εβορὕύοη ἀε 1116 ἀς Ῥαδέπιος, Οβδρ. ΠΙ. 
ΡΡ. 2ο---42. 

(4) πᾷ (μέλαν) ἴῃ ἴδ ἔογτηῃ οὗὨ 50πιε ζιηά 
οὗ οοἱουγεοὰ Ρἱρτηθηῖϊ, ννᾶ5 'π 1156 ἔτο ΠῚ ἃ ὙΕΤῪ 
ΘΑΥΥ φογίοὰ. Α εοἰορων ἔογ υυτιτπρ, υϑοὸ, 
δοσογάϊηρ ἴο Ϊοβορῆυ5 (’ ΑΠΕ4.᾽ ΧΙΙ. 2, 10), 
ἴῃ ἀϊἴοτεοηϊ κιηάς, Κὸ [η6 (ὐοττηδῃ ἐϊπίε ἴτοιῃ 
δἰποίε, ἰβ βρόκοθη οὗ ἰῃ ἴδε Ο. Ὑ΄. ΟἿ [ετετι. 
ΧΧΧΥΪ. 18). ΟἸσΟΓΟ δηὰ Ηογαςθ ϑροᾶκ τὸ- 
ῬεαίεαϊΥ οὗἉ ἰξ δ5 ὀέαεξ (αἰγανεερίμριν) ἱὰ {μεῖς 
ἀλγ. ϑοϑίαιϊὶ, 2 (ου. 11]. 3, δηά δ: [οἱιῃ δεῖς, 

(5) Τῇ γεεά βὲπ (κάλαμος) ΔρΡΘΑΓ5 50Π|6- 
Εἰπιε5 ἴῃ {πὸ ΠΧ Χ, 45 ἴῃς ἰγδηξίδτίοη οἵ ἴδε 
Ἡδεῦγονν (Ὁ ")---γορεῦὶν “ἐ1|μ.---- στανίηραρεη. 
Ῥϑδ]πὴ χὶῖν. (χ]ν.}) χ; εγεπ, νἹ}. 8); [δ πένεῦ 
ϑζη1ῆ65 ἃ 41}}}} ρθη, 85 15. [ἴ ΔρροδΙ5 
Ῥγοῦδῦϊο τπδί δἱρμαθοίῖοδὶ νυτιτηρ τνᾶ5 ἔπι- 
ΡΙογοὰ φεπογα  ὉΥ ἴπ6 Ιοπίδη ϑαυηοῦ ἴδῃ ΟΥ̓ 
ἴδε Ευτόρθδη Οτεοίκβ, δηὰ [ἢδὲ βρϑοῖαδὶ αἰτεπῦση 
νν45 ἀεσνοϊοα ὈΥ ἰδοπὶ ἴο 186 τηδπυξδοίυτε οἵ 
ἴΠ6 σἢϊεξ πιδίογιαὶ ἔογ τι ηρ. Ὑ6 Ὀεδὶ ρᾶρεῖ 
(δε εφαγία εν ηθη4.) νγᾺ5 Ῥτγεραγεά δὲ Ρὲεῖ- 
ξΆΤΆΟΒ, 50Π16 ἵν Ὸ εἰλγϑ ἸΟΌΓΠΕΥ ἔγοπι δ ΆγτηΔ. 
ΤΗΐβ, ἰἃ πιᾶῪ ἐδίγγ 6 ἱπέογγοά, 88 [οδη υϑρὰ, 
δηὰ ποῖ ἴπεὸ ΑἸοχαπάσιδη ογ Ἀουηδη ρᾶργπι5-- 
1η6 εραγέα οἵ Ῥογρδιηοβ, ἢοΐ οὗ ἴῃς Εργρὕλη 
ΤΆΔΥΒἢ65. (66 ἔογ {ἢε ελγὶν [οπίδη κηον)εὰξε 
ἃηὰ 56 ΟΥἨ Δδἱρμδθοιῖὶςαὶ νυυυϊτῖπρ, Ηδεῦπε, 
. Ἡοπιεγ,᾽ ΝΠ. ΡΡ. 814, 81ς.) Ῥδρετ οἵ [δε 
τηοάοτγῃ κἰηά 5 βαἱ!ὰ ἴο Ὀὲ ἢγϑξ πιοπιϊοηθὰ ιῃ 
ἃ σέο οὐὁἨΘ ὡοϊηνι! ας ἴο 8. [οὐἱβ οὐ Ετδηςι. 
(Βτοιίοῦ᾽ 5 ποῖθ, Ρ]1π. " Ναῖ, Ηἰϑῖ.᾽ ν. 2193. 



111. ἸΟΗΝ. 

᾿Αρχὴ μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη. 

(δ. Ιἱχηδῖ. " Ερίξι. δὰ ΕΡρΠα5.᾽ χιν.) 

Ἰ, ἢ νοϊὲ ἀθ ἴ Πδπηπιθ ἰῖχ ὙΘΌΧ ἀδ5 ᾿611Π65 βΌη5, 
Μαδ15 ἀδηβ 1᾿.Σἱ] ἀιι υἱε Ἰαγὰ οπ νοϊὲ ἐς ἷὰ Ἰυπ)ιέτε. 

(ν. Ηυξο, “1 1 ,ἐροπὰθ ἀ65 δ1 ἐς θ5.᾽ .ΒοᾶΔ2Ζ Επάοστῃι:, " 1. 36.) 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΣΣΤΙΟΝ. 
»λοξ ΡΑΘΕ 

4) «4πα͵γεὶς. ᾿ ᾿ 3γ ἐλίηρς αὐ Οογίπίλ ἀκεγίδεα ἦγ «δ, 
ἘχζΖίαραζονν γεσιαγδς . 3471 Οἰωμεμ οὐ Αοηιδ : 371 

(1) «Ῥργοῤαδίεν Τλαΐ ἐἀάε (αΐῶς αἰ γἐτεειΐ ἐς (11) Ολαγαεϊεγέσες απαὶ ῥεῖα Μιποιίοη 
ζαεως οὗ Οογίνα 371 οΓ {ἀπε ἔπυο τλογέ ἐείεῦς.. ὃ 

(1) 7γχγαὶ οὗ «λαγαείεγ ον. 5». 8) εογ-- (1ν) 71ργες ρίτοε [0 δὲ, ολμ᾽ς Ἐλίείϊος ὃν 
γαρομαάς τοῦ Αομαης χνὶ. 3 . 372 ἐλεῖγ εομιηεεποιε τὐὰ Ἐῤλες αμά 

Οἰγομρισίαπῶς φιο ρμοῖ αδομέ 22 10- 
ἤγεῤήεσε᾽ ἀπατοῦ 19 ἐδέ σας οὗ 

() 

Ι. ΑΝΑΙΎΥΞΙ5. 

1. ϑαϊυϊαίτοη (νυ. 1). 

Ξε Τοδηΐς Αι ἐπξηνεν αἱ τῆς ανουγαθ]ςα δοοουηῖϊ οὗ 
ες Ῥγουρῃὶ Ῥδοῖ ἴο ἘΡδεβυβ (ὕν. 2, 3, 4). 

11. Ὑῆο πηδίη βυῦ]εςὶ οὗ πε Ἐρίδβι]ςα 
(α) ΤΈε δΒοβρι δὶ Ὑ οὗ (αϊις ΓΆΘΗΗΣ λ0- 

Κυουνϊεάρεά Ὀγ ἴῃε ἘΡδεβίδη Ὀγεϊγεη οἡ {πεὶσ 
σεῖαττι ἴο ΕἸ Βαβι (σ. 5). 

ἘχΠοτγίδίιοη πὰ δποουσγασεηθηΐ ἴο ἴΠ6 ρτδος 
οἵ Βοβρι λιν (συν. 6, 7, ἐδ 

(ὁ) Τε τεὐεσϊίοη οὗ δ8ὲ ΤἸοδηΐβ Ἰεϊϊεσ οἵ σοπη- 
τοῦυηϊοῦ δηά ἴῃς Ὀδάγειϑ οὗ ἡ ΌὉῪ ̓ ιοΐγερῃεϑ5 (υν. 

10)- 
ὙὝτγδιιϑιτομδὶ ργεςαρὶ ἀπά πηᾶχίτῃ (Ὁ. Σ 1). 

11. (οηίτγαςιὶ ἴο ὈΙΟΙΓΕρΡὮ 68. 

Τετηεῖτυ5---Πτοείο] ἃ τ 655 ἴο ᾿ἰπὶ ; (1) (ἢ 6 
τγοτι]α, (2) ἴδε Τα, (3) τς ΟΒυΓγΟἢ (ν. 12). 

ΑἸΠυκίου ἴο (᾿ς Οοερεὶῖ ὙΠ ἢ τνουἹὰ Ὅς σεοορ- 
πἰχεὰ ὈΥ (αΐυς (φωνᾶντα συνετοῖσι)---ἰῆς Ἑτεαὶ 

τετ᾿5 τηλτῖ δἱ ἴῃς σογηεγ οὗ {8ε {Π1]6 Ρἱσίατο 
καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρ- 
τυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν, 3 7ομπη 12. οὗτός ἐστιν 
ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας 
ταῦτα" καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία 
ὁστίν, Ἰοδῃ ΧΧΙ. 24). 

ιν. (Ἰοβε--ορε οἵ πτῃεεῖϊπρ---5α]υϊαιο δπὰ 
τηεϑϑᾶρο (ὑῦ. 13---ἹἸ 5). 

1ι 15 Ὀε]ενεά {παῖ [ἢ]5 ΔΠΑ]γ515 σι ρραϑίβ 
4 ςοπϑίϑσίοηϊ δηά 1π|6]}]}1ρ10}]6 δοοουης οὗ 

«εἴα 72 Φ Φ . . Φ 474 

νΕΙ565 ὙΠ ΠΙΟἢ ἤανα οἴἴθηῃ δΔρρθαζϑά ἴο ὑἊῈ 
σοηδιδεα δηα αδἰπηοϑδῖ ἸΠΟΧρ σα ῦΪ6., Ιὶ 
σου βθοῖ ἴ[μδΐ 51 [πη (Ρρτο Δ ὈΪΥ αἴοῦ 
ἢ15 τεῖυστι ἔτοτὶ Ῥαίγτηοβ. ἴο ΕΡἢ6βι5) παά 
δθηΐ σοτδιη τρθσ 615 οὗ 6 ΕΡΠδβίδη 
ΟΒυτοῦ ἴοσ [6 ΡῬυγροβα οὗ ζῃ 55: ΟΉΔΙῪ 
Ἰδῦουτ, οΥ οὗ οοπϑδίζατηρ [6 1ητΟΙ-σοτὴ- 
τηὰπηϊοη οὗ ἴπ6 οἤυσοῇοβ, ἴο ἴῃ6 ΟΠυτοὴ 
ΟΥΟΓ ΜΏΙΟ. Οἰφίυ5 ρῥγοϑι θά, οσ θὰ ψὨΙΟἢ 
ἢς Θχϑγοϊβθα σοηβι ἀογδ Ὁ ] 6 ἱπῆμεῃος, Ροϑ- 
5: 0]γ δὲ (οτϊηῖῃ. (ὅεε ἐγα.) Ιῃ τῇαῖ 
ΟΠυτοἢ, ΟΥ 1Ώ οὔδ οὗ 115 πειρῃθουσηρ 
ΠΟΤ |65, ἃ τΔη οὗἨ 6δουβ δηὰ 
ὨδΔυρΡΠ 5ΡΙΠ (ρτοραῦὶν ἴῃ δὴ οβῆοϊαὶ 
ΤΩ ΪἸβῖο 4] ρΟϑ [Ἰ0}), ὉΥ πᾶς ὨοΊσΟρ ἢ 65, 
γαῖ ΠΕα [ῸΓ δΔῃ Ορροσίυη!γ οὗἉ ρταιγὶηρ 
ἢ15 διῃδιομ ὈΥ τεὐθοῦηρς τ[ῃ6 δυοῖν 
οὗ δὴ Αροβϑῖϊθ. ὙΥ̓́Βδη τῆς Ὀγείῆγοη ἀε]6- 
δαϊεά ὈΥ 8ὲ οῇπ σψεσα ᾿ϑυ ΠΏΡῚΥ σο- 
͵εοϊεα ὈΥ Πιοίτερμθθ, ψῆο τὨτεδιθηθὰ 

1 Τῆς οἰϊεΐ οὐ]οςοίΐοη 1165 ἴῃ τῆς ἐὰν ἔλθω (υ. 
10). [τ 15, οὗ σουγβε, νεῖν αἰβῆσυϊε ἴο ἱτπηαρσίπο 
παῖ 81 ]οθη σουἹά ἢάνε ῥτο)εοϊεά 4 νογασε ἴο 
(οτγίπιἢ. Τῆδ ποῖος οα ψ. 10, ΟΥ̓ΓΕΥΟΤ, ὙΠ11 506νν 
[παι ἴῃς Ξξυρροκί(οη ἰῃ ἐὰν ἔλθω ἰ5 οῃς οὗ αἰπὶ 
ῬτορΑὈ Π γ. Τῆς Βορεὰ ἴοτ πηεειϊϊηρ ἴῃ τ. 14 τλὰγ 
τείοσ ἴο δὴ ἐχρεοϊεά νἱϑὶὶ οὗ (αίυβ ἴο 51 ]οῆη. ᾿ 
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ΜΠ} ΘΧΟΟΙΩΤΑΠΠΙΟΔΙΙΟἢ ΔΗΥ͂ ΤΩΘΓΊΒΟΙ5 οὗ 
ἢΐϊ5 Ομυσοῦ ψῆοῸ 5ῃμουϊὰ σϑοοῖνο {Π6 ΠῚ, 
ΠΟΥ σεῖα ψεϊσοτηθα ὈΥ Ο(αϊὰ5 στῇ τῃ6 
αἴδοϊίοη ψϊοἢ Ὀεδοδτηδ ἃ ἴπι6 (τι βίίδη 
Ὠρατί. Τὸ διτὰ ἴπογ τυὐτηθα [ἴῃ ΤΠΘΙΓ ποοά, 
Ῥδοδιβθ ἰῇ δ Οἢ οἰγουτηβίδηςεβ 1 βοοηρά 
ἈΙΡΏΪΥ ἱποχρθαάϊθηϊς ἴο ΔΡΡΙΥ ἴοσ ἃ Ἰἰοδῃ 
ΟΥ ἔογ οΟἴΠΟΥ δϑϑιβίδησα ἴο ὈΠΌΘ] ον Υβ 
ψ ἢ τῃοπὶ ΤΠΘΥ τηϊρῃς Ὀ6 δοασυςίηϊεά". 
Οη ἴδ τεΐυγῃ οὗ [656 Ὀγοῖῆγθη, αἴῖοσ ἃ 
Τοοοροη 50 ΟἸ γιϑύδηῃ δηα Ἠοβριϊδῦϊθ, 
ΠΟΥ νι π6556α ἴο ἴῃ6 ροοάπεοββ οὗ (δῖ 
Ῥεΐοσα τἴπΠ6 Οαγοῇ (υ. 6), 2.4. [6 Ερδε- 
βίδῃ Ὁῃυσοῆ. ὙΏΠδ5α Ὀγοίῆτθη, ἤθη ἴῃ 
ΡῬτοϑοηϊοα {μοηβοῖνεοα ἴοὸ Οδῖυβ, ΜΟΙ 
“ ΞΙΓΔΏΡΟΓΞ," δηά ἤδηος ἴΠ6 δχργϑϑβίοῃ ἴῃ 
Φ. κ 15 5. ΠἸΟΌΥ Δρρτορταῖα δοοογαϊηρ ἴο 
1η6 ΘχΧρ]δηδίίοῃ. 

11. 

ΤῊΙ5 ΕΡΙ5116 19 δάἀαγεςςθα ἴο Ὁ δι. 
ΤΠῈ Ὥδπηθ, ΨΠΙΟὮ τοργοβθηῖβ ἴῃς 1,411Ὲ 
(αΐι5, ννᾶ5, 1 15 ΘΟ 1655 ἴο 58 γ, ἃ νΕΙΥ͂ 
σΟΠΠΟΠ ΟΩ6. Τῆτοα Ῥεΐβοηβ οὗ [ἢ6 
ΠΆΙΩΘ 8Γ6 ΤΠ] ΗΓ ΟΠΘα 85 (15010165 ἴῃ οοῦ- 
πδοῖϊοη ΜΠ τῃὴ6 δδι!θοῖ τοοοσγαβ οὗ 
ΑΡροβίοϊϊο. (Ὁ τιβδηϊγ. Οπδ 15 βροκθῃ 
οὗ Τορεῖμοσ ἢ ΑΠΒίδτοἢ5, ἃ5 ἃ Μδςο- 
ἀοπίδη ἢ Α 5εοοῃά Ῥεϊοηρεᾷᾶ το ΠὨετθενΝ, 
Α τὨϊτὰ 15 ΠομουσαΌΪν σοτητηθτηοσζαϊθα ἴῃ 
9: Ραὰ]}5 ΕΡΙ 5116 το [ῃ6 Ἐοιηδηβ, Τὴδ 
581ὴ6 ΟΔ105 15 ΞΘΡΟΚΘη οὗ 85 ἃ (πη ῃϊδη 
ΓΗΒ πᾶδ οὗ (δι 4150 βίδηάβ 1 ζ. τ οὗ 
115 ΤῊϊγα ἘΡίβι16 οἵ 81 ]᾿ ὁῃη. 

Μακίης 411 ἄιια δ᾽ϊοιναπος ἔογ (ἢΠ6 
ῬΓΘΟΔΙΙΟυ 5655 Πηρατίοα ἴο Δγ Ὦγρο- 
1Π6515 ΌΥ ἃ ΠδΙΏΘ 50 ΠΟΙΟῚ 85 (108, 
{ΠεγῸ νου]ὰ 5θοπὶ ἴο Ὀ6 βοιηοίῃίηρ, δῖ 
Ἰεαϑίῖ, ἴο δΑῪ ἴογ ἴδ 6 ορίηϊοη οὗ ἴῇοβα 
ψ00 [ἀσπτῖν ἴμ6 (διὰ οὔ ἢ15 ΕΡΊ 5116 ἢ 
τπ6 Οοπηϊῃϊδη (δῖυ5. (4) ΤῊΣ ταὶ οὗ 
ΤΠαγδοῖοσ ἱπαϊοδίεα (2 [ἢ Ὅν. 5---8) 15, 

1 ὅ66 οἡ ἴδπα τηοδηΐηρ οὗ μηδὲν λαμβάνοντες 
ἀπὸ τών ἐθνῶν (3 [οπη 7) Αἀάϊτίοπαὶ! Νοῖίε αδἱ 
ἴῃ οἷοβε οὗ ἴῃς (ογοτηθηιδιῦ οἱ 3 [οἢη. 

3 ἐ(ᾳὶυὺς δηά Αχϑίδσομιβ, οὐ Μαοοάοηϊδ," 
Ἀεῖβ χίὶχ. 20. 

8 «(κλυ5 οὗ ετῦς,᾽ Α-οἰς χχ. 4. 
4 εἐ(ᾳἴυξ πγῖης Ποςῖ, δῃηὰ οὗ ἴπ6 ννο]6 σατο, 

Ἑοπι. χνὶ. 23. (Εοτ (ῃς εὐυπους δηᾶ ἱτηρτο- 
ῬΔΌΪῈ ἰγαάϊτιοη ἴμαΐ (Πἰ5 (δὰ ννγὰβ 1ὴ6 βοὴ οὗ 
Οαϊυς Ορρὶυ5--[ῃς σεηϊα! οἢ ὙΠῸ 5ἰοοα ὈΥ ἴδ6 
Οτοςς (Μαῖῖ, χχν]. 54), δῃὰ ψῆο ἢτβὶ ργοδομοὰ 
ἴῃς (ο56ρ6] πῃ ϑραίΐη,---ηά [μαὶ ἢ6 Ῥεσδηια ΒΙβῆορ 
οὗ Μιίδῃ, βεςὲ αυοίϊδιίοηβ ἰῃ ἃ 1.8ρ. " Οομητηςηΐ. ἰῃ 
ϑοσῖρ. 5.᾽ ΧΧ. ὅ39, 640.) 
δ(Ὶ (Πδηϊς Οοά 184 1 ῬαριἰΖεᾶ ποτε οὗ γου 

Ῥυὶ Οτδρυβ δηὰ (αίυ5,᾽" « (οῦ. ἱ. 14. 
ὉΠΟΘῃοα ὉΥ ΖευΞ.᾽ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

85 ΤΥ ἃ5 1 ζοδβ, ἜΧδΟΙΪ οὗ ἃ ρίδςθ σῖὶ 
[πΠ6 φεπόσουβ δηα ΠΟΌΪῈ ομαγδοίοσ ἰπαϊ- 
οαῖδα 1 οι. χνὶ. 22. ΤῊ6 δου οὗ 
Οαίι5, ἴὴ6 (ογηι ίδη, νὰ 4 βἤπηρ οἱ 
ΨΟΙΒΏΙΡ, δΔηα ἃ σεηῖγε οὗ Βοβρι [Δ ΠΥ ἴοΥ 
ΤΑΙβϑ σι θ5 7, (δ) Βυῖ 15 15 ποῖ ἴῃς ΟΗΪΥ 
τῆτοδα οὗ σοῃηπθοίίοη ῃΟἢ σΟΠΟΘΙνΔΌΪΥ 
1115 [η6 (αῖυς οὗ 51 [οῃπ᾽5 τηϊγὰ Ερίβιε 
στ Οαϊυ5 ἴῃ6 (ΟὐοΥηῖῆίαη. 81᾽ ΤἸομῃ 
ΤΟ ΠΟΩ5 ὑπ Ραΐη οοτίδίη 5ο ἢ 5ΠΔΌς 
ττοὰ Ὁ] 65 ψὨοἢ αἰκτυτθε ἃ βοτὰ ροχίοη 
οὗ τὴ6 Ομυτοῇ---πΠοῖ ΤΏΟΓΘ ῥὈγϑο βοὶν ἰηά!- 
οαἰςα---Ῥ ΓΔ Ρρ5 σαυβοα ΌΥ βουὴθ ἢδυρἢ 
ῬΠΟδῖ ΟἹ ῥγεϊαῖθ ῆο Ὀγουρῆϊ Π15 τηθδῃ 
Δηα 56] 65 δι! ΠῚ [ἢ 6 54Π16 
5ΡΠοσα ψοτα (αῖι15 δχοσοϊϑοα ἢϊ5 σϑηῖε 
νἱγῖ65. ὙΠῚ5 τηΔη, ΨΏΟΒΘ. ΨΘΙΥ͂ ΔΙῚ 
ΤΑΔΥ ἰμἀϊοδῖα Πρ Ὀἰσίῃ, οὐ Ῥοϑϑι]Υ Ἔνθη 
δ διτορδηῖ βεἸ[αϑϑυτηρίίοη οὗ 4 4ι251- 
ΤΟΥΔῚ ταηκἢ, στοϑα ἰῇ ὉΠ ΠΟΙΥ τοῦθ! ]Ποη 
ἀραϊηβὲ [Π6 δῖοι οὗ (Πα Αροβῖϊ. ΗΝ 
ψ]ΟΚοα δηά σηϊδοῆιονουβ νογαβ αἰά ποῖ 
τείταϊῃ ἔτοσα ἀοίδτηίηρ ἃ 5οι] 50 ρυτό, δηά 
ἃ πΠ 80 Ῥθδιῖ}, δ5 ἴπδὲ οὗ ἴῃς οἹὰ τρδῃ 
ΏΟΒ6 ΠΟΙΥ Ῥσόβεηςα τηδάς Ἐἢ 65:5 δἷ 
τὶ πιὸ ἴ[ῃ6 τὰς σοηῖγα οὐ Οδίθο)ς 
Ομπβίεηάοπι (3 ]οῦη το). ΤΠΪὶ5 Ὠ]ο- 
ἴΟρΡἢ 65 ἰΠΕ4 ἴο οὐ οὔ ἔγοτῃ ἴῃ Ομυτονβ 
ΟΟΙΏΤΩΠΠΙΟΩ ἴῃοβε ΠΟΘ ΟἿΪΥ οβεησε 
γγὰ5 ἴῃαὶ ΤΠΕΥ αἰὰ ποῖ Ῥεϊοηρ ἴο 5 
Ῥατῖγ, δηὰ μου] ἠοῖ γ16]ἀ ἴο Ὦ]5 αη]υβὶ 
βεηΐθῃςδϑ οἵ Ἐχοϊυβίοη (Ὁ. σο)ὴ. Νον, ἵἴ 
ἴ[ἢ6 Οαΐυς5 οὗ [ῃἰϊ5 ΕΡ᾿Ξ]6 θῈ Οδὶυβ οἵ 
Οοππίῃ, [Πδὴ δρβθηΐ ἔτοτη ΕἸΡ 6 δἷ δὶ5 
ΦΟΙΤΊΘΙ Ποηθ, χὰ δᾶνο ἱπάπι 4016 ον]- 
ἄδηςε οὗ ἃ 5ἰδΐβ οὗ τῃϊηρβ ἰῇ τἴπ6 Ομυγοὰ 
οὗ Οογηῖ ψΠΙΟἢ δἰηρυ αν Σ]]υπίταίεϑ 
{Π15 ἘΡΙ5116 --- ἃ οοἰποιάθησθ οὗ τἴ[λς, 
Ῥίαςθ, δῃᾷ οἰγουτηβδίδηοο5β. ὙηὸῈ ΤὨΙγὰ 
ΕΡΙΞ]6 οἵ 81: Τοῆῃ τηοβῖ ῬγοδΟΪ ὃε- 
Ἰοηρβ ἴο ἴῃξ οἷοβε οὗ ἴῃς Ὦσγϑξι σθητ, 
τονγασὰς [πΠ6 εηά οἵ ἴῇῆς Αροβεῖϊεῖ Με. 

1 ἩΒρΙΑΙΠΥ τὰς “πὸ πον νἱγῖας προη ἴδαϊ 
5011 ψ μεγε Ἡδγοάοίυς απὰ Ἡοιηοσ μδὰ τεοεϊτοὰ 
απὰ οεἰεῦταϊοα 11." τὐηάες ἴῃς αἀορερεὶ, ΑΝ 
τα] ἴο ΟὨτιβιϊδηβ ἃ δυοῖν Ὀεοδσης οἷς οὗὨ ἴδε 
ἢτδὶ δῃά τηοβὶ ὨδοθσβασΥ οὗ (τ πιϊδλῃ υἰσῖυεϑ. 
ὙΠ 3 ]ομπ τ. 5--8 οἷ, οπι. χὶὶ. 13; Ηεβ. 
ΧΙ, 2. “ Ἡαλνίηρ ἔγθοϊν σεςεϊνεὰ 1867 σαὶ 
ἴο ρῖνα ἔγθεϊγ. ΟΠ ἱμεγεΐοσε στηληδσεοὰ ἴο 
ΔΙτδηρα, ἴγοπὶ ἀϊξίαπος ἰο ἀϊξίαηςε, ςἰδῆοης οἵ 
ΒοΒρ Δ ΠΥ, πετε ἴῃς ταϊϑϑ οπαυῖεξ απα ργολςβοῖ 
[ουπά Α5γ]υ πὶ, αϑϑϊξίδηςς, καίς οοημάπςϊ, ποῖ ᾿Ξ Ὦ- 
ἷῃσ ἴο ἱπροβα ΔῺΥ οὔδῦσε ὕὑροὰ ἴῃς δοαίδεη, 
ὙὮΟ56 500}5 ἀηἀ ποιῃίηρ εἶκε ἴδ ΟΒΌσΟΝ αϑρὶγεὰ 
ἴο Ροϑββ5εβ5.᾽ (Βαυπαίά, Ὁ. 401.) 

Διογρεφής (3 Ἰοῦπ τ. 9) ““ἰταϊηοᾶ, οἵ 
ἴῃ Ηοπιασ Ἐϑρεςῖδι!γ, ἃ 

(τεαυεῖϊ Θριϊμεὶ οὗ Κίηρθ δηὰ ὩΟΌΪα6Ξ, ᾿ 



ΤΗΕ ΤΗΙΕῸ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ]ΟΗ͂Ν. 

Τὴ 516 δῃὰ σὰ οὗ τπουρηϊ δηᾶ δχ- 
Ῥγοβϑίοη σοηῆττα 1ῃ6 ᾿Πρσαβϑίο τδΐϊ 11 
Ἰ5 ἴὴ6 ργοάποίοῃ οὗ ἃ νεσγ οἱ τῶδη. [ὶ 
γὰβς δῦοιϊξ [ἢ6 841ὴ6 ἘΠ6, 5ΟΠΊΘΜὮΏΘΙΘ 
εἶοβα ἴο ἴῃ6 γϑδᾶσγ 95, ἴπαὶ δὲ (]οιηθηῖ 
ττοῖα ἢϊ5 ΕΡΙβῖ]Ὲ ἴο ἴῃ6 ΟοΠΗΙΠΙΔη5. 
Τῆς ρα} ρἱοίυστε ἀτανῃ ὈΥ (Ἰειηδηΐ 
οἵ τῆς ἔδυάϑ 1ἴὴ ἴῃ Οοππηιπίδῃ ΟΒυτο᾿ 
πουϊὰ αυϊα ἀρτοα ὙΠ ἴἢ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ 5 
οἵ δὲ Ἰοῆη ἴο Ο(δίυς (23 ]οῇη υϑ. 9, 10). 
(3) Το αὐἴδοσ οὗ [δε ϑιηρυ δῦ Ἰοασγηςεα 
δηά δειῖθ " ϑυηορϑβὶβ οὗ ϑοηρίυγε᾽ δίιι- 
Ὀυϊοὰ ἴτο Αἰδαπαβίυβ, 0 τηυδὲ ἤᾶνα 
δὰ 186 ι.56 οὗ πηαίοτα]ς ἴο ψΒϊοἢ νὰ 
ἴλνε ὯῸ δοοθϑ5, Ὡοΐ ΟἿΪὺ 1ἀθη δ [86 
λυ οὗ οὖὧὖγὐγ Ερί5ι] 6 σὰ (ας (ἢ ς 
Οοππί μη οὗ ποῦ 51: Ῥδ}] 5ρεακϑ 
(Κοτῃ. χνὶ. 232), ὈυΣ σοηθεοῖβ δϊπὶ ἢ 
51 7οῃη, ἢ Ερἤδβυβ, αηὰ σι τῃ6 
Ρυδ]οδίίοι οὗ 51 7ομπη᾿5 σοϑρεὶ,. γε 
᾿ᾶνο, ἰηἀο σα, ἡο τπηόδήβ οἱ ἀδοιάϊηρ ΠΟ 
Πιοορ 65 85. [Γ1ΠῸ ἰδῆρυαρα οὗ [8 
Ἐρίβε]ς (νυ. 10) δοϑβοϊυΐεὶν Ρῥγθοϊι θα. τ.5 
οπὶ ϑΌΡΡροβης ἴῃας Ὀιοίτερδες δ 5 
ἀἰγεογ «δηὰ ἰἸοολΥ οοημποοῖϊθα μπῇ 
(οπηῖῃ, γα ἃ ὑπαῦϊς ἴο 5Π6 }7 ἜΧΔΟΙΥ 
δον ἴη6 50 ἘΠ ϑπηδίϊς βρίσις ἢ] Οἢ ἀηαι65- 
ΠΟΠΔΟΪΥ ργευδιϊεά δὲ (οσίπιῇ ͵ι5ῖ ἂἃΐ ἴῃ6 
ἴπης οχιθη θα 156} τὸ ΕΡἤδσιιβ. Οοτδιη 
᾿ξ ἰς {παὶ ἴῃ ἴδ6 ἘΡί5116 οὗ (Ἰειηθηῖ νὰ 
566, ΨΘΙΥ͂ ΤΑΌΘΗ ἃ5 ἴῃ δ Ῥδι]}᾽ 5 {1π|6, [Π 6 
ἙχοΔ Ὁ] πίυσε οἵ ἴδ 6 (ογι πε] δὴ (ΓΙ 5- 
ἴλης, δηὰ τὴ6 ἔυγῖμοῦ ἀδνεϊορπιθηῖ οἵ 
ἐοοἸοοαϑοαὶ ἀδιηοοζδου, ἱπναάϊηρ τῃ8 
Ῥγεςυγίογαῖθ, 1 ποῖ ἴη6 Ερίβοοραῖθ. ΤῊς 
Ἀοδὴ Ουτοῇ ---- λογα [ΤᾺ 64}}} δηά 

1 ὅ 66 ἀϑρεοίδ! !γ ΧΙ. ἴο ΧΙΝΤΗ. ἐπ ἔπε εὐϊ- 
ἴοῃ οὗ ἴἰὴς Ἐρίβιϊεβ οὗ 81 (]οπιθηῖ ἴο τῆς (ο- 
ΠηΙΒίΔη5 ὈΥ Βγγεπηίΐιβ, Ρρ. 77-80. 

3 ηὸ δὲ κατὰ Ιωάν». ἘυαγΎΥ. ὑπηγορεύθη τε ὑπ' 
αὐτοῦ τοῦ ἀγ. ᾿Ιωάνν. τοῦ ἀποστ. καὶ ἠγαπημένου, 
ὄντος ἐξορίστου ἐν Πάτμῳ τῷ νήσῳ, καὶ ὑπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ἐξεδόθη ἐν ᾿Εφέσῳ διὰ Γαΐου τοῦ ἀγαπητοῦ 
καὶ ξενοδόχου τῶν ἀποστόλων, περὶ οὗ καὶ Παῦλος 
Ρωμαίοις γράφων φησί (ἔοπι. χνὶ. 3)ν “ 5ΥΠΟΡΞ13 
Ὁ’. 5.᾽ 76. (5. Αἰδαπας. Ορρ. 1ν. 433, βαϊϊ, 
στε). Οπα ἴουςῖ ἴῃ ἴῃς τηϊγτὰ Ερίβι]Ὲ οὗ δι 

]οδῃ ςεσίδί νυ ἀρρεασθ ἴο τείεγ ( αἷὰ5 ἴο {δε 
Οοερεὶ οὗ 81 [οδη ἴῃ ἃ ῬΑΥ ἡ ὨΙΟΝ ἮΔ5 τλοτα ἰῃ ἴἰ 
ἴλη τησεῖς ἴῆ6 ογα [0Υ ἴἤοβε ῆῸ Ἄοδὴ ὁ“ ἢπα 
[οοϊίησ ἴγδος.᾽ ΜΠ επ ψα οοποίαογ ἴῃ εν! ἀθητ]Υ 
ἀΐϊτεςιὶ τείσγεηςς ἴῃ τῇς ἘΡ΄51]6 (ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦ- 
βεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν, 
3 Ἰοδῃ τ. 12) ἴο 86 Οοβρεὶ (οὗτός ἐστιν... ὁ 
μαρτυρῶν περὶ τούτων... καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς 
αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν, Το χχὶ. 24), τγε ἔεεὶ {παῖ 
ἴδετε τηῦςὶ εκ ἃ βρεςοῖδὶ γϑάβοῃ ίοσ 1. [11 "νου Ἱά 
ϑεεῖη ἴο ἱτρὶ]Υ 8 Ῥεσου δῦ Κηονϊεάρε οὗ (᾿ς Ἰουτἢ 
Οοερεὶ οὐ ἴῃς ραγὶ οὗ (ἰαἰὰ5 σ'βομι δὲ [μη δά- 
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50]1ἀ ἴῃ [Π6 Ῥσθβϑθῆσς οὗ ἢογ ᾿ἰνϑιοσ θὰϊ 
1655 ὈΥΔΟΙΙΟΔΙ 5 βῖοσ--- οἴου ([Π6 Ἰαϊίοσ ΠΟΥ 
ὨδΔΌΡΗ δάνιοθ, δηὰ δβίδὈ ] 15η65 [ἢ6 
δυβίετα οσάεγ οὗ δοο]θϑιδϑβίοδὶ αἰ βοὶρ]η 6', 
ΤἼδ φἱοΐυγα οὗ ἔδυ ὰ δηὰ ἰηϑυθοσαϊηδίοη 
ἄγανῃ Ὁ ϑῖ ΟἸεπιθηῖ 15 οὗ τῆς ἀατκοϑοῖ 
Κιπά ; δηὰ [ἢδ βοῃϊβηγαῖίς βρί τὶς ἀτηοηρ 
ῬΘΟΡΙδΘ οὗ ἴῃ βδῖηθ δ]οοά δηὰ Ἰδηριιᾶρο 
15 ᾿ηἰθη5 6 σοηϊδρίουθ. (ΟΟΠΙΠΊ.Ϊοἃ- 
το θεῖα Ερἤδβυβ δηὰ (οπηῖϊῃ νγᾶς 
οοηδβίδηϊ δηα δδϑυ, δηά ἴἢ6 (ογηϊηΐδη 
οτἹρίῃ οὗ (δίυ5 νουἹὰ ρῖνα Ὠΐτω δβρεοῖδὶ 
Ἰηϊεγαβδῖ 1ἢ ἃ 50 ἢ ]5π| ΨΏΪΟΝ 1 τγᾶ5. ροϑ- 
510]γ αἰϊεπηριεα ἴο δχίθηα ἔτοτῃ (ουητῃ 
ἴο Ερθεοϑυβ. Τῆς συρροπιίοῃ, ἤθη, ταὶ 
[η6 (αΐυ5 οὗ δῖ 7ομη᾽5 Ἐρίβιϊα 15 τῆὴς8 
Οοπητῃΐδη (δυ5, 15 δὲ ἰθαδὲ ποῖ ἱταρτο- 
ῬΑ ]6. 
ΤΠ ὀχίθγηδι δυϊπου τ ἔοσ τἴῃ6 ΤΗϊτγά 

ἘΡΊ5116 οὗ 81 ]οῇη μαὰβ Ὀδβη πο θη ίδ!]ν 
βιδαϊθα ἴῃ [6 δχδιῃϊηδίοη οὗ [ἢ6 51} 18 Γ 
ενίάφησε ἔοσ ἴπ6 ϑεοοηαἶ ὙΤῊρ ἱπϑιηοϊ 
οὗ 1η6 Οδυγοῦ δἴϊεσ ἀθ!θογαῖα τπουρῆῖϊ 
δηὰ δχδη) Δ] ο0η---ῆς ὈΓΕΥΥ οὗ τὴ8 
Ἰεϊεγϑ---ηα ἴΠ6 δηξῖσ ᾿νδηΐ οὗ σοῃοεὶν- 
ΔΌΪΘ ρυΡοβα 1 ἀγανηρ ὑρ ἘΡΊ51165 50 
ἔτεα ποτὰ ἀοοίπηδὶ Ρεου)αγγ, δπᾶ 50 
ΠΟΙΆ] ΘἴθΙΥ [οἤδηπὶς ἴῃ Ἐμουρῆϊ Δ ἃ 51}]6, 
ΔΙΘ ΔΙΏΡΙΥ βιβιηοϊοηϊ ἴο δηῖ]6 τἢ6 ἵνο 
ΕΡίβ:|65 ἴο {πεὶσ ρίαςβ ἢ {πΠ6 δηοη. 

11. 

ΤἼΟ ϑοοοπὰ δηὰ ΤΗτα Ἐρ 5165 οὗ 81 
7οθῃ οσουρΥ {πεῖν οΝπ Ρῥΐδοα ἴῃ [ῃ68 
βδοιθα Οδηοῃ, δηά σοπίθυῖα {Π6ῚΓ ον ῃ 
ῬεουΪΑτ οἰθτηθηΐ ἴο ἴῃ6 5ἴοοκ οὗ (τ βδη 
ττὰϊἢ δηὰ ῥγδοίῖςσθ, ὍΤΠδΥῪ Ἰοδά υ5 ἴΤΌΤΩ 
[Π6 ταρίοῃ οὗ πγίταο]α Δηα ΡσΟΡΠΘΟΥ, οὐϊ 
οὗ δὴ δίιῃοβρῆοια οπματρεά πῇ ἴῃ6 
Βιρογηδίυτγαὶ, ἴο [6 ΤΟσΤα ἄνθσαρβα ἐν εσυ- 
ἀδγ 6 οἵ (μη βιεηάομι, ψΊΠ 115 ΣΟΡΌΪΑΓ 
ΡαΙ5 απὰ υπδχοϊίηρ αἰτ. ὙΠΘΓΘ 15 ΠῸ 
ἢϊης ἴῃ ἴ656 βμοτὶ ποῖθϑ οὗ Ἔχ ΓΔΟΓΑΙ ΠΑΤΥῪ 
οἰαγίεριαία, ὙΤὨδ ἴοπε οὗ ἴμεῖσ ΟΠΠ58- 
(Δ ΣΕΥ 15 ἀδαρ, εαγηεβῖ, βδανθσγθ, ἀενουῖ, 
Ὀυξϊ μᾶς ἴῃ6 αιίεὶ οὗ ἴῃῆε Ομηβίδη 
ΟΒυχοὴὺ δηὰ Ποῃιθ νοΥΥ τυ ἢ 85 δῖ ὑσε- 
βϑηΐϊ οοηῃερίζυϊςα, ΤῈ τε σίου ΜΒΙΟἢ 

1 866 ἴῃς 5ἰπκίηρ ἂσε οἵ ἩΗΙΠρεπίεϊάιϊ, 
υοϊοα ἴῃ ἴῃς ἢτβε εἀϊοη οἱ ἴπ6 επῦτγε Ἐρ δες 
οὔ δῖ ΟΙειθθηὶ ἴο ἴμ6 Οοπιῃϊδηβ. ὈΥ͂ ἀριῶν 
Βτγθηηΐι5, ““Προλεγόμενα ρκθ΄. ΚΛΗΜ. ΕΠΙΣΚ. 
ΡΩΜ. ἘΠΙΣΤ."---Οοπεοιαπιίηορ]ε, 1873. 

3 ΤΏς κυδ͵]εοϊ ἰ5 αἰξουφοεά ΟΥ̓ τ Ἐοιίῃ. 
. Ἐξ]. 840. 1. 423; οἷ, 111. 208. 1ἴ ταῦ Ὀε 
αἀάεὰ τρεῖς ̓ μὰΣ ἡ βεοωδ ἴο ὃς αυοϊοὰ ἴῃ 
Ιρσολῖ, “Αἀ Ἐρδεϑ3.᾽ ΥἹ1- 
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Ρογνδάδϑ [Πδη} 15 5 τῆρὶθ, υποχαρρογαϊοα, 
δηά ῥσδοῖῖοδὶ. ὍΤῆα γιοῦ 15 στάνα δηὰ 
τοϑοσνεα Ἐν θη] ᾿ῃ ΡΟββΟβϑιοὴ οὗ ἴῃ 6 
[1] η685 οὗ ἴῃῆ6. (ῃηρίδη Δ 1ἢ (2 [οἢη 3, 
ἡ, 9), 6 15 σοπΐδηϊ ἴο γεϑῖ Προὴ 1 ἢ 
ἃ οδἰηλ σοηβοϊοιβηθβ5 οὗ βϑεηρίῃ. ΤΠ 
ϑνοσγαὰ οὐ σΟὨΙΓΟΥΘΙΘΥ 5ΓΠ|Κ65 οὔθ ἄονῃ- 
Πρς δῖον, δηα 15 τεϊυσηθα ἴο 115 βοδὺ- 
Ὀατὰ (νυ. 7). [Ιη τῃ6 ϑεοοηά Ἐρίβ:]6 1ῃ6 
Ἰοΐιίεβὶ τορίοηῃ οὗ ἀορπιαῖῖς {ῃΘοΟΪΟΡΥ 
βἰδηἀβ ουΐ  ίοῦ ἃ τροιηθηΐϊ το διηοηρ 
(ῃς οἰουάς (2 ]ὁδῃ 2). Τῆς Ιπολγηδίοῃ 
οἵ [6585 15 ᾿Ἰηἀ!]σαῖεα, ποῖ οηἶγ, 85. ἴῃ τἢ8 
Ειτδὶ ἘΡΊ5116, 45 4 ραβδί ίαςϊ ψιῆ σοη- 
ΒΘ] Θη065 ΔΘ Πρ ΟἹ ἱπῖο {Π6 ῥσγϑϑϑηΐῖ 
(Ἴησ. Χρισ. ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, χα Τοῇη 
ἵν. 2), Ὀυᾳϊ 845 ἃ ρειτηδηθηῖ σοητηυο0}8 
ΡῬΠΉΟΙρΙ6 ἴῃ ἃ ἰἰνὶηρ Ῥεγβοηδὶ δι θοα!- 
τήθης (Ἴησ. Χριστ. ἐρχόμενον ἐν σαρκί, 
2 οῃπῃ 7). [ἴη τὰς Τμτὰ Ἐριβιὶς σοά 
Οσοιἐθ ἔΜ]Ο6 (0. 11), {πὸ νογά 7655 οὐ 
ΓΟ γίϑὲ 15 ἢοῖ τηϑηϊοηδᾶ, Ὑεῖ ον τυ οἢ 
15 Πρ] 6 ἴῃ “1οΥ ἴῃς 54Κ6 οὗ ΤΠῸ 
Ναπις" (ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος, Ψ. 7)" 
ἼΏ656 ἵνο ἰείζοια αἰδὸ δά πεῖς ον 
Βρ6οἷ4] σοητ ΠΡ ΠΟἢ το ΓΟ τγιβιίδη τῃουρῆι 
-πτοῦ δῖ ἰοαϑὲ δοσδθηίιδῖθ δηα ὑπάθγης 
τπουρ 5 Ὀείοτε τυτιτθη. [Ιἢ [6 ϑεοοπά 
ἘΡΙ51[|6, τὴς ἸΙάφα οὗ ἃ ῆχϑα ποσὰ οἵ (ῃ Π5- 
ὉΔη (ΑἸ ἢ 15 οι οάϊεα ἴῃ ἘΠ9Ὸ Θοοῦσηθ 
ὉΥ ΠΟ ἢ Ἔν ΎΥ ἴθδοθεῦ γ85 ἴο Ὀς ἴοϑίθα 
(2 Ϊοῆῃ 9, το)ὴ. Ἡδγεβυ, δὲ ἰεδϑδῖ ὑηὰᾷογ 
σοτῖδιη οΟΠπαϊτοη5 δηᾶ ἴῃ βοζὴθ οὗ 1ἴ5 
ἀενεϊορτηδηΐθ, ὰ5 δον 5ἰαϊθα ἴο ἰη- 
νοΪνα τότ] σα (14. ἡ. σα). ὙΠΕ͵Ε 
γγὰβ ἃ ἀε]πλιατοη οὗ [Π6 τερίοῃ 270- 
εῦῶς Ὀογοηᾶ ψΏΙΟΝ 15 ἰοθ5 οὐ ΟΕ, γβῖ 
δΔηα οἵ σοά (σ. 9). Ιῃ τε Τπιτὰ ΕΡί5116, 
ἃ 50]θτηη δἰης νγὰβϑ ψίνθη--- ΠΟΥ ΤΩ Οἢ 
Ὠδοαδά, δηα ἰοῦ ἃ [πὸ ΠΟῪ το ἢ πορ- 
Ἰεοϊςα, Ἔνθηῖβ ἴοο οἰθασὶγ ργονθά---οὗ της 
ἀδηρειβ ἴο πο ἢ ἴῃς ΟΒυγοῦ τ]ρῆξς Ρ6 
Θχροβεά ὉΥ͂ δι ιτουβ Ἀ5ρΡ γαῖ δή Υ 
ΘοοΙοϑίδϑῦοαὶ 2γώπαςφ (ὁ φιλοπρωτεύων 
αὐτῶν Διοτρεφῆς, 3 Τοῦ 9)... ὙΠ τόσα] 
δ} οὗ βο ἰϑηγδῖῖς ταϑιϑίδης ἴο Αροβίοϊις 
ΔΌΪΠΟΥΥ ψὰ8 ὈΟΪαΪν δηὰ ὈἸΌΠΕΥ 5ιαιθά 
(λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, ἸὈϊά. ν᾿. 
1ο)ὴ. ΒΥ ἴῃς ςοπορρίίοῃ οὗ ἴῃ6 ]ποδγ- 
πδία Τιογά, [ῃΠ6 Οτεδίοσ δηά Τίρῆς οἵ 8ἃ]] 
ΤΏΘῃ, δῃᾶ οὗ ἴῃ6 ὈΠπΙνετβα ν οὗ Ἐδάδτηρ- 
τίου, ὙὨϊοῦ τη6 Οὐδρ6ὶ δηὰ ἴς ΕἸγϑῖ 
ΕΡΙ51]6 ἀϊά 50 τωυοῃ ἴο Ὀτίηρ Ποιθ ἴο 
41} γῃο τεοεϊνεα ΟὨΠσβὶ (] ἢ 1. 3, 4, 9; 
Σ Ϊομῃ 11. 2), σεῖτὴβ ψΈτῈ ἀδροσβιιεά ἴῃ 
1ὴ6 501] οὗ ΟΠ ΔΉ Ἡ ΙΟὮ ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΥ 
ΒΊΟΝ ἴοτὰ δὴ δρϑίσαος ἰάβεα ἰῃἴο ἴῃ6 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

στεαῖ τϑδ]ν οὗ της Οδίποϊς Ομυτοῦ, [ἢ 
1π656 ἔνο βῃοσί οσοβϑι 08) ἰδτοΓ5 δὲ [οη 
τον ἀθὰ ἔνγο ϑβαίεριιατάς ἔοσ τῃδί ρτεδῖ 
Ἰηδιτπτο. Ηθγοϑυ δηὰ βοῃίβι τὸ [ῃ8 
ἀδηρειβ ἴο ὙΏΙΟΝ [ἢ 15 ῬΟΙΡΘΙΌΔΙΥ 6χ- 
Ῥοβεὰ, δῖ 7. ἤῇπ᾽ 5 οοηάοσηηδίϊοῃ οἵ ἴῃ6 
βρὶγιῖ οὗ Ζέγεεγ 15 τεςογάβα ἰῃ ἴῃς ϑεοοπὰ 
ἘΡΙ5116 ; 15 οοπάἀειηηδίίοη οὗ τῇς 9ρῖπὶ 
οὗ φτολέερε 56 ᾿υτιτθη ἴῃ ἴῃ6 ΤὨΙγὰ Ερίϑια. 
ΕνεΕΙΥ ἂρὲ οὗ ΟὉμπηβίθπάοπι ὑρ ἴο [δα 
ῬΙοδθηΐ [85 σἵϑίθοσ ὄχαρρογαϊο ἴπδλη 
ἀναγίεα τῆ6 5ἰρηϊῆοαπος οὗ 1ἢ185 οοῆ- 
ἀδη)ηδίοῃ. 

ΙΨ, 

Τῆς νἱὶεν ΠΟ πὰς θδδθὴ ἰδίεῃ 
τὨτουρῆῇους [Π6 Ιηϊγοάδυοσίίοης ἴο [658 
ἘρΊ51165 οὗ ἴς. οοπηδοϊΐίζοη οὗ 8. μη’ 5 
αΐεσ ἰδ ἢ ΕΡΠΘσϑυς δηὰ Αϑῖα Μίποῦ 
ΤΩΔΥ, ἃ 15 Ποροά, δά ἀ ἰο [ἢπ ἱπίοτοϑὶ 
ψ τ νΒΙοἢ (ἢ6 Ἰοϊΐοτς Μ1}1 6 τοραὰ ὉΥ 
8016. ἘΡἢ 6515 ΤΥ 566 ΠῚ ἴο Τί56 ΟπΟδ 
ΙΏΟΓΟ, 85 ἃ ψὰθ δθοὴ Ὁγ δὲ 7οδῃ, 
ἸῺ [ῃ6 ναῖον Ὀεΐνεεη Μουπίε Ρτέοῃ 
Δηα Μουηΐ (ογεβθιβ. ὙΠῸ ΠΟΥ ργεεῃ 
δηἀ τηΔΙβἢν Ρἱαϊη, Ὀουηἀθα Υ τῃ6 ὈΪὰ6 
Ιΐης οὗ [ἢε 568, Ἰηδύ ὄχοῆαηρσα [15 “ πιᾶ- 
Ἰεδὶς βδάηθϑβ᾽ ἰου [πὸ δπὰ δηϊπηδίοῃ. 
“(βίῃ σϑοο ]θοιοη 5 ἅγα ἴῃ 6 ργεαίεϑὶ 
τεςο]]θοϊοη5 οὗ Ερδϑυβ; {Π6 } 5υἱῖ πε] 
ΜΠ τῆς τηδ] ϑῖγ δηὰ τ 6 τη ]δηοδοΥ οἵ 
ἴπε86 βροῖβ.υ Δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ἰταά!ῦοη 
οὔ τῃε ἢγβί ἀρϑϑ, 51 [ομη, “ἴῃς ρτεδῖ Ἰιρδὶ 
οὗ Αϑβ|α, ἃ5 ἴπε Ὀίβῃορ Ῥοϊγογαῖεβ οἷδε 
Ἦϊπλ, ἸΙνοαὰ (ου γϑᾶτβ δηᾶ ἀϊδὰ ἴῃ [815 
εἰἰγ.." ὙγΏ15ιὲ ΡΠ Θϑαβ τῖβεβ Ὀδίοσα 1.5 85 
ῖ νὰ ἰῃ δὲ οἢπβ ἴθ, ἴη6 Δροϑβίῖϊβε 
Δη4 5οὴς οὗ ἴποβαε ἢ ἤοηχ ἢδ τηῦϑὶ 
αν Ὀδδη (ἈΠΉ}Π1ΔΥ Ὀδοοτηθ τότ |Π|{6- 
'|Κὸ. Ααιὰ δηὰ Ῥηβο1]]α δρρϑᾶσ ἱ 
Ερμδβδὰβ ἀυπὴρ δὲ Ῥαυὶ! 5 νιϑὶῖ τὸ (δὶ 
οἰἴγ3 (Α.Ὁ. 56). Τα Βίβῃορ οὗ ΕΡδοβϑὺϑ 
δα] υἴ6 5 [μθλ ὈΥ 81 Ῥδυ}᾿}5 ἀδϑῖσα (Α.}. 66) 
δΌοιυϊξ ἴδῃ γϑαῖβ ἰαϊεγ", ΤΉἬΙΓΟΥ γαϑδῖβ ἤᾶνε 
Ῥαββθά, Ὀυῖ ἰἴ 15 Ῥοβϑίθία ἴῃδὲ 81 Ἰοδῃ 
ΙΏΔΥ δηΐοσ ἴῃ ἤουβα οὗ ([Π6 δρεὰ ἱεηΐ- 
τηάῖκοσ. Αἰοχδαηάοσ, ἴὴ6 ὈγοηζΖο- οΥΚΟῚ ἡ 
ΙΏΔΥ ἢᾶνα ἰεαγηδά ἴῃ6 ἰοβθοὴ ψῆϊοῦ 5ῖ 
Ῥαὺὶ ἀεβιρηοά ἴο θα ἢ Ὠἰπι", Ὑγταπηυϑ᾽ 

Δ «Ὅπε οουβε ἄαλῃβ 1᾿ΑΞῖες Μίηεῦτε᾽ (“13 
Οατὲςο, Εοπιο, οἱ ᾿ϑηϊθ. Ῥὰσ Τὶ, Τ. δὔωρέτζε, 
60). 
ὅν Αοἰϑ χυῖὶ. 18, 10. 

8.  Τίπ). ἵν. 10. 
4 ὁ χαλκεύς. 
δ1 Τίπι. ἱ. 20; 2 ΤΊΩ. ἵν. 14. 
6 Αοἰϑ χίχ. 9. 



ΤΗΕ ΤΗΙΕῸ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΟΕ ]ΟΗΝ. 

ΤῊΔΥ 51} 6 ἴπθτα, ψ ἢ 15. ᾿η61}10]6 
ΠΕΙΏΟΓΙ65 οὗ ἴῃ6 τοδοπιηρ οἱ 81 Ραι]. 
Ετοῖ ἴθ ἴο τἰπὶ6ὸ δὲ ΤΟ ἢ ΤΩΔΥ ΘΠῖογ 
186 ἢουδα οὗ 106 5αϊητν ψνιάον, Κυγτίδ ; 
ΟΓΥ τἸηθοὶ [ῃ6 Τ]Ι55ΙΟΠΔΤῸ5 Οὗ ἴῆ6 ΟἴΟ55 
ὑπάογ (ῃἢ6 τοοῦ οὗ ἢϊ5 Ὀεϊονεα (αἰ. 
εηθίΠ5 ΤΔΥ, ΟΠ αΡ5, οοῖηθ ἴο νυἱϑὶϊ 
ἢ, ΠῚ νὰ σῦρροβα ἴῇς ΤὨϊγὰ ΕΡί5:]8 
(0 ᾶνα θδθθὴ τυυι τη δἴϊοσ ἴῃς ΑΡροβιίϊε 
τοῖυπὶ ἤγο Ῥδίσηοβ, οὔθ ἄἀθδγεσ δηὰ 
ἸΏΟΙΘ γΘΠΘΥΔΌΪΘ 511}}----ΤἸτοῖῆγ, ἴῃς Βι- 
800 οἵ ΕΡὨ65ι5---;Ὦδα δἰτηοϑῖ σϑυίδιη]γ 
ξοπα ἴο ἢ15 σεϑῖ. ὙΠΕΙΟ 15 ΠῸ ᾿Π]Ρο5- 
δ }0 1ῃ [π6 σοπ]εοΐατε (δαὶ ἴῃς δρο- 
ΟἸγρῖς τρϑϑϑασα ἴο ἴῃ6 Αηρεὶ οὐ ἴΠ6 
Οο οὐ ΕΡμδβιβ νὰ δααγοββεά ἴο 
ΤΙποῖῃγ, δηᾶ 115 Ῥσαῖβα δηά Ὀ]Δη)6 σα 
Αἰ Κα σοηβίσῖθηϊς 11} 411} ταὶ ψὸ ραῖμοῦ 
οἵ {πε σβαγδοῖοσ οὗ Τιπιοίῃυ ἴῃ τ[Π6 Αςίβ 
οἵ ἴ1λ6 Αροϑεϊεβ ἂἀπὰ ἴῃ ἴῃ ἴννγο Ῥαϑβίογαὶ 
Ἐρίϑ]ος το το ἢϊπὶ Ὁγ δῖ Ῥδυ]", 
πε ταἀπίοη οὗ ἴτἴη6 Ομυτοὴ δὲ ᾿εδβὶ 
Ιερτοβεηΐϊα ΤΠΊΟΙΏΥ 845 Πανὶηρ ἀἰϊεάᾶ ἃ 
ΤῊΔΙγτ’5 ἀδαῖῃ δὲ Ερἤδϑιιβ, Ἰυκῖ δρουΐ 
ἴῃς ρεποά οὗ 81 7ο π᾿ 5 τοΐυγῃ τοι Ρδί- 
ἴη05, αἴ [6 οἷοβε οἵ ἢϊ5 ἴνγχο γϑαῦϑ᾽ 6Χ]]6 
--θεαίξη ἴο ἀθαίϊῃ σι οἷαῦβ ὈΥ (Π6 
[Δα 04] ἀσνοίθες οὐ Ατίδθσηϊβ, δἀραϊηβὶ 
ΠΟ5Ε ΘΟχοθ5565 ἢ6 ῥτγοίθϑεϊθα αἱ ἴῃ6 κατα- 
γώγιον οὗ ἴῃη6 ρφσοάάεθοῦ. 1 ννὲ τηϊρῃὶϊ 
(οἸουν ([ῃ6 τα! ΠΟ 45 ρίνεπ Ὁγ ἃ ασγεεκ 
αδοΥ οὗ τη6 ἡϊητἢ σοηζυσγ, νὰ δδουϊά 
8566 16 ΑΡοΟΞ16 ἴτοπὶ ἀδὺ ἴο ἀ4γ---“ ποῖ 

ἱ ΤΗϊς ἰ5 νεῖ] ἄταν ουἱ ὉῪ Ῥτοίεββογ Ρ] υταρ- 
τς ἸῺ ἢ]5. ἱπιεγεβιϊησ ατίϊοϊα ἀροὸρ Τιμοίῃγ. 
᾿Ῥοο ΠΑΙ͂ οὗ τὴς ΒΊ0]6,᾽ 111. 1507. 

5 Τῇε δυιβοσγί ες ψ}} Ὅς ἰουηὰ π᾿ Ῥτοίεϑθοσς 
ΡΙυπιρίγε᾽ς ἀτιῖςὶς (μὸ σπβ»α), οὐ ἰπ Βαυπατά, 
ἽΑρδιτε 5. 7 απ, 11. 2393. [{{πὲ ἴαοὶ ἰ5 Ηΐ58- 
ἰοηαδ], 1 ποιὰ γὶνε ἃ ἀδὲρ τηρδηΐηρ ἴο 2 Τίπι. 
Ὗ, 3-.-.-,. 
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5. ΔΓΕ Πρ [Π6 τηϊηᾶβ οὗ [ῃΠ6 οἰ Ζεπς Ὀγ τῃ6 
βρίεηάουσ οὗ ἢ]5 ρα δ]. Ργοδομίηρ, Ὀυΐ 
ναὶ Κίηρ ἴῃ ψνιβάοπὶ δηᾶ τεἀδεγηϊηρ [ἢ 8 
τπ16 ; οὗ ἴθημάεσσ τηϊπα, οὗ υϊδῖ ΤΩΔΏΏΘΙ, 
οὗ υηρτεϊοπάϊηρ ρα, οὗ ρεηῖ]ς βρεεςῇ, 
ΔΙ]Ον ΩΡ ΘΑΞΘΥ δοσθθ5 ἴο 41} Ψῆὴο δρ- 
Ῥτοδοῆῃθά ἢ. Βυῖ ἴῃ 11 (ῃὴ6 οτάϑσ οἵ 
16, 1 ναὶ δηα ρεπίεος ροοάηρ55, ἢ6 
85 ὈΠΔΡΡΙΤΟΔΟΠΘα δηᾶ νεπογαϊθα'.) Ῥοϑ- 
51 0|Υ ἴοο νγὰ 5ἢ.4]] πη ἃ ἢϊτ Οσοδϑι ΠΑ ]]γῪ δἱ 
{π6 ροσε" Ἐὸοτ 81 ] ομηβ σοβρεὶ 5ῆδνν5 υ5 
[Π6 Παπά δηὰ δγε οὗ ἴῃ6 βοὴ οὗ Ζευβάσθο. 
Ηδς Πᾶς ἴῃ6 φτγδοιϊβεἃ Κϑη, ψῃο ἢ οδ 
οδ]ουϊαῖα ἀἰδίδηςσεβ οὐ ἴῃ6 νναΐϑσ, ΠΟ ΙΠΟΣ 
1ηὴ 1ῃ6 ἄλσκηθϑθς οὗ ἃ νι ]ἃ πἰρῆϊ οσ ᾿η [ἢ 6 
βοϊάθῃ μᾶΖζὲ οὗ δὴ ΑΡρπὶ τηοτηϊηρ᾽. Α 
του ρ 1] διἰυάγ οὗ ἴῃ6 Ὑτιηρθ οὗ 51 
Το ΜῈ] δηδῦϊα τι5 ἴο υπαειβίδηα 1η 
ΒΟΠΊΘ ΠηΘΑΘΌΓΟ ἢονν ἴπ6 5οη οὗ Ζεδοάξε 
δηα ϑδϊογηθ, ἴῃ βϑῃοιτηδη οὗ (411166, 16 
ἀϊβοῖρῖς οὗ {ὸ Βαριεϊ5ῖ, Ὀδοδῖὴθ ἴἢ8 
ἈΑΡοβίϊα οὗ [6ϑιι5, ἴῃς. Βογα]ὰ οὗ ἴῃς ἡγοτά, 
τῆς ΡΙ]αῖο οὗ ἴῃ6 Ἐνδηρο  !ϑῖβ, [πΠ6 ρσορῆεῖ 
οὗ Ῥαίΐπιος, ἴπ6 ᾿Ἱηῃοηῖου οὗ ἴἢ6 ψόοτκ οὗ 
Ῥδὺ] δηὰ ΤΙπΊοὮΥ δὲ ΕΡΠΘβυβ, [ἢ 6 ΤῊ ]5- 
ΒΙΟΠΔΓΥ Οὗἁ ΙΟὨ]Δ---ΠΊΔῪ Μὰ ποῖ αἰπηοβί δα, 
1η6 Ῥηπιαῖα οὗ ΟΠ Πβίθηάοπι 

1 Νιςείδβ Ὠανιά. ἐδ ναὸ “Οταῖ. Ἐποουχίδϑῖ. 
(“Βι Ποΐμοοα Ραΐσγιυπι,᾽ ἴοπι. ΧΧΝΤΙ. ΡΡ. 393, 544.) 
ἼἼ15 οἰϊαϊίοη, δηά το αἷϑο [Ὠγουρσθοαυϊ [Ὠϊς 1 ἢ- 
ἰγοάἀυοσίίοη, ἰ5 ἄπ ἴο ἴδε ἰηϊοτγεβιίηρ ὈοΟΚ οὗ τΠ6 
Αὐῦέ Βαυηατά, “1, ᾿Αρόϊτς δαίηϊ [6δη,᾽ Ρ. 248. 

3 “ΤΠδὶ δΑΥΪῪ ραββίοῃ 511}} δυγνινεα ἴἢε βηονθ 
οὗ αἂρὸ δὰ [πὸ ἰγαπιπ)6]5 οὗ οἤϊοο, δηᾶ ἰΐ ψΔ5 
ἰουσπὶπρ ἴο 566 ἴπε αἰπιοβὶ γερτείιϊ ρ]θάβυσε 
νι πνϊοῃ ἢς ψου]ὰ Ξοσγυϊίηῖζε τῃς τὶρρίηρ οὗ 
Ῥατκβ του Ἠ1]}, οὐ σι νῃϊο ἢ ἢς νου Ρᾶσα 
τῆς ῥἷεῦ δπὰ ννδῖοἢ: (ες νϑϑβϑεὶς ἴπδῖ στον θα τῃς 
τολάς, δπὰ Ἰοοῖς οὐ νὰ ἴἢ6 ἀρρτονδὶ οὗ πο 
ἱπαχροθηςεα ογα. Ηε κεϊζεὰ ἴἢ6 ορρογίυη 
οἵ δα άγοϑοιηρ ἴπσπὶ οὐ 1μοὶγ τλογαὶ δηὰ σε] ρίους 
ἀυτε5." “Μειηοὶτβ οἱ Ἑάναγὰ δηὰ (δίμοῆμςε 
ϑίαη]εν,᾽ ΡΡ. 94, 95. 

δ Τοῃη 10, Χχίὶ. 8. 



ΤΗΕ ΤΗΙΚῺ 

ἸΟΗΝ. 

11εὲ εορεριεάσίά Οαΐμς γογΥ Δὶς ῥίείγ, 5 ανῇ͵ 
ἀοερίαὐϊν 1 1 ἐγμς ῥγεαελεῦε 9 εονπρίαΐῃ- 
ἐπ οὐ τὰς μπξίμα ἐεαϊέρρ ΟΣ ἀρεῤίέέρες 2210- 
ἐγέῤἧές ογε ἐλ ἐοη4767» σἰάξ, τι τυλσσε εὖ] 
ἐχανιῥίε ἐς ποί 9 δε γο οτυεά ; 14 αγα σίυείλ 
φῥεχία! ἰστέον ἰο 144 γοοαΐ γεῤογέ οὗ 226- 
»ε17 1145. 

ΗΕἙΕ εἰάδγ υὑπίο τῆς ννε]Ρεϊονοά 
(ὐδίυ5, ννοπι 1 ἰονα "ἢπ τΠ6 τγυτῃ, 

2 Βεϊονεά, 1 ᾿ ννίϑἢ ἀῦονε 411 τπ πη ρ8 
᾿Οτ, Ξγαν. τῇλτ ἴῃῇου πηλγεϑῖ ργόβρεῦ δηὰ δὲ ἴῃ 

Πδδῖτῃ, Ἔνθῃ 85 ΤΥ δοι] ργοβρογείῃ. 

1. Ὀοϊονϑθᾶ, 845 ἰπ συν. 2, ς, 11. ΤΠο 
Ὑγογὰ ὀσουγϑ ἔουγ {ἰπ|65 ἰῃ [15 δποχί ἰεϊζεσ. [1 
158 σμαγδοίοσιϑιῖς οὗ δὲ Ϊοῇῃ (1 [οδῃ 11 7, 1]. 
21, ΥΌ 1, 75) 11). 

ἃ. 1π οἵ Θοποοσπῖπε αἱ ἐῤίηπρ: 1 ῬΥ85) 
(ω χομαι). ΤΠΪ5 ργάγογ οὗ 51 [οῇη ἔογ ἃ ἀθλγ 
τίεηἀ (ΡΟβδιΥ ἴῃ Ὀαά [6 411}}) πιὰ ἃςΐ ἃ5 ἃ 
ςογγοοῖϊνο ἴὸ ἴη6 ὑππηαῖυγαὶ τηγϑιςσπὶ οὗ ἃ 
ςογίδίη ἔογπι οὗ ρϑοιιἀο-ϑρι γυ 4} }γ. 4’ δ51ςΚ- 
Π655," 5δἰὰ Ῥαβοδὶ, “15 186 πδίυγαὶ ϑίδίο οὗ ἃ 
Ομ ϑίδη." ϑοῖῆε πάνθ ριιβῃοα (ἢ ]5 βαυὶπρ 
στ ἢ 115. πιδᾶϑυγὸ οὗ ἀπάουδίοα γα ἢ 50 ἔδγ 85 
ἴο ΡΓΔΥ ἔογ 58 κηθβ8---ἃὰ σοηϊγδα! σ[ ΟΠ ΞΌΓΕΙΥ ἴο 
πὲ πλθοκ ϑρίγιῖ οὗ {πε ρει ἰοη ὁ Ἰοδὰ 5 ποῖ 
Ἰηἴο ἰεπηρίδιοη." ΜῈ ᾿ΔΥ ἴυγῃ ἢ ῥσγοῆΐ 
ἴο ἴῃ6 νν»ῃοϊεβοπιθ ΟΠ ϑεδη σοτηπηοη 86η86 οὗ 
1ῃ6 Ὀεϊονοά αἰδοῖ ρ]θ, ννῆο Κπὸνν 580 ννο]] τΠ6 
γαϊπά οἵ Οἢγιϑῖ, τ1πη6 Ηραίογ, δὲ Ιομη ποσὰ 
τΑγ85 ἰῃδὶ 1π6 ῥγουηδ6 ἴο ἴῃ6 βοαΪϊγ ππδη ἴῃ 
5. 1. 2 (πάντα ὅσα ἂν ποιῇ κατευοδωθήσεται, 

1,ΧΧ.) πρᾶν ὃ6 ἔ]Π]]δὰ ἰο ἢϊ5 Πθηά. 
ἐδαὶ ἐῤοι »παγεσέ ῥγοιρεγ (εὐοδοῦσθαι---ἰῃς 

τοηοσηρ οἵ Γὺν πὰ πῦυΠ, 10 δὲ ῥγοι- 
}εγοι)--ταπά ἐκ τη ῥεαδε (ὑγιαίνειν, εἴ. ἴοΥ 
115 τποδηΐϊηρ οὗ {πΠ6 ννογὰ [ὐκὰ ν. 31, "ΠΟῪ 
ἴηι Ὅ6 ψνΠο]6," Α.Ν.). ΟΥ̓ «ἷθὸ ἔογ ἴῃς 
ἤτοι οὗ ἴπεϑὸ ἵἴννο ννογάβ, “Ἰδγίῃρ ὈΥ Ἀϊπὶ 
ἴῃ δἴογε ννῃδίθνεσ. ἢ6 Ῥγοθρεγουβὶυ οὐἱδὶῃβ " 
1 Οοτ. χνὶ. 2). [π ἴπ15 νοῖβα Ηοοόῖκογ Βηπὰ5 
πε Ἰυπεβοδίίοη οἵ οὔγ Ῥγαγεογ- Βοοῖὶς ἴῃ σοη- 
[Δ] ΠῚΠΡ ὈΓΔΥΘΤΞ ἔου ἰεπΊρογαὶ Ὀ]οσθίηρ. (“Ε. Ρ.᾽ 
Υ. 25.) ἴῃ Ναρίεθ ἴπΠ6 σοιηργεῃοηϑινο πὸνν 
γοδΙ 5 δα] ϊδ[ ΟΠ 15 ὀμομ ἐαρο δ᾽ ἀἤῆο, ἐο ῥμοηα 
σαἰμῖσ, “απία ε ὐὉεεοβία, “ἃ ἈΔΡΡΥ͂ πονν ΥΘΆΓ, 
ἢ μοοά Πολ] ἢ, πὰ ἃ ΠΟΙ͂ οἱὰ ἂρο.") ΤὍΤῇθὸ 
οἰοϑίηξ “ογηιμία οἵ [πὸ Ῥαραὶ Ἐιβι]65 ἰπ 1,4τπ 
15, " ΟΠΊΠΟΠῚ ΤΙΌΪ ἃ Ποχηῖπο εἰιριῖ εἴ δά ργθοδῖιτγ 
ἴυπι πὶ» [1 σογ οὶ: ῥτοβροσιδίθπι." 

8. τἱλλποδδῖηβ ἴο ὉΔΥ ὑχα}} Τἢς 
ογάοσ οὗ (ῃ6 ννογάβ ἤθγὸ 5 νΟΎῪ εἰηρδδῖϊς, δπὰ 
ΘΕ6ΠῚΒ ἴο Ροϊηΐ ἴο 84ηὴ ἱπιρ] δὰ σοηίγαϑὶ νυ ἢ 

ΕΡΙΟΤΙΕ ΟΕ 

4 σοΓΙ τε]οϊςεά ργεδῖῖγ, ἤθη τδε 
Ὀγεῖῆγεπ Τᾶπια ἀπά τεβεπεά οὗ τῇς 
{γα τηδλὲ 15 ἴῃ πες, ἄνθη 45 ἴδου 
γνΑἸ Καβὶ ἴῃ τῆς τγυτῃ. 

4 1 μᾶνε πο ργεδῖεσ ἸΟΥ͂ τδῃ ἴο 
Πελγ πδῖ ΠΊΥ οὨ!Π]άγεπ ννδὶκ πη παῖ. 

ς Βεϊονεά, τῆου ἀοεβε ἐδ βν 
ννΠδίθοενεγ δου ἀοεβδὲ ἴο τῇς ὅὕτε- 
(ἤγθη, δῃὰ ἴο 5 ΓΑΠΡΈΓΘ ; 

6 ΨνὨιοἢ ἢανε θογπα νυ ]πα85 οἵ 
ΤῊ σμλτν θεΐογε {6 σἤυτοῇ : ΨΒοπὶ 

 ιοΐγερμεβ ἀπά οἴδετβ (σου τῇ ἀληθείᾳ; εἰ. 
σον τῇ ἀγάπῃ, υ. 6). 
τυ αν ἔδοι ὉΣῸΙΥ «υαἰζε:1} 1. ε. ϑἰποοτεῖν, 

νι πουϊ ἀοοορίίοη (ἐν ἀληθείᾳ). 

4. “Οτεδῖογ ἰοΥ ὕμ8π 1959 (70γ6) 1 βᾶτε 
[ποῖ], νἱΖ. [πὶ 1 βΒῃου]ὰ ἤθᾶσ οἵ ΤᾺ 
νΑἸ Κρ ΣΙ," ὦ. 4. οἱποογεῖν, ἃ5 αἵ ἴμ οἷοθὲ 
οὗ ἔπε 1αϑὶ νεῦβ6---οᾶσ ΟὨ ἃ 50 νάϊ κίπρ, 15. 
ἃ5 ἴἃ ψεῖθ, ἃ ϑβορᾶζγαῖθ ἰου. ὍὨ6 οοζᾶϑίοῃ οἱ 
δὲ [0ῃπ᾿β ἸΟΥ͂ ΠΥ ΡῈ σοπιρατεὰ στ {μλἱ οἱ 
δῖ ῬΑὺ] οἡ Βοατίηρ οὗ ῬμἸοπιοη 5 ΓΔ αι 
ἴονθ. (πίει. υ. 4.) 
ΤΠ οἱάον σοπιιηεηίδῖοτβ αυοῖε ἃ ῥαϑϑδξὲ 

Ὀοδυ τ Υ ̓ ΠΠυδίγαῖῖνε οὐ {Π|5 ἔγοπι ϑεηβοᾶ, 1Π 
ΜὩΙσἢ 6 ἀοβοσί θα ἢῖ5 ἀθ!ρς ἰπ ἴδε πιεηῖλὶ 
ἃ πιογὰὶ ργοξιεθα οὗ ἃ ἐανουπίε ρυρὶ. 
«Ἐρίϑι.᾽ χχχιν. 

δ. ἐδομ ἀοεοί ζαβμδγ «υδαίσοευνογ 1δοι 
ὙΟΣΚΟδῖ (πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάζῃ). 
ΠΟΌΪΟΓ ἰ5 υϑθ ΔδάνψογΌ Δ} Υ, ὁ. 6. ϑυ Δ] ἴο 
ΕἸ γιβείδη δι, πα 85 8 νου ΔΎ οἵ ἃ (ἢπς- 
εἴδη Ὀεϊονεσ. Τϑοω ἀοε!ῖ.. «δαίμοσιν 165. 
ποσκοαῖ. Νοίο (δὲ ἀϊβετεπί πογάβ, (δε 
βοοοηὰ 5 ηιγηρ 4οὐωϊ «υογά (Μαῖϊ. Χχὶ. 
8, ὅζς.), “ἴδοὰ τί ἀοίπο «υεἰϊ ἴῃ 4}} ΤΣ 
Ἰοἰ μμεὶ «ὑυον ἃ." (ΕΙάο τος ἡαεὶς υϊοαυϊά 
γαγὶ 4.) ϑοιιδ σοτηπηοηϊδίοῦβ μοὶ ά ({πιργοῦδ}}}) 
παῖ ἔμα ρῆγαβθ ἰ5 δαυϊναϊοπξ ἰο {πὸ οἰλδϑίααὶ 
εἰ ρἰνίηρ ἃ ρ᾽οάρο," ὁ δ. μεγεὲ οὐ Ἵομιδγαδοίεγ δηά 
ςοπάυςϊ. (80 πιστὰ ποιεῖσθαι, Ἡξετοά. Π|. 8.) 

ο ἐῤε ὀγεέδγεη, απά 1ο “ἰγαηφεγ,)] Α ΥάΠΟὺ 
τολάϊηρ μοῖθ μδ5 ἃ ἰάγρε ἀπηοιπὶ οἵ ϑυρροῖῖ-- 
ἐορ [δε δγείϊδγεη, δηὰ “δαί ((. 6. ἐγ 80 δεδιάε, 
ΑἸξογὰ) ἃτθ βίγαηρειβ."ὀ (80 Α, Β, Ὁ, δ) 
Ἀείςθ, μόνγαυθσ, δι ρροβθα ἴηϊ5 ἴο δὲ ἃ ἶσϑϑ. 
51 Το βθοῦ5 ἴο σγϑίογ ἴο Ὀγείηγθη ἔγοπὶ [δὲ 
Ερδιοβίαπ Ἁδυτοῖ, τεοεϊνοα ὈΥ Οδίυβ ᾿μουεῖ 
βίγαηρειβ. [Οὐ ἴδε Βοβρι δ! γ οὗ (δι05, 58 
σωῤγα, [πἰγοα.] 

86. πιϊποβδοὰ ἴο 167 εὐαγί!γ ὀζίογε 1δ 
εξμγο δὴ [κὸ «ὐὐησησεά 1ο {67 ἱγωϊό, Ὁ. 3. 



ν. 7--9.} 

ἹΓ τοι Ὀτίπρ' ἐογυγαγά οἡ Ἐμεὶγ ἸΟΌ ΓΙΟΥ͂ 
δεῖ ἃ ρΌἋΪΥ ϑογῖ, του 8Π4]1 ἀο νε]] : 

ον 7 Βεολυδεα τᾶς ἔου ἢ8 παπλε᾿β 538Κε 
{πε} ψεπῖ ἔοπῃ, τλἰκίηρ ποιῃϊηρ οὗ 
τῆς (σεπα 65. 

111. ἸΟΗΝ. 
8 Ὗνε τΠετείοσε ουρῆς ἴο τεςεῖνα 

διςἢ, τῆλι ψνὰ πιρῃς θὲ [6] ονγ με] ρο 9 
ἴο ἴῃς {τυ ἢ 

9 Ἷ ντοῖς ὑπο τῃς σἢυγςοῖ : δυῖ 
Ποΐγερῆςβ, ψνῆο ἰονεῖῃ ἴο ἢᾶνα τῇς 

ςοπδιγυσοη Βεσὸ ἰ5 Ϊοδβδηηῖὶς (Ϊοδη χν]]]. 
37). 
ΕΘ ἐδε εϑρωγο δ] ἐν... ἴθ Οπυγοῦ ἔτοτι 

ΚΈΚΙ δὰ Ὀδθεη βεηΐ οσἢ---ἰὴ ΕΡΠ6- 
5δἰδη Οδυγοὴ ἴο ἡ ΙΓ ἢ [ΠΟΥ δὰ πονν τεξυγηθά. 
ΤῊΪΚ 15 ἴπΠ6 ἢχϑξ οσουττεηςο οὗ 6 νογὰ εῤκσγε 
ἴῃ 851 [οὔ 5 ντηρ9---Βουϊ ἴῃ6 Ἀγ οΪΘ 
Ἰκτο. ὙΤΏ5 ε«ἱ ἔλοϊ τῆδύ, ἴἴ 15 βυὺ- 
πα, Ὀ6 δοσουηῖοα 1ῸΓ ἴῃ οὔθ ΨΑΥ δηά 
ΟὨδ ΟὨἶγ. Ουΐ ἴιοτὰ πενεσ υϑεὰ 186 ψνοτὰ 
ὥχκχγοδ ἴθ Ἠΐδδβ ρυ ]1]ς δάάγεββθεθ. Βείοσε (6 
πυϊθϊυάες ΗἨδ ςοουϊά ποῖ αἱ ἐΠϊ5 βἴηρθ οὗ 
Η!5 νοτῖς τρδῖκο πές] ρ}0}]ς ἔπε ἀϊδτυρίίοη οὗἉ 
Τυάλίπτη, Δα τε ἐσ Δ ϑησηεπηξ οὗ ἃ βρ' Πίυδ] 
Κιηράομι 45 ννἱε 85 ἴΠ6 ψνου]ά, ΟἾ]Υ Ὀοΐοτγο 
Ἠΐϊβ ἀϊθοίρίεβ, ἔἕσ οἡ ἰπ Ηἰ5 Μιιηϊβίγυ, ἀϊάὰ 
Ἧς ἐνὸσ ι.ϑὸ ἴδε ποιὰ ὄδωγε, δῃὰ {παῖ 
ΟἿ ἐόγες {ἰπ|ε5. (Μαῖξ. χνὶ. 18, ἀπά ἔννῖσε 
ἴῃ ΧΥΡΣ. 17).)ὺ Βαΐ ιἴ ἀϊὰ ποῖ {41} 1 1Π6 
Ρυτροβα οὗ δῖ [οδηΐβ σοβρεΐ ἴο στεςοσὰ ἴδ6ϑ6 
σογάς οἔ εϑσυ5β. Απὰά 1ἴ ννᾶ8 ἃ ἤχοα ργηςὶρὶς 
ὙΠ} δἷπὶ ἢ Ὠ15 ΕἸγοὶ Ερ σι] ποῖ ἕο ι.56 ΔΗΥ͂ 
ξτεδῖ ἰεῖτῃ οὗ ἘΠὸ ϑρί τυ] οὐοσ νυ Ὡς ἢ ννᾶ5 
ποῖ σπηρὶογεὰ ἱπ ἔπε Οοθρεὶ. Ηδηςος ἴῃς 
ποτὰ ΟΠυτοῖ 15 δῦϑεηξ ἔγοπὶ ἴῃ Ἐρίϑβῖ!ς, 
Ὀεζδυϑο 1ἴ 15 ΔΌσεηϊ ἴτοπὶ ἴῃ οβροὶ. Βυΐ ἴπε 
Τολδοη ἴοσ δυϑίδιπιηρ τοῦ ἴΠ6 ι.ι56ὲ οὗ [86 ννογὰ 
οδδοί ἢ ἴ[μ6 ΕἸγϑὶ Ερί51]6. Απά ν ἤπά ἴ 
ἥδτεε ἴγλος ὴ ἴῃς Τ μιγὰ Ἐ 516. 
δροοὰ Τοσψαχὰ ὁπ ἐδεὶγ 7ο, ΓΗ} (προ- 

κέμψας) πεϊρίηρ ἴόπὶ οὐ πο ἰουγηογ, [π 
ἴδε Ο. Τ΄, 1.15 15 ϑοπηδίϊπηος {πε ἰγδηϑίδιίοη οὗ 

χ (Ριεὶ οἵ γι), δηὰ 5 κηῖῆοβ ἴο δοξοῖη- 
ῬΔΩΥ οπα ἀορασγίϊηρ, ἴο ϑοπὰ ἢῖπὶ οὐ [5 νΔΥ͂ 
συμπροπέμπειν» Οεη. χυΐι!. τό, .ΧΧ.}. 

νΒεη νδ]υθὰ δηὰ Ὀοϊονοὰ σιυοϑίς ἰοοῖς {ΠΕῚΓΣ 
ἀερατίαυσο, ἴη6 Ποβίβ δεσοτηραηϊθα {ποπὶ 5οπιὸ 
ΨΥ, ἴῃ ἰοκοη {8δὲ ἴΠ6ῪΥ οεἰυηρ ἴο {Ποῖγ δος! ει 
ἰο ἴδ ἰδλϑοῖ τηοσηεηῖ. ῬΠῖ5 ννᾶβ οἤθδη δοςοπὶ- 
Ῥαηδὰ ὙΠ Ρῥγεϑεηῖβ δὰ Ὀγου ϑίθηβ ἴοσ (ἢ6 
ΜΏΥ7, (ΚΑ) 5ςἢ, " Ηἰϑίογ. δἀπὰ Οτὶϊ. Οοπῃπ. 

15) 404, 5.6. Οεηῃ. ΧΥΝ, τό; χχχί. 27.) 
οὐπου5 δοδάοπες τνογὰ ἴῃ τῆ Οχἕοσγὰ 

ἰληριᾶσε οὗ ἴδε ἰδδὲ σοπίισυ, “ἴο ῥγοῤβερηρ 
ΠΥ οὔς,᾽ 2.4. ἕο ρτγονίάθ ὑἢ ἃ ΠΕΓΕΠΊΟΠΙΟΙΙ5 
σοτί ὁπ ρυὉ]}!}ς οσοδϑβίοῃϑβ, ργεβεγνυεὰ νεγγ {Π{π|6 
οἵ ἴδ8 οὔξίπδὶ ἔοσοθο. ὙΠὲ νογά 18 Ῥδυ]ης 
(Ἀπ. χυ. 24: « Οογ. χνὶ. 6--ἰσ; Τίϊυβ 11]. 
12. (ἢ, αἷθο Αςῖϑ χν. 5, χχὶ. δὴ 
αῇεν ἃ χοάϊγ τογι Ἰ1ϊ. “" ψνοσίΠΠγ οὗ Οοὰ " 
-- κα πο ΒοπουΓβ 500} ἔπ έι] βογναπίβ οὗ 
παν Βοπουε (γῖδι, ουογῦ σοά, νῇο βεπάϑξ 

, ἘΟΣΈΒΙ1Υ οὗὁὨ 6οἃἁ (ςΐ, (οἱ. ἱ. το; τ᾿ ὙΠ 655. 
:. 12). ΤῊ Αροϑβίϊβ Ἄχβογίβ Ο γι ϑιϊδηβ ἴο 
60 (δὶ5 δςίίοῃ φυογεδίλγ .7 Οοά. Ηδ ἱπιρ!ϊεβ 

(εη παῖ ᾿ξ 15 [ἢ Ξἰδηάεαγὰ ὉΥ ψν Ὡς ἢ ΘνΈγΥ 
δοϊίοῃ ἰ5 ἴο Ὀ6 πηρδϑυγοά---ο στηλο 11, 5 ἴ2γ ἃ5 
Ροβϑίθ]ε, ἡνου την οὗ Οὐοά ὅπ δνεῖῦ ρα, ΤΗΣ 
εἰᾶ Ὡς ἢ ννὸ ᾿πἰεπὰ ἴο ἰδῪ ὈείοτΈ ἃ Κίηρ 15 
τεικίοσοὰ σοπιρ οίθ ἃ9 2 45 Ἰουδῦ δηὰ στενὸς 
ΤΕΠΟΘ ΟΔΠ Θηδυτο. Τὸ ΒΗ ΕΟ Ν 15. ὑτὸ- 
βοηϊοὰ ΌΥ ἴονο διά σαι τάδ 15 τηδὰθ 45 ροῖ- 
ἔδεϊ 88 ται ζυάς δπὰ ἰονθ σδὴ τηᾶκὸ ἴ. ὍΤΠῸ 
οἷά Ὀυϊάοτ βηϊδηοὰ ἀεία:]5 οὗἨ ἁ δγοδιθοΐυγο 
Βιρὴ ουΐϊ οὗ 5'γῃξϊ οἡ τοοῦ δηὰ ϑρῖσεο ἢ ἐχ- 
4υϊϑιῖο Ἔχδοῖυάθ, Ὀεσδυ56 {ΠΟῪ ννου]ὰ Ὀδ6 ϑθθη 
ὉΥ ἴδδ δηρεῖβ.. 80 δυύσζγγ δεϊΐοη οὗ ἴΠ6 σοζϑῆδ- 
ταῖο 15 βδουϊά Ὀ6 βηϊπῃοαὰ ἴπ ὄνογυ ἀδίδι], απὰ 
πιδάθ 85 σοτηρίοῖα 45 ἰξ σδῃ 6 πηδὰθ ὉΥ Ἰογαὶγ 
Δηὰ γονεγθηςθ, ΟΥ̓ Ἰονα δα ρταϊ τάς, ἔογ (δα 
δγο5 οὗ ἴῃς Τογὰ οὗ τηθη δηὰ δηροὶς ὙΝνΠαὶ 
δη ᾿ἰάθδ] οὗ 16 ἴο 5ΔΥ ἴο οπϑβοῖῇ ἴῃ τῆ 5 οσ [παῖ 
δοῖίοῃ, “ἀο 1815 ΤΟΣΌΒΙΙΥ οὗ 6οά!" 

7. “[ὁγ ἴδὸ βᾶκὸ οὗ ὅπ 9 Νδ 1:9" (ΗΠ 
πανιε «αζε, Α.Ν.). ὙΠδ ργοπουῃ ἰ5 ννδηϊτίηρ 
ἴῃ 41} ἰῆς ὕπεία. (11 πιᾶγ μάνα Ὀθθ Ὀσουφὰϊ 
ἴῃ ἔτοπι ἃ γεπηηἰϑοθῆςθ οὗ οπι. ἱ. 5.) Τ[υϑῖ 85 
δὲ 'Ναρις ἰπ ἴ6 ΟἹ Τεβίδπιεπί 15 ρυϊ δῦϑο- 
Ἰυϊοὶν ἔοσ εῤῥονα» (Ὠθωϊ. χχν!. «8; τ ΟἾτο. 
ΧΙ. 6), 50 ἴῃ ἴ86 Νὸν Τοοίδιηθηξ ἰἴ ἰ5. τσοὶ 
ἔογ Οδνγέ (Αςίβ 11]. τό, ἵν. 1Ὦ, νυ. 41. (Ὁ . 
“ὁ τηλϊ ὀεαιμ ΝΑπιο,᾽"" [Δπ|65 1. )). Ὁὴθ 
ΒΔΠΠ6 ι:.56 ραϑϑθὰ οὐ ἴο (ἢ6 δι οὶ Ὁ γϑιϊδη 
νν τ οΥ5 (566 [ρηδῖ. δὰ ΕΡδεβ.᾽ 11. ν ἢ .: “δὰ 
ῬΒΠΙΡΡ., Χ.). ὙΠδ ἀγριπιθηῖ ἔοσγ οὖν 1 ογὰ 5 
λυ Πγ, ἀδάμςι δὶς ἔτοπι Εἰ 5, 15 Ἔχοε! θποῪ 
Ρυΐ ὉΥῚ Ατπηπῖοῃ ; ἴῃ ἴπε αίεπα οἡ Αςίϑ ν. 41. 
ἐς ΚῸγ δε Ναρι"" ΒΥ υδηρ ἴδ βοπογαὶ 

, ΟΧρΓΟ5ϑίοη Ὧδ ᾿ηὐἀϊσαῖε ἴμδὶ [6505 15 Οοά. 
ΟΣ, )υδῖ ἃ5 ἃ ΠΊΔη 50Ο]ΘΠΊΠΙΥ υδὶπηρ (ἢ6 ννοτά, 
“Ηδ [58 δι ὰ,᾽ τρϑδης “Οσοά ᾽ς διά," 50 ἢδ 
ὙΠΟ 1565 “δε παπις ἰπά θη} Θα 0 Δ}}ΥῪ ἀθοϊαγος 
[6 ΙΝ ΠΥ οὗὨ |65ι15" (ᾳυοίεἀ ἰπ ΤΊΞοΠοπά, 
Νον. Τοϑῖ. Οταςς;᾽ οάϊῖ, νι. Τότ. 11. ΡΡ. 
295) 30). Νοῖε ἴου 1μδῖ πᾶριε ᾿πιρ 165 ἃ γμέ 
ῥεγεοπαίμν ἱγίῃρ Ὀδμηὰ 1. Εἰ ἰδ πθυοσ υϑοὰ οὗ 
4υ δ} 165, ΟὨ]ῪΥ οὗὨ Ρεγβοῦβ (366 Μίαϊιϊ, χχνηὶ. 
20). 

ἐαξίηρ ποὲδίπρ 977 866 Αἀάιϊιίοηδὶ Νοίοθ. 

8. »»ὲ] ὙΤΒο ργοποιιῃ Πόσα βἰδηάϊηρ πηᾶτῖ- 
ΘαΪγ δὲ {πῸ Ὀορίπηϊηρ οὗ ἴΠ6 βεηΐθηςθ 15 δ1}}} οὗ 
ϑξηϊβοδησθ. [{ 5 Ῥεδυ ΠΥ Π|Κ6 81 Το π᾿ 
Βυπ  γ ἕο ἱποϊυάθ Ὠἐπηϑο]Ε ἴῃ 4 σοηῃξοβϑιοη οὗ 
5:1] Π655, ΟΥΎ 1 δῃ ΟὈ]ϊραϊίοη ἴο ρογίογπι ἃ 
ἀυΐϊγ. ΤΠ 5 νοῦϑα 15 ΠΊΟΓΑΙΥ 46 οὗ ἃ ῥίθςθ 
ἢ σ ΤΉ δὴ ἰἰ. σ.ὄ 

ἐδεγοζογε)] Οὐ 1Π|5, ῬγοῦθαΌΥ (Π6 ΟΠΙΥ οὖν 
ἴῃ δὶ [μηδ ἴδγεε ἘΡ 511ε5, 58.ὲ6. Αὐἀάϊοηδὶ 
Νοῖο. 
γπὲρ δὲ δὲ ζεἰ]οςυδείρεγ.] ἸΑΔΥῪ ὈΘΟΟΣΩΘ 761- 

ἸΟῪ - ΤΟΣ ΚΟΣΕ. 
- 
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ΡΓδαπλίηθηςα δπιοηρ ἴΠπεπι, Γεσεῖνεῖῃ 
05 ποῖ. 

Ιο ΝΒετγείογθ, ἱξ 1 Ἴοοπιθ, 1 νἹ}} 
Γαι θοῦ ἢϊ5 ἀεεάβ ἢ] ἢ ἢε ἀοείῇ, 
ΡΓΔῖίηρ ἃρδίηβῖ 5 ΙΓ πλλ]ϊςϊουϑ 
ννογάβ : δῃά ποῖ Ἴοοηΐεης {πεγενιῃ, 

οσ δὲ ἐγι 12} Το οαυαυογάεγ 15. ἃ ῬΑ] ΠῸ 
ψογὰ (ΡΒ θη... 24; ῬΏΠΙΡΡ. ἵν. 3: 1 ὙἼΠ685. 
Σϊ. 2). ὙΤΙ5 οἴδυϑε 15 ἢοΐ ποννενοσ ραγδὶ]οὶ 
ἢ ῬΏΠΙΡΡ. ἷν. 3 ΟΥ̓ 1 ἼΠ655. 1}. 2. ΕῸΓ 
που ΠῸ0 ὙΣΌΛΏ ΤῊΔΥ ζἰοῖθ σὰῃ ἰηΐο ἃ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΓΘΑΠΙΠΡ ΔΠα ΠΊΔΥ 5:5} Ηἰπὶ ννῆο 
βαϊὰ “1 δὴὶ {πὸ ΤΠ" (1 6δη χὶν. 6), γεῖ ννὸ 
ΓΟ ΠΟΙ οδ δὰ ᾿ροη ἴο ὈδοοπΊο [6] ον ννου- 
ΕΓΒ 10 οἵ ῶῶγ, ἢοῖ ἢ, Το τυ. 

9. Τθοῖο ἃγὸ ϑβονογαὶ σχοδάϊπρε ἤθῦθ, οὗ 
ὙΠΟ ἔπι6 πιοσῖὶ Ἰπηροτγίδηϊ ἰ5-- Το ννυτοῖοβε 
βδοιηθννῃδί᾽"" (ἔγραψάς τι, Β). ΤΤ 5 τοδάϊηρ 
μὰ5 Ὀδθη ΠΟΥ ἴο ὃ6 ἐν ἃ ΥΟΓΥ 500 {16 
σδαγαςίογ, ἰηἰγοάυσοα ΌΥ ἃ σοργίδί, ἴο ψοπὶ 
ἰξ βϑθοπιοά ἃ ἀουῦϊθ ὑπϑι} 4011 ὺ (1) {παΐ ἃ 
νης οὗ δὴ ἰηϑριγρὰ Αροβίὶθ βῃουϊὰ ἢᾶνθ 
Ρογιβῃοά, ἂπὰ (2) ἰμαὶ Ὀιοίγερῃθα 5Ξποιιϊά 
πᾶνε δὰ {πὸ ροννεῦ ἴο σεὐθςὶ ἰΐ, θοΐἢ οὗ 
ὙΠ ἢ ἀγα ἰηνοϊνεαὰ ἴῃ (6 ὙΤ. ἈΚ. 1 αυγοίξ 
σοπόαυραί. Τθ σοπιπλοη τοδάϊηρ, ποννονεογ, 
ΒΟΘΙΠ5 ἴο ρίνθ ἃ δ᾿ βίδοϊογυ 56η56, δέ Ιοῆη 
ἸπέοιτηβΒ Οδίυβ ἴπαὶ δὲ παὰ νυιιῖθη ἴο (Π6 
Οδυτγοῖ, οὗ νης ἢ παῖ βΈπη]Ὲ απ Ποβρ 4 Ὁ]6 
ΟΠ γιϑδη ννᾶ8 ἃ νδὶυδὰ τπθιοσ, Ὀυϊ ἢ διᾶ5 
Τοάβθοη ἰο Κπονν ἴπαΐ οἴγορῃεβ νουἹά ποῖ 
Τερεῖνε οὐ ΟὔΕΥ δ]5 Αροβίοϊ!ς δἰ ἀΐηρ. Ἧς, 
τπογοίογο, ΠΡ] ΟΕ ννάσγῃ5 Οδίυβ ἴο Ὀ6 σαγοίιϊ 
{Π4ῖ [86 ςοηίοηϊβ οὗ [Πἰ5 Ἰοιίοσ, δἵ Ἰθαςῖ, βδῃουϊὰ 
ὈῈ πιδάθ Κπονγῃ ἴο ἴπ6ὸ σῃυγοῃ. Ἀοίδοὸ 5ιρ- 
ἀμ ποις ἴΠ6 ϑυρροδβι(ίίοη μᾶ5 ᾿πίοθγηδὶ ρτγος- 
ΔὈΠγ---ἰῃδὶ .ΤΟἴΤΟΡ 65 ννᾶ5 4 δίβῃορ. (866 

σωῤγα, [πϊτοά.) ὙΠΟ τοιηρίδιοη οὗ γουπρ ἀπά 
μα ΗΥ Ὀίδμορβ ἴο δχοοιηπηυπίοδίῖς ΠΑΞΕ}Ὺ 
Δηὰ ὑπ] 51]}} 15 νἱν ιν Π]υ5ἰγαῖθα ΌΥ Αὐυριι5- 
ἘΠΠῸ᾿ 5 χοιηοηϑίγαποθ ἢ [6 γουΐη Αὐχ- 
115 ἀπά ἢΐ5 βΒγπηρδί πεῖς ποίθ ἴο (]δϑϑὶ ἴδηι, 
ἵν Πο δά βυξεγεα [Π15 ὑνσοῦρ. “ Ἐρὶϑβί.᾽ σοἱ,. 

οίγοῤδεν, «ὐδὸ Ἰουείὁ 19 ΔΥΘ ὉΣΘ-Θ11- 
ἌΘΣΟΘ ΟΥ̓́ΘΣ ὕπθ1:) (ὁ φιλοπρωτεύων αὖ- 
τῶν). ΤΠο νοτχγὰ τηρῆϊ δἰπιοσῖ θ6 σεπάογοα, 
ἐν ῃο δἤεςί5 ὈΓΙΠΊΔΟΥ͂ ΟΥΘΓ {π6π|." Ἐς οΪο- 
54 ϑί!σ 4] διό ννουἹὰ ϑθοπὶ ἴο δὲ [οδῃ ἴῃ 
ῬΑγΕ συ ΪαΓ ἀραϊησὲ ἴΠ6 τιϊπὰ οὗ ΟΠ τσὶ (Με. 
ΧΧ. “ ἜΒΡΘΟΙΔΙΥ {πὸ ννογάβ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
ἀτῆρ εἶναι πρῶτος, Ὁ. 27, ἴο ΜΏΙΟΝ ννὲ ΙΏΔΥ 
τείοσ. 

ἐῤε»!] ἰ.ε. ἴῃο Ἰηάινάυα]5 σοιηρτγϑοά ἴῃ (ἢ ς 
ΓςοἸἸοςξῖνο ννογὰ “πὸ ΟΒυτοῆ.᾽" 

γεροίυείρ ψε πο “ΟἿΓ Δροβίίοβῃρ, ΟἿΓ 
ΔΟΪΒΟΣΙΥ, οὐ ὈΓεῖῃτγεοη, ΟἿἿΥ ἰοϊῖογβ, οὐσ ἰῃ- 
ιποίοη5," (ἃ 1.40ρ.)ὺ “Ηεξποθ 50 πΊΔΗΥ 
ΟΒυγο 5 ἀγα, ἰῃ ἃ 56η56, 811} ἢγϑί, 4}1} ἀροβίοϊις, 
ὙΓΉΠ6 41} οἰϊπς ἴο οπὲ υὑπιῖγ. ΤὙΠΘΥ ἢᾶνθ 
ςοπηπυπίοη οὗ ρϑᾶςθ, ἴῃ6 πηυΐι] δά άγθϑβ οὗ 
Ὀτοίβοσβοοά, ἴΠ6 σοτηπιοη νναϊσπννογάὰ οὗ δΒοϑ- 

111. ἸΟΗΝ. [ν. το, 11. 

ποίῆεγ ἀοῖ ἣς Πιπιβε] Γ γεςεῖνε τὰς 
Ὀγεῖῆγεη, δηὰ ἐογθιἀἀεῖῃ τῆεπὶ τῆλι 
νγοι]ά., δπά ςλϑίθι ἢ ἐῤεένι οὐδ οὗ τὴς 
οἢυτοῇ. 

11 Βεϊονεά, ἔΟΪ ον πος ἐπδὲ ψϊοὴ 
18. Εν}}, δυῖ τπαῖ ΜΒ ἢ 5 ροοά, Ηἢς 

ΡΙΔΙΠΕΥ (“εοπίεεογαίίο δουῤῥα ᾽α1...). (Τα- 
ἔυ1114π| Ὁ ὲ Ργαβοηρί, ΧΧ.) 

10. {71 εο»πε] (ἐὰν ἔλθω). ὙΠ Ι5 ΟΧργθϑθοβ 
ὈΠΟΘΓΔΙΏΓΥ ΜῈ ϑοπὴθ 5Π18}} ἀπποιηΐ οὗ ὑτὸ- 
ὈΔΌΠΙΠΥ ---ἰῦ 51.411] σοπιθ, ψν Ὡς ἢ ἰ5. ποῖ 4011 
Ἰπιροβϑί]6 (Ποπαϊ άθοπ, “Οὐ. Οτ.ᾺὟἍ ρῖ. ν. οἷ. 
11. ὃ 11. Ρ. οἱ, " Οοπάϊτίοηαὶ! Ῥτγοροβιοπϑ᾽). 
Ι ϑοπίιγηθηΐ 1ἢ15 νεῖβο 15 ἃ βοβεηθά δςδο οἵ 
1 ΟὐΥ. ἵν. 21: 2 οσ. Χχ. σὰ, χὶϊ. χ, 2) 23. 

1 «υἱ]} γεγνιεηιδεγ) Ὀτῖπε ὃο ΣΧ ΘΙΏΘΙΔΌΤΔΕΟΘ 
--ἰῃθ βαπθ ννογὰ 85 ἴῃ Ϊοῆ. χὶν. 2ό. Τὸ 
“γηρ 6ν1}} ἀδοάβ ἴο τοιηοιη γδησθ᾽" 15 ὈΓΔὺ- 
ἘἸσΦΠῪ ἴο τοργοαςῆ, Ὀυίηρ ἴο βῆδπιε. Ἡξηοε 
ὑπομιμνήσκω 15 5ΟΙΊΕΓΙΠι65 τισεὰὰ ἴῃ [ἢ}15 56Π58. 
(ϑεε Ἰϑεπιοβίῃ. φυοϊοα Ὀγ Βτγεῖϑοδῃ. ἐπ ἰσο.) 
᾿ γαίης σαι τῷ αὐ σιοϊκκοᾶ 016} 

όγοις πονηροῖς φλναρῶν ἡμᾶς). οίπερεθ 
15 ΠἈΡΙΕΔΔΝΝ ἃ ἢ τ π ὩΓ πο ὙγΠο56 Οδᾶ- 
ΓΑσίοΓ 5 ἀεβποά ὈΥ (Π6 ομαγδοῖογ οἵ [5 
νογάθ; ΠΑΥ, ἴποθθο ὑψογάὰβ αγέ οῦκ5. Τῆς 
νγογάβ ἀγα Ἰἰρξ δηά σϑοκ]θββ, δεῤῥίο,, γεῖ 
τννὶοκοά. ὙΠ βκοιςῃ, βῃοτῖ, ἀπά ἐουομοὰ Μὰ 
Δ οἷά τᾶπ᾽5 ἐγ πὶ Ὁ]! Ὡρ ΡΘΏ, τοπλὶπάϑ5 5 οἵ ἴδ 
ἀγα»ταἰὶς εἰοτηθης 50ὺ τηδγκοὰ ἴῃ [δὲ ἴου πὰ 
Οοθροὶ. 

απάὶ ποί οοπλοπϊθᾶ ἈΦΥΘΏΌΡΟΣ, κείν 
ἀἰοέδ δὲ ῥί»ι εἰ γεσοίς 1ῤε ὀγείδγεη, ἀπά γ- 
ὀιάάει ὁ ἐδερη ἐδαὶ «υομί4] ὙὝὙΠΕ νΟΓΥ ἀπυϑυλὶ 
ςοπϑίγυςτοη ἰπ ἘΠ15 νϑῦβθ 15 αυἱΐα «οῤιαππίο, 
ΤΥ δὲ ]ομπβ Οοβροὶ, ἵν. 11. ὍΤῶε Τοπϑσυςς 
τίοη τπηυϑὲ Ὀ6 ἴπιι5 υπάοτγοιοοά. δῖ [ δη πιε- 
(ἰοπ5 [π6 βο ἰπιδίῖὶς δχο]υβίοη οὗ [Ιοἰγορμεδ 
-- δ χερείνει υ5 ποῖ." ὙΠδθΩ [6 Δροβίε 
ἰπίεγροϑβαβ ἃ Ὀσιεῖ ἰηάϊρ παηΐ ραγοηῖμοϑὶβ (“Ὁ ἔογ 
τι 15 συ56, {7 1 σοπιο, 1 ν}}}}, ὅζς.᾽). Τεη δὲ 
Γοβυπη65 ᾿ΐ5 δοοουηΐ οὔ [ἰοίγερμο.--" ἀπά 
ἔαγίμπογυ, ποῖ οοπίοηϊοα,"".----᾽οΟἴΓΟρΒΕ5 Ῥὴὰ5 
σοῤῥπηαἰεαΐ, ποῖ Ὠογείςδὶ. , 

εαφίε δ ἐφεηε ομ"] (ἐκβάλλω). Α Ποδβᾶπηκ 
ννοτὰ ἔογ δχοοιηπηυπιοδέίοη (Οοβρεὶ, ἰχ. 34, 
35): 

11. Μείουεά, γζοίΐοτυ ποῖ ἐδαὲ «υδὲοῦ ἡ’ εοἱῇ 
Ἱταλῖαῖο ποὺ. Ὑὴδ νογὺ ἰ5 ἀρρἰοά ἴῃ ΝΕ 
Τεβίαπιεης βοΐ (4) ἴο ρῥέγιοπι (2 ΤΡεββ 
ἢ]. 7). 9), δπά (δ) ἴο ἐῤίησ. (Ηεοὺ. χί, 7). 
866 Βτιείβοῃ. “1οχ. Μδη. Ν. Τ᾿") .. υ. δπὰ εἴ, 
Κοίομε, “Οοπηπθηξ. Οσῖς.᾽ οἡ σ Ῥεί. υι, 13, 
Ὑνἤογα μ6 ΔΙΡΌΘ5 ἴῃ ἔδνουσγ οὐ “ἱπΉ 2105 
85 ἴπ6 ἴπ|6 τοδάϊηρ (Τοσλ. 1. Ρ. 263)" ΤΙ 
ννογάβ ἐπιϊταῖο ῥα: «υδίεῦ ἐξ ψοοά ἅτε ἴδε 
πιοῖϊο ἀπὰ ργίποῖρὶς οἱ ϑαϊπίϑ᾽ Ταγϑβ ἰῃ ἴδε 
ΟΒυγοὶ᾿β σαϊοπάατ, δηὰ οὗ γεϊϊρίουϑ Ὀιορταρῇγ. 
866. ἃ νἱνίἀ ᾿ἰποίδηος οὗ “ἱπιϊδίοη οὗ 
νι Ὠἰς ἢ ἰ5 ξοοά " Ὀτουρῃξ δδουΐ Ὀγ τεδάϊηρ ἴδε 
11 οἵ Απίοπίυ5. (ϑὲ Αὐξρυπέϊπε, " Οοπηίεββ, 



γ. 12-- 4. 

τδλὲ ἀοεῖῃ ροοά ἰ5 οὗ (σοά: δυῖ ἢςε 
τῆδὲ ἀοεῖῃ εν}] μδῖῃ ποῖ βεεη (σοά. 

12 Πεπιεῖγι5 ἢδῖῃ ροοά τεροτί οὗ 
]} πιοη, δηά οὐ τῆε τγυτῇ [156]: γεᾶ, 
πὰ ᾿ψς αἰτο Ὀεᾶγ τεςογά ; δηὰ γε Κποῖν 
ἰλδλῖ ουῦ γεςογά 15 ἴγιιδ. 
111 Πλὰ πιδηγ τῆϊηρβ ἴο ὙγΠίδα, 

ΜΠ. 6.) ὙΠΟ τεοϊδτίοη οὗἨ Οδιυβ ἴο (ῃ6 Οο95- 
μὲ οἵ δῖ ]οῆπ (Ρ. 371) πιδκοβθ πηὸ γϑῖευ τῃ6 
πηπαϊίοπ οὗ δα! «υδῖεθ αὶ σοοά ἴο ἴῃ 6 Θχαιηρὶθ 
υἱ [δὺ5. δε Βανθ Βοῖδὸ ἃ τγεδίϊ96 1}. Ζρηἰα- 
ἰοπς Οὐγμ ἴῃ ἴσος ννογάς. 86 ᾿ἰπκ οὗ σοπ- 
ἸκΟἴοη 15 “ Βὸ ποὶ ᾿πκγιίλίε 1)]οἴγερμεβ, γαῖμα 
τλῖο Ὠεπιείσ5 γοὺγ ἴγρο οὗ (ῃγιβεδη 118 .᾽ 
ἢ δαὶ ἀοεῦ σοοά  ἼὮΕ ἁτγίϊοεϊθ ἢ ργεβθηΐ 

ραπαρθ. Ηδ νοδο βΘΏΟΓΔΙ ρυης! ρὶο οὗ 118 
ἃηὰ ςοηάυςῖ ἰ5 ἀοϊης ροοά. Ὅδο ννογά, δηὰ 
ἴ5 πάγοα ϑυθείδηςζινεβ, ἀγὸ ἕδνοιγιίοβ ἢ 
δὲ Ρείο, ἴο τυβῆοπι δεῖν Ὀδηθνοίθηος ννᾶ5 50 
(ὐπορίουουϑ Ὧἅη δϑρεςῖ οὗ Ογϑ[Δπγ (ςξ. 
1 Ῥεῖ 11. 14, 1ς, 2ο, 1. 6, 17, ἶν. 19), δηὰ 
ὅΠ0Ὸ συπιπιοὰ ὉΡ ΟΠ ΓΙ ϑῖ ̓'5 σπαγαςῖεσ 85 Π]Δ}]- 
ἰπιοά ἴῃ Ηἰ5 ραϑβϑᾶρὸ τὨγουρὰ [1 ἸῺ οπε ψοσγὰ 
(εὐεργετῶν, Αςῖ5 χ. 28). 
ῥα ποὶ πη Οοα)] Α {π|}} ΤοΟβᾶπηῖς 

ἀουρις δηὰ ἐχργεββίοη (1 [οδη ἰϊ. 6 

12. Το ϑοιλοῦσιτβ Ἡ0π088 18 ὈΟΣΠΘ. 
Τί ρῇ, ἰδ υϑοὰ ἴῃ εἴγιςϊ δοσογάδηςς ψ Π} [15 
ῬΓΟρεΓ ἱπηρογῖ, Υ1Ζ. ἴπ6 2ασξ 15 Ἔχργεϑϑοὰ ἴῃ 
τεϊλῦοη ἴο [6 γε. ὙΠῸ νυ ἴηε55 ϑας δεθα 
ξιτεῃ ἀηὰ ποὺὺ «ἰαπάσ. (ϑ8ε6 ὙνΊπογ, Ρί, Π|. 
ἐχί, ρ. 187.) 

ἀπά ὉΥ {ῤὲ ἱγωλ ἐἐσεῖ Γ[] “ὍΤΠΘ ἰοσ ΕἸ ΠΠΟΠΥ͂ 
στε οὗ αἱ γιδη ΤΑᾺῪ ὍΘ ἀεςοινοὰ ; (ῃ6 ἴο5[1- 
ΠΟΥ οὗ ἐδ Τρ εδπηοῖ Ὀ6 ἀδοεῖνοά. ΤῆΘ 
ΘΕΟΥ͂ οὗἩἨ ἴπ6 γα [ἢ 1156} 15 [Π8 ἰοβι ΠΊΟΩΥ 
οἱ Οοά, ψῆο ἰ5 ἴδ δίγῃεϑὶ Τ τῆ, οὗ ΟΠ τσὶ 
ΚΟ Θγς, “1 πὶ ἴδε Τγαῖμ᾿᾽ (]οἢη χίν. 6). 
τὸ δε ψὸ 8ᾶ5 1μ5 ἐεβιπιοηγ δ" (ὰ 

ρ.). 
αλά «ὐε αἰὸ ἂχ ὈΘΑΣΩΚ Ὑ101988] Τ2ε 

Ἱπηὸ ἴκτὲ τυ, Βοννενεσ, ποῖ ἱπιροβϑιΟΙΥ 5ἰρ- 
εἰΐγ (μοὶ ΗἸπιθοῖξ, Οδη ἴξ με τμδὲ 81 [ομη 
ΙΝ τεβατίησ ἴο ἴΠ6 οροπίηρ εμδρίειβ οἵ ἐπ 
ἀροῦϊγρθο, δηὰ παῖ Γοπηεῖ β ΤΠΔΥ δᾶνα 
ἔχε οὔθ οὔ [6 δηχοῖς οἵ 186 ϑενεπ ΟμυγοΠο5 
ἴο πβοπὶ [65υ5, τῆς Ὑτυῖῃ, Ὀοτγο τυ ἴποθ5, ἴῃ 
οῆς οἵ 1ῃς Αροςδιγρξίς Ερίβιιεὶ Ὑῇε ρᾶ5- 
ΘῈ 15 Ἰηἰεηϑεῖγ ἰομδππῖς. (1) ΤΠῈ |ο- 
ἰαπηὶς ςοττεϊδιϊνες, υυϊῖπεββ δηὰ ἴῃ 6 Τγυ, τὸ 
ἰραπά (ορεῖμετ. (1) Τῆς [ομαπηῖς ἰάθα οἵ 
ὑτίοὰ τοϊϊποος ρεγνδάθβ ἴῃς ρᾶββᾶρθ. [1 
δ ἀΠΟΙΠΟΓ ἀρρ!ςδιίοη οὗὨἨ οπες ἱβουρῆϊς ἴῃ 
1 οθη ν, 6---ἰὸ οῃ ἃ ἴονεσ στᾶῆρδ δπὰ ποτ 
(ὐπίταςιεα φςα]6. Γεπιεῖγ5 μᾶὰ5 ἐῤγες νυ ἱῖσ 
ἸΩΣ5 (α) [86 «υογἰά (ὑπὸ πάντων), (ὁ) ετια 
(ὑτ' αὐτῆς τῆς ἀληθείας), (2) ἴδε. ὀδεγεῦ, 
θά ἸῃΟἸυ ἀρ δὲ ϑοόπ δέπισεὶ ἢ (καὶ ἡμεῖς 
ὐκρτυροῦμεν, κτιλι; ςἔ. ]οδη χχὶ. 24). 
({ἢ- ΟΠ ΡΑΓΑ νΕΙΥ πιοάεγῃ σοπ͵εοοίυτο ἰμδῖ 

05 15 “16 5] νου) οὗ Α-ςῖϑ χίχ. 

111. ἸΟΗΝ. 
δυῖ 1 ν}}] ποῖ νὰ ἰηΚ ἀπά ρεη υυτῖϊα 
υηῖο ἴπδο: 

14 Βυῖ 1 ττυθῖ 1 5841} 5ῃογου 8ες 
ἴηε6, πὰ ννεὲ 514}}] βρεακ |ἔλος ἴο 'δν. 
ΐαεθ. Ρδᾶςο ὁὲ ἴο ἴα, 
βαϊιῖα τῆθ6. Οὐτεεῖ τῆοε ἔπιοηάς ΌΥ 
ΠΔΠι6. ᾿ 

24 ΤἼΔΥ ΟΥἩ ΤΊΔΥ ποῖ 6 ἔτι6. ὙΤῆθ πᾶπιε ᾿οΓ- 
ἸΔΙΏΪΥ Ὀεϊοηρϑ ἴο [6 ἘΡΒιοϑίδῃ ϑδυσγοιιπά!ηρ3. 
866 Αἀάιεοηδὶ Νοίδ.) 
απ γε ἐποαυ)ῇ ὙΠΟ ἴα δίῃ δυϊ δοῦν 

ἔοτ ἐδοω ἐποαυε! (Α, Β, Ὁ, δὲ δηὰ ἴμ6 (ορῖς 
γογβϑίοη). Βιυῖ (Π6 γθδά!ῃρ 566 105 5ιι5ρὶ οἰ ΟυΙΥ͂ 
᾿|κὸ ἃ σοργιϑὶ 5 βῖοβϑ οὔ σοττθοϊίοῃ, ἴο ννῆοπι 
ἴῃς Ιάφα οσσιυγγοά παῖ ἴπ6 Ἐρίϑι]ϊῈ νγὰβ δά- 
ἀγοβϑοὰ ἴο ὕσέω αἰοπε, δινὰ τμδῖ, ἐῃεγείοτγε, γε 
ἔποευ νγ85 ουΐξ οὗ ρίδοθ. Βιιῖ ἴα Εριϑῆ]θ ννᾶς 
ὧν πυροὶ ῃοΐ ἱπίεηάοὰ ἴο δὲ ἱκορὶ ϑιγιςγ 
Ργίναίς ὈΥ Οδίιι5 (υν. 1Ιο, 11). “ὍΤἢδ ρῥ]υτγαὶ 
ΟΕ Όγαςεα Οδιυ5᾽ σοϊηρδηίοηβ, ἔδι ἢ] τυ ]οῦβ 
οὗ ἴῃ6 Οῃυγοῖῆ, δηὰ [6 νοΐ Ἀ5θοιΪγ, ἔὺσ 
ΠΟ56 56 ἴΠπ6 ἸοςἴοΣ ννᾶ5 ἰἸηἰοηἀθά " (Κείςῇῃς, 
“(ὐοπηπι. Οτιϊ.᾽ ἐπ ἰος.). 

ἐῤαὶ οὦγ Ὑ1ΌΛΘΒΒ 4 ἐγ. 6}] Α ϑογῖ οὗ τηδυῖς 
οὗ δὲ ]οδπ (χίχ. 35). δεὲ [ηἰγοά. ἴο [ἢ]5 
Ἐριϑβῖῖθ, Ρ.. 373) ῃοΐδ 2. 

18. ] ῥαά »ιαην ἐξίησι: ἰο δνο Ὑσχιϊῦθπ, 
δω 1 ἃ2πι ποῖ ὙΠ ΠΡ ἴο Ὅ6 ττὶῦῖπκ] Τα 
ἘΡΙΒ[ΟΙΑΤΥ δογίϑὶ ἴῃ ἴθ ἤγϑε οἰδυϑε, δηὰ {π6 
Ῥιθβοηΐ ἰὴ ἴ86 ϑβεοοπὰ οἴδιιϑθ, ἃγθ δἰ 8ρ- 
Ριορηδῖοθ. 
«αὐ ἱπὰ απά ῥεη}] ὙὍΠα οτρίπαὶ ϑἰρηῆοβ 

ὈΪΔοΚ Ρἱρτηοπὶ δηὰ τεοθὰ. “Ἴὸ ργερ. διά 
ἀεηοῖοϑ ἐῤγοιψ ἐδε »πεάϊμηι οὗ; ἴῃδῖ ἐδγομσϑ 
ὙΠ ἢ ἴΠῸ χέβυϊ Ρᾶβθοβ  ὙΠΙΟἢ [165 ὀεέφυξε 
1π6 ψ»}}]} ἴο ἀο 1π6 δεῖ δηὰ {πὸ ςοπιρὶοοη οὗ 
1πῸ ἂς! " (νΊμηοῦ, Ρ. 11. ὃ χΧ]Ιν!. ᾿. 396). 

ἑπκ] γὲξ ἘΠῚ65 τηθηϊ οπθα ἴῃ ϑογρίΟΓΟ, 
4 ΟοΥ. 111.4.; 2 [ὁδη Ὁ. 12) δηά ἴῃ [Π]5 νϑῦϑβο. 

14. 1 8: ΠΟΡΙΠΕ δσχδι ὨΡΉΔΥ ἴοὸ 
800 ὑδ 6. 

156. πο “ηεπάς... Ογεοῖ δὲ “ Ἰοπά 4] ΤΏΘ 
ψνοχά δηά ἰάθα ἃ ποῖ σοπιπίοῃ ἴῃ ἴῃ6 Νον 
Τοβίδιηεηῖ. ΤῈ Ὀοδυς] Ἐχοορίοῃϑβ ἀσὸ τὺ Κ6 
ΧΙΙ, 4; [οδη ΧΙ. ΙῚ, ΧΥ. 14, ᾶἀῦονο ἃ]} χυ, τς. 
Ἐγιοπάσ δὴ ᾽ς ἰταηϑῆρσυγεά δηὰ οἰεναίθαὰ ἰηΐο 
βοϊῃδίμιης δεῖίετ--- αζεγπ. ὙὍὙηθ ἐπεηάβ 
Ποτὸ (οἱ φίλοι, τοὺς φίλους) τιυιδὲ ποῖ ὃς 
ἰλίθη οὐυἱ οὗ ἴδε [οἤδηηὶς σοπῖοχί. "ΤΏ 
72,27 |1᾿ομά2. ἴῃ δῖ Ιομη 5 πιιηά, ἃ ποῖ ΟἹ 
»εμμαὶ 7γεπάς, Ὀυϊ (Π6 ἔτιοηάβ οὐ ὕσ. ὙΤπδῖ 
ννἢἰο ἢ ψ85 βαἰά οὗ ΑὈτγαπδπὶ 845 {πὸ ἐγοπὰ οὗ 
Οοὰ (2 Οἶτο. χχ. 7; ἰϑ5δὶ. χ]!. 8), οὔ οὗ 
Μοβδβ ἴἰο οι 6 1 οτὰ ϑρᾶῖκο ἐ45 ἃ πηδη 
βρεάϊκοίι υὑπῖο ἢἰ5 ἔποπα " (Εχοά. χχυ!!, 11), 
5 ποῖα ἀξορὶγ ἔπιε οὗ ἴδε ἤεπάβ οὗ |εϑι.5 
([οἤη χυ. 1:9). 866 ἴῃς οχαιυ δεῖν Ὀοδυζί ταὶ 
βοίτηοῃ ἴῃ νψηϊςς ϑουϊῃ ἄγαν οὐὖξ ἴῃς ῥτνὶ- 
Ιορὸβ οὗ ἐπποπάϑῃι!ρ, δηθὰ βῆενυβ {πο ῖγ σοηϑυπι- 
τηδίοη ἴῃ ἴ86 ἔγομἀϑῃρ οὗ ουὖῦ [μοτὰ ἔος Η 8 
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ς ηοεα ἐσ 
Ουν [Ἰσπάς πον. 
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Ῥοορῖία : (1) ἔτοοάοὴτλ οἵ δἼεθβϑ, (2) ἕλνουγ- 
ΔΌΪὸ ςσοποϊγυςσξίοη, (3) ΞΥπιραῖὮΥ ἴῃ 5ΟΙΤΟΥ͂ν, 
(4) ςοπιπιαηϊοδίοη οὗ ἴδουρῆξ, (5) σουπϑεὶ 
ἴῃ ἀϊβηουγ, (67 ςοπϑίδπου δηὰ ρεγρεξ γ. 

. δοΠΏΟη 5, ΧΙΝ. ΥοΪ. 1. 291---208.)}) “ὙΠΟ 
ἰθηἀ5,᾽, ἴπεπ, ἄγ ἴῃοϑα ννῆο ἴῃ [86 πονν τεΐδ- 

τίοη οὗ ΟἸγϑείδη ἔγδίοσγπῦῦ ἀο ποῖ ἴοβα ἴδ 
βηο πδῖίῃγαὶ ὨυπιδηῖΥ οὗ “επά δὶΡ, Ὀυϊ ταῖμεγ 
ἢᾶνο ἰξ οἰοναῖϊοὰ δπὰ ρυπῆοά. Βυῖξ ἴδοθθ ἅγὸ 
αἶθο ψη τη6 οἰγοὶο οὗ δὲ [οῃπ5 1βουρδὲ 
ἴδοδα νβοπὶ [6δ1}8 04}15 ἔγίθηάθ. (Οοβρεὶϊ, χν. 
Ις. 
) παρε] ΜΑΥ νγὲ ποῖ 566 ἃ θυ 1 811.- 

βίου ἴο 1:6 Οοοά ϑῃερδῃοσγά “" σδ Πρ Ηἰ5 οὐνι 
5ῆδορ Ὁ παριἊ 3" (}0δη χ. 8.) ὝὍεϑὲ βρὶε 

111. ἸΟΗΝ. 
ννοσὰβ ἅτὲ ἴῃ6 αϑξ ὑνΒΙ ἢ νγὸ σΔη γᾶ ὑρ ἴ0 
πε μεατὲ ἀπά ρέῃ οὗ 81 [οῆη. Ὑβεῖγ ασυϊεῖ 
ἑσπάοῦ ἐπάρυϊάμαϊ τε ἔοττηβ ἃ βιξίηρ (Γαπϑοη 
ἔγοπι ἴΠ6 Βυ ρογμυμηδη αἰ ΠΥ οὗ ΤΠ 6 Αροβίοϊλίο, 
ἴο ἴΠ6 ΠΟΘ ΟΥΪΏΔΤΥ ῥδϑΐοσαὶ οῇοθ. ϑοπῖ- 
τηΐηρ οὗ [6 ΑΡροϑί]ε᾽5 πυϊηἀ τλδΔῪ γεῖ Ὀγοδῖδε ἴῃ 
βοπὶὸ οὗ ἴπ6 [1|Ἰπυγρῖοσ, Ὀὰςϊ πνβδὶ ἀπά μὸν 
τὰς ἢ 15. Δρβο οὶ Υ ὑποεγίδίη. (“ [πη] 
Ηἰϑραηϊοά τηϊηϊπιὰ ἃ Βοπιδπᾶ, ρῥτοδο 5 ἃ 
(αἰ Πσαπᾶ...εὉ ἱπὰθ δ Ἐρῥεεὶπα Ἐερϊοεἰὰ οὐ 
ΕΡΣ ἄἀυχιϑθο.᾽"" 866 Νοαῖθ, “τ οίσαὶ. [ἱτυπ. 

τοίαλϊ, ΧΧΨΝΤΙΙ., δηὰ ἢ 5 σχεΐθσοποο ἴο 1,658]. "ἀρ 
Πυγς. Οοιδ.᾽ ν. 1) Α διιϑἢ 45 οἵ ενεπιηξ 
Τοϑῖθ Ὡροη ἴΠ6 οἷοϑε οἵ ἴδε ποίϑ. 

ΑΒΡΠΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ τῷ. 3, 4, 7, 8, 12. 

38. ᾿Αληθής, ἀλήθεια (ςοπποείοα 8 λήθω 
λαθεῖν) ἴῃ οἰαϑ5ῖςαὶ Οτθοὶς βιζηῖῆςε5 {παῖ νυ ἢ 
5. μπεοπεεαίεά, διὰ ᾿μογεΐοτο ἐγώέ, γεαὶ ἃ5 οῦ- 
Ροβοὰ ἴο μωΐε οὐ ἀῤῥαγεπὶ. 1,οσκίηρν ὕδςκ 
σνοῦ ἴπ6 νυυττἰπρ5 οὗ δῖ [οὔ ἔτοπι [ἢ}15 ρΡοϊηΐ, 
ννὸ ςοποϊυάς {π4ξ ἴδ νατίοιιϑ τηδδηϊηρδ οὗ [86 
νγοσγά ἀλήθεια ΤΑΑΥ Ὁδ οἰΔοϑοὰ 85 [Ὁ] ονν5. 

Ι. Ὑχτιῇ οὐϊεείνυε. 

Ι. [λνῖς δπὰ οπιθοάϊεὰ. 
(α) ΙΝ ΤΗῊΕ 50Ν. 
᾿Εγώ εἶμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, 

7οδὴ χίν. 6. 7ἴο 1ῃϊ5 ἴδεγθ ΠΥ Ὁ βιυνίϑι 
(θυῖ ποῖ ἐχο]υϑῖνθ) τεΐθγεηςο, βοὴ οὐγ Γογὰ 
βρεᾶκϑβ οὗ {86 Ηοὶγ Οἰοβὶ 85 ΤὴςἜ ϑρίσιε (ηοῖ 
οἵ ἐγιδ, Ὀυϊ οὗ Τὰ Τσαῖῃ. (Τὸ Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας, Χὶν. 17.) ΧΥ. 26, ΧΥ]. 1.3}. 2.Ζ. ποῖ 
ΤΏΘΓΕΙΥ ἴῃς δρίγις ἴο ννῃοπὶ βρϑοῖΐδ!]γ Ὀοϊοηρϑ 
1ῃε τανοϊδιίοῃ οὗ δϑϑοϊυϊς Τχυῖΐ, Ὀαΐ δα 
ϑριπὶ οὗ Οδγ ΠΟ 15 126 Ἵγω!δ. 

(ὁ) ἵΝ ΤΙ ΗΟΡΥ ΘΡΙΚΙΤ. 
Τρε ϑδρὶπὶ οΚἡἱ, ΤῈ Ὑτυΐ ἰ5 αἷθϑοὸ ΤῊΕ 

ΤΚΌΤΗ. (τὸ μα ὃν ὅτι τὸ π. ἐστιν ἡ 
ἀλήθεια, “ἰῃαΐ 186 δριπὶ 15 ΤῊΕ ΤΑυτΗ." 
Ι Ἰοῖαι ν. 6.) 

Δ. Ἐπιδοαϊοά ἰη ἴδ6 βυπι-ἰοία] οὗ ἐδ6 τὸ- 
νοϊαϊίοη οὗ [|6505, 45. ἴμε τοῆεςτίοη οὐ (86 
τηϊπὰ οὗ Οοὰ, δηὰ {πογείογο ἔπ χόσοἠμεε ἐγμὴν 
(]ομη 1. χ7, νἱϊ. 32.) 40, 4.5. ΧΥΪ, 13) ΧΥΪ, 17, 
ΧΥΪΙ. 37: Σ [οΒῃ 11. 21: 2 ῥοδη 1). 

[[π ΠΙΔΗΥ͂ ραβϑᾶρεβ ἴΠ6 τηθΆΠ:ρΒ (1 4) ἀπά 
(2) τη ἱπῖο βαςἢ οἴποῦ, ἴῃ 186 5δπ|6 ὙΥΑΥ͂ ἃ5 
[Π6 Ῥογβοπδὶ Ννογάὰ δηὰ {π6 ννογὰ βϑροόΐκδεη οὗ 
υυτοη, ει. [ομπ ν᾿ 22:1 ]οδῃ 11. το; 2 
]ΤόΒὴ 2: 3 []ὁδη χ2.] 

1. Ὑμὸ Τρ γεζείυεά ρᾶ5565 «μό᾽εείἑυεὶν ἱπῖο 
ΤῊ Τγμ ἱπ τῷ (1 Τοδη 1. 8, 1... 4; 2 [ὁδη 
2; μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, 3 Ϊοδη 
4). Ἦξεῃςε: 

1 ΤΏ τοοὶ οἵ 19 στοαῖ υἱΐεγαποε οὗ [ῃ6 ὅ50ῃ οἵ 

Οοὰ ἰς ἴῃ [με ψογάς ὉΠ ΕΠ ΠῸΝ δὲ 1’ 
“ΤῊς Ιοτὰ Οοὰ 5 7 γᾷ; Ης, ὄνθὴ Οοά, ἰ5 
1{ς (7εὉ. χ. 10). 

(α) Τρ ἐπ ἐδοι δὶ, σου ϑἰϑσίιηρς 1π ἴδε ἃς. 
οογὰ οὗ ἐῤοκσδὲ νυ δείησ, σοπέοστηῦ οἵ 
ΟἿΓ σοπορρίίοηβ ἴο πὶ Τα ἢ ὙΠ] ςἢ ἰ5 ἴδε 
ἴάθαὶ ἀπά υὑποττΐῃρ βίαπάδιάϊ (1 [σἂπ . 121: 
2 [οδη 1). 

(ὁὺ Τρ ἐπ αείοπη. Α8 7ῥε Τρμίδ οονεῖθ 
106 ΠΟ]. οχίοπὶ οἵ δυπιᾶη παίυγο, πρίϊ 
δαῖίοῃ 15 {παῖ Τα πηδάθ νἱϑ 0 6 δηὰ ργοὐεοῖοὰ 
Οὐϊνναγϊγ ἴῃ σοπάυςοϊ (ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλή- 
θειαν, Ϊομη 1. 21; οὐ ποιοῦμέν τὴν ἀλήθειαν, 
1 ]ολμη ἱ. 6). 

(0) ὙἹρωδ ἐπ᾿ σῤεεοδ---ορροβεά ποΐ ἴο {ἰκ 
Ἰοξιοδὶ ΓΔ]5 1 τνδίςἢ 15 ἃ πίσέαξε, Ὀὰϊ τὸ {Ξ 
οἰ ἢἰς 8] ξα]βΥ νυν πο 15 ἃ ἠἐὲς (δηδυίηγουβ ἱῃ 
ΥἹΙ, 4.4--- 46). 

(Ὁ {Ἱρρ ἐπ αομαγ ἅς Ορροϑβδὰ ἴο ω)- 
}εαγαηεε---ὴὩθ γε ἃ5. Ὁ ἴο ἴδε “δος 
(ἀπαυίδγουβ ἰπ στ [οδη ἢϊ. 1:8. ἐν ἜνοΣ 
ΓΟΆΪΪΥ, νὰ ἔπιε Ἰονθ, 2 [ολῃ σ᾿ 2 [}ὁδῃ 1; 
ςἔ νυν. 3, 4 

4. ξγρα!ογ] μειζοτέραν (εξ. ἔογ ἴοτι ἐλα- 
ἱστοτέρῳ, ἘΡΒ65. ΗΪ. 8), ἃ Ροείς 4] ΤοπΊραγα- 

εἶνε ἔοιτηθά ἔτοπι ἃ σοπηραταῖϊνο (εἴ. “Νον 
1Πδῖ 1 πὶ γπογε δείδον ἴδῃ Ῥσόβρετσο," "Ταη- 
ρῬοϑὶ,᾽ Αςξ 11. 5ςεπε 1). ΝοῖςἊ πῃ 86 μειζοτέραν 
«οὐἷνα ἀκούω 8πι αἰπιοκῖ ρεου] Ατ]ν οδαπηὶς υϑὲ 
οὗ ἵνα; ς΄ τ ]Ιοδη ἰν. 1)Ὼ (Δ πεν, Ῥὲ. ΠΙ. 
ὃ χ]ῖν. Ρ. 2: 5). 

7. ὁ 1τ17ὃε Οεημ 1 ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. Ταῖ. 
Ἀεςερὶ. ᾿Εθνικῶν ἰ5 γεαὰ ἴη Α, Β,, (Ὁ, δὲ, δληά 
τοσεῖνθα ἱπίω {πε ἰεχέ ὉῪ Τιβοβοηά, βΒυὶΐ αὶ 

2 “Νοη δηΐπι [αἶβα ἀϊοὶϊῖ, αυΐ 56 σεται ἀϊοετε 
ἀἰοῖ!, 5βεὰ [α]ςδᾶβ ἀρρυεβεηβαᾷς νεγὰ φημποὶδὶ [1185 
ΔΡρσεμεηβίοσθβ. Οὐπὶ ἰρίϊατ νευας 511 ογατ Ὁ 5 
δαἀδοαυαίίο ουπὶ ἱρϑὶβ βρεοῖθριβ, ἐδ βἰϊας ἐπὶ τὰ 
ποιϊοηΐθυβ 4υᾶ βυπὶ ἴῃ δηἰπιᾶ, ῥτορίεγεα αυοὶ 
οο5 τέρυβ δαἀφοηιαΐε ποῦ δυηΐῖ, ποῦ δὐυΐεπι ἴῃ 
ογδίίοηθ. δου]ρίυτα ἴῃ σεπιπιᾷ ἴαϊςα ετἰϊ, αυῖρρε 
αὐυα (ατγάαπυπι τηϊηυβ ἐχργεσϑθὲ ἀθ] ποδΌϊῖ, ποὺ 
ετῖϊ ἴα]ϑα οογᾶ, πεῖρα βουϊρίαγατη ὁ ςὮγγϑΟ  ΠῸ 
Ῥτϑθοϊδὲ σείετεῖ...... »εγίδας εό αὔρας σγαθῦνα 
Ομ ΡΣ ς ἩΙΦΉΖ, εἰ αὔηίεις τφρδὲς ΦΟΜΌΓΜΣΟΙΣ 
γε." 70]. (, δορὶ. "θς 5.01}, δὰ (αγάλ': 
Ὠυπι,᾽ Εχογο. 11. Ρ. 8. 



111, ΤἸΟΗΝ. 
μὰς (86 δἷγ οὗ ἃ δίοββ. ΕῸΣ ἔθνη 15 ἃ νΕΤΥ͂ 
δηδίσιουβ ψοτά. (4) [τ ϑἰδπὰβ [ογ΄ ποῃ- 

ΓΑΟΕ5 ΡΈΠΟΓΑΪΥ, ἢ πὸ τσοὶ ρίουϑ 
]]υδίοη ; (ὁ) ἔοτ ρεΐβοηβ βεοργαρ ΙΔ }}Ὺ οὐῖ- 
566 Ῥαϊοβίιηθ, ἱποϊυάίηρ ἴοννβ οἵ ἴῃθ ἀἴβρογ- 
βοη ; (ὦ) ἴοσ ἴδε παϊίοης ας ἑδοίαίγοιμ ; (4) ἴοτ 
τοη- [πάσῃ ΓΟ τ ϑιδη5 (Ε οπ. χὶ. 13, ΧΥ. 27) 
χτὶ, 4; ΟΔ], 11. 12-.-14). Βιυῖΐ, 45 115 ΠΊΟΓὄΟ 
βοἰθπιη 56 πο] ἀοὰ ἑέοαίγν (Μαῖϊξ. νἱ. 32, 
χ 18: Αςίβ 1. 45: 1 Ὅογ. νυ. 1), δῃά δ5 ἵἴ 
Ι5 89 υϑϑοὰ ἤογο, ᾿ξ ϑροιηθὰ τπαΐῖ ἐθνικοί ταὶρϊ 
αρτθβ5 6 τΠοΌ ἢ νυν ἢ 1655 ἀιιδί συ (Μαῖξ. 
Υ, 47, Υἱ. 7. ΧΥΙ. 17). 866 [15 ρΡοΐπί ὙΘΥῪ 
{}γ ἴῃ Ἀδιςμο, ἐς Οοιημι. Οπί. 

ἐαξίπρ ποίδέμς ΟἹ ἐδε Οεη ες. "' ΑΥΤΟΥ νογῸ5 
οὗ γερείυίης, δογγοαυίπρ, ὄζς., ἀπὸ [ιὰ5 πγογεὶ 
τ τηεδηΐηρ οὗ «υδεπεε. (Μαΐῖ. χυἹ!. 
25.) [ῃ ἴδε ὄἜχργοβϑίοῃ λαμβ. παρὰ τινος ἴδ6 
τις ἀδηοῖεβ [86 Ῥούβοῃ δοί:!} } }γ ἰοπάογηρ οὗ 
ἀεινοηρ. Ι͂ἢ 3 ]οῆη 7 ἴῃς Αροβῖὶῖς ψνοιυ]ά 
ἴων υϑορά παρὰ ἃπὰ ποῖ ἀπὸ (τῶν ἐθνῶν) 1 
(δε τηρδηίηρ Ὀδοη {δῖ ἴῃς Οεηΐο5 δὰ 
ἈΟΙΌΔΙΥ ἰομάογοα ἃ ρτοϑεηϊ." ὑνίπογ, Ῥασξ 
1]. ὃ ΧΙν, 4188, ποῖορ 1. 

8. ἐδογζίζογε] Οὖν οσουγβ νἹ ἢ σροςῖδ] ἔγο- 
ΘΕΟΥ͂ ἰὼ ἴῃε Οοβρεὶ οὗ δῖ Ϊοῆπη. (ἀδουΐ 
110 Ὀπηθ65, ἀραϊπϑί ςο ἴῃ δὲ Μαίίζπονν, σσ ἴῃ δῖ 
Μασ, 4ς ἴῃ 81 1κοό, 68 ἰη Αςῖ5.) ΤΊ νοτγὰ 
ΝΒ ΡΓΟΌΔΌΪ 4 ςοηίγλοϊϊοη ΠῸΠι ἔον, 
φεῶη ἑία “«ἱ (ΚὌΌΠΠοΙ 5 "Οτ. Οτ.᾽ ὉΥ 7εϊῇ, 
4.237), δηὰ τἢ5 ἴῃ ϑοπδ πηϑάϑυτγο 1 υι5ἰταῖος 
δε οἱά Ἐπς 5 ἀτγριιπιοηΐδεινο τιδὸ οὐ δείη 
(ε.5. ““δεὶπα ἴμο οὐδ͵οςξ οὗ ἐδ} 15 Ῥε} ϑιρῖι 
ἹΏΠΙΡΙΥ ἔγας ; δείμ ᾿ξ 15. 186 παίυτο οἵ {γα 
τ ἴο διάθ 1ἴ561{. “ ΕχροβιίίἼοη οὗ Οχερὰ, 
Βρ Ῥεάσβοῃ, Ατί. 1.) [Ἐ ἰ5 ΒΟΆΓΟΕΙ ἀξεθειῖς 
ἴο ϑρδὰκ οὗ 1 δ5 (δε πιοϑδῖ ὑσοροσὶν Ξυ]] ορ στὶς 
οἔ ἴδ ᾿πέογοπείδὶ τοηίκιου, ἀκ Αὴ ονίηεν κε 
“στ. οἵ Ν. Τ. Ὀιςξοη,᾽ Ῥατξ 111. ὃ ἰχῆ]!. 8. ἃ. 
ὙΠῚ ττθδὲ 15 βαἱϊά οὗ ἕῃς ἄρα εοπείμσέυμηε οὗ 
ἰοσῖοδ] ἱηξεσοωσε δπὰ οἴμοσ ραγίίοϊοβ οὗ οοῃ- 
βραῦεῃοο. ομδίθοη, ὁ Οτ. Οτ.᾽ ς71, 21; 
Καπποῖῖβ “Οτ. Οτ." ὉΥ εξ, ξ9. γ87---791). 
ἴπ 88 ]ομηπβ Οοβρεὶ οὖν 15 56] οπὶ τηεγεϊν 

υε ΟΥ̓ Ά εορλπιαίυε. ὙΠῸ ᾿ηϑδίδῃςοϑ 
ἔπεη ὃγ ὙΝνΊποσ οὗ {πὸ σοπίϊηυδίίινε οὖν ἃρ- 
ΡῬῶσ ἴο 6 ϑδοπιενν δὲ αιυοσϑιοπαῦϊο. ΤὍῊϊ5 

ΓΕΓΌΓΓΕΠΟΘ οὗ οὖν ἰ5 ἴΠ6 πδίιγαὶ 
δῃΠ Ξροηίϊδηοου5 ἐγ δυΐο οὗ 58 [0Ππη᾽5 τηϊπὰ ἴο 
ἴδε ἀϊνίηθ σοππηοοίίοη οὐ 4]] (πίησβ ἰὴ [86 
Ἀοάρετηοτς 1π|ὸὶ ἴο ἴῃ6 τϑαϑοηδῦϊο, τοὶ βίου, 
ΠΕΌΘΒΒΩΤΥ κοηεσμδητς Οἵ ΘΥΘΙΎ ρατγί δηὰ ἰης]- 
ἀξηϊ οἵ ἐπιδὲ Ηϊπίοιν ὙΠ ἢ 15 ποῖ “ἃ π|82Ζ6 

σνϊουϊ 4 Ρἰαη,᾽" δι: ἴπ6 Πὶσοσὲ πηδηϊδοίδιοη 
οὗ ἰᾷνν ἰῃ {πὸ τορίοπ οὗ διιπιδη ὨἰδίοσγΥ. ΤἢΘ 
παῖγαῖϊνε οὐ ἴπε Πυπιδη ἀονεϊορπιθηΐ οὗ ἴπε 
16 οὗ 6 γογά πιδάθ ΕἸεβῃ ἰ5 ἱη ο ]Ἰηκοὰ 
ΚΠγουρδουΐ ΟΥ̓ οΑιι5ὲ5 ΠΊΟΤΟ ΘβϑΘη Δ }Υ σοη- 
ποοϊοὰ ψΠἢ {ΠοΙγ οἴοοϊς [ἤδη “πὸ σουηὰ οὗἉ (ἢ 6 
611 ἢ κοΐηρ ἴο οἢδρεὶ.» Ηδρηῆςε οὖν ἰ5 παῖιι- 
ΤΑΙῪ ἔγεαυεπῖ ἴῃ 81 [ομπ᾿5 Οὐβρεὶ ἴο Ἔχργεββ 
ποῖ ΓΊΘΓΕΙΥ σοΠΕ ΠΥ οὗἨ πΑγγδῖνθ, Ὀυΐζ ποῦς 
νοϊυτοη οὗ ενεπῖϑ---ποῖ ἑοσίεα! Ὀυϊ δίετογίεαὶ 
Ἰπέργεποθ. Βυΐῖ {πΠ6ὸ 5απὶ|δὸ μδθϊξ οὗ 1πουφῆξ 
ὙΠΟ ἢ νἱοῖνθ βδογοά ἢ ϑίοσυ ἵἱπ [ἢ15 ᾿ἰἰρῃξ ἰ5 
ΡΓεςΙ 56 Ὺ {παῖ νυν ῃϊὶςἢ ἴῃ 1Ππ6 τερίοη οὐ ἱπθο] ΟΡ 
15 Θ5ΘΘΠ ΓΑΙ αἀορπιαῖίς. Απᾶ δὴ ἱπϑριτοά 
ἀορτηδίίς τῃοοϊοσίδη ψν}}] τυ ογαρμίαγίν, 
ποῖ ἐηγεγεπία ϊγ ̓κὲ ἃ βομοοϊπιδη. ὙΠὸ ἰη- 
ογοπίιαὶ οὖν οὗ [6 τορι ϊασ ἰγολίϊϑα 15, ἴποτο- 
ἴογθ, παίυγαι! Υ δοϑοηΐ ἔγοπι δ: [μη 8 ΕἸ ρ 31165, 
ὉΠΕ νγθ σοηθ δῖ ἰαϑδξ ἴο 8η δῥηΖογίεαί :“͵6- 
γηεη ἴῃ 4. οπη Ὁ. 7, ΒΕΓ Π6 ἄγαν ἃ πηογαὶ 
Ἰῃέδεγθηοθ ἔτοπι ἰξ ἴῃ ὖ. 8 (ἡμεῖς οὖν ὀφεῖλο- 
μεν). ἜΠΙ15 15. ΓΟ ΔΟΪΥ ἴῃς 5οἷς ἰπβϑίδηος οὗ 
οὖν ἴῃ {πε ἘΡίβιϊεβ, (ἴῃ σ Τοδπ ᾿ϊ. 24 1ξ μδ8 
ΠῸ Διυ [ΠΟΓΙΙΕΥ ---ϑοπΊθ Πούγενοσ ἴῃ ἱν, το.) 

15. Ἰεπιείσίυ9 νν»ὰ5 δὴ Ἐῤδετίαπ Ἰδῖιδ 
(Αςβ χίχ. 24). Αἡ δζομίξεσϊ οδ]]εὰ Ποπιο- 
1Π|5 5 4150 πιεητἰοποὰ Ὁγ Νιγαυνίυ5 (566 [ηἰτοά, 
ἴο 1: [0ῆη). Τῆς ἰάθα δῖ ἴΠ6 5:1νϑγοπ τῇ, 
Βειπείπυ5, ἴῃς ἀρίίαῖοῦ οὗ ἢϊ5 ρυϊ, τδῪ 
δᾶνο θδθη (6 νεσῪ ΠοΠε ΓΙ 5, 580 ΠΟΠΟΙΓΔΌΪΥ 
τηοπῇοηθα ἴῃ {Π|5 ρΐδοθ, 15 οὗ σοιῃρδγδί νοὶ 
τηούεγῃ οτίη ((οπηπι. ἃ 1,40. Ἅ (οτητηεηΐ. ἴῃ 
ϑορΡ. 5.᾽ ΧΧχΧ. ". 646).Ἠ Βυυὲ (6 ςοη- 
7οσῖατο μ45 ποίῃϊηρ ἴῃ ἴῃς Ιϑαϑὲ ἱπιργοῦδῦϊο. 
Τῶδ δοσυγαῖο νογϑίοη οὗ ἴθ δά άγϑϑϑθεβ οἵ ἴῃ6 
5] νουβι ἢ, ᾿οπγοίσίυ5, ἴο ἢ᾽5 6] ον -ογδῆς- 
τήθη (Α-εἰβ χῖχ. 2ς---- 28), δπά οὗ ἴδθ “" τΤουχῃ- 
οἸετῖς " ἴο ἴῃ ρεορΐο οὗ Ἐρβοϑυϑ (ἐδία. 3 ς---- 41), 
ὑοῦ] βοοπη ἴο ἱπΊΡ ΪῪ ἴΠπ6 Ῥοβϑεβϑίοῃ οὗ ἄοςι:- 
τηθηΐβ ογ οὗ ρηναῖο ἱηξοιτηδίοη ὈΥ δ1 1υΚο, 
ὙἘΙΟΝ δὰ Ὀδοη αἴογάςα ΟΥ̓ οὔθ ογ οἴπεὺ οὗ 
(6 ϑρϑδίκοθ ἰῇ ἃ ϑρίγιὶ ΠἸΘΠΩΪγ ἴο ΟΠ τι - 
Δηϊΐγ. ἘΠῸ6 ὙΈΓῪ νοπογήθηοο οὗ ἴδε ἰδησυᾶρο 
οὗ 1)οπιείστ5 ἀραϊησὶ δὲ Ρδὺὶ (υ. 26) Ῥεῖγαγϑβ 
8 κὰ 86η56 οὗ πο δϑοϊηδίηρ Ροννοσ οὗ 
᾿5 τοδοῆιηρ. Απά {6 τεοοτὰ οὗ ἴϊοϑθ οχ- 
Ῥγεβϑίοῃβ οἵ οπιθίσ5 νου Ἱὰ 6 ἀξορὶν ἴη- 
ἰογθϑίηρ ἴο ἴποθο σοδάοσβ οὐ (ἢ6ς Αςἰῖβ ψῇο 
πον [μδῖ [86 ὨλΆκκοσ οὗ ἴΠ6 “ὁ ΘΙ Γ Ξῃγ 65 οὗ 
Πλιδη4᾽" Πδὰ γεϑιρτιοὰ 81] πορδ οὗ ρϑιπιηρ να] ἢ 
ΌΥ διῖ5 οἷά οοσιιραίίοη, δηὰ Ὀϑοδπηθ σοηνϊηςοά 
οἱ δῖ Ῥαιυ]ς στοαῖ ὑσιῃςῖρὶθ, “" τῆδιϊ ἔπῸγ Ὀ6 πὸ 
δοάς νης ἢ ἅγὸ πιδάὰθ ἢ ἤδη 5.᾽" 

48ὲ 



482 ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΙῈ5 ΟΕ ἸΟΗΝ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ σ ἸΟΗΝ ιἰ. σὶ. 

δίηςθ 1ῃϊ5 οί νγᾶβ ἴῃ (γρ6, [86 Ὑτῖϊοσ δ5 
τοὶ ἢ (ἢ ἔΟ] ον Πρ ϑοηίθηςθ5 ἰη ἃ σειηδλγί- 
ΔΌΪΘ ρᾶροσ οἡ ἴ86 δρρ]οδίίοη οὗ ἴθ ἰᾶννβ οὗ 
Πεχοπογδίίοη δηὰ ἘἈρνοιβίοη ἴο ΤΎΡΕ ἴῃ ἴῃ6 
δρι Πίι4] ννοτ]ά, ὈγῪ Ῥτγοξεβϑοῦ Η. Ὠγυπιπιοηά, 
ΕΙᾺ.5.Ε. 

ς ΤΏΟΙΟ ἅτ οογίδίη Ὀυγτγοννη Δη1Π|8]95--- 
(ἸΠ1Κὸ [Π6 τηοΐθ ἔου ἰπϑίδῃοο.----νν ΠΙσὮ ἤλυθ ἰακθη 
ἐ [0 βροηὰ {πο ῖγ ̓ἴνεβ Ὀθηθδίῃ ἴπ6 βυτίαςσο οὗ ἴῃ 6 
“ στουπᾶ. Απὰ παίμγε 45 ἰἌκθη ΟῚ σονθηρο 
ἐἐπροη ἴδοη ἴῃ [815 ἰΠοσου ΡὮΪΥ πδίυγαὶ ννγ.-- 
“ ΕΥ̓͂ οΪοϑίπρ Ὡρ ΤΠΟΙ͂Γ ὁγε5. [ΙΚ (ΠΟῪ τπηϑᾶη ἴο 
“Ἶ1νγ6 ἴῃ ἀδγίκηθ55, 5ὴ6 ἈγΡ 65, ΟΥ̓ 65 ἅγδ ΟἰθδτὶΥ 

εἰ ἃ ϑυρογἤυουβ δηηςτίοη. ΒΥ πορί δοίην ἴῆσπι, 
“ [ἢδ56 ΔηἰΠΊ8]5 τηᾶῖκο ἴΐ οἰθᾶγ {ΠΕΥ ἀο ποῖ νηὶ 
ἢρπ. πὰ δ5 ομϑ οὗ Ναίυγο᾽β ἤχοὰ ρῥγίης- 
ἐς [0165 15 [δῖ ποίη ΐηρ 5181} ὀχίϑξ ἴῃ υδίη, ἴῃς 
(ΘΥ̓Ο5 ΔΓ ὈΓΟΘΘΠΕΥ ἰδίζοη ἀΥΤΑΥ οἵ το ιςοιὶ ἰο 
(ἐᾷ ΤυαϊΠΠΘΠΙΔΤῪ 5ἰδῖθ. δι᾽ ΠῚ ΔΥΥ, ἴδετε δῖε 
“ἐ 5865 ννῃϊς ἢ ἤανο ΒΔ ἴο ῬΑΥ ἴδε βᾶπυς ἕογει 
ΡΥ λκηρ ὑρ μεῖς αροάθ ἴθ ἀλγκ οἄνεπα, 
ἀδ.2. 121: ἡνᾶς ΔΙῸ ΠΟΥΟΓ τοαυϊτοά. Απηά ἴῃ 
“ἐΟΧΔΟΙΥ ἴΠ6 52Π|6 ὙὙΑΥ ἴῃ 6 Βριγιίυ Δ] ογὸ τπυπὶ 
“ἐἀϊς δηὰ ἴοϑὲ 115 ρονγεσ ΟΥ̓ ΡυγΓοὶῦ πλίυηὶ 
ἐοἾανν 18 ἴῃς 5001] σῇοοϑθ ἴο νυδὶϊκ ἴῃ ἀλγχηος 
“ἰ χδίμοῦ [δη ἴῃ Πρ. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οα τ ΤἸΟΗΝ 11. 2. 

ΤΗΘ νυ τοῦ πὰ5 Ὀθοη ἔδυουγθὰ ὉΥ ἃ ςοττεβροπάθηξ "ἢ ἴῃ6 [ΟἹ] οννης σάτοῖι] ποίο. 

ΤΟ ξΟ]οννη τπλΔῪ 6 Ρίνθη ἃ5 ἀγριπιθηΐβ 
(1ῃ ἕλνοιῦ οὗ ἂπῃ δπιοηάοά τεπάοπηρ. “1 
οἰ ΠΡΥΟΥ γοῖ ννᾶ58 πηαηὶ οϑίοα ννδὶ νγὸ 5}}4}} Ὀδ, 
(διῖ νῦὸ πον ἐκ ἡ «ὐεγό »πωρ 164. 

“1, ὙΠῸ πιαγκοά δηε Πποϑὶβ ἴῃ ἴπ6 Οτρεὶς 
(ἰ οὕπω ἐφανερώθη... ἐαν φανερωθῇ. 

(1, ΤὴΘδ πιοτὸ ονίάθηΐ 5θη96 ἰὴ ἴῆ6 ΕΠ] 5. 
(ἐπὶ. 1 ἐν ἤδη Ηθ 5}|4}} ἀρρθαγ᾽ ψΈΓΟ ἴη- 

ἐ τρῃηάδοά, 5ῃουϊά ννὸ ποῖ ὄχρεοῖ ὅταν φανε- 
εἰ ρωθῆῇ, 85 ἴῃ Ὁ. 28 οὗ ἴῃς ργεσθάϊηρ σμαρίογὶ 

ἐν, ἐὰν 15 υϑοὰ αδομέ 1 ς {ἸΠ|65 1π 51 [ὉΠ 5 
«( Ἐρίβι165, δηὰ χόομὶ 30 {{π|65 ἴῃ ἢΐ5 Οοβρεὶ, 
(ἰ ηὰ Αἰννᾶγβ ἴῃ ἴπ6 σοπαάϊεϊοηδὶ δπὰ ποῖ ἴῃ 6 
ἐΐατο ϑθηθο, ΟΣ 2 Ερἰϑι. το, ἐὰν ἔλθω, ποῖ 
“ ξῥεη 1 ταὶ! εορῖς, Ὀυϊ 771 εονιο, ἐ.6. 161 

ἐατῇ 40]6 ἴο σοπιθ. ΟἿ, 4150 [οδῃ ΥἹῦ. 36, 
(ἐξὰν οὖν ὁ υἱὸς ἐλευθερώσῃ, ΥἹ. 2, 
(ἐάν τις τηρήσῃ, Χὶϊ. 32, Κἀγὼ ἐὰν ὑγω 
ἐθῷ, Χχὶ,. ἃς, ἐὰν γράφηται. [566 39 
(ΟΟΒρΕὶ, ν. 43) νὶ. 62, Υἱῖ. 17, 37. ΥἹ. 14. 16, 
ΠΟΙ, Χ, 9, ΧΙ. 40, 48, χὶϊ. 14, 26, 47, ΧΙ. 
(04. ΤΑ401ς᾿ 23) Χν. 7, 109 14), ΧΙ͂Χ. 12) ΧΧΙ. 1: 
“ Ἐ ρίϑι!6 σ, ἷ. 6, 7) 8, 10, ἴἴ. 19. 3715). 24) 29) 
41}. 2ο, 21. ἱν. 12, λος ΚΟ Ὶς. 

ἐν, Οἡ ἴδε οἴδεσ ῃδηὰ ννὲ βπὰ ὅταν υϑοὶ 
ἐἰ ρχοϊ 5 νΕὶΥ ἴθ ἴπ6 ξαΐιγε 86ηϑα. (σοβρεὶ, 
(γῆ. 8, ὅταν ὑψώσητε, νἱϊϊ. 44, ὅταν λαλῇ, 
ἐχι, 19) ὅτων γένηται, χν. 16, ὅταν ἔλθῃ 
«(Υ, αἶϑο ἵν. 25, Υἱῖ. 27) 21) ΧΙν. 29, ΧΥΪ 1 
ἐἰ χχί, 18, ᾶς., ἄς. 
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ΤΡ Ἐγριϑι]6 τπουρὴ ποῖ μᾶ5 Ὀδεη 
τὴς συθ)]θοῖ οὗ πλυοἢ σΟΠΙΓΟΥΝΟΓΒΥ. 

ἴῃ ἰτραϊηρ οὗ τμ6 ροϊηῖβ ψῃο Πᾶνα 
Οοτὴ6 ἀπηάογ ἀεῦδαῖα 1ἴ ψν1}} Ὀ6 σοηνθηϊθηΐῖ 
ἴ0 δάορι ἴῃ ΤΟ] ον Πρ οσάεχ: 

Ι. ΤΗΣ ὙΥΝΕΙΤΕΕ. 

ΤῊ υτῖοσ 081}15 Ὠἰτη561 (τσ. 1) “7 υἀθ 
(6 ὑγοίῃεσ οὗ 7ατπ|65." Νοὺ ἰῃ τῃ6 
Ῥητηῦνα ΕΟ γιϑιίδη {{π|65, ἀπ δηηοη; 
16 Τυάξο-  Πϑδης ἔοσς τ ῇοπὶ [ἢ]15 
ἘΡίβ:16, ἔἴτοπῃ ἴῃς οδασγδοῖοσ οὗ 15 ουῃ- 
ἴξηῖβ, Γηιδὶ ἤανο Ὀδοη ἱπιοηάοά, [ἤ6τα 
πὰς ΟΠ]Υ ΟἿΘ ῬΟΙΒΟΏ, δἴϊοσ [Π6 τη γὙτα πὶ 
οἱ [4π|6ὲ5 τῇς ὑχοῖμποσ οὗ οβῃ ὉΥ τῃε 
ΟΥΟΓ οὗ Ἡεοτοά Αρηρρα 1. (Αςῖβ χὶϊ. 2), 
ὙΠῸ σουἹὰ ἤᾶνα Ὀ66η 5ρόκθϑῆ οὗ 510 ]Ὺ 
ἃ5 ““ Τληγχ65᾽ νου Κατ ο τ ἀθβοΠρίΊοῃ, 
Δηἀ τΠΟΤΩ 81] τηθῃ ἔγοτὰ 5 ἢ ὈὉΠΕῖ πηθη- 
ΠΟ τηρῆς Ὀδ6 Θδχρεοιϊθα ἴο σεοορηϊΖα. 
ΤῊΙς τὰς ἴῃς ]7άῖηθς ψηῸ ῥγεβϑιἀεὰ ονὲσ 
ἴῇῆ6 ΟΒυτοὴ ἴῃ 7 6πιβαίθῃ (Αςῖβ χὶϊ. 17, 
Χχν. 13, ΧΧῚ, 18; 1 (οτ. χν. 7; Ὁ]. 1]. 9, 
12), ὙΠΟ 15 51.417 Θροίβη οὗ ἃ5. ὈΙβῃορ 
ἴβετθ, δηἃ νῆο ἴῃ Οδ]. 1. 19 15 οδἹδαά 
“(6 τά 5 ὑὉτοῖπεσ." ὙὍΤμυβ [η6 τοῦ 
οἵ τ1ὴ6 ργοβϑοηὶ Ερίβεῖε οἱαίτηβ. ἴο ὃ6 τῃ68 
Τυάας ἡδτηδά ατηοηρ ἴῃ6 Ὀγείμσγθοη οὗ ἴῃς 
[τὰ ἰπ Μαίῖ. χὶϊ. ος; Μϑῖκ νὶ. 23. ΗξἊ 
ΘΘΕΤΩ5 (Ὁ. 17) ἴο 5ἰδῖα ὈΥ 10] οδίοη ἴΠαϊ 
ἢ νᾶς ποῖ 8ῃ Αροβίϊβ, “ ἘδιΠ ΟῚ γε 
ἴῃς νοτάβ ψῃϊοῇ ἢᾶνς Ὀδθη βροόκθῃ 
δείοτε ΌὉγ ἴῃ Αροϑίϊεβ οἵ οὖσ 1νοσὰ [6505 
(πηςῖ, μον παῖ Ζἦέν βαϊὰ ἴο γου,᾽ ἄζο. 
Βαϊ τπαὶ τα σδηποὶ ὕά86 ἃ ροϑβιἷνα σοη- 

ῬΑΟΞ 

ΠῚ’ γεϊαϊίομ ἰο ἐδε δεοοπά Ἐριέπεο Ὁ δὲ 
ΧΕΥΘΕΣ τ τον φυτοῦ δ ὐ μνεὰ,. ὧ, ἋΣ 
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οἰαβίοη οἡ 5υοῖ ἰδηρτιαρα 5 ον ἀθηῖΐ ἔγτότῃ 
Αοῖϑ ν. 29, ΨὮΘΓΟ 1ἰ 15 851, “ ΤὭδη Ῥεῖοσ 
δηα ἴΠ6 Αροβίϊεβ. δηβινογεα," ὧς, δῇ 
Ἔχργαϑϑίοη ΨΜΏΪΟἢ 0 οὐδ νου ]Ἱὰ ̓ Ἰηϊειργεῖ 
85 Θδχοϊπάϊηρ Ρεΐθσ το ἴπεῈ Αροβίοϊ!ς 
Ὀδηά. 

Βιῖ [Π6γ6 τα βοὴ {τ 6, ΠΟ βιοσᾶ- 
τἰοη5 ΜΉΙΟΝ ΔΡΡΘΑΓ ἴο εοπῆτγμι ἴῃς οο1)- 
δ ισοη ὙΠΟ. ΤΑΥ͂ Ὀ6 Ρϊ οἡ [Ἃἢε 
Το 5 ον ψοτάβ. 10 51 7046 ννὰβ ποῖ 
Δῃ ΑΡροϑβῖ]ὶβ ποιῖμεσ νου 81 7π|65 Ὀς 
οὔθ. ΝΟΥ͂ ἴῃ ϑὲ δγηδβ' ΕΡριϑ]Ὲ (ν ]οἢ 
Ϊ5 ΟΥ̓ 811 δαπηιῖοὰ το 6 τῇς υπτηρ οὗ 
[ηΠ6 ΒΙΞῃορ οἵ [61π|581610) ἴπεσα 15 [ἴῃς 
5816 ΔΌ56Πς6 οὗ ΔΩηΥ οΪαὶπὶ ἴο 6 οὗ ἴῃ6 
ὨΌΓΩΌΟΣ οὗ ἴῃ6 ΑΡοβίϊο5 ἃ5 νὰ πα ἴῃ 
5: Τ]υ.α6. Ηε οΔ]]5 Ὠἰπγ56}{ ΤΊΘΓΟΙΥ “ [65 
ἃ βεσνδηΐ οὗ σοὰ δηῃὰ οὗ ἴδ 1οσὰ [6505 
ΟΠ σοι, νοσάβ ψΟἢ ὉΘΑΥ ἃ πιατκοα 
ΤΟβο  δησα ἴο τῆ6 ἔοττη ψῃὶοἢ 81 [υἀς 
ΘΙΏΡΙοΟΥΒ. [1 τ ν σόσὲ Ὀοῖῃ Αροβίϊδϑ 1ἴ 
15 ΨΘΥΥῪ σοιδυκαῦϊα ἰῃαΐ ἴῃ ΠΘΙΠογ ΕΡΊ5ι16 
ἀο νὰ ἀϊβοονθσ δηγιηίηρ αὶ ῥῖνα δΔῃ 
ΠΟΙ τπογθοῦ, 8116 ἴῃ οὴδ γὸ ἢᾶνο 
ογας ψὨ]Οἢ γᾶν [αἰ τὶν Ὀ6 τα ἸΚΘῺ ἴο ἱΠΊΡΙΥ 
[μι 51 ]΄υἀθ νὰ5 ἢοὶ δὴ Αροβίϊθ. Αραίη, 
{η6 πἰαϊθιηδηῖ (]Ο ἢ νἱ!. 5) {Πδΐ, δ ἃ τἰπλς 
ποῖ Ἰοηρ Ὀείοσα ἴπθ6 (ταυοϊπχίοη, ἴῃς Ὀτε- 
[ἤχθη οὗ [6505 ἀϊά ποὶ Ὀεΐονα οἡ Η]Π), 
Ῥοϊηΐβ ἰὴ τῃ6 βδπὴ6 αἰγθοῖίοη. [Ι{ 5 ἴπ|6 
14 τἢ6 “Ὀτείῆσεη οἵ ἴῃς 1οσα "ἢ ἅττα 
τηθηΠοπδαά (Αοῖβ 1. 14) 85 Δ55θ: } ]6α δἱ 
7επιβαίθη σῖ τὴ6 τοδὶ ἴο ψαὶϊς ἴοσ ἴῃ 6 
ουρουπηρ οὗ ἴπε ϑρῖὶπὶί οὐ ἴῃ ἀδὺ οὗ 
Ῥεηϊοθοοβῖ, Βυῖ ἴπΠ6 ΨΑΥ π᾿ Ίοἢ [ΠῸῪ 
86 ἴπο σα βροΐκθη οἵ δενεῖβ ἴποῖὴ ἔσοτα [ῃ6 
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Αροβίοϊις ῬΟΑῪ τσταῖθοῦ τῇδ ἱποϊυο5 
{Π6 τὰ 1Π 115 δυο, Αἴἶοσ [ῃ6 πηχεπίοη 
οὗ τῆς εοἴθνθὴ ὉΥ Ὡδπθ ννὸ ἃζὲ τοἱά, 
“ΤΠ656 4}1] σοπίϊηυεαὰ ψ ἢ ομα δοοοτὰ 
ἢ ῥΓΑΥΕΙ δηὰ ϑυρριοδῦοη ἢ τῆς 
ὙΟΠΊΘΏ δηπαὰ ΜαΙΥ ἴπ6 τηοΐμεοσ οὗ [65115, 
Δηα ψΠῈ ἢϊς Ὀγειῃσγθη.᾿ Α βεηΐθησα οου]Ἱὰ 
Παταϊγ θὲ ἐτατχθα ψὩΊ ἢ 5ῃοι]ὰ δι ρ 4512 6 
τΊοτα Ῥοϊηΐθα]ν τῆς αϊσαῃοϊοη Ὀςίνθεη 
“«ΑΡοβῖ]65" δηὰ “(δ 1,οτά᾽ 5 Ὀγεϊῆγβη. 
ΤῊς Ἰαϊίουῦ δῖ αἷἰϑθο ῥρὶδοβθά ἰαϑὶ ἴῃ τῃ6 
ΘὨυΤΩΘγδίϊοη, ἃ5 1 τ νῪ δα τηοβῖ σο Θ ΤΥ 
Ὀδο ᾿ηο]αθα διλοηρ ἴῃ Ὀε]Ιἐνεῖβ. ΤῊΘ 
οὔδηρα ἴῃ {πε ῚῚ ἐδο!ηρ τονασὰς [6 5115 
βδίῃςα Ηἰ ἀθδαίῃ δπὰ τεβυστεοοη ἢᾶς 
θεδθὴ 1πουρῆξ ἴο Ὀ6 συ πο ΘΠΕΥ Ἔχρίαϊηρα 
Ὀγ (ῃ6 ψοτγὰς οἵ ϑ81 Ῥαὺὶ (1 (οτ. χν. 7), 
τῃαἱ [ῃς Τιοτὰ Παα Ῥδδὴ ἤβεδθὴ οὗ Ϊληγε ς᾽; 
ΟὨ ΟἿΘ 5ρθοῖϊαὶ οοοβδϑίοῃ δήίδσ ἢ6 ννδβ 
τΊβθῃ ἔτοτῃ ἴῃς ἀεδά. 1{ μᾶς Ὀδθη δγριιϑά 
ἴτοτλ [15 νϑῦξθ, δῃα ἰοῦ ἴῃς ἰδηριάᾶρα 
οὗ Ομ]. 1. το, ἴῃαι 81 Ῥδι ποῖ 65 [ἢ 15 
]αῖμε9 δῆοὴρ ἴῃς Αροβίϊθβ. Βυῖ [ἢ6 
ἴοσ Αροβῇς ψὰϑ ποῖ τεϑίτοϊεα ΌΥ δὲ 
Ῥαὰ] ἴο πε τνεῖνε, θυϊ 15 δρρ] δα ἴῃ [ἢ 6 
Νεν Ταοβίδιηθης ἰοὸ Ῥδὶὶ Ὠϊπη5 6], ἴο 
ΒΑτΏαθα5, δηἃ Δρράγθηῖν (οι. χν!. 7) 
ἴο Απαάτοηϊοιβ δηᾶ [7ιη145.. 1 566 Π15 
τῃεγείοσε ποτα ἰῇ δοσογάδησα ἢ (ἢ 6 
δνϊάθησα ψῃϊο ἢ γα Ῥόββεββ ἴο σοῃοῖαάς 
(1) ταὶ τ[ῃ6 ντιῖοῦ οὗ ἴῃ6 ἘΡ᾿5116 οὗ 51 
71υ04Ἃ6 νὰ 4α ἀἰθεγθοης ρϑύβοῃ ἔσοιῃ ἴῃ6 
ΑΡοβίϊας 7υάς, ῆο ΔρΡΡθδσβ 4150 ἴο ἢδνθ 
δὰ τῃ6 παπηθβ 1ΡΌδιβ δηὰ Τηδαάξιιβ 
(εΐ. Μαῖξ. χ, 3; Μαῖκ 11. 18, ἢ Τυϊκς 
ν]. 15; Αοίβ 1. 13), δηά δῦουϊ ΟΠ 
σὲ ]οἢη (χῖν. 22), ἡ βδὴ ἢ ψνδηΐβ ἴο ἀ18- 
Ἐρυ]5 Ὠΐπι, υδὲ5 [Π6 ποτὰς “ποῖ 
Ιβοδλτγιοῖ ; (2) ἴῃαϊ ἢ6 νψὰβ ἴῃς Ὀτσοῖπεγ 
οὗ 7ατλ65, Κηονῃ ἴῃ τῆ6 δαυΐγ Ομυτοῖ 
8ἃ5 ἴῃε [5ῖἴ, ἀηὰ ψ8ο ρῥταεβι δα ονοὸσ ἴῃς 
ΟΒυσοὴ αἵ 76 πιβαίεπι ἀυγίηρ ἴῃς ΡεπΠοά 
ΘΙΏΙΑσΘα ἴῃ ἴΠ6 ἰδίζοσ ρογίίοη οὗ ἴδε 
Αςῖβ οὗ ἴπ6 Αροβίϊες, δῃὰ ψῇῆο νὰβ οὔς 
οὗ τὴ6 ““Ὀτείμηγεη οἵ ἴῃς 1ιοτά." Τδαῖ 
ΠΘΙΓΠΟΙ 18 π|6ὸ5 ποῦ Τυἀ6 δἰϊιἀς ἴο [ἢ 5 
οἷοθα σοηπεχίοη ψΠ ἢ [6515 ΠΊΑΥ 6 6χ- 
Ῥὶ αϊηδα ἔζοϊὰ ἃ πδίυγαὶ ἀθϑῖγα ἢοῖ ἴο 566ΠῚ 
ἴο ἸΑΥ̓ 5.1Ὲ55 Οἡ ἃ Ροϑι ΠΟ ἴῃ τοϑρεοῖ οὗ 
ἴη6 Ἐουπάᾶεν οὗ ΟΠ β δ ἴο ψΏΙΟἢ 
ὭΟηδ οὗ τῇς οἴδοσ Ὀ 5. ρ]65 οὐ Δροβίϊθϑς 
οοὐἹά αν ἃ οἷαΐϊπη, δηὰ τἢ]15 ἔβα ης 
ψΟῦΪα Ὅ6 ἴΠ6 5ἰΓοηροῦ 1 ποτὰ Ὀδοδιβα 
ἴΠεγ Παὰ 50 ἰοηρς τεὐεοιοα ἴῃ6 τεδοῃίηρ 
οὗ Ηϊὰ ἴο ψποῖι ἴῃ Πυ 1} ΠΟΥ ὯΟΝ 
Ὀοῖἢ ΑἸ1Κ6 6811 1ποηγβεῖνοβ (δοῦλοι) δωά- 
ΕΚ ΩΡ75. ; 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

2. ῬΕΚΒΟΝΒ ΕΟ ΨΗΟΜ ΤῊΣ ἘΡΙΞΤΙΞ 
ἌΝΑΞ ΜΕΙΤΤΕΝ. 

Τῆς ἘΡριβῖία 15 δάάγεοββεα τὸ (πϑ- 
[ἰΔη5 ὴοὸ Βαά δδη 768. ΤΙ 15 ἴδε 
ΤΟΔ5Οὴ ΨἘὮΠῪ [Π6 ΤΕΥ 604115 δι βο 
ἐς ὈγοίδοῚ οὗ 7αῃηθ5.᾽ ἘΕοσ νὰ ἰθδσῃ [τῸΠὶ 
Ἐσυβοῦιυ5 (Η. Ἐφ’ τι. 23) τῃαϊ 4}} [ῃὸ 
7Θ 5 ΡΘΟΡΪς, ποῖ τὴῆ6 ΟΠ 5.45 ΟὨΪΥ, 
Πο]ἃ ]4π|6ὸ5 ἴῃ6 ΒΙΒῇορ οὗ [6γιβαΐοπὶ ἰῷ 
Ὠιρῇ τερασά. Μουθονϑσ 8]1 τῇς 1Πυκῦσα- 
τἰοη5 ἴΠδἴ ἀγα ᾿ιϑϑα ἴῃ [δε ἰδίου ἀγὰ [056 
οἔὗ ἃ 7]εν ῦπηρ ἴοσ [ἐγ5. ΤΠ ἀε]ϊνεῖ- 
Δῆς6 ἔτοῃ Ἐρυρῖ, ἴῃ6 (8]οὴ δηρεῖς, ἴῃε 
οἰ ]65 οἱ ἴῃς ρῥ]δϊη, ἴῃς Ἰερεηᾷ οὗ ΜιΙΟ ΔΕ 5 
οοηΐϊοποῃ ψιἢ ϑαΐδη, ἴΠ6 τοίρφγθηοθϑ ἴὸ 
(βίη, Βαίδδσζω, απὰ Κοσδῇῃ, ἂς ΜΠΕῚ] 85 (6 
ῬΙΟΡΠΘΟΥ͂ ἀϑοπροά ἴο Ἑποςῖ, δζὲ δὶὶ 
ἰουπμα ἰῇ ἃ νΘΙῪ Ὀπεῖ 5ρᾶςοθ, δηὰ γε 
τουσῃοᾶ Ὡροῇ ἴῃ βυςῖ ἃ ΤΩΔΠΠΟΓ 85 οου]ὰ 
Ὀ6 εὐ νηρ ἴο ὭΟΠ6 5Ξᾶνα ἴοϑα ΠΟ ΜΈΓΕ 
Αγ Πα ποῖ ΟἿΪ σι ΟἹ Τοβίαδμπιεηϊ 
ϑοπρίστα, θα 4'5ο ψ ἢ ΓΘ σ]5}} (τα ΠΟ η5, 

4. [τ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ. 

με ψὰ σοηβιοσ ἴῃἢ6 Ὀγενν οἵ 51 
Τυάς᾽ 5. Ἐρίβῖῖα, δῃά τῆδϊ 1 'τγαβ, τπουρῇ 
ΠΟΥ οδ]]οὰ Οδίμοϊς, δἀάγοοθθα ἴῃ (ἢ 
ἢτϑι Ἰῃβδίδῃσθα ΟἿΪΥ ἴο ἃ 5128]] βεςοηῃ οἱ 
ἴῃς Ομπϑύδη ΟΠῃυτοῦ, νὰ ποοὰ ποῖ ὃὲ 
ΒΌΓΡΙΙΒΕα τπδῖ 1 αἀἰὰ ποῖ τϑοεῖνα γτελῖ 
ΤΟσορη ΠΟ ἴοῦλ ἴῃ φαυὶγ ΟὨΠΠϑίίδη 
ΤΙ ΕΒ. [1 15 τηθη!Ποηδα ἴῃ ἴἢε Μυτγι- 
ἴοτδη (δηοη, ΜὨϊοδ ΤΠΔΥ Ὀς ἴἄΐκοη 85 
ΤΕΡΓΕΒΟ Πρ ἴΠ6 ορίηϊοη οὗ ἴῃς γε ϑίεπι 
ΟΒυτοῦ δοοὴ δῇογ [ἢ6 τηϊάαϊς οἵ ἴδε 
δθοοῃά οδηΐυγ. ΟἸετηοηΐ οὗ Αἰοχαπάπα 
Ἢ Ὁ. 1ό65----200)ὴ αυοῖδ5 ἔσομιχ (ἢς Ἐρίϑιε 
“ΘΙΤΟΙ,.᾽ 111. 2. 11}, Δηα 1ῃ ἃ ΞΌΠΊΠΙΔΙΥ͂ 
οὗ ἴῃς νοῖκβ οὗ ἴτῃδὶ Βδίῃοσ, ρίνθη ὉΥ 
Ἐυβερὶυς (Η. Ἐν’ νι. 14), 1 15 βδιὰ μαι 
5ὲ ]υ4ς νὰβ ἱποϊυ δε διηοὴρ ἴ[μῈ ὈΟΟΚΘ 
οὐ ῃοἢ ΟἸειηθηῖ πτοία σμοσγὶ Ἂχρ δῃδ- 
τίοη5. Οηρδθη (Α.Ὁ. 186---2ς 3) ΞρΘΆΚ5 οἵ 
6 ἘΡίβι]ῖα ἰῃ οὔθ ρἷδοθ (΄ (οπιπι. ἴῃ 
Μαί.᾽ Τ᾿ χ. 17} ἴῃ ἰδσιτὴβ οὗ Ὠἰσἢ ῥζαῖβε, 
8ἃ5 Ὀεὶηρ ““βῇοιξς ἱπάεεα, "αὶ 8]16α πιῇ 
ἰδηρυδᾶρα Ρουθ γ} τ ἢ Πδανθηϊυ τος," 
τὨουρἢ οἰβονῆοσα (Τ. ΧΥΙΙ. 30) ἢδ 566 Π|5 
ἴο βᾶνα ἀουδὶβ ἃ5 ἴο 115 δυο γ. ΤΕῖ- 
τυ} 14 (Α.Ὁ. 200) 5ρεδκβ οὗ ἴμε Ἐρὶϑιὶε 
οὗ 81 Τ]υάς (2). εὲ εμὐἰζ ερπαρώρι, 3) 85 
ἃ Ῥοτίίοη οὗ δοοδρίεαὰ ϑοπρίυσα. Ἐοΐ 
ἢ6 15 ἀαβίσουβ ἴο ὑρμοϊὰ ἴπ6 δι ΠΟ Π 
οἵ ἴη6 Βοοῖκ οὗ Ἑποςοῖ, δπὰ δἴϊζοσ βενεγαὶ 
ΔΙρυτΘηῖβ ἢ6 ΟΪοθο5 ἴΠ6 οΠδρῖεοσ, “ Μοτε- 
ΟνεῚ ΕΠΟΟΣ 15 ἰεσδεά υηἴο Ὁγ Τυάς [δα 
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Αροβιὶο." Α5. πε οδ]}κ ὃς ΕΡιβ]6 ἴῃ 6 
σοῖς οὗ 8ὴ Αροϑβίϊθ, γ6 πηᾶὺ Ὀ6 51τα ἴῃαὶ 
ἰ; γα με] ἃ ἂς 4 ρογζίοῃ οὗ ἴπε Νὲν 
Τεβιατηθηΐ ἴπ Νοτγίπεγη Αἰποᾶ ἴῃ ἢἰ5 ἀδγΥ. 
Απὰ τῃδί [ἢ]15 νγγᾶϑ 50 15 δισῖποῦ σεν ὈΥ 
ἃ ράΞϑᾶζα ἴῃ ἃ [τε δί1536᾽ σθῆςγα!]Υ ἸπΠο] θα 
δος ἴῃ 6 ψόσκβ οὗ Ογυργίδη, ΒΙ5ΠΟΡ οὗ 
λπβασα (α. ἢ. 2οο---258), ψῇοτα Τυἀ6 
14,15. 15 ἀϊγεοῖὶ χυοῖεά. 
Αγραϊῃ ἴῃ Εὐυβοῦδιυβ (Η. Ἐλ᾽ νι]. 20) γγα 

ἴᾶγα ὑγεβεγνεα 4 ἰεϊζεγ οἵ ΜαϊἊοῃίοῃ, ἃ 
ΡΓΟΘΌγΤΟΙ αἱ Απίοςῖ, πτθε ἴο [ἴῃς 
Ὀίδῃορα οὗ ΑἸοχαηάπα δηὰ οιης οοη- 
οὐτηϊηρ [6 Πογοοδ] [οδοριηρ οὗ δι] οὗ 
ϑαιηοσαῖα, δη τῃογοίοσα οὗ ἴῃ6 ἀδίβ α. Ὁ. 
26ο---270, ἴῃ ὙΏΙΟΙ Ὠδ υ865 ἴη6 νογαϑβ οὗ 
]υάα 2,4 1ἢ ἀδδοηδιηρ [Π6 Οἰτοῦβ δρϑϊηβῖ 
ΜΠΙΟΝ 15 Ἰεῖτοσ 15 ἀϊγοςῖεα. 
Νονο τ 61655 ΕἸβΘ ἷι5 (Α.}. 225) ὨΙτη- 

561 ((Η Ἐν’ 1π|. 24) οἶα556ε5 ἴῃς Ερί5:16 
οἵ ϑὲ Τὰς διαοὴρ (ἢς ἀντιλεγόμενα, ὈῪ 
ἩΪΠΟἢ ἢδ πΊ64Π5 ἴΠο56 θοΟΪκ5 αροις ΠΟ, 
τπουρῃ πὶ }}] Κηον πα τϑοορτι!ζΖοά ΌΥ 
τηοϑῖ, ἴἤστα ᾽δ5 Ῥθθῇ 5016 ΠΟΠΙΓΟΨΟΙΞΥ, 
δηὰ 1 15 ποῖ αυοϊεα οΟΥΙ Δ4]]ἀ6α ἴο ὈΥ͂ 
Ιτϑηξαβ, ΠΟΥ ἱποϊα δα ἴῃ [Π6 ϑγτίδς νεῖ- 
δοἰοῦς οὗ 1ηὴ6 Νεν Τοβίδιηθηῖ, ψὨοἢ ἰαϑὶ 
[λςὶ Ξβῆονγς ι15 ἴῃδὶ ἰῇ οὴς Ὀγαηοὴ οὗ [6 
Ομηςδη Οδυτγοῦ 11 νγᾶβ εἰ 6γ ἢοῖ Κηονγῃ 
οὐ ῃοῖ τοσεϊνοαὰ ἴοσ (δῃοηῖοδὶ ἴῃ ἴπ6 
δοοοηά σοηΐυτγ, ἴο [Π6 τη] α]ς οὗ τ Ὡς ἢ 
ἴδε Ῥεβηϊο νουβίοη ΤΩΔΥ Ὀὰ τηοϑβῖ ζΙν 
ἀϑδισῃηοθα. Βιῖ [αὶ ψὰ τοδΥῪ δϑιϊπιδία 
ΠΡΒΠγ 1[Π6 νδῖυς οὗ δνϊάθῃσα σοησθσηης 
ἴῃ6 οτηϊβϑίοη οὗ δὴν αυοίδίοη ἔτοπὶ δῖ 
]1αἀς ἴθ τ[πΠ6 νὕτιτηρο οὗ οἠδ οἵ ἴῃ8 
ἘΔῃειβ, ὄουθὴ τπουρῇ ἢ σνόοσκα Ὰ 
γΟΪηοι5, 1 5δῃουϊὰ Ὀ6 οὐδβοινοάᾶ τ[ἢαᾶϊ 
νὰ αν 20 ποίίςα οὗ οὔὖξζ ἘρΙ56|6 ἴη ἴῃς 
ὙΠ0]ς οὗ ἴῃς Ὑτηρβ οἱ δὲ (Πγγβοβίοχῃ, 
προ ἀϊεα Α.Ὁ. 407, Ὀπῖ γεῖ ἴῃ ἃ ἀϊδϊορσιιεἶ 
ςοῃροβεά δὲ οι ΟΥ̓ ΡΑ]]Δά]ι5 ἃ πο ηὰ 
οἵ (ῃγγβοβίοτῃ Ἴοοποογηίηρ ἴῃδἴ ΕδΙΠοτ᾽ 5 
ἱπε, πα μαᾶνε ἃ ἀΐγεοϊ αυοίδτίοη ἤοτα 
δὲ [υἀ6, 90 τπδὲ ἴῃ πὰ οᾶ56 οὗ βυςῇ 
ὑπεῖ οοτωροβίου ἴῃ διυρυμηεηΐ ἔγοση ἴῃ 6 
δεηος οὗ ΔΥ οὗ ἴῃς Εαίπεῖς οὐρῇϊ ποῖ 
ἴο δ6 ἴοο Ο]ΟΞΕΙΥ͂ ργεβδβεά. ὙὉῆε σοποΪὰ- 
β'οη, χης ἢ τὰ οδῃ ἄγαν ἴσοι βυοὶ ον]- 
ἄξηοβ Ἂς [45 Ἷοπβ ἄντ) ἴο ὑ8, 16 ἴῃαΐ 
Ἰη ἴῆς Υεβίοεσῃ Ομυτοῦ (Π6 ἘΡΙΞῈ το 
Ἰ5 ΤΥ ἴο δοσερίαπος ἂἴ δὴ θδυ]εγ ἄδία 
ἴῆδη ἴὴ ἴῃς Εδϑὶ. [1 νᾶ Κῆονῃ ἴῃ ΓΑ]Ὺ 
αηὰ τὴς ΟΒυχοῆος οὗ Νογίμοση Αἰτίοδ, 

εάν. Νοναξ, ΗἩαστεῖ.᾽ Ρ. χνὶϊ. οἁ. Βδ]υΖ. 
3 Ἰρο]υἀεὰ δτηορ ἴῃς σψοτῖκ5 οἵ Ὀβτγγβοβίοσι, 
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Δηα ἴῃ ΑἸἰεχαπάσία, ὉΥ 186 τη άϊα οΥ 
Ἰαϊῖεσ ρατὶ οὗ [86 βϑοοηά Ἵοδηίυγυ, Ώ1]16 
δὶ [ῃ6 σοτηπηεηοοιηδηΐϊ οὗ τῆ ἔουτγίἢ σοη- 
[ΌΓΥ 115 δοοερίδηοα ἴῃ ἴῃς Εαβὲ ψὰ5 ποῖ 
ϑοῃοσαὶ. ὙΥΠΘΙΠΟΥ ΔῺΥ :πίθγθηοθ οδη Ὀ6 
ἀγάντῃ ἵτοτῃ ἴἢ656 ἀδία ἃς ἴο ρἷδος ἼΘΙ 
ἱϊ νγὰβ8 ἤγϑϊ οἰγου]αῖεα, ΟΥ τπῃ6 Οδυτοῆε5 
ἴο ὙὨΙΟἢ 1Ὁ νᾶ δἀάἀτεοδβθὰ, 16 Ὡοῖ ΘΑ5Υ ἴο 
ἀεοϊάθ. Βαϊ Τετζοπια υτὶπρ' 'η [6 ἔουτ 
σΘΠΓΌΓΥ ρῖνο5 ἃ ΓΟΆ5ΟῊ [ῸΓ ἴῃς ποῃ-δοςορί- 
Δῆσ6 οὗ ἴπΠ6 ΕΡΊ5:15 ψ Ὡ]οἢ Ρσοῦδῦὶγ δδά 
ψεῖρῃς συ] τδην οἵ ἴῃς δατὶγ ΟΠ 5 Δη5. 
Ηε 5805 (. (αἴδὶ. ὅ.γ. Εςς]. 4), “Βεοδιιβ8 
ἴῃ 1 746 ἀεγῖνεβ ἃ τεβιποὴΥ ἴτοπὶ ἴΠ6 
Ὀοοῖὶς οὗ Ἑποςῦ, ΜΠΙΟἢ 15 ΔΡοΟΎΡΔΙ, ἰξ 
}5 το)θοϊθα ὉγῪ τηῆοςῖ." Βαϊ αἱ [π6 Θουποῖ! 
οὗ 1,δοάϊοξεα (Α.Ὁ. 362) ψΠΘη ἴΠ6 σληοῃ 
οὗ [6 Νεὲν Τεβίδιηθηϊ ψ͵ὰ5 ἢγϑι βει]εὰ 
δὐϊποπίδίνεϊγ, απ ἤθη 1Πεγα νουἹὰ 6 
ΤΏΟΓΘ δυἹάθησο (ογ δηά δραϊπϑὶ [ῃ6 ΕΡρί5ε]6 
ΔΟσΟΒΘῦ]6 ἴδῃ ΜῈ ὩΟΥ͂ ῬΟβ8655, 1 "γὰ8 
Τοοοϊνοα διηοηρ ἴῃ6 Οδηοηίοδὶ ΒοοΚϑβ, ἃ5 
8150 δὲ {ῃ6 Οουποῖ οὗ (ατγίμασε (Α.Ὁ. 
397)» Δη4 ἴΠεγῈ 566 Π15 ΠΟ τεᾶϑοῃ, ἴῃ 5ρ|16 
οὔ 1π6 οὈ]οιοη5 ταὶβθα δραϊηϑί 1 ἴῃ ἘΑ Ὺ 
ὮΠη65, ἴοσ αι θϑιοηΐηνς 115 Δυ  Π ΠΟΙ. 

4. ὨὍΑΛΤΕ ΑΝῸ ΡΙΑΓΟΕ ΟΕ ΕΙΤΙΝΟ. 

Οοπμοοσηίηρ ἴῃ6 πὸ ψῆθη ἴπς Ἐς- 
Ῥ 5116 νγὰβ τη [ΠΟΤῈ 15 ηοΐ τς ἢ ἴο 
δυϊάς 8, ΠΟΙ [ἴῃ τοίθγοηςς ἴο ἴῃ6 ῥΪδοα 
ψΠετα 1ἴ νγὰ5 σοπηροβοα. Ἐτοῖὰ ἴῃς ποῖοα 
οὗ [ὴ6 ἀδβοδηάδηϊβ οἵ [πᾶς ἴῃς Ὀτοίῃογ οὗ 
ἴῃς 1,οτά ρῥγεβεσνεὰ ὈΥ Ευβορὶι5 (( Η. ΒΕ. 
111. 19, 20) ἔτοϊω Ἡδραβῖρρυβ, νὰ 5ῃμοι]ὰ 
οοῃοϊυάα ἴπὶ {ΠΕ στεσα τεαϑι θη ἴῃ 
Ῥα]εβπο δπὰ πδὰ δἰνᾶγβ ᾿ἰνεὰ (ποτα. 1ὶ 
ΒΘΕΙῚ5 Ὠδίυγα! 1Πεγείογε ἴο βῦρροβε [παῖ 
τη6 Ερίϑι]α νας συ τῖθη βο ΠΘῈ ἴῃ 
τὲ σου ἴον τῆς Το ]5 σοηνοσίβ ἴο 
ΟΠ ϑΌδηΣΥ. 1 45 βεεηβ ἴο δ [π|- 
τηδϊθα Ὁγ Ηεραβίρρυβ ἰῃ ἴῃ6 ραββαφα ͵υ5ῖ 
αἰϊυάεὰ ἴο, 81 ᾿ς νὰ5 ἀδδά ἴῃ ἴῃ 6 {Ππ|6 
οὗ οι δη, τς 50.411] ρεγῆδρϑ ποῖ Ὁδ ἔαγ 
ὕΤΟηρΡ ἰῇ δοδιρηΐηρ ἴ[ἢ6 σοϊμῃροβιοη ἴο 
δῦουξ Α-Ὁ. 80. ΤῊ δισυϊηεηῖβ ΜΠ Οῆ 
πᾶνε θθθη ρυϊ οτναγὰ ἔογ δὴ βαη]εῦ ἀδῖε, 
Ὀδοδι56 1ξ 15 δϑδυτηθα (Πα ἰῃ 8 Ἰοἰζοῦ οὗ 
ΒῈΟἢ ἃ Οἰδιδοῖοσ [6 τ ῖοσ νου ἃ ποῖ 
βανα (δ]οὰ το τηδηϊτίοη τἢ6 ἀεβισυςσίίοηῃ 
οὗ 76γιβαϊθτὶ 85 δη 1]]Ππιϑιγαϊίοη, Πα τῆδῖ 
δνθηΐ αἰτεδαν ἴάκεη ρ]αςε, τηυϑδὲ ποῖ 6 
Ἰοοκορά Ὁροὴ 85 Ἴοπο]υβῖνθ. Εοσ ἴῃς 
Ῥτονῖ οἵ ἴῃ Ἰεϊίεσ 15 ϑῃοἢ 45 ἴο ἀδβργῖνα 
τΠοτὴ οὗ [πεῖν ἴοσοθ, δηὰ ἴῃ νϑῖῪ τεοθηΐ- 
Ὧξε585 Οὗ ἴῃς ονεγίῆσον οὗ ἴῃς Ηοὶν ΟἿ 
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σψου]Ἱὰ ργενθηΐ 115 ἀδδίσυςι!]οὴ ἔγομπι Θηϊοσ- 
ἴηρ ἃ5 γεῖ ἰηΐο διιοἢ ὨΙδίουυ 85 τσ 6 
υϑ6ἃ ἔοι ΡοΙητ πρὶ ἃ πλοζδὶ. 
ει τἤϑτο δῖ νόος ἢ ἴῇ6 Ἐρίϑβεῖα 

ὙΠΙΟΝ ὈδΑΥ βδοπηονῃδῖ οἡ [ἢ6 αιδϑιοη οὗ 
ἀαῖς. ὙΠῸ ψπῖοσ Ἐχῃογίϑ ἢϊ5 τοδάδιβ ἴο 
ΤΟΙΊΘΙΏΌΟΙ ζ6 τυογής τοί λαῦό ὀεῶῃμ 
δοζεηῃ ὉΥ ἴῃς ΑΡροϑβίῖεβ. ΝΟ ῥῆμα ἰ5 
ΒρΘ ΙΑ Ϊγ υϑοὰ οὗ τῃϊ νν»ῆϊοἢ 15 ρὑσγομουησεά 
Δη4 πεατά. ἯἾε 5ῃοι]ά οὐποϊυάα ἴδετο- 
ἴοτε ἔτοτῃ 15 υ56 ἤδτα, ἴπαΐ [6 ὙτΙΕΓ 15 
δαάτοβϑίης ἴἤο56 γῆο δά ᾿ἰςσϊεηεα ἴο [Π6 
ΟΙΑΙ τοδοῃίηρ οὗ ἴῃ6 ΑΡροϑβῖῖθβ. Ης πγιιϑῖ 
1πεγείοσα ἤᾶνα Ὀθθῆ ἃ σοῃίοιη ΟΥΑΙ οὗ 
16 Αροβίϊθβ δι πηβοῖς, Απά ἔοσ 1 ἴο Ὀ6 
ῬΟΘΘ101]6 οσ πὶ ἴο δϑϑυπια ἴη6 δαγηδϑῖ 
ἴοηδθ οὗ δαιηοπιοη ΠΟ μ6 Ὠεζγα εἴ- 
Ῥίογβθ, 6 τηϑδὲ ἤᾶνα Ὀδθῆ ἃ Ῥδῖϑοῃ ἴο 
ΜΏΟΙΩ τηδίαγε ἂρ ᾿δά ρίνθη πεῖρῃϊ οἵ 
σμαγδοῖοσ. [ἴ ΠΔΥ Ὀ6 4150, 8ἃ5 [ἢ ᾿γογαϑ 
ὝΟΙΟ ΘΡοΌΚθη, [παῖ 6 Ὠιηβο] δα ὈΕΘῺ 
Ῥιδβθηῖ δὶ δυο ὑγοδοῆίηρ 85 ἴδαΐ ἴο 
ΜΟΙ ἢ6 4|10465. Ιηἀερά [παῖ ἴΠ6 ΤΟΥ 
δα Ποαγὰ 5 ςἢ Ἰ655ο5 ρίνθη ἴο ἴποϑβε ἴο 
Ομ 6 ψΥΠ065 15 πηδας ΘΙ ῬτΟῦΔΌΪΘ 
ὉΥ ἢὶ5 ἰδῆσιάᾶρε ἴῃ [6 ἐσ Πρ νοῖβ6, 
“ἘΔΙΊΘΙΏΌΕΙ.. Ποὺ ἴδ [ΠΟῪ φαἱ 10 γοι." 
ΤΏΕΓΟ 15 ΒαγάΪϊγ ΔΔΥ Ὡδίμυταὶ] σοηϑι ΠΙσΟη 
ἴο Ὀ6 Ρυϊ οἡ 500 ἢ ἃ ΤΕΠΊΠΟΘΥ δχοθρῖ 
{παῖ ἢ6 ΠΟ ρῖνοβ 1 δά Βιπη5ε 1 ̓Ισϊεπεα 
ἴο ἴῆς τοδοῆιηρ, [Π6 τ ΘΙΊΟΥΥ οὗ Ὠϊοἢ ἢ6 
ἄδβίγες ἴο γενῖνα ἴῃ ἢϊ5 τοδ θυ. ΑἹ] 1ῃ]5 
15 ςοηϑιβίθηϊ ἢ 81 146 Βεϊηρ ἃ ἔδἰϊον- 
Ιαθουγοσ ψ ἢ τπ6 ΑΡοβίϊθς ἴῃ 1ῃ6 οἸ1165 
οὗ Ῥαϊδϑίηθ, ψ ἢ ἢ]5 Πνηρ οἡ ἐνθῇ ρδϑῖ 
1ὴ6 ἀοϑδίγαςιτίοη οὗ Γ6πιβαϊ θη), δηα τα κίησ 
ἃ ΜΆΓΙΓΩ ἰηΐογοϑῖ ἴῃ 411 ἴῃῇ6 ΟΠυτοἢ 65 
ΠΟΙ ογα Θϑιδ 5 ῃ θα τη παῖ σΟΌΠΌΥ. 
0 σδῃηοί Ἰεδα 15 ἴο ΔΩΥ Ῥτθοῖβα ἀδῖε, 
Ὀυϊ ἴζ ϑυ15 ΟὨΪΥ ἴΠο56 δασὶν ἀδγϑ ἤθη ἃ 
Βοποσαῖοη ψ)ὰδ αἷἷϊνα ἴὁ ὑμο ἴῃ6 
ΑΡοϑβ:165 μδά ρίνθη ογαὶ ἰϑδδοῃίηρ οἡ ἴῃ 6 
6 οὗ Ὁμῃπβὶ δπά 15 ἰθϑθοῆῦθ. Α5 ΜῈ 
Ὀίαςα τπ6 ΕΡίβ[1ῖ6 τοι ρταπητηδίϊοδὶ δηά 
ΟἾΠΟΥ σοηϑδιἀθγδίίομβ αἴοσ δηαὰ Ῥοΐοσ, 115 
σοΙροβι[οη τῆσδ 6 δϑβϑίριεά ἴο [ῃ6 
ῬΡεποά Ὀεϊναθῃ α. Ὁ. 65---8ο. 

5. ἘἈΈΓΑΤΙΟΝ ΤΟ ΘΕΟΟΝῸ ΡΕΤΕΒ. 

ΤῊς τοϊδίίοη οὗ 81 1υἀε5 ἘΡΙ 5116 ἴο 
[6 5εςοῃά ἘΡΙ5116 οὗ 81 Ῥεῖοσ. 5 Ὀθθη 
αἰτεδὰγν ἀϊβοιιβδεά δ ἰεηρίῃ ἴῃ τὴς [Ιη- 
ττοἀυσίοη ἴο ([ῃς6 ἰαϊῖεσ Ἐρίβδιϊθ. Βυΐ 11 
ΙΏΔΥ Ὁ6 δάἀάεα ποῖα τηδὶ 1 δ1 Ῥείεσ᾽ 5 
ἘΡιβῖ]α 6 1ῃε ἰαῖοσ σοϊηροβιοη δηᾷ [πε 
ΜΟΙΚ οὗ 5ΒΟΠ16 νΕΓΥ Οἰσνοῦ ᾿πγϊαῖοσ οἵ [ῃδὶ 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΑΡοβίϊε᾽5 5βῖυ]6, 10 15 νΕῚῪ βίγδηρε ἰῃδὶ ἢθ 
ἄταν ἢϊ5 τηδῖθ δ] 50 ἰάυρεῖὶγ ἴσοιῃ 81 [υἀς, 
8 ἘΡί 5116 ψὩ]Οἢ, 85 6 ἤᾶνθ 566, Μιὰς 
διηοηρ ἴῃς σοηϊτονοτίοα ρΡοτγὔοη οἵ ἴδε 
ΘαΥγ ΟΠ τ ϑίδη τ ηρ5. ὙΠΟΓΘΟ τὰ Ὀοϑιάς 
8006 Ῥογίίοηϑβ οὗ ὅῖ [υἀεἷ5 ΕΡΙ5116 σι οῃ 
566) ἴο ρυΐ δὲ Ῥεῖεοιβ ἰδηρυᾶρα ἰηΐο δη 
οδ]εςῖῖνε ἔοπτῃ, δηᾶ 50 ἀδιμοηϑίγαϊς ἴμαὶ 
δὲ ]1υἀὸ νγᾶς ἴῃ6 Ἰδίθσ τυτῖοσ. ἘῸΊ ἐτ- 
δῖηρὶς δὲ Ῥεῖΐδθσ (11. 1) βρβεᾶκς οἵ ἴῇοβε 
Ψὴο ἄδην ἴΠ6 Ιογά ταὶ Ὀουρῆϊ (δεη), 
δηὰ Ὀπηρ ὉΡοη ΤΠοιηβεῖνοβ σιν ἀσβίπις- 
ἄοη. δὲ [86 μανίηρ [ἢ 15, 85 ψὰ δαίϊενε, 
Ὀείοτα ἢιπὶ σίνο5 Δη ἰηϑίδηςα οὗ {16 ἀδ- 
Β:ΓυοΟὴ δὲ ΠΟ 8. Ρεοῖοσ ἢδὰ οὔ γ 
Ἠιηϊοά. Ἐογ ᾿ττηἸδίοῚ ν δέζεσ ἴῃ 6 πηεη- 
[οη οὗ ἴοβ6 ἦ“ψῃο ἄδην οὐὖὖἦ 1, οτὰ σοὰ 
δηά 6515 ΟΠ τισι" ἢ6 ἄοσς ποῖ σοηθπυς 
ἃ5 81 Ῥεῖεοσ ἀϊά, υῖ δα ἐς “1 ν1}} ρυῖ γοῦ 
1ὴ ΤΟΙ ΘΙ γᾶπος δον [ῃδἱ {ΠΕ Ὶ οτὰ μᾶνιηῦ 
βανϑα [Πὰ ρθορὶδ ουὖὲ οὗ ἴῃς ἸδΔηᾷ οὗ Εφγρὶ, 
αἰεγνατας ἀεβισογθα [Πθτὰ ἴμδῖ εἰ εν 
ποῖ, τὴι.5 εἰ! ρ ἢ δϑιζίηρ ΌΥ δὴ 111υϑἰταῦου 
ἴῃς ἀεοιπιοζίοη οὗ [μ6 ππροάϊγ. 

7 5Βῃου!ἃ Ὀ6 ποϊεὰ ἴοο ἴμδὲ ἴτοπι [δὲ 
ΟΧΙ ΘΠΟΥ͂ υηάεγ ΜὨϊοἢ (45 δα 16]]5 05) πε 
ντοῖο, δῖ 746 ψὰβ ἴῃ6 στῆοσα {{κοὶγ ἴὸ 
δάδρί τδίθγαὶς πο ΙΔῪ τοδαγ ἴὸ δὶς 
Παηά. Ης μαᾶ ρΡυτροβεά (νεῖβε 3) ἴ0 
ψτιῖα ἃ ρεπεταὶ Ερ πες σοποογηίηρ “δὲ 
ΟΟΙΊΤΉΟΙ 58 νη, θυ] ατηϊηρ [μι {Πεῖὲ 
νὰ5 πεεὰ ἴοσ ἃ βρϑοῖαὶ δηὰ ἱπιηηεάϊαϊε 
Ἰεϊοσ οὗ ψαζηΐηρ, ἢ6 τα [Παϊ δἵ οπ(ε. 
αὶ ποσὰ παῖυσαὶ ἴδῃ, ᾿ἦ 6 Κηεν δι 
Ῥεῖοτ5 ῥσβαϊοῦνα Ἰθιῖοσ τυτιτθη ἴῃ δηῦοι 
Ῥαϊίοη οὗ νβαῖ γὰβ πον ὈδοΟΠΊΘ 8ῃ δείυαὶ 
ἔαςϊ, ἴῃδὲ δ 5ῃου]ά τᾶκΚα τῆδὶ δηὰ υϑὲ αἱ! 
ἴῃ 1 ψ ΒΊΟΝ κυμοα ἢἷθ ΡύγροΟΞβΘΟ, ΟὨΪΥ φίνης 
ἴο ἴΠ6 ἰδηρυασο 500 ἢ τη οα! ΠοΔΏ ΟΠ 85 ἴ0 
δὲ ἴξ ἴο ἴῃε στάνεσ σμαγδοῖου οὐ ἴῃ6 {πιεθ᾽ 
1 5ῃου]ά αἷϑο θ6 ποορα ἴδαῖ ἴδετε 

ΔΙῸ 5016 ρᾶββαᾶραβ ἰη δὲ [υἀ6 σῃ]οἢ ἰΙοοκ 
{|κ6 δὴ εἰδδογαίϊίΐίοη οἵ ψνμδὶ δ: Ρεῖεγ δα 
Ῥγενι ουϑν ψτίτεπ, ας σδη ϑβοδγοεὶν δὲ 
τπηαετοιοοά 1[ {Π6 σομίτασυ οσάεσ οἱ οοπὶ- 
Ροβιοη 6 τηδϊηϊαϊηθα. Τῆυς δὲ Ῥείεῦ 
(11. 4) 5Ξρθαῖκβ τηθσεὶγ οὗ ἴπ6 δηρεὶς Ὑδεπ 
[Π6Ὺ 5ἰ πηδᾷ, 45 ςαϑὲ ἄονῃ δηὰ ζωόνἶ (τετ 
ρημένους, Α. Ν'΄ τοβοτγνοα) υηΐο ὑυάρτηεηί, 
51 7046 οἰαθοτγαῖθα [15 δηὰ ὈΥ επρἰον- 
ης ἴΠ6 5Ξ4π|6 νοῦῦ ᾿νῖσθ ονὸσ ἴῃ ἢῖ5 56Π’ 
606, Οἷδγβ ὕροῃ ἴπ6 5686 ἴῃ ἃ ΜᾺΥ 
ΜὨοἢ, ἢ ἃ Κπονεᾶσε οὗἩ τδς 7ενῖθι 
[οηάηθϑϑ ἴοσ δυο δη 6515, τὸ οδηποὶ 
Ὀ6ΙΙονα [παῖ ἃ σοργ᾽δὲ (45 βοπὶθ βυρροες 
Θὲ Ῥεῖεσ ἴο ᾶγε θ66η) πουἹὰ πᾶνε ἰδ ]οὶ 
ἴο τερτοάυοθ. Τὸ ποζάς οἵ δὲ [υἀὲ (6) 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΤΌΘΕ. 

816 “ΤῊΣ δηρεὶς ΠΟ. ΖοΖ ποὶ (μὴ τηρή- 
σαντες) ἴΠ6ῚΓ ἤἢτβὲ δϑίδῖθ, Ὀὰϊ Ἰεΐς {ΠΕΙΓ 
μορεῖ δβαδιϊαιίοη, ἢς μαῖῃ ζΖεξέ (τετήρηκεν) 
ἴῃ γε Δ πρ Ὀοπα5 ὉΠ66Γ ἀδΙζη 6855 το 
ἴδε Ἰυάστηεηϊ οὗ [Π6 ρτεδῖ ἀδγ.ἢ 
Ἀπὰ ἴὴ |Κ6 ἸΏΔΠΠΘΓ [ἢ ΔΠΟΙΠΟΥ ρᾶϑβᾶρα 

(2 Ῥεῖ, 11, 12) δῖ Ῥεῖετβ νοσας 5θθπλ [ἢ 6 
5016 σἰαϊθωθηΐ ἴῃ Θχίθηβίοη οὗ ψῃ] οὶ 
δὲ [46 ἢΔς αἰοσνγασας τηδάθβ ἃ τηοβῖ 
Ροιηἰδὰ ἀϊςξ ποῦοη. Ὑνδαῖ βθοπὶς ἴο Ὀ6 
ὨΔΌΓΑΙΥ [ἢ6 ΘΑΙΠ ΘΙ δθηΐθησα 5068 Κ5 οὗ 
ἴ)ε (156 ᾿σδοο 845 “"ογεαΐιισεβ ψιῖδουϊ 
ΤέβϑΟΠ, ΓΏΘΓΕ Δ. 4] ἡδίιγοϑ, [Π]ηρβ ἴοὸ θ6 
ἤκοη Δη4 ἀεβίσογοα, τα]ηρ 1ῃ τηδίζοῦβ 
πἰεῖοοῦ [ΠΟΥ ἅτ ἱρπογδηῖ." Οἡ [ἢ ]5 
δὲ [υἀς ἀνε} }ῖ5 ἀαπὰ Ὀτηρβ ἱπίο βίτοηρ 
(ὐπταϑὶ [86 56 η56 ΨΠΙΟΝ 845 δ8η]Π14]5 
(πΕῪ Πᾶνα ΟΥ̓ παΐυτο, δηὰ {Ποῖ ψδηΐ οὗ 
Κποπίθάσο ἰη [Π036 (πϊηρβ ἀρουΐ ψΏΟΝ 
ἴδεν βρεὰκ ον]. Ηςδ πτιῖοβ (45 81 Ρεῖεσ 
ἰβὰ πττεπ), “ἼΠ656 σαὶ] δὲ ψνῃδίβοανεσ 
ἔπηρϑ [ΠῈῪ ἔποισ ποῖ," δαξ 51 Τπἀδ δοπε 
(οηὔημες “«πὰ ψῆδὶ ἴΠογῪ πλοογφίαπα Ἠλ- 
ἘΠ γ Κα ἴῃς οτεδῖυγες πιπουΐϊ τεάϑοη 
ἴ) ἴπεδα [ἢϊηρβ ἀγα ἔμεν οοττυριοα." [Εἰ 
ἀρρεᾶτς ἴῃ ἴῃ 6 ὨΙρῆδϑε ἄθρτθα ᾿αρσο 8 ]6 
ἰδ [81 Ῥεοῖοσ ἢδὰ Ῥδδϑὴ ἴ86 Ἰδίεσ ττίϊοσ 
δ ποι ]ὰ, ἴῃ ἢἰς ἱπηλίδοη, μανα (αι]δά ἴο 
Ἱέρτοάιοα ἃ ραϑβαρα ὙΠΊΟΝ 15 ΓΤ ΤΊΟΓΕ 
Ῥοιηϊοὰ τῃΔη τῆ 6 Ξε ἴθηοα  ϊοἢ γα μὰν 
ἸῺ ἢ5 οὐγῃ ἘΡΊ 5116. 
ΤΏρβῈ ἅτ ροϊηῖς το ἅτ βρθοίδ!ν 

ΠΟΠΟΕΔΌΪς ἴῃ 9. [4 ε᾽5 ΕΡ 5116, δη ψΠΏ]οῆ 
(δ ιηεὰ ἢ δὲ μᾶ5 Ὀ6θη βαϊὰ ἴῃ [ἢ 6 
ἱπποάυςἤοη ἴο 2 Ῥείϑσ, τηδῖο ἰξ ΤᾺΣ ἸΏΟΓα 
ἱκεὶγ τὲ 8ὲ 1.86 Κπονν ἀπά υξεᾶ 81 
Ῥείεῦς ποῖ, (πλπ ἐμαὶ τμ6 ορροβίϊθ νγᾶβ 
ἴδε ογάοσ ἴῃ χης ἴμ6 ἘΡίβι]65. γαῖα 
πηϊίεῃ, 
Ἐχδηρίος ἃτὲ ποῖ τδηξίηρ ἴῃ ἴῃ ΟἹά 

Τερδπηθης πθοτα πτίϊεῖς ἤᾶνα οορί δα 
αἰδοῖ τοπλ ομ6 ἀποῖπεσ ΟἹ ἴτοτῃ 501Ὼ6 
(ΠΟ βοιτοθ, Οἢ [5. 11. 2-τ-4 ψιῇ 
δῆς, ἵν. τ---3, αἷϑο 70εὶ 1]. τό--- δι ψῖτῃ 
Δπηο 1, 2 δηᾷ ἰχ. 11---1, ἄζα. 

6, ΟΟΝΤΕΝῚΞ ΟΕ ΤῊῈ ΕΡΙΞΤΙΕ. 

Τῆς Ἐρίϑι]α ορθης στ τῆς βα]υϊδιίοη 
δηδ Δῃ Ἰηγοοδίίοη οὗ ἃ Βαβδίπρ οἢ ἴμοβε 
0 πῆοτη 1ἰ ἰ5 αὐ ἀγοββθά (1, 2). 

ἐ ὙΠΙΕΙ ψᾶ5 τηϊη θα ἴο μᾶνε βεηῖ ἃ 
ἰδοῦ ἀφ! ϊηρ μι ἢ (η6 ρθηθγαὶ ἀοοίτίπε5 
(ποῦς τεϊ σίου, δαΐ ἢδ 15 οοπϑβιταϊποα 
ἱ πῆῖς δὲ Ὅῇοβ ἃ βρϑοῖαὶ ἘΕρίβι!β, ἴοσ 

ἰεδοῦεῖ8 ἅγα τίϑεῃ ὉΡ δραίηϑὶ ὙΠΟΠῚ 
δεν ταρσὶ Ὀ6 παγηθὰ (3, 4). 
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Ηδ νου]ὰ μι 5 τοδάθες ἴῃ τηϊηα ἴῃδιὶ 
ΔΙΏΟης ἴΠ6 ΡΘορ]α Ὀγουρῃϊ υρ ἴτοτα Εργρὶ 
[Αἰ 1016 55 σῦθη ψεσα ἰουημα ῇοπὶ σοα ἀεο- 
βίγΓογθα; ὄνϑὴ δῆρεϑβ ἴ[παΐ 5σ'πηθαά (οὰ δας 
Κερὶ ἴῃ Ῥοηᾶς ἴοσγ ᾿πάρτηθηῖ; δηά ἢδ5 
οί τ1ὴ6 ονογίῆσον οὗ [ῃ6 οἱἴ65 οὗ ἴῃ6 
ῬΙΔΙΠ 85 ἃ ΜΔΥΠΙΩΡ (ῸΓ ΔΙ͂ΘΙ {ἰπ|65 16βῖ 
ΠΥ 5μου]ὰ 5ἴη ἴῃ [πὸ σηδῆηθσ. Βυΐῖ.Π6 
[4156 τϑδοῆοῖβ οὗ ο) ἢ 5ρ68Κ8 ἀο 
ΘοΙΏΤΩ Κα ρτοϑβ βἰη5, δηὰ ἄθθρίβο δ]]} 
ΔΌΓΠΟΣ 165, ριντηρ ἴτ6 6 σαὶη ἴο ΠΘΙΓ ΤΏΘΙΘ 
ΔΗ]Π14] ἡδίιγα (5, 10). 

Ο(οπίπυϊηρ 5 ἀδϑορίίοη ἢ οἷ45565 
ἴπε56 οδεηάοες ἢ 5: ΠΉΘΥΒ Κα δίῃ ἀπὰ 
Βαίδατα ἀπ Κογδῆ. ὍΠΟΥ ἃγὰ ἴῃ Ὀ]Θη,- 
565 οἡ ἴδε Ομηϑβιίδη σοτατηπηϊγ, 561: 
βθδκίηρ, πη κίηρ ἰατρα ῬὉσοιγ 865 Ὀὰϊ ἩΠ ἢ 
ὯΟ ῥτοβρθοῖ οὗ ρευίζοσμηδησθ, αἀἰβαρροϊηῖ- 
Ἰης 411 Πορβ, πὰ βῇῃδπηθ 655} 7 ρα Ἰσῃϊηρ 
{ΠΕ οὐσῃ ἄϊβρταοθ. Οἱ ἰῃ65ὲ δηά οὔ [Πεὶγ 
)αάρτηθηῖ ΕΏΟΟΝ ΠΑΒρσορ βιθα (ι 1--τ6). 
Ηδς τυπΠὶ5 ΠΟῪ ἴο Θχῃογίδιου, δηὰ δ1ἀ5 
ἢΙ5 τοδάθυβ σϑι θοῦ ἴἢδξ συ οὶ ΤΟ ΚοῚ5 
Παα θδϑθῃ ἐοσείοϊα ΌὉγ τῃ6 Αροβιίῖθϑ, δηά 
ΠΟΥ [ΠΥ γα ἀρροαγοά, Βυϊ ]εἰ ἴΠπ6 (Δ 11}- 
ἴὰ] Βο]ὰ ἅσῃῃ ἴο ἴῃη6 δηά, ργαγίηρ δηά 
τδιοηρ ἔοσ ἴῃ 6 ΤΏΘτΟΥ οὗ (τβῖ, 17----21:. 

Ηδ ἴδῃ ἴθδοῆθϑ ΠΟΥ͂ ἴο δοῖ τονγασάϑ 
[η6 οθεηάοτς (22, 23), δηά ψ ἢ ἃ βοϊοηη 
Δϑου ρέοη οοποϊ 65. ἢϊ5 Ὀτίοῖ ἰοίζοσ (24, 
25). 

η. ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΣ ΕΝΟΟΗ, ἄζο. 

ὟΝε Κηον ἴδ6 Βοοκ οὗ Εποςἢ ποῦν ΟἿΪΥ 
ἔἴτοσῃ {π6 ΖΕΙΠΙορίς νϑυβίοηβ, σορὶῈ5. οὗ 
ΜΠΙΟἢ ψεσα ὑτουρῃῖς ἔοσὰ ΑΡγϑϑίηϊα ἴο- 
Ματὰς ἴῃῆ6 οπα οὗ ἰαϑῖ θην ὈΥ ἴῃ6 
ἘΑνΘΙΙοσ, Βπιοθ. Αἡ δαϊοη οὗ [1}]5 
{τδῃϑἰαἴίοη, ιοἢ δα Ὀδθη τπηδάθ ἔτοι) ἃ 
ατεοκ νεγϑίοη, γὰ5 ΡῈ] 156 ἃ Ὀγ Ατοὶ- 
ὈΙΒΠΟΡ [ύσοῆςσα ἴῃ 1848, Δηἀ [ἢ6 5816 
οἄἀϊοῦ μαᾶ ρσγθνϊουβὶν ρυ Π5 64 τῆτες 
οἀϊείοηϑβ οὗ ἃ ἰτδηβδίίοη οὗ [6 Βοοῖὶ. Ἰηἴο 
ΕὨρ]ςῃ. Α πηοβδῖ σοπρίεῖα εὐἀϊίοη οὗ 
(ῆς ΖΕΙΒιορὶς ἴοχὶ δηᾶ 150 4 σετηδῃ 
ἰτδηϑδιίοη [Ποσθοῦ ἢανα Ὀδθῃ δηοθ ρυὃὺ- 
᾿Ξ δά δἱ 1,ειρζΖὶρ (851 δηὰ 1853) ὈὉγΥ Ὦσ 
Α. ὨΠΠἸτδηη, δηὰ {Πϊ5 ἰθανος Ππ||Ὲ6 ἴο Ὀ6 
ἀεϑιγοὰ 50 ἔδυ 85 ἴῃε ΖΕΙΠΙΟΡΙς νουβίοῃ ἰ5 
σοηοσοσηθά. 

Βυῖ ἴπ6 ὈοοΐΚκ γὰβ Κηοῃ ἴῃ ἴῃ 6 ΘΑΙΪΥ 
σοηίυσε5 οὗ Ὁ Πβιδηγ, δηα ραβθαροβ 
416 υοῖϊεά ἔτοτῃ ἰζ ἴῃ ἴῃ6 ΟΠΤΟΠΟρταρΡὮΥ 
οὗ Οαδεοσγρίυβ ϑυηςοα!]β, ἃ ΤΟ. ΚΙ5ἢ Ὠ15- 
ἰοτίδῃ ῆΟ ᾿ἰνβὰ δ (οῃβίδη ΟΡ ]6 δὲ [ἢ 6 
οῃά οὗ ἴῃς εἰρμι ἀπά Ὀερίπηϊηρ οὗ ἴΏ6 

ΒΒ2 
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πἰητ οεηΐυγγ. Η5 οχίσαοῖϊβ ΟΙΘ ΤῸ 
ἀουδί τηδάς ἔτοῦλ ἃ ΠΟΡΥ οὗ [6 σοῖκ ἴῃ 
Οτδεῖκ, ἃ5 ψετα ἴῇοθα ὙΠΙΟὮ ΔρΡΘα ἴο 
ἱπάϊοδῖα 4 κηονεάρε οὗ ἴη6 ὈοΟΚ ἴῃ 
Τυαβίίηῃ Μασίγσε δῃὰ Απαδίοϊυ5, δηα τῆς 
αυοίδίίοηβ ἴῃ ΟἸδτηθη5 ΑἸοχαπάσηυβ δηά 
Οτίρθη, δηὰ ἱπ (ἢ6 Τεβίαιηθηῖς οὗ [ἢ 8 
τγοῖνα Ῥδίπδγοῃβ. [{ ΤΩδῪ 4150 ψ ἢ πηοϑβὶ 
ῬΓΟΡΔΡΙ ΠΥ Ὀ6 ἀϑϑυτηθα τπαΐ 1ξ ᾿γὰ5 ἴτοπὶ 
ἃ σταὶς νουβίοη πὶ Του ]ΠἸΔη δηᾶ Αὐ- 
συβίίηθα ἄτεν {πεῖ Κηπονεᾶρο. 1 15, 
Βονγανοσ, τηοϑῖ Πκοὶγ ἢδι ἴῃς οὐ ρΡΊΠΔ] γᾶ 5 
1η 8016 ἀϊαϊεςς οὗ Ηδῦτον, ἡυπαρίηρ ἔγουα 
τὴ6 Ὡδηγε5 σίνθη ἴο ἴη6 δῆρθὶβ δῃηά [6 
νἱηά5, απ νὰ να ονιάθησα (δῖ ἃ σοῦ 
Κηον 85 ἴπΠ6 ΒοοΙς οὗ Εποςΐ τγᾶ5 ἴῃ τ1568 
διηοὴρ ἴῃ [ενν8 ἄοψη ἴο ἃ 1αῖο ἀδίδ ἴῃ ἴῃ 6 
ΟὨτιϑῦδη οτὰ, τπουρῇ ἱξ 15 ποῖ ποῦ ἴο Ὀ6 
ἔουπά. ὙΠῈ Βοοῖς οὗ ἙἘποςοΐ 15 ἔτε- 
αυΘΠΕΥ δυάδα το ἴῃ ἴπε Ζομδᾶτσ, δπὰ 1 
σὲ ΤΟΙ] Δ βὰγ8 (2) 6 ὠρύξε ζεηι. 3), 
σΟΏΟΘΙΏΙηρ 15 τα]θοῦοη ΟΥ̓ ἴπ6 68 
Ὀοοδῦ56 1ἴ 5ρακα οἵ Ὁ γιβί, θ6 δάτηϊποα, 
ἴπ6 ἀὔϑβοῃοα οὗ 4]} Ὠοῦςεξ οὗἉ 1ξ ἴῃ δαυοῦ 
7ον ϑἢ ϊοσαΐυσα βθεῖιβ ἴο δα δοοουηίοα 
ἴουγ. ΤὨΘ 5γ]6 οὗ [6 σψβοϊ]α Ῥοοκ Ὠον- 
ανοῦ 5 ἴμαὶ οἵ ἴπ6 [6π]5ἢ Ἡτθηρβ οὗ ἃ 
ἀδία δρουῦ ἴ6 ἴθ οὗ ἴῃς (μΠΞδη 
Θ.δ. 

Ἑτοὰ δ αΐονοσ αυδτίοιβ ἴ6 Ὑτὶζοῦ 
ξαϊπογεά ἢ15 σηδίθσα]β ἴΠ6Ὺ 816 8}} υηρ 
ΟΠ ΟΠ6 5:πἰηρ, δηά [ἢ]5 βίδῃρϑβ ἴῃ 6 ὈΟΟΚ, 
Ἔνθ 8ἃ5 ΜῈ πᾶνα ἱΐ, ὙΠ ὉΏΠῪ 1ἴη 1ἴ8 
ςοτηροβιτίοη, δηὰ [μ6 ορΙπίοη οὗ 5 θηϊβ 
ΠΟΥ͂ πηοϑῖ ΘΘΠΘΓΑΙΙΥ ᾿ΠΟ]1η65 ἴο οΐδοα 118 
ἀδία βοῃβ βῃοτῖ ἘΠῚ6 ῥγενῖοιβ ἴο ἴῃ6 
Ομ ϑίδη οτὰ. 8ὅὃ0 [δῖ 81 [υἀε᾽5 ψογὰβ 
ΤΊΔΥ ΥΕΙΥ͂ Ὑ6]1 πᾶνε θδθὴ ἃ αυοίδιτοη 
ῬΙΌΡΕΙ. 

ἘῸΥ ἃ [1] δοοουηὶ οἵ τἢ6 ὍοοϊΚ τς 
ΤΟΔΩΟΥ τλυϑὲ σοηϑυ ὈΠΠἸπ]ΔηπἾ5. “ΓἸΌΘΥ 
Ἡδηοςΐ, 185ο, δηὰ “ ἀλ5 Βυςἢ! ΗδηοΟὶ,;᾽ 
18:2. Μυοῇ δ ΠΟΘΙ ἹΠΙΟΥτΏΔΙΟ ΤΏΔΥ 
Ὅς ραϊποτεά οομῃοοσγηΐηρ ἴἢ6 τ ὮΟΪ6 σοη- 
τοηῖ5 οὗ ἴὴ6 Ὀοοϊκς οτλ γ᾽ γνεβίοοι 8 
διίίο δ ἢ ἴῃ6 “ΠΙΟΠΟΠΔΙΥ οὗ ἴμ6 ΒΙΌ]6.᾽ 

[πὶ ἴῃ6 ποῖδβ8 ου [ἢ]5 ΕἸΡΙ5Ξ6 δηθὰ 2ηά 
Ῥοίασ σθητοη δ85 450 Ὀδθὴ τηδᾶθ οὗ 
τῆς Ζοθαῦ ἀπά 7αἸκυὶ ἃ5 δυϊμοσ65 ἴῃ 
76 15} ᾿τογαΐαγο, 1 βεαης τπογοίοσε ἀθ6- 
βίγαἷα ἴο δὰ ἃ ἔενν σψογὰβ. δϑουϊΐϊ ἴῃ6 
οδαγδοῖοσ δηὰ ἀδίβ οὗ ἴἴδϑε σψοσκϑ', 

ΤΊ Ξβουϊὰ πανα εἶς Ὁη8 016 ἴο βρεῖς οὗ ἴπ6ξ6 
᾿ διηροτίδηϊ ὈΟΟΪΒ 85 ἴΠ6Υ ἄσϑοσνε, μ8α 1 ἠοῖ ὈδδΏ 

αἰάφά ἴῃ ΤΩΥ ἐπαυΐτίεβ ὉΥ ἴῃς ᾿εατγηΐηρ ἀπὰ Κἰηά- 
Ὧ 655 οὗ ΤΥ τεπὰ ἴῃς ΕΠπν. τ ΘΟΛΙΠ]δτ. ΘΖΙΠΘΘΒΥ, 
Κολάοσ ἰῃ Καυίηϊς δηὰ Ταϊπγαάϊς ἰῃ τδ6 Τ)ηϊ- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΑΙΠουρῇ ἠὲ Ζολαγ Ὀεδοασῶθ ἄτει 
Κηοσῃ ἴῃ ΕἼΤΟΡΘ τὨσουρἢ [6 71ον8 ἴῃ 
ϑραίῃ ἰῇ ἴπ6 σι σεν, γεῖ ἢ ἴα 
ΘΧΟΘΡΌΟΙΒ οὗ (4) δοσὴδ ρογίίοῃβ ὈΥ͂ ὩΊΟἢ 
[Π)6 τηδίη ποσΐς 15 συστουηαοα, αμαᾶ Γῆ 
οδὴ νοις αἰ ΠσαΠΥ 6 ἀπ ροηοά 
δηὰ 5βονογθα ἴτοτη [6 οὔ ρίηδ)] σοΟσΏΡΟΚΕ- 
ἄοη, δηὰ (δὴ) βοηαὲ ἱηίετροϊδῖοῶβ ὈΥ͂ 
ὙΏΙΟΝ 1ἴ 15 Ποτα δηά πεσε ἀϊδῆσυγχεα δηά 
ἀατηαροά, ἢ 15. ἃ ψοτῦκ, αἵ ἴδς δεῖ, οὗ 
ἴῃς 5ιχίῃ ΟΥ βενθηϊῃ σΕηΟΥ οὗ ΟἿΥ εσᾶ. 
ΤῊΝ 15 ργσονεὰ (1) ὉΥ ἴῃ8 Ἵματγδϑοῖεσ οἵ 
[Ὡς ἰδηριαρε οὗ ἴἢ6 οἹάεσ ρογίος, δηὰ 
(2) ὈΥ ἴμ6 Ἄσοπῃίοδηῖϊβ ψὨϊοῆ σεῦ αὐττεπὶ 
ἴῃ Ῥαϊεσπα δηά Βαρυίοηϊα Ὀεΐοσε δηὰ 
ἂαὲ τὴ6. ἀαΐα )υ5ῖ τηρηποηρᾶ, ὙΠ ἴδη- 
ξύυαρο 5ῆεν ἴῃδὶ [Π6 ψοσκ ψὰ5 σοστηροβεᾶ 
ἴῃ Ῥα]οϑῦπο, δηά 5ιςἢ Ὀεΐηρ [86 σϑ56 πὸ 
οδῃ υῃάοιβίαπα ΨΥ 1 τὰς ποῖ Ὀσουρῆϊς 
ἴο Ευτορα δἵ 8η δδυ!οῦ ἀδῖθ, ἔσοτα ἴῃς 
βίαϊεσηθης (Τ. 7. “ϑυπῃθατγη, 111. 9 [εἅ. 
ῬΤΙΠΟΘΡΒ5 11]. τοῦ ΜΠ εγα 1ἴ 15 ἑοσθι ἀδη ἴο 
ΟΔΙΤΥ͂ ὈΟΟΚ5 ὈοΟΪοηρΊηρ ἴο ῬΑΪΘΞΈΣ 6 ὑηῖοὸ 
ὈΪΐδοος “ ψιτους ἴη6 ἰαηά. ΤὮδ Ζοβας 
γγὰ5 Π0 ἀουδί βοηΐ ὈῪ Νοϊιηδηϊαῖσς (βοτ. 
126) ἴο 5 50ῃ δπηᾶ ἴο ἢϊ5 ἀἰξεῖρῖος ἴῃ 
ΘρΡΔΙῺ οὐ ἴΠ6 ῬΤΠΠΟΙΡΙῈ (οἷξ τηοπΈϊοηρὰ ἴῃ 
7ο 5 ἢ ᾿τογαΐυτα ἴῃ οχρδηδτίουλ οὐ ΡῬς. 
ΟΧΙΧ, 126), [ῃδϊ ΟἿΘ ΤΏΔΥ Οὐ οεσίδϊῃ ος- 
ΟΑΘΙΟῺ5 Ὀτοὰῖκ ἴῃ 1,νν, δ ἔδὸ ποη- 
Οὔβογνδηῆοα ἴπογοοῦ 185 115 θεϑὲ ξΞΌρροι. 
(ΟΕ Τ. Β. “Μοηδοποίῃ,᾽ οο ἃ, ἰδϑὶ 116, δπὰ 
“Βεσδοβοίῃ, 623 84) ἘΔΌΡΙ Θῃϊθοη Ὀδη 
7οοδδὶ τὰς ἴπ6 δυΐμοσ οὗ ἴπ6 Ζοβᾶι, ἴῃ 
[(ὴ6 5αὴθ 56η56 ἴῃαῖ ἘΔΌΡΙ ΤΠ οςμδηδη 
ψὰ5 ἴῃ6 δυῖδοσ οὗ ἴῃς Ταϊμηα 76 σιι5}}2]- 
ΤΩΪ, ὁ.6. Ὧ6 ραν ἴπ6 ἔτθε ᾿ρυϊςο ἴο ἴδε 
σοτῃροβιτου οὗ ἴπ6 Ῥοοϊκ, ουρ Ὦ Σΐ πὰς 
Ὧ0 ἀουδὶ ποῖ δηϊΞῃθα ἴοσ βοπῖα πυυάτοις 
οὗ γεδτβ αἴϊτοσ ἢϊ5 ὕτ6. Ἐχοθρὶ ΟΥ̓ ϑοῖηβ 
7εν5 ἴῃ Ζοπδσ ἢδς ποῖ ὕθθῃ τυ ςἢ Ξευάϊεὰ 
οὐ οἰγουϊαϊεα Ὀεοδιι56 ἴο ἰτδηϑὶδίθ 1ξ τ οτοὶῦ 
(Βονγανοῦ σοττο Εγ τἢδῖ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀ01}6) ἱς ἴο 
δι οςΘ6α ἴῃ σταϑρίηρ ΟὨΪΥ ἃ ΘΙ συ τηοῖ- 
56] ; Ὀυϊ ἴο τοδᾶ ἴὴ6 θοοΚκ σι [δ σοπ»- 
ΤΩ ὨΪ5 οὗ ἃ Ἰϑδοῦοσ ῆὴΟ ἢδ5 ροβϑθϑβίοῃ οἵ 
[6 ἰδ ϊθοηαδὶ οχρίδηδίίοης 15 ἃ βιυὰγ 
ΜΏΙΟΝ ΟΡ ἢ5 ὉΡ αυο5οη 5 οὗ ΡΠΟΞΟΡΆΥ, 
δηὰ ροβοδὶ τπουρμίβ οὗ ἴ06 σγαμπάεοι 
σδαγδοῖογ. 

7Ζἅε γαίξωξ (π ϊοἢ ἃς 115 Ὡλτὴδ ᾿σωρ]ιας 
5. ἃ οοἸἸδοϊίοη πηδᾶθ ἴτοῦλ ὑγευϊουϑῖγ εχ- 
ϑηρ, τλαῖοσία]β, δηἃ τ ΒΊΟΣ 15 ποῖ [6 ΟἿΪΥ 

ψοσϑῖ Ὁ οὗ τ αιηθΠαεε, ΤΑΥ͂ ΟὈ]ραϊΐοης ἴο ἩΒοαὶ 
ἱη 115 δῃηἃ ΤΩΔῺΥ οἴδεῦ τηδίζεῦϑ τ σὶνεβ τὴ τους ἢ 
Ῥίεάϑυσγε Βεσα ἴο δοκηονίςαρε. 
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οο]οοοη Ἡνϑο ἢ θοδτβ [ἢ]5 ΠΔΙῚ6) γγ5 ἴῸΣ 
ἃ ἰος ὥσῃς Ἰοοκεά ὕροῦ 45 ἴῃς σψόοσκ οὗ 
ἃ σεσσαδῃ ἘΔΌΙ οὗ ἴδε τ: 41 ΟΥὉ 11} σοη- 

. [τ [5 πον Κπονῃ ἴο μᾶνε Ὀδεῃ 
οομρϊεϊδα 1η ἴδ6 ποτ οὗ Ετάποα ἴῃ ἴῃ 6 
αἴ ΟΟΠΓΌΤΥ, δηὰ ἴῃε στθαῖοσ ροσίοῃ οὗ 
1 οοηῃίοπίβ (45 βερδασζδαῖε ρασίβ οἵ δδυιεῦ 
ἱποσαῖασε) 45 Ὀςδῶ τταοοα Ὀδοὶς ἴο ἴδς 

Βἰχίἢ σεπίυν Α.Ὁ. δἱ ἴῃ6 νεῖν ἰδίδβι, 
ὙὮ116 5οῦλῈ ῬΙΘ 65 σοῦ ὕδοῖ ἴο ἃ ἀδίε 
Ὀείοτε [86 ΟΠ ΞΔ: οἴὰ. 
ὙΠ τερατὰ ἴο ἴῃ6 ηυσρδίοη ὙΠοῖΠΟΣ 

πε Ἐρίδ]6 νὰ νυ τἜη ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΥ ἰῃ 
ἩδρΡτον, δὶ 848 Ὀδοη βαϊὰ ἴῃ ἴθ [Ιἡ- 
ττοἀυσοη ἴο 2πἀ Ῥεῖδθσ δρρ 165 Ἐαῦδ!} Υ 
ἴο ἴα ρῥταϑθηΐ ΕΡ! 5116. 



ΤΗΕ ΟΕΝΕΚΑΙ, ἘΡΙΘΤΙΚΕ 

ΟΕ 

ΤΌΘ Ε. 

ἢ ἐχλονίσίλ ἕλον ἐο δὲ εογηείαρ ἐπε ἐλε 2γογ2:- 
“οη οὐ ἐδ μαἰἐΔ. 4 αὐ ἑεαελεγς αγε εγεῤέ 
ἐκ ἰο τεάύμες ἑλενε: 207 τύλοτέ ἀαν»κπμραδίς αρε- 
ἐγέμε αμπαᾶ »μαρμεῦς λογγίὀέο ῥερπίσλνεερ ἐς 
2»γεραγεά : 10 τυλέγεας {Δὲ ροαΐγν, ὁγ ἀξ ἀτεἰε(- 
απο οὗ ἐἀε οῖν ρέγε, ἀπά γαγνενς ο Οοά, 
»α»}ν εγεένέγε, απαἱ ργοιῖν ἐπε ργαξε, σμαά ζεεῤ 
ἡἀερισείυε:, απαὶ γεεοτε οἵλενε: σε οὗ {9 ΣΤῈΣ 
οὔ τἄσσε ἐδεεῖτε:. 

1. δυάδα. ΤΉΪ5 15 (ῃς Οτεοῖ ἔογπιὶ οἵ ἔδο 
Ὠδηῖα νυ ἢ ΔηΟΙΘΠΕΠΥ Ὀοϊοηγοὰ ἴο [υἀδῇ {πὸ 
δοὴ οὗ ἰαςοῦ. [1 ννὰβ ψπίοη ἴῃ Ηδοῦτον 
ΠΣ, ἰῃ ὨΙΟἢ ἔοστῃ ἀγὸ ἔουηά 411 ἔπε ἔουτγ 
Ἰεϊϊεῖς οὐ ἴπῸ βδογρὰ πάπα οὗ Οοὰ ΠῚΠΝ. 
7]ουνϑι σοπιπιεηϊδίοιβ κἰδλία (πὶ (ἢ5 νγᾶ5 ἃ 
Ρτορδεῖις 1ηςπιαίίοη οὗ ἴῃ6 διΐυτο βίουυ οὗ 
ἴδε το οὗ [ἀλῃ. [π ἰδίεσ {Ππ|65 {πὸ [εὐν 5 ἢ 
ΤΟνΟη 6. ἔοσῦ ἴδε Τείγαρταπιπιδίοη σδυϑοά 
πο ἴο πιοῦ Υ ἴῃς οΥρῖπαὶ οὐ πορταρὮΥ οὗ 
[6 παπιὸ [ἀδλῇ, δηά {ΠΥ ψυγοῖο 1 (1) δὲ ΠΝ, 
(2) ἴβοὺ ἀγορρϑά (Π6 ἢγβὶ Π, στρ 81), οὗ 
νυ Ὠῖςἢ (πὸ Οτρεὶς Ἰούδας 18 ἴΠε γορτγοϑοπίδενο. 
[τ ννᾶβ5 παίυ γα Υ ΥΕΓΥ͂ σοιησηοπ, δηά 5 ὈΟΓΠΘ 
ὉΥ 51χ οἴπογ ρεΐβοῃβ ἰπ ἴμε Ν. Τὶ. Ὀθεϑιάθ [δε 
Ὑτΐογ οὗ {π|5 ΕΡΙ 5116. 

8 “εγυαπὶ 97) ὕσς Οδνῖ, ὙΤῆο ψογὰ “6γ- 
στᾶπὲὶ (ἸΊΟΓΕ ΘΧΑΟΕΥ δοπάςεγυαπ) ὯΔ5 50Π16- 
Εἰπ|65 ἃ σεϑίςῖθα, ϑου)θίπΊθ5 ἃ ὉΙΟΘΥ 5656, 
ἴῃ ἴῃς Νὸν Τεβίδπηθηϊ. ἴῃ ἴδ ψ]άοΣ 5θηθ0 
411 ἴῃς ΔΙῚ] ΤΔΥ Ὀ6 οδ]] οὐ βϑεγνδηΐς οὗ 
Ομῆβί (οἷ, τ Τογ. νἱϊ. 22; Ερἢ. υἱ, 6, ἄζς.), 
διιΐξ οη ἴδε οἴ πεσ μαπὰ ἴποϑθθ ἀγὸ δρθο δ! 50 
οδ θὰ ννῆο ἀονοίεα {πεὶγ ᾿νθὸ5 ἴο [6 ργεδοῆ- 
ἴὴξς οὗ ἴῃε (ὐοβθρεὶ δπὰ [πε βργοδὰ οὗ Ο γϑί 5 
Οδυτοῆ. ὙΠ Ἰαϊίοσ 15 (86 πιδαπίης οἵ ἴδῈ 
νογά δΒοτα (ςἶ σοπι. 1. σ᾿; ΗΠ]. 1. α5 [4π|65 
ἷἱ, 1). 

ο ἐῤέρι δαὶ γε εαἰϊά, Ὀθϊονγθᾶ 1π Οοά 
δὲ αιίδεγ, απάὰ Ἰοὺ ἴοσ σι Οδγμ. ΤὨΡ 
ΕΟ τ ϑιϊδη5 ἔογ βοτὰ ἴΠῸ ΕΡΙ5:}|5 ννγὰβ νυτιτἴεη 
ΟΕ πο ἀοιδὲ ἴποθεὲ ἰο ψνῇοτι (ἢ ἀσϑςτί 
(ἰἴοη οἵ ἔπε νυτζοῦ 48 ὁ" Ὀγοΐμεσ οὗἨ [4π|65" 
νγὰ5 50 Ποϊοηξΐ ἔοσγ ἢὶ5 Ἰἀδηςπβοδίίοη. ὍΠΟΥ 
ψεΓ ἱπογοίογο, ᾿π 411} ᾿κο  ποοά, πο Οἢγὶ5- 
[ἰδὰῃ5 ἴῃ Ῥα]οϑίπα ἀπιοῦρ ννβοσῃ ἴῃ Ὀίϑῃορ 
οὗ [Θγιβαῖθπὶ ννουϊά δὲ νεῖ] Κποντι, δηά 
νυν ῆοθο πᾶ ψουϊά Ὀ6 [Π6 ννεῖρ μειεϑὲ ᾿ηῖτο- 
ἀυςοη ἢ νὩ]ο ἢ δὴ Ἐρίσῖ]ο σου] ςοπ,- 
τεηςΘ μεθ οοηνοσίβ ἀτὸ εαὐξρά ἴῃ 1ἴΠ6 54Π|6 
ΤΆΔΠΠΟΓ ἃ5 δῖ 0] βδρθᾶκβ οὔ ἴῃς Ἀοπίδη 
Ομπβίδηβ (Ά ὁπ]. 1. 7) 45 “ ςδδϑά ἴο Ὀ6 βδιηῖβ," 
δηά [50 ἴο ἴπθὸ Οουγπ δηβ5 (1 ΟΟΥ. 1. 2) ἴῃ 

ὍΔΕ, τῆς βεγνδηῖ οὗ [εϑὺ5 (γιβῖ, 
ἀπά Ὀγοῖμεγ οὗ λπιεβ. ἴο τῆεπὶ 

τηδῖ δγὸ βδηςτι δά ὃν (σοὰ τε Ἐδιδετ, 
Δπὰ ρῥγεβδεγνεά ἴῃ |εβιι ΟἾγίβῖ, ἀπά 
οΔ]16ἀ : 

2 Μετῖοὺ υπῖο γοιι, ἀπά ρεᾶςε, ἀπά 
Ιονε, ὃς πλυ τ ρ εἀ. 

1|κὸ τοπῃ5, (ποι ἢ τη {πε ἰδίου σᾶϑ6 ἢς ἱπιπιὸ- 
ἀϊδίου ῥγοςθθάϑβ ἴο γεῦιῖκο ἴποπὶ ἕον ἰμεῖγ υπ- 
ΠΟΙΥ ἀϊνίϑίοη. ὙΤἬΉΘΥ ᾶτὸ τευ θεῖϑ οὗ ἴδε υἱϑῖδὶε 
ΟΒυγοῖ οὗ ΠΟ τῖβέ, ἴῃ τμδὲ (ΠΥ Βᾶνὸ δοοεριοὶ 
1Π6 σΔ]Πς οὗ Οοά, πὰ 50 αἵ δάάρὰ υὐῖο 
ἴποϑ6 (πδί ἄγε ἴῃ ἔπε νΑΥ οὗἉ βαϊνδίίοη (Αςίϑ "ὶ. 
47). Α5 8ῃ εχρδηβίοῃ οὔ ἴδε πιεδηίῃρ οἱ 
ες ᾿4}16ἀ " 1πῸ τοῦ δά 5 ἴ1ῃ6 ἀσβηϊηρ οἰδυθὸ 
νΥἰς ἢ ἐοϊΐον : δείουεά ἐπ Οοά, ὅτε. 

ΎΠΟῈ τοδάϊηρ δείουεά ἰ5 ἴο ὃς ρτείειτεί, 
δαυϊὴρ τηοϑὲ σιρροσῖ ἔγοπη Μ55., νυ δ1Π|Ὲ “από 
ἐὐῥεά (85 ἀρ} ΒΟΘ5 ἴο δᾶνα Ὀδοη δάορίαὶ 
Ὀδοδυδοὸ ἰο55 ἀπ ἤςσυϊΈ ἴο σοηποεῖ ν ἢ 186 ργὸ 
Ῥοϑβι(οὴ )π. Βείουεά ἐπ Οοά νν δ ἴῃ Τοπηεί- 
(ἰὴ ἢ εαὐρά ἱπιρ] 165 πλοϑὲ παίυγα ΠΥ ποθ 
ἴο ψνῇοπι Οοὐἶδβ ἴονθ ἢ45 Ὀδεπ 5μόονγῃ ἴῃ {ΠΕ 
(Δ]] υπΐο ἴῃς Κἰηράοπι οἵ ΗϊΞ ϑοη. 80, νυ 
ἢ ἃ ἀϊβογοηξ ργεροϑοη (2 Τμ655 ᾿. 13} 
“ Βτοίγεη δεϊονεοὰ οὗὨ ἴῃ6 1 οτὰ." Ηδετε Ἰοτὲ 
ἰονγαγὰβ Ηἰβ οδι]ϑὰ οὔθβ ἰ5 βροΐζθῃ οὗ 25 ὃ 
ξεεϊηρ νυν ἰς ἢ ἀννε!!]5 ἰῃ Οοά ἴμ6 Εδίμετ, δϑὰ 
850 ἴπ6 ρτθροϑίτοη μᾶ5 ἴῃς ἔογος οὐ “1ὴ γοϑρεζΐ 
οἵ, [Ιη {ποὶγ τοϊδείοη ἰο Οοά Ἐδβογ ἃγὲ ὃΣ 
Ἰονοὰ, δαπὰ ὉΥ Οοά «ἷϑο ἂῖὲ ἴδεν Κερὶ οἵ 
]εθι5 σῃτῖσε. ὙΠ Κοορίης ἔπε 1 ,οτὰ Ηϊα» 
56} ροπουιθὰ ἔογ Ηἰ5 ἀϊδοῖρ]εβ συ Ὡιε οα 
οατίῃ, ἀπά ἤθη πὸ {ἰπ|ὸ οὗ Ηἰ5 ἀεραπιε 
ἄτενν πἰρὴ δα σοτητηοὰ {Πεπὶ Ὁ. Η]5 ργτα 
ἴο δ6 Κορί Όγ (86 Εδίδοσ ({ὁμπ ΧΥΪΙΙΙ, 12} 
δηὰ {ποῖγ Κεορίπς ἰ5 ἴο δὲ ἔτοαι εὐ. Οἱ 
ϑῦςἢ δὲ Ῥδὺϊ ργᾶγβ (1 Ἴεββ. ν. 23), “ ΜΙ 
γους γΏο]6 βρίγιξ ἂπά τοὺ! δπὰ δοὰγ δὲ 
Ργεβοσνοὰ ὈΪ]απηθὶθθα πίο ἴπ6 Τοπληρ οὗ Οἱ 
Ἰιογτὰ [6505 μι.) ΔΜ Βοποθ νχὸ οοηςίυς 
ἀπαὶ τπ6 ἀδίίνε οὐ οὐγ ἴοχὶ ἰ5 ποῖ υϑοὶ οἱ 
ΕἸ γιϑὶ 85 ἴΠ6 ἀρϑηΐ ἴῃ ἴῃ ῥγεβοσυδίίϊοπ, ὃυΐ 
Ὀεδὶ τοηάογοά ζὸς ὕει Οργίη. ὙΠὲ Α.Υ. 
1:45 οαγτίθά οὐ ἴῃς ῥγοροϑιου ἐπ ἔτοιι τ 
ῬΓΕΥΙΟΙΙ5 οἶδιυι86. 

2. ὙΠ ρῥγάσοσ ψΠ ΠΟ ἢ πο βδ᾽υΐλθοῦ 
οἴοβοβ 15 ζηυοἢ ἴἰκὸ ἴοθο ἰῃ [86 ἵἴννο Ἐριϑι 5 
οἵ δὲ Ρεῖεσ. Τδδ υ86 οὗ [86 νεγῦ δὲ νεμ 



γ. 3, 4] 

4 Βεϊονεα, ψῆεη 1 ρᾶνε ἃ] ἀ}]1- 
δεῆςε ἴο τνγῖϊε ὑπο γου οὗ ἴῃς Πσοπι- 
πιοη βλἰνδίίομ, ἰξ νγῶ8 πεθάξι! ἔοσ πιεὲ 
ἴο Ψῆϊε ὑπο γοιι, ληά Ἂχἤογι γόοις 
τιδὲ γε 5ῃοι)]ὰ δλγηθβο σοηϊεπα (ογ 

Ἰς ταῖοσ Ατάπιδῖς ἵδη Οτοοῖς (ςἔ. ΠΏ Δη. ἵν. χα: 
δὰ ἴδ ποῖθ οῃ σἔ Ῥεῖ. '. 2). Α.5 ἴῃ ἴΠ6 βοπιθ- 
ΜΠ Δι ΘΠ Υ ἔοστῃ5 (1 ΤΊπι. ἷ. 2: 2 ΤΊΠΊ. 1. 2: 
Τί . 4). [6 Ῥγάαγεῦ ἰ5 ποῖ ἴῃδϊ ΤΠΕΤΟΥ δηά 
ΡεᾶζῈ δὴ ἰονα ΤΔΥ ὃδ πιογε δοιιηάδηϊ ἀπιοην 
1βοπιθοῖνος ἰουνασὰ οπδ ἀποίΐδοσ, ὃυῖ τἴῃδΔί Οσοά 
ΤΔΥ͂ Δυὸ Δ ΕΥ̓ Ὀεσῖονν ὑροη ἴποπὶ ἴποβε γῆ 5 
ἤοπι ΗἸπιϑο]ῖ. [Ἃπ [06 Ῥαϑῖοσγαὶ Ἐρίϑι]οβ [Πς 
πογάς “το Οαοὐ {δὲ Ἐδίποῦ " ἅτὲ δά ἀδὰ ἴῃ 
ΘΟ ἈΓΑΥΟΥ͂. 

8. Μείουεά͵ ψἘ8110 Σ δ κινῖπκ αἱ 
ἀϊεπος ἰὸ αὐγεϊξ μρι20 γομ 97 ΟἿΣ εονγι»γιοη “αἱ- 
ταϊοη, 1 886 ΘΟΟπδΊΣδΙ "θα 10 «ὑγ μΠ1Ὸ 
νυ, απά ἐχῥογί γοῖμ 10 εοπίεπα ἐαγηϑε ν 70 ἐδ 
᾿μμὸ «υὐδδεῦ «υἂ οπεξ ἴοσ 81] ἀείνυεγεά 1ο ἐῤὲε 
“απ. ῬἘτοτὴ ἴπ6ϑε νογβ νὰ βαῖίμπεσ ἴμδὲ δῖ 
7υάο δὰ ἰπ πη ϑοπλθ ἰᾶσροσ δηά πιοῦὸ ζεπο- 
ΓΑ δλάάγεθς οὐ 186 ϑαϊνδίίοῃ ντουρῆΐ ἔοσ 4}] 
ρη ΌΥ ΟἸ σι '5 ἀοαῖῃ, Ὀυὲ οἰτουπιδίδηςες 
ἰοτοθὰ Ὠϊπὶ ἴο ΙΔΥ δϑιάς (δὶ ἢγβί ρυγροϑθο δηά 
ἴο β:ηἀ ἃ ὑτιεῖ ἰεεῖοσ τοϊδίϊνο ἴο ἴῃοβα στηδί(ογβ 
ου ΜΕςἢ νναηηρ ϑεεπηεὰ δ ἴΠ6 πιοπηεηΐ ἴο 
ὃδ πιοξῖ ποοάθὰ, Ὁ μαϊ οἰγουπιδίδησοβς σοπὴ- 
Ρεϊϊοὰ δπὶ ἰο {Π15 σουγϑο νγο σδη ραῖποῦ ἔγοπι 
ἴδκ σοηϊξηΐ5 οὗ δί5 ἰεξίεσ. Ηδ 5665 {δαὶ {Π6 
Ρορῃδῆς ψνογάβ βροκθὴ ΟΥ δὲ Ῥεΐεγ δροιυΐ 
βῖϑε ἰδᾶςῃεσβ δηὰ ἐΠεὶγ ἢθγεί)ςδὶ Ἰοβϑοῃϑ (2 Ρεί. 
ἱ. 1) ἢᾶνὸ γοςεῖνοα ἰμοὶς τυ] Β᾽ πιθηΐ, δηά ποῖ 
ΟὨΪΥ 50, δυῖ Ποτγοῖῖσδὶ τθδοπίηρα δᾶνὸ γεβυ] θὰ 
ἸΏ ςοττυρί ῥγδοῖίςθ, δηὰ [ἢ]5 9 4}15 ἔοι ἢ ἢ 5 
ἱπηρασϑιοηδὰ Ἰοῖῖοτ. Ηἰ5 ἰάηρυᾶρο 15. 411 ἀϊ- 
τεγίδά ἀραίηϑσί ἴῃ 5: η:}} δοίπι. οὗὁἨ ἁ ἴποϑε 
ἀξδιηδὲ ΠΟΙ ἢ6 ρῖνεβ ἢϊ5 νυασγπίηρθ. ὙΠΕῪ 
ἅτ Ἰκεπίίου5, ἰπϑυοτάϊπαΐο, σοθ ] Ιου, 5ἰη- 
Παῖς 'ἰκὸ Οδίῃ δηὰ Βαίδαπὶ ἀπά Κογδῖὶ, (ΠΟΥ 
ἰοἴϊονν τμεῖν οὐντι 1155 ἀηὰ δᾶνὸ ποῖ πὸ ϑρ! τίϊ. 
᾿ξ πᾶν Εἰ] Πᾶν θθοη ὑπάρσ δυσὶ οἰγουτης 
ϑίληζεβ ἴμδὲ (6 ποτα ἜΠΕΑ ψνοσκ οὗ δῃ 
Ἐρίδιϊα τ μῖς ἢ ἀθαϊὲ νι πὸ σγεαῖ ἔγαῖ85 διὰ 
ῬΠΠΟΙΡΙε5. οὐ 18 ΟἸ γίβιίδῃ τοὶ ρίοη 5ῃμου ά 
ὅτε Βθθῃ ἰδίὰ δϑςῖἀθ, δηὰ ρεγθαρβ πενεσ δραίῃ 
υπα, ῃοη ἴῃ6 νοῦ δᾶνν Δη ἱπηπιοαϊδίο 
ποδὰ ργεθοηϊοὰ ἴο Ὠίπι, ἀπά οπα νυν ἢ οΑ]]οὰ 
ἰοτ δἰ μρρε: δάνίοο δηά οχῃοτίδίϊοη. ὍΤὴὲ 
ἀΟΓΩΚ σρυΐπρῷ αἰΐ ἀδἔσεπεε ἀο ποῖ οὗ Ὠδσοβϑιυ 
ἱπιρὶγ τι ([ἢ6 νγοτὶς οὗ νην συςῖ ἃ Ἰεϊίοσ 
ΜΝ ΔΪΓΟΔΩΥ͂ σοπηπιοηςοά, θυϊ ΟΥΪΥ ἴπαὶ 15 

δ ἴῃ6 ὉΠ οτ᾽ 5 σπίοῖ σάσο, ὉΠῈ] Π5 τά 
ΝῺ5 ἀἰνεγίοα ἔγοπι ἰξ ΟΥ̓ ἃ πίογα ῥγοβδίημς ος- 
ὥδίοῃ ἴογ ὙΠ ΠΡ. 

ΘῈΣ εροηυποη «αἰπαίίοα. ὙῊδ ᾿πϑοσίίοη οὗ 
Ργοηουη 5 οἡ {π6 δι Ποῦ Υ οὗ {Π6 Θδη]εϑξ 

. ϑΑΙνΔΈΟη 15 σ 8116 εονρερρεον ἴῃ ἴΠ6 5816 
ΤΑΥ͂ ἃς δὲ Ῥυ)] (ΤΊ, ἱ. 4) “4115 ΤΊτυ5 5. δοῃ 
᾿λβετ ἴῃς εογεριον ΤΑΙ .Γ τπδῈ νυ ἢἰς ἢ μ85 θθθη 
οἥετοὰ ἴο 5 81}, ἀηὰ το νγθ μάνα 811 δπη- 

7υΡΕ. 
πε δ ΠΏ ἢ ννᾶ8 οςε ἀεϊϊνεγεὰ 
πηῖο ἴἢς 541] ηἴ8. 

4 ἔογ ἴπεγα ἅγε ςεγίδίη πηξῃ οτερῖ. 
ἴῃ ὑπᾶννᾶγοβ. ῆο ψογα δείογε οὗ οἱὰ 
ογάδλιηθὰ ἴο τἢ}}8 σοπάςσπηπδιίοη, υἡ- 

Ὀγασοά. ὙὍῆε ςοπεοίγαϊηϊ ἰδ ὕροη πὸ νυυῦῖζοῦ 
ννᾶ5 ἴδ ΨΠΪΟἢ γτοϑυϊοαὰ ἔγοπι [86 αἰγῃξ δηά 
κηον]οάσε οὗ [6 σοτγυρίίοη5 ψνοἢ δά 
βονγοὰ ἔοτῖἢ ἴτοπὶ 2156 ζοδο ϊηρ. 80 ἴΐ 15 ἴοσ 
Ῥυγο το δὶηρς πὲ Π6 15 ὑγρεηΐ οὐ ἢὶβ τοδάρυς 
ἴο σοπῖοπά. Εδιῃ (πίστις) Ποῖα, 45 δἰνγαγβ ἴῃ 
ἴῃς Νενν Τ οβίαπιθηΐ, μᾶ5 ΠΟ 56ῆβε οὗ ΔηΥ οὔ]θς- 
ἔνε οοηΐεκϑίοη οὗἉ ἔδ ἢ δ γολαν ἴῃ ὀχ ςίθηςθ, δυΐ 
ΠηΙδΔΏ5 ἴπε ἰόββοηβ οἵ (Ἰ γίϑὲ 45 ρυ ] 5ῃδὰ ὉΥ͂ 
Η!5 Αροϑίϊσϑ' Βυῖ [815 ἰϑδοδίηρ δανίπρ Οοὔςθ 
Ὀοοη χίνοη ὈΥ ἴῃ6 Αροϑίϊεβ, ἴβογὸ ννὰβ ἴο Ὀ6 ἢῸ 
δαάάϊπίοη πιδάθ τμογεῖο, πὸ ἱπηονδίίζοῃβ ἱπῖσο- 
ἀυςοά, ἃ5 δά Ῥεδεὴ ἄοῃε ΌΥ 16 ἴθδοῆθῖβ οὗ 
νῇοηὶ δῖ Ῥεΐεσ νψτοῖθ.0 ὙὍὙδδ ρεσηϊοϊουβ τὸ - 
5.115 οὗἨ 5::ις ἢ Ῥογνουβίοηβ οὔ ἴδθ ἰδ ἢ ννοσο. 
πονν στδκὶηρ ἐποπηβεῖνοβ ἔ6]ϊ, ἀπά 50 ἰξ [5 ποῖ 
ννΠπου γϑάϑοη {παῖ {ΠῸ νυτῖοσ οὐ 115 ἘΡί 5:16 
Ὀίδοοϑ ἴῃ ἴπο ἔογεϊγοηϊ οὗ δἰς Ἰοίζοσ (δὲ τς 
Δι} μδ5 οὔθ ῸΓ 41} Ὀδθη ἐσ]ινογοὰ ἴο τῆ6 
βδιπίβ, (ἢ6 Ὀοοῦ ἴῃ ΟὨδὲ Ὡς ἢ ἰδ πονν 
ἰοδοθογβ ῃδὰ ςδϑί ΟΥ̓. 

Νοίδιηρ οουἹὰ 6 πιοτὸ πδίυσαὶ ππάᾶοσ (ἢ 6 
εἰγουπιδίδηςσοβ ἴπδη ἴπδὶ ἴΠ6 ΠΟΥ οὗἩ βυςῖ ἃ 
Ἰοτοῦ 45 1ἢ}}5 15 ᾿πηϊοπά θα ἴο Ὁδ, ἃ ἰοϊΐοσγ οὗ Πποῖ- 
ἰλίοσυ Ὑγυγηπρ ἃφζαϊηϑὶ οχϑηρ δηά γαιηρδηὶ 
6ν1}5 οὗ ργδοῖςς, 5σῃοι)ά ἴυγῃ ἴο ἃ ςσοπιροδιτίοη 
Αἰγοδαν δεῖ ἐοσῖῃ ἴο ἴῃς (ΟΝ γιϑδη ννου]ά, δηά 
ὙΒΙΟΒ σρᾶκο ψ "ἢ ἃ ρτορπεῖς ἰηϑρ δ σοποογη- 
ἴῃ διιο ἢ ον} Ὀοΐογο ΠΟΥ͂ νοῦ 50 φίδυ ΡΥ 
δΔρρδσζοηΐ, δηά [δδὲ Πθ 5ῃου]ὰ στοιπά ἢϊ5 ὀχῆοτγ- 
ἰδιοη5 οὐ ἴῃ6 ννογάβ οὗ 50 δπιλϊπθηΐ ἃ ἔογο- 
ΓΌΠΠΟΓ 85 δῖ Ρεΐοσ. Ασςογαϊηρὶγ ννε βηά (ῃδί 
ἴῃ ΠΊΔΗΥ Ραγίβ οὗ [Π6 γεπηδι πάσσ οὗ ἴδε Εὐρί 5] 
1ΠΟΓΘ ἰ5 πη ἢ Γοσο ὈΪδηςς ἴο (μδὶ ραχγὲ οὗ ἴῃς 
βοςοπά Ερί9116 οὗ δι Ῥεΐοσ, ἰπ Ὡς ἢ ἴΠ6 τὴϑο 
οὗ ἔαϊδε ἰθδσῃοῖβ δὰ Ὀδοη ἑογείοϊά. δϑυςῇἢ 
ΓορΘ ΠΙοη οὗὨ δηοῖῃογ 5 ννογάς 15 ποῖ νου 
ΠΕΙΠΊΘΓΟῸ ῬΆΓΑ 6]5 ἴῃ τῆ τ ηρβ οὐ ἴδ ΟἹὰ 
Τοβίδιηεπέ (566 [πἰτοαιιςϊίοη, ὃ ς, σά 3π.), ἀπά 
ἔονν {55 σου]ὰ Ὅδ6 πιοτὸ ἱπιργοβϑῖνα ἴδῃ ἴο 
Ροϊηῖ οι, 45 δῖ [υάε᾽5 Ερί51]6 ἀοοβ, {πὸ Ε16]- 
τηθηΐ οὗ 411} [δὶ πδὰ Ὀδεῆ ῥγευϊοιϑὶν ἔογοθοθθη 
ΌΥ ἃ Ὀγοῖμογ Αροϑίϊο. 

4. ἔον ἐῤεγὸ ἄγ ςογί αἰ ὉΙΦῊ ΚΥΟδὲ ἱπ μῆς 
ευάγέ!, ΟΥ̓ ΘᾺ ῬΔΘΥ «ὐϑὸ «ὐεγε οὐ οίά δοῦ ἴοσῖἢ 
π ΒοΟΣΙΡύΟΣΘ ὑπο δίς Βϑπῦθηοθ, ὠπηροά ἐγ 
672) ἐμγμπς {δ σγαζε 9077 οὗγ Οοά ἱπίο ὑλνϑὰ 
αἱοισπεας, απα ἀδηγίην ΟἋΤ ΟἿἹΥ ΜΔΒΊΟΣ δηά 
Τοτά, 080 ΟΕ ΣΙδι. 
ΤΕ ἰδησιᾶρε οἵ 51 Ῥείεγ (1. 1) ἰ5, “"" ὙΒΕΥ 

σῥαΐ! Ὀτίηρ ἴῃ ΓΝ ἀσδίγυςίινο Πογεβίθβ, ἀθ- 
γϊης ονθη ἴῃ. Μαβίεγ, παῖ Ὀουρδς {Π6π|.᾿" 
Απὰ {πὸ ψνο]Ὲ σπμασγαςῖεσ οὗ ἴμαϊ Αροπί]ος 
ἐχμοσγίδίοη ροϊηΐβ ἴο ἃ {ἰπὶ6ὸ Ὀδέογε 1ῃ6 ον] 
τολςἢίηρ, δραϊηϑδὲ νης ἢ ΠῈ νυ γῖοϑ, δδὰ σου] Πιὶ- 
ῃδίεα ἴῃ ἴδθ ΟὟ] ᾿ἰνΐπρ νυ Βῖ ἢ υἱεἰπγαῖοϊγ δη- 
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Ιγ πιθη, τυγηΐηρ, ἴῃ6 ργδοα οὐ ουζγ 
ἰηἴο ἰαϑοϊνίουβης855, Δηἀ ἀδηγίηρ; 

βυοά ἔτοπῃ ἃ ἘΒοβϑιάθβ [Π]15 ἢθ ἀθαΐβ αἰπιοβῖ 
ἐμ γοΥ νυ Π ἐεαοδίπφ: “ἴῃς ννἂῦ οὗ {Π1 5121] 
Ὀδ ευλί “ῥοξεπ 7: 5" ψἘῸ “είσπεά «υονάς 5}}8}} 

ΤΏΔΚΟ πηοσοβαηάϊβο οὗ γοι :" ψ 6 δῖ 
]υάο5 Ἰδηζυᾶξε 15 4}1] ἀϊγοςϊεὰ ἀραϊπϑὶ ἴδ 
σςοιτυρί ἀθοάς ἔτοαι ὑνΒοἢ ἢ6 νου] ῥτοΐθεϊ 
ἢϊ5 τοδάειβ. Ηἰ5 ἔξασγ 15 οὗ ἴῃοβθ ννῆο ἴυτῃ [6 
ξτᾶςο οὗ Οοἀὰ [ηἴο ἰδϑοϊνϊοιιϑηθββ5, ἀθῆϊε ἴῃς 
Βοβὴ, ἔδοὰ ἐποπηϑοῖνοβ που ἔθδσγ, νγῆο νναὶκ 
αἴϊον ποῦ ον 1.58 ἀπ ἄγθ δϑῆϑιιδὶ. ΟὗὨ 1ΠῸ 
βΒίοδ ΓὮΥ ᾿ηϊγοάιιοιίοη οὗ δαάνεγβαγίεβ ἰηΐο ἔπ 
ΤΆΠΚ5 οὗἨ ΟἸγιβίίϊδηβ, ψψῆο ἔδει ρηίηρ ἃ ραγίϊαὶ 
δεοςογά, 5ῃουϊὰ ι.86 1ῃοῖγ [δ] ] ον νη! 45 ΠΊΘΔΠ5 
οὗ νογκίηρ ονογίησγον ἴο ἴῃς Οδυτοῦ, δῖ Ρδὺὶ] 

ἴῃ 5 πη 1]4Γ ἰδηριαρο (Ὁ Δ]. 1. 4). ὙΠο 
᾿ΙθΟΓΥ νι ἢ ἴποϑὲ ἰΓαϊΐογβ ᾿πϊοηάθὰ ἴο 50 Ὺ 
οιἱΐξ δηά δῦυϑ6 ἰ5 ἰῃδὶ στᾶσθ Ὡς ἢ ἴῃ ἴθ ῥγο- 
ϑρηΐ ΕΡίϑ:]16 [86 ὙυΎ οῦ ἀθοίαγοθ ἰο πᾶνα Ὀδθη 

εὐ υηΐο 5:5. Τα δεῖϊϊοῃ 18 ὑϑγὺ {πὸ 
τμδλὲ οὗ ἴπ6 πεγεῖῖς δίπιοη Μαρις (Αςἴϑ ΥἹῖ:. 

5644.), νοβο ργοξεββίοῃ οὗ ἕδ! ἢ σδῃ ΠΑγάΪγ 
ἔπ: Ὀδδη δἰηςετο δὲ ἤγϑξ οὐ ἢ15 δέῖογ ςοηπάιςϊ 
νου ἤᾶνο Ὀδοη ἀϊογοηΐ. 

Ιη ἔδο νεγὺ “"8εΐ ἑογί ἰῃ ϑοπρίυγο᾽ (προ- 
γεγραμμένοι) ΜῈ ἅτ 5μενγῃ ἴπαϊ 186 Ὀγενῖου8 
Ῥυ]ςδίίοη οὗ ἴδ6 ᾿άσιηοηῖ ὑροῦ σους ἢ πΊρη 
ῃλὰ Ὀδοη πηδάθ ἴῃ ἴδε δοῇρίυγαβ ( () οὗ 
(ς ΟἹά Τεβίδπιοηξ. ὙΠοῖι τυτίης Ἴπε ἔτοηὶ 
{πεῖς ἤγδὶ ρῥγοίεθδίοη ννᾶβ ἴἴκὸ ἴῃς {ι }1655 
ςοπάυςϊ οὗ ἰ5γ26] ἴῃ [6 νυν] ἀε τθϑ5 : [Ποὶσ [21] 
ἰηΐο 5:π|}] Ἰυϑῖ5 ᾿Κὸ [6 ννᾶγβ οὗ ἴῃς {2]]θὴ 
δηξεῖα δηά (π6 ρδορὶθ οὗ ϑδοάοῃι: {πεῖν 586]}- 
δεοκίηρ, σιοθα, δηὰ ἱπϑυρογάϊηδίας ᾿νθ5, ᾿ἰκ 
ποθ οἵ Οδη δηὰ Βαϊίδαπι απὰ Κοσγαῖ. δὲ 
Ῥδυὶ (Ὁ 4]. 111. Χ) υϑ65 ἔπ6 ϑάπιὸ ψψογὰ οὗἉ ἴῃς 
Ρτορδοῖῖς ἀθοϊαγδί!οηβ ννθῖοἢ ῃδὰ Ὀδεη πιδάθ 
σοποογηίης ἔμ οτυςϊβχίοη οὗ 65:15. 

ΎΤὮΟ ννογὰβ ἐδὲς “σεπίοπος τεῖοσ ἴο 411 (6 
νγὶουβ ἔοτπι5 οὔ σοῃάοπιπδίίοη οΥὐὁἨΥ̓Άῳ Ριηϊβδἢ- 
τηθηΐ ϑοῖ ἕογῖῃ ἴῃ ἴΠ6 δχαπιρὶο5 ΒΟ ἢ ΔΓῸ 
αῇϑογνναγὰβ ποϊϊςεὰ. ὙΠὲ νυδηΐ οὗ σενθγθῆοθ 
ἱπιρ] δὰ ἰῃ ἴῃ ννοτὰ τεηδεγοὰ μρφοάν 15 ἘΧΔΟΤΥ 
[0)6 οδαγαςϊογοςς οὗὁἩ [ὴ6 Οποβίὶς (οϑοῆοτβ, νἢο 
Βανίηρς Ὀσζυη, 85 ἰξ σνοῦο, ἴο ννεῖρῃ δηά πιθᾶ- 
ΒΓ ἴδε ὨΙν η Υ, Αἰ]οννοὰ ποϊμιης ἴο σἤθοκ 
ΚΠΟΙΓ ἱγγενεγεηΐ ϑρεουϊδίίομβ, Ὀυϊ Ρῥγοςοθάθά 
ἘΠῚ ἘΠΕΥ μαὰ ἔοττηεὰ ἃ Ξγβίεπι ὙγὩ Ομ νγὰ5 ἃ 
ςαΠοδίηγε οὗ ἴῃ6 ΟἸγίβιιδη σονοϊαίίΊοη. Βυΐ 
ΕΥ̓͂ {η6 τἰπὶὸ ἤθη δῖ 7υἀο5 ἘΡρ᾿5ῖ]6 ννᾶ5 
νυτιτἴοη ἴΠ6 βοοάς οὐὗὨ ἱστθνογθηςθ ὑγεῦα ὈΠΏρΡΊηΡ 
ἵοπιἢ ἃ στὸρ οὗ σοττυρίίοη. ἼΠαθο πιο ἢδὰ 
(υτηοὰ ἴΠ6 γτᾶςθ οὗ Οσοὰά ἱπίο ἰδϑοϊν!ουιϑπ6ϑ5. 
Το ἢγϑὶ βίορϑ ἰῃ {ἢ} 15 ρεγνογβίοῃ ἅγοϑθε ἔτῸΠὶ ἃ 
Τηΐδιιβϑο οἵ ἴῃς ἐγοοάοπῃ οὗ ψν] ἢ 50 πιο ἰ5 
βαὶὰ ἴῃ 1ὴ6 Α ροβίοὶ!ς νυυτηρδ, “16 φ]οσίοιιβ 
ΠΟΥ οὗ {πὲ «πάτο οὗ Οοά" (Κοπι. νἱῖῖ. 
41). 8:1 Ραυ] δὰ ἑουπὰ '{ ποοάξιϊ! ἴο βϑρϑδὶς 
ἴο ἴῃς Οαἰαίϊδη σοηνογίβ (Ὁ Δ]. ν. 13) ἴῃ ννᾶγῃ- 
ἧπρ δραϊπεὶ {π6 Απτποπλῖδῃ ἰοπάδης!ο5 Ὡς ἢ 
ἃ [4156 σςοποορίίοη οὗ Ὁ γϑιίδη ᾿ΙΘΟΓΥ νγᾶ5 ἴῃ 
ἀλη ροῦ οἵ εηροπάσγίηρ. ὁ" ἴὕ5ε ποῖ γοιτ ΠΟΤ 

10} Ε. 
τὴς οη] 
]εβ05 

Ι,ογὰ (οί, δηά ουὖγ ἴ,ογὰ 
ἢσίβῖ. 

ἔογ δῃ οοσδϑίοῃ ἴο (δες ἤοβϑῆ." Απά δὲ Ροίος 
(α Ρεῖ. 11. 16) δά ξίνεη {κὸ σδυΐοῃ : “" Ετδς, 
δηά ποῖ υϑίηρς γόουγ ᾿ΙὈΟΓῪ ἴοῦ 4 εἴοκο οἵ 
Ὑ]οΚοάποϑϑ." Απά (δὲ δὴ υὑπογἀθὰ ᾿Ἰοθηθο 
νγ5 ἴῃ ὑτοοσ οὗ ἴπδϑ6 ΒΟ δὶ ἰοδομοῖθ τὸ 
Ἰδάγῃ ἔγοπι 2 Ῥεῖ. ᾿. 19. ναὶ ἴδμῈῪ οἴδετθά 
νγ)8 ννῆδλῖ ΠΟΥ ἐποπηϑοῖνοβ Ὀγας(964, δηά νν ἢ] 
Ῥτοπηϊβίηρ ἔπε ῚΓ ἔΟἸ]Ονγ 5 Π1ΟΤΊΥ, “ἸΟῪ ἴδεπι- 
βεῖνεβ ὑσογὸ ἴπ6 Ὀοπάϑετνδηϊβ οὗ σογγρθοη." 
Ι͂η [6 τ ηρ5 οὗἨ ἴῃς Θαλῇ] οσὶ Εδίδοτβ ( [υϑϊη 
Μαγίγσ, " 14]. νυν Ττγρῆο,᾽ οπδρ. χχχν ; 
Ιγϑηξε5, " Αξαϊηϑὶ Ηογεβῖθβ, 1. 6. 3) νγὲ βπά ἴο 
νυν μδῖ σογταυρῖ ΠλΔΠΠΟΥΙΒ {πε Ιεσθοῦβ οὗ [π656 δδι]ν 
Βογθῖῖο5 ἰοὰ [Π6 γγαΥ. ϑοπῖα ἔδιυρς [πμδὲ δε 
ὙΡΟΙΟ 5 ρΟΓΟΥ ἴο ἴπο νου] δὶ ἴαγε δἀπὰ οουϊά 
ποῖ ρεγιϑἢ οὐσίηξ ἴο ἴδ ῬΙΟΡΕΙΥ οὗ τ εὶγ 
θείης. ὙΠΟΥ πιρῃς οαβαυ δὰ ἰπάυϊΐρε 1 ἃ]] 
᾿πρυ 65 υὐἱπουΐ τοσίσαιηΐ, δεῖ |κὸ ροϊά 
ὙνΠΙΟἢ 5 ποης ἴδε νγοῦβὸ [πουρῇ ἃ Ὅδ ροἰυπρεύ 
ἱπῖο ἴδε πλῖσο ([σϑη. 1. 6. 2). ὙΠ δ 5οπ 
τηδιπἰδίηοα πδὲ [86 βου] ἔγοτι ὈΟΑΥ͂ (Ὁ 
Ὀοάνγ {1}1 [5 κπονοάρε οὗἉ 411 ἐμπρϑ βῃου]ά ὃὲ 
ςοπιρίεῖϊθά. Το τϑάυοθ [86 πυτιθεῦ οὗ 5υοὴ 
τη ταῖοηβ ἃ5 τς ἢ 85 Ῥοβϑϑιῦϊς ταυξὶϊ 
(δδλῖ τῆ 8οι} πιιδὲ Ὅ6 ἔδηλ λτὶ ἀυπηξ 
(15 116 ἘΠ ΟΥΟΤΥ δοῖ οὗ νυ ηΐϊο ἢ πιᾶπ ἰ5 
σΆΡΔΌ]6, ἱποϊυάρ [6 Ὀαϑοσὶ δπά πιοβσὶ ἀσζτδά- 
ἴπρ. Ὑἢδ σοηϑεηιθησο οὗ σις ἃ ἰοδοδίηρ Μ15 
[δὲ ποθ ΨοΟ ρῥυῖ [ἃ ἴο [86 Ῥγοοῦ Ὀβολπιε 
οηἰδηρ]οὰ τη {Π6 αἰἰγδοϊοηβ οὗ στονθῖ!ηξ ΥἹἱοῦδ 
γε. 1. 25. 4, 11. 32). Αποῖδεσ τεηεὶ ὑὶ 
 ξοοὰ δηὰ Ὀδά ννοσε πηογοὶν τηλδίζοσς οἱ 

ορϊπίοη ([υ5ῖ. Ματγίγτ, "ΑΡο].᾽ 1. 28), δηά πὲ 
ΟΔη 5866 ψν μα 186 τοϑυὶ οὗ δεοϊίϊπρ οἡ βυςῇ ἃ 
ἀοςίτηθ τσὶ Ὁ6. Αξϑίη, »η)αΖ127 νγὰ5 ΟὟ] ἰῃ 
115 πδΐυγε δηὰ ποῖ ἤΐ ἴο Ὀ6 ργοραγαῖοά, τΠετε- 
ἔοΓδ ΤΔΣΤΙΔΡῸ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 τορυά!αϊοά, δηάὰ ϑ5υςὶ 
τορι ἀϊδίου Ὀγουρῆΐ ἴῃ ἰἰ5 τγαϊη ἔπ σιτοβθσὶ 
σΟΙΤΌΡΌ Οη ἱπ 16 δηά ςοηνογβδίίοη. Τῇὲ 
Ομγιϑίίδη γε ψῆο ᾿ἰνοὰ ποατεσὶ ἴο ἴδε 
ΑΡοϑίο]ϊὶς ρὲ γεΐεσ ἴποϑε τυγογὰϑ οὗ [86 Ἐριδὶε 
ἴο διυςἢ ἰδδσμεῖβ 45 ἴπεθαε. Ὑ υ5 (ΟἸεπιεπο 
ΑἸοχδηάγίηιιϑ 58 γ5 [ΠΟῪ νγόγα ἴσυο οὗ ἴδῃς [0]- 
Ἰονγεῖβ οὗ (αγροογαίοβ (' δίγοπιδίδ,, 111. 2. 
Ρ. 575), γοϑο τοδοιίπρβ οδϑὶ δϑίὰθ 41] ϑοζὶ 
ἐγδαϊτοη5 δηὰ σοηνοηίοη, δηά ροϊηϊοαά ἴο ἃ 
11 δοοογάϊηρ ἴο Ὡδίυσε 85 186 νΥΑΥ ἴο αἴδδίῃ 
ἴπιο Κηον]θάρο. 

Ὗνε οσπηοῖ νοηάου αἵ (πὸ τπνοτὰς νπκὴ 
ἔοΠονν ποχῖ ἴῃ [ἢ]}5 ἀδϑοτιρίίοη οὗ ἴδοϑε ἰθδο οῖς 
οὗὨ οἴτοσ, ἃπά ἔο]ονγοῦβ οὐ υπογιά θὰ οχοῦϑδ, 
(δὲ {ΠῈῪ επίεά ον οπὶν αείορ ἀπά Τιοτά, 
ει Οὐχ. Ἡοϊάϊηρ βυςἢ ορίηΐους οὐ ἴδὲ 
ςοστυρύοη οὗ ἴῃς ἢἤσβῃ, ποῆθ οὐἨ {δέεϑο εξ 
οουἹά δοσορὲ ἴδθ ἰοδοδιης τμδὲ ἴθ “ ὙΥοπὶ 
νγᾶ5 τηδάς ἤεςἢ,᾽" δηά 950 [ΠΟΥ τνέσὸ 1ρὰ ἴῃ οἱὲ 
ὙΑΥ͂ ΟΥ̓ ἈΠΟΙ͂ΒΟΓ ἴο ἄξῃγ, ϑοπὶθ ἴδε ΓΙ ΠΥ, 
βοπηε ἴδε Ἡπιδη  Υ, πα 411] σοπϑθαυεηιγ [κκ 
Αἰοπεπιθηΐ οὗἩ ΟΒγιϑσὲ. ὙὍΠὸ ἢτγβὶ ἰη δ ιξὲ οἱ 
{μ6θο ἐϑδοοῦβ οὗ εἰτοῦ ὑσέσὸ [86 (ΟἸϊονσετα οἱ 
δίπιοη Μαριιβ, νγδο, Βοϊάϊηρ Ἐμοὶγ ἔουπάοτ ἴο δὲ 



γ. 5. 

ΣΦ] ν}}} τδογείογα ρὰῖ γοὺ ἰπ τα- 

1050 Ε. 
(ἢ ρεορίε οι οὗ τῆς ἰαπά οὗ ἔργρτ, 

τπλειδγδηςς, τπουρὴ γε οποα Κπεν δίζαγνγαγά ἀεβίγογεξά τῆδπὶ παῖ ὃε- 
1150 μον τῇδε τῆς [,ογά, μανίπρ βανεά 

ἃ5 ὃ δυσὶ “186 ρόνοσ οὗ σού, ἴμδὲ 15 “δ᾽ δὰ 
ἐτεαὶ " (Αςῖϑ νι. 10), ἀεηδὰ ΓΟ γισὶ 85 [ογὰ 
δικὶ Μδεῖεσ. ΕΊΟΠὶ ἴμόπὶ σργυηρ ἴΠ6 οεείε, 
τΠ056 ἰδοίηρσβ συνετίοα (Β6 ἴΓ6 ΒΟ ΠΊΔΗΙΥ 
οἵ [εδ05, ἀπά ορροβεὰ ἴο ἔδεπὶ ψετὸ ἴῃς 

απο, ΏοΘῈ ἀοςοίπο5 γοηΐ ἴο ἀσβίγου 
ΗΒ ἀϊνπ!γ. ΟΥ ἴδε ἔοιτηεσ, ἰογοπιθ 54 758 
ἐ[ἢλ᾽ σγδη ΜΠ115ὲ τ06 Α 65 ὑγεσὸ ἰἰνίηρ, δηά 
ἰᾷς δἰοοά οἵ ΟΠ γῖϑέ πδά θοῦ γοσθηςυ 5μθὰ ἴῃ 
1υάπα, ᾿ἷς θΟΑγ ννᾶϑ δεϑοσί δα ἴο πᾶν Ὀδθη ἃ 
Ριληίοιι ;᾽) δηὰ οὗ {8 ἰδίίοσ, μὸ σᾶ γ8 "" 1πδὲ [οδη 
(δε Αροβῖϊθ, πὸ 1δϑῖ οὗ ἴμο Ενδηρο ϑῖβ, νᾶ 
ταυεβίεά Ὀγ {με Βίβῃορβ οὗ Αϑία ἴο νυγῖϊε ἢ5 

Οεεηίῃυ5 δηὰ οἵἴδοσ ΠογθΙο5 
(οὗ νδοπιὶ 65 ΔΙγοδαυ τηθηςοηρα νγᾶϑ5 
ἃη δἰ μοτεηῖ) ἀπά πε ἀορτηδϑ οὗ ἴῃς ΕΟ 65, 
ὙΠῸ πιδίηΐδιῃ ἴ[82᾽ Ομγιϑὶ ἀϊά ποῖ οχίϑὲ Ὀεΐογε 
Μδγ." ὙΠεθο {2156 ἰδσδοπίηρβα οὗ (6 ἤχει 
ΟΏΙΓΥ ἃ. ΟΧΔΟΙΥ δυο ἃ5 νουἹὰ δ ἀδ- 
βοτὰ ΕΥ ἴδ ἰδηρυᾶρο οὗ δῖ [υἀδ ἴῃ {}15 
ταβο, “ἀδηγίηρ ΟἿΣ ΟἿΪ Μαϑίεγ δηά [1 ογὰ, 
͵κοὺ5 σμηϑι." 

δ. Τα Αροβἕΐθ πονῦ Ὀδρίῃ5 ἢ15 δηλ ΠΊΟΓΑ- 
ὕοη οὗ ἴποϑὲ σμαγαςίεῖβ ἰῃΏ ΗἩΟΙῪ ϑογρίυγε ἴο 
γΒοπὶ ἰη [ἢ 6 ἰλδὲ νεῖϑε δ δὰ δ] υὰϑὰ 85 ργο- 
ἰοἴγρε5 οὐὁἩἉ [696 ἸΔίεσ. πογοῖίςβ. Απά ἴῃ ἢ 8 
ἀξκοπρίύοηςβ πα ἱπηρυΐεβ ἴο {8επὶ ϑονεπ ΤΌΤ 5 
οἵ οὔεηςο, ΕἸτϑῖ ἅτδ υηφταίοξ δηά τὸ" 
πργδάες, {κὸ (8 [ϑ5γαο ἴε5 ἤθη ΠΟΥ ΕΓΟ 
ὑγουζιῖ ουαἵ ἔγοπι Εξγρί; ΠΟΥ ἃγὲ τεῦε!]ους 
δὰ ὑγουά [{κ6 [6 δηρεοὶβ ῆο [611] ἔγοστη τποῖσ 
ξἰοαγ ; 1θΕΥ Τοοτταυρὶ ἰδεπιϑεῖνεβ νυ ΗΈΒΏΪΥ 
ἐχοῦϑβθβ {πκὸ [Π6 5: ΠΩ] ᾿ηΠΔὈΙΠ Δηῖ5 οὗ ἴδς 1165 
οἵ ἴδε ΡΙδίη ; ΠΟῪ τεβρεςῖ πὸ δυϊβογγ Ὀυΐ 
[21] γαϊηςὶ ἀϊκηίἶο5, σοπάπςξ τνϑϊςἢ 15 ὄυθη 
τοῦθ ΤΠ δαίδηϊς ; ΟΥ̓ 1ΠΕῖΓ ἰοδομησ8 ΒΟΥ 
ἀεβίγου {μεῖς Ὀσεῖῃγεη, ἀπά 90 ἅτὸ τηιγάθτετβ 
ἴῺ ἃ ἀλτκοῦ βεῆϑο ἴλη (δίῃ, ἔοσγ ΠΟῪ σΟΏΞΡΙΓΟ 
Δξλϊησὶ τη ̓β 5011]5: ΠΟΥ ἅτ 5ἰδνεβ οὗ οονεῖ- 
Οὐδηεβα, ἴῃ6 δη οἵ Βαίδαπι ; δηὰ ὈΥ {Π6 
86} {-ϑδοϊησ ΑΤῸ ξοϑβίογεγβ οἵ ἀϊνϊβϑίοη ννῃοτο 
4] ξῃου] 4 θ6 ἰ ΕΥ̓, πὰ ἴῃ 115 Κογαὰ δηὰ ἢΐ5 
ΟΟΙΠΡΑΠΙΟΏ5 ἀγὸ ὑΠοῖγ ΠΕ Πρ ΓΕργεβεπίδι!οηβ ἴῃ 
ἰδς οἰάες ϑεγίρίυτεβ, ὙΠεθα Θχλπιρ οβ ἅΓῸ 
αἰαὶ Ἐχδςγ ἴῃ [86 ΤΑΥ͂ ἴῃ τ οἢ σοπιράγϑοηβ 
ἅτε τηδάδ ἴῃ ἴ86 [ονγιϑὶ τσ ηρ8, δηὰ ἅγὸ οὗ 

; ἃ ΥΟΙῪ 5ίσοηξ ενὐἹάεπος οἵ ἴ86 Αρο- 
5[ο᾽!ς ἀδίς οὗ (μ6 Ερίβι 9. ὙΠΟῪ 4150 ἢερ κι8 
ἴο ὑηάετπίδηδ ἴῃ ννμδῖ ἃ ΨΕΙῪ ἔγεθ 8696 (ἢ6 
Ἐπτιΐεῖς ἰὴ ἴῃς (ὐοβροὶβ δ ΡΙΟΥ 5συςἢ Ἔχ ργεβϑίοηβ 
ἃς “ Τῆυς ννγᾶβ (]6]|οὰ νμδὲ νγὰ5 βροκοη ὉΥ͂ 
ἴδ ῥγορμεῖ."" Εοῦ ἴο ἃ 7ενίϑῃ ντίϊοσ ἴὶ 
ΜΟΙ]ὰ μᾶνα θθθη αυϊξε ἴῃ ΒΑΙΤΠΟΠΥ͂ νυ ἢ Ὑνῆδῖ 
ΔῈ τὰ5 ΠΟΠΞΙΔΠΕΥ ἨΒεατίης, δὰ ἴῃς Αροβίϊθ 
τ επ, Ἰησιολὰ οὗ (6 νυογάβ "" ΠΟΥ ρεγιϑῃεά 
ἰῇ ἴδε γαϊηεαγίηρ οἵ Κοσδῃ," “ἴμι.5 νγᾶβ ἔυ]- 
δοὰ τμδὶ τνᾶ8 βροκοπ ΒΥ ἴδ ργορδεῖ, Υ6 
56.}} ὑπάετοϊδηά τμδὲ {π696 τηθη μᾶνς ργουοκοὰ 
ὡς ἢ Ὁδε Ἵσδήρΐο ἔγοπὶ [εὐνιϑῇ τιῖ- 

ΠΠονοὰ ποῖ. 

ἴη55 Μ}}} Ξξυβῆςε, 1ῃουΡ ἢ ΠΟΥ πιϊραϊ Ὀ6 τυ] }- 
ἰοὰ ἴο ἃ νΕΙῪ ξτελῖ οχίεηϊ. Ὑνο οπΠ]άγεη οὗ 
δάοϊικ ἴμῸ ῥὑοβδῖ, οὔα ἃ ὈΟΥ͂ ἀπά (πὸ οΟΥδΒΟΓ 

ἃ δι], ννοσο Ρυΐ 45 Ὀγϑοηοῖβ ἴῃ ἴδ6 σβάγρο οὗ 
ἴννο ΟΥσοβ. Οἷς οὗὁὨ ἴποϑε ρᾶνθ ἢ15 ὈΓΞΟΠΘΓ 
ἴο 4 δασγίοϊῖ, ἴῆ6 οἴποῦ ἢὶ5 ἴο ἃ τῃηοτοπδηΐ ἴὸσ 
ὙΠΟ, δηὰ 50 νγᾶ5 ἢ} ΑΕ] ]1εὦ υυιαΐ 15 βαϊὰ, Τοεὶ 
11, 2 (ΜΙάγαβῃ ου " Εςδδ,᾽ 986). [ἢ [8158 9696 
ἀοε5 δῖ [υἀἐ 51 (μδῖ {μεϑὲ βεγεῖί 8] ἰθδο μοι 
δηὰ ἴδοῖγ σοιτυρί μῶν δυλβε με Ριοῆχυτγεὰ ᾿ 
ΤΡΟΥΕΎ, νοι). ὉὙδ8δὸ ἔχϑι ργοδρυγδίοη ο 
ἐπὶ 15 ἐγ δαὶ ἤτοπὶ ἴδ Ηἰϑίοσυ οὗ ἴΠ6 ᾿Ου ΤΟΥ 

ἴτοαπι Εξγρί. Νον 1 ἀοεῖίσο ὃο »“μί χγοὼ 
ἐπ γεοριορηδγωπεξ, ἸΘΟΜΊΗΠΚ 88 γ80 ἄο 81} 
ὈΒΊΣΚΕΒ 0106 ΖΟ0Σ 811, ᾿ δὲ 1ογά, δαυ- 
ἐπ ᾿αυεά ἐδὲ ῥεοῤίε ομὲ οΥ 1δε ἰαπά 977) Εργρὲ, 
αἰ βεγαυαγά! ἀετίγογεά ἐδενε ἐδαὶ ἀρυία Το 
Τῆς ἤγϑὶ οἶδυιϑὲ οὗ [(}]15 ϑοηΐεηςε 158 ΠΟ σοσο 
ἐχργεβϑίοῃ οὗ ἃ σοπηηρ δοίΐοῃ ἃ5 ἴδ ΑΟΥ. 
“1 Ὑ{{]1, ἄζς.᾽ γτοργοβϑεηῖβ ἰ. Ὅδδ νογὺ ἰς- 
πἰβεβ δῇ δῆχιουβ νυ 88 οὐ ἴδο ματὶ οἵ (ὃς 
τος, οπεγαίοα ΌΥ ἴδε σἰρῃϊ οὗ ἔδοβε εν}]ς 
δξαϊησὶ ἩΠΙΓΝ ἢ] 5 δαπηοη! οηβ ἀγὸ ἴο δὲ ἀϊ- 
τοοϊδὰ,. ΤὍὙμὲ δυϊμογίδτῖνο σοδάϊηρβ οὗ ἴδε 
οτριηδὶ ἴῃ [6 βεσοηά οἸδιιϑα ἅ1.Ὸ ἴῃ 5οῖηδ ΤῸ- 
βρεςῖβ ἀϊβεγεπί ἔγοπὶ ἴῃς τεσεϊυθὰ ἰοχί. (ΕῸΓ 
τοῦτο ΜῸ τηιϑῖ τοδά πάντα, δῃηά (πε Ὀεδκῖ Μ595. 
οὐχ ὑμᾶς.) ὍΠῈ ϑεπθὲ σοηνογεὰ 15 ποῖ {παῖ 
ἕοππποσ ἰθββοηβ ἤδὰ Ὀδθη ἴῃ ΔῺΥ νΓΔῪ ἔογροίϊθη 
(85 ΑΝ, “Ἰδουρἢ γοὸ οησςο πεν ἴδοηῃ), 
υξ ΠΊΟΓΕΙΥ ἃ Τεπιπάϊηρ τΠΔὲ πο ον ᾿Ἐ590ῃ5 
ΔΙῸ ἴο δ Ὀεοβίονγεα, ΟΠἿΥ ἴπς οἷά τϑςλ]]οὰ 
ΥὙἹΝΙΪΥ ἴο πιϊπά, ἔογ 1ῃοϑο ννῆο ἂζὸ δα ἀσγοβοοὰ 
δὰ Ὀδδθη ἔῪ ἰηδιπιςϊεὰ Ὀεΐοσγο ἴῃ 86 ΚΔ ἢ 
ὙΠΟ νγᾶ5 οηςς ἔου 4]}1} ἀοἰϊνοσοὰ ἴο ἴδ βαϊηῖβ. 

ΘΟΠῚΘ σοΟρὶ65 τοδὰ «εσμς ἰηϑιοδα οὗ 266 Ζονά 
ἴῃ 1815 νεσϑο, δηὰ [ἢ βίαϊεπηθηΐ 15 ἴἢι1.5 Ὀγουρὰϊ 
Ἰπΐο ραγδ]!ο  5πλ ἢ ἴῃ6 ἰδησυάᾶρο οἵ δῖ Ῥδυὶ 
(, Οος. χ. 4), γῆοτο δ βρεᾶκβ οἵ [86 τοοκ 
ὙΒΙΟΒ [ΟΙοννεά ἴπῸ 5γαθὶ ἴο5 ἴῃ [6 νυ] 6 γ- 
ΠΕ655, ΒΑΥ ΠΣ, “(δι ΕοςκΚ νγὰβ σῇ σίϑι." Απὰ 
80 δῖ Ρεῖΐεῦ (1 Ῥεῖ. 1. χ1) 64}15 τἴπε βρίγξ ν Βὶοἢ 
ἀνεῖε ἴθ ἴδε οἷά ρῥγορῃοῖβ “πὸ ϑριτις οὗ 
Ομ τΚ5ι." 

ΤῺΘ 2εοῤίε ϑθοὴβ ἴπ6 δεϑὲ στοπάοσγίηρς ἤΟΓο, 
(δου τἴῃ6 οτκίηδὶ δᾶ5 πὸ δγίίοῖθβ.[ ὍὙΠογο 
οου]Ἱὰ Βονγανοῦ 6 πο ἀοιδὲ οὗ ἴμο ἀοβηϊΐο 
πιοδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ννογά, 45 σοίοστίηρ ΟἿΪΥ ἴο 
Ι5σγαεὶ. 11 15 Ἀονυονυοῦ ροβϑὶθ]6 ἴο ἴδῖκο ᾿ς νγογά 5 
“ἃ ΡΘΟρΡΪΘ᾽᾽" 85 οἰοβεῖὶγ σοπποοίθὰ ψνῈὮ «ἀυεά, 
ΜΠ [6 8θηϑο, ἴπ6 1 ογὰ σανοὰ ἃ ρθορῖο, ἐ. ε. 
ἴϑγδοὶ 85 ἃ ννῇοϊβ ρεορὶθ, Ὀυϊ 1πουρσὰ δα ἢγεὶ 
ἀϊά 50, γεῖ δὶ5 ἀν πς ἃςῖ (τὸ δεύτερον) ν)3 
ἴο ἀσβίσου ἴμ6 Ὁῃθο]ονίηρ ρατῖ οὗ ἴῆετη. ΘΤπμδῖὶ 
1 νγᾶϑ ὉΠΌο] δῇ νος ἢ Ἰοὰ ἴο 1π6 ποῖα ξτοςς 
81η5 οὗὨ [51.826] 15 ἴμ6 ἰϑδοῃίης οὗ ἴμ6 Ῥϑαὶ πὶ 
(ονΐ. 12---21). 

Ιηπίεδά οὗ [Π]58 ἜἘχδηλρ]ο οὐ ἴῃς [5γδοὶ 165, ννὸ 
δᾶνθ ἴῃ ἃ Ῥεῖ. 11. ς {86 ἀεβίγυςίοη οὗ ἴῃς 
δηϊο ]νίδη ννοσϊὰ Ὁγ ἴμὸ ΕἸοοά. 
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6 Απὰά τε δηρεῖϑ ν ϊοῃ Κερί ποῖ 
Τ᾿ Οσ, ὀνίκ- τοῖν ἢ ἢγϑοῖ σϑίδῖς, Ὀυζ [ες τῆοῖγ οννη 
αἵδαίξ 

᾿αδιτδίίοη, ες δῆ τγοβϑογνεά ἴῃ δνοῦ- 
ἰλϑπρ σμδῖὶπ8 ὑπάθγ ἀλγκηθθ8 ὑπο 
{πε Ἰυάρσηχεηΐϊ οὗ [6 ρτγεαΐῖ ἀδγ. 

7 ἕνεῃ δ8 ϑοάοπι ἀπά (σουιογγῃᾶ, 

10} ῈΕ. ἵν. 6. 7. 

ἃπὰ τῆς οἴτίε8 δδοιυξς ποτὶ ἴῃ [ἰκε 
ΤΛΆΠΉΘΥ, ρινίηρ {Παπηδεῖνεβ ονεῦ ἴο 
[ογηϊσδιίοη, δηά ροίπρ δίζογ ΠΗ͂ΡΕ " 
ἢεθῆ, γε δεῖ ἐσγῖῃ [ὉΓ δηῃ εἐχδηιρίε, 
δι βεγίηρ ἴῃ6 νεπρεᾶησε οὐ εἴεγηδὶ 
ἢτο. 

᾿θ. “4π4 8918 «ευδιοῦ ξεβὲ ποί ἐῤεῖγ ΟὟᾺ 
ΔΙΚΩΣΌΥ, δωξ ΖοΟΣΒοΟΟΙς ἐδεὶγ ῬΥΤΟΌΟΣ δαῤί- 
αλίοη, ἐκ δαΐδ ἹκΘΌὶ ἐπ ουεγί αεηρ δοπάς ὠριάεγ 
ἀκαγάηο ὠρίο ἐδο ἡμάρσ»εηΐ οὗ ἐδε σγεαὶ ἀκα. 
Αποίδμογ ᾿ηϑίδηςο οὗ [ἰκὸ ὉΠ ἘΠ 1655 ἐηάϊην 
ἴῃ ἸΙσθπεϊουσπθβθ. ὙΠῸ σοπ)ηοίίοη μῖνοβ {Π6 
ἔοτοο οὗ “"" ὕεα απά αηρεῖς ἰοο ἀϊὰ Οοἀ ριιη15}.} 
ὙΠΟ τοίογοηςθ ἰ5 ἴο ἴΠδ6 ὀχρδηδίίοη αὐγγοηξ 
διποηξ ἴδε [ονν5 οἵ (ὐσεῃοβὶβ νἱ. 2. ὙΠ ογα ὁ [ῃς 
50η5 οὗ Οοά᾽" ἰ5 ἱηΐογργεϊεα ἴο πιθδη δηρεΐϑ. 
Τμδί Δ ]1οὰ δηρθῖὶθ νγεγα δοϊά ἴο Ὀ6 σάρϑῦϊο οὗ 
ΦηἰΘΓΙΔΙ ΠΡ Δπηδίοσυ ἀσδῖγο νυν σδῇ 566 ἴγοπὶ 
ἴδε βίογυ οἵ Αϑπιοάδιβ (ΤΟΟΪ( νὶ. 14). ΖΡεὶνγ 
οαυα ἀἐσπίγ, τἴῃ6 ροϑβιτίου; οὗἩ δι βοῦτυ οἵ τὰ]ς 
ΠΏ ἢ Οοά πιὰ δϑϑιρηρὶ ἴο ἴμ6πὶ. [1 15 οἰθασ 
ἔτοτῃ ϑδυσῃ ραϑϑαρεὸθ 8ἃ5 Ερῆ. ἱ. τὲ 1ῃδὲ τῆς 
(ο᾽οϑί8] ννογϊὰ ννᾶ5 σοηςεἰνοά δηά βρόΐκεη οὗ 
ὉΥ (}Ὲ Αροβίϊεβ 45 γδηρεά δοσογάϊηρ ἴο 1ῃὲ 
ἀϊρτγ οὗὨἨ [ἴ5 νᾶτίοιιϑ ᾿πῃδθιδηῖβ. ΟΥὨ βυςῇῃ 
μα] -Οποϑές ϑβρθουϊδίίοηβ οὐ ἰδῖοσγ Γι ἀδῖ5πὶ 
Ποποθγηῖηρ ἴΠ6 πδίυτο δπά ογάοσ οὗ ἴθ δη- 
εις νοῦ ννὸ ἢᾶνθ δηποῖποσ ϑροοϊπιθη (οἱ. 
ϊ. χ8, πὰ ἰξ 5 ἴ86 Κπονοάρο ἐμαΐ ϑιιςῇ 
δροοι Δί οης νογῈ ἢ πΊΘη 5 πηϊπᾶς ἴπαϊ ᾿ἰοδάς 
(06 νυυϊΐοῦ οἵ ἴῃς Ερίβεϊα ἰο {πὸ ΗἩθῦτοεννβ ἴὸ 
Ἰησσῖ οὐ (ἢ τΙϑι 5 ΒΘ ΡΟΠΟΣΠΥ ἴο 4}} [6 δηρεῖς, 

ΤΠ6 ῥγοροῦ διαδιϊαιίοπ νη ϊοἢ (π6 δηροὶς 
ἔογβοοκ νγᾶβ 6 ροβιζίοη δϑϑοίρηθὰ (ο {μεηὶ ἰῃ 
Πεάνθῃ, ΟΥ̓ {δε Ἰδίίον ρογζίοη οὗ ἰῃς ἰγαδϊξίοη 
ἴο ΜΒΙΓὮ (86 νυτιίογ οὗ τπ6 ΕΡίϑεἸ6 ἤεσγα δἰ] υὰθ5 
να δᾶν Ὀυΐϊ [{{{| ἴγᾶσθ ἰῇ ἴμ6 ϑογιρίῃγοϑ. 
Ὗνε γεδά ἴῃ Μαῖϊ. χχν. 41: δηά ἴῃς ρᾶγδ]]οὶ 
Ῥᾶβϑδροϑβ οὐ “" ϑνευϊδϑοιίηρ σγο ργοραγοὰ ἔοσ ἴπ6 
ἄδθν!} δηά ἢἰ5 δηροὶς,"" Ὀυϊ ννὲ σδῃποῖ σοποϊιάδ 
ἔγοτῃ βδιιοἢ ραβϑᾶρζοβ τῃλὶ [πθ86 ἀγὸ τῇδ δηρεὶβ 
ἴο ΠΟΙ. τεΐογεηςο 15 ἤεσα τηδάθ. ὙΠῸ σοῦεὶ- 
Ἰίοη οὗ δαίΐδῃ 15 ηοΐ σοηποοϊοά ψἱτἢ ἴΠ6 ΠΙσίοΟΥὙ 
ἴπ Οδεη. νυἱ. , Ὀμξ ἰ5 ᾿πιρ]1οὦ 45 μανὴρ ος- 
ουτγεὰ Ὀδέογε ὈΥ (ἢ6 Πιϑίογυ οὗ ἴδ Τοεπρίδ- 
τίου δηὰ ἘΔ}} οἵ οὖς ἢτγϑὶ ραγεηῖϊβ. Αἶβο ὈγῪ 
δῖ [ὁδπ νν6 ᾶγὸ ἴο]ά (1 [οδη 111. 8) “ἴῃς ἀδν]] 
βἰηηθίἢ ἔτοπὶ ἴῃ Ὀεριηηϊην." [ἢ Ι΄βορδιι5 
( Απί᾿ 1. 3. 1), σογα [Π6 Ὠδίοτγ οὗ Οϑξη. νἱ. 
4 5 ἀδβογι θὰ 48 ἃ ϑίῃ Ἴσοϊῃπ 6 ΟΥ̓ ἀηρεὶς 
σο δ Όϊηρ υἢ πιογίδ] νυοπίθη, ἔθογο 15 πὸ- 
(Ὠιηρ; 5ἰαϊτθὰ σοποογηῖηρ τῆς ΡυΠΙβῃπηρηϊ οὗἩ (Π6 
δηροὶς, Βυῖ ἰπ ἴδε Βοοῖκ οὗ πος (δπά ἴῃ 
παῖ ρογίίοη οὗ [ἃ νυν ηϊςἢ Ὀθᾶῦβ ἴγαοθβ οὗ ργεδίεγ 
ΔΓ 4 Υ ἴδῃ (Π6 τοϑῖ, ος. 1--26) 41} .5]0ῃ5 
ἴο 1ποῖγ ἀοοπι ἅτε ηυπΊογοι5. ὙΠῸ ΟΠ ο 5 
ΔΙῸ οΑ]]οὰ αἱ ἢγβὲ δηροὶβ, ϑοὴβ οὗἩ ποᾶνθῃ (υἱῖ. 
2), δηά δήῇήοσγ ἴπεὶγ τγδηβργοβδίοη .Α.24Ζ6] οπθ 
οὗ {δεῖν Ἰεδάογϑ 15 ἀθϑου θα 45 δοωπά ῥαπά ἀπά 
οι αμά εαεὶ ἑπὶο ἀαγζηεις (Χ. 6): ΠΟΓῈ 5}4]} 
ΒΘ τοηιδίη ΖῸΣ ΘΥ͂ΘΣ ; (ΟΥΟΓ ἢϊ]5 δος παῖ ἢδ 
ΤΏΔΥ τοῖ 566 {πε ᾿ἰρἢϊ, δηὰ ἐπ ἐδ φγεαΐ ἀαγ 

9 ἡμάφηισεπε θὲ Ἦϊπὶ Ὀ6 οαδὲ ἱπῖο (δὲ ἤτε, 
Απὰ οὗ [6 οἰδεῖ ῆο ννόγὸ νυ δϊπὶ 11 15 
Αἰεογιναγὰβ βαίά (χ. 19), “""Βιπά ἐδεπι ἴοτ 
ΒΟΥΘΠΥ ραπογα οη5 ὠπάσγπεαὶ ἐξα ἐαγιῤ εὺεπ 
ο δὲ ἀαν οΓ 7μάρενγιον!." ΑἸ 5: ΠΊ}|ΔΓ πηρη- 
ἰἴοη 15 πιδάβ (χχὶ. 6) οἵ “2606 ργίμοπ οὗΓ δε 
ἄπρεί;." Απά [6 58Π|6 δίογυ 15 σοίεγτοά ἴο, 
η0 ἀουδίέ, ὉΥ δι Ῥεῖογ (σ Ῥεῖ. 111, χ9), νυ μετε 
ἢὯδ Τηοπίοη5 ἴῃθ δρι γι 5 ἴῃ ῥὑγτίϑοη. [ἢ ἴδε 
Μιάγαϑομβ Κύὺὶῃ (ᾳιοίοά 85 ἃ πιαγρίπαὶ ποίε ἴῃ 
Ζοδδσ, εἁ. (σοπιοηᾷ, ἃς ς9, ςΟἷ. 184) [1 15 54. 
“ Αἴοσ ἴῃ6 5οῆβ οὗ σοά πδὰ Ὀεροίζρη οἰ ]άτγεη, 
Οοὰά ἴοοκ ἴδοπὶ δηὰ ᾿δά ἱμοπὶ ἴο ἃ τηοιυπίδίη οἵ 
ἀδείηοβα, αηὰ Ὀουηὰ ἴποπὶ ἰη ἴσο σμδίης  μοἢ 
βίγεῖς ἴο {πὸ πιἀ]θ οὗ [6 σγοαΐ δΌγϑϑ." 

ἴῃ 411 τπ656 ῃοίίσοβ ἀπά «͵9ὺ ἤσγε ἰῃ ἴδε 
Ἐρίβῖ]6 ΠΟΘ δθοῖὴβ ἴο Ὀ6 ἃ σοηΐγαςὶ Ὀεϊλεεῃ 
ἴΠ6 ΓΟΥΠΊΕΓ ροβίτοη οὗὨ 186 δῆροὶβ, Ὀοίπρϑ οἱ 
ΔΟΪΠΟΥΠΥ ἀπά ἀννο]ϊης ἵπ {πὲ ἰἰρδς σι οὶ ἰ5 
Ὀεέογο Οοά᾽β ἴῆτομθ, δηὰ πονν δηβιανοὰ δηά 
ςαϑῖ 1ηἴο ἴδ ἃ ἀατῖηθθθ. Απά τδουζὰ 
{86 Ρυπιϑηπιοηΐ ἔοσ ννῖςἢ (ΠΕΥ ἅτε χεϑεγνεὰ 15 
γεῖ ἴο σοπιθ, {π6 ναϑὲ ἀϊβόγοπος Ὀδίννοεη {μοὶ 
ργοϑθηΐ οἰδίθ δηά [ῃθιγ ἔοστηθῦ ὄχδ᾽ δίοη πλλκοβ 
τποῖτ ἰοῖ ἃ διίίην 1] στο οὐἨἁ δὲ 5.12]} 
σοΙὴθ Ὡρὸμ ἴδποθα ψο ϑβδϑάυοε ἴδμ6 ΡεῸρὶκβ 
ἰηΐο 51η. 

η. Ετεη ας ϑοάονι απά Οοριογγαῤ, απά ἐδὲ 
εἶδ: αδομὲ ἐῤογι ἈδΥῺκ 1ῃ 1110 ΤὨΔΏΒΘΥ 
ψἘ0} 8980 Κίτνοι δεν» εκ: ΟΌΕΡ' ἐο ζογπίεα- 
ἡοπ, ἀπά οι αὔεν “σἰγαηχε ἥτε: ὁ, ἀγὸ “εἰ ζογίϑ 
4: απ ἐχαριρίε οἵ ΘΌΘΤΙΔῚ ΠῚ ΥΘ, ΒΌΥΟΣΙ ΒΕ 
Ῥυπιδητοπῖ. [ἢ 1Π]5 νοῦϑα δε πιυϑῖ, ἔτοπὶ 
[6 ροβίἄοη οὗ (86 Οτεεκ ργοποιη ἴῃ ἴδε 
βοηΐδηςδ, γοῖοσ ἴο ἴη6 116 δηροῖὶς τηρηϊοποά 
ἴῃ ἴΠ6 ργονίουβ νοῖβθο.0 ὙΠῸὸ οἴξηςο οἵ ἴδε 
ϑοάοηηοβ ννᾶς οὗ {πῸ ΞΔπὶθ σμδγδςῖοσ ἃ5 ἴδμλι 
οὗ ἴῃ6 δηφεὶς ἴο σσποτὴ ἴπ6 Ὠυυπλδῃ ννῖνο5 ΨΈΓΕ 
ἃ5 σάρξ ἑτέρα, διὰ ἴΠ Ξάπι6 ἰάδᾶ 15 Κορῖ υὉ 
ἴῃ ἴῃς ρδγίςῖρ]α ἀπελθοῦσαι, ννϊο ἢ ἱπάϊολῖδϑ 
ἃ ννπάοσίηρ ἔγοιη ἴῃς παίυγαὶ ἰᾶννβ. [}ἢ ἴδε 
Ἰλίζογ ραγὶ οὗ ἴπῸ νεῦϑθ 1ἴ βδθεῆιβ ἢ ῖο 
ἰγαηϑὶδίας απ ὀχαριρίς ὁ εἰεγπαί ἥγε. Ὑδὲ 
τοηάθπηρ οὗ ΑΝ. “ϑυβογίηρ τῃ6 νεηρεδησε 
ΟΥ̓ οἴογηδὶ ἤγε᾽" ᾿ᾶπποῖ δ σογγες 5αἱά οὗ 
ϑοάοπη δπάὰ Οοιιοστδῃ, τπουσ ἴμς ογάες οἵ 
ἴη6 Οτεοῖκ ννογὰβ ΠΊΔΥ ἕδνοιγ ϑιιο ἢ ἃ σοηδίπιο- 
ἔοη. Βαξ [δο δῖε οἵ ἴγοθϑο οἰτἴἰοϑ οἵ 186 ρἰδὶπ 
ΠΏΔΥ Ὑἱϊῃ ἰσυϊ Ὀ6 οδἰοά 4 8η ὀχδιηρίο οἵ. 
οἴοσηδὶ ἤγο." Α ἀεοκίσυςίίοη 50 υἱίοσ, δπὰ 90 
Ροδηθηΐϊ 85 [Ποῖ ἢ85 Ὀδεη, 15 ἴ6 πεαγόσὶ 
ΔΡΡσοδοῦ 1ῃδ᾽ σδὴ δὲ ἔοιιηά ἰη 1815 ννογὶὰ ἴοὸ 
(Π6 ἀοοίγυςἴοη νυν ῃϊοἢ ἀνα ἴῆοθθ νγ8ὸ τὲ 
Κορῖ ὑπάοσ ἀδγίζηοϑα ἴο [86 Ἰυάξτηεης οὐ 18Ὲ 
ξτελῖ ἀδγ. 



ν. 8, 9. 

8 Γι Ἰκεννίβε αἷβο τπ65ὲ Δ 2. ἀγεαπιεγϑ 
ἀςεῆ]ε τῆς βεβῃ, ἀεβρίβε ἀοπιίπίοπ, δηά 
βρεδὶς 6δν]] οὗ ἀἱρῃ ε8. 

ἴη 6 ΟἹὰ Τοβίδπιεπε πὸ ἤρξυτε 5 τῆοτὸ 
ςοπηοη ἴθδῃ ἴΠ6 υ86 οὗὁἩ ννυοτάς ἱπάϊ!οδίνο οὗ 
ὈΠΟΒΑ ΘΕ οὗἨ ἰιἴὸ ἴο ἱπάϊοαϊε [86 υπίφι ἢ ι]- 
Πι655 Οὗ πηδῃ ἰονγαστὰ σὰ. Ὁ Βοη 185 Ερ 5Ε] 6 
ν5 ᾿ντ6 ἢ ἴΠ6 ορροϑβίί6 οτάοσ οὗ ὀχργεϑϑίοῃ 
ὙΔ5 τοαυϊτοά, ὕηδοϊϊοῦ δὰ ᾿ἰοὰ ἴο ὈΟάΙΪΥ 
ἹΠρΡΌΓΙ 165, δηὰ ἴΠ6 ΥΓΙΟΥ βοοηβ ἴο ἢδνο ϑοῖ 

ΓΕ 15 τοδάειβ ἴἤγοο ἄθρίοεβ οὐ κιπάβ οὗ 
διοἢ 5ἰῃβ, ἀπὰ ἴΠ6 Ῥυ μη ῃπηοηῖβ ᾿πῆϊιοϊοαά οἡ 
(δεπι. ΕἸγβί, 8ηὴ οἴδηοδ Ἄχδοῖν {{κὸ (Πεὶγ οὐνη, 
ἃ ἀἰ5θ 6] εἶ δηοηρ (ἢ6 [5γαθ} 1165 νυ ἢ Ἰοὰ ἴο 
{δεῖγ απΐοη ἢ [Π6 νγουβῃίρροῦβ οὗ Βαδί θοῦ 
δηά ἴο οΟἴδΠΕΣ ἔοιι!! οχοδϑϑοβ οὗ [κ᾿ ἡδίυγο, δηὰ 
186 οὔξῃἀετβ νυν Πογείη ννεσα Ριιησδηοαὰ ὈΥ ἀδδίἢ 
δεΐογε τμ6 ἰδηὰ οὗ ργοπιῖϑθ ννδ8 τεδοῃοάὰ. Ὅὅῇῃδ 
βοσοηα ΟΘχδπιρίὶς ϑρεακθ οὗ ἴθοθβε ψὴῸ δῖδ 
ΔΙΓΟΔΩΥ ἴῃ δπ)ογηηεηΐ οὗὨ ἃ ὈΪ]Θςϑοὰ Ποπια 8ἃρ- 
Ροϊηϊεα ἔογ ἴδεπι ὈΥ͂ σοά, Ὀυΐ πὸ Ὁγ γ]εϊά- 
ἸῺ ἴο πηϊλυνῆ!]} ἀδϑιγεϑ ννογα ὀχροὶεά, δηὰ ἃγὸ 
5.}}1 υνδιζτπρ ἴῃ ἀδλτίκηθος {ΠΕ ῚΓ ἤηδὶ ρα ΠΙ5ἢ- 
τε. Ὅς ᾿ἰαϑὲ 1]Ππϑιγαϊϊοη 15 οἵ ἃ ἔοι ϊογ 
ὨδίαΓο 5111}, δηὰ ἰἴ5 ρυπιϑῃτηθηΐ ἴῃ σοπϑο]υθηςδ 
15 ΠΟΤΕ ῬΓΟΠιρΡί ἀπά τροτο [εγσὶ Ὁ] 6 δηὰ 5 5.}}} 
ἂη ΘχδΡ]6 ἴο ἴΠ6 ογα5 οὗ 4}1] {πε ννουϊἁ. Ὅ15 
ἰ5 ἐχργοβϑεά ΟΥ̓ “" ΠΟῪ 116 ἔοττἢ" (προκεῖνται), 
ἴογ 411 ἰο Ὀεμοϊὰ δπὰ ἴο ὈῈ νναιπιθσὰ Ὁγῦ. ὍΤἢὸ 
οἴ ε5 ἀσϑίσογοά στ δοάοπιὶ ἀπὰ (ὐοπλοσταῖῇ 
Μετ Αὐἀπιδὴ δηὰ Ζεδοίπι (] ει. χχῖχ. 22; 
Ηος. χι. 8). 

8. Υοῖ ἐπ “λε »ιαππεῦ ἰδεῖς ἀγεαρηογε αἰδο 
ἀεβίο ἐξ 3 ε:ὁ, απὰ δοὶ δῦ πδυκιὺ 4ο»ιίπίοη, 
απά ταὶ δ ἀσπίς. ὙΠ ΑΟΥΝ. ρίνοθ ἢῸ 
τοπάετίηρ οὗ ἴπ6 σοη)ηοῖ ΟΠ μέντοι, νὨϊςοἢ 
Ἔχργόσθθες ἴπδὲ ἴῃ ϑριίο οὗ 4]} 656 ΘΧδΠΊρ]65 
δηὰ (δ 145-παιηηδὰ εἰοϑο δὶ ῃδπά, γοῖ (ΠΥ ἴοο 
ΜΈΓΟ ΚΠ οὗὨ Ιἰκὸ οἴξησεβ, ϑυςσἢ ΤΏΙ ΔΓῸ 
ΒΥ ςδ|οὰ ἀγεάπλοῦβ, ννῆο ΟΥ̓ ΠΕΙ͂Γ δἰπέμϊ οχ- 
(55 ἢᾶνὸ Ὀδθη οαϑὶ ἱπΐο ἃ βἴρογ, δηὰ 50 δΓδ 
τηοδὶ σοπλρ οἰεἷνγ οηϑίανοα. ὙΠῸ δογρίαυτγος 
ΓΟΠΒΙΔΠΕΥ σρθᾶκ οὗὨ 5: ςἢ ΠΊΘΠ 85 5ΌΠΚ ἴῃ 5]δθρ 
Δ 50 με υΪοβϑβ, οἷ. Ἀοπλ. ΧΙ. 11, 12; ΕΡΏἢ. 
Υ. 14, ἴῃ δοῖὴ ψὩσὮ ρδϑοᾶροθ [ἢ]5 5ίαίο οὗ 
δίδερ 15 βροκθὴ οἵ ἴῃ εἶοϑθθ σοπποχίοη νυ ἢ 
“ὁ (Π6 ἩΠΕΓ ΓῺ] ννοσκβ οὗ ἀδυκηοϑβ." Ιῃ ἃ 
᾿κ6 ςοῃάϊτίοη ἄγὸ ἴῆθϑο τηθη, Ὀυξ ἄγοδτὰ (Πδὲ 
ἴδεν ἅσὲ ἔγες δηὰά ἱπάδρεπάθρηϊ. 80 υυἱῖῃ [96 
δου ρῆῖϊς σοποογηϊην που δοεὶ ΠΟΥ ρῖνθ τοίη 
ἴο 1ΠΕΙ͂Γ σ2ΓΠ 4] ἀρρεῖ 65, δπὰ (μι15 ἀφ ῆ]6 {Π6 
ἤεξῇ, υυβῖς ἢ νγὸ τὸ ἰδυρῆς ΌὉΥ ΟΠ γίϑι᾽5 ἀϑϑυτῃρ- 
ὕοη ἱδοτεοῦ 15 ἴο 6 οἰοναϊοα δηὰ ρυτγίῆοά, δπὰ 
ποῖ ἀορταάδα. Ψ'Ὲ ἤανὲ δίσεδαν ἱπι|πιαῖθα 
[δλὶ 186 ὀχοῦβϑϑος ἴο νυ ῃϊοἢ ἴΠ6 ΑΡοβίϊθ 15 ἤθε 
Δ] υάτπρ ἀἄγοϑο ἔγοπη ἃ ρεγνογϑίοῃ οὗ ἴῃοϑε ργίη- 
αἰρῖεβ. οὗ Ο γιϑι πὶ Υ νος ἢ νογὸ γτοργοϑοηϊοα 
ὃγ 16 σοπηχημπιΥ οὗ σοοάς, Ὀυϊ ψΠοἢ {Π656 
τῆευ ρεγνογίο ᾿ηἴο ἃ ἀοςίγίηο οὗ οἴδογ κιηἀς 
οὗἨ Ποπιπλ 1 ὙΠ ἢ τοϑυ το ἴῃ σδγηαὶ ἀθ- 
Ὀλυςδετγ. ΤΣ οἴδεῦ οἴδησες ποτὲ πιο οησά, 
186 κοῖς δὲ πδυρῶϊ οὗ ἀοπιϊπίοη, δηά ταὶ]! ηρ 

10 5Ε. 
ΟὟξει Μιςβδεὶῖ ἐπε Ἀγομδηρεῖ, νΒεη 

ςοητεπάϊηρ ψνἢ τῆς ἀν} με ἀἰδ8- 
Ρυϊεά ἀδοιῖ πε θοάγ οὗ Μοβεβ, ἀυγεῖ 

αἱ ἀΐρηϊ 65, ταὶς ἤᾶνο δὰ {ποὶγ οτγσίη ἔτγοπι 
[πὸ 5ΔΠ|6 5βοιισοθ. ὮΝ ΠΟΓΟ 8411 ννᾶ5 ἴο ὃὲ ἔσθεὶγ 
ββδγοά ψῈ ἢ οπα δποῖδοσ, {π6 τοργοῦαΐο πγηά 
ὙγΟΙ]ὰ ϑοοὴ 8566 115 ΨΑΥ ἴο ἀἰϊδτεζαγὰ 4}} σι ϊο 
δηὰ 411] ξονογηπιθηΐ 'ἰπ [Π6 πενν βοςίοῖυ, δπὰ 
ψ Ποη [(ἢϊ5 ννᾶ5 ἄοηο, ἴποσὸ νου ]ά βοοη ἔοϊονν 
ἃ ταο]οσζίοη οὗ Ηΐπὶ ἴῃ ννῆοϑο πάη ἴδποϑο δεῖ 
ονοῦ ἴπ6 πονν-ἰοττηθα ϑοοιοῖυ 5ρᾶκε. Εοτ να 
οδῃ δαγαϊγ ἀουδὲ [μαὲ (6 νυυῖοσ 15 ἴῃ τ} 15 
γΟΙΞ6 ἰοοκίηρ ὕδοῖκ ἰἴο τσ. 4, ἱπ νψῆηϊο ἢ6 
ἀεϑογῖθε5 ΌΥ οἴμεῦ ννογάβ ἴπθ86 ὉπροάΥ τθῃ 
ΨὯο δὰ νοσγκοὰ {πεῖς νΑΥ ἱπίο τῃ6 ποῖν 
ΠΟΙ ΠΥ. Απά 845 ἴποτο 'π [Πε ἤγϑέ ο]55 
Αγ ρ͵δοθὰ ἴῆοϑο ὁ’ νγῆο ἴυγῃ π6 σγᾶοο οὗ οιζ 
Οὐοά [ἰηΐο ᾿4ϑεϊνϊοιΙ5η 655," ἃ ἀδβδογρίοη ννὩ]οἢ 
ἴῃ 1πΠ6 ῥγεβδθηΐ νεῦβε 15 γεργοβοηϊθσα ΟΥ̓ ἴποβο 
ἦν ῃο ἀοῇ]ε ἴῃ6 ἤσδϑῃ," 50 {πὲ ϑοϊ(ἰπρ δὲ 
πουρῆϊ οὗ ἀοπιϊηΐίοη, δηὰ ἴπ6 σι Πρ αἱ ἀϊΐρ- 
Ὠἰτ165, βου ρΡἢ 115 ἢγϑὲ ὀχ το ταῖρῆξ Ὀ6 
πιδὰς δραϊηδὲ ἴῃς ΑΡροβίΐεβ. ἀπά ἰῆοβο οδοΐ ἴῃ 
ΔΌΪΒΟΥΠΓΥ ἴῃ πε ΟΠΒυγοῦ, γεῖ νοηξ δασμοῦ 
δηὰ τοϑιιϊοά ἴῃ ἴἢ6 ἀθηιαὶ οὗ Οὐγ ΟὨΪγ Μαβίοσ, 
Οοά ΠΙπιβοὶῖ, ννῆοβο ἀογηϊηίοη ἴῃθθε 5 ΠΠΟΓΒ 
ΟΓΟ αἰδτοξαγάϊηρ, δηά οὖγ Ἰνογὰ [6515 Ὁ γιϑβῖ, 
ὙΜΠΟ56 ΒΊΟΥΥ {Ππ6ϑ58 ΠπΊθ ϑρϑᾶῖ ον] οὗἉ οὐ γδὶ] δὲ, 
ἴη [πὸ νγογάβ νυν] ἢ ΠΟΥ ΕΠΊΡΙΟΥ σοηοογηϊης 
ἴῃς σοχτυρὲ πίττα οὗ ἴῃ6 οϑῦ νν ςἢ Ηδ ἢδ5 
δου πε δηὰ ἴδκοη ἱπῖο ἤόφᾶνθῃ. ἕνὸ οδηὴ ἀϊ5- 
σοῖπὶ ἴπδΐ (15 ννᾶ5 ἴῃ [6 νυγιτογ᾽5 τηϊπὰ 1 ννὰ 
Ἰοοκ οη ἴο ἴδε ι.56 νΒΙΓ ἢ δ6 ΤΆ Κ65 1Π γοῦθο ας 
οὗ ἴπ6 ργορῆθου οἵ ἔἕποςβἊ πὲ ογἱρίῃαὶ βὰγϑ8 
ποϊμίηρς δδουΐ παγά βρεϑςμεβ, γεῖ δὲ Τπἀ6 ηοὶ 
ΟΠΙΥ ὀχρ]δίης ΟΥ̓́ΘΠ]ΑΓ 65 δηὰ Δρρ]Ϊο5 ἐπ6 ρΡᾶ5- 
βᾶ5 6 ὙΠΟ ΠΕ 15 αυοίϊίηρ ἴο ἴΠ656 γδίϊοσβ, δῖ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ θᾶγ5 (μδΐ {πὸ Βαγϑῃ υἱΐϊογαηοθα ἡνΟΓῈ 
ἀσαΐμοὶ Ἡ ΐρι. 

9. Ἴο ςοπάιυςϊ οὗ Μ|οδδοὶ [6 υσῃδηροὶ 
ΠΙΠΊ56 1 15 Ὀσουρῆξ ξογνναγὰ 85 σοθικο ἴο ἴπ656 
ΒΙΠΠΟΙΒ γῆο ΓΑῚ αἱ ἐϊψηϊε5. ὙΠῸ ἀθν!] ννᾶ5 
ΟΠΙΥ ἃ ]Π]θη ἀϊση!γ, Ὀὰΐϊ γεῖ [π6 ργποθ οὗ {π6 
ΔΏΡΟΙ9 ἀϊὰ ποῖ γαὶϊ δῖ ῃἰπὶ ἴῃ ἢἰ5 δοσυβδίίοῃ. 
ΤΏ ΟἿΪΥ ἴῃ ψϊοἢ 1.15 σοηποςξίοη οὗ 
{ῃ6Ὸ Ατοῆδηροὶ ψ ἢ τπ6 Ὀυτγ4] σὲ Μοβοβ ἰ5 
τηοη!!οηθα ἰ5 Τάγρυπὶ Ἰοηδίβδη οὐ Ὠ θυΐ, 
Χχχὶῖν. 6, νἤογο Μὶςἢδ6] 15 οδιὰ ἴο αν ὕδθθη 
τδάθ ρυδγάϊδη οὗ ἴπ6 ργᾶνὲ οὗ Μοβθοβ. Ψνμαῖ 
π6 οἰτουπηδίδηςο5. οὗ ἴπε ἀϊθρυῖϊθ ο ψνὸ 
σδπηοῖ ραῖθοῦ ἔτοπΊ δησίθηξς δουσγοθβ. [{ [ᾶ5 
Ὀδρη βιυρροσίοα (Πλς ϑδαΐδῃ υνυϑῃδα ἴο ϑϑθοῦ γα 
186 ὈΟΩΥ οὗ Μορεξς, ἰπαΐϊ ἢ πῖρῆξϊ πιακο 115 
οχίϑίοποα Κῆοόνσῃ ἴο ἴῃε [5γδϑὶ 5 δηὰ [οπιρὶ 
1ῃοπὶ ἴο ὈΑΥ Ἰἀο]δίτοιβ Ὑνοσβῆρ ἴο ἰΐ, ἃ5 
{ΠΟΥ ἀϊά ἴἰο ἴΠ6 ὈγάΖοη βεγροηΐς Ὡς δαά 
Ὀδοη τηδάθ ΌΥ͂ πὶ. [ἰ 15 αἷϑο σαἱὰ ((ξευ- 
τηθηΐι5 ἢ. 1.) ἴ4ὲ ἴ6 ἀν, 1ῃ 815 σπγαςῖογ 
οὗ ἴθ δάνριϑδιῃυ, νγβ Ἵσπαγγίηρ Μοβϑὸς νἹτἢ 
1π6 τηυγάογ οὗ ἴδε ἘΕργρίϊδπ, δηά ἀσϑισην 
ἴο ἀοερτγίνο Ὠἰπὶ οὗἩ ἴῃ6 πΠοποιγεὰ Ὀμυγίδὶ ννἢϊο ἢ 
γνγ5 σοηξοιτοὰ οἡ δἰπὶ ὉγῪ Οοά. ΟΣ ποῖῖδος 
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ποῖ Ὀγίηρ ἀρϑίηβϑὲ ἢϊπὶ ἃ γδι πρ ἀσου- 
α Ζεκὶ. 3. βατίοη, δι 8414, “ΤῊς [ογά γεδυκς 

τῆς. 
10 Βυὲ {πεϑεὲ βρεαῖς εν]! οὐ τῃοβα 

7100 Ε. [ν. 1ο, 

τὨηρβ ΒΙο ἢ {πεν Κπονν ποῖ: δυὶ 
νν δῖ ΤΠῈΥ Κπονν πδίιγα!γ, 458 Ὀπιῖς 
Ὀεδϑῖβ, ἰπ τῆοβς τῆϊηρβ ΠΟΥ σοττυρί 
τ επηβεῖναβ, 

οὗ ἴΠο56 5ἰδίομπηθηῖβ δᾶνο Ψγ͵ὸΟ ΔΩΥ͂ δηςσίοηϊ [εῖν- 
ἰ5ἢ τοοογάὰ, Βυῖΐ ἴζ 15 φυϊξο τηδηϊδεϑί μα ἴο 
[Π6 νυτίίοεγ οὗ [6 ἘΡριβϑεῖΘ 1886 5ἴογυ ννᾶβ ἃ 
Ῥαγὶ οὗ βοπὶὸ δοςορίοα Ὠιβίοσυ. ὉΤἢῖ5 15 ρἰδίη 
ἔτγοηι ἴθ Ὠιδίοτίς σμδγαςοῖοσ οὗ δ 15 ̓ δηριιᾶρο. 
Βυΐ ννὸ οδῃ 566 ᾿τῸπὶ οἵποσ ραγίβ οὗ ἴπεὸ Νὸνν 
Τοεσίδπιεηΐ μον τγδάϊοηδὶ οχρίδπδίίοηβ οὗ 
Θαιΐος ἢἰϑίοῦυ δὰ ρον σουηὰ ἴδε ΟἹ]άὰ 
Ταεκίδπιθηΐ πδγγαῖϊνο. [{ Ὑ] Ξυῆοε ἴο τηθη- 
ἰοη ἴῃ6 ἐγδάϊποη αυάοά ἴο ὉΥ δῖ δι] 
οὗ (Π6 πᾶπιοϑ οὗ Εξγρὕδη τρλρὶςϊδηϑ τηοπ Ποηδὰ 
4 Τίπι. 1]. 8, Ὀυϊ ποῖ ϑρθοϊδεά ἴῃ 1Π6 ϑδγὶϊοσ 
Ὠἰδίοτυ οὗ ἴδε ἀοϊνεγάηος τοπὶ Εσγρί. Τῆς 
Βρθεςῃ οὗ δ[ δίερμε (Αςῖδβ νἱ}.) α]5οὸ αῇογάβ 
Βενογδὶ ἰηϑίδηςοβ οὗ ναγίδιίοη ἔγοῃι, ΟΓὁ Ἔχρδη- 
βίοη οὗ (δὲ Μοβαῖς σεοογάβ. Οὗ βοΐ οὗ 
1686, ΟΧΡΙΔηδίίοη5 ἃ ἴο Ὀ6 ἑουηὰ ἴῃ οχίδης 
εν θὰ εγαΐυτο οὐ δηοϊεηξ ἀδίο, Ὀυῖ [ῸΓ 
οἰδοῦβ "νὰ ἤᾶνθ Ὡ0 ϑυςἢ 5ο]υϊοη5. ὟΥ οὐρῆςξ 
Βονγόνοῦ ἴο Ὀθᾶγ ἴῃ τηϊηὰ (πὶ οὗ ἴΠπῸ [6τιι58- 
ἰεπὶ Ταϊπιυά ἴννο ΘΠ ϑοάδσγιπι ἀτὰ ἰοσὲ δηὰ 
4150 νδιίουβ ἰγας(β οὗ [πε ἔουτἢ ϑείάογ, ἀπὰ νγὸ 
σδηηοῖ Κκπονν Ῥνμδί Ἰἰϊογαῖυ το ννὰ5 σοηϊδὶποὰ 
ἴῃ ἴδηι. [{ 15 ποῖ υηγοδϑοηδῦϊΐες ἴο συ ρΡΟΘ6, 
ἰη [ῃς ολϑ6 οὗ 81 [υἀε᾽5 ΕΡρΙΞ116, [δι νγὸ ἢδνα 
Δ ἰηβίδποθ ὑνθογο ἴπ6 ἰγδάϊομδὶ οχραηϑίοῃ 
οὗ ἴδ Μοβαὶς παγγδῖϊνεα 85 ποῖ σοτὴθ ἄοννῃ 
ἴο ι5. Ὅῆε 5Ξἰδίεπιοεηΐ οἵ Ηοϊγ νηὶ ἰ5 ἴπδὶ 
Μόοϑοβ νγᾶ8 πιγϑίου! Οὐ ]γ Ὀυγίο. Τὰς Τᾶγ- 
ξυχ δά ἴο [15 [δῖ 16 ῥδος οὗἩ βϑορυ  τιιγο 
νγ8 Ῥυϊ ἱηῖο [6 σμάγρο οὗ Μ|ὶςομδοὶ. Ἡΐδγο 
ννῈ δᾶνα ἴπ6 Ὀ4515 οὐ Ὑνδϊο 4 ἀονοϊορτηεηῖϊ 
Ὑγὰ5 ΠῸ ἀοιυδὲ ογθοϊοά, δηὰ οὗ νυ ϑιοἢ μεῖ- 
ὮΔΡρ5 ψα ᾿ᾶνε ἃ ἴσασθ ἴἢ ἴθ Ὄχροϑ ΠΟ 8 Ὀγὸ- 
ϑεγνοὰ ἴο 05 ΌὉΥ ἴδε Βδίμοιβ. ὙΠῈ τ δΔηΠΟΓ 
ἴη ννμϊ ἢ [ἢ ΘΧΑΠΊρ] 6 15 οἰϊοὰ Ὁ ἴδς Αροϑβί]θ 
Ἰεᾶνθβ πῃοὸ ἀοιδὲ ἴπαξ ἰΠ6 οοπίεβξ ἰο ψῆηϊς ἢ 
ΔΙἸυιδίοη 15 πιδάθ, ννγᾶβϑ ἃ πιδίζογ οὗ βΈπογδὶ 
Κηον]οάρο δπηοηρ ἴπ6 [οννβ δηὰ ( γιϑιδης ἔογ 
συ οτ ἴΠ6 ΕΡΙ5116 ννᾶϑ ἱηἰεηδεά, δηὰ τπουρ 
Ἐπι6ὸ 245 ἀσβίγογοα 41} ἴσαος οὔ ἴπ6 11η ΚΞ 
ὙΠ ἢ ̓πίοσνεηοὰ δοίννθο ἴῃ6 δἰδίοιηθης οὗ 
]οπαίδδη δηὰ [μς αδἱυβίοη οἵ 81 7υἀ6, γεῖ 
5: ἢ [πηΚ8 υπάοιυ ίθα Υ οχίϑιοὰ ἴη ἴδ6 Αρο- 
δίοὶῖς ἂρ, πὰ γοῖθ δοοορῖοα ἃ5 ἃ Ἢ πὴ 
οὗ [Π6 ἰγδα]οηδὶ Ἔχροβίοη οὗ Ηοὶγ νντίξ, 
δηὰ ἰδογοίοτο ϑυϊδοϊα ἴο 6 φυιοϊοά ἰῃ 5υςἢ 
ἃ 5οϊεπη Ἐχμογίδιίοη 85 δ[ ἴυάς ἰ5 ἤεγὲ 
εἰνιηρ. 

ΤΠΟ ρᾶβθᾶρο ἰῃ Ζοομαγδα (Ἰἰ}. 1-- τ) γΠοΓΟ 
ϑαίδῃ ἰ5 ἀεϑογι θὰ ὉΥ [86 ργορῃεί 85 γαεβϑιβιίης 
7 ϑῦυδ ἴῃς Πρ -ργοβὶ νβεη Οοά ννᾶ8 σοϊῃ- 
τιδηάϊην ἰμαῖ {πε ΒΙΓΠΥ χαιτηθηῖϊβ βῃοιϊὰ 6 
λκοη ἄννᾶὺ ἔγοπιλ ἢϊπὶ|, δηὰ ἃ οὔδηρθ οἵ ζδὶσγ 
ταϊτηθηϊ δ6 σίνοη υηΐο Ἀἰπι, ΠΊΔΥ ἤᾶνο Γαγη μά 
186 θα5ι5 οὐ ΟΝ ἃ 5 πιὰ ςοηΐϊοβσξ νυᾶβ 
Ρἰςξυτοά 45 μανίην ἰδκοη ρίδοθ σοποργηΐηρ, 
Μοβϑεβ. Ης μιδὰ ἰδ ἴμθ γτοῦε οἵ ἴμ6 Βεβὰ, 

νυ ϊοἢ ταϊρῆϊ δ6 ᾿ἰκεποὰ ἴο ἴδ6 ΔΙΙΩν φψαττηδηίς 
οὗ [οβῆυδ, δηά ἴδ [ον] πλρϊ ννε]] δ τοργθς 
βοηΐϊοά ἃ5 8Δῃ ορροπεηΐ, 5 γνίηρ ἴο Ὠἰηάογ ἢΐ5 
δαπηϊδοίοη ἰο [Ππδὲ σ]ογίουβ σοπάϊξίοῃ ἰπ Ὑεὶὶ 
δ δρρεοατθρὰ δὲ ἰἣο ὙζαποῆσυγαϊίΐἼοη. ϑοπιὸ 
δοςερίοα ἀονοϊοριηεδηΐ οὗ [ἢ ]5 κιπὰ ἔποῖο νγᾶ5, 
ἃ58 ΟΠ ΤΏΔΗΥ οΟἴδπεῦ ϑοπρίμτγεβ, δηά (πουρὰ 5υοὰ 
ντϊπηε Ψεστε οχοϊυάοα νΟΣῪ Ῥγορογ ἔτοσι 
(Π6 νοϊυπηο οὗ Ηοὶγ Υνσιῖ, γεῖ [ῸΓ ῥυγροϑὲβ 
οὗ ““ἐχδπιρῖὶςο οὗ 11 δηά ἰηϑίισιςϊίοη οὗ πιλη- 
ΠΟΙΒ᾽) [ΠΕῪ νγεσε ἐπιρίογεὰ ὈΥ ἴδ Αροϑίβες 
ὙΠ 48 πιυςἢ ἔγθοάοηι 845 θὔὸὲ ΠΟῪ ;.56 ἴδ 
Ὀοοῖβ οὗ ἴδὸ Αροογρβᾶ. 

10. ΜΒωξ ἐῤες ηιοῆ Σϑὶὶ δ᾽ «υδαΐ!οειίτ 
ἐδίησε ἐδεὺ ἔμποευ ποῖ, ἀπά «υδαΐῤ ἐξὲγ 8- 
ἀοχεῖαπά παίωγαίγ, Πἰάε δε ὀγιῖς δρῶσι, ἱπ 
ἡδεῖς ἐδίηφς ἘΔΟΥ 810 οοσσυρῖοά. Τῦε 
ΑΟΨ. 8ὲ58 οπιϊιοὰ ἴο πιᾶκε δὴγ ἐϊσϑεϊηςτίοη ἴῃ 
[Π|5 γνεῖβο Ὀείννοου [86 ἔν νογὺβϑ ὑπο 
τοηάειβ ἄποευ. ΤΣ ἢτϑὶ οὗἩ ἴ8οϑὸ 15 δρρὶ δὰ 
ἰῃ 115 Θαγιιοϑὲ βθρῆϑὲ ἴο 18ῆ6 κπον θάσο σψθκὶ 
8 ψαϊποά ὉΥ “εείηρς; δηὰ 845 ἴμ6 διῇς 15 (δδί 
οὔθ ἃπιοηῦ [86 86ηϑοβ Ὑνῃϊσ τηοϑὲ τ] Ὁ 
δηὰ πιοϑῖ ΠΟΤ ΤΥ σοπιπιιηἰςδίεβ ἐπι ρ τ βϑοηϑ 
ἴο (86 πιϊπὰ, ἴπ6 ἀοτγίνοά βοῆϑος οὐὗἩ {πὸ νετῦ 
Α1’Ὸ Δρρίϊοὰ ἴο πιοηῖδὶ ςοπῃργεμβοηξίοη δηά 
Κηονϊοάσο. ΤῊ νογὰ ἰ5 ἱἰδεγοίογε ΒΕΥ 
υϑοὰ ἴογ βοὴ Κηον εάρε 45 οἂπ ὃὈς χαϊποά 
σοποογηίηρ; ἴῃς ἀοπιϊπίοη δηὰ αἰ ρη65 αἱ 
ΜὨΙςἢ [Π656 πλοπ σαὶ]. ὙὍῊς οἴμοῦ σεγὺ ἰ5 ἢγϑὶ 
υϑοα ἰπ τοίδγθησθ ἴο 5Κ}}} ἰῃ δηδιογαῆ,, δηὰ 
ἴπε Κηον]οάχε ἐχριεβθοὰ {πεγθΌΥ 15 5Όςδ 85 
νου ὰ πᾶν τεξαγὰ ἴο τμΐηξθ ρδ]ρδθὶε, δά 
τηλίζοιβ οὗ οιἱϊνγαγὰ ϑεηθο, ὍΤδο ἀϊπιϊηςίο 15 
οὐβοσνοὰ Ὁ. ἴῃ6 υυγϊοῦ ἴῃ ἢΪ5 δρρἰἰςδίίοη οὗ 
τα νογὰ ἴο [δαὶ Κηον οάσε νυ μογείῃ ἴδεϑθε 
ΤΆ ἅτε ςοιτυρίοά, Μιιϊοη μᾶς ρυΐ νγογάϑ 
ἰηΐο ἴ86 πιου οὗ δαΐδῃ ννδοη ἀοϑοτγ δίς δἰπ}- 
8618 (" Ῥ. 1, 1Χ. ς71), Ὡς ἀϊδεϊη συ οι ἴῃς 
ἴνγο ναγίϑιεβ οὐ Κηον οάσθ Βοτὸ βροΐκεῃ οἵ, 
οΥ δυρῆς Ὀυϊ ἕοοά ἀμεεγπθά οὐ ϑεχ, δηά 
σρῥγεδεηάεά ποϊμδίηρ πἰἢ." ὙὍΠ6 τεϊοεγεησὲ ἴῃ 
ὈΟΪῈ σᾶϑεὲ8 ἰ5 ἴο ἴπε ἀεβοῦρθοη οὗ ἴμεϑὲ 
οἴεδηάοιβ ρίνοπ ἰῃ υ. 8, ἀπά (Ποῖὶγ ἀεχτδάδιιοη 
δίῃ κϑ ἴδεπὶ ἴο 86 ἰονοὶ οὗ 1}6 δηϊπιδ[ ογεδίου 
ἔτοπι πο [6 ϑογροης ἄβθυγος ἔνε τπδὲ ἢθ 
μᾶ5 τίϑοῃ ἴο δίρΟΓ Δρργοποηϑίοηβ. ΒΥ ἰδὲ 
ΘΧΡΓοβϑοῇ ὁπ ἴΠ656 (ἰηρ5." (δ ΓΙΟΥ͂ ἀρ ΟΔΓ5 
ἴο ἱπίεπὰ πιοῖὸ ἴμδη “ΟΥ̓ πιθᾶῃβ οὗ ἴβεϑε 
(ὨἰηρΞ,." ἀηὰ ἴο ἱπεϊπιδῖα (ἢδι ἘΠΟῪ ᾶγε ϑυηκ 
ἀδορ ἴῃ τῆς 5ἰου βρῇ οὗὨ [ΘΓ ὄἐχοῦϑϑοθ. [1 56ῈΠῚ5 
Ὀεϊίες ἴο ἰσγδηβὶδῖθ ἴῃς βηδὶ νεγτὺ 85 ἃ ρϑϑϑῖτε 
ταῖμον μδη τη ἀ]6, “ἘΒΟΥ σοτειρὶ ἘΠπογηϑεῖνεβ 
Ἐοσ ἴξ ἰ5 ποῖ {μεπιϑοῖνεϑ δίοπα ἴο ννβοτι {δεῖγ 
ςοτγυρίοη οχίθηάς, Ὀυΐ ΠΟΥ ςοτγτγιιρὶ οἴδεῖβ. 
Τὰς βᾶπιὸ ψογὰ ἰ5 υϑεὰ οὗἉ ἃ {᾿κ6ὸ σοττυρθοι 
(Άεν. χίχ. 2). 



ΥΟΙΙ, 12. 

Ι: Ὅψοε υπῖο τπεπιΐ ἔογ {πεὲῪ 
ἢλνε ρῸπε ἴῃ ἴπε ψὰὺ οὗ (ὐδίη, δπά 
γλῃ στεε]γ ἴτε τῆς οττοσ οἵ Βαίδδπι 

11. δος ὠμῖο ἐδερι] 70" ἐδεγ δαὺε 5ὸπὲ ἱπ 
1ἀε «ὐα΄ οΥΓἹ αίπ, απά τι ΣἹΟΌΟΌΒΙΥ 15 2δὲ 
ἐστον οΥΓ Βαίαω»π 70" Ἀ1σο, εἰμ ἐδ "εν δεά 
ὃ 1 χαϊππαγὶης 9.7 Κογαδ. Τῶδ ἀδηιηςίαιίοη 
οἵ μι ὐαρμντ ἐψρδις αὶ [815 γόσθθὸ Ὀορίηβ, 30 
οὐὔπιοη ἰἢ οὐγ 1 οἷ δα γοϑθος, δηά οσςσιτ- 
ΠῺΡ ϑόνοσα] ἔἰτηδ5 ἰηῃ ἴῃς Ἐ ονοϊδίίοη, ἰ5 ἔουπά 
ΟἾΪΥ Πόγὸ ἱπ 86 Αροκπίοϊ!ς νυτιτηζϑ, ἴΠ6 1.56 οὗ 
ὼς ποτὰ Ὁγ δῖ Ῥδὺ] (1 Οοσ, ἰχ. σό) δείηρ οὗ 
ἃ ἀϊδεγεηῖ σπαγαςῖεσ. ΕῸτ δὴ ὄχδίηρὶο οὗ 86 
τοτὰ φυαγ:, υϑοὰ ἴὉΓ «υογᾷ:, οἷ, τ Οος. ἱν. 17, 
“ΤΥ «ὐαγς Ὡς Ὀ6 ἴῃ ΟΠ γϑι." Το Αροϑβίϊς 
86:5 ἴο δυο ἱπιοπάδα [56 ντοσβ φὐ47, ἘΓΤῸΓ, 
αχὶ σαυιαγίπς ἴο ἔογπι δῃ δϑοθπϊηρ 502]6 
ἀπετιρᾶνε οἵ ἴ86 ἱπογεδϑηρ ρογνεγβεησβα οὗ 
ἴθεϑε οἤδηοτβ. ὅδ νογῦβ οῃρίογοα ἃζὸ 450 
τιλγκοὰ ὈΥ͂ Δῃ ἱποτολϑίης ἀορτθα οὗὨ ᾿πίθηϑ::γ. 
Αἱ βγεῖ τπεῖς σοπάυςξ 15 φ«υσάξιμ ἐπ ὦ «ὐα7, 
ἴδε ἃ γοίος ΤΉΝ ΟἹ 1 ἜΓΓῸΓ, ἰὨΘΏ ἃ 
ἐείγυκοι ἐπὶ ἐδεὶγ ἀείεγηεποά “ἰοπ ἴο 
{π|} δηὰ ποϊϊποσβ. ὙΠοῖδ 15 ἃ ἴἰκὸ οἰϊπιᾶχ οὗ 
ποῦπ5 δηά νοτῦβ ἴῃ Ῥϑ, '. 1. ΟὗὨ [86 οδδγδο- 
ἴσα οὔοθεθ ΌΥ (6 ὙΤΠΟΙ ἴῃ [(ἢ]98 νεῖβϑο 85 
Εὐδηρ θα οὗ 51η5 δρδίηςξ ὙΠΙΟΝ Β6 ψίνος 
ὙΧΙΠηρ, ἴχτοὸ ψΟΙῸ δοοογάϊηνσ ἴο 7ουγίϑὴ 
ὙΤΙΕΤ5 ΟἸΟΘΟΙῪ σοηποοίοα ὙΠ [86 δριγι(5 οὗ 
Ἐν]. Οἱ Οδιπη ἰξ ἰ5 βαϊά ΌΥ ἴμοπὶ (Πδὲ Π6 νγᾶβ 
ποῖ ἃ Φοη οἵ Αἀδλπηι, Ὀυῖ Ὀοτὶ Ὁ Ενε ἴο [86 
ϑτρεηξ, ἀπ 950 ἴδ λένε οὐ ᾿ποδτηδ- 
ὕοῃ οἔ εν], απ ἃ Βαϊδαπὶ 18 ἰεὰ 45 φαϊη- 
τὴρ ἴῃς Κηονϊεάξο οὗ ἐιΐζυγο ὄνεηΐϊβ ῬνΠ ἢ 6 
Ῥοκϑροϑοὶ ἔσγοτῃα ἢϊφ ἱπίοσνιεννα ἢ 1Π6 Δ]1δη 
ηξεὶς, Ἐογ [Π|5 τϑάϑοῃ, ΠΟΥ͂ ΞΑΥ, 1ἴ 15 αἰνγαγϑ 
τεϊαϊοά οὗ Ηἶπὶ τιδῖ δ6 ποαγὰ [6 «νογά: οὗ 
σοά (Νυπιῦ. χχίν. 4, 16) δπὰ ποῖ ἴδ σοίεε, 
δεζδυβ6 ἢἷ5 Κπονυγθάξε νγ85 ΟἿΪΥ ἀετνοά ἔτοπὶ 
ἴδε τεροτῖβ οὗ ἴπο ἀοοπιοὰ δηροῖβ.Ό. Τὸ χαϊη- 
ὩΥΙΏΣ οἵὁἩἨἁ Κογαὴῆ ἰ8 ἃ ἤίξηρ ρἰεΐατε οὗ {πὸ 
Ροϑδίοη οὗ ἴδ ἰδδοθοσβ ἀραϊησὲ νγῇοπι [ἢ 5 
ἔριδι )ε ἰ5 ἀϊγεςῖϊοά, ἕον ἸΟῪ σγετὸ ϑοζεηρ ὑρ 
ἃη ΔΙΪΠΟΙΙΥ οὗ {πεῖτ οὐ 845 δηιμδὶ 1ξ ποῖ 
δΌρΡΕΓΟΣΥ ἴο [πδὲὶ οὗ [6 ΑΡροϑβί!εβ, δηὰ κπον- 
ἰδάξθ τσᾶβ (πεῖν θοδϑῖ. 

ἴη δάδυςΐπρν ἱπάϊν! 02] Ἔχϑτ 0 ]65 6 νυτῖΐοΣ 
ΤΟΤΕ Ῥτοςίβο ἴῃ ἴθ σδδγδοίοσ οὗ ἢΪ5 

πλῤδθῳ ἤοηβ, Ἴεϑ6 πον ἴοδοΠοτ5 Ηρ τὐσιους 
Ἰῃεη δῃὰ ρόγγυεσϑα ἰοννασάὰς Οοά, {ἴκὸ δίῃ ; 

ΝΥ ττεῖὲ ἰσᾶςσδποῦβ οὗ οἴτοσ, δηὰ της ἴο 
τοὶ ΟΥἹ] δηδ 1οδὰ οἵδοιβ ἱπίο ἴξ, ἔοσ ψαϊῃ 5 
βλκο, ἃ5 τγὰ5 ΒΔ]δάπὶ: ἀπά {μεὶγ διηδίτίουβ 
εἰ ϑρεκίης Ἰοὰ τμοπὶ ἴο τεβϑίβὲ 411 δι ΠΟΥ γ, 
ἀδεῖ ἴδ τῆλπποῦ οὗ Κογαῆ. Ὅν σδῃ οὔϑεσνε 
(γουφῃ 186 τγῃοὶο οἵ ἴμοϑο ον "6 

ποϊίηρ τότε ἴμδη 106 πδῖυσαὶ ἔτι (5 οὗ 
50(ἢ οοηθυςὶ 45 νγὸ 866, ἰῃ ἴῃθ βόῖτῃ, ἰπ [᾿ς 
ἀοοσυπί9 οὗ Αηδηΐλ5 δηὰ ϑαρρδϊγα, δηὰ δίπηοη 
Μλξυς ἴῃ 186 Αςί5, 
, ΤῊΝ νεὸς μόγα ἀδϑοῦνο ποίίοθ ἴδ ἴδηϑθ 
πρῦεβ ἴμδὲ [86 σοηάαςί ἀσδογ δοὰ [458 Ὀθοοσπης 

7Τ0} Ε. 
ἔογ γευγαγά, δηὰ ρεγιϑῃβὰ ἱπ ἔπε ρδὶπ- 
βαγίηρ οἵ ἕοχε. 

12 ἼΠαθς ἅΓα β8ροῖβ ἰῃ γὙ ΛΓ ἔεδϑῖϑ 

ΒΔΌϊυΔ] 1ΓῚ [ἢ686 5: ΠΠΟΓΒ, δηὰ ἴῃ ἴΠ6 ας οὗ 
θεαὶ 8 ᾿πηρ]]εὰ ποῖ 188 ΠΟΥ ἃτὸ ἀεβίτογοὰ 
Δυβοϊ υἵοὶγ, δηθὰ στϊποιξς πορο, Ὀυϊ [δὲ (Ποῖ 
ἀεϑίγυςοη 18 [6 δυγα τοϑυϊὶ οὗὨ ρετϑιϑίξησθ ἴῃ 
{πεῖν ον] 6. ὙΠῸ βάθη νογὰ ἢ ἴδ6 5. πὶ 
βη δά οἵ πιοδηΐϊηξ 15 υϑοὰ τῆετὸ ΟἾγϑὶ βρϑδῖκς 
οἵ [86 ἰουΣ 5ποὸρ οὗ ἴπ6 ἤουϑε οὗ [ϑγδοὶ, ἴο 
Ῥτϑδςἢ δηὰ γτεοονοῦ ὑοπὶ δ6 Ὑγ28 151 βεηάϊης 
του ἢΪ5 πιοββοηρχεῖβ (Μαζί. χ. 6). 

{0 «υαἱὲ ἐπ ἐδὲ ᾳφυαγ ὁ 5 ἃ ἰταῃϑϊδίίοη οὗ ἃ 
οοτηηοη Ηοῦγονν ἐχργεβϑίοη (1 Κ. χυΐ. 26), 
Δ ὙΟΙΥ͂ (ΓΘαΌΘΠΕΥ, 845 Πόσο, υϑοὰ 'ἰπ 4 ὑδά 
ΘΡΏΞ6, τνογὰ γμπὶ γἱοίοι εἶν ἰτὰ- 
Ρ] 1.5 4 σοπιρίοῖο βροπάϊηρ οὗ ἴπῸ σποσ 5. οὐ 
ΔΩΥ͂ ΟὈ]οςῖ, δῃὰ ἰ5 δη Ὁ Ν ῥὴ ὸερ νὴ ἴοσ 186 
᾿ίσθῆςθ ὙὩὶσ ἢ τηλτκοα οοηάμςς οὗὨ {πε56 
Βογοῖῖςβ, 

1. {2ε:ς αγὸ ὈΔΘΥ ἯὙἘΔΟ ἃγο δ1ἀΔἀθ5 
ΣΟΟΙΚΕ ἐπ γοι" ἸΟΥΘ-ζοδδῖα, ζοδεῖιπ 108 
γου τ δοῦδ 708 :, ζοϑαϊπε ἘΒΟΙΩΒΟΙ͂ΥΘδ; 
εἰσι: «υἱήδοιξ «υαίεν' δογπε αἰοηρ ὁ αυἱμάς, 
ὮΣΟΘΕ Οὗ 1δῇὴ᾽9 δΔυ τος, ευὐδοιΐ Γι, ἑαυὲοο 
ἀεαά, ῥίωελοά τὸ ὁγ ἐδὲ γοοῖ:. ὍὨδ τοδαϊπς 
ὙΓΏΙΟὮ ἰηϑογὶ5 ἃ τοϊδίνο ἴῃ ἴη6 ἢγϑὶ οἴδιιϑ8 ἰ5 
ϑυρροτίοα ὉΥ πιοϑδὲ δυο. [πα 186 ΑΟΥ. 
δέδάεν γοεζς (σπἴλάδες) 15, οὐ [86 5ἴσοηρίη οὗ 
ἃ ξῖοβ5 ἴῃ Ησβγοδι5 δηὰ βοπλὸ ραϊΓ σις δυῖΐδπο- 
τὶΌ65, ἴδίκθῃ ἴο δε ἃ ςορτιδῖο οὗ σπῖλοι-Ξ- Ξροῖ5, 
ὙὨ ἢ ΟσΟυΥ5 ἴῃ 81 Ῥείεσ᾽ 5 ἀδδοσρίίοη (2 Ῥεῖ. 
ϊ. 13) οὗ 1869. οἤπάοιβ. Βυὲ ἴδ οτος νογὰ 
18 ΠΟΎΏΟΙΟ ἴοιπά ἴῃ ΔΩΥ͂ 986η36 ὀχοορί τπδὶ οὗ 
ἃ “δοαὶ οΥ γε. Απά πὸ 5ἴσοηθοσς νοσά ἰ5 
ΨΟΣῪ ΠΕ οπηρὶογεὰ ὈΥ 851 [υάἀδ, 17 ἢ ντοῖς, 
ἃ8 ἍῸ Ὀδοϊῖονο, δέον δὲ Ῥοΐογ, ἔογ πονν ἴῃεϑδ 
ΕἼΤ ΠΡ᾽ ὈγΟίδβϑουβ ΨΈΤΟ ΠΟ ἸΟΏΖΟΙ τογο ὈΪοῖ5 δηὰ 
Ὀ]δΠ 5Π65, Ὀυξ τόσο Ὀδοοῖηδ ἃ ϑουσοῦ οὗ ἐλη- 
ξες δηὰ (Ὠγθαίοησα [86 ουοτίῆγον οὗ ἴπ6 Ἰηΐληϊ 
ΟΒυγοῦ, νεσῪ ΒΕ τδογεΐοτε ἅγὸ Ἰκοποὰ 
ἴο τος Κ8 οὐ ΨΉΟΙ ΠοΙΟ 19 ἀδηρσοσ οἱ τπηλκίην 
βδῖρντοοῖ. κα ηρς «υἱὴδ γοῶ «υἱδδομὲ ὕξαγ ἰδ 
ἴῃς Ὀεϊίοσ σοηποοζίοη οὗ δάνυοσῦ, δηά ποῖ 
ἴο Ἰοἷπ ἰξ ἢ (δ6 βυςοδϑάϊηρ οἶλυσε. ὙΤΠ6 
ἀτελὰ ἢ οἢ Πδὰ ργενδι θὰ ἤθη [86 ἤγϑϊ 5ἰῃ- 
Ὠεῖ5 ἴῃ [ἢ]15 πλδίίεσ, Απδηΐδβ δηὰ ἢϊ5 υῦῖθ, ὑπο τῸ 
βίο κ ἀοδὰ δὰ ραβϑοὰ ΔΙΓΑΥ: ἃπὰ πον ἰΐ 
νγ58 ΠΟ ἰσῃροῦ ἴδ οᾶ96 ἴῃδὶ “οὗ [86 τοδὶ ἀυγβὶ 
ὯΟῸ Πιδη ἸΟΙη ἈπΊ561.) ἴο ἴπὸ Αροϑίϊοβ, Ὀυΐ 
δτοΘΥ τήθη ἔοδοϊοα {μοπιϑοῖνεβ δὲ ἴἢ6 σοχητήοη 
Ὀοατὰ στ βουΐ ἄγε. ΤῊ ἰονο-δδϑίβ (αψορς) 
ΜΈΓ ἴΠ6 ουϊννατά 5ἰζη οὗ [δῖ ὑγίποῖρὶο οὗ 
Ὀγοϊ ΒΟΥ ον δηὰ [μδὲ μοϊάϊηρ οἔὗὨ 4]1} 1πιηρ5 
85 σοπητηοη ὙὙὨΙΟΒ υπϊοὰ [6 οΑΥῪ ΟὨ ΓΞ δΔης 
80 οἰοϑοῖυ, Ὀυξ ὙὩΙΟΣ δὲ ἴδ6 βᾶπιθ ἔπη οἴϊεσεὰ 
50 ς ἢ ἃ ἰεπιρίδέοῃ ἴο ἴδ6 οονείοιι5 ἴο ὑγοίθβϑβ ἃ 
ΤΑ} ἱπ Ὡς ἢ ΠΟΥ στοτα ἠοῖ 5ίηοοσο, ΤῊΣ 
Ἰονο-[δαϑὶβ ὑσεσὸ ἰῇ ΘΑΣΪΥ ἘΠπι65 Ἰοϊηδαὰ οἡ ἴο 6 
1,οτὰ 5 ΘΌΡΡΟΓΣ, δηὰ νὰ Ἷδῇ 566 ἔγζγοπὶ ἑ (οσ. 
ΧΙ, λὸο ΠΟΥ ἴδ ΘΑΡΈΓΩΘΘ5 ὙΠῸ ΟΣ (Πο86 
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οΥ «δαγῖγ, θη ΠΕΥ ἔδαϑε ἢ 
γουι, ἐξεάϊηρ; {Ππλϑεῖνεϑ ντπουτ ἔξδγ: 
οἰου5 ἐῤέγ αγὸ νυϊτῃουξ νγαΐεσ, σλγγι θὰ 
αδοιις οὗ ννπάβ; ἴΓ665 ννῆοβο ἔγιϊ 

Μ οπλ 81 δὰ] ἴπογα σοῦ 65 ἴοσ ει Ζί οἡ ἴΠ6 
Ῥτγον ϑίοῃϑ τηδάθ γοδαῦ ἴογ ἴῃς ὥσαρα, τοῦροὰ 
ἴδε σοταπιοπηογαῖίνο δηα 9ΔοσαιΏ η8] 5ουνΊοο, 
τνδὶςοἢ Ργεςδάσά [ἴ, οὗὨ 811 115 5ο] πη Υ. ΕΟΤΥ͂ 
οὔδ ἴοοκ ὑείοτγο Δποῖποσ ἢϊ5 οὐ συρροσ, δηά 
ψὮΠ6 ομδ, ῆΟ τονεγοποοὰ ἴπῸ6 Ὀτοακιηρ οὗ 
Ὀτοδά, νγ85 ὨυΏΡΤΥ, δποίμογ, ννῦο ῃδα πο βοτὰ- 
ΡΪ65 δδοιξ Ὀεριπηΐηρ ἴπ6 τῆοσε ϑυρϑίδηξιδὶ 
τηϑδὶ αἴ οηςθ, ννᾶ8 ἀσηκοη, Ὁ ΠΘη νγ6 τοδὰ, 
ἃ5 ἤογα, ἀγάπαις, ἴῃ 2 Ῥεῖ. 11. 13, ΝΜ ΒΙΟἢ 'ν6 
οὐρᾶς ἰο ἀο, ἴῃ6 ἰοχὶ δῆογάβ 15 ἀποίμεσ ᾿πάϊ- 
οσδίίοη μα δὲ [πάεἷς Ερί 5116 νγᾶβ τυτιτίεη δοσ 
δι Ροίοσβ. Εογ ἴδε Ἰα τοῦ υντιοσ ς681}5 Πα ἰονθ- 
ἔραϑὶβ ἐδεῖγι, ἃ5. ἰοῦ Ρἢ {π|5 ρτγοΐδηδίοη οὗ ἃ 
βδοσοὰ τηθὰὶ] ΟΥ̓ δυο δδὰ ποῖ ἤθη δα 
τοῖα ὈδοΟΘ 50 σοπῆοῦθ. Ηἶἰδ βρϑᾶῖκβ οὗ 
1ῃοπὶ 45 “" γονϑ] ηρ ἰῃ Ζῥεὶγ ἰονε- βαϑίβ.") Βιυΐ 
ψθοη δὲ [υάδ ψτοῖθ [ΠΟῪ Πιδά 5ιιςοοοάθα ἴῃ 
[γονὴ [Π6 ἴδῃ δηὰ ἀδβ᾽εσηθηῖς οὐ 1ΠΟΙΓ 
Ε͵εΘαγ ἀσδῖγεβ οὐογ {πὸ ΟΠ γϑιίδη Ἰονθ- θα πη 
ξόπεγαὶ, δηὰ ἴθ νυτιοῦ ΠΟν δ25 ἴο 54Υ, “ὁ {ΠΟῪ 
ἅτε Ὠιάάδῃ σγοςκβ ἴῃ γοω ἰονθ- εαϑίβ.. ὙΒΕῪ 
μανὸ ἱπίσοδυςοα {ποηγϑοῖτεβ δηά ἐπεῖγ ουἹ] 
Ρτγαςιῖςθβ 580 ἰπογοῦ ΡΥ 1μδὲ ΠΟΥ ἅτγὰ ἰτο ἴο 
τνοσὶς συΐη ἴο [86 γῇ 016 ϑοςϊοΐγ. 

Ῥοδβθῖπκ ἩϊΌΣ γοῦ τιϊπουῦ ζθδσ. ΤῊϊς 
ἸΠΊΡ165 ἃ γ ΘΓ οπδηροά σοηάϊτϊοη ἔγοπι τπδΐ ἴῃ 
ψὩΙΟἢ ἃ νγ)ὰ8 5] ὰ (Αοἰβ ἴν. 24), "ἴδογὸ νγὰ5 
ΠΟΠΘ ἃπιοηξς (πδπὶ [Παΐ ἰδοκοὰ,᾽"} [6 σᾶσγὸ ννᾶ8 
ποῖ ποῦν ἔοσ {Ππὶ5, Ὁ {Π656 πηθ νγοῦθ ὈΘΟΟΙΏΘ 
βῃορπογάς, ποῖ ἴο ἴπὸ ἤοςκ, ὑυῖ ἴο {Πα βοῖνοϑ, 
δηά πηδάθ {ΠῸ ἰονθ- ἔεδϑί ἴοσ {Πποπιϑεῖνοβ ἃ 50 ΠῸ 
οὗ τον ῖγυ, πὰ νοῦ 50 ῃαγάἀοηδα 85 ἴο ἀο 1ῃϊς 
που ἔδατ. Ηον ἀδσοορίϊνε ννὰ5 [Π6 ὑτο- 
Τηΐϑο σίνθη ὈΥ̓ 5 Οἢ ΤΟΙ ΌΘΙ5 ἢ [Ποῖτ ᾿ἴνεβ 15 
866 ΟΥ̓ {Π6 51Π|11658 νυ ἢ ἐπ6 ὙΠΟ Γ ΠΟΥ 6Π]- 
[ἴογΒ ἴο ἀδβογῖρα ἴππὶ. Νὸο ἀοιυδὲ (ΠΟΥ δά 

ςσουηϊοα 85 δοαιυ ϊϑιτίοηα ἴο ἴπ6 ΟΠυτςῇ, 
Ὀυϊ πονν [ΠΟῪ τὸ ἔουηά ἴο Ὀ6 ἤδη οὗὨ ῬΓΌΙΊΪ56 
Ὀμῖ πο ρεγίοττηδηοθ. Τ815 [86 Αροϑβίϊθ ἢγϑί 
"Πυϑέταίοβ ὈΥ ς4]}Π}ῶρ ἴεπὶ εἰουὰθ ψνἱπουΐ 
νδίοσ, το 5Πῃο 845 δου ΠΟΥ νγοΓο 
σμαγροάὰ στ ϑἤονγοτθ οὐ ὑ]θβθιηρ, Ὀυϊ ἀϊ5- 
ΔΡΡοιηξ {πὸ ὄχροοϊδιίίοη οὗ ἔπε {Π του Ἰδπά 
δἃηὰ δἴὸ ὕὈοσῃθ ραϑὶ ΟΥ̓ νἱπάβ.Ό ὙΠ Β6 
σμδηροβ ἢἰΞ ἤξσιυγο δηά (8115 θη {γθὸ8 οὗὨ δίς 
δυΐϊυπιη, ἴποϑα νος ἀο ποῖ βῇθνν εἰβῃβ οὗ 
Ὀδοοπηίης Ῥγοάιιςξίνε ὑπ1}} [86 ϑϑάϑοη 15 ννθ]]- 
ἢ οηἀρά, δηὰ ἤθη ἴπεῖδ 15 πο Ὦορα [παῖ 
ἔγυ ολη 6 Ὀτουρῆϊ ἴο ρετίθείίΊοη. ὙΠΟΥ 
σοτδ ἰηΐο ἰοδέ, δὰ ΓῺ η0 ἔγαυϊξ, Δηὰ 50 ΠΊΔΥ 
νγο]] Ὀ6 «4116 ἀου Ϊ Υ ἀοδά, ἔοσ ποῖ ΠΥ ἢὮδνα 
(ΠΟΥ ποίπίηρ ἴο 5ἴιονν 258 ἔτι (15 γοᾶσ, Ὀυϊ 
(Ποῦ ΠΑ ΪΣ 15 συςἢ (δῖ (ΠΟΓῸ ἰ5 ποὺ ἢορὸ οἵ 
Ὀεϊίεῦ {Πὴρ5 Δποίμοῦ γοῶσ. ὙΠΕΥ πᾶνε ΠῸ 
σσοὸρ πονν, δηὰ πο οἤδηςε οὗ ἃ ΠΙῸΡ Πεοτθλῆζοσ, 
δηά 50 πεῖν ἀοοπὴ 15 ργοπουποθά. [{ πιαῪ ποῖ 
ΓςΟπΊ6 δὲ οηςο, Ὀαΐ 1 15 Ξυζε ἴο σοϊηο, δηὰ ἴΠοῪ 

70 5 ῈΕ. [ν. 13. 

νν Βόγοῖῃ, νους ἔγξ, Ὀσῖος ἀεδα, 
ΡαςΚεά υὑρ ὈΥ πε τοοῦ ; 

12 Βλρίηρ νγᾶνεβ οἵ ἴῃ 568, ἔοδπι- 
ἵηρ; οὐκ τῆεῖγ οὐγῃ 5ῆδπιε ; νγδηάςεπηρς 

Ψ11 6, ἀῃὶ 50 ἴῃ ρσορδεῖὶς ἴοηθ ΠΊΔΥ Ὅδ ἔὐξη 
ὯΟΝ 5814 ἴο 6, ρἰυςκεὰ τι ΌὉΥ [Ππ τοοίϑ. 

11 18 ᾿ἰκοῖγ ταδὶ ἰπ ἴμ6 ννογὰ «υῤδοιι {ξαγ 
(ἀφόβψο) ἴΠοο 15 ςοηίδιποά ἃ ἄερτεε οἵ τὸ- 
Ὀικὸ ἴο 86 Ο γιϑείδη σοπρτορδίίοῃϑ ἔἕοσ βδυιηξ 
ΔΙ]οννεὰ [6 εν] ῥγδοῖςθϑ ἴο Ἵσδορ 80 ὅσ δηά 
κεῖ 50 ὈοΪά ἃ ἔγοηΐ. [{ 5 85 ᾿πουρῇ [6 Ὑτιτοῦ 
βαϊὰ, ἐδυ ἢ ἱΠΊΡΌΠΙΥ οὐξῆϊ ποῖ ἴο διᾶνε 
Ὀδρη ροιτηϊοὰ, [ῃ6 τϊϑοῃίοῖ 5ῃου ἃ μᾶγε Ὀδεῃ 
σδοοκοὰ δὲ 115 δαγεῦ ϑίδροβ." Νο ἀοιυδῖ 4͵50 
ἴῃ ἴῃ σΟΠΊρΡΑΓΊΘΟἢ5 ὙνΏΙΟἢ ὯΘ ΟΙΔΡΙΟΥΒ ὨῈ [ᾶ5 
Δ ΕΥα ἴο ἵπε οτὶρίπδὶ ᾿πἰοπίίοη οὗ [6 ἰονε- 
ἔραδσὶ. [ἰ ννὰβ ἴο Ὀ6 ἃ ἴοκδη οὗ υἱπηΐϊνοσϑλὶ ἰονρ, 
ΔΩ νγᾶ5 ἴο πᾶνὸ ἴπο Ὀϊεββθίηρ οὗ ἰδ γαίῃ ἴτοπὶ 
Βοᾶνθη , ἴξ νγᾶβ τπϑδηΐ ἴο Ὁ6 ἃ οδιι5ὲ οὗ πιυςὶ 
ἔγυϊε ἴῃ (π6 ΨΠο]6 ΟΠ γβδη σοτηπιιηϊγ, ἐμ 
50 1ΠΟΥ͂ πυρῆς Ὀ6 Κποννῃ 85 ΟἾ τσ 5 ἀϊϑοῖρίεϑ. 
Βυϊ 5615 κίηρ δὰ ρτοοὰ πδὰ ἀγιδεὰ ὕρ ἴδε 
ΤΕ εβῃτηθηὶ πὰ οὐυϊ ΟἹ 411] ἢορο οὗ στονίβ. 
Ὗνὲ 5821} ργεβθῃί]ν 5εὲ (υ. τό) παῖ ἴπεϑε πλέῃ 
ὍΟΓΟ οὗ πὸ ἴπιο (ἢ γϑίδη -σϑρισιῖ, Ὀυςζ ""Ἰονοὰ 
ΟὨΪΥ ἴδοϑο ψῆο Ἰονοὰ {61}.᾽" 

13. Ηστο {π6 τοῦ ἴυγῃ5 ἔχοπι [86 ἀἰδᾶρ- 
Ροἰϊπιπηθηΐ πὰ σοπϑοαιθηΐ ὑνοδκοπιης ὙὙΒΙΟΝ 
186 Οδυτγοῖ οχρογιοηςοὰ ΟΥ̓ τολϑοὴ οἵ ἔδεϑὲ 
᾿Ξ ΠΟΟΓΟ ΤΠ ΌΟΓ5, δηὰ Ἰοοῖο δὲ ἴοσῃ ἴπ ΤΠΕῚΓ 
Οὐ σπαγαςῖεσ δηὰ Ἴςοπιΐϊπρ ἄοοπι. Ηδ δλ5 ἴῃ 
ἢῖ8 τβουρῆς (ἢ6 ννογάβ οὗ 15αῖδὴ (ΥἹ]. 20). 
Ὑνθογο ἴΠ6 τυ]ϊοκοά ἀγα σοπηρατγοά ἴο ἔμ σου δὰ 
568, δηὰ ἢδ 5ᾶγ58 οὗ {ποϑὲ τῆθη ἰἢδῖ ελϑῖ 
ἔοτίἢ ἴο ρυ  ]ῖς νίονν ἴπ6 πιῖγε πὰ αϊτί οἵ {μεῖς 
Θχοῦϑβϑθβ, ᾿ι5ῖ ἃ5 ἴ86 συγ ηρ νυδῖουβ οὗ ἃ γεϑί- 
655 ΞΌΓΡΘ πόύοῦ δ᾽ϊονν ἴη6 βδηὰ ἴο Ξ'ηῖς ἀονπ 
ἴο ἔπε Ὀοϊΐζοπι. 80 δ6ϑε τῆθη ἔοαση ουἱ {μεὶγ 
οὔσῃ δςῖϑ οὗ σῆδπης, δηὰ ςαϑὶ ἔμοπὶ ἔογῖὶ ἔοσ ἃ]} 
ΤΏδη ἴο 866, ἃπά 50 ἴο δίδιπο ἴῃ6 ΟΒυτςὶ ἴοζ 
[Π6 2]1-ἀοοὰϑ οὗ ἴπθϑθ ργοΐεβξθδοσβι Απά [815 15 
(Π6 Ἰβουρῆς ννΒϊοῖ ϑοοπὶα ἴο μαᾶνὸ συγρεκιοῖ 
ἴῃς ποχέ σοπηραγίθϑοη. Τῶρϑο ΠΡ πᾶν 906} 
5ῆδτο οὗ ᾿ἰρῆϊ, [ΠΟΥ ᾶνὸ σοπῖθ ἄσξτοο οὗ Κπον- 
Ἰεάρο, Ὀυϊ ΠΟΥ πᾶνε οᾶϑὶ ΟΥ̓ 4]}} τεξαγὰ ἴον ἴδε 
τορυϊδίίοη οὗ [6 Ομ ϑδη Ὀγοϊμεσῃοοά, ἀπὲ 
50, που ἢ ΠΟῪ ΤΑ δ οΑ]]οαὰ Ξἴατβ, γεῖ {ΠεΕΥ͂ 
Ὀεϊοης ποῖ ἴο ἴΠ6 ογοίεπι, [ΠΟῪ ΞῖγΑΥ δ ταηάοπι 
δηὰ που ἴᾶνν, ἀπά πηυϑὲ δὲ ἰαϑὲ δ βϑενυεγεὶ 
ἔγοπι ἴμ6 ᾿ἰσῃϊς νος τυ 816 ἘΠΟΥ ἅγε 
τυϊοά. ὝΠοη ἴο]ϊονγα ὑμεῖς ἕαϊε, ϑεραγαϊαὶ 
ἔτοῃη ἴδε βουγοθ οἵ ᾿Π]Πυπιϊηδίίου ἘΠΟῪ 582]} 
βῆαγε ἴῃς ἀδγκηδθβ (πὰ δἱ [815 ροϊηΐ ἰδὲ 
1πουρὶ οὗ ἴ6 νυτίιοῦ ϑθοηβ ἴο ὕανο ἐϑολροὰ 
ἔγοπι ἴῃ6 δἰ θ δπὰ ἴο 6 ἤχεα οἷὴ ἴῃ6 πγ6}} 
νυ Ὠϊςἢ 15 σροῖθη οἵ Ὀεΐοσε (υ. 6) 45 ἴδε δοάδ 
οὗ 106 ἔδ]επ δηροὶβΌ. Οὐ [,ογαΐβ πιθητίοη οὗ 
(ἢ 15 ἀδγκηεθθθ ἃ5 ργοραγοὰ ἔογ ἴδε, «πᾶ τδδῖ 
5 ΠΠΟΥΞ ΓΟΙῸ ΟὨΪΥ οοηάεπιποά ἱπεγεῖο ἔοσ [ΠοΓ 
Ρογϑιϑίθηςθ ἴῃ ΟΥἹ], 50 16 οἴοδο ςοῃῃεςῦου 
ἴῃ ἴδ τυττογ᾿ 5 τπλϊπὰ Θοῃ ἴδ6 οὐδ ἀοοῦ 



Υ. 14-16.] 

8ἴ2Γ8.) [0 Ψῇοπι 18 γεβεγνεά τῆς ὈΪδοκ- 
πε88 οἵἉ ἀλγί πε88 ἔὺσ ὄνευῦ. 

14 Απά Εποςῇ «Ἅαἷ5ο, τῆς βενεπιῆ 
ἴτοῦὶ Αἀάλπι, ργορμεϑίεα οὗ ἴῃεβε, 58 γ- 
ἱηρ, Βεἢο]4., τῆς Ινογτά σοπιεῖβ ἢ 
ἴδῃ τῃοιιβαηά5 οὗ ἢ]8 54:8. 

Ις Το ἐχεϑουῖα Ἰυάρπλεης ὑροη δ]], 

δηὰ 186 οἴδεγ, Οὐ γέϑογνεβ ἴπὸ δηρεῖβ ὑπ άοΣ 
ἀλτίποας, δηᾷ ἔογ 186 νυδπάοσίηρ ἰδ ἴῃ 
ἀλγζηδος ἢ25 Ὀδθη σοϑογνοά. 

14. ἔτοῃι [Π6 Βοοῖκ οὗ Εποςΐ, 45 νγὸ ἢδνθ 
βδξΏ, 5 ἰλθῃ 186 ϑιιδϑίδηςθ οὗ ννῆδί 15 βαἱὰ 
ίυ, 6) σοποεγηΐην ἴδ6 δηροὶβ ἰπαΐ 6}. Απά 
ΠΟΥ͂ ἰδεῖ ἰ5 ἀῃοῖδοσ φυοϊδιίοη ἔτοτα ἴμε 54Πὶ6 
δ ΠΟΥ. ὙΠΟ τηγϑίογίουβ πηθηϊΐοη οὗ Εποςἢ 
(Οεη. γν. 24) δηᾷ ἢ15 ἰγδηϑβἰδίίοη, σουρ᾽οά νυ ἢ 
(δε ἀοιδίε ποξίςα οὗ ἢἷ5 νγαὶκ νυν Οοά, πιᾶκα 
δἰπὶ ἃ βιεἴησ ςοπίτο τουπὰ νυ ϊςἢ ργορδοῖὶς 
υἱϊετάποῦθ σΘῃουὰ ο]υσῖετ. Το ἴΠ6 ἦν ἴΒογὸ 
ΜΞ Δ ϑδογοάμοϑϑ ἴῃ [0ὴ6 ΠυΠΊΌΟΥ σευεη, δηά 
ἱβετείοσε πος ἰς ποιοθὰ 85 βουθηϊῃ ἔγοπὶ 
Αάλπι, [η ἴῃ6 Ὀοοκ οὗ Ἑποςἢ ἢδ ἰ5 τερτγο- 
3εηϊεἀ 85 βαγίηρς οὗὨἁ ΠΙΠ156}} (χοῖ!. 4), “1 Πᾶνθ 
ὕεξῃ θοττ ἴδ ϑενεπί ἴῃ ἴς ἢγϑὲ νσθοῖ," ἔτοτι 
ΜΟΙ ττα οδη 566 τῃδῖ 5 πᾶπιςα νγᾶβ ςοππεοίεα 
ὙΠ} ἴῃς ὈΪ ποίη; οὗὨ ἴῃς ϑδοραϊῃ. Ὑπὲ ρᾶ9- 
588 ΠῸπι ἴπ6 ὈοοΚ οὗ Εποςοῖ Πετα ηιοῖοα 45 
ἰγαπείδίοά ὃν τ 1, δυγοποα σὰπϑ ἔμιι5 (ςἢ. 11.): 
“ Βεπο! ἀ Βα σοπγθϑ υγ τ ἴθη τπουξαπάβ οὗ ἢΐ5 
ϑα!πῖβ, ἴο ὀὄχοσυῖα ἡυάἀρτηοηΐ προ ἔποπὶ ἀπὰ ἴο 
ἀεξίγου [Π6 νυϊςκοά, δά τοργονυς 811 ἴῃς σαγηδὶ 
ἴογ ἐνευγι πη τυ Βῖς ἢ ἴμ6 βίπῆι! ἀπά ἀπροάϊγ 
ἴανα ἀοης δηὰ σςοπιπι τε ἀραϊηϑὶ ἢἰπι." ὙΠῸ 
ἴοπτῃ οὗ 15 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 15 ἴδδὲ οὗ {πὸ ΟἹὰ Τεϑβ- 
ἰλπιεηῖ δοπρίυτοβ, δηὰ ραγα δὶς παν Ὀ6 ἔουπά 
ἴογ ἴῃ6 ἰδηψυιλρε ἴθ Μαὶ. 1. σ, ἵν. σ; Ῥεῖ. 
ΧΧΧΙΙ, 2. 
ὙΡ6 ἐχργοββίοηβ ἰἰϑεὰ ἰῃ [ἢ38 γϑῦϑο ἰἴοᾶνθ ἷΐ 

ὑποετίδιη νυβεῖμοσ δῖ [ι146 ἀείνοά ὨὶΞ φυοίΔ- 
ὕσῃ ἔτοπὶ ἃ τγδα που οὐ ἔγοπῃ νυ οχίϑιϊηρ 
ἴὮ 5 {π|6. Βιιΐ ἴπ6 ννἱάθ Ὄχίεπι ἴο τ Ὡϊςῆ 
“105. δοοῖκ οὔ Εποςῖ᾽" ννὰ5 Κπονῃ ἰπ ἴῃ6 
ϑεοοηὰ ΠΕΠΟΣΥ 566 π|5 ἴο δὲ σοποϊυϑῖνα ἰῃ 
ἔνουγ οὗ 115 εχ βίθηοε ἰπ 81 [υἀο᾽5 ἀδγ. Α5 
ΜῈ δᾶγα 1ξ, Πετὲ οδπ Ὀ6 πὸ αμεβιίοη (ἢδὲ [ΐ 
ἐαδιδιῖς Ἰηξοσροϊδιϊοπβ οὗ ἃ Ἰδῖεσ {{πι6, δα ες. 
1--16 85 ννῈ}} 25 50π)Ὲ οἵδπιου ρογίοηϑ ΠΛΔῪ Ὁδ 
ἰλκδῃ 5 οἸβεὶγ τεργεβεπιίηρ ἴῃς οαγ]οϑὲ ἔογπὶ 
ἀπὰ [μα οὗ ἃ ἀδίε δῖ Ἰεαλϑξ ἃ ςεπίῃγΥ θείογε 
ἴδε διΠῊ οἵ (ῃσίϑβί. 
ΟΡ δεῖς 8180 ἱπιρ[ϊο5 {πδὲ ποῖ οπὶγ ἀϊά (Π6 

Μογὰς οἵ ἘΠΟΟΉ τοῖεγ ἴο [ἢ ϑῆποιβ ἀπιοηρ 
ὙβΟπὶ δ6 Πἰνεὰ, Ὀυξ γεγο Δρρὶςδῦ]ο αὐτο ἴὸ 
ἴξ- ξεηέγατίοη ἰπ νοι 51 [46 νγᾶ5. 

16. 70 ἐχεεμῖε ἡμάσηιοπε προ αἱ πα ἰο 
ΠΟΩΥΟΣ 411 [9 πηκοά]ν ΟΥὮ 411 ἘΔΘΙΣ 
ΟΣΧΒ Οὗ ὑπξοά]!πθ8δα αὐῤίερ ἐδὲγ ῥδατυε 
ἰσισοάίγ του ΚἈϊ, αηπά 97) αἰ! ἐδε δαγά «υογάς 
τὐδίεδ εσιφοαίν εἴγεπιεγ; δατυο σροξεπ αφαϊποὶ ῥίνι. 
ΤᾺ ρῆγαϑοβ ἴπ (μι5 ραβθθᾶρο ἅτε ηυΐϊϊο Ηεῦτενν 

10} Ε. 
Δηὰ ἴο σοηνίποα 411 τῇδε ἂγα ὑπρΌ ΪΥ 
ἀπλοηρ ἴμεπι οὐ 411] τῇδὶγ ὑπροῦϊγ 
ἀεεάβ ψηϊοἢ ΠΕ πᾶνε ὈΠρΡΌΑΪΥ σοπι- 
τα ττεά, ἀπά οὗ 411] τπεὶγ παγὰ :ρεεεῤες 
ὙΠ ἢ ἀπροάϊγ βἰπηθῖβ ἤλνα βρόκεη 
ἀρδίηϑε Ὠϊπ|. 

Ι6 ΤΏ εθε ἅγε πιυσγηλιγοῖβ, σοπ- 

ἴῃ {ΠΕΣ ἔογπι δηάὰ 150} 4 Ὀεϊοῖ {παῖ 16 
ΒΟΌΣΟΟ ΠῸΠῚ ΨΜΠΙοΝ [ΠΟῪ ἄγ αυοΐϊοά νγᾶβ 
Κπονῃ ἴο δὲ [δ ἴῃ ἰῃδξ ἰδηριᾶρθο. ὙΠῸ 
τοῦ οὗ [πὸ Ερίβῖ]6 ϑθθὸπη5 ἴο ἤδνθ σδίῃοῦ 
ΡΑγαρηγαθοα [Π8η ἐγαπϑαϊοαὰ (86 ἰαίζοσ ρατί οὗ 
[86 ΡΥΟΡΏΘΟΥ, δπά ἴο ἢάνε Ὀδθη συϊάδα ἴῃ {Π6 
ἰδησιιαρο ὃθ Θπιρίογα ΟΥ̓ ἴδθ αἰγουπηθίδησοβ 
υηάογ Ποἢ Π6 νὰ τιτπρ. [πὸ [86 ἔογπὶ 
ἴῃ νι ἢ ἴὴ6 οτρίηδὶ 845 σοπὶα ἄονγῃ ἴο υ8 
νγο Πᾶν ΠΟ πηδηϊίοη οὗ ἴῃ6 δαγά «υογά: ννὩϊςἢ 
ὙΈΓΟ ϑρόίκθη ἀραϊπεί σοά. ὍΤὨϊβ οὐρῆῖ ἴο ὃς 
ποίϊοοα ἴῃ ἀεοιάϊηρ ὑροη ἴδ νδῖιθ οὐ τὴ ὶ5 
τείογεηςθ ἴο “ἴπ6 Βοοϊ ᾽" οὗ Εποςἢ. [1 ἴδε 
Ρᾶβϑδαροὸ ΜΏΙΟΝ νὰ πὰ ἴδετε πδλὰ Ὀδθη, 49 
8016 ἢο]ά, 8η ἰπϑογίοη πηδάθ 1η (πῸ ργεϑοηῖ 
ἴοχὲ οὗ (86 Βοοκ ἴο ξίνε οσγβάϊξ ἴο ἃ ἰδῖθ ροϑβί- 
Ομ ιϑίίδη βείϊοη, [6 ννοτάβ αιοϊδα ἔγοπι δ. 
πὰς ννουϊὰ φἰπιοϑσί σογίδι ΠΥ πᾶν Ὀθθη ρίνοη 

1η ἴῃς {1} ἔοττηι ἴῃ νυ] ἢ [ΠΟΥ ϑἰδηὰ ἴῃ ἐδ 
ἘριϑΕ!ε. 
Το {πὸ πιϊηὰ οὗ δὲ 76 ἴδετε 15. ον  ἀθηΕγ 

Ῥγοϑεηῖ, νυν ἢ 116 δ6 σπιρίογβ ἴΠ6 ραϑϑᾶρθ ἔγοπι [Π6 
Βοοκ οὗ Ἐποςΐἢ, ἴῃ6 οἴξηςοβ οὗ νῆηϊςος δα δὰ 
ϑροῖκθη ἰῇ υν. 8, Ιο, 11. 80 ἢδ ϑῃϊοῃβ ἢἰ5 
ΡΑΥΔΡΏΓΑΘΟ ΠΟΙ ἴο ΔΡΡΙῪ ποῖ ΟΠΪΥ ἴο ἴδιο ἀεηίγ: 
9 1δὲ 3ε:ὁ, Ὀαϊ 4150 ἴο ἴῃοϑθ νῆο “εἰ αὐ παι δὶ 
ἀονεἰπίοπ πὰ γαὶϊΐ αὐ αἰϊσπίδει, ἀπιὰ ΜΜΏῸ ἅγο 
ΡοΓ βίην ἴῃ ἴῃ6 χα πεαγίπρ οἵ Κογδῆ, δπὰ 50 
1Π6 ρᾶϑϑαϑο 5 πηδὲὶδ ἴο ὈοΙδ ἴο ἴπε ἀεθάς 
Δηά εὐογάς Ὀεΐοτε σροκθὴ οὗἅ. Απὰ δον τῆ 
ἱτπενεγεηΐ ροάϊεςϑ ϑρὶγὶϊ οὐ Π686 τηθη 8 δοίη 
νγ45 ΠΟΠΒΡΙΟΊΙΟΙΙ5 νγ6 ΤὨΔΥ 566 ἔγοτη ἴθ δπη- 
ῬΠδίὶς ΠΔΔΠΠΕΥ ἴῃ ΠΟΙ δ ἔΟῸΓ {ἰπ|6ὸ8 ΟΥ̓ΟΥ 
ορίουϑβ ἴΠ6 βᾶπια ννογὰ ἰπ 115 νϑῦθθ. [{ ννᾶϑ 
(ἢ6 ουΐοοπιο οὗ δὲ ρῬγοΐϑπο δῃηά νδίη ὈδὈὈΪης 
οὗ ψῇῃϊοἢ δὲ Ῥδὰϊ δὰ βροκθη ῷ Τίπι. ἰϊ. χ6) 
ἴο ΤΙΠΔΟΙΏΥ, δηά ἴῃ ννοτὰ 5 οἵ σοηῃϑβίδηξς υ86 
ἴπ ἴπ6 ἘΡΙ51165 οὗ δὲ Ῥεΐογ ἀπά 81 [υἀὲ ( Ῥεῖ. 
ἷν. 18; 2 Ρεῖ, 1]. ς, 6, 1.. 72; [66 4,1). 
Το ΑΟΝ.. ἰγδηϑιδῖοβ, "6 ΑἸ] τἰμδΐ ἂγὸ ὑπροάϊγ 

α»ποηῷ 1δενι,"} Ὀὰϊ ἴΠ6 Ὀεβῖὶ Μ85. οὐμἱῇέ {πὸ 
ΡγΓοποιῃ. 
Το ᾿δαϑὶ ἔννο ννογάϑ ἰὴ 106 οτγἱρβίηδὶ ἄγε ἴῃ οϑϑ 

τοηάογοὰ μηφοάέν σἰππεγι, θὰ ΤΟΥ βθοη ἴο Ὀ6 
Ρἰδοθὰ ουΐ οὗὨ 1ΠΕΙΓ ΡΓΟΡΟΓ Ογάοσ 50 τπηυςῇ (Παϊ 
τ [25 θδθη βιρροβίοά {πδὶ ΠΟῪ οϊοηρ ἴο ἴπε 
ποχὶ νοσβθθ. [{ ἀρρϑαῦβ πούνενοσῦ τογὸ ᾿ἰΚεὶν 
[μδῖ [ΠΟΥ σνοῖὲ ρἰδοθὰ ννθογα ΤΠΕΥ ἀτὸ ἰῇ ογάογ 
ἴο ἸΑΥ τιαὶ τπιδγκοὰ πη ρμαϑὶς ἀροη τῆ ἱττενο- 
Τοῆσα ΒΙΟΒ [ἢ6 νυγῖοῦ 5 ουἹ θη] ἀδϑίγοιϑ 
ἴο Θχριθββ. Ηδ δι5 πιοηιοηθὰ {πεῖς οἴδποο 
[πο 6 αἰγεδάν, Ὀυϊ νυ ἢ Πὶ5. πιὰ ἔι}} οὗἉ 1, 
ἢθ οἷοβθεβ [86 αποϊδ(ϊοη---5 ΠΟΥ, ὈΠΦΟΩΪΥ. 
ΤῈ σοηίγαθδξ 18 Ὀγουρμξ οὐἱ ἴῃ [ἢ]5 ναῦν 
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Ρἰαίποῖβ) νγαϊκίηρ ἴεγ τῇεῖγ οννη 
Ἰυβῖϑ; πὰ τπεὶῦ πιο βρεδίζειῃ 
στοδί βυνο  Πηρ; τυογάς5) Ὠανίηρ πιεη᾽ 8. 
ΡΕΙΒΟΩ8 ἱπ δάμη γδιίοη δεσδιβα οὗ δά- 
γδηϊδρα. 

Ὀοΐνγθθη Ηἰΐπὶ ἀραϊηϑὶ ψψοτι (ΠΟΥ͂ Θροᾶκ δηὰ 
16 ὑπ οῦ!γ ἱγγενοσοηῖ σμβασγαςίεσ οὗ ννῆδὲ [ΠΟΥ 
ΒΔΥ͂. : 

16. ὝΠο ποχὶ νυογάς ϑθοπὶ ἴο Ὀ6 Δηὴ ὄχρδη- 
βίοῃ οὗ ἴῃ ἰαϑσὲ ᾿πουρῆϊ [Π ν. 1 ς δηὰ ἃ ἀοϑοτρ- 
τίοη οὗ {πὸ δαστὰ ννογάς ἴποσο αἰ άθὰ ἴο. 
ΤΠ656, Ὦ6 σΟΠΕΙΠΙΙ65, ἀΓῸ ΠΠΌΓΠΊΛΌΓΟΓΘ, 85 ὙΕΙῸ 
ἴποθο ψῆο (]οὔπ νὶ. 43) σγοῦε ἀϊβρ᾽οαϑθὰ δἵ 
Οτῖϑξ ννἤοη ἢ βρᾶκὲε οὔ Ηἰβ βεδνθηγ οὐ ρίη, 
δὰ ψγῆο 8νν ἰῃ Ηἰπὶ ΟἿΪΥ 2όε 8οη ὁ Ψοτεῤό. 
ὙΠ ΟΥ ἃτὸ σοπιρ δι ποῖβ ἴοο, ανὸσ Ὀἰατιίης {Ποῦ 
ονη ἰοῖ, ἀηὰ ριαθρίπρ δῇον ψῆδὶ ΠΟῪ ἔδηοΥ 
ἴο δ6 δοῖϊίεγ ; ἔοτ 1 5 δεσογάϊηρ ἴο 1δεῖτ οὐ 
Ἰυϑῖβ ΠΟΥ συϊάς {πεῖν ᾿ς, δηὰ [ΠΟΥ ἃτὸ ἀϊ5- 
οαἰἰςοαὰ ἢ 41} τηϊηρ5 δὰ [Ποτηϑοῖνοβ. Νεῖ- 
πος Οοὐἷβ τγενθϊίδι!ίοη ποῦ ΟἿ Γσ 5 (θδοΒίηρ, 
ΠΟΥ πεῖς σοπάϊ!οηῃ διποηῦ ἴποῖγ Ὀσεϊῆγοη σοη- 
ἰοηῖβ ἴῃδτῃ, Ὀυξ [ΠΟΥ 566 κ ἴο θ6 ἃ ἰᾶνν υπίο 
[Ποπιϑοῖνεβ.Ό Ὑδεῖς ϑβεϊξεςοηβάεξησε ἔτ 5.65 
Ῥηάο ἱπ {πεῖγ βρθεςῇ, δηὰ [ἢ στϑαξ ϑυνο! της 
τνοσάς ἀγτὸ ἴδ ουϊννατὰ 5'ρῃ οὗ [πεῖν ᾿ηννασὰ 
ομαγδοῖοσ. Απὰ νποη {ΠΟΥ ἀο ἀεραγί ἔτγομι 
1ῃοῖτ στὰ] δηὰ ἀοίον ἴο οἴδοῖβ, βυιςῆ οοηάιςξ 15 
ΟὨΪΥ ἀϊςεϊαιοὰ ὈΥ Βορε οὗ δάἀνδηΐαφθε:. ῬὍΠῈ 
Θχργοβϑίοῃ “" ΠΑΥΪ ΠΡ ΤΟ 5 ῬΟΓΞΟΊ5 ἰπ δά πιῖγα- 
τίου ᾽" 15 οὗ [ῆς δᾶπιὸ Κἰηά δ5 ἴῃ τῇοτε ᾿οτ"- 
τΏΟη ὁ" Γοβρδοίογβ οὗ ρογβοηβ,᾽,, δῖ οὗ ἃ σγδῖδοσ 
ΒΊΓΟΠΡΕΟΙ οπαγδοΐοσ, ὙΠΟΙῸ 5 ἃ ἀοζτοὸ οὗ ὁρεῃ 
δάἀπγιγαῖίοη οὗ 411 [6 Ἔχίεγηδὶ ϑυσγοιυηάηρβ οὗ 
ἴοδο ἴο ννοιῃ ἴδιοϑθ οὶ ἔ"βϑθείζεσβ ῬΑῪ {δοῖγ 
οουτί. ὙΠῸ ἴνο δχργεβϑίοηβ τὸ ἐουπὰ ἴο- 
ξεῖδοῦ ἰπ (6 ΧΧ. ([μν. χίχ. 1:9), δπὰ {6 
βῆδάο οὗ ἀϊβεγεησθ ἱῃ ϑρῆϑ6 15 ΑΙ] σίνοῃ ἴῃ 
(Ὦ6 ΑΟὟ,., “ὝΜΔου 5841} ηοΐ τοϑρεςΐ ἴῃ6 Ῥβοσβϑοῃ 
οὗ ἴη6 ροοῦ, ποῦ δομο ἰ(ἢ6 Ρεΐβοῃ οὗ ἴδ 
τα  γ.᾽" 

17. ἴῃ [δὲ Οτθοκ [Π6 ργοπουῃ βἴδηαϑ 6Π- 
ῬΠΔ Ι ΔΙ δὲ τς οροπίηρ οὗἩ ἴδιο ϑεπίθηςο, δηὰ 
5ῃσν ὉΥ (5 ροβιξοη ἰδαῖ ἴῃ6 ψυτῖῖοσ ἀσϑισηοὰ 
ἴο Ἑςοπίγαϑὲ ἴῃοϑο ἴο νῇομῃ ἢ6 τοῖο, τυ (ἢς 
οβεπάοιβ δραίησι ννβοπὶ [ΒΕΥ μδὰ Ὀδθη νναστθά. 
Απάὰ δὲ δηΐξογοῦθβ ἢΐ5 ον νγΑγηηρ ΟΥ̓ ἃ τὸ- 
πιϊπάογ οὗ [πο ἰοδοδίηρ νυ ϊςι ΠΟῪ ῃδὰ τεςεϊνοὰ 
ἔγοπι οἴμοιβ. ὉἈι656 ργουϊουβ ἰθδοῃοῦβ ἢ 641}5 
Φἢ6 Αροϑβί[ε5 οὗ ουὖῦ 1ογά [6805 Ομ γϑσι,᾽" 
δὰ ἴδ6 ᾳυσδξίοη δτῖϑοβ οὐὔΐ οὗ ἴ8εϑ6εὲ νγογάς 
ὙὙΠοῖθοσ 106 ντιϊοσ οὗ [6 Ερίϑ:]6 {Ππογ Ὁ Υ ἴη- 
[οπὰ 8 ἴο ἱπιπιλίε ὑπαὶ πα Εἰ ΠΊ561Ὲ ννᾶ5 ποῖ δὴ 
Αροβεῖθβ: Οπ 1}}}8 ροΐϊῃξ 866 [πἰγτοἀυςξίοῃ, 
81. : 

18. Ἡσαωυ ἐδαΐὶ ἐδεγ :αἰά μπῖο γομ ἐδαὶ δὲ 
πο οὁπὰ οΥ [86 1129 ῬΔΘΣΘ 8881} δε 
»ιοεξεγ: «υαἰξίηρ αοΡ ἐδοὶγ οαυπ μησοάΐν ἰμσ1:. 
ΤΟ ι.56 οὗ [πε ἱπιρετίοοϊ ἴδηϑο ἴῃ ἔπε οσἹ ίηδὶ 

ἰπί9 ἴο βδυςοῖ ᾿ἰοθθοῦβ 8ἃ5 δανίηρ ἰοσγπιοὰ ἃ 
πελουν Ῥογίίοῃ οὗ ἴδ6 Αροβίο!ς ργεδοδίηρ, 

10} ῈΕ. [ν. 17, 18, 

17 Βυῖ, δεϊονεά, τεπλεθογ γε τῆς 
Ὑγογὰβ ἢ ϊο ἢ ννεῦα βρόκεπη Ρείογε οὗ 
τε δροβῖίεβ οὔ οὔὖγέ [;κογὰ 7δεβι3 
Ομηβῖ,; 

18 Ηον τδπαξ {ΠΟΥ το] γου τῃετε 

Απὰά [Π6 5: πλ} ΔΓ οὗὨἨ [6 ρῇγαϑο "" δ {86 οηά 
οὗ 186 τἰπλ6 (ἴον νος γα πᾶνε ἴδο πηοοῖ 
δυϊπογ Υ ἴῃ Μ55.}) ἴο ἴπ6 νογάβ οὗ δὲ Ῥεΐεγ 
(ἃ Ῥεῖ. πὶ. 3), δῖ ἢ ἀγα ΠΙ ΟΓΑΙΠΥ “δὲ {86 επὰ 
οὗ ἴδ ἀδγ5,᾽" ροϊπίβ ἴο ἃ ἕοττπὺτηο οὗ ὀχμοσίδίίοη 
ὙΠΙΟΒ Βδα Ὀδοοπὶα σοπηπιοη ἴῃ ἴδ6 πιουδς οὗ 
[δε οΑΥΪ ΟὨγιβεϊδη ἰθδσῃοσβ, ἃ5 ἀοαϑ 4͵50 {δὲ 
Βυ  δοίδης 1] ρτθεοποηΐς οὗ τιυςἢ ἰῃ [πὸ οἴδεσ 
ἰδῆσυδρε οὗ [μδὲ νεῦϑο 1} [ἢ15. ΤΏΘ ΑἸ ροβίϊεβ 
ὀχροιηάεοα [86 νναγπηρβ οὗ [65}5 Ὁ ἔδδ ἐυεηῖϑ 
ἴῃ νι ϊςἢ ΠΟΥ ψνογα ΠνῚηρ. 
ΒΥ ἴδ6 ψνογάβ “δὲ ἴῃς επά οὗ (δε Εἶπιο," 

δΔηἃἀ ΠΊΔΗΥ͂ 5: ΠῚ]ΪΑΓ ρἤγαθοβ ἑουπά ἴῃ ἴῃε ΝΕῪ 
Τοβίδπηεηΐ, ἔδοσο ἰ5 ποῖ 4 ἀοιυδί [μδδΐ ἴπεῸ δαὴῦ 
Ομϑύδης ΦΈΠΟΓΑΙΥ υπάοτοϊοοά ἴπδὶ ϑοπιὸ 
ΤῊ ΠΥ νἱϑἰδίίοη οὗ Οσοά, ἴπε οηὰ οὗ {δὲ δρε, 
δηά ἴῃ ςοχιίηρ οὗ [6515 ἴο Κυάροε ἴ8ε νγου]ὰ νυᾶϑ 
ποῖ ἴασ ἀϊδίαπι. Απά ἴδε ψογάς οἵ Ὁβησί 
[πδὲ ἀϊδοουγθο (Μαῖϊΐ. χχῖν.---χχν. οὐ νῆκὰ 
τηοσὶ οὗ [ἢδϑ6 ἢ τὸ Τουηάοά ᾿Ἰοπὰ τΒεπ- 
5εῖνεϑ δδϑ}] Υ ἴο διιςἢ δΔῃ ἱπϊεγργείδίίιοη. Βαϊ 
ἷὶς ουϊάθηξ ἔτοπὶ δὲ Ῥδυ} 5 ἰδηριυδρε ἴο ΤΙΠΟ(ΩΥ͂ 
( Τίμι. 11. 1), 1η [Π6 ἰαϑσὲ ἀδγξ ρεγιίουβ 
ΓἸπ|65 504}} σοσῃθ,᾽) [ΟΠ] οννθὰ 8ἃ5 ἴμοθθο τνογὰς 
τὸ ὉΥ ἃ ᾿ἰΞξὶ οὗ οῇδξποθα ποῖ ὕπ]1κὸ ἴδοθὸ 
ἀοβοσιυθα 85 τθ ἴῃ [86 ἀδγβ οὗ δῖ Ῥείεσ δηὰ 
δὲ Τυάε; Ὀυξ σοποϊυάϊηρ νυ (86 Δοϑετου 
[μδί “« ΠΟΥ 581} ρσγοσθδὰ πο δισίμοσ, Ὀυῖ τποσ 
ἔΟΪΥ 501} 6 πιδηϊξοσῖ υπΐο 41] πιθη . "ἡ ἰδὲ 
δὲ Ῥδυϊ, ννὮ1]6 Δ οΙρδίηρ ἴδ τίϑε οὐ Βοιεί!ος 
δηᾷ υνυἱοκοὰ πηδη ἴῃ ἴπς Οδυσοῖ, γεῖ ἐχρεςϊοὰ 
[δὲ ἴπ6 σδιιϑὲ οὗ ἢ γϑὶ νου]ὰ ργοθροσ ἴῃ ἴδἊ 
εηὰ, δηὰ ἀϊά ποῖ ἰδεογείοσθ νἱονγ [86 σοχηηξ 
ἰγου 165, 45 πλδηΥ αἰά, ἰῃ ἴῃς ᾿ἰρϊ οὗ βίρτιβ (δὶ 
(86 εηὰ οἵ 811 (Ὠϊηχ8 νγὰ5 πᾶσ. δῖ [οδη, πῆὸ 
μδὰ {᾿νοὰ Ὁ1}1 [Π6 ον ἀλγς σσέσε ᾿Ο6, 5375 
(α 7οδη 1]. 1:8), “1ἰ ἰ5 1ῃ6 ἰΔϑὲ {ἰπιδ..... πον 
ΔΙῸ ἔΠΟΓΟ ΠΊΔΩΥ͂ ΔηΓ ἢ οῖ5: τν νε Κπον 
(Παῖ ἴξ 15 ἴῃς οὶ {1π|6.}" 
οὗ ἴμε6 ἢγβέ ΤεηττΥ 
ΑἸ σιϑι ̓β βεσγηοῃ ὑΠΙΟἢ ἑογοίοϊὰ ἴῃθϑ6 δου! ἀλγϑ 
νγ85 Ὀδοοπιίηρ υητανεῖοὰά. 81 Ῥδυϊ ἱινεὰ αἱ 
(6 Ὀοχιπηΐην, δὲ Ῥεῖοσ δηά δῖ [υάδ ἴῃ ἴδε 
ἀενεϊορπιεπί, δηὰ δῖ [οἷ δὲ ἴῃς ςοτιρὶεῦοα 
οὗ ἴδε ρεποά νης ἢ εϑυβ δὰ φροίκδσῃ οὗ ἃ5 
ΤΥΡΙΟΔ] οὗ ἴ86 Εἰπηοβ ἤθη τῃ6 πὰ οὗἉ 41} Ἐπιηρς 

οὐ]Ἱὰ οοσθ. πὰ [86 ἰδϑὶ οἵ ἴδοι, ἰπουρὰ 
δο πρϊ ἀοραγὶ ἹὮ δη ἱπηργοβϑίου τπδὲ ἴδὸ 
δηὶ 25 500η δϑουξ ἴο ἔο]ονν δε ὧν 
γεῖ ἰεἰ8 [πδὶ ᾿πιργοβϑίου ΒΌΡΡΙΥ πὸ ᾿νοσγά οἵ ἃ 
ῬΑγΑΙ Υ Ζίηρ' βογῖ, Ξξυιοἢ 85 ῃδὰ βίδλτι]εὰ ἴπε Ὑμε5- 
58] οπ!Δη5 ἴῃ {πο ἰδηρτιαρο οὗ 81 Ῥδυὶ, Ὀυϊ οἸοβεβ 
ἢ ἀχῃογίδιοη, “Κ Αὐἱάδ ἴῃ πη, (πὶ υυδοη ἢ 
58}4}} ἌΡΡΘΑΓ ὙῸ ΤΏΔΥ πᾶνε ςοηδάεπςο." Απὰ 
50 ἢ 81 [υἀ6. ὙΠ ἰα5ῖ Ἐ πιοὸ5 ΠΊΔΥ Ὅδ ΠΟΤ, 
δυΐ {πεῖς ἀρργοδοΐ 15 ποῖ ἴο ἰθββη ΕΟ τϑιϊλη 
δοϊνιγ, Ὀμὰΐ 5 σχβογίδ[ίοη ἰβ “" θυϊὰ ὑρ 



γ, 109-21. 

ϑῃοι 4 δ6 πλοοΐίκεῖβ ἰῃ τῆ6 Δ8: τἰπΊ6, 
ψὴῆο 8ῃοιϊά ννδὶῖὶς δίζεγ {ΠῸὶῚῚ ον 
ιη τ ἰυ318. 

19 Γμεθς θ6 ΠΟΥ ψνῆο ϑβεραγαίε 
(μεπιβεῖνεβ, 5εηβυλὶ, μανίηρ ποῖ τῆς 
ϑρίπί, 

ὙΟΌΓΘΕΪ ΕΒ Οἡ ὙΟῸΣ τηοϑὲ ΠΟΙΥῪ ΓΔ 1,᾽" πὰ οἡ 
ἴδε ἐππρ δᾶνα ςοπυραϑθίοη απ Ἰἰδδουτγ΄ ἔοῦ 
ἐμοὶ γοζουεῖγ. Τὸ [Πογὰ] ἐγδηϑιδἰίοη οἵ ἴπ6 
ἰλοὶ οἰδυϑο 15 “6 νναϊ κίηρ δος ἐποὶσ οὐ [518 
οἵ υῃζοά]ῃε5565.᾽) δηὰ [86 δάάϊπίοη οὗ [ἢ}5 
πΌΓΑ “' ὉηρΟ ] Ποσϑο5,᾽" μος ἰ5 ηοξ ἔουπά ἴη 
δε ραγδ!]εὶ ρβεϑασε οἵ 81 Ῥεΐοσ, ἃ5 τ7ὲ}} 25 15 
αηρηδῦς ροβίδοη δὲ [86 οπὰ οὗ ἴδε νοῦϑβο, 
πῆετο δῖ ἔγ ἴΠ6 βέγεββ νη ϊς τσὸ Ὀεϊΐονς ὑπὸ 
ΤΙΣ ἰπίεηἀοὰ [815 τηδτίκοὰ ροβίπἰοη ἴο σοη- 
Ἧ Ιἴ κἰδηᾶὰς ὙθγῪ ἀν κυναγά Υ, 5μονν μον (ἢ 15 

ἰσῖῖς οὗ ἡγγονογοηῖ μού οϑθηθθα νν 5 
διλιηροὰ ὕροὴ {6 ἀδϑάς οὗ {8696 2156 τϑδοβοτβ. 
Τα ὀσευγτεηςο οὗ 1πἰ5 δάἀάϊτίοη ἴο πε ννογὰβ 
οἔ δὲ Ρεΐετ᾽β ΕΡίβε]6 Ῥδϑρθακϑ ἃ ἰδῖεσ κίαρθ οὗ 
ἴδε εὐ], τγβεη [μἷ5 «δβαγαςσίοτί εὶς ἔδαΐυσα μδὰ 
τοδδ 15] ἢ τηοϑξ Ῥγογλ πο ΕἸγ ΥἱϑίὉ]6, ἀπά σοη- 
ἰπδυΐεθ ἀποίμεν ἱπάϊσδίίοη (δὲ δῖ [υἀδ᾽5 ςοῃη- 
Ῥαδπθοη νγὰβ ἴπ6 ἰδΐϑσ ἴὴ ἀδῖο. 

19θ. Τεις δε ἐῤεῦ «υδο τοᾶῖϑδο Βονρατα- 
᾿οδε, σεπσμαὶ͵ ῥαυΐης ποὶ ἐῤε δρίγεβ. Ἦτὶ βοπὶθ 
458, 186 ὑχσγοποιῃ 5 Ἔχργεβϑθὰ αὔίογ ἴῃς ἢγεὶ 
νετο, δληά [ῃἷς νγουϊά ιϑειεγ ἴῃς τεπάοηηρ οὗ 
ΑΟΝ, θὰξ 186 Ὀοβὲ δυϊβοιτῖεβ οπιξ ἱξ, ἀπά 
θα ϑρῆδα (ἢυς οὈἰδίποὰ δοσογάβ᾽ Ἔχςο]θηε] 
ΜῈ (Π6 ἴοποσ οὔ ἴδε πος Ερίϑβεῖο, ν Πίσα 
Γαΐ γεϊδῖεβ ἴο {Ποϑα στῆο, νυν μ!]6 ἀπυνουτῃγ, 
ἤανε στερὶ ἐπίο ἴπ6 Οδυγοῖ, ἐδᾶπ ἴο τλεῃ ννῆο 
παγαῖς ἐῤεονμείυε. [ἃ 15 ἴσιο, 6 τσ δῖ 

ἀ τὶ οὗ ἔδοϑο τψτῆο ὉΥ {πεῖγ σοττρ 
ὙΑΥΚ5 ϑρυοῦ {Ποιηϑοῖνεβ ῸΠπὶ ἴἢ6 σοηρτορδίίοῃ 
οἱ (Ἀγίδε ; Ὀυξ ἴξ 5 Ὡγ πιογθ {|κεὶγ τῃδὲ 186 
, (δ 5 ἴο πο υνἷιο ὁδ.56 ἀϊνίϑοη5 νν 1 ἢ- 
ἢ ἴῃς Ομυγοῆ, ὙΠῸ νεγῦ Τσουτβ πον ἤοτα 
εἶἰθε ἴῃ ἴπο Νονν Τεβίδπιοηϊ. 

ϑὅσμμαί (ψυχικός) 5 ΠΕΙῈ 845 δνεγυνν μος 
εἶδε ἰὴ τῆς Νενν Τεβίδτηεηϊ Ορροβοά ἴο .“}," 
γίπαὶ (πνευματικός). [15 ἢγϑδξ 5686 15 αἰἶει 
Μ ἰςὴ ρετίδίῃβ ἴο {πῸ 116." ἀπὰὶ 980 ἴξ στυϊραὶ 
ὃς τεπάετοά “ἐ πδίαγα]." Βυΐῖ {π6 πδίατθ τυ ίοῃ 
5 ἀδα]ς ν ἢ ἴπ [6 Νονν Τεβίδπιεπε ἰ5 Ππυιπηδη 
παίυτο, δηὰ [5 τγὸ ἅτὸ ἰδυρῃϊ 8 δυο “1Π- 
οἰποὰ ἴο εν], τϑδάγ ἴο γίοϊ ἃ ἴο δηίπιδὶ ἄρρο- 
πε, ληὰ 50 Ἠοϑέα ἴο {παῖ νυ 'β βρί τ], 
επος φοπῖεβ 186 ορροβίοη Ὀεΐννθεη ἔνο 
γοτὰς πνβίςοἢ δὲ {π6 Ουΐϑεῖ μετα ἃ5 οἱ οβοῖν 

ἸΏ ΠΙΟΔηΪΠΡ ἃ5 ἃῖῸ ἐξ δηὰ ὀνκαΐδ. 
ΤῊκ ποτὰ ἰς υϑοά [Απιεβ 1. 1ς οὐ “ἃ ννῖ5- 
ἄσπι τμιδὲ ςοπηεῖι ποῖ ἄοννπῃ ἔγοπι ἄδονθ, δυῖ 
ΜΠ ἢ ἰ5 ξΑ ΓΈ ΗΪΥ, σεπομαὶ, ἀον 58." Απά τε 
οὐπίεχι ἴῃ 1πλὲ ραββᾶγο βυρροιίβ ἴῃς Ὄχρὶδ- 
ῃάποη οὗἉ ἰς ἢγϑὶ οἴδιιϑα ἴῃ τη 8 γεῦϑθ 48 τὸ- 
ἰεττίηρ ἴο ἔποϑαὲ Ὑῆο οδυϑα ἀϊνίϑιοπβ νυ Πΐη 
δε Οδυτοῦ, ἘΣ (πὲ πιεπ ἴο ψβοπὶ βυςῇ 
γβόσαι Ὀείοηρβ ἀγὲ Ἵδ]οὰ ὉῪ δ: [π|ὲ5 ἴῃ θὲ 

νευ 7.::.--- οι, ΙΝ. 

10} Ὲ. 

ΠΡ 20 Βυῖ γε, δεϊονεά, ἐτανο 
τῆ, γουγβεῖνεθ οἡ Ὑουῦ πιοϑδῖ ΠΟΙΪΥ 

Ργαγὶπρ ἱπ ἴῃς τ Ομβοϑῖ, 
21 Κδερ γουτγβεῖνεβ ἴῃ τῆς ἴἰονε οὔ 

(ὐοά, Ἰοοκίηρ; ἔογ πε πιοῦου οὗὨ ουγ 
Ι,οτὰ [ε808 (Ἤγίβε απο εἴεγηδὶ [Πξ6. 

ὑἢῸ “Ἢ ἤν ὈΣΕΟΓ ΘΔ] ΟΌΞΥ δηὰ ζαςϊίοη ἴῃ ἐμοῖς 
Βολεῖς." ᾿ 

[ἔξ ννὸ σουϊά 966 ἤονν ἴπ6 {Π|6 ροβϑοϑβθίοη οὗ 
ἴῃ6 ϑρις ῥγοπιοῖθβ υηἰγ, ννὸ ἤᾶνο Ὀυϊ ἴο 
ΠοηϑογΓ πα παιταίϊννο (Αςῖβ ἵν. 41--.32) οὗ 
1π6 ὑπ πλνο ΟΠΌγοῖ, Βογο “ 81} νγοσὸ δΠοὰ 
στ 1Π6 δριγιξ,,) δηὰ 85 ἃ παι γα] σοῃϑθ] Θης 6 
1 5 δάἀοά, ““ «πὰ {π6 το τυὰθ οὗ ἴῃοπὶ τπδὶ 
θα] νθα ννοσὸ οὗ οπα μοατί δηὰ οὗ οπὸ 5ου].᾽" 

ΤΗΣ νογά δρέγὶὶ (πνεῦμα) ἰ56 ΜΙΠΒουϊ [ἢ 
ΔΥΈΟΪΘ, θὰ νγε πορά ποῖ οὐ πδξ δοσουηῖ ἴακὸ 
1ξ 45 σοίδσσίηρ ἴο νν δῖ ἰ5 ϑρίγζυ δ] ἴῃ ΙΏΔη 
ΓΑΙΠΕΥ ἤδη ἴο ἴπ6 ΗοΙΪΥ ϑδριπι. (Ε Ὁ]. ν. 
16, αῃὰ ἴπ6ὸ Νοὺν Γεδίδιηθης ὑϑᾶρο οὗ 186 
σογά, ἤθη ορροβοὰ ἃ5 ἤοῖὲ ἴο ᾿ ἡ. Βυῖ 
ἴδογο ἰ5 πὸ ἀουδὲ ἃ τεέδγεηςε ἴο ὁ Ἰαηξίσος 
οὔ ἴπ6 Οποκῖς ἰδυηΐβ ἀρδιηϑδὲ [6 θαγὶγ (ἢ γὶ5- 
ἴϊδη5. ὙΠΟΥ ςΔ]]ο ΠΟΙ ϑοῖνοθ οῤῥγ μα] (πνευ- 
ματικοῦ δηὰ Δϑϑεγίοα {πὶ Ὀθοδιθα οὗ {δμεὶγ 
ΒΌΡΟΤΙΟΓ ἄερτεο οὗ κηονθάρο, ΠΟΥ͂ δὰ πὸ 
πεοά ἴο σᾶσο ἔοσγ ἴπ6 οὔβογνδῆςθ οὗ ἃ υἱγίιουβ 
16, ἈΠῸ τ[Π6 ΟὨγϑιίδης5 ΠΟΥ παηθ ΙΉΘΓΘ 
παΐμγαἱ τοῦ (ψυχικοί), βου ἴῃς ἐχαϊίδξίοη 
νος Κπονϊοάρε (γνῶσις) ἱπιραγίεά, ἀπά 
τποτοίογτο Ὀουπά ἴο ιν οἴτιςϊ ᾿ἱνθβ, οὕ ἔοσγξεις 
{πεῖν Βοροβ οὗ (ἢ νοῦ] ἴο σοιης, δὲ ᾿υἀθ 
11.565 {ΠΕῚΓ ῬἢΓΑΘΘΟΪ ΡΥ, θυ ἢ ἃ 515 δὲ ἀἱ- 
ἔδγεηςς οὗ 5δῆϑο, δηὰ βᾶγϑβ ἴΠ656 ἅσε (6 σϑϑΠ]Ὺ 
Ὠδίῃγαὶ τλθη, τη νγ0 ἔοϊονν ἴπ6 ἀϊοίδῖοβ οὗ 
Πδίυγα ΟἾΪΥ, πὰ βᾶνα ὯῸ β5ῇδγε οὗ ἴδε δρίπι 
οὗ σοά. 

40. Βυΐ γε, δείουεά, ἄς. ὙΠΟΥ οὗ νΠΟΠῚ 
[6 Αροβεῖθ μ85 δὲ σροκθη ὈΥ ὑπεὶγ βρισιξ οὗ 
ἀϊνιϑίοη Ὀγοαὶς ἀόνγῃ ἴῃς ΟΠιγοῦ οὗ ΟΠἢχσῖ, 
Ἐπογοίοσο Β6 υτρὸβ Οὐ ἢϊ5 ΓΕΔ ΘΒ ἃ ΠΟΠΙΓΑΓΥ 
σουζγβο, ἔπαὶ ΠΟΥ ϑῃουὰ υ!]ὰ ἃρ ᾿Ἰηδιοδὰ οὗ 
ἀοδιγογίηρ. Απά μυ5ῖ 45 δῖ Ρεῖοσ (2 Ῥεῖ, 1.᾿ 
δ. - 7) ἰτροά τπαῖ οἡ ἴΠ6 Τουπάδιίοη οὗ δι ἢ 
5που]ὰ Ὀς ταϊϑϑά ἃ σι ιρεγϑίτισίαγο οὗ [6 ἢ γίϑ- 
(ἴἰδη νἱγίυοϑ, ΕἾ} ἘΠΘΥ τος ῃοὰ ἴΠ6 νΟΎῪ Πἰσμοβέ, 
80 δοτὸ 88 [υἀδ Ἔχπουΐβ ἴο ἰδῪ ἴΠ6 5Ξ4π|6 ἔουη- 
ἀδίίοη, ““ ΒιΠάρ ἃρ γουγϑεῖνοβ οὔ ὙΟᾺΓ 
»ποσΐ ῥοὶγ ζαἰ 6. Απά δὲ ρίνεβ ἴο ἢ} (ἢ 5 
τοογαϊηθηΐ ΕἘ116, Ὀθοδιι56 115 ἔτι 5 ὑγ ΓΟ 50 αἱ - 

οὐδὸς ἤἴτοτὴ ἴβοβο νυ σἢ γεγο οχ δὰ ἴῃ [86 
Ἰῖνοβ οὗ 86 τῆθη νγδο Ὀοδϑϊεά οὗ {Π6ΙΓ ΘΌΡΟΓΙΟΥ 
Κηον]οάρο, δηὰ Ἰἰνθὰ ἴῃ σοῃϑθαιθηςοθ 1η μπροῖν 
ἔτεεάοηι. 

ΎΠ6 Ὀυϊάϊπρ ἃρ ἴΠ6 εὐϊῆςε οἔὗἔἉὨ ἃ 116 οὗ 
νἱσίυθ 15 οὔθ οὗ ἃ σουγϑα οὗ πηδᾶῃ8 ὙνΒΕΓΕΌΥ 
ΑἸ γίβείδηβς ᾶἃτθ ἴο Κϑὸρ {ποηιβϑεῖνοβ ἴῃ ἴπ6 Ἰοτδ 
οὗ ΟΘοά, θυΐ ΠΟΥ σαπποῖ Ὀυ]ὰ νἱϊπουΐ ΒΕΙΡ, 
ἃηὰ 50 δῖ [πάε δά άἀβ ἴο μἰβ Ἄχῃογίδίοη, 2γα- 
ἐης ἱπ δε Ηοὶγν Οδοιί. ὝΤῇε οχργεβδίοῃ 15 
ῬΆΓΑΙΕΙ ἰο δαί οἵ δῖ Ῥδυὶ (Ερδ. νυἱ. σβ), 

ςς 
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22 Απά οἔὗὨ β8οπὶς ἢᾶνε ςοπιρδϑϑίοη, 
πιλκίηρ ἃ ἀϊβεγεποα : 

23 Απᾶὰ οἴμεῖβ 8δᾶνα ΜῈ ἔξλγ, 

ἐς ΡΥΔΥΏΣ αἰννᾶγα τ 411 ὈΓΔΥΟΥ δηὰ 9ῈΡΡ]1- 
οδίίοῃ ἰπ ἴθ δριγῖ,"" δῃηὰ 115 πιοδηπρ 18 866 
ἔγοπι νγῃδί ἴπε βᾶπιε Αροβῖϊε 5βᾶγ5 ( οπῖ. υἱῖϊ!. 
26) οὗ ἴδε ΠεΙρ ννίο ἴπΠ6 δρί πὶ εῖνεβ ἴο οὐγ 
ΡΓΔΥΕΟΙ͂Β, “ ἴῸΓ νγὰ Κπονν ποῖ ννῆδὲ νγα ϑῃου]ὰ 
ῬΓΔΥ͂ ἴοῦ 85 ὰ οὐρῆϊ." 80 ““ἴο ΡὈΓΑΥ͂ ἰῃ {Π6 
Ἡοΐγ ΟΠοβὶ᾽" 15 ἴο Ὀγαύὺ νι Ηἰ5 δὰ ἴῃ οὖσ 
ἰπςογοσϑϑίοῃβ, [πδὲ ἸΘῪ ΠΊΔΥ Ὁδ οἰεςίυλ!. 

41. Απὰά {δὲ εηὰ οὗ ὨΪ5 νγογκίηρ δῃηὰ ὑγαγεσ 
5 χίνθῃ ἴῃ ἴἢ6 ποχὶ ννογάβ, "" Κϑὸρ γουγβοῖνοβ 
{Βοτεὺγ ἴῃ ἴῃ ἰονὲ οὗ Οοά." ὝΒεβα ννογάϑ ἐο 
ποῖ τππεδὴ “ςοηπίϊηιια ἰἴῃ γοῦν ἰονὸ τονναγϑ 
Οοά, 4πὰ οϑᾶϑε ποῖ ἔγτοπι ἴἰ,. Ὀυϊ ἃ5 ννὸ ΠΙΔΥ 
866 ἔγοπη [πε ποχί εἶδυι5θ, “ἴΤακε μεοὰ {παῖ ὈΥ̓ 
γουγ Ἰ1δ δηὰ ρὑγάγϑυβ γοι Ἴςοπεπυθ ἴο ὃδ6 οὗ 
ἴποβο ννοπὶ Οοά ἰονεβ." ἔογ [δς εηὰ οὗ (μὲ5 
νναῖσ δι} Κοορίηρ ἴῃ ἔπε ἴον οἵ Οοὰ ἰ5 ἴο Ὀ6 
[δαϊ (ΠΟῪ ΤΊΔΥ Γεσεῖνο “(6 ΤΊΘΓΟΥ οὗ οὐγ 
Τιογτὰ [6605 ΟΠ γιϑί." Βυΐῖ [815 5. ρίνεη ἴο 
πιο ποῖ Ὀδοδιιδο ΤΟΥ ἢᾶνὸ ἰονοὰ Οοά, ὑυΐ 
Ὀεσδυϑο Ηδ Π45 Ἰονεά ἴΠθη]. 

Απά {Π]15 ΠΊΕΓΟΥ (ηοΐ 50 οἴΐεη βροίθῃ οὗ ἃς 
{πὸ τηογου οὗ ΟΠ τιϑῖ θυ 45 1Π6 πλογου οὗ (οὐ) 
5 σοῃϑίδηἘΥ ἴο Ὀ6 Ἰοοκοά ἔογ 85 βοπιηεϊῃίπρ γεῖ 
ἴο σοπιθ. [ἰ ΠΊΑΥ Ὅδ σἤσννῃ ἔτοπὶ {ἰπ|Ὲὸ ἴο Ἐ1Π16 
ἃ5 θη ἴἷἰνα ἤεγο, Ὀυϊ Οοἂ Κοορβ ἴδὸ ροοά 
νυἱθο ἴο ἴῃ6 οπα, δηὰ {π6 111] ἔγυϊίοη οὗ 
ΟΠ Γ᾽ 5 ΤΔΘΓΟΥ Ὑν}}} ποῖ 6 κποννη {11 [σου 
1 νὸ διίδιπ δἵ Ἰθηρίῃ ὠπ2ο εἰογηαὶ 1172. 

ΎΠεβα 1αϑὲ ννογὰβ ἅγὸ {πεγεΐογε οἱ] ϑοὶν σοη- 
ποοϊοὰ Ὀοΐἢ ΜῈ »ιόγ (ἔλεος) δηὰ ἰοοξίπρ Ὁ 
(προσδεχόμενοι). Μίεηῃ τὲ ἴο ἴσοοξκ ἜΥῸσ ζοὺγ 
ἴΏΟΓΟ πη πποσο ᾧγοοῦ οὗ σογΟΥ {11 εἴογηδὶ 
1ἴδ ἰ5 βίνεη, δῃηὰ ἴθ τηοτοΥ ᾿ἴ561 Πανοσ 22:15, 
ὕυυῖ 4515 οἡ {1} παῖ {πῆπ 15 ψαϊηρά. 

80 ὉΥ διὶ5 ἰεβϑοῃ {πὶ πλθη ϑῃουὰ ὑγδὺ ἱπ ἴπ6 
ϑρίσιῖ, σοῃξπυθ ἴῃ Οοὐ δ ἴονθ, δηά Ἰοοῖὶς ἴογ 
ΟὨτϑι 5 τοσου, ἴῃς Αροϑίϊθ ρῖνεβ ἃ ΥὙΥἱονν οὗ 
τμδὲ ἔδἢ οἡ νϊοἢ 6 νγνᾶ5 πηονϑὰ (υ. 3) ἴο 
νυτῖίθ, [86 (218 ἴῃ (ἢ ΤΥΠΙΥ ἴπ ΠΥ “ἦν δῖο ἢ 
νγΔ5 οὔςο ἀε]νογοα ἴο {Π6 54: ηἴ5.᾽ 

Δ. “41π4 ὁἈ τ0»6 ῥαυε ΤΑΘΤΟΥ͂, ΒΟ 819 
15 ἀοτπι. ἴ[Ιῃ {Π|5 νοῦβα δηὰ ἴῃ6 ποχί ἴῃ6ῖῸ 15 
δτοδλὶ ὑπορσίδιηγ δρουΐ [6 οοττοςῖ ἰοχέ, 

Βυϊ ποτα ἃ}} ἰῆε Μ595. οὗ ρτεαΐοδξ δυυ ΠΟΥ 
τελὰ διακρινομένους ἃ5 ἴπε Οὐ]οοί, «πὰ ποῖ 
διακρινόμενοι ἀδτεείης νυ ἢ [6 συ )]οσὶ οὗἩἉ 1ῃ6 
ϑεηΐθποθ. Μοζθονοσ τῇ ἴθ ποπηϊηδῖῖνο ὑνΟΓΘ 
τολὰ 16 γτεπάοείηρ οὗ ἴῃ ΑΟΝ. σου]ὰ ποῖ 5ἰδηά, 
ἔοτ διακρίνεσθαι ἀοε5. ποΐ τηδδῃ ὁ ἴο τηᾶκο ἃ 
ἀἰϊβογεηςθ." Βυῖ ““ἴο Ποϑιῖδίο ̓᾿ οὐγ “"ἴο Ὀδ6 ἰπ 
ἀουθ τ᾽" ἰ5 115 πιοδηίης, Μαῖϊ. χχὶ. 2: ; Ματκ 
ΧΙ. 22; Βόοπι. ἰν. 2ο, χὶν. 23; [4π|65 ἱ. 6, δηὰ 
ἴῃ ΘΥΘΓΥ ἰπδίδῃοθ ν ἢ τοΐεγεηςα ἴο ὑνθα κῆθ85 
ἴῃ ξαιῃ. ΟΣ διυςῇ, ἴποπη, ἃ5 ΔῈ νγθὰκ ἰῃ 
1πὸ δι δὲ: [υὰδ οἰαίτηβ ΠΊΡΓΟΥ ἔγοπι {δοὶγ 
Ὀγείδσγοη, δηά ἴπ}8 15 ἰπ ΒΑΓΠΊΟΩΥ͂ ἢ ἴΠ6 
ἰλησυλϑε οὗ δι Ῥδυὶ ἰπ οπι. χίν. 1----4, Βετο 

ΤΕ. [ν. 22) 23, 

ΡυΠηρ, ἐῤέπι οὐ οὗ τῆς ἤγε ; πδιίπρ 
ἄνθη ἴῃς ραγμηθηΐ ϑβροιίεα ὉΥ [ῖἢ6 
βε5ἢ. 

ἢδ 45Κ5, ψνΠοῸ ἀτὶ ἴδου (πδὲ ὑυιάοσε ἀποῖδοῦ 
ΤηΔη 5 ϑσεγνδηῖ ἡ " 

Αποΐμεν τοδάϊηρ, οὖς μὲν ἐλέγχετε διακρι- 
νομένους ὨΔ5 φοοά Μδ58. Ξυιυρρογῖ, δπὰ [5 
Ὀερη δάορίθα ΌὉΥ βϑοπηὸ οὐϊίΐοσθΌ ΤὨῖ5 ψουλὰ 
ΒΡ ““80Π16 Ὑὴο δγἵὸ σοηϊθης οι ΓΟΡΓονο 
γε," δηά ἔον [ἢ|5 τηδδληΐηρ οὗ διακρινομένους 
ΤΔΥ ὃδε ΄αυοϊδὰ . 9 οὗ τς Εριδίϊε, δηὰ 
450 Αςΐβ χί. 2. Βυῖ [8΄᾽΄5 Θχμογίδιοη ἀθὲδ 
ποῖ 56θηλ ἴο ἰοΐπ οἡ ἡ 186 νϑῦβο τ ῃῖοἢ (0]- 
Ἰονγβ 50 ννο}] 25 [6 ὀχῃοσίδιίίζοῃ ἴο ἤδνυδ ΠΈΙῸΥ͂. 
ΤΠΟ Αροϑίίε 15 ποῖ υτρίηρ οὐ [ἰ5 τϑλύετβ ἴὸ 
Ρίᾶγ ἴπ6 ραγὶ οὗ σγεῦπκεῖβ οὐ τεργουεῖβ, 50 
ΤῊ Οἢ 85 [δι ΌΥ Ιονὲ δηὰ ἰδθουγ ΠΟΥ 5δου 
οηάοανουγ ἴο γέβοια ἔγοπι ογγοηθοιιϑ θᾶ μῖπς 
δηὰ 115 ϑἰπίιϊ σοπϑθηϊ ποθ 41} ψθοπὶ ἘκῚ 
ΤΏΔΥ Ὁ6 ΔΌ]6. 

8. “μὴ βοτὰθ τ-αῦό, βΒιυδίοδῖπε ἐὐχπι 
ομδ Οὗ ἐῤε ἥγο; διϑἃ ΟἹ ΒΟΙ1Θ ἈΔΥ͂Θ ΙΠΘΙΟΥ 
10} 7ϑδ τ, ῥαίῥις ευοη ἐῤε σαγηπεηὶ “ροιεά δ᾽ 
ἐδὲ ἥωΡ. ΤΙΝ 15 ἴη6 (γαπϑίατίοη οὐ ἴδε ἰεχὶ 
νυν ἰςἢ 15 δεξί συρροτίοά, δηὰ νυμίςοῖι 15 δάσρίεά 
ΌγΥ [[,Δοππιᾶπη, ΤΊϑοΟποπάοῦῦ ἀπὰ Ὑτερεὶῖ κα. 
Βυϊ τς νατγιδίίοηβ ἴῃ [6 Μ55. ἂγὸ 90 Ὠυπ. 
οὐδ ἴπδξ ἴΠογὸ πιιδῖ ὄνοσ δ6 βοπῖο ἀουδὶ δδουΐ 
ννπδ νγοτο ἴΠ6 οχαςῖ ννογάβ οὗ 81 [υἀς. 

ΒΥ ἴδε τοδλάϊηρβ δάορίοα ἴῃ ἴδοϑε ΜῸ 
νοΓϑοβ, ἤθε ΨῈΟ τὸ ἴο δηρᾶρο ἴπὸ ἰονε ἀπά 
Ἰδῦουγϑ οὗ {π6 ΟΠ γιϑείδηβ ἔοσ [Ποῖγ βαϊ νδί!ου ἅτὲ 
ἀϊν!άοα ᾿πίο ἴῆγθο οἰδϑϑοβ, δος ἢ ἰπ ὑνόσϑο ρἰρὰϊ 
1μδη [π6 οὔθ τησπιοποὰ Ὀεέογο ἔμποση. ΕἸἰτπὶ 
ςΟπι ἴποϑο νγ 80 ἅΓδ νγδνογοῦβ, ϑοςσοηᾷ ἴθ θὲ ἈΝ 8Ὸ 
ΔΙῸ 411 δυιῖ ἴῃ 1ῃ6 ἤτο οὗ 5ἰπ, πὰ 15} γ, (Βοθὲ 
ὙΠΟ ἃϊτῸ 50 Δ βοπὸ ἴῃ {πμοῖσ ον] οουγϑε ἴδ 
ἴπεγα 15 δοπὶθ ἀδηροσ ἴῃ ἴῃε διτοηρὶ ἴὸ ϑσᾶνὲ 
(Πδπη, δηὰ [ἴ ἰ5 ΟὨΪΥ ἴδε σγθϑῖ Ἰονθ ΤΌΣ 9005 
τθλὲ 11 ργοσαρὶ τϑο ἴο ἴῃς ἰδδουτ, ἔογ δἱΪ 
ἀπλῖ δυττουηάβ δηά δηνεῖορβ βιις ἢ 5ιηπεῖβ τηυδῖ 
Ὀδ Ὠαῖϊεξμ!. 

Βίβῆορ ΝΥ ογάϑςυνογίἢ μδ5 ροϊηϊοά ουῖ [21, 85 
ἴῃ ν᾿. 9, 50 πεῖ ἴ6 Αροβίὶα μδ5 ἰπ διἰβ5 πιϊπά 
πε δοσουπὶ οὗ [οβδυά ἴπὸ ΗἸρὮ-Ῥσιεσῖ, σροζκεπ 
οἵ ἰπ Ζοςῇἢ. 11. 2. ὙΒεγαθ, ἴῃ ορροϑιτίου ἴο ἵπξ 
δυβοιίηρβ οὗ ϑαἴδη, [οβῆυδ ἰ5 ςα!]οὰ “4 Ὀγαπὰ 
ΡΙυςκοὰ ουΐ οὗ ἴῃ ἤτε,᾽ δηὰ δϑῇοεγνγαγάϑβ (τ. 
4) ἰξ 15 δά ἀθά, “"Τακο ἀνὰ ἴθ ΠΥ ξ2:- 
τηθηΐβ5. ἔτοτη δίπι. Απά υὑπίο [οϑδδιιδ δε 5δι, 
Βεποϊά, 1 μάνα σδυϑθὰ {Πῖπὸ ᾿πίαυϊογ ἴο ρᾶ55 
ἔτοπι ἴπθο, δὰ 1 νν}}} εἰοῖθε ἸΒδῈ νυ τὰ ἐεσαναὶ 
τοῦο5.᾽" 

ὙΠῸ ἔννο οἶλβϑθες οὗ βίπποῖξ χοίειτοα ἴὸ ἰῃ 
[15 νεῦϑὸ ἃΓῸ ἰῃ πιογε ἀεβρογαῖο σοπάϊθπου ἴδλα 
πο ἀουδίοτβ οὗ ἴΠ6 ἔοσιποσ εἴδιιϑο. ὙΔεϑὸ ἅΓῈ 
θείης Ἑσοπβυπιοὰ ὈΥ ἴπ6 ον] οὗ (ΒΟΟΣ ΨΜΑγ5. 
δηὰ ἴΠογὸ ἰ8 ΡῈΓ] ἰη (Π6 δεῖϊοσηρὲ ἴο στέβδους 
{πεπ. Βυξ ἴῃς ΟἩγίϑιίδη ἰ ποῖ ἴο ϑοἠππξ 
ἔτοπι {π6 ἐπάρανουγ, τπουρὰ πὸ νυ} ποοὰ τὸ Ὀὲ 
νγαῖς ἢ Πι]} ἰεβὲ μὸ [2]} ᾿πῖο μάσπσὶ ὈΥ νυ μδὶ ἢς ἀοέϑ. 
ΤὨο ἢγϑὶ ἀδηξεῦ ἰ5 οοπιρατοὰ ἴο 1δμδὲὶ οὗ ἃ οἶοθς 



Υ, 24, 25. 

24 Νον υἱηΐῖο Πίηπι τῆλε ἰ8 δϑϊς ἴο 
Κθερ γοιι ἔτοπι [8]]Ἰπρ, δηά ἴο ργεβεηῖ 
γοῳ [λ}116585 Ὀείογε τῇς ργεϑεῆςς οὗ 
δ5 ουυ νυ ἐχοδθάϊηρ ΟΥ, 

705 Ε. 
25 Τὸ τῆς ΟΠΪ νῖβε Οοά ουγ 

ϑανίουγ, δε ρου δηὰ τηδ)εϑίγ, ἀο- 
τληΐοη δηά ρονγεῖ, δοῖὴ ποῖν δπηά 
ανεῖ. Απηεη. 

ρργοᾶς} ἴο ἤγο. ὙΠΕΥ͂ ΠΟ βἴγινε ἴο δᾶνθ 
ἴβεϑε πηθῃ Ὑ7}}} 6 1 ΚΟΙγ ἴο σοπιο οὔ νυ ἢ ΒΟΠ6 
δυγηίης ἔος {ποιϑεῖνεβ, ας (Π5 ἰ5 ποῖ 50 
ϑΤΊΟΙ5 ἃ5 (6 ποχί ἀδηρογ, ννἈΙΟἢ 15, 1οσῖ ἴῃ δῖ- 
ἱεηρίηρ ἴο βᾶνθ οἵἴδοσβ, πιθῆ 5βοι]ὰ ὈδοοπΊθ 
ἐπίδηφ οα ἰη {ΠΟΙΓ οὐ] νγᾶγβ, δηὰ βἰδίποὰ ὙΠ Ὲ 
{μετ ἀεβ]οπιοπίβ. ὍΠο γόβοιο οὗ 5 ἢ 5 ΠΠΟΥΒ 
ΟΔἢ ΟὨΪΥ δὲ βοςυτεά, 16 16 ΒοἱΪ6 οὗἩ ἘΠΕΙΓ 5}}Γ- 
τουπάϊηξϑ, υθη ἄονντ 85 ἰΐ ὑνεσὸ ἴο {ΠΕΙΓ ἰῃηοτ- 
πιοδὲ τοῦθ, θ6 σαϑξ ΑΥΤΑΥ͂ 85 δαίθξυϊ, ἀπ ΟὨΪΥ 
[δ πἰθς ΒΟΌΣ ἢ δἴζογ, ἐρυκεῷ {ΠΟΙ͂Γ ΟἸΤΟΙ͂Β ἅτε 
ὈΠΓΕΪΘΏΠΠΡῚΥ δἰίδοῖκοα δηὰ οαϑὲ ἀνΑΥ 85 1πίηρβ 
υὐοκηίποϊ ἐδ. Ἷ 

24. Τε Ερ 5116 ςοπο]υδθθ ἘΠ 4 ϑοϊεπηη 
ἀοχοϊοργ. 

Νοαυ τσ δί»ε ἐδαὶ ἐς αὐὲρ 1. κπατᾶ γοῦ 
ἔτοιΣ δῇ ππ| Ὁ11π84. ὍὨ6 σοπηπιοηςοτηορηξ οὗ 
1815 δϑοτρίίοη οὗ ῥγαῖϑο 5 {ἶκὸ ἴῃδὲ 'ἴπ Βοσῃ. 
ΧΥ, 2ς. Βιιϊῖῖδο ὁ Τοχί. Κος.᾽ τοδάς ἔοσ ὑμᾶς 
αὐτοὺς ἃ5 ἰΠουΣ ἢ ἴΠ6 ῬΕΙΞΟῚΒ πηϑδηΐ σνετε {πε 
ΒΏΠΕΓΘ ΘρΡΟΚοη ΟὗἩὨ ἴῃ [6 ργονίου9 γνεσϑθ.0 Βυῖ 
οὔ ἰδεπὶ γε 7,» σἰμριδῥπρ (ἄπταιστος) οου]ά 
ποῖ δ6 υϑοά, ἔογ ἘΠΕ διδὰ βιιυιπι θὰ δἰτθδαν 
δληὰ βοῖης οὗ ἐποτὰὶ ρυἹενουϑῖυ, 80 {πδὶ ὑμᾶς 
15 ἴδο ῥγοίογδοϊο τοδάϊηρ, ἀπὰ δανὶηρ βοοά δι.- 
ἰδοῦν μὰς θεθῃ υπίνευβα! γ δἀορίοεά. Απὰ [ξ 
15 ἃ ΕΓ ΠΕϊηρ σοτηπιεηάδίίοη οὗὨ ἢΠῖ8. ἤδάγεΓ5 
ἀΐτεῦ ἢ6 δ25 Ὀδθὴ υγρίηρ Οὐ πο 8 σουγϑο ἰπ 
ἘΠΙΟΝ μετ νὰ ἀδηρεῖ, 1η|655 ΠΟΥ σταῖς 
52 Ε]} ῥγοίϊοςϊοά, [δῖ ΤΏΘΥ ἴοο στῖρῆς [4]], ἴο 
ἑοπηπης ΤΒεπὶ ἴο [Π6 συιλτγάϊδηϑιρ οὗ Η!πὶννῆο 
ἄϊοηα σδῃ 5Ξᾶγ6. 
Τῆς Α. Ν. τεπάειβ “ἴο Κθὸρ γον." ὍΤῆδ 

αὐτοὺς οὗ ἴῃ “Τοχί. Ἀος.᾽ 5 ἴᾶκοη, ἱπογοίογο, 
5 Ἰπουρἢ [86 ΑΡροβίὶες δὰ Ὀεέογε 15 πιϊπὰ 
ἴδοθςε ττβοπὶ μΒ6 ννᾶβ δά ἀγεβϑίηρ δ ἃ ἀϊβίδποο, 
ἃηά 50 σςουὰ 54Υ οἵ ἰδποπ), αὐτοὺς, ἰδουξἢ 
Ἰρδληΐηρ ὑμᾶς. Βυΐ [15 ἰἴ6 ΠΑγϑῃ, δηὰ {πὸ 
ἔτεα ργοροηάεσαηςε οὗ Μϑ. δυϊδοῦγ 15 ἴῃ 
ἄνουν οἔ ὑμᾶς ἴῃ ἴδε ἰοχί. 
ἅπταιστος ἴα ἔουπὰ πον ΒΟΤΟ οἶδα ἴῃ Νονν 

Ταιδηχρηΐ, 
απά ἰο δοῖ γοῖι ὈΘΖΟΙΘ ἐῤὲ γειεημες ΟΣ δὲς 

Αἰονγ, ἰ.6. αἱ τμ6 1αϑὲ ἀδῪ βοπ Ογϑὲ 5881] 
ἄρρεᾶγ ἰη Η]5 σου ἴο υάρε ἴπ6 νου]. ὙΠῸ 
(βου ιξ ἰβ ἔπι βάτηθ 45 μδὲ οἵ 81 Ρϑιιὶ ((οἹ. ἱ. 
11,22), ᾿ Απά γου δαί Ηδ [{( γίϑ1] τεσοῃ- 
ενο..ἵο ρτεβεῃξ ὑοῦ ΒΟΙΥ δηὰ νἱϊβουΐ Ὀ]6πι- 
5ἢ,, Βείοσγο Η πὶ. 
τΓποπῦ Ὁ1Θ118} 15 ἐχοδεάης 7ο7. ἢ 1ι- 

σαὶ ὀεγὁ (ἅμωμο»:). Τῆϊς Οασοοὸκ νογὰ 15 

ΠΟΠΞΙΔΗΥ υϑο Ὁ ἴπ6 1,ΧΧ. ἔογ ἴπ6 νυἱοζ πὶ 
«υἱέδομέ δίογεῖσὁ οἱ ἴδε 1, εντςΔ] οβετγίηρϑ, δηὰ 
ΟἸὨγῖσΕ 18 σοπϑοη ἘΠΕῪ οΔ]]οὰ (1 Ῥεῖ. 1. 19) 
ἃ ἰδ νους δέρνει (ἀμνὸς ἄμωμος). Απὰ 
Ὀείηρ βυς ἢ Ηἰπιϑοὶξ, Ηὄὀ 18 Δ0]6 ἴο Ὀγίηῃς Ηἰ5 
ῬΘΟΡΙΘ ἴο {πὸ βϑᾶπὶῈ ρυῦῖῦγ. Α5 5ιιςἢ Ηδ ρῥγὸ- 
δορηΐ5 ἴῃ6 Οδυγος υπίο ΗΙπΊ56] (ΕρΒ. ν. 27) 
859 ἃ δίοτίοιιβϑ μυχοῦ. ΒΟΙΥ δηὰ ουξίδομὲ 
ὀίρνε δ, ““ βανὶηρ σίνθη ΗἰπΊ56 1 ἔογ ᾿ξ [δὲ Ηδ 
ΤΡ βδης ἸΥ 11.᾽" 

1π ἐχοδεάϊηρ 70γ. Νοῖ ἴδε Ἰογ οἵ σῃτϑε, δυξ 
186 ΟΥ̓ οὗ {με ταπϑογηθά δπά ρυγιβεά θε]ϊενετ. 
50 ἐπ 15 Ὀεζίεσ ἴΏδῃ «ευἱό οὗ ἴΠ6 ΑΟΨΥ͂. 

25. Το Ὁ89 ΟἹ]Ὺ αἀοά ΟἿΣ βανίοισ. ΑἹ] 
[πὸ Ὀεκῖ Μ558. δηὰ οὐϊΐογβ οπϊέ {πὸ ννοσγὰ φυΐνε, 
ὙνΠΙΟἢ 5 ἑουπὰ ἰῃ ΑΝ. ὙΠ6 ννογὰ ἰ5 ἀυθ ἴο 
ΒΟΠΊΘ ΓΊΔΓΡΊΠΔ] δηποίδίίοη νυ ἢϊςἢ Πᾶ5 στορὲ ἰηΐο 
(ἢς ἰοχ οὗ ἰαῖοῦ Μ5. ἔτοπὶ Ἀοπῃ. χνὶ. 27), ἴο 
ὙΠϊοδ ἀοχοίορυ, 8Ἃ5 [5 δίγοδαυ Ὀδθὴ ζὸ- 
τηδγκεοά, [15 οὗ 8:1 [υἀδ5 ΕρίδιῖϊΘ Ὀδᾶατβ ἃ 
ΒίΓΟΠΡ Γεϑοη ὈΪδηςο ἴῃ ἕοστη. [{ 15 ἴο Ὀ6 ποιἰςϑά 
(Πδῖ Πογθ, 8ἃ5 ἰῇ σ Τίπι. 1.1, [ΠΕ ννογὰ ϑφυ οι 
15 Δρρ]ἰεὰ ἴο σοά ἴπΠῸ Εδίμεσ. ΑἹ] βιιςῇ ἰηΐογ- 
σἤδηροβ οὗ ορι ποῖ μᾶνο {ΠοῚΓ ἀοςίγ πα] [6 5βοπ, 
Οοπραγο ἴΠ6 ΑΥ̓͂ ἴῃ ΜΒ ἢ αγαείοις (παρά- 
κλητος), 50 σοῃϑία ΕΥ̓ επηρογεά ἴῃ τοΐεσεησα 
ἴο ἴπε ΗοΪγ ΟμδΒοβῖ, ἰ5 δρρ δὰ ἴο Ομ γιϑὲ ἴῃ 
ι ]οδῃ 1. 1. 

Ηετο τὸ Μϑ55. δὲ, Α, Β δάἀά αἴἴογ “ουζγ 
ϑανίουσ [86 ννογάβ "ὉΒΣΟΌ ἢ 9888 Ομ σι δὺ 
ΟἿΣ Ιοχά,᾽) νησὶ Ὀγίηρϑ 115 νεῦβα ἱπίο 5.1} 
ΟἸοϑοῦ ΠἸκοηθςς ἴὸ [Π6 σοπο]ιάϊηρ νοῦθο οὗ {6 
Ἐρίβε]ο ἰο ἴε Ἀοπιδῆθ. ὙΠΟΙῈ 5 8580 βἴσγοῃξ 
ΔΌΪΒΟΓΙΥ ἔοσ [6 ννογάϑ [ῃδὲ {ΠΟῪ ἴὸ δάορίοἐ 
Ὀγ 4}} πὸ ᾿δίθϑὲ οάἀϊζογϑ. 

ὁὲ σίογγ, »ιαήεσίγ, ἀογγείπίοπ ἀπά ῥοφυεγ]ῇ ὍΤὨΘ 
ςοη)πηςοξίοη Ὀεΐννεθη [6 ἔννο ἢγβε ποιιῃς (6χ- 
ἰλϑρουα ἴη Α. Μ΄.) 15. ποῖ ννῈ}} βυρροτγίοά, δηά 

ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Ὀεοη δάάρα, ἰῇ δυο Μό5. ἃ5 
Βανο ἴἴ, (ἢδξ [86 ννοτάϑβ τηϊσμί 5ὸ ἴπ ῥρδίγβ. 

ὀοϊδ ποαυ απά 70 ευέγ. “Ἵ»η.}] Ἡδστῖο ἃ 
ξτεδῖΐ σοηβθηϑυ5 οὗ δυϊμου! νυ τελὰς ὈΘΖΟΣΘ 
811 Ο1π|9,. δΔηὰ ποαυ, απά ἴΟΥ ΘΥΘΙΣΠΟΣΘ. 
“Ἵ»»":η. 

Ιηϑϊοδὰ οἵ ἔπ ἱπηροσγδίνο δε ἴῃ {ἢ15 5. Πρ- 
(ἴοη οἔ ργαίβδβ, ἰὲ 15 ροσῆδρϑ Ὀεϊίεσ, ἔγοπι ἃ σοπὶ- 
Ῥαγίδοῃ ἢ στ Ῥεῖ. ἵν. 11. ἴο ΞΌΡΡΙΥ {πὸ 
Ἰπάϊοδεῖνο ἐσ. [1 ἰ5 βϑοπιηουνῃδῖ αυϑῆ ἴο 5ΔΥ, 
« κέ 411 σἴογυ δὲ ἴο σοά δεζῶγε αἱ  εἰγιθ." 18 
(8686 δϑῖ ἰῆγοο νγοσὰβ ὑγόγε οὐ ο [Π6 ᾿πηρογᾶ- 
ἄνα τηρϊ οἰδπὰ σοστεςῖυ σπου ξῃ. 
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δι, 77ε Αμίλογελίῤ ὁ ἐλε ᾿ευείαϊίον. 

Τνο αυεβίοῃβ τα ἱπνοϊνοὰ ἰπ [Π6 ἰη- 
ΑἸ 45 ἰο [ἢ 6 ΔΓ ΠΟΙΒἢΙΡ οὗἩ ἴπ6 Αροοδ- 
Ἶγρβε :---(1) ας τῃ6 ᾿νοῦ οὐ [15 Βοοϊς 
[6 Αροβιὶς 8:. Τοῆπη "Ὁ (2) ὕετε τῃ68 
Ἀροσαῖγρθα δπὰ ἴῃ6 Εουπῃ Οορρεῖ, 
Ἰορεῖμεν στ {πε τῆτες ἘΡί511ε5 ψῃ]Ο ἢ 
κατ 8:1. Τοῃη 5 Ὡδπιθ, ΠΏ ΟΥ̓ ΟἿΘ 
Δηἀ [ῃ6 5Δπη6 Δι ΠΟΥ ὃ 
ΤῊΣ ϑβεσοπά οὗ ἴῃεδε χιυρβῆοηϑβ, ἢ 

ἩΠΙΟΝ τς δα ΠΟ ΠΟ ΠΥ οὗἩ [ῃ6 ΑΡοσαῖγρ56 
156] [15 Ῥὺΐ ἱπά ΓΘ ΕΥ σοποοτηβά, ν1}1 Ὀ6 
ἰουσ πο προ Πεσεαῆεγ, δά δηϑυγοτθα 
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ὃ 9. ΤῊΕ ΜΟΡΕΕᾺΝ ΟΟΝΟΕΡΤΙΟΝ ΟΡ 

“ΑΡΟΚΑΙΥΡΤΙΚ᾿᾽ ᾿ . 464 
δ το. [ΡΕΑΙ, ΘΥΜΒΟΙ,5 

(4) Τόε ἐπεὶριαέίοης Οὗ ἐδε Κρυε- 
ἑαδίου ἐμεῦ. "ἢ 468 

Τ2ε ἐπίεγγείαίίοης μ ἐ 
ὼ ὀγ φΙθθς Βοοῖς: 7, δεγίβίυγε 469 

811. ΘΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΝΌΜΒΕΒΒ. . 472 
8) Νωριδεν: ἐαζεη σἰρερὶν . 474 

(Ὁ) ΜΝωνιδετ: ἀῤῥῥῥεά 10 1 ἔγπδ 480 
δ12. ΤῊΕ ΙΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕΒ 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ . ᾿ . 486 
(1) {2ε Ῥνείεγίσἐ 8γυίορι, 488 
(2) ρὲ Ἡμίογίεα! ον Οοπέλπωοις 

δρμίογε. ᾿ 489 
1) Τὲ Βωιγὶ σὲ δρεβεπε ᾿ . 490 
4) 12ε ϑρίγ μα δγείοε. 491 

ΤΙΗΘ ἐν πὰ Ἄν οΥ 5 οοηϑυϊοὰ 493 
Αμδὶγϑὶβ οὗ [Ὡς (ἀοηίοηίβ. ὃ . 495 

ἴπ [ἢ δβηστηδίινθ. ΤῊ ἀϊδουββίοη οἵ [ἢ 6 
ἢγϑῖ απ εϑ[0Ὴ--- [Ὁ] ονηρ, ἴμ6 σουσβα Ψ ΙΟΝ 
[πε ΘΟΠΙΤΟΝΕΙΞΥ ΓΕΒΡΕΟΌΏρ, 1ξ Πᾶ5 ἴΔΚεὴ ἴῃ 
τϑοθηΐῖ ἘΠ165---[ὈΓΠ5, 1Π ἃ στοδΐ ΤΩΘΔΒΊ͵Ο, 
ὌΡΟΣ ἴπ6 ρΕΥϑΟ Δ] σίου οὗ ἴῃς ΑΡροϑβίϊα ; 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ ἃ5 τορατάβ [Π6 ἀδία οὗ [ῃ6 ρστϑαῖ 
ῬΙΟΡΒΘσΔΙ] Βοοκ οὗ ἴμ6 Νὸὰνν Ταϑιδιηθηῖ. 
ὙΏΘη ΘηἴἝηΡ ΠΡΟῺ [815 ᾿ηαυΐτΥ [᾿ 15 

παΐυγχαὶ, 1ἢ [Π6 ἢχϑῖ ᾿Ἰηϑίδῃςθ, ἴο 85Κ ψῆδι 
ἄἀοσ5 ἴῃς Βοοκ 1156] [611 υἱ οὗ 115 δυΐδμοσ Ὁ 

Τῆς δυΐθμοσ οὗ 16 ΔΡοολϊγρβε. ἀ6- 
50 065 Πἰπιβεῖῇ Ἃ5 ““1π6 ϑβεσνδαπὶ" οἵ 
76505 ΟὨγῖβὲ (ςἢ. 1. 1), .-τϑ ομα “ψο 
Ὀατο τυἱῖλ655 οὗ ἴῃ οζά οὗ (οά, δῃηά οὗ 
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[η6 τα σον οὗ [655 ΟὨγτβὶ "ἢ (οἷ. 1, 
2),---ΕΧΡΙΘ55:0ὴ5 ΨΏΙΟὮ 56δη ἀδϑιρτιδα ἴο 
ἸάΘΠΙν δϊπὶ ἢ τἴἢ6 ἩΙΟΙ οὗ ΤΌΠῺ 1. 
14; ΧΙΧ, 45; 1 ]οῇῃ 1, 2. Ηες [15 ἴῃς 
ΦΡΣΟΙΠΟτ᾽" οὗ ἴῇοβα βοσ ἢδ δάἀάσθϑβαϑ, 
“ δΔηᾶ ρῥδτίακοσ ἢ τἤδτ ἴῃ ἴῃς {ΠΡυ}4- 
Ὀοη πὰ Κιηράομῃμ δηὰ ρδῦδησος τὐλέολ 
γέ ἴῃ 765ι5 (ςἢ. 1. 9). Απ ΑὨρεὶ 161]5 
Ἠΐη, “1 ἃτὰ ἃ [6]]οἿἦ βεσνδηὶ σιτῃ ἴῃεα, 
δα νι τὰ γ Ὀσείῆσεη ἴΠ6 Ῥσορῃεί5 ἢ (οἢ. 
ΧΧΙΪ, 9); τοῦ “ ψίτἢ τ Ὀτεΐῶσεη τμδἱ ΠΟΙ 
[06 1Ο5ΠΓΔΟΩΥ οὗ [6515 (οἰ. ΧΙχ. το). ΤῊΘ 
ὙΥΤΠΕΙ 4150 Πᾶση65 Ὠ1π1561{ ΤΟ. ᾿ (Οἢ. 1. Σ, 
4,9; ΧΧΙΙ. 8),---ἃ ὩΔγ6 ψὨΙοἢ οἴθῃ σους 
ἴῃ ἴῃς ΟἹα Τεβίασηθης ἀπὰ ἴῃ ἴῃς Αρο- 
ΟΥΡΒὰ. ἷΙπ ἴῃς Νεὲν Τοαβίδσηθωϊ 1 15 
ἰουμα ἴνῖςα ἴἢ ΟἿΣ 1, οτγαἶβ (ἀὐδῃθδίοονυ 
([μΚα 111. 27, 30); 1615 θοσαδ Ὁγ ἴΠ6 Βαρ- 
{151 ; 11 νγ͵ὰ5 ἴῆ6 Ὡδτηςσ οὗ ὅϑῖ. Ροῖοσ 5 ἰδίῃεσ 
(5866 ἴδε ἔπιε σοδαϊηρ ἴῃ Το ἢἢ 1. 43 ; ΧΧΙ. 
195-17}; [ἢ νγὰ5 ἴῃ 6 πδτὴς οὗ ἃ συ]εσ οἵ ἴῃς 
769. (Αοῖἰϑ ἰν. 6) ; δπὰ “" Ἰοῆη, ῃο56 5ὺ1- 
ὭᾶΙΩ6 5 Ματκ " (Αοῖξ ΧΙ], 12), ἢ45 ὈδεΏ 
ἰοσοδὰ ᾿ηἴο ἴῃς ῥσζεϑεηΐ σοῃίτονοσθυ. [Ιἢ 
[6 Ιπᾶδχ ἴο ΒοΚίκοῦ5 δαϊίοι οὗ ̓ οϑαρῆι8, 
ΚΠἰσίθθῃ ΡῬΟΙΘΟῚ5 ἃ16 δῃυτηοσαῖθαὰ ψνῃ0 
Ὀοτα ἴῃς πάῖὴς οὗ ]οῦη. Ατηοπρ ἴῃ6 
ὈΘΆΓΕΙΒ οὗ ἃ ΠΔΑΠῚ6 50 ΠΟΠΊΠΊΟΣ, ἴοτα 
οουἹά μανα Ῥδθῃ 45 [π||6 ἀουδὲ ἴῃ [ἢ 6 
ΟΒυτοῦ 3845 ἴο ῆο νγὰ5 ἴῃ 6 “70 ἢ" οἵ Εδν. 
1, 9, 85 ἴΠε τα ννᾶϑ γϑρθσηρ ἴῃς “70 ἢ η οὗ 
Αοἴβ ΧΙ]. 2, Ώστα “ 7δηγ6ς5 ἴῃ6 Ὀτοίῃοῦ 
οὗ 7οῇη " 15 ϑβρεεϊδεὰ, ὍΘ ψνῈ δϑβῖ, 
τῃοσείοσο, ΝΥΏΟ 15 1015 Τοῇῃ ῥ--- ἢ Ομ 6 
νόος ἴἢ6 δαυ]δσῖ Θοο] 65:4 5104] δι οη 
ΔΏΒΟΙΒ, “ΤῊΣ ΑΡοβίϊθ, ἴ[ῃ6 βοὴ οὗ Ζεῦε- 
ἄες." 5 Ὑῇῆδθ βᾶτηθ ΔΏΒΝΕΣ 15 γίνε Ὁγ 

1 ΤΒς Ἐπρ]5ἢ ἴοστῃ Τοδπ στερτεβομίς ἴῃς Οτθεῖς 
ἸΙωάνης ΟΥἹ Ἰωάννης. ἼΏΕ Ηδοῦτον ἴοσμῃ ἱς 
ΓΝ (οσ 12)», 1 (σοι. χὶϊ. 4, 12), 2.2.) “ὁ ἀπ δτὴ 
ἐβόονδὴ ἀοπανῖ) ((εβεη.), οὐ “ἴδε σταςὶ οὗ 
δῃονδῃ,᾽" -- υςἢ ἴδ. ΓΧΧ τσχοράοσς Ἰωνά 

(2 Κίηρβ χχνυ. 23); Ἰωνάν (ΝΕ, νἱ. 18; εἶ. 
᾿Ιωνάμ, Τυκα 111. 320) [πὰ τἢυ5 ἴῃς νἱἷὸς Ἰωάνον 
οὗ 51. ]οδῃ (1. 42) 15 εαυϊναϊεηῖϊ ἴο ἴῃς Βαριωνᾷ 
οὗ δι. Μαίμεν (χνὶ. 17)]; ᾿Ιωάναν (76τ. χ]. 8, 
Ι 3 ; τηοβῖ ἔτεα δ ηι]ν ᾿Ιωανάν (2 (τοι, χνὶϊ. 16 ; 
οἰ, Γαδ 111,27); οὔςσα ἰῃ ἴδ6 γερήέυε, ᾿Ιωανοῦ 
(2 (Ὥτοη. χχνυϊ!. 12) ; Ἰωαννάν (1 Μᾶδςος. ἰϊ. 2), ΟΥ 
Ἰωάννης (1 Μδος. χνὶ. 9; 2 Μᾶοο, χὶ. 17), οὗ 
ὙΙΟΝ ἴἢς σερήζένε 'Ιωάννου 5 ἰουπὰ ἰπ Σ Μδος, 
0 1; 2 Μδος. ἱν. 11. ὅεε Βίβδορ [Γἱγδίίοοϊ, 
Ο»ε α Νίειν Κευϊείορε οΥΓἹ 16 ΔΝ, 1, Ῥ. τ9; 
Κσοηΐοῖ, 2.» 4,2. ϑολαπρε:, 55. 7, 116. 

3. ὅες, Ὀεῖονν, οὐ Μεϊῖῖο οὗ ϑαγαϊβ, Ρ. 6. 
8 Ἐνεῃ Κεῖμι (Οεεά. σι ν. ί'αεαγα, 1. 162) 

δάτηϊῖ5 ἴμδὲ “ ἀϊε ΟΥδαθασυησ, νορ [π5ϊϊ] ἢ ἄδτὰ 
Μ. Ὀϊ5 δυΐῦ Ισχεηδεικ υὑπὰ ἀϊς στοββθο Νϊοσ, δἷς 
Βυοὶ ἀε5 Αροκίεϊβ δβῃεσκδηηΐ νοσάθῃ 5εὶ,"} 

ἴῆ6 οὐποάύοχυ οὗ 7οόοβϑερὴ Μεάς (α.Ὁ. 
1632), ἀῃ!ὰ Ὁγ ἴἢ6 οχίσογας σαι] Δ] 151, 
Ϊπ Οὐ οὔ αἀδύ, οὗ ἴῃς ϑοδοοὶ οὗ 
Τυριίηρθη, [115 ἴῃς νετάϊοῖ οὗ Μεάετηδι 
“τὴς Αροσδῖγρϑαε δίῃ τοσε Ηυπιδπὸ 
(μοῦ ἴο βρθὰῖκ οὗ ίνιῃ8) δυο 
[Δ ΔΩΥ ΟἴΠοΙ ΒοΟΚ οὗ ἴῃς Νεν Τεβῖ 
Ὀα65ι:465, θνδῃ ἴγσομῃ ἴῃ6 {{π|6 1ἴ ψὰϑ ἢχξι 
ἀε]ϊνετεαὰ " (νογᾷς, οα, 1672, Ῥ. 6.2); 
Ὑ|116 ΖΟ]1εγ ἀδοιϊάοα ἴμαὶ ἴῃ6 Αροοδίγρϑβε 
15 “" 1ὴ6 ῬΙΟΡΘΙ͂, ὨΟΙΤΏΔ], τ Πρ οὗ ΡΠΠ1}- 
ἄνα ΟΠ ΣΙΘΌΔΗΙΠΥ ; δηᾶ, διωοὴρ 8]} ἴῃς 
Ῥατῖβ οὗ ἴῃς Ν. Τ.΄, ἴῃ 6 ΟἿΪΥ οὔθ ἢ ἢ 
οδῃ, ὙΠῸ δὴν τρῃΐ, οἰδὶπὶ ἰο Ὦανα Ὀδδη 
σοτηροβοα ὈΥ̓͂ Δἃὴ ΑΡροβίϊα πὸ νὰ3 8ῃ 
Ἰγατηθαϊδία ὨὈ ϑοῖρὶα οὗ Ομ} Ιζ ἰς 
᾿Ἰτηρογίδης ἴο 5ἰαίδ:: ἴῇῺἮ 111 τἢς ΕΥ̓ 
ἄεηος ΜΏΙΟΏ Ὠδ85 εα ἴο 838η ἀρτεειηεηΐ 50 
ΤΟΙ ΔΥΚΔΑΌΪ6. 

.2,.-ἃ, Ἐαίουια Ἐυΐάεομπε. 

ΤῊΞ ἘΛΘΤΕΕΝ Γ(ΗΌΕΟΗ: 
Τὴ6 δαυ]δοῖ οοπηδοίϊθα σΟΙΩΣΩΘΏΓΔΙΥ͂ 

ΟἹ ἴῃς Αροσδίγρϑδα ὙΏΙΟὮ τὰ Ροϑϑ635, 
ψὰ5 (ἢ6 ψοῖκ οὗ Απάχοδϑ, ΒΙ5ῆορ οἵ 
Οεϑασοα ἰοναγὰς ἴῃ6 οἷοβε οὗ ἴὰς δδὴ 
οομῖγ. [ἢ ρτοοῖ οὗ ἴῃ 1ῃϑρίσαῦοι οἵ 
[Ὡς Βοοκ, Απάσγραϑς ἀρρεδὶ5 ἴο ““Οτεροι 
[86 ἀϊνίης [οὗ ΝαζΖίδηζιι5), ἀμ ὰ Ογπῖὶ [οἵ 
ΑἸοχαπάσ δ), ἃ5 ΜῈ] ἃς ἴο ἴῃ τροχὸ δῃ- 
οἰεπῖ το Γ5 ΡΔΡΙΔ45, [σθηθθι5, Μειπούϊυ5, 
διά Ηἱρροϊγιιβ.᾽ 2 

Ατοίμδϑ, [ῃ6 ϑδισσαβθοσ οὗ Αμάσοας ἰῃ 
ἴῃς 566 οὗ βϑατδᾶ (εΐγζ, Α.Ὁ. 470--500),} 

1 Τιὶβ “ ἀΐς εἰσεθῖ!ϊςῆς Νοτιτηδὶςς τῆ ἀκα ὕ- 
οτος οηϊδυσηβ, υμὰ Ὁῃῖοσ βάτητη Π ἤδη Ὡευί(οοίλ- 
το] ἤδη Θοδτ ἴδῃ ἀϊς εἰηζὶρο 567, σεῖοδο τοὶ 
οἰδίσοιι Ἐδοδῖε ἀαγαῦυῖ ΑἸΞρ ΙΓ ἢ στ δοῆ δ Κῦπδς, 
σοῦ οἰποπὶ Αροβῖβὶ, ἀδσ πητλ ἰο] θάτοσ ϑομάϊες 
ΟἸὨσϑιὶ ρεπογάσῃ νγᾶζ, νεσίαϑδδεὶ ζΖὰ 5εγη."-- 
7ΖἈεοΐορ. γαλνγό., 1842, 5. ός4 3 ὙΤμε Αρο- 
οϑῖγρβε, βᾶγβ Βαυγ, μας δυϊάθῃςς 50 δηςίεηϊ δηὰ 
υπαουλίοὰ ἴος ἰἰΞ Αροβίο]!ς οὐγὶῃ δ5 ἐν 
ὙΠΕΩρ οὗ ἴδς Ν. Τ. οδη οἰδίπι :---5ος δὶς Αὐγή. 
ζγκίεγεμεῖ. ἐδ, ἐδ ξαπ. Ευαηπρ., 5. 345. 

3 (1) περὶ μέν τοι τοῦ θεοπνεύστου τῆς βίβλου, 
περιττὸν μηκύνειν τὸν λόγον ἡγούμεθα, τῶν μακα- 
ρίων Τρηγορίου, φημὶ, τοῦ θεολόγον, καὶ Κυρίλλον, 
προσέτι δὲ καὶ τῶν ἀρχαιοτέρων, Παπτίον, Εἰρη- 
γαίον, Μεθοδίου, καὶ Ἱππολύτον, ταύτῃ προσμαρτυ- 
ρούντων τὸ ἀξιόπιστον.--- Ῥγοίοξ., ἀρ. Ἐοαιὰ, 
Κεἰφείας ϑαςνς, νοὶ. ἷ. Ῥ. 15; δπὰ δρ. Ο»». 5. 
ΟὨγγβοβῖ., ἃ, ΗΠ, σα «αίς., εἄ. Ἐτ. Ῥυσεῦθ, 
Ῥαχίβ, 1όορ, Ρ. 3. 

8 Θο]ίοϊο, 5. 64). Ἐοιρ (δ μα. “. Αι 
1821, 5. 735) τραϊεβ ἴῃς ἀφο ποῖ Ἰαῖοσ ἴπλὴ Α.Ὦ, 
δο0Ο; ὅδνε δηὰ οἴδβειβ, 540; Βίϑορ ϑοσάϑ- 
Ὑοτ αὐοῖεα ἙδὈτοίας (2 δέ, Ογ.,) νῆὶ, Οό; 
χὶ. 62), ίος Οςῃϊ. χ. 



ΙΝΤΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

“«-ἰὰ ἴῃς ῥγείδοθ ἴὸ ἢ15 σοι [ΔΙῪ ΟἹ 
ἰῃ6 Αροσδίγρϑε ψῃςἢ, 845 ἢ6 ἸΏΡ]165, Ῥγ8 
ὑασεὰ ὑροῦ ἴμαὶ οὗ Απάγοδ5,---ταροδῖβ 
(δς ἢΔπ)65 ἰη ἴῃς ρῥτεοθάϊηρ ἰ15ῖ, δηὰ δα 5 
το ἴδει ἴἢ6 πδῖηδ οὗ 81. Β45}}.} 
γε ἀτὲ ἕεσε ἱπιτοδυοσδα ἴο ἴῃ6 πδηια 

οἵ ΡΑριΔ532 σῇ 8115 50 ᾿ροτίδηϊ ἃ 
Ρἶδοε 'η ἴῃ6 ρσεϑεηῖΐ σοπίσονοσθυ. [ἰ 15 
μοὶ 5ἰδίδα ψῃμδὶ ψοσκ οὗ 15 15 τοίογγοα 
ἴο; δυῖϊ Ατεῖμδ8 (ζᾧ ὦ, Ὁ. 360) ᾳυοῖός 
Απάτεδς οὐ Κεν. χιὶ, 7 [4 ὦ, ἢ. 67] ψὰ 
ἴ)6 τοιῃασὶς, ἴ[8δί Ῥαρὶδς ψὰβ “8 500- 
ἕῶθδοσ οὗ ἴπ6ὸ Ἐνδηρείίος μη, “ἤοϑ6 
Ἀενεϊδλου ἰαγν Ὀείοτε δῖ." 5 ΤΏσβε 
ποιὰς αϑϑοτί ἀϊβηοιν ὁ ἰἴμδὶ. ῬΔρὶδβ 
μὰ δοαιδιϊηιοα πὰ ἴῃς ΑΡοσδῖγρθ6 ; 
κι [Ὡ6 ΟὨἹΥ στ οῦκ οὗ δὶ5 οἱ ψ ΒΟ νψ 6 
ἧᾶνε ΔΩΥ Κπονϊεαρο, 15 ἴῃε ἰτοδίϊβθ, 
ἰὰ ἄνα Ὀοοΐκ5, εηςἰοά, “Ναζστδῦνθ οὗ 
(δε οὐ Οτδο]οβ " (λογίων κυριακῶν 
ἐξηγήσεις),---5ες Ὀείον,, Ὁ. 408, ποῖς 2, Νο. 
(6). Επδεῦὶυς [85 ῥγεβδεῦνθὰ ἰτγαρτηθηΐβ 
οἵ (δ]5 ψοτῖῖ, δῃμὰ 16}15 υ5 (45 45.. 1... 20) 
ἴδλῖ Ῥαρίᾶς ἴποτο δά 8 οἴμσ 1ῃ]η5 85 
“τερεῖνοα ὉΥ Στὰ ἔτοὰ υηντιτοη τταα!- 
ὕοῃ ; οοσδ; βίσδηρα ράγδῦϊοβ, ἴοο, οὗ 
ἴδε ϑανίουγ ; διῃ!ὰ βοίηθ οἴμοσ [Ὠϊηρβ οὗ 
ἃ τίῃοῦ (Δ Ὀυϊου 5 Οομδγδοΐοσ, διοηρ ΜὨΙΟἢ 
ἢ αἷςο πιδῃξίουβ ἃ σογροσεαὶ τεῖρπ οὗ 

1 (1) περὶ δὲ τοῦ θεοπνεύστου τῆς βίβλου, ὁ ἐν 
ἁγίοις Βασίλειος, καὶ Γρηγόριος ὃ θεῖος τὸν λόγον, 
καὶ Κύριλλος, καὶ Παπίας, καὶ Εἰρηναῖος καὶ Μεθό- 
διο;, καὶ Ἱππόλυτος, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες, 
ἐχέγγυοι πιστώσασθαι.---ονεσι. 1. “420κ.,) ἃ. 
(δπιοῖ, Οαίσπα, Οχοη. 1840, Ρ. 176. 
 ΪΔὲ πιᾶὺ Ὀς ποϊεὰ μεῖς ἴμαὶ Αγεῖμας οὐ ον. 
ν 9 ((ε., Ρ. 192) τερεδὶβ ἴμε δοοουηὶ οἵ Ευ5ε- 

ἃς (Οἀγοπ., συὉὗ δη. οὐ; “5. Σ. ιν]. 18) (δ αὶ 
δὲ ]ομὰ νῶς οχιϊοὰ ἰο Ῥαδίΐμηοβδ ὈὉγῪ ᾿ουλιίδῃ, 
-τ-ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ ὑτὸ Δομετιανοῦ. 

5 Ἀουϊ ( Σ δ) ᾳυοῖςοβ ἃ τείεσεμος οἵ Απᾶ- 
δἰλοῖας διηλιία ((ἰεπὶ. νἱ.) ἴο Ῥαρίαβ, ἃ5. “ἴδε 
ἀϊδερ!ε οἵ τμαὲ Αροβὶς ψῇο ἰὰγ οὐ ἴδε ἱμογά᾽β 
δοβοη " (τοῦ ἐν τῳ ἐπιστηθίῳ φοιτήσαντοξ). Εογ 
ἴδε π᾿ ὁ ἐπιστήθιος Χριστοῦ, ---ἰτεαυ ΘΠ} 1} σίνεῃ 
ἴο δῖ ]οπ, δηὰ ουὐε δ5 εαιὶγ ἂἃ5 (οηϊ. 1ϊ., 566 
Ἀοαίδ, 2 ς., Ρ. 42; δπὰ οἔ,, Ὀεῖον, Ρ. 412, ἴο- 
ξεῖδες στὰ τὰς νοσαάς οὗ Ῥοϊγοταῖοϑ, Νο. (14), 

ἐν ΘΕ ον 1) τοῦτο καὶ πατέρων παράδοσις καὶ Παπίου 
διαδόχου τοῦ Ἐὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου, οὗ καὶ ἡ 
προκειμένη ἀποκάλυψις, διαβεβαιοῖ Παπίας δὲ 
καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς λέξεως οὕτως φησὶ περὶ τοῦ πολέ- 
μὸν ὅτι “ εἷς οὐδὲν συνέβη τελευτῆσαι τὴν τάξιν 
αὐτῶν " οἱονεὶ τὴν πολεμικὴν ἐγχείρησιν" “ ἐβλήθη 
γὰρ ὁ δράκων, ὃ μέγας, ὁ ὄφις, ὁ ἀρχαῖος," κ. τ. λ. 

ὁ ΤΣςΣ αὐἴδοτ οὐ «δικβῥεγιαεγαΐ Κεἰ ρον 
(νοὶ. 11, Ρ. 3092) δάπηὶῖς : “" 1ἰ ἰ5 βεπογα ν αϑϑετιεὰ 

ὈΥ Δρο]ορ!εἰὶς δῃὰ οἰδεῖ (δὶ 1ῃ15 ἰ6511- 
ἸΔΟΩΥ ἰδ νδ]1ὰ ἱὴ ἔδνουγ οἵ ἴῃς σεοογηϊίοη, ὈΥ 
Ῥερίδς οἵ (ῃς Δαϊ με οἰ οἵ τὰς ΑΡοραϊγρϑε.» 

407. 
ΟὨ σὲ οἱ ἰἢι5 δατίῃ, ὙΠΙΟὮ 15 ἴο 1Δϑὶ (Ὁ Σ 
ἃ 1πουβδηὰ γεᾶσβ αἴϊεσ ἴπ6 Ἐδβυσγθοοη 
ἔτοπὶ ἴῃς ἀεαα."}} ὙΤῇδε ἀοοίΐπης οὗ [ἢ8 
ΜιΙΠεμαΐυτλ 15 Ὁ ΪΔΙΏΪν τοίεσγοά ἴὸ Ποσα; 
Ὀυϊ ψὙπεῖδοσ Εδν. χχ. 15 ἴο ὃὉς τερατγαβδα 
8ἃ5 ἴῃς βουτοθ οὗ σχῇῆδί Ῥαρὶδς ἢδ5 [18}5- 
ταϊϊ δα, τὰν Ὀς οοπϑιἀετεαὰ ποσὰ ἴδῃ 
ἀουθίῇι] :---ϑο 6 (οτδη}}5 δοσουηῖ οὗ [ῃ6 
“ΑΡοοσλΪγρϑθς οἵ Βαγιςὴ" χιυοίεα δῖον, 
δο; δηά τς Εχουγευβ οἡ δν. Χχ. 

ἘλΘΘΌϊ5 8 ΔΠ ἀτάθηϊ δῃῖι- ἢ }}185ῖ} 
δηῃὰ ἢ6 ψὙΠῖ65 Ξ.ΤΟΏΖΙΥ δρδϊηϑβῖ ἴῃς Μ|]Θη- 
ὩΔΤΙΔΏΙ5ΤΩ Οὗ Ῥδρίδ5 : ἢ6 γὰ5, ἱμεγαοίοσο, 
ποῖ ᾿Ἰηἀ)οροςοα ἴο ππάσγναὶυς ἴῃς ΑΡοοδ- 
Ϊγρβα, οὐ ΜΏΙΟ Ῥᾶρῖὰ5 στϊρῆς ἤᾶνα 
ἰουηάςεα ἢϊ5 ἰεδομίηρ. Ηδνίηρ ἀεϑοτροὰ 
ὮϊΠλ 45 οὗ τθϑῃ υηαογϑίδηαιϊηρ, δηὰ γεῖ, 
Οἡ δοοουηΐὶ οὗ 1118 ρστοαῖ δηταυ τ, 85 
Ῥείη ΤΟ] ονεὰ Ὀγ Ιτερϑουϑ δηα ΟἴΠ6Γ5 ἴῃ 
Ὦ15 ΟΡΙΠΙΟῺΚ5 ἃ5 ἴο ἴ6 ΜΙ]Θηηλ, Εὺ- 
δευϊυ5 ῥσοοθεάς ({ 2) :-- Ης [Ρδρ]45] 
[45 4ἷ'5σοὸ δαπάθαὰ ἀονῃ ἴῃ ἢϊ5 ΒοΟΪ(5 
Οἴδοσ δοοουηῖβ Ὡϊοἢ ΑἸΒΊΟΩ [δ5 σίνθῃ 
οὗ 1.6 Τιοτά᾽ἶ5 ψοχσάς ; δηὰ δἷ5ο [{86]- 
Ὀοηϑβ οὗ ἴῃς ῬτγεσΌγίογ ΓΟ η." 3 

ΤῊϊβ τηθηίίου οὗ “7οδη [6 ῬΙΕΘΌΥ- 
ἴεν" --- οβΘ Ὡδηθ 185 80 οἶΐϊδῃ αυοϊεά 
ἴῃ [ῃ6 ΠσΟὨΙΓΟΥΕΙΒΘΥ 85 ἴο {Π6 Δ ΠΘΠΠΟΙΥ 
οὗ [86 ΑΡΟΟΔΪγρϑ6--- ΤΟ 6 Υ5 1 ΠΟΘ ΘβΒΑΓΥ 
ἴο χῖνα ἴῃ {]] [ῆς ἄρωμς οὐἰασσίωες ΟἹ ἴἢ15 
50] 6ςῖ, ἴῃ ([Π6 ψοταϑ οὔ Ῥαρὶδϑβ Ὠϊπηβο]ί:--- 

“1 5}.4]}} ποὶ μαϑιϊδῖθ ἴο 56εῖ ἴῇ οἽσάοσ ἴοσ 
ἴη66 ἩΠδίβοανοσ τὨϊηρϑ 1 Ἰθαγηθα δὲ ΔῺΥ 
{ἰπ|6 οτα ἴῃς ΕἸάοΥ5, δηὰ ὙὨΙςἢ 1 μὰν 
(ΔΙ ΠΥ τεϊδι θα 1ἢ ΤΥ ΤΘΙΏΟΙΥ.. . . . 
Βυῖς 11 επαηςεὰ 4}50 ἴο τηβεῖ ψ ἢ ΔῺΥ 
ΟὯΘ ἍὯΟ δᾶ ὈδΘῺ ἃ (ο]] οννεσ οὗ [6 ΕἸάοΓβ, 
Ι᾿νϑ αἰννδγβ οηΐ ἴο ΠΌΤΕ ΓΕΒΡΘΟΙΩΡ 
[6 βαγίηρϑβ οὗ ἴῃς Ε]ά6Υ5,---νῃδλί ΑΠάΓΟ 
ΟΥ Ψῆαΐϊ Ῥεῖεσ δὰ βροίκβῃ ; οὐ ῇαῖ 
ῬΏΠΙΡ; οΥὙἩ αὶ ὙΠΟΠΊΔ5 ΟΓ 74Π|65 ; ΟΥ̓ 
ψ ηδὶ Το ἢ οΥ Μαίΐϊζιον οἵ ΔΩῪ οἴπεγ οὗ 
[η6 ὈΊΒΟΙΡΙ65 οὐ ἴῃς Τοστὰ ; ψιῇδί (Πϊηρς, 
ἴοο, Ατιβοη δηᾶ (ἢ6 Ῥχγεϑυγίεσ Το, 
τῆς 1,οτὰ᾽ 5 ἀἰβοῖρ]65, σαν. ΕῸΓ 1 αἰά ποῖ 
{π1ηκ τῆλ! 1 σου]ὰ ῥγοῦϊ 50 τωυοῇ ἔγοῃη 

1 (4) ὡς ἐκ παραδόσεως ἀγράφου εἰς αὑτὸν 
ἥκοντα παρατέθειται, ξένας τέ τινας παραβολὰς 
τοῦ σωτῆρος καὶ διδασκαλίας αὐτοῦ, καί τινα ἄλλα 
μυθικώτερα᾽ ἐν οἷς καὶ χιλιάδα τινά φησιν ἐτῶν 
ἔσεσθαι μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασψ, σωματικῶν 
τῆς τοῦ Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ ταντησὶ τῆς γῆς 
ὑποστησομένης. 

3 καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἑαυτοῦ γραφῇ παραδίδωσιν 
᾿Αριστίωνος .. .. τῶν τοῦ Κυρίον λόγων διηγήσεις 
καὶ τοῦ πρεσβυτέρου ᾿Ιωάνγου παραδόσεις, ἐφ ἅς 
κ΄. τ΄ λ, 
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ῬΟΟΚΘ 45 ἔγοῃλ ἴῃς Ἰἰνιηρ νοὶοθ ὙΠΙΟΝ 
511} βυγνινεα," 

Ου ἴδ ἴοπηεῦ οὗ ἴδε ἴνο “ ζο;π5᾽ ἴῃ 
[015 ρῬᾶββαρε, Η]ρεηίοϊα (ΣΦ έμδ, ἐπ ὅκα: 
ΔΊ 7), 1μεἰρΖὶρ, 1875) ποῖδβ : “ Ἐν!- 
ἄδην ἴῃ6 Αροβίϊδ [μα (5. 57); δηά 
ΟἹ ἴπε Ἰδίίεσ : “Νοῖ ἴδε “ οάδγ᾽ 7οἤη, 
1ῃδὲ 15, [6 Αροβίϊθ, 86 Κσεηΐεὶ που] 
δᾶνθ 11" (5. 58):---866 Ὀαΐονν, Ὁ. 441- 

Οἱ [μἰ5 ᾳυοϊδοῃ [ἰ 15 βυβηοϊοηΐ, [ῸΣ 
(ῃ6 τηοτηξῃΐ, ἰο οὔδοτνο, δ 1ἴ 15 ΨΑΠΏΪΥ 
ἀϊδουβοεὰ ὙΠΕῖΠΟΣ Ῥαρίδας πδά, οσ δὰ 
ποῖ, ΒΙμλ56}{ 5εθ δηά ἤοασα [ἢ6 ΑΡροϑβί!εϑ, 
83 ΜῈ]] 45 οο]]δοῖθιὶ δηαὰ ῥγεϑεσνθα {ΠΕῚΣ - 
βᾶυιηρθ. Ὁσ. Κουῖ (ζ ὦ, Ὁ. 23) 566 η18 
ἴο φῖνε ἴδε ῥ]δίῃ δῃὰ πδίυσαὶ τρθοδέηρ οὗ 
16 ρΡᾶβϑᾶρε : “1η ψῃϊοῇ ποσάβ [ν]Ζ. 
ΒυΐΣ 11 ομδῃοθά αἷθο᾽ ὅτο. (εἰ δέ πον 
καῇ)] Ῥαρίαβ β56θβ ἴο ἐπαϊςδίβ (μαῖ ἴξ 
45 ἢ15 σιδίουι ἴο ἰπάυίγο οὗ ἴῃ 6 ἀ150 1168 
οὗ τῆς Αροϑί]θ5, ᾿5ῖ 85 1ἴ δὰ Ὀδθὴ ἢ18 
ουδίοτῃ ἴο ἴπαᾳυσγα οὗ ἴΠ6 ΑΡροϑβίῖεβ [Πποτὰ- 
56ἶνθβ." 9:1, Ἰσϑῃδθι5--- 0 85 ἴῃ ἀἸ50 1016 
οὗ Ῥοΐγοατρ (2. αἡ ζγογί)., ἀρ. Ἐλιβθῦ., 
ν. 20) ἰδὲ πᾶνα Καόνῃ τῆς ἔδοιί---6χ- 
ῬΤΙΘΒΘΙΥ 5ἰαίεβ ἴῃαὲ Ῥαρίδϑ ννᾶβ “ἃ ἤδδΤΟΓ 
οὔ ]ομῃ, δηά ἃ σοτωρδμῃίοῃ οὗ Ῥοΐγοατγρ." 3 

1 (5) οὖκ ὀκνήσω δέ σοι καὶ ὅσα ποτὲ παρὰ τῶν 
πρεσβυτέρων καλῶς ἔμαθον καὶ καλῶς ἐμνημόνευσα, 
συντάξαι... .. Εἰ δέ πον καὶ παρηκολουθηκώς τις 
τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσβυτέρων 
ἀνέκρινον λόγους, τί ᾿Ανδρέας, ἣ τί Πέτρος εἶπεν" 
ἣ τί Φίλιππος' ἢ τί Θωμᾶς, ἢ ̓ Ιάκωβο-" ἣ τί ᾿Ιωάν- 
γῆς, ἣ Ματθαῖος ἣ τὶς ἕτερος τῶν τοῦ Κυρίου 
μαθητῶν" ἅ τε ᾿Αριστίων καὶ ὃ πρεσβύτερος ᾿Ιωάν- 
νης, τοῦ Κυρίου μαθηταὶ, λέγουσιν" κιτ.λ.---α. 
ΕἘλπ56Ὁ., δε. ; 566 αἷξκξο Κουίῃ, Δξ., ᾿. ϊ 

3 (6) ταῦτα δὲ καὶ Πακίας ᾿Ισάννου μὲν ἀκουστής, 
Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονώς, ἀρχαῖος ἀνήρ, 
ἐγγράφως ἐπιμαρτυρεῖ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν αὐτοῦ 
βίβλων’ ἔστι γὰρ αὐτῷ πέντε βιβλία συντεταγμένα. 
--ὐν. ἢἴν., νυ. 33, 34. ὍΤΙ ἰβ ἴῃς ραϑβθᾶρα 
ψὩΙΟΝ, ἃς (ογίδπὶ βίδῖοβ, Ῥαρίαβ ὈΟΣΓΟΥ͂ δα ἔγοσὰ 
ἐὸν “ ΑΡοοδγρβε οὗ Βδσιςοι,᾽"---βες θεῖον, 8 9, 

. 62. 
᾿ Ῥοΐγολγρ, ψῇοβα 116 υπὶῖος ἴἢ6 ἂσὲ οἱ ἴδ6 
ΑΡοβῖϊες. ψῇὰ ἴμαὶ οὗ Ιγεῆδουβ, νγὰβ Βίσβορ οὗ 
ϑτηυγηᾶ, ἴδ 6 Ξοοοηά οὗ ἴδε ϑενθὴ (υσομοβ (Εσν. 
δὶ ὃ).- “Ρἰακεά ἴοο οΥ̓́ΟΣ παῖ σἤυσοῦ, 85 ΣΊΔΏΥ͂ 
ὙΓΙΓΟΓ5 ΘΠ ΟΣ, ὈΥ ἴῃ ΑΡοϑβιῖες, δηὰ ὮὉγ 51. [οῃῃ 
Ὠϊπλ561{ (6.0. Τεγί ]ΠἸᾶπ : “’ Θίοσαϊ ΘΙΛΥΤΠΕΒΟΓΌΣΩ 
δςοϊευα Ῥοϊγοασρῦη Δ οδῆης οοη]οσδίατα 
τοίετι."---2ὲὲ γος. ς. 32 ; ἴτϑῃ, 1].. 3,4; Ευβθῦ. 
ἷν. 14, ν. 20 ; Ηἰϊἴεζοῃ., 224 ὕῆγ. ν τ). Ἧς 
γα5, 35 ΑὐοοΊβΠορ [550 6. δῦριιθβ, πὸ οἴποσ [81 
“16 ΑὨρεὶ οὗ [106 ἙΤὨυτο ἢ οἱ ϑζάγσηβ᾽" (Βαον. 
ιἰἰ. 8) :-τ ἢ ο,᾽ νυτίϊος [ὐ5βῆοσ, ““ςαπὶ Ὀοῖίζοῦ 
ἰηίοτ ὰβ ἴλη Ιγεδοὺς ἢ ηο αἱ ποῖ ΟΠΪΥ ΚΠΟΥ 

. ἴδοβα 0 δυσοεεάοα ΡοΪγοατρυβ ἴῃ ἢϊ5 ὅ6ε ἢ (οὗ 
μέχρι νῦν διαδεδεγμένοι τὸν Πολύκαρπον, --- ΠἶΖΥ. 
ἀἰδ, 4, Ρ. 177), ““Ὀυϊ 4150 νγαβ ὑγεϑθεηΐ ὙΒεα Ὠ6 

ἹΪΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

᾿τϑηδου5 15 Β6γα συοῦηρ ἔτοπι Ῥαρία5 δὶ 
“ πη Γ ΘῺ βαυηρ " οὗ οὖ 1,οτὰ τεβρθοῖ- 
ἱηρ ἴῃς ΜΙΠδμηΐυτΩ ; δῃὰ ἴῃ νἢδί ἢ6 ἴηυ5 
βᾶγ8 [ῃ6 δῦβθῃηοα οὗ Δὴγ Ἐς ἱπάϊοδῖθα 
ἴῃς νε] 1 -Κπόνσῃ “ 708." ἘΕυδοῦϊυ5. (1. 
50) 4150 5ρεδκϑβ οὗ ῬΔρ145 ἃ5 “" ἃ Δ} οἵ 
οἰὰ της " (ἀρχαῖος ἀνήρ). 

Ιῃ ἴῃς 5σεοοπᾶ ρῬατῖ οὗ δὶ5 (γοῃιοῖς 
Ἐπ 56 Ό10.5, ΤΩ ΠΟ ηρ (Δοῖς ΏΙΟ τδτκοά 
ἴῃ)6 22οἷ}} ΟἸγτηρίδα (Α.Ὁ. 101), τυτιῖδς : 
--ἼἸἢὖ 15 σθοοογσάθά Ὁγ ἰσϑηϑοὺς ἴμδῖ ἴῃ 6 
Αροβίϊς Τ οῇῃ βυγνὶνοα ἀοινῃ ἴο ἴῃ Ὀπηες 
οἴ Τταΐδη. Αδἤοσ νἤοτῃ ΡΔΡ145 οἱ Η!οτγα- 
ῬΟΪῚ5 δῃᾶ ῬοΪγοαυρ Ὀίϑθορ οὗ ϑιηγτηδ 
ψ ΕΓ δοκηον)εαρεοά ἴο Ὀ6 ἴπ6 Αροϑιε 9 
ἤράσοσβ."  Βξοσα ἴἢ6 νψοσαὰϑ ψὨ]Οὴ (ΟἸΟΝ 
“Αἢἶεν νῃοτῃ " {“ Ροβὲ αυθτα ἢ) Ἔχρσοϑο 
τῆς Ὀοϊιεῖ οὗ Ευβορῖυ5 Βιτηβοὶξ: 5 δηὰ 
ἘΘΘΌΙυ5, ἴῃ [6 νοΊβοΒ οὗ {815 ραϑϑᾶρὲ 
σίνθῃ ἐπ Ὦ15 (Ὠ͵ΟΠΙΟΪΘ 45 Ῥγιηϊθα Ἀτηοηῦ 
[Π6 γοτκϑ οὗ δῖ, Τ σοῦ (εα, Ὑ 4114Γ5., ἃ 
νἹ.), δα ἀς ἴο τῃδιϊ οὗ Ῥοϊγοδτρ ἴῃ6 μᾶπις 
οὗ Ἰρηδῖδς ἃ5 ἃ “"ἤδάσογ" οὗ 51, Τοδη, 
Τῇυβ 6 566 ἴῃδι Ὀοϊῃ Ιτϑῆροὺϑ δηα Εμ56- 
Ὀιι5,2 Ὠανίηνβ τηοηποηδα τῃαὲῖ 51, [οδη 
᾿ἱνοὰ υπάοτ Ττα͵δη (Α.Ὁ. 96--117)}, 4150 
βίαϊο [ηδἰ ῬΔΡ[45 νγὰ5 ἢ]5 σοῃ το  ΡΟΓΆΤΙΥ͂, 
--Ὃ ἤδᾶτγοσ οὗ Το," “ ἃ σοϊιωραηΐοῃ οἱ 
ῬοΪγολτρ." ὙὍ86 Ῥδβοῦδὶ (σοΟδ ΟΕ, ἴοο, 

ὨἰπιβοὶΓ ἀϊὰ ἀϊδοοῦτεα οὗ ὶΞ οοπνοσεδίίζου πιὰ 
σἷ, ]0δη."---Ζ ες Ογισίπαὶ οΓ δέσλοΖο, Δ οῖκο, 
ΕἸπηρσιο! εά,, νοὶ]. νἱΐ. Ρ. σο. ὅς Ὀεῖον, Ρ. 412. 

1 (7) “7οδηπεῃ ἐς ΕΝ ρασης υς δα 7τα)1ηὶ 
τοι ροσὰ Ῥοπηδῃβ556 ἰγοηξειϑ [ΓΔ 1, Ῥοκῖ αυεπὶ 
δ) υδάδπι δυάίϊογος δεποβοοῦδηϊυσ Ῥαρίαβ ἰεπ᾿- 
Ῥο]ἴαπαβ εἰ Ῥοϊγολγρυβ ΘτΩΥ ΤΙ οΓΌσΩ τορι οπὶς 
δορί ϑοοραβΞ." -- Ολγοη. δίβαγί. Ογάεο- ΑΥπεγσθο 
Ζαΐϊένεσι, εὰ, ΑὝΟΒΕΙ, 1. Ρ. 2ϑ8ι. 

Το τἰϊς 6 ΙὩΔΥ ὃὈς δἀδοδ: “86: 
οὐπάυς ροβὲ Νεγοηοπὶ ᾿ουιπας ΟἸΓΞΌΣΠΟς 

Τβοαῦϊταν ; εἴ δ ἐοὸ Αροβίοϊυς Τοᾶπῃες δά 
δἴμλυτα ἰῃϑυ πὶ τοϊεραῖυβ Α γρϑίῃ υἱάϊι, 

αυδηὶ ᾿γερδῦϑ ἰατογρτγείϊδϊυτσ."--- Ἐυβοῦῖας, Οὐνγρη. 
αὐ αν». 14 Φοορεϊαρῖ, Τῷ “11 Ὅς ἰουπὰ π5ε- 
[ἃ] το Κεαρ ἰῃ νίενν ἴῃς ἀυγαϊΐοη οἵ Ὠοκιΐ- 
(απ 5 τείψῃ,---Υῖζ, ἴστοιλ ἴδε γεᾶς 81 ἴο ἴδε 
γεδγ οά. 

3 ὅρα, ἴῃ γῥτιοοῖ οἵ τῆὶς εἰαϊοσηεηί, Ζεδπη, 
““ Ῥαρία5. νοῦ ἩΗϊεσαροὶίς," «δεμαΐϊδε μι Αγ 
1866, 5. 649. 

8 Ἐυςορίις, Πονγανεσ, οἰθονβογο (Ἰ, 30) 4" 
ἰοπιρίβ ἴο 5εῖ αϑίάς ἴῃ βἰδίετηδηϊ οὗ ᾿γορϑῖϑ δαὶ 
Ῥαρίας νγὰβ “" ἃ Ἠδᾶγεσ οἵ [οβη,᾽" οῃ ἴδε ρτουπὰβ 
ἴπαὶ Ῥαρίας ἰε}1]5 υ5, Νο. (5), (δὲ Πα ἰς σεοογάϊπε 
δὶ ἢς μλὰ Ἠοατὰ ἔτοῃῃ οἴμεις δδουϊ ἴδε 
βαγίηρςο σέ ἴῃς ΑΡοΞ[]65,---αιηοησ γἤοπὶ ἢς ὨΔΠΝ5 
9: ]οθη, Βαϊ τηδγ ποῖ Ῥαρίδβ βανς Ὀοϊὰ 
ἴμαι Αροβῖϊςε, δῃὰ αἷβο οοἱἹεςϊςαἃ τυμαὶ οἴβετς 6’ 
Ῥογίβα ςοποογηΐὶηρ δἰπι [τ ἰ58. ἱπηροβοῖῦὶς ἴ0 
ΒΌΡΡοΞβα ἴπδῖ Ιτϑηϑεὰβ ςου]ὰ ανε θέα πιίσακαι 
85 ἴο [ἢϊ5, 



ΙἹΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τεοοτάς ἴα τηδγίγτάοτῃ οἵ Ῥοϊγοατγρ (εά. 
Πιπαογῆ, 1. 48ο, ὅτε.), δαῃρὰ δὰάβ ταί 
Ῥαρίδϑ βυβθεγεὰ ἴῃ [ἢ6 58 π|6 ρειβεσι οι 
(καὶ ἐν Περγάμῳ δὲ ἕτεροι ἐν οἷς ἦν καὶ 
Πακίας, κ.τ.λ.) ;--οῃονίηρ ἴμαὶ ἴὰ ἀφδῖῃ 
85 ἰὴ ᾿ἴΐς Ῥδρῖδ8 ψᾶ8. ΡΟΪγοα ρ᾽ 8 ΠΟ }- 
ῬΑΠΙΟη. 

ἀὶ π|ῆδὶ ππς Ῥαρίδϑ ᾿ϊνοὰ, δῦ Ὁδ 
Δρρτοχίτδίεὶν ἀδίεσεαιηθαὰ ὈΥ ἴῃ ἄδῖα 
οἵ Ῥοϊγοδτρ᾽β ἀεδίὶ:---ἴὰ ἴῃ6 ἘΡ!511ε 
οἵ ἰᾷξς Οβυχοῦ οἵ ϑιωγτμα (Ελβθῦ. ἱν. 
15), ΒΟ Ὦ σοπίδιπβ ἴῃς πασταῖϊνα οὗ 
ῬοΪγοδτρ᾿ 5 Ξυβεπηρβ, ΡΟΪγοΔτρ᾽ 5 ἀοδἢ 15 
ῥἰδοεὰ (έν. “4οοί,, εα, Ἡείεϊς, Ρ. 294) 
ἴὰ ἴῃς Ρστοσοῃϑυ ϑ!ρ οὗ ϑίδία5 Ουδά- 
ταῖιι5, Δῃἃ ΟἹ 4 ἀδὺ ὙὨΙΟΩ 15 βρεοιβοὰ ; 
π]ς ῬοΟΪγοΔΙρ᾿ 5 ΜῈ] -Κῆονὶ ποζάς, 
“ΕΟΌΓΘΟΟΓῈ δα 8ἰχ γεᾶγβ ἤᾶνο 1 βεσνοὰ 
Ομποει," ἄζο.---ἃ βιαϊοιωθηῖς ψΏΙΟὮ δἱ 41] 
ἐγεηῖβ ἰς ἴο Ὀ6 σουπιοα ἔτοχα ἢϊ5 Δ ρΌΚ 
“πῶλος ἢ ἴο δᾶνα Ὀέοῶ, δὲ ἰθδϑῖ, 
ΕἸ διγ-5ῖχ γεᾶτα οἱά, Μ. γγαἀάϊηρίοι 1 
μᾺ5 ὑσουςὰ ἔγομι ἴῃς ἰδηριασε οἵ [ἢ}15 
πδιτλῖνα [δὶ Ῥοίΐγοδιρ ψὰ5 ρυΐϊ ἴο ἀθδίῃ 
ου Εδῦ. 22, ΑὉ. 155, υπογ ΑὨἱοηηὰ5 
Ρις; δῃὰ ἢς ροϊηῖϊβ ουδ μποῦν Εμ5Θ 15 
διὰ οἴει πᾶνε Ὀδθὴ τηϊϑίδκθη ἰῇ 
Ῥίδοίηρ (ἢ18 ἐνεηΐ βοὴῆς ἴδῃ γοαῖβ ἰδίεσ, 
πρόοὸ Μ, Αὐτο]υ5, θη [{Πττ 1115 
Ουδάταϊυϑ νγ45 σοηϑι]. ῬΟΪΥΟΔΥΡ᾽ 5 ὈΙτῃ, 
ΟΓΥἨ ΤΊΤΟΣ ΡτοῦΔΟΙΥ ἢἰς Ὀδρίβτῃ, νουἹ]ά, 
ΔΟΟΟΙΑΙ Πρὶν, 141] 1ὰ ἴῃ6 γδᾶσ 69; δπὰ 
ἴὰυ5 ἴ[ῃΏ6 ἙσὨχομοϊοριοδὶ αἰ ΒΠου γ, 845 ἴὸ 
ἴδε ςι οὗ Πϊ5 σοπιραπίοῃ Ῥαρίδ5 μαν]ηρ 
θδοη ἃ σοῃίεοιηροσαυ οὗ ὅ5ῖ. Τ]οἤη, 0 
᾿ινοὰ ὉΠ τῃ6 επὰ οὗ ἴπ6 οθηΐυτγυ, αἰΐο- 
ξεῖθεῦ ἀϊθαρρεαῖβ. Βιθῆορ [1ἰρμίίοοι 
(πέρι. Κευΐσιν, Αὐρυδὶ 1875, Ρ. 383) 
οὐῃδιάοτς “ταὶ Ῥάᾶριὰβ νὰθ ῬὈΧΟΌΔΟΙΥ 
θοτὴ ἀῦουϊ Α.Ὁ. ὅο-7ο, δῃᾶ ἴῃμαΐ ἢ]5 

1 8εὲ δ5 νιοἷνε οὰ ἴῃς 11 οὗἁἉ 2Ξ]108 Ατίς- 
δος, ἰῃ ἴῃς έν. ὧε δι͵ηδε, ἴ, χχνὶϊ., 1867, 
Ῥ. 229, ἃς. ; δῃά αἷσο Ἐδιῃδηβ Ξυ 1 οἵ 186 
δρτιπεηῖ, Ζ᾽ ““ἰελφεσί, Ὁ. 566. οδοϊίδῃ 
(δὲν 42. ϑολαρρδς ἐμ ἱπασίφη, 8. 65) τὸ- 
ἸἘεεῖς ἰῆε δοοουπῖ οἵ ΡοΪγολσρ᾽᾿Β Ἰοῦγηεν ἴο οπια 

Ὧσ ἴῃς Ῥάᾶϑο 4] ςοπίτζουοσϑυ,--- δὴ (Α.Ὁ. 
"δ 4) ε τωεῖ Δηϊοεῖυβ ([σχερ. ἰδ. 3, 4; εἶ 
ῥ' αὐ Κ᾽ιρίογ., ἃΡ. Ἐπ5., 417. Ε΄ ν. 24; ἰν. 16; 

(γον, αὐ αν71:᾽:. 155),--- οὐ ἴδε στουηὰ ἴμαὶ Ὡς 
Ἰωυϑὶ παν ἴθ Ὅσο ἴἰοο οἷά ἴο δανα ππάοτ- 
Ἰλκδη «υὐςἢ ἃ ἸοῦΓΩΕΥ : ἴο το Ἐδηδη ᾿ 50} 
ΤΈΡ ες ἴπδὲ ἴῃς νογαᾶρσα ἔτοπὶ ϑιγτηα ἴο οτσης 
τλς ΟὨς οἵ ἴμο οΑϑίεϑσί ἴῃ ἰμδῖ ἀρ; ἀπά ἢ αυοῖες 
(δε οῶϑ6 οἵ αὶ τρογοθδηϊ γνῶοβθα δρίϊαρῇ βἰδίεβ 
δαὶ ἣς Πα τηδής ἰπ ἢἰ5 Πἰ{δἰίπια βανθηϊγοῖνο 
γογάσες ἔγοῦὶ Ἡ ετα ΡΟ] 15 ἴο Ἀοπης :---δος ΒΟΘΟΚΕ, 

. ζον. ὕπον. Ον., ἃ, αϊ., Νο. 3920. (ἔ, αἷΞο 
Οἰδῦδου, οἰ. ἃ, 

ἀορ 

τοτὶς τγᾶ5 ΡΠ 5η6α δδουΐ Α.Ὁ. 130-140. 
Αςοοτγαϊηρὶγ, ἴῃ6 ἔτθὶ αἰσγθοῖ ονϊάθπος 
Ψ ΠΟ 6 ῬΟ55655 [οσ ἴῃ6 δυϊῃοπίοιν οὗ 
ἴ)6 ΑΡΟΟΔΪΥΡΒα 15 σίνεῃ ὈΥ οὴδ ΠΟ 
ΜᾺΒ ἃ ΟΟὨΙΘΙΔΡΟΙΑΣΥ οὗ ἴῃἢ6 ΑΡροβίὶε 
71οδη; νηΟ μαδὰ βϑθθὴ δηὰ Ὠδασὰ ἢϊτῃ: 
Δηἃ ψὅὸ νὰϑ Ὀϊϑῆορ οὗ Η!ογαρο 5, ἃ 
οἷ Ὀυϊ ἃ ἔδνν τ ]]65 αἰδίδῃϊ ἔτοτι 1,40- 
ἄϊοεα (δν. 11. 14) ψΏΟἢ τγ͵ὰϑ οπς οὗ 
[6 ϑανθα Οῃυτγο α8. 

Οἰδεσ ενϊάεξηςδ ἔοσ ἴ6 δυϊῃδηοΥ οὗ 
[Ὡς Αροοσδίγρβϑε νοι 158 βοιηδίμηθϑ δἀ- 
ἀυςοαὰ ἴομλ ἴῃς ἂρ οὗ ἴῃς Αροβίοϊις 
ἘΔΙΏΟΙΣ, ΤΏΔΥ δοῖ, ροσῆδρβ, 6 ἀδειηθά 
ΘαΌΔΙΥ οομοϊυϑῖνθΌ ΤὭυ5 Ηδηρϑίδη θοῦ 
(22: ἄευ. οΥ 5... )ρἦπ, νοἹ]. 11, Ὁ. 293, ΕὩρ. 
[τ45].) [Ὠϊμκ9 ταὶ τῆς Πινπθ Ἐ116 
“ΑἸΠΜΙΡΉΥ " (παντοκράτωρ) υ5εἀ Ὀγ ΡοΪ]γ- 
ΟΔΙΡ ἴῃ [15 ΕΡρίβεἰδ ἴο ἴμ6 ῬὮΏΣΡΡΙΔΠ5 (ς. 
1) νὰϑ ἰἌκδῃ ὈΥ ἢϊτη ἴγοιῃ [ἢς Αροοδ- 
Ιγρβε ψοσς [ἢ 15 ἰουπὰ πΐηδ {ἰπλ65, Ὀυϊ 
ΕἸΘΕΏΘΙΘ ΟἿΪΥ 1ῃ 2 (ΟΥ, ΥἹ, 1:8 : δπὰά ἢ6 
Α1950 5665 ἴῃ ἴῃ6 ψοτγὰβ “1,δἴ 08 Ὀς 'τη]- 
ἰΔΐοῖς οὗ Η:5 ραίϊδῃος" {μιμηταὶ γενώ- 
μεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ, 2ὁ., ο. 8), 4 
τείδσθηοα ὃ Εδν. 1. 9; 1}. 1ο. ἴΙ͂ὼ τῆς 
“ΠΘΡΒοσά οὗ Ηδυτηδ5," ν ὩΣΟἢ 15 “ οὗ [ῃ68 
88Π|6 ἀαἴε 48 Μοηίδηϊδηι" (αὐγὰ, Α.Ὁ. 
140), [6 βγιθδο 5 οὗ ἴῃς ΑΡοσδῖγρβε 
ΤΟΔΡΡΘΔΓΘ -:-- Ἴ δ ΓὨυτοῇ 15 ταρσοϑθηϊοιὶ 
Ὁηάογ ἴῃς ἥριτεα οὗ 4 ψοσδῃ (ἄρος. χὶϊ, 
Ι; Κῶ. ἴ. 4); ἃ ὑπάς (ρου. χχὶ. 2: 
δ. ἵν. 2); ΠΟΙ ΘΏΘΙΩΥ 15 ἃ γτεαῖ Ὀϑαϑβὶ 
(Αροα. χ. 4; 75. τν. 2)." ---ἶἰν εβίοοιίϊ, 
ΖΔε Οαρμοκ οὗ 124ε Δι 7:, Ῥ. 18:1. 
ΤῊΣ ἀρὲ οὗ [6 Αροβίοϊίς Ἑδίμοῖβ 15 

(οΟ]]οννθα, δοςοοσάϊηρ ἴο 1. Κο᾽5 ἀϊνιβίοη 
(35. 516), ὈΥ͂ ἴῃς ἀρε οὗ δροϊορεῖς [1τ6τὰ- 
ἔυτζα ;-πᾶὴ ρὲ ΠΙΟῚ ἰς οἰοδεα Ὀγ Εἰ56- 
δῖυ9 οἱ (ξβαῖθα, δῃὰ ψῇϊοῦ ὈΕΡΊΠ5 
ψἢ δὲ. Τυκη Μαγίγσ οὗ νῆοβα ἰ650- 
ΙΒΟΩΥ͂ [ΛἸοΚα (8. 5.50) ῥΡσομοιηςδβ: “ Νο- 
Πρ 15 ΟἸΘΑΤΟΣ τ[ἤδη δαὶ Επϑεῦτι5 (ἰν. 
18) Ἰοηρ ἃρὸ τοπηατκεαά, (ῃαϊ Τυ5Ὸη ἴῃ 
1Π15 Ῥαβϑᾶρε [8ε6 Ῥεὶον]ὔ επυρίογς ἴδ 6 
ἈΡοοδίγρβα οἵ ἴῃς Νεὲν Τοϑί. 45 ἃ βδοσϑά, 
δ ποηῦς, Οηποῦδη ὑπ ηρ, δηα ὁχ- 
ῬΓΘΘΘΙΥῪ ἀἰθοϊαγοϑ 1 ἴο Ὀ6 ἴδε τνοσῖς οἵ ([Π6 
Αροϑεῖβ Π ομῃ" ;---ηἠά 6 δαάϑ (3. 561): 
“Ομ [ἢ]5 ροιϊηΐ ἴσχε δὴ ὃ6 η0 ἄουδι.᾽" 

1 Ὧσ, Ηοτὶ (ϑϑησγη. Οσἴα::. απ ϑαεν. Ῥλέϊοίορν, 
11. 139), οοποϊυάος ἴδπᾶὶ “6 ὨΊΔΥ εἰ ἀονγῃ 
7υβπ᾽5 ἤτβὶ ΑΡοϊογυ ἴο 14, ΟΥ Ἀεϊίοσ 511} ἴο 
146, ἀπὰ ἢὶς ἀςαῖδ ἴο 148. ΤὨς κεοοηά ΑΡΟΪΟΡῪ 
“1}} (θη (411 ἰπ 146 οΥ 147, απὰ ἴδς Φιίας, τοῦ 
Ζγυγῤοη αὐουῖϊ (δ βατης {ἰπη6.} 
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Ιῃ ἢ15 ίδτηουβ ζέσίορμε Τυ5Ὅπ Μ., Πανίηρ 
οχρ δηθὰ (ῃ6 ψοσάβ οἵ ]1ϑαϊδῇ, Ἷοἢ. ἰχν. 
17--δ, ἃ8 ΔΡΡ᾿Ισ4016 ἴο [86 Μ|Π|ΘΠΠΙιΠῚ, 
Ῥτοςσςςάϑ :-- ΑἸΔΟΏ 08 «50 ἃ σετίδιἢ 
ΤΏΔΏ Ἀδπιοα Τοἢ, ομδ οὗ [6 ΑΡοΞβ[165 οὗ 
ΟΒπϑῖ, ὑγορῃδβῖθα, ἴῃ ἃ Κδνοβίίοη χίνθῃ 
ἴο πῖπι, ἴῃδὲ ΤΕΥ ψὯο Ὀσδ]ενα 1 ΟἿΓ 
ΟὨτϑὶ 504}} δβρεπὰ ἃ ἰῃουβαηὰ γϑᾶγβ ἴῃ 
76 βαίθτα ; δῃά δέζοσ 115 ἴῃδϊ ἴῃ6 σα 5ἢ4]] 
Ὀ6, ἢ ΟἿδ δοοοχά, δὲ ἴμε βᾶτὴς [ἰπ16, 
ἴ(ῆς. υηϊνθῦβα] δηὰ (ἴ0 βρεᾶκ Ἴοῃςῖϑβε]γ) 
δἴοσμαὶ Ἐδϑυσγθοῦοῃ οὗ 41} τηθη, δηὰ τἢ6 
Τυαάριηοηι"} 

ΥΏΘη ψὲ τϑοοϊθοὶ τὲ ἴἤος6 ποσχάβ 
ἴοστα ρατγὶ οὗ ἃ ἀϊαίοσιια χὰ “ἦε εν 
Τύγρῆοη, ἴμ6 αυαϊιδοδίίοη, “4 οσογίδιη 
ΤΏΔΗ παιηδα [οὨη," τ ἩὨΙΘὮ 11 ὈΘρΊΏ 5, 
παρά οδιι56 0 5ΈΓΡΓΙΒ6. 

Ϊὰ [86 ρᾶβϑᾶρα Πομι ΕυδθΌϊα5 ἩΒΙΟὮ 
Τςκα τοίοτϑ ἴο, [6 βίου δῃ δισίΠΣ 
βίδίθϑ [ῃδι [Π6 ἀϊαϊορις νἢ ΤΙΥΡΏΟΩ γὰ5 
Πε]ὰ δὲ Ερἤδβιβ,---ἢς ομϊεῖ οὗ [ῃ6 ϑενθη 
ΟΒυτοθο5. (Εδν. 11. 1), --ᾷτὸῃης εἰν ψῆετε 
σὲ, ]οδῃ σοϑι δα ὑπ1}} ἢ15 ἀφαίῃ [διάλογον 
.... ἐπὶ τῆς Ἐφεσίων πόλεως πρὸς Τρύ- 
φωνα τῶν τότε Ἑβραίων ἐπισημότατον 
πεποίηται... « . μέμνηται δὲ καὶ τῆς Ἰωάννον 
ἀποκαλύψεως, σαφῶς τοῦ ᾿Αποστόλου αὐτὴν 
εἶναι λέγων]. [τ ταῦ Ὀε δαἀάεά τῃαὶ ἴῃ 
ἴΠ6 ἜΧΡΧΟβϑο. ὁ ΑΠΊΟΩΡ υ.5᾽ {παρ᾽ ἡμῖν, 
ποῖς ἢ), [υϑῃ Μ. οἰεατὶγ ᾿τρ] 165 τῆς ταϑὶ- 
ἄδῃος οὗ ὅῖ. ]οῆμ δἱ Ερἤδϑιβ, δῃᾶ [ἴῃ 
ΑΞ514 Μιίῃοσ. 

Θὲ, Τειοσλθ ΘΧΡσαβϑυ βἰδίεβ (26 Ῥῆ. 
Π, ς. 9) ἴμαῖ Τ᾿υϑῦπ Μ., 85. ψ6}} 85 [τὲ - 
Ὠδοι5, δα :ηἰοσρσεῖθα [6 ΑΡοσά 86, 
8566 ἢ. 20, Νο. (26) : δῃηὰ 1 15 ἴο Ὀ6 ποϊεά 
[δὶ [ἢ15 15 ἴῃς ΟὨγ ΒΟΟΚ οὗ ἴῃς Νὸν 
᾿Γαβίδιηθηΐ ἴο ψῃϊοἢ ᾿υ5 Μ. χεΐθιβ ὉΥῪ 
ὨδΙη6, Δηα 81. Τομη ἴῃς οἿΪγ Ὑτζετσ. 3 

1 (8) καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἀνήρ τις ᾧ ὄνομα ᾿Ιωάννης, 
εἷς τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, ἐν ἀποκαλύψει 
γενομένῃ αὐτῷ, χίλια ἔτη ποιήσειν ἐν Ἱερουσαλὴμ 
τοὺς τῷ ἡμετέρῳ Χριστῷ πιστεύσαντας προε- 
φήτευσε, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν καθολικὴν καὶ, 
συνελόντι φάναι, αἰωνίαν ὁμοθυμαδὸν ἅμα πάντων 
ἀν ανις γενήσεσθαι καὶ κρίσιν.---Δίαΐ, ες. Ζ»»ρά. 
ς. δὲ. 

3 Τῃ δὶβ ἢτϑοὶ Αροϊοργ (ἰ. 28), [υϑίϊη τοίοσς ἴο 
Ἐδν. χχ, 2 (ὁ Ὁ αρυμι τῶν ᾿δρδη δαιμόνων 
ὕφις καλεῖται καὶ σατανᾶς καὶ διάβολος). Οἰῖο (1 
Ἦ 5. ποῖε5) σοσηρϑζοβ Ὁ. 45 οὗ ἴῃς 2)’, «ς. 7»γῤλ. 
(ὁ θάνατος καταφρονηθῇ κ. τ. Δ.) ψ τ Εδν. χχί. 4. 
Ὗνε ΠΊΑΥ͂ 4150 ΠΟΙΏΡΔΓΟ ς. 1132 διηά ἰἴ5 γοίογοῃςοβ 
ἴ(ο “16 πον Ἠφξανθῃ δηά [Π6 δ Εατῖῃ,᾽" ἃς 
ἴν6]] ἃς ἰδ δ] υκίοη ἰο (τίϑὶ Ῥεΐηρ ἴῃς 1,δτὴρ οὗ 
[Π6 Νεν 7ογαβαί ει, ἢ Ἐπν. ΧΧΙΟΣ, 23 :--τθοα 
ἩδηρΞίοπθετγρ, 4. ὦ, Ὁ. 400. 

8 Ταιίδῃ, ἃ ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΑΙΥ οἵ [υϑιἰπ Μ., ἴῃ δὶς 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Μεῖῖῖο (γα Α.Ὁ. τό9) νὰϑ Βίβδῆορ οἵ 
ϑασά 8, οης οὗ ἴ[ἢ6 ϑανε Ομυσοθο5 (ον. 
1. 1). Μεὶιῖο, 485 να Κῃον, νὯβ τηοβῖ 
χεαΐϊουβ ἴῃ ἴῃ 6 ἸῃνεσΏ ΔΈΟΙ οὗ {πε (ΔΠ0Ὰ 
οἵ ἴῇε ΟἹἀ Τεκβῖ ; δηθὰ ἢδ 15 βἰδίοα Ἐν 
Ἐαβοθυ5 (ιν. 26) ἀηὰ ὉΥ ὅϑ.. εὔος (2 ὲ 
»έγ. 7121., ο. 24) ἴο μαναὰ ψτΐθη “" σοθσοτ- 
Ἰπρ ἴῇε Αροοδίγρϑθα οὗ [ομῃ, δηὰ οοη- 
σοομης ἴῃς Πεν,᾿" χἢο 15 50 οἴξῃ πατηδὰ 
ἴῃ ἴῃῆε Βοοϊὶς οὗ ἴῃς Ἐδνεϊδου--- καὶ τὰ 
περὶ τοῦ διαβόλου, καὶ τῆς ἀποκαλύψεως 
ἸἸωάννον ----“ ἀα ἀϊαῦοϊο ᾿ἰῦσακα ὑμυπι, 
ἂς ΑΡοσδίυρϑβὶ Ϊοδπηὶβ Ἐθευτω ὑηυπὶ ἢ}. 
ΤῊϊς τιθητ!οῃ οὗ “ἸοΠῺ " σιμουΐ ΔΩ 
ἀἰδι συ δῃϊηρ ΠῈ16 ΟἸΘΑΥ͂Υ Ῥοὶπίβ (5εῈ 
Ὀεῖον) ἴο ἃ ργδ- πη θηϊ Ῥεσβοῦ οἱ [πὶ 
ΠΔΙΏδ: δηὰ αὰ Ευκξορίυ5 Κηονῃ ἴμδὶ 
ΜεΙῖϊῖο δῃιεγίδι δα δὴν ἀουδὲ 45 ἴο ἴ}ὲ 
ΔΡοϑβίοὶ δ] οτἱρίη οὗ ἴῃς Βοοῖκ, πε νουὰ 
ποῖ μᾶνα ἔδιδε ἰο μοῦςε ᾿ἴ. ὙΤὨϊ5 ποῖζ 
οὗ Μεϊτῖο 15 ῃοὶ εχίδηῖ, Τῇα δυϊδμεη- 
ον οὗ ἃ ἰτεδῦβε δϑο δα ἴο Ὠϊτη, τ Ἀ]οΣ 
15 σι γοὰ Ὁγ Ευξοῦῖυβ 7Ζ2ε Χαν (ἡ Κλείς), 
ὈγΥ 81. Τεζοιια Οὐαυές, ἀλὰ ψὨ]σἢ ἢΔ5 Ὀδδη 
δῖνεῃ ἴἰο ἴῃς νου] ἴῃ ἃ 1,δΔῖ1 νϑυβιοῦ ὈΥ͂ 
Ῥόοτὰ Ριῖγὰ (δῥάέλα. οίεενιεσσέ, γο]. 1..), 
--15 ροσῆαρϑβ ἀουδι}.} Ιῃπ᾿ (ἢ)}5 ταδηβἰδ- 
ἄοῃ ἴῃς ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΕ 15 σομϑί ΜΕΥ ᾳιυοίοά.ἢ 

ΑΡοΪ]]ομῖυβ νγὰ5 ΒΙ5ῆοΟΡ (οσ. Ῥσεβογίοη) 

““Οτδίου ἴο ἴῃς Οτγεεῖνβ.᾽" (ς. 20), τηδὺ α]50 ὃὲ 
ἴακει ἴο αἰϊυάς ἴο εν. χχὶ. Πϊοηγβίυβ, ὙδῸ 
δυβετεά ἃς ἃ τῃηδσχίγσ, α.Ὦ. 176 (Εουῖι, 1. Ρ. 177} 
ἈΡΡεδῖβ ἴο αν ὕεθη. Ὀΐβδῃορ οὗ (οππηῖιὰ αἱ ἴδς 
ἔπιε οὗ [υδιϊη 5 ἀδαῖῃ (ΝΥ εβϊοοῖϊξ, Ὁ. 173)--5εῈ 
Επθοῦ. ἱν. 23: οὗ ἴδς “γε 4]]υϑιϑης ἴὸ ἴδε 
Νεν Τοβῖ. ἴο Ὀς Ἰοππὰ ἰπ ἴδε ἰγαρτηςηὶ οἵ ἢ 
νοΥκ8 ὑργεβοσνοὰ ὉΥ Ευδεῦίυπ, Ομ 6 15 ἂμ δ] ]υ5οα 
ἴο Ἐεν. χχὶΐ. 18,---Υ̓́Βεη Ὀτεῖδγοη ὑτγρεὰ πιὲ 
ἴο ττίϊο Ἰεϊζοσβ, 1 στοῖς ἴῃεαι ; δπὰ ἴμοθς ἰδὲ 
ΔΡΟΚΒΙΙε5. οἱ ἴδε εν] πᾶν δ]]εὰ στ ἰλγεβ, 
ἰακὶηρ ΔΌΥΔΥ βοῖῶδ ἰπίηρε, δηὴ δάάϊπρ οἴει, 
ἴον νοσα ἴῃς δνροε ἰ5 ἀρροϊηϊεά---ἃ μὲν ἐξα!" 
ροῦντες, ἃ δὲ προστιθέντες, οἷς τὸ οὐαὶ κεῖται :" 
866 Νιεβϊοοῖϊ, 4. δ., Ρ. 166. 

1 Ταῦρος (2 «εγεῥίον. Ξε, τ. 87) δὰ πιεῆ- 
[ἰοποὰ ἃ Μϑ. οἵ (διὶκ σοῦκ δ ὀχίδηϊ ἴῃ ἴδε 
ΟΟἸ]ερε οὗ ΟἸειτηοηὶ δἱ Ραγίβ, δῃὰ οἵ τμὶς [θοδὶ 
Ριῖγὰ δδ5 ἀϊβοονοσεὰ εἰσ οορίε5. ΟΥὁὨ ἴδ ΤΟΡΥ 
ἴῃς Βοάϊείδῃ Τἰῦσασγ, ἴὼ6 τηΐοσ ἰπ δας 
δίοργ. 26ίεί., ατί. ἡήείιέο, βᾶγβ, ““1ἴ ἀρρεδῖβ ἴ0 
ῬῈ σις ἰηϊεσροϊαιοά, 1{ Ἰηἀδεὰ δὴν ρατί οἱ ἰἰ 15 
δευλῖηδ. .. .. [15 ροβϑίθ]α τμδὲ ἴῃς ἑουσῖὰ ετ’ 
τσαρὴ σίπθῃ Ὁγ Ἐσθίὰ (ὦ ε., ἴ ἱ, Ρ. 124) ἴτουι ἴδε 
Οαίέερμα ἰ5 ἴτοτα ἴὰς οτὶρίπαὶ Οίσυε: οἵ Μεϊῖο." 
ΣῈ ρ. “1ὴ ΑΡορα)γρεὶ “Ῥεάεδς ε)υ5 5ιγαΐ 

Δυτ ἢ αὶςὶ ̓  (εν. ἰ. 15),᾿ ΄-τΡρ. 290; ἰῃ [δὲ 5ες- 
(ἰοη, 224 “μρεγηὴς «γεσίμγις: κ᾽ ΑἸ ρεῖας, -Ῥ τα: 
αι! ναὶ βαοογάοίεβ, “Εἰ σριρείο ἘΡμεϑὶ 5.τίρε, 
(εν. 1... 1), Ξοξρ. ς6; “"ΕοΪ τα, ---ϑοπῶο ἀο0- 
τίη : Εἴ ἢ Αροοβιγρϑὶ, " Εἰ [0114 ο]υ5 δα 5581- 
ἰδίετα σερίπ)᾽ " (Ετν., χχὶ!, 2),---Ὁ. 391. 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οἱ Ερδεβθυβ (5466 Κουΐῃ, ἃ δ, 1. 465). 
τ νὰ8 Βεῖε, ΨΒοσα 8ῖ. [οἤπ ᾿νε δηὰ 
τλυρῆϊ, [ἢΔἴ ΟΡΡΟΞΙΌΏΟΩ πγιϑῖ ᾶνα δἵ οὔσθ 
ΔΠ96ἢ ἴο ΔΩΥ ᾿γοσὶς δϑοθοά ἴο ἢ ΑΡοβίὶα 
ὙΠΙΟῚ δδὰ ποΐ Ῥτοσεδαβα ἔτοτω ἢϊ5 ρθῆ. 
ΑΡρο ]ουυ5 ψ τοῖα οἶγε, Α.Ὁ. 170--18ο ; δΔῃηα 
τὴς ἀδίς, 45 Ὀδδυηρ ὉΡΟᾺ τοσδηξ οΟὐὔἾδο- 
ὕοη5, 15 οὗ ῃροτίδησθ. ΑΡρο]οιὶυβ (566 
Ευ5εὉ., ν. 18) σοτῃροβεά ἃ ἴγεδῖϊϑδε δραϊηϑὶ 
Μοπίδηίΐβτη ἀρουΐ [ΟΓῪ γοδῖβ αἴεσ Μου- 
ἰδληυβ Δρροαγεᾷᾶ ; δῃᾷά ἢ15 γείδγθηςα 1ἢ (15 
ποῖζ [0 ἴΠ6 ΡΌὈ]1ς ἀτοδίνεϑ οἵ Αϑα ΜίηοσΣ 
ΠΟ τετα ρσγεϑοσνοὰ δὲ ΕΡμθ6βι5, 1}05- 
τλίες ἢ]5 (ΔΙ 1]ΠΑΤΙΥ τ (ἢ6 αϑαὶτα οὗ 
ἴῃς ἘΡΠεβίδη ΟΒυτοὴ [οὐχ ἡμᾶς δεῖ λέγειν, 
ἀλλὰ ὁ ὀπισθόδομος ἔχει,---5ε6 ἴἢ6 οῖς 
οἱ γαϊεβίυβ ἐξ ρα]. Ης ντοῖε, δεσο- 
ίοτο, ἢοῖ ΟὨΪΥῪ Ῥεαίοτγα [σϑηθουβ (Α.Ὁ. 190), 
δηὰ Πα ρεπμἀθμγ οὗ δία, δυΐ 4150 αἱ 
ἃ ὕπ|6 ΨΏΘΩ ΠῸ ΟἿδ Πυεβίοπεα [ἢ 
ἸάδηΠν οὐ [μ6 δυῖμοσ οἵ ἴῃ Αροσδίγρβα 
πὴ ἴῃς ΑΡοβί]α Τομη. ἢ 

ἈΡρΟ]]οηΣυ5 ΤηδηΠΟΏ5, “848 1 ΠῸΓΙ, 
Ὁλἀϊθοη " [ὡς ἐκ παραδόσεως] [μαι ἴῃς 
ΘΑΥΟῸΣ Παα σοτηππαπάδα ἴῃ6 ΑΡοβί]65 
Ὀοὶ ἴο ἰΙσανα [6 5416 1 [ΟΣ ὈγαῖνῈ ὙΘΔΓΒ ; 
δηὰ ἢε 4͵50 [69 1865 ἴηι 51. Το ψτοῖθ 
ἴδε ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΒ6, --- [δὶ ἢ6 τεβϑιἀβά δἱ 
Ἐρδεβυς,---απ ταὶ ἢ6 ἴδοτα τοϑϊοχοα 
ἃ ἀολά τηδῃ ἴο [1.3 
ΤῊΝ [ἘΞ ΕΠΔΟΩΥ͂, 45 1ἴοκε (ἀ 4, 5. 567) 

ποΐε5, 15 4150 ἱτηροσίδῃϊ 85 ὑστονίὴρ [δμαῖ 
ἴδε δοσερίδπος οὗ ἴΠ6 ΑΡοολΙΥρβε, αἱ (15 
ἀλῖς, νγὰβ ποῖ σοβιΠοῖθ (845 βοῖὴβ δγριθ) 
ἴο Μοπιίδη ϑίβ 8 δῃὰ Μ|Π]ΠΘΏΠΑΥΔΉ8. 

"τε Κείπι (Δ ἐ., 1. 8. 154; “σι. 2, 5. 164} 
Δάπιϊς [Ὡς ἀφῖα Α.Ὁ. 170-18ο, τηθγεὶγ οδ]εεῖ- 
Ἰπρ ἴδαϊὶ ΑΡο]]ουΐα5 ἄοες ποῖ 5ἴγ]6 Ἰρμη “(8 
Ἀροβῖς,᾽ Ὀυϊ εἰ πρὶν “τὰς τῆϊες οἵ ἴῃς Αρο- 

γρεε." ]η ογάοσ ἴο ρεῖ τὶ ὰ οὗ [μ]5 δασὶγ ἀδίς, 
Ομ ἴση (ἢ Ζ, 5. 38) δάορί5 ἴδς {ΠπεΟΙῪ οἵ 
δ περῖες (2 εν, Μρορίαπέσπιμς, 5. 255), ὙΠῸ 
Ἰἀεηῦπες Αρο]]οῃίας ψ ἰμς τπδγῖγτ οἵ ἴπαΐ 
Ὀδῖὴς ὙΠῸ κυβοσεά πηάοσ (οϊητηοάυς (Α.Ὁ. 180- 
104, 5Ξεε Ἐπεεῦ., ν. 21). ΤὨϊ5 αἰϊετηρί ἴο πιᾶκε 
ἴδε εὐἱάεηςς οἵ ΑΡο]]οπίυς ἀερεπάςπι οἡ (παὶ οὗ 
- 5 τείαϊεά Όγ ϑιεἰίΣ, δέκα, ,“. Αγπ,., τ868, 
ε. 487 8. 

Σ (9) Εὐυξεδὶας 16}15 υ5 ἴῃαἱ Αροϊ]οπίυς τστοῖς : 
Σωτῆρα προστεταχέναι τοῖς αὑτοῦ ἀκοστόλοις, 

ἐπὶ δώδεκα ἔτεσι μὴ χωρισθῆναι τῆς ᾿Ιερουσαλήμ. 
κέχρηται δὲ καὶ ρίας ἀπὸ τῆς Ἶ ου ἀπο- 
καλύψεω:- καὶ νεκρὸν δὲ δυνάμει θείᾳ πρὸς αὐτοῦ 
ἰωάννου ἐν τῇ ̓ ΕἘφέσῳ ἐγηγέρθαι ἱστορεῖ.---. Ε., 
Υ, " ; 5:6 ουϊῃ, ΔΖ, Ρ. 472; δπμὰ ποῖἊς ἅ, 
Ρ. 426. 

δ ΤΏας, ποῖ ἴο βρϑαῖς οἵ Τετυ ]αη (5θς 
0}Ρ. 17), ἃ Μοπίδηϊκιὶ ῥσορδεοῖεϑβϑ, τεΐεττεα ἴο 

Ὁγ ἘρϊΙρβαπίυς (““2ώ». 49, 1), Βᾶγ5 : Χριστὸς ἀπε- 
κάλυψέ μοι τουτονὶ τὸν τόπον εἶναι ἅγιον καὶ ὧδε 

'41ι 

ΤΒΘΟΡΉΙυ5 οὐ Απέοομ (7 α.ΡὉ. τό8), 
16 5ιχίῃ ἴῃ ἀδβοθηΐ ἔγοῦχ ἴῃ6 ΑΡοβί]685 
(Ευβεῦ., ἵν. 24), γὰ5 δηρσαροά 1 σοηῖτο- 
ΨΘΙΒΥ ὙΠ οὴς Ηοττηοζοηθθ. Ηἰ5 ψοτκ 
15 ἰοβῖ : Ὀυϊ Ευβοῦιυ5, γῇο δὰ τοδὰ 1, 
Ἀ5ΘΌΣΟΞ 5 1[ῃαἴ ΤὭΘΟΡΠΙΪυ5 ἴΠοτα δἀἀυςοὰ 
“ὁ Ῥσοοίβ " (μαρτυρίαι) ίτοπι “ἴῃ6 ΑΡροσᾶ- 
Ιγρβς οὗ ]ομη,"---ονυιάθηιγ 85 ἃ Νὸν Το9- 
ἰδηθηΐ δι Βοσγ, δὰ οἱ ς τεσορη!Ζοά ἰὴ 
(Ὡ6 σἔυσγοῦ οὗ Απθῦοοῦ. [Ιῃ ἢϊ5 δχίδηϊξ 
τ εδῦκο 442] Αμοένεμν (11. ο. 28), ννὰ πχθοῖ 
ΔῊ Δ]] 05] 00 ἴο Εδν. χὶὶ. 3, ἴο ἴ(ἢ6 οἤκοεϊ 
μαι ϑαΐδῃ 15 ο8]1. ἃ “4 ἀξδιηοῃ δηά ἃ 
ἀγασοη" [δαίμων καὶ δράκων καλεῖται]. 

ΤὨς τηοϑβί να] Δ 0] 6 ἰΘϑ ΕΠ ΊΟΩΥ, ΠΟΜΘΥΟΙ, 
ἴτοταῃ ἴῃ6 βεςοηα σθηζυσΥ ἩὨΙΟἢ ᾿γ6 ρΟ55658 
15 ἴῃδι οἵ 51. ἰσϑρϑϑυβ, ΒΙ5ΠΟΡ οὗ [γ}γοῃδ, 
ΨΠΟβ6 δοίνγ οχίθηαϑ ἴσου Α.Ὁ. 130 ἴἰὸ 
Α.Ὁ. 202; δΔηὰ ΨΠῸ πτοία ἢ15 τοδί ᾿ψοσκ 
ἀραϊιβῖ [Π6 (πῃοβῦοσβ, αἱ Εοιῃς, ἀυτίηρ ἴῃς 
ερ᾿βοορδαῖα οὗ ΕἸδυ Πα 5 (Α. Ὁ. 177--199). 
Ἰχοηδουβ νὰ58 ἃ Οτσϑοῖς οὗ Αβια Μιηοσυ, δὰ 
δ ὈΞΘαΌΘΆΤΥ ἃ ὑσθουγίεσ οὗ [με (δ! ]Ἰ δῇ 
ΟΒυτοῆ. Ης (ποτὰ κυςοσεαδάεάα, 45 ὈΙΘΠΟΡ, 
Ῥοϊπίηυ5 ΨῆΟ γγὰβ ΔΙσθδαΥ ὨΙΟΥ͂ ΥΘΑΣΙΘ 
οἵ ᾶξε, δῃὰ νῇο δὰ δϑϑοοϊδιθα, {κὸ Ρο]γ- 
οδῖρ, ἢ 1[ῃ6 ρομογδίίοι οἵ δῖ, Τομηςΐ 
Ισϑῆδους [6]15 τι15 οὗ ΠΙ πη 6] 1ὰ ἢ15 [το 186 
οὐ ἴῃε Ορήραά (45 ψὰ τοδὰ 1ὴ Ἐλι5θΌ., ν. 
20), ἴῃαῖϊ “6 δὰ τοδοβοα ἰο ἴπε ἤγχϑβε 
βυιςοδϑϑίοη οἵ ἴῃ6 ΑΡροϑβί!εβ." [Ι͂«{ ἢϊς νῈ}}- 
Κηονῃ “ἘΡί5116 ἰο ΕἸουίηυ5᾽ (αῤ. Ἐπ 56 Ὁ. 

τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατιέναι (Ἐγ. 
χχὶ, 2). Απὰά οὐ ἴῃς οφρροϑίίε 5ἰὰθ :- 

Αρτεείησ ἢ ΑΡο]]ομία5, διηοηρ οἴδοσ δηϊ- 
ἹΜοπίδηϊκίβ, ἰδ 6 δυῖδος οἱ ἴδς ἱγαρτηθηΐ “ἐν. 
Οαδαράγγρας (Επ5., ν. τό; Ἀουίῃ, ἰ1., Ρ. 183) 5805 
14ἱ ἢ6 νγὰβ ποῖ ἱποϊίπεὰ ἴο δεςοερῖ Τ᾿οτγίδίῃ Ὅν 
πίομβ, “"(δαγίηρ ἰοϑὶ ὨῈ βῃουϊὰ βθεπὶ ἴο δϑά ἃ 
ΠΟῪ ΔΙΙΟ]6 ἴο ἴῃς νογὰ οὗ ἴπεὸ Νεν (ονεηδῃῖ 
οἵ (86 Οοθρεὶ,-- μήτε προσθεῖναι μήτ᾽ ἀφελεῖν 
δυνατόν (πεν. χχὶϊ. 18, 19). ΟἸοπηδῆς ΑἸοχ. 
αηὰ Οἤρεη (566 Ὀεϊον, Ὁ. 415) ψεῖε ἀεοϊά δὰ 
δΔη1- ΜΙ] ΘΠ Αγ Π5. 

Δ ΤΩ ἴῃς Ἐρίβι]ς οὗ ἴδε ΟΒυσοῦ οὐ ϑυαγγηδ 
ΨἘΪΟ τεοουπί5 ἴῃ6 τηδγίγσάομῃ οἱ ῬΟΪΎΟΔΓΡ 
(ς. χχίϊ., δά, Ηοίεϊς, Ρ. 294), γγε σϑδΐ δἱ ἴῃς οἵοββ : 
--- ταῦτα μετεγράψατο μὲν Γάϊος, ἐκ τῶν Εἰρηναίου, 
μαθητοῦ τοῦ Πολυκάρπου, ὃς καὶ συνεπολιτεύ- 
σατο τῷ Ἑϊρηναίῳ. ᾿τεηδευς Ὀεοδῖὴς Ὀδθορ οὗ 
1 γοῦβ, Α.Ὁ, 177. Ῥοΐγοατρ ἀϊεὰ Α.Ὁ. 155. ΟΣ 
156 (566 ΔΌονα) ; δοοοσζάϊηρὶγ [ἰτεποεὰς νουὰ 
αν Ῥδθὴ ἃ Ῥυρι] οὗ Ῥοϊγοδγρ, εἶγε. Α.Ὁ, 135- 
150:--5δὸ Βίβδῃορ 1͵ρδιίοοι ἴῃ ἰῃς Οὐμέένιῤ. 
Αἰευίσιυ, ΜΑΥ 1879, Ὁ. 832. Νεοδηάογ τα : 
“«Ἑτοπὶ ἴῃς βοῦοοϊ οὗ Το ἴῃ Αϑία Μίποσ ἴβεσε 
ψεηὶ ἰογδ δὴ ἰπυρυΐϊθα, ἰῇ ορροβίἴοι ἴο ἴδ 
δρεουϊδίίοῃς οἵ ἴΠ6 Οποβίοβ, . . . . ΨΕΙΟΝ οαττὶεὰ 
ἱπῖο {πὸ εθὶ Ισοροῦβ, ψῆο δδά Ὀεεὴ ἰτγαϊηθὰ 
ἴῃ ἴῃς βοῆοοὶ οἵ ἴὰς ἀϊεοῖρ!ε5. οὗ ἴε Αροξίϊε 
708η."---οαἰτήγολ.- Οὐολ., ἱ. 5. 876. 
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ἐδ. ; ΘΟΙΏΡΑΙΟ ποία ἦ, Ῥ. 431), Ιτδηδει5 τὸ- 
δῖος [παὶ ἢς πὰ τηεῖ ΡΟΪΥΟΔΙΡ (566 ἀῦονο, 
Ῥ. 408), ψῇοτι ἢ6 δα οὐδ ἴο Κηον αἱ 
ΘΙΆΥΤΙΔ; δηά ἴηλὶ ἢ6 ψὰ8 ψοηΐ, ΏΘἢ 
ἃ ὍΟΥ, ἴο ΠΟΑΣ ἴτοϊῃ ἢ15 1105 σοῃοθσγηΐης 
“Ὧϊ5 σοηνοτβα ΜῈ [οἤ δηὰ ἴῃς τοϑί 
ὙΠῸ Πδά δε (ἢς 1,οτὰ,ἢ Ηδ δά δοῖ 
ΤΩΘΙΟΙ͂Υ, ἢ6 [6115 υ5, 566 ῬΟΪγΟΔΓΡ οςοᾶ- 
βἱομδῖγ, Ὀυΐ μδά ᾿νε ἴῃ Ὦ15 5οοι εν δπὰ 
Ῥτζοδίεα ὈΥ ἢ15 ἰῃϑπιςσοῃ ; δηὰ οὗἉ [ἢ 15 ἢ 
ὩΟΥ͂Σ ἩΓΙΠ65 ἴΟ ΔηΟΙΠΘΓΥ ῬῸΡ]] οὗ ῬΟΪΥΟΔΙ͂Ρ, 
ΕἸοΙΠιι5, ὯΟ τηδὲ πᾶν Κηονῃ [16 
ἔλεῖ, ἀῃὰ ὑβοῦ ἢ6 ψὰθΘ ΟΡΡΟΒΙἢΡ ΟἹ 
ἃ στανα τηδίτοσ οὗ ἀοοί 6 :--866 ποία 3, 
Ὁ. 4321. ἴῃ (ἴῃς ρᾶβϑᾶρε ἔτοταῃ ὙΒΙΟΝ 
Νο. (11) ---ϑϑοθ θεῖον ----ἰα ἴαῖαπ, ἱπη- 
Ῥοτγίδῃϊ ἀδῖδ}}5 δῖ ρίνθη στοϑροοίίηρ 51, 
Το δῃὰ ἢϊ5 σοϊδίίοη ἴο ἴ86 βυσοσθάϊηρ 
δεμοσγδίίοη γε δζὲ το ἴῃ ἰδὲ ραββϑαζα 
ΠΟΥ͂ Ῥοΐγοδῖρ μδα ὕδθῃ δρροϊηϊθα Ὁγ ἴῃς 
ΑΡοβίίεβ. Βίβϑῆορ οὗ ϑυγγτηα; δπὰ [δὶ 
οοσίδίη Ῥείβοῦβ δὰ ποσὰ ἔγοηι Ὦ]πὶ 
δοῖν δῖ. [οὔ ομ οὔθ οσοδϑίοῃ σιϑηθά 
ὙΠ ΒΟΙΤΟΥ ἔσοτλ ἴῃς Ὀαῖῃ5 δὲ ΕΡἢδϑι:8, 
Ὀϑοδυβα ἢς Πδὰ ομδηςδα ἰο τηδεῖ {Πεσὰ 
ἴῃς Ππογεῖς ΟοπΠηἤυ5. [ἢ [Π6 ἘρΙδς οὗ 
Ιγϑηδοὺβ ἴο Ν]οῖοΣ Βίβμορ οὗ Ἐοπλα (α. 
Εχ56Ὁ., ν. 24), Ναϑ 4150 σοδὰ [δὶ Ροϊγοδγρ, 
ψ ΏΘη δα νἱϑιοα Ἐοζηο, 85 ῃοΐ ρογϑυδαθά 
ΌΥ Απϊοοῖυς ἴο γχίνε ὉΡ ἢ Ῥσγδςίιοςς οὗ 
Κοδρίηρ Ἐδβίοσ οὐ ἴῃς ἐουσίδθτἢ ἀδγ 
οὗ ἴδ6 πιομῃίῃ, 45 ἢ6 δα Ὀδθη ψοπΐ ἴο 
ΚΕΘΟΡ ἢ αἴζεσ [6 τδῃηοσ οὗ “7οὔη [ἴῃς 
ΠΙΒΟΙΡΙΘ οὗ (6 1ιοτά," δηὰ ἴῃς οἵδες 
ΑΡοβίίεβ ἢ τ ἤοσλ ἢς (ΡοΟΪγοδτρ) πὰ 
δϑϑοοιδίθβα. ἱπάερα τῃ6 ᾿πτηδῖθ σοη- 
πδχίοη ἢ ῬΟΪγ ΟΡ ψΠΙΟὮ 15 τδηϊ- 
(ἐςβἰε τῆσουρῃουϊ ἢ15 ὙΠΌΏρ5, ΓΟ αοΓς 
τῆς ταΒΌΩΟΩΥ οὗ Ιτϑηϑθιι5 8ἃ45 ἴο ϑί, 
Το νἱτῖμπα!ν ἴῃαΐ οἱ ἃ σοὨξ ΘΙ ΡΟΓΑΓΤΥ. 

Ῥεθαρ5 ἴῃ6 πχοϑδὲ ᾿τηροτίδηϊ ραϑϑθαρα 
ουξ οὗ ΙΏΔΩΥ͂ ἴῃ τῆθ Ὑτιηρβ οὐ 1115 
ἙΔΙΠοΣ 15 ἴΠ6 [Ο]]οσσιηρ (2727... ν. 3ο, 31; 
ἴου (6 Οατϑεκ ἰοχὶ 566 Ευ5εὈ., ν. 8) :-- 
Ιῃ ΤΡΡροβιίίοα ἴο ἴπ6 δστοηδουβ τοδαϊηρ 
6τ1τό, τὰ Ἐδν. ΧΙ, «8, ᾿στϑρϑοβ ΒΌΡΡοσῖβ 
(6 πιὸ τοδάϊηρ 666: [:1ἢϊ]5, ἢ οὉ- 
Β6Ίνθϑ, 15 Ἰουπμα “1 411] ἴῃς οοἴτεςῖ δπὰ 
Δησίθηϊ ΟΟΡΙ65;" δῃὰ ἱξ [5 αἷβθὸ ἰὴ 
115 ἱΔνοΟΌ Γ “τῆς ἰδ ΟΩΥ οὗ τῇοσα ΠΟ 
μδὰ βεὲῃ 7]ομη ἔαςε ἴο ἔδος " [τῶν κατ᾽ 

1. Τῆς δυΐδοσ οὗ δωρεγηαίμγαὶ Χεϊρίομ (νοῖ, 
ἦϊ. Ρ. 393) οὔεῖς [π6 [0] ον ηρσ ομαγδοίοσϑιὶς 
οτι οῖϑια : “ες ἀο ποῖ αἰϊτίθυϊα ΔῊΥ γαϊὰθ ἴὸ 
Ἦϊβ5 [{Πτεηδε19᾽] ἰεβεϊτηοηγ. . . . ΑἸιπουρὰ δα 
Ὡρρεδὶς ἴο ἴδοβα “ἯὮΏΟ βἂν ]οδπ ίδος ἴο δος 
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ὄψιν τὸν ᾿Ιωάννην ἑωρακότων͵]. Ἡλνίηρς 
δῖνθῃ ἢ185 οὐ ΟΟΠ]δοίυγε9 845 ἴο ἴῃς 
Ταδηϊηρ οὗ ἴὩ6 τηγϑῦς πυτῦεῦ (“ [οτ 
ΟΙῈ ἴἴ τρῆϊ (παῖ 1 δου ἃ ὕδε ὕτὸ- 
οἰαϊτηδα ΟΡΘΏΪ δὲ ἴὴ6 ῥσδϑεηϊ {τη6, [ἢῃϊς 
Ὥδῖὴθ οὗ ΑΠΌ τδΣ που ἤᾶνὲ δέξῃ 
υἱἱετοὰ ὉΥ δἰτπὰὶ ὯΟ Ὀεμοὶὰ ἴἢ6 ΑΡοαᾶ- 
ἰγρ56), ᾿ἰστϑθῆβὺβς σοποϊυάθθ τὰ [ἂς 
βίδιθιχθηί, ἴῃδὶ δῖ, Το Ὀομο] ἃ (ἢε 
ιβίομ “ δἰγηοϑὲ ἰῇ οὖγ οὐνῇ σοηογδοη, 
τονναγας [86 ομὰ οἔὗἉ (Πδ σεῖρῃι οὗ Πο: 
δῃ."} 

ΤῊΪς βἰδϊοιηθηΐ 85 ἴο ἴδ ἰδῖθ ρεποὰ 
ἄονῃ ἴο νοῦ 51, Τοῦ ἰἰνεά, 15 ̓ ποάθηίϊ- 
ΑἸΪγ τοίδιτεαὰ ἴὸ δραίῃ δπὰ δρδὶῃ :--ςῦ. 
(αν... τὶ. 22, 5; Ἐπβοῦ., 11. 23} ἀρρϑδιης 
ἴο ““ 411 (ἢ6 ῬτεβὈυο 5 ἯὯΟ δα ἀϑϑοοίδίοα 
ἴῃ Αϑὶὰα σῇ Το ἴπ6 Ὀ᾿βοῖρὶς οὗ ἴῃς 
Ι,οτὰ" [τῷ τοῦ Κυρίου μαθητῇ), ἀπιὰ γὙ0 
[50 οὗ νηδῖὶ ἢς δὰ Βαπάρδα ἀοτῃ Ὁ 
ἴδ, Ιχοπϑοὺ5 δ ἀ5 [δὲ [ΟΠ “ τοπιδιηδά 
ΔΙΆΟΩΣ ἴπο υπ1}} [ῃςε της οὗ Ττα)δῃ; 
.νν. 84 501)6 δΙηοηρ᾽ ἴδ τη ἧδνα 566ῃ 
Ὡοΐ Τοἤη ΟὨΪΥ, Ὀυΐϊ 4150 οἴμεσ Αροβίὶεβ." 
Αμά οπος τοτα (2727... 11}. 3, 4; Ἐπϑοῦ, 
ἐδί4.) ἮῈ ττιῖθ8 :- 

“ Μοζϑονϑσ, ἴα. (πυτοὶ οὗ Ἐρδοβαβ, 
ὙΠΟ. Ῥαὰϊ] παδὰ ἰουπμάδα, δηὰ ὑδετε 
Τοῇῃ δροάς ὑπῦϊ ἴῃς πλ68 οἵ ὙγαἼδῃ, ἰ5 
ἃ ἴτὰ6 νι ιΐημδθ55 οὗ ἴἢς ττδαϊπου οἱ ἴῃς 
ΑΡοϑβ1:165."2 

Ιῃ ποηὰ οὗ ἢϊ5 υυθηρϑ ἀοος [γϑηϑῦς 
ὈΘΙγΑΥ ἴπ6 Ιοαϑὶ σοῃϑοϊου 655 ἰῃδῖ ΔΗ͂ 
ἀουῦδίβ δὰ ὄνεῦ Ὀδθη επίεσιδιηθὰ 85 
ἴο [6 δυϊουθῃρ οὗ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙγρϑέ. 
Ης ἀοας ποῖ, ἱπάθεδ, ἜἊχργεβϑὶγ οἱ] 
τὴς δυΐδοῦ “ἢ Αροϑβίῖς,"---οσοπθηυλιγ 
βρϑακίῃρ οὗἉ δίτη 5 “ἴῃς ΠΊ5ΟΙΡ]ς οἵ ἴδ6 
Τοτὰ " (566 ἀῦονθ) ; 85 “ἢ ἴῃδὶ ἰεδπϑὰ 
οἢ ΗΙ5 Ῥοβοια" (866 Τό χὶὶ, 23 ; δηὰ 
οὗ, Εποῦ. ν. 24, 45 γ6]] 45 ἢ. 407, ποϊε 2); 
ΟΥἨ ΒΙΠΙΡΙΥ 45 “7ομηὔ (Νο. (6), ποίς ἦ 

στ τεσατά ἴἰο ἴῃς ατρεγ οἵ ἴδε Βελϑὶ, 815 οὔτι 
υἱΐον ἱσρπόγαάηςς οὗ ἴῃς ἱπιεσργείδί οι 5θον ΒΟΥ 
1116 ἰπίοστηδίίοα 6 σὰ δᾶνα ἀοείνεά ἔτος 
Ῥοϊγολτρ." Η 

1 (10) ἡμεῖς οὖν οὐκ ἀποκινδυνεύομεν περὶ τοῦ 
ὀνόματος τοῦ ᾿Αγντιχριστοῦ ἀποφαινόμενοι βεβαι» 
ωτικῶς" εἰ ἔδει ἀναφανδὸν τῷ νῦν καιρῷ 
κηρύττεσθαι τοὔνομα αὐτοῦ, δι᾽ ἐκείνου ἂν ἐῤῥεθῃ 
τοῦ; καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἑωρακότος" οὐδὲ γὰρ πρὸ 
πολλοῦ χρόνου ἑωράθη, ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἦμε- 
τέρα: γενεᾶς, πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῇ 
(οἴ ἘπυΞοὉ. 111. 18). 

3 (11) ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησία ὑτὺ 
Παύλου μὲν τεθεμελιωμένη ᾿Ιωάννου δὲ παραμεί- 
γαντος αὑτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων, μάρτυν! 
ἀληθής ἐστι τῆς τῶν ᾿Αποστόλων παραδόσεω:. 
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Ῥ. 408): δυϊ (δὶ “ 7011 15 ἴὴς Αροϑεῖθ 
δῃά Ἐνδῃρα δ 15 Οἰθασ ἔἴστοσα ἴῃ6 ψοσαβ 
'π ΒΟ, ἢδ βἰδῖθβ ἴμδαῖ “7 Ἑὁῃη [ἴῃς 1οτά 5 
ὈίβεΙρὶΘ, Ἀ6 τδϊ Ἰεαμεα οἡ Ἡ]5 Ὀοϑβοϊῃ, 
Ῥυδ βηθα [ἢ6 σοἌθροὶ δὲ Ερῃδβϑυβ ἀυπηνσ 
ἰηής δροάδ ἴῃ Αϑἰδ.""} 
ΤῊ τοίθγθησθϑ ἴο 6 ΑΡΟΟΔΪΥρ56 δ1Ὸ 

ἰῃ ἴῃς [ΟἹ]Ἱονμρ᾽ ἔοστῃβ : “ϑεἀ εἴ Τ᾿ μη: 65 
οὶ ἀϊβοῖρυ] 5, 1 ΑΡΟΟΔΙγρϑὶ" (Α4“υ. 
ἴεν. ἵν. 2ο, 11}; “ 5 σηϊδβοαν ΠΟΠΔΏΉ 65 
οτληὶ ἀϊδοῖρυϊ8 ἴῃ ΑΡοοΔΙυ 51 (ὁ. 
Υ. 26, 1); “1 ΑΡοσδΪγρϑὶ νἱ ας Τα μη 65," 
Ἢ Υ. 35, 2); “7 Ὀδῃδ65 ἴῃ Αρος. «δἱἷἵ ἢ 
ἐῤι ̓ ν, 21, 3). 
ΑἸίη ἴο [ἢ6 [Θ5ΕἸ ΟΩΥ οὗ Ισϑηξθιβ 18 

αὶ γΟἢ 15 ΒΌΡΡΙ 6 ὉΥ τς ἘρΙ5ι1ς 
δ πιθοῦ [ῃ6 σῃυτοθθ5 οὗ ΤΠ γοηβ, δηὰ 
γΊεΠπΘ Ἰμίοστα ἴπ6 σμυτο 65 ̓ ὴ Αϑ|α δηά 
Ρμτγρία οὗ τᾷ6 ροβεουθοῃ ψῃοἢ [ΠΟΥ 
δὰ εἐπάυτοά υὑηάοσ Απιομίηυβ ΟΠ.8, 
Α.Ὁ. 177 (αῥ. Ἐπ56Ὁ., ν. 1, 2). Ὗ 6 ἴπ6γα 
ἰεατι ον ἀθαρὶν ἴῃς ᾿πλδρ ον δηά ἴῃς 
ἰλησυᾶσε οἵ ἴηὴ6 Δροοσδίγρϑα δδά ρεῃδ- 
τταϊοα τῆς [Πουρἢϊβ οἵ (μη βιδης αἵ {παῖ 
ΘΔΙΠῪ Ῥετοά :--- ΤΠ 6 τισίν νει “15 ἃ 
ΒΟΏΌΪη6 ἀἸΞΟΙΡΪῈ οὗ ΓΟ σιϑῖ, “γ),οἠοτσέρρ ἐδξ 
Τανι τυλῥίάοσοενε Εἴς ροείλ᾽ " (ἔστι 
γνήσιος Χριστοῦ μαθητὴς ἀκολουθῶν τῷ 
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ [Βεν. χῖν. 47};-- 
Ομηβι ᾿ς ἀθβοσι θεὰ 45 “16 181] δηά 
πιὸ Ῥγηη655 δηὰ Εἰσοὶ Βούῃ οὗ ἴῃς 
ἀελά" (εν. 1. σα; 1. 14) ;--δρὰ {πε 
ἔωγ οἵ ἴῃ6ς Ρεϊβεουΐοσβ ἃ5 οοιηρασεὰ 
ΜΠ τη ραΐίθηοα οἵ ἴτε Μασγίγχβ, 15 
Ιερτεδθμιοα ἴὰ ἴῃς νψοσάβ οὗ Εδν. ΧΧ!!, 
11 τον αυοϊοα ΜΙ [Π6 ῥτείαςα, “ (μα 
ἴδε Θεήρίυχε ταϊρῃϊ ΡῈ π116]164.᾽"2 

Ῥοϊγοταίος, ἃ ἰαῖθσ Ὀίβῃορ οὗ ΕΡμδϑυβ 
(Ἐ Ὁ. 196), ψτιησ, ἀυτίηρ ἴῃς βεοοπά 
ῬΆ50}4] σοῃ τον σϑυ, ἴο Ψιοῖοσ ΒΙ5ΏΟΡ οὗ 
Κοπια (αΡ. Ἐπι5Θ Ὁ. 111. 21; ν. 24), ΔΡ 6415 
ἴο ἴῃ6 στεαῖ Πρἢῖ5 οὗ ἴ[λ6 Ομυσοὺ ἴῃ Αϑῖδ, 
--ἱὸ ῬοΪγοδτῖρ οὗ ϑιλγσῃα, δηὰ ΤἬγαβαιβ 
οἵ Ελτηθηΐα ; ἴο ϑαρασίβ, Ραρισγῖιβ, Μεο 
οἱ δαγάϊβ ; δμᾶ ἴο βενεὴ οἴδμεσ Ὀίϑῃορϑβ οὗ 
δὶς οσγῃ ἰατηῖγ. ΟΥ̓ ἴἢ6 Ὑνεῖνο Αροϑβίβς, 
δ ἄρρ64]5 ἴο ““ῬΆΠΙΡ ψῆο τ ὕνο οὗ 
ἢ5 ἀδυρῃτους (σμοὸ Πδα τοιηδϊμ θα νἱγρί 5) 
ΝᾺ3Ξ ὈυΠεά «δἱ Ηϊεσαροὶβ, ---α [τὰ 

1 (12) Ἰωάννης ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ 
ἐπὶ τὸ στῆθος Αὐτοῦ ἀναπεσών, καὶ αὐτὸς ἐξέδωκε 
τὸ Εὐαγγέλιον ἐν ᾿Εφέσω τῆς ᾿Ασίας διατρίβω»ν.---- 
ἘΠ ται Ἢ ἐΠλ ; 

13, Ὕ πληρωθῇ, ὃ ἄνομος ἀνομη- 
σάτῳ ΠΑ καὶ ὃ δίκαιος ἡνμρῤ τ μὰ τι. 

ὁ ἸῺ ἴῃς ρμαββεᾶσα Νο. (5), Ῥαρίαβ, πο τγῶβ 
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ἀαυρδίοι, τῆο νὰ8 ᾿Ἰμϑρισεᾶ ὃὉγ (ἢ ΗΟΪΥ 
ϑρίπι, θείην Ὀυποὰ δἱ Ερδδϑβυβ;" δῃὰ 
ἴο δῖ, ]οῇη. Ῥοϊγοσγαῖθα. ἴμ8 ἀθβϑο685 
ἴῃς Ιατεσ ΑΡοϑβίϊδ :- 

“ Αηά τβόσθονοῦ [οπῃ, ἢ6 ψὴο Ἰοαποᾶ 
οὐ ἴδ Ι,οτά᾽ς. Ὀοβοτ, ο σὴς ἴο ὃ6 8 
Ῥυδδὲ ἴμαὲ ποῦς ἴμ6 Οοϊάδηῃ Ρ]δῖβ [ου 
ΜΙῖτο, οὐ Ετομῖεῖ,---ἼΧΧ, πέταλον, 566 

Εἰγηβ οὶ Ὀίδῃορ οὗ Ηΐεοσγαροῖβ, τεΐοσα ἴο ῬὮΠΡ 
ἃ35 οὔα οἵ “ἴα ἀϊδοὶρ]ε5 οὗ ἴμ6 Ι,ογὰ,᾽" νδοβα 
βαγίῃρϑ ὃς μιδά οο]]εοϊεά, Ὑλὶθ ῬὮΣΡ δ Ὀς 
ὯὨῸ οἷἴδοσς ἴδδὴ 244 “42οεἱἶκ, τεσ ἀὴρ σι 5 
ἀδλυρμῖοιβ αἵ Ηϊοσαροὶβ, 85 Εὐϑοῦρῖυ5 (111, 20) 
πηἀετβίοοα Ῥαρίαβ ψῆο, ἴῃς Ὠϊϑίοσίδῃ ἰ6]}5 ὑ5, 
μβαὰ μεασὰ τολ ῬἈ1]}ρ᾽5 ἀδυρμῖοιβ ἃ σεγίαϊῃ 
ψοηάἀοσγί] παισγαϊΐου, ΒΡ 15 τη ῃοηθα ὉΥ 
Ῥαρίας πεχῖ ἴο Απάσον δπα Ῥεῖοσ; δῃηὰ οὔῇς 
σῆο ἔστη ἴο 51. ]ομηἶβ σοϑρεὶ ΜΠ} 566 [δαὶ 
νυ Πδἱ τεϊαϊοὰ ἴο ἴπ 656 ἴἤτοα ἜΡ νὰ Πιδὰ ἃ βρεοὶαὶ 
ἰῃηίογοϑί ποῖ ΟἿἹῪ ίογ ϑί, οῦπ, Ὀὰΐ αἷϑὸ ίοσ Ὠΐβ 
Ἠδᾶγοσβ (]} 088 ἱ, 40, 43-46; νἱ. 5-8 ; χὶὶΐ, 
20-22 ; χὶν. 8, 9)ὲ.. Ῥαρίδβ ἀοος ποῖ τεΐεσ δἱ 4]] 
ἴο ΡὨ1ΕΡ 244 Εναηπρείσί, Ῥοϊγοταῖοβ, 45 αυοϊοὰ 
ἴῃ ἴα ἴοχῖ, στωθηϊὶουϑ---Φίλιππον [τὸν] τῶν δώ- 
δεκα ἀποστόλων, ὃ58 κεκοίμηται ἐν ᾿Ιεραπόλει καὶ 
δύο θνγατέρες αὑτοῦ γεγηρακυῖαι παρθένοι" καὶ ἡ 
ὁτέρα αὐτοῦ θυγάτηρ ἐν ἁγίῳ πνεύματι πολιτευ- 
σαμένη, ἢ ἐν ᾿Εφέσῳφ ἀναπαύεται (αῤ. Ἐπεοῦ., 
ἀϊϊ, 21; ν, 24) ;--ἰἰϊ5 τὰ ἀδαρμῖοτ, ψ πὸ Βαά 
(6 οἱ οὗ ργορῆδου, Ῥεὶῃρ δνυ  ἀΘΏ {1} τηδιε θα, 
ὙΏ9 βἰδίομεης 1Β οοπῆιτηθὰ ὈΥ ΟἸειηε5 ΑἹ. 
(.ϑ γον". ἰΐϊ. 6, 25; Επ56Ὁ., 111. 20) ἃς ἴο (ἢς 
(τὰ ἀδυρηίον, δἰ πουρὮ ᾿ς ἸΟΟΒΕΙΥ 565 ἴδ6 
κὰν ὨΌΤΩΡΟΙ ΏΘη Ὠ6 5ὰγ5 ἴμδὶ ῬΒΣΡ ρανς 

15. “ “αηερλενς" ἴῃ Τηλιτίαρσο. Οπἡ ἴῃς οἾΠΟΥ 
Βαηά, [86 ““ίαϊορτι οὐ (δία δῃὰ Ῥσοῦὶα ἢ 
(Ει56Ὁ., 111..31) τεργεβεηῖβ ῬΏΠΙΡ ἐἀάε Ευαμρείεεί 
ἃ5 χοϑι ἰὴ δἱ Η:εγαρο δ, δὰ τὰ Ἀἰπὶ ΔΟΝΡ 
ἀδυρῃῖεις ψο δδά εἵ οὗ ἀλη (μετὰ 
τούτου δὲ προφήτιδες τέσσαρες αἱ Φιλίππου γεγέν- 
ἡνται) ; 4}} ἄνες Ὀεΐηρ Ὀυτ δὰ ἴῃ [παῖ εἰῖγ. Ἡ ἐτε [6 
τηρηζίοη οὗ ,0κγ ἀδυρῃίετα 2γοῤἠεεγέηρ τος 8]}]ς 
ἴπε Ῥδύβοῃ βροΐθη οὗ ἴῃ Αοἰβ χχί. 8,9. Νον 
ΔἸ Ππουρἢ 86 5ἰαϊεσηθηΐ οὗ Ῥοϊγοσαῖθβ ἃς ἴἰο ἴδ 6 
ΑΡοβῖὶε ῬΒ1ῈΡ 15 σοπδιτηθα ὉΥ Ῥαδρίδϑ, 85 Ὑ6 
ἢανς βθθη, δῃὰ Ὁγ (]εγεης ΑἹ.,---γεῖ, θεοδῦβα 
ΔΠΟΙΒοΥ Ἰδαῖον τεσ, ἴπε δυῖδοσ οὗ [π|5 2έαορτε, 
τείοιβ ἴο ῬἘἢΠἘΡ ἐἦς Εναηρεϊιεέ ἃ5 Ἠανὶῆρ 8150 
τοβί θὰ αἱ Ηἰΐεγαροὶβ, ὸ ἀύὰ ἰοϊά ἴμαὶ τδ6 
δνϊάδηςο οὗ Ροϊγοταῖες 15 ἀἰϊἰβοσεάιεα ὈΥ (ῃ δ οοῦ- 
ζυκίοη ἰηῖο Ὡς ἢ ἢ6 ἢδς Πο͵α (α]οὴ ; δηὰ “λφε- 
γε ῖμαῖ Ὠΐβ ἰδϑιϊοΩΥ ὧς 20 «δ. )οἦη ἰ5. οὗ 11{{|6 
τοσίῃ. [115 οἶθασ, όνγονεσ, ἴπαὶ ϑ1, ΓΚῸ οδγο- 
ἴ.}}γ αἰδῆίπρσυ θηεβ Ὀεΐνεοη ἴῃς ἴγο ῬὮ1]}Ρ05 :- 
εἴ, Αεοῖβ νἱ. 2- ; Υἱῖ!, 5-17; χχὶ. 8, ψ Βετα ἴῃ 6 
““Ὁεδοοη," οὐ ““ Ενδηρε δῖ," 15 ον] ἀ ΠΥ 
οοπίγαςιοὰ τ} (6 τε δεῖς οὗ ἴῃ6 Ὑνεῖνο. 
Οδῃ 8Δ1γ οὔς, ἴδοη,---οἡ ἴῃς 5οὶς Ἵονϊάεηςς οὗ ἃ 
ὙτΙΐοῦ (Α.Ὁ. 212) 50 τη πο ἢ Ἰαῖοσ ἰὴ {της ἴἢδπ Ραρίδ8 
(Ῥοστῃ Α.Ὁ. 6ο-7ο, 566 Ρ. 5), δῃὰ 50 τη οὶ ἱπίδσίοσ 
ἴῃ δυϊδοῦυ ἴο Ῥοϊγογαῖεβ δῃὰ (]επιεης Α].,--- 
δάπιῖϊ [88 οχἰβίοπος οὗ βυςἢ ἃ ὈΪππάοσ οα ἴπε ΤΕΣ 
οἵ Ῥοϊγοταῖες,3ἢ ἌΘΩ Ῥαρίας, 85 Ἐπβεῦϊα5 
16}}5 5, τοροϊνοα ἰπίοσπηδίίοθ ἔγοτη “ἴῃς 
ἀδλυρηίοιβ οὗ ΡΒ1ΠΡ," αγὰὲ ψψὰ ποῖ ἴο υπάετεϊαπά 
τθδι Ὡς“ ῬΆΣΡ᾽ ἱπϊεπάςα γγὰ8 ἴῃς ΑΡοβ[]ς βοτὰ 
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Ὀεϊον], δηὰ 4Α νιΐμθϑβ, δηὰ ἃ ἴθᾶςοῇεσ, 
Ὧδ ἴοο ἢ45 [Δ]16 ἢ 8516 60 δῖ Ἐρἤδϑυβ" 

Απὰ ἴ5, αἴ ἴῃ6 εηά οὗ ἴῃ6 βοοοπὰ 
σΘΏΓΣΥ, γα ἤᾶνα ον άσηοα ἔσο ΕΡἤσϑυϑ 
156} 48 ἴο (86 ἔδοϊ οἵ ἴῃε τεϑιάθηςς δηὰ 
ἀεαίῇ οὗ ἴῃ6 Εναπροί δὲ Τομ ἷπῃ ἰῃαὶ 
οἴ. 
όδῃ ΑἸοσά τε͵θοῖς τψιϊθουΐ συβιοϊοηῖ 

σδιι56 [15 ΘΒ ΤΊΟΩΥ ἴο ἴΠ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 
(δγοίκγρ., Ῥ. 207). Ηδηρβίθηθοτῖρ [0151}} 
1π515ῖ5 ΠρΟὴ [Π15 ὑρστοοί. Ἐνδη Κατὰ (ὦ ὡ, 
.. 165), ΔΙ Πουρῇ ἢ6 Ῥσοποῦηςθβ (δε 5βἰαϊο- 
γιδηΐ οἱ Ῥοϊγοταῖϊθβ ἴο Ὀ6 “4 δηϊδβειο 
Ρίοΐυτσε," ὩΘν ΓΙ Π61655 δα πηγ115 [Δι [ἢ6 ἰΔη- 
δυᾶρε οἔἣς ράδϑᾶρε ᾿υ5ῖ φυοίςά 15 ρ]εαποα 
ἴτοτω τῇς Οοϑβρεὶ, δῃᾷ τῃ6 Αροσαϊυρϑε. 
ΘΟΒοΙίθη 450 (5. 75) αἱϊονβ ἴμαϊ 5. 
Τολῃ ἰ5 δεῖ ἀδβοσι θὰ ἴῃ νοσὰβ Ὀοῖ- 
τονε ἔσο ἴπ6 (οβραὶ (7 Ὁ ΧΙ, 22; 
ΧΧΙ, 20), δῃὰ [παΐ ἢ6 15 ο]]16α “4 ν]ῖΐ- 
Ὧ655" ἴῃ δοσοσχάδῃσα ΜΠ Βδν, 1. 9. 
ΤΏ ἴδττὴβ “ΡῬυδϑι " δηὰ “ Ρ]αῖθ᾽" οὗ 

Βοῖϊά, τνῆϊοῆ οσουγ ἴῃ [ἢ6 ράᾶββαρθ οἰϊθὰ 
ἴτοπὶ Ῥοϊγοσαῖθβ, ἤανα Ὀδδῃ τηυςῇ ἀϊ5- 
ουδ5ε4, Τῆς “ Ραῖς᾽" οὗ ρο]ὰά [πέταλον, 
(ῃὨ6 δαυϊναϊοηΐ οὗ γὴν, (ἔχ. χχν}, 32 
26); [,δν-. “νι. 9, 1,ΧΧ.)}, δηὰ οἵ 
ἔχ. χχῖχ 6), “6 Ετοηιδὶ ἢ ΣΟ θοὰ 
“Ἡ]1η655 ἴο [ῃ6 1, οτγά,"---566 [6 ποία οἵ 
Ἔχ. χχνυ!. 46] ννὰβ [86 [οκθη ὈΥ ΜΏΙΟΒ 

Ἐλιβο ας Πδά )υ5ῖ πιοπιϊοπεὰ ῖ---ΔΙ Πουρἢ Επ5ε- 
Ὀὶὰ5 Ὠιπη56]  5θοπὶΒ ἴο Βᾶνα Ἴοοηίουπάςα [ῖἢς 
“42οειίε τὰ ἴμ6 Φυασρρείδδί. 1 τιν Ὀς δά άἀοὰ 
ἴῃλι 74 “εἰς οὗ ῬΑ ᾽ὰ αἶκα τλλῆηςοῦ ρἷδαςς ἴδε 
Αροβίῖὶς δἱ Ηϊεγαρο]β,--ϑοα Τιβοποπάοσί, “εἴ. 
“20... Α12067., Ρ. 75. ὙὍδοβα οὔτο5. ῃο, ᾿Κὸ 
Κεῖ (ὦ. 4.), ἰῃςῖβὲ ἀροη οδαγρίηρ ΡοΙγογαῖοϑ Ψ ΠΠ 
εἴτοῦ, αἰαῖ ἢὶ5 ἀεϑοτγιθίαρσ ῬὮΏΠΙΡ 85. “δὴ 
Αροβίὶς " τὸ ἴῃς ἀεβίῖσε οὗ ἴῃς Αϑίδες ολυσοῃ 65 
ἴο ἴγαςα {μοὶῦ ϑορίγιαδὶ ἀδθοεης αἰτγοοῖγ ἔτγοτῃ 
ἴα Ὑ ψεῖνα ;-τοη ΠΟ Βίϑμορ Γἰρσμῃιίοοι ννε]}} 
οΟὔβετνοβ: “"Τ ῖβ βοϊυϊίοη οὐ ἴθ ὑῬῃθροπιθῆοη 
ταὶρῆϊ πᾶν Ὀδοη δοοορίοα 1{ [ἢ 6 δυϊῃογιϊεβ ἴῃ 
ἴανουγ οὗ ῬὮΪΠΙΡ ἴῃς Ἐνδηρε δὶ μΒαά Ὀδαη Ῥσίου 
ἴῃ ἴϊπια δηά ΞυροΓ ΟΣ ἴῃ α4υδ]}}γ."᾽---Οὐ»εη2. οἡὲ 
Οοέρεε., Ὁ. 46. ἴξ 15 ματὰά ἴο 566 ΨὮΥ πὸ ΡὲεΓ- 
8005 ἢδτηεά ΡὮΣ]ρ ςου]ὰ ποῖ πᾶνο Ὀδθη τηδιτιεα 
δηὰ δὰ ἀδυρῃηῖογβ ; ὄνο [Βουρῇ ἴδ6 ἀδαρῃζεῖς 
οὗ Ὀοΐὴ δαὰ ἴδα γῆ οὗ Ῥγορίδου Ὡς, ν 6 
Κηον, ψὰ5 Ὧοϊ πο τὑηυβυαὶ,---5866 Ευβοῦϊα5 
(111. 27; ν. 17) οὐ Ουδάτγαϊιβ, αηὰ Απληλίδς ; 85 
α͵5ο (ἢς ῃοΐος οὗ οι, ἢ, Φ., νο]. 11. ρῃ0. 24-26. 
Οἱ [ϊ9 ψνο]8 βυρ)εςοῖ οἷ, ἴὰς ποῖς οἱ Βίβῃορ 
Τλρμιίοοί, ἐ, “., Ὁ. 45. 

(14) ἔτι δὲ καὶ ᾿Ιωάννης, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 
Κυρίου ἀναπεσὼν, ὃς ἐγενήθη ἱερεὺς τὸ πέταλον 
πεφορεκὼς, καὶ μάρτυς καὶ διδάσκαλος, οὗτος ἐν 
᾿Εφέσῳφ κεκοίμηται--(αῤ. Ἀουῃ, ἃ «. ἴ 11. Ὁ. 14. 

2 ΚΚοῖτω, Ὠούνενεσ, τε)εοῖβ ἴῃ6 οσθα ΠΥ οὗ 
Ῥοϊγογαῖθβ Ὀδοδῦβε ὃς αἰθβοῦῖθοβ ῬὮΣΡ ἃ5 δὴ 
ΑΡοβι!6,---βες ἴῃς ἰδδί Ὡοΐβ. 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τῆς Ἡϊρῃ Ῥηδοῖ 5 ἀἰβπηρυ θηοὰ [ΤΌΤ 
[ὴ6 οΟἴΠΟΙ ρηοϑῖβ.Ό. Νεδηάον (ἤαμπξωνρ, 
11, 22) 8665 ἰπ ἴπδ86 ΝΟ ἴθπης ἃ Ττα- 
ἔδτθηςα ἴο ἴῃ 6 σδὴῖκ ψ οὶ δ., Τσἤη πο]ά 
ἴ [86 Ουτοῆ. ͵ε ΚΠΟΥ͂ ΠΟῪ ΠΟΠΌΒΟΔΙΙΥ 
σι. ]οδη, χουρῃουΐ [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡβΟ, 0565 
[ῃ6 συγ  δπὶ οὗ [86 ΟἸἹὰ (ὐονερδῃῖ: 
ΤΩΔΥ ΜῈ ποῖ (6, 566 ἴῃ ἴῃς πέταλον Δἢ 
δ Ὀ] 6 οὗ (ἢς αἰ βρη, τ ΠΕΓΠΟΙ ΠΙΟΓΔΙ ΟΥ̓ 
ΘοΟΙοϑιαϑοδὶ, ἀϑοθα 1 ἴμ6 Ομυτοὴ ἴο 
1ὴ6 Αροβίϊεβ ὶ ΜδΥ ῃοῖ Ῥοϊγοσζαίθϑβ ἴᾶνὸῈ 
[5 τείοιτοα ἴὸ ἴῃς ΑΡροβί!εβ ἃς “ΗἸρὴ 
Ῥηδβίβ," ἀἰδηρι δηθὰ ἴσο ἴῃς οτὰ!- 
ΠΔΙῪ ΤΩΘΙΌεΙα οὗ ἴῃ6 Ομυτοῦ ὙΠῸ Γὸ- 
σαῖνα ἴῃ (ἢ6͵ Αροσδῖγρϑς 1ἴ561{ (ἢ6 ἈΠῸ 
οὗ “ γηεϑίβ " (Άεν. 1. 6; ν. τὸ ; χχ. 6)" 
ΜαΥ νὰ ποῖ 8566 ἤδσθ, οὐ ἴῃς ρατΐ οἱ 
ἴῃ6 Ῥηϊῦνα ΟΒυτοῦ, ἃ Ῥεϊϊεῦ ἴῃ ἴῃς 
σομπδχίοῃ οὗ ἴμ6 ΟἹ δῃηά ἴῃς Νεν ἢ)15- 
ΡΘηβαῦομβ, δηα ἴῃ (ἢ6 τηδιηΐθηδηοσς οἱ 
[η6 Αροβίοϊις οβῖςς ἴῃ ἴῃς βεσοῃά, οοῦ- 
Ὠηυϊπρ ἴῃς ΗΙΡῃ Ῥ͵ΘΘΕΥ οἵδος ἴῃ [ἢ6 
τοι 3 ΗΠροηο ἃ οὔβοσνες : “ῬΟΪΊ- 
οταῖεβ οἵ Ἐρμδβιβ σαργεβεηῖβ Πίσῃ []0}}] 
ἃ5 ἃ (ῃηβίδη Ηἰρῇ Ῥυδδῖ, ΟΣ 85 οπδ οἱ 
δχαϊιθὰ Ερίβοοραὶ αἰρηῖῖγ. . . . ἃ 
5 ΠΑ Υ βἰδίθιηθηΐ σόϑρεοϊηρ [4πΠ165, ἴῃς 
1] οτά 5. Ὁτοίμοσ, 15. ἕο ὃε ἰουμὰ ἴῃ Ἐρ᾿ 
Ῥμδπυ5." -ἰἸλήμὶ,, 5. 302. Οοάει, ἴο (ἢε 
δᾶ οβθοϊ, σομοϊυάθς ἰσοση [Π]15 δἰδίδ- 
τηδηὶ οἱ Ῥοϊγοταῖθα ἴπαϊ ““7οἤπη, [ἢ6 
Ἰαβῖ βυγνινοσ οὗ ἴῆ6 Αροκίοϊδίβ, μὰ Ἰοίξ 
οὨ ἴῃε (δυτοῦ οὗ Αϑῖ|4 [6 ᾿σηργεϑϑοῃ 
οὗ ἃ Ῥομι ἔστοτὶ οσβε ἐοσθ δα 5Π0ηῈ 
[86 5ρ᾿Πῖσ4] βριθηάουῦ οὐ τῆς ΠοΙΙη685 

1 ΤὩϊς βγη ] οὶ] 56 οὐὗἨ [6 ἴσγχω τηδῦ δὲ 
1Ππ5ιγαϊοα γ ἴῃς ρἤταςε, πέταλον τῆς πίστεως, ἰῃ 
ἴδε “ ΤεΞςίαπιοηΐϊ οὗ] ονὶ,᾿" 7 ζ. Χ 77. δαίαγολη 
1}. 8, εἀ, Θίῃῖκοσ, Ὁ. 142. 

2 Τὸ 15 εἴεος Μ᾽ δ]αστθίας ποῖος οὐ 8. 
7εγοῆς (2 ε Ῥὲγ. 7). ς. 45, γο]. 11. ρ. 872): 
-- ΕἸρατγαῖα ἤος ἀϊοὶ 6ο βεῆβξιι απὸ Ἡογδίϊυ5 
ἂς νἱπῖαϊα ρτράϊοαῖ, "Δ τορι ἀμί ῥομι 
σεγγές, Αγόέίγίο ῥοῤμίαγὶς ἀτγῶ.᾽ δι φῬεππὰς 
βὶϊ δυγϑδῶλ Ἰδηληδπὶ ἰπίοσ ΟὨσιςτίαπος ρεϑίατο, 
8. Ῥομεῆς!5 ἀϊρη!αίετα, οὐ) 1Π1υἀ Ἰῃεῖρτιε 6 
οὈζποσο." 

8 566 Ερίρδαηΐυς (}εγ. 29, 4 ; 78, 14) τπὰ 
αἰςὸ Ἡεροβίρρυβ (κα. Ετ56Ὁ., 11. 23), το τοίεῦ 
ἴο ἴῃς ας οὗ 74πλῈὲ5 “ἴῃς 7051" ψελπηρ ἰδὲ 
πέταλον. Τῆς “Μαγίνγηως ἤαγεὶ Ἐυαπρεϊί 
(δες Ναϊεβίας ου Επϑ. ν. 24) ςἰδίες (μδἱ 81. Μακ 
ΨΟΓΟ ““ῬοπΕΒΟΔ] 5 ἀρὶοΐβ ρείδϊαπι ἰμίοσ [υὐπος," 
Ἐνναϊά δτρυςβ ἔσο [6 υ8ς οἵ ἴδῃς πογὰ γγνω- 
στός, πῃ Ἰολῃ χνὶϊ!. 1.5, ἴδδὶ ἴῃς Ὀεϊονοὰ Αροϑῖῖε 
νγᾶς ““8 Κἰ ποιηδῃ ᾽᾿ οὗ ἴπῸ Ηἰρὴ Ρχγίεςῖ, δηὰ (μεγὸ- 
ἴοτο οὗ Ξδοοσγάοίδὶ τὰς (2215 οά. .“ελγ., ἱ. 5. 400}; 
δΔηὰά Βα 86θῖκ5 βυρροσὶ ἴοσ [8ϊ5 [ΠΘΟΥΥ ἰὰ ἴδεϑε 
ψοτάς οἵ Ῥοϊγογαῖεβ (566, οὐ ἴϊπε οἶδε μιλπά, 
ΒΙΊΘεΙκς, ΣΦ έμ , ἐπ ας Δ΄, 7.., 8 60). 



ἹΝΤΚΟΘΟΟςΤΙΟΝ, 

οἵ (μηςι."-- Οὐνη. σπ δι. )οάμ᾽ς σοςῤεῖ 
(Επηρὶ. [τΔη5]., νοὶ]. 1. Ρ. 60). 
Απὰ ἔμυβ, ΑἸγθδάγυ, οσω ἴμ6 τορίοη οὗ 

ἴδε δεν Ομυτοῆε5, να μανε ΑΡο Ομ 5 
δηὰ Ῥοϊγοταίες 'ὰ ΕΡΒδβϑυβ, Ῥαρὶα8 ἴῃ 
Η!εταροΙ 5, ῬΟΪΥΟΔΓΡ ἴῃ ϑίαγτηδ, δηᾶ 
ΜΕΙΟ ἴῃ ϑαγάιβ, 411 Ὀδαπηρ ἩΠΓΔ655 ἴὸ 
[86 Αροσδῖίγρϑθε 45 ἴδε δι ῃοηῖς ψοτκ οὗ 
ἴῃς ροβῖὶα Ἰοῆη. να ἃ ὩΟΝ δῖ [ῃ6 
(Ὠγεϑῃοὶά οὗ τὰς τπϊτὰ σεμτυγ. 

Οἰειαβξηβ ΑἸεχαπάσγιμυς Πουπϑηδὰ Α.Ὁ. 
165-22οὅ.0Ό. Ηδες ψΜ 45 [τδϊηδα ἢ ἴῃς βοῆοοὶ 
οἵ Ραπίδηυς οι Ῥηοῖϊι5 (Οὐ, 118) 
ΤΕργεθθηῖς ἃ5 “ἃ ὨδΆΓΟΙ Οὗ ἴπΠ6 ΑΡροβί]εβ" 
(Ξε Ἀουΐῃ, Δ δ, 1. Ρ. 277). ΟἸεπιθῃ5, 
ὙΠῸ δα (ΟΣ οὔθ οὗ ἢ15 δαυ]δϑὶ ἰμϑἴσιο- 
(οΙ5 ἃη Ιοηΐδῃ Οτεακ, τῆ ἀΘϑοθ68 
15. ἰεδοῆοιβ Ὀδίοστα ἢθ τῃρϑῖ νὴ Ρδη- 
ἴξηι5: “ Μοζδονεὺ (6 ψῆο ῥσγέϑεῖνε 
ἰῆς ἴτε ᾿δαϊθοῃ οἵ ἰῃς Ὀ]ε5βθὰ ἀοοσιίτης 
ἀἰγεογ ἴτοχ Ῥείεσ δῃηὰ άγηθβ, ἴζοϊωῃ 
]ομῃ δά Ῥδυ], εἰλὲ ΒΟΥ ΑΡροϑβί!θβ,----50 ἢ 
ΤΟΟΘΙΨΊΩΡ ἴτοτῃ (Δ ΠΕῚ,---οᾶτὴθ ψΠἢ (οὐ 5 
ὮΕΙρΡ ἴο υ8 4150, ἴο ἀδροβὶϊ ἰῃδξ δηςδϑίσαὶ 
δηὰ Αροβίοϊις βεβά."} 
(Ιεθ μαὰ τῃϊ:15 ἜΥΕΙΎ ΟΡΡοσίμη 

οἵ Ἰερατηΐηρ 6 ἔδοϊβ Ὀδατηρ ὩΡΟῺ 186 
[6 οἵ 8ὲ, ΤἸοῆῃ ; δπὰ ψῆσί 6 παιταῖθβ 15 
ἢ} οἵ ἱπῖοσεβί. Ηδ ὄἜχργεβϑὶῃ βίδίεβς (ῃδὲ, 
ΚΑΙ (6 ἀφαί οὗ τῆς ἱγτδηῖ,"---νῃο 
οουϊὰ θ6 πὸ οἵΟΙ ἰδῇ 1)ογη τ 4:,32---ϑι, 
Ϊοδῃ σμδηρϑὰ ἢϊ5 δϑοάδ ἔσοῃγχ Ῥαΐπηοβ ἴο 
Ἐρβεβυβ.2 Ἐπιβοῦ 5 (566 ποῖθ 2) αυοίεϑ5 

᾿ ἀλλ᾽ οἱ μὲν τὴν ἀληθῆ τῆς μακαρίας σώζοντες 
διδασκαλίας παράδοσιν εὐθὺς ἀπὸ Πέτρου τε καὶ 
᾿Ιακώβου, ᾿Ιωάννου τε καὶ Παύλου, τῶν ἁγίων ἀπο- 
στόλων, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενος... . ἧκον 
δὴ σὺν θεῷ καὶ εἰς ἡμᾶς τὰ προγονικὰ ἐκεῖνα καὶ 

ολικὰ καταθησόμενοι σπέρματα. --- δίγογε. 
νι 1.1ι, εἀ, Ῥοΐίοσ, Ρ. 322. 

2 Ἑπερας (111, 23) οἰθασν δρρ]ε5 ἴμεβε νγογὰς 
οἵ (Ἰεπιεὴς ἴο Ποχι ἶδῃ (586 ἐῤ.,), ς. 21, 22). 
ον με} ῖπε 1116 “ἐγγαμῖ᾽" φαΐ (μα Εταροτοσ, 
ἌρΡΡΕΔΙ5 ἔτοτη [5 σΠΑγαοῖου 85 σίνο ὈΥ Ρ]ΩΥ 
(δαπέγγ., ς. 48) ψῆο ς4}15 αἰτπὰ “" ἱπηπηδηϊκοίπια 
δεῖ πα :"--οἶ αἰξο Ὑδοῖϊαβ, Αρυίεοία, 45. 1η- 
ἀοκά, Ἐυβερίας ἰταβοὶ ἀρρδαὶβ ἴο ἃ πεαΐμεη 
Ὑπίες, Βγοι 5, ἴῃ ττοοῦ οἵ ᾿Ποσωϊ τ δη᾿ 5 οσπεὶ 
Ῥεβεςυίίοη οὗ ἴπ6 ΟὨ στη :---ἰστορεῖ ὁ Ἀρούτ- 
Τιος πολλοὺς χριστιανοὺς κατὰ τὸ ιδ᾽ ἔτος Δομε- 
τιανοῦ μεμαρτυρηκέναι.---(ἀγορ. βασεΆ., ἱ. Ῥ. 468, 
εὐ. Ὠιπάοτέ, ϑοδιρεσ ἴῃ ἢὶβ ποίεβ (ρ. 205) 
(σῃ)εοίυτες ἴα [π15 Βπιίυβ 5 Βτγυϊ 5 
Ῥγχφεῃς, ἔδῖμβες οὔ ἴδε νἱΐε οἵ ἴδε Ἐχιρετοῦ 
(οωπιοάυς. 

ὁ (15) ἄκουσον μῦθον, οὗ μῦθον ἀλλ᾽ ὄντα λόγον, 
Ἑερὶ Ἰωάννον τοῦ ἀποστόλου παραδεδομένον.... 
ἐπειδὴ γὰρ τοῦ τυράννον τελευτήσαντος ἀπὸ τῆς 
Πάτμον τῆς νήσον μετῆλθεν ἐπὶ τὴν ἼἜφεσον.--- 
κὸν ἄἶνες ταἦν. ς. 42, ὦ. ἐ.,) Ὁ. 959. 

- Ὦανα Κηονῃ ποι ΐῃ 
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[ἢ15 ρῬαβϑᾶσε (ἢ ψὨῖοἢ ΟἸδπηδη 5 (6115 (86 
δίουυ οἱ {πε ἀρεὰ δῖ, ΄οδη δῃηὰ ἴῃς γουην 
ΤΟΌ61), ᾿ἰτοσποϊηρ 1 ΌῪ βαγιηρ ἴῃαἱ “16 
Αροϑβῇβ δῃὰ Ἐνδηρεὶδὶ [οὔ οτραμ!ζοὰ 
[Π6 σῃυσοῆα5 ἴῃδὶ γοτ ἴῃ Αϑ14 ἤθη ἢ6 
τοισδὶ ἴτοσῃ ἢϊ5 δαὶ ἴῇ ἴῃ6 ἰδἰδηὰ 
αἴϊτεῦ [ῃ6 ἀδαίῃ οἵ οιμδῃ ; 1 δῃά 1 15 1Ὲ 
Ῥτοοῦ οἵ [ἢϊ58 ἕδεϊ, ---- βαηλεῖγ, [πᾶΐ [ἢ 6 
Ὀδηϊϑησηθης ἴοὸ Ραΐπηοϑ ψὰθ ὉΠῸΟΥ 
Ποιητδῃ,---ἰἢδῖ Ὡς οἰϊε5. ΟἸδιλθῃς δηὰ 
ἰγϑῆδουϑ. 

Α5 ἴο ἴῃ6 Αροοδῖυρεα ἰἰβοϊ(, (]εη ἢ 5 
Ταίοτϑ ἴο ἴῃ6 ἀδβοτρίίοη οὗ “ [6.56] 6 
ὙΠΙΟΩ 15 ἀρονς," ΜῈ 1ἴ5 Τουηάδίίοηβ οὗ 
ῬΓΘΟΙΟΙ5 δἴίομθϑ ; δῃά ἢδ αυοίαβ οἢ. Χχὶ. 
18, ἃ5 “126 υἱΐετᾶηςσα οὗ ἴῃη6 ΑΡροβίοϊ ες 
νοῖος " [καὶ τὰς δώδεκα τῆς οὐρανοπόλεως 
πύλας, τιμίοις ἀπεικασμένας λίθοις, τὸ περί- 
οπτον τῆς ἀποστολικῆς φωνῆς αἰνίττεσθαι 
χάριτος ἐκδεχόμεθα.--- ιχίαρ. 11. 12, ἃ ε,, 
Ρ. 242]. Ιἀδπενίησ “16 Αροβίοϊις 
νοῖος " ψι ἢ (ῃδι αἴ 581. Ἰοῆη, 6 ᾿υσιῖοβ οὗ 
“τῆς. [Αἢι| Ε]άοτ "ἢ ταὶ “ δα 15 βοαϊβὰ 
ΔΙΏΟΩρ ἴἢ6 ἴουγ δηὰ ἵΘΏΓ [ΠΓΣΟΏ 65, 
Ἰυάρίῃρ ἴῃ6 ΡΘΟΡΙΘ, 45 θη 5475 ἰῃ 1ῃ68 
ΑΡοσαδίγρβε" [Ὁ τοῖς εἴκοσι καὶ τέσσαρσι 
καθεδεῖται θρόνοις, τὸν λαὸν κρίνων, ὥς 
φησιν ἐν τῇ ἀποκαλύψει ᾿Ιωάννης (εν. ἱν. 
4; ΧΙ, τό). οδυηι. νἱ. 1.3, Ὁ. 793].3 

Οτίρθῃ (4.Ὁ. 186--253), ἴῃῆ6 Ρυρὶ] οἵ 
(ἸΘτηθἢ5 ΑἹ., της [6 δηοῦ οἵδ Νὸνν 
Ταβίδτηθῃηϊ ἃ 5 0]6 οἴ οἵ 5ρ6οῖδ] ᾿ΠΠ]ΌΪΥ : 
δηᾶ ψΏρη ἴῃ6 δυϊῃπουν οὔδην οὗ 15 ΒοΟΚ5 
γγΔ5 Δ5581164, 6 ὭΘΥΟΙΣ [1115 ἴο 5ἴδῖο τῃ6 
ἴλςῖ, Ιξ 15 ποίθνοσίυ, ἐμοσγείοσα, {πα 
ΟΠρΡΘῚ 15 Ἰρῃοσδηῖ οἵ Δ} ἀουθῖβ δηΐοσ- 
ἰδ] ηθα 85 ἴο ἴδε Αροοδῖϊγρβο, ψῃ ἢ ἢ6 
αιοίεϑβ 85 ἴῃ6 τεοοχῃϊζΖεα σοτϊῃροβιοῃ οὗ 
[6 ΑΡοβῖ]6 δηὰ Ενδῃρε]βι Τοἢ :3 6. ρ.--- 
ψ ἢ τὴ6 ἀ5114] ἔοστηυ]α οἵ χυοϊδΕοη----1ῃ6 
ΑΡΟΚβ116 δῃὰ νδῃροϊ δὲ η ἴῃς Κονοδίοη" 

1 τὰς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν διεῖπεν ἐκκλησίας, ἀπὸ 
τῆς κατὰ τὴν νῆσον μετὰ τὴν Δομετιανοῦ τελευτὴν 
ἐπανελθὼν φυγῆς. 

2 Το ρίνε δῃ Ὄχϑηρὶς οἵ ἴῃς οδ)]εοϊίοηΞ γαϊβεὰ 
δρβιηϑῖ βιο ἢ [ΘΒ ΠΊΟΏΥ, ---ἰ ἰἰοα (5. 590) Ὠἰπῖ5 
τπδΐῖ ἴῃ ἢϊ5 Ἰοϑσὶ ψοῦὶς περὶ προφητείας (Ἰοτηδης 
ἸΊΔΥ μάνα 1πουρδϊ ἀϊ ἤδσθ θεν οὗ ἴῃ ναϊας οὗ ἴῃ 6 
ΑΡοολΪυρβα; δηὰ τπᾶὶ ἤθσα 6 ΟἿΪΥ (οἸ]ον 5 
“Ἰῃς ἱγδαϊτίοπ οὗ ὨΪβ συτοὶ ᾽ἢ π᾿ ἀϑοσι ίηρ ἴμ6 
Βοοκ ἴο ἴπε Αροϑβῖῖς Ἰοδῃ. 

5 1 ὔοκε ττιῖοβ (8. 591) : ““Οτίρϑῃ ἄρροδῖβ ἴο 
οὗ ΔῪ ἱπιροτίδης ορρο- 

δου ἴο ἴ6 Α 56); πογ “ ἀϊά δε Ψ 
ΔΏΥ γΑ]1ἃ τεᾶβοῃ ἔοσ ἀουνίϊησ ἴῃ ἀροκίο]ϊοδὶ, 
7οδηπεδη δυϊμαπίιο οὗ ἰϊ, εἴ ποῦ ἰῃ 1η6 Α]6χ- 
Πα τδῃ ἰγδα το ΟΥ ἴθ ἴῃς οοῦυγβα οὗ δὶβ ονῃ 
Ὠυτηθγοῦϑβ {Βεο]ορίοα] Ἰουτπιογ5," 
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[ἐν τῇ ἀποκαλύψει ὃ ἀπόστολος καὶ εὐαγγε- 
λιστής---- Οὐ. ἐπ Εν. 7ραμ»., 1. 1, ᾿ 
πῃ ἢϊ5 ϑσίες ἐι ΜἜαἠά. (τ. 11}. Ρ. 867), 
αυοῦῃρ Εδν. χιὶὶ, 3, ΟΠρδη ῬτΟ 1565 [Πδῖ 
δ Μ1} τα Δ Ἔχροϑίθου οὗ ἴῃς ΒοοΙ αἵ 
Β0ΙῺ6 ἔπυτα {πὸ [“ Ἐχρομθῖιγ δυΐθηι 
τειροσζα 500 ἰὴ Βαδνεϊαϊίομςα Π δ η 5 1]. 
Ιῃ ἢϊ5 Ορνιρι. ἠπ αϊλ. (ρτθϑοσνβα ὈΥ͂ 
Ἐιβερίυ5, νἱ, 25), βρβϑαϊκιηρ οὗ “ 7}᾿ῃῃ, 
ὙΠῸ Ἰοδηθὰ ομ 7651::5᾽ Ὀοβοῖω, “0 
τοῖα ἃ οβρεῖ, δηὰ 5Ξαἱὰ ἴῃδί [6 νψουσ]ά 
156} σου]Ἱά ποῖ σοηΐδιῃ ἴ.6 ὈοοΪ5 ΨΠΙΟῊ 
16}} οὗ (δες 1,οτάΐβ δοῖβ" (1 μη χχί. 25), 
Ὧδ δαάϑ : "" Αμπὰ δε ντοῖδ ἴη6 Αροσδίυρϑδβε 
415ο, οοπηηδηἀεά ἴο ΚΕΟΡ 51δῆοα δηά 
ποΐ ἴο ψιῖ (ἢς νοῖὶςε5 οὗ ἴῃ6 ϑδνεξη 
Ὑδυηάστς" (οἢ. χ᾿ 3, 4) [ἔγραψε δὲ καὶ 
τὴν ἀποκάλνψιν, κελευσθεὶς σιωπῆσαι καὶ 
μὴ γράψαι τὰς τῶν ἑπτὰ βροντῶν φωνάς]. 
(Νοῖε τῃδΐ ἴῃ [Π15 ρίαος Οτρσϑῃ σείουϑβ ἴο 
ἴη6 ἀοιθὶϑ 85 ἴο ἰῃ6 2η δῃὰ 42τὰ ἘΡ 51165 
οὔ ὅ8ι:. ]Ἰο). Αραϑίῃη, Οσηερε, ἐρε 70 α)η,. 
1, τό ((. ἰν. Ρ. 16) : “7οὔη ἴῃ6 50 οἵ 
Ζεῦαάθδο, {πογϑίοσθ, βαγ5 10 ἴῃς Αροοσᾶ- 
Ἰγρβα “δῃά 1 581 δὴ Απρὲὶ Βγιηρ,," 
δα. ον οὖν ἐν τῇ ἀποκαλύψει ὁ τοῦ 
Ζεβεδαίου ᾿Ιωάννης " ““καὶ εἶδον ἄγγελον 
πετόμενον," κι τ.λ.} (εν. χὶν. 6,7). [ἢ βη6, 
- οἰϊεῖ ραβϑᾶρε οὗ ἃ]],---- Απά τῆς 5005 
οὗ Ζερεάςξε ψοσα ὈαρΕΖεα νι τ[πδὲ ὈΔΡ- 
ἔϑτῃ : ἴοσ Ἡδετοὰ 5'εν [4π|65 ἴῃ6 Ὀγοΐῃεγ 
οὗ Τοῆπ ἢ τη6 ϑοτζά ; δῃὰ ἴμ6 Κιηρ οὗ 
ἴῃε Βοιαδηῃ5---β ἰδ τοη ἰδ ο65-- -οοῃ- 
ἀειηηδαὰ 7οἤη, Ῥεδγηρ ΜιΏ655 ΓῸΥ [Π6 
Μοτὰ οὗ (τὰς, ἴο [Π6 ἰοἰαηα οὗ Ῥδίτηοϑβ. 
Δπα 70 Ἰηίοττης τι5 οὗ [π6 {Πὴρ5 σοῃ- 
σογηϊηρ [15 ψΙη655 οὗ ἢϊ5, ποῖ 16]Ἰηρ 
ὙΠῸ σοηαἀδηγηεα ἢΐη, Ὀὰῖ βαγίηρ 1π ἴῃ 6 
ΑΡοσδίγρβα “1 7οἤῃ νὰβ ἰὴ ἴῃ 1516 (Πδΐ 
5. ςα]]οα Ῥαίπιοβ᾽ (οἰ. 1. 9). . . Απά 
ἢδ ἄρρθαῖβ ἴο ἢᾶνα β56ϑὴ ἴῃς Ἐδνεϊδίοη 
ἴῃ ἴῃς ἰδσδηά." 3 

1 80 εαἷςο, τείεσσίπρ ἴο Εδν. χίχ. 11 (γέρε. ἐπ 
Κα». ἰ. 42, ἴ. ἰν. Ῥ. 4.) Β6 τοίθιβ ἴο ἃ πιῖατα 
ψΟΥΚ, οὐ τοῦ παρόντος δὲ καιροῦ δεῖξαι ὅτι, κι. τ. Δ, 

2 (16) καὶ τὸ βάπτισμα ἐβαπτίσθησαν οἱ τοῦ 
Ζεβεδαίου νἱοὶ, ἐπείπερ Ἡρώδης μὲν ἀπέκτεινεν 
᾿Ιάκωβον τὸν ᾿Ιωάνγου μαχαίρᾳ, ὃ δὲ Ῥωμαίων 
βασιλεὺς, ὧς ἡ παράδοσις διδάσκει, κατεδίκασε τὸν 
᾿Ιωάννην» μαρτυροῦντα διὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον 
εἰς Πάτμον τὴν νῆσον" διδάσκει δὲ τὰ περὶ τοῦ 
μαρτυρίου αὐτοῦ ᾿Ιωάννης, μὴ λέγων τίς αὑτὸν 
κατεδίκασε, φάσκων ἐν τῇ ἀποκαλύψει ταῦτα, 
Ἐγὼ ᾿Ιωάννης . ... καὶ ἔοικε τὴν ἀποκάλυψιν 
ἐν τῇ νήσῳ τεθεωρηκέναι. --- (σνέσε. ἐπε Δαϊξι, 
ἃ χνι. 6 (ϊ. ν. Ρ. 719). 
ΤΗΘ δῆς οὗ ἴῃς ΕἸΏΡΟΙΟΣ ψὯο σοηδἀδευηησα 

δῖ, Τοδῃ 15 πος γσίνοῃ Βοτο,---ἰμ8 σεᾶϑου Ὀείησ 

ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ΕΛΒΘΌΙϊΙ5. (11. 1) τείοσβ ἴο Οτίρθῃ [ου 
ἴῃς 5ἰδίοσηθης [Πδῖ, ἰῃὰ ἴΠ6 ἀϊσι υθου οἵ 
1πεῖν ἀϊθεγεηΐ 5ρθεσεβ οὗ ἀυ διηοηρ ἴπα 
ΑΡοβῖϊεβ, 8... ]οῇπ νψγὰβ δϑοϊρηεὰ αΑϑὶδ 
Μίμου, δηὰ Ερμδϑυϑβ. 

Οηροη, ἃ5 γα Κη, γγὰβ ἃ ἀεοϊάοά 
ΔΓ -ΟὨ]]145ῖ ; Ὀὰΐς ἢδ ἀϊα ποῖ, κα ἈὨ]ο- 
Ὡγϑῖι.5 οὗ ΑἸοχαηάσα, 4]]ονν 15 ἀοΟ. ΠΏ] 
[οημάθηοίθϑ ἴο ἰηβυδησς ἢϊ5 Ἰυάρτηθρηϊ 45 
ἴο ὨΙΞίΟΙΟΔ] ἔδοῖ5β. ΤὴΘ 5ϑγηθ ᾿ΩΔΥ δὲ 
5814 οὗ (]εγηθῃβ ΑἸεχαηάπηυ8. 

ϑῖ, ΗἸρροϊγίυς. ᾿ἱνεὰ δαῦὶν ἴῃ (εηϊ, 
111.3 (Α.Ὁ. 2290) Ηδ ψ 85 ἴῃς ἀϊβορ]ς οἱ 
Ιγσϑηϑὺϑ (566 Ῥῃοῦμυ5, (ρα. 48, 121, 202), 
ἴο ΏοβΘ υτιηρς (ἤν. . 263) δε εν]- 
ἀφην τοῖο. [Ι͂ἢ ἢἰ5 ἀοίμίαζϊο σνημέμ 
Τνεείμηι (11. 46, οα, Ὀυ ΚΟΥ, Ρ. 408), 
ΟΟΟυ5 ἃ σεΐδσοηοα ἴο Εδν. 1]. ό, ΗΕἸΡρο- 
Ἰγία8 οὈϑοσνίηρ ἴῃ “(6 ΗοΙ͂Υ Οδοβῖ ὃγ 
ἴῃς Αροσαῖγρθα οὗ Τοῦ σορνὶοϊεα 86 
ΝΙΓοΙδιίδηβ."" 5 ὍῊ15 15 οδ οἵ [δ6 [εΚ 
Ῥᾶβϑᾶρθϑ ἴῃ ΨΏΙΟὮ [Π6 Πᾶῖδδ οὗ Δ}γΥ Βοοῖ 
οὗ (Ὡς Νὲν Τεβίδηγεηϊ 15 ἰηϊσοάυςσεα ἴῃ 
ἴῃς οπαίο. [ἃ ἴῃς γε] }- Κη γα ἸΏ5 ΠΡ’ 

βἰαϊοά, νἱζ. Ὀδοδυβο 91, 7οδπ ἰτηϑεῖ μᾶς μοὶ 
σίνοῃ ἴἴ; ἔοσς Ογίρθῃ 15 5: ΠΡ Υ ΟΟΠΙΤ ΘΠ Ρ Οοα 
ἴῃς ΔΠΔΙτηθηὶ οὗ (σις 5 νοτάς ἴῃ Μαῖῖ. χχ, 23. 
ΤΙς Κίηρ οὗἩ ἴῃς [εν (Ηοτοά, ψῆο ἰς ππηοὰ 
ἤοσΟ Ὀδοδαβα Ὠ6 15 πδιησά ἰῃ Αοἰς χὶ].) δα ἰδ 
οἣς οὗ ἴῃς 5οῃ8 οὗ Ζενθεάδο ; “ἴῃς Κίηρ οὗ ἴδε 
Ἐοτχωδης᾽" οοῃάἀετηηῃεὰ {86 οἴμος. ΤὨὶϑ Ἰδίτοσ (δεῖ 
“( ἰγδάϊοη,᾽" ποῖ ϑοτρίασο, σοοογάς ; δηὰ Ογίρεη 
ἴδυς οοπιίχαβίβ (85 61} ἃς ΌΥ ἴδε ἰαΞὲ υογάς, καὶ 
ἔοικε) ἴῃς ἱπίοττοδϊίοῃ ἱτηρατίοα ὮὌΥ ἰὰς ἰῃ- 
δρί γᾶ νοϊυσης δηὰ ἴμδῖ ᾿πιραγίθα ὉΥ͂ ΠἰΞἴΟΓΙΥ. 

δ (17) Ἰωάννης τὴν ᾿Ασίαν [εἴληχεν] πρὸς οὖς 
καὶ διατρίψας ἐν ᾿Εφέσῳ τελευτᾷ. 

3 ΗΙΡροϊ γα ΤΒεδδηυς (ς8]1εἀ “(86 γουηρεῖ 
Ηἱρροϊγίυβ} νὰβ ἃ τοῦ οὗ (οηί. χ, οἵ χὶ. 
επδέη κε ἰῃ Πε οαὐϊθοι οὗ ἴδε ὑοσχίος οἵ ΝΣ 

ἱρ , ῬΆΣΕΥ ἴῃ ἴδ Δρρεπάϊχ ἴο το]. ἱ. 
ΡῬαγιὶγ πὸ . ἰἰν, Βᾶ5. σίνδη ἰγαρτηθηίς οὗ ἴδε 
ΠὨχοΪοΪα ΘΥΤΟΠΘΟΊΞΙΥ δϑοοτὶ θὰ ἴο ἴῃ6 ΘΑ] εγ 
τϊϊεσ, ὙΤΉδβα ἐγαρτηθηῖς γα Το] δοϊοὰ ὉΥ Ο8]- 
Ἰαπάϊι5 ( δ]. Καί. δαίν., ἴ, χὶν. Ῥ. 106), ἀῃά 
δϑϑϊστιεὰ ἰο ΗἱἹρροϊγίας οὗ ΤεΌο5, 8 56επι5 
ἴο αν ἀσαντ τ Οἢ οἵἁ δὶ ἰηξοττηδίοη ἔτοπὶ 
ϑγιάθοῃ Μεϊδρἢγαβίεβ, ἃ Βγυζϑηϊτθ τυτιϊεσ, γώ 
Α.Ὦ. φοο. Νῆχε ἴΒεῖὸ τεδὰ -:-- 

(α) ἐβίωσε δὲ ὃ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὃ θεολόγο! 
μέχρι Δομετίου [Δομετιανοῦ] βασιλέως Ῥωμαίων, 
ὡς ἐκ τούτου εἶναι τὸν ἅπαντα τῆς (ωῆς αὐτοῦ 
χρόνον δέκα πρὸς ἑκατόν.---ἶ, ς., Ὁ. 108. - 

(ὁ) ᾿Ιωάννης δὲ ἐν ᾿Ασίᾳ ὑπὸ Δομετιανοῦ τοῦ 
βασιλέως ἐξορισθεὶς ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ, ἐν ὗ καὶ 
τὸ εὐαγγέλιον συνεγράψατο, καὶ τὴν ἀποκάλυψυ 
ἐθεάσατο, ἐπὶ Τραϊανοῦ ἐκοιμήθη ἐν ᾿Εφέσψ.---2ὲ 
αἱέ, ““ῤοείοίέε, ἢ, Φ.,) Ῥ. 117. ὅ8ὲες Ῥεΐον, Ρ. 432» 
Ὡοῖδ “. 

8 οὗ [«εἷἱ, ΝΝΊῚ 141] τοὺς μαθητὰς ἐνυβρίζον 
[6 Ῥαγὶβ Μ8. τεδά5] τὸ ἅγιον πρεῦμα διὰ 
ἀποκαλύψεως ᾿Ιωάννου ἤλεγχε. 

[50 
Τὴ: 



ἹΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὕοῃ Οοἡ ἢ]5 βἰδίυα, γα τεδα (αὶ ΗἸΡΡοΪγ- 
5 πτοῖς “ Ποῃσογηϊηρ ἴΠς (οδβρεὶ δοοοῦ- 
ἀϊης ἴο [οῆη δῃὰ ἴῃς Αροοδίυρϑβε [ὑπὲρ 
τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὖὐα ίου καὶ ἀποκαλύψ- 
εὡς (δῖ, ]ετοτης, 224 Ἐν. 721, ὅτ, 5ϑᾺγ5 ΟὨΪΥῪ 
ἐκ Αῤοιαἰγβε}}} :- 8366. δῦονε (ρ. 406) ἴῃς 
[ϑΠΟΩΥ οὗ Απμάγοαϑ [Ι͂ἢ ἢὶβ5 (τοδῦβα 
4͵50 οὔ ΑΕ ΘΟ γιϑὶ ἢς σορθαίθαϊν εἰΐδς5 ἴῃς 
Ἀροοδίγρϑε ἃ5 ἴμε νόουκ οὔϑι. οὔ, ἦν Ο 
ΜΠΘη Ἰπ ἴἢ6 Ισἰδηὰ οὗ Ῥαΐπιοβ 5417 ἴῃ 6 
Ἀενεϊδοη ἢ" [οὗτος γὰρ ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ 
ὧν ὁρᾷ ἀποκάλυψιν μ 24)}; δῃὰ ἢδ 15 
ΔροβσορίΖῈ5 ἴῃ6 δυΐῃοτσ :--- Ο Ὀ]εβϑοα 
]ομπ, Αροβῆῖα δῃα Ὀ βορὶς οἵ ἴῃ 1,οτά, 
πῇδὶ φασεσῖ [ΠΟ δηα Βεαγάδϑῖ μοι σου- 
οὐ ΒΑΌΎΪΟπ " [μακάριε Ἰωάννη ἀπό- 
στολε καὶ μαθητὰ τοῦ Κυρίου, τί εἶδες καὶ 
ἥκουσας περὶ Βαβυλῶνος (ς. 36, Ὁ. 18 ; 6. 
48, 8. 23; α. 49, ἐδ., εἄ. Ἑαῦτις.)}]. [Ιπ 
ἴῃο τεηδικς οὗ ΗἸΡροϊ γῖυβ οὐ 1) Δη 6} }5 
Ἐουπ Βοαβφὲ, Ἐδν. χἹδ, 1 15 αἰ ΒΕ ΠΟΙΥ 
τείειτεὰ ἴὸ (Ξες Μαὶ, δῆ Ῥε. ονα 
(οἱ, τ ὶ,, Ῥᾶγ5 1ϊ., Ρ. 2ού, Νο. 19). 
Μειβοάϊυϑ (Ἐ Α.Ὁ. 311), 4150 τωϑηοηδὰ 

ὃγ Απάγοδϑ (566 Νο. (1), ποῖεξ, Ρ. 4οδ), 
ὑπηρϑβ υ5 ἴο ἴῃ6 ἐουτῃ σοπίατγ, Η- ννᾶ5 
Βίδπορ οὔ 1ἃγοῖα, ἀμὰ ἀἰογνασγάς οὗ Ὑγτα. 
Ουοΐης αν. Χχ, 13, ΠῈ βρϑᾶκβ οὗ [ῃς 
ὙΠΟ 5 [ἢ 6 ““ ὉὈ]655θὰ Τομη " (224 ἄεεω»- 
γέ, εἁ, (οταθεῆ5. 1644, ἢ. 326), δΔηᾷ ἴῃ 
᾿ιΞἰτελῆβε Ορηυένέμπσι ἄφεενι Ῥ γρέρκρι (αΡ. 
(α]δηά., τ 111, 677} ἢδ τϑίδτϑβ ἴῃ ἃ βιτκίης 
ἸΏΔΏΠΟΙ ἴὸ αν. χίν. 1:-4,) ἃ5 τσ ΘΏ ὉΥ 
“δε (μῆς ἰηςριτεά Ἰοψ" 3 
Τῆς Ἰαϑὲ δυϊμοσ168 ρροαϊθὰ ἴσο ὉΥ 

Απάγρας (Ξεα Νόο. (1), ποῖβ 23, Ὁ. 406), ἴῃ 
δἀἀϊθοη ἴο Ῥαρίδ5, ἰτεῆξειβ, Μειμοάϊυ5, 
δὰ ΗΙρροϊγίυ5, ατα σσεροῦγ [ΝᾺ2.] δπὰ 
(πὶ [Α]6χ.}. 

δὲ. ΟἸοροτυ ({ 390) ΔΡΡΙΪ68 ἴο Ομτίβί, 
ἃ5. Ὀείηρ “ 4550 ΓΟ ΪΥ ΒρΟΚοα σΟΠος 
ἴδε ϑοη. " [σαφῶς περὶ τοῦ Ὑἱοῦ χε σε 

δι 9. Αδεεσηδηὶ, “2.)ὁ,, Ογίρρε., 
τοὶ. ἢ, ψν Ρ.15..Ε τε ξοπις δοοουηΐ οὗ ἴδ 

τΑριηοηΐρ οὗ [Πα ΠΟΙ ΠΙΘΠΙΔΤΥ ΟἹ 
ἴδε Αροολίγρες, εες Νοῖς Β οὐ Βεν. χίϊ. 2. 

δ ἔτι δὲ καὶ ᾿Αρχιπαρθένος. . «. γόγονεν ὃ 
Αύγοι ας. . .. ὃ χριστόληπτος ἡμῖν 
Ἐαρέστησεν ἂν βιβλίῳ τῆς ᾿Αποκαλύψεως ᾿Ιωάν- 
ἢ λέγων" Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ᾿Αρνίον, κ. τ. λ. 
Ης αἶτο τείετς ἴο δεν. χίϊ, 1- 6, “καὶ ὥφθη μέγα 
σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ " τὴν᾿Αποκάλνυψιν ὁ ̓ Ιωάννης 
ἐπγούμενο: λόγει (ἐδ., Ῥ. 716). 

Μίαν ΖΤες!.--Ν οἱ, ΤΥ͂΄.Ψ 
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[ῃ6 νοτὰάς οὗ Ἐδν. 1. 8, “ ΗΙΟΝ 5 δῃά 
ΜΠΙΟῊ νγᾶ5, ἀπ νὨΙΟἢ 15 ἴο σοτηθ, ἴῃ6 ΑἹ- 
τηρῃϊν " [καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν, καὶ ὁ ἐρχόμενος, 
καὶ ὁ παντοκράτωρ.--- Ογαΐ, χχὶῖχ, 17, ἴ. 1, Ὁ. 
536, εἀ. Ῥατ. 1778] ; δηά δ α͵5ο χυοῖδβ 
ἴΠ6 ΑΡΟΟΔΪΙγΡ56, ἃ5 θεϊῃρ δῇ δυϊποτν οὗ 
ἀδοϊσῖνα τγεῖρῃῖ, Ώεσα Πα 15 ϑρεακίηρ οὗ 
“6 ΑὨρε]ς᾽" ψ0 ὑγεϑιάθ ονεσ σμυτο 65.1 
ΤὮ656 5ἰδιεπηδηΐβ, δΔἀἀοὰ ἴο ἴῃ [65 ἘἸΠΊΟΣΥ͂ 
οὗ Αμάγϑαϑβ δπά οὗ Ασεῖῃμας (Ξες Νο. (2), 
ηοῖς ᾿, Ῥ. 407), ἃτὸ βυβῆοεϊδης ἴο 5εῖ δϑιὰθ 
τῆς ἰπίεσθηςα ἡ ὩΟἢ 85 Ὀδοη ἀεάυςεά 
ἔτοιη ἴῃς ἴνο Ῥροβίςδὶ οδίδϊοριιε5 οὗ ἴῃ 6 
Οδηοη οὗ ϑεπηρίυτε σοπίδὶηδα 1ῃ (ἢ Ρυῦ- 
Ἰἰϑηθαὰ εὐϊοῃς οὗ Οτερουγβ ψοσκβ (οὗ 
ψΠΙΟὮ σδίδ]οριεα ἴΠ6 βεσοηά 15, ρΡευμΔ 05 
ὙΓΟΏΡΙΥ, δϑου θεὰ ἴοὸ ΑἸΩΡὨ]ΟΟ 5. οὗ 
Ισςοπῃιυη)---866. ΘΠ 5 22. οΥΓ Οἀγίξί, 
ΒΙφρΥ. ατῖ, σγορ»» .Λ)α2.),----νῖζ. (ῃαὶ Π6 
ἀϊὰ ποῖ τεοδῖνα [6 Αροσδίγρϑα 85 ἰῃ- 
βρίσεὰ ϑοεπρίυτς, 3 

ϑῖ. Ογπ] ΑἸοχ. (Ἐ 4.0. 444) δοςορίβ ἴῃ 6 
ἈΡοσδῖγρϑβς σου ΔῺΥ αυσοῦοῃ.3 γε 
ΤΩΔΥ 4150 σοιηραᾶτα [6 ἩΠΌΠΩρ5 οἵ 81, 
Ογη]} 5 σΟὨΓΕΙΏΡΟΓΑΣΙ65, ἰδάοσα οἵ Ῥεϊυ- 
δίυτα (2. 11. 175, Ρ. 2ο8,---λέων κέκληται 
ὁ Χριστός : 566 4150 3.1. 13, 188, ΡΡ. 4, 
56); δῃὰ ΝΊ]υ5 (ἐξ Ογαΐ. 75, 76, Ῥ. 494). 

ΙΪὰ ἢϊ5 δὲ οὗ τε Ο Τηδι Δ] 
[Πὴ6 ᾿ηϑρισδῖοι οὗ τῆς ΑΡροσδῖίγρϑθ, Ατό- 
ἴ[η85 [45 δαάεά ἴο (6 σὲ οὗ Απάγδαϑβ 
τῆς πδῖηθ οὗ δι. Βδ51} (Ὁ 278), Βιβῇορ 
οἵ Οξϑασοα, δηά, τπογοίοσο, Δηοῖ σ 
ΜΠ η655 ΤΌΤ ΑΞ Μίηοσ. “ὍΤῃε ΗοΙΪγ 
ϑριηῖ," τος δῖ, Β451], “" ἢδ5 ΞΒΡΟΚθῇ ἴο υ8 

} ᾳρὸς δὲ τοὺς ἐφεστῶτας ἀγγέλους" πείθομαι 
ἄλλους ἄλλης προστατεῖν ἐκκλησίας, ὡς 

᾿Ιωάννης διδάσκει με διὰ τῆς ᾿Αποκαλύψεω:.--- 
Οναί. ΧΙ! 9, 4. Φ.ν Ῥ. 75 Ι 

2 Νοῖς ἴδς Ὀεδπηρ οἱ [ἢϊ5 ἰδοῖϊ οὐ ἴῃς ῥσδεῖῖοθ 
οὗ ἴδς σδυγοῖὶ ἴῃ Αϑι4 Μίῃοσ (5εε Ῥεΐον, ἢ. 425). 
Α βἴγασγ ἰηβίδησα Ὧδᾶς Ὀδε ροϊηϊεὰ ουἱ ἰπῃ ἴῃς 
Πρ οὗ 51, (γτῖ] οὗ Γ΄ πιβα] θη (ζ 286). ἴῃ ἢϊς 
Οαμελειῖς ἱν., 35, 16, Ὠ6 5δϑεηβ ἴο δχοϊυάς ἴδ6 
ΑΡοολΪγρθα ἔγοπι ἴῃς (δῃοη; δηά γεὶ ἢς ἰς 
τα Αγ τ ἰἰΘ ἰδησυάᾶρε, Ὑ Ιοἢ ας 1965 ἴῸΣ 
6 Ῥύυγροβε οὗ δβρίτιτυδ] ἰησίγαςτοη (Δ Πουρἢ Β6 
ἀοεος ποῖ πάϊς ἴῃς Βοοὶκς ἰϊϑο]ῦ, δηὰ ν᾿ ηϊοῆ δα 
ποΐο5 ἃ9 ἼΡΠΟΡ ΕΒΕ ἙΕκρ. ἰὰ ἘΒΡΠΞΙ, 86 ἰ6}]5 

ἴῃε οαἰεοδυμεη, καταφυτεύῃ εἰς τὸν γοητὸν 
παράδεισον " λαμβάνεις ὄνομα καινόν (Ἐπν. ἰΐ. 7, 
17),--- (αἱεελ. 1. 4, Ὁ. 18; ἀπηὰ Βς ςοπηδοῖς ψΠῈῸ 
Τδρὶο] 5 ῥγεάϊοϊίοι οἵ Απιϊοῃ γος (πε τοσάβ οὗ 
σον. χνὶϊ. 11,---ἀἀπὸ δὲ τῶν δέκα τούτων τοὺς τρεῖς 
ταπεινῶν πάντως ὅτι αὐτὸς ὄγδοος βασιλεύσει, 
--- (αἰδελ. χν. 13, Ὁ. 220 (56ες οἶκε, 5. 630). 

8 ς υτίϊεβ : τὸ τῆς ἀποκαλύψεως βιβλίον 
ἡμῖν συντιθεὶς ὃ σοφὸς ᾿Ιωάννης, ὁ καὶ ταῖς τῶν 
πατέρων τετίμηται ψήφοις.---). “4407... Υἱ., ἴ. 1. 
Ῥ. 188. 

ὮΨὉ 
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ὍΥ ἴῃς Ὀ]εοϑοὰ Τοῆη ἴπαὶ “1 [6 Ὀαρίη- 
Ὠϊηρ ὴὰβ (ῃ6 οτά, " ; δηὰ ἴδῃ 86 
δας: “Βυΐ ἴῃε6 Ενδηροὶδὶ ὨΙτβο] Γ Ἠα5 
ΒΟΥ 0.5 ὙΠΔι 15 βρη ῆθα ὈΥ βυςἢ Δῃ 
ΘΧΡΓΘ 5500 ἃ5 ΑΒ, ΟΥ̓ ΞαγΙηΡ “ Υ̓ΏΙΟΙ 15 
δηά νηοῦ ΨψΑ5, δηὰ τἣς ΑἸ "51 
(Βεν. 1. 8; χνὶ. 5). 

σὲ, ΕρΡὨγθΣ 5υπι5---ἰῃς οὨϊοῦ ἘδΙΠΟΓ 
οἵ της ϑγγίδῃ Ομυτσοῖ, βἰγιεὰ “ Ῥγορῃοία 
ϑγτοόσυμὴ "---στοῖα ἦγ Α.Ὁ. 370. ΑἹ- 
τ[πουρὴ ΕΡὮΓΘΘ ΠΣ ΘΡΘΟΙΔΙῪ τηδᾶς ὑ56 οὗ 
106 Ῥεβοῆιίο νουϑίοη (θη ροῖο, 44 Ἐ2ῆγ. 
,«5)γὶ αγίε ἀεγηισι, Ὁ. ὃ; ΝΥ Ιβολδῃ, ..707. 
.5)7.,), Ρ- 107) οΔΙΠρσ 1 “ΟἿΣ ἰτδ518- 
Ὅσα ; δῃηὰ διίῃουρῃ ἴῃς Ῥεβοῆιῖο οὔθ 
[ῃ6 Αροσδῖυρβα, ἢ6 πονουΠ6]685 σοίευβ ἴὸ 
1ὴ6 ΑΡΟΟΔΪΥρβ6 156] 5 ἢ6 γεϑίθυβ ἴο ΔῪ 
ΟἴΠΟΓ ρατί οὗ ϑοσιρίυσε, δϑοπθιηρ 1 ἴο (ἢ 6 
Αροβῖὶς ]οῆη. Τῆυβ, ἴΏ ἴᾷζς Οτεοκ 
᾿υδ ΒΔ Ο οὗ ἢΪϊ5 ψοῖκ (Οὐ. σγάαε, 
δἀ. Αββϑεῖη., Κοηξ, 1743), σδν. Χχὶ. 4, 
15 ἴλιι5 αυοϊεά : “ΑΞ να δαγ ἴῃς Αροβίῖϊθ 
βϑυϊηρ " [καθὼς ἀκούομεν τοῦ ἀποστόλου 
λέγοντος, .222 Ξε. «4 ἀνοιΐμ (ἴ. ̓ι., Ὁ. 248): 
--α τείεσθησα ἴο Ἀδν. Χχ, 11 15 ἴῃ 
τείδοβα : “Α5 Τοῇηῃ βῃῆονεα δείογο" 

[καθὺς ̓ Ιωάννης προεδήλωσε, 10., Ὁ. 252; 
οἔ Ρ. 214]; --ὁὀμά οὗ Βδν. 1. 7 νε τεδά: 
“.Α5 «ἷ50ο [οὔ ἴῃὴ6 Ὠινίὴθ ρῥσγεδοῃδά, 
βᾶγίηρ, “ ΒΕΠοΪά ἢς σοτῃθίῃ " [καθὼς καὶ 
᾿Ιωάννης ὁ θεολόγος ἐκήρυξε λέγων. ἰδοὺ 
ἔρχεται, 1ὁ., Ὁ. 194}. [Ιὰ ἴδς οπρίηδὶ 
ϑγτίᾶς (δὲ, Ογίσα,, , 1, Ρ. ἃ 41) νε τεδά, 
ἃ5 Αϑϑϑιηδῃὶ σεμοΓϑ::---ἰ [ἢ ἢ15 Αροοᾶ- 
Ιγρβα Ϊοῇῃ δ ἃ στοαὶ δῃηὰ νοηάργῃι)] 
Βοοκ ᾿νττίθη Ὁ Οοά, 56α]εα νι ϑανθῃ 
56 4}5" (εν. ν. 1); οὐ ψΠΙΟἢ Αββοτηδῃὶ 
Ὠοῖδ5 : “[ὴ [ἢϊ5 ἀἰβδοουγοα ἰἢς6 ΠΟΙῪ 1)ο0ο- 
ἴΟΥ αἱἴα5. {πὸ Αρϑοδίγρβε οὗ Ϊοῇῃ 85 ἃ 
σΔηΟΠο4] ρουίίοη οὗ ϑοχιρίασε ὙΠΊΟἢ 
Ι Ὦανε ποϊεα [ΟΥ 1ἢ15 σϑᾶάβϑοῃ, ἴμαὶϊ τῃ6 
υάριηρης οὗ [6 τηοϑὲ δῃοιθηΐῖ ϑυσίδἢ5 

ὁ ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμῖν ὃ εὐαγγελιστὴς ἐν ἑτέρῳ λόγῳ 
τοῦ τοιούτου ἦν τὸ σημαινόμενον ἔδειξεν, εἰπώκ, ὃ 
ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ παντοκράτωρ.---Α ὅν. Ξπμποηῖ., 
ἦϊ. 14, Οὐῥ.» ἴ. ἴ. Ρ. 249 ; δῃὰ 566 2Ὁ., Ρ. 282. 

ΙΑϊοκα οοτγεοῖς ἂμ εἰτοὸῦ οἵ δ εἰβιοίπ δηὰ 
ΜιοθδοΙῖς ἃς ἴο ἃ Ραϑδαξε ἴῃ ἴμ6 ψοῖκς οὗ 
Βα51}}5 Ὀσοίΐίῃεσ, Οτερουυ οἱ Νγββα (ἢ 3295), γῇο 
ποῖος ἴοσ ἃ δοχίαϊουυ ρύυγροθβε Εδν, 11]. 16. 
ΤΌΣΟΥ νυτὶϊεβ :--ἤκουσα τοῦ εὐαγγελιστοῦ 

᾿Ιωάννον ἐν ἀποκρύφοις πρὸς τοὺς τοιούτους δι᾽ 
αἰνέγματος λέγοντος, κι τι λ. ἸοκΚα ροϊηϊς ουϊ 
ταὶ ἀπόκρυφα εῖα ἰ5 δαιυϊναϊοηῖ ἴο μυστικά οἵ 
με ΑΡὶ δα θῃ (ε(. Ὀίοη. ἐὐλιε 422ε Ξεεί, 2Ζἐφν. δὶ, 
4), αηὰ ΌὈΥ πο αιϑδῃβ ἱπηρ]165 ἴπαΐ ΟτεροσΥ σο- 
ρατὰοὰ [πΠ6 Αροοσδίγρϑβο, ἰπ ἴπς τηοάδζῃ βεηϑε οὗ 
ἴῃς ψοτά, δἃ5 δῃ ““ΔΡΟΟΙΥΡὮΑΙ ᾽ Ὀοοϊς, 

,.κὉ 

ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ςοποοσζηίηρ ἴθ δου οἵ [ἢϊς Βοοζκ 
τας Ὀ6 τηδηϊίοϑι " (οἴ, ἴ, 11. Ρ. 2320). 

ἘΡὮγχροτα ϑθϑῖηβ ἴο ἢᾶνα 566 δὴ ΘΔΠΥ 
σγτίδς [ΔΉ 5 ΔΙΊΟῺ οὗ ἴῃ6 Νοῖν ᾿Γεσιδιηδηὶ 
ΘΟ σοπίδϊηδα ἴῃ6 ΑΡροοσδῖγροθ. Τῆε 
ΑΡοσδῖίγρθα 15 ποῖ οσοπίδιῃοα ἴα ἴδε 
Ῥαϑομιῖο,---ἰὴ6 “ δι ρ 6" ϑγτδο νεῖβῖοὰ 
οὗ ἴῆε Νὸνν Τοαςίδιηθηϊ, “οἵ ἴδῃ πιοβὶ 
τοῖηοῖς Οἢγιβίδῃ δηθαιν " ( ἐϑιοοί, 
ἦ, ὦ, Ῥ. 204). } Τῇε ᾿μίδγοῃοα, δοοοσαὰ- 
ΠΥ, 15 Ρἰαη [δὶ ΕΡἤσβιω ἀϊὰ ποῖ οοῦ- 
βΒί6ὺ [18 ΟΠ 550 ΔΩΥ͂ ΤΟΆΘΟῺ ἴοσυ ποῖ 
τερασάϊηρ ἴῃ6 ΒοΟΚ 45 Ἰηδρίτεὰ ϑοπρίυτχε: 
Δῃηα 6 16 450 ἴο Ὁ6ΑῚ ἴῃ τηϊηὰ, [μΔῖ, 85 
ἢ45 Ὀδδῃ δἰγοδαν δῆονη, τῆς δαπηιθοῖ 
[οδοῇοῖβ οὗ ἴῃς Ομυτοῦ οὗ ϑγτία ἰὴ ἴῃς 
Βασομά σεπμεμγ--- υϑη Μ. πὰ ΤὨοο- 
Ρμ5 οὗ Απαοςἢ---οκδονίοάρεοα (δε 
Βυινίηθ Τσμδσδοῖοσ οὗ ἴῃῆ6ς6 Αροοδίγγϑε. 
ΑΙΙΒβουσὴ ἀρϑεηῖ, ἤονθνοσ, ἔσομαι ἴΠ6 τὸ- 
ΟΟΡΏΪΖΟα ϑυτῖδο νϑυϑ 5, ἃ ϑγτίδο [γλῃ5- 
Ἰδίιοη οἵ ἴπΠε Βοοῖκ ννγὰβ ρῃ 15 Π δὰ 1π 162] 
Ὀν 1ιἄονϊουβ ἀς 16,2 πο ΘΟ ΒΟ ΔΙ 
ἘεΏΘΓΑΙΪΥ δϑϑῖρτ ἴο ἴῃς 5ἰχίῃ σθηῖυτυ, δοὰ 
ιϑῦ ψὨΟἢ [ῃ6 ΒΌΡΟΓΘΟΠΡΌΟΩ συῃ5 ἴδυ5 :-- 

“Τῆς Ἐδνοϊδίίοη ψῆϊο ἢ νγὰ8 ξίνεῦ 

1 ΝοΙΠογ, ἀρρασεηῖυ, τᾶς 1 οοηίαϊποὰ ἰη (δε 
ῬΒΠοχεηΐδη νογβίοη (Α.Ὁ. 48ς--ς 18), ποῖ ἴῃ ἰδὲ 
τοςσθηβίοη οὗὨ [815 Ἰαίἴεγσ ὉῪῚ Ὑποπιας οἵ Ηαπκεὶ 
(α.Ὁ. 616). Τή, ἃ5 ἤυρ (Σέ), ὶ, 5. 307) πγαϊπίλίῃς, 
ἘΡΒγδα ἀἰὰ ποῖ υπαοτβιαηα Οτεεῖς, μἷς5. τείετ- 
ἐῃςα5 ἴο ἴῃε Αροοδῖγμες φγοῦε ἴπδὶ ἴβεγε ταυσὶ 
δανα Ὀδθὴ 8} δαυ]ν ϑγυγιας ἰγαης]δίϊου οἵ (μδἱ Βοοκ, 
δες. πη} 5 Οὐγένί. δέορν., αὐτὶ. ρῤλγανε 577. 
Ἧᾳαρ ᾳυοῖεβ5 δνὰ ἃ (3.Ε., ἀϊ,. 16); Ἰπεοάοτεὶ 
(.,.4., ἵν. 29). 

3. Αδοεαξν εὶς 5. ολαπμῖς, εχ 7αημρσι 
ἐχεριῤίαγί ς Θδιδίοίλεεα εἰαγέξςς. υἱγὶ 579:. δι ΐ- 
σὲ οσεῤγονιῥία, «δαγασίογε οὺγγο εἰ Εὐγάδ, 
ἐμ 2 ὑεγσἱϑρς Ζαίένα εἰ ποίΐξ, 1ιασὰ. Βεαὶ. 1627. 
Α5 ἴο ἴδε οποοίοη οὗ ἴδ 6 Ἔρος το 
(ΠςΘ φάγε ϑγτίας νοιβίοης, Ἡδτρ σοη)εςίαγεῥ 
(ἜΣ »ἶ,, ἱ. 5. 206) (παῖ ἰϊ τ ανε Ὀδεη οὐ Ρ ΔΙ 
οὐϊτοὰ ονηρ ἴο (6 Μ|]επματγίδῃ ςοηίγονεγτῦ, 
οΟΥ μανῈ Ὀεθη δῇεογναγάς ες οὐἱ ἐπ (επί, 1. 
Δ δ] οη ου]ὰ αϑεοῖστι [6 Ῥεβοϊιῖο ἴο ἃ ρεποὰ 
Ὀείοτε ἴῃς ΑΡοοδῖγρϑε τνᾶ8 τυτιϊῖεη, Ἡεηρείεῶ- 
Ῥεῖρ ταᾶῖκοβ ἴῃς ἀδῖα ἴο θὲ ἴῃ ς]οβε οἵ (εῆὶ 1ῃ, 
τοκε οοηοϊυάα5 ἰπαὶ ἴῃς Α ψλ5 οἱ 
τερείνεα ἃς οδηοηίςαὶ {] αἴας τὰς Ῥεβϑοδο 
ὙΟΓΘΙΟΏ νγᾶ5 σδῦο, ---ἰ ς., δἴ ἴῃ δὰ οὗ (εηὶ. τ.; 
δεῖ (ῃἷς, γε αν βθεῆ, ἰ5 ορροξεὰ ἴο ἴδε σδοὶἊ 
ουττοηῖ οὗὨ δδυὶγ αυὐϊάθςθ. Ετσοπι ἴδῃς (κεῖ τ Δ 
Μδηθς, ψο αἰεὰ Α.Ὁ. 277, δοκηον)εάρεὰ τὲ 
ΑΡροσαῖγρβε ([ἀτάπεν, Ογαΐ. 97 ἐᾷς Οοε. Πτίο 

οτὔἶκβ, "1. Ῥ.. 404), ἰξ ας θδεϑη ἐδὶτῖγ ςοποϊαάοὰ 
παι ἴῃς σώπα ἴῃ ἴῃς Ῥεβο το τηυςὶ πᾶνε ὈδεΩ 
Ἀ]εὰ ἊΡ αἱ ἃ νϑῦγ βαυὶγ ἀδῖθ.0 ΑςΞ ἴο ἴδε οὐϊῦοα 
οἵ 1)ὲ Ὠίδυ, Ὠγ. Ττοερεῖ]ες (7Ἅε Ονγωξ 7 τέ οὐ δε 
Βοος οὗ Κεν., ἡ. χχν τ), ᾿ς τῆδῖ τὨϊς ὅυτδς 
νειξίοῃ οὗ ἴῃς Εενεοϊδῦοπ “ΤΩΔΥ ρεϊδδρο δὲ 
δϑϑὶρτιεὰ ἴο ἴδ δἰχίιι οεδίαγγ.᾽ 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ὁγ ἀοά ἴο ἴπ6 Ἐνδηροὶ δὲ Το οὐ ἴῃ 6 
Ἰ5ἰδῃά οἵ Ραΐμηοβ, ῃροὴ ψΒ]οἢ ἢῈ τγὰ5 οαϑὶ 
Ὁγ Νεῖο σξβϑασ."" Ὁ 866 Ὀαΐονν, Ρ. 433. 

ΤῊΙΝ γ ΙῪ ἀιδποϊ (οϑι τον οὗ (6 
Ἰεδάϊησ Ἐδίμεσ οἵ ἴῃς μυχοῦ ἴῃ Αϑὶδ 
Μίμοῦ ἂἵ [6 οἷοβα οἵ ἰῃ6 ἔουσίῃ σθῃΐυγυ, 
6 ἴο δὲ 86εῖ, 845 Ὦσ. Ἦνεβίοοιϊξ σατο, 
δραϊηϑβί ΔηΥ͂ ἀοιυδῖβ ψὨΣΟὮ ΤηΑῪ ἴΠΘῺ να 
δχίδίθα ἴῃ (δὶ τερίοη 85 ἴο (ἢ σδῃοῦ- 
Ἰεϊϊγ οὗ ἴῃς Αροσδίυρϑβε (566 αἷβο ἴῃ οδϑδθβ 
οἱ ἀτθροσγυ Ναζ. μὰ Ογτι!]. ΗΊΘτοβ., αῦονα, 
ῬΡ. 41η). Αηὰ ὍὮγ. ΝΥ εβίοοςϊ σομο]ιάθ65, ἃ5 
ἴ0 Α5:ὁ Μίποσ, ἰμδὲ “ τἴῇ6 Αροοδίγρϑε ννᾶϑ 
ΤΟΟΟρ ΖΘ ἔγοτα ἴῃς τοί ἃ5 ἴῃ νοσῖκ οὔτδα 
Αροβίία ἴῃ τῃ6 ἀἰϊβίσιοῖβ τηοβῖ Ἱπ τη ον 
ἰηϊοτεϑίθα πὶ 15 οοπίθπίβ" (1 δ, Ρ. 340). 

ἘΡΙΡΒδηΐυβ, ΒΙΘμοΟΡ οὗ ϑαϊδιηὶϊβ ἰῇ 
Ογρπιβ (ἐ αὐ. 403), μᾶ5 πὸ ἀουδι 
ἩΠδίονετ 8ἃ5 ἴο ἴῃ6 Αροσαϊγρβα (δ]- 
ἰουρσῇ ἢϊ5 σοῃἔιυβοαά 5ἰδιδιηθηιβ ρὶνε Γἰθ6 
ἴο Πετίδιἢ 4 650} 5---566 θεῖον, Ρ. 432). 
Ἡπίηρ οὗ ἰῃ6 ριῆβ οἵ τς. Ηοὶγ ϑριπῖ, 
6 δὐάς; “ΟΥ̓́ ἴ[ῃ6 πυροῦ οὗ ἴῃς ΠΟΥ 
ῬΙΟρῃοῖσ δῃᾶὰ [ῖἢς ΠΟΙΥ Αροϑβίῖθβ, τῃς 
ΔΟΙΥ Τοἢπ α͵5ο, [ἀγορὴ ᾿ς Οοβρεὶ δὰ 
Ἐριβ!ες πὰ ΑΡροοᾶδῖυρβθ, ἱπιρατίε ἴτοτ 
ἴμ6 βᾶτη6 σῆς οὗ ἴῃς Ἡοὶγ Ομο."32 
ΤὨε [ΟἹ] οννίηρ 5ἰαἰοτηθηῖς, μόνανοσ, οὗ 

1815 τιῖοσ Βοἢ ρΐαοα τ[ῃ6 θαηιϑῃπιοη 
οἱ τῆς Αροβίῖία ἴο Ῥαϊπηοβ ἴῃ ἴΠ6 σεῖρῃ 
οἔ [6 Επαρθσοσ ΟἸδυάϊυ5 (Α.Ὁ. 41--54), 
ἃ16 ΤΟΙΔΥΚΑΌΪΘ :---ῖ, Ἰομ πτοῖα ἢῚ5 
Οοβρεὶ “ δἴοσ τῃ6 πίῃθι δῖ γοᾶτ οἵ 15 
ἅσθ, ΔΙΕΥ ἢ15 τοῖυγη ἴσοσ Ῥαδίτηοσβ, Ψψ ΏΙΟΣ 
ἴοοῖς ρῥἷδοθ ἰῇ ἴῃ τσεῖρῃ οὗ ΟἸ]αυάπις 
(κβαν ;" δῃά τἤθη, τοίσηρ ἴο Βδν. 1. 
20, ἢ6 δἀἀς. τ1μαῖ (ἢ Αροϑβεῖα 2γοῤἠεεϊεά 
“1η 16 τἰπ165 οὗ Ο]αυάϊι5 Οξθβασ, νῃθῃ 
ἣς νψὰ5 'ῃ ἴῃς ἰβαπά οἵ Ῥαϊπηοβ."32 ΤΪβ 

δ (18) “ Καενεϊαιίο απδὲ ἔαοία εεὶ ΤοξΒαηπὶ 
Ἐνδηροϊςῖςε Α Πεο ἴῃ Ῥαϊδιηοη ἰπβη]α, ἴῃ χαδηὶ 
Ἰηγδείυς {πὲ 4 Νεγοης (ξβαγε."---αα.' ΜΝ αἰΐοη, 
Βιδί, Ρρίνγέοέι., 1.οπὰ, τ6ς7. 

ἢ χὰ χαρίσματα... τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διηγή- 
σατο’ οἵ τε ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι" 
ἐν οἷς καὶ ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης διὰ τοῦ εὐαγγελίου καὶ 
τῶν ἐπιστολῶν καὶ τῆς ἀποκαλύψεως ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
Χαρίσματος τοῦ ἁγίυυ μεταδέδωκε.--- “[ι2᾽. Ἰὶ. 3ς, 

Σ Ῥ. 457; οὗ 46., 12, Ῥ. 455, εἀ. Ρείδν,, 

5 (19) μετὰ ἔτη ἐνενήκοντα τῆς ἑαυτοῦ (ζωῆς, μετὰ 
αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Πάτμου ἐπάνοδον τὴν ἐπὶ Κλαυ- 

δίον γενομένην Καίσαρος.--- ΕἾ». 11. 12, ἴ. ἱ. 
Ρ.434. Απά αἀραΐϊῃ : αὐτοῦ δὲ προφητεύσαντος ἐν 

νοις Κλαυδίου Καίσαρος ἀνωτάτω, ὅτε εἰς τὴν 
Πάτμον νῆσον ὑπῆρξεν.----7ὁ., ς. 33, Ρ. 456 (εἶ 
ἴδε ποίες οἔ Ῥεϊδνιυβ, νοὶἱ. ἰϊ. Ρρ. 90, 213) :-- 
δες Ὀεΐον;, Ρ. 432. 
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βίδιοηθηῖ οὗ ΕΡΙΡΏΔΏΣ5 Μ11} θ6 ἐχδιηϊηδά 
1η ἃ υἴυγα Ῥᾶρα. 

ϑῖ, ΟΠ γγϑβοβίοσ᾽ 5 116 Ὁπ1165 ἴ[Π6 Του 
δηὰ ΜΠ σθοηΐυγιθ5, Ηἰ5 ἱποιάθηϊδὶ σϑ- 
ἴδεγθῃςβ ἴο Ἐδν. χχὶ. 19--21---ἰο [ἢς ἔουη- 
ἀδιϊοῃ5 οὗ ἴπΠ6 Ὠδανθηὶν Γ6σγβαίδση, ἴο ΠΟΣῚ 
Βαῖεβ οὗ βᾶρρῇῆϊγε δηὰ οὗ ρεδ1]5 [καταμά- 
θωμεν οὖν αὐτῆς τὰ θεμέλια, τὰς πύλας τὰς 
ἀπὸ σαπφείρον καὶ ιτῶν συγκειμέ- 
νας, Ὄγοωνι, ἐπ Ἠαζ., Ήοτα. 1.]-ττρτονεβ 
ἢϊ5 {Δ} Π1ΔΥΠὙ τῇ τῆς ΒοοΙϊ ; « ἰδεῖ 
ΜΉΘ. ϑυϊήδϑθ ᾿ σοηῆγηιβ ἴῃ ἢϊ5 ἀύῖϊο]6 οἡ 
τὴς νογὰ γράμ: “ΟὨγγβοβίοϊωῃ τοσθονοσ 
ΤΘΟΘΙν 5 Ὀο[ῇ Ὠϊ5 ἴἤτεε ἘΡί51165, δῃᾷ ἴῃς 
ΑΡροοσαϊγρβε.; 

Τῆς δνιάθῃςοο οὗ ἴῃ6 Ἑδβίοσῃ Οβυτοῦ 
ἸΔΔΥῪ Ὧδ ΠΙΥ ϑυμπηηθὰ ὑρ ὈΥ αὶ οὗ 
ἘΠ 56Ό115 :- 

Ευδοῦϊυ5, ἴο Ποῦ γα ἀτα ΟὨΙΘΗ͂Υ ἰη- 
ἀεθιςα ἴογ ουγ Κηονεάρε οὗ τῆς Ἰεδάϊης 
ίλοϊ5 45 ἴο ἴῃ6 ὕδηοη οἵ ἴῃε Νἕὰνν Τοϑία- 
τηθηΐ, μδὰ οο]]οοϊθα ἔτοτλ 411 αυδυΐεσϑ, 
δῃηά ἢδ5 ῥὑγεβεγνεά ἴοσ ι.15 ἴὴ ἢ15 Η! βίοσυ, 
1ὴ6 δαϊίοη οὗ ἴὩ6 Ομυτοῦ ἤοσῃ ἴῃ6 
ΘΑΠ165ῖ ρΘοα σοϑρθοίίηρ ἴῃς ΑΡΟΟΔ]ΥΡβα. 
ΑἸΙΒουρσ δὰ δτάδθηϊ δη[- 1} 1ϑῖ, ἢ6 
τοοοσάς, 1 15 υδ08] δάθ]γ, [ἢ δν]- 
ἄθπος ἴοσ ἴῃς Αροβίοϊις δυϊπουβηρ οὗ 
[η6 ΒοοκΚ. Αἱ ἴῃς 54π16 Ἐσηδ ἢ 15 οᾶτα- 
1] τὸ Ὀτὴρ ἰορεῖθεσ ὄνον ἀουρί, δά 
ΘΥΘΕΙῪ δι ρσρεβύοη οὗ ἀουρί, ψ Ὡς δά 
Ὀ6Θὴ ρυϊ ἰοτινασὰ ἔγοσῃ (ἢς ἔγϑί (σε 6 Ὀδίονν, 
ὃ ς, Ὁ. 438), Ρτοιἰϑιηρ ἴο βυ τη [6 ῃΟ]6 
ἈυΘΒΏΟη αἰϊζοσγινασαβ ἴο ἃ ἤη8] ΟἹ ΠΟ 51η---- 
ἃ ΡΓΟΠΊΪ56 ΜΏ]Οἢ Π6 ὯΔ5 ποῖ Κορί.3 

ἘΛΒΘΌΪα5, τ 65 Ἡδηρϑίθηθεῖς (4 ὦ, 
νοὶ. 11. 434), ““οἰοαιν δηὰ ἀἰϑει πο ιν 
ΤΟΟΟΡΏΪΖΕΒ ἴΠπ6 ίδοϊ (δὶ (ἢς Βοοῖκ δά 
1ὴ6 υῃδηϊτηουβ ἀρρτοναὶ οὗ δης αγ, δηὰ 
ἴ[μαϊ τῆς δχίθσηδὶ στουπαβ ΕΤῈ ΘὨΠΓΕΙΪΥ 
ΟἹ [ἴ5 5146.ὈὨ Ηεξς τρᾶῖκθβ 20 αδ[ϊειηρῖ 
Ῥηδίανοσ ἴο Ἰηνδ]ἀδία [6 Ἰτχηροτίδπος οὗ 

1 ςμό τος, ᾿Ιωάννης,---δέχεται δὲ ὁ Χρυσόστομος 
καὶ τὰς ἐπιστολὰς αὐτοῦ τρεῖς, καὶ τὴν ἀποκάλυψιν. 

Σ ΤὮυΞ, μανίην ποιϊςεὰ (... 25., 111.. 24), τθαῖ 
16 ΒοΠὈστη ῃβ5 οὗ ΤΏΔΩΥ ὙγΟΓΟ ἴῃ 5ύβρϑῃβο (περι- 
ἐλκεται) ἂἃβ ἴο ἴπε Αροζαΐγρβθ, ὃς δαάς,-- 
ὅμως: γε μὴν ἐκ τῆς τῶν ἀρχαίων μαρτυρίας ἐν 
οἰκείῳ καιρῷ τὴν ἐπίκρισιν δέξεται καὶ αὐτή. 
Απάὰ δραΐῃ (111. 25), ψγἤθ επυπιογαῖϊίπρ 186 
ϑοήρίυγεβ. οοηίο 5 γ ὨὈἰνίηο ᾿᾽ (ὁμολογούμεναι 
θεῖαι “ραφαῖ). Ἐς αἀάς,---ἐπὶ τούτοις τακτέον, εἴ 
γε φανείη, τὴν ἀποκάλυψιν ᾿Ιωάννου περὶ ἧς τὰ 
δόξαντα κατὰ καιρὸν ἐκθησόμεθα. Απὰ «ἃ 11{||6 
(τ δγ οὔ, ἢ6 ἴῃ5 οοηίϊγαβσιῖβ [Π6 ἴννο ορροϑίϊα 
ΟΡ πίοῃϑ :-ὔτι τε, ὡς ἔφην, ἡ ᾿Ιωάννον ἀποκά- 
λυψις, εἰ φανείη, ἣν τινες, ὡς ἔφην, ἀθετοῦσιν, ἕτεροι 
δὲ ἐγκρίνουσι τοῖς ὁμολογουμένοις. 

Ὦ Ρ 2 
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[Π15 [6 ογ. .. δ ἄοοβ ποῖ δηᾶδα- 
ΥΟΌΓ ΟΥ̓ δὴ δυϊπογ δον ἀδοϊασγαίϊοη οὗ 
ἢἰθ οὐ ἴο 56εῖ δοιάθ νῃδί 6 σδηηοΐ ἀ15- 
Ῥζονθ. 80 ἰοὴρ 85 ἴῃς ἀουδῖ5 Ὀα456ἀ οἡ 
Ἰηΐδγηδὶ στουηᾶς σουἹὰ οὶ Ὀ6 ϑ066655- 
ἔ]}γ ἀϊδροβεὰ οὗ. .. Ἰἴ νγ5 τιρῃϊ ἴοὸ Κορ 
ἴῆ6 φυσ5 ΠΏ 0 5111} ορθηῃ. ἢ ὍΤῆδ σοη͵]θοίυτα 
οὗ Ὠιομγϑίυς ΑἸοχ, (566 Ῥαΐονν, ὃ 5) 15 8]} 
τῃαι ἢς σῃ δή ἄυπςς ἀραϊηϑὲ ἴη6 ΑΡροβίο!ς 
ΔυΙΠοΥϑἢρ οὗ ἴῃς ΒοοΚ ; δηά, Ἄνθ θα 
ἀοίϊηρ 50, ἢ6 5ῃοννβ ον {π|6 μψεῖρῃϊ 
6 οσδὴ πᾶνα αἰϊδοῃθά ἴο ἴῃαΐ σοῃ]θο- 
ἴαγο. [Ι͂ ἢ15 σοῃμηθηΐ οὐ ἴῃς ψοσάϑβ οὗ 
Ῥαρίδϑβ δἰγεδάγ οἰἰ6 (Ξ6ε6 Νο. (5), ποῖε ἢ, 
Ῥ. 4098), Επιδεῦϊυ5 ἀἸδδοηΐβ ἔγοσῃ [τϑ 86 1}5 
ὉΥ ἀοιυδιηρ ΠΟΙ Ῥαρὶὰ8 νγγὰβ “ἃ 
ἤδάᾶσοσ οἵ [οὨ" ἴΠ6 ΑΡροϑβίϊε ; δηὰ Πα αἷβο 
δΥριιθ5 ἴῃαὶ ΡΑρ᾿δ5 5ρεᾶῖκϑ οὗ “ἴγο [ οἤη5," 
--ἰἣε ἔοσταεσ οἵ οι πα [ῬΔΡ]45] οἰαβ569 
σῇ Ῥεῖεσ, 7π|6ὸ5, Μαίϊπον, δ τῆς 
τοϑὶ οὗ τῇς ΑΡροβίίεβ, οἰ θαυ ἰηάοδίης 
[ῃ6 Ἐνδηρεὶδὶ [σαφῶς δηλῶν τὸν εὐαγ- 
γελιστήν)]; ὙὮΠ16 Πα ῥΪδοθβ ἴπ6 οἴμαῦ 
ουϊδιάς ἴΠ6 ὨυΕΥ οὗ τῇ Αρορίϊοϑ, 
ταῦ κίηρ ΑΠΒΈΟ ἀρονα Ὠϊη,, δηα αἰ ΞΕ ΠΟΌΥ 
σΔΙ Πρ ᾿ἰπε ἃ “ Ῥιεβυγίογ" [σαφῶς τε 
αὐτὸν πρεσβύτερον ὀνομάζει]. ὙὍὮεπ, [ο]- 
Ἰοψίηρ Πιουγϑὶυβ οὗ ΑἸεχαηάσια, Επ|56- 
05 τοίειϑ ἴο ἴῃ6 δοοουηί οὗ “ἴἢ6 ἔνο 
διανεβ" αἱ Ερἤδϑιβ, “" οάςῃ οὗ νι ϊο 15 
51}}} σαι ἴο ὃς [δὶ οἵ " ]οἢῃ ;᾽ 7 δῃηὰ ἣἢς 
σομοϊυάσς ἴπαὶ 1 ψὰβ ἴῃ6 βεοοηα Το 
.--- “ἼΠΙ655, ἱπάοορα, οὔθ δου] Ῥτείοσ 
ἴῃς ἤτοι, --νὴῆο Ὀεποϊὰ (ἢς Ὑ᾽βίοη 
“ὨΙΟ. ὈδΑῖς ἴπΠ6 πάῃ οὗ ἴῃς ΑΡο- 
οαἶγρβε οἵ Το μη" :;---866 Ὀεΐον, Ρ. 441. 

Πεδὴ ΑἸίοσα᾿ 5 σολασκα ΟἹ 115 4165- 
ἴοι (Δ νοίκρρ,, Ὁ. 215) ἀτὰ ρεσίδοιν )υβῖ: 
“Ὁ δγίδιηϊυ," μα ττῖοβ, "1 ὕοῖκα 15 στοὴν 
ΪΏ 8 ΥΘΟΙΥ 5ἴτοὴρ ἀδηυποϊδίίοηβ οὗ 
Ἡδηρβί δ ΕΥΡ (ῸΥ ἀεβοπριηρ ἘΔ5ΘΌΣ5 
ἃ5 5(πἀϊουβὶν ἰεανίην ἴῃ6 αυσβοη ΟρΘἢ. 
ἘοΥ Μἢδῖ εἶδε 15 1 ἤθη ἢ6 Ὠυ τ 6Γ5 (ἢ 6 
ΒΟΟΚ οἡ οὨδ 5146 διιοηρ ἴδε υπάουδίεά 
Θοπρίυσοβ ἢ 8η εἰ φανείη [“1 Ιἰ 
5ῃου ἃ βεοῖὰ 50, δηὰ ἴθ οὐ ἴδε 
οἴδποσς διηοηρ ἴῃς βρυτίουβ τ! ηρ5 τ] 
Δ εἰ φανείη «150: ΜΠ116 δἱ ἴῃ 6 νοΙῪ 

Ἱ (20) ὡς καὶ διὰ τούτων ἀποδείκνυσθαι τὴν 
ἱστορίαν ἀληθῆ τῶν δύο κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ὁμονυμίᾳ 
κεχρῆσθαι εἰρηκότων, δύο τε ἐν ᾿Εφέσῳ γενέσθαι 
μνήματα: καὶ ἑκάτερον ᾿Ιωάννου ἔτι νῦν λόγεσθαι" 
οἷς καὶ ἀναγκαῖον προσέχειν τὸν νοῦν. εἰκὸς γὰρ 
τὸν δεύτερον, εἰ μή τις ἐθέλοι τὸν πρῶτον, τὴν ἐπ᾽ 
ὀνόματος φερομένην ᾿Ιωάννον ἀποκάλυψιν ἑωρα- 
κέναι,---. Ε., Ὧλ. 39. 86ς Ρεϊον,, Ρ. 440. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τηοϊηθηΐ οὗ δπάδογβδίηρ Πιοηγϑιυ5᾽5 ΟΟΠ- 
Ἰοοίυτα (παῖ τῆς δεσοῃα Τομῃ 84» 118 
Ὑιβίοῃβ, 6 ἰηίεγροβεβ εἰ μή τις ἐθέλοι 
τὸν πρῶτον " [1655 ΟἿΘ 5Που]α ῥγοίοσ 
τῆς ἢτϑῖ ᾽Ἴ. 

Τμαὶ ἃ ψηϊοῦ οὗ τῆς δη-ἙἘ 1450} 6 
Ιεδηϊηρβ οὗ Ευδεῦϊυ5 βῃουϊὰ αν σοῃθ 
ὯΟ ἰλυῖθμοσ ἰδπ [ἢ15, δηὰ 5ῃουϊἃ ἢᾶνς 
ΜΠ Πρ] ἃ της οπεοίδῃ ψΏΟΒ Π6 Ῥτο- 
τηϊβϑά, 15 οὗ [56] [ η0 5]Πρῃϊ Ἰηπηδῖοη 85 
ἴο ἢ15 τ64] ορίηϊοῃ : Ὀυϊ ψῇῃδὶ ρΪδοθ5 ἴῃ 6 
τηδίίεσ Ὀεγοηά αὐοϑίίοη 5 ἴῃ 6 υπῃδϑιδῖ- 
6 ΤΏΔΏΠΟΙ ἴῃ ΜὨΟἢ, ἰῃ ἢ]5 Οἵα τ Πρ, 
6 οἰζεβ. ἴὴῆς Αροοσδίγρβε 85 Ηοὶγν ϑοῦρ- 
ἴυγα, δηα ρῥΐδοθβ 1 διηοὴς ἴῃς “Ηοιιο- 
Ἰοσυπηθηδ." ΤὭΏυ8, ἴῃ Ὠἰ5. 22 ριομς. Ευα»- 
φεδίεα φνὶ, 2, δὰ, (αἰϑίοσα, ἴ. 11. Ρ. 769), 
ἣς αυοῖε5 Εδν. ν. 5, ἀηὰ ἴῇοσε δηάϑ ὑρσοοῦ 
[δῖ της Ἰμοτὰ παὰ ποῖ οοζῃδ ἴο 564] Ὁ 
τῆς Ῥσορδεῖϊο ψιβίθηβ, Ἰπαϑιηθ ἢ 45 Ηδ 
δὰ υηνεϊθα ον Ηἰ5 ἀϊϑοῖ 165 ἴῃ6 ἀαγκοϑῖ 
ῬτϑαϊςΠοἢϑ5 :"-- “ Ώδηοα Πα 541," Βο- 
Πο]ὰ (6 1οι οἵ [6 ἘΠπῦο οἵ ̓ ΄υὰδὴ ΒΑῖἢ 
σοῃαυετεα, δοοοσάμῃρ ἴο ἴῃς Ἐδνεϊδθοη οὗ 
7ο " [ὅθεν ἰδού φησιν “ ἐνίκησεν ὁ λέων 
ἐκ φυλῆς Ἰούδα"... κατὰ τὴν ἀποκάλυψεν 
Ἰωάννου]. 

Ὧγ, 5. αν  άϑοῃ, ἴοο, ἢδ5 ψυ το ἢ 
Θα04] 7υδῖοα οὗ Ευδοῦϊι5: “6 σδῃποῖ 
Ὀσῆονα τ 1ὕσοϊκε τη ἴἢ6 τϑάϑοῃ οὗ 
ἢϊ5. Παϑ ΔΈ 0 ἰΔΥ ἴῃ ἴῃς νδηΐ οἵ βυτε Π15- 
ἰογῖοδὶ στουπηάᾶς ; 11 τνᾶϑ. τ Δ]}Υ Ἰουπάςεα 
οἡ ἐἦφοήγίπαί νἱενι5.".---ὐπέγοί,, τ848, νΟ]. 

ἘΠ. Ρ. 547. 

ᾧ 2.---"Ὁ. Ἐχέηαὶ Ευϊάεπες (ςονηπ 66). 

ΤῊΕ ΈΒΤΕΕΝ ΓΕΚΟΗ :- 
Τῆς ν6}} Κπονῃ ἀοουπγεηῖ ΚΠ ἃ5 

ΤΗΣ Μυταϊοηδη Εταρτηθηὶς," οἰδιτηηρ ἴο 
ἢανο ὕεθὴ τσὶ ὈΥ ἃ σΟΠΙδΙΏΡΟΓΔΙ οὗ 
ΡΊυ5, Οίδῆορ οὗ Κοπηδ, οδῃηοῖ Ὀ6 ἀϑϑι σι 
ἴο ἃ ἀδαία τηυσῇ Ἰαίοσ ἴῃδῃ ἴῃς ΥΘΑΓΣ 
170 ; --ἰίοσ ἴῃ6 ερ᾽θοοραία οὗ Ριυβ ἰ5 
ὙΔΙΓΟΊΞΙΥ ῥἰδοβα Α.Ὁ. 127--142, δῃὰ α.Ὁ. 
142-157 (566 ΟἸεάποι, Ζμγ σελ. ἐς 
Καπμορς, 8. 84). [Ιἴ τῇδυ ὃς τερασάδὰ ἃς ἃ 
Β.ΠΊΤΏΔΙΥ οἵ (ῃς ἀδοϊδίοη οὗ ἴῃ6 ἢ εείογη 

Δ ΊῺ πὶς “116 οὗ Οοηπείαητης᾽ (111. 33), Ὦδ 
Ὀοττονῦς ἔτοπι ἴπε Αροοαδῖγρθος ἴδε ἰάεα οἱ ἴδς 
Νεν [επιξαῖοπι (Ἀν. χχὶ. 2), Ὑ ΒΟ ἢ ψγδ8 δη- 
πουποςα διὰ προφητικῶν θεσπισμάτων. Ἰῃ ἴδῃς 
ἘΞείρς γοῤλείέεας (ὶν. 8, οἄ, ΟαἰΞξίοτά, Ρ. 187) 
νὸ τοδά : ἐτάζων γάρ ἐστι καρδίας καὶ νεφρούς 
(εν. 1. 23); δπηὰ αἷϑο (ἰὅ., ς. ἣν Ῥ. 228) : διὸ 
καὶ κατὰ τὸν ᾿Ιωάννην, αἰώνιον εὐαγγέλιον [σγ-. 
χὶν. 6] ἑορᾶται τὸ τοῦ Χριστοῦ εὐαγγέλιον. 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Οβυτοῖ ἃ5 ἴο ἴῃς Ο(δμοη, 5ῃοΥΪὮΥ αἶοΓ 
ἴδ πιά α]α οὗ ἴῃ6 βεοομὰ σδηΐζυσγ. [5 
ἰ6ΘΕΠΠΟΩΥ͂ ἴο ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΪγΡβα ἰ5 45 [ο]- 
ἰονγϑ:---- ΤῊς Ὀ]ε55εα Αροβί]ς Ῥδὺ] Ὠϊτη- 
561 [Ο]] ον ἴἢ6 οτάθσ οὗ ἢ15 ῥγεάε- 
Οαβϑογ ἡ Τοἤη, ᾿τια5 το βενθὴ ΟΠ ΣΟ 65 
ΟἿ ΟΥ̓ παΙῃθ ἴῃ [ἢϊ]5 οὐδ. . .. 
Ἐογ 7 ἢ αἷ50, ἴῃ [6 Αροοδίυρϑα, ἱπουρἢ 
ὃς τὰιηΐος ἴο ϑανθὴ Ομυτοθθβ, μονουῖῃ6- 
ἰε55 σρεαΐκζβ ἴο 4}].3 

Ιζ τὺ Ὀ6 δἀάεα ἔπαῖ, δοςοσζάϊηρ ἴο 
ἴῃϊ9 ἀοουπηοηῖ, ἴῃ6 σὨυτοῦ οὗἨ Ἐοτμαδ, ἴῃ 
ἴ)6 βεοοηά οδηΐζυτγ, ΝΜ Ώ1Σ δοοδρίηρ ἴῃς 
" Κονεϊδίίου οὗ ]οἤη," τε[ιβεα ἴο τεδά 
“1ῃ6 τενεϊαϊίοη δοσοσάϊρ ἴο Ῥεῖοσ," 3 
7 τῇς “ Μυταίοτίδηῃ ΕἸαρτηεηῖ "ἢ νγὰϑ 

πττίοη, 45 Βυηβθὴ (4παξαα, πί-λέρςπα, 
.. Ὁ. 126) σοη͵δοϊυτοά, ὈὉΥ ΗδρΕϑρρυβ 
(Ὁ. 170), δὰ ἱτηρογίδῃϊ μας ἴα δα ἀθδά 
ἴο οὐγ σὲ οὗ νι η65565, ἀηα οης οὗὨ [ἢ 
ἀουδι5 ἴο Ὀ6 οοηδιἀετεά μεῖον 15 δὶ 
85146 (566 ὃ 6, Ρ. 446)." 

Ἐνιάδηςς οὗ 8 5:17 Ὡδίαγα 15 50Ρ- 
Ὀ δὰ ὈγΥ τῆς ςοἸευταῖϊθά (οάσχ (Ἰατσο- 
τηοηΐλππ5 (Ὠ), ἃ Οατθοο- Δ] ΘΟΡΥ οὗ 
ἴῃς ΡΑυ] πε ΕΡρ βι165, ν ῃϊςἢ, ᾿πχηχεάϊδίεὶν 
δείοτε ἴδε Ερίβι]ς ἴο ἴῃς Ηδθῦτενβ, ρῖνεβ 
ἃ [Δῦπῃ οδίδίοσις οὗ ἴῃς Βοοῖκβ οἱ (ἢς 
Νεν Τοοίδιηθηῖ, δηᾶ οἵ ἴῃ6 ἡ Σ οὗ 
ἴῃεῖγ στίχοι, οΥἁ ψέγτς. ὍὟε (Πεγὰ σεαά, 
ἴδαι “7οῃπ᾽5 Ἐδνεϊδοη σοπίδίη8 1200 
γεῖβα5,᾿" “" ἸομΔ 15 γενεϊδιϊο ἴσος ἢ [1200]. 
Ἀροοτζάϊησ ἴο Ὦγτ. ῬΥεβίοοῖξ (4 δ, Ρ. 25) 
ἴδ15 οσδίδϊοσιια 18 οἵ Αἰτίοδη οτρίη, δπά 
οἴ ἀΑδουῖ ἴῃς τπϊἰγά σδηίασν (“ σετῖα βοεουΐο 
αυδτίο δηϊμαυΐογεῖα ἢ) :--- 566 4150 ἴΠ6 
νοίκρονπέπα ἴο Τιϑομδηάοσῦβ δάϊτίομ οὗ 

1 ΤὨΪϊς ἐχργοϑϑίοῃ, “" ργεάδοβξδϑοσ,᾽" 85 Ὁσείῃοσ 
8λ5 ρΡοϊηῖϊοὰ ουξ, τηδᾶης 5 ΠἸΡΙῚΥ ἴῃαὶ 51. Τοθη 
Νλ5 ἂἃῃ Αροκίῖϊς Ὀείοτγε ϑῖ, Ραυὶ :--- οἰ, Δ]. 1. 17 
(( «., ς. 86). 

. ἐ(μπὶ ἴΡ56 Ὀεδίυ5 Αροβίοϊυβ Ῥϑυ]ας, 56- 
ᾳαέξης ρτοεςεββϑοσίβ κυΐ ομδπηΐβ οτάϊ που, ποῆ- 
Ὡς ποτηϊηδίϊση ϑερίθῃι δος] ε51}5 βοσὶ ραΐϊ οτάϊῃς 
111... Ἐπ Ιομδπποβ οπίπα ἴῃ Αροοαδ)γρϑὶ, ᾿ἰςεῖ 

ἴοι Εδς]6ς9119 ξοτραΐϊ, ἰδηγθ οὐληΐθυ5 ἀϊοϊ!.᾽" 
86 (αΡ. Οτεάπεσ, 2.ς., 5.76; Κουι, Δ «,, 1. Ῥ. 

“ Οὐδῖὴ αὐἱάαπι εχ Ποβ[Γ5 Ἰερὶ ἴῃ δοο]εϑία 
δοῖπηϊ,᾽," 2ὁ., ὃ το. Μαυκγαίοσγι ποῖθβ : “ΕἘμυ56- 
δίας (ΠΣ, 25) δροςαϊγρϑὶπι Ῥεῖγὶ ἱπῖεσ ἀυθῖος 
χαυϊάεπι ἸἰΌτος τοοεδῃθεῖ, ΠοΩ ἰάθη Δ] οἰξ να] τὶ 
Ἰετεοογατῃ ἰοείαπι ᾽᾽ (α2. Εουτῃ, Δ «., Ρ. 426). 

4 τ. ᾿Ῥομαὶ ἀβοη 8 οὐ)εοίίΐοῃ ἴο [5 σορο]υ- 
δίοη ς ἴηδι “1 [ἴ μδὰ Ὀδθ ἃ ρδτὶ οὗ ἴῃς ψοσῖὶς 
οἱ Ἡερεκίρρας, Ευβεῦία5 ψου]α, ἴῃ 411 ρσοθδ- 
ὈΠΕ, μάνα ᾳυοϊεά 11." -- Οὐγίίαη δήεγαίμγω 
Ὧϊ, Ρ. 210. 

ῬΡ. 151. 
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115 Οσοάεχ (1ρϑδθ, 1852); ον ΉΟσ, 
7μΐγ. 10 λίεῖν 7:,. Ογμαφηι, ζὰ 6α,, 

ΤἼ15 τηδηυδοτρί (Ὠ), ψὨΙΟἢ 15 
ἴο Ὀ6 ἀαίδα ἴχοπι (θηΐ. νἱ., “15 οἱ ρτγεδῖ 
γαΪὰῈ ἃ5 ἃ Ἦνεβίειῃ 1685 (Βίβεκ,. 
ἐμίγοί,, ᾿ι. Ὁ. 34). 

τ. ΝΥ εβίοοιὶ μὰς Ὀσουρῆϊ ἰοσινασα ἔγοτῃ 
ἃ 511 σαι! οῦ ροτοά ονιάθησς οὗ πιυςῇ 
ψΕΙΡΕΙ. ΤΠδ Βιἰβίοιυ οὗ [6 Οὐδ Ζαΐη 
ψεγβίοη {Κμς δαϊηα), Ὦς οΌδοεγνοϑ, σδη- 
Ὠοῖ Ὀὲ (τασοα Ὀείουνε ἴῃς πὶς οὗ Τετχίυ!]- 
114ῃ. 1 ΔΟΠ ΠΠΔΏὩ 5ἤΟΝ 5 [ῃδΐ ἴῃ 1ῃ6 1,Δ11Ὲ 
{ληϑίδιίοη οὐ ἴσους τῃ6 δοσιρίαυσγαὶ 
αυοίΐδι!οηβ δ ΥῈ ἰάκοη το [ἢ6 τϑοθη- 
βίοη οὗ ἴῃ Κείως Ζαζίπα (Δίου. 72:1:., 
γῶν. Ῥ. Χ) :-π οἴδοτ νοτγάς, [6 
είς ᾿αδίμα 15 τεοορῃϊζεὰ ἴῃ ἴῃ6 ἢτγϑὶ 
αἴ Ἰἰογαῖῦιτγα οὗ ἴῃς Ομῃυτοῆ... .. 
ΤῃῈ Ὀαρίπηϊηρς οὗ Τοτί δ η5 ΠΠ ΘΤΑΤΥ 
ΔΟΙνΥ οδηποῖ ΡῈ ρῥἷδοςα ἰαΐθσ (ἢΔῈ 
γα 190 Ἀ.Ὸ.; δῃᾷ νὰ 5841} (ἢπ5 οὐ- 
ἰαΐη [νὰ σδηηοῖ Δ]ΐονν 1655 ἴῃ8Πη ἔν ΏΥ 
γΘΑΓΒ [ΟΣ 115 ΡΒ] οδίοη δηὰ βργθδα] [ἢ 6 
ἀαῖΐε Α.Ὁ. 170, ἃ5 ἴῃαὶ Ὀείοτε ψῇϊοἢ [ἢ 6 
οτβίοη τηϑδὲ να θθθὴ τηδάθ... Τεῖ- 
{ΠΠ᾿|8η ἀπᾶὰ τῃ6 ἰἰδηβιαῖοσ οὗ ᾿γϑηθθουβ 
(566 ν. 325, 2) ΓΤΕρτγοϑθηῖϊ σαβρθοῦνοῖϊγ, 
Ι Ὀεῖιανα, τἢ6 οὔρῖπαὶ Αἰποδὴ δηά 
(411[|ὸ τϑοθηβίοης οὗ ἴῃς Κίς δαΐηα᾽" 
(ἀ ὦ, Ῥ. 233). “Τῇῆε (δηοι οἵ ἴῃς οἹὰ 
1Δ]μ ΨΜεγβίοῃ σοϊποϊάεά, 1 Ὀεῖϊϊδνα, 
ἜΧΔΟΙΥ ἢ τῆς οὗὐ (ἢς Μυταίοτίδη 
Εταρτωθηῖϊ ᾽ (26. Ὁ. 234). 

ἼθοΙα 19 πὸ ἀουδῖ, οὔϑεγνος Γἴς κα 
(5. 577), ἴμαιϊ τῇς ΑΡροσαῖίγρβες νὰ5 σϑ- 
ρατάδα Ὀγ ἴῃς Μοηίδηϊςξίς (Α.Ὁ. 140) ἃ5 
τῆς ννοτὶς οὗ ἴῃ 6 ΑΡοβίὶβ Ἰοῇῃ (566 ἢ. 411, 
ποῖς 3); διὰ Τεγιυ]δη (Α.Ὁ. τ6ο--240), 
ὙΠΟ ΤΑΥ͂ Ὀ6 [ΔἸΚΘῊ 85 ἴΠΕῚΓ σεργοβθηίδίινο, 
αυοῖθϑ ΟΥ̓ 41]1π465 ἴο Δἰτηοδί δνϑσυ οἤμδρ- 
(ΕΓ οὗ ἴῃ6 ΒοΟΚ :---ο. σ. σοιῃραπηρ 9ῖ. 
Ῥαὰ] (1 Οοτ. ν. 9-12) δῃὰ 51. ]οῇῃ 
(εν. 11. 18--22), Π6 4115. [δὶ ὈοῚῃ 
ΑΡΟοβῖ165 γῆ. ΘΏ)ΟΥ “δὴ δαι4] βῇῆδσζε οἵ 
τλ6 Ηοὶν ϑριτιτ" [“ «- ααυα!ξαΐετα ϑρὶ Πτι5 
ϑαηοῦ," ,2ὲ “μάϊες, το] ;-τ-δηὰ δρδὶῃ: 
“ὙΠ Αροϑἕδ Ποῦ ἴῃ ἴῃ6 ΑΡοσδῖὶγρϑβε 
ἀδοοῦθε5 [Π6 νο-εὐρεα ονοσζὰ ρῥτοσθθά- 
ἰηρ ουἱ οὗ ἴῃς τηοι οὗ σοα "ἢ [“Νάχῃ 
εἰ Αροβίοϊιυιβϑ 7οδῆμθβ 1ὰ ΑΡοσδιυρϑὶ 
Θη56πὶ ἀδβοσιθι!: οχ οσὐσα Π δὶ ῥσγοάδυηΐθῃι, 
Ὁϊ9 δουϊιπηι," ὅο. «“4“ν. δαγε, 1. 14] ;-- 
“ς ἘΖΕΙΚΙοΙ Κηθν, δπὰ ἴῈ Αροβῖὶς 7 
57 ἴῆς Ηδανθηὶν Οἰγ" [(ο!εβίθτα οἰν!- 
ἰδῖδσιῃ εἰ ἘΖοκιοὶ πονϊῖ, οἱ Αροϑίοϊιι5 
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7οδῆπο5 νἹάϊι," ἐδ. ς. 24].- ὅ8εεὲ (ἢς 
ΒυΙηθτουῦβ οἰϊδοηβ ἴῃ Εδηβοῆ, 2ας Λε 
7:είανιεμΐ 7 εγίμίαρς, Ὁ. 5.30, ὅζα. 

ἼὙἸΠΕΘΓΟ 15 0 ἴτασοο, ἤονόνοῦ, οἵ Τοσυ]- 
ἸΙΔ μανίηρ ἢγϑι ἰδαγηθά ἴο Κῆον ΟἹ νϑ]}6 
[86 Αροσαῖγρϑος ᾿σουρῇ ἢ15 Δϑβοοι δίῃ 
ὙΠ [ῃς Μοπίδῃϊϑβίϑβ ; ἢϊ5 [Θϑ!  ΟΩΥ 15 ἴῃ 6 
ΘΕ ΠΊΟΩΥ οὗ Ὠ15 σῃυτοῖ, ““Δὴ ἸῃΠε ΠίδῃςΘ, 
ῃοΐ ἃ ἀεαυοσίοῃ " ( εβῖοοιϊ, ἢ. 232). 1, 
ἢς νυῦιῖες (429.. ἤἥασγε. ἵν. 5), “ τῃδῖι ᾿ς 
δοκηονϊεαρεαά ἴο Ὀ6 ποσὰ ἔτπις ΜΏΙΟὮ 15 
Τοσο δησιοηΐ, (παΐ τόσα δηςίθης ὨΙΟ ἢ 
15 Ἄἄνθῃ ἔτοτῃ [ἢ6 Ὀερίπηϊηρ, [ῃαἴ ἴγτοηι (ἢ 6 
Ῥοριπηηρ ΜΠΙΟΝ 15 ἔγοπι ἴῃ6 ΑΡροϑβίῖεϑβ ; 
1 Ψ1]1 ἴὼ ἰΚ6 ΤὨΔΏΠΟΙ ϑϑυγεαϊν Ὁ6 
δοκηονϊεαρεά τπαὶ ἴπαὲ ἢ45 Ὀδδη ἀεπνοὰ 
ὈΥ ττδἀϊποη ἴτοῃ ἴῃς ΑΡροβῖϊθα ψὨΙΟἢ 
ἢΔ5 Ὀδθὴ ῥγδϑοσνεὰ ἰωνιοϊαῖα ἴῃ ἴῃς 
σμυτοῆας οὗ ἴ[ῃ6 Αροϑβί!εβ." πὰ Βανίηρ 
τοίοιτοα ἴο ἴῃ6 συτοίοα ἰουηάοά Ὀγ 58. 
Ῥεῖοσ δηά 81. Ῥιυΐ, ἢς δάϑ : “ γε ᾶνθ 
αἶβο [Π6 σῃυσγοῆθ5 πυχίυγοα ὈΥ ΠΟ ἢ : ἴῸΓΣ 
ΔΙ Ποιὰ ρῇ Μαζγοίοη σα] θοῖβ 15 ΑΡΟΟΆΪγΎ 56, 
πονοτΠ6 1655 (ἢ6 δυσσαβϑίοη οὐ ὈΙ5ΠΟΡ 5, 
1 ἰταςθα ἴο 115 ϑοῦγοβ, Ὑ7}1 σαϑῖ ὁ ἴῃ6 
δυο οὗ Το." } ΑΚ ἴο ϑῖ. 7. μη 8 
ῬΟΙΘΟΊ Δ] ὨΙβίοσυ, γα ἤανε ἴη6 νν6}1- Κη 
βίδϊοιηθῃηξ :--- 
“1 γου ἃσε δ0]6 ἴο ὑστοςθδά ἴο Αϑία, 

γοὰ μανα ἘρΡἢαβαβ: 1 γοι δα ἱπ 186 
ὩΘΙΡὨΡουτηοοα οὗ [Α]γ, γοῦ ανα Ἐοχης, 
νον. ΏΘΙΟ (ῃ6 Αροβίὶς Τ]οῆη, δῆϑσγ ἢδ 
σα ἑοτίῃ τι πουῦῖ Ὠυσί ἔσοτῃ ἴῃ 6 στο 
οὗ Ὀυγηϊηρ ΟἹ], γγὰ8 Ὀδηϑηθα ἴο ἰῆς 
15].π4."32 Απᾶ Πιτῖθοσ, μανίηρ βρόκβη 
οὗ ἴῃ6 ρΡοσβθου!οι ἀμ οσ Νόσο,3 ἣδ 16}}ς 

1 “ ἩΔΒομυ5 εἴ Ἰοδηηΐβ δἰ υπηπμδ9 δος ςίδς. 
Νδηλ οἰδὶ Αροσδὶγρϑὶπη ε)ῦ5 Μαζοίοῃ σεβρυϊΐ, 
ογάο ἴδπλδη Ἐρὶϑοορογαπὶ δὰ οὐ ρίπουιῃ σοοθηϑυβ 
ἰῃ Τ᾽ οδῆποπι κἰδυὶϊῖ δυςίογεση.᾽" 

(21) “51 ροῖεςβ ἴἢ Αϑίατηῃ ἴεηάἄεσγο, μαῦδβ 
ἘΡδόβυτὰ : δὶ δυΐϊοπηῃ [14]155 δαΐδοθβ, ἢδρ6β 
Ἐοπιᾶπι, . . . υδὶ Αροβίοϊυς Ἰοδπῆδβ, ροϑβῖθδ- 
αυδῃὶ ἴῃ οἷδυμι ἱρτιοῦμῃ ἀςπηοσϑυβ. ΠῚ] Ρα 5505 
ἐ5ῖ, ἰῃ ἰπϑυϊδηι τεϊερσαίατ."--- 222 ἔν στον. ΜἴΖγ. 16. 

Εσδηδη ({.ς., Ῥ. 198) ἰ5 αἰΞξροβεὰ ἴο δοςορῖ 
{115 οἰδίειηοηὶ οἱ Τεγί 8 π. 

8. (22) “" Κορογιοτῖβ ργπεῦσα Ν᾽ σοηοῖ ἰπ ἤδης 
βοοίδιη [πὶ τηαχὶπι Κοπηδβ ΟΥΘδηΐσσ, (δο58- 
ἵἴδαπο ρἰδάϊο (εζγοςῖθθα. .. “ Τειμηρίανεσαϊ οἵ 
Τυοιηϊτἴδπυβ, Ρογίὶο Νεγοηὶς ἂς οἽσυε]ϊϊαῖς, κοὰ 
4ὺδ εἰ Βοπιο, δος οοβρίππι τεργεββὶϊ, σεϑ π18 
εἴϊαπι 4υο5 σεϊερανεσαῖ." 420ἐ.,---ς. ς. Ἡετε 
Οεμϊοσ ποῖος ἴμαῖ (ῃς ψογαβ “εἴ Ποπηο ἢ βρη ν 
τῃαῖ, ἱπ οοπιρασίβοη ἢ Νοτο (“" Ὀς]1ὰ4, 
Τουιϊἰαη παὰ «ονιέ (ξο] σε οὗ Βυπιαη!γ. Οἡ 
ἴῃς οἴμεσ βαπὰ Ναϊεβὶι: ποῖεβ οῃ 1] ρᾶββαρε : 
“ΑΙ Τεγυ ]ἕίδηυβ, μοὶ Νεγοηοπὶ αὺϊ ΡῥΓὶμλυβ 
δον ἰπ ΟὨγιϑϊίδηοσ, Του τἰδηὰπὶ αὔοαῦθσ, 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

μον ἴῃ6 ῬεσβοουΈοη οὗ Πουη Ἴδῃ ἷ ΟΔΠῚδ 
ἴο 8ηὴ δπὰ : οἡ ΨΏΙΟΝ, 85 οἴμοι ἩὙΠΙΟΙΒ 
βίαϊα, ϑῖ, Το τεϊυσγηεα ἴο ἘΡΠαϑβυ5. 

51 Ογρτίδη (Α.Ὁ. 250) ΚΠΟῪΒ πὸ ἀϊβάῃο- 
ἴοη θεΐνεει ἴπ6 σδῃοηΐοδὶ δὺς Π ΟΠ οἱ 
ἴῃ 6 (ὐοβρεἷ5 δηὰ οὗ ἴῃ 6 Αροοδίγρϑβε:- . 
“ὍΤῆδΘ 1οτὰ ἀινακοηβ υ5 ΌὉΥ ἴῃς ἱπιηρεῖ 
οὗ Ηἰ5 Οσοβρεϊ, βαγίηρ "Ηε ιμαὶ Ἰονεῖῃ 
(ΔἸΠΘΙ ΟΥ ΤΟΪΠΘΥ τηοσὰ ἴπ8η Με, ἂς; 
δηὰ “Τὸ δῖπιὶ [ἢ ονθγοοσηδίῃ Μ}}}1 ρὶγς 
ἴο 51: ὕὑροὴ Μὺυ τὩγοηθ᾽" (Μαῖίϊ. χ. 31; 
Εδν. 1}. 21).3 

Ὑιοϊοσίηυ8, ὈΙσθοΡ οὗ Ρεζΐαυ 1π Ῥδῃ- 
ΔΟηΪΔ (ὙΠῸ ϑυβεγεα ἃ5 ἃ ΤΏΔΙΙΥΥ Ὁηάεῖ 
Βιοοϊθῦδῃ, Α.Ὁ. 303), ντοίθ, ἰοννατὰς [ἢ ε 
αἶοβα οὗ ἴῃς [Ὠγά σεηζυγγ, Π15 σομητλεηΐ- 
ΔΙ οἡ ἴῃ6 ΑΡοοσδίγρϑο---ἰῃς φασ]οϑί ΠΟ 
οχίδηϊ 8 Ηδ παίυγα! Υ ραϊὰ δι ηῦοῃ ἴο 
ἴῃ Ἰεδάϊηρ ἔδοῖϊβ ἴῃ ἴῃς [16 οὗ ἴῃς αὐἴθοῖ 
οὗ τῃ6. ΒοοΪκς οἡὐ ψῃϊοἢ ἢ6 σοτητηεηϊοα; 
δηα δοοοσάϊηρὶγ (νην οα Ἐν. χ. τιῦ 
ἢδ ρῖνεβ ἴῃς Ἰηϊοπηδίοη ψῃΐϊο ἢ νὰ παῖδε 
οχροοῖ:- 

“ΤΗὴϊ5 ἢδ 5ᾶγ8, Ὀδοδιβα, ἤθη ΟΠ 
βᾶνν ἴῃ656 Πηηρ5, ἢ6 ψᾶ5 ἴῃ τῆς ἰ5ἰδηὰ οἱ 
Ῥαίδγμοβ, οοηἀδιηπαά ἰο ἴῃς τηϊμθ5 ὮΥ ἴδε 

προῖς εαἰΐςσυτη Νοτοπεῖη, ἰάδτη τεηϊανϊεϑε : «οὐ 
αἱ Βοιηΐηθ5 ον] ἃς ΙΟΡ1]} συπὶ ἱησεηίο, οἰΐο ΔὉ 
ἱποορῖο ἀεβα155ς.᾽ 

Ἡετα ἴδεγε γε νδτίουβ τεδάϊηρς ἴου ἴῃς ποτὰ 
“ἐροπῖῖο,᾽᾽ νἱΖ. ““Ῥγαειπομπχίης,᾽"--- “Ῥσο ποιηΐης,"-- 
“ὁ Ῥτροεπιοηΐίι ; ογῆσ, Ἠονανοσ, ἰ5 βυρροποὰ 
Ὀγ ἴῃς μέρος ὧν τῆς τοῦ Νέρωνος ὠμότητος οἵ ἴδε 
νεϊβίοῃ οὗ ἴμεβε πογὰς σίνεῃῃ ὈΥ Ἐπϑευῖα5 
(11. 20). ὅ86ε Ῥεΐον;, Ρ. 421. 

1 Ἡερεβίρρυβ (σξ. Ἐσιδρ, ἐδίά.) σατῖϊες θδὶ 
Του δ οτάἀοτοά καταπαῦσαι δὲ διὰ προστάγ' 
ματος τὸν κατὰ τῆς ἐκκλησίας διωγμόν, ---τοτὰς 
ΨΒΙΟΝ βθοῖ ἴο οομῆπῃ ἴδε κἰαϊοτηθηῖ ἔμπα ἴδὲ 
ςαϑϑαϊίου οὗ (ἢϊ5 ρεσβεςυςου γᾶς οοτησηδηδοὰ ὈΥ͂ 
Ῥοπιἄδῃ Ὦὶ [:---οαῖὶί 566 θδῖονν, οὐ Ὑ]ςῖοι- 
ἷπυ5, Νο. (23) ; 566 4150 ἢ. 430. 

5 “ΤυῦδΑ Εναηροὶ! 51] πος ὀχοϊίαὶ ᾿οπιίμυθ 
ἄϊςεης, “Οὐ ρΡ]ι5 ἀἰΠρὶὶ ραΐγοση,᾽ ἄς... .. 
εἰ " ᾽ποεητ ἀαῦο βεάεγε σα ρεσ [Ὠτοηυτη ταευτα᾿-- 
4. χχνὶ. 4. Οπ ΚΕδν. χχιὶ. 9 ἢς ττιῖος: “Εἰ 
ἰὴ ΑΡοοδ)γρϑὶ ἘΠΕΡ ὑξ ΠΠΆΠη: νο]οηι! δάογάγε, 
86 Τεϑίϑις εἴ ἀἰςὶῖ, “ΙΔ 6 ἢς ἔδοοσὶς, φυΐδ ςοῦ- 
δεῖνυ5,᾽ δς."--2.ὲ ϑοπο αίϊερείί, ς. 25. Αρϑΐῃ, 
οῃ (ἢ. χυϊΐ, 15: ““Ααυδβ πᾶσα Ὲ6 ρΟρυ]Ὸ5 βίρτι- 
ἤσδτα ἴῃ ἈΡοκδἰγρϑὶ ϑοτίρίασχα Τινίηδ ἀεοίδγαϊ 
ἀΐεεης, ᾶς."--- 5. ἰχἰ τ. 12. Ἑπυτχτηογαῖίηρ ἴδε 
νἷαςοβ ψἤοτε ἰἢ6 πυπιθεγ σε οοσῦις, 5. 
Ογρτίδῃ ντὶϊες : “"Εξ ἴῃ Αροοδὶυρεὶ ᾿ϑοσιῖπαβ 
τοδῃάδία κυ Ὠινίηα εἰ ῥγροςερῖα (οἰεσῦλ δὰ 
ϑερίετῃ Ἐςο]εβῖας οἴ εογυτ Απρο]ὶς φοσἱ." -- 
7δ.ν ς. 11. 

8 ΤὮς φοϊηπηοπίατΥ οἵ Νὶςϊοτγίπυς, ἃς ἰς ψεῖ 
Κη, μ85 Ὀδοη ἰη(ετροϊαιοα ἴο ἃ οοῃοίϊἀεταδὶς 
οχῖεπί; πὶ [πο 5 ὩῸ γοᾶβοῦι νυ πδῖουοσ ἴοσ ῃοὶ 
δοςερίϊηρ ἴῃ 6 Ῥαββᾶρεβ βεῖς αποῖϊςα ἃς ρεπεΐπα. 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

Οϑασ Ποιηϊῦδῃη, ὙὩΤΏΉΘΓΟ, δοσογαϊ ΡΥ, 
6 Ὀεμεϊά τ[μ6 Αροσαῖνρβθ. Απὰ ψ ἤθη 
ΠΟΥ͂, Δἢ Οἰάοσ ἵδη, ἢ6 βι ρροββὰ δῖ Π6, 
ὈΥ τεάβοη οἵ ἢϊ5 βιβοσγιηρ (0), σουἹὰ τὸ- 

, ΟΕΙΥΘ ἢ15 Γ608}}----οτα δη Ὀεηρ Ρυῖζ ἴο 
ἀοϑίῃ, 411 ἢϊ5 [Πομλ14}᾽5] Ἰυἀ]ς 14] 5εῃ- 
ἴθηῆςος ΨΟΥῈ σδησο! θα, Απά 7οῆηῃ, 
Τοϊεαθεὰ ἔτοα ἴῃῇ6 τσηΐϊηθθ, δἴϊογναγαβ 
βαπάεὰ ἄονη 45 ἔοϊονν5 [ἢ15 βαῖηθ Αρο- 
ολίγρβα ψὮοθ ἢ6 δα τεοοινεά ἔτοτὴ 
σοὐ; λ 

Απά, ἀρϑΐῃ, σοτησηθηςτηρ οὐ Ἐδν, ΧΥΊΪ. 
9, 10:- 

“ΤῸ 5 Ρσόρεσ ἴμδὶ τῃ6 πη 5ῃου]ά Ὀς 
υηἀεοτβιοοα δἱ γῇ ἢ [ἢ6 τψττθη ΑΡροσδ- 
ἶγρθβα ννγὰβ ρυΐ ἰοσίῃ : 5'ῆοε Πογμιδῃ 
Μὰ ἴδῃ (φϑασ : Ὀθϊ Ὀεσίοτε ἢϊηλ ἴΠΘΓ6 
δὰ ὈδΘΩ 15 Ὀτοίμεν Τιῖι5, δηὰ Ν᾽ εβρά- 
δίδῃ, Οἷἢο, Μη] 15, αηὰ α]ρα. ὙΠαβ6 
ἅτε ἴῃς “γε᾽ νῇο πᾶν “,αὔζμ. “ 724 
πὸ ἐς, ὑμάθσ ποῖ ἴΠ6 ΑΡοσδίγρβ6 ννᾶ5 
ἩΓ 6, πδιηοὶν Ὠοηλῖδη. “ 724 οὐδε 
[ν}0] ἐς ποῦ γεί εὐγεξ,, ταβδῃ8 Νεγνα: “σμαά 
τυήεπ ἀκ εργεείλ, ἦς ιωμδζ σοί α ΠΝ 
τυλέο ἴογυ Ὧδ ἢάς5 ποὺ οΤοτηρ]εϊεα τῆς 
ϑρᾶ(6 οὗ ἴγγὸ γοϑαγβ." 5 
ΤῊΝ ἰαῖῖοσ ραβϑαρα ἢδ5 πη δ} 6 5{}Υ κὰρ- 

ξεδιδα τῃ6 ται δ] 151 ς Ἔχροϑβιίου οὗ [Π6 
ΑΡροσοδῖγρϑθ ὅὃ66 ἴῃς ποῖθ οὐ Εδν. χνἹ]. 
10. 

Ὑιςοϊοσιηι5 οἰβαῃοσα, ἤδη γοίοστίηρ ἴο 
ἴῃς πηρητίοη οὗ (ἢς {νεηϊγ-ουΣ ΕἸάοτβ 
(εν, ἵν. 4), ἴἢυς παπιὸ5 ἴῃ6 δυΐπογ: 
ἜΓΠΟΥ ᾶγ6 οδ δα ΕἸάοτς ἰμὰ ἴῃ6 Αροοδᾶ- 
ἶγρβαὲ οὔ {6 Αροβίία απὰ Ἐνδῃρε βὶ 
Τοβη" [“Οὐοβ ἴῃ Αροσαϊυρϑὶ Π᾽οδμηὶβ 
ἈΡροβίο!! οἱ Ενδηρε δία ϑϑηίοσοϑ νοοδῖ," 
ἃς.].---ε δ αῤγιὰ Μπά, ἢ ας, Ρ. σα: 
5866 ἴσο Ἐουί, ὦ. ἐ,, 111. Ρ. 455, ὅζο,, ἴο τ 

1 (23) “Ηος ἀϊοῖϊξ, ρτορίοτθα αυοὰ ηυδηδο 
ΟΕΏΠΟς υἱάϊϊ, ογδαῖ ἴῃ ἰηϑυΐα Ῥαιπηοβ ἴῃ 
Ο ἀδιηπαίυθ ἃ 1γοτηϊἰδηο (εϑαστο. [Ιὶ 

εἴρὸ νι ΑΡοσλϊ ρθη. Εἰ οὔὐπὶ ͵8πὶ 5εηΐου 
Ῥυΐλγεὶ 56 ῬῸῚ ρδϑβϑίοποτη δοσερίυγιπι σεοερ- 
ὕόπεπι, ---ἰ τεγίεοϊο Ποτη τἴ8πηο οσπηΐα ἡ οἷδ 6}115 
δοΪαία ξκυπῖ, Εἰ ]οδππεβ ἀς τηεῖα}]οὸ ἀϊπιίβϑυβ, 
δις μοβῖεα τγδαϊάϊ ἤδης δαηάστ αυδπὶ δοσαροσζαῖ 
ἃ Ὠεο Αροςα)γρϑίῃ " (α. Οα]]δπα., 2:6 ,, αν. 
ἵν, 590). (ἢ, Ρ. 4165, ποῖς Ὁ, Νο. (15). 

(24) ““1ηἰε]]Πἐρὶ οροτῖεξ ἰθαρυβ αυο 5οτρία 
Ἀροςδιυρϑὶς εὐϊία εξῖ : ασποηίδηι ἴπης ογαὶ Οϑεθαγ 

᾿ἰἰαπυς ; δῖ ἱἰΠἰπυτὰ δυΐετα ἔπογαὶ Τιῖυς 
ἔταῖεσ 1}1ὰ5, εἴ Υεϑραοίαπας, Οἵμο, Ψ 6 }] 115. οἱ 
Οα]ρα. [ςἰὶ βυπῖ φωίσιφιέ, φαΐ ερρλίεγεεέ, ζύπες 
ἐχείαί, σὰ Ὁ αυὸ Ξςπρίᾶ ε5ἰ ΑΡοοδιίγρϑβὶβ, Πουιὶ- 
ἴδηὺς βο]οεῖ, δ: ποράμηε σέρμῖΐ, Νεγνδτη 
ἀϊεῖϊξ : εἰ οενε πυερεγίί, ὀγευΐ ἐδνιβονό ἐγή!, ὈϊδΏ- 
ἀϊτΩ ΘὨΐσα ὩΟΏ ἱτηρ] ονϊὶ ̓ ᾽ (͵6.,) Ρ. 61). 
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[Π6 Ὡυτηθτοις σαίδγεησθς ἰο ἴῃ6 ΑΡροοδ- 
Ιγρβ8 ἴῃ [Π]5 54π)6 (γεδίϊ56, 
Ἰοὰ Ῥια (ϑῤέεϊέκρέμηε δοίδερεξρό, 

γΟ]. 1.) τγου α δϑϑῖρῃ ἴο Α.Ὁ. 220--250 Δἢ 
Αἰποδῃ Ὀίβῃορ, (οπιπιοάίδηιϊς, οὗ ῃοῃ 
ΤΩΘΠΠΟΙ 15 ἢτϑὲ παρ ὈΥ δηηδαϊυς οἱ 
ΜδΥ5611165, 4.0. 495 (α. Ἡϊδτγοη., Οῥ. 
11. 949). [ἢ ἃ ψοσὶς ὈὉγῪ (οτηπιοάϊδηι5 
Θητεὰ “7 ηγμεδοπες αὐν. Οϑρίἑηε 
2,εος "} (αὐ. Οαϊϊαπά., ἴ. 111. Ρ. 621), 85 
61} ἃ5 1 15 “ Οαγριοι “οίορείοιηι," 
ἢτϑὶ Ρα ]Ἰ5ηδα Ὀγ Πότ Ριῖτα ((. ἐ,, Ρ. 20), 
[ῃ6 ΑΡοσΔ γρϑε 15 γα υ ΘΏΕΥ τείοσγαα ἴο, 
δηὰ Νάῖο 15 ἴδίκθῃ ἴο Ὀ6 Απιςοῆτιθι, ΤῊΣ 
Τοίοσοηςθϑ, Πού νου, ἴῃ [ἢ 15 1 6 Γ ἰγοδί!56, 
ἴο ἴῃς σδρίιγα οὗ ομῃς ὉΥ ἴῃε σοί, 
ΤΟΠΘΙ 1ἴ ΠΟΟΘΒΘΑΙΎ ἴο ρΐαςα ἴῃ ἀδῖα οὔ ἴῃ 6 
ὙΠῸ δου ἴῃς γϑαῦ 41ο.2 ΤὨδΕ νά]ιδ οὗ 
(ηϊς Οοιητηοάϊδηιϊ5, [Ποσοίοσγο, 5 ἃ 0.655 
15 Ἰῃσομϑβιἀθγδθϊα ; 1 γα Ἔχοθρὶ [ἢ15 δα ν 
(νῃδΐθνεσ Ὀ6 ἴῃ6 ἀδῖ6) Ιἀδηςδβοδίίοι οὗ 
Νεῖο ψ ἢ ΑΔΕΟ τσ. 

Ι,Δοϊδητυς (Α.Ὁ. 220) φιοῖοβ ἢ0 Βοοϊς 
οὔ ἴ6 Νεὲν Ταεβίδπιθηϊς ὈΥ παᾶπιθ, ΨΣ ἢ 
(Ὡς ἀχοερίοῃ οἵ δῖ. Το 5 Οσοβρεὶ δηή 
[μ6 Αροοδῖγρβθ Ἐωξ. : “.Α5] ὁ ἴθδοῇ 65 
ἴῃ ἴῃς Ἐδνεϊας οι " [“ 5ἰσαΐ ἀοςεῖ Τ᾿ οδ μη 65 
ἴῃ Ἐδνεϊδαοηβ.᾽],- - 2. 42. 
ΤᾺ ονϊάσηος οὗ 51, ΗΠ ατγ οὗ Ῥοϊςτοῦβ 

(1.268), οὗ 8ὲ:. Ὀιάγτηυς (Τ 394), οἵ 51. 
Ατῦτγοβα (ὖ 207), δῃά οἵ 51. Αυρυβίης 
(ἴ 430) 15 ἴο (ῃ6 541η6 οῇβοοϊ :--ὁἰ ΤῊΘ 
ΑΡοσΔΎΡβα ἰ5 ἴῃ σϑῆυηθ σΟΙΏΡΟΒΙ ΟΣ 
οὗ [ῆ6. Αροβίϊς δῃὰ Ἐνδηρθ δὶ 81, Τομη. 
Ὁσ. 5. ᾿υανιάβοῃ ᾿υ5Ὲ}Υ οὔβετναβ : “ ΤΠ6 
Ἠϊδίοσιοδὶ ἰσδαϊομ τγοϊδῖνο ἴο ἴῃς Αροοᾶ- 

1 “Τῃ βΞερίοπι δῃηπὲβ ἰγοσοῦϊτ υηάίαυςα ἴεγτζα, 
ϑεὰ τηράϊυπ) ἴδρυ5 Ηε]ϊας, τηθϊυτι ΝΈΤΟ 

ἰοη Ὀϊ, 
Τυης ΒαΑγοη τιεγεϊσίχ ἱποϊηοίαςια ἔλν 18, 
1πάς δὰ 7εγιβαίετη ρεγρεῖ, νἱοῖοταας [αἰπὺ 
Ταυης ἀϊςεῖ : Ερο 5υπι ( γϑἴι15 461 βοπροῦ 

οσβϑῖ β.᾽" 
(ϑες σαϊ!!άπά., 2 ε. Ὁ. 635, νν. 620-625). 

ΤΟ ννογὰ “1, δἰϊηυς "ἢ τείετβ ἴο ἴῃ 6 1ηϊογργεῖδ- 
του σίνεῃ ὉΥ Ιγεηϑεὺϑ (ν. 25) οἵ ἴδ Ὠυτλδετ 666, 
Βεν. χίϊὶ, 18. Ὁ 

5 Ἐπ. Ηε (δυς τείετβ ἴο Ἐδν. ἴχ. 11 ; χὶ. 13; 
χνὶϊ, το, 11: 
..... “Οοιιῖς ᾿πγατιρεητὈι9 ΔΉ 6 τα, 
εχ Αροϊοῦ οτῖΐ συτὰ ἱρ5ῖ5. . . . . 
Ῥεχρὶῖ δά Ἐοιιδηὶ.. .. 
ΞΡ ἐν ἰηΐεγδα δ 'ρ50 ἴδερογε Ογγαβ,. . . . 
Ἐχ ᾿ἰηΐετο τεάϊ, φαὶ ἰπογαῖ τεσῆο ῥσρεγερίας, 
Ετ ἀϊὰ Ξεγναῖυβ, στὰ Ὀτίϑιηο σΟΓΡΟΓΘ Ὡοῖι5, 
Πιοίταυς πο δυΐετι ΝΟΓΟΏΘΙΙ 6556 γεϊιϑί 1. . ὁ. 
.... ΒἈεοοϊπηδ ρδγ5 σογσυϊξ υγδ]5 
Εἰ ρεγεαηῖ ἰδὲ Βοπιῖῃεβ βερίετα ταὶ] ῥ᾽ απ." 

Ρ. 43, νυ. 803-853.) 
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Ιγρβε 566 π5 ἴο ἤανα Ὀδδὴ Ἰηἰειτυρίθα ὈΥ͂ 
ἀοοίτιηα] νον δίοῃθ; ““αὰ ῃο Μου- 
ἰδ 15πὶ ΟΥ ΜΙ] ΔΙ Δη5ηὶ ἀρρεαζε, νν6 
βῃοιυ ἃ ἤανα Ὠοασὰ οὗ 0 νοῖςβ σαϊβθά 
δραϊηϑδὶ ἤ οἤ 5. δι Πουβἢρ." (7 πίγοί, 10 
ἐἦε δίμάγ οὗ “ἦε δι 7., τ868, νοὶ. 1. Ρ. 
310.) 

ἙΤΟΠῚ ΘΥΘΙῪ αυαγίοσ, ᾿μἀδεά, (6 ἴδ511- 
ΤΏΟΩΥ οὗ ἴῃς ΘαΙΥ 1,.Δίη δίμεῖβ ἴο ἴῃς 
Αροϑίοϊις δυϊμουν οὗ [6 ΑΡροσδῖυρβα 
5 ἀδοϊάοεἃ δηὰ υῃδῃϊπηοι5,---ἰ ΘΕ ΓΟΏΥ͂ 
ὙΏΙΟΊ ΤΥ Ὀ6 5ιιηγηιθα ἀρ ἴῃ ἴῃ6 ἕο! ]ον- 
ἴηρ᾽ βΒἰαιοπχεηῖβ οὗ 5... 7 εσοόσὴς (4.0. 330- 
20) :--- 
“Αηή γεῖ Τοῇη, ομδ οὗ ἴῃς Ὀ15Ο 065, 

ὙΠΟ 15 5814 ἴο βανθ ὕδθὴ ἴῃθ γοιυηραϑί 
δΔιηοηρ [6 ΑΡροϑβιίϊες, δηὰ ψβοτ [86 αΣ ἢ 
οὗ Ο σίϑι μδὰ ουπμὰ ἃ νἱγρίῃ, τετηδὶηθδα 
ἃ Υἱγρίη. . ... Βυῖ [μαῖϊ ψὰ ΠΔΥ ΚΠΟΥ 
τι Ομ νὰβ ἴπδ ἃ ὈΟΥ͂, ἴΠ6 δος] εβἰ45- 
[ἰο4] ιβίοτιθβ πιοδῖ οἰ θαυ Ἰηίοσπὶ 0.5 
τὶ ἢ6 ᾿νε πη1}}} (Π6 τεῖρῃ οἱ Ττ.δ)δῃ, 
(Παϊ 15, ἴῃαὶ ἴ[ῃ6 Ῥτγορθεῖ [611 δϑδθβρ ἰῇ 
ἴῃς 5ἰχίγ-εἰσῃῖῃ γοαγ δογ τῆς [ογά᾿ 5 
Ῥαβϑβίου ; ἴοσ ἴῃ τῇς Ιδἰαηὰ οὐ Ῥαδίῃιηοβ, 
ἴῃ γῇ οἢ μῈ μα Ὀδθὴ Ὀδηῃϊϑῃδα ἴοσ ἴῃς 
[οϑ[ Δ ΟῊΥ οὗ ἴπ6 1, οτά, ὈὉγ ἴ(Π6 ΕἸΏΡΘΓΙΟΥ 
Βοοιηϊαη, ἢ6 Ὀ6Π6]α 6 Αροσαΐϊγρϑβα 
σοπίδιηηρ [86 ἸΔδΏ16 Πλγϑίθυθβ οὗ [αἴ ΓΘ 
τπϊηρ5." ἃ 

ΑΠα ΠΊΟΤΕ ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ 5111} :---- 
“Τῃ (ἢς ουτίαδητῃ γεαγ, νυν μεη οτὴΐς- 

[ἰῖὰὴ διττὰ ὕρ ἃ “δεσοηα ρεδγβϑεουῦθοι 
δῆεσ Νέεῖο, []ομη], Ὀδηϊθῃθεά ἴοὸ ἴδε 
Ἰϑἰδηα οὗ Ῥαϊΐπγοβ, νγοῖς [ῃ6 Αροσαῖϊγρβο 
ΜΏΙΟῊ Τυβιη Μασίυσ δηᾶ ᾿σοῆρουβ 1ηῖ6Γ- 
Ρρσεῖ. Βυϊ ψῆδη Ποιλδη ψγὰ8 ρυϊ ἴο 
ἀφαῖῃ, δηὰ ἢϊ5 αοῖβ Εσα σεϑοϊη θα ὉΥ 
[6 ϑοηδίθ οἡ δοοουηΐ οὗ (ΠΕῚΓ ἴοο στϑδῖ 
οὐθε]γ, υπάσγ ἴῃς χεῖρτι οὗ Νεγνα []0}η] 
τειυσηθα ἴο ΕΡἤδϑυβ, δηα δυϊάϊηρ [ἢ σα 
ὉΠῚ1 (ἢ6 χεῖγρῃ οὗ Τσαΐδη, ἢς ἰουπαοα 
δηᾶ ρονετηδά 4}} (Π6 σλυτοθες οὗ Αϑία ; 
δηὰ ἀγίηρ ἴῃ ἴῃς οἰχίγ- εἰ ρ ἢ ὙΘΑΣ δἰῖοσ 

Δ (26) “Εἰ ἰδῶδηῃ Ἰοδῆηδβ υπυ5 ΟΣ Ὀ ςο ρα] 18, 
4υἱ ταϊηϊπηυθ ἰγαάϊτασ [υ͵55ς5 ἰηῖες ΑΡροςίοϊοβ, οἱ 
ᾳυοηὶ δες ΓΟ τβιὶ υἱγρίηοπχ ταρογεγαῖ, Υἷγροὸ 
Ῥεγπιδηβὶῖ.... Ὁ δυΐεπι βοϊδιγυ5 οδηπθηὶ 
ἴυης {υ͵556 ῬυοΓατα, τη ϊεϑιἰσϑίης ἀοοςηΐ Επ- 
ς]εϑἰαςίίοςς ἢ Ξςίοτιβ, φυοὰ υϑαὰὺς δὰ Ττα)απὶ 

- γιχεσῖ ἱπηρογίαπι, ἰὰ οπῖ, ροϑὶ ῥαϑοίομεηι Ποηίηὶ 
βεχαρεβίπιο οοίανο δῇπο ἀοιτηϊες. ... Ῥγο- 
Βοία ; νἱάϊξ εὐἰαὶ ἴῃ Ῥαϊδσαος ἰῃβιϊα, ἰῇ αὐ 

πιεπὶ ἃ Ποηγιίδηο ῥχίποῖρε οὐ οιαίηὶ πιᾶγ- 
ἐγτίυαπι τεϊεραῖυβ, Αροοδί γρϑίη, ἱπβηϊ ζαΐϊα- 
ΤΟΓΌΩΣ τηγϑίεγία οοητηεηίειη,᾽" ---ἰ ἄν. )7ουΐμίαπ., 
ἱ. 26, ἴ, 1;. Ρ. 280. 
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τῆς Τιοτάἶβ Ῥαββθίοῃ Ὄχῃδυβίθὰ Ὧγ οἱ 
δε, ἢ 15 θυ οα ὩΘΑΓ [ἢ6 54πη6 οἱἴγ." ἢ 

Αμπά ἢ 5, 51. Τ ἐγοτς, ΏΟ56 ΓΟϑθδσο 65 
ἃ5 ἴο ἴῃ τοχί οὗ ϑογιρίυζο, δηᾷ ἰδδουτῖβ 
Ἰὴ οοΙτεοίηρ 115 Ὀδηβίδου ῃδὰ Ὀδέη 
υηἀογίαϊθη δἱ ἴῃ6 ἄἀδϑῖσα οὗ Ρορὲ Ὠδ- 
ΤΛΔ5115,-- ΒΡ Κ5 ἴοσγ (6 ψῇοΪς Υ βίοτὰ 
ΟὨυσοὴ ; δηὰ ἢὶα σομο]υβίοη 845 ἴο ἰδς 
ἈΡοσδΑΪγρθ6 18 ϑυρροσίθα ὈΥ̓ ἴῃ6 ἱπᾶρ- 
Ραηάθηϊ ἰοϑι ποηγ οὗ 81. Αὐυρυκίηε. 
Ὑ ΏΘΓΟνΟΣ 1, 8 βδροόΐθῃ, τῇς δι- 
(δον οὗ ἴῃς Αροσαίγρβε ννὰβ σεοορ- 
ὨϊΖοά, 

ὃ 4. Ζ4ε ζαηοη οὗ “δε Λίσιυ 7ενίαηιθηΐ. 

Ὕεη νὰ γῥεοςθδὰ .ο σουδίηθ ἰδ6 
ἐχίθσηδὶ ονϊάξῃος τνῆϊοῇ 4]1 ρατίς οἵ ἴῃς 
ΡΠ ἶνς Οἤῃυσοῦ ἤᾶνα σοπιτιυϊεὰ ἰο 
186 ΑΡοσδ υρϑ6, 1 15 ἴο θ6 Ῥοτηθδ ἱπ τϊηὰ 
[Παϊ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 οἂδ6 οὗ ἴῃς οἴδοσ 5. Πρ’ 
ἴυγαϑ5, (η6. ἕαςϊ οὗ ἴῃς δοσερίδηοσε οἵ ΔΗΥ͂ 
Βοοϊκ οὗ ἰῃῆς Νεν Τεβίδεηθηϊ 45 σδΠ η οΔὶ 
ἷδ ἴο Ὡς ἀειετπγλιηδα σαῖμοσ ὉΥ ἴῃ6 οοη- 
ΦΟΘΗΙς [ΘΘ ΕἸ ΠΊΟΩΥ οὗ αἐεγεηϊ ᾿ τ [οΓ5 ἴ0 
115 δυϊῃουβηϊρ, δηᾶ ἀϊνιηθ ομαγδοίοσ,- 
δηᾷ ἰἢς σοῃβοασθδηί ἀββθηΐ ἴο Ὀοἢ οἵ [6 
ψἢο]ς ΟΠ βἰίδη ΟΟΙΏΤΩΠΠΠΥ,---ἰἤδῃ ΟΥ̓ 
ΔῺΥ ἴοσηλα] ἀεδοϊδίοῃ οὗ ἴῃς Ουτγοῦ οἡ ἰδὲ 
δι ]οοῖ. ὙΠα ΑΡοοδίγρβο, τ 45 Ὀέδῃ 
Αἰγεδαν ροϊηϊςα ουΐ, ἰΒ σοῃίδι δά ἰῃ (δε 
“ Μυταίοσιλὴ Βεαρτηδηῖ," δηὰ ἴῃ ἴῃς Ὑ εῖ- 
δίοῃ Κπονῃ 88 ἴῃ “ Κείμς 7 αὐα,," 85 μεὶϊ 
85 ἴῃ ἴΠ6 οαἰδίοριο ᾿Ἰηϑογι θα τὴ ἴῃ (οάεχ 
ΟἸασγοπηοπίλημβι (566 ἀθονςδ, Ὁ. 421). δΥὲ 
Βᾶνα 4150 5βθϑὴ ἴπαΐ ἴῃς «ονίάοσπος οἵ 5. 
ἘΡὨγθη ϑγγιβ, ΠΟ τεαρσοβοηῖβ Αϑιᾶ 
Μίποσ 1 ἴῃ6 ἰουσί ἢ! σοηξυτυ, σοππηίει- 
Ὀαϊδηοθθ ΔΗ͂ υηΐανουσαθϊα ἰηίεγεηος 

(26) ““Ουατίοἀεοίτηο δππο βεοιπάδλπι ροβὶ 
Νετόμεῖι ρεγϑεοιολετῃ τηονεηῖς Πρ οι ἴ8η0, ἢ 
Ῥαΐχωηος ἰῳϑυΐδπὶ τσεϊεραῖυς [[οὁδῆπε5] 5οτιρϑιΐ 
ΔΡοοδΙυρϑὶδ χυλπι ἰηϊετρτείδϊυν Γυκιϊηυ5 ΜΑΙΓ 
εἰ Ιτερδορι5. [πιοσίεοῖο δυΐεωι ᾿οιρϊδπο εἴ 
δος εις ΟἹ» ᾿ἰπιίδπι οτυάεἰλἰδίεπι ἃ ϑεπδῖα 
ταβοϊβοὶς, δ} Νόγνα ῥγϊποὶρε στοάς Ἐρδεϑυπι, 
ἰθίᾳμε ἀϑᾳὰς δά Ττγα)δηυτα ρῥγίποῖρεπὶ ρεγβενε- 
85, ἰοϊδλε Αδίφε ἰυπάανὶτ τεχίζαυς ἐοοϊεβιᾶ5, εἰ 
οομέδοϊυβ δεπὶο βεχαρεβίῃο οοῖδνο ροβὶ ὩΣ 
βίοηθιῃ Ποπιλίῃὶ δηηο τποσγίυυς, υχῖα εδηαεπι 
σῦεπι βερυ[τυ5 ἀν αρειρ ει ἐς ΤΣ ας. 4. ες 

..422-3, Νο. (22), πὰ Νο. (22). 
ΡΗ ΠᾺ ὀλιεοίοοιι (Ομ ἐἀς ὕαμοημ, 3τὰ εὰ., 
Ρ. 423) ποῖεβ ἴμαἱ ϑι:. Αὐρτυοίίης “ 41|10Ὧε5 ΟἹΪΥ 
Οὔοδ, 8ἃ5 [ΔΓ ἃ5 1 κπον, ἴο ἴμε ἀουδῖς δδουΐ ἴῃς 
Αροσαῖγρϑβε᾽" :--- Ετ΄᾿ 5ἰ ἐογῖς ἴὰ αὶ ἰδία [Ρ εἰδ 
δὶ1] Ξδαρίβ ἤδῆς βοσρίυγαμι [Αρος. χί. 3:12] ὕοὰ 
Δοςορίβιὶ ; δὰϊ δὶ δοςὶρὶ5 Ἷοῃίεπιῃιβ . . . “ 
(.52γ»ὲ. 209). 
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ἤἄοῖὰ ἴδ αὔϑβοηςς οὗ τῇς Βοοκ ἔγοσω ἴῃς 
Ῥεβομεῖο, ΥΥα πᾶνο [ἰκονν 156 δε ἴῃαΐ δὲ 
ΑἸεχαηάπδ, Οπσεη, αἴ ἴῃς Ὀεριπηῖηρ οὗ 
ἴῃς (τὰ σοηΐυγγ, ννὰ5 ἱφιόσαηΐῖ οὗ ΔΩΥ͂ 
υεπίίοη οΥ ἀουδὶ ταϊβθά, θείοσο ἢϊ5 ἘΓΏ, 
ἃ5 ἴο ἴπ6 ΑΡοσδῖγρϑα ; δηά, δἴϊεσ ἀουδίβ 
δὰ θδεη σαϊϑοὰ ἀυσίὴρ ἴἢ6 σουγϑα οὗ ἴῃ 6 
σΕμίαΣΥ (566 6 ]ο 7), 6 ᾶἃσὲ πονεσίῃ6]655 
δίνθη 1η ἴῃς Διηοῦβ οδίδίοσιια 5εῖ ἰοσι ἢ 
Ὀγ 58.. Αἰμαηδϑῖιβ (ἢ 373), (6 δηοῖθηὶ 
Οδλθου οὗ ἴμε Αἰοχαπάσιης σῃυτοῃ. [Ιἢ 
ἴῃς δυϊποχιίαῖινα ἀοαμτηθηΐ Κηον 845 ἢΠῚ5 
Τεία ῤίτη (Οῤῥ,,ἴ, ᾿. Ρ. 767, εα, Βεη.), 
ἴο ἢ]5 Θηι πο σδίίοη οὗ ἴἢ6 ἔουσ (ο5ρ6]5, 
ἴ(ς Αοῖς, ἑουτίεθη Ῥδυΐ πο, δηὰ βονθῃ 
Οδίβοϊις ἘΡί 5165, Αἰμαπαθυ δαάϑ: 
“Αηά, ἀραΐη, ἴῃ6 Αροσδίγρϑβε οἵ ]οἤῃ. 
ΤΠεβ6 ἂζύα ἴῃ6 ἰουμίαϊηβ οἱ Ξ5αϊναϊίοῃ ἢ 
[καὶ πάλιν Ἰωάννου ἀποκάλυψις" ταῦτα πηγαὶ 
τοῦ σωτηρίου." 

{{τ| Ὀὲ οὐ]οοῖοὰ (παὶ (6 Ξογηοά οὗ 
Ιδοάϊοθα (γα 350) ἀοθθ ποῖ ἱποϊυα 
ἴδε Αροσαϊγρϑα ἰὴ 115 οδίδίοσιιας οὗ [Π6 
ΒοοῖΞς οὗ τῃ6 ΟΪὰ δηὰ Νοὸνν 1 ϑιδηθηῖβ, 
ἴῃ6 ΤΟΡΙΥ 15 ονίουβ,--ανε ψογῈ [18 
οδιαϊοσας δυϊζηεηῖος,----ἰηδῖ ἴλοσ6 Βοοῖκ8 
ΟὨΪΥ ἂτὲ ἔδεσε 8εῖ ἰοσἢ ψὨ]ΟΝ οσα 2 ὁ- 
ἰίν γτεαδ αὐτὰς ἰνίηθ οσϑῃ!ρ [ὅσα 

1 81. Αἰδβδπαβὶαβ τερεαϊς]ν αὐοίε5 ἴῃς Αρο- 
ΟΔἶγρθο :--ειρ. καὶ ἐν ἀποκαλύψει τάδε λέγει, 
ὁ ὧν καὶ ὃ ἦν, καὶ ὁ ἐρχόμενος (ςἢ. ἱ. 8).--- Ογαί. 
ἷ, ς. Αγίαρε., ἴ. 11, ἴ, 1. Ὁ. 327; οἷ, 42ό., ἷν. 28, 
Ῥ.- σοῦ; 439. ἰϊ. σαὶ .5.7., ο. 2, Ὁ. 547. 

2 (δῆοῃ 60, ἰπ ἴῃς ῥὑππίεα εὐἀϊιοης οὗ [ἴῃς 
οὔὔοης οὗ τ[1π|5 (ουῃς!ϊ], ςοῃβ|5ῖ5 οὗ ἃ οδίαϊοσυς 
οἵ ὩρΑΣΪΥ 411 ἴ(ῃε Βοοκβ οὗ δεῇρίατο. (δποη 
50 (οτος ἴῃ6 ρυῦ]ς τεδαΐϊπρ ἴθ σπυτοΐῆος οὗ 
“ ρβαϊτης οοστηροβεὰ ῬγΥ φῬῆναϊς ρθγβοῃϑ οἵ. οὗ ππ- 
ΟΔΠΟΠΙΟΔΙ ῬοοκθΘ. 16 ςδηοηίοδὶ Βοοῖΐκ5. ΟὨΪΥ 
οὗ ἰὸς ΟΙΪά «πὰ Νεν Τεβίαπιεηϊβ δῖ ἴο ὃς 
τελὰ.᾽" ὙΏεΙς ἃσὲ νΟΙῪ οορεηΐ ΓΕΟΆΒΟΏΒ ἴῸσ Ὀε- 
Ἰετίον (δὲ (ἴῃς οαἰαίορυς οὗἠἨ οδῆοη 60 γᾶς 
ΞΟ ΘΕΟΌΘΠΕΥ δὐάοά, ὈΥ δῇ Ὁκπονγῃ Ὠδηά, 85 
ἴδε παίυγαὶ βεαυςὶ οὗ σδῆοη 59. ΤὨΪϊ 5 οδἰδίοσιις 
ἀοεβ ποὶ ἃ ἴῃ ἴῃ6 εαὺγ Οσοοκ Μ55. Τῆς 
ἐά τὸ εὐ είοις πο ἢ Τσοηίδίη ἰΐ ἅτ ὑὈαβροά, ἃ5 

, Ν εεϊοοῖί ροϊῃηϊβ ουἵ, ου Μ9595., νἱτ ςοπὶ- 
τισηϊδλίοσσ᾽ 59 8, ποῖ δα] οΥ [ἤδη ἴῃς Ἰαιογ ραγὶ 
οἵ δῃϊ. χιϊ. ; 81 ἴἢ6 δαΣ] 5 Μ5. ἩΒϊοὶ σίνος 
ἴῃς τηοῖς ἴοχῖ, δηὰ νυν οἢ ἰ5 ἀδίεα δατὶγ ἰῃ (οηϊ, 
χί,, στοτ5 [Ὡς σδῆου. ΤΏ δνϊάδηςς οὗ 1π6 1, ατίη 
Ὑσιξίου οὗ ἴῃ 1 δοάΐσεδῃ οδῶουβ ἰ5 «ὩΘΑΓΪΥ 
Ὀαϊδηςεὰ ; Ὀθπὶ [πες ϑγῆδς Μ595., ἰὼ (ἣς Βπ 5} 
Μυφευσ, οὐ (εηϊ, νἱ. οἵ Υἱὶ., οοπίαϊῃ σαποῦ 
9, πὶ υυνἡϊμουῖϊ ΔΩΥ οδἰδίοσυς δαάροὰ :----’ Οἡ 
ἴῃς ὙΠΟ]ς,᾽ ντῖος Ὁσ, δβίοοῖς, ““ἰϊ σδρηοὶ 
ὉὈε ἀουδιεὰ ταὶ εχίογηδὶ ενϊάεηςα 5 ἀεςοϊἀ64]γ 
δραῖηεὶ τς δυο! Ὑ οὐ [86 οδἰδϊοσυς 85 
δη ἰπίοσταὶ ρατῖ οἵ ἴϊε ἰοχὶ οὗ ἴμ 6 ̓δποης οὗ 
[οάϊοολ."---ΟΝ δε σαπον, τὰ εὰ,, Ρ. 40ς ; οἴ, 
Ἡείεϊς, ὦ. 4., 8. 749 ἢ, 

425 
δεῖ βιβλία ἀναγινώσκεσθαι͵--- (απ. κ59 
(60); 56.656 Ηείεϊς, ὥρμα εοη- ΟσἐρεΛ., 1, 
8. 749], [Ιἱ 15 νὲ}} Κπονῃ [Πδῖ 1 νγᾶ5 
Ὡοΐῖ ὑμυδυ4]ὶ ἴο δρϑίδιη ἰτοπὶ ἴῃς ρυὉ]1ς 
τοδαάϊηρ οἵ ἴῃ 6 Αροσδίγρϑα, ραγιν οἡ δο- 
οουῃΐ οὗ [18 τηγϑβίθπουβ ΟὈΒΟΙΓΙΥ, ἃ5 ἴῃ 
ἴΠη6 οὯ56 οὗ ἴῃς Βοοῖ οἵ ἘζΖεϊειοὶ,---ηά 
ῬΑ ἔτοτλ ἴΠπ6 ᾿ι56 πιδάς οὔἢς ΒοοϊΪκ 1ῃ 
τὴς οἢ]Π]αςς οοηίστονοσθυ. ὙὉΤῆαϊ δῃῖὶ- 
αἢ}1 1455 (6.5. Οτίρθῃ δηὰ ΟἸδηιθηβ ΑἹ. ; 
8566 ἅρονε, Ὠοΐς ὅν Ρ. 411) 5ῃουϊά ἢᾶνᾷ 
ΡΠ οϊὰ τῆς ΑΡροσδΙΥρϑα 45 ἩνΑσΤῚ Ϊγ 85 ἀ6- 
οἸάφά οὨ]]4515 (6. ᾧ. Ταγα ]14}),----ἰθ. Ομ 6 
οὗ ἴῃ οἰεαγεϑὶ ῥὑγοοίβ οὗ ἴῃ6 βἰγεησίὴ οὗ 
(Π6 ονιάθηοθ ἴἢ 115 ἄνουσ. Τῆς οοη- 
οἰυδίοης οὗ Εὐβεῦιὰ5 ἴῃ ἢ15 Ηἰβίουυ 11105- 
ἰταῖθ [15 σϑϑυ]ὶ :--τϑεα ἅθονδ, ἢ. 420. 

Οοχμίης ἀοννῃ ἴο ἴδε 5ἰχίῃ Ἵσδηΐυσυ, 
70Π1|1|05, δὴ Αἰποδη ὈΙΒΠΟΡ (..Ὁ. 550, 
αῇ. Οδι]δηα., χὶὶ, 70, ὅζο.), βαά ἢρασὰ 
ἔτοπὶ Ῥαδιΐι5, α Ῥριβίδῃ οὗ ἰἢ6 ϑοῆοοὶ 
οὗ ΝΊ51015, [ηαἴ ἀουδι5 μαὰ πον Ὀδρυῃ 
ἴο Ὀ6 δηϊίοτί! ΠΘἿΩἹ ἴῃ ἴῃ6 Εαβὶ οἡ (8 
5 76οὐ οὗ ἴῃς Αροοσείγρϑβε [“ 6 Τοδῃη 15 
ΑΡοσΑΙΎΡ51 δρυὰ Οπεηῖδίθβ δἀπηοάμσηι 
ἀυθιταῖαγ "]. Αἱ (815 νϑῖγ ρεποά, μον- 
νοῦ, ἴὴ ἴῃ ἮΝ εβί, ἢϊ5 πποηα Ῥγιπγδϑὶυβ 
ἃ5 ὙΜ6]] δἋ85 (αβοιοάοτιϑ ὄχρουμά (6 
Βοοΐκς ἃ5 Αροβίοὶις δηὰ (ηῃηοηΐοαὶ, ἴῃ 
[6 σανθηι] σρηΥΥ 81. [ϑιάοτοξ οἵ ὅδ ν}}}6 
Ἐ. 646), ννῇο τῃδητοη5 ἴῃς ἀουδῖβ δῃ- 
τουϊαϊηθα ἴῃ ἢ15 ἀδγ ἃ5 ἴο οἴμοσ Βοοϊκβ 
οἔὗ ἴῃς Νεὲν Ταβίδιηδηϊ, 5δ8γ5 οὶ ἃ ψοσά 
οὗ ΔΗΥ͂ ἀοιιδῖβ 4ἃ5 ἴο ἴῃς Αροσδίυρϑβα. 
ΤῊδ ἐουπ (ουηο οὗ Τοΐδάο, ἴοο, δὲ 
[Π15 βϑαγ6 ρεΠοά (Α.Ὁ. 633), ἴῃ [5 βδνθῆ- 
ἰδ σδῆοη, αἰτοοῖὶβ ἴῃδὶ 6 Αρο- 
ΟΔΙΥΡ56, ἴΏ σο ϑδαυθηςο6 οἵ ςοτίδίη ἀουθῖς 
8ἃ5 [0 ἴῃς δυϊποπίγ οὗ ἴῃς Βοοκ, 5πουϊὰ 
Ὀ6 2γεαρλεά οκ ἴῃ τἴῆ6. Οῆυσοῦ Ὀεΐνεδη 
Ελϑβίοσ δηὰ Ῥεηϊεοοβῖ; ροϊμίηρ, ἃ5 6 δῃ 
ΑἸἰίοσά τῆῖηκα (γοέσρρ., Ὁ. 217), ἴο ἴῃ 6 
τηοάδγῃ Οτιθηϊα]β ΟὨΪΥ, ἃ5 8 1}}108 δά 
ἀοῃθ. 

11 μᾶς Ὀδδθη τηδοτοηθδα ἀῦονε [δαὶ 
(ῃ6 οδίδίοριις Αϑοτιρθα ἴο ἴπ6 ϑγηῃοά οἵ 
1,δοάϊοθα ἄοοβ ηοΐ ρίαςο ἴ6 ΑΡροσδίγρῃϑβα 
δτηοηρ ἴῃς ΒοΟΪΙδ5 ΡΕὈ]ΠΟΙΥ σοδὰ ἴῃ ἴῃς 

1 Ιλιοῖα (5. 361) Ξξυρρεκῖβ ἴῃδὶ τη ]5 τᾶς τὰς 
τδοῖϊοςς οὗ Αϑὶὰ Μίπογ δἱ ἴῃς οἷοβε οἵ (ζοηῖ. ἱν. ᾿ 
ἐς ἴδε τευιασκε Οἡ ΟΥΟΡΟΙΥ ΝΑ. δπὰ Ογτη)] οὗ 

]6π|5., ἰῃ ποῖς ἦ, ἢ. 417. 
3 8εὲς Ρητχηδδοίῃβ, Δ νγοδ, ἐπ᾿ Ορνενιοηί., ΔΌ. 

Μίγιης, 2 αἱγοίορ., ἴ, 68, Ὁ. 794; (ακβοάοτγυς, 
Ορνεῤέεχ. ἐπ 42ος., ἀρ. Μίῖρῃε, ἐς. τ. 7ο, Ρ. 1406 ; 
δὲ, ἰδίάοσγο, 2 Οδαϊς Ξερί., ΟΡ. τ, νἱ, Ὁ. 374. 
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Βονίοος οὗ [ἢ6ὸ Οδυτοῦ ; δηά ἴο [ἢ}15 
ῖἴξ ϑῃουϊά Ὀὲ δαἀάεα ἰῃᾶὶ ποιῖθεσ ἄἀοας 
ἴῃς Ἰαϑῖ οὗ ἴπ6ὸ ““Αροβίοὶ!!οδὶ (δῃοῃβ" 
(νςἢ ἰποϊμάδς της Οοβρεὶ δῃὰ ἴῃς [ἢγχοϑα 
Ἐρί 5165 οὗ 8ὲ. Το) δηυπηοσγαῖε ἴῃς Αρο- 
οδῖγρϑα δηοηρ ἴῃς Βοοκϑ ἴο Ὀ6 σουηϊοά 
βδοσβά, Νονογο]εθς ἴτ[ῃἢ6 ““Ουἱηϊδοχί 
Οουηςο "ἢ (“ Ιῃ ΤΠΙ]1ο," Α.Ὁ. 692), Μη] ἢ 
δοςερῖα Ῥοῖῇ ἴπ6 “Αροβίοϊισδὶ (δῃοῃβ" 
πὰ (ἢ6 σδῃοῃβ οὗ 1,δοάϊοδα, δοοορῖβ δἵ 
ἴη6 βαηθ τῶθ ἴῃ ἰἴ5 ΒΘΟοηα Τοδηοη ἴἢ6 
ἀἰδοΙϊϑοης οὗ ἴῃς Αἰπίσδὴ βγποάς (Οὐμεῖ, 
(αγίλαρ., Α.Ὁ. 308, δηά Α,Ὁ. 419) ΒΟ 
ἀἸβ  ΕἾΥ πους {π6 ΑΡοσδῖγρθβα 85 
τς σοτηροϑιτίοη οὗ [ῃ6 Αροϑβῖϊβ ] μη. ἷ 

ὃ 4. ἥσλοι αμπα τύλέσε τας ἦε Κευεία» 
“ον τυ ίον 3 

ΤὮς ονϊάδησθ ψΏ ἢ ἢα5 Ὀδοη δἰγοδαν 
σίνθη δχῃθιῖ5. ΠΟΥ Οἰθασγ ἴῃ6 ΟΠυτΟΙ, 
ἔτοτῃ ἴῃ6 νϑῦγ ἢγϑί, ἢα5 τθοορῃϊζϑα ἴῃ (ἢ 6 
Ῥεῖβου νῆο ψσοία “1 7]Οῆη..... Μὰ5 1η 
[ἢ 516 τῃαϊ 15 “4116 Ῥαίηγος᾽" (Κδν. 1..9), 
ἴη6 ΑΡοΞΚβ116 ψῇῆο 1ῃ 15 σοβροὶ ἀθβοσθαϑ8 
Πιη σοὶ ἂἃ5. ““οηδ οἵ Ηἰδ5 ἀἴ5ο 1 0165 ἡ ΠΟΤῺ 

᾿ Ἶόβὰ5 ἰονεα " (Τοδη χιῆ. 23; οἴ χίχ. 26; 
χχὶ, 7, 20).2 γε πᾶνε ποχὶ ἴο ἱπαυΐτα 
Ώδη δηά ψῆθτο ἴπ6 Αροσαΐίγρθα ψνὰ5 
ψπΠτδη ; ἀηα ΠΟΥ ἔδτ ἴῃ6 1πΠ τ ΟΠ 5 οὗ 
[6 Νεν Τοοίδμχδηϊ δ5 ἴο ϑῖ. Το η᾿ 5 
ΟΆΓΘΟΙ σοΙζοϑροηᾶ 1 τυ παῖ Πδίοτυ [6}}5 

᾿ ΤΏυς τὸ τεδὰ (». χχῖν.) : “"ϑυηΐϊ δυΐοτὰ 
ἘΥΠΟΠΕῈ ϑογριίυγα, [ἃ ἐς, Οςπεϑὶβ.. ... Τοὺς 
ΑΡοϑίοϊϊ, 0 6χ ὶ.;Α Ιγρ515 [οδπηῖβ Αροβίοϊϊὶ, 
ἘΑ͂Ι ", δηά ἴῃ ἀξ ορεον κεῖὶ εὐοριεὰ μὴ [ῃε 
Τγυ] ]αη Οοιυης!!,---εἰσὶ δὲ αἱ κανονικαὶ γραφαὶ 
τοῦτ᾽ ἔστιν γένεσις. ... Ἰούδα ἀποστόλου μία" 
ἀποκάλυψις ᾿Ιωάννον βίβλος μία (αῤ. 7 516}1. 8 εδ,, 
γ. Οαπ., ἱ. Ὁ. 343). ὅ8εε Μαπβὶ, 11. 89 ; 
δηά οἰ Τὕςϊκε, Δ ὦ., 5. 648. 

2 ΤῊς δυῖδογ οἵ ϑωῥεγπαίμγαὶ Κεδσίομ τι : 
“Ἅ͵ε ᾶνα πὸ σεάβοῃ δδίονοσ, οκοερὶ ἴῃς 85- 
ΒΌΓΔΏΓΘΟ οὗ ἴδ6 αὐἴποτ Ὠἰπηβο]ζ, ἴο Ὀεϊΐενο [δαὶ 
ὩΣ ἘΒρθο ΑΙ ἰονεὰ δὴγ αἰβοὶρὶς, δὰ στους 
685 [οῇῃ ἴδε βοὴ οὗ Ζερεάεε."---νοὶ. ἰϊ. ὑ. 4321. 
Τἢὶβ δ᾽ δραϊίΐου βθοὸπ ἴο Ὀς Ὀοιτον θα ἔτοπι 
ϑομοϊίεη (2 42. ϑολαμπες π΄ ΑἼίπασίεη, 
5. 80 ΗΠ), ψἢο, γεἰ γίηρ ΔΙ ορεῖθογ ου ἴδ ἰΔοῖ ἴῃδὶ 
51. ]οδῃ ἀοεβ ποῖ πατγὸ ὨἰτϑεΓ ἴῃ 5 σοβρεῖ, δἴ- 
ἰδπρῖβ ἴο ὑζονς ἴμαὶ “"ἰῆς ἀϊδοῖρ]Ὲ γνβοπὶ [655 
Ἰονεά " νᾶς ποῖ ἴπε Αροβϑβίϊε Ἰοβὰ; Ὀυϊ “δὴ 
ἰάοα] ρεσβοῆδγε ᾿" (“"εἰῃς ἰάεδὶε Ῥεσβόη)  οὨ καὶ," 
5. 110],---"πηὸ ἀεβηϊΐα Ὠἰδίογοα] ρεύβοη ;᾿ δπὰ 
θαι ἴῃς ἐουσγ Οοθρεὶ, Ὡς ἢ ἰς ἴο Ὀς ἀϊΞςη- 
δυϊεμεὰ ἔτοτα (ῃς [εὐὶϑὰ Οοβρεὶ οὗ Μαιίδον, 
τὴῆς6 Ῥεῖτίπο οὗ Μαῖκ, ἴ86 Ῥαυΐΐπα οὗ [μἰκ6, 15 
εἰεναϊοὰ ἀθονα 411 (86 ἰδθηάδης!εβ οὗ [ἢ {π|6. 
Οὐ 1}ϊ95 οοπ)εοΐυσγα, δηλ (2᾽ “4“πἰελνγισί, 
ς68) οὔϑεσνεϑβ : “1] τη εβὶ τουΐ ἃ ἕαἱΐ ἱπιροβϑιθὶς 
α᾽ Δἀπιείίγε οεἴϊε ορίπίοη.᾽ 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ι.5 5 ἴο (ῃς της δῃηὰ [πε ρἷδοθ. Το ἰαἵ- 
ἴ6γ οὗ 1ῃ656 Σ᾿ 4ΌΙΓΙ65 σοτη65 ἢγϑί ἴῃ ογάευ. 

Ι. Ιῃ ἴἢγταε οὗ ἴῃ6 ῥαβϑαρθβ 751 εἰϊεὰ 
ἴτοπι 81. μ᾿ 5 σοβρεϊὶ, 81. [ἢ 5. πᾶπὶ8 
15 ςομῃσοίεά ψῇ (Πμαϊ οὗ ὅϑι. Ρεΐοσ, Ηβςβ 
5. 4Αἰ5σο 81. Ῥεῖδιβ σοτηρδηΐϊοῦ ΜΠΉΘΓΟΥΟΙ 
ἢδ 15 βροκθη οἵ 1η ἴῃς Αςῖβ (ςἢ. 11.) ἵν. 
γ11}1.); δηὰ ἴτοτῃ ἴῃς Αςῖβ γα ἰηΐεγ (ῃδὶ 
ἢδ σοπαπαδα δἵ ΓΘγβαὶ πὶ [ῸΓ 5οῖηα ΠΠῚ6 
Δίου τῆς τά 5 Αβοθηβδίοη. Ηδ 56επὶ5 
ἴο ἢᾶνα σετηδιηδα ἴἤθγα ΤῸΥ 56 ΘΓΑ] Ὑ6ΔΓ5 
δου ἢ τεΐασῃ ῸΠῚ ΠῚ5 ΓΙ 5500 ἴὸ 
ϑαϊηδτα (Αοἴβ ν}}}. 25), δηραρδα ἴῃ νἱϑιῖ- 
ἴῃρσ, ἴῃ Κα τωδῆηθσ, ἴΠ6 πεὶρῃθουπηξ 
οσἴυσγοῆος. ὙὍΤδιυ5, ἤθη 81. Ῥδυ], ἴἢγοα 
γθατβ δἴϊζοσ ἢϊ5 (Ὁοηνεσβίοη, σδπα ὑ8οΚ ἴὸ 
7Θγυβαϊεῖα, 81. Τομη 15 ποῖ ἴῃεγα (αὶ, 
1, 18, 190),--ἢς 15, ἀου  11655, δυβθηϊ οα 
ΟἿΘ οὗ ἴΠ656 νἱϑῖῖ5. ε ἀο ποὶ πηὰά ΔΗΥ 
ἔαγῖποσ τη θη οη οὗ ἢ15 ἤδτὴς ὉΠ1}] δῖ, Ραυὶ 
“ουγίθαη γϑδῖβ δἴζοσ νεηΐϊ ὉΡ ἃρδίη ἴὸ 
7εγυ5416 π᾿" (( 4]. 11. 1), ἤδη νὰ τεδά οἱ 
[86 ἀ556 1 Ὀ] ηρ οὗ ἢ ΑΡοϑβῖ165 πῃ (ουπα! 
(Αοἰβ χν.), ἤεγα [4π|65 “"τὴε υ5{᾿ ῥτε- 
βἰα6α 45 ΒΙΘΒΟΡ οὗ Τγυϑδ]θ (5ες Ηερε- 
βίρρυβ, σα. Ἐπυπθοὺ., 11. 22). Ἐνοϑῃ δετε, 
δὰ νὰ ποῖ ἴῃς ἱποϊάδηϊδὶ τηθπτίοῃ οἱ δὲ 
7ο 5 βᾶτῃθ ἴῃ Ὁ ὶ. 1]. 9, να βῃουϊά ποὶ 
ᾶνα ϑυβροοῖεοά (δῖ, τορεῖποσ νυ τἢ “ (ε- 
Ρἢᾶ5" δηά 7δγηθβ “16 1,οτά᾽ 5 Ὀτοίμογ," 
Ὧδ σου 6 ἃ ροϑβίτοη οὗ ρεγβοηδὶ δυῖδο- 
ΤΥ ἴῃ (Π6 Ομυτοῦ, Ηδηῃςς, [ἰ 15 ΟΥ̓ 80 
ΤηδΔη5 σογίαϊη ἴῃδῖ ἢ6 νγαβ ποῖ 511} 1ὴ 
7απιβαίοπιὶ δὲ (6 ἔμπης οὗ 8ι. Ῥαυ}}5 ἰαϑὶ 
Ἰουγου {μιΠδτ, Α.Ὁ. σ8 (Αοἰβ χχὶ, 17, 
ὅτς.): ἰπάδβα, 11 15. ργοόοῦδοὶς ἰ(ἢδῖ, 85 
Ἰοηβ 8Ἃ5 7 6γιβαὶεπὶ ψγὰ5 (ῃ6 οοπίτς Οἱ 
(ἢ 7υἀξο-(τιϑῦδη ΟΒυτοῆ, ᾿ξ ν5 
ἴῃς συϊα ταὶ 80πλῈ οὔθ, δἱ Ἰϑαδβὶ, οἵ ἴῃς 
ΑΡοΞ1165---ἀου θεε85 ομα οἵ “τῆς ρ]]]ᾶτο" 
(6 Δ. ἐ, 9)---ϑῃουὰ τοτιδὶῃ ἴδετε; ἢ δὰ 
παι 81. Ἰομη σοπιἰπυδα 50 ἴο τεϑὶὰβ ὑπαὶ 

1 δ6ο.1ῃς 5ἰαίετηθηίΐ οὐ Αροϊ]ομίας φυοιεα ἀρογέ 
(ποίς ἢ, Νο. (9), Ρ. 411) (δδῖ οὖν [,ογὰ πιδὰ οοπι- 
τηδληάδὰ ἴῃς Αροβίΐεβ ἴο γεπιδίῃ ἔοσ ἔψψεῖνε γε35 
ἴῃ [ογυβαϊοαι. ΟἸοηθης ΛΔΊ]εχ, (γον. ΥἹ, ὅν 
Ρ. 762) αποῖε5 ἴῃ6 βάπιε ἱγαάϊτίοα ἔτοσι (δε 
ΔΡοΟΥρμαὶ ῥυσάϊεαλίο ἐείγὶ, --- μετὰ δώδεκα ἕτη 
ἐξέλθετε εἰς τὸν κόσμον, μή τις εἴκῃ, οὐκ ἧκον. 
σαμεν :---ϑοὸ Εουί, ὁ. ε., ἱ. Ρ. 434. ετε πε ἴο 
δοςερὶ [ἢ 5 ἰγαάϊίοη 85 δοςυγαῖς, τὰς 1οτά οοπι- 
τοδῃάδὰ ἴῃς Αροβίὶεβ ἴο γε ἰῃ [εἐτγυβδίεηι 
ἀηΓ] “’ ἴον ἔνγεῖνα γεᾶσβ," δἰ: πουρὰ τὰς [ΕἈΓ 
οὗ ρεγβοουϊίοη (Αςἰς νιϊϊ. 1) ταὶρὩϊ τεπιρῖ οἴδεῖ 
ἴο ἀερατῖ, Ενεπ ψεγς ἰξ οδεγεὰ [ΠἴογΑ}}γ, 51. 
7οδπ πεεὰ ποῖ βανὸ ζοῦς ἴο Ερβεϑὺς (οσ 
γεᾶσβ δϊεσνασάς (Ξος Αςῖβ χχ. 17, ἄο). 



ἹΝΤΕΟΘΌΤΙΟΝ, 

[6 αἰ οἵ ἴπ6 Ἐοϊηδῃ ψὰσ τϑδοπθά 
Τυΐεα, 5ῃοΤ ΠΥ Ὀείοτα ἴῃ6 γεᾶσ 66, δηά 
ἰῇ ἀείεαϊ οὗ (εϑυβ ψῇο ἢγχϑβι Ὀεβίερεα 
Τεπιβαίεσῃ (οἷ, Το χχὶ. 22). ΕΒΕ 185 
(111. 5) [6115 υΣ5 [ῃαϊ ἃ ἀἰνης ναγηΪἢΡ᾽ ὩΟΥ͂Σ 
αἀἸγοοϊοα τὴ ΟὨ ΓΙ βδη5 ἴο ἀδρατί ἴσοτὰ 
]Τεγυβαίθπ (οξ, 51. 1λκα χχὶ. 20, 21) ἴο ἃ 
ΟἿ οἵ Ῥεσθοα Ἵδ]εά Ῥε]]α, νῆοτα 81. 
Τοῦ βθθπηβ ἴο να οὐρδῃϊζΖθά [ἢ σμυτοῇ 
ὙΠῸ γ (ἢ6 ΒΙΘΏΟΡ ϑυτήθοι, ΠΟ, 45 Ηδ- 
δεϑῖρρυ5 σδοοσάς (αρ. Επ|5., 11. 32), γᾶ 5 
Ρὰ  ἰὸ ἀδφαῖῃ Ὀγ ἴῃ6 Ῥσοσοῃϑβι Αἰδσυϑ. 
Απὰ τῆι5 Ῥ61]αὰ ἴᾶὺ πᾶν Ὀδθῃ [6 
βίδΠηρ-Ροὶηϊ οὗ [6 ΑΡοβίϊα οἡ 015 τοδά 
τοι [6γυ5416π} ἴο ΕΡΠοϑυϑ.} 
Ἀεθδὴ (2 4 πιολγίσί, ῬΡρ. 27, 183), 

μανηρ ποιιοθαὰ ἴμδῖ “τῆς ΑΡοβίὶα 7οἤη 
ΔΡΡΘΔΙ5 ἴῃ σαηοταὶ ἴο πάνθ δοοοϊηρδηϊθά 
Ῥείου," τϑιηδκϑ5---δηα [Π6Γ6 15 ΠΟ ΠΏΡΓ͵Ο- 
ὈΑΌΠΥ ἴὴ {π6 τευρᾶσκ, δ πουρἢ ἴΠ6τῈ 
156. 0 δυάδθησα μαΐαθυοσ ἰῇ βιρροτῖ οὗ 
Ἰϊπτνο θόανα ἴπδὶ [π6 δυΐθονῦ οἵ [ῃς 
Αροζδῖίγρβα μαβ Ὀδεὴ δἱ Ἐοχζῃθ᾽ (5668 
οη αν. χίν. 11). Ηδ δγῖνϑϑ δἱ [Π15 Ἷου- 
Ουδίοη ὈΥ ἀϑϑυτηϊηρ (ὙὨΙΟΏ 15 450 αυϊ6 
ΡΟΞ551016) [μαι ἴῃς δυΐμοσ ἢδ5 Ἰδἴζ ἰῃ οἣδρ- 
ἴΕ15 ΧΙ, Δηα χν!]. ἴχάσ65 οὗ [6 Πρ ΓΟβ5Ί ἢ 
ὙΠΟ [ἢ6 Ὠοττοῖβ οἵ ἴῃ6 Ῥειβθουτοη οὗ 
ἴῃ γϑᾶγ 64 μιδὰ βίατηρθα Ὡροὴ ἢ15 πηϊηὰ : 
--ἰΟη δεῖ ροτίέ ἃ οτοῖγα αὰς 1 Δυΐθυγ 6 
(6 ᾿ἷἴντε β᾽ ἔζδις ἴτουῦνέ τηδὶέ διχ ἀϊῖ5 
ἐνέῃοπηρηῖβ, οὐ ἀπ τηοϊη5 40} ἀναὶϊῖ νὰ 
Κοπ)α." “1 σοῃίίμυιθ5 Εςφηδῃ, “88 ἴΐ 
ἰ5 ῬΡεπη 551016 ἴο θοῖϊονα, Τ᾿ ἢ δοσοπιρᾶ- 
πιοὰ Ρείθσ ἰο οϊῃθ, γγὰὲ σδὴ ἤοσα δηά ἃ 
Ὀἰδυβὶ]Ὲ ἑουπιἀδίίοη ἔοσ ἴδ οἹά ἰγδάοη 
Δροογάϊηρ ἴο ΠΙΟἢ Ποἤπ 85 οἰ υηρεά ἰπ 
ἃ γ6556] οὗ ῬΟΠῊ ΟἹ] Ὥδᾶσ ἴῃ6 ρῥ]δοθ 
ΠΟΙ δἱ ἃ ἰδΐθσ ἀδῖα (Ἁ.Ρ. 271) ἴῃε 
Ῥοτδ Ὶ,Αἰῖμα εχἰϑίε " (ρ. τ98).2 Βεηδῃ 
(Ρ. 207) 4150 βυσρεϑβίβ [ῃδι 11 ψὰ5 ου ἴῃ 6 
Οὐοδϑίοη οὗ [ἢ18 ἢ]15 τηϊγασυϊοιβ ῬΓΘ56Γ- 
γδῦοῃ (εἶ, Μασὶς χνυϊ. 18 ; Αςῖβ χὶν. 20 ; 

ἢ ΝΙΤςοΡΒοτας (εὗγε, 8οο, 2.7. 2... 11. 42) ταδῃ- 
ὕοης ἴῃς τὶ (ἱστορεῖται) τἴῃαϊ 51. Το σα- 
τρδιηδα ἴῃ Το στα] δ 1] ἴἢ6 ἀοαῖῃ οὗ [6 
ΒΙεβξεα νιγρίη (οἴ, ]οΒη χίχ. 27). Τα 5ἰδίεπιθηῖ 
τοδὰς αἱ ἴε (ουης! οὗ Ερδιοϑυβ (ΓΑ ὈΡς, τ. 1]. 
547), [δῖ Ξἢς δοσοτηρδηϊςὰ 581. [μη ἴο ΕΡἤεβι, 
δηΐ ἴἢδὶ Ξξῆς ἀϊεὰ δηὰ νὰ5 Ὀυτὶοα τΠοτο, ἰ5 ἢγοῖ 
τείεστοά ἴο πῃ Ἐρίρῇμδηΐυβ (σ᾽. 78, 11) :---ἰῃὶς 
θΕΔσα ΠΡρΟΩ ἴδε αυοοίίοη οὗ 81, [Ομ π᾽β τεϑί δος 
Ἰπ βία Μίηοσ (566 Ὀοϊον). 

5. 8ες δῦονς Νο. (21), ποῖς 2, Ρ. 422; οἴ, 5. 
Ἰεταπιε ἡ: )Ἴαζια. χχ. 23; σάν. )ονϊμέανι., ἱ. 26, 
θῦμα ἴῃ Νο. (25), ποῖς ἢ, Ὁ. 424 ; 566 8150 
᾿Ἰδίπεσ αῃὰ Βαηβεη, Θελγεῖδ, αεγ δίασέ ΔΟΥτ, 

δῖ, ῬαΓὶ 1. 5. 604. 
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ΧΧΝΊ, 5) δηά δῆτ 81. Ῥεῖογ δὰ ςιβοτγοά, 
ἴμαιϊ 581. [οὔ πιδάς ομοῖοβ οἵ Αϑια ΜΊΏΟΣ 
ἴοσ ἢϊ15 Ππἴατα τοϑίάθησα. ὙΠ αΐενου ΤΑΥ͂ 
Ὀς (τπουρῆϊ οὗ [ῃϊ]5 βυρρεβίοῃ, [Ὁ 15 οἶθασ 
δι 1 τᾶς ηοΐ ὑπ} δίίεσ τῇς ἀδαίῃ οὗ 
ϑῖ, Ρδὺ] ἴῃαἱ 51, ᾿οἢη 56:6 δἱ Ερῃθϑιβ.} 

ἘΡἤοδις ψὰ5 ἴῃ6 ἤτοι οἱ (ἢ6 ϑδονδῇ 
ΟΠυγομο5 δα γεβϑεά ἢ ἴῃς Αροσδίγρβα 
(εἰ. 11. 1): 1ἃ Παά Ὀδεη ουηάδά ὈΥ 51. 
Ῥαὺ], ῆο «͵50 δα ἀγθϑβθα ἴο 1ἴ οἣδ οὗ ἢ15 
ἘΡΊ51:165, νυσἴ6η Α.Ὁ. 61, ΟΥ 62 (566 ΥἸ656- 
Ἰετ, Οάγομ. ϑγμοῤϑ., 5. 455). Τδί 8ι. 
]οδη παὰ ποῖ ἰδυρῃϊ ἴμετα ἀυτπηρ 51. 
Ῥαυ}}5 1" ἰπὶς [ο]]ονν5 ἔτοσλ ἴῃ 6 Ἔχρτθϑ5 
βίἰδίθιηθηῖΐβ οὗ ἴῃ6 Ἰαιῖοσ ηδϊ, ἢΔα δηοῖθοῦ 
ΑΡοϑβίϊα ἰαθουγεά ἴῃ δὴν σῆυτοῦ Ὀείοτα 
δ, μ6 ψουἹὰ ποῖ ἢᾶνα Ἱποϊυααθά τἴ ἴῃ 
[6 αἶτοῖα οὗ ἢ15 τηϊη βγη 5 (566 τη. 
χν. 20; 2 Οοτ. χ, 16; οὗ, ὉΔ]. 11. 7, 8). 
Ἑτοτὴ ἴπΠ6 ἘΡΙΊ5116 ἴο (ῃς ΕΡΒοϑίδῃϑβ, ἴοο, 
ἃ5 Ὑ6]] δ5 ἔτοτῃ (ΟἹ. ἱν. 1.5--17, 1 ΔΘ δτϑ 
τηαἴ 5:. ]Ϊοῇη δά ποῖ γεῖ Ὀδδη ἴῃ Αβδια 
Μίμοῦ; δηά ἴῃ Ῥοίῃ ἵ Τίπι. ἱ. 2 διά 
2 Τί). 1. 18 ΕΡΏδϑυΚ 15 τοίοιτοα ἴο 1 ἢ- 
ουὗξδ ΔΥ τοίογοηοα ἴο δῖ, [μη 8. ὨΔΓΊ6. 
ϑῖ. Το μη 5 τοϑιάδηςσθ ἢ Ερθδϑυβ, ἴπογο- 
ἔοτϑ, 15 ἴο ὃς ρῥἰδςβά αδἷ ἃ ἀδῖθ βυρβεαυθηῖ 
ἴο ὅ:. Ραυ}}5 ἀδαΐῃ ἴῃ [6 γεασ 64. Τὴς 
ἀϊδρεγϑίοῃ οὗ ἴπ6 Αροϑβίϊθϑ ΤΏΔΥ παίυγα! ] ῦ 
δάνα οσουττεα ἀυτηρ ἴῃ6 5ῖερα οἵ 76τι- 
βΆ 16, αἴγο Α.Ὁ. 68 ; δπὰ ἴῃυ5 51. Τοῇπ 
ψουὰ Ὅς ἰουηά, ἀρουΐ [818 Ὀπι6, αἵ 
ΕΡΠΘβυ5, Ὧπὰ ἰῇ [6 νου οὗ τὴ8 
Μδρδπάσσ (566 ἄρονθ, Ρ. 424). 

1 νᾶ5 ἔτοῦχ Ερμδϑυβ δοσοσαϊηρὴν 85 ἃ 
σΘηΐΓΟ, 85 δηοϊδηΐ ἩΓΠῸΥΒ ὈΠΔΠΙΓΤΠΟΙΒΙΥ 
αἰίεσῖ, ἴ[ῃαϊ ὅϑι. ]Ἰοῆη (πεοησοείογναγα ρὸ- 
νογηθὰ (ἢ6 οἤυτομαβ οὗ Αϑὶδ :---ἡηά 
(5 οἶος, 45. ἴῃ6 5016 βυσνινοσ οὗ ἴῃοββ 

Ἰ ΝΙΕττηοΥεσ 150 ρΐαςςες 51. Το 5 τοί ἄθηςθ 1π 
Αϑία Μίηοσ δρουΐ α. Ὁ. ὅς, βῃογῖγ δἴϊεγ 81, Ρδυ]}᾽5 
ἀοδιὰ : [Π6 πὲνβ οὗ ἴῃδί Ἔνοηὶ βδεεῖὴβ ἴο ΝΊεσ- 
ΤΏΘΥΕΣ ἴο Ὀς ἃ πιοῖϊνε ίοτ ᾿ἰεανίηρ Ῥα]εβίϊης 
ΤΏΟΤΘ ὨδίυΓΑὶ ἴδῃ ἴῃς ῥγον βίου οὗ ἴῃς παίϊοῃδὶ 
οΔίΔϑίσορΒε : ---58εὲ6 Αἔόνμό αεέ 7λόοέορίε, ϑερῖ. 
1856, Ρ. 172. 

ΤΗς οοποϊυβίοη οὗ 50 οδἷπὶ ἂπὰ Ἰδασηθὰ ἃ 
Ὑτὶϊενῦ ἃ5 Βίβπορ ἰρμιίοοι 15 ὑγουτἢ τεοοσγαϊηρ : 
-- Ώεη, δἴϊεσγ ἰῃς ἀεβιτυςζίαη οὗ [ΘτΌΞ4] τ, 51. 
7οῆη ἤχεα ἢϊβ δροάς δὲ Ερδεβυβ, ἰἴ ψουἹὰ ἂρ- 
Ῥθαγ ἰμαῖ ποῖ ἃ εν οἵ ἦε οἸάεβὶ βυσγνϊνίηρ 
ΤΟΣ Υ5 οὗ ἴῃ Ῥ]οβιπίδη οδυσοῖ δοςομηιρδηϊοα 
Ηἷπὶ ἱπῖο “ Αϑία,, νος Ποποοίοσυγαγαὰ Ὀθοδπλα 
(ες μβεδάᾳυλγίεσβ οἵ Αροβίοϊις δυϊμογγ. [ἢ [868 
Ὀοαγ οἵ επιϊσταηῖβ, Απάτεν απὰ ῬὮΠΠΡ, δπιοηρ' 
τῆς Τ νεῖνο, Ατὶϑίϊοα δηᾶὰ ἴόμη ἴῃς Ῥ}γεβυγίογ, 
Διηοησ Οἴδοι ρειβοπαὶ αἰβοῖρ]εβ οὗ ἴδε 1 οσγαὰ, 
ΔΙΘ 5ΞΡΘΟΙΔΙΠῪ ταεπιϊοηοα."--ὥρπενι. ορε ΟΟἶθ55.» 
Ρ. 45. 
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“ἦγ )Ὸ ψοτα τερυϊοά ἴο 6 Ρ}14γ5" (( αἱ, 
1), 9), 6 παίυσα!Υ Ἀ|1εὲὰ. ΤὨΪΒ 15 ἴῃς 
ΕΧΡΓΊΟ58 [δι οὴΥ οὗ [υπίϊη Μ. (566 Ρ. 410, 
δῃά Νο. (8) ἢ ἴῃς ςσοπηηθηΐ οὗ Ευ- 
Β6ΌΙ5, ἱν. 18) ;---οὐἨ Αρο]]οη 5, ΒΙΒΠΟΡ ΟΥ̓ 
Ῥγαβογῖοσ οἵ Ερἤδϑιυ5 (566 ΝΟ. (9), ̓ Ὀ. 411, 
ποῖδ 2) :--οὗ Ισχϑρηϑὺβ (ρ. 412, Νο. (11), 
ποῖς 3, δηά Νο. (12), Ρ. 413, ῃοῖς 1) ννῆοβε 
Ἰης{π͵|αῖδ τοἸΔ[ΙΟῺ 5 ἢ Α514 ΜΊΠΟΣ ΓΟΉ δ Γ 
Ὦ]15 [ΘΕ ΏΟΩΥ ΟἹ ἴῃ6 τηδίῖοσ σοηοϊπϑινε ἷ ; 
- οὗ Ροϊγογαῖδθς, Βιβῆορ οὗ Ερδαεβυβ (Νο. 
(14), Ῥ. 414, ποίς }) ;--οὗ (Οἰδιηθηϑ ΑἹ. 
(Νο. (15), Ρ. 415, ποῖς 5) ;--οἴ Οτίβρβῃ. 
Νο. (17), Ρ. 416, ποῖς 1) ;--οὗ Ὠἱοηγϑυ5 
ΑἹ. (αρ. ἘπισοΌ. ν]]. 25,566 Ὀοΐον, Ρ. 440);-- 
οὔ] ογοπῖς (ρ. 424, ποῖς ᾿, Νο. (26); εἶ, αἰ5ο 
“ἄν. )ουΐρ. ῖ. 26; ἴῃ 452. «ἡ Οαὐ, νἱ. ; ἀπά 
ἘΡΙΡΒδηϊυβ,. 12’. 78,11) ;-- οὐ Ευ ΒΘ Ό 15,2 
Ο νυτιΐε5 (111. 18), 1 [ἢ6 ρᾶϑϑαρε ΠΏΘΓΟ 
Ὡς αυοῖδς ἴα ψοτὰς οὗ [στεπϑὺβ (ΝΟ. 
(10), Ρ. 412, ποίε }) (Παὶ ἐῃ [6 ρεγβθοιτῖοη 
υπάος Ποιδη, “45 15 τεροτίςα, [ οἤη, 
αἱ οὔςβ Αροβίὶῖς δηᾶ Ενδηρε δῖ, ψ }1]16 
5111 σοπίμυϊηρσ ἴῃ ᾿Πἴ6, ννὰ5 σοπαειηπδα 
ἴο ἀνθ] ἴῃ τὴς ᾿ϑδἰδηά οὗ Ῥαΐπιοβς, ΟἢὨ 
δοςουπὶ οὗἩ ἴδ ᾿οϑΟΩΥ ΏΙΟἢ ἢ ὈοΓα 
ἴο ἴῃ ΠὨιίνίηο γγοσγά ;" 3 το ἢ] ἢ ΕΠΙΒΘΌϊι5 
ααἀάς (Παΐ, ΔῈ Ποηηδη᾽5 ἀφαίῃ, “τῆς 
Αροβῖὶα Τομῃ οοπληρ ὕδοῖκ ἔτοτῃ ἢ]5 
δχὶϊα ἢ ἴῃς ἰ9]αηά, τοϑυτηθα ἢϊ5. σϑϑὶ- 
ἄδηοα δἱ Ερἤδθϑιιβ." ἘΕῸΣ ἴπεβε ἔδοϊβ 
τῆς ἰδίογίδη ἄρρθαΐϊβ ἴοὸ “ἴῃ6 ταροσὶ 
οὗ ἴῃοβ6 οὗ οἷά ἔπι δθοηρ 5 :"-- 
ὈΥ ψὨΙΟΝ πνοτγάβ, γὰ τΊΔῪ ποίς, Ε5ΘΌ115 
οἰθασῖγ ᾿ἸμὈσηδῖθϑ [Πδὲ ἢ6 δά οἴ ΠΟΥ ΒοῦΓΟΘ5 
οὗ ἱηϊοτηηδίίοη, ἰῷ δααϊ!οη ἴο ΙΧΘΏ 6115, 
τοβρθοῖηρ ἴῃ6 ἰαςϊ οὗ νΠΙΟἢ ἢδ ἰα511Ώ65, 
νὶΖ., (ῃΠ6 δος οὗ ϑ8ὲ. Το ῃπ᾽ 5 τεΐυγῃ ἴσγοπὶ 
Ῥαΐπιοβ ἴο ΕΡἢ 6515 : --Ἔ. ρ. 566 ἢϊ5 ννοτς 
αυοῖεά . 416, Νο. (17). ΕἸδαννῆοσε ἢ αἷϑοὸ 
τοοοτάβ οἵ [6 ΑΡοβίῖίθβ ον Ῥείευ νγὰ5 
ογυοϊδοά τ ἢϊ5 ποδά ἀονηνατζας, ἀπά 
Ποῦ Ῥαὰ] ννὰβ Ὀεμεδάθά, δηα ἤον Ἰοῃη 

Δ 66 αἷςο 4ὦν. ᾽ν. ἰϊ. 25; 11}. 1. 11; ν. 26, 
40, 33; 2. αἀ Μέε!., ἀρ. Ἐχβε. ν. 24; 42. σά 
ἴογέπ., ἂρ. Ἐαβς. ν. 20. 

5 Οὗ, αἷοο ΔΓ. 5. 'ἰϊ. σ, 31; ν. 24; Οάγοη. σά 
4". 98. 

8 (27) Ἔν τούτῳ κατέχει λόγος τὸν ἀπόστολον 
καὶ εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην ἔτι τῷ βίῳ ἐν- 

διατρίβοντα, τῆς εἰς τὸν θεῖον λόγον ἕνεκεν μαρ- 
Πάτμον οἰκεῖν καταδικασθῆναι τὴν νῆσον 

....ὃ Εἰρηναῖος... φησίν, κιτ.λ. ([τεπ., ν. 20, 
3. Απὰ Πιῖμον (ΔΑ ΕΞ. 1ἰϊ. 20) : Τότε [ἴεν ἢ ς 
δδὶῃ οἵ Πουριἰδη)] δὴ οὖν καὶ τὸν ἀπόστολον 

᾿Ιωάννην, ἀτὸ τῆς κατὰ τὴν νῆσον φυγῆς, τὴν 
ὀπὶ τῆς ᾿Εφέσου διατριβὴν ἀπειληφέναι, ὁ τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων παραδίδωσι λόγος. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

5 Ὀδηϊβῃοα ἴο δῃ 5ἰδηὰ [καὶ Πέτρος 
εὐ πήραυ κατὰ κεφαλῆς σταυροῦται, 

αὖλός τε ἀνατέμνεται, ᾿Ιωάννης τε νήσῳ 
παραδίδοται]---  ενι. ἶν., .ἰὶ. 5. ἘΠῚ 

Ι͂ῃ ΠἼΠοσ ῥτοοῦ οἵ [6 Αροϑιεῖδ᾽ 5. τεϑβὶ- 
ἄεῃςοσ δὲ Ερἤθϑιιβ, οὔθ τρδῦ δάάπος (ἢς 
βίδϊοιηθηϊ 5414 ἴο μάνα Ὀδδῃ τηδάδ δἱ ἴδε 
Οουποῖ! οὗ Ερδεϑυβ (56ε ἢοῖς ᾿, Ρ. 427), 
--πὁποῖ ἰο τηθητίου ἴπ6 ᾿ηοϊάἀδηϊα! ῥτοοίβ 
δἤοταθα ΟΥ̓ τῇς τείεγεπος οὗ Τογυ ]Δη 
ἴο Ροΐγοδτρ (ἐξ ριΖεζς. ς. 321); Όγ [86 80- 
οσουῃίϑ οὗ ἴῃ6 Ῥαβοῇδὶ σοῃ(ΓΟνοῦϑυ ; δά 
Όγ [Π6 νᾶγιουβ πδτιταίνεβ οὗ Ἔνθηῖβ ἀυπηῦ 
[ὴ6 Αροβίϊεβ δροάες δἱ Ερμεβϑιβ. Τῆῖβ 
[αοΐ, ἰποτείογε, θεὶηρ Θϑιδ ὉΠ ]5ῃ θά, ἃ οοη- 
βἰἀογα]ς ἱπΐεσναὶ ἴῃ 41} ρῥγοῦδι 
εἰαρβεὰ θεΐννεεη 81. Ἰομη5 ἢγϑδι ςει}6- 
τηεηΐ αἱ Ερῇδϑυβ δΔηα Π15 Ἔχ ]α ἴο Ῥδίπηο5: 
---ϑ866 ἴδε ἐῥσεολαί Οὐγομέωε, χυοῖεά 
Νο. (7), ποῖβ 1, Ρ. 408. 

Νο |685 ἀδοϊϑῖνε ἰ5 [6 ἰθϑε ΣΎ οἱ 
ΘΑΙΪΝ ὙΓΠΕΙΒ ἴῃαὶ ἴπ6 Μ βίους. οἵ ἴδε 
Ἀροσδῖγρθα οῖα δόθη ὉΥ ϑῖ. Το “ἢ 
[Π6 15]6 (μδἱ ἰ5 οαἱϊοἀὰ Ῥαδίπγοβ," ἴο νδιοῇ 
6 [δὰ δὴ Ὀδηϊθῃθα (νεῖ οσ ἔτοπὶ 
ΕΡΒδδυβ οἵ Ὀείογα ἢϊ5 δροάβ ἴῃ εσς) “ἰού 
(ἢ6 ψοτὰ οἵ σοὰά δηά πε τοϑαταοην οὗ 
7ε505᾽ (εν. 1. ο; οἡ Ῥαίπιοβ, 56ςὲ ἴδε 
ὩὨοῖς ἐμ Φρω.). ΤῊϊβ βεῃΐθηςς οὗ 0 4}15ἢ- 
τηθηΐ ψγὰ5 ἴῃ 4] σζεβρεοῖβ σοῃίοσγγωδθϊε ἴο 
16 ζεηθσγαὶ ὑϑᾶρε οἵ [ἢ Ἐοιμδη ΕἸΏΡΙτΕ, 
δοοοσαϊηρ ἴο ψὨιοῆ τῃ6 ϑδἰδπάβ οἵ (δε 
Μεαιοσσδηθδῃ ψ τα δ ρ] ογοα 45 ᾿ἶδοεβ 
οἵ εχ! 6.8 ἘυβοΡῖυ5 αυοίοβ ἴΠ 6 ᾿ΟΘΌΠΊΟΩΥ 

1 “ὁ δῖουξ Θταγγηδοοσυμ ἐςοϊεβία ΡοΪ πὶ 
δὉ ]οάπης οοπ]οςσδίαπι τοίοσι," ϑεςερ. ῥευλγαλὴν ̓  

2 Ἑςγ, 81. 7ομης. σοπηροκίησ δὶΞ Οοθρεὶ ἴο 
τοίἴα ( οὐγϊηῖῃυ5 (τ ο, ἃ5 νὰ 5ῃου]ά ποῖίε, ολπιε 
Ἰηἴο ῥτοζαϊποηςα ὑηάεῖ οι δῃ, 5εε ΤῊ] οοσί, 
. 54) ;-- δἰὶς τυϑϊπρ' ἴτοπι ἴῃς Ὀυ] ἀὴρ τ πεγε Βς 
Βαρρεηδθά ἰοσηεεῖ (οΠῖδυς (Ἰτεπρευς, ΔΖτ. 1. ἢ); 
--ἰθὸ βκίουγ οἵ [6 γουηρ γοῦδοες ((]δαλθης ΑἸετ.. 
Ομὲς δέν “αἦν. 42); --ἷβ ταὶϊϑὶῃρ ἃ ἀσδὰ πιλῃ 
ἴο 6 (ΑΡροϊ]οηίὶμ5, σῷ. Εὰ5., ν. 18) ;---ἷ5 οομοιλδῖ 
ι.56 οὗ (ῃς ἀχῃοσίβιίου, “1ω101{|6 ΓΙ άτοπ, ἰονα οὔς 
Δποίῃον "ἢ (81. []ογοῦϊα, 22. σά Οαΐ. νῖ. το) ;--ἰῃε 
ίαςϊ οἵ Ὠἰς Ὀυγ4]) .---αηὰ τς δοοουηΐξ οὗ [ἴῃς ἵνῸ 
Βτανεβ (Ῥοϊγογαῖεβ, σῴ. Ἐπβεδ., ν. 24 ; ̓ιοῦγε. 
ΑΙ., οὔ. Επ5., νἱὶ. 25) ;-ανεηῖβ νυνὶ ἢ 41} οοταττεά 
αἵ ἘρΡδεβυβ, δ5 αἰγοδαγ ροϊηϊεὰ ουῖ. Οἵ, ἴοο ἴδε 
δἰδιοιῃδηΐ οὗ Τογ}  }!Ἰλη, Νο. (21), Ὁ. 422. 

8 ΤΉς ἰΞ᾽απιὰβ ὑϑυ}} ϑαϊεοίοα ίος 6χὶ]ε ππΤΕ 
σγατγος, Ῥαηάαίεγία, μου, Ρ]απαϑίδ (5ἐς ἢ. 411» 
ποῖα ὅ), δἂ5 Ββανίῃρ ποιοῦ ΒΔΥΘΟΌΣ ΠΟΙ ἴοι. 
Τῆς ίαςοϊ οὗ Ῥαΐπηοβ ποῖ Ὀεΐηῃρ εἰςενβεσγε σρσῆν 
[ἰοπεὰ 85 ἃ ρίδος οἵ δαηιβῃτηοηῖ ἰοδὰς Κδηδη ἴο 
τοὐεοὶ ἴῃ ποίου οἵ δῇ εχὶ]α Ὀγορεγὶν 50 οδ]]εὰ ; 
ΔἸ μου ρῆ, Ἰοηρ δῆεσ 81, [ομηβ της, (δἱδινίου, 
Ῥαιτίαγο οὗ Απιϊοοῖ, νγαα δαηϊςμοά ἴο Ῥδίζοοῦ, 
85 ἃ Ναβίοσίδῃ μογεῖϊς, ---δὸς Ευξευδίυς, Οὐνη. δ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴο [815 οἤεοϊ οὗ (]ετηθηβ ΑἸεχαπάσγιηινϑ, 
δηὰ οἵ Οπρεὰ (7. 5. ἃ]. 18, 23,-866 
δῦονε, Νοβ. (15), (16), Ῥαββαρεβ κ6- 
156 ΤΟΟ Πρ ἴῃς ίαοςξ αν Ὀδεθῆ 84]50 
δίνοῃ ἔτοῃ 8ῖ:. Ηἱρροϊγιυς. (ρ. 417) ;-- 
ΤΠ] Δη, Νο. (21) ;--νἸοϊομα5, ΝΟ. 
(23) -ἰεζότηε, Νοβ. (25) ἀπά (:6) ---- 
Ἐριρῃδηΐιβ, Νο. (19);---ἰδ ϑυρετ- 
ΒΟΠΡΌΟΙΣ οὗ [πὸ ὅϑυτίας γνεγϑίοῃ οὗ ἴῃς 
Αροοδάίγρθεα, Νο. (18) ;--δὰ ἔτοϊω 
Ατοίμδϑ (ρ. 407, ῃοῖε }) :---8566 4150 Ὀδῖον 
Ποτοίδδιβ, Ρ. 4321, ποῖα ἃ, Ψιοίοτγι 05, 
ἴἴ 1] αν Ὀδθῶ 86εη, ἢδ5 δαάθά, ἴο 
ἴἢε οἴμες δοοουηῖβ, ἴδαὲ 81, Τοῦπ ἢδὰ 
Ὀδοη οοπμαοιηηοά ἴο [ἢ 6 ΤΩ] 65 1 ΡΑίΤΏΟΚ5 ; 
ἀπά ΠοΥ, [ῃδΔῖ, δἤῖογ ἢϊς τεΐθαβθ, 6 σοϊη- 
τοϊτιοὰ ἰο τῆς Ομυτοῦ ἴῃς τεοοτὰ οὗ [ἢ 6 
γιβίοῦ5 της μ6 δά τεςεεϊνεά (( ἠξε 
ΤΩΘίΔ 10 αἰπιῖδϑυβ, ροβίεα ἰγαάϊαϊς ἤδης 
ελῃάδῃ αυᾶτω δοσαροζαῖ) ;"---δεὲ Ὁ. 423.} 
ΤὨς ρδϑὶ ἴδ 865 ἴῃ Εδν, 1. 2 (ἐμαρτύρη- 

σοὶ δῃὰ ἴῃ Εδν. 1. 9 (ἐγενόμην) ᾶνε ὈξέδῺ 
δἀἀυςξά 1η Ῥτοοῦ [ἢδῖ [ῃ6 Ἐενεϊδίοῃ ννὰ5 
ποῖ σοτωτ64 ἴο ὙΠ Ρ ὈΠῚ1] αἴοσ ἢ 6 
Αροβὶϊοβ στείυσῃ ἴσοι δἜχιὶα ; δι ουρῇ 
ἴδε. 5ίγ]ε οἵ τ[ῃ6 Ἐρίβι165 ἴο ἴη6 ϑένθῃ 
Ομυτο ο5 δ498 Ὀδοη ὑτροὰ οὐ ἴῃς οἴδοτ 
5:46, Αἱ 41 δνεηΐβ, ψμείμον ττιῖδῃ ἴῃ 
ῬΑτΩοβ, ΟΥἩ δἱ Ἐρἤδϑιβ δε ἢ6 ννᾶϑ 
Ιεδίοτθὰ ἴο οτῖγ, νὰ σὴ ἴτᾶςς, ἴῃ (ἢς 
ἸΔΔΚΟΙΥ δηά ἴῃ ἴπὸ Δ]]υ5᾽οη5 οὗ ἴῃς ΑΡρο- 
ΟἌΪγρβε, βἴσοηρ ἰηΐεσηδὶ σοηβιτηδίίοῃ οὗ 
ἩΠδὶ ΠΙσίουυ 16}15 15 ὈοΪ 85 ἴο ἴῃς σερίοη 
Ἰὴ ἰ ἢ 51. Το τεϑι δὰ, δηά 45 ἴο [ἢ 6 
066 ὙΠΕῈΙΘ ἢῈ Ὀεδεϊὰ ἢϊ5 ΜΊΒΙΟΏΒ. 
“Τῆς Ἐδνεϊλίοη," υτιῖο5 Πθδῃ ΘίΔΏΪοΥ, 
“}5 οὗ ἴ[ῃΠ6 βδ1η6 δίῃσε 845 ἴῃ6 ρτορῃεῖο 
γιδίοη5 δηὰ ᾿γγίοδὶ Ῥβαϊγηβ οἵ ἴῃς ΟἹὰ 
Τακίδσηθηῖ, τ μεσο [ἢ του δ: η5, ν8]16 γ8, 
ἴΓ665, 5ίουτηβ, δδυίἤαυακοβ, οὗ Ῥαϊδϑίης 
ΟΠΟΌΡΥ 186 ἰοτερτουηά οὗὨἉ [86 ρῥΙοἴυτα, οὗ 

Με, δεσρώ. Ῥω, νου. Οοἱ!, τι ἴ, 2, Ῥ. τ6. 
(Δοοογάϊησ ἴο οἷδεσ δοοουηῖβ, πὸ ψῶβ Ὀδηϊβδῃοά 
ἴο τς Αἰτίοςδῃ Οαςὶβ, Α.Ὁ. 48ς; 566 ϑ: 1 5 
Φικί, ὁ Ολγέρίαπ ΘΊορΥ., ατὶ, (αίαμαάϊο). 8ι. 
]ομη, ἃς Ἐεηδῃ ξορροςες ({, ὦ., Ρ. 374), τεϊϊγοὰ 
ἴο Ραΐπιος οὗ δὶβ ονγῃ δοςογά, ἴῃ οτάεοσγ ἴο οοπη- 
ΡΟβε 815 τοῖΐς ;- -ΟΥ ροδᾶρ5 Ὦς ᾿ψτοῖς ἰΐ οὐ δἰ5 
τεῖσσῃ ἔσο Ἐομς ἴο Α5ϊ:4, {011 οὗ τετηϊἰβοοῆςοα 
οἔ ἴῃς ρεγξεςυϊου ὙΒὶοἢ Βα Βαά εδολρεὰ ;-- 
ΟΓ ἃ δοςϊἀεηῖ, ΟΓ εἴγθες οἵ Ὑγεδῖθοσ ΤΩΔΥ Πᾶνα 
ςορε]]ςἀ Ὠϊπὶ ἴο ἴαϊκα τεΐρα ἰῃ (ἢς 1π|6 ροτγῖ: 
ἃηὰ ἴοσ (ἢϊ15 δεῖ οοη)εςίυτα ἃ Ηἰηΐ ἰ5 αἰογτάδα ὈΥ 
ἴῃε ἐγενόμην οἵ πεν. 1. 9. 

᾿ Ατεῖδδλς οἱ ΚΕΥ. νἱὶ. (529. Οσαγηεν, Δ ς.) Ὁ. 286) 
ςοπβδίάετα ἴμαὶϊ ὃ εὐαγγελιστὴς ἐχρησμωδεῖτο 
ταῦτα ἐν ᾿Ιωνίᾳ τῇ κατ᾽ “Ἔφεσον. 
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σι οἢ ἴῃς Ποτίζοῃ οχίθπάβ ἴο ἴπ6 ὑπβεθῃ 
μου δηὰ τῇς τεπιοῖα υἴυτε. ... ΤὴΘ 
βίεσῃ τυρρεὰ ὈΑστεη 655 οὗ 1ἴ5 [Ῥαϊγ}05} 
ὈΤΟΚΘῊ Ῥγοσηοηζοσ 5 νγ6}} συϊῖ5 ἴῃ 6 ἢ]5- 
ἰοτοαὶ ίδοὶ οὔ τὰς τεϊεραῦοῃ οὗ ἰῇῃς 
σοοηάἀδηιηθα (γι βιίδη ἰο 115 Θϑἤοτεβ 45 οὗ 
ἃ σοηνϊοὶ ἴο ἢὶ5 Ὀγίβοῃ. . .. Ηδ κἰοοῦ 
οὔ ἴα Πεϊρῃϊβ οἵ Ῥαΐπιοβ ἴῃ ἴῃς σθηςτα 
οὗ ἃ νοχϊὰ οἵ δὶβ ονῆ.. .. Τῇθ νἹῈ Κ 
ἔτοτη ἴῃε ἰορτηοβί ρϑᾶκ, οσ ἰηάθθα ΠΌΣΩ 
ΘΏΥ ΙΟΑΥ οἰοναῦοι ἴῃ [Π6 ᾿5]απά, υηξο] 5 
δ υὑπυδι.8] 5ΘΘΡ, βοἢ 85 νγ6}1 Ὀεοδᾶτηβ 
ἴτ6 “ΔΡροοδίγρϑβε, ἴῃς "τηυεϊδέηρ᾽ οἵ τῃ6 
ἔμϊυγε ἴο [Π6 ἐγ οἱ ἴῃς 50} ΠἸΆΥῪ 56 ΕΓ. 
ον. Αρονο, ἴδοτε 85 αἰ νυ ἰἢς ὑτοδὰ 
Ὠδάνθ οὗ ἃ Οτθϑοίδῃ 5 Υ; 5ΟΠΊ ΘΠ Π165 
Ῥηρῃὶ ψἱἢ 115 “ψὨϊς οἱουά᾽ (Εδν. χὶν. 
14), Βουπηθίϊπηε5 ἴοτῃ ἢ “ Πρ ἢἰπηρ5 δὰ 
τὨυπάοτηρβ, ἂδπὰ ἀαγκεηδὰ ὈΥ “ στϑαῖ 
411, οὐ ομδοσεά ψτ “4 ταϊλῦον ᾿Σἰκα 
ὑηΐο 8 οἱποσαϊά᾽ (Εδν. ἱν. 3; νὴ. 7; 
χὶ, το; χν!. 21). ὦννεῖ ἴδε Ὠϊσῇ ἴορβ οὗ 
Ιολτῖα, ϑαῆοβ, δῃὰ Νᾷχος σίβϑβε ἴδπ6 
τηουηίδιῃβ οὐ Αϑι4 Μιῆοσ; διηποηρβῖ 
ψΠΙΓΟἢ μου ]ὰ 116, ἴο ἴῃ 6. ποτίῃ, [ἢ ς οἰτοὶς 
οὗ ἴῃ6. ϑονεὴ Οβυτγοῆεβ ἴο ΜΏ]Οἢ ἢΪ5 
δάἀάτοϑβος Ψεσε ἴο Ὀς 5βεηῖ. Ατοιηάᾶ ἢϊτΩ 
βῖοοά τῃ6 τηοιπίδιης δηὰ ᾿5δῃὰβ οὗ [ἢ 
Διο ρεΐαρο--- ἀνεῖγ μιφμηίαίη πὰ ἐσαπαῖ 
80.4}} Ὀ6 πιονβὰ ουἵ οἵ {πεῖὶγ ρῥἰδοθϑβ᾽,; 
ἐον θῖν ἡσλαμα θεὰ ἀναγ, δηὰ [86 γισωρίαί»ς 
οτῈ ποῖ ἰουπά᾽ (Εεν. νἱ. 14; χν!]. 20). 
«ον. ἮΒοΩ δε Ἰοοϊκεά δτουηάᾶ, αῦονε ΟΣ 
Ὀεΐονν, “τῆς σε’ πουϊὰ αἰνναὺβ ΟΟΟΌΡΥ 
ἴῃς ἰοσχευιοϑβὶ ρδοθ. Ηδ ἂν "ἴπ6 [ὨϊηρΡ5 
[Παΐ τὲ ἴῃ ἴῃς ἢδάνθῃβ, δῃηά ἴῃ ἴῃς δασῃ, 
δηᾶ ἐῃ 2λ}ε “εα᾽ (δν. ν. 13; Χ. 6; χῖν. 
7)... ἴδε νοίςε5 οὗ μεᾶάνθη ψεγα Κ6 
τὴ6 βοιπὰ οὗἩ ἴπΠ6 'νᾶνεβ Ὀεδίηρ οὐ [π6 
ΒΏΟΓΕ, 85 “ἴῃς βουηά οὗὨ ΤὭΔΩΥ ννδίοσϑ᾽ 
(Εν. χίν. 2; χίχ, 6) ; [ῃ6 τ ]]οίοης γγὰβ 
ἐραϑῖ ἰηῖο μ4ἔε “έἐα᾽ (δεν. χν. 21); 
.,ἦε τα νὰ8 ἴο ρῖνε ὕΡ ἴῃς ἀεδά νηϊοἢ 
ΨΕτα ἴῃ 1{᾿ (εν. χχ. 13; οἷ, νἱ}. 1,.2,.3; 
Χ. 2, 5, 8; χνὶ. 4)."---ατ-ἰεγγιοης π 1ἠ 64 
ας, τι862, Ρ. 230. 
τοῦ Ραΐπηοβ ϑῖ. Ϊοῆπ ργοσεοάδα ἴο 

ἘΡἤδβυβ, Ὑἤετα ἢ6 566 η15 ἴο ἢᾶνε τεϑι δά 
ὉΠῚ] ἢ158 ἀδδῖῃ (Ροϊγοταῖεβ, Νο. (14), Ρ. 
414; Οὔρεῃ, Νο. (17), Ρ. 416), εηρασοά 
1ῃ ἴῃ6 οτρδηϊζαϊίοη δηὰ ρονοσγηπθηΐ οὗ 
(ἢ π5ιστουπάϊηρ, σἢυτοθεβ (566 ᾿. 408, 
ποῖος 3: δηᾶ Εὐδοῦϊι5, Ὁ. 415, ποῖα }), 180} 
(ῃ6 τεῖίσῃ οὗ Ττα͵ϑῃ, Α.Ὁ. 98-117. ΤὨ]8Β 
ἀδῖα να ἰεάσῃ ἴοσῃ [σερϑϑιι5 (Νο. (11) 
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Ρ. 412); δηά ἔγοτῃ ψῃμδί ΕΘ ΌΪυ5 τεοογάβ 
ΟἹ ἴδῃδ δνιάθῃςς οὗ ᾿τϑηδιβ δηὰ οὗ ““τῆς6 
ΔηοΙ η 5" (Νο. (7), Ρ. 408 ; Νο. (27), ΡὈ. 
428) ἘλΒΕὈ 1.5 15 (Ο] ον α Ὀγ [οτος (Νο. 
(26), Ρ. 424), ἰὰ Ἀχίηρ ἴῃ 6 ἀαΐς οὔ Π6 Εχιὶα 
ἴῃ ἴῃς ουχίοοηῖῃ γεαγ οὗ Πουμδη (566 
της Οὐγορέείς ηυοϊεά, Ρ. 408, ἴῃ ποῖε 1). 
ϑι, Τ γος δ ἀ5 ἴῃδῖ [6 Αροϑβίϊα σεϊυσηβὰ 
ἔἕτοὰ Ῥαΐζῃηος ὑπᾶοσ Νεῖνα (4.0. 90): 
---ὸ στοζυγηδά, δοσοτζάϊηρ ἴο (]εαθηβ ΑἹ. 
(Νο. (15), Ῥ. 415), “Αἰἴοσ ἴτὴ6 ἀφαίῃ οὗ 
ἴῃ6 {γταμῖ." 81, Τοσοσὰθ ἔυσίμοσ οἰδῖθϑβ 
ἴῃαἴ 581. Ἰομη ἀϊδά ἴῃ [ἢ6 5Ἰχῖγ- εἰ (ἢ γϑδῦ 
δου ἴῃ6 1οτὰ 5 Ραββίοῃ, δηά νγὰ5 Ὀυσιθα 
αἱ Ερηδβυβ: δηᾶὰ δι μβουρῇ Το δ ῃ 
δὰ Ηδραβίρριβ (Ρ. 422) 5θε ἴο ρῥἶδοθδ 
ἴῃς τεϊυσῃ ἔσο Ραΐχαοβ Ὀδίογε ἴῃ6 ἀδθαίῃ 
οἵ Ποτηϊίδη, 8 ράϑϑαρε ἢα5 Ὀεθ δα ἀιυςεά 
ἤοσα Ὠτοη (αβϑ15 (ἰχν}. 1) το ἴ[ῃ6 εἴξοῖ 
(παι Ντνϑ, οἡ βυισοδεάϊηρ ἴοὸ [Π6 ΘΙΏΡΙΓα, 
βαεῖ δὲ ρου ἴμοθ6 0 δα δ6θῃ Ὄχι] θὰ 
Ὀγ ̓ ομλδη,Σ 866 οἡ Ψ]οΙοΓΙΔι5, Ρ. 423. 

ΤἼΤΠ6 σόϑυϊο, ἴδῃ, οὗ ἴῃῇ6 εονιάθῃοα 
ΔΙΩο ἴδ ἴο [ἢ15,---ἰῃδί 5ῃοτΥ Ὀεδίογθ, ΟΣ 
ΘΠΟΓΟΥ δέον Ὠοιηϊδη᾽ 5 ἀδαίῃ, α.Ὁ. φό, 
5. Το νγὰβ τγοϊβδαβοὰ ἔτοῃπιχ 6χ!]θ, δηᾶ 
τοϊυτηθά ἴο ΕΡἤδβυβ, ὙΠετα ἢς τοβϑι δὰ 
ἘΠῚ] ἢ15 ἄδαιἢ ἴῃ (6 τεῖρῃ οὗ σα δῃ, 
δηα {ποτὰ ἢΪ5 ἰου Ὁ τνᾶϑ ἔἌτηΟυ 5 [ΟΣ ΙΩΔΗΥ͂ 
γεξαγβ (Επ|5. 111, 21, 29; ν. 24; νἱὶ. 25; 
7ετοπιο, ἐς Κὴγ. 22. ς. ο; 566 Νο. (20), Ρ. 
420). ΤῊς ἀδίε οἵ 51. [οΠπη᾽5 ἀδαίῃ νοιμὰ 
τυ Ὀ6 5οηγδ 6 δρομῖ ἴῃς γεᾶγ 98.2 

1 καὶ ὁ ΜΝερούας τούς τε κρινομένους ἐπ᾽ 
ἀσεβείᾳ ἀφῆκε καὶ τοὺς φεύγοντας κατήγαγε. 
Απάὰ ϑυϊάδς νυτϊῖο5, --αὐ, λίεγυα οὗτος καὶ 
τὸν εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην ἐκ τῆς ἐξορίας 
Πάτμον ἀνακαλέσας, ἤγαγεν ἂν ᾿Εφέσφ. 

2 ον τῃἷβ σόϑυϊτ μΜὸ πᾶνο, ἂ5 5ἰδίθα ἴῃ πῸ 
ἰεχῖ, ἰὰς δυϊπουν οἱ Ιτεηθδους, 2,27. ἰϊ, 22, ς; 
111, 2, 4; οἱ Ϊετοιης, ὧδ Κγ. Μέ, ο; αάν. )ουε;. 
1.14; (ον. ἔπε Ζαη. ἰχ. ; οἵ Ἰοϊάοτγε Η5ρα])., 2 
μα εἰ Οὐδήῃμ 5.8. ς. 72. Ιβἰάοσε, δάορίϊηγρ ἴῃς 
Ὑογάς οὗ δῖ, ]εσοπις, Νο. (26), σγδκες 51. [μη ̓ 5 

ε ίο Ὀ6 89. Ῥεευάο-(γγβοβρῖ. (ὔονε. αἷς .5, 
οαργι. ἱλεοί., ἃρ. Ορρ. ΟὨβγγϑοβῖ., εἀ. Ββη. ἴ. 

ν1}.); ογοίμουβς (ρας θεῖον, Ρ. 431, ποῖβ ᾽) ; 
ἃπὰ ϑυιάας τηλκα ἴῃς ΔΡροβι]ὶεῖβ ἀρ ἴο Ὀ6 120, 
7 ε σῃγοηΐοϊα δϑου θεὰ ἴο “ἴῃς γουηγροτῖ"" ΗἹΡ- 
ΤΟΥΣ (566 Ρ. 416, ποῖε 2) τραᾶκεβ ἰϊ 110. 6 
8508] (βγοηίοϊο (εὰ. Ὁ ηάοτῖ, Ρ. 470) πιδκαϑ 

1 100,-- Ποῦ ηρ (566 Ρ. 461) ἴπαὶ ἤϊε 51. Τοὴπ 
᾿δὰ βξρεηΐ πίῃθ γεᾶῖβ δὶ Ερἤεβθιβ, ἢς νὰ5 Ὀδη- 
ἰϑμεά ἴο Ραδΐπιοβ ίογ δίδει γεᾶσβ ; δῃὰ ἴῃδΐ, Ηὶ5 
Ἔχ!]α θοῖησ δηάδά, 6 ᾿ϊνεά ννδηϊγ-ϑὶχ γοαῦβ ἴῃ 
Ἐρ δθυβ. Τῆϊβ νου ρΐαςε 81. [ομη 5 ἀφαῖὰ 
ἱμ ἴῃς βενθητῃ γοδγ οὗ Τα)δη᾿β σεῖρῃ. 

Τῆς Ανρρό Νοῖὶῖεὲ βγϑὶ ρυῦ] δηθὰ (7 Χωΐ, 
Ομαγίαϊτεάφ., Τδίπρ., 1862, 11]. Ρ. 406) ἃ ἴταρ- 
ταεηϊ οὗ 186 οςὨτοηίςοϊς οὗ ξεοτγρίυ5 Ηδιηπασίδ)ι5 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

11. ϑυοῦ Ὀεϊηρ ἴΠ6 ἴδοϊβ 845 ἴο ἴδε 16 
οὗ ἴῃς Αροϑβίς 7ομη, ἴο ἀδίοσμης τῃ6 
“ἔγιό ἩΏΘη ἴῃ6 ΑΡοσοδίγρδα ννὰ5 ὙΠ ΘΗ 15 
ἃ ῬτΟΌΪΘτ οὗ (6 υἱηχοϑῖ Ἰηροτγτίδῃοθο,--- 
ΠΘΙΠΟΙ 6 σΟηβιδσ (π6 δυϊῃογβῃϊρ, [ἢ 6 
ἱητετρτσείδτοη, οὐ (ἢ Ὠινίη 6 ἸΠΞΡΙΓΔΏΟΩ 
οἵ (πες Βοοκ. ΤὮε ἀαῖς ἴο Ὀ6 χε υὑροηῃ, 
Ώ116 1 τηυβδί Θν] ἀΘ} ΠΥ συ τῇ 6 οἰτοιπι- 
βίδησος οὗ [6 ΤΟΥ δηᾶ τηυϑδὶ ποῖ 
σοπίγδαϊοϊς δάπητιδα ἰαοῖς, μου ά, δἱ τὰς 
βϑῖὴς ἰἰπι6, Ὁ6 δουρῃϊ ἔοῦ ψιθουϊ Τείοι- 
ΘΩ66 ἴο ΔΗΥ͂ ΔΓΌΣΕΑΥΥ ὨγροΙ 6515 βυςῇ 85 
τηοάθσῃ οἠος ἰὰῪ ἀοῦγῃ, πδιηοὶγ, ἴῃαὶ 
([ῃς Βοοῖ τηυβδὶ Ὀ6 τερασγάβα 85 δ} οἵ- 
ἀἰπασυ ἢυϊηδ οοταροβιτίοη, σοὨ ΔΙ πίη ν 
ΠΟΙΤΠΟΣ Ργορμοῖϊς υἱΐζογᾶμθοα ὩΟΣ ἴγαοθ οὗ 
Ὀινίηα Κηονϊεάρε : ---ῖοσ τῃ6 “ὨΙΡΠΟΓ 
οὔ ο8η " οὗ τοοθηΐϊ ἀδΥ5 855 165, ἃ5 ἃ 
ἢγϑὶ ῥσϊποὶρὶθ, [δὶ δὴν διϊεσεά ργθάϊο- 
Ὠοα τσὶ Ὀ6 ἃ να είμέηε 2οδύ φυελίμ. 

ἃ.---717.ς Ἐαχίγπαί ευΐάξηε οα [5 
ταδίίευ οἵ ἰῃς ἀαῖς 15 85 ἔΌ]]ονν5 :᾿- 

ΤὮο 5βἰδϊεηθηϊ ψὨϊοἢ τηϊρῃς 56επὶ ἴο 
βαῖ ἃ}} σΟὨΙΓΟΥΘΙΘΥ δ χαϑὶ ἰ5 (πδὶ οἱ 
Ιτεηϑοῖι5, ΝΟ. (10), ΏΟ ΘΧΡ ΓΟ 55} 5565 

(Ὁ δωῖ, ἰχ,), ψἤοτο ἰξ ἰβ κἰαϊοά τῃαὶ, αἴϊογ ἴδε 
ἀεὶ οἵ ]Ἰϑοια απ, Νετνα στοςα]]οὰ δι, Τοδα 
ἔτοτω “ἴῃς ἰδἰδηά,᾽) δῃά ραογτηιτεἀ Εἰπὶ ἴο τεσίάςε 
αἱ ΕρβοοθυβΒ. Βείῃρ ΠΟ 50]6 βυγνῖνογ οἵ ἴδε 
Τνεῖνε Αροβίϊες, δῃὰ πανίηρ οοπιροθεά δὶς 
Οοβρεῖ, ἢς νγαβ οουπηϊοα τνογιὰγ οἵ πιλγιγτάοιι ; 
ἴου Ῥαρίαβ οὗ Ηἰδγαροὶῖς, εΐῃσ δὰ εγθ-  μ665 
(αὐτόπτης τούτου γενόμενοΞ), τοϊαίος ἴῃ τῃς Ξεςοηὰ 
Ῥοοϊ οὗ “Τῆς Ι,οτά᾽ς Ὠἰδοοῦγεος᾽" (Νο. (6), Ρ. 
.408) τμαἴ Ἰομπ γὰ5 ραϊ ἴο ἀδαίῃ Ὁγ ἴὰς [εἰνϑ {ὅτι 
ὑπὸ ᾿Ιουδαίων ἀνηρέθη). Οπ τἢἰ5 5ἰαϊεπιεηὶ Κεῖπι 
(1. δ., 3.5 Αὐϑ6.», ἷ. 5. 42) ἰουηᾶϑβ οπε οἵ δἰ5 ρτγοοίβ 
(Ξες Ὀδίονν, Ρ. 445) ἴμαὶ τς Αροβι!α πενετ τεβι 
ἀῃ Α5ϊ6 Μίποσ, θδοϑιβα ἴῃς ᾿»" ἅτὰ 5ρόίεῃο 
δὰ “ἀεγοίονε ἴλ6 5οεπα οἵ ἴῃς 4}} ΤΑΛΤΙΤο 
ἄοπι τηυδὲ Βᾶνα Ὀδθη ἱπ Ῥαϊεβίίπε. ἤξετγε, 
νυτίῖος Κοῖπι, ἰ5. “ἃ ὩΕΝΪΥ αἰξοονεγεοα νη πέ55, 
ΜὨϊσ. Ραυϊθ δῇ Ἂεπὰ ἴο 411 Π]υβίομς." Α5 ἴΐ 
7ενν5 ψετα ποῖ ἴο 6 ἰουπά αἱ Ἐρβεϑβυβ, Ὑ δέτε 
186 νεῖ ἀν τῆν τοὶϊϊοὰ Ὡροὰ αϑϑεγῖβ ἰδεῖ 
Νοτῖνα αἰϊοινεά 51, Ἰοῦπ ἴο σεβίάς ! (5ες Οοὐεῖ, 
 δρ ἵν. Ὁ. 63; Κιτεηκεῖ, Ζ ς., 5. 31). Κεπλὴ 
(ἰ. ε., Ῥ. 562) τεὐεςῖβ ἴῃς ποϊΐομ {μαῖ Ρϑρίδ5 οουἹά 
Ὦδνὲ δοοερῖεὰ (ἢ ἱταάιτοῦ, Ηδε ποίξβ "π" 
“δοῦρε Ηδιηδτγιδϊις αἹουῖϊα αυΟπρὲπε εἰδιῖ 
ἐραϊεταθπὶ ἀς ςεὶ ανίβ; ος αυὶ εἰ τουΐ ἃ [ΐ 
ίλυχ. Νοὶς Οτὶρὲπε, 2ὼ9η: “22α{Δ.. ἴ. ΧΥῚ, 
Ἡὀτγδοϊόέοῃ ταὶ δυθδοὶ [οδὰ ραττηὶ [ε5 ἃ 
ΤΩῶτῖγιβ ; ΟἸόμ. αἾΑΙεχ., δίγορε, ἵν. 9. 
(Αἰῖ5 σοῃιπῖα ]ς ταΐγαοὶς ἐς 1 μα}}6 θου Π]ἀπῖς εἴ ἰε 
Ραᾶββᾶρα Αροο., ἷ. 9), βυδηικαίεηϊ ρου 75 βεΓ ἀε 
ἴ6116ς δοθοσιϊοηβ.᾽" ᾿ 

1 Ἴε ββου]ὰ δὲ ποιῖεά {παῖ ἴῃς τερυϊὲ επί γεά 
αἵ Βεῖε ἀϊβεγς ἔτοπι ἴμαὲ συ μίοῖι ἰ5 δοοερίοα 18 
δε Ιπἰτοάυςτίου ἴο τῃ6 Οοερεὶ οἵ 51. ]οδῃ [ρ. 
Ἰχχχυὶ). [1 ἰβ ἴθεγε δβϑυπιοὰ ἴμδὲ ἴῃς Δροζᾶ" 
Ἰγρβ8 ““ἰς Ὀείοσε ἴῃς ἀφοϊγαοιίοη οἵ [ἐπιβαίειι, 



ἹΝΤΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

(δὶ “τῆς Ἐδνοϊδιιοη νγὰ5 566 ὩῸ ἰοὴξ 
τη6 βίηςθ, Ὀὰϊ δἰγηοβῖ ἴῇ ΟὟΓ ΟὟΏ β6ῃ6- 
ταϊϊου ἰονγαγάβ (δ δηὰ οἵ τῆς6 τείρῃ οὗ 
Δοπιδη " (Α.Ὁ. 81-996). ΥΥ̓́ΒΘη νγγὲ ὕὈθαγ 
ἴῃ πὰ δὶ μα5 Ὀδθη δἰτοδαγ ρσονβὰ 
(566 Ὁ. 411, ποῖβ 1), --νὶΖ. (ῃαῖ Ιγϑηδοι5 
μὰ5 ἴῃ6 Ιηςἰτηδῖα δϑϑοοίαῖϊα οἱ Ῥο γοδῦρ 
ὙΠῸ βυβετγεα τηασίγσγαοιῃ 1ἢ ἴη6 γὙϑαῦ 155, 
ἴῃ ἴῃς 861} γοδᾶσ οὗ ἢ15 ἂρ (566. ἂῦονϑ, 
Ρ. 409) ;-- δ να τειβθιηροτ, ἴοο, ἰμδῖ 
ἴῃ Ὠἰ5 Ερίϑ:16 ἴο ΕἸοσίπαβ᾽᾿ (566 ἄθονδ, 
Ρ. 412) ἱτεηδθθὺβ ἀοθβ ἢοΐῖ δρρϑαὶ, 8ἃ5 
6 βοπιοιϊσηθϑ ἀοθβ, ἴο ἴῃ6 τηἰοτηδιοη 
ὙΠΟ Ὧ6 δά τϑοεϊνθα ἰσοτ οἴμοῦϑ, ὑαϊ 
Τ6081}5 ἴο ΕἸοτίηυ5 ἴῃ 6 τοι Ιβοθμο65 οὗ 
ἴποῖς Ὀογῃμοοά σομοθγηϊῃρ ᾿Π6ῚΓ ΘΟ ΠΟΙ 
Ιηλϑίο ῬοΪγοαγρ,2 οὗ νοοῖ του] 15- 
ΟΘΏσ65 ΟὯ6 ἵὰ5 ἴῃαϊ ῬΟΪΥΟΔΓΡ Μὰ ᾿νοῃΐῖ 
οἴἴδῃ ἴο 5ρεᾶκ οἵ ἢϊ8 ρειβοηδὶ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ ἴπ6 Αροβείς 7 δὴ ;---ἰὰ ἃ ννοσζάὰ, 
ΕΠ γ͵Ὸ Ῥεῖοαῖνα ἴμαὶ ἰσθῆϑι5 ἢδὰ 
ἜΥΕΓΥ ΟρΡροσίυηϊυ οὗ Κωϑνηρ ἴῃ 6 ἔδλοί5, 
ἃπα 0 1ηἴ6]11010]6 τηοῖϊνα [ΟΓ ταὶβϑίδιηρ 
ἴδε), ἴῃ6 ἴοτοθβ οὗ [15 δυιάθωοθ. οδὰ 
Βασάν Ὀς ἀϊδρυϊεά. 

(Ἰεπιθηϑβ ΑἹ., ἴὰ ἴἢ6 βᾷββαρὲ Νο. (15), 
ἸΔΘΙΕΪΥ 5ρ6ᾶΚβ8 οὗ ἴῃς “ ἀςαῖϊ οἵ (ἢ6 
ἵἴγταπὶ "; θυϊ 11 ἢᾶά5 θδδὴ βῆονῃ (Ρ. 415, 
ποίς 23) ταὶ ἘπιΒεὈ]8 πηἀετείοοα ὈΥ 
“ἴῃς ἔγτδηῖ" Ὧ0 οἴμε δὰ οι 141). 
Του] Π4η, 4150, Κα ΟἸθθηβ5 ΑἹ., ἀοο5 
Ὡοῖ ἤᾶσηθ ἴῃ6 ΕἸΏΡΕΙΟΥ Ὧο Ὀδηδῃαα 81. 
7οῃπ (ο “16 ἰ5]4πά ".---δεὲ Νο. (21) ; θαΐ 
ἢϊς ἰδηριιαρα ἴῃ ἴῃς ρᾶβϑᾶρὲ ΝΟ. (22) 
βῆονβ [ῃαϊ 6 ἰδ μἀδα Ποχηλη. Αἱ Δ} 
δγεηῖβ, [6 Ἰαιῖο ραββϑᾶρε ρσονδϑ τῃδὶ [ἢ 
γὰ5 ἴῃς Ὀγαςσῖος οὗ Πομλ δ, ἱταϊ δι ρ 
με ογαθ]τῖε5 οὗ Νάτο, ἴο ρυῃίβῃ [8 
Ομ ηβίδηβ ἢ 6Χ]]6.8 

} Κοηδὰ (Ζ᾽ Ακέελγήτέ, Ὁ. 565) βῆονβ ἰδ 
ὙεΆηο65 οὐ Θοδο] ἐπ διίεπιρὶ (267, “42. 
ραν ἐφ Αἴἰξίμασίοῃε, 5. 63 1) ἴο ἴσϑδὶ ἴδ 
Ἐρίπι]ς ἰο ΕἸογίηιβ 85 ποῖ ρεπυΐπθ. ἩΠΠρεπίοὶα 
8150 (8115 1Π|ὶ5 αἰϊεηρὶ ἃ ““ ἀεδβρεγαῖς ὑπάετ- 
ἰακίηρ "ἢ (  κέδη,, Ῥ. 397)- 

5 Ἰχοῆδειις ψτῖοβ (αρ. Ἐπ5. ν. 20) : ὥστε με 
δύνασθαι εἰπεῖν καὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ καθεζόμενος 
διελέγετο ὃ μακάριος Πολύκαρπος... καὶ τὴν 
τοῦ σώματος ἰδέαν καὶ τὰς διαλέξεις ἃς ἐποιεῖτο 
πρὸς τὸ πλῆθος, καὶ τὴν μετὰ ᾿Ιωάννον συνα- 
στροφὴν ὧς ἀπήγγειλε, καὶ τὴν μετὰ τῶν λοιπῶν 
τῶν ἑωρακότων τὸν Κύριον καὶ ὡς ἀπεμνημόνευς 
τοὺς λόγους αὐτῶν, κ. τ. λ. 

δ ΤὭδι εχὶϊα νγὰβ ἃ υϑυ8] ρυηἰϑῃπηοηΐ ὑπο 
Ἰοπι τη 15 βῆονη ΟΥ̓ ἴδε βίου οἵ ΕἸανὶα 
οσι 1114 Ἰναηϊσοαὰ ὈΥ δἰτὰ το Ῥαπάαϊοσία (Π᾽οη 
( δβϑίας, Ιχντ. 14; ἰΧνἹ]. 1); δηῃά Εὐβοῦῖαβ (111. 18), 
ἴῃ φΟὨΓΙΠΔΊΊΟΣ οὗ [115 τείεσεηοα ἴο ἴΠ6 ψογας οὗ 
Ἰτεῦξυβ, Νο. (10), ταθηιίοηβ Ῥοηϊία 85 ἴῃς ρίδος 
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Οἤρθη, Νο. (16) σοπϑδίάοτα ταὶ [116 
Ἐδνοϊδοη γγὰϑ σθοθινοα “1 ἴμ6 15ἰδηά,᾽" 
Δα 6 15 οἣδ οἵ ἴπ6 ψι 6 5565 αποϊδα ὈΥ 
ἘΒΘΌ5 ἔοσ ἴῃς Αροβιϊεῖβ ἀεὶ δ 
Ερἤδϑβιϑβ, Νο. (17). Ὑισοϊοσίηιβ, Νο. (24), 
8ἃ5 ΝΕ Ὦδνα 566}, 15 5111 ΙΏΟΓΕ ΘΧΡ ΟΣ ἃ5 
ἴο ἰὰᾷς πὸ ἤθη ἴπ6 ΑΡοσαῖγρϑα νγὰ5 
ΓΘ ἰοσ ἴῃ6 Οδυτοῇ,--- δι θυ,  ΠΘῺ 
Πυοοιαϊτίδη νγὰ ἴῃῇ6 Οϑεβασ (“ ἀυοη δα 
ἴαπο ογαὶ ραϑαῦ Πουα  Πδηι5 ᾽)). 

σὲ, ]ογοπιθ, Νο. (25), 15 Ὧο 1655 οἰθασ 
ἃ5 ἴο ἴῃ6 ἔλεος ἴμαὶ τῇς Ἐδνοίδιοη τνᾶ8 
Εῖνθα ἴο 581:. Τοῦ υὑπάθγ ἴπ6 βαιὴθ Ετὼ- 
ῬΟΙΟΓ; 8ἃΠηα 50, ἴοο, ἴῃ6 ἰΔἴεῦ Ὑσι δ 5 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ (6. ζ. Θυ]ριοί5 ϑενοσιβ, δασ΄ 
Ἡμα. ὃ... 41; δρὰ Οτοϑιυ5): ΕΘ ὈΪ5 4150 
Βανίησ ἴῆγοα {ἰπ)65 βἰαϊθα ἴῃαὶ 8, [ οἤη 
ΨᾺ5 ὈΔη]5η6α ὑπ οσ Πουλδῃ,---(1) ἴῃ 
4. 5. νυ. τι8 (Χο. (19) ; ς ν. 8), ὙΠεΓα, 
Ἀ6 αἰοία5 [γϑΏδθιι8; (2) ἰπ 11]. 2ο, Νο. 
(27), νίιθσε, Ὀ. τϑίδσσιηρ ἴο "6 δησιθηῖς᾽" 
(ὁ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων λόγος), ἢδ τα- 
ἴΏΟνΘ5 ΔῺΥ ᾿τηὰριηδίοη [πδΐ ΙΓΕΏδ5ι15 νὰ 5 
[ὴ6 ΟὨΪΥ δουζοθ ἔτοπὶ ΜΏΙΟἢ 6 ΚΟΥ 
τὴς δοῖ; δηὰ (3) ἰῃ 11. 23, ἤετα Βα 
αυοῖθ5 ΟἸεμιθῃβ ΑἸεχ., Νο. (15),---πο- 
ΏΘΓΕ βιιρραϑίβ ἰῃδῖ ΔῺΥ ΟΠΘΙ ΟΡΙΠΙΟΣ 
Θχιϑιθα ἴῃ τῇ6 Ομυγοῇ οἰΠΟΓ 85 ἴο [Π6 
ΕΤΆΡΘΙΟΣΙ ΨΏΟ δεηΐ δῖ, Τοῦ 1ηΐο ΟΧ Ια 
ΟΥ 85 ἴο ἴδε ἐς οὗ ἴῃ6 ΑΡοσδίυρβδ. 
ΎΠΟΓΕῈ τηιϑβῖ, ᾿πετείοσο, πᾶνε Ὀδθη ροῖ- 
ἔδοϊ υῃδῃ ΠΥ δὲ ἴῃς Ὀερηηϊὴρ οὗ [ῃς 
σμγἢ σεηίαγγὶ ἂἃ5 ἴο Ὀοΐῃ ἴῃ656 ἔδοί5, 

οἵ μεσ ὄοχὶϊα ““ἴπ ἴδε δίμδοηϊῃ γοαῦ οὗ Ποιπίτίδη,᾽" 
--τῆς εἰς Χριστὸν μαρτυρίας ἕνεκεν. ΝΝ ε τεδὰ ἰπ 
7νθηδὶ (ϊ. 73) : “Αὐάε αἰϊχφυϊά Ὀγενίθυ5 αγατίϑ, 
εἴ σάγοοσε ἀἱρηυπι ;) δὰ 1, δηῖρο (οι δῖ. ]ομῃ 1.) 
ᾳυοῖε5 Μοάεκίία (2 έρε κχχ., δέρεεί. ἂς ρα 5) : 
4.81 4υὶβ αἰαυϊὰ {εςοπῖ αὰοὸ ἰενος Ποιιϊηυπλ 
ΔΌΪΤΩΣ ϑυρετιβι οης πυγΐϊη15 ἰοτγοηῖασ, να 
Ἵατουβ ἢυ)υπιηοαϊ Πομλη 65 ἰῃ ἰῃϑα Δ π το] ορασα 
τεξοσί ρϑὶῖ᾽" (οἷ, οη Βκδν. ἰϊ. 13) :--τϑὲς Ρ. 428, ποῖς ὃ. 

1 Τῆς ενίάδηςς Μ Ὠοἢ ψνου]ὰ ρῥΐαοα ἴμ6 εχὶὶα 
δἴ ἃ ἰαῖεν ἀαῖα θεὰ ποὶ Ὀὲ οομεβἀεσθὰ Τυβ 
ἄῃ ἃ ἰγαάρτηθηΐ δϑου ες ἴο οτοίμευβ, Βίϑηορ οὗ 
Ίγτοα δἵ ἴπ επά οὗ πε {πϊγὰ σδηέυτγ, ἰτ 15 βιαϊεὰ 
παῖ ““Ϊ]οῇῃ, ἴῃς Ὀτοίΐμοῦ οἱ Ταπιο5,᾽" ““νῆο 4]50 
ψγοῖς ἴῃς ἀοβϑρεϊ,᾽" δϊεγ ἢς δὰ ργεοδοῃϑα (γὶϑὶ 
ἂὶ Ερδεβυβ, 5. Ὀδηϊβῃεα ἴο Ῥαϊπιοβ ὉγῪ Τ σα) 
οὐ δοοουηῖ οὗ ᾿ιἰ5 σοηίεοοίθη οὗ ἴμ6 (τ βίδα 
ἴα ἢ :--τβοο ϑεα σα ἐϊμεσίγ, Οὐγορ. μσελ., 
εἀ, Ὠιπάοτί, 1ἰ., Ρ. 136; ὕδνε, 472. 2ἐ,., νοὶ]. 1. 
Ῥ. 169. ἴπ ἴδὲ 1νἴϊῃ νογϑίοῃ οἱ 1}15 ἐγαρτηθηῖ 
οὗ Ποτοίβεουβ (αρ. διόέ. ῥαίγ. διρω,, εἄ, 1)ὲ 1α 
Βίρηθ, ἴ. 1}. Ρ. 426) ἰξ ἰ5 αἀάἀοὰ δαὶ 51. Ϊοπῃ 
τοῖς ἀς Οοοβεί ΜὮ16 ἴῃ Ῥαΐπιος ; δηὰ ἰβμαῖ, 
ὙΠ ΘῺ τοοδὶ δὰ ἴὸ Ερποβιβ αἴϊεσ 4πΠ6 ἀδδαῖ οἵ 
Ὑγαδη, ἣς ρα] 5μεὰ ἰτ του ρἢ “ Ὠῖ5 Ποβὶ δπὰ 
ἄεδοοι ᾽"᾽ Οαἰὰς (5ε6 ἔοι. χνὶ. 223; 5 ]Ἑμη 1), 
1.6 ΑΡροβίὶε βυγνινιηρ ἴο [86 ἀρε ο 124. “Βυϊ,᾽ 
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Αἰ Πουρἢ 4 σμῥγευς ἸΏΘΟΥΥ 85 ἴο 1ῃ6 
σιίλογελῥ οὗ ἴτὴςσΗ Βοὸκ πδὰ Ὀδδθῃ ρυὶ 
ἔοσνατὰ ἴῃ ἰῃς ἰηϊογοδὲ οὗ [ῃ)6 δηῖϊ- 
ΟΠ] αϑῖ5, --τα ΠΟΙ ἴο 6 οοῃδίἀοτεά 
ῬΓΘΒΘΩΏγ. 
ΤῊ ο458 ἴπεπ 5ἰδαημάς ἴῃιι5. Βείογε 

Οεηῖϊ, ἵν. 1ΠῈ}Ὲ 15 ΠῸ ναγδίίοῃ ὃ [ἢ6 
᾿Ἰδἴοσιοαὶ δοσουπῖθ. ΑἹ] βἰδιθτηθηῦβ 50}0- 
Ῥοτί ἴῃς εοῃοϊυβίοη ἴμαϊ 51. Το ννᾶβ 
Ὀαηϊβηδα ἴο Ῥαϊῃῃμοβ. ὈγῪ οι θη (Α.Ὁ. 
81--96),---αοὴς ἡ Πΐετϑ οἰδοίηρ ἴῃ6 εχιῖς 
1η ἴη6 ἰουτίδοηῃ γεασ οἵ ἢΪ5 τεῖρῃ,)---ἀηά 
811 ἀρτεα ἴῃαϊ τῆς Νιϑίοης οὗ ψῇιοῃ [ἢ 6 
Ἐδνε δίίοῃ ἰ5 ἴῃ στεοοζὰ νγεγο χεσεινοα 
ἴῃ Ῥαΐϊζῆοβ. ΟἸδιηδηβ ΑἹ. δῃὰ Του" ] ἕδη, 
ἰμάδθεά, ἀο Ὡοῖ πη ΠἼΟῺ 1 ΘΧΡΙΟ55 ἴα 5 
[Π6 βαϊὴθ οὗ ἴῃς Επηρεσοσ ὈὉΥ ἡ ἤοσα 91. 
Τοῇῃ νὰϑ βεῃΐϊ ἴηἴο Ὄχὶΐα (566 Νο. (15), 
δηά Νο. (21) :---θαῖϊ σοτηράᾶγε Νο. (22), ᾿. 
422); δηὰ Οπρεη, Νο. (16), 5.4ἴ65 85 ἴῃς 
ΤΟΆΘΟῺ [ΟΥ ἢΪ5 ΟΝ 5. ]6ῆςΕ ἃ5 ἴο “ἴῃς Κίηρ 
οὗ ἴῃς ἘΒοχηδῃβ," ἴθι 51. Τοῦνν μᾶς ποῖ 
ἈΠ 56 1 Γ ρίνεῃ ἴῃς πᾶπια οὗ ἴῃς Ῥϑίβοῃ 
ἯΠΟ ραϑϑοὰ δβεηΐεηοα οἡ ἢΐτὰ :--οἈδοῖ 
ποίπίηρ τπδὶ 185 βαϊὰ, ποῖ ὄνθὴ ἴῆ6 σο- 
ΤΏΔΥΚ οὗ Ποτοίμουβ (566 Ὁ. 4321, ποῖς 1), 
15 δὶ νδῦδποο ΨΠ [ἢ 6 ρΘΏΘγΑὶ δ] ἰοῦ 45 
ΒΌΓΩΤΩΘὦ ὉΡ ὈΥ Εὐυβορίυ5. Η οχίθγῃδὶ 
δον άθηςς 15 οὗ Δὴγ ναῖυς αἵ 41], 1 15. οἵ 
ναῖθθ ὮΙ: 0 διπουηΐ οὗ “ Ξυρ)]εςενα " 
ΠΟὨ]ΘΟἴθΓΘ, ΟΥ ΔΙ ΓΑΙΥ ᾿Ἰηϊοτρσαίδεοη, 
οδΔ} 5εῖ δϑϊήβ ἴῃ νϑγαϊςε οἵ Ὠἰβίοσυ. 

Αἴ ἃ ἰαῖεσ ρεγοά, ᾿ηἀεθά, βοπια 5ἰδίο- 
τ οη5 πιδοῖ 1.5 ὙΠΙΟΏ, δὲ τηοϑῖ, δῖὸ 1ῃ- 
βδίδῃοδϑβ οὗ δοσθηςςο βροουϊδίίοη.2 ΤῊι5 
ἘΡΙΡΒΔΏυ5 ΤΩ ΘΠ Οἢ 5 ΟἸδυάτι5 8516 Επ)- 
Ῥόσγοσ νῆο Ὀδη5ηθα 851, Ἰομὴ (566 Νο. (19), 

τς νεγξίοι Ῥγοοθοᾶς, “"ϑυηΐ ἰδιηθῃ ααὶ αἰσυπὶ 
δὰ ποῦ δὺ00 Ὑτγα)δῆο τῇ ἰπδυΐαα ῬαιμτηοΣ 
τεϊεραῖαπι 6556, 5εἀ 5} Ποιη ἴαπο Ν᾽ εβραϑίδηὶ 
Π]ἰο.᾿ ὙΠεορηγϊαςὶ (ο 51, Μαῖῖ, χχ. 23, ἴ ἱ. 
Ῥ. 107) 4150 βαγς: Ἰάκωβον μὲν Ἡρώδης ἀπέ- 
κτεινεν, Ἰωάννην δὲ Τραΐανος κατεδίκασε μαρτυ- 
ροῦντα τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας. 

1 ΟΘοάεῖ (ὥνεσε. ον» «δ. γολη""; Οοεβεῖ, ΟἸατῖκ εἰς 
ἴγϑῃ5]. ἱ. Ρ. 244) νυτῖε5 : “ὃ ε ἤχ ἴῃς σοτηροβίξίοῃ 
οὗ {πὲ Αροςαῖγρβε δρουῖ [πε γεαγ 9ς.᾽" 

3 ἘΠρ. Απάγεοαβ, οὐ σν. νἱ. 12; υἱΐῖ. 1, πιδπ- 
τους ἴπαἴ ““Ξοπιε ἢ Ῥεσβοῦς υπάἀοτοιοοῦ ἴῃ 656 ἰοχίβ 
οἔ (δες [εν ]5ἢ τνῦ ; δπὰ Ατοίῃδβ, ου Εσδν. νἱΐ. 1- 
8, σοῦ ]α ὁθατῃ ἴο ρἷαςς ἴῃς ἀδὶς οἴτῃς Αροςαῖγρβε 
Ὀείοτε ἴῃς [εν ἰ5ἢ νγασ, δ πουσῇ οἡ Εδν. ἱ, 9, ἢς 
ΡΠ: [6 ἀδῖς ὑπάον Που ἰδ. Οὐ σον. Σἰϊ. το, 
ὁ (ὙΠΟΥ Ὑτὶῖες : ἣ τὸν ἐπὶ Δομετιανοῦ διωγμὸν 

λέγει, δεύτερον ὄντα μετὰ Νέρωνα ὡς Εὐσέβιος 
ἱστορεῖ [4]. 2. ἰἰϊ. 17], ὅτε καὶ αὐτὸς ὃ εὐαγγε- 
λιστὴς εἰς τὴν Πάτμον ὑπ᾽ αὑτοῦ τοῦ Δομετιανοῦ 
κατεκρίθη, κι τ. Δ. (αρ. Οταηιοσ, Οαίεμπα, Ῥ. 
227). ες Αἷ5ο Ζι)]}σ, οἡ «ἢ. χνὶϊ. 10, 

ΙΝΤΕΚΟΏΌΟΟΤΙΟΝ. 

Ῥ. 419),---ἃ 5ἰαϊδιηδηΐ ᾿ψΠ ἢ ἔδιν δηοίθηϊ 
ΟΥ τηοήεγῃ τοῖς ἀθεῃι ΟΓΏΥ οἵ δοςορί- 
δῃςβ.} [Ιηΐίδοῖ, Δοσοταϊηρ ἴο (ἢ 5 Ξἴαϊαπηρηΐ, 
σῖ. Το τοϊυγηδα ἔχοπη ἢΪ5 Θχῖ δ “1η 6χ- 
ἴγϑηθ οἷά δρς," δηὰ ψἤθῃ ἢἰβ [6 πδὰ 
Ἰαβιεὰ δϑοιυϊξ πἰπεῖν γεατῖβ ; δηά (Ποζοίοσο, 
βθοίηρ ἴμδἱ ΟἹ 15 γειρπι θα ἰτοηι {{|6 γοαῦ 
41 ἴο ἴῃς γεαγ 54, Εσα 6 ἴο Α55]ρη “1ῃ6 
γοΐυγη ἰγογὼ Ἔχ ]α ἴο ἴῃς 5 οἴτἢ 656 ἀδίες͵ 
γε 5Που ἃ ἢανα 5.1. Τ᾿ οη ἀρδά ῃϊηΘΙΥ ἰῃ 
ἴΠ8 γεξαγ 54: ἴῃ οἴδμοσγ ψοτγάϑ, (Ὠἰτιγ-ίῆγες 
γϑᾶζβ οἱάδθσ ἴἤδῃ οὐζγ 1 ογά, δηὰ ϑ9ἰχίγ- 
ἴῆγος δ 1εαϑὲ ὑῆθη οδ᾽ἱδὰ ἴὸ Ὁς δὴ 
ἈΡοϑβῖ16 : 4 σϑϑϊτ ἩΒΙΟἢ 15 δἷ νδιδηοὸ 
Ψ ἢ 41} δποίθης ἰτδαιοη Ἡῇηῃδίονοτ."- 
ΑἸίοσα, “νοέοσν., Ὁ. 232. ΒΙΞΠοΟΡ Νογάϑ- 
νοσίῃ, ἴῃ. ἢ15 ΟομηηιθηΐατΥ (ἡ) πέγοά,, Ῥ. 
558), δυρδεϑίθ---- θὰ (ῃἢ6 ϑυρρΈβιο ἰ5 
ῬΏΟΥΘ ἸΏρΘΏΙΟΙΙ5Β [Πἢ8η σοπο]υβίῖνε --- ἂς 
ῬΟΒΒ1ΙΠ γ οὗ ἃ ἔαϊξε τεδάϊηρ ἴῃ ἴῃς ρᾶ9- 
5856, Υ]Ζ. ΚΛΑΥΔΙΟΥ, ίοσ ΦΛΑΒΙΟΥ͂, 
ἴῃς σοργίϑὲ ἰοτρεϊηρ ἴῃαϊ Ποπιῆλη 
γκ5 ΒΟ]. 165 οΔ]]ςἀ ΕἸΑνίυς.ἶ 

ΤΟΥ (δὰ πιοάογῃς Οτοίϊις ((οἱονοὰ ὉΥ 
Ἡδπιπιοῃά), οἷἱ εν. ἱ. 9, ἰδ κοβ Ὁρ ἴδε δεοοιαῖ 
οὗ Ἐρὶρῃδηΐυβ, δδᾶὰ ἀρρϑδὶς ἴο Αεῖς χνυὶϊὶ!. 2, 
δηά ἴο ϑυεϊοηίυ5 ((ὐειαϊίμς, 25) ; ἀτρυΐηρ {μ2ῖ 
ϑῖ. ]ολη 5 εχὶϊςὰ ἴο Ῥαΐῃηος δ8 δείϊηγ ἃ [εἰν ;- 
[αἴ, ψ ἤδη ἴῃς Ροτβοουϊοη οὗ (δες ΟὨδπειίδῃς 
ςοαϑεὰ ὑπάεν νεβραβίαη, ἢς ινὰβ τεςδὶ]οὰ ἔτοσι 
(ῃς β]απὰ ;--πὰ ἴμαὶ δε νγὰς δραίη ὑδηὶ 
ἴδετε Όγ Ποπιἰτίδη. 

(28) ““(υπὶ 784πὶ 5οιηϊδηϊηγυτα ἰαοογαγοὶ ΕἸΔΥΙαΣ 
οΥΡΟ ΠΣ ᾿ 

αἱοίπιας, εἴ ςαῖνοὸ βοσνίτεϊ πιὰ Νειοηὶ.ἢ 
ϑνυσι. ν. 37. 

ΒΙΒΒορΡ Νιογάξινοσιῃ, ὈῪ αυοϊϊπρ ἴῃς πογίξβ 
οἵ Ερὶρῃαπὶυβ ἱπ (ἢ ςοηίεχὶ οἵὨ [{π|5 βἰδιεπιεηΐ, 
ΒΌΡΡΙἷε5. ῥγοοῦ ἴμαὲ Ερίρβαηΐυ5 οουἹὰ ποί ᾿ᾶνε 
τοσδηΐ Πουλίδῃ :---ἘΡΙΡμδιΐας “’βαγο ἰμδὶ 51. 
7οδη, ἴῃ ἴῃς Αροχδῖγρβε, νυτίησ ἴο ἴδε δέεται 
ΟΟὨυσοῆεβ οὗ Αϑία, 2γεά είς ἴῃς γίδες οἱ δεγεβιεῖ 
ὙΠΟ ἀϊὰ ποῖ τῃοῃ οχίοὶ, απὰ ἐογοίεϊϊς (μδὶ δ 
νοδη ΜΟΙ] ἀρροᾶγ δὶ ΤἬγαϊϊγα, ψΠ0 Υ 
681} ΒειβοῖΓ ἃ ρῥιορμεῖεββ ; δἀπὰ δε δὰὰς {μεὶ 
ἴθεϑε τὨΐπρβ οαπὶς ἴο ρᾶ55 Ἰοηρ αἵϊες ἴῃς ἀδαίῃ 
οἵ Τοδη, παι ςἢ ἃ5 ἣς ργορβείεὰ ἰὼ [Ὡς ὑπιεῖ 
οἵ ΟἸαυάϊις (εβατ, υνβεη 6 ννᾶβ αἵ Ῥαϊπιοβ."- 
δῶ, Ὁ. 157. Βυῖ ἰξ 5 οἰσαῦ (Ππαὶ ἰῃ ἈΦΥ. ἰ1. 20 
51. ]οῃη ἰ5 ποὶ 2γωἠεδμ ἕαΐϊαγε οἴτοῖβ; ΠῈΣ 
ΠΘΠΞΌΣΙΩΡ᾽ ΟΥΓΟΙΒ ΔΙγεδαγ οοτητἰςὰ. ἴῃ πιδίε 
οἵ Ὠἰβίογυ, ἱπάεεὰ, Ερὶρμβδῃίαβ 5. πὸ δυϊ ποτῷ 
ὙΠαίϑοενοῦ ; ---ἰῃυς5, αἋ5 Βίβῃορ 1 ἰριίοοί μᾶς 
Ροϊηϊεά ουὧ (Οὐ. Φεν., Αὐρ. 1876, Ρ. 412): 
“ Ἐρὶρῃδηΐυβ βἰαῖϊες ἴπδὶ Απίιοηΐϊηυς ΓΙ05 ΜῈΣ 
δυςοεοάςά ὈΥ̓ ΟΑτδοαῖα, το αἷϑο ὕοτγε ἴδε 
πδιης5 οὗ Οεἴα δῃὰ Μ, Αὐτεϊίας γεγας, δηὰ νβὸ 
τεϊρηςδ φενεη γεατβ; ἴπδιὶ 1, Αὐτεϊα5 Οοπι- 
τηοῦυς ᾿ἰϊκεννὶος σεϊρτιεὰ ἴμε56 58π|6 βενε γὙέδῖς; 
ἴμαὶ Ῥοτγιίπαχ βυςςεεάοά πεχὶ, δπὰ νγᾶς (οἰονγεὰ 
ὉΥ ϑενεγυς"; δορὰ 50 οὔ.--ϑες 22. δυμά, ἐσ 
λίσε;, ς. τό. 
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5111 [655 ψεῖρῃϊ 15 ἴο Ὀ6 αἰἰδοῃοά ἴο 
[ἢ οχίογηδὶ δνιάδηοθ ἔοσ ῥἰδοίηρ [ἢ 
ΓΟ ροϑοη οὗ ἴΠ6 ΑΡοσδῖγρθα ὑπάθγ 
Νεῖο. Τὴ ὕνο ϑδ0 ΣῪ πῖ65565 ἴο 
(ῃϊς εἤδοϊς ἂτὸ ἴῃ6 βυρεσβο ρος οὗ ἴἢ6 
σΥΠΔς νεβϑίομ Ὀυ]Π5ηῃθὰ Ὁγ [1ἀ. ἂς 
διε, Νο. (18), δδοιρεὰ ἴο ἴῃ6 ϑίχίῃ 
οεμίαν ; ἀπὰ ΤΘορἤγϊδοϊ (Τ Α.Ὁ. 1107). 
ΑΚ ἴο [6 οσιμοῦ οὗ ἴῃ656 ἵνο νι 6 5565, 
ἰϊ γὰβ ἰΙοπρ' ΔρῸ τειηδικοά ΌΥ δίθρῆθῃ 1.6 
Μογης (Καγία ϑαζα, Τλιρὰ. Βαϊ,, 1694) 
[δὶ τὴς ϑγτιᾶς ἰσδῃϑίδίοσ ὑγοῦδΌΥ ἰη- 
τεπἀοά ποὶ ἴῃ6 ὅτϑι Νοσο, Ὀυϊ ἃ βδεοοῃὰ 
Νεῖο, νιΖ. Ὠοιηιδη, ῆΟ ψ͵ὰβ 4]50 ἃ 
Ῥειβεσιῖοσ; δηὰ ἢδ αυοΐε5 ἴΠ6 νϑῦβθϑ 
Ἶυκῖ οαἰδαὰ ἴτοῷ ΪΤυνθηδὶ, Νο. (28), ἰῇ 
γιοοῦ [δὲ Πουλίδη γγνὰ5 506 Π165 
οδ]]ὰ Νεῖο.Σ ἱπάδοὰ, ἴα ᾿οοιηϊῦδῃ 
ΜᾺΞ ῬΟΡΌΪΑΙΪΝ Κηονῃ ἃ5 ἃ δϑεσοῃά 
“Νεῖο," ννᾶϑ Ποίοσιοιιβ; 45 ΤΏΔΥ δ 1ῃ- 
[επτοὰ ἔτγουι ἴΠ6 ψοτχάβ οὗ Του] 4 η, Νο. 
(22), Ρ. 422. 

ΤΙδὲ ἴῃς ϑγτίδς ἰσδῃϑίδῖοσ ἸΏΔῪ ἤᾶνα 
ταοδηῖ ὈῪ “Νεῖο" “Ποσα 8" (σΟΠράΓα 
ἴ6 νου 5 τοδάϊῃρ ““ρυϑ}οσηηθ Να- 
ΙΟὨΪ5 ἴῃ Νο. (22) Ρ. 422) 15 ΌΥ ὯΟ πη6 805 
ἱπιροβϑιῦ]6 ; δῃηὰ 1ἴ βῃοι!ὰ Ὀ6 τϑηλθτυ- 
δειδὰ [ας θοῖῃ Νεῖο δῃὰ οι ἴδῃ 8.6 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ χείοιτο ἴο 85 ρεβδοιίοσβ δηά 
ἐῃαηηϊες οὗ τὰ6 (μηβδάδη (δ :---. ρ. 
ὃγ Μοεϊῖο οὗ ϑαγάϊς (σφ. Ἐμπ56Ὀ., ἵν. 26), 
ἴῃ ἢ]5 ΑΡοΪορῪ δαάγεβϑθεα ἴο Μ. Απίο- 
πἰηυ5.2 966 4150 8[. ᾿εοιης, Νο. (26). 

ὙΒΕοΟΡΉγΪδοὶ 15 ἴΠ6 ΟΙΔΘΙ ΠΏ 655 [ΟΥ̓ 
ἴδε «Ιερεὰ ἰδεῖ ἴῃδὲ 8:1. ]οῆη ψτοῖθ ἴῃ 
Ῥαΐπιος ἀπτππρ ἴῃς τεῖρῃ οὗ Νετο (Α.Ὁ. 
54-68).. Ιπ [ῃς6 ρῥτοίδοα ἴο Ὦϊ5 Οὕμεῆε, 

1 Ἰαςου5 Τοπτῖα5, αὐϊοιναγάς ἴῃ6 ΕΤΏΡΟΓΟΓ 
Νεῖο, ψᾶς5 βοὴ οἵ (προὸὺς Ποτηϊυ5 ΑΒΟΠοθΑτΌυ5, 
Γεργεσδηϊδιινε οὗ ἴῃς Π]υκιτου5 Ποι ἴδῃ φέρ, 
δηὰ οὗ Αγστιρρίπα, [᾿ς 5ἰβῖεσ οὗ (αἱυβ ζα]ίριυϊα. 
Τῆς 1.}} πδιὴθ οὐ ἴῃς Επηρετοσ (Ἰδυάϊα5 

(Α.Ὁ. 41--4) ν»»9 Τιρεσίὰς ΟἸἰλυάϊυς τυβυβ 
Νεῖο Οεπηδηϊουβ. Αἰΐεσ δἰ5 δάορίίοῃη ὉΥ 
ΑἸδπάϊυς (Α.Ὁ. 50), Νεῖο νὰ οδ)])εά, Νεῖο 
(Ἰδυάϊυς5 Οξεβαγ 1 γασὰβ (δττηδηΐϊουβ. οια τίη 
(Α.Ὁ. 81-96) να5 ςΔ]1εὰ, Τιῖα5 ΕἸΑνὶυ5 ΤΠ οσαὶ- 
ὕδληυς Αὐγρυπίυπ, 

Σ Τὴ δγῖμοῦ ρῥτοοῦ οὗ [15 λοῖ, τγθ ΤΩΔῪ 4150 
οοραγα ἴῃς νεῦθοβ οὗ Αὐξοηΐῃ :-- 
(29) ““Ηἰ5 ἀεείταυς, ἰαΐοφιυς δοςοίϊα5 5ρα- 

ΘΔ ΠΕ : 
Εἰ Τιζὰβ ἱταρ γι [εἰἰχ Ὀγανιϊαϊα : βδουῖας 
Εταῖεσ, αηυὸπὶ ολἰνυσλ αἰχὶῖὶ βὺυὰ ΒΚοιηᾶ 

Νετγοπεσ.)"-- 2 ὁ χε, Οεαγήδι. 
8. 6 ]1το τος :---μόνοι πάντων, ἀναπεισθέντες 

ὑπό τινων βασκάνων ἀνθρώπων, τὸν καθ᾽ ἡμᾶς ἐν 
διαβολῇ καταστῆσαι λόγον ἠθέλησαν Νέρων καὶ 
Δομετιαγός (αῤ. Ἀουΐῃ, Αε,, .«δας7., ἴ, ἱ. Ρ. 117}. 

ίσιν 7ώ::.----όοι, ΤΥ. 
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ἥν ναμμπ. (Ὦ 1. Ρ. 504), ΤὨεορ γ]δοῖ 
δίδῖος. ἴῃαὶ 81, Το ντοίθ ἢ15 αοϑρεὶ 
(αοῦς ἴῃς ΑΡροσδῖυρβ6) ἰῃ ἴῃς ιϑἰδηὰ οὗ 
Ῥαΐμμοβ, [πιτίγιϊννο γοαῖθ δου τῆς Α5- 
σφηϑίοη,---ἰὰ9 ῥ]δοηρ, τἴῃ6 Ἔχ οὗ [ῃ6 
ΑΡοβίϊθ ὑπάδσ Νϑοι Αμῃά γεὶ ἴῃς βδαϊὴβ 
ΤΠΘορΡγ]δοῖ, ἃ5 6 ανα δἰτεδαν 5θθῃ 
(Ρ. 4322, Ὠοῖ6), δϑϑοσίβ ἴῃαὶ ὅ81:, Τοῇῃ 
ν95 Τοοπαοσιηηοα ὈΥ Ττααη.2 ὙΤῇθο- 
Ῥἤγ]αςῖ, 1ῃοσείοτα, 15 οἴ ΠΟΥ ΘΠΌΓΕΙΥ 1η 
ΟΙΓΟΙΓ ἴῃ ψΠαῖ ἢ6 5ἰδίεβ ἴῃ [15 Ῥσζείδοα 
ἴο ἴῃ ἀοβροὶ οὗ 51 7.Θδῃ.---ς 15 τηοβί 
ῬΙΟΌΔΌΪΘ ἴῃ 50 ἰδῖθ ἃ στ ῖοι,-- τοῦ Ν6 ἀο 
Ὡοῖ υπἀοτγοίδηα [ἢ ράϑ5βϑαρθ. 

τ μᾶὰ5 Ὀδθὴ ὩΘΟθβϑΑσΥ ἴο ἄν 6 }} Ἰροὴ 
[15 ενϊἀδηςο--- 6 ΟὨΪΥῪ δνϊάθηςα ΨΏΙΟΝ 
ΟὨσιϑῖδῃ ἈΠ] Υ οἤοτϑ---ἰη βυρροτί οὗ 
[6 ορίπιοι ἴμδῖ ἴῃς Ὀδῃϊδῃθηϊ οὗ 51, 

1 Ὴϊ95 νοτγάς αἵὸ, διὰ τοῦ ἰδίον Ἑ ελίου, 
ὃ καὶ συνέγραψεν ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ ἐξόριστος 
διατελῶν μετὰ τριάκοντα δύο ἔτη τῆς τοῦ Χρισ- 
τοῦ ἀναλήψεως. 

3 Ἰὲ τ ΔΥ Ὀς νψγ6}} ἴο ποίϊςε ἴῃ {ἰκὸ τηαπηον []ς 
ἴνο 5ἰδιουλθηῖς οὗ “ἴῃς γουηρογ᾽" Ηἱρροϊγίι5 
ἴῃ ποῖος ἦ, Ρ. 416 ; εϑρεςοΐα!γ ἴἢὩς νογὰ Δομετίου 
ἴῃ ἴῃς ἔοσιηεσ οὗ ἴὰδς ραϑϑᾶρεθβ. [17 ὉΥ (δϊβ ἢς 
ἰηϊεπάεὰ δορί: Λίεγο, ἴῃς τηεπίου οὗ Ττα απ 
ἴῃ ἴδε βεσοοῃμὰ ἢ 6 5 Ἔχδςῖν Ῥᾶγβ}16] ἰο ἴῃς 
σοῃίυβίου ἰὴ ἘΣ ΡΆγΙ δι. Ουεποκε (Ζ εν ο,, 
8. 284) αἰϊειρὶβ ἴο ὑγονὲ ἴμαὲ τῆς ἀϊδεγοπὶ 
δοοοοϊ ψτιΐεῖβ ψὴ0 τεοογὰ ἴμαὶϊ ἴῃ6 εχὶὶε ἴο 
Ῥαΐσμοβ ἴοοὶς ρἷδςας ὑπάος ορεέξα»ε τολ}]] ἰπ- 
τἰεπαοὰ δορείδς, ἐ. ἐ.,), Ἡοταϊ τ Νότο. ΤὨυβ, ἢδ 
πηδεγείαπαάς ἴτομι ἴμε ψψογάϑ οἱ ἰγϑηδθυβ, 85 γίνεπ 
ἷῃ Νο. (1ο)---πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ 
ἀρχῆς---ἰῃαῖ Δομετιανοῦ (Ὀδοαυδε πες ἀγίϊείς ἰ5 
ΨΥ ΔΏΓ ΠΡ) 15 δὴ δά)εςῖνε ἰοττηθα ἴγτοτῃ Δομέτιος, 
διηὰ [δῖ [6 βεῆβε 15 “ἴδε σεῖρῃ οὗ οι τυ5.᾽} 
Το υτρὸ πο οἴδεσ οδ)]εοίίου, νγα οδῇ ροϊπὶ ἴο 
τῆοτα ἴδῃ ΟἿδ ρᾶββδᾶρε ἰῃ Ευβεῦϊυ5 νν ἰςἢ ἀ6- 
οἰάε5 ἴδε τραῖϊζοῦ; ἐν. 111. 23,---μετὰ τὴν Δο- 
μετιανοῦ τελευτήν :---ἰϊ!. 18, ἐν ἔτει πεντεκαιδε- 
κάτῳ Δομετιανοῦ μετὰ πλείστων ἑτέρων τὴν 
Φλαβίαν Δομετίλλαν κι τιλ. ΔΝουϊά Ουοτῖςκα 
υἀηάἀεγβίαπα ἤδτς “1ἴηε Ι61ἢ γεαῦ οὐ λίγο" 
Νίεγτλσγοῦ, Ψ]Ὸ ἀϑδυτηθβ ἴμδὶ 2ογείίαρε ταδδῃς 
Λίεγο, ἀπὰ ὴο0 τηβκος δῖ. ]ομη γγῖνα ἰῇ Αϑίδ 
Μίμποσ δοιυϊ ἴδ γεαγ ὅς, ἀγρυςδβ ἴῃς :---Τοτ- 
[}}14η, 1 νὰ τῆδὺ ἴσυβὶ ]εγοιμς (7) ἀϑοσῖθες τῃ 6 
Ῥαμϑῃτηεηΐ οὗ δῖ, ]οῆη ἴο Νέεσγο; ᾿γϑηαθιβ ἴο 
Βουαϊτίδῃ ; ΕΡΙΡ ἤδη ἴο (Ἰδυάϊ5. [π ἂς νυδὴΐ 
οὗ ροβὲῖῖνε ἀδῖα, (με βήδη ἰγδάϊ τοι μᾶς δἰίδομβδα 
1561 ἴο [656 ἴἄγοε πδηγθβ 'ῃ τγη, ν Πουϊ βεεῖηςν 
ἴαὶ Νόσγο, Ὠοσοϊῦδη, δηὰ (ΟἸαυάίΐυς ἃσὸ οὔς 
δηὰ ἴῃς βάτης Ῥβεΐβοῃ. ΝΈ͵ΊΟ τγᾶβ αἷϑοὸ ςδ᾽Ἱοὰ 
ΟἸδυάϊιβ; «πὰ δὲ ννγῶὰβ9 ἃ Του ίτδη, Ὀεΐηρ οἵ 
τῇς σὲπς δονμμα (Αευμέ ὧδ 7 λένίσρίς, ϑερι. 
ιδς6, Ρ᾿. 172). 

Νιίογηαιόγεγ, μογενοσ, οδηηοῖ σμον ἴῃδὶ Νεῖο 
νγὰ5 ἐνὸσ δοῤκέαγίν ον 8ἃ5 “" (]δυάϊας ;᾽" 
δηά Του ] Δη, ἃ5 γα αν 5εεῃ, ἴῃ ἃ ροϊηϊεά 
ΤΊΔΠΠΟΙΣ ἀἸσιἸσυ5ῃ65 Ν το ἔγοιῃ ᾿οιηϊτίαη. 91. 
Ττῦς τ δ ῖκο5 ΠΟ 5ΌΟΝ 5ἰαϊεῃχδηΐϊ ἂἃ9 ἴο Τοσίυ]- 
ἰδ ἃ5 ΝΙΘΙΙΏΘΥΘΥ ἈϑΟσῖ 65 ἴο Ὠΐηλ. 

ΕΕ 
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7Τοῆῃ ἴο Ῥαϊηῶοβ οὐοουττεὰ τὑπάοσ {πε 
ἘτΏρεσοσ Νέεῖο, δηα ἰμαΐ ἴῃ6 Αροσδῖγρϑβα 
ν 25 το Ὀείοστα ἴῃ ἀεϑίπιοῖίοη οὗ 
Το πιβαίθση (Α.Ὁ. 70),---δοδιθα ἢ 15 ἃ 
Ἰοεδάϊηρ οὐ͵δοῖ ψ] ἢ Τα ἢ] 150 Ὁ ΟΥ̓ ΟΒ 
ἴο 654 0]15} [15 ΘΟΙΪΥ ἀαῖϊθ. [{ 15, 1η- 
ἀερά, τοδηϊίοϑι ἴμαῖ ἴπθτς 15 ποίῃιηρ ἴῃ 
1156 1 σοηίσασν ἴο ἴῃς δοοερίδηοα οὗ [ῃ6 
ΑΡΟΟΔΙΥΡΘ6 8ἃ5 ᾿μϑρισοα ϑοπρίαισε, ΟΣ ἴο 
(6 δαΙεῦ ταὶ 1Σ νὰβ ἴ[ῃ6 σψόοῦκ οὗ ἴῃς 
ΑΡροϑβίίε Τοῆη, ἴῃ δαπλττηρ [π8ι 11 ννᾶ5 
τ 6 ἴῃ [πε ρα οὗ Νετοι Βαυΐ, 1π45- 
ΙΏΠΟἢ 85 βυςῇ ἃ σομο]ιβίοη σοηίσδα!οῖϑ 
[πΠ6 σοπουττεῃῖ νοὶςα οὗ ἴ86 τηοϑβῖ {πι5[- 
ΟΠΏΥ ἩΠίοΙβ οὗ ἴῃ6 ἢ͵γϑὶ ἴουσ σσδίυ- 
ΤΊ65, γῆ. ρἷδοα ἴμ6 σοιῃροϑιίοῃ οὗ ἴΠ6 
ΑΡοοδίγρϑε Ῥεύνεθῃ ἰῃ6 γϑᾶτθ οὐ δῃά 
97; δῃά Ὀδοδιιβα ἴῃ 6, τα ΠΟ μΑ σας ᾿πῖοσ- 
ρτείδξίοη οὗ ἴῃς ΒοΟΚ ἀδροηάβ Ὁροὰ [ἢ 6 
ἀορτηδῖς δϑϑιταρίίοη ἰπαὶ 10 οδῃ ΟὨΪΥ 
ταίοσ ἴο θνθηῖβ ὙΠΟ μαρρεηδὰ Ὀείοχα 1ἱ 
γγὰ5 ἩΓΙΓΘῺ (ἡ 4, ἃ5 σαϊϊ ομ 15ῖ5 ἀΘΘΌΧΩΒ, 
Ὀείογα ἴῃ6 γὙϑᾶγ 70), 1ἴ 15 πηροχίδηϊ [ῸΓ 
(ἢς ΟΠ ΞςΔῃ αὐριτηθηΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο 56ῖ 
αϑιᾶς [Π6 Δ] ρεα “ Ἔχίθγηδὶ ργοοῦ " οὗ ἴῃς 
ΘΑΥΪγ ἀδῖα (45 85 ον Ὀδθη ἀοηῃ6), Ὀυΐ 
450 ἴο δχϑιηηθ ἴἢ6 “Ιῃἴογηδὶ ΓΘΔ50Ὴ5 ἢ" 
Ὠϊοἢ πᾶνε Ὀδθη ὑτουρῃϊ ἰοσινασα ἴῃ 
Βυρροτί οὗ ἴῃς 5416 τϑϑυ]ῖ. 

δ.4 (ὠρ»,.). Ὁ.---7Ζ7ε 7ηγηα Ἐυϊάφι. 

τ 45 Ὀεσοτηδ ἃ ῥσηοῖρ]α οὗ τα οηδ]- 
Ἰ5Ώς ἜΧερα515 ἴῃδῖ 51. [΄οἣῃ γείεσϑ, [σου ρῃ- 
ουξ [15 ΒΟΟΚ, ἴο ἀνθηΐβ ἴῃ ἢ15 οὐνῇ ἅρ6, 
--ονθηῖβ ψῃϊοἢ δα Δἰγεδαν οσουτστοά, 

1 Τῆς οδνίάεπος οἱ ΠβίοΙΥ (45 γα ἢανα δ66}) 
Ῥτονθβ (παῖ ἴδς Ἐενεϊδίίοῃ ννὰ5 νυ τθη βουηθ- 
ὙΏοΙῈ δῦουϊ Α.Ὁ. 95-97; ἀπά {ῃϊὶ8 τεϑυϊζ ἰ5 
ϑυρροτίοα ὕγ “Ὀυρίη, Βάφμασε, Τυχτοείϊη, 
ΘΡδΏΒαῖΩ, 1.6. (Ἰεσς, ΜΙ], ἈΝ Όγ, 1,προ, 
1, τάμοσ, Του] ίπο, Βυτγίοη, ἸΝοοάδουΞο, ἘΠ]|οιῖ, 
Εγαγὰ, Ηοΐωδηη, ΗἩδηρβίθροσ, ΤΒιοτβοι," 
δια οἴδοῖ5,-- -5ος Ὦγ. 5. αν άβου (7 π:]»γαά, ἐο λέ 
Δ. 7., νο]. 11. Ρ.. 5699). Οη ἴῃς οἵδεσ δαπή, ἃ 
τὶ οσ οὗ 5 ἢ ρεπυΐης ΡῥΙΕΙΥ 5 Αὐθεσ θη το : 
“ἼΒ6 ονίάεπος εομέαμεα ἐμ ἐς δοοξ τ ε 15 
τοτα ἴῃ ανουγ οὗ ἴδε νίεν . . .. ἴδμαϊ ᾿ξ τνᾶβ 
τ ἢ ΒΠΟΓΌΥ δέον {ἦς οδείγμοζέονε οΥΓ ὅν "- 
σαύρηι."--- δακεεί απο ἐὰε Αξν., Ὁ. 235. 516᾽ 
ῖσυεβ ἰῃδῖ 1 νγᾶβ νυτὶτεη ὑπάεγ Νοτο, ἔτοπὶ 
ἴῃς πηοηϊΐοη οὗ ἴῃς “ἴδῃ ἄδγε,᾽) ἡ 4, ἴῃς ἴοπῃ 

τϑοου(οἢ5 (οἢ.. 1ἰ. 10) ΤῊΪΒ τοϑα]ὶ 15 δἀοριεά 
γΥ Ιοκε, Νεδπάσεσγ, ϑοδννερίεγ, Βαυσ, Ζα]] Ἐν, 

Ὡς Υεῖῖοε, Ὀυκίογαϊεοὶς (ὩΡΡαγεη τ ἐο]ονίησ 
Ζε]]εν, τ ογίγασε με. Αὐλακαάΐ,, τϑός, Ρ. 212, 8..,, 
εηδη, Κεισο, ἄς., ἄς. :--δος αἷθο Βυη56η}8 
Μεδείιυεγξ, νιῖϊϊ. 8, 478. ὙΤὨς δυΐδοτ οἵ «διῶ - 
παΐίεγα Αἰ οἰζριονε (ν0]. 1ϊ, Ρ. 392) ἰ5, οὗ οσουζδο, 
οὗ ἴῃς 5λπ|6 ορἱῃίοῦ. 

δρᾶ ψῃϊοδ ΕΙα ποίογοιβ ἴο 4]}, Ἰΐ 
15 4ῖ5ϑο δϑϑυμηδὰ ἴ[μδΐὶ ἴῃ6 Αροϑβίὶα (ΠΥ 
Βῃαιθά ἴῃ ἴῃ6 Ῥορυΐὰσ ἀεἰ βου 45 ἴο 
ἴΠ6 τεΐυτα οὔ Νεῖο, ψῆο, ψγὰ τα [0], 
15 6 Απαοδτβὶ οἵ [6 Αροσδῖίγρϑα. ἘΠι5 
ΗἩεπηδηη σουματαϊς (2.67 2 εὐγόεον ἐδ 
“2οζαζνῥεε, Οοἴδα, 1873, 5. 432) ὙΠῸ 
Δ]ον5 ἴῃδὶ ἴῃς Αροβίῖς [οδῃ νὰ ἴδε 
ΔΙΓΠΟΙ 245 Μὲ} οὐ ἴῃ6ς ΑΡοοσδίγρϑα 88 
οὗ 16 Εουπῆ σοβρεὶ δῃὰ της Γοαῃηδδῃ 
ἘΡΙ5.165, αϑβϑογίβ (5. 234) [δὶ ἴῃ6 Αροασᾶ- 
Ιγρ88ὲ να5 υυτιτῖδὴ υηάεγ αΐρα, Α.Ὁ. 68. 
Ἠδ δοοογαϊηνρὶν σρδϊηϊδίης : “1 15 Ἰησοη- 
[5140] 6 τῃδὶ ἴῃ6 δυΐλοτ ἢ45 οστεὰ [“βεῖπὶ 
Βαϊ ψῆδα πε Ὄχρεοίβ τμαῖ Νόγο νηὶ 
ΔΡΡΌΘΑΥ δραΐῃ, ἰῃ ἃ βἤῆοχί {ἰ6, 45 Απῇ- 
οἰ χίϑι ουὖἱ οὗ μοὶ], αηὰ ἰῃμδῖ [ἤδη ἴῃς επά 
Μ}}} σοταδ ". (5. 148. . 

Απὰ Βετὸ ἴξ 15 ἴο Ὀ6 οὈβοσγνϑὰ τῃδὶ ᾿ξ 15 
ἴῃ ἴμαϊ βἴτδῃρε τηϊχίυγε οὗ Ὠεδίμεῃ πα 
7ον ἢ, δηά, ἢ ΤΆΔΩΥ ῥϑτίβ, ΟΠ ΠσΌλη 
ΒΙΡΟΙΒ ΠΟ Κηονη 85 ἴῃς “δι 0 γ1}11ῃς 
Οτδοΐθς," ἴμαΐϊ γα τηθεῖ ἴῃ ὈοΟΚ ἱν.- 
ΜΟΙ 15 ἀδοηθεάᾶ τ0 ἴμ6 ἂρό οὗ Τιδι5, 
Α.Ὁ. 79 (8.66 Νοῖὶς Εἰ ου οἷ. 11. 20)-- 
ὙΠαὶ 56 615 ἴο Ὀ6 ἴπε εδι]δϑὶ ἃ] υ5ϊοὴ 
ἴο ἴῃ6 βυσνῖναὶ οὗ Νετο. 

τὐπάοτ νϑγίουβ ἔοσμηβ, [ἢ15 15 ἴπε ρηη- 
εἰρίὶα ψῃϊοὴ υπάοη!θ5 τῆς γχαιϊοηδ σας 
ἱπϊογρτοϊδίοη οὗ Ἐδν. χυὶ!. -τ-τϑεα οα οἷ. 
χυ]].. 9, δηᾶ ἴδε πος ἐπ. ρα ; οἴ 4150 
οὐ οὗ. ΧΙ. σ᾿. [Ιηάερὰ 115 1άει παῖ 
Νεῖο ἰ8 Απθοῃπϑὶ 5, δοοοσαϊηρ ἴ9 
Βεηδη, “(ἢ ρατεηΐ οἵ ἴῃς ΑΡοσδίγρϑε," 
---“τηῦχα ἀς ᾿᾿ΑΡοολΙγρβε᾽" (ἰ. ες, Ρ. 351). 
ΤἼΘ ““Ἰηΐδγηδὶ ἐν ἄθηςθ," [δ η, ὙΠΙΟἢ 15 
Ὁσουρῃς ἰοσψασγὰ ἴο ρζονα [6 ᾿οπῖρο- 
βοὴ οὗἨ ἁ τῆς Αροοδίγρεε ἀυπηρ ἴδε 
τεῖρῃ οὗ Νεῖο, ΟΓΥἠἡ 5ΠΟΓΙΥ αἴῖεῦ ΠΙ5 
ἀφαίῃ, 15 δ5 ἔο  ἱοῦν5 :--- 

.. “ἼΒε Βοοκ νὰβ8 στο Ὀείοτε ἴδε 
ἀεβισιστίοι οὗ ΓΕ πι5816πὶ᾿ :-- - ΤῊ 15 [ΠΘΟΥν 
νγᾺ5 ΟΠΡΊΠΑΙΪΥ ρΡυΐϊ ἑοσπατὰ ὉγΥ [υὐ. 
ΑἸςΑβασ (566 Ὀαϊονν, ὃ 12), ἀπά ασοερῖε 
Ὀγ ατοίυ5, Ηδιημιομά, δῃὰ 1 Ἰσμιοοῖ, 45 
ΘΙΔΌΙρ [ΠΟ Π}ἴο ΔΡΡΙΥ σογίδιη ἰοχὶβ ἴο ἴδε 
[αϊα οἵ Τυἀαΐϑιῃ. αν. χὶ. σ, νὰ ἀγὲ 1ο]ὰ, 
Ῥζονϑβ ἴῃαΐ ἴῃς Τοιρ]ς ταιϑδὶ πᾶνὰ Ὀεξη 
51}}} δἰδπάϊηρ ; ἩὮ16 νεσβα 2 (οἰ. «ἢ. χχ. 
9) Ἰηίο 5 υ5 ἴῃδὶ ἴῃς ΟἸΓΥ̓ γγᾶ5 1 ἃ 5ἰδίε 

1 (20) καὶ τότ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιταλίης βασιλεὺς μέγας, 
οἷά τε δράτης, 

φεύξετ᾽ ἄφαντος, ἄπυστος, ὑπὲρ πόρον Ἐὐφρήτοο, 
ὁππότε δὲ μητρῷον ἅγος στυγεροῖο φόνοιο 
τλήσεται, κ. τ. λ. 

γΕΓ. 110, ἂς. ; οἷ, γν. 137-129. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οὗ 5ἰερε, οὗ ψῃιοἢ ἴἢ6 τόρ 15 βιαἰεά 1ἢ 
Ταΐκο χχὶ. 24. ϑοπὶς ὙΠίΟΙΘ 4150 ΔΙσιδ 
ἴτοπι οἷ. νἱϊ. 4-3 τῃδι ἴῃς Τ χεῖνο ΤΠθ68 
ὝΕΙΘ 511] ἴῃ οχιϑῖθθοαθ. [Ι͂}ἢ ΔΏΘΜΟΙ ἴο 
(5 ἀγρυτηδηϊ 1ἰ 15 5 ΒΠο} 6 ἤΘΙΘ ἴο 54γ, 
ἰῃδιὶ {πΠ|5. Ἔχροβιοῃ οὗ δῖ. Τομης ψοτας 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀβϑϑυτηθς ἴπδὶ [ΠΟῪ τὶ ΔΡΡΪΥ 
ἸΠΈΓΑΙῪ ἴο ἴῃς ἸιἴεΓΑ] "6τϑα] θση---ἂρ ΔΡ- 
ΡΠ οδάομ οὗ ψῃϊοἢ πὸ ὑτοοῦ ψὨδίαυοσ 18 
σίνοη ; Ὀαυΐ 4150 ΔΚ65 ίοτ ρτδαηϊεα [ἢδΐ 
Ιδῆρυᾶσο, ἰουπάδα ὕροῃ ἴδε ἰδηρυάᾶρο οὗ 
ΘΑΙ]ΠΟΙ ῬὈΓΤΟΡΏΕΟΥ (ε.». ΕΖΕΚ, χ]ὶ. 2, ἄς. ; 
Ζεοῆ. 11. 2), Ὧἀπᾶ τπεσοίοσε στη δη 69} 
δρυταῦνα, 15 ἴο Ὀ6 πηδοϊρίοοά ἴῃ 115 
θα]άοϑι δηα τηοϑῖ τορι πίυδ] 56 Ώ56. 

', “Ἴμε ϑενεὴ Ηδδάς οὗ ἴδε ϑενθη- 
πελάθὰ Βδϑαϑβί, οἢ. Χμ Σ ; ΧΥΡ, 2, Ἰηἀ σαῖς 
βόυ ἢ αν άυ8] τηδη, ἰδ 15 ἴο 54Υ, 
βόύθη Ἐοιωδῃ ΕἸΏΡΕτΟΥΚ,--- ΒΑ γ]οὴ (ςἢ, 
ΧΥΙ. 5) Ὀεῖηρ οτης. Νοῦν ἴῃ οἢ. ΧΥΝἹ] 10 
Ὑ6 416 ἰοἹά τμαΐ ως ἤανϑ 141|16ὴ ; {παῖ 18 
εἰχίξ 15 ΒΟΥ τεϊσηϊηρ ; παῖ 6 τερον 
'5 ποῖ γεῖ σοτηθ, Ι͂ἢ γεῖβε 1'ΐ, 16 [ΤΠ ΟΥ 
τοδ ἰμδτ ἴ1πΠ6 Βοαβὶ “ ζἀλαῤ τῦαᾶς, ἀπο ἰς 
ποί, ἐς ἀλγπεο αὐοσ απ εἰσί, αμπα ἐς οὗ 114 
σεν." ΙΝ πηϑὲ Ὀ6 ΝΌΤΟ, ἀγρηθ5 διδοῖ 
(ἴο φιοΐα 4 ϑιρὶθ ψυῖεῖ ΟἹ [15 5146) :--- 
ἴξ σδηῃηοῖ ὑὈὰκ Αυριυκῖιβ, ΟΥ ΤΊΡΕΓ 5, Οὐ 
Οἰαυάϊυς, οηθ οὗ Ποῖ οδῖὴς ἴο ἃ 
γιοίδηῖ θα ; ΠΟΥ δὴ ἰΐ αν Ὀδδη (Δ]:- 
συΐϊα, νῸ αἰ ποῖ κἰΔηα ἴῃ ἃ Ποβ[}]6 σϑ]α- 
οη ἴο ἴῃς ΟΠυχοῇ ; {Π6ΓΕ. τοσηδ! 5 ΟἿΪΥ͂ 
Νέετο, ἴῃ ννῆοϑε ἀξαΐῃ ἴῃ Ῥδορ]α ἀϊα τοὶ 
δείϊονε, ἂἀηὰ Ο ννᾶὰ5 Ἔχρεοῖϊδα ἤοωλ [6 
Ἐδϑὶ, ἴο τεραῖῃ 15 ἴἤσοης ὈΥ τῆς αἱά οὗ 
τὴς ῬΑτῖδη5. Ἦἥα τοδὰ ἴῃ οἢ. χἹ. 32 
[ῃ4 τὴς ἀεδαϊγ τνουπά---(ἢ6 “ἐαἠ- 
σίγοξε᾽" οἵ ἴῃς Βεαϑβί---τνὰς ἢδαϊθα, Απά 
ἴυς Νότο, ἴδ ΚΞ Ἐτηρετοσ, δηᾶ ψΠῈῸ 
15 “οὗ της σεύσι," τϑίυγηβ ἴο σεῖσῃ 85 186 
εἰσ, Ἃς. ΑΒΈΟσΙϑι :3. 566 ([Π6 ποῖς οἢ 
οἷ. Χμ, 2. 

Νοῖ ἴο υὑτρὲ 8Ἃ5 δῇ οὐ]θοίίοη ἴο [ἢ]5 
Ἰῃς οὗ δτγριγηθηῖ, [Παῖ 1 ἀϑϑυτηθβ ἴΠ6 
ἈΡροβίία Τοδη ἴο ἢᾶνα 5ῃασεά 1 ἃ ῬορυΪΑΓ 
ἀεἰυπίοη, δηα ἴο ἢᾶνα τι ὑπάοσ τη 6 

1 Ππείο»} ο7 Οἀγίρίίαρε 7 Ἀδοορν ἐπ ἐλς 420, 
Ἄξε, Όγ Ἑ. δυβ5 ([πάοῃ, 1872), Ρ. 280 

2 ΒΙεεῖς (  ρ εῖ., ΟἸΑτκοἾκ ἴγ., νοὶ. 11. Ὁ. 225), 
δανίησ ἀςοοριεα 85 ἴσιο [ῃἰ5 Βείίοη οὗ ΝΙ Το τε- 
ἴαγηϊησ 4Ἃ5 ΑἸ ΓΒ τιοὶ αἴτεσ ἴδ 6 ἀεαίῃ οὗ ἴῆ6 Επι- 
Ῥεσογ θῇ τοϊρστιηρ, σοπο]ι65:--- 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 
κ1ῆ5 56εῈΚ5 ἴο ἀεϊεγπιίης [ἢ ἔἶπης ἀπά οἰγουπὶ- 
βίδηςες οὗ ἴῃς 1 οτὰἷδβ οοτηίηρ, δπά ἴπτι9 ροας 
Ὀεγοηά ἴῃ ἀεοϊαγαιίοης οὗ ἴῃς 1ογὰ Ηἰπιβο], 
“6. .1π οδὰ ἰδοτείοσε ἴῃ ἰῃϊβ τεβρεοῖ ,.. .. 
δανε πὸ μοπῃδίἑγε δι ΟΣ Υ ἔοσ 3. 
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ἸΏθυδηοα οὗ Ἰρῃοσαησα δηᾶ ρϑϑϑίοῃ (50 
Ἐδηδῃ, ἢ ὦ, ἢ. 356) ;---ΟΥ ἴο 1 ϑδῖ ΠΡΟῚ 
ἴῃς ἔδοῖ τπδὶ ψιοϊοπ 5, τὰ νοσα [ἢ}5 
βυϑίθιῃῃ οἱ 1ηςευρτοίδ[Οἢ 566 ηῚ5 ἴο Ὦᾶνα 
οσιριηδίεα, θερίῃβ ἴο σουηΐ τοι. Ν᾿ Γο 5 
ΒΟ ΘΟ βϑοσῦ, σά]ρα (Ξε Να. (24) ᾿. 423); 
---οτ γεῖ ἴο ἀν6}} ἀροη ἴῃ6 ϑῃγοινα σὸ- 
ΏΔΙΚ οἱ ΘΟ] ο οπηδοῦοΥ: ΚΙ 566. ὯῸ 
σοΥδὙ οὗὨ ἱπίεσργοίδίιοη ἤστο, Νέετο 
ΙΒ ἂἃῖ Οοὴδ ἤσηθ ὁμδ εαά, Ὀὰϊ αἰζογιγασας 
[Πἢ6Ξ δηὔτε “βεαρί" (ἰρέσ, ἱπμα ΔΛίδς 
7 εείαγπερ, 5. 456) :--ποῖ ἴο ὑτρὲ βυςὴ 
Οὔ) ΙΟΏ5 8ἃ5 ἴῃ656, ἴῃ6 Πιδίοτοδὶ ἀἰ[- 
οὐ ὲ5 ἅτ ποῖ ΘΑϑΥ ἴο Ὀ6' ΟΥνΘΙΟΟΙΏΘ. 
1 15 ἴο Ὀ6 δϑκεᾶ, ἴὴ ἴῃ6΄ ἢγοῖ ρΐδςθ, 
σι ΒΟ οὐ τῆς Οξϑαῖθ ἄοδθβ (ἢ 6 
561165 Ὀδαρη ἢ Τΐ, ἃ5 ΙΏΔῊΥ ἢ0Ο]4,---α. ρ. 
γ εἰξίδίη, ϑίυατγι, ΒΟ ο]ς, ΚΟΉΪΘν, Ε6- 
ὯΔ (ὦ δ, Ὁ. 407),--Ὑἢ 7 ]105 Οροβασ 
(απμα Ὧο ν] ἃ σθάϑοῃ οδᾺ ὃς ἀβϑὶρηῃεα ἢν 
186 5665 9ῃουϊὰ ποῖ ῬΘΡΊα ἢ 781105) 
16 Νέοσο 15 ἴῃ6 σὐχζλ, ποῖ (6 Ξ,,[ἦ Επω- 
Ῥεῖοσ, δηὰ ἴῃς ΤΠΘΟΥΥ δὲ Οὔς6 (6114 0565. 
Βυὶ ᾿ξ --αδδ ἴδ. ρτεαὶ τῃδίοτυ οὗ [18 
5000] τηρϊηϊδιη---ῇ 6 56 Π|65 Ὀδρίη5 νἱτἢ 
Αὐυρυβίυβ, 616 15 16 ρτοαϊδεϊς νατ θεῖ οὗ 
ΟΡΙὨΙΟῺῊ 48 ἴο ΨΠΟ 15 ἴΠ6 ξενεηά ἘΤΩΡΘΙΟΤΣῚ 
δΔηά δ5 ἴὸ ἴῆ6 ΕἸΏΡΟΙΟΣΥ ὑηάθγ ἡ οτὰ ἴῃ 6 
ἈΡΟΟΔΙΥρβα ὰ5 στη, ΕῸΓ ᾿ἯῸ Πᾶνα 
(1) Αυρπυβίυπ5, (2) ΤΙΡαταβ, (2) σαϊσυ]α, 
(4) ΟΙαυάϊι5, (5) Νεῖο, (6) ὅα]ρα, (7) 
Οιμο, (8) ΜΝ 6 ΠΠ15, (9) Ν᾽ βραϑίδῃ, (10) 
Τιῖυ5. Αοσοοταάϊηρ ἴο δυϑβ5 (4. 2): “ὙΠΕ 
διχίῃ ΕἸΏΡοτοΥ οὗ Ἐοτῃθ γὰ5 σα]Ρα, δῇ 
οἷά τηδῃ, βενθηΐγ-σὸθ γαῖ οὗ ἂρα δἱ 
ἢὮϊς δοσοϑϑίοη, Τὴ δῃα] οδίδϑβίσορῃε 
ὙΠΙΟὮ γγὰ5 ἴο ἀεβίσοΥ ἴῃ6 ΟἸΥ δηὰ Ετη- 
ὈΙΓΘ ψὰβ ἴο ἴα ρἷδασς 'ἴῃ ἴὮσαΘ γοαῖβ δηά 
ἃ Βα Γ[δε ἴῃ 42 ψιοπης, τὴ 126ο 44}, 
186 φὰ 21γ7145]. ἘῸΤ [15 Οὔ δ 5: ρ]6 γβάβοῃ, 
[6 56Γ1|65 οἱ ΕἸΏΡΟΤΟΙΘ Ὑν}}} ᾿Πο]α 6 ΟὨΪΥ 

1 866, ἴογ [υτῖμετ ῥρτοοῦ, ἴπ6 ποῖδϑ ου οἷ. χἱϊὶ. 4; 
ἀπά (Πδ ποῖδϑβ οῃ οἷ. χνὶϊ. 10. Εογ ἴῃς δυρυτηδηῖ 
ἰουπαεά οἡ ἴπε βυρροξβεά ἱπίεγρτγείδιοη οὗ ἴπε 
“᾿ ὨΤΊΟΥ οὗ ἴῃς Βοαβῖ"" (ςἢ. ΧΗ. 18) ὧἃ5. β' ρῃὶ- 
γὶῃρ Νέεσο, 566 ἴῃς ποίεϑβ ἐμ ἔρέ. 

Τῆς σαι] 5ῖϊο ἸΏΘΟΓΥ 15 ποῖ ὄνθῃ ΟΠ ΠΔΪ. 
ΤῊ15 ποίϊοη οὗ Νέεγο σεϊυγηΐϊηρ 85 ΑΒ ΠΟ τσὶ 15 
ΤῊΘΠ ΓΙ ΟΠΘΩ νΟΓΥ σοΟΠἰοΙηρίΟΙ5}}7. ὈΥ Αταῦτοβῖις 
Αὐυϊρετίαθ, ΟΓΥἿ Απηθρρεγίυ95 (γώ Α.Ὦ. 770) : 
“ δορίδηι δηἱπὶ Βεϑίϊο οδρὶΐα ϑερίετη ΚΟΠΊΔΠΟΚ 
ΤΕρθ5 ἰη6]]Προηῖοβ, εἴ ὑπυπὶ ἄς ο]υβάστ Βοβίϊο 
σΔΡ᾿ ΠΡ 5 ἴῃ ποτγίοτη σου ΝΟΓΟΠΕΟΙῚ δϑί Γαι θηίε5. 
.ν 6. Οὐδ γῥτοίεοϊο πές]! θοΐαπι οὐ] εῖ βςοααὶ 
(ας τϊηβ. 58 0165) ΠΟῚ ἴδοι]α αἰΧοσπι, πηαχὶ ΠῚ6 
οὐτὰ αἵ ΔΌ ρ515 τη δαϊοοσ 5 υλτα 51 ἀρϑυτγάι5, 
Ῥοβϑίὶ βοἰ." -π άχ. δ1δὴ, Δ αίγεσε, ἴ, χὶὶὶ. Ὁ. 
592. 
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οἣδ δίτεγ ἴῆς ἴδῃ σεϊρηίηρ τ οηδτοῇ, δηά 
ἢΘ ΜἘὶΙὈΙΔξτεῖρη Ῥὰϊ ἃ {{0Π| 16. Τῆς 
τοῦ [51. [000] ἄἀοεβ ποῖ Κὺονν Ὠϊὰ ; 
Ὀὰϊ ἢ Κηονϑβ ἴΠ6 το]αῖνα ἀυγαίοη οὗ ἢ]5 
τεῖρτι, Ὀδοαιβα ἢς Κπονϑ [1] ἴμαΐ οτὴς 
1 ἴῃ ἴῆτεα γοᾶῖβ δηᾶὰ ἃ δαϊῖ ρει ϑἢ 
ἤΠΑΙΪγ, ΠΘΥΕΙ ἴο σίϑα ἃρϑῖη " : --- ΟἹ 
βίγΆ]Γ στουηάς, Ελνα]α, 6 νΥεῖϊα, συε- 
τίς Κο, ΝΜ οΙΚηλασ, Κσθηκοὶ, Αὐδέ,2 ἄς. ἄτο., 
4150 ἢχ ὕροὴ (αϊρα. Οἱ ἴἢε οἴμεῦ Ὡδῃηά, 
ΤΑϊοΚς, ΒΙΘοῖς, Ὠ υκιογάιθοκ, ὅτε. ἄχ Ὁροι 
ψεβρδβίδη : Οα]ρα, Οἷμο, δπὰ ΨΊΈ]]}115, 
[ΠΟΥ ἀύριιθ, ἂῖθ ῃοΐ ἴο Ὀ6 τεοκοηδά δἱ 
41},- --ἰμοῖγ αὐτο τοῖρῃ 5 θ6ῖηρ τερατγάρδα 
ΤΑΘΙΓΕΙΥ ἃ5 δὴ ᾿ηἰοιτορηυῃ. ΤῊ] σοη- 
οἰυβίοη {ΠΟΥ ἸΠΙδσ [τοπὶ ἃ σᾶϑ0}8] οὔβογνᾶ- 
το οὗ ϑυιείομαϑ ;9 δηα {Ππ.5, ΠΟΙ ὈΙΠΙΩΡ 
οἢ. χνὶϊ. τὸ δηά οἷ. χὶ 1-τ4, [ἴῃς 
ἈΡοσάΪγΎρθθ, γα δῖε ἴοϊὰ, ννὰβ σι το ἢ 
Ὀεῦνθθη [ἴῃ6 εηά οὗ Πεοοθευ ὅς δπά 
1η6 5ρτίηρ οὗ 4,0}. 70, 751 Ὀείογα [6γὰ- 
5816Π| Μγὰ5 Πσαρτυγαά :--τοῦ, ΤΊΟΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ 
51], 1 “τὴς Τιοτά 9 Παγ" (οἢ, 1. 10) 
ΠΊΘΔΠ5 ἘλϑΙΟΓ [αγ, δῖ. Ἰοῆη Ὀδἢοὶά 
ἢ15 γιβίομϑ οὐ ἴη6 (χιβίίδη Εδϑίεσ ΠΥ 
οὗ ἴΠ6 γεοᾶγ 70 (566 Ὠ5ιογάϊθοκ," ΑΔ 
Ἐχερεί, αραάῤ. ἐό. ας Ογερό., 5. 51). 

1 Τῆιε ἀσρυμηθηΐ ἰ5, [παΐ πε μα 7εν5 (πὰ 
δῖ, Τ]ομπ νὰ ἃ Ϊ7υἀδίζιηρν (ΟὨτίβΕ 8) 54 ἴῃς 
γαΐη οἱ ἰδεῖς Ηοὶγ (ἰἰγ διά Τερ]ς ἴο Ὅὲ ἰπι- 
ταϊηεηΐ, ΠΟΥ 511}} [ο]ς ρεγϑυδάεά τῃδῖ εποναῖι 
νου ὰ ποῖ ἰοσβακα Ἠΐβ ρεορὶε; ψ81Π6Ὸ ἴοσ 86 
ΟΒβιίδηβ ἴμε ἐχρεοϊδιίοη ννᾶ5--- ΠΕ 1 οσά ἰ5 δἵ 
μδηά," Τῆς δεοίοῃ οἱ Νετοἶβ σεϊυσγη νγχὰβ ΠΟῪ 
δ ταςοᾶ : δηὰ τῆθῃ, νὰ ἃ ἰοἱά, Ὀεϊϊενοά 
(αηά δῖ. Το ἀπιοηρ ἴμ6π|)}) μα Νεστο ννᾶς ἴο 
ςοπῖα Ὀδοὶς ἢ ἃ σουηι]6ςς Πμοσῖ, ἔσοτῃ Ῥαγιΐδ, 
ἴο ὄχεουῖϊε νοηρέδηοα οὐ Κοπιθ. 8566 Ὠϊο Οτυ- 
βοϑβῖ., χχὶ. Ὁ. 504, δα. εῖβκε; 8: Αὐυρυβῖ,, 22ὲ 
Οἷν. ιῖ, χχ, τὸ, 3; 1,οϊδληῖυ5, 26 20γί. 
Έγ τες. ἰὶ. 
: Μ, Β. Αυὐυδέ (ἔἜμὸ ὅς Σενεέομίοης αΐξ 

ΓΈ ρίδε, Ῥατῖβ, 1875), δεοεριίπρ ἴμ6θα ςοποὶυ- 
ΒἰΟΏ5,--ὧβ ἴΠ6 χεβι} 15 “4165 Ρ]05 50] 658 ἀἊ ἰδ 
οἰ αυς ἀ6 ποῖσε 5ἰδοὶς δρρ] αυαός αὐχ ἐοςτῖβ ἀὰ 
Νουνεδὺὰ Τοβίδιηθηϊ," -υντιοϑ: “(6 εἰχιὸ πο 
τοὶ, οὰ φ]υῖϊδι ς6. Ξἰχίἐπηα εἰρεγευγ, οοὲ αδ]ρα, 
αἱ τέρῃα, σουηπιθ οἢ 54ϊῖϊ, ἀθ υΐη 68 ἃ ᾿Δηνίοσ 

( εβὶ δηῖσε 65 δὶχ τηοΐὶβ 406 1᾽ “2οεσίνῥιε ἃ 
ἐκέ ὀεπὶς.. . .. Οαϊδα ἃ κοϊχϑηϊθ- ἄουζε δηβ ἃ 
50η ϑνὸπειηεηῖ; ἀρτὸβ Ἰυΐ νἱοπμάτγα 16 βεριἰὲπὶα 
ΕἸΏΡΟΓΘΌΣ “4υὶ Ὠεβὶ ρᾶ5 δῆσογε νεπὰ εἴ αυὶ 
ἰοθοτα Ὀἱδηϊδι; οἂγ Νέσζοῃ σβραγαϊΐγα οἵ σϑβ- 
δβαϊσῖγα 1Ὲ ἰτῦπθο.. .. ᾽δυΐευς ἀς 1 42οεαίγβεε 
εβῖ ἰςὶ ᾽έομιο ἀς 14 ἰγαάϊίοη ρορυϊαῖτε."--Ρρ. 
117-120. 

5.“ ἘΘΡΕ]Ἰοης ἔπ απὶ ῥτποίρυτι εἰ οϑεάσ, ἰη- 
οὐτίυτι ἀἰὰ εἴ συαθὶ νᾶσιπὶ ππρογίιπὶ βυϑοερὶϊ 
πταανιας ἜΝῈ πτὰ σεῃς Ε]ανίὰ."--- Κα ρβασίαη, 
ς. 1. 

ὁ Ὀυβιογάϊθοῖς ἀσγάῆρος ἴδ: --- ΤΟ ϑενεῃ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ἐδηδῃ (ρ. 302--355) ἀϊοτϑ 5:1 Εν ἃς ἴο 
[ῃ6 ἀδίδ :--ἰ ἀρὰ νὰ5 ὑτοοϊδιτηθαὰ Ἐπι- 
ῬΟΙΟΓ ΟἹ ἴδε δνοηϊηρ οὗ [υπ6 8, ..Ὁ. 68; 
δηά Νοῖο Κι]6ὰ Ὠἰπιβ6 1 οὐ ἴΠ6 οἵ, Οἱ 
Πδῆυδινγ 2, Α.Ὁ. ὄρ ἴμε 1,ϑρίοῃβ. ῥτὸ- 
οἰαίπλο Μη 6]}15; οα ἴδ 6 τοῖῃ Οαἱρὰ 
δαἀοριοά Ρι5ο; οὐ ἴῃς τοί ΟἿδο νγὰβ 
Ῥτοοϊαϊπιβά, δηὰ οἱ ἴδε δνθηϊῃρ οἵ (δᾶ 
Αγ Οαὶδα νγὰ5 βἰαίη. [Ι͂ἢ 115 βἰαίε οἱ 
οοηξαβίου, ἴπΠ6 Ὠορα5 οὗ [ἢ6 [156 Νεῖὸ οἱ 
Ογίδηος (ΤΑς. ΑΠ2 ἴ.. 8, 9) εγα τιϑθά; 
Δη4 “τὸ 45 ἴδῃ (αἴ [ῃ6 οἸοδε οἵ Γδμαῖγ, 
69) ἰμᾶῖ ἃ 5γτῃθο] 4] πιδηδϑῖο "---ΟΥ, ἃ5 
Ἐδηδῃ εἰθονῇετζα (ρ. 434) (8115 1ἴ, ἃ ΡΟ] Ό- 
οα] ““ρδιῃρϊοῖ," νῖΖ. [6 ΑΡροσδίγρϑε-- 
γγὰ5 Οἰτου]αῖοα δγοηρ ἴῃ (ἢ ϑαδης οἱ 
Αϑ14.᾿ {15 ἀουδιι}, δηλ δα ἄς, ἢ εῖΠοΣ 
ϑῖ. Τοῆπ Κπὸν οὗ ΟΙμο᾽ 5 δχιϑῖθηςα ; ὑυι 
[6 Αροϑβῇ!α μᾶς ἃ ἢ}}} Ὀθ]οῖ [μὲ (ῃ6 τεσ 
τοσϑίίου οὗ Νδῖο ν}}} ἱπητθαϊδίοὶυ (Ο]]ον 
ἴῃς ἀοννῃί4}} οὗ σα]. 

11 15 ψουίῃυ οὗ ποῖος ἴ(ῃαϊ ἴῃ τοϑυ δ 
ΜΏΪΟΝ μάνα Ὀδοα 75 ἀσϑοτι θεά ἅτε ἀε- 
ἀυποδά 50] εἰν ἤτοια “Ἰηἴθγη δ)" σοῃϑιάετα- 
[10}8,---ΘΏΔη δηὰ 1115 Βομοοὶ ἀἰβοδσάϊησ 
186 τλᾶ58 οὗ δχίθσηδὶ δνιάςπος δαδυοεά 
αῦονοα ίοσ ἴῃ6 ἀδῖθς υπᾶϑσ οι ὕδη, δἷ- 
τὨουρὰ [ΠΥ δοςερὶ ἴπε βᾶτης ενϊάξησε 
ΜΏΘΩ [ἴ ἴοβῖῆα5 (μας ἴπ6 αὐἴποῖ οἵ ἴδε 
ΑΡοοδίυρβα νᾶ5 8ῖ. Ἰοβη. [{““Ἰπἴεγιδὶ " 
δνιάθῃςς, ΒΟΎΈΝΕΙ, 15 ἴο 6 ἀρροδὶεὰ ἴο 
σοῖο, [ΘΟ 15 ὯῸ δῦϑθηῃςσς οὗ ϑυοὴ εν 
ἄδηοβ οἡ ἴῃε οἴου άθ, 6.5. 866 οὔ 
εἢ, 11. 4, δὰ οῃ οἢ. χί. 2; οὗ «150 ἴδε 
διρυτηδηῖβ οὗ ἀοάεῖ, αυοϊοά δἷ ν᾿. 437: 
---δῃά, 45 ἴο {πΠ15 ῃο]α αιδϑίίοι, 566 τὰς 
Ὠοΐ65 Οἡ οὗ, ΧΥΊΪ. | 

ΤῊΣ ρῥγεοδάϊηρ ϑυμληδυ οὗ ἴῃε ΟΡΙ- 
Ὠϊοη5 οἱ [ἢ τηοάδσγῃ σγαιομ δ  βίς βομοοὶ 
88 ἴο ἴπ6 Αροοδίυρϑβε σιδῦ οἷοβε ψ τ ἴῃς 
ΤαϑΪς ρίνοη ἴῃ ἴῃ6 “Ῥγοζερίαπέοη- Β δεί, 
Δὲ 7: ([μεἰρζΖίρ, 1873),---νὶζ. πᾶ τε 
ἀλῖε οἵ ἴῃ Βοοὶκς δάπιὶῖα οὗ δείηρ ἀε- 
τοταϊπθὰ 1 ἃ ΟΕΣΙΔΙΠΙΥ͂ τὰσοὶν δἴῖδιη- 
ΔὈΪς ἴῃ ἴὴ6 ντϊθπρβ οὗἩἨ δητ αν :--ἰο ἴἴἰ 
γὰ8 οὐ ἀθη!γ οοπιροκοὰ Ὀεΐψεει ἴδε 
ἀαγ οἵ Νεῖοῖβ ἀεαῖμ, πὰς 9, Ὁ. 68, 

Ἡεδάς τὸ ὁ Αὐοΐμ Τίρεπυθ, Οα]ρα)α, 
ΟἸἰδυάϊυς, Νεῖο (ἰὰε5ς 3ἔυε Ἀανε ἔδιϊεη, ςἢ. χυὶς. 
1Ο), Μεβραβίδῃη (186 σὐχώά, ψο ἰ5. ῥζεϑεῃῖ) 
δῃὰ Τίιϊυς (“186 οἴδεοτς [᾿ν 80] 5 ποῖ γεῖ οουις ἢ. 
Ἐοε]εοιίηρ (ἢ ἴΔ]ς οἵ ἴδε τεΐυγῃ οὗ Νεσο, Ὀυ-:- 
τεγά. τπακος ἴδ εἰσάδά ἴο Ὀς Ποπιϊτίαπ, (μ6 ϑεςοσὰ 
500 οἵ Ν᾽ αβραβίδη,---᾽0απἀδεϊοιλπαϊηρ ἴδε ψνοσγὰς οἱ 
οἢ. χνὶϊ. 11, ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, ἴο ταεᾶῃ “" δ) 1ὺ5 
πηΐὰ5 εογαηι᾽ ;-εἴ, Μαιῖ. ἰ. 3, 5,6; [ἷκε]. 27; 
λοι. ἰχ. 10 :--ὦ ὦ, 8. 52. 
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δῃὰ Αὐριυβὲ Το, Α.Ὁ., 70, οὐ ΜΏΪΟΗ ἀδγῪ 
ἴξς Τεπιρὶς οὗ Το πιϑαίοπι, Ὡ]οἢ [οἤη 
δά Βορεά ἴο 566 ϑρασζθά, νὰ9 στεἀυςοά 
ἴο ἅ5η65 ὈγΥ (ῃῆς Εοτηδηβ. Αἰτογτηδί ἀδγ, 
80 οης σου]Ἱά ορα (45 ἴῃς ψτιοτ οἵ Ἀδν. 
χὶ, τ ἀϊά Βορε) (παϊ (ῃς ϑαησίυατΥ νουἹὰ 
Ὀε ρτεϑοσν θα οἡ [6 σαρῖυτα οὗ [Π6 (ἰγ.᾽ 
--5. 995. (Εογ ἴδε ἀδίβ Α.Ὁ. 44--47, 566 
ἴδε ἀτρυπγόηϊ οὗ Ζ.ΠΠ1ρ δηα 1,ΑἸκοτη δ 615 
υοϊδὰ ἴῃ [ἢ ποῖδ οὐ (οἷ. Χν!]. 10). 
{τῆς τοστοΩΥ οὗ διδίοσυ, ΠΟΎΨΕΥΘῚσ, 15 
ἴο πᾶνε ΔὴῪ ψεισῃῖ, Ὠγροΐμαϑαϑ οὗ [ἢ]5 
πδίυχο, Ῥτοσθοάϊηρσ ἰτοτλ το γα ᾿τηδρΊηδ- 
ὕοη ΟΓΥ τοτῃ ἰοΐδὶ 5 ρΌΟΙ5πι, Μ0}}1] ποῖ 
τοοαῖνα ἴῃς αϑϑθηΐ οἵ 5ΟΌΘΥ σΠ ς 5Π]. 

Ιὰ ϑφυρροτίὶ οὗ ἴδε Ὠἰδίοτ! δ] ον! ἀθῦςθ, 
Ἰηϊεγηδὶ Ἀσριπλθηῖβ ἀ’ὸ ηοΐ ὙΔΏΓΠΡ :-- 

1, “ἼΤΠε σοηῃαϊσῃ οὗ [ἢ6 σῃυτοῆθϑ οὗ 
Απία Μίπογ. Ὅηαβα συσοῦθ5 ἢΔα ὈδΘη 
ἰουπάεά Ὁγ ϑῖ, Ῥαὺ] θείη [6 γὙγϑαῖβ 
τς Δῃὰ σ8. (οῃηϑιάοσ (Π6 ταρσοόδοῇθ5 
δαἀάτοβθοα ἰο ΕΡΠ6Κι5, ἴο ϑασάϊβ, ἴο 1,Δ0- 
ἀἰςδα, Ατσαὶιρίους τενῖναὶ, δβρθοῖ ΠΥ 
ἢ Θη σαυϑο ὈΥ (ἢ6 τη ]5( ΤΥ οὗ ἃ Ραυ], 
δηα (παῖ, ἴοο, ἰῇ ἴῃ6 τηοϑσὶ ἢουτϑηϊηρ, 
οἷος οὗ Αϑὶα Μίπου, ἀοθβ ποῖ ρα55 ΔΑΥ 
ἴθ ἴεπ γεᾶῖθ. ΝΥ, δὲ. Ῥαὺὶ ντοῖθ ἴο 
Ερῆδϑυς δῃὰ ἴο (οϊοϑβϑα ἴῃ ἴῃ6 γεδσ 63 ; 
ἰῃ 623 οΥ 64 8ι. Ρεῖοσ ποῖα ἴο 411 (ἢς 
οὔυτοθας οὗὁὨ παῖ τερίοη (1 Ῥεῖ 1. 1); 
Δη4 ὨΘΙΙΠΟΓ ΑΡροβίὶα Ὠϊηῖς ἂδἴ Δ ἀοδά- 
Ὧ635 ἴῃ ἴΠεῚΓ τε] ρου 5 6, Οδη ψὰ ἴἤδη 
ἀφοΠὺς ἴο δῖ. Τοῦ, [Οὐγ ΟΥ ἦνθ Υ6ΔΓ5 
ἰλίοτ,---ὐ ς., ἰὴ τῆς γϑασ 68,---ἰῆς ἰἸδηρυαρο 
οἵ οὗ, 1, ς, Πἰ,. 2, τόῦὺΡ 866 Οοάεῖ, 

μος Βέῤέϊφιμες, 259 ϑέτϊα, Ρ. 326; 
δΔη τῆς ηοῖς οἱ εἢ. 1. 4. 
ἵ ΤῊ δοοϊοϑίϑιςαὶ ογραρῖζαϊίον 

ὙΠ ἢ ἴῃς ΑΡοσδΙγρβα ἴα κα5 ὺσ ρστδηϊεα, 
15 Ὧ0 655 ᾿ῃσοτηρδίὶς ἢ 4 ἀδῖα 50 
ΘΑ 85 1ἴη6 γυϑὰσγ 68. ἩΠΠετῖο ἴῃς 
ὉΠ65 “ ργεβΌγιεγ ᾿ δῃὰ “ Ὀἰβῃορ᾽ δζὰ 
ΒΥΠΟΠΥΤΩΟΙΙΒ : ΠΟΙΏΡΑΓΕ Αοἰβ ΧΧ. 17 δηά 
28.---ΤΙ 1. σ δηά 7 ;-ΑΟὟςὶϑ χὶν. 22 δηά 
ΡΒ τ. “1 5 ΟἿΪΥ ἰονατὰ 6 επὰ 
οἱ ἰδς Αροϑίοϊ!ς ἂρὲ παῖ ἴπΠ6 ῥσγεϑυγέεγαὶ 
ΔΌΪΠΟΓΙΥ ἰ5 σοποςηίταϊοα ἴῃ (6 Ρεβοῦ 
οἱ ἃ οἢϊεῖ οὗ 6 βοςκ, ψῆο ἀϑϑυπι65 
ΒρΟΟΙΑΪΥῪ [ῃ6 παῖς οὗ Βιίβῆορ. Τῇε 
Ἐρίςα οἵ ΟἸοιηθῃβς Ἐοσωδηυβ, ττιτθη 
ΡιΟΌΔὈΪΥ υπάοτγ Ποπδη ; δηᾶ τῃ6 ΕΡ15- 
{ες οἵ Ιρῃδίι5, ψ Ὠ] ἢ ἀαῖα ἔγομῃ Ττα)άῃ, 
ἃ16 ἴῃς ἢγϑὶ ρδιίγιβίὶς τηομυστηθηΐβ οὗ τΠαὶ 
ἰοπὴ οἵ τηϊηἰϑίσυ ψὨΙΟἢ γα τηθαῖ ἴῃ ἴῃς 
Ἀροσδῖγρϑα : “Ὑὐτῖα τὸ ἴῃ6 “πρεὶ οὗ τὲς 

ΟΒυτοὴ οὗ. .. . ΤῊΙ5 γῬοτβοηδὶ ἴθιπη, 
“Ἵπρεί, ἃ5 ΜΕῸῚ] ἃ5 ἴῃ 6 ΤΕΘΡΟΏ 5 1ΠΥ νΠ]ςἢ 
1η6 ΤΟρΡτόδοἢ 65 δηά ἴἢ6 Ῥγαὶῖϑεβ οὗ ἴῃ 6 
Ιοτὰ οαυ56 ἴο ΡΓ655 ὩΡΟῚ [ἢ ΠΙΠΟΙΟΏΔΙΥ 
80 ἀεδισηαίϊοά, ἀο ποῖ Ῥδύγῃϊς υ5 ἴο 566 
ἷῃ Ὠἰπὶ ἃ Ὀσδίηρ σΟἸ]δοῖνα, οὐ δοϑίγαςῖ : 
ὯΟΥ γεῖ 8ῃ Αηγρεὶ ῥσγορευϊν 50 οδ]]16α, (Π6 
ἴν]1510]6 ραΐτοη οὗ (ἢς οοκ, ὍΠὶβ οδηῃ 
Ὀς ΟὨΪΥ ἴῃς ΒΙΞΠΟΡ, βοἢ 85 ψὰ τηδδῖ ὨϊπΠὶ 
ἴῃ 4}} τ[ῃ6 σἤυτομδ5 οὗ [ῃ6 δηα οὗ [ἢ ἢγϑδὶ 
σοηΐυτγ. ΤῊΘ ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 τᾶ Κα5 115 σοη- 
[ομρ δῖα ἴΠ6 Ἰγαῃβιτοη ἔγοσῃ ἴῃ 6 ὈΣΙΓΩ τ ν 6 
ΡΓΟΘΌΥ τη σοῃϑιυτ]οη ἴο [ἢ 6 ΤΩ οΟΠδσοῆ- 
1ς4] οτρδῃϊζαίίου ὉΠΊν ΓΘ }}γῪ δἀπαϊ δά 1 
[ἢ6 δεσοοηά οσδηΐυτγ. ΤὨϊ5 ἀείαιϊϊ, ἴῃ δη, 
Θχοϊαήθ5 49 ροϑνεἶγ ἴῃ6 δροοὴ οὗ ἴῃ6 
γεαῦ 68, 45 ἴἴ ἀρτϑοβ παίυγα! ν ἢ [ἢ 6 
ἀδῖθ ᾿ηἀϊοδίθα ΟΥ̓ Ιγοηδοι5.᾽ ---- σοάεί, 
δ ας Ὁ. 327. 

11. ΝΑἢ δοοϊοοἰαϑεςαὶ ραρε 15 τείεστοα 
ἴο ἴῃ οἢ. 1. 2, “ ΒΙε5βεα 5 ἀε “αὐ γεαζείά, 
δηά μἦξν ἐλαΐ ἀεαγν," ὅς. ΤὌῆαβθα νοσαϑβ 
ἸΡΙΥ ἃ Ρυῦϊις, οὔἶοία] τεδάϊηρ ἴὼ 481} 
ΤΟΙ ρου Ἀ5ΘΘΙ ΌΪΥ ἰοὺσ ΟΥΒἢρ ; δηά ποῖ 
ΤΏΘΓΟΪΙΥ ΡΠ ναῖΐθ ΟΥ Ά ἰμάϊν!ϊάυα] τοδάϊηρ. 
Τῆς σοηίταβρς θεῖν ἴῃ6 5ἰηριίαν ἀπά 
[ῃ6 ΡΟἱυταὶ ᾿ηαϊςαΐῖθς (15; ἴῃ6 ὑγδβδηϊ 
Ῥαγίοῖρ] 6 459 (ὁ ἀναγινώσκων) ἹΓΏΡ]165 
8 Παδίτυαά] ασὶ τεροαϊεα :--- Νον [ἢ 6 
βίαϊοα τοδάϊηρ οὗ ἴῃς Αροβίο! σαὶ ντιῖ- 
55 ἰῇ ῬΌ0]1. ΟΥΒἢΪΡ σδηηοὶ δᾶνδ 
σοτηηθησσα 1 1ἴἢ6 γεαῦ 68... .. 
ΤῊΙ5 υϑᾶρο αἸὰ ποῖ οχὶϑῖ, 45 ἃ τϑοοινϑά 
ἔοττῃ, Ὀϑίοσα πα τὰπ οὗ Γ6γιιϑα] θη), Α.Ὁ. 
ο; δῃηά σοῃβθαυθη τ ἴῃ6 ΑΡοσαίγρϑα 
ὙὨΙΟὮ ΠδΙα ροϊηῖϑθ ἴσ {Π15 συδίοτῃ σδηποῖ 
ἢᾶνα Ὀδδῃ σοτῃροϑβθα τῇ ἴπ6 γρϑασ 68."--- 
σοάοι, ὦ ἐ, Ρ. 328. Οη Ἀεν. 1. 3, Κδηδη 
ποῖδ5 : “1] Θ᾽ αριζ οἱ ἀδ 1ὰ Ἰδοῖυσε ἀδῃ5 
᾿"᾿έριιδε ραὰγ ζπαρηποοίς." --- ὦ, Ὁ. 36ο. 
Τῆς Ομυτσοῦ ϑυρρ]Ποά, ὈΥ ἴῃ6 Ρυδ]1ς 
τολάϊηρ οἱ (ῃς νυιϊῦπρϑ οὗ ἴῃῆε Αροβίϊεξβ, 
[6 νηΐ ψΙΟἢ ἴῃ ἰο55 οὗ [Π 6 1Γ ρΘΥβοαὶ 
ΤΑΙ ἸΘΕΓΥ ἰες ὈΘμϊπα, 

ἵν, “ΤἼῆΘ υδ6 οἵ ἴῃ Θχρτγαϑβϑίοῃ, “16 
ἄδγ οἵ ἴῃ [οτά" (ςἢ. 1. 10), 15 ΚΟ, 
Ὀδίοσε ἴῃς ἀδεοιτισίοη οὗἨ 76 γι5Ά] θη, ἴο 
τὴ6 Αροβίοϊιοσδὶ στιάηρο.᾿ Τα υϑ0α] 
ΡὮγαβε δα Ὀδδθη, “1ὴ6 ἢτϑί ἀδγ οὗ [ῃ6 
ψΘοκ," -τ-ειρ. Αςίβ χχ. 7; 1 (ογ. χν]. 2. 
“ΤΠδ 1 σα 5 ἀαγ" ὈεΙοηρΒ ἴο [Π6 ἰαῖδσ 
Αροβίοϊις ἀρθ, ἤθη ἴἰῃ6 Ομυσγοῦ μαὰ 
Ὀτόκοη οΗ͂ «ἱὶ [165 νι (6 ΘΥΘΔΡΌΡΊΘ. 
ΤὨΗϊ5 ἔαςξ ρῥύονθϑ ἴπαὶ {μ6 ἀαὶβς οὗ τὴθ 
ΑΡοσΑΙγρδα ἱπαϊοαϊοα ὈΥ Ιτθπόβις, ΥἱΖ, 
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ὉΠΩΟΙ ΠοΙαϊτδη, ἰς [δας πῇϊοῆ δἰοῃθ 
5115 50 ἢ Ιδηριαρο.--Οἱ ὦ δ, ἢ. 329. 

γ. γὙὲ Κπον ἴοι ἴῃ6 Αςῖβ οἵ τῃ6 
ΑΡοβίϊες [δι τῆς ἀδοο- τ βύδη ΟΒυτοὴ 
51}}} ρατιοὶραῖϊεά, ἰὰ ἴῃ6 γεᾶγ ὅο, ἴῃ τῃ6 
ΜΜΟΥΒΠΡ οὗ ἴδε Τολρ]6. ὴἥε ἃῖδ ἴο Ὀθδὺ 
1Ὲ τη, ἴοο, ἴῃ6 Ερι5116 ἴο τὰς Ηδῦτονν5 
τι ἴῃ ἴῃπ6 γεᾶγ 67 οσ 68 :---Δηά γεῖ, 
“Τὴ «ἢ. 1}. 9; 1}}.. 9, [δν8 ἅτ βροόοκθϑὴ οὗ 
85 “ἴῃ6 ϑγῃᾶροόριια οἵ ϑαίδῃ.᾽.. .. Α ἔδοϊ 
80 Ιῃηοϊμδηΐοιβ 85 ἰδῇς ἀεδίισισοη οὗ 
76γβά]θπ ἀμα οὗ τῆς [ἐν ]5 ἢ ΔΈΟΙ σδῃ 
δίοῃθ ὄὌχρίδιπ ἴῃς υ56 οὗ βυςῇ δὴ δρὶτῃοῖ 
ΔΡΡΙ δά το [μ6 δῃοϊεῃϊ ρεορὶε οὗ σοα;"--- 
ΟΥ ἃ ὡς, Ρ. 3230. 

γ᾽. Τὴ6 Ὀδηϊθῆτηθηϊ οὗ [Π6 δι ῃοΥ οὗ 
[π6 ΑΡοΟΟΔΙΥρΡ56 ἄστααβ ὑσεοβοῖυ ἢ [ἢ 6 
Κιπά οὔ μυπίβῃταθηΐ ἰηδθιοίθα τὑηάογ 
Βοοπηϊτίδῃ (5:6 αῦονε, ὑρ. 428, 431); 
ὙΠΠ6 ὑηάογ Νεῖο, δἵ ἴῃς βυρροβθαᾶ ἀδίβ 
οὔτῃα Βοοκ, [με ρυμιϑηγηθηΐ ννὰ9 ἀθδίῃ..--- 
σῇ λω, Ρ. 230. 

ὃ 5.---δομδὶίς ας ἐο 1ἀΔε “ῤοείοδε 4ω110᾽- 
σἀ. 

ἘΧΤΥΕΕΝΑΙ, ἘΝΙΡΕΝΟΕ : --- Τῆς [65}- 
ΤἸΏΟΩΥ Οὗ δοοἸεβιαθῦςαὶ τχιῖοεῖς ἀυπηρ 
ἴη6 ἢτδι ἴουγ δεηίτιεβ ἢᾶ5 Ἐϑιδ 5 η6 ἃ 
τῇς δες ἴῃδὶ ἴ6 ΑΡροσδῖίγρβε νγὰβ 
το ὉΥ [86 Αροϑβίία 5: ]οῆη. γε 
Ὧδανα ποχῖ ἴο σοῃϑιθσ [ἢ6 πδίυτα οὗ ἴῃ 6 
ἄουὶ5. ψΒΙΟἢ ψεσα δηϊοσζίδιηθα οἡ [6 
5. 0)6οΣ ἀὐπηρ πα ρεποά, δηᾶ ψῃϊοῇ 
ΜῈ μάνα 56θὴ τοῆβοϊβα ἴῃ ἴῃ6 υποδχίδιῃ 
υἰίογαης 65 οὗ Ἐβθθιι5 (Νο. (20), Ρ. 420). 
ΑΙ] φιοι ἀουδὶς σοηίτα ἴῃ τ 6 ρϑύβοι οὗ 
Βιουγϑιυ8, ὈΙθθορ οἵ ΑἸοχαπάσπα, ΑἹ, 
247. Ἑτοτὰ ἴῃς {πιὸ οἵ Ῥαρίαϑβ, δἃ5 ἢδ5 
Ὀδθῃ αἰγεδαγν ποιϊςεά---οε Νο. (4), 
ΟἸΠ]Πάβτὰ οὗ ἃ [ἐν ]ϑἢ ἴγρ6 μδὰ ρῥτγανα]θά 
ΤΙΏΟΙΘ ΟΥἩ 655 ἀεβηι Εἶγ τὼ τῃ6 ΟΠυτοἢ, 
τ Πᾶ5 αἷδο Ῥδθὴ ροϊηϊεᾶ ουὖἱ [ηαΐ θοῇ 
ΟΠ] ϑῖβ δηὰ Απιοἢ 1455 δοοοριοά {Π6 
ἈΡοβίο!ὶς δυο γ οὗ τῇς Αροσδῖγρϑε 
---866 Ρ. 411, ποῖθ 8. Αδουΐ ἴῃ6 γοαῦ 
254,8 ὙΟΥΚ ΘΗ |6α ἃ “ Κοίαϊδιίοη οὗ ἴΠ 6 
ΑἸ]Εροσ βίβ," δα τῆτίθη 1 ἀδίδησε οὗ 
4 ἰἰἴ6γὰ] ΜΙ]δηηίατη, ψγὰ5. ΡῸ 156 ἃ ὉΥῪ 
Νεροβ οὗ Ατἴβίποε ; δηὰ ἢὶς ορίῃηϊοβ 
ΜΟΙΘ ΜΆΙΤΩΪ οοηϊοοίεα ὈΥ ΠΙοηγβὶὰ5 
(56Ὀ., νἱ!. 24). Ιοηγδίυβ, ΨὴΟ ννὰ5 ἃ 
ῬΟΌΡΙ] οἵ Οἤρεη, τερασάθά τἢ15 ψοτκ 
ἃ5 ἰσηαϊηρ ἴο ἀδρταάς ἴδ ΟὨΠςδη᾽ 5 
ὮΟΡΕ ἴῃ “ἴῆς ροπουβ δπὰ ἀϊνίπῃθ δρ- 
Ῥδᾶσδῃοθ οὗ ουὖὖ [οτά ;"---ἂβ ρεσβιδάϊηρ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ. 

[Π6 51π1016 Ὀγείῆσδῃ “ ἴο Ἰοοῖκ ἴοσ τηξδῃ 
Δ ΡΘΙΘΏΔΌ]6 τὨϊηρϑ, δηὰ ϑβιυοῆ ἃς τὸ- 
ΒΘ ]Ϊ6 ἴποϑῈ ἴπαὶ ΠΟῪ οχίβὶ ἴῃ (ἢς 
Κιησράοηχ οὗ Οοα,"} Τῆς Ἰεδηρίῃς ἴο 
ὙΏΟἢ ἴΠ6 ΑἸ]Οροτγίσίβ οὗ [6 τη ῥγοϑϑθὰ 
[ΠΘΙΓ ΔΙΑ Ἰηϊετχργαίδιίοῃ οἱ ϑ.ηρ- 
ἴυγο, δῃά ἴῃς αἰπϑαιϑίασςοη [Εἰϊ αἱ (Πειτ 
δυϑίθπχ οἵ ϑβϑρι τι] 1 Ζίηρ 115 ᾿δηρσυᾶρε 
Ἰεὰ τβθῇ ἱπῖο [ἴῃἢ6 ορροϑβιῖα δχίγεπι, 
δηά ἰανουγεὰ [ἴῃς ρστοβ5 1168] 15 τὰ ΜΙΟΝ 
Ἰοοκεά ἔογναζά ἴο ἃ βθηϑι4ὶ Μι)]Θηη υ,, 
Βυιοηγϑδίυ5, Ὑπὸ ψὰϑ8 δὴ ΑἸ]δροτγϑί, ηδῖι- 
ΤΑΥ͂ ΟρΡοβθαᾶ ἴῃς οριηϊοης οἵ ἴῃς (ἢ! 
Ἰιαϑῖς ; δηἀ Π6 ὈΠΏΔΡΡΙΪ δάορίοα, 85 ἴ{π6 
Ιη6Δῃ5 οὗ το πηρ ἴΠ6γ οστου, ἴῃς πηοίῃμοά 
οἵ ἀουδίηνς ψνῃοῖηογ [ἢ Βοοῖϊκ, οα ψ ΟΣ 
[ΠΟΥ τοϑίθα τΠεὶσ οδυ86, δὰ δὰ Αροϑβίίε 
ἴΟΙ 115 διΐημοσ. Ὑὴ6 διρυαγλεηῖς νυ ἢ οὶ 
ΟΙΘ υτροα ἴῃ Ῥχγοοῖ οὗ τῃ15 οοποϊυβίοη 
ΜΟΙΘ ῬΌΓΦΙΥ Ἰπίογη δὶ δῃά ςυθ)]εςῦνε ; δηὰ 
ἴποῖῸ 15 0 γιοοῦύ ψῇηδίονεσ [δὶ ΔΗΥ͂ 
᾿λδίο ΑΙ] δνϊάθῃος νγὰ8 Ὀτουρῆϊ ἰοσνασά 
ἴῃ ΒΌΡΡοις οὗ ἴμδαὶ :---- ΤῊ ἀοοίηης 
ἰΔυρὰς ἴῃ [ὴ6 Αροσαῖίγρϑθ, 1ἴ γγὰ5 5Ξαἱύ, 
415 ἴαϊβε ; δῃὰ σοῃβοαιθηῖν [ῃ6 ΒΟΟΚ 
ςδηηοῖ θ6 Αροβίο]ς;, 
ει. Βιοηγϑιυβ, Ἰμἀθοα, “τ ρ0}165 ἰῃαὶ 6 νγγὰϑ 
ποῖ ἴπΠ6 διδὲ ἴο τσρθ δι γ ἀουνθ: 
“ς ϑοζηβ," Βα ψτιίε5 (αὐ. Ἐα5δὉ., νῊ. 25) “ οἱ 
ἴ058 ὙΠῸ ΨΕτῈ Ὀείουε 5 γοὐθοιεα δηὰ 
αἰξορεῖπεσ ἀϊδοασάεα ἴῃς Βοοϊκ᾽ (Τὲς μὸ 
οὖν τῶν πρὸ ἡμῶν ἠθέτησαν καὶ ἀνεσκεύασαν 
πάντη τὸ βιβλίον). “ ΤΏὭΏΘΘς Ῥοτβοῃϑ, ἢ6 
Ῥτοςδςάς, “δϑβετεὰ [ῃδἱ ἴῃ ἱῃηξοηρίοη οἱ 
τὴς ΑΡροσδῖγρβα ψῃοἢ ἀϑοπῦ65 ἴῃς Βοοῖ 
ἴο δῖ, ]οη, 15 ἔα͵56,---ἰῃς δυΐμοσ δοίη 
Οεπμίδι5, ἢ, 1 ογάθσ ἴο ἀείεηά 85 
οατηδὶ ἀοοίτης 8Ἃ5 ἴο ἴῃ6 ΜΙ]επηΐμμ,, 
ΒΟ ἴο ϑυρροσί Ὠἰτηβεῖῦ ὉΥ ἃ ῃᾶπὶῈ 
ΜΟΙΣΠΥ οὗ ογϑαϊ.᾽ Ηδτο Ὀοηγϑῖυ5, ἃΡ- 
ῬΑιθητγ, τοίοετϑ ἴο {86 ΑἸορὶ---ἃ 5εοΐ 
ΠΟΙ σαῖς Ἰηῖο οδχίβίθῃοα δἵ ἴῃς οἱἷοϑὲ 
οὗ επί, 1. --- 0 ψεῖα ϑδίδηυουϑ 
οΟρροηεδηΐς Ὀοῖῃ οἵ Μοηίδηίςπι, δὰ οἵ 
ΟἸ] άσαι. Ἐτοηι (ἢ 15 ροϊηξ οὗ νἱενν {ΠΕΥ 
τε)θοϊοθα 411 81. Τ μη 5 τη ζϑο---ποὶ ἴδε 
Αροοσαΐγρβε ουἠΐϊγ---οὐ δοοοιηῖ οἵ δ|8 

Σ 8:, Τεγοπὶς (γοεηε. ἐπ 7εαΐ,, Ἰϊθ. χυῖ!. ἵν ἵν. 
Ῥ. 767) οὔϑεγνος (ἢδὶ, ἱζ ννὸ υπάογϑοιϊδηά ἴῃς Αρο- 
σλῖγρβϑα οἵ 81. ]οβῃ, ““ δοςογάϊηρ ἴο ἴδ εἰ (εν 
γε πιικῖ Τπάαϊζο ; 1 Ξρὶ σι τα2}}γ, τνὲ 5881} δρρέϑγ 
ἴο ρίῃϑαυ ἴῃ 6 βεηιϊπηϑηῖς οὗ ἐς Τ1,᾿ἴίης, Τειὶ: 
᾿Ιδη, Νιςϊοσίηυς, 1,δεοϊαπτίυς ; δυὰ οἵ ἴδε Οτεεΐϑ, 
Ισεηϑεῦβ, δραϊπεὶ οὶ Πἰοηγϑίῃβ, 580 
ΑἸεχαηάτία, στοῖα... . παϊςυϊηρ τὰς [ΔΡὶς οἵ 
ἴε Τουξαηὰ Ὑεᾶτο, δῃὰ οἵ ἃ ἰειτοϑί δὶ [εγα- 
58 16πὶ τηδάς οἵ ρο]ά διὰ γοπις,᾽" ἄς. 
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ΡΔο ϊηρ ἃ5 ἴο ἴῃ (ομγίοσίοσ, δῃὰ 85 ἴο 
ἧς ΜΙΠΕΏπΙ4] Κιηρσάομῃ : [51 85 ἴΠ6 
Ματζοιοη ε5 τοὐεοϊοα οἰ ῈῚ ρατῖς οὗ 5. πρ- 
ἴυγ6. ὙΤΠΘΙΓ ΟΡ ΙΟΩ5 ἅτ ἀδϑοσι θεὰ ὍΥ 
ἘρΙρβδηῖυς (71. 11. 32, Ὁ. 454 8.) :- 
“Ἡὸν, ἀτριιεα {πε ΑἸορὶ, 'σδῃ ἴῃς Αροοᾶ- 
ἶγρθε ῥσοῦϊ 5, ψ ἢ 115. [416 οὗ [6 ϑδνθ 
Αηρεὶς δηά ὅϑενθὴ Ὑτυροῖς δ᾽ ΝΥ, 
ἴμεν δαἀθά, (ἢς Βοοῖ 15 βεϊ οοῃίγδαιϊο- 
[ΟΤΥ ; ἰοῦ ἴῃε 56οσ 15 οτάθσθα ἴο ντίΐε ἴο 
ἴη6 στο οὗ ΤἼγαϊτγα, ν ΏΘτα πὸ ΟΠ 9- 
ἴλη σπυτοῦ εχ βῖβ (πῶς οὖν ἔγραφε τῇ μὴ 
οὔση,---ἶδ,, Ὁ. 455). Τὺ ἴῃς ΟὈ] ΘΟ. ΘΟ 5 
οἴ [δε ΑἸορὶ ψεσε ουπά 6, ρΑΓΟΪΥ οἡ “ 1η- 
ἴοτῃ 4] στουμᾶβ.: ὈΑΓΠΥ οἡ ἴπε δϑϑογίίοῃ 
ἴδδι τ[ἢς ΟΒασοὴ μαά ἀϊδαρρεασεά, ἴῃ {Π6 
ϑεζοηα σεητυτΥ, ἴσοτι ΤἬγαϊγα---α σοη- 
δεῖυτα ποῖ ἀιβῆςυς ἴο πηάἀοτοιδῃμα ἔσοηὶ 
ἴδε ἀεοοήρίμοη οἵ ἴπαΐ σμυτοῦ ἴῃ Ἐδν. 
", 18-25. Α5 ἴο βυοἢ} οδ]εοσοηβ, 6 
Ἰγεῖῖς (Ξἰπδ, κ᾿. 5. 256) δπὰ 1ἵλίοκο 
(5. ς78) ἀστοε ἴπᾶὶῖ ἴπὰν μαᾶ ΠΕ ΠΟΥ 
σΠΠοδὶ, ποσ (ἴὰ ϑῖ. Τομη᾿8 ἀδγ) Ὠϊβίοσιοδὶ 
δτουηάς ἴο τοϑὲ ὑροῦ, Τῆδ ΑἸορί, μον- 
ὅγε, ἐγ Υ δβϑοτίεα, ἃς ὨΙΟΏυ 5115 [6}}ς 
5, (ηδὶ (οππίδυς νας ἴη6 δυΐποσ οὗ ἴῃ6 
Ἀροσδίγρϑα -:----οὔ (ἢἰ5 Βοοκ, {πὸ γ δ] ρεά 
αι ΠΕ ΟΣ ἂῇ ΑΡΟΒ1]Ί6 ποὺ ἃ ϑαϊηϊ νγἃ5 
ἴδε αυῖθογ; θυζ [μδὲ [ἢ Ὠοτοβίατος Οογίη- 
ἴῃυ5 ἀδειγεὰ ἴο ὑτθῆχ 4 Ὡᾶτηθ ἀδβεσνίηρ 
οἵ ογεά ἴο ἃ βοξίοῃ οὗ ἢϊ5 οψὴ (Κήρινθον 
δὲ τὸν καὶ τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου κληθεῖσαν ηριν- 
θιανὴν συστησάμενον αἵρεσιν, ἀξιόπιστον 
ἐπιφημίσαι θελήσαντα τῷ ἑαυτοῦ πλάσματι 
ὄνομα.---αὐ. Ἐπυϑεῦ., 25.).. ΟΥΥὐ τηοάδσῃ 
ἙΠίο9 αν ἱηϊστοάυσεά δηοίθοσ ν]ῖ- 
655 ἴῃ Ξρροσί οἵ [15 ΟΡΙΠΙΟῊ :--- 

( εγπίῃυις ἔοσπιβ ἴῃ6 ροϊηΐ οὗὨ ἰγδῃϑβὶ- 
ἴοη ἴσοι ἴῃς ΠπααϊΖίηρ 56εἰ ἴο Οποϑί!- 
ΟἸ5Π) ; δΔηα Ισϑηϑοὰς (1227. 111. 3-ι1) μαὰ 
Βεατά ἔτοτη Ῥοΐγοατρ οἵ Ηἰ5 σοῃίγονθυβίαϑ 
Ὑ] ἢ 81, Τοῦπ. Αἴ [6 οἷοβα οὔ Οβῃηῖ. 1]. 
(ΑὉ. 196--219), ΟΤδίιβ, 4 Βοιμδῃ ῥζγέϑ- 
ὑγίετ,.-- -ἀρρατεπεγ. ἃ ἔπεπὰ δηὰ ςοπὶ- 
Ρδηϊοη οὗ ᾿γϑηϑου8 (566 ἢ. 411, ῃοίθ }),--- 
ὙΠῸΠρΡ ἀραϊηδὶ ἴη6 Μοηίδηϊξε ῬτοοΪιβ 
(Ευπεῦ. ἷΣ, 28; οἔ Τεπι]λη, αν. Καζεη- 

Κη ἯΜΟΡ ΙἸρίκίοος ᾳαεβιϊοαβ ἴῃς δοίΔ[ὲ 6χ- 
ἰδίεπος οὐ Ζῆ6ς Ἐοιηδῃ ρῥτγεβογίες (αδίυβ; δπὰ 
ΞΌΡΡοΟΞο5 ἴπαὶ 1Π6 δία ορμε δείτσεοε Οαΐ; απα 
δνοεέμς (Ἐὰς., 111, 41) ας τι τε Ὁγ 851. Ηἱρρο- 
Ἰγίας. Αἱ 411 ενεηῖς, 6 οὔβετνες, (86 δυΐδοσς 
Ὗὰ5 ἃ ἘΘγδΔῃ ἜςοΪεπἰαϑίῖς, Ῥνῆο γσγοῖα ὑσορΔΌΪ 
ἃ ἀυλιῖος οὗ ἃ σδσῃϊτυσΥ αἴτεσ Ῥοϊγοτγαῖθϑβ.--- (ορηε. 
ε ἐβῆμ, Ῥ.46; ξεε 724 γρμγειαί οὐ Ῥλείοίορν, 
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Ζἐμ., α. 5) 506 αᾶκϑ ἴἢπ5 οὗ (οη πίῃ :"-- 
“Μογβϑουοῦ (εσιητδι5 50 [80] Ὠτουρἢ 
τον ἰδῦοῃβ, Ὑτιτθη ἃ5 ἰΐ ὈΥ ἃ γρτϑαῖ 
ΑΡοβι16, βρεακίηρ ἐδ βεὶν ἔσο  Ὀσηρϑ 
ἸῺ [ΟΓΥ τ15 ἰ4165 οὗ τηᾶτνοὶ 5ῇο ῃ ἴο ὮΙ ΠῚ 
ἃ5 1{ὉΥ Αηρεῖς,----Δίηστηιηρ [αἱ Δίου [ἢ 6 
ἘΘΘΌΣΓΘΟΙΟῺ σΟΙΏ65 8Δῃ δασΥ Κιηράοτῃ 
οὗ Ομσιβῖ, δῃά ἴῃδῖ τῇθῃ ἀνε] ηρ ἴῃ 
7επιβα]οπὶ ἃ’ ἄραῖὶη ἴο θ6 ἴῃς 5]ανθβ οὗ 
Ιυ515 δηᾶ ρ᾽δθαβυσες" (Κουΐῃ, Δ α, 11. ᾿. 
128),---Δηα 50 ΟΠ 45 ἴο ἴ[Π6 σάτηδὶ ἀο] ρἢϊ5 
οὗ τὴς. ΜΙΠ]δημίυη. ΤΏδβθε ψοσάβ ἤᾶνα 
Ὀδεδῃ ἴδκοθῃ, τ ουΐ ΔΩΥ συ βηοΙ οἴ ΓΕΑ ΞΟ, 
ἴο πηθδῃ 1ῃαἴ (Αϊυ5 ἀϑοσι θεά [Π6 Αροοσδ- 
Ϊγρβα ἴο Ὁεπηίδυβ. ὙΉΥ, 4θ8κ5 Ηυρ 
(Δ ρίεῖ,, 4ἴα Αὐβ,,,.1., 5..ὄ 511}, ΓᾺΔΥ ποῖ 
ἴηε56 “τονε δοηβς. 845 1{ ἔτοῃι 4 ρτεαΐῖ 
ΑΡροβίὶε, Ὀ6 τοραγάθἃὰ 45 κἰδίειηθηῖβ 
ἔοσρεα Ὀγ (δ ίῆι5 ἴῃ ἴῃ 6 ἡδῖὴς οὗ ΟἸΟΙ5 
Ὀεβι465 5: Τόδη,---ους ἢ 845 ἴῃς Αροοδ- 
ἸΙγρβε οἵ Ρείεσ, οὔ “ἴδε Αροοδῖίυγρβε οἵ 
Ῥαι}᾽} 81, Το’ 5 Δ Π16 15 ποῖ τηδηςοησά ; 
ὍΟΣ ἀο νὰ δῖα τεδά, δ5 15 1518] 1 βΌ ἢ 
Τείοσθησθϑ, οὗ “τἢ6 Αροσδῖίγρϑβε" αὖϑ9ο- 
Ἰαΐεῖγ, Ὀυὰΐ, πὰ [ῃ6 ρῥἶμταὶ, οὐ “δροοσᾶ- 
'γρ565.᾽) 8 εδη ΑἸίοστά, ᾿πἀδεά, πνουὰ 
5εῖ δϑὶάς Ηρ ᾿ηἰογρτείδιοη [Πδΐ ΞΟΠ 6 
Οἴδοσ Ὀοοϊς 15 τῃηδαηΐῖ, ἀηαὰ ποῖ “16 
ἈΡοσδῖγρϑ86 οὗ Το η": Ὀεσδιδε “ ὯΟ 5: ἢ 
ὍΟΟΚ 15 ἴο Ὀς ἰτδοθά, ἐπουρῃ ψ μᾶνα 
ΨΟΙΥ [}}] δοσουηΐς οἵ (επηΐδυς ἔγόσα 
Ιτοῆϑοὺς (12γ. 1. 26) δῃὰ Ἐριρμδηϊιβ 
(Εἶν. χχνλ.),"---γοίσρρ., Ρ. 2το; Ὀυϊ, 
ἩΠΟῖΠοσ Οεπηῖῃυ5 ἀϊἸά οΥ ἀϊὰ ποὶ τὺγὴζε 
ΒΌΟΙ ἃ ὈοΟΚ, 15 ποῖ ἴπ6 ῥ]δῖῃ τηϑδηϊηρ 
οὔ Οαΐὰβ ἴμαὶ ψΏΙΟΝ ἰ5 τῆοτε οἰ δ γ 
Ἔχρίθοϑθα ὈὉγ ΤὨηδοάοτει 3 (0 [ς6]}}5. κτι8 
ἴῃαι (αὶὰ8 ντγοῖΐβα δραϊηϑδὲ Ο(ἊπΠη 15), 

1 ἀλλὰ καὶ Κήρινθος [ὁ] δι᾽ ἀποκαλύψεων ὡς ὑπὸ 
ἀποστόλον μεγάλου γεγραμμένων τερατολογίας 
ἡμῖν ὡς δι᾽ ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδό- 
μενος ἐπεισάγει, λέγων μετὰ τὴν ἀνάστασιν 
ἐπίγειον εἶναι τὸ βασίλειον τοῦ Χριστοῦ, κ. τ. λ. 

3 Ὁ. Ῥαυϊυς, αυοϊοὰ ΌὉΥ Ηυγ, κΞυρρεκίς ἰδαΐ 
Οεγπίμα5 κουρδϊ, ΟΥ̓ ἢ15 τείετεηςα ἴο (Ὡς Μη} 6η- 
παι (ον. χχυ), ἴο τϑοοϊηηεηά. ἢϊΞ οὐν αἶα 
ορίπίουβς υπάὲν ἴῃς 58ε]ΐετ οἵ ἃ ςαγῃδὶ ἐχροβὶ τη 
ἢ τῆς τψοτάς οἱ 81. 7οῇη,--- " σαυπιαιο Ρ] ασυηα 
68 (δποηϊο Υ̓Ρϑθοβ 5᾽ὐἱ]τυάϊης δαΐθοϊα 
δχοσηδεθο." ---᾽ὐ  ίον. Οεγέμίλ,, ὃ 10. 

8 (1) οὗτος [ν]Ζ. ( οΥ πῖἢ5] ἀποκαλύψεις τινὰς 
ὡς αὐτὸς τεθεαμένος ἐπλάσατο, καὶ ἀπειλῶν 
τινων διδασκαλίας συνέθηκε, καὶ τοῦ Κυρίον τὴν 
βασιλείαν ἔφησεν ἐπίγειον ἔσεσθαι" καὶ βρῶσιν 
καὶ πόσιν ὠνειροπόλησε, καὶ φιληδονίας ἐφαντάσθη, 
καὶ γάμους, καὶ θυσίας, καὶ ἑορτὰς, ἐν "Ιερουσαλὴμ 
τελουμένας, καὶ ταῦτα ἐπὶ χιλίοις ἔτεσι τελεσ- 
θήσεσθαι.--- δὲ ἴΖγ. Σαδιέε, ἰΐ. 3, εἄ, 1642». 
ἴ. ἰν. Ρ. 219. 
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μδιηεῖὶγ, (αὶ (οτῖπυ5 οἷαϊτηδα Πιταβο] ἢ 
ἴο ἢᾶνε βεθὴ σογίδιη γονεϊδιϊοηβ ἀϊ56]0- 
βίη ἴῃ6 σοϊηϊησ οὗ ἃ ΤΌ βϑΙ Υ σδτηδὶ 
ΜΙη]δοηηϊατ ῥ---Ο, αἰσοὸ ῬὨι]αβίσια5 οὗ 
Βγεβοῖᾳ (ἴ 287), ἴν. 6ο. 

Αηὰ τῇς ἴῃῆ6 Ξβυρροβοα ενϊάθησς οὗ 
Οδι15 ἀραϊηβί [ἢ6 ΑΡοσδλῖγρϑα αἰβαρρθδτβ, 
--ΔἸΠουρἢ βόσθ, 6.5. Πδδη ΑἸίοσα, 511} 
Ταραγὰ 1 5 ψερΥ ; Δηα ἴῃ6 ΟΡΙὨΙΟῊ 
ηδῖ [ῃ6 ΑΡροοδίγρϑε νγὰβ δυεὺ ΔϑοΠὈδα ἴο 
Οοπηίῃυ5, τοϑίβ ὩΡΟῺ ἴῃς υπϑυρροτίεάα 
ἰΟϑ ΟἿ  οὔἴμ6 ΑἸορὶ. ΤῊϊ5 σοῃο] υ5ῖοῃ 
15 δοςερίβεα, δπλοὴρ ΕΠ] 5}. ΒΟ ΠΟ] 478, ὈῪ 
τ. Ἀουτ (11. 138), δηὰ ΌΥ Ῥτοίδϑϑβου 
Ὑγεϑίοοιϊ, ὙΠΟ ποῖθϑ: “1 ΤΔΥ ἜΧΡΓΘ55 ΤΩΥ 
ἀεοεϊάεα Ὀε]οΓ δὶ (αἱὰβ 15 ποῖ βρθαϊιηρ 
οὗ ἴῇα Αροοσδίυρβα οὗ δῖ. 7οῆη, Ὀπὺῖ οὗ 
ὈοΟΚΒβ τσ ὈΥ Οοτ 5. ἴῃ τ]! Δ ΠΟ 
οὔ ἢ. Τῆς τΠροΐοργ οὗ ἴῃς Αροσδίγρϑβε 
ΪαΘ ΨΠΟΙΪ Ἰησοηδίϑίθης ΠῚ ᾿ραΐϊ ψγὰ 
ἱζηον οἵ (ϑπηςῃι5᾽5 ΥἹ 5 ΟἹ ἴῃς Ῥοίβοῃ 
οὗ (ἢ τ5ῖ." ---λὲ, Ρ. 254. 

ΤῊς οντάδησε οὗ Πιοηγϑίιϑ Ὠἰπη56 1 (α7. 
ΕἘλι5., νἱ]. 25) 15 ΠΟῪ ἴο Ὀ6 σοπϑίαετεί, 
ΗΙ5 ΓδδβοΟηηρ Ταϑίβ δἰ τοροῖοΥ ΟἹ “1ἢ- 
ἴογῃα] "ἢ ρστουηάβθ, Ετοι [ἢ]5 δος 6 
ΙΩΔΥ σοῃο]υάς (αἴ ΠΟ “ Ἔχίθσγῃδ)᾽" οὐ ἢ15- 
ἰοσίοδὶ ρτοοῖ οου]ά Ὀς πγρεά, ἰὴ [Π6 τη α]6 
οἵ Οδηῖ. 1}1., ἀραϊηϑδὲ ἴῃη6 Αροσδίγρϑε ; 
οἴδεγν5θ, ΠΙοηγϑίιβ, ῆο ψγὰ8 δἱ [Π6 
Ῥαϊῃ5 οὗ υοίϊηρ ἴῃ6 ΑἸορί, ψου]Ἱα ςοτ- 
ἰδίην ηοΐ Πᾶνα ἰα1]6α ἴο ἀν81} ΠΙτ56 17 οὔ, 
Ηνιηρ τοίεσσεα ἴο ἴῃς ῥσανίουβ ἀουδίβ 
οἴ τῆς ΑἸορὶ, Ὠιομγϑὶυβ ὑτοσθδαᾶς ἴο ϑβΑΥ͂ 
τμαϊ ἴον ὨϊΠ56]Γ ἢ6 σου]ὰ ποῖ νϑηῖιζα ἴὸ 
το͵εοῖ ἴπ6 Βοοᾷκ ; ίοσ, ἰπουσῇ 6 ἀοαβ ποῖ 
υῃαοιϑίδηα τ, ἢς ϑυβρεοῖς (ῃαΐ βοϊὴδ 
ὙΟΙΥ Ρῥσοίοιπηα τιθδηϊηρ 1165 Ὀδηδδίῃ 1ἴς 
ποτὰς (καὶ γὰρ εἰ μὴ συνίημι, ἀλλ᾽ ὑπονοῶ 

νοῦν τινὰ ὕτερον ἐγκεῖσθαι τοῖς 
ῥήμασιν) : αῃρὰ ἴπδῃ, ροϊῃρ οὔ ἴο δχ- 
Διηϊηθ ψΠαὶ (Πᾶΐ ΤΩΘΔΠΙΩΡ ΙΏΔΥ Ὀ6, Πα 
σομοϊάδϑ {Ππᾶὶ 1 15 ηοῖ ἴο Ὀ6 υπάετοίοοά 
ἸΙΟΥΑΠν (ἀδύνατον δὲ αὐτὴν κατὰ τὴν 
πρόχειρον ἀποδείξας νοεῖσθαι διάνοιαν, ----ἰς 
{π6 ἀοοουηΐ οὗ Ευ ΒΕ θιι5, 2ῤ24,). ὈΙοηγϑὶυβ 
ἢδά 4͵5ο ἰουηά [ἢδὲ [η6 οὈ])εδοϊοη5 πτροὰ 
δραϊηϑῖ (ἢ ΑΡΟΟΔΪΥρΡ56 Ὀγ ἴΠ6 Ορροῃθϑηῖς 
οἵ ΟΠ] δ σὴ γεγο ᾿Ἰη 5 βηοΙοη:---ΤῊς ΒΟΟΚ 
1156} ἀδοίασας τπαΐ 115 δυΐηοῦ ψὰ5 παιηδά 
Τοῆη ; δῃὰ ἢβ αδἱϊοννβ ἰἢδϊ 11 15. 186 ψοῦκ 
οὗ ἃ τῇδῃ “ἢΟΪγ δηὰ ᾿ῃϑριτεα " (ἁγίου μὲν 
γάρ τινος καὶ θεοπνεύστον συναινῶ) : Ὀπυῖ, 
ὩδνογΠοἶοος, μΠ6 σαηποῖ δάγηι “της (ἢ]5 
7Τοδη να8 τῆς Αροϑβίϊο, ἴῃς βοὴ οἴ Ζεθβάβδε, 
τῆς Ὀτοίπον οὗ ́ ασηθ5, γῇο ᾿ντοίε ἴῃς ο9- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΕ] δπὰ ἴῃς (αδίδοϊις Ἐριϑι16." Ἧς οδη- 
ποῖ, ᾿πά θεά, [611 νγῆο νγὰ5 ἴῃς “7οΠη" ἰθδὶ 
ὑτοίς ἴῃς ΒΟΟΚ, ῸΣ ἴἤδσα ᾿γεσὸ τΩΔγ οἱ 
[Π 6 58πη6 ὩΔΠ16 85 ἴῃ 6 ΑΡοϑι16 (πολλοὺς δὲ 
ὁμωνύμους Ἰωάννῃ τῷ ἀποστόλῳ νομίζω 
γεγονέναι), ἯΠΟ ἡγεῖ οΔ]]6 ἃ δῇεσ Ὠϊπὰ ἴῃ 
ἴοΚθ οὗ γεϑρεοῖ, 45 ([ἢ6 {Δ Π{Ὁ] ἅττα σουὶ 
ἴο 68}} [Πεῖὶγ σι] άσθη Ῥαίεσ δπα Ραυὶ], 
1 νψϑ ποῖ Τοῇη Ματῖκ ψῆο 15 5ρόζεὴ οἵ 
ἰὴ ἴῃ Αοἴδ, ἴοσ ἢς ἀϊᾷ ποὶ δοσοτηρδῃῦ 
5: Ραὺ} ἴο Αϑῖα (Αοῖς χν. 30) :-- δα. 1 
1] τ τνᾶθ βοόῖὴθ οἴμοσ Το οἵ ἴμοβὸ 
ΜὴῸ ψεῖα ἴῃ Αϑἰδ, βίῃςβ σἤ ἢ 54Υ (φασύ) 
πα ἴΠ6τ6 σγεσα ἔποὸ ρτάνοβ δἱ ΕΡἤδϑβυβ, 
δῃὰ τῃδλξ δδοῦ ψὰς ἴῃ6 στανὲ οἵ 7οῃη.ἢ 
(ΤῊ ϊ5 τηθητοη οὗ “1ῆε ἴννο στανεϑ᾽ 15 ἴδε 
51η0}]6 μπῶ ψἈΪΟἢ Πιοηγϑῖυβ οδῃ ΠΡ 
ἰοτινατά, ἴῃ Ῥτοοῖ οὗ ἰδ6 δχἰβίεηςα οἵ ἴδὲ 
βΘοοηά “ [πη "---δος Νο. (20), ᾿. 420). 
Απὰ γεῖ, πος δίῃ ϊηρ [15 [ΠΘΟΙΥ, ἴῃ 
ἢϊ5. δρίϑε]α τὸ Ηειτηδαοῃ (αῤ. Ευβοῦ., 
ΥἹ]. 10) ἢς αποῖα5---) δὲ 45 ἘλιβΘὈϊα5 (5εε 
Ῥ. 420) 5:56] 6 ΠἘν αυοῖε9---ἰι ας Αροσᾶ- 
ἴγρβ8 5 ρσορῃειίοδὶ δῃηά ἰῃϑρισεᾶ, ΤῊ 5 
Θρ βιὶα ἴο Ηδπηδιησηομ, ψὰς ὙΠΙΙΘΩ, 
Α.Ὁ. 262, ππάοσ τἴῃ6 χεῖρ οὗ (δ! θηυ5, 
αἴϊτεῦ ἴῃ6 οἷοβα οὗ 16 ἴῆσθε δηὰ ἃ μα] 
γεαᾶγϑθ᾽ ρειβθουϊοη ΟΥ̓ αϊοτίδη σμιοὶ 
Ὀσρδῃ Α.Ὁ. 257, ἀῃὰ ποῖ ἰοηρ Ὀείοτα ἴπῈ 
ἀεαῖῃ οἵ Ὀιομγϑίυβ: “ Απᾷ το 7οδη," δὲ 
[66 ἩΧΙΐα5, “15 1ἴ ἴἢ κ6 ΤὩΔΏΏΘΙ ΙΕ- 
νεαϊεά, “Απά ποτα τνᾶς ρίνεη αηΐο δἰπὶ 
(δα! ἢ6) ἃ τιουϊτ βρεακὶηρ στοδῖ [Βηρ58 
δΔηα ὈΪΑΘΡΠΘΙΩΥ; δηὰ ποῖα τγᾶϑ ξίνεῃ 
ἴο πὶ δι ΠοΙΥ, δηὰ ΤΟΥ δηὰ ἴπῸ 
τη Ὠ (ἢ 5 ;᾿ [Επδν. ΧΙ, 5] (καὶ τῷ Ἰωάννη 
ὁμοίως ἀποκαλύπτεται" καὶ ἐδόθη γὰρ αὐτῷ, 
φησὶ, στόμα... καὶ ..-. ἐξουσία καὶ 
μῆνες τεσσαράκοντα δύο). ἘΒοιῇ ρτεάιςο- 
οη5, δά ἀς ̓ ιοηγβὶυβ, μᾶνα Ὀεε τοη- 
ἀφ Πγ ΔΙ] Β]]εἀ ἴῃ Να]οσίδῃ. 

Τηδῖ ἴῃ6 Αροσαῖγρϑα νγὰβ ποῖ τι δα 
ὈΥ ἰδ6 δυΐμοσ οἵ τῇς Ἐσουτγίῃ Οοθρεὶ; 
ΠΙοηγϑίυβ 566 Κ5 ἴοὸ ργονυς ὈΥ͂ τῆς (ο]ϊον,- 
ἴῃς δισυχηδηίς :-- 

(1.) “ΤΕ ντῖῖοσ οὗ ἴ6 Αροοδλίγρϑέ 
ὨΆΤΩ65 ἰπι5 61} (οἰ. 1, τ, 4, 9; χχιί. 8); 
186 Ἐνδηρα δῖ μανοῦ ἀοα5 50. ΤὨβ οὔ- 
νου τΟΡΙῪ 15, [πὶ δῖ, Τ οῇη 15 βεγὸ ντιΐ- 
Ἰὴ5 ἴὰ ἴῃς Ῥχορβεῦς βίγ]ε ; απά ιὰ Ιἱ 
ΔΙΗΟΠΥΠΊΟΙΙ5 ῬΓΟΡΉΏΘΟΥ ἰ5. 1ηδαάμλϑϑιῦ!ε --- 
οὗ δῆ. ν]]. το; ὙΠ 1, το; ἴχ, 2; δα; 
δῃηὰ (ἢ οἴποσ ρτορῃοῖβ 2σϑεσι. 

(1..) “Τῆς Αροοδίγρβε αἰϊβετς ἔτοπὶ 
Θι. ΤοΒη 5 ΟἴΟΥ ᾿ττιηρβ ἴῃ 50}]6, ἴῃ 1δῈ 
σΠμαγαςῖοσ οὗ ἱἰΐ5 ασθοκ, αηὰ ΟΥ̓ ιῷ 
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Ὀατθατῖς :ἤϊοσὴς δηᾶ ϑοϊδοιβτηβ᾽ (566 
Ὀεΐονν, ΡὈ. 454-61). | 

(111.) “ὙΤῆδ Αροσδῖγρβδο ΠΟΣῚ ἀϊῆἔοις 
Ἷπ 1ἴ5 ἴοῃς οὗ 1πουρδΐξ, ἀπά Ὁγ ἴῃς δὃ- 
5606 οὗ ἴῃ6 οΠδυδοίοσιβς ἴοσστηβ ἴτο- 
απεπὶ ἴὰ [Π6 Εουσῃ Οοβρεὶ ἀπά (ῃς 
Οδίμοϊις ἘΡιβίθ᾽ :-- ΠΟΟνσ ΘΧΑΙΊΠ 69 
ἴῃ6 πηδίίοτ, δας Πιοηγϑιας, ν1}} ππά, ἴῃ 
Ὀοίδ, ἴῃ βαπὶεὲ νογάβ πὰ ρῆσαβθϑ σοουγ- 
τίηρ--- 16, “Ἰρμι," “ ἀπιἢ,᾿ “ρταςς," 
“ἼΟΥ, “Ἰονς,᾿" δἀῃαὰ 50 ἴοσίῃ ; νῃ}]6 (ἢ 6 
ἈΡΟΟΔΪΥΡΘα 15 αὐ ἀἰδποϊ, δηὰ, ἤθη 
ΠΟΙΠΡΑΙΘΩ͂ ΜῈ ἴῃ656 ἴτνο, οὗ δῃ ΘὨΠΤΟΙγ 
ἰογεῖστι σβασαςῖοσγ (566 Ὀεΐον, ἢ. 451).} 
Τῆς ΟὈ] οΙοἢ5 (11.}) 4 πὰ (11.), ΙΓ ἢ ἔοστη 

(ἢ6 Ξἴᾶρ]6Ὲ οὗ τηοάδθιῃ οὐ  ΠἸοῖβπλ αἷς, Δ’6 
ὨΘΙΏΟΙ ΞΙΤΟΏΡΘΥ ΠΟΥ ΘΆΚΕΣ 'ῃ [6 τπουτῃ 
οἔ Πιοηγϑῖὰ5 ἴδῃ θη εἰ ρὶογθὰ Ὁγ 
ὙΠ ΟΥΘ πὶ [5 ὨΙπδίθθη ἢ ΠΟΏΓΟΙΥ :--ἃϑ 
500} ΠΟΥ {1} Ὀ6 σοπδιάεσθαά Ὀοῖον. 
ΜεΔΏΝΒΙ6 1 15 ἴο Ὀ6 Ὀοτης ἴῃ τηϊπά 
(ἢ, 580 (Δ, 85 Ὠἰδίογιοδὶ Ἔνϊάθηςα ροῦϑ, 
ἴῆοτα 5 δρϑοϊυϊεῖ πὸ ῥγοοῦ ΝΠδΐανοσ 
ἰὴ ἔδνοιυσ οὗ ΔηΥ οΟἴθοσ δυῖμογ τπδῃ 51. 
Ϊοῆη. Ἰιοηγβίυθ ἀοαθβ ποῖ ἄδην τῃαὶ 
τῆς δυΐηοσ οὗ ἴπ6 Αροοδίγρβα ὑεθ]ὰ ἴῃς 
γιβίοηβ νυ] ἢ 6 ἀδβοσῖθοϑ; οὐ (αι Π6 
γὰ5 οηάονεὰ νι ἴῃς ὨὈϊνὶηθ ρῆ οὗ 
ῬΙΟΡἤΘοΥ. Ηδ νας δι θαιγαβϑθα ὈΥ τῇς 
Διρυτηδηῖς ΠΟ ἴῃς (ΟΠ αςῖς ἰουηάοα 
ὍΡΟΣ ἴῃς Βοοῖ; δπὰ ἢδ Κηδν [ἢδΐ σογίδ ἢ 
Οὐ]εσποπμς5 δὰ Ὀδθη τσαϊβθὰ 458 ἴο [1ἴ5 
ΔΘ ΠΟΥ; δυῖϊ 6 ἀεὶ! ται ον τα- 
Ἰεοϊεα ἴῆοβε ἀουδῖπ, δηὰ δοςερίοα τῃ6 
ΒοΟΟΙ 85 ἱπϑρίγεὰ ϑογρίασαθ. ΑἸ Βουρὴ 
ἢ6 οοὐἱᾶ ποῖ δοοουηΐ ἴοσ ἴδ οἴγ]6 
οἵ τῆς ΑΡροσαῖγρβο, ἢ ψὰϑ ὑηᾶ0]6 ἴο 
ἄϑοτιδς 11---ἃ5 ἢς ἀδϑισθα ἴο ἀβοῦα 11--- 
ἴο ΔΩΥ ΟἴΠΟΓ [ῃΔῃ [ῃ6 ΑΡροϑβίϊα διηοηρ [6 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΙΘΟΩ5 ΠΟ Ὀογα ἰῃ6 παὴς οὗ 
“ Ἰομη." Απά ἢ 5, [15 φατ]οοὶ οἤοτὶ ἴο 
ΔΡΡΙΥ 50] οἴνα οὐ οῖδαλ ἴο ἴπΠ6 ΒΟΟΚΒ5 
οὔ ἢς Νεν Ταβίδιηθηΐϊ, αἰτοῦ γ (4116 ἴὸ 
ἐσ. Δ Ὁ] 15}. 1156] 1 Ορροϑβιοη ἴο δάἀδαυαία 
᾿υβίοτςδὶ ρτοοῦ ΤῊΘ ροβίτἷνα [εβιἸ ΠΠΟῺΥ 
οἵ (Ἰετηθῃς ΑἹ. ἀπά οἵ Οπίβεῃ (566 ἀθονα 
Ρ. 415), ρτεάβοβϑϑβουβ οἱ Πιοηγϑίυβ ἰὴ [ἢ 6 

1 εὑρήσει τὴν ζωήν... τὸ φῶς... τὴν ἀλήθειαν 
νον. Τὴν χάριν, τὴν χαρᾶν, τὴν ἀγάπην... 
᾿Αλλοιοτάτη δὲ καὶ ξένη παρὰ ταῦτα ἡ ἀποκά- 
Αυψις.,, Ἔτι δὲ καὶ τῆς φρἄσεως τὴν διαφοράν 
ἐστι τεκμήρασθαι τοῦ εὐαγγελίον καὶ τῆς ἐπισ- 
τολῆς πρὸς τὴν ἀποκάλυψιν. Ὠϊοηγπίυβ μαὰ )υ5ὲ 

οτα “" ςοῃ)]εςϊγοα ᾽ δ5 ἴο ἴπ6 Ὑσιῖοσ,---τεκμαί- 
βομαι γὰρ ἔκ τε τοῦ ἤθους ἑκατέρων .. καὶ τῆς 
τοῦ βιβλίου διεξαγωγῆς λεγομένης, μὴ τὸν αὑτὸν 
εἶναι,---αΡ. ἘπροΌ., 4. ΄. νἱῖ. 25. 

50Π00] οὗ ΑἸ]εχδηστία, τᾶν (δι τῖγ θ6 δά- 
ἀυςεα ἃ5 σοποϊυβῖνε δραϊηβί [η6 βυ)ες- 
ἔἰἶνα ΤΏΘΟΙΥ οὗ ἴπαὶ νυτίζου. 

Ἐχβε ῖι5, ἰηΦεοα, μα5 διἰζοτηριεη, 85 
6 πᾶνθ δἰσγεδαγ βεεπ (ρ. 420), ἴο ἰουπὰ 
ΔῊ ΔΙρυτηθηΐ οἡ (ἢ6 ““σοπ]θοίυτας" οὗ 
Πιοηγϑβίυ8. Αἀορῆης ἴτῃ6 δἰῃρυῖϊαῦ 
ΓΕΒ ηρ ΜΠ]ΟΝ δηά5 ρτοοῦ οἵ ἴη6 ποη- 
Δροϑβίοϊ!ο δυῖμουβ!ρ οὗ ἴῃ6 Αροσαῖγρβε ἰπ 
1Π6 τηθητου οὗ ἴῃς ἔνο ρτάνεβ δἱ ΕΡμδϑυβὶ 
(Νο. (20), Ρ. 420), Ευβθῦϊαβ Ῥσοροβθβ 
ἴο ἀἰϊδίηἴει ἔτοπὶ ἴῃς ψοτάς οὗἨ Ῥδρίδϑ, 
Νο. (5), ἴῃ6 τηγπίοτίουβ ἔοστῃ οὔ “τῆς 
ῬΓΕΒΌγΟΥ Το πη," ---οὔὗ τψῆοβα οχίϑίσηςθ 
Πιοηγϑὶυβ 566 15 ἴο πᾶνὸ ἢδά πο Κηου- 
Ἰεάρβε αἱ ἃ1]],---ηά Ξβυρρεβίβ ἰῃδῖ [ἢ 15 τᾶς 
ἴ6. ἀηκηοόπῃ “ ]Ομη " νἤοτι Πϊοηγϑίυβ 
διδὰ (41|6δἀ ἴο ἀΐϑοονογ. Νὸ νοῦ δενθθη 
Ῥαρίδϑ δῃᾷ Ελιβεῖας δας τη οηθά τῃ6 
ὭΔτΩΕΣ ΟἔἉ 115 Θαϊρτηδίϊοαὶ ρεσβοηαρο, Ψῆο 
δα5 ἔχη !δηθα τῃ6 [Π6πη6 οὐ βυιςσῇ γῥτο- 
ἰγαοϊθα σΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ 1 τηοάσθσῃ {{Π|65. 
10 μὰ5 θεθῃ ἀσριιδὰ ψ 1 ταυςἢ ἕοσοθ, ΒΥ 
Ἡδηρβίθηθετῖς δηά οἴμοτς,2 τπαΐ πὸ βυοῆ 
ῬΘΙΒΟᾺ Θχὶβιθα : δηὰ {πὶ “]οῇμ ἴα 
ῬΥΕΒΌΥ ΕΣ " 15 ὯΟ οΟἴπετ ἴῃαπ τΠ6 ΑΡροβεὶα 
Ὠ]η156] ἔ, ὙΠ 51}}65 ἈΪ πη 56 1 “ ΕἸ] 6τ" τὴ τῃ 6 
ΒΌΡΕΥΒΟΓΙΡΓΟΏ 5 ἴο ἢϊ5 βϑδοοῃὰ δηᾷ (πϊσά 
ἘΡΙ51165. Θ1}}}, ῇδη ομε δχαϊηΐϊῃθα 1ῃ6 
ψοσαβ οὐ Ῥαρίας, Νο. (ς); δῃηᾷ πηοιίςθϑ 
ἵῆετα ἴῃε οσοσυσθηοα οὐὗὁ ἴἢ6 Ὠδῖηδ 
“70 " ἱνῖοδ, ---οῆςα, ἰῃ σοη)πηοίίοη 
ΜΠ ΟἴΠΘΥ ΑΡοϑβί]εβ, δηᾶ οὔςθ, ἰῇ Ἷοη- 
Ἰυποῦοῃ νὴ Αὐϑίοη (411, Ποίνθνεσ, 
Ὀεηρ ΔρΡΑΓΘΉΕΥ 5 γ]εἃ “ ἀἰβοὶρ]65. οἱ 

1 51. ]ετοπα τυτῖίεβ : “Κ ΝΟΠΠΌΪΝΙ ρυΐϊαηξ ἄπας 
τ ετηοσίαβ οἦυπάσπι ΑἸ Ρροβῖο!ἱ ]οαπ 18 6556."--- 22ὲ 
»έγ. ΜΔ ς. 9. 
Ὲ. ρ. Ζαϊη, “Ῥαρίαα νοῦ Ἡϊεγαροὶὶβ," 

λει μ. ΑἸγτίξόη, ι866, 5. 640; προ; 
Οσυετίοκς; ΕἸσρεπθδςῖ; ἃς. Ἐσδηδη (Ῥε οἷς )έτως, 
135" ἐά,, Ρ. ᾿Ιχχὶϊ!.} αἷ5ὸ νψυτιϊεβ : “1 οχίβίθηοθ 
ἀε ςς γεόγέεγος ϑολαρρες τ ἐς ρδϑ5 βιιδηξατητηθηῖ 
ἐϊδὈ]16. ΕἼ]6 βθηλθ]ε ἀνοὶς ἐϊε ἱπηαρί πόθ ροὺς 
Ια ςοπιτηοάϊτό ἀε οεὺχ αυἱ, ΡᾶΓ ἀ65 ΒΟΓΌΡΟΪες 
ἀ' οὐ ποάοχίε, ἣς νου]αίθηϊ ρὰ5 δἰϊγίδυοσ "ΑΡο- 
οαῖγρβα ἃ ᾿᾽Αρδιγε 1ἰαγρυπιοηῖ αἰ Ἑοῤέῃς 
ἵϊγε ἐἢ ἔδνευγ ας οεἰϊα Ὠγροιμὲβε ἄπ ραβθαρο 
ἀε Ῥαρίδβ ποδὶ ρᾷ5 ἀέεοϊϑ!!., 1,65 πιοῖς ἢ τί 
Ἰωάννης ἄδηβΒ οα6. ρᾶββδαρε οπῖ ρὰ ἔϊγε ἱπίοσ- 
Ροϊές (ἢ. ἸΤαῃβ οε ςβδ5, 165 τηοίς πρεσβύτερος 
᾿Ιωάνγης, Ξοὺβ 1ὰ ρίυτης ἀς Ῥαρίας, ἀέςὶρηοτγαίοηῖ 
ΑΡδίτε 16δὴ Ἰυϊ-ππᾶπλς (Ραρίδβ δρρψυθ οχ- 
Ῥτεββέπιθηϊ 1ὲ τηοῖ πρεσβύτερος λὺχ Αρδίτεϑβ : 
οἴ, 1 Ῥεῖ. ν. 1); εἴ Ιτέμπέβς δυγαῖς ταίβοη Ἴςοηῃῖγο 
Ἐπϑὲθε δῇ ἀρροϊαπῖ Ραρίδϑ ὑἢ ἀϊβεῖρ]ς ἂς 7οδη. 
(ες υὶ οοπῆγπις οεἰῖε βυρροβίτοι ο᾽δεὶ 488 
Ῥαρίας ἄοπης “Ογειόγίεγος φδαπριες Ῥοὺσ υὰ 
ἀϊβοῖ]ς ἱπιπλέά αὶ ἀς 6515." 

) 
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τῆς τὰ}; δηᾶ ἔυγίπογ, ἤθη Οἠδ 
ποίϊοςο9 (ἢ6 ἀϊδογθηῖ ἴθηβοβ ιι566,--- 
ἐς χη ΑΠΟΙΘΝ ΟΥ Ῥοῖεσ, ὅζο., σαἱή" 
(εἶπεν) ; “νΣῇαϊ Ατιϑίοη δῃὰ ἴτῖἢ6 Ῥζθϑ- 
Ὀγίοες Τοΐμ “4) (λέγουσων),3----ἰἨ 15 
ματά ἴο ἀνοϊὰ [πε οοῃοϊυβίοη δαοριοά 
ὈγΥ Ευβοῦθίι5, ἴηι Ῥαρίας ἢδᾷ ἴῃ πιϊηὰ 
ἴνο Ρθίβοῃβ Βαιηδα “Ἰοῃῆ," οὔθ [Π6 
ΑΡοβίϊο, ἴῃ ε οἴμοσ “τῆς Ῥγδβογίοσ." Τὸ 
Ἰηΐδσ, μον νοσ, ἴσου [ἢ6 τηοτο ἕαςϊ οὗ ἴῃ 6 
Θχιϑίεμος οὗ δυο ἃ Ῥεῖβδοῃ ἴμαὶ ἢ6 νγὰϑ 
τῆ6 δυΐποτ οὗ [ῃ6 ΑΡοσαῖγρϑθθ, 15 ρευβδρς 
ἴη6 τηοβὲ ἀδπηρ νϑηΐασε πιο 500 ]6ο- 
ἔνα ΟΥ̓ ΟΙβτὴ ἢΔ5 Ἔν ΟῚ δοβαγοα, Ὑ͵ε ἤᾶνα 
5εθη---ἰηἀθεα ΠΙΟΉΥ5115 (566 Ρ. 440) δδᾶ5 
ποιϊορα ἴῃς Δοῖ---ΟΥ σοϊησηοη νγὰ5 ἴῃ 6 
πᾶῖὴθ “7οἤη" (566 Ὁ. 40οό, ποίε 1): δηὰ 
(Π15 οἵ 1156] αἴοτάξς ἃ 5ἰγοὴρ Ῥσϑυτ ΟΣ 
(μαι 106 ὙΠΟ ΏΟ 5ρεαξκβ σι σις ἢ 
δυϊδοσιγ ἴο ἴἢ6 οὔυτοῆος οὗ Α514 (Εδν. 
11, 7, ὅτ.) ;-τνῃοδα Ὡδτὴθ τᾶβ βυίῆςοϊεπὶ 
ἴο 500. ὙΠΟ γγὰ5 [Πδὶ ““ [4165 ἴ[ῃ6 ὈΤΟΙΠΘΓ 
οἵ 7οΒη," ποῦ Ἡ τγοα “ ΚΙΠ]εα ἢ ἴῃς 
βνογαὰ " (Αςῖϑ ΧΙ]. 2) ;-τῃο ψνὰ5 σοηΐϊεηϊ 
ἴο ΔῃΠΟΌΠΟ6 ὨΙΠ,56][ 5ΏΡΙΥ 45 “1 7οἢπ ἢ 
(Εδν. 1. 9);--ττναϑ οὔθ. 50 νγν6}}] ΚηονΏ 
ἃπα γτσγειθλημθης 1ὼ ἴῃ6 ΟἸὨυσΟ 85 
ἴο ποεὰ ἢο ἀἀιβιηρι ϑηϊηρ ἅτ: ἰπ ἃ 
ψνοτσά, οὔθ ὟμΟ οοὐἹὰ 6 πὸ οἴδεγ (ἢ8Δῃ 
16 Αροϑβῖία, ΟἿἱ]γ δγγόρδῆςς, ἱπά 666, οΥΣ ἃ 
ἀο!θοταῖθ ᾿ηἰθηςῖῖοη ἴο ἀδοοῖνθ, οδῃ 
δοοουμρῦ ἴοσ ἴῃ6 αϑϑιηρίίοη οἵ [Πὶ5 
δία ρα 116 ὈΥ ἃ αἀἰβογθηῖ ντοσ. ἴγεσγε 
ἃ ἴοτροῦ ἴο ὕᾶνα ἀδϑισθα ἴο δρρσζορσίδῖβ 
[ῃ)6 παπὶ6 οὗ ομὲ οἵ [ῃ6 οὔ ρίμαὶ Τ νεῖν, 
15 11 ΠΚΟΙγ ἰμαῖ, ΜΏΘΏ ΔΘΘΌΓΩΙΩΡ ἃ ὩΔΙῺΣ 
50 ΠΟΙ ΠΊΟΏ, ἢ6 βῃου]α πᾶν ρίνθῃ ῃῸ 
ΟἸδασοΓ Ἰηηαοη οὗ [Π6 Ρεῖβοὰ ἴογ 
γνοτ ἢ6 τ 5Π66 ἴο Ὀ6 ἴΑΚοῃ, ἴδῃ [6 υῃ- 
Δι ουβ δά άγαβς, “ ]οἤη ἴο ἴῃ6 ϑδνθῃ 
Ομυσομεβ" (Εδν. 1 4)0Ὁὺ 1 (ὰδς δυἴδμος 

1 Τῆι βαπιὸ ΠΊΔΥ Ὅς 5αἰἃ οἵ [ες νψοτά ““ οἀοτς"" 
Οπ [δὲ ννοσὰ “οἹάδγ᾽" ἰῃ {πε ρᾶβεαρε Νο. (5) 
(Ευς., 47 5. ιἱ.. 30), Βίδμορ ἱσῃκίοοι οὔβετγναϑ : 
“Βαϊ εἶαςς οὗ ΠῚ. ᾿ς (Ραρὶ45) Ἰῃϊοπάς ἴο 
ἱποὶυάς υὑπάοσ [6 ἀεδιρτιδίοι οὗ “ οἰ ἄεγϑ ̓  ἣἢς 
ΤΏΔΚΟοΚ οἶεασ ΕΥ̓͂ ἴῃς πᾶστηθς νης ἢ ο] ον. ὍΤὨα 
ςδίεροῦΎ ΨΟΒὰ ἰβοὶυάς ἢοῖ ΟἿΪΥ Αροβίΐες ᾿ἰκε 
Απάγενν φοὰ Ρεῖεγ, Ὀυϊ αἷθοὸ οὐΐιεσ ρεγξοῃδὶ 
ἀἰςοῖρὶδς οὗ (σίςί, δυο 85 Απϑβιίοῃ δρᾶ {ΠῸ 
δεοοηὰ ἴοῆῃ. ἴῃ οἱμὲσ ψοτάς, ἴῃς ἴοστη ψΠ ἢ 
Ἡΐπιὶ 5 ἃ ΞσΥποῦγτῃ ἴοσ ἴΠ6 Εδίδοῖς οἵ πα σμυτοὶ 
ἴῃ ἴῃς ἢγϑὶ γσεπογαίίοῃ," --- Ορηίφρε. Αἰ ευΐξι, 
Αὐυρυκί, 1876, Ρ. 379. 

5. Βιοῦορ Γἰρμιίοοι (2 ς., Ρ. 583), δον νοῦ, 
(Ὠἰηκ5 τπῖ, Βόγθ, “ΤΠ ἴδῃ σε 5ηου] ἃ σον ὃς 
τερατάςαά ἃ5 ἃ ἢἰϊδίογις ῥγοβθηΐϊ ἰηϊσγοάδυπςοὰ (οΓ 
τῃς καίκε οὗ ναποῖγ."" 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

8 Ὡοῖ ἃ ἰοΥΡΟΙ,--ἀη ΠΕ ΠΟΥ Ὠ1σ0γ- 
55 ΠΟΙ ἘΒΘΌΙ5. ἱΠΊΡῚῪ ἴμδὲ ἢς6 Ξουρὶϊ 
ἴο ἀδορῖνα,--ηυβί ἢ6 ποῖ μαᾶνα ρίνεη 
50ΠῚ6 ποίᾳ οὗ Ιἀδηςβοδίίοι δυο ἃς ϑὶ 
[κθ μᾶ5 ρίνθῃη (Αοσὶβ 1. 1), ΟΥ 85 ϑ8ὶ 
70ἀδ Πᾶ5 ῥχεῆχϑά ἴο ἢϊς Ἐρίβιϊε ὃ “ΤΠὸ 
ῬΥΘΘΌΥΟΙ ΤοΠη," οἡ (ἢς οἴμοι δαμά, 
5665 ἴ0 Ὦλνε ὈδΘὴ ἃ Ρ6ΊβΟ. 50 ΟὔϑΟΓῈ 
[πᾶ ὯῸ ΘΑΙΪ ὙΤΙΕΙ, Ἔχοορὶ Ῥαρίδϑ,-- 
ΠΟΙ͂ΟΣ Ῥοΐγοᾶσρ ἴμ6 σΟὨΓΘΙΏΡΟΤΑΙΥ οἵ 
51. οδῃ (566 Ρ. 409), ΠΟΥ γὙεῖ Ῥοϊγοσαῖδϑ 
οὗ Ἐρἢδϑυβ (566 ἢ. 413) ὙΘΏ δπυηδ- 
ταϊϊησ ἴῇοβθ 0 ψετα διλϊηθηϊ (μεγάλα 
στοιχεῖα) ἴῃ ΑΞ518,---δ5 τείεσγεα ὄνθη ὉΥ 
ἃ ἀἰκίδῃϊ 81] 5] 0 ἴο ἢ15 Ἔχἰϑβίθδῃηςθ ΤῊς 
σοπο]υϑου, ᾿Πογοίογα, 5665 ἴο Ὀδ6 65.2- 
ὈΠ5η6α, ἴμαὶ ἐῃς ““ Ῥτεβογίεσ Τομη"-- 
δαχηϊηρς [πα δ Ἔὐοσ οχιϑίβα---ῖνας ἃ 
ῬΘΙΒΟΏ ἴοο ᾿βϑιρηϊβοδηΐ ἴο ἰξᾶνε ΔῃΥ 
ἴταςβ ὈΘΠΙμα ἢϊτὰ ; 1 δηά τἢδι ἴο 5. πῦὲ 
ἴο πὶ ἴῃ 6 δυιῖῃουβ ἢ οἵ ς ΑΡοοδίυρϑθο, 
15 ἴ)6 τηοβὲ ΔΥΌ ΓΑΥΥ δηὰ [6 πηοϑῖ ἰμι- 
Ρσόρδῦ]ς οἵ Βγροίμεβεβ. [1βοϊκα (5. 657) 
[885 βυτὴβ ὉΡ ἴπ6 νεγάϊος οὗ ἀπθφυ: 
“Τὴ οἹάδβὶ δῃὰ ἴ8 υπΐνεσϑαὶ ἰγλαϊοι 
οὗ ἴῃς Οδυτοῦ---ἰ γου Μ}1}}, τὰ 6 οὐ ποάοχ 
ΟΡἰπἰο;---ἰς ([ῃΠ41 ἴῃΠ6 ΑΡοσαῖγρϑε ἰ5 ἃ 
νοτΚ οὗ ἴπ6 Αροϑίϊε Τοἤῃ, [πΠ6 υπάουδιοὰ 
δυΐμοτ οὗ ἴπ6 Ἐουτῃ (οθρεὶ δηὰ οἵ ἴδε 
[χες Οδίμοῖις Ερὶϑεῖθς νοι δἰδπα Ἰὼ 
[Π6 δηῆοη ὑπᾶϑσ ἢὶβ Ὠδτηθ.᾿" 

ᾧ 6.--- 711 φγεσεπέ οίασε 97 τωμδ)οαῖῖνε 
Ογίεςηα.. 

Τῆς 5υδ)εςῖινα ἀουδὶβ συρρεοοίεά ὉΥ 
Ἐϊοηγϑὶυϑ οἵ ΑἸεχδηάσια, δηὰ ἀενεϊορδά 
Ὁγ Ευβοῦιι5, ἢᾶνς πιο βοϑᾶ : δηὰ οΥΕΙΥ 
ῬΟ551016 σοι ιηαοῃ οὗ τῆς ἀϊβεγεηῖ 
ϑρθοῖβ οἵ ἴῃ6 ῥσγοῦίθτῃ μᾶς ἐουπὰ [ἴ3 
δανοοσδίαβ 1ῃ τηοάργῃ ἴηες, Τδδ αυ65- 
ὕοῃ ἃς ἴο ἴῃς τεϊαίου οἵ ἴῃ Αροβϑίϊε 
Τοβη ἐο {π6 ἵψο ρηηοῖραὶ τνοσῖκϑ νοὶ 
ὈΘΑΓ ἢϊ5 Πᾶπη6, Δατϊηϊ5 οὗ ἰΟῸΣ Δ, ΕΓΒ :--τ 

5 ΤΒς ““Αροϑβίοϊ δ] Οσοπεοι πους" (νἱϊ. 46), 
ἱπάεςἀ, πιοπίοῃ, ἰπ οοηποχίοι πὰ ἴῃς Απϑοοα 
(Ατιϑῖου) οἵ Ῥαρίας, ἃ Ἰοβηῃ Ὀίσβορ οἵ Ερδεϑῦ, 
Βσοεβθοῦ οὗ ΤίπΠοΙἢΥ δηά οἵ ἴῃς Αροβί!ες, δὰ 
ςΠΙεἢῪ οὗ ες Αροβιὶς Ἰομπ σῆο ἱπϑι]εὰ μαι 
ἴῃ πἰς οῆοε--τῆς δὲ ᾿Εφέσου Τιμόθεος μὲν ὑπὸ 
Παύλον, ᾿Ιωάννης δὲ ὑπὸ ἐμοῦ ᾿Ιωάννου--οἡ πίοἢ 
1,.ε ΟἸεσς ποῖεβ : “"Ἐβὶ αᾳυΐάεπι Τομδπηςς Ὠἰς 
τηοῦ ςοπ)εοϊυγτᾷ Ἰοπδηηος 1116 Ῥγεβογίεῦ 
Ἐυκοθίαπι, δίαθς ἐχ δο δρυὰ Ηϊογοηγταῦαι." -- 
σα. (οἴεϊετ,, ἴ 1. Ρ. 287, ᾿τὰ 1724. Τῆς τροπῦοα 
οἵ Απϑείίζου (ἐῤ:α..) ἃ5. ΒΊ5ἢΟΡ οἵ ϑιαγτῃδ δά ἀς ϑοῖις 
νγεῖρῃι ἴο 1815 ἰπϊετργεϊδιίοη οἵ τὰς εἰαϊετωςαὶ οἵ 
ἴῃς Αροσκίοϊϊολὶ (οπειιαϊίους, 



ΙΝΤΕΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

Το Αροβεὶα Τ᾿ οἤη δᾶ5 τι τς6 ἢ 
Ι, Τῆς Αρόοσδῖγρϑβα 85 νγ6}} τὴς Οοβρεὶ; 
1, Οεπδιηγ ἴῃ6 σοβροὶ, Ὀὰῖ ποὶ ἴῃ 6 

Αροοσδῖγρβε : 
ΠΠ, Οογίδιγ ἴδ ΑΡοσδΎρϑο, ὑπ 

ποῖ [ἢ6 (ο6ρ6] ; 
ΙΝ. Νειῖδεῖ ἴῃ οϑρεὶ, μοῦ ἴῃς Δρο- 

ΟΔἸγρ56. 
Αἰΐεσ ([ἢ6 βθ:Θπχθηῖ οὗ τὰς σαποὺ οἵ 

ἴδε Νεῖν Τοβίδπιθηϊ (αϊνψαγς ἜΧοερΌ ΩΣ 
[6 ἀουδίθ, δἰγεαὰν οοηβιἀοσεά, ψῃ]εἢ 
γε ἰουηἀεά. ὑροπ. τῇς πλῖϑιι56 οἱ (ἂς 
Αροολίγρθα ὈΥ̓ [6 ΜΙΗΠ]ΘΏΩΑτΔη5) [15 
αυεδίοῃ 58 δοῖ τεορεῃδα ὑπη1} [Π6 ἂρ 
οἱ (6 Βοίοπηδποη ὙὍὙΠ6 ναζάϊοϊ οὗ 
ΔΗ Πα Ὑ, ἃ5 Τα ργοϑοηῖθα ἴῃ ἴΠ6 ΔΗΘΎΘΙ 
ο. 1, γὰβ ὉΠίνογβαν δοσορίθα, [ἿΙη 

ἴδε. δἰχίοερ ἢ οδηϊυτυ, μονγανεσ, Εταϑηλυβ 
({]]οποά Ὀγ (αγοϊοβιδάτ), πανίῃρ σε- 
ὑτοὐπορά ἰῃ6 ἀουδίβ βυρρεδβίεα ἐΟχτη 
ὃγ Ὀἰοπγβῖιβ, δηᾶ δ τη ρογοά ὈΥ͂ 
ἰδοῦ δὰ Ζυηρῖ, ἀφοϊαγοά ὨἰτηβαὶΓ ἸῺ 
ίδνουτ οὗ 186 δῆϑνγοσ. Νο, 11. θυτίηρ 
ἴῃς χεδὶ οὔ (εηῖ. χνί,, δηά αυτίηρ 
(δηξ, χυὶϊ,, στ υἀσϊϑμη γα 5 βιἰεηῖ; δῖ δὲ 
ἴῃς Βερίπηΐηρ οὗ Οεμῖ.. χνἱ!., ἀουθῖβ 
ΟἿ(Β ΤΊΟΓΘ ΔΓΟ056,---ΟΑ] ρα ἔοτίῃ, ρϑυῆδῃ5, 
ὑγ (ἢ ἢυππεσοιι5 ἐχροβι[οηϑβ οἵ ἴμε Αρο- 
Οἰγρβα ψηϊορ Βαὰ ἀρρρασθὰ ἴὰ Ὁ εηῖ. 
ΧΥ}1, ΤῊΣ ἤτοι δἴτοηρί ἰὰ ΕὨρΡ]Δηά, τσὶ 68 
ἴζεζο (5, 496), αἱ ἃ ““τῆοτβ Ππιπάἀασαθηῖδὶ 
ἙΠΌΟΔΙ] ΠΟΥ ἢ 845 ἴο (ἢς ΑΡοσδίγΌ 56, 
Μὰ ἰῃαί ΟΥ̓ “1ὴ6 ἀπκηονῃ Δ ΠοΥ ἢ οὗ 
“ΤΠ Νὲνν Ὑρφβίαπιθηΐς ἴῃ Οτεεὶς δηάή 
Εηρ] ςἢ, ἕοττη ἃ ἀρτθθαθ!γ ἴο τῆς 1115- 
ἰπαϊιοης οὗ (6 ταοφὶ ἰεασιρα σοι θῃ- 
ἰλίοτβ,-- -Ἰ ομάοη, χ729..} ΤΠ τοῖα 

ἐ Τῆς, ΝΙςορμοσας Οδ]] δίας ((επξ, χίν.) 
ϑρζερίβ ἃ5 δὴ δα πηἰςἀ ἕαςὶ ἰμδὶ 51. ]οη, ὙΠ εὰ 
ἴῃ ΕΧῚ]ς ἴθ Ῥαΐτηος ὑηάοσ οι ίαη, συσοῖθ δἰ5 
Οορρεὶ διὰ Ἠὶς ἱερὸν καὶ ἔνθεον ἀποκάλυψιν 
(1, 42). πὶ ἷΞ εηυτηετγαίίοι (ἰϊ. 46) οἵ τς Βοοκβ 
οἵ ἴῃς ζδποῦ ἢς οὔϑβεγνεβ ἴμδὲ ϑοχιθ Οἢ8 
ἱιλριηςεὰ {τινὲς ἐφαντάσθησαν) ἴμαῖ ἴῃς Αγροοδ- 
ἶγρες γᾺ5 τιτοη ὈΥ ἴῃς Ῥτοσγίες Τοῆη :--- τα 

ἸΣ ΟἸεατν τείεγσίησ ἴο Ἐπβερίι5 (566 δῦονς 
Ῥ. 441). δες ΑἸ(οσά, γοίζρῃ., ᾿. 220. 

ἡ Τῆς δυΐδοσ οἵ δὶς Αὐίδῃ Δ εγξίοι οἵ τὰς 
ΕἾ Τεςίδπησσπῖ, ον πον ἴο Ὀε ΝΕ. Μδςος 

(δες (οιϊοπ’5 “ Εἀϊκίοῃς οἵἩ τῃ6 ΒΙΌ]ς,᾽ ρ. 87), 
τεῖϊες προπ ἴῃς ργεοεάεπι οἵ ᾿Ὠἱοηγείας. ΑἸοχ. ; 
Ἀγ λεβοτῖς ἃς ἴο ἰῃς Εδίμειξ ψὴὸ ὕεασ ἰε5ιἰ- 
ἸΔΟΩΥ ἴο ἴῃς ΑροΞίο]ϊς δυϊδογβῃρ οἵ ἴῃς Αροοδ- 
Ἶγρες, ἴθδὶ ““ 7υϑιπ Μαγίγτ νγὰβ γεπηαγαῦ]ς ἴῸΓγ 
δῖς ΠΠΠεταϊθῆεβς ; Ιγϑηρειβ ἴοσ ἢἰβ εγεάυγ ; 
δῃὰ Τετγιυ]αη ἕο ἢἷς αἱμείςειςαὶ ρ]οςορῆγ. 
ΤῊε οτϑὰ! ὉΠ] Πγ, τπετείοτε, οὐ ἃ [δοῖ (ουπάξά 
ἀμὰ Β(ἢ) εὐϊάδηςα 15 1655 ἴβδὴ ποίῃίηρ."-- 
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ἱτηροτίδης ἰτοδῖῖθο οὗ Ε. Αδδιυζὶὶ, “Α 
Ὀιβοουσβο Ὠἰδίοσιοδὶ δῃηα οἽσιοδὶ οἱ ἴῃ 6 
Ἐδνοϊδθοῃ δδοσιρεα ἰο ϑῖ, [΄οῃ,--- ,οη- 
ἄοῃ, 1730, ἄγοι ἀρρεαγεα ΔΠΟΠΥΓΙΏΟΊΞΙΥ 
ἴῃ 115 ΕὨΡΙ 5 ΓΔΠ ΒΔ Οη ; δηα οδ]] θα 
ἔοτῇ ἔτοιὰ τσ. 1,θοηασὰ ὙΤ 6115 τὴς τὨϊγὰ 
Ρατί οὗ ἢϊ5 "ΟΠΌςΔ] οχδιῃηδίίοη οὗ [ἢς 
Ϊαῖϊα Ὡ6Ν ἰδχὶ δηὰ νϑγβίοη οὗ ἴὩ6 Νὸν 
Τεβίδιηθητ᾿ (ὦ. 4, ἴῃς νεχϑίοῃ οὗ ὙΥ. 
Μαςθ). ΤῊϊβ ἰγεδῦβθε οἵ Τ ν6}}5 1ὔς κα 
(5. 498) ἀδβοῦ θα ἃ9 “ὉΠ α 65 ΠΟΏΔΌΪΝ 
ἴῃ6 ἢγϑί σοϊῃρσθῃθηβινα δηά Πιηἀδιγθηίαὶ 
αἰϊοεωρὶ ἴο ἀείεμα [86 Πομδηηθδη δυ- 
[ΠΘΩΈ ΘΙ οὗ ἴἢ6 ΑΡοσΔΙγΡρϑΘ, 45 γγ)ὲ}} οἡ 
ἸηἴΘΓΏΔΙ 8Ἃ5 δχίεγηδὶ στοιηάβ ." δηᾶ ὈγῪ 
1 δὴ ομλὰ ψὰβ Ριΐ ἴο [6 σΟΠΙΓΟΝΘΙΒΥ ἴῃ 
Επρίαμά, βΒεαϊεσ δῃὰ Οεάδσ ἴοοὸκ ἃρ 
ἴῃς φυεβίοῃ ἴῃ σιτήδην δροιξ [6 γΥϑΑΓ 
τόρ, δηά «αἸΐορεα [δαὶ ἴ[ῃῆ6 ΒοοκΚ νὰ ἃ 
[οΥροτυ ὈΥ Ομ μίδι5 ψὯο Δϑο θεά 1 ἴο 
δὶ. Ϊοῆη. ὍῊϊϑ σενάναὶ οἵ ἴπ 6 Ορι πο 5 οὗ 
[6 ΑἸορὶ 885 τϑοεῖνδα ἢὩο σουῃίθηδῃσα 
ἴτοιῃ ϑβϑιυθοθαυθηΐ οσλίος, ΠΟΘνῸσ δχ- 
ἴτοῖηθ [ὨΟΙγ βοσρΈοβ ; δ πουρῃ [(ἢ6 
1ΠΘοΥ65 ἰδαῖ τῇς διποσ νὰ5 “Το 
ΜΠΟ56 βυσγηάτης Μγὰ8 Ματῖῖς "᾿ (Αςβ χι, 
12); ΟΥ “ἴῇβ Ῥιδβϑογίοσ Τοἤη ;" οὗ ἃ 
δοιοι5 “ οἤδῆπαθ ΤΠδοϊορσιβ᾽ οὗ ἰδίου 
ἀδὶς ἴδῃ ἴῇ6 Αροϑβεὶβ (Βαϊ]εηβιεάι, λέ 
μ. γρλαπρές, αὐιθηρεη, 1812); οὐ “8 
ΓΑΌΙΏΙΟΔΙν Ἰεασηθα (Ὠτιβίαπ οὗ 1,40- 
αἰϊςεα" ([μἰχο]θεσζου) ; ΟΥ, βϑίθγα γ, δΔῃ 
ὉΩΠΟΜῺ  ΤΙΪΟΓ δια “ 7 Π8,"---  εΓα 
ναι οι γ τηδϊηίαϊηθα, ΤὨϊβ ἰαϑὶ ΤΠΘΟΥΥῪ 
1 ϑιρροτίεά ὉΥ Επναὶὰ, Ογεάμοσ, [6 
γειῖθ, Νεδηάδσ, Τύϊοκο, 1) βίοσαίθοκ, 
Δηα οἴοτβ : 115 Β:σο: ρῇῃο]α 15 ἴῃς δἱερεά 
ἀἸβογθρδῃου 1ῃ βίγ]6 Ὀεΐνγεεη ἴῃς σοβρεὶ 
δηὰ [ῃ6 ΑΡοσδΙυρΡ56, τοροῖμου νι οἴμοσ 
“ἸηἴΈΓΏ8]" στουμ 8. (5ε6 θεῖον, ὃ 7); 
Δα 115 τηοῦνα 15 80 Δηχιευ ἴο ὩΡΠοΙά 
[86 δυο ΠΟΥ οὗ τῇς Εουτίῃ (ἀοβρεὶ. 
ΤΕ ποχὶ βίαρε οἵ Ἵπξοῖβη,, γαργο- 

βεηϊοα Ὀγ ἴῃῈ δῆϑνεσ Νο. [111]., 15 ἰῃαΐ 
οὗ ΒαὺΣ δπὰ ἴμ6 βοῆοοὶ οἵ Τυριηρεη. 
Εον ἴῃὴ6 ἢτγϑβὲ {ἰτχθ, ἰὴ [06 γεασ 1:82ο, Κ. 
Ο. Βτειβοϊ οι ογ 3 ουρρερῖθα ἀου δῖ 85 

1 80 ΒοΖᾶ ἴῃ δὶς δηποίαϊοα Νεν Τεβίαπηεηΐ : 
-"“Ουοὰ εἰ αυἱὰ α]ιυά Ἰἰοοτεῖ ἐχ δῖ γ]ο σοη]οοτα, 
ποιλίηὶ ςοσῖα ροϊδυβ. αυᾶτη Μᾶγοο ᾿Παοτίηι, αυλ 
εἴ ρθε Γοδῃπεβ αἰςῖις 651." ---ὑὐλλνούκρρ. ἐπε Αος,, 
εα. (δηΐϊδϑ. 1642, Ρ. 744- [π τηοάετῃ ἴἱπ165 ΗΙἰζὶρ 
αἰςτο (κόεγρ 5ολ. αγξμ: μ. τεῖπε' δελγίεν, 
1843) [Πᾶς τενίνεὰ ἴῃς ὨΠγροιμακὶς τεϊεςιεα ἈΥ͂ 
Τιοηγεῖυς ΑἸεχδηάσίπυβ. 

3 Ῥγοδαδίδία ὧδ Εναπρε εἰ Εῥ.’ ναμπὶς 
“δοείοἱ ἑπαάοίς εἰ ΟΥ̓ ἐρΊ ΜΕ. 
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ἴο ἴῃ 6 Δ ΠοΥϑρ οὗ (ἢ6 Εουτίῆ Οορρεϊ, 
δῃηά ῥσγερασοὰ (6 ΨΥ ἴοὸσ (ῃ6 τΏΘΟΥΥ οὗ 
Βαὺυν δηά Ζεϊϊεσ (ρ. 406, ποῖς 1"). ΤῆἪβ 
ἀϊβδγεηοσο οἵ 5ῖγ]ς, 50 της ἢ ἸηπἸ]ϑιθα ὑΡΟΏ, 
σάν τῖϑδα ἴο ἴῃ6 αἰΠ]ΘΙΏΓΏ8,---“ ΕἸΠΠΘΥ τῆς 
Ἑουτίῇ Οοβρ6] 5 ἴῃ6 δυτῇθηξς γνοτκ οἱ 88, 
Τοῆῃ, δηά, σοῃϑααιθηῖΥ, ἴ[Π6 ΑΡοσαΪγρ56 
15 ποῖ δὴ διίποηίς ποῦκ οὗ ἴπ6 βαπλὸ 
ΔυΐΠΟΥ ; οὐ [6 σοΏνοΙ96 15 ἴσια, δηα ἰῃ6 
ἈΑΡοσΑΪγρβε 48 τ τθη ὉΥ ἴῃς ΑΡοβίϊθ, 
δηᾶ τῇς (σοβρΕ] τνὰ9 ποῖ." ἩΗετγεϊοίοσο, ἴῃ 6 
ἔοττηθσ τ τ 6Γ οὗ ἴῃς ἀἸΠ]οσαα δὰ ὈΘ6ΘῺ 
504 ΠΥ δΔἀοριεοά ὈΥ οΥἹς5, ΤΟ] οσσίηρ Π1ο- 
ἈΥ5115 ΑἸδχ. ; Ὀυϊ [ἢ6 Ξοῃοοὶ οὗ Τυριη- 
ροη---ἰη 115 ἴὑστὴ (ΑἸΙῺΡ ὉΡ [ἢ6 ἀΙΠΘτΩτΑ---- 
45 δαορίβα ἴῃ6 Ἰδοῦ θη θεσ. ὙντΘΥς 
οἵ {}15 βοῇοοὶ ᾿ῃϑιϑῖ ὕροὴ ἴῃ6 δεῖν απὰ 
ἀεδπηϊία ἀδοϊδίου οὗἁ δοο]δϑιϑίοαὶ ἰσδα!- 
[ου ἴῃ ίδνουσ οὗ ἴῃ6 δῖπουϑῃ οὗ ἴῃ 6 
ΑΡοοσαῖγρϑβα Ὁγ ἴῃ6 Αροβίὶς [οἤπ, ἀπά οὗ 
Ὦ15 τοδί δῆς ἴῃ Αϑία Μίποσ; [Π6Ὺ ἀ50.8}} 
ἄν }}] οὐ ἴδ (ΘϑὈ ΠΟΩΥ͂ οὗ Τυδῖ Μ. 
ΨὮΟ, ἃ5 ΤὭἼΘΥ ἀτριθ, γὰς υπηδοσυαϊηϊεοά 
νι 8.1. Το π᾽5 Οοβρεὶ; δηά ἴδ Ὺ αἷϑο 
ΤΟΙ ὕροη 86 ρεηαπεὶν Αροβίο]ςαδὶ (Παὶ 
ἷ5 ἴο 54 Υ, “βαηθ ΠΟΥ [ονϑἢ ἢ) ἴγρε οὗ 
τπουρης ρῥτεβεηϊθα ὈΥῪ ἴἢ6 ΑΡΟΟΔΪγΡ056. 
Ηδηςσθ ΠΟΥ σοποϊιάς ἴπαὶ [ἢ15 Βοοϊκ 
ΔΙοῃμε ἰ5 ἴῆς ψοσῖκ οἵ ἴη6 Αροϑβίϊθ Τόῃη : 
δηὰ [ΠῸῪ σοῃβθοαυθηΥ δϑϑοτῖ, οἡ 80- 
οουμπὶ οὗ ἴῃς δ]]εσοά ἀϊβετγεηςα οὗὨ 5], 
ἴμαΣ {πὸ Βουσίῃῇ (σοθρεῖ δηᾶὰ τῆς ἴῆγοα 
ἘΡ 5.168 ἀϊὰ ποῖ ρτοςθδα [τῸπὶ ὨΪπῚ. 
Α ἀϊξίηοϊ ἸΠΘΟΥΥ Πᾶ5 Ὀδοη Ῥσοροβεά 

Ὁγ ΜοΙκτραγ,. 1ῃ Ποϊαϊηρ ψῃϊ ἢ ἢ 5θαπλβ 
ἴο 5ἰαηὰ δἷοῃθβ ; νυἱζΖ.', ἴῃαϊ ἴῃς Αροσδ- 
ἴγρϑ58 15 ἃ ἔουρεῖυ Ὀγ ἃ (μῃηηβιίίδη νοχβθά 
ἴῃ ἴῃ6 ϑοηρίιγεθ, ἀσνιοοὰ αὐτὴν (Π 6 
᾿Πδ της, ἀπ ἴῃ ἴΠ6 πᾶσηδ οὗ 51. Γοδῃ,--- 
“ πΟΘΥ ἢ 5}16]4, 5 ΨΟΪΚΠΔΙ οδχ- 
ῬΙΘ5565 1 (“ υηΐογ ἀδπὶ 5. 1] 46 ἀ65 ἸειΖ- 
ἴδθη Ηδιυρίος ἀ6Γ 12 Αροϑβίεϊ," 5. 42),-- 
αηὰ ψ!ἢ τΠ6 ἀδ5ρῃ οὗ σαστγιὴρ ουὐἱ (Πα 
ΒΟΒΌΪΠΥ το Ῥαυ]ης ἀοοίτηδ (566 Νοῖς Α 
οὐ οἷ. 11. 19) ἢ οἢ Ὁ 15 ἃ ἰανουτγῖα 
ΒΘ ΡΌΟη οὗ τηοάσσῃ σαι οη δ] δῖ ἴὸ 
ἌϑΟθ6 ἴο [6 Αροϑβῖίῖαδ ]οῆη. τΤῊϊΚς 
(ΠΏΘΟΙΥ 5 ἃ ϑδοχῖ οἵ σοπιρσοσηΐϊβα ἢ6- 
ἴνδοῃ ἴἢ6 αἰίζοιηρὶ ἴο ΟΘΩΥ͂ ἴπαϊς [6 
Ομπβίοίορνυ οὗ ἴῃς Αροσδῖίυρβα Ῥῥτο- 
σρεάορά [τῸπλ ομα οὗ ἴῃδ6 οτὶρίηδὶ Τ εἶνα 
ΑΡροβίϊθϑ, απμὰ ἴῃῆ6 νὶβϑῇ, δ ἴῃ 6 βάτὴθ 
τἰπ|6, ἴο πτηδιηΐδὶῃ ἴῃαϊ δὴ οτὶρίμαϊ 

ι σρονεριθμίαν την Οδεπδαγησ ϑοσηηπές, νου 
Ὁτ. Ουκῖλν ΨΝοϊϊκιηασ, Ζιιγςῃ, 1862. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Αροξίῖϊε γὰ3 Ορροβθᾶ ἴο τ ἰδδοβ!ηρ 
οἵ δὲ. Ῥαυ]. ἢ 

ΤῊΣ υἱϑα βίου σϑϑυϊὶς οἵ δἰἴθοΓ 
ΤΩΘΤΩΌΘΥ οὗ ἴῃς αἰ]ετ πα ρῥτεϑθηϊεά ὉΥ ἴδε 
ΔΗΒΜΟΙΒ ΝΟ. 11. δηὰ Νο. {Π]., Πδ5 Ἰεὰ ἴὸ 
ἃ ῬΑσῖαὶ σεϊυσῃ ἴο {π6 Δησνοῦ ΝΟ. 1..-- 
δπουρὴ ΕΥ̓͂ ΠΟ τηθδῃ5 ἰπ [ἢ 5656 ἴῃ 
ΠΟ ΔῺΥ 5γϑίθπλ οἵ ογποάοχ (ΠΘΟΪΟΡΥ 
δΔοοορῖβ τὖΘέ| Ηδϑβο ἴῃ ἢϊ5 Ζεύόη }εδμ (Δὶς 
Αὐϑδ., 5. 5), δηά Ἐδνη6, 1π το το ε5 
ἴῃ ἴῃ δενμε εἷς 7λέοίορίε (νοὶ, Ἰχ. Ῥ. 
420); νοὶ. χ᾿ Ῥ. 1), Εηθεὰ μαπ ἐ 27: 
2 λὲς εἰ καπ Ζέναηρέζεζε, δα τλῖ, οα ἴδε 
οὔθ δδηά, ἴπ6 δυϊποηΈςν οἱ ἴῃ 6 ΑΡοζδ- 
Ιγρβε; δῃά, οὐ ἴῃς οἴμεσ, ἴδε δαίδεη- 
ὉΠ οὗ ἴῃ6 Ἐουτῃ Οοβρεὶ δρά ἴδε 
ἘΡΙ51165: Ὀπὲ [ΠΟΥ ἀϑϑοτὶ τηδϊ δη δϑϑέῃ- 
[141] ἀϊνεῦρθηςα αἸ5Ε συ 5ῃ 65 ἴπ65ε ὑπ’ 
{η55,--.ἂαἩἍ ἀϊνεγρθηος ΜΠΣΓἢ δ ΕΥ δοοοιηῖ 
ἴοτ ὉγΥ [ῇ6 Πγροῖπμεβὶβ {παῖ, ἴῃ (6 1η- 
ἴογναὶ Ὀεΐνγαθῃ 1π6 σοτηροβίθοι οἵ ἴδε 
ΑΡοολϊγρβε δηά οἵ [68 Ἐουγὰ Οορρεὶ, ἃ 
Ργοίουπα ἱσαηβίοστηδίίοη ἰοοῖκ Ὀ ἴδε 1ὰ 
ἴῃς (ἢ οἵ τ1μ6 Αροϑξίϊα Το δ :---" Ὕε 
ἴῃ6 ΑΡροσδῖγρβα νγὰβ ᾿τιτἴθη, ξετβΑ]Ὲπι,᾿ 
δῖσιος Ηδβο, “τγβ 5111 ςἰαπαάϊηρ ; ἀπὲ 
ἴὰ5. [ῃ6 ραϑϑθᾶρε ἴτοπι [ἢϊ15 Βοοκ ἴο (δὲ 
Οοϑραὶ τουδὶ μαννα Ὀδερ ἃ [ΔΉ ΒΠ0Ὼ 
ἔτοτὴ ἃ Ἰονθῦ ἴὸ ἃ πέσῃ ροϊηϊ οἵ ΥἹΕΥ͂ : 
--ἃ Ῥίόρτεββ ἴῃ σαὶ σίουϑ σοῃςερίοῃ, 
δα 8150 ἃ ρτορτεββ ἴῃ γε, τηδηϊεσιεὰ 
σι δη τῃ6 ΑΡροβεῖθ Τοπη ἔουπά Β1π156]Γ αἱ 
ἘΡἤεβυβ, θθτα Ρϑὰὶ μδὰ Ἰαδουτεὰ ὃε- 
ἴοτε διπὶ." ὙΕΩ ἀ558116ὰ οἱ δοοουηΐ 
οὔ 15 ΤΠδοτν ὉΥ ἴπε οὨϊεΥ οἵ τς ϑοδοοὶ 
οἔὔ Τυὐδιησεη, Ησβα δηβνοσθα ὉΥ (Οη- 
ἰοπἀηρ ἐμαὶ (6 ἰτδηϑίοττηδίίοι. ἰῃ δῖ 
Τομηβ ορίπίοης μὰς «ςαὐυβεὰ ὈὉΥ ὧ!β 
56 ῃ56 οἵ (ἢ6 Ὀινίηε Ἰαάρπηεπι σι ῖςὰ [εἰ 
οὨ ἴῃ 76 δ ϑαποίπασυ, δά αἷς ὉΥ 
186 Πογηη4] ἀδνοὶορηηθηῖ οὗ ἴῃς Ομ ΠϑΌδη 
τηϊηὰ :--Ἴης Ο(ο5ρο]," 6 νυ ῖε5, “15 
186 ΑΡοσλΪγ 56 5ριπιυα]Ζοα."--δές Τρ. 
,δελπίε, 5. 26-20. ΤΠΘ ϑδπηδ [ΠΘΟΙΥ [15 
ὈδδῺ ῥτοροββά ἰη Ηο]]αμά, Ὀγ Ῥτοίες- 
5015 ΘΟΠοΪίεη δηὰ ΝΙΘΓΤΊΘΥΕΙ. [ἱ 15 
ενϊἀδηῖ, βονενοσ, ἴῃ ᾿μαΐονεσ οδὰ Ὁξ 
υτροὰ ἴῃ ΔΏΒΜΕΙ ἴὸ ἴῃ6 ἱπλαρΊΠαΓΥ ΟΟΠ’ 
ἰτδαϊοϊίοη Ὀείθεη 851. Ιομῃ πὰ δὲ 
Ῥαὰϊ (5εε Ὀεΐον, ἀπά οἡ Ἵἰ. ἢ. 2) νηὶ 
ΘΩΌΔΙΥ ΠΒοΙά ροοά 'ἰπ ΔηβΟΓ 10 185 

1 εν Ν Ἔγίαϑϑεσ, σ᾽ εἰσιν οἱ ττεϊοδοῦ [ομδπηεῖ, 
σεποτι ζὰ ἀεπὶ Κτοεὶς ἀεσ ἃ! τεσῖεπ ΟΠ τιβίεπδαϊ, 
ΜΟΙ ἢ ἄθη Ῥαυ]ἰπίϑιηυβ, ἀοσ ἀΔ5 Οεϑεῖς δυἤηεῦι, 
αἷς εἴηθη εσγαῖα ἂπὶ αἰΐϊεῃ Βυπὰ Ρειγαοδιεῖ."-- 
γοϊϊκσιασ, ζς., 8. 25. 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ἸΩΔΡΊΠΑΤΥ σοηἰτδαϊοοη Ὀεΐνεθῃ δι, 
Ἰολη δῃὰ δι βοῇ, 
γε ἀραϊη, ἴῃ 6 Ομ ΓΟνΕΥΘΥ ἢδ5 νθογοὰ 

ἴο 4 ἀϊβεγθῃῖ ροϊηΐ :---ὐνα δα πον δϑικοα 
ἴο Δάορὶ ἴῃς δῆϑνοσ Νο. Ν᾿. ; δηΐά, ἰὴ 
ΟΓοΓ ἴοὸ 566 ἴῃδῖ δῖ. Ϊοῇη ψχοῖε ΠΘΙ ΠΟΥ 
ἴδε Εουτῖῃ (ὐοβραὶ ποὺ [ῃ6 ΑΡροσδῖυρϑβδ, 
ἴο ἀἰβθειιθνα τῃ6 δος οὗ ἴῆε ΑΡροϑβιϊθ᾽ 5 
τοδιάθηςα δ ΕρΡΠΘβι5 ; ὩΔΥ, οἵ ἢ15 μανίης 
ἜΥΟΓ ὈΘΘη 1 Αϑῖὰ Μίπου, ἃ ἔδοϊ νῃ ἢ 
ϑσαι55 (Ζεύσι 7έσω, Ῥ. 'ὶ., ν. ὃ 74) Ὺ 
Δαμ 6, ΤὉΤΠδ τ ΙΒΕΥ οὗ [86 ΑΡροϑβιὶςε 
]οθα ἴῃ Αϑὶα ΜΊΙΠΟΣ νγὰ8 ἢχϑοϊ ἿδἹ]ἱδά ἴἢ 
αυοδῦοη ΟΥ̓ ορεὶ 'ὰ 18οο, δηὰ ἴῃ 
1826 Ὁν Ἀδυϊογάδῃ} ῆο σιυρρεοβίεα τῃδιὶ 
ἴῃς δοοοιιηῖβ οὗ δῖ. [ομη᾿β σϑϑίάθηςα δἱ 
Ἐρθεδυβ δηά δαὶ ἴο Ῥαΐχῃοβ, γοῦα ἀ6- 
πνεά οσὰ Ἐδν. ἰ. 9, δηά ἴτοτὰ ἰΐ δ] οῃθ, 
Τῆς αυσδίίοῃ ψγἃ5 ἴδκθὴ ρ ΟΥ̓ 11126]- 
ῬΕΙΤΟΙ ἴῃ 1840, ὙΠΟ σοπίοπμασα [δὶ 581. 
7οδῃ ἀϊβά Ρεΐοτε {π6 Ἐρίβεῖα ἰο τῆς (α]α- 
ἴλης ψὰ5 ΓΘ Ὼ ἴῃ Ῥα] βίη ; δηὰ, δο- 
οογάμπρὶγ, ἴμαὶ μῈ δὰ ἤδνοσ Ὀδθῃ δἱ 
ρβδβθιβ, ὙὍπὲ Βγροίμαβὶς οὗ [λιϊζεὶ- 
ὈΕΙ͂ΡΟΓ [45 Ὀδεη σενίνεὰ δηά ἀδίβηἀδα ὈῪ 
ἴ6 ἰάλῖὶα τ. ὙΤπμεοάοσ Κείῃ. Κεῖ), 
ἃ5 6 ἢανα δίγεααγ 56θὴ (ρ. 406, ποῖς ὅ), 
δάτη5 [μα “ ἴτοῃ Τυξη Μ. ἴο Ιτϑῆδοι5 
Δη [ἢ6 ρτεαΐῖ Ἑδΐδεις, [6 Εδνοϊδιίίοη οὗ 
Ἰολη νγαβ σεοορῃηϊζθά δ ἴῃς ψοτῖς οὗ ἴῃ6 
Ἀροϑίϊε ." δῃὰ ἢς δἷ5ςο δ᾽ονγβ ἴῃαί ἴῃ 6 
ΒΟΟΙς “ οἸδαυγ ἐμουρῇ χσαίειθ 15 ΟἾΏ 
ΟΟΙΏΡΟΒΙἼΟΩ ἴο Α51|4 Μίηοσ δῃὰ ΕΡΠ 655" 
(Β. 1. 5. 164) :---ἢας 6 πανουίῃεῖθϑβ δἵ- 
ἱεπηρῖ5 ἴο ῥγζονε [ῃδῖ, ““ δοσοτγάϊηρ ἴο 81] 
᾿ιςίοσιοδὶ δνϊάδηςς, ἴῃς τοϑιάθηοο οὗ (6 
ἌΡοβιε Το ἴῃ Αβια ΜΙηοσ 15 56εῖ δϑὶάβ ; 
Δ [15 ἴῃ βο ἢ ἃ ΤΏΔΠΠΘΙ 85 ἴο ἀεῖαι- 
ἸΏΙης ἴῃῆ6 4υσϑθοῃ ποῖ ΟὨΪΥ σΟΠΟΘΙΏΪηΡ 
ἴδε σο5ρεὶ, θὰζ αἰδο σοποεγηϊηρ ἴῃς Ἐδνο- 
λοι ;. .. ... δῃά ἴδ τῇς ἰαϑῖ σι ρροτί 
ἰεξξ τὸ ἴλς σοπιροβίποι οὗ ἴῃ6 αοβρεαὶ ὈὉγ 
ἴ!ε βοὴ οὗ Ζευθεάεε 15 τεπιονθά " (2 α, 
3. 166). ΑἹ ΘΑΙ ΟῚ ὑτιίοσ, ΒΙΘοΚ (1 α, ἢ}, 
Ῥ. 232), 116 τησϊηἰδίηϊηρ παῖ [ῃ6 ΑΡρο- 
Οαἶγρβε ψψᾶ5 186 ψοσκ οὗ “ 7οῇπ ἴῃ ῥτεβ- 
Ὀγίετ, δὰ δά πη τεά [μας ΞΘ ἢ ἃ [ΏΘΟΙΥ ἰ5 
ποῖ ψΠΠουζ 115 ἀἸ ΠΟ 165, 16 τὴ 6 Αροβιὶς 
Τοῦπ ναβ πῃ ᾿ἰνίηρ ἴῃ Αβια Μίποσ δηὰ 
ἸῺ (ἢ. τερίοη ψἤετα ἴΠ6 ΒΟΟΚ δρρεασγαά. 
ἴῃ οτάοσ, {πογαίοσα, ποῖ ἴο Ἴοηϊγααϊοϊ 
ἴῆς Ὠϊδίοτιοδὶ ενίάθποθ ΜΏΣΟἢ 50 οἰ εαυὶν 
ΡῬῖονθ8 ἴμδὶ 851. Το ψγὰβ ἃ τοϑιἀδηϊ 1ἢ 

δ “ΟδςςΒΙοΒῖς 765 νοὴ Νάζαγα," Ζυτγιο, Β, 
', 1867 ; Β. 11. 1871; Β. {ἰϊ, 1872. : 
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ἘΡΒδβιβ, ΒΙεοῖκ ἢδα σοη)εοϊυχεὰ παῖ ἢς 
ἀϊὰ ποῖ σοσϑ ἴ6σα η1}} δίτεσ ἴῃ Αροοδ- 
Ιγρβ6 ννᾶϑ νσιθη, ΤῊΪβ ΠΟ) οἴ ΌΓΕ 56 6 18 
ἴο ᾶνα 5ιρρεϑίθα ἢϊ5 ϑγυϑβίδθια ἴο Κὶ οἰ πὶ 
(Β. 1. 5.ὄ 156 [{}, γῦο βεεκβ ἴο ῥτονβ, 
(1) τα 41} τὴς. ΑΡοβι165 ἀϊβὰ Ἰοῃρ Ὀείοτε 
ἴῃς επὰ οὗ (δῃς. 1. ; (2), ἴῃαϊ 51. Τοβῃ 
ὭΘΥΟΙ ταβδιἀθα δηὰ Ἰαρουγεὰ 'ἰῃ Αϑίᾶ 
Μίποσ; (3), ἴαξ [ῃ6 δοσουηῖ, 508} 
δεοςσρίεα, οὗ ἢἰ5 ταϑιάθῃσβ δὲ Ερῃθϑιβ 15 
ὨΟῖ ΙΩΟΓῈ δποίθηϊ 18 Ἰχοηδοι5: δηὰ 
τ(ηδι Ιτϑηϑοι8, [του ρἢ ἃ σηϊϑῖακο, ομδηροα 
““Π6 ῬτοσΌγίεσ Τ ομπ᾿ οὗ Ῥαρίαϑ, Νο. (5), 
ἱηῖο (6 Αροϑβιῖθ Το, ---ΟΥΤΟ ΘΟΙΒΙΥ σΟ.- 
ποοῦηρ ψι τὰς αἴτια παῖ ἢ δαά 
Ὠδατζά 1 Αβδια ΜΊΠΟσ, θη ἃ ὈοΟΥ. 

(1) 4,5 ἴο [86 Θατὶγ τοηοναὶ Ὀγ ἀξαίῃ οὗ 
[6 ΑΡοϑβῖ165, Κα αἰτχ σβὶὶθ5. οὰ Εδν, χνἹ]], 
20; ΧΧΙ. 14. ὙΤΠο6βοίοχίβ ρῖνα ὯὨΟ βυρροῖῖ 
ἴο ἢ]5 σοποϊ βίου : (οσ οἢ. χν]. 20 οδη 
ΟὨΪΥ Γαίου σεθογα νυ ἴο ἴπΠ6 ρεσβθοιοη 
οὗ ἴῃς Ομυσο -- νου, 24 5ρΘα τ ρ᾽ ΤΏΘΙΕΙῪ 
“οὗ τῇς ὈϊΪοοά οὗ Ῥτορμεῖς δηὰ οἵ 
5841η15, ψΙΠουϊ ΔῺΥ δγίιοὶα ἴο χαϑίσιςϊ 
{π6 τιϑδηϊηρ, μα ΜΠ οι ΔΩΥ στηθητο οὗ 
ΑΡοβίῖϊεβ; ν}1]6 1 οἢ. χχὶ. 14, [6 Τ Μεῖνε 
Νδῆ65 Ου ἴῃς Τ ψεῖνα ΕΟϊπααί 5 5γπη)- 
ὈΟΪΪΖα ἴο56 ΠΟ Ππαά ἔοπηάαεα [Π6 Κιηρ- 
ἄοπι οὗ σοῦ, νϊῆουϊ ΔΩ δ4]]υδίοη ἴο 
Π6ῚῚ ἀδαῖ οὐ ΤΠΕΙΓ βδυγνῖνα. ὙΤΠαῖ 
ΒΟΙΏΘ, ἂδἱ ᾿θαϑί, οὗ ἰῇς Αροβίίθς ἀϊὰά ςυτ- 
γίνε ἴῃ6 ἀεκιπισοῃ οὗ [6πιβαϊ δ, ΤΩΔΥ 
ΒΌΓΕΪΥ Ὀ6 ραϊμβοτθαὰ ἔσο βοὴ ἰοχῖβ ἃξ 
Μαζί χν!. 28 δηἋ [6 ρᾶγ4}16] ραβϑαρβεβ; ἴο 
ὙΠΙΟὮ νγε τᾶν δα [Π6 “ψΏΘΩ γὸ6 5}}4]} 566 
(ἴδητε) 7 ατυ ϑα] θὰ σοτῃραββθα ψν ἢ διτη]65," 
οΟἔἼαΚΕα χχὶ. 2ο. 8ε6 ῬδΙοῦν, Ρ. 449. 

(2) Κ αἰτα υγρεϑῖδα δι ]θμος οὔ ἢ δαυ]αϑὶ 
Ομβίδη ψυσιΐουβ ἃ5 ἴο ἴῃς τεϑιάθηςς οὗ 
σὲ, [Ὁ ἰὴ Αϑὶ4 Μίμοσ, γε ᾶἂῖὲ ἤδῖα 
ἴο ὈΘΑΙ ἴῃ τη ον βοδηΐγ ἴῃ6 ὙΠΈΩρΡΒ 
ΔΙ6 ΜΝ ΏΙΟ. τοιηδὶη ἔτοσῃ [ἢ15 ρετιοά : δηά 
τ[ηδι Ἔνθ ἴῆ6ϑ6 ἃ16 ὩΘΑΥΪΥ 4}} Ποσίδίοσγυ, 
ΠσΟΒΙΤΟνΟ 514], οὐ Δροϊορείο :-- δ η τῃ6 
Νεν ἸΤαβίασηθηϊς 1156] [ 15 αυοίοα, [6 
ὨΔΙΏ65 οὗ ἴῃ6 νυσιῖοῖβ ἀὺα βϑἰἀοτ ρίνθϑῃ. 
ὝΏΘΓΟ, ΟὯΘ ΤῊΔΥ 85Κ, ννὰ5 ἴπαϊ ροϑβὶτνα 
ὨΘΟΘΒΒΙῪ ἩΠΙΟἢ [ἢ6 σγρηισηηε α εἰλορο 
ΤΟΟΌΪΕΒ, ΤῸΓ ΔΩΥ τηδητοη οὗ ϑῖ, Τοῃη ὃ 
[{ν οχηἭ ἴμ6 Ναὸν Τ᾽ οβίασηθηῖ, μονν 1{π|6 
ἀο νὰ Κηον οὗ ὅ8.. Ῥαι]} ῬοΪγοδῖρ δά- 
ἀσθϑϑίηρ [6 ῬΏΠΙΡΡΙΔΏ8 (ς. 111.} 5ΡεᾶΚ5 οὗ 
ϑῖ. Ραμ νῆο μαὰ νχιίῖθη δὴ Ερ5:]|6 ἴο 
1ῃαἴ σλυτοῦ ; Ῥυζ ἴῃ σδυτοῦ οὗ ῬΒΠΙΡΡΙ 
δά πο σχοϊδιϊοηβ νὰ δὲ. 1. Μϑη 
κε Ιρηδῖ5, ὙΠῸ ἴὰ ἔδασ οὗ [ΠΕΣ 
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᾿ῖνο5, Ὠδίυγα! Υ σομδηθδα [Πϑιηβεῖνο 5. ἴο 
[π6 Ὀυτηϊηρ απ 5 ΠΟ ἢ 5 ΜὨΙΟἢ δριίαϊοα τΠ 6 
ΟΒυτγοῦ, υποοηβοῖουβ οὗ [6 ὨΠιϊπιοποδὶ 
ἀεοιιδηάς οἵ ροϑίοσν :--- Τῆι 5, ντιτηρ ἴο 
Εοπια, Ιρπῃδίϊυ5 (ς. ἱν.) τείετα ἴο [ῃ6 
σομηθχίοι οὗ ἴπδΐ σῃυτοῦ Μ]ἢ δὲ, Ῥοίοσ 
δὰ 8ὲ Ῥαὺ]; ἣἢς δάάγοβεβ ΕΡΏδϑιι 
(ς. χἱ!.) ἃ5. ἴπ6 ον τρτοῦρῃ ΠΟ ἴῃς 
βδὶηῖ5 ραϑϑθὰ ἴὸ ἃ γλαγίγτ᾽ 5 ἀεαίῃ :;:1 ἢΠ15 
ΘΡ ϑῖ]65 ἴο ϑλγτηδ δηᾶ ἴο ῬΟΪΥΟΑΥΡ 816 
οσοιριεά τι ἴμῃ6 ἀορτηδίίς δηᾶ οἴμοσ 
ἰηϊοτοϑία οὐ ἴ 6 ὕπο. 116 ἘΡΙ5116 
οὗ ἴῃς σῃυτοῦ οὗ ϑύαγτμα τσοϊαΐθς ἴο τῃς 
Ῥοτβθουτοηβ οὗ [6 ΟΠ Π5Ε 1805 ; δῃὰ νγὰϑ 
τ τη το ἴΠ6 πεὶσῃθοῦπηρ - συτΟμος 
ὙΠΙΟΝ ποοάρα ἢο ἱηξοσηηδίοη 8ἃδ ἴο ὅῖ. 
Τοῦ. οιηλ δ σοῦ τοι ᾶηοθ, ὨΟΎΘΥ͂ΟΓ, 
15 Ρἰδοθᾶ οἡ ἴΠ6 5ιθηος οὗ Ἡδροβῖρρι5 
(γε. α.Ὁ. 170). Ἐυϑε 15 (2. 1.31}. 32 οἴ, 
Ἐσύ, ἃ ὦ, 1. 205, ἄχος.) [45 ῥγεϑεγνεά ἃ 
ἴονν ἐγαρταθηῖβ Οἵ [815 ὙΤΙΓΟΙ 5. “ ὨΙοιοτιοαὶ 
ΤΩΘΙΊΟΥΤΙΔ15" (ὑπομνήματα), ἴὰ ΜΏΙΟΒ ἢδ 
[6115 υ5 1ῃαἱ ἴῃς ΟΒυτγαὶὶ γὰ5 δὲ ρεᾶςα {Π] 
[Π6 {πὸ οὗ Ττα͵δη ; [μαι ἴῆ6 Αροβίϊες 
Βαά ρτδάμα!ν ἀἸθα οὔ, δηὰ Ὀθθὴ 5υ0- 
σοραθαά Ὀγ οἵἴδειβ ψῆο δά ἤρασὰ νι 
ΤΟΙ ΟὟ δᾶ ἴἢ6 ὨὈϊνηθ βάοτσῃ : 
δΔηἀ [παΐ ΟΥΓΟΙΘ Ππαᾶ ΠΟΥ͂ 5ΡΠΙΏΡ ὉΡ 
Ὀδοδῦβα ἴἤθτα ψγὰβ Ὡ0 ΑΡροϑίϊβ ἴο σοτσζϑοῖ 
[ο. Ηδροϑρρυβ ΔΟσοΟΓαΙΏΡΙΥ ΡΪδςα5 
(6 ἀθαίῃ οἵ τῆς ἰαϑὲ. Αροϑβι!δ': ἢ ̓ τπη6- 
ἀϊαῖα οδιι541] σοπηθοίίοη π ἴῃς ουἵ- 
Ὀτοαῖκ οὗ (ὐποβῖὶς Ἕυσου ; ἢδ δϑϑὶρῃϑ Ὀοίῃ 
λοῖς ἴο [86 χεῖρ οὗ Τσαδη, πὰ 15 ἴῆι5 
ἴῃ Ῥοτίδοϊ δρτθετηδηΐ ἡ Ιτοῆθο5 δηά 
[ὴ6 οἴπεῖϑ (566 ἢ. 430) ὙῇῆΟ 5ἴδαΐε [αἱ 81. 
7ομη βυτγνιναά {1 ται ρετγιοά.3 

(2) “Βυΐῖ ἀπηοὴρ ἴμε 51:]|6ηϊ,᾽ νττῖῖεβ 
Κοεὶπὶ (5. 161), “ἴΠοτε τίβθθ οη6 ἯΠΟ 
5ΡΘ ΚΕ," Ραρὶδϑβ ὈΙΒΠΟΡ οὗ ΗΘ ΡΟ 5 ΠΘᾺΓ 

1 ὝΠοΙο 19 ἃ Ὠιηῖ (ς. χὶ.) ἴῃαϊ 51. Ῥδὺ] νὰ 
ποῖ 106 ΟἿΪΥ ΑΡροβίῖϊα ψῆο πδὰ Ἰαρουτοαὰ δἱ 
ἘΡΠ δὰ :--ἰξῃς τεςείνεσβ οἵ ἴπΠ 6 Ερ 5116 ασὸ ἴῃοςς 
οἱ κὶ ἀπτοστόλοι" πάντοτε συνήεσαν ἐν 
δυνάμει Ἶ. Χ, 
21 ὕις “ Μαυναϊοτίαη: Εταρτηθηϊ᾽ [(566΄ Ὁ. 421) 

νγ͵ὸλῚ ὙΓΠΙΘη ὈγῚ Ηοραβίρριβ, 8ἃ5 Βυηθοη Πο]άς, 
Ἰζ εἰπιλ'5 οὈ)δοϊίου, ἐς ἡπη] 1659 ἰοτοῖ 816, Θὴῃ {ἰνὶς 
διραπιοηῖ {μαὶ, {{51. Τομη Βαὰ θδθη δὲ Ερἢεϑυς 
αἴ 8}1, Ῥαρίαβ δῃὰ Ἡθρεϑρρυβ πλιισὶ μᾶνο πηθη- 
[Ἰοποά 1ἴ, ἀαηὰ Ἰσγεπέθυβ δηὰ Ευϑεῦῖις να αυοϊεα 
{πὸπὶ ἴο ἰπαὶ οἤεοῖ,--Μτ, Μαίῆον Ατποὶ 
οὔβετνοβ : κ'Α8 ἱ{ ἴ!ε νου ποίοτγεϊγ οὗ 7οἤ π᾿ 5 
τεβίἄθηος δὲ Ερἤδϑυς νου] ποί να ἀϊβροηςοά 
τοὺς δἀπὰ Ευβορὶυ5 ἔγοῖὶ δα ἀυςηρ ξογτηδὶ 
ἰοϑΈ ΠΟΥ ἴο ἰΐ, δηὰ τάς {Πδπὶ σεΐοσ ἴο ἰΐ )αϑῖ 
ἴῃ ἰῇ νναν {πο γ ἀο !"---(οπίεσι. ευΐσιυ, ΜᾶδΥ, 
1875, Ρ. 988. 

ΙΝΤΕΟΒΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

ἘΡἤθβυ5, [6 ἡπδηὰ οἵ ῬοΪγοδτρ ὈΙβΒορ 
οὗ ϑιαγγηᾶ ---- 5866 Νο.. (6. τοῦ ἴἢὰ 
Ῥάᾶββϑᾶσε Νο. (5) Καὶ οἴγῃ 1ηἴοσς [δὶ Ῥδρίδϑ 
ΠΟΙ͂ΟΣ ῬΘΙΒΟΏΔΙΥ Κηον ἴῃ6 ΑΡοβίϊβ 
7, ΠΟΥ ὄνθ ὈΓοσύρΡοβοβ, ἰῇ (ῃοϑὲ 
ΟΙά5, ἢ15 Θχιβδίθηος ἴῃ Αϑὶὰ Μίποσ; 
Ῥαρὶδθ μανιηρ ΤΏΘΤΕΙΥ Ὀδεῃ σοπηῃεοίοά 
ἴῃ Ὦϊ5 Θαυὶγ ἀαγα ψΠ οὴς Αὐϑίοη, δηά 
ἃ ῬΙΕΒΌΥΓΟΥ οὐ “ ΕἸάοΥ" πδιηδὰ Το ἢη, 
ΜΏΟ ᾿ΟΙΘ ὈοΟΙῈ “ 1501} 0165 οὗ τῆς 1,οτὐ. ἢ 
Απά {ΔῈ σϑάϑοὴ ψίνθῃ ἴοχσ ϑιισἢ δῇ ἸηΈοι- 
ΘΏ06 15, τῃδῖ, ἴῃ [ἴἢ15 Θηυτη δου οἱ 
β6ν ἢ ΑΡροϑβί]θ5, 81. Ὁ) η--- δα ἢ6 ΤΑΙ 
Ὀεοη ὈΙΒῃορ οὗ ἴπ6 πεὶρῃθουπηρ ΟΌ 
ἘΡἢ65ι5---οουἹὰ ποῖ ἤᾶνα Ὀδεη ῥ]δοθα 
ΌὈΥ Ῥαρίδαα 50 ἴον 85 ἰχίῃ.: Τῆς 
ΑΡοβί]6, δοοοσάϊηρίγ, νγὰϑ ΠΘΥΟΥ ἰὴ Αϑὶᾶ 
Ἡδέἕϑον αἱ αἸ] ; δὰ [ῃ6 Ῥοβιζινα ΔϑϑοΠΠΟη 
οὗ ᾿τϑρφιι5--- ἢ ΏοτΩ ἴπ6 ΕἸἾΤΟΥ ἢτρὶ 
81056---Δηά οἵ οἴδποιβ, [δέ 81. Τόδα 
᾿ϊνεὰ δηὰ ἀϊθὰ δἱ Ερμαϑιιβ, οπριηδίθα ἰὴ 
1ῃς ἀδβισὸ μα 5ηδα ἰὴ 4.518, 45 ΜΕ] 85 αἱ 
ΟοΥπίῃ ἀπ οτῃθ, ἴο οἸαῖπι δὴ ἀροϑῖς 
8ἃ5 ΑΒΘ ΟΥ οὗ [16 ρυτ (τ ϑίδῃ τὰ- 
ἀϊάοῃ ἴῃ ορροϑβί(ἴοῃ ἴο (σποϑιϊοίδιῃ. ἀπά 
ἴπι5 1 μὰ5 σοῖὴδ ἴὸ ραᾶ55 ἴ[πδΐ ἴῃς Αροϑς 
Τοῆπ μᾶς ἰάκΚδὴ τπ6 ρίασβ ἰῇ βίου οἱ 
“6 Ῥχεβογίοσ 70 ῃ}"---ἃ ρουβοηᾶρε οἵ 
ΜὮοΘΘ οχιϑίθηοθ 6 ΚΠΟΝ δυο ΓΟΙΥ 
ποίῃιηρ, ἐχοθρίὶ ἔτοσὰ [ἢ]5 σαϑαδὶ ΠΊΘΏν 
Ὀοῇ οὗἉ 15 Ὡδῖης Ὀγ Ραρὶδϑβ. Κεἰ πιβ ζοη- 
τοηθοῃ, ἴδῃ, διηουηῖβ ἴο [ἢϊ16, [παῖ τπδὶ 
Ιτϑηδουβ' μδὰ Ποασγά ἰῇ ἰβ Ῥουῃοοά τὸ- 
Βρεοῖηρ “ ΤοΒη [Π6 ῬταϑΌγίοτ," ἢ [Δ]5ΕἸγ 
Δϑορεα ἴο [οπῃ ἴδ δοῃ οἵ Ζερείεε; 
δηὰ [ἢ}5 ΤῸ δυο δυσσθϑϑ. ἂ5 ἴο ἱπιροϑὲ 
ΟἹ 8]1 Ξσσοθάϊηρ Ἡτιῖοτς ἄονγῃ ἴοὸ ἴδε 
Ῥτεδοηῖ ἄγ. θη τῆς ονϊάεηςο, ποῦ- 
ΘΕΥ̓́ΟΓ, ἃ5 ἴο ὅ5.. [οΠπ᾿5 ΠΙϑ[ΟΥΥ ὙΠΟ [45 
Ὀδδθη Θχασηηθα ἴῃ ἴῃς οτέμοϊηρ ραδέϑ 
15 Ῥοσῃς ἴῃ τηϊηα, ἰδ 5 μβατά το ἀνοἱὰ ἴδὲ 
οοῃ͵εοίατα οὗ Εψα]ὰ (Οδύζέηρ. γεί, 4 π2εῖ. 
1867, 5. 41) ἴαὶ Κ αῖπὶ οου]Ἱὰ ποῖ ᾿ᾶνέ 
Τλθδηΐ ΒΟ ΓΙ ΟΌΒΙΥ (ὁ ἀείεπα ϑυςοῇ ἃ οοη- 
οἰυδίοη. Α5 ἃ πιαϊϊοσ οὗ ἔδοϊ, Κεῖπι 15 

ΑΞ ἴο ἴῃ6 ροβίἴοη με δϑειρποὰ τὸ (δε 
μα οἵ ἴῃς Αροβίὶς 7ομη, Βίββορ 1ἰρδιίοοὶ 
ΤΟΝ :-  Νὸὼ γαϊοηδὶ δοςοουημί ο88 "δ φίνε 0 
[ἢ6 βδεαᾳιθῆςθ, βυρροβίηρ {μαὶ ἴ!ς6 Ὠδπιὲβ ἃ 
διταηρεὰ “ἴῃ οτγάοσ οἵ τροτῖτ᾽.. . .. Τῆς {5Ὸ 
Ππᾶπιο5, ὙΏΙΟΝ ἃγα Ὁ ἴο ἴδε ἰαϑὶ ἀπά δεοοοοϊδιεὰ 
ἰορείμοι, ᾶτὸ ἡιδῖ ἴθοβα ἵνο ταθπιθεῖθ οἱ ἴδο 
Τνεἶνα ἴο ποτὰ δἴοης τε Ομυτοῖ δπραίδ 
ψυτ τη Οοβρο6ῖ5. Α5 ΖΦ σανρεῖδς, ἴῃ 6 ΠΑΠΙΕΡ ὁ 
7Τοδη δπὰ Μαιίδενν ψου]ὰ ἡδίυγα!ν ὃς (0 
πεοῖςα."-- μεν. Μευΐπυ, Οςῖορεσ 1875, Ῥ' 
839. 
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Τοϊϑίακοη ΠΘΠ δα δϑβοσίβ [ἢδιί γ 2οι15 
νγγὰ5 ἴη6 ἢτιϑὲ ἴο δῃηοίηςθ ἴΠ6 ΓΤοϑἄθησα 
οὗ {πε Αροϑβίῖϊα Το τῇ Αϑὶα ΜΙΊποσ ; [ῸΓ 
νὼ ἤλνε ἴΠ6 ἀϊδηποϊ ουὐϊάθησα ἴο ἴῃ6 
ΠΟΙ ΊΓΑΙΥ οὗ ΑΡΟ]]οηι5 ΚΟ, 45 γα ΚΠΟΥ͂Ν, 
Ἰινθὰ ἴῃ ἴῃς ἀδγς οὗ Ῥοϊγοδῦρ δηὰ Ῥα- 
Ῥίᾶβ, πὰ ψῆο ντοῖθ Ὀεδίοσα ᾿σοηφιϑ : 
Ἔνεῃ Κοῖὶπὶ 8]1οὐνβ ἴῃ ΑΡΟ]]Ο 5 τοῖα 
Α.Ὁ. 17ο0--1τ8ο.} ΑΡρο]οηῖυθ5, τηοζγε- 
ΟΥ̓́ΕΙ, γγΑβ ἴτεθ ΠῸΠῚ ΔῊΥ σΟΠίσζον σβιαὶ 
8145 1 ἔδνουγ οὗ ἴπ6 Αροσδίγγρϑβε, ἴοσ ἢς 
πτοῖΐῖς δραϊηκξὶ Μοῃίδηϊβδτη (5ε 6 Ὁ. 411); 
Δηα ἢδ6 ννᾶβ δοΐβ, Ἃ5. δείηρ ὨἰτηβοὶΓ δὴ 
Αξιδῦς, ἴο ῬΘΑσ ἰεϑΌΩΟΩΥ ἴο δῖ, 70} η’ 5 
τοϑιἄθησα δηὰ ψοσκ αἱ Ερῆσϑιιβ, δῃηά 
ἴο ἃ 506,4] πὐΐσταςϊα ηΐ ἢ ψὰ5 ἴΠετα 
Ρεποτγηθαά ὃγ ἴΠ6 Αροϑβίϊε---ϑες Νὸο. (9). 
Αραϊῃ, Κοὶπὶ ἀϑϑυτηθς ἴπαΐ ῬοΪγογαῖθϑ 
(5ες ποῖδ 5, ἢ. 412) γᾶ 1 ΟἸΤΟΥ 85 ἴο [6 
ΑΡοΞβίῈ ῬΏΠΡ ; απὰ ἤδησδ ἢ6 σομοΪ 65 
ἴῃαῖ Ῥοϊγογαίδς 5σῃαγεα ἴῃ ἴῃ 6 ρεῃθγαὶ σοη- 
[5 0. 45 ἴο [6 Αροβῖῖα Τ᾿ ἢ η--- Πουρἢ 
ἢ6 ψὰ5 ἢ πΊβ6] Γ ὈΙΒΠΟΡ Οὗ ΕΡΒδ505, 
Δα ΙῸΓ (ὈΓ ὙΘΑΥβ 4 σΟΠ ΕΙΏΡΟΓΑΙΥ͂ οὗ 
ῬΟΪγοαγΡρ. ὅε6 αἷΞξο Ρ. 470, ηοῖς 3, Ιὴῃ 
δης ἴῃς ΠθοτῪ οὗ Κοὶτὰ τοαυ το 5 5 ἴο 
Ῥεϊενα ἴῃαῖ ἔουγ ᾿πάεροηᾶθηϊ τ 6 5565 
- ρ᾿ΑΡοΙ]]οηϊυ5 αἱ Ἐρδθεϑιβ, ᾿σέποιιβ ἴῃ 
λυ], Ο]ετηεπ5 αἱ ΑἸεχαηάγα, αὐ Τεῖ- 
{184 ἴῃ ΑἰπΠοΔ,--- χα τὴ [Π6 54 πὶ6 
ΤΟ δΡΓΙΟΣ . δηά ἴδαῖ᾽ [Π15 Τ]δοοι- 
ΠΕΡ Πᾶ8 σομὴῆθ ἴο 6 δζοδρίβα δ5 
ἨΙΒΙΟΥΥ, ΨΠῚ6 ΘΥΟΙΥ ἴταος οὗ [ῃς ἵἴπιε 
ἕλεῖς ἢδ5 ὑδϑθὴ οὐ] τεταιθα, 
Αηᾶ τπυ5 11 ΤῊΑΥ ΑΘ Ὀ6 'β6θῃ: ΠΟῪ 

στουηα 655 15 1018 ἰαΐϊθδί δἰίδοκ οὴ τἴῃ6 
ΑΡροβῖο!ο δυϊῃοσθθρ οὗ ἴῃ 6. ΑΡοσβϑῖίγρβο, 
ἰουηαροά δἃς5 ἴἴ 15 ὕροη ἴῃς αἀθηϊαὶ οἵ 8ι. 
7ομη᾿5 σϑϑἄθηςθ ἰῇ Αϑὶά Μίηοσ. ἘΠῚ- 
σοηίο] ἃ νιῖπουΐ Ἠδϑιαοη σοποϊαάσβϑ : 
“Τοῇη 15, ψ ἢ [11] σοτίδιηῖγ, ἴο Ἐς 
ὈΡΠΕ]ἃ δ5 ἴπ6 Αροβίὶς οἵ Αβια " (7ο- 
μδῆηθβ «αἷἷβ Αροϑξίεὶΐ Αϑίθηβ ἰδὲ χη 
γΟΠΘΥ ΘΟ Ποσῆεῖς σὰ Ὀεδαυρίθη, ἃ ὦ, 
5. 305). Τῇς6 οδνιάδῃσα ΤΟΥ (6 ἴδοϊ οὗ 
ἴῃς ΑΡοϑι1ε᾽ 5 τοϑιἄθῃςς ἰῇ Αβὶα ἢδ5 Ὀθθῃ 
ΑΙΤΟΔαΥ 5ίδίε ἃ (ρρ. 427--30): δηά {πε 

1 2. κ., ἴ. 8. 154; ἀπε. 2, 5. 164. Κείπι 
(5. 169) α͵5ο αἱΐονβ. ἰπαὶ ἴτε Αροϑβίῖς τγὰβ Ἵοοῦ- 
ἰουηάεά νυ, ΟΥ ἐχομδηρθά ἴογ, ἴῃς δυΐμοσ οἵ 
ἴῃε ΑΡοσαΐγρβο, θεΐογε 186 σὐπΠιβίοῃ αγοβα θο- 
ἔσεεη [οδη ἴῃς 5οηὴ οἵ Ζερεάθε δπὰᾶ “τῆς Ρτες- 
Ὀγίετ [οἤπ᾿᾽ ; δεσαπθα Τ511π Ματίγγ, βοπια {ἰπι6 
Ὀείοτς ᾿τεπζεις, γᾶ ἃ Ὁ]Π655 ἴο ἰῃδῖ ΟἸΤΟΓ,--- 
8ες Νο. (8), Ρ. 410. 

5 8ες Μγ. ϑαπάδγ᾽β τοπιασκε οα Καείπι, ἰῷ 726 
Αεαάεηιν, [0] α, 871. 
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Θρ 5116 οὐ [τόθ ἴο ΕἸοτίηι 5 (0. 8, 
27); ἴῃε ραϑθᾶρα ΠῸπλ Ροϊγοσγδαίθβ (Νο. 
(14), Ρ. 414); δῃὰ ἴῃς ορϑηϊηρ σμδρίοτβ 
οὗ [ῆ6 ΑΡΟΟΔΙΥΎΡ 56 1156]{---ἴο ΡῸ 20 ἔΔτΠΟΓ 
--Μ}}} ἜΥΟΥ Τοπηδη ἴπγοα 5014 θ4565 Οἢ 
ΜΉΘ. οὔτ 6] εΐ ΤΩΔΥῪ τοδὶ ἢ ἢ] ἢ15- 
ἰοσῖς σογίδιηῖγ. 

ὃ γ. Ζομδίς ας 1. 1ῴζε “42οεἰοδς «4 (110᾽- 
σἠΐ. 

ΙΝΤΕΆΝΑΙ, ΕὝΓΙΡΕΝΟΕ. --- 6 ἢανο 
566 ΠΟῪ ἴῃθ οὐττοηΐ οὗ τηοάθσῃ Βδ- 
ἘΟΠΔ] 5 ἢᾶ5 δεῖ 'ἴῃὰ ἴῃ6 ἀϊτεοϊίοη 
οὗ {ΠΥ δαπητηρ ἴχῈ σου ροϑοη οὗ 
τῆς Αροσοαΐγρθε ὈῪ ἴ6 Αροϑξίῖς 7οδη, 
ἴῃῆς 50 οὗ Ζεῦεάοε,---(ἣθ σοηῃοϊυβιοῃ 
ΠΟ, ἃ 45 Ὀδεὴ 16 οἤιεῖ οὐ]εςῖ 
οὗ τηῖς Ιῃἰτοάυοίίοη ἴο Ῥσγονθ, ΤῊ 5 
Δαγηβϑίοι, Ἰνμαίανεσ 115 να ΤΔΥ 6, 
15. ἴο Ὀ6 ῥἷασεα ἴο ἴῃς οτεάϊ οἵ [ῃς 
Ῥιδδθηΐῖ ἀγρυμηθηῖ, ΜΠοις δοσθριηρ ἢ 
ΔΏΥ 856η86 ἰῇῆᾳς ταϑυϊς ΠΟ 5 ΓΠΘΥΘΟΥ 
δηθὰ δῖ, ὩαΊΟΪΥ ἰῃς τε]δοίίοη οὗ ἴῃς 
Ἐουτγίῃ (ο5Ρ61] οἡ ἴῃ6 στοιιπηὰ οἔἉ 1ἴ5 ᾿Ἰηΐἴογ- 
Ὧ4] ἀἸβοσθρδῃοίθς ΠῸΠῚ ἴἢ6 ΑΡοσδΪγρ56. 
Α5 βοῇοϊασβ, οὐ ἴῃ6 οἴμεσ μαηῃά, οἵ [ἢε 
βίατῃρ οἵ [ὕοκο, Π.ἰδιεγάϊοςκ δηὰ Ενγα]ὰ, 
ὮΟ δοσορῖ ἴ[ἢ6 Ἐουτίῇ Οοϑρεὶ 5 ἴῃ6 
Ποτμροβιιοι οὗ δῖ. Το, 566 ἴο ονεῖ- 
ἴσον [6 δυο Ὑ οὗ της Αροοδᾶ- 
Ιγρβα ΌΥ πιόδῃβ οὗ [ἢ6 βατης αἰϊερϑὰ 
αἸβοσθραηοίθβ, 1 15 ΠΕΟΌΘΘΘΑΙΥ ἴο δχᾶ- 
ΤαΪη6 ΝΠΘΙΠΕΙ δυο ἢ αἰἸδοσερδηῆο]65. σθα ν 
ΕΧΙϑῖ, 

[0 ἰἴ᾿ ενὐϊάθεπὶ δ ἃ ρίδῃοθ (δαϊ τῃ8 

1 ΤΉ: τοϑα]ί, σίνθη ἴῃ 5 ονσῃ πγογάς, ἰς σζγιοςί 
δαγη6α ὈὉγ Ἐδηδη ({ε., Ρ. 569). ,αἰ πατάϊ, οα [ἢ 6 
Ἑουσι Οοϑβρεὶ (1874, 5. 122), ἴδπιι5 51 πὶ5 ἪΡ [6 
ΔΏΞΨΟΙ ἴο Κεῖπι :--[1.} χοὰς οπηοῖ ἤανο σΟη- 
ἰουπάεα τῇς ΑΡοβί]ς [ομπ ἢ 4“ 16 ῬγασΌγζεσ 
]ομη,᾽ βίπος 6 σαγεία!γ ἀἰσεϊηρι θη Ὀεΐννθθη 
(ῃ6 Αροβίϊες ἀπά οἷος ἀϊϑεῖρ]θς οὗ ἴῃς 1ογά ; 
δηά Ξἴποε ἢε Ἄργρϑαΐβ, ἰῇ οοπίγονοσσυ, ἴο ἔβεῖς 
Ὡς ἢ σἀπηοῖ ὃς το)εςῖοα Ὁγ ἴμοβ6 αραϊπδὶ ἢ οπὶ 
ὯΘ ἀτροὸ8 ἴμαπι;--(1.) Νοῖ οαπ ἴδε συρροξοά 
ΕἸ οὗ Ιχοηδους ἃ5 ἴο 5[. Το η᾽5 σοϑιάθησο δἱ 
Ἐρμαδθαβ 6 δβροτίρεὰ ἴθ [15 σοῃίμβίοη, βίηςδ, 
Ἰηἀδρεηάθηα οὗ Ιγϑπροιις, ἢ βϑίὴς (Γδάϊτίοι 
δχιςιοα ἴῃ Αδὶα ΜΊΠΟΣ δἃ5 ννῈ]}}] 89 ἰ) ογιο, δπά 
ὙΠ ΟἸεσηοπ9. ΑἸοχ. (566 αῦονξ, Ὁ. 415);---(111.) 
Ηδᾶ 91. ]οδῃ ποῖ ὕῬεοπ αἱ Ἐρἤεβυβ, Ῥοϊγοδγρ 
οουἹὰ πενοσ Βᾶνε Δρρθδ] θα ἴο ἢϊ8 ἜἘχατηρ]ς ἴῃ τὸ 
Ἑαϑίοσ Ἷοηίτσούεγϑυ, ἃ5 γὰ Κῆον ἴπαὶ ἢς ἀϊά, --- 
οὔτε γὰρ ὃ ᾿Ανίκητος τὸν Πολύκαρπον πεῖσαι 
ἐδύνατο μὴ τηρεῖν, ἅτε μετὰ ᾿Ιωάννου τοῦ μαθητοῦ 
τοῦ Κυρίον ἡμῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἀποστόλων, 
οἷς συνδιέτριψεν, ἀεὶ τετηρηκότα. ---- αὐ, Ἑ ας, 
Υ. 24. 
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ἈΡοσαΐγρθα ῥσγδβοηῖς ψιᾶθ αἰνευρομοαϑ 
1 5δἰτυσίυτε δῃὰ ἴοτπῃ ἔτομη (16 ΟΙΠΕΙ 
ΓΠρς οὗ ϑὲ, Τ]ομη ; Ῥυΐ 1 15 δαυλὶ ν 
ενιάφης παῖ δυοἢ ἀϊνογρθησθθ Δ. ἐ- 
ῬΙΘα τῃ ἴῃς παΐατα οὗ 1π6 Βοοκ [ἴ5εἰξ 
Ετοπλ ἢτϑι ἴο ἰαϑὶ ἴῃ6 ΒοΟΪ 15 ἃ τεβθχίο 
οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ Ταβῖ, εςμοϊηρ (Π6 Ῥσορῃεας 
νοϊος, δῃὰ Ἐχῃι Πρ 411} τὴ 6 δαναγῖ οὗ 
1π6 Ρτορδμεῖις ἰαησιαρο. Τῆδ ϑἰγὶς δῃὰ 
ΤΊΔΏΠΕΓ, ἴοο, οὗ ἴῃς ΑΡοσδίγρϑα, 85 οἵ 
ΔΩΥ ΟἴΠΕΙ σομηροϑιίοη, πλαϑῖ, οὗ Ὡ6665- 
5:1Υ, Ὀ6 ἰαΒπδηςεά Ὀγ [ἢ6 ροπιτίοη οὗ (6 
αὐἴθμοσ τὨγουρθουΐ :- πο 6 ἡδΕα ΟὨΪΥ (Δ4]] 
ἴο τιϊηὰ τῇς Ὠγμὴῃς οὗ Μάαϊῖγ, δῃα Ζα- 
αοἰδτῖαθ, δηά ϑιθοῃ, αμΠδσηρ ἃ5 6 Ὺ 
ἀο ἔτοιῃ [ἢ6 υϑι.}] οίγὶς οὗ δῖ, 1λικο. 
ΘΟΙΏΘ ΨΙΠΕΙΘ 566 πὶ ἴο {πὴ (δὶ δι. 
7ομῃ οουἹἱὰ νψυτιῖὶα ἢ ΟἿΪΥ οἠδ 5.}]6, 
Δηα τἢδί, ἃ κίγὶς ἢχεὰ δηά υῃοῃδηρο- 
δὉΪ6 ; ἰοσρεί[ρ δον αἰβογεηΐς (ῃ6 5ιυῦ- 
Ἰδεοῖβ ἃῖὸ οὐ Ψνῃιο ἴῃ6 Αροβίὶα ἢᾶ5 
τ 6, ἃ5 Μν6}1] ἂς ἴὴ6 ᾿ηθπδησα οὗ ἴῃ 6 
ῬΙΌΡΒεῖς δἴαΐϊαδ. οὐ ἃ ρῬτορῃεῖ 5 υἱίοι- 
Δῆσ65. 6 ίαςϊξ 15 (παῖ τῆς ἄϊνοι- 
ΒοΏσΘΚΒ ἴῃ ἰοσγῃλ ἀηὰ βἰσισίασα θαῦνεεη 
τῃ6 ΑΡοσαϊγρθε δπὰ ἴῃ6 Εουτ οβρεὶ 
Ῥτοϑοηΐ 1ποιβοῖνεβ 8ἃ5 παίυσαὶ δηὰ 1η- 
Θυ 40 ]6 ; 1116, δ [η6 βαὴθ ἴτη6, τῃ6 
ΔηΔΙΟρΡΙ65. ἩΏΙΟΙ τᾶΥ Ὀς ἰτασεα Ὀεΐνθοη 
ἴῃ6 Ιἀ6δὰ5 δῃὰ [ῖῃ6 ἰαῆριαρα οἵ Ῥοῖϊι 
ὙΠΏΡΒ, 816 ἴοο ὨππΠΊΘΙΟι5, ΔΩ ἃγα 
οἴϊθῃ γτρασκοα νι ἴοο ρστϑαῖΐ βυ ΕΠ γ, ἴο 
Ὀ6 ἑοστυοι5.1} Τῇς Οοϑθϑρεὶ, μΟ 1655 ἴδῃ 
τὴ6 ΑΡΟΟΔΙγΥΡ56, 15 τηαυκααὰ Ὁγ 115 ἀδρθα- 
ἄφῃσα οὐ ἴῃς ΟΙα Τρ, ΤῊ ΑΡοσδίγρβθ, 
Ἰηἀεε6ά, 45 ν6}} ἃ5 ἴὴς. (σοβρεὶ, 15 [Ὡχουρῇ- 
οὔ Δ1]] οὗ Δ]] 5] 5 ἴο, 85 ἀϊξίησὶ ἔστοτὰ 
ἀΐτεςὶ οἰϊδιοηϑ οὗ, [6 ΘΆΤΠΘΥ Θοτ ρίαΧ65,--- 
ΔΙ] οὴ 5 νΠΟὮ ἃ’ Ἰηϊ ΓΙ ου θη, 85 17 υἢ- 
σοηϑο οι 51Υ, 1 τ[ῃ6 δυῖῃοτ᾽β βίγ]6. ἘῸΣ 
ΘΧχδσωρίο, ἰοῖ Ἀδν. 1. τὸ; ἱν. 2; χν!ὶ]. 4; 
ΧΧΙ, το, Ὀ6 σοϊῃραγαα ψ ἢ Νύτα. χχὶν. 2 ; 
2 (ἤσοῃ. χνἊὺ σ ; [58]. ἰχὶ. σ ; ΕΖεκ. χὶ. 
5 --ὸῶν. ἵν. 3, ἢ ΕΖεϊ.. 1, 28 ---- ον. 
ν]. 1, ἢ 0. 84η. νἱ}. 2 ;--δν. χὶν. το, 
ἢ 76γ. χχν. 15. 866 450 ἴῃ6 Μεβ5:- 
ΔΏΪΟ 4}} 15] 005 10 Εν, 111. 7 1 ν. αὶ; ΧΧΙΪ, 
τ6. 80 ἴῃ ἴδε Οοβρεὶϊ, ἰεῖ ]οῇη 1. σι Ὀ6 
ςοῃρασοὰ ψ ἢ ὅἀδη. χχν, 12 ;----[ ὁ 
1... τό, ἢ [ΘΓ νὰ αὶ ;--[  ὁδη ν. 29, ἢ 
Ὦδη. Χὶϊ. 2 ;-- [ολῃ 1χ. 390, νῈ [58]. ΧΙ, 

Οἱ ἴδ15 ψΒο]ς Ξυδ)οςῖ, 56:6 ατίϊς]εβ ἴῃ ἴῃς 
πα θοῖ οὗ ἢς έν ἐς Τ᾽ λδοορς ίοτ ́ ὰπς, [0]γ, 
αηὰ ϑερῖ, 1856, επιΠ|ςὰ “ Ὡς 1’ Δυϊμεπιοὶιέ ἀες 
ἐοτὶ 5 Ἰοπδηπίαυςς ἀ᾽ αρτὸβ Απϊοηὶς ΝΙοστησγοεσ, 
Ῥᾶγ Μ. Βυβκεοη- Ηυοεῖ." 

ΙἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

γ;π:]οΒη χ. τό, νι [156]. ᾿ν:, 8. ΤΠ 
Μεβϑίδηϊο 841] 151] 0 5 ἀγα ὯΟ 1655 Οἶθᾶσ :- 
ΟὨσιβὲ πιυδὲὶ ἢχγϑδὶ "6 τηδηϊίεδὶ υηῖο 
15γδαὶ," Το 1, 11, 321 .;-- Νδιῆδηδοὶ δά- 
ἄτοϑ565 Ηἱἰπὶ 845 “" Κίηρ οὗ [5186]," Τομη 
Ἰ. 49 ;--κ᾿, ϑαϊναίίοῃ 15 οἵ [ῃ6 [6νν5," [οὴα 
ἷν. 22 ;---2ηὰ δηδ)γυ, ἴῃς ““ ἩοΞβαῃηηδ᾽ οἵ 
Το χιϊ. χ3. 

Βιυΐῖ 186 αυδοίίοη τηυϑὶ Ὀ6 σοηβιἀοτοὰ 
ὩΊΟΥΙΘ 5υϑιθ ΔΈ Δ ]Ϊν. 

Ι. Αῃὰ ἢχϑί οἵ ἃ]] 45 ἴο {Π|Ὸ γθαϑοῃϑ ἀὁ- 
τινα ἔτογι ἐμέεγγιαί οὐαγαςίεγίσίίες, ἀραϊτιϑὶ 
[16 οοτηροβιίοηῃ οὗ ἴῃ6 ΑΡροοδίγρϑε 
ὉΥ δὴ Αροϑβίῖθ, ἴῇ6. στϑαῖ σωδ)ουῦ οἱ 
““ἀοιθῖς ἢ Τουημάδαὰ ὑρο διιοῇ στουπας 

Αἰπγχοϑδῖ σα Ὑ1Ὲ τΠδ]ὶ ἴΠπεὶσ οὐ τοῆι- 
ἰδίου :-- 

(α) “Τὴ δπῦγα ᾿δΐουν οὗ 106 εχὶὶς 
οὗ [ῃ6 Αροβίϊας Το ἴὰ Ῥαΐτηοβς υπάογ 
Βουλθδη 5, 6 δῖ ἴοἱά, 4 δοίίοη 
ἰουπαςα οἡ Εδν. 1. 9, ὙΠΙΟΝ 15 ἴΠ6 γοοογά 
οὗ Δῃ ττθα] ν]ϑίοη :᾿---8ὸ ἘΠΟΏΒοση, ΝΕ- 
δηάοσ, ΒΙεαῖ, Νοῖ ἴο θη! οι [86 Ροϑὶ- 
ἔνα δνιάδησα δἰγοδαγ δααυςςβὰ, μος 
(Κααΐ Ἡογιίεγδμεδ, ἴ, 592) Ἰυ5}}}γ οὗ- 
βοῖνος [ἢδί [ἴῃς δοϑίδίὶς σοηάπίοη οὗ ἴδε 
ΘΕΟΣ ἀο65 ποῖ σουτθησ6 ὉΠ γνοτ. 10,-- 
[86 πίῃ νοῖβα θθασησ 411] [ἢ τηασκϑ οἱ 
ἃ ΟΪαϊῃ Πιβίοσιοαὶ πδιταῖῖνα ἴῃ Ψ ΔΙῸ, 
ὉΠΟΘΓ ἴῃς οἰτουϊηδίδησος οὗ τς {πὲ 
(5ε6 ῃοΐα 3, Ὁ. 431), ἴλ6γα 15 ποῖ [᾿ς ᾿εαϑὶ 
ἹΩΡΓΟΡΔΌΙ ΠΥ. 

(8) “ἼΒε δυἴδμοσ ἄοεϑ ποῖ 9811 Ἀϊγηβαὶ 
ΔῈ ΑΡοβίϊε ; ἢ6 ἄοεβ ποῖ βρεδῖ οἵ λϊπι- 
561 δ5 δ Αροϑίϊβ, οὐ ἴῃ [8 πηληηογ ἴῃ 
ὙὨΙΟἢ δὴ Αροϑίὶς σταϊρῃς Ὀ6 ἐχρεοϊοά ἰὸ 
ΒΡΘΔΚ ἡ 501,οκΚο, Και, ἕο. Βυΐῖ ΜἈἘΥ 
ϑῃου ἃ (Π6 ἘΠ16 “ δεγνδῃηϊ" (δοῦλος) Ἐέν. 
1. τ (οἔ ςἢ. χ. 7; ΧΙ. 18) ρῬγονε ἴδαϊ 
ἣἢς ψὰ5 ποῖ 8η ΑΡροβίῖϊθβ, δὴ ννὰ δμὰ ἴδε 
Β81 6 ἘΓ|6 ἀϑϑυπηθά Ὀγ δῖ, Ῥαυ], Ἀσῃι. 
 Σ; (41.1. το; ῬΏΠ] τσ; ΤΙ τ Οὐ 
ἀσαὶῃ [86 {16 ““ ματία Κεῖ" (συγκοινωνύς), 
Βδν. 1. 9, ΨΒΙΟΒ 15 4150 υδοὰ Ὁγ 8ι. Ραυ!, 
1 Οοχ. ἰχ, 23; ΡΆΒ]]. ὶ. 7 ;πτοσ “δσοίβεγ᾽ 
(ἀδελφός) Ἐπδν. 1. 9 (οξ, “ἢ. χίχ. 1ο ; ΧΧΙΙ 
9), ἃ τηοάβ οὗ βρεδοὴ ψὩςἢ οσοιχδ τη 
Εοπι. 1, 12:1 Οογ. 1, το; Ὁ). 1}. 15; 
διο. ὃ ὙΠἸῈ Ὑτίεσ 15 παῖυγα!!ν τείειτεά 
ἴ[ο ἃ5 8 “Ῥιόρῃεὶ" (85 ἴῃ Ἀεν. χχι. 
9; οὗ οἷ. χ. 7), }ι8ὲ 45 ψεσε Ἐζεκηεῖ 
αηὦ Τδηϊ6, ΤὙΠ6 5[}]6, ΤΏΟΥΘΟΥΕΙ, 
διρὰ τωδηηοσ ᾿τουρδοιί ἴῃς ΒΟΟΙΚ ἄρτος 
ἰπ 4}} τεβρεοῖβ ψι ἴῃ6 ομαγδοῖεσ οἱ 
[6 “500 οὗ τδυπάογ᾽" (Ματὶκς 11. 17) 
ἃ5 ἀερὶοϊεά ἴῃ ἴῃς Οοβρεῖβ, ἐρ. [αἷς 



ἹΝΤΕΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

ἶχ, 54. ΟΣ «ἷςο Ὁ. 428, ποῖε 3. δῃὰ 
566 ΡΔΙΔΡΤΔΡἢ (4) Ὀεϊον. 

(γ) “ΤῆΘ Αὐἴδου βρϑακϑ οὗ ἴπε Ὑ πεῖνα 
85 ἢ6 ΜΟΙ]ὰ ποῖ μάνα ἄοῃα δὰ ἢς Ὀ6- 
Ἰοηρσεοὰ ἴο [ποῖτ πυτηθετ,"---α, σ. ἴῃ Ἀδν. 
ΧΙ, 20; ΧχΧὶ 14 (οη ἴπεδε ἰεχίβ 566 
8150 Ὁ. 445). ἮΒεΩ Κοίτα ἀγβιιες ΠΟΊο, 
ἰλὶ ἴῃ οἢ. χνυἹ]. 20 ἴῃς ΑΡροϑίϊθ5. ἃσε 
ΘΡοΚοῦ οὗ “ οὐγεπυελν," Ἠ6 ἰογροῖβ (ἢαϊ 
(ΠΟΥ ἅ,Ὲ 5 ΓΑ ΑΥΪΥ ϑροΐκζθῃ οὗ ἰὴ 1: (οσ. 
ΧΙ, 28; ἘΡΏ. 11}, αὶ ; ψ }1ΠῸ Εσδν, ΧΧΙ. 14 
ἀοο5 ἢὸ τὔοσα ἴμδὴ τεῆεοϊ ἴῃ6 (εδοῃιης 
οἔ φυοἢ ραϑϑαροϑβ 845 Μαίϊ. χυ]. 18 ; χΧὶχ. 
48); ἘΡΏ, 11. 20,---άϑϑᾶρθβ ΨΏΙΟΙ αἰ5Ὸ 
δεῖ δϑιὰθ [6 οὈ]εςοη ἰπδὲ 1 15 Ἰποοῦ- 
διδίθδης ἢ [Π6 Ὠυμλ Ὑ οὗ δὴ ΑΡροϑβῖϊε, 
ἃ5 ρΙοβοπδδα 1 Μαῖκ χ. 43, 44, ἴο ο4]]} 
ἢ π]5 6] Γἀηα ἢ15 ἔοίϊονν ΑΡροϑβιῖο5 “ Εουη- 
ἀλίοηβ." ὙὍδα τολατκ οὗ Επναὶά, [δὲ 
ἰξ 15 ΠΠἸκοσθ6 ἱποοπδίδιεηϊ ἢ ΑΡοϑβῖοϊς 
Πα γ ἴο σεοοσὰ Ἂἢδ656 ῥτοηλδεβ οἵ 
βιῦατε Ὁ] σϑθ 655, ΤΏΑΥ Ὧ6 δηϑνογθά᾽ ὈΥῪ 
τείετιηρ ἴο τὴ 6 ἴῶσ ᾿Ϊδίηου νοσας ὁΐ 851. 
Ραυὶ, ῬΗΙ], 1, 21-22 ; 2 ΤΊ. ἵν. 7, 8; 
ποῖ ἴὸ ηεηοη Ὠδῃ. ΧΙ, 12; ΟΥ 9. 
Τομη 5 5. ηρ ΒιΏ56] Γ τὼ ἴῃ6 Οοβρεὶ 
“ἰῇ Ὀιϑοῖρὶς τότ [6585 ἰονεά," 
(ὃ “ΤΙΘ τεβεχίοη οὗ ἴῃ6 ἰδησυάρε 

8η4 λσοτΥ οὗ δηοίθηΐϊ ρσόρἤθου ΝὨϊσἢ 
πᾶῖκ5 ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡβα, δθον5 [δαὶ (ῃς 
γι βίοη5 σοοοσάθα ὉΥ 115 δυῖμποσ ἀσὰ ποῖ 
ΟΠΡΊΠΔ] ; Ὀὰϊ 4 τηδῖα σερεοη οἵ ἴῃς 
νοτάς οὐ Φασὶ οσ Θθοῖβ, ἰὼ ὙὨιοἢ ἢς 
αοἰοῖμαε5 ἢἰὶς οὐ δηποιραίίους οἵ [δε 
ἔατατε, ΤῊΪ5 15 Δῃ δρυπιθηΐ στρα] γ᾽ ἀἰ- 
τοοῖεά ἀραιηδὶ ἴῇς ψῇοϊα φτορβμεῖς 
γοίαπης, γος γὸ δηὰ βυσοσϑϑῖνα ῥτο- 
Ῥδεῖβ δπιρ]ογίηρ ἴῃ6 ΝΟΣ ΘΧΡρτΘβϑί ἢ οὗ 
ἜἸΠ|6Γ ᾿χγεαϊ!ο]οῦ5 δηᾶ ἀσδνοεϊορίηρ {Πεὶτ 
56η56 (56 ἴ,δῈὲ οἡ 72η621]γαποη, 4 εα., 
“426, ὅζς.) : 11 15 αἰθο ἃ ἀθῃϊδ[ οὗ (ῃδὲ 
ῬΙΟρτοϑοῖνο σμδσαςῖοσ ὙΠΙΟῊ τῃδτκβ 4]]} 
Ἀδνεϊδτίοη, ἃ5 5εῖ ἕοσίῃ ἴῃ ΗΘ. 1. 1. 
(ἡ “Τῆς ΟΠ σιβὲ οἵ ἴς Αροσαΐγρϑε ἰ5 

ἠοῖ τῆς (δῖ οὗ ἴῃ6 Οοβρεῖς :---ἰλ τὴς 
Αροσαϊγρβα Ης 15 "τῆς [0 οἵ ἴῃ6 Ττὶὺς 
οἱ ΤἸυάδῃ " (εν. ν. 5); Ηδ “ 58.4}} συ ]α 
ἴδε παίίοηβ ὙΠῸ ἃ σοά οἵ ἴσοι" (εν. 
ΧΙΧ, 15); Ηδ ᾿οδαϑς Η]5 δυύπῖῖ65 “ οἰοιῃοὰ 
ἩΠ1ἢ} ἃ νεϑίυσγε ἀϊρρεὰ ἰῃ δ]οοά" (εν. 

᾿ ΜΉ Ω ἀϊπουκοίηρ (5 ηυεκίίοη, ϑοξοϊίθη 
((. «., 5. 120) αβϑοτίβ (μαὶ Μαῖϊ. χίχ. 28 ἰβ5 
δρύποῦβ. ΤΏοτα 5, μονονοσ, ΧΟ] ὯΟῸ Σηοτα 
ἀουδι ἃς ἴο ἴδε ρεπυΐϊπεηεδε οἵ (μἰς νετβς ἴπδῃ 
ἃς ἴ0 ἴῃς σοπ θα 6655 Οὐ ΔΩΥ ΟΕ γοτσα ἰπ ἰδ ς 
Νεν Τοσῖ, --τος ΤιβοΒβεπάοεί, διὰ οὰ,, ἐπ σε. 

δναο 7::|.---Ν οἱ. ΙΝ. 
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Χίχ, 12). [15 (15, ψἵὰὸὰ δὲ δεκεά, " (ἣς 
765υς οἵ Μαῖξ, χι. 28--20 ; ΧΙΙ, 18--2ο δ᾽ 
ΤἼΘ ΔΏΒΟΓΙ 15 ΟἸοΑ : ΤῊΣ (Ὠγϑὶ οἵ ἴδε 
ΑΡοσδίγρϑβο ἐς ἴῃς (ἢ χϑῖ οἵ ἴπε σοβρεὶῖ,-- 
ΟὨπϑί ἴῃ Ηἰβ5 ἍἽμασζγαςίεσ οὗ Κιὴρ (Μαῖὶ, 
χχν. 31--46),---( τσ ἴῃ Ηἰἱ5 ομδγδοῖοσ 
οὗ Τυᾶρε (Τοῦ ν. 22-29; οἴ Ἐς, ἢ ; 
1541. 1Χ}}]. 1-ό). 866 αἷϑο {πε ποῖα οἱ 
Εδν. 111. 2:1. 

11. Αγαϊη, ᾿ἰ 15 υτροα ταὶ “τῆς Αροοσδ- 
ἶγρβθ6 αἰ Ποῖβ ἴσο ἴῃς οἴμετ τ θηρβ οὗ 
1η6 ΑΡΟΞΒ[]6 Τοῇη ΌΥ 2{4ε φεὐυεγίἐν οὕ ἐζς 
“2͵γ12, απαὶ ἐοριβεν, απαὶ ζον." 

16. ἴῃ15 σοῃοϊυδίοη, Ποινονυθσ, Ὀοσηθ 
ουἕξ Όγ ἰΔεῖβ 

ΤῊΘ ΒΕΙΥ 5ριἱΐ οὗ δι. Ϊοβὴ (εἰ. Ματχκ 
11}, ΧἹ; 1ἸΚῸ ᾿χ. 54) μᾶ5, δο ἀουθι, Ἰοΐς 
1ῖ8 ἸΡΙΟΘ5 ΟἹ [ἴῃ6 ΑΡοσδῖὶγρβε. Τῆβ 
Ἰονίηρς ψοζάς οὗ ἴε ἘΡρίβιῖϊδβ ἴο (ΠῈ 
ϑανθῃ ΟΠυγοἤο65 ἀσὸ τηϊηρὶοα ὙΠ βἴογα 
ἴοη65 οὗ τερτοοί ἴο Ερἢδβιϑβ (ςἢ. 11, 5), ἴο 
Ῥοτραγαιπῖ (Οἢ. 11, 16), ἴο 1,Δοάϊοδαά (οἢ. 11. 
16). Οἱ ἴδοβϑὲ Ψῆο ψγοσβῃρ ἴῃε Βεδϑί, 
“6 σοῖς οἔΠοῖς ἰοσταθηΐ ρσοε(ἢ ὉΡ ἴοσ 
ἜνΟΥ Δηά δνοσ᾽ (οἷ. χῖν. τι; οἷν γν. 10, 20). 
ΤΠΟΥ 0 ἅτ δοῖ ᾿υιτῦδη ἴῃ ἴῃς ΒοΟΚ οὗ 
116 τα “ ςδϑβὶ ἰηἴο ἴῃς ἰδκα οὗ ἢσε " (οἢ. 
Χχ, 15). Βαϊν ἢ 4}} ἘἸΟῚΣ σι ΠΕ ἀπ Ἰονίηρ 
ὈΓΟΓΆΠΟ65 ἴΠ6 ΟἴΠΟΙ ἤδη ΘΔ ΤΙ ΠΠΡΈΒ 
Ῥγεβδεηΐ ἴῃ6 58π|6 δϑρεοὶ οὗ βϑνυε ν,--- 
566 Τοδ 11]. 26 ; νἱ]. 70 ; ΝΠ. 44; χν. 6; 
1 [ΟΠ 11, 19; ν. 16; 2 Ϊοῇη το. [1{1 
5 5414 ἴῃ Εδν. χνὶ. 9, οὗ 16 δνεηρίὶηρ 
Ἰυβίος οὗ σοά, “ Εϊρῃΐδουβ τί Τῇου " 
(Δίκαιος εἶ),---50 ἴῃ [ΟΠ χνὶϊ. 25, Οοὰ ἱ5 
δαάτεϑβεθα “Ο τσιρῃίθδουβ Εδίμεσ᾽" {Πατὴρ 
δίκαι). Απάὰ γεῖ ν»)ἱῖἢ 4}} [ἢ]5, (6 ῥσῃ- 
ΟἸΡΙς τὲ ““Οοά 5 ἰονε "ἢ 16 ἀθερὶγ 
βἰαπιροα ὉΡΟΩ ἴἢ6 Αφοοδῖὶγρβθ. ΑἹἰ- 
τπουρῇ ἴῃς Βοοῖΐκ, ἃ5. ἀδϑουιθίηρ ἴῃς 
Ὀιινίηα υάδρηηθηίβ, ἀνν 6 }}5 οἡ (Π6 ννταῖῃ 
οἱ Οοά (εἶ, ]οἢη γν. 22--20), 51}}} τς 
ἬΘΕΙ ἰοβϑαὲ 5ριὶ οἵ ἩἨϊξ ΧΊΘΙΟΥ δηά 
Ἰονὶηρ-Κπάηθ55. Τῆς ᾿Βουρῃϊ σοηϊαϊηδὰ 
1 οὗ. νἱῖ, 17, ΏΙΘΙ 15 τερεαῖςα ἴῃ οἢ. 
ΧΧΙ, 4,.---Ῥ[ἢαῖ “(σοᾶ 5141} ψὶρε ἀὐγᾶγ 
ΕΝΕΙΥ ἰθᾶσ ἴσο ἴῃ6 δγθβ᾽" οἵ τηξη---ὶς 
Αἰ5ο ἱπιρ] θα ἰη οἢ. Χχὶ, 7, ΨΠοτο ἴῃς Ἰάθα 
οἵ “50 " ᾿ῃοϊυάθβ [μαι οὗ “Ἐδιίῃοσ." 
ΤῊΐς 54π|6 ἱπουρῇῃϊ ΤΕΑΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ΔποῖΠοΣ 
ίοττῃ ἴῃ ἌἿἢ. χχὶ. 2 : “ σοά ΒΙΠΊ56}7 5Π8]] 08 
τ το, «πα Ὅς τῆθις Οἀοά," ψῇστο 
(ἢς νοσάβ κ μεῖγ αοα" δί οὔσς σϑοδὶ]] 
Ἰοῆῃ χχ. τῇῦ. [1 ἢ Τόμῃ 1]. 17, (οὐ 
ζςοπθς ἰῃ ΟὨχίϑὶ ποῖ ἴο πάρε Ῥυῖ ἰο 
βᾶνα ; ἰὴ ἴῃ Αροοσαδίγρβ6, αοἀ οοτηδς ἴῃ 

ΕΣ 
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ΟἸσιϑὶ τὸ χμάρε---αΐ, ΟὨἿΥ ἤτον ἢ νους 
οὗ ΠΊΕΙΟΥ 85 ὈΘΘῺ ΔοσοιΩρ 5Π66, οΟἢ, ΧΙΧ. 
11; ΧΧ, 11-1Ὶ5. Τῆα ᾿πάρτηεδῃϊ οὗ {Π6 
γνο]ά, ἱπάδθά, δηὰ [ῃ6 σοηϑιος Ὀοῦθθη 
Ομτϑὲ δηα τῇς που] αά ἃστὸ ἴῃς σοῃδίδῃϊζ 
ἴμοιας οὗ ἴῃς Βουτίῃ Οοϑρεῖ, 6.6. [μη 
ΧΙ, 321; Χν. 19, 20; ΧΥ]. 11; ὯΔΥ, 
1ῃδὶ ΡΘΟΊΠΑΥ ἰξαΐασα οὗ ἴῃ6 ΑΡροσδίγρβε 
--ἰῃῇς ΕἸἰγοῖ Ἐδβϑυστεο 0} ---ἰ ποῖ ΟὈ- 
ΒΟΌΓΕΪΙΥ Τοσεθῃδαονεα ἴῃ Τοῆη ν. 25- 
20: 566 Ὀὴ Κδν. ΧΧ. 
εἴ ἴῃς [ΟἸ]οηρ ραϑϑαροβ 450 Ὀδ 

οοτῃρατοά : Εδν. 1. κι; 1... 4.:; ν. 9, τ 
1 Τοῇῃ 1. 7;--Εαν. 1, 17 ψ ἢ Το ΥἹ, 
22;-- ρν, 1... 20 ἢ ΠΟ χὶν. 23 ;- 
Επδν, νὶϊ. τό νι Τομη νἱ. 25;-- ον. 
χχὶ. 6: χχῖ, 17 1 ΟΠ ἵν. το, 14; 
γἹ]. 27. 

11. Τὴδ πιυεβίοῃ 845 ἰο 2 ἐὔδην 
ΟΓὙ ἀροαίγίμε 15 Ἀδχὶ ἴο Ὀ6 Το Βιαογαά, 
Απα ἢχϑὶ οὗ 8]], ἃ5 ἴο ἴπ6 (ῃΠ βίο ΡΥ οὗ 
[ῃ6 ΒοΟΚ :- 

(α) ΤΕ ΟΠ βιοϊορυ οὔτε Αροοδῖγρβε 
ΡΟΙ͂ΘΟΕΥ τεῆοθοῖς ἴδαὲ οὗὐ ἴᾷς Ἑουπίῇ 
σοςρρε. Τῇ Αποϊθηῖ ΟΒυσοῦ ϑἹδὰ 
(ἢς Αὐἴθοῦ οὗ ἴῃς Αροοσαῖγρϑα Ζἤεοίορος 
(566 ἴῃη6 τοηγαικϑ ᾿ηἰσγοαυςίοΥῦ ἴο οὮἢ. 1.), 
Ὀεσοδυθϑα δα ταυρῃϊ ἴῃ Οοσπεδά οὗ ἴῃς 
Ιοροβ ; δηά [ἢϊ5 ἔδεϊ ϑοδοίίθα (ἢ, ὦ, 5. 9) 
Ἐση5 ἰῃἴο ἴμ6 οδ)]οοῦοι ἴπδὶ ἴῃς “ΑΡρο- 
[ἢ 0515 οὗ [65115 15 βἰδϊεἀ ἴοο βίτοῃρῖὶγ ἴο 
Ὀς ἀϑοῦθα ἴο ἃ σΟπΟΠΡΟΓΙΑΤΥ δπῃὰ ἀἰ9- 
ΕἸΡΙΘ οὗ [ 655," ---86 6 6.5. οἢ. 111. 21. 

Τῆς τπ|6ὲ Τοροβ, “ἼΠΒΕ Ῥηοτά," ἀε- 
ΒΟΥ 65 ἃ5 Δ3η δχοΐπϑινα δἰτρυϊς [ἢ 6 
Ῥεδύβοὴ οὗ Οἢγιϑῖ :---ὰ ἴῃς Εουσ Οοϑ- 
ΡΕὶ νὰ τεδὰ (1. τὸ “"“ὙἸἢς οτὰ νγὰϑ 
Οσοά᾽ (Θεὸς ἦν ὁ Λόγος). ἴῃ Ἐν. ΧΙΧ. 13 
Ης 5 σα]δά, δἱ 5 ϑεοομὰ (οσηηρ, 
“ἦς γοτὰ οὗ Οοὐ;" 45 ἴπ σ 7οῇῃ 1. 
1, Ηδ 15 οδ᾽] θὰ “τὸ ῬῬνοτά οἵ 1,16." 
ὙΠεη Ἠδς 15 οδ θὰ δρϑβοϊυῖεῖγ “16 
Ὑνοσά," ἴῃ Τοῇῃ 1. :, ἴῃς ροηϊθνα (τοῦ 
Θεοῦ) υπάο7]}}65 ἴῃ6 5656; -- 7951 85 
ΝΘ ΚἼΠΕ 1,16" (ἡ ζωή, Τομῃ 1. 4), 
αἶϑο ἴἄκθὴ δϑοϊυϊειγ, 185 δρρ θα ἴο 
Ηΐϊτὰ : οἴ, Τ]οῆη ν. ζό. Δσοσοσαϊηρὶγ, τῇ 
ἴῃς ΑΡοοσδίγρβε (ἢ. χῖχ 13), ΠΟΤΕ 
Ομ τιδὶ ἀρρθαῖς 45 ἴπ6 ΞΈΡτειης δηα ἤη4] 
Ἐδνεϊδίοη οὗ Το πονδὴ, ἴμ6 σεηϊᾶνα (τοῦ 
Θεοῦ) 15 αἀάεὰ ἴο ἴμε ἀρϑοϊυῖα ὃ Λόγος, 
Τῆς 6{|65, ἴοο, ΟΠ Ῥαγαρῆγαδα ἴῃ 6 
ὭδΔη6 Γ ἐμονδῆ, ἀσγο, νι πὶ 515 }ἴ ποία8 
οἵ ἀϊξειϊποῖίοη, Δρρ]Θα ἰο ἀοὐ απὰ (ησβῖ: 
--ἰΑΙΡΒα δπὰ Ομμερα," “1τῃε Εἰγοὶ δπὰ 
[ῃ6 1,451, “τὴς Βεοριῃπῖηρ δά ἴῃς Επὰ," 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

“ὁ (ἢ6 ΗοΙγ δηᾶά Τῦιο,7 “(ἢς Αἰηφη,ἢ 
Ἡς [Πδὶ 15 “ αἰῖνε ἴοσ δνϑίτηοσε" (εν, 
1. 8, 17; 1}. 7, 14; ΧχΙ. 6; ΧΧΙΙ, 13) 
Ιὰ Ἐδν. 1, 14 (ῃπβὶ 15 “ἴὴ6 Βορίηηϊηῦ 
οἔτῃς Οτϑδίοηυ οὗ σοά " (ἡ ἀρχή,56ε6 ]οδῃ 
1. τ; οἰ (οἱ. 1. 15). [Ιῃ τἢϊς5 
οὗ 16 Αροοδίγρβθ, ἴῃς Ὁ0|6 (ἡ ἀρχή) 
σδῃποῖ ΤΏ6ΔΠ ἃ ὈΘΙΏΡ' ῬΓΙΟΥΙ ἴο 8ἃ}} οἴδεις, 
“(6 ἢγϑι οσγϑαῖεα," ΔῊΥ τῆοσα ἴθδη “ ἰὰς 
1,51 (οἢ. 1. 17) σδὴ πϑδῃ, " ΟὨ6 Ἡδο 
ΟΟΙΏ65 ἀεί οὐ δἴεσ οἴθοιβ ἡ 1 πιθλῃ9 
τῆς Βερίπηϊηρ, “ἴἢ6 ῥατηαὶ] ϑουτοο᾿-- 
2γίπαρίρε ποῖ ἐπήδα (566. ἐπὶ ἰρ}-- 
ἔτοστῃ ΥΏΙΟἢ 411} Οσοδίοῃ ον ; [051 88 
“46 1,251 τηθδῃβ {πε ἐπα ἴο ψὮΟἢ 41} 
Οτεδίοι σεΐσσηβ. ΤὨσουρῃ ΟΠπβὶ αἱ] 
[Ὠϊηρϑ ογθαϊθα γα σοῃηπϑοῖϊθα πιὰ σοί: 
--ἀρα {ἢϊ15. 15 ἴῇς (πουρῃὶ ποι “ἴῃς 
γγοτά," δ5 τερσεϑεηῖϊεαὰ ἴῃ ἴδ Ἐουπὴ 
Οοβρεὶ, σοῦνεγβθ, 566 οδῃ 1. 43; εἴ 
Ἐδν. ἵν, 11. ὙὍὙΠὲ ρτεχίβίεηςα οἱ 
ΟΒτβὶ 15 δἷβο ἱπιρ]164,,---85866 ΤΌ η ΧΥΪ. 
πᾳ; δηά εὖ Κδεν. χὶ. 8 νι Το 
ΧΥΙΪ. 24. 
ΤῈ παῖς “ 76515 (Ώ σις " οσουτβ Ἰὴ 

Ἐδν. 1 ῦὃΣ, 2, 5; δῃὰ ἴῃ ἴδε Βουπὶ 
(οβρεὶ ἴῃ οὗ 1. 17; χυὶ!. 3. Τῆς {π|6 
ἦϑοὴ οὗ ἀοάὐ, ΜὩΟἢ 15 “τεαυξηΐ Ἰὴ 
16 Ἐουσίῃ Οο5ρ6], 15 ἰουμά ἴῃ Κεν. 
ἰϊ. τϑ; ἀρὰ δἰγα  ιγ ἴῃς 16 “ ὅοη οἱ 
Μδῃ᾽ οσουτβ εἴσυο τἰτλθϑ ἴῃ [π6 Εουπὶ 
Οοθρεῖ, δῃὰ Ἄρρϑᾶῖβ ἴῃ Ἐδν. 1. 13; ΧΙΥ, 
14. ΤΗσουρῃουῖ [ἢ6 ΑΡοοδγρϑε ΟμΠβ115 
βἰγιοὰ “16 1,4τὰ}Ρ,"---ειρ. “ἢ. ν. 6; δηά 
ἴῃ 6 15 ἀρρ δὰ το Ηΐπι τνεπίγ-εἰριὶ 
Ὀπι65. [Ι͂ὰ τῇς Ἐουμ Οοϑρεὶ Ηες 18 
ἢς 1τὉῦ οἵ Οοά," Τομῃ 1. 29, 36 
Ιῃ 7 μη χίχ. 36--- ἃ Ὀοπε οἵ Ηἰπι 588}} 
ποῖ δὲ Ὀχοκεη"---ἰἢς τείεγεηπος ἴο ἔχ. 
ΧΙ, 46 ῥγονεβ [μὲ “ἴὰ6 1δπιὺ οἵ Οοὐ" 
15 ἴῃ6 ῬΑβοθδὶ 1,Δυλῦ, ἴῃς “ 1,Δπιὺ 5.41 
(ἃ Ῥῆγαθε τῆοσε ἴπδῃ οπος ἴο δὲ ἰουμά 
ἴθ ἰῃῇ6 ΑΡοοδῖίγρβε, Ἂοἢ. ν. ὅό, 9, 12; 
χὶϊ!, 8), Ὁγ πὸτα δπὰ Ὀγ ήμοϑς ὑἱοοὰ 
ἴῃς 5ἰῃ8 οἵ ἴμε νου]ὰ ἤδνε Ὀεδθη κει 
ΑΤΑΥ,---566 Τοἢη 1. 29; 1 [}Ὸ0Πη 1. 7) 
1. 2; Βδν. 1. 5;} νὰ τ4. (0ὰ ἴδε 
Οτεεῖς ποτὰ τομάοσεά “ 1,24π|}," 56έ 
Ὀεΐονν, Ρ. 457). ὙΤδα ἰάοα οἵ “τε 
ἀφιιροι "ἢ 5 αἷϑο ἐχργέσεαΐ ἰὰ Εν. Υ.' 
9; χὶν. 2, 4; οὗ ]ομῃ νἱ. 51; Χ. 15; 
ΧΥ, 1323. [ἢ Εον. 1. 21 (μηϑὶ 51:5 "5 

1 Τῃ ἕν, ἱ. ς, ἃ ἔδυ δυϊπμοτίεεβ εῖνε ὃς 
τεδάϊηρ λούσαντι ἴῃ τῖαοε οἵ λύσαντι. Οἔ [δ 
ἴοτταοσ στὰ ἰὰς ουδὲ οἵ λούειν ἴῃ Ἰοδῃ σι, τ 



᾿ ἹΝΤΕΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

[16 ἙΔΙΠοΙ 5 [ΠΤΟΙΘ ; ἴῃ Τ]ΟἤΠ 1. 18 Ηδ 15 
ἴ6 ϑοὴ ὴΟ 15 ἴῃ ἴῃε Ὀοβοῖὰ οὗ ἴῃς 
Ἑλίδοσ ;---ἰὰ Ἐδν. 1. 4, 5, 451} 2 [0 2, 
Ἔρτοα 8ΔπΠα Ῥδᾶςς ἢ σοχηδ ἔσο (Ὠγχιϑῖ 85 
ΜῈ}] ἃς το σοά. [1μΚ6 Οσοά, ἴῃς ἅτ Ὁ 
ἰδ Ὡς Τορ]ς δημᾶ ἴῃ 1,2} οὗ (ἢ6 
Ὠδάνθη ΟἸγ (Εδν. χχὶ. 22, 23); Ηβςβ 
ΤΌΟΘΙΥ65 ΟΥΘΏΙΡ δὲ ἴῃς ϑβϑᾶσαθ {{π|6, δηὰ 
ἴῃ ἴῃ6 576 ΤΩΔΏΠΕΣ 845 ἴπῸ ἘΔΙΠοσ (δον. 
Υ. 11-3}; 8ηα ἰῃαΐϊ ᾿ΟΓΘῺΙΡ ὈδΙοΟ Κ5 ἴο 
Ηἰπὶ ψΏΙΟΝ τὰ ποῖ Ὅς χσοηαεσθα ἴο 
Αηραὶς (οἢ, ΧΙχ, το; χχὶϑ 9) :---ἃ}} [ἢ15 
δυϊ τεῆδοῖβ της (Ὠουρῃῖϊ οχρτγαϑϑεὰ ἴῃ 
Ἰοῖῃ ν. 2323, “τῃαῖϊ 411 αν πορουγ ἴῃ 6 
50;, ἜΥΘῺ 8ἃ5 ΠΥ Ποηουγ ἴπ6 Ἐδίμοτ." 

Ιῃ τ[ἢ6 Εουτίῃ Οοβροὶ, σοά τενεαδὶθᾶ 
πη (τιβὲ 15 2772, Ζίρλι, ἔονυε (ε.5. ΠΤ ομη 
., 4, 5,9; Χχν. 9), 1Ιο; χυὶ 2, 26; εξ 
]ομῃ ἱν. 8, 16),---αὐϑίσταςξ τε ΜΒΙΟὮ 
Ἔχρτεβ5 ἰῃ6 ἴἢτοε σμαγδοίοσιϑες του ρ 5 
οἵ δὲ. Ϊοῆῃ. [Ι͂ἡ (ἢἣς Αροοσδίγρβο, αοά 
Ι5 Ηθ ταὶ ὠνείΐδ ἴοσ ὄνοὸσ δηά δνεσ,; 
οἰ. ἵν. 9; Χ, 6; χν. 7; οὗ νι. 2:- 
Οοά 15 Ζήράξ, (ἢ. χχὶ. 23; ΧΧΙΙ, αὶ; οἴ 
εἴ, ἵν. 2 :- 116 τ[ῃ6 νοχάς οἵ οἢ, 1. καὶ ; 
1.. 9, τεῆεςί 4}1} [δὶ τῆς Ἐουσπῃ Οοβϑρεὶ 

᾿ δα [Π6 Τ]οάπησδη ἘΡΊ51165 ἀθοίασα ἃ5 ἴο 
ἴᾷξς Ὀινηῆς Ζονε. (8εε δῦονε ἴῃ οὔ- 
)εσὔοῃ υτροὰ Ὀγ Πιοηγδὶυ5 οὗ ΑἸαχδηστίδ, 
(...), Ρ. 441). ᾿ 
1 στὸ σορασα Κσν. ν. 9 ὑπ ΤῸ. πα 

ΧΥΙΪ. 4, αὶ (οῦξεσνε καὶ νῦν,---“ Αηα πον; 
ἢ, Φ.,) "ΝΥ νοτκ Ὀδίηρς δοσοιρ] 564), γα 
δῖ οῇς6 ρεσζοεῖνα ἴ[μαΐ [ἢ6 ΑΡοσΑῖγρβ6 δηὰ 
ἴῃ6 (σοβραὶ φγϑβοπὶ ἴ[ῃ6 ἀδαίῃ οἵ (ἢτδὶ 
ἄτῃ ἴῃ6 54πὶ6 ροϊῃΐ οὗ νίαν. [Ι͂πἢ Εεδν. 
ΧΙ ΣΙ, 6 τοδά ἰμδὲ ἤθη ΓΟ τσ 5 Κίηρ- 
ἀοπὶ τγᾶβ ἰουπάεδά, ἴῃ6 Ὀτάροῃ νὰ5 5ι- 
ἀυπεδά ἀπά ἢϊ5 ρονγεσ Ὀσόκϑ :--ἰἢ]15 15 α͵50 
ἴῃς. ἀοοϊπης οὗ Τομπ χὶϊ. 31; χὶν. 30; 
1 ΙΘδη 1}, 8. ΕΟ γδῖ βρεᾶκβ οἵ σοά δ5 
“ΜΥ ἘἙδιμοσ" (Τόομ 11. 16; χὶν. 2), 85 
“ΜΥ Οοά᾽ (Τοῇῃ χχ. 17) ---δηρὰ 50 
αἶθο ἰὴ ΒΥ. 11. 27; 111. 2, 5, 12, 21 (ἢ 
Ἀεν. χῖν. τ, ἀοὰ ἰ5 οδ᾽εὰ ““Ηἰς [1δ6 
1μΔτ}᾽5] Ἐδίμοσ ἢ. [Ι͂ὰ 7οδῃ νἱ. σι; 
ὙΠ], 12 ; χ, 7.11, Ηἶδ υ865 ἴ[δ6 δι ρηδας 
“1 ὅτὴ ;" ---αηὰ 50 ἴοο ἴῃ Εδν. 1, 8, 17; 
ἱ. 223; ΧΧΙ, 6. χχὶϊ. 13, τ6. (ΟΙΏραΓα 
ἃ5ο {πε ἑοππηυΐα “1 511}} ρῖνε᾽ [“΄ νναΐεσ," 
“Ὀχθδά]," ἴῃ 7όμῃ ἷν. 14; νἱ. 51, ἃ5 ἴῃ 
Ἐδν, 1). 7, 17; ΧΧΙ. 6. Α5 ἃ ββερῃεοσγὰ 
Ης Μεας Ἡϊς Βοςκ, ζαάς ἴπετα, δῃὰ 
ἴπεγ ,μῶζιν Ηϊτα, Ἐδν. νι, 17; χίν. 4: 
ἴ}15 Ἰτηαρ οσοῦχβ ἴῃ οἢη χ. ΏΟσΘ ἰἰ 15 
ιαπϑίοστηθαὰ ἴηἴο ἃ σοϊῃρίεῖα ράσαθοὶὶςο 
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ἀϊβοουγβα,--οὗ Το χχὶ. τ6. Ἐᾷΐδ 1εδὰςᾳ 
ἴο “ἴῃς ἰουπίαϊη οὗ ἴῃ6 ναῖεσ οὗ 16,» 
Ἐδν. νἱῖ. 17; ΧΧΙ. 6: ΧχΙ!. χ7;---οὗ τῆ] 
τπουρὶ ] ἢ 7 ΟὯἢ ἱν. 1ο, 14; νἱ]. 27. Α58 
Βπάερτοοτῃ Ηδ χεροῖν ἴῃς (μυχοῦ 89 
ΗΙ5 ΒΠάς, Ἐσδν. ΧΙΧ. 7; ΧχΙ. 2, 9:-οἴ 
ΤῸ} 111. 29. ΟΟμραᾶτα ἴῃ ἴἰκ6 ΤΏΔΏΠΘΓ 
Ἐδν. 1. 7, 1 Τοἢ πη χῖχ, 37;--- ον. "1. 7, 
ΜῈ 1 ΤΟ ν. 11;- -ἶσν. 11. τὰ, ἢ 
Το χὶ. 26 ;- δν. 1}. 7, ἢ ΤΠ χ. 9; 
--δν. 11... 20, 1 ὰ 7ομη χῖν. 22 ; Χν]]. 
21--ώ26 ;--σν. ΧχΙ, 23, 24, ἢ ΤΟἢα 
1, 12 ;--- ον. χὶν. 4, ἢ ΠΤ οἤη ΧΗΣ, 46. 

ΟΠ τβὲ 15 ρἰδοθά 1 ἴῃ 6 βᾶ1γ6 σϑὴκ ψΠῈ 
Οοὰ ἰη εν. νἱ. 16 ; ΧΙ, το; Χίν. 4; ΧΧχί. 
22 ;--ἀηᾶ 950 Ηδ ἰ5 ρἰαςβδά ἴῃ Τοῆῃ ν. 
17--2ό ; ΝἹ11. 10; Χ. 15; ΧΥΠ τ; σ [μη 
11. 22. ΤΏδ ἀοχοίορ!οβ 'ὰ Ἐδν. ν. 12; 
ΥἹΙ. 1Ο ; Χὶ, 15, ὙΏΘΙΟ [ἢ6 5416 Ἔχργοο- 
ΒΙΊΟἢ5 ΔΙῸ ΔΡΡΪΙΙοα ἴο ΟΠ τϑῖ δηὰ ἴο σού, 
ΤΏΘΤΕΙΥ τοῆδοϊ συ ςἢ ἰοχίβ 5 Γ οἣῃ νἹ}]. τό ; 
χν. 23; ΧΥ]. 3; ΧΥ]Ἰ. 2:1 ΤΟΠῊ 1. 2 ;1}. 22; 
2 Τοῇῃ 3, 9. ϑςἢ Ράβθαροδ, ᾿ηἀ θεά, ἃ5 
δν. χχ. 6: χΧχὶ 1, 3, ἅἋ1:6 ἰουπηἀδῆ οἡ 
1η6 ρτθαῖ ὑῬΠΠΟΙΡΙ6 δηπουηςθα 1 [οἤπ 
χ. 20, “1 δηῃά τῇς ΒδίΠΟΥ ἀτὰ οπμα᾽" (ςοἔ 
χὶν. 9). Α5 Οοα 5 ψουβῃρρεα ἴῃ Εδν. 
ἶν. 8-11, 5015 ΟΠ βῖ τὰ Εδν. ν. 12, 13:-- 
Αηροὶς δῃὰ τῇϑ “ΠομοῦΣ ἴῃς ϑοὴ ὄνθη 
ἃ5 [ΠΟΥ ΠΟΠΟῸΣ ἴπΠ6 ΕΔΙΠοΓ," ΤΠ ν. 23. 

Αοἰβ οὗ [6 ξαπι6 Κἰηα ἃγὰ δϑουθοά ἴο 
Οοά δῃά ἴο (ῆπβι, ὙὍΤῃὲ “ βεπάϊηρ" οὗ 
τὴ6 ΑἸρΡῸΙ ““1ἴο 5ῃ0. υπίο Ηἰἴ5 βεσνδῃηΐβ 
[πΠ6 τϊηρ8 ὙΠΟ τηῦβί 5ΠΟΓΕΥ σομλδ 
ἴο Ρ855," --πδὴ δεῖ δϑδοραα ἰο σοά ἴπ 
Ἐδν. ΧΧΙ, 6, δπά δϑουιρεὰ ἴο (ῇῃστϑὶ 
ἴῃ Εδν. 1. Σ; ΧΧΙΙ. 16,--σοιτοϑροπαᾶβ ἴο 
1ηὴ6 ““βϑηδϊηρ" [τἢ6 (Οοτμρίζουῖεσ ὉΥ [δ6 
ἘΔΙΠΟΣ ἴῃ ΤΟ χὶν. 26, δηά ὮὉγ Οηπϑὶ 
ἴῃ Ϊομη χν. 26. Τί Ῥοῖΐῃ οά δῃὰ (μπεὶ 
816 [η6 ᾿ρῶϊ οὗ τὴ6 Ἡδάνεην ΟΥ̓ ἴῃ 
Ἐδν. χχὶ. 22; χχὶὶ 5, ἴῃ6 Ῥσχδβϑθῃσα οὗ 
Ὀοῖὴῃ 15 ἴπε σϑοορθηβε οὗ ἴδε ἰδ] 
ἴῃ Τομη χὶν. 18, 23, δῃὰ (πεῖς ρσγοϊεοοῃ 
ἴῃ []οἤ χ. 28, 20. 

Τ Ομπβὶ 15 “Ὴδςξ ψῃ] ἢ βεασοῃοίὴ [ἴῃ 6 
ΤΟΙ 5 δηά ποασίς τῇ Βδν. 1]. 22, ψ σεδά 
ἴο [ἢὴ6 54π6 οῇξοϊ ἴὴ ΤΟ 1ϊ. 24, 25: 
---οἴ 7οδη νὶ. 61, 70. 

Ιῃ Ῥοῖὰ ἴῃ6 Εουτί (σοβρεὶ δηᾶ (ἢ8 
Ἀροσδίγρβα ἴῃ6 “ὙδΌοτηδο]ε ἢ οὗ σοά, 
ΟΥ οὗ Οδτῖβὶ 15 ΨΙ (ΟΥ ΔΠ10Πρ) τηδη, 
Τοδῃ 1. 14; Ἀδν. νἱῖ. 15; ΧΧῚ. 23 :-οῖη 
[Π6 ἴοστηοσ Ηδ 5ρεᾶκϑ5 οἵ Ηἰ5 ον ὕπο 
τῆς ἄρυτα οὗ ἃ ϑδῃοίυδιΥ (ναός), ΓΟ] 1. 
19; ἴῃ (ἣς Ἰαἴϊες Ηδ ἰ5 Ηἰϊπιβοὶῇ τὰ 6 

ΕΕΩ2 



452 
ΘΑΏΟΙΓΌΠΑΙΥ οὗ ἴη6 ΝΟΥ ΤΘγυβα]ο, Εδν. 
ΧΧΙ, 22. 

ΤὨἼδ τοίδσθῃηοθϑβ ἴο ἴῃ6 ἘΘΘΌΣΤ ΟΣ 1 
Ἐδν. 1. 17, χϑ ; 11. 8, ἀγα ρδᾶζα]16] ἴο ἴῇοβα 
Ἴ ΤΟ 11. 19; Χ. 17, 18 :--- οοίρδζα, 
ἴοο, Κδν. 1, 18, γοτα ΟὨπϑὶ 45 “τὴς 
Κογβ οἵ ἀθδίῃ δηά οὗ δε]}," στ Το 
ν. 21; νἱ. 29; ΧΙ. 25;-- Ἐδν, 1. αὶ (“τῆς 
Ἦχϑοιὶ θοσὴ οἵ ἴῃ6 ἀ644 5), τῇ ΠΟ χὶν. 
Ι9; Χχ. 17 ᾿Ξ ον. ΧΙ. συ, (ἃ “Μη 
ΟΒΙὰ Υηο . .. νὰ σδυρῆϊ ἃρ πυηΐο 
σοα ἢ), νὰ 7ο μη νι]. 33; ΧΙ, 2; ΧΥ]. 
16. ἴη Ἐδν. 1. 18, (ἢγιϑί 15 “τῆς 1ἱνησ 
Οηο;,"---ΗὭςο ““τΠαΐζ 15 αἰϊνα ἴοσ δνθυτήοσο :" 
1π ]οῇη χὶν. ὅ, το, Ηθ Ὥδιηθβ ΗΠ] βοΙΓ 
“(ἢ6 Υαγ, 6 Ττυῖῃ, δηὰ ἴὰ6 1416 ." 
δηὰ ἀθοίασοα “ Βδϑοδιιδε 1 ᾿ἷνε, γε 5}4}] 
Ἰῖνα 4ἰ5ο.᾿ 

Ϊη ἤπο,---ἰ6 ἀοοίπδ οὗ (ἢ 6 ““βυῦοτ- 
ἀϊηδίίου " οὗ [π6 ϑοῃ, Ἔχργεϑβθά ἴῃ Εδν. 
1.ΟᾷΣ, 15 ἴῃς χοβθοϊίοη οὗ ν παῖ 15 ἰδυρῃῖ 
ἴῃ ΤοὯ ν. 19, 26: χ' 29 ; χὶν. 28. 

Τῆς Οοερεῖὶ, ἴῃ 5ῃοτζί, ρσεϑδθηΐβ (Ὁ σιβῖ, 
1ῃ Ηἰϑς 5ἴαίς οὗ ΒΔ οη, Ὧἃ5 ἴῃς οὐ]δθςῖ 
οὗ ἰδ : τ1π6 Αροσδῖγρϑθα σονθαὶς Η]πὶ 
ἴῃ Ηἰϑ5 ϑἰαίε οἵ ΟἸοσυ, ἃ5 ἃ Κίηρ σδιτυην 
ουἱ [Π6 5Βοῆεπλα οὗ τεἀειηρίίοη, δηα 6χο- 
οὐὔηρ Ἰπάρηηθηῖ. Ἐδοὴ ΒοΟΙ 15 τῆ6 
σοτῃρ επλεηΐ οὗ (6 οἴποσ ; δηά Ὀοίῃ, ὉΥ͂ 
{ΠΕ ῚῚ ἀπίοη, τᾶ ὉΡ οὴς ρΡεγεοϊ ψνΠΟΪσ6. 
Τῆς Ἐνδηροῖϑε ἰοοκβ ἴο ἴῃ ραϑβῖ ; δηὰ 
ὈπΠὴρδ ἴο ἡρῃϊ ἴ(ἤο56 ἰδαΐυγος οὐ [6 [16 
οἵ (μῃηβὲ ψῃϊςῇ 56 Τοσίῃ τῃ6 ρίοτγ οἵ ἴῃς 
γοτὰ τιδάς δῇ :--ἰς ΤΟΙ οὗ [6 
ΑΡοσάῖγρβα βἰπα165 ἢ [Π6 βατὴς σαγὰ 
ἴπ6 {υἴυχο ; δηά υηΐο] 5 [6 ῥσόρτεββ οὗ 
1ῃ6 Κιησάοπι οἵ οά. 

(ὁ) Πα ἀοείπης οἔΠ6 Ηοῖὶγ ϑρι πη :- 
ΤῊ δε γεομαίν οἵ τὴ6 Ηοὶγ Ομοβί ἰ5 

δὴ δαιηϊτεὰ ἀοοσίπηθ οὗ ἴῃς Ἐουγίῃ 
(ὐοϑρεὶ ; 50 Ἃἷ5ο ἴὴ ἴπ6 Αροοδῖίγρβο, ἴῃ 6 
Πλῖν!ὴς ΘΡΙΣΙ 15 ἃ ἀϊξίιηοι Ῥοβοι :--(1) 
Ἣδς δρρεαῖβ, ἴὩ ἴῃ6 δηΐσα ἔμ] 655 οὗ 
Η:ς5 Ὀεΐηρ, αἀἰδίιποῖ Ὀοΐὰ ἴτοπιη αοά [ἢς 
Ἑαίῆοσ δηὰ ἴτοτπῃ ΟὨσϑῖ, ϑυπθο Δ }}} 
Ταργοϑθηϊδα 45 “ἴῃς αν ϑριπῖς ὙΠΟἢ 
τ Ὀεοίοσα ἴπ6 ττοης,᾽ Ἐν. 1. 4; ἐν. αὶ 
(εἶ. Τομη χν. 26); δῃᾷ Ἃἢ6ῃ 8ἃ5 “ἴδ6 
ϑανθὴ ϑριτῖς οὐ σοὰ ᾽ ψῃιοὰ (ἢπΚβὶ 
“ ἤδη," Ἐδν. 11. τ; ν. 6. [Ιῃ ἴδε ἰαδϑὶ 
οὗ ἴμδ56 ραβϑᾶρεθ ὰ ΤΩΊΔΥ͂ ἀἸβοοῦ Δ 
ΔΏΔΙΟΡΥ ἴο [6 οἰδίειηθηΐ οἵ Τοῇπ 11}. 34, 
πα 106 ϑρΡΙΠὶ 15. ρίνεῃ “ψτοιυΐ τηθᾶ- 
βυτο" ἴο (Ο(Ππηβι,- τὰ Ϊη655 ἀϊδιϊποῖ 
τοῖὰ {παῖ οἴδὴν μι ἴἰο τδη, 85 ἴῃ6 
Δῦβϑθηςβ οὗ [ῃ6 σγήζε ἰὼ Ομ Χχ. 22, οἵ 

ἹΝΤΕΑΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

1156}, ᾿μάϊοδίθβ. (2) “ Τῆς ϑριὶπι" 80- 
ῬθΑτβ δυο] ἴον ἴῃ Ἀν. 11. 7 (αμλὰ (ἢ εἰς 
ῬΑΤΑ 16] Ρ]Δ4665) ; Χὶν. 13: ΧΧΙΙ, 17. [ὰ 
(ἢ15 56η56 “ἴδ6 (οτσηίοσίεσ " τ[οδοῦ68 δηὰ 
τους ἴΠ6 Π15010Ρ165 (Το χὶν. 26); 
Δα θη Ηδ σοπλ65, Μ0|1} [ΘΕ οὗ [659 
(Ἰοῦπ χν. 26). (οπῖρᾶσε, ἴοο, σ [οδῃ 
ἵν. 1, ὙΠ τὴς τοίεγεμοθϑ ἴο “ τῆ δρίπὶ 
οὗ ῬΡτορῆθου ἴῃ" Ἀδν. χίχ' το ; διὰ “ἴδε 
ΒριΠΠ15 οὗ [ῃ6 ὑσορῃεῖβ ἴῃ" Εδν. χχί! ὁ 

(ῶὼ ὙΤὨα ΜιΙηισῸΥ οὗ Αῃρεῖς-- -οὔ τ διὸ 
[ῆ6 ΑΡοοσδίγρδα ἴστοτα Ῥεριηηίηρ ἴο οπὰ 
[65[18.65---ἰθ ἰαυρῃς Ὁ ΟἩσιϑὲ ἴῃ ΤΟδη 1. 
δι ; 15 σοῃίοββθα Ὦγ ἴῃ6 Ρθορὶβ, [δὴ χιὶ, 
20; 15 Τορτεβδοηϊθα 85 ἃ τηδίϊοσ οἵ ζδοί, 
Το χχ. 12, 13. 

4ὴ Τῆς Ομπβίδη [πὸ :- 
Αἰ ΤὨς ἴοσταυϊα, “ἴο Κααρ ἴδε οὐπν 

ταδηἀπλθηῖβ " οὐ Οοά οΥ οὗ (Πἢπρῖ, 50 
σΟὨΕΙΠ ΔΙ οαρ ογεᾶ ὈΥ ἰῃς Αροβῖε, 
15 ΨΔΙΙΟΌΒΙΥ ΘΧΡΙΟΘΒΕα (τηρεῖν τὰ γε 
γραμμ., τὰ ἔργα, τὸν λόγον, τὰς ἐντολᾶς, 
τὰ ἱμάτια, δτο.)} ἴὰ Εδν. 1. 2; 1. 26; ἢ, 
8; ΧΙ! 17; ΧΥΪ 1ς ;-ττθα νοῦ 15 υϑεὰ 
ΔΌΞΟΙΟΟΪΥ ἴῃ Οὗ. 11]. 4, Ὀαΐ 4Ἰνγαγβ 1ὰ 
[Π15 ΤΌΣΑ] 5656. δύ ἴῃς δχοερῦοῃ 
οὗ Τοἢῃ 11. 1ο, 115 5 αἰ νγᾶγϑ ἴῃ 56η9ὲ 
οἵ τηρεῖν (24 [ἰπ|65) 'ἰπ ἴῃς Εουπὴ 
Οοβρεὶ, δηὰ ἴῃ ἴῃς ἢτϑὶ Ἐρίβιὶς οἵ 51 
Ϊ]οβῃ. (2) δε τεδὰ ἰῇ Ἐπδν. χχὶ. 27: 
ΧΧΙΪ, τς οὗ διπὶ ἴῃδῖ “ ἀοείῃ (ποιῶν) ἃ 
.ιε ; "πὶ ]ομῃ ἰΝ. 21; σ« Τοδὰ ἃ 6 οἱ 
μὰ ἰδαὶς “ἀοοῖῆ (6 πῇ." (3) [ἢ 
Ἐσδν. 1, 9 (οἴ, οἰ. 111. 10), οὗ “τὴς Ρᾶ- 
[ἰδῆς δὶς ἢ 15. ἴῃ 6585" Κ(ὑπομονή);-- 
ΜΠ ἢ τ ἢ οὗ τ[ῃ6 “ δριάϊηρ " (μευ) ιὰ 
Ηϊΐηι, Το χν. 4:11 Ϊοῃῃ 1]. 6 ; 2 [οδῃ 9 
(4) {τῆς “Ῥεϊονεά᾽" τὲ σοτηγηδηαδα “ἴὸ 
Ῥζονδ (δοκιμάζειν) ἴδε Ξρ᾿Πῖ5,᾽ ἴῃ τ ]ολη 
ἷν. 1,-πτῃῆὸ ΟΒυτοῦ οὗ Ερμοϑβυϑβ 15 οὐπν- 
τηθηάεὰ (Εεν. 11, 2) ἔοσ μανίην “ αἱεὰ ἢ 
(πειράζειν) “τῇδ ΜΏΙΟΙ ο8}} ἘΠπετβεῖνὲ5 
ΑΡοβιὶεβ. (5) ΤμῈ 56 οὗ ἴδε νεαῦ 
ἀρνεῖσθαι, “ἴῇου ἀϊάξε ποῖ ἀεΩΥ ΠΥ 
[Α1{Π||" ΟΥ ἸὯΥ παῖηθ," Εδν. 11. 2; }}. 
8, 5 ΘΩΠΓΟΙΥ Ράγα]]εὶ ἰο ἰϊϑ α56 ἴῃ ]οὨη 
ΧΥΣΙ, 25--27; 1 [ὉΠ ἢ, 22,23. (6) Αμά 
80 ἰ5 ἴ[ὴ6 τηδηῦοῃ οὗ [6 {τίαἱβ οἵ [δέ 
[αἰ], ον. 11. τὸ ; 1}. το, ἴο δυσὶ Ρᾶ5- 
ΒΑρ65 8ἃ5 [οῇπ χύ. 18--21Ὶ ; ΧΥΪ, 1-4; 1 
]οῃ 1}. 13. Οοπηρᾶγε α'5ο Ἐδν. 11}. 11, 
ΜῈ 2 ]Ἰοὴὰ 8 ;--Εἰἀν. 1, 9, 19, πιῖδ 
ΤἸοΐῃ χν. 2, Κ ;"-- θν. νὴ}. 14; ΧΧΙϊ, 11 
14, ἡ σ Τομη 1. 4. (7) “Τὸ μαἱκ᾽ 
(περιπατεῖν) 5 υϑεὰ ἴο ἀεποῖς προτὶ 
δοϊίΐοῃ ἰῃ Εδν, 1}. 4; χνὶ, 15; Χχὶ. 24; 
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Ἰοῆῃ ν11}. 12.; χὶι. 25.; δηᾷά ἴδῃ {ἰτπὴ65 ἴῃ 
τῇς ἴἤγεα ΕἸ 51165,---Θ, γ. ὡ ]ομῃ 1. 6; 
2 Το 4; 4 ]οῇη 4. (8) ΤῈ νεγὺϑ 
διψᾶν, πεινᾶν Α΄6 564 το ἀδηοία ἴἢ6 ῥτο- 
[ουῃάὰ στανίησε οὗ [ῃ6 50υ}]}---ηάᾶ ἴῃ [15 
56η56 ΟὨ]Υ----ἰη Εδν. ΥἹΙ. 16 ; χχί. 6 ; ΧΧΙΙ, 
11; ]ΟΒὴ ἱν. 13, 14, 15; νἱὶ. 25; νἹὶ. 
37; χίχ. 28. (9) [πὰ ἄπο, (π6 {1} οοη- 
σερῦοη οὗ τ[ἢ6 (ἢγιβίίδη 116 15 βυτητηδά 
ᾧ Ὁγ 51, Ἰοδη ἴῃ ἴῃς τπουρὰϊ οὗ “ ονοῖ- 
ΠΟΙ ηρ ἴῃ6 του]. [π᾿ ΘΧΡτΘβϑιης [ἢ]5 
ἰουρης της νοσὺ νικᾶν 15 δε ἴο ἀδηοῖε 
ἴπ6 ᾿πυ τ Ρ ἢ ΟΥ̓ΘΥ 6Υ]}], ποῖ ΟὨΪΥ αὐϑ5ο- 
[αἰεὶ γ,--ταϑ τῃσουρδουΐ [6 ϑδνεη ἘΡΙ5- 
165, αν. 11. πἷ., ταῖς 4150 σι δη 
οὐγε: σοταρασα δϑρθοῖα! ν Βδν. ΧΙ], 
1; ΧΙ, 7; ]οῇ χνὶ]. 322; 1 Ϊ]οῃη 
1, 13, 14; ν. 4. 8566 ἴῃς ποίβ οἡ (ἢ. 
1, 7. 
Τὸ δα οχοϊυάοά ἴτοτὶ οἴογηδὶ [6 ἰ5 

ΤΟρΓΟοοπἰΘα ἴῃ Ἐδν. 11. 1Ι; ΧΧ. 14 ; ΧΧΙ. 
8, 85 “1ὴ6 Ξϑοοπά ἄδδίῃ : δηάὰ (15 5816 
ἢσυταῦνο 56ῆ56 οἵ ““ ἀφαιἢ " 15 ουηά, ἴῃ 
ἴ6 Νενν Τϑῖ,, ΟἿΪΥ ἴῃ ΙοὨῃ χὶ. 25, 26; 
1 Ἰοῆῇῃ ν. τό, 1ῦ :-τοῦ τς ἰᾶ464 οὗ 
βρ᾿Πίυ4] ἀδαῖῃ, οὗ Τοῆηῃ ν. 24, ἵ Ϊομη 
". 14. Αηά ἤμπα]γ, ἴδ Ἰυάρτησης οὗ 
Ἴδῃ “δοοοζάϊηρ ἴο [Π6ὶσ ΟΣ 5" 15 6χ- 
ῬΓΟΘΒΘΩ͂ Κα ἴῃ Εδν. Χχ. 12, 13, δπὰ 
)οῃη ν. 29 (εξ, Ἀοχα. 1ϊ. 6). 

(ε) ἘΞεμαίοϊορυ -:- 
Τῆς ἀοεοῖπης οὗ ἴῃς Αροσαῖγρϑα ὑτο- 

ΡΟΠΥ 50-(4]164, 45 τενβαὶϊηρ ἴῃς ϑεοοηά 
Αὐάνεηϊ οὗ (ῃπβῖ,---Ηἰ5 “ (οταίηρ," Ηἰ5 
“Ῥτεβθηςο," [ἂς “ Ῥαγιβὶα" (1 7 μη 1ἱ. 
28; οἴ Μαῖϊ. χχὶν. 27, 327, 39),--δηά 
ἜΞΡΘΟΪΔΪΥ τῃ6 διΐαγα Ῥαγίδοϊιοι οὗ {Π6 
Κιπράοῃ οὗ (οά, ας. Ὀδθῃ [ἰοτηεά 
“ Ἐξοβαίοίορυ " (5ε6 1Τἴϊοκο, Δ ὡ, 5. 23). 
ΤΗΙ5, [η6 Ἰεδάϊηρσ ἴπθὴθ οὗ ἴπε Βοοῖ, 
ἰδ ὑτουρῃϊ Τουυναγὰ δχδοῖν ἴτε (6 
5ΔΠ|6 "6727 ἃ5 15. ἴῃ6 ᾿εδάϊηρ {Πετὴς 
οἱ ἴδ. Εουτίῃ αοβρεὶ. Ἐτοῖὰ ἴῃ6 νϑτῪ 
ἢτϑί, ἴῃ οἷ. 111. 12, 6 τηϑεὶ “ἴῃς Νεν 
[επιρα]θηχ᾽ οὗ εἢ. χχὶ. ;---αἰγεδάγ ἴῃ Ἂοἢ. 
χὶ, 7, γ τηϑοὶ "ἴῃ Βοαβί " οἵ Ἷοἷ. Χιν, 
50 ἴῃ ἴῃς (οβροὶ αἷϑο :---ίσοπι ἴῃς ου- 
5εῖ (Ἰοῇῃ ἰ. 29, σι ; νἱ]. 71), [ῃ 6 ϑανϊουτβ 
ἀδαίῃ δηα Ὀεῖσγαγαὶ, δια γοϑυσγθοοι ἀπά 
δἰΟΙΥ ἂῖὲὸ ρἰδοε ἰῇ ἴμ6 ἰοσερτοιυπά ; 
ΠΠ16 τὴς 1,οτά᾽ 5 ἔυΐατα τοῖυτῃ ἴο υάρθ 
Δηὰ ἴο Γθσοτρῃ 56 5 Χοίεγθα ἴο ἴῃ ἴῃ 6 
(οϑρεὶ δπὰ {πὸ ΕΡρ 565 ἴὴ βοῦς ἃ τηδη- 
ὯΙ ἃ9 ἴο ΤΟΟΔ]] ἴῃ6 νϑγῖοιιϑ δϑρθοίβ 
οἱ Αροςαϊγρίῖς Ἐδβομδίοϊορυ,--Ἰ οἴα ν. 

28, 29; ΥἹἱ, 39, 40, 44, 54; ΧΙ. 24; ΧΙ, 
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48; 1 ΤΟΏΠ 11, 18, 28; ἵν. 2, 17; 2 
7οδ γ. Τῇο ΕἸγβρὶ Αὐἀνϑηῖ οὗ (ηγσιϑβῖ 
ἴῃ ἴῃς ϑρισπι 15, Ἰπαθοά, (ἢ6 ρτοαῖ θα 
οὗ ἴῃῇς Ἐουπ Οοθρεὶ; θιυῖ 5811 Η!δς 
Ῥοδυβοηδὶ τείασῃ 15 ἴ[η6 οὨϊοῖ τπουρῆς ἢ 
ὙΠΟ Ηδ σοηγίοτία ἴῃς αἸ561Ρ]65---566 
Τομη χὶν. 2. ἴΙ͂ῃ 7οῇῃ ν. 28, 29, πΊΟτο- 
ΟΥ̓ΘΥ, ἴῃ6 ΟΟϑρΡ6] ροϊηϊβ ἴο Ηἰ5 νἹβι 0 ]6 
τοί ; Δηα οἡ [15 δι Ὀ)θοῖ, ἃ5 Πα Πάγά εἰ 
οὔϑοινθϑ, Ἧὸ τῇδ ΠΟΙ ΠΟΙ ΘΡΙΠί.411ΖῈ 
(ῃ6 οϑρεὶ, οΥ τηδίθσι] ϊζα ἴῃς Βδνεϊα- 
ἴοη. [ἢ ἴῃ6 οβρεὶ [Π6 ΟΥΑΙΏΔΤΥ [ογτῺ5 
οὗ ἰδηρυᾶρε ἃ υδϑεὰ ἴο Ἔχρῖθθ5 1ῃ6 
(πουρδξ; τη ἴῃς Ἐδνοϊδιίοη 4]1 15 σου- 
νεγβὰ ὈΥ ἤρυτοβ. [Ι͂ἢ [π6 ἰοστηθσ, ἴῃ 6 
βίαῃάροιηῖΐ 15 [ἢ6 ῥσόβθηςσα οὗ [ἢς ϑριπί; 
ἴῃ ἴῃς Ἰαζίοτ, ἴη6 155165 οὗ Ὠϊδίοσγ. Τῆε 
ΑΡοσδίγρβθ, αἴ οδοὴ ἰηϑίδηΐϊ, τε. 8115 δηὰ 
τοῆδοϊβ τ1π6 ρσορῃείς ἰδηριᾶρε οὗ [Π6 
ΟΙά Τεβῖ.; ψΏ16 1 αἰθὸ βῦτηβ ὑρ 186 
Ἐομαΐϊοϊοου οὗ ἴὰῈὸ Νεν. {Τδι5, [ἢ 6 
[δοδηρ οὗ δῖ, Ῥαυ] α5 ἴο τῇς “ Ῥαχιϑῖα ἢ 
(1: Οοζ. χν. 23; 1 Τἢ655. ἵν. 15; οὗ Ἐδν. 
ΧΧΙΙ. 20),-Ἂά “(6 1546] οὔ σοά᾽" 
(( 4]. νι. τό ; εἶ Ἐδν, ν]!. 4),-- )ηά τῃ6 
“ὁ Τα ιβαίθηὶ ΜΏΙΟΝ 15 ἂῦονε" (Ὁ). 
ἵν. 26: οἷ Ἐδν. χχὶ. 2),---ἰβ τερϑαϊθά 
ἴῃ ἴῃ 6 ϑγυγθο σι οὗ [ἢ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56. 
ἘΞΟΠαϊΟΙΟΡῪ 15, ΟΥ̓ 115 ΝΕΙῪ 1άδα, ἴῃ6 
ὨΙΒΙΟΤΥ οὗ ἴ[ῃ6 διυτο,---ῥἰῃς ὨΙΒίΟΥΥ οἵ 
(6 ῬυΠάηρ ὑρ οὗ ἴδε Κιησάοτῃ οὗ 
Ὁ γιδῖ, οὐ ἴῆ6 στυϊῃ5 οὗ ἴὴ6 Κιμράοπῃι 
οὗ ϑαΐδῃη. ἷῃ ἃ νοσζά, ἴῃ6 Ὠιβίοσυ οἵ 
ΟΠ ϑθδη ὨΟΡΘ 15 τε -εοῃοσά, [Ὠτουρῃουΐ 
[Π6 ἄρθ5, 1ῇ ἴῃ6 σδηῖσαὶ τπουρῃΐ οἵ 
[ἢ6 ΑΡοσαΪγρβε --- Τὴ Τιοσὰ 15 οἵ 
Βαηά," 

(2) Ῥειμομοίοργ--- 
Ϊῃ τὰς Κιηάτεα ἰεχίς οὗ ἴῃ. Αροοσδ- 

Ἰγρ56, οἢ. χι. 9 δηά (ἢ. χχ. 2, [86 οὨϊοῦ 
(Ε|6ς οὔ τ 6 5ριπὶ οὗ 6ν}} ασα δοουτσηυ]δίεβα : 
--ξἰηἀοοά, [ῃ6 ὀρ Ποῖ5, Π6ν}} (διάβολος, 
δεν. 11. το ; Τ]οἤη γ1]. 44; α οὔ 1]. δ, 
δηὰ ϑαίδῃ (Ξατᾶν), Εδν. 11. οἱ; Τ᾿ οὔ ΧΙ. 
27), ΔΘ ΠΟΤ ΠΊΟη ἴο 81] 51. Τ Ομ 5 ψτιΠηρ5. 
ΤὯδ σειῃαγκαῦα ἀδϑισηδῦοη οὗ ἴῃ6 δν} 
οὔς 845, “ἴῃεὰ Ῥηῆηος οὗ 1τῃϊ5 ψουἹα " 
(ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτον, 7 ΧΙ]: 
21; χὶν, 20; ΧΡ]. 11), 15 ταβϑοϊθά ἴῃ 
[ἢ6 πἰαϊοιηθηῖβ (ῃαῖ ϑαΐδῃ ἅμα ἢΪ15 
ἃρθηῖβ “ἀξδοοῖνα ἴῃ6 ΨῃοΪα ψου]ά " 
(εν. χίϊ ο; χίϊ, 14; χίχ. 20; ΧΧ. 
4, 8, 10) ;--ἴῃαϊ “4 ἴῇσοῃβ" 15 ρίνθῃ 

. 1, “᾽ν λε Αμίλον ο7 186 δομνγίά Οοερεί,, 
ΟἸΙαυκ᾽ 5 τ. ρ. 273. 
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ἢ (εν. 1... 13) -πῃας τθ6 Ῥταροι 
δα “βδανθὴ ἀϊδάθῃ " (Εσδν. χὶ]. 2);- 
πα 15 ἀροηΐ, ἴῃς Βοαβῖ, θθαῖβ “ἴδῃ 
ἀϊδάοιας" (δεν. χὶλ. 1), δῃά σεοεῖναβ 
ἴτοτα ἴῃ Ὀγαάροῦ “15 [σομς" (Βδν. 
ΧΗ, 2; οἴ οἷ. χν!. το). [Ι͂ἢ Ὀοῖῃ [ἢ6 
ΑΡοοδῖγρος δαὰ ἴῃς Ἐουπ σοθροὶ τα 
τοδά ἢον ἴῃς οβεοῖς οὗ [Π6 δ᾽] ὑῬΙΠΟΙρ] 6 
ΔΙΘ Δϑοδεα ἴο ϑαίδῃ ῬΘΙΒΟΏΔΙΝ : 6. δ. 
τουτάοσ δηᾶ ἱγιηρ,---δν. 1. 12:1. 9; 
Τοδη νὴ]. 44; τ Τοῇῃ 1}. 21, 22 ; 11}. 12. 
ΙῺ 1 Τοθη 111. το, ἴῃ6 ψιοκοὰ ἂζὲ “τῃ6 
οἰ] άτοη οὗ τ6 ον], ψῆῖ]]6 1 Ἐρν. 
Ἰ, 9 [ΠΕΥ ἂῖθὸ “εξ ϑγῃδροσριια οἵ 
ϑαίδη." (ὐομραῖα Επδν. χΧὶὶ, τὶ ΚΜ] 
1 ΤοΠῃ 11. 13, 14;--- αν. χὶἹ. 7-0, 
ἢ 7ομη ΧΙ. 21; Χν]. 11 (οἕ 4150 
7οδῃ χὶν. 30; χυὶ. 32). 856ε6. Νοῖβ ἃ 
οὐ «ἢ, ΧΙ, 

ΙΝ. Ζ7Ζ4ε Σαηρμαρε αμπα εἰν οἵ τῃ6 
ἈΡοΟΔΪγυΡ56 ---- 

ΤΩΣ οὐ͵]οοῦοηῃ ψὨϊοἢ, ἂἱ 411 {{π|65, 
Βᾶὰ5 ἰοπηδα [ῖῃ6 ῥπηοὶραὶ διριμηθηΐ 
ἀρϑῖηβί ΟἿ Δϑοι δηρ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥρβ6 ἴο 
τῃ6 Αροβίῖίβ 7ομ, τεϑῖβ ὩρΟὴ 115 50 016,--- 
ἃ 51}]16 ψ ΒΟ ἢ οκε δηὰ οἴμοσϑ δῇση ἴο 
Ὀ6 50 ἀϊδίηςϊ ἔτοηὶ ἴμαϊ οὗ ἴδε Ἐουτίῇ 
Οοβρεῖ δηά ἴῃς ]οδημηδαῃ ἘΡΊ51165, 85 ἴο 
σοΟΙΏΡΕΙ ἃ5 ἴο ἰηΐεγ ἃ ἀἰβεσγθηΐ δυΐῃου. 
ΤΠΘ ΡΘΟΌΪΑΥ βίγὶς οὗ ἴῃ6 Αροοδίγρββα 
ἦς ΤΟΟΟρΡΏΙΖΟα Οἱ 811] Παηάᾶξ : 1ἴ ταϑυ]ῖθ 
παΐυγα!ν ἔτοαλ ἴῃς δχοιϊεαὰ σοπαϊοη οὗ 
Ῥτορῃεας δοβίαθυ. ΤηῈ ἀἰϊδποιίοη ἰ5 
ΟἸθαυγ ἀοθηδα Ὀεΐνθοη οὔα ΠΟ 5ρθᾷκβ 
“1η ἴῃς ϑρισι" (ἐν πνεύματι, δν. 1. το; 
ἵν. 2, ἅζο.) δῃὰ οὴς ὙΠΟ 5 5 “ΜῈ 
(ῃ6 υπμάαεογϑίδηιηρ " (τῷ νοῖ, τ (οσ. χίν. 
15), γε Κηον μοΐν δῖ. Ῥαὺὶ] ἀδβοῦθε5 
(Π6 ἰοστηθῦ οἰδίθ ἰῇ 2 (ου. χὶὶ 2--4; δῃὰ 
ἵνα ΟΔὴ ἴταος ἴῃ6 εῇξεοϊ οὗ 1ῃ15 σρὶπίυδ] 
Ἔχ ιδίοη ἰῇ ἴῃς οοηϊταδὶ θεία ἴΠ6 
Ἡϊβίοσίςαὶ δῃὰ ἴῃς ρσγεάϊοῖϊνε ροσοῃβ 
οὗ ἃ Ῥιορῇῃεῖβ υἱΐζεγαηςε :--οῦ [56 ]Δ} 
ΧΧΧΥ,. ; ΧΧΧΥΊΪ, 1 ἴῃ6 τοϑῖ οὗ [6 Βοοκ 
(5866 1.6.6 Ομ “ιῤῥίγαδοη, Ρ. 18ο, ἄζο.). 
Το δχρ δὶ, οἢ “ται μα] ἢ στοιηάς, [15 
ῬὨΘΩΟΙΘΟΩ οὗ ἴῃς ἀνε ϑ Υ οὗ 51}]6 απὰ 
Ἰδηρυασε ῥσγεϑδοηῖϊθα ὈῪ νυ ηρθ οὗ (ἢ6 
ΒΑ ΠῚ6 διιῖῃοσ, νᾶτοι5 ΠΘΟΤ 65 ἤᾶνο ὈΘΘα 
βίασίε ἃ, ϑοηῖε 16}1] υ5 ἴῃαὶῖ δῖ, 7. ῇ 5 
οἷὰ ἂρὲ ἀεργινεαά ἢἰ5 αϊσοη οὗ 115 
ψοπίδα οτος δηά νἱροὺσ; ΜΏ16 ΟἸΏΘΙΒ, 
ὙΠῸ ρῥΐαςα ἴμ6 ἀδΐίθ οὗ ἴῃε Αροοδίυρβα 
Ῥείοσο ἴῃς ἀδΐβς οὗ ἴδε (σοβρεὶ, σοῃϑιάοσ 
(παῖ Ὧ15 σϑϑιἄάθησα δὲ Ερμεοϑιβ αῇεοιοα 
δῃὰ βοϊοηδά ἴῃς ΗΘ Ότγαϊβις ρθε Δ ΠΕ165 

ΙΝΤΕΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

οὗ δὶς ΘΑΣΠΕΙΓ δἰγ]6.} ἩΗδσθηθεῖρ [48 
Ἔνθ ϑβυρρεϑίεαά [ῃδῖ ἴῃ6 ΑΡοσδίγρβα γγὰ8 
ΟΠΡΊΠΔΙΥ πτέθῃ ἴῃ Ατσατηδις. 

50 ΘΑΙΥ 85 ἴῃ (πϊγὰ σεηϊυγυ, 1᾽ [85 
Ὀδοη δἰγοδαν ροϊηιεὰ ουἭ [566 (ἰ1.) διηά 
(111.), Ρ. 441], ἴῃ ρεοι [165 οἵ 5|γ]ς 
ὙΠΙΟΝ τρατῖκ ἴῃς ΒΟΟΚ ψΈΣΟ πϑεὰ 85 δῃ 
διρυτηοηΐ ἴο Ρῥτονα [μα [Π6 τσ οΓ οὗ ἴδ 6 
᾿ἙουΠὮ Οοϑροὶ δπᾶ οὗ ἴῃ ΕἸσϑὶ Εριϑβιε 
Οὗ 8ῖ. Το οου]ὰ ποῖ ἤᾶανε Ὀδδη ἴῃς 
δυῖθοσ οὗ ἴῃ 6 Αροσδῖγρβε. Οἱ ἴδε ὅος: 
ΡΕΪ δηά Ἐρίϑβιὶς ιοηγϑδῖυβ ΑἸοχ, ττῖοϑ 
(αι ἴμ6γ ψεσα σοϊῃροβδεα “ποῖ ΟὨΪγ 
νους ὈΪΘΙ5 65, Ὀὰΐ 1 εἰερδηΐ πὰ 
Ῥο]Ιϑηδα Οτθοκ ; {ΠΕΣ δυΐμοσ νι άθητγ 
Ροβϑοϑϑίῃρ [6 ριῇῆ οἵ Ὀοιὴ Κηοσ]ερε 
ΔηΔ ΘΧΡΥΘββίΟ (τῆς γνώσεως, τῆς φρά 
σεως). Ηες νῆο ὈεΠοΙά 186 ΑΡοσα γρθο, 
Οὔ ἴπ6 σοῃίσγασυ, μδὰ ἴπ6 ρς οὗ Κπον- 
ἰεάρε, θυαῖϊ ποῖ [πὶ οὗ Ἐχρσαβϑίοῃ :---τὶβ 
Οταοῖκ 15 ποῖ δοοιζαῖα : 1 δρϑουπάβ ἰὴ 
Ὀάσθασγουβ Ἰαϊοτ5 δΔηα ϑδοσηδίπλεϑ οὐεῃ 
1ῃ 5016 0 5πὶ5 ;. 3 δηά 50 ἐοχίἢ. 

1 ΜΙΙοπ᾿β οΠ[ο5 ἄγρτιθ ἰπ ἜχδοῦΥ ἴδε Τρρο’ 
516 ῬὯΥ. Ομ Ἀρρεατθά ἰὼ 1637; δαγαδηε 
Ζοεέ ἴῃ 1667 ; ϑανιδον Αἰ ρορεέείες ἴὰ 1671, ἴμγες 
γοδῖβ Ὀείοσα ἴῃς ροοῖ5 ἀεαῖίῃ. ΤὍΤῇδ πιεϊοάϊου 
γτειϑιβοδίίοη οἵ Ορρεμς, ἴα 5] πιὸ το λης85 οἵ 
Ταγασμε Ζοεί, ἴλ6 τυρρεὰ ρσταηάσυσ οἵ ϑαρμον 
“φονεΐξέες, Ἠδττωοηΐζο σοβρες νο! γ Ὑι(ἢ ἴδε ρὲ οἵ 
ΜΗΐοΣ ψθ Ὠς στοῖς ἴπδθς πγοσκβ. [Ι͂η ἰδς (Ὧ5ὲ 
οὗ 5ῃαίκθρεῖθ, “"βδγϑῆηοβα δηὰ οὈϑουσΥ ἢ ἅΓὲ 
ἐκτῳ ΌΥ 15 οὐ εἶο5. “δπιοηρ ἴῃς ποίοδ οἱ 
5 [στὰ ΣΤΔΠΠΟΥ ;᾽ ΠΟΓ που Τῆς 57}]ς ἰῃ [8}5 

λϑδὶ βίασε, “"ευθὴ Ὅεσα ἐΐ ροβϑίθ]ς ὈῪ 5ἴυγ ἴ0 
τερτοάαςε 1ξ, Ὀε οἵ ἰἴ56] ἃ Ῥογίεςι δηὰ Ὀ]απλε εθ5 
τηοῦοὶ] ;" --ες δ ογεσλίν Αενέσυ, 1876, Ὁ. 39, 
“ 74: γε εἴασε; 97 δλαξεξενε." 

5. “ Σγζίᾶνγ. οὐδεν Οὔερό. γολανρῖ;," 5. 72: 
-πσϑβεὸ Γἰἰοκο, 5. 41:. ὙΤμαὶ [6 Βοοκ νϑ 
ΟΥΡΊΠΑΙΥ νηϊίθη ἴῃ τοῖς, ἰ5. εν άθηϊ, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἔτοπι ἴδε ἰαοϊ οὗ ἐϊ5 βανϊηρ ὑεεπ δα ἀγεθθοὰ 
ἴο Οτεεκ-ϑροακίηρ οοτησηυ τ τς, Ὀαϊ αἰ50 ἔτοπι 
ἴα Απλ]ΠἸατιν τὰ τα Οτεεὶς ἰαδησυασε πο} 
18 ψοῦῖκ ἀἰβρίδγϑ :---ἴοσ Ἔχαπιρὶθ, ἴῃ βυζὶ 1Ὡ- 
βίδῃςεϑ ἃ5 ἴῃς ατεοῖὶς Ὡᾶσηδβ οἵ ρῥγεοίουϑ 5οῃέβδ, 
οὗ. χχὶ, ; ἴῃς Οτοοῖς πιοαϑῦσεβ οἱ περὶ 
Ἰεηρσίῃ, οἷ, νἱ. 6; χὶν. 20; χχὶ. ; ἴᾷς Οτεεκ 
τεπάοτηρ οὗ Ηεῦτεν ννοτάς, οἰ. ἰχ. 11; ἴδε 
ΒΥ ο ἴβι οὗ Οτεοῖς Ἰεϊϊοτς, ςο. 1. 8; χχί. 6; 
χχίϊ. 13,--- σρθοΐΙ γ οἢ. ΧΙ. 18 ; ποῖ ἴο πιεηίοῦ 
1.6 τ86 οὗ οΪαϑδῖοαὶ ἐχργαββίουβ βυοῖ ἃ5 τυῤῥι 
ἡμιώριον, μεσουράνημα, ὑακίνθινος, ταλαντίιαιος 
ξύλον θύϊνον, τετράγωνος, διανγής, ἃς. πε 
ΤΑΆΥ δά, ἴοο, ἴδε υϑ6 οὗ ἴῃς ΤΧΧ. σπε τὸ- 
ἔεγθποο ἰβ πιδάθ ἴο ἴῃς ΟἹὰ Τεβί. --οἶ, ερ. (ἢ. 
ψἱ].0 ; χὶ, 9, ἢ ΤΏ δη. ἐἱ. 4, 7, 29; Υ͂. ἴ9 ; ΥἹ- 
25; Υ. 5, νἰϊὰ 15Α]. χὶ. 1, 10, ἄς, (5εὲ 
ὈοΪον). 

8 Ὁϊουγεῖιβ ττὶϊος [αἱ ἴῆς Εουχὰ 
δηὰ Εἰτθὶ Ἐρι511]6 σγεῖεὲ πίίεῃ : 
ἀπταίστως κατὰ τὴν Ἑλλήνων φωνὴν, ἀλλὰ καὶ 
λογιώτατα ταῖς λέξεσι, τοῖς συλλογισμοιξ) ΤΩ͂Ι 



ΙΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ἀ5 ΜΠ] Ὀ6 566 ἢ ὈΥΘΘΘΏΓΥ, [ἢ]15 ἀΘβοσ!ρ- 
Ὅ0η υπάσϊγ ἐχαρρεγαῖεβ ἴῃ6 ΔῃΟΙΏΔ]168 
πὰ ἀϊνοιϑι 65 οὗἁ 5γ]6 : ΤΩ ΔΉ Ώ116, ἴῃ 6 
δἰἰεηρί οὗ ΒεΖα δπά Η!ἰΖὶρ (566 ἢ. 4423, 
ποίς 1) ἴο ῥτονθ, τοῦ [ἴῃ 6 σϑϑε Δ ῃς 6 
ἴῃ ἀἰσθοη Ὀεΐνγεθη ἴῃ6 Αροοδίγρβϑα δηὰ 
ἴδ6 δεοοηά (οβρεὶ, [Πα 1ῃ6 ὙΠῸΙ οὗ 
ἴῃς ὉΠΏΘΙ Μὰ5 ἴῇς Ἐνδηροὶ δὲ Τοἤη 
Ματκ, 1] υδίταῖεβ ον ἔγα]] 15 [6 50Ρ- 
Ῥοτί τ ΏΙΟἢ [15 1116 οὗ ἀΙριπηθηϊ ΒῸΡΡ]165 
[0 ΔΩΥ͂ [ΠΘΟΙῪ οἵ Δ Πουβ]ρ. [οἱ (Π19 
βρεοὶ οἵ [Ὡ6 ΟὈ]δοίΙοη5 υτρεὰ Ὀ6 ΠΟΥ͂ 
(οῃϑἀοταά, 
ΤῊ ΑΡοοδῖυνρβο, νὰ τὸ ἰο]4, 45 σοῃ- 

τταϑίθὰ ψ ἢ τ(ἢς ΕΟυσ ἀοϑρεῖ, δηὰ [ἢ 6 
Ἰολμηθδη ΕΡ 5[165 σοῃίδιῃϑ :-- 

(4) "ΗεὈτδιϑτλς ΟΥΣ Αταπιαὶς ἸἸοτηϑ.᾽ 
ἴῃ ΣΕΡΙΥ ἴο 1815 βἰαίειηθηΐ, 1 υὑτροὰ 

85 ἃὴ ΟὈ]ΘΟΠΟΏ, Δ ΔΗΔΙΟρΟΙ5 ἰμϑίδῃσο 
ἸΏΔΥ 6 δΔἀάυςοά :--- Ὡς 5ῖγ]6 οὗ ο56- 
Ρθυ5, ἤθη ἢ6 τος ἴὴ6 Ἀδίοσυ οἵ 
ἴῃς ΟΙΪὰ Τεβθῖ, 15 τθοσγα ἀεοιἀθάϊγ 
ΑἸδηδὶς [ἢη ψΏΘη 6 ἀδβοσιρθ5 [86 
ἐγεηΐς οὗ ἢϊ5 οὐ [τη6, δηά ἀο65 ποῖ 
Ιοίευ ἴὸ ἃ ἔοσθοιρῃ τροῦδὶ (5ες ὙΝΊΏΕΤ, 
ὐγαπραῖξ ἀός Δ᾽ 1: δῤνγαρλίάίονις, 
ὅιε Αὐῇ., 183 -ς, ὃ 3, 5. 31). ᾿ουθ1655, 
(Σὲ Ηδῦτον αἰθηθηῖ ἱπ ἰ(δῈ Αροοᾶ- 
ἰγρ5632 ψῇετα δῖ. Τοβη ἀο]ηδαῖθς ἴῃ 6 
ὑπρης οὐ ἴῃ6 ροοιωυ οὐμηθ5 οἵ ἴῃς 
{υἴυτα, δἴοσ [η6 στηδῆποσ οὗ ἴῃς Ηοῦχον 
Ῥιορμοῖθ, ἰξ ΖΔ. τῇοτα οοπϑρίουουβ 
(δδη ἴῃ ἴῃοϑα ΑΓ ΘΓ σοΙηροβιοη5. οὗ 
ἢ ἰὴ νη οἢ 6 ἴοο, 85 ΝῈ]] δ5 οἴδμεγ 
Νον Ταϑῖ, τυτιίοῖβ, σαὶ γ τεσογὰβ ἢῖ5 
ΟὟΏ ΤΟΤΏΪΙβοθησ 65, ἴῃ ἴπ6 [ΟΙΤΏΘΙ ἈΞ 
ἰβουριῖς ἤονγ ἐν πνεύματι, ἴῃ τς Ἰαἰΐος 
ἐν νοί Ιηδορά, ἰ'ὲ 15 δνιάεης οὗ [1ἴ- 
ΒΕΓ τὲ τὰς Ὠϊδίοσιοδὶ ρογίίοῃβ οὗ [δς 

συντάξεσι τῆς ἑρμηνείας (αῤ. Ἐλχ56Ρ. νἱΐ, 25) ; 
δαΐ ἴῃ ἴῃς Αροσαϊγρεε---διάλεκτον, καὶ γλῶσσαν 
οὐκ ἀκριβῶς ἑλληνίζουσαν αὐτοῦ βλέπω, ἀλλ᾽ 
ἰδιώμασι μὲν βαρβαρικοῖς χρώμενον, καί που καὶ 
σολοικίζοντα (16.). 

᾿ ΤῊΣ κἰτυϊατ δἰϊοταρὶ οἵ Ἡατίνίὶ  ἀοοοτάϊηρ ἴο 
Εὐγχὰ (Αγὴ,, ἡ. Φυ. σεελ., 5. 855), μα5 ρανοὰ 

ὝΔΥ ογ ἴῃς σοτγγοςοΐ τηεῖποά οὗ ἀςπλοηπίγαιηρ 
ἴδε δυϊπεη το Υ οἵ πὸ Δροσλγρβε. 
Ὲ, ε., ἴδε ἰπϑίδποςς οἵ ρδομαϑηι ἰπ ἴΒ 6 οᾶ56 

οἤ δε τοδαπάδηϊ ρχοπουῆς ἴῃ τεϊαζῖνε βεμίθηςεβ, 
5 ἸΏ ον, 11], ὃ; νυἱῖ, 2, 9; χχ. 8; νοῦ 
ΟΟΚΌΓ ΤῊ ἢ το [ΓΘαΌΘΩΙΥ ἰπ ἴῃ ΤΧΧ,, ἴῃ 
Ἀζοογάδῃοςς ψ ἢ ἰἢ6 Ηεῦτεν ἰάϊομι,---56ες Ἐἶχ, 
17.17.1 Κὶηρξ χὶ. δ: Ῥξς, χχχίχ. καὶ; [5]. 1. 
21, ἄς. : ̓ςοχηρατα ΥΙΠοΥ, ὃ 22, 4, ὦ, 5. 134. 
(στρᾶγε ἴοο ἰδ ςαϑ6 οἵ ἴλ6 ““τοϊαϊϊνε δάνετρ,᾽» 

ΕΥ, χὶὶ, 6, 14,--τ-δοὲαὲ ει, ἱν. 5, 14, 26; 
ι Μᾳες. χὶν. 24. 
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Νον Ταοβίδιηθηϊς του πδίυσα! γ ἀδρασίὶ 
ἴΔΥ τῆοσα ἤοτ [Π6 5ἴγ]6 δηὰ ζϑδηη Ὁ Υ οὗ 
[ὴὩ6 ΟΙα ἴδῃ ἴ[ἴδ6 γῬτορῃεῦοδὶ  δηὰ 
[Π15 ἰδαοϊ τᾶ δὲ 1ΠΠδἰγαϊθὰ ὉΥ ναὶ 
Μαιτηϊδβ ποῖθϑ ἴἢ ἢ15 ρταυτηδσ (νοὶ, 1.) 
7μέγοά. Ὁ. τι, ΚΙησιε 5 εἀ.) οὗ Αἰπδηΐδῃ 
Τταρθάγ, τ ογα ἴῃ6 ἱγγης οἤοσιδθ5. ἃρ- 
Ῥτοδοῖὶ [η6 θοῆς αἰαϊθοῖ,---ἰῃδ τοσα ᾿τὴ- 
Ρβϑϑιοῃηθα ραγίβ Ὀείῃρ αι ριϑ θα ὉΥ 
[ῃ6 φγϑἀογηίϊηδηοαε οὗ οῆς, δηὰ [δ 
σΔΙοΓ ὉΥ ἴμ6 υ'86ὲ οὗ Αἴίο. Τῇ 
ἰδῆσιᾶρε οὗ ἴῃ6 ΑΡοσδίγυρβθ, ἴῃ ἔδοϊ, ἰ5 
ΙΏΟΓΘ ἀκ ἴο ἴη6 Ηδεῦτον ἤδη ἴο ἴῃ 6 
Οτεοκ; δηά ψ 116 τς Εουπῇ Οοβρεὶ 
Ῥιοοδδθᾶς ἴἢ Ῥιοροβιποης οὗ [6 υιι4] 
ὨΙβίΟΙΟΔ] δηὰ Ὡδίγαῖϊνα ομαγαςσίοσ, τἴῃ6 
ἈΡοσΔΙυρβ6 15 οσςυριοα ΨΠῈ Ὑ 5 οἢ5 δηά 
ἸΔΔΡΟΙΥ σΟΙΓΟΘΡΟΠΐηρ ἴο ἴμ6 ΗδΡρτον 
ἀϊςοι οὗ ἴῃ6 ΟἹά Ταβῖ,, δϑρθοῖδ!ν ἴο 
15 Ρῥτορῃεῖῖς δῃηά ϑδσσεά ἰοιτηβ οἵ 
Βρθθο ἢ :-- Τὰς ὰ δηα ἴῃ ἴῃ6 Αροο. 
ἴοσ ““ [ἐγαβαίοτῃ "ἢ ΟὨΪΥ [Π6 ἴοστη Ἱερου- 
σαλήμϑ3 (ὈσγΥ), τ μϊο ἰ5 αἰναγβ υϑεὰ 
ἴῃ ἴῃς Τ ΧΧ, νοχϑῖοῃ οὗ [6 (δποῃῖοδὶ 
Βοοϊκ5 ; ΨΏ16 ἴῃ δῖ. 7.5 Οοβρεὶ, 5 
ἴῃ 81. Μαιπενβ (νὰ ομα δχοθρίϊοῃ,--- 
Μαῖϊ. χχὶ, 37), δῃά 81. Μαγκ᾽β, ἴῃ 6 
ατδοκ δηὰ εἰν] ἔοστω, Ἱεροσόλυμα, δ]οῃς 
15 ἰουηᾶ, Απηὰ γεῖ, ἃς ΒΙδῃοῦ [ρδιίοοϊ 
οὔβεσνεβ (Οσμ. ἄἄἶεν., Μαᾶγ 1875, Ῥ. 
860), (μὲ ΑΡοσδῖίγρβθ, “ αἴϊασ 411 δ]ον- 
ΔΏΟΠΘ Τηδδ [ὉΓ 50] 6] 5:5, 5ΒΏΟΥΒ ἃ νΟΙΥ͂ 
σοῃϑιἀοσαῦϊα σοιητηδηὰ οὐ (ἢς Οτεακ 
γοσΔΟυϊαεγ, δὰ (ναὶ 15 Τοσα ἱρΟῚ- 
[Δη1) ἃ ἔδυ τ! ὙΠ ἴΠ6 1ηςΓΊσΔ6165 
οὗ ἴῃ6 νϑῖγ [πἰποδίθ ϑγηΐϊαχ οἵ [1ἢ}]5 
Ἰδληρυδρα." 

ΣΈΟ σ. ἴῃς Ηεῦγεν πτογάς, αἱ δασαονι, εἮ, ἰχ, 
11; 21γ-]}αρεάον, ςὮ. χνὶ. 16; “4πιϑη, “Ζαἰ- 
ἤμαλ, οἷ, ΧΙΧ, 1, 3, 4, 6;--ϑυσἢ ρἤγαθας 85, 
“Ἡς (δὲ μαίῃ!ς ἴἰἢς ΚΕΥ οἵ 1ρ)ανια,᾽ ““{ῃς 
τοοῖ δῃὰ οἴδἌρηίηρ οὗ Ὠανια," “τῇς Τἴοη οὗ 
{πΠ6 ἐτῖὶρε οὐ 7064} (τ. 11, 7; ν. κα; χχὶ!. 
16) ;---ἰ(ἣθ παπιος οἱ ἴἢε Ὑνεῖνε Ττιρος οὗ 
1ϑγδϑεὶ, οἷ. ν. κ; χχὶ. 132. Τῆ 6 Αρόσδῖγρϑβε “ ἀοεβ 
ὩὨοῖ, ἰηάοαρα, τηθηί θη ΔΩΥ οἠς οὗ ἴῃς Ηδῦτεν, 
Ῥτορῃεῖβ ΌΥ πδῃιθ. 11 ἱκῆονγβ ποϊῃϊηρ οἵ 5 δὴ, 
ΟΙ Ταηΐοὶ, οὐ Ζοοδαγίδῆ, δ5 ἱηάινίάυ]5. Βιυῖΐ 
ὨΘΑΓΙΥ ἰῃ ΘΥΕΙΥ ᾿ίης τ Ὀτοδίῃαβ {πεῖν ϑριτῖ, δηά 
Αἰπιοςῖ αἱΐϊετῖα {πεῖς νόσας." - Βίϑῃορ Δνογάϑβ- 
ψότῃ, 7,|γ. ἐο ἐλε δοοξ οἵ εν., Ῥ. 150. 

3 πῃ ποίεβ : “ἧΗδδο ἰοτῃιᾶ σοῃϑέδηϊεγ 80. 
1ΧΧ,.; ἴῃ Ν, Τ. υδἱ᾽ ἴὰ 'ρ5ο ποπλῖης ᾿δηαυδπλ 
βδηοίο νἷἱϑ συπάδλιη τοροηίζυγ, υὐ 4]. ἵν. 25, 
26; Ηδθ. χὶϊ. 22 ; Αρ. ἐἰϊ, 12 ; χχὶ. 2, 10 ; ο0]], 

ο85. 6. Αρίοῃ. ἱ. 22; ἰΐα ἴῃ Τοομρο]]δίοηΣ θι5 
ἴτ, χχί, 27; [,ο. χὶϊ, 34. Ῥχοπλίδοιε αἴτααιε 

(ογπλᾷ ἀϑισραΐαγ ἰῃ ΔΡΟΟΣΥΡἤΪς Ν.. Τ᾿, ἴῃ Ἰαςῶ οἵ 
Ῥδυ]ὶ βοτρεὶς, "ἢ 
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μη ἰῃϊ9 Ηδῦσγονν σοϊουσιηρ 15 
ὑτροὰ 45 δὴ οὐ͵θοϊίοῃ, ἰξ 15. ποῖ αἰἔ- 
οὐἱς ἴο ρΡοϊπὶ ουΕἕ ἴμαϊ Πδτα δ]50 [ἢ6 
ΑΡοσδῖγρϑ8 σΟϑθ Ὁ ]65 ἰῃ6 Εου Οο5- 
ῬΡΕ], [Ιζ 15 Ῥυθί ροπεγαὶν δαμγτοά 
ὉΥ τηοάδγη οτος τὶ [6 5ἴγ]6 οὗ [8 
Οοϑρεὶ οἵ 81. Το 15 ἴμδϊ οἵ 4 Ὀοτὰ [6ν, 
δηα σοσίδιηἶγ ποῖ (Παΐ οὗἩ δη εὐἀμποδίοα 
Οτοοκ :--ἰῆδ τοϑυϊὶ 15 ρίνεῃ Ὀεῖονν 1η ἴῃ 6 
νοτὰθ οἵ Μτ. ϑαπᾶαγ: Α ἔεν 11105- 
ΚΥΔΈΟἢ 5 ΙΔΥ Ὀ6 δααςά ἤοσα :-Ὶη Εσδν. 
Χ. 11 ΜῈ ΓΕΔ “ἢ]5 παπΊ6Ὲ 'ἰπῃπ ΗοῦΓον ἰ5 
Αναδάοῃ " (ὄνομα αὐτῷ Ἑ βραϊστὶ ᾿Αβαδ- 
δών) (Ο]] ον ά, αἴϊοσ [Π6 τηδηηογ οὗ [ἢς6 
Ἑουπὴ Οοϑροὶ, Ὀγ ἴῃς δάάϊπιοη οὗ 18 
Οτεοκ δαυϊναὶθηῖ ἴοσ ἴῃς Ηδρδῦτεν (ΟΣ ΤΩ, 
---οβθὲ Τοῆῃ 1. 28, 42; ἵν. 25; ἰχ. 7; Χὶ. 
16. χχ. τό, 24; ΧΧΙ. 2. [Ιη [ἴῃς ο456 οὗ 
δν. 1], 14 --- “τῇ Ατηθῃ, ἴῃς 1] 
δὰ {πι6 νη 659" (ὁ ᾿Αμήν, ὁ μάρτυς ὃ 
πιστὸς καὶ ὁ ἀληθινός)---ΟἿάὰ ΤῊΔΥ Ὡοΐε 
{πΠ6 ἔοσταια οὗ ΔβϑΌσδησθ, ρῬΘΟυ Πᾶσ ἴο 51. 
7.08 (οσϑρεῖ, δῃὰ υδεα ΟἾΪΥ ὈΥ οὔ 
Τοσά, “ἌΝ ΈΤΙΥ, νοτῖγ, 1 σαν υηΐο γοι,7 

τ 7. Αμἰλονγελῤ οὔίδε ρμγίλ Οσοςῤεῖ, Ρ. 28 : 
““ Ἐεορτεθεηίαϊνοβ οἵ ϑυςῇ ἀϊετεηξ σοῃποθὶβ ἃ5 
Γαι μαγάϊ, Ἐννδὶά, ΠΟΘ, δὰ Κοῖμα, 8]} 
Βρεᾶκ ἴο ἴπο βαπὶεὸ εἤεοῖ, .... “Τἢε ἰδηρυαρε 
οἵ τῆς ὈοοΚ,᾽ βαγβ Κοείπι (ἰ. 116, 117}, “15 ἃ τε- 
ςὐπο αοη οὗ μ6 ραγίϊες (]ενν ἀθὰ Οτεεχ) ἴῃ 
ἰϊπ 6], 5οὸ πηαγνο!]ου 5  Υ ἀοε5 ἰδ οομηρῖπε [τἢδ 
(δο Ὑ δηθὰ δά γεββ οὗ ρεηυΐπε Οτσεεῖς 1 τῃς 
σἸΠ] Κα δ ρ]ςγ, τὰς ἀρυγαῖίίνοηθϑβ, γε5, δπὰ 
16 γσαμελεγὶς (ὐπ Βο]ίεπἢῃς 1) οὗ Ηδῦτον.᾽ 
ἙἘναϊὰ ὄχργεβθ68 ἢἰτηβοὶξ ϑἰ τ] ΑΥΪΥ (ΡΡ. 44-47). 
Ἶι 15 Ηοῦτεν ἰῃ ἃ Οτρεῖς ἀσδβϑ -- ΘΑ 5}} 7. ὝΌΓΩ, 
ΤῊς Οτεεῖς δᾶς Ὀδοη ᾿ἰεδγηῖΐῖ δοιηονδὶ ἰαΐα ἴῃ 
"6, αιὰ μας θδοη διϊδα οὐ ἴο ἃ ἐγαπχθούγοτκ οὗ 
ΗἩδεῦτεν. [ΙΓ παγάϊ (ΡΡ. 61, 65) ἀδϑογῦεβ (ἢ 5 
Ὁγ ἃ ἀϊβετεπί τηείδρμοσ : δε βᾶγβ {παὶ “ἃ 9οαὰ] 
οἵ Ηεῦδτγενν ᾿ἵνε5 ἴῃ τἴ,᾿ “ΤἼΘ ἱπιαρ τυ ἀπά πιοάες 
οὗ [ποιρῃῖ πὶ τὰς Εουτγ αοβρεὶ σὲ σοοϊςεά ἰπ 
τῆς ΟἹ Τεςιαπγχεηΐ, αηὰ ἤανα ρτόνη ὕρ ουἱϊ οἵ 
[Π6 Ῥσορ εοΥ οὗ {πὸ ΟἹ Τεβίαπιεηι. Μ. ΜΝ τ- 
Ἐοῆθη. . .. 85 ροπὲ Τάγον ἰηῖο [ἢ ϊ5 ρατί 
οἵ τῆς σιδ͵)εςοῖ ; δῃὰ ρἶνεβ ἃ 115ῖ οὗ Ἔχργθϑβοῃβ 
ΜΠΙΟῊ ὈΟΙΓΑΥ ἃ βρθο πολ! ν ἩΘΌτενν οτὶρίῃ ᾿-- 
(Συ. γυλ. ς-)." Ε΄. 6.:-- 

“"ἰύνγαϊςίς τυσγ αἷς ανπαὶ ῥάγασες : σκανδαλίζειν 
(χνϊ. 1). γεύεσθαι θανάτον (νἱϊϊ. 52), φαγεῖν τὸ 
πάσχα (χνὶϊ!. 28), ὑψωθῆναι ἐκ τῆς γῆς (χὶ!. 22), 
ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν (χὶχ. 18), σφραγίζειν, 
ἐἀρριονε᾽ (111. 23), σημεῖα καὶ τέρατα (ἱν. 48), 
ὁ ἄρχων τοῦ κόσμον (χὶϊ!. 10), ἄξιος ἵνα (1. 27), 
περιπατεῖν ἴΤΟρ. (Ν11. 12. ἔγημε; ο7 “δέει: 
ἴὴ6 νόογδη ἴῃ ἴγαναδι, χνὶ. ΖΙ (οἵ, Ἰαςὶ. χχὶ. 3, 
Ηος. χὶϊὶ. 13); ᾿ἰνηρ νναῖοτ, ἱν, 10 (οἴ. Ἐςο]α5. 
ΧΥ͂. 3, Βαγοι 111, 12) ; ἴῃ ἰάτὴρ, λύχγος, ν. 35 
(2 ὅ8πι. χχὶ. 1:7, Εδοϊαβ. χῖν. 1. δρεία 
7ΖΑεοέοριταί ἔγῆπς; βασιλεία θεοῦ (ἰϊϊ. 3), ὀργὴ 
αὐτὰ κρίσις (11. 18, 46), δικαιοσύνη (χν!. 8), 
ἁγιάζειν (χνϊϊ, 19). ᾿--8ες ϑαμπάδγ, δ ὦ.) Ρ. 289. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

(ΟΑΛμὴν, ἀμὴν, λέγω ὑμῖν). Οοπιρατε ἴδ 
Ηδοῦγον Ἰἀϊογῃβ, [ο ἢ 1. 12, 18 ; Υἱ, 20; 
ΥἹ. 48, ἢ “6 (παΐ ονοθσοοσησίῃ ἴὸ 
Ὠἰπλ Ψ1Π11 ρῖνε" (ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ), 
Εδν. 1ἴ, 26; 11. 12, 21; ν, 8. ΑΚ ἴῃ 
Κεν. 3. 6 (βασιλεία ἱερεῖς), ἃ Ξυὐϊείαπῆνε 
ἴῃ ΔΡΡΟΒΙΠΟΩ 5ῈΡΡ]165 (6 ρῥ,δςβ οἵ δὴ 
Δα]δςοῖνα,--τθοὸ ἴῃ Το Χὶ, 42. Τμὸὲ νεῖῦ 
ΟΟΙΏΙΠΟΏΪΥ ῬΙΘΟΘα65 115 51:0] 6(ἱ :---Θ. ξ. 
“ἐφ 11 6 ἴῃδὶ ΠοΙ εἴ" (λέγει ὃ κρατῶν), 
Ἐν. 11. 1 (οἷ νν. 8, 12, 18; 1}. τ, ἄο); 
ἃ υϑᾶρὲ ἰγτοχυδηῖ ἴῃ ἴπε Οοθρεῖ,--ἀτε- 
κρίθη ὁ Ἰωάννης, Το 1. 26 (εἶ νν. 50, 
51; 11, 2. ν. 7, ὅζε.). 

(ὁ) 1 15 ὩΠΠοῚ οὈ]οοιοαὰ ταὶ “ΤΙῆΕ 
Αὐἴποσ οὗ ἴῃς Αροσδίγρβε πὰ [δὲ 
Αὐἴδος οὗ (Ὡς Εουπῇ Οοβρεὶ, ἀἰ8Ἐεγ τὰ 
1Π6 ΙΓ υ86 οὔ 1ΧΧ, --- 

Οἱ ἴδ σοπίγαιυ, ἃ 5: Κίῃρ Ραγα]εὶ 
ΙΏΔΥ Ὧδε ποῖρά, Βοῖῃ ντίϊειβ ΦΟΪΟΗ͂ 
[6 1ΧΧ,,---ἀἰπουρῃ Ὀοτῃ ϑοπιθπιε5 
ΔΌΔηἀοῺ [Π18 ΝΘΙΒΙΟΩ ἢ ΟΥΑ͂ΘΙ ἴ0 8Ρ- 
Ὀ͵ΙΟΔΟΪ. ΤΟΥ͂Θ ΠΟΔΙΥ ἰο ἴῃΠ6 ΗΘΌΤΟΝ ἰεχί. 
ΤΏυΚ, ἰῃ Εσδν. 11. 27 (εξ οἷ. χίχ. 15}-- 
“ἩΦΐ 5}8}} τυϊα ἴἤδτα... .. 85 1ἢ6 γεβϑεῖβ 
οὗ ἴπ6 ρΡοϊξεσ δὲ ὕσοκεὴ ἴο ϑῃϊνεϊ" 
(ποιμανεῖ αὑτοὺς . . . . ὡς τὰ σκεύη τὰ κερα- 
μικὰ συντρίβεται)----ἰῇς νΑΓΙ ΔΙ ΟὨ 5 ἰῃ516- 
Ὠϊδοδηΐ ἔτοπι ἢ ΠΧ Χ, νοτβίοα οἵ Ρ5. 11. 9 
(ποιμανεῖς αὐτοὺς... . ὡς σκεῦος κεραμέως 
συντρίψεις αὐτούς) ἀπὰ ἰ5 ονηρ ἴο ἴδε 
πδῖμγα οὗ [Π6 σοηίεχί. 

1 80, ἴοο, ςοπιρατίηρ Εεν. χν. 4, πάντα τὰ 
ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν, νϊῃ [63]. 
Ιχνὶ. 23, ἥξει πᾶσα σὰρξ τοῦ προσκυνῆσαι. (οπν- 
Ῥᾶγα ]οΐπῃ χν. 25, ἐμίσησαν, νι ἸΡ5. χχχν. 19, 
οἱ μισοῦντες, ἀπὰ Ιοἢπ χίχ. 36, ὀστοῦν οὐ 
συντριβήσεται αὐτοῦ, “τι Ἐχ. χὶϊ. 46, ὀστοῦν ον 
συντρίψετε ἀκ’ αὐτοῦ. ΟΙ,, αἷΞο, Βεν. νἱ. 8, 
Ἐχεῖϊκ, χῖν. 21 ;-- - σεν. χ, ς, 6, αῃ. χι}- ὐΟ7;-" 
παν. χυἱῖ. 23, [6γ. υἱῖ. 34 ;--[οδῃ ἰϊ. 17, ἘΞ 
ἰχίχ. 1ὸ ;---  οῃ νἱ, 2321; 5. ᾿ἰχχνυ!. 24 : 5εὲ Ρ. 
455, ποῖε ζ. 

Αἱ {π|65 ἴδε δυίδποσ οἵ Ὡς ΑροοδῖίγρϑἬς "δοῦϑ 
ΠΙπιβ 6] ἱηδοερεηάεῃϊ οὗ ἴῃς ΓΕΧΧ. : 6.6. Κεν. 1. 
17, τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, ---εαῖ, γπι. ἢ, 
τὸ μάννα ὃ οὐκ ἤδεισαν οἱ πατέρες σου. (Οοταραζέ 
8150 Εδν. χίν. 8; χνὶ. 19 ; χυῇ!. 3, τὴ [Γ. 
ΧχΥ. 15, 16; 1541. 15. 17, 22. (Νοῖς ἴδς νϑποῦβ 
τεδάϊηρ οὗ Ἐδν. χυὶὶ. 3, πέπτωκαν, 85 (Ο[1- 
ατεὰ ψ ἢ τὸ ποτήριον τῆς πτώσεως, 154ἱ. 11. 17}. 

ς βᾶτὴε ἱπάδερεηάςῃϊ πιοὰς οὗ οἰϊδτίοα ἰ5 (οἰ" 
Ἰονςεα ἴῃ 186 Ι: οἴ, ]οδα νἱ. 45. νεῖτ [58]. 
Ἰῖν. 13 ;--)οδη χῖι. 40 τὶ 156ἱ, νἱ. 1ο ;---] ὁ8ὰ 
Χὶ,. 18 νὴ 6. ΧΙῚ. 1Ὸ ; ἃς, ! 

ΤῊϊε πιοβῖ σεερατκαῦὶς αυοϊδου οὗ ἐμὶ5 οἶλθο 
ὶς ἰῃλΐ οἵ Ζεςΐ. χὶϊ. τὸ ἱῃ Εδυ. ἱ. 7; [ὁ8ὰ χιχ. 
27,---ἰῃ Ὀοΐ οὗ ν Ὡς ἢ ες ἴδε καταρχί- 
σαντο οἵ ἴῃς ΧΧ, ἰς5 οδαηρεὰ ἱπίο ἐξεκέντησιν, 
πὰ ἐπιβλέκεσθαι ἰπίο ὄπτεσθαι : :ἐὲ ἴ86 Ὧοϊξ 
οἱ Ἐεγτ. ὶ. 7. 



ἹΝΤΑΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΤΏΘ δὔϑβεποα οὗ ἀϊγθοῖ αυοίδιοηβ 
δοοουῃῖβ ίοσ ἴῃ6 εγη 659 οὗ [η6 ᾿Ἰηδίδῃςθϑ 
ἴῃ ψΏΟἢ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ5Θ, 89 1η ἴῃ6 σαβ6 
οἵ ον. 1. 7, δϑαηάοῃβ ἰῇ 1,ΧΧ, 1ῃ 
οζἵάοσ ἴο στεῖυτι ἴο ἴη6 Ηδῦτεν οτρΊηδὶ. 
ΙῈ (ἢ 6 Οο5ρ6] 4150 βυςἢ Ἰῃϑίδ 65 ΔΙῸ σάτα. 

(4) “ Ὀιβεσγθηςοα ἴθ ἰδῆρυᾶσε δηὰ 
ΤΏΔΠΉΘΙ᾽ Αβοσὰ δῃοίποσ ρτουηά οὗ οὔ- 
Ἰδο ΟΕ :-- 

ὙΠΟΘΓΙΟ 816 σογίδ! ῬΘΟΌ ΔΙ 658 σἤδγας- 
ἰοπϑῖς οὗ ἴῃς Αροσαδίγρβο, οὐ 86 οὔθ 
Βαπά, δῃηὰ οἵ ἴῃς Βουτίῃ οβρεὶ δηὰ τῇς 
Εἰσὶ ἘΡι5116 οὗ ὅ8ὲ. 7, ου ἴπε οἴδμεγ, 
ὙΠΟ σδηποῖ ΔΙΤΙῪ Ὅς ἴακαδ πο δο- 
σουπῖ ; ̓ ΠΔΞΙΠΠΟὮ 85 συ ἢ ῬΘΟΙ ΑΓ 165 
ΓΕΘῸΪ: ἔτοσι [6 ἀϊβοτεης συρ͵]εοῖ5 ψ ἢ 
ὙΠΟ ἴῃ656 ὙΠῸΌΩρΘ ΔΙῸ 56 νΌγΑΪ οὐ- 
εὐρϊεα, ΤὮυ5, ἴῃς ερίπίιδὶ ἴομας οὗ 
τς Οοβρεὶ δηὰ Εριϑδῖία 185 τεβεςοῖδα 
ἴῃ σις ἢ Ρῆσαβος ἃ5 ἴο “6 Ὀοσῃ ΔΗΘΥ," 
ΟΥ “τοῦὰ ἀῦονο" ἦ (Το ῆη 111. 2); ψ 116, 
ίοσ ψῃδίδενοσ γεδβοῦ, ἴΠ6 Αροοδῖίγρβα Πᾶ5 
115 οὐ ῬΘΟΌΠΑΙ ἴοπηβς οὐ ποτὰβ δηΐ 
ΡῬἢΓας65 :--Θιρ. ἴῃς ἔοσττῃ οὗ [ἢ6 ψοτσγὰ 
“Το γαβα]οτω " 2 (566 ἀῦονοα, Ὀ. 455). ΝΟΥ 
ἀοε5. 1ῃς οδ]εοΐοτ᾽ 5 βίδπαιηρ διρισηθηῖ 
ῬΓονθ ΔῊΥ ταδὶ ἀϊνογειγ,---νιΖ. (παῖ, ἴῃ 
Τοῇῃ 1. 29, 26, ὙΠΕΙΟ οὐγ 1, οτὰ 15 συγ] εὰ 
τῇς “ΤΑταΡ," γα ἤηά οῃς ἔοττη (ἀμνός), 
Ἰηκίοδα οὗ [ῃς οἴθεσ ἔοστῃ (ἀρνίον) ὨϊΟὮ 
ΔΙΟηΘ 15 Ἰουηά ἴηὴ ἴῃ6 Αροσαῖϊγρθθ. [Ι͂ἢ 
τῆς (σοβρεὶ, ]οῦῃ ([ῃ6 Βαρεβδὲ ὈνοΘ 6η.- 
Ῥίογς ἴῃς ἰουτηοσ (ἀμνός), Ὀδοάαυβε παῖ 
ἴοστη οςοῦυτγα ἴῃ ἴἢ6 1ΧΧ, νοτϑίοη οὗ 154]. 
... 7, ἴο ΨΒΙΓΏ ἢΘ6 15 τείθυτιηρ ;---ἰυδὶ 85 
1 (ἀμνός) 15 Ἰουπά ἴῃ ΑΟἰβ ν111, 22, δῃμὰ 
ἶη τ Ῥεῖ 1 19, ὙΠΘΙΟ [ἢ6 5δῃὴθ Ψψογάϑβ οὗ 
9412 δὲ αυοϊεα ΟΥ τείειτεα ἴο.. ἴ[ῖἃ 
(656 ἔουγ ρίδοθϑ ΟἿΪΥ ἄοας ἀμνός ΔΡῬΕΔΥ 
ἴῃ ἴ 6. Νὸν Τεοῖ, Οη [Ἃἢς οἴπου Βδηά, 
ἴῃ Το χχί. σ᾿, ἴἢ6 Ἰαίίοσ ἔοστη (ἀρνίον) 
16. δῃηρίογθα ὈΥ ἴθ6 Ενδηρε δὶ τλῆ 

ι ἘῸΥ ΘχϑιΉΡΪο, εἶναι ἔν τινι (6. σ. 7Ή0Βη χίν. 
10), ἢναι ἐκ τοῦ Θεοῦ (1 οδπ 21. 9), 
μένειν ἐν τῷ θανάτῳ (1 Ἰοδῃ 1. 14),--- κι τ᾿ λ. 

Σ (οτῆρδσζε 8150 ψευδῆς (Εεν, 11. 2; χχὶ. 8) ἰοτ 
ψεύστης (Ἰοδπ σῇ]. 44) ;---οἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων (σν. ;:- 18, ἄς.) [οἷ. ἴῃς ν-. ὁ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, ςἢ, 1. 6] ἴοτ εἰς τὸν αἰῶνα (Το Ππ νἱ. 
51, ἄς.) ;--ἐν τῇ Ἑλληνικῇ (δεν. ἰχ, 11) ίοσ 
Ἑλληνιστί (Ἰοῇπ χὶχ. 20). ϑοιια αἰϊνεγρθῆςθβ 
ΔΙΓΘ ΤΩΘΙΕΙΥ Δρρατγεπῖ : --τ-ᾶ. σ.., ἴῃ6 οαδθε ἰαβῖ 
αυοϊεά ; ἴοσΣ ἰπ Ἐδν. ἰχ, 11 ; χνυὶ. 16, ψε δπά 
Ἕβραϊστί τὰ []] ἀρτεεηθηῖ τ ]οθη ν, 2 ; 
ΧΙΧ. 13, 17, 2ο. {ἴῃ Βσδν. χχὶ. 6 ψε τοαά τὸ 
ὕδωο τῆς (ωῆς, ἀπά ἴῃ Τοδη ἰγ. 1ὸ ὕδωρ (ῶν, 
ὨΕΥΕΤΙΠ61655. ἱὶ ΤΟἢπ Υἱ. 25 τἪῊ τεδὰ ὅ ἄστος 
τῆ: (ζωῆς. 
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ἀξρισε γερο ΟΣ “«αγίπρ οΥΓὙΎ Οὐλγίτέ; 
διλα 1η 115 ὈΪδοα οηἷγ, ἀπά ἴῃ ἴπ6 Αρο- 
οαῖγρ8θ, ἄοας [ἢ]15 ννογὰ (ἀρνίον) ἀρῬεδσ 
ἴῃ ἴῃς Νὸν Τεϑὶ. ΤὍΤῆδ τοϑυ]ῖ, τμοσοίοτσο, 
ὶς 1ῃδί---πῇ!}]6 ([ῃ6 Βαρκί θοστοῦγ ΠΌΤ 
{6 Τ,ΧΧ. ομα ἴοσττῃ (ἀμνός)---ἰἣς οἴδποτ 
ἴοττα (ἀρνίον) 15 [ῃ6 ἴδττὰ ΨὨΙΟΝ 5... Τοθη 
ὨΙΠΊ561{ υδὲ5 10 ἴῃς Ἐουτγ Οοβροὶ ἴο 
ΟΧΡΙΘ85 “4 ἰδ. Τἤοτα 15, δοοοχά- 
Ἰηρῖγ, πο ἀϊνετρεησς ἤξσο, Ὀυϊ ροτγίδοϊ 
δρτεοτηδηΐ : 566 [6 ποῖδ ΟἹ (ἢ. ν. 6. 

Ιβανὶηρ ουὖἱ οὗ σρῆϊς (ἢ6 παΐατα οὗ ἴῃ 6 
ἀϊδετεης ψ τ θηρϑ, Γὔς Κα (5. 670) ΠΟ Γ 
οδ]θοῖς ἰῃαὶ ψογάβς σμαγαοίο ιϑῆς οὐ 81. 
ΤΟ’ 5 ΠΠΔΏΠΕΙ, ΟΥ οὗ ἰγτεαυθηΐ Οσουσσθησ 6 
πῃ ΠῚ5 Οοβρεὶ δηὰ Ἐριϑί]65, οσοὰσ Ὀυΐ 
ΤΑΤΘΙΥ ἴῃ ἴΠ6 Αροσδῖγρβθ. Τῆυϑ, ἀγαπᾶν 
15 Του πα ΟὨΪΥ ἴῃ Εδν. 1. αὶ; 1... χης τσ; 
ΧΧ. 9; Δῃηὰ ἀγάπη ΟἿΪΥ ἰὴ Βδν. 1]. 4, 19 ;- 
μένειν ΟὨΪΥ ἴῃ Εδν. ΧΥΙ!, 10 ;--- φωνεῖν ΟὨΪΥ 
ἴη δν. χιν. 18 :---οὖν, οὗ σις οοηϑίδηϊ 
Τοουστεπος 1η (ῃ6 Εουσ Οοθρεὶ, οὐΪν 
σχ ἘΠ.65 ἴὰ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56, νἱΖ., «ἢ. 1. 
19; ἷ!. κ, τό ; 111... 2 (τυγὶς 6), 19. (ΑΚ ἴο 
1η6 οᾶ56 οὗ οὖν, 1 ΤηΔΥ ἤδγα Ὀ6 οὐβεσνϑά 
ἴπαΐ, ᾿ῃ (ἢ 6 αὐτιρὶ παχταῖνε οὗ ἴῃ6 Αρο- 
οΑίγρϑο, ἴμοσε ἀοθβ ποῖ δχὶϑί ἰῃδΐ οἷοβα 
σομηθχίοη οὗ βοηΐθηςεβ ψΏϊο ψνουϊά 
δάπῃηὶ οὗ ἴῃ ἰτοαυδηΐ υ5ς οὗ οὖν ; δΔηά οὖν, 
1 15 ἴο Ὀ6 ποῖίξα, ἰ5 ἰουηα ΟὨΪΥ ἴῃ [ἢ6 
Βγϑῖ ἴἤχοε σμαρίοθ. ΗἩΘΏρϑΙΘΏΌΘΥΙΡ ρΊνε5, 
ἃ5 ἃ ῬΑΓ͵Ά}]6] σα5θ, ἴῃ6 '86 οὗ τε ΟἿΪΥ 
εἰρῃϊ {ἰτ65 ἴῃ δῖ. Γκο᾿ 5 Οοϑρεὶ, ἡ Ὡ}] 6 
1ῖ ΟσσΌΓ5 ΤΟΤΕ (ἤδη Ιόο {{π|68 18 [ἢ6 
Αςἴ5). Αραϊῃ, 1ἴ 15 ορ]θοϊθα (Πδΐ πιστός, 
ὙΏΙΟἢ ἰς ἰουπηα εἰρμξ Ὀμη65 ἴῃ ἴῃε ΑΡρο- 
ΟΔΙγρϑ86, οσσυσα ΟἿΪΥ ἴῃ ΤΟ ΧχΧ. 27; 
1 Τοῇῃ 1. 9; 3 ]ὁΠη καὶ ;:---τἪἴῃαξ πίστις, 
ΜὨΙΟὮ 15 Ἰουπα γοῳ7᾽ Ππη65 ἰὴ [6 Αρο- 
ΟΔΙΥΡ56, ΟσσυΓ5 ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 1 οῇῃ ν. 4;-- 
[π4ἰ| ψΉ16 θεᾶσθαι Δηα θεωρεῖν τὸ ἴτ6- 
αυςηΥ υδεα ἴῃ ἴδ6 Εουτ Οοβρεὶ, 85 
611] δἂ9 ' 1 οῃῃ 1.1 ;Ὡ 111. 17; ἵν. 12, 
14, θεωρεῖν δἰοῃξ 15 ι5ϑεὰ 2 ἴἢ6 Αρο- 
οΔΙγΡ56, δηᾶ ἴπεσα, ΟἿΪΥ ἴῃ Ἐδν. ΧἹ. 11, 
12 (ὁρᾶν, βλέπειν, εἶδον, ΠΟΙΈΕΙ 4}ΪῪ Ἔὰ- 
Ῥἰογοά τῷ ἴῃ6 οβροὶ δηὰ ἘΡρι5.}65, δίς 
ἴῃς νεῖῦβ ΠΟ ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ ἴἢ6 ΑΡοοᾶ- 
Ἰγ056). 

Οἵ ἃ 5} 7 σμαγαςίθυ τὰ ἴῃς (Ή]]ον- 
ἴῃς οὈ]εσ!οη5, αἷϑοὸ υτροὰ ὈΥ 1 ἴοΚα 
ΔΙΏΟΏΡ, ΤΏΔΗΥ ΟὗὨ ἴῃ 6 54τὴη6 Κιπά :- 

ὙΠῈ ρἤγαβα “το παν ρᾶτι " (ἔχειν 
μέρος) ΟσουΓ5, )ὲ 15 ἴτυθ, ὈοΙὰ ἴῃ ἴῃς 
Ἑουτίῃ Οοβρεὶ ἀπά ἰὴ ἴῃ 6 ΔΡοσαδ]γρθβε ; 
Ὀυξ ἴῃ ἴῃ6 ἔοστηοσ (Ἰ μὴ χῖΐ, 8), 11 τοῖοτϑ 
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ἴο ἃ ΡοΙβοῦ, δηά 15 [Ὁ] Ὀγ ἴῃς ῥχϑ- 
Ῥοϑιιίοη “ἢ ἢ (μετά),-- 1] 6 ἴῃ τῆς 
Ἰαϊίεγ (εἢ. χχ. 6; χχὶ. 8) 11 ἄοδθς ποῖ 
ΤΘΙοσ ἴο ἃ ρϑσβοῃ, δηὰ 15 (ο]ονθα Ὀγ “1" 
(ἐν). ὙΤῇαε Αροσαάΐγρβα ἢᾶ5, πο ἀουδῖ, 
1ηὴ6 ῥῇγαβε Ἵμαγδοίειϑῆς οὗ ἴῃ6 Εουτ 
Οοβρεὶ, ““ἴο Κοαρ ἴῃς σοτησηδηατηθηῖβ 
οἵ σοά᾽ (τηρεῖν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ) ; 
Ὀαϊ, ἴῃ Ἐδν. χὶν. 12, ἴῇ6 ψοσὰβ “δῃηὰ 
186 [ἢ οἔ Γ 6ϑ5ι.5" (καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ) 
αἴ δάάρά, νι οἢ ἀσὸ τοὶ ἰουηά 1 [ἢ6 
Οοβρεῖ. ΤῊ πᾶῖηα ““ ϑαίΐδη " (ὁ Σατανᾶς), 
ὙΙΟἢ 15 Τουπμα οἰρῃὶ {ἰπ|65 1 ἴῃ6 ΑΡο- 
σαῖγρβα, οσουσα οὔσα ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς Οοθϑρεὶ 
(Τομῃ χὶ. 27); θυξ τῃ6 (σοβρεὶ πδνεσ 
ΠΟΙ Ιηὴ65 “6 Πδνὶ απμὰ ϑαίδῃ ᾿" (δι. 
βολος καὶ ὃ Σατανᾶς), 8ἃ5 ἴῃ Ἐδν. ΧΙΪ, 0 ; 
Χχ, 2. [Τῇῆε νεῖβα Βδν. χὶἹ 9 5Π- 
ΟἸΘΏΓΥ δῆϑννειβ (ῃ6 αυρβίοηῃ, --- ΝῊΥ 
ἀο νὰ ποῖ πηά :ὴῇ ἴῃς Αροοσδίγρβε [ῃ8 
Ῥῆσαθβα “τῇς Ῥηηςα οὗ 1τῃϊ]5 νου] " 
(ό ἔρχων τοῦ κόσμον τούτου), ΤΟ ΧΙ, 
41}. 

τ ἰ5 ἀιδῆσα!ξ ἴἰο υηαοσβίαηαἃ ΜῺΥ ἃ 
Βασὰ δηῃά δϑὶ στυ]θ, συ ἢ 85 115 ἔοστῃ οὗ 
[ῃ6 οδ]εδοίίοη Ροϊηῖϊβ ἴο, 5δῃου ἃ Ὀ6 1τ- 
Ῥοβεὰ οὔ δΔΩΥ δὐυΐϊμοῦ ; δῃηῃὰ ΨὮΥ ἢδ 
Βῃουἃ Ὀ6 εχρθοϊθδὰ ἴοὸ τ8586ὲ ἴῃ6 58π16 
ψογὰ δὴ δαιδὶ πυμῦοσ οὗ {Ἰπη65 18 ἢῚ5 
ἀἰογεηῖ ψτηρθ. Μδγν (ἤδγα ἠοῖ αἷςο 
Ὁδ6, ἴῃ 8}1 οδβ865, νδιιὰ σράϑοῃϑ ἴὼὺσ ἢὶ5 
βαϊδοοη δ ἈἮΏΘΩ ψγ6 δῖα το]ὰ ἴοσ 1ῃ- 
βίδηος [ῃδῖ, Ἰηβίεαἀ οὗ κόσμος---580 Γ6- 
ροαΐςεαϊγ υϑεα Ὀγ δὲ 7ὁὨη (6.5. ] ΟΠ }.9; 
11}, 16), δῃὰ ψῇϊο ἢ 4150 ἀρρθασβ ἴῃ Ἐδν. 
ΧΙ ΙΝ ; ΧἸΠ 8; χν!. 8---ης ΑΡΟΟΔΙΎΡ56 
ΤΟΥ͂Θ γα ΘΏΓΥ δ ροΥ5 τὰ ἔθνη, πᾶν 
ἔθνος (6.5. «ἢ. 11. 26; χιν. 6: οἔ Ϊοδη 
ΧΙ, 48-ῶ22.; ΧΥΪ], 35), ἴΠ6 τοάβθοῃ 15, 
ἃ5 Οοάοὶ οὔϑβοῖνθθ, “Ὀδοδυδα, ἰῷ ἴῃ6 
βίος ψΏΙΟἢ σοηδεςαϊζεσ τἢ6 οὈ]εοοΐ 
οὗ. ἴ1ῃαϊ Μιδίοη, ἴῃ6 παίίοης ἂζὲ “ἴῃ6 
Ποαῖμθη ᾿ ψὮὯΟ τοργαβθηΐῖ, ἴῃ ἃ ςοηῃοζεία 
ΤΩΔΏΠΘΓ, ἴῃ 6 ̓γΟΥ]Ϊγ ῥσιης!ρ16."---οπ 81. 
,7οἦπ᾽ς σοεῤεί, ι, Ὁ. 268. 

(ὦ) Ἱττορυϊᾶσ σοηϑίΓ  ΠΟΏ5 :-- 
Ιῃ [6 οἴξῃ αυοϊςα ψοτάβ, Ἐδν. 1. 

4--. Οὕτὰςε ἴο γου, δηὰ ρεϑᾶςος ἔτοτῃ Η]πὶ 
ὙΏΙΟΝ 15 δηᾶ ψηϊο ννᾶ5, δηὰ Ψψ ὨΙΟΝ 15 
ἴο σομμθ" (εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν, 
καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευ- 
μάτων, κ. τ. λ.)- --ῖῃς. νυὶῖεῦ 15. ΘΕΙΙΔΙΗΥ͂ 
ποῖ Ἱρποσαηΐ ἴμδἱ ἀπό ρονθζῃβ ἴΠ6 ρ6ὴ:- 
ἴϊνα, δηὰ (πμαΐϊ ἦν 15 ποῖ ἃ ΡΑΙΈΟΙΡΙΘ. 
ΤῊΣ δηῦγα ἰοπηυΐϊα ὁ ὧν κ, τ. λ., ἃ5 
ὙνΊηοσ οὔϑεσνθϑ (ω, ὃ το, 5. 64), 15 υϑεά 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ. 

85 δὴ ᾿παθοϊ η40]6 δαυϊναϊοας οὗ ἰῃς 
Ὡδτη6  ἐπονδῇ, ΠῚ". 
Ἅεα 1ἰοκα ψτιῖοβ (5. 670) : “ ΤὨε 

ΤΟΡΌΪΔΥ σοηῃϑίπι σου οὗ [ἢ 6 Ὡδυΐϊογ ῥ]υταὶ 
ἢ [6 5ιηρυϊαῦ νοῦ ἀοαβ ποῖ ἃρρϑαΐ 
ἴῃ ἴῃ6 ΑΡοοδίυρϑβα," 11 15 Βασζὰ ἴο υὑμάει- 
βίδηα 15 τηοδῃϊηρ. Ἦε τεδά, πὸ ἀουβὶ, 
ἴῃ Επδν, 1. 19, ἃ εἶδες, καὶ ἃ εἰσίν,---5 
51] ΑΥΪΥ ἴῃ ΠΟΠ ΧΙχ. 21, ἵνα κατεαγῶσιν 
αὐτῶν τὰ σκέλη,---Ὁυϊ γα αἷθὸ ἤδνβθ ἴδ6 
οσοηβίσυοσιίοη ὙΏΙΟΝ 1 Κα σᾶγ5 15 μοί 
ἰουῃά, νΙΖ., ἴὰ Εδν. ν1}}, 3; ΧΙ, τ; 
ΧΙν. 13; ΧΧ. 7; ΧΧ]. 12 (5ε6 με, 
ὃ 58, 5. 456) : οἷ. Τομη 111. 19--21 ; ἸΧ, 3; 
Χ. 21:1 [οὴῃ 1]. 1ο, 12. νῆα ΕΡτγασὰ, 
ἴῃ τορὶγ ἴο Το, δαάμποσα ἴμ6 ἰοχὶ Κδν. 
ὙἾ. 2 (ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά), 
Το ΚΟ 5 ΔΉΒΜΘΙ 15 (αὶ ἐδόθη 15 ρῥ]δοεά 
ἢτϑῖ, δῃηά ἴμαΐ ἴῃ6 ποχζαϊηδῦνα 566 }}5 ἴ0 
Ὀ6 ταἰκθῃ οοἸ]οοῖνεὶγ. ὉὨ5 σοηϑίσις- 
[ἰοη, ἰγοαυ ΘΠ ΕῪ ταουτσθ, ψ] ἢ, δ ὈΠλ65, ἃ 
{τ} 51: 110, ἴῃ ἴῃ 6 58ὴ6 ῥράβϑαρε, τοι ἴῃ6 
β'ηρΊ ας ἴο [86 ρῥΙυταὶ, ἀῃα σέζέ υεγεᾶ : 866 
Ἐδν. 10 19; ΝῊ]. ο ; χν]. 14; [ΟΠ Χ. 4, 21, 
27; Χχῖίχ. 31. ΤῺ νοχ ἴῃ 186 Ρῥ]υγΑὶ 5 
αἰϑοὸ υϑ64, 85 ἴῃ ἴῃς 1,ΧΧ΄,---αἰρ. ἴῃ Κεν. 
χὶ, 18. χν. 4; ΧΥ]!. 12 ; οὗ, Ῥ5. ἸΧΧΧΥ͂Ι. 9. 
Ἐν. 111.. 2, Δηα Τοἢ χ. 8, ἅ.ὲ 4150 ἴο ὑξ 
οοπηρατοά,---τὰ λοιπά ἀρὰ τὰ πρόβατα 
Ῥεΐηρ Ὄχρίαϊπθὰ οὗ 2εϑομς: 8ε6 Μοι!:- 
τοη᾽5 δα. οὗ )ΊΩΘΣ, Ρ. 646. : 

Αγϑῖϊῃ, δὴ αἰβοσεηϊ ο8565 ἅ7Ὲ Ρυΐ 1η 
ΔΡΡροβιοῃ, 8ἃ5 Εδν. 1, σ, “οτὶ 655 
Ομδὲ τὰς (ὯΙ Ἡϊῖλθβα (ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ὁ μάρτυς ὃ πιστός), Δ5ϑυτΕα ]γ [δε 
ΤΌ]65 οὗ ρυδτήσωδυ ἅτὰ ποῖ πη κηοντῃ ἴο ἴδε 
δυΐποτ, ἔου δὲ [Ὁ] οἿ5 ἴποβα σ]65 εἶδθ- 
ΜΉΘ: Πα ΘΥ ΔΘ ΛΕΥ ἄοαϑ ποῖ εἰσ ἰτοῖι 
ἱρποσᾶηςθ, θὰϊ ἢ6 επιαῃοὶραῖος Ἀἰπι5ε] 
ἀεβιρηθα!γ ἔτοσα ρτατησγαίίοαὶ ἰδ. ΒΥ 
186 5ἰάβ οὗ τῃ6 αἰϊερεὰ βοϊθοίβπιβ, πῃ, 
αἱ ὨΠπΊ65, 85 ἰῃ ἴῃ οΔ56 οὗ εν. 1. 4,1 
1ῃ6 βάτὴθ νεῖβθ, ἴῃε οογζεοῖ σταιῃπιδίϊοδὶ 
οοῃδίταυσείου, οὐ νϊοὶ ἴῃς πυτιΐοτ ἰα δἰ]εροά 
το Ὀ6 ἱρποσδῃηΐ, 15 ἔουπάὰ.} [Ι͂ἢ δνεῖγ 500} 
οᾶ86, ἴῃ 6 τυτϊϊετβ οὐ)δςξ 15 ἴο ρίδοε ἴῃς 
ΔΟΟΕΒΘΟΙΥ ἰάδα (εἶ, εἶ. χχ. 2), ἰῃ 4]} 1ἵ5 
᾿ηἀδροπάρδησς, ἰῃ ταϊδίίοη ἴο [86 ΡΠη- 
εοἷραὶ ννοσὰ (5ες ἀοάει, δέ.) 

Το τς μεδὰ Ῥοϊοηρ πιϊχαα οοηϑίπιζ" 

ι Ἐν. ἵῦ ἴῃ «ἢ, ἢ. 20, τς ταεεὶ νὴ τὴν 
γυναῖκα ἡ λέγουσα, “6 ἤανε ἰπ οὗ. ἱ, 10) ἐξ 
σάλπιγγος λεγούσης, ---ἰ ἴῃ «ἢ. 111. 12 στε ποεῖ 
ἢ τῆς καινῆς Ἵερ. ἡ καταβαίνουσα, σε ᾿ιΑγε 
ἴῃ οἢ. 11. 1ὸ ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τ 
μελλούσης ἔρχ. 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τἰοπ5:--. ρ. Ἐδν. ἵν. 4; νυ 1ὶ; ν}}. 9; Χὶν. 
14; ΧΝ], 112-14 (ΠΟΥ Ροϊηΐβ οὖ [Πδΐ 
ἴῃ οὗ, 11, 17 ἴῃς 5ῖ ἀϊδθῃοποη θεῖ Θα 
16 οΑ565 ἀδρδησαϊηρ οὐ δώσω, ἄγοί ἴῃ 6 
δεοηῖῖῖνε δηὰ ἴδῃ ἴπ6 δοοσιβαίνα, 15 
οὐϑεγνεά,---ὖ 63, 5. 5611). (Οὗ Βδν. ΧΙΧ, 
1, ὍΠΕΙΕ ἴὴ6 5ιπριϊασ οὗ ἃ οο]]οοῦνα 
ΠΟΌΏ 15 σοι η6ἀ νῖῇ ἃ Ρ]Όγαὶ (ὄχλου 

. λεγόντων : 51.114 τ]γ, ΓΟ νἱ. 2 ; νἱ!. 
49; ΧΙΙ, 9, 12) ;---866 4]50 οἷ. νἹῖ}. ἃ, 9; 
ἴχ, τ8: 
ΞΘ ΏῪ σμδηρὶηρ ἴτοπὶ 5]ΏρΊ] ΑΓ ἴο 
Ῥίυχα] (Εεν. χὶν. το, 11); [Π6 πομηϊηδίνα 
τιδηϑίοσταθα ἰηΐο ἴῃ6 δοοιβαῦναε (οἢ, νἹ]. 
9). Δη4 ἴῃς δοουκαίίνα ᾿ηἴο [ἢ6 ΠΟΙ η8- 
να (ςἢ. Χχ. 2,---586ὲ6 ἃῦονβ) ; δὴ 8ς- 
σὐὐυἱδθοη οὗ ρεηϊνε5 (ἢ. χνὶ. 10), 
ἄς,, ζε. Τῃδ νοῦῦ συνδίδηϊινα 4150 15 
οἴϊδῃ Βα ρργεββεά ΨΏΘΙΟ 6 ἈΔΙΌΓΑΙΙΥ Ἰοοῖκ 
ἴοτ ᾿ξ (6.- ἅ ἐνώπιον, σον. Ι. 4; τίς ἄξιος, 
εν. ν. 2; οἷ Πνεῦμα ὁ Θεός, Ϊοῇη 
ἦν. 24). 

(ὁ) Θο] ΟΊ 5ΓῺ9 -:- 
ΟΥ̓ τῆς Ξ5Ξοϊθεϊςπις οὗ ἴῃ6 Αρος,, ὙΥΊΏΘΙ 

(δ |ἰχ. 1 1) οὔϑοσνεϑ :---" [ἢ βουὴ Ἰηϑίδησ65 
{ΠΕῈΥ ἃτὸ ἴῃ6 τεβυὶ οὗ ἀδϑῖρῃ ; 1 ΟἴΠ6Γ5 
186γ γα ἴο Ὀε τείειτεὰ ἴο περ] σεηςα (0) 
ΟὨ ἴπ6 ρασὶ οὗ ἴῃ6 ψτΐοσ, Οὐοῃϑιάογοα 
ἴοσι ἃ τεεκ ροίϊηϊ οὗ νοῦν, [ΠΥ ΤΊΔΥ 
δε εχρίδἰηεα 85 δβίηρ ουἱ οὗ δῃδοοΐυ- 
ἴΠοη, τς τηϊχίυσε οὗ ἴννο σοῃϑβίπιο τ! 05, 
ὡποίγωσο ααἱ τορι, υαγία 10 ΥΝΝ 
ἕο. [πὶ (15 Ππρῃῖ ἔλεγ 5ῃου ά Αἰ ταγ5 
Ὦδλνα Ὀδδη σοῃϑιἀοτοα, δηὰ ποίὶ δϑοδοά 
ἴο ἴδ Ἱρποόγάηςα οὗ ἴῃ6 ᾿τασ, ΟΥὙἨ ὄν θῇ 
τερατάθα ἃ5 Ἡδὑσγαϊβηβ..... Βυΐῖ ἢ 
4}1 τῆς. 5 ΠΊΡΙΟΥ δα ἴῃ οὔθ] ἰοὴς 
οὗ ἢ15 ἰδηριᾶρε, ἴῃ6 δυΐμου Κηονϑ ΜῈ] 
δΔηα οὔϑογνοϑ νΕ]], ([η6 τι165 οὗ [η6 Οτθοκ 
δγηΐϊαχ.. μέν. ἢ, 20 5βουϊά Ῥτο- 
ὈΔὈ]ν 6 οοηβίτιθα ἴμυς : “ΠΟ δινηρ 
ΠΟΙ ο] Γ ουξ ίοσ ἃ ρσορῃείθϑβ, ἰϑαοῆθβ δηά 
βοάυοοϑ, ὅς, εν. νἱῖ. 9 τῇδῪ Ὀδ6 6χ- 
Ὀἰαϊποαά 45 σοηίδιηϊηρ ἃ τλϊχίυγα οὗ ἴγοῸ 
ΠΟὨΒΙΓΙΟΙΟΏΒ : [ἢ υϑ]ηρ [ῃ6 ποηγληδίνο 
τῆς ψτιῖοσ ῃδὰ ἰδού Ὀδίοσαε ἢϊ5 σπϊηὰ, 
Ὀυΐ ἴῃ υδὶηρ (ἢς δοςιι5. περιβεβλημένους, 
1ἢ6 νοσὺ εἶδον, ἀπά ἴῃ5 6 τϊΧΟ5 ἴο- 
δοῖμοσ τὴ6 ἴνψο σοῃϑίτ Ποὴ5 ; οὗ ἱν. 4; 
Τυάπῃ χ, 7. ἴΙ͂ὴ Βρν,ν. εἰ αὶ τὴ6 πνοσζά 
λέγοντες 15 ποῖ σοηδίσιοα ὙΠ μυριάδες, 
δυϊ ([Ὡ8 τψοτάβ καὶ ἣν . . .« « μυρ. Ὀδϊης 
ἘΚΘῚ 8Ἃ85 ἃ ρᾶγθῃῖῃ 655) ψ| ἄγγε- 
λοι, 485 1{ [πΠ6 βδεηΐθηος δά σοϊημηθῃσθα 
ὙΠῸ φωνὴν ἐπῆραν ἄγγελοι κ. τ. λ. : 510γ]- 
δι ΘΧδτορ 65 ἂῖς ΤὨυογά, νἱ!. 42, τοῖς 

ΧΥ, 4. πε ἤηά τἢς βυδ]θοῖ. 
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Συρακουσίοις . « . . κατάπληξις οὐκ ὀλίγη 
ἐγένετο .. « « ὁρῶντες. ΑΟ}}], Ταῖ. νἱ, 13; 
Ρ]Αῖ. λα, Ρ. δ8218ἃ. ΕἸβενδετζε, λέγων 
ΟΓ λέγοντες ζἀν. ; ]. 9; ΧΙ, 15) 5βἰδηὰς 
1Ώ ΘΟΠΏΘΧΙΟΣ «ἰτῃ φωνή, φωναί, ὅτε., θ6- 
οδυϑ6 [26 ἩΓΠΙ|ΟΙ 15 [πη κίηρ οὗ [ῃ6 
ΒρΘΆΚοβ ἱπεβεῖνεβ. δε ἔνθ μὰ 
λέγων υϑεα αὐ ΔΟΒοΟΪυϊοὶγ ἴῃ χί, α ; 
χὶν, 7; χῖχ, 6---βδὶη ἴῃ ΠΧΧ,, ψἤστγα 1 
οοττεϑρομάβ ἴο ἴπε Ἡθῦτγεν ) ὅδη. 
ΧΥ. 1; ΧΧΙΙ, 20; [ο05. Χ, 17, ἄο.; δνθῃ 
ἷἴη ΕΘΥ, ν. 12 ἰξ τσ Ὀ6 50 ἸΚΘη, 
Μογβ βἰῃρυϊασγ 15 [ῃ6 Ἱγγερυ ατ Δρροϑβί- 
Ὀοῃ ἴῃ Ἐδν. 1. 12 (ἡεγα, ἤοσανεσ, ἡ Ὁ 
καταβαίνουσα, πος ἰ’ἴἴ οδηποΐ ν᾿ 6}} ὃδ6 
(Κθὴ 85 ἃ μογμηαίυμς {ωῖ, Ἰπίοτς 
Τυρίβ ἴ[Π6 σἰσυσίασγα οἵ [6 βϑῃίεῃοα 85 ἃ 
δι στ βοδῃὶ ῬαγΘ 6515, 85 1 [οσ αὕτῃ 
ἐστὶν ἡ καταβ.); ἀρὰ 4150 ἴῃ Βδν. χίὶν. 
12 (οἴ 1. 5), ὙΠατα ποτα 15 ἃ βιάάθῃ 
᾿ΥΔΒΙΠΟΏ ἴο ἃ ΠΕΥ͂ 5θηΐεηςε, βοπιενῃδί 
85 ἴῃ 7δῖηε5 11]. 8, [πῃ Εδν. υἹἱῖϊ. ο 4150, 
δΔηα ἴῃ ἾΧ. 14; ΧΥΪ, 3, 1ξ 15 Ῥτο Δ ΌΪΥ ὈΥ 
ἀεϑῖρσι πὶ [ῃ6 Δρροβίοῃ 15 ἰηϊεγροβθα 
1η 8 ἱπαἀθρεπάθῃηϊ [Όττὴ : 566 8ἃ]50 Χχ. 2. 
Ιὴ δεν. χχὶ, τὶ ΕἾ τῃ6 βἰσυσυγε σμδηροβ 
τορθδίθαϊγ : ἢγϑὶ ψγὰ πα καταβαίνουσαν 
ἴῃ ΤορΌγ δρτθοθθηΐ 1 τὴν πόλιν 
οὗ νοῦ. το; ἴζθη δ 1ηϑετῖθα δὴ ἱπάςθ- 
Ῥεμάδῃηϊξ βεηΐθησθ, ὁ φωστήρ κ. τ. λ.; 
ΜΕΙ. 12 ΟΘΟΙΏ65 ὕδοῖ ἴο πόλις, Ὀυϊΐ ἐπὸ 
δἰγιθυϊίνα σοΙωτθθηοα5 ἃ ΠΟῪ 56 ῃἴξῃςα, 
ἔχουσα κ. τ. λ..... Ιη1. τῷ ἀγαπῶντι 
κι τ᾿ Δ. 15 σοηῃθδοίοα ΜΠ αὐτῷ ἡ δόξα 
κι το λ. ; Ὀυϊ Ἰηϑοδα οὗ ντ ἰὴ καὶ ποιή- 
σαντι κι τι λ., ἴὴ6 ΤΟΙ Ἰηΐογροϑοβ [ἢ 6 
τουρῆϊ ἴῃ τῇδ ἴοστῃ οὗ δῃῃ ἱπάδροπάθηϊ 
βδϑῃηΐθηςο " (Μουϊοη β [τΔη5]., Ρ. 672). 

Οπ 1ῃϊ5 ράβϑαρε Ὦσ. 5. ᾿ϑανιάβοῃ [5 
σοτημλθηῖβ : ““ ΤΠ5 ἰαηρυᾶσα ἴα. Δρο]ο- 
δεῖς, ἴο ἴῃς εχίθηϊ οὗ βυρϑίδπιαὶ Ἰποοτ- 
Τοοίμ655. . .. Αἴοσ 81} δμάδανοῦγβθ ἴο 
ἢη δῃδίορίεβ ἴο ἴῃ6 ᾿ἰηρυϊσίς Ῥεου- 
᾿ΙΑτ 65 δπὰ ἀεραγίαγεβ ἔτοπὶ σοοά Οτεεκ 
υϑᾶρα ἴῃ 1ῃ6 [ΑΡορδ]υρ56], εἰἴπετ ἴῃ ἴπ6 
Νεν Ταβί. οὐ οἰ β51 04) ̓υτΊεγβ, ἃΠΟυ,8]165 
οἵ βυςἢ ἃ παΐυτα ἀπά ἴῃ βυοῇ ΠυΙΩθΕΣ 
Ῥγαβδθηΐ (ΠθΙΏβοΙν 5, ἃ5 βεραζαῖα [ἢ6 δι- 
ΟΣ νιον ἴτοπὶ ἴῃς ἘΕναηρεῖ]!5ι.".--- 
7η1γοά, το τΐε ΟΝ 7:, τϑ868, νοὶ. 1. Ῥ. 
441. 

ΘΌΘὮ ἃ σοσωσηθηῖϊ 45 [ἢ15 οἵ τσ. 5. αν! ά- 
500 [85 ΟΔ]]6α ίοσ ἴῃς ἀϊδουβδίοη ἢ 
ΥΠΙΟἢ [Π6 ῥσεβθηξ 5ΘΟΙΊΟη 15 οσουριδᾷ, 

(5) Το 950 6 οὗ ἴλς. Αροοδῖυρβο --..-- 
[Ὰ ροϊῃηΐϊ οἵ 5:0]6, ἴῃς Βοοκ οὗ τῃε Β βγβ - 
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Ἰαϊϊοῃ 15 τρσκοὰ ὉγΥ ἴῇοϑθα Ῥάσδ 6 1515 
6} οὗ Οσιθηΐδὶ πλα) 651} πιο ἢ Ὀοϊοηρ ἴο 
τη6 σταημάσδυγ οὗ ἴῃ 6 Ῥτγορῇῃθας ἰδηβιαρα. 
ἘΧΑΙΊΡΙ65 οἵ [6 5:1} ὙΥ οὗ ἴῃς ΑΡροοδ- 
Ιγρβαε ἴἢ [Π18 τεβϑρεοῖ ἴο [ἴῃ Ἐουπῇ 
Οοβροὶ ἴα ποῖ ἴδ. ἴο 566 Κ :---σοιῆρδζο, 
6.ζ., “Ηετ 5'π5 ἢᾶνε στεδοῃθα δὄνθὴ υηΐο 
Ὦδάνθῃ, δηὰ οά ἢαιϊῇ τϑιηθιοσγεα ἤῸΥ 
᾿πφυῖ6ς" (Εδν. χνῆ. 5) ψι “ΤΗΣ 
᾿ρμῖ βῃποῖ 1 ἀλγκηθϑ5, αηα τ[ῃ6 ἀατκ- 
655 ΠοΙρΙοΠοηἀδά 1ἴ ποῖ;,"---Ἰ ὁ 1. 5 
(οί. αἷδο “Τῆς νουϊά ραβϑεῖῃῃ ΔΎΔΥ, 
Δῃα της ᾿υ5ῖ τπεγεοῖ: θα ἢς ἴΠ4ϊ ἀοείῃ 
(ῃΠ6 1} οὗ ἀοά δϑιάδιῃ ἔοσ δνεσ,"- 
1 Τοἤῃ 11. 17). ΝΘ ΠγΑΥ αἷϑο σοϊρατζο ἴῃ 6 
ΤὨγ τΩΙΟ4] σοουστεησα οὗ ρἤγζαβοϑ 1 βυςο ἢ 
ρᾶβϑᾶρος ἃ5 δν. χχ. 13; Ϊοῇη 1. το; 
1 Το 1ϊ. 14. ὌΥΏΘΩ ἴἢ6 ν Ποῦ ορ]θοὶ 
15 ΒΙΤΟΏΡΙΥ ἴο ΙῃΙΘΏΘΙΥ 4 τπουρῃΐ, δῃ 
ΔΙ σγηδΟη 15 (Ο] ον ὉΚΥ 4 περαίϊοῃ, 
6.6. Εδν. 1}..3, τό, 18 (εἴ, χν]. 15); χ, 4; 
χὶ. 2; Το 1. 3;}1 ΤοΠὴ 1. 5 :---δἂῖ ἘΠΊ65 - 
[ῆἢ6 ποραίίοῃ ῥτγεοθάθθο, δι. Ἐδν. 11]. 
5. ΤΟΣ 1]. 18. ΑΠΕΙΠοΙΙ 4] ῥάσα] ]6]5 
ᾶἃ1τ6 σοπηδοίεα Ὀγ ἀλλά, Ἐδν. 11. 9 ; ΙΧ. π; 
χ. 6, 7; χνὶ!, 12; Χχ, 6; Τομῃ 111. τό ; 
ν. 22; δῃηὰ 2αεεῖνι. Ἄγε δηά [Πξ τερεῖ!- 
Ὠοη οὗ (ἢ6 νοῦ ἴῃ ἴπ6 φοοοηά ΙῃΘΙΌΘΓ. 
οὗ ἃ Ῥῆσαβερ, Εδν. 1. 6, 7; χυν]. τᾶ: 
Τοδῃ 1. 2 --ἰὴς τορτοαυςίοη οὗ δῃζγα 
Ὀίιταβοϑ, δν, 11}. 21 ; [πὴ χν. τὸ -- 
[Π6 ἰτοσυθηΐ τορο!οη οὗ 4 ϑυδβίδη- 
{να ἴῃ [6 βαῖὴηδ οοηίοχί, Εδν. 111. 12 
(εξ οἢ. ΧΙΠ᾿ 12); Τοῦ ΧΥ. 26, ἴῃ 
ογάοσ ἴο δαὰ ίοστοβ ἴο ἃ ἱπουρῃι.} Ἐχ- 
Οἰδηδίοσυ Ὡοΐθϑ τὰ 1ηβετῖβα,--- δν, ἰν. 
ς; ν. 6; Χχ. 5,14; Τοῇη 11]. 21; ἰν. 2; 
ΥἹ], 20; ΧΧῚ, 22:01 Τοἢη 1. 22. ΤῊΘ 
[πΠουρς 15 δὲ {ἰπ65 σοηἀογθα τόσα Οἶθασ 
ΌὈΥ Δῃ Ἔχρ᾽δηδίοσυ ρἢγαβθ,--- δν. χὶὶ ο; 
ΧΧ. 2; ΟΠ 1.12. Τῇ ἰσγεχυςηΐ τερεῖ- 
Ὀσοη οΟὗτΠ6 ἁτίιο] 62 ει η τη 6 δα θϑίδηϊινα 

1 80 δἷςο, μαρτυρία αῃὰ μαρτυρεῖν (Ἐν. 1. 2; 
]οδὴ ν. 32) ;- -φῶς δῃά φωτίζειν (εν. χχὶϊ. κα; 
7οΒῃ 2, 9);--δίκαιος ἀπά δικαιοσύνη (Εν. χχΙ!, 
11} 1 Ἰοῇῃ 1ϊ. 29 ; Π|. 7) γα δωρογεὰ ἰῃ (ἢ6 
δαῖτ. ρῆτγαβο, Οἱ, μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ, 
Κδν. 11. 20, ψ ἰτ Πόλη χνὶϊ. 22; 1 Τοῇη 111, 24. 

Σ ἙἘΠΡᾳ. ὁ μάρτυς ὃ πιστός, Ἀδσν. ἱ, κα; τὴν 
ἀγάπην τὴν πρώτην, Ἐσδν. ἰΐ. 4; τοῦ θανάτου 
τοῦ δευτέρον, Ἀδν. ἱΐ 11; τὴν ῥομφαίαν τὴν 
διστομον Ἐδν. ἰΐ. 12; ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος, Ἐον. 
ν]. ΙΟ:--ττὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, Τοῦπ ἱ, 9; τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, Ἰοδη 11. 1; τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, 
]οῦπ νυν. 30; ὁ καιρὸς ὁ ἐμός, Τοδη νἱΐ. 6; ὁ 
ποιμὴν ὁ καλός, Το χ, 11 ; ἡ ἄμπελος ἢ ἀληθινή, 
]οῦπ χν. 1 ; ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά, 1 Ϊοῃῃ ἰΐ. 7; 
τῆς ἀδελφῆς τῆς ἐκλεκτῆς, 2 Ἰοῇη 13. 

ΙΓΝΤΑΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δηὰ (ἢ6 δἀ)δοῖίνα 15, ἢ {θ᾿ ΤΠΔΏΠΘΙ, ἃ 
τηαυκοὰ οδαγαοίοσισις οὔ δὲ: Τοἢη. 
Οτϑοϊβηβ, 4ἰςο, υδ04] ἴῃ ἴἢ6 Εουπὴ 
(οβροὶ δηὰ βοδίσεὶγ ἴο θὲ ὄὌχρεοϊδα ἰὰ 
[Π6 Αρος. ζῇ πδνευῖῃ61655 [ουπηὰ [Π6Γ6:-- 
6.6. ἴδε αἰϊταςσοῃ οὗ ἴῃς τεϊδίῖνα ὑσοποῦπ 
ὈΥ ἴΠ6 ῥτεοθαϊηρ ϑυρβίαπενςε, Εν. χυΐϊ. 
6; Τοδῃ νἱ]. 30; 1 Τοῇῃ ἢἰ. 24.} 

1 ΑΚ δὴ ἰπϑίδῃοο οὔ ἴδε ἰῆνογξα δἰἱσγασίίου, οἴ 
εν. ν. 8, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαί : 1 Τοβη ἰϊ. 8, 
ὅ ἐστιν ἀληθές. (οιηραᾶτζο, ἴοο, [ἢ ἰηκίδηοσες οἵ 
Ἰγτορί ἂσ ἀρροκιτίοη, Εδν. χυῖϊ, 8 (οἱ κατοικοῦντες 

. ὧν οὐ γέγρ. τὸ ὄνομα͵, . βλεπόντων τὸ 
θηρ.), ἃπὰ 1 Τοδῃ ἱϊ. 25 (ἦ ἐπαγγ. ἣν αὐτὸ: 
ἐπηΎγ.. . .. τὴν (ζωήν) : 366 ΥΥ̓ΊΠΟΥ, ὃ 509, 5. 469. 
Α5 ἐχαπιρ]695 οὗ [6 ἀουδ]ς ποραΐΐοιι τηδῪ ὃς δ(- 
ἀυςεά Ἀδν. χνΙὶὶ. 11, 14; Τομῃ 111. 27; ΧΥ. ὁ; 
ΧΙχ. 41 ; 1 Τοόῇη ἱ. κ. . 

1π (ατγίμετ 1] υπιγαϊίοη οὗὨἉ 1Πϊς ΞυὈ]οςῖ :--- 
Οοπῖρᾶγε ἴῃς εἰ]! ρεῖοα] ρῆγαϑος, εἶδον θρόνου: 

καὶ ἐκάθισαν, Εδν. χχ. 4; πὰ ὕδατα πολλὰ ἦν 
ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο, Τοἢη 11}. 23 ;---ἰἢς (τεααξοὶ 
οοπιθϊπαΐοη οὗ λέγειν αηὰ λαλεῖν, ΕδΥ, ἱγν. 1; 
χ, ὃ ; ΧΥΙΟΣ; χχὶ. 9; Το δη νἱῖ!. 12; χίν. 10; 
χνὶ. 18 ;--ἰἢ οσοπποχίοη οὗ φωνή νι βροντή, 
Ἐστν. ἱν. δ; Υἱ 1; χὶν. 2; ἅς. ; Ϊοδη χιὶ, 209, 
20;--οὗ φῶς νἱτ περιπατεῖν, ΕΘΥ. χχί, 24; 
]οδπ χὶϊ. 35;--ἰὰς τἰ16ς5 οὗὨ τονογεηςς, μόνο: 
ὅσιος, Ἀδεν. χν. 4; μόνος ἀληθινός, Τολπ χνὶ!. 3; 
πιστὸς καὶ ἀληθινός, εν. χίχ. 11; πιστὸς καὶ 
δίκαιος, 1 Τοῆπ ἰ. 9 ;--ἰῃς ςοποίδηϊ τες οἵ [δε 
Ὠϊβίοτὶς ργοϑοπὶ, αν. ν. αὶ; νἱ, 16; χί. κ; χἰ! 
2, 4; ἃς. ; ]ολῃ νἱῖϊ, 14 ; ἰχ. 13; χυ. 27; 
Ἰὰς 1. 8; ἄς. :--ἴο ῃϊςοἢ ἰηπίαποος οἵ 51π||" 
ΑΛ τᾶ Ὀὲ δἀάοὰ, δν, ἰΐ. 27, ὡς κἀγὼ 
εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, ἀπά ]οδῃ χ. 1δ, 
ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ κατρός μον. 

Τῆς ἀΐτοςὶ ἀϊξοουτῖος ἰ5 ἱπίτοάποοά ὈΥ ὅτι:-- 
Ἐδν. ||. 17; χνῇς 7; ]ομπ ἱ. 20, 32; ἃς; 
1 ]οδη ἷν. 2ο. Οῇ, τοῦτο ἔχεις ὅτι, εν. ἰΐ. ύ, 
ΠῚ ἐν τούτῳ ὅτι, Τοἢπ χνὶ. 30 ; 1 [οδη ἰϊ. 3, 
γε πὰ ἀπό ἀπὰ ἐκ υοοα ἴῃ τῆς 58πις ρἢΓΑθὲ 

ἴῃ ἃ ΠοΙῃπίοη 5656 ἱη Βδν. 1, 12 ς ἰχ, 18 ; χνὶ, 
17; χχὶ, 2; Ϊοδη ]. 45 ; χὶ. 1;--ἰὴς Ἰαϊοπηδῦς 
ιι5ε οἵ ἀπό ἴο 5ἰρηιν ἀϊθίληςο, ἃ 56 οςομβηεά [0 
Ἐσδν. χίν. 20; Ϊοδη χὶ. 18; χχίὶ, 8 (ἸΥ̓ἱπεῖ, 
8. 491, ἐΧετρ 1ῆε5 [ῃ6 τορυϊασ ςοπεισαοίίοη ἢῚ 
Τακα χχῖν. 13) ;--οὔ ἐκ ἴο ἀδηοῖς ρατγῖ οἵα ἡ βοῖον 
Ἐδεν. ἰἰ. 10; Υ. 9; χὶ. 9; [οδὴ χνὶ. 17;)2 
Τοδη 4 ;--οὗ ἐπί, ψὶἢ ἃ ἀδῖϊνε, ἴῃ ἴῃς 5εηδέ 
τρρζεγ πέρ, ἘΕν. χὶ 11; ]Ὸμπ χίϊ. 16; ἴδε 
Ιεοηδϑιὶς ἔξω νἱ [ἢ νογὺς οοτηρουπάςά νη ἐκ, 

ἔπε: {ϊν 12; [χἱ. 27; ]ομπ ἰχ. 34; χίχ. κὶ ;--δηά 
ἴῃς ρ]εοηδβίίς (ἢ) οὕτως, Επν. 1ϊ. 15; 11. 5, ιό; 
οἤ ἶν. 6 ; χἰϊ!. 25 ;--ἰἰἣς σδαγαοίεσγιϑίῖς υ5ὲ 
α, (1) ἴῃ 188 αὐβόπος οἵ ὅπως νοὶ ἰ5 ἰσυπὰ 

Οὔοα ΟὨΪΥ (]οππ χίὶ. 57) ἰπ τὰς υτιπρϑ οἵ 5 
7Τομη ;-ἰ(2) ἐο]οννοά ὉΥ ἴῃς ἱπαϊςαῖνε ζαΐατε, 
δισ. μακάριοι. . .. ἵνα ἔσται, Ἀσν. ΧΧΙ!. 14 
ἜΣ οἢ. νἱί. 4, 11; νἱῖ. 4; χίν. 13); 1οδα 
χν, 8; χν]ΐ. 2 ;--(3) ἴο Ἔχργεββ ἴδε ρεγιηα τα 
ἴμεν (α Νενν Τεβί. ὕξαρε, πονῆεγα 80 ἐγοφύεηί 
α5 ἴῃ 8ῖ. Τομηβ τη ρ5), 6.Ὁ. οὐ χρείαν ἔχει τον 
ἡλίου οὐδὲ τῆς σελ. ἵνα φαίνωσιν, ἈΘΥ. χχ!. 23) 
ὅτε ἀπέστειλαν οἱ ᾿Ιουδ.. . . . ἵνα ἐρωτήσωσιν, 
Τοβη ἰ. 19;--(4) ἰπ Βεν. χἰϊ. 13, ἵνα καὶ τὸρ 
ποιῇ (-Ξ- ὥστε ποιεῖν, ἴῃ ἴῃς 5εη56 οὗ σαΐν μι), δὲ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ὃ 8. Ζἦε 7εχὲ οὗ “δε “4δοκαζνῥΞε. 

Α5 ἴδε ἘΠ] 5} Ψασβίοη οὗ ΤΟῚῚ 15 ἴδ 6 
Ὀα5:5 οὗ ἴῃς ρῥγϑϑθῆὶ (οχητηθηΐδτυ, ἰΐ 
15 ΣΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο ροϊηϊ ουΐ, ἔτοπιὶ ἴ86 Ὀ6- 
διπηΐηρσ, ἴῃ6 Ῥδουΐαγ Ροβιοηῃ ᾿ς ἢ 
“(Ὡς Αὐἰδοτζεα Τγδηβίδίου ἢ οὗ [ῃ6 

ἐχρεςὶ ὥστε, ψῈΪΟῺ ΟΟΟΌ͵5 ἴῃ 51, Ἰομηΐξ υσὶϊ- 
Ἷπρ5, ἃ5 Βεηρεὶ ροϊηΐϊβ ουΐϊ, ΟὨΪΥ ἱῃ Ιοδπ 11}, 16, 
δαὶ 5, ]ομηΐς σοηδίδηϊ 56 οὗ ἵνα 15 δὐμποτοὰ ἴο 
[Βεστε Δ ΊΏΟΣ ποῖεβ : “ἢ [δ ἔδυ] 510}]6 οὗ ἴδ 6 
Αρος. ἵνα οσουγα οὔςα (οἢ. ΧΙ, 12), δ5 ἰΐ 56 εῃ5 
ἴοσ ὥστε, ὧς, αἴϊες δη δα]εςνα Ὑ] ἢ ἱποϊυάὰες 
ἴδς Ιά6δ οὗ ᾿ἱπίεπϑιΥ,--  ταᾶρστια σηΐϊγαουϊα,᾽ ἡ. 4.) 
“ἴσα οὐ ἃς."--5. 400. ΜΝ πος ἀοος ποῖ 
ξσομϑίοσ 1 Ϊοδὴ ἱ. 9 ()ε ΝΝΥεϊϊε, ϑοδοιί) δὰ 
ΔΠΔΙορΟῦΞ (856] ;--- 5) τῆς υϑς οἵ ἵνα Δἴϊετ ποιεῖν, 
ς.δ. ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν, δν. 1ἰϊ, 9; ΧΙ. 
12, 16; 7οδπ χὶ. 37 (εἰβεῦβοσε, ἱῃ [18 56ῆβο, 
Με δλνε ἴῃς ἰπβηιίνο, Ματγκ νἱῖ, 27; [πὸ ν. 34). 

ΤὨς ῥῃγαςεβ ποιεῖν ἀλήθειαν, ψεῦδος, γνώμην, 
ἐτιθυμίας, κρίσιν, πόλεμον, ατὸ ἰουπμὰ ἰη Εν. χί. 
7. ΧΥΙΪ. 17; ΧΧΙΣ, 15; ΙΟΒῺ 111], 21 ; ν. 27 ; υἱ]. 
44:1 ]οδπ 1. 6 ;---χε αἷθο δηά ἔχειν ἀνάπαυσιν, 
γνώμην, μέρος, ὑπομονήν, ἴῃ Ῥἷαος οὗ ἴπ6 τῆογα 
150}2] νεσὺς ἀογινθὰ ἔτοσα ἴδε βυρϑίδηςινεοβ, 566 
Κεν. 11. 3; ἱν. 8; ΧΥΪ!. 12; χχ, 6; οἷ, Ϊομη 
ΧΙ. 29 ; χυῖΐ. 22; 1 οδῃ ϊ. 3, 8. Αγραΐη λαλεῖν 
μετά τινος, ΜὨΪΟὮ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ ΒΘΥ. ἱ. 12; ἱν 1 :; 
χ. ὅν; ΧΥΣ ; χχὶ, 9, 15; [οδη ἰἱν, 27 (ἰνγὶςο) ; 
Ἶχ. 37; χὶν. 30, 15 ἰουπὰ οἰδενοῖς ἰῃ ἴῃς ΝΕ 
Τεκῖ, οἿΪυ θη Μαιῖκ νἱ. 90 ; ΤΙΝ: ἷν. 25. ΤὨςε 
ἤγαδα ὄνομα αὐτῷ (ςε.». ὁ θάνατος, ᾿Αβαδδών) 
ἐν. νἱ. 8; ἰχ' 11, 5 υϑεὰ Ϊοδη ἱ, 6; 11}. Σ ; 

ΧΥΙΙΪ, ΙΟ : ΕἸ Βετα 6 τεδὰ ᾧ (οσ οὗ), ὄνομα, 
οτ ὀνόματι δεῖνα ἣ δεῖνα, οΥ ὀνόματι καλούμενος, 
εἴ, Μαῖϊξ. χχνϊ. 322; [,κςὸ ἱ. 26, 27; χίχ, 2. 
Τῆς νεσ προσκυνεῖν ἰδῖκο5 8ῃ δοςυβαίϊνο, δϑ γΜν 6]}} 
ἃ5 ἴῃ6 τιϑῦ4] ἀδίϊνο, ἰῃ Εδν. ἰχ, 20 ; χὶτὶ, 8, 12, 
[15]; χῖν. 9, 1; Χχ. 4; ]οδπ ἱν. 22, 23, 24 ;-- 
εἰπεσβοσε ἴὴ ἴς Νὲν Τεβῖ, ἴῃ δοουβαῖϊνα οσοῦτο 
ΟἿΪΥ ἰῃ Μαῖϊ. 4, 1ἴο ; 1ἰς ἱν. 8 (ςοπιρᾶγε ἴοὺσ 
Ὀοῖὰ ἰεχῖβ εαῖ, νἱ. 13), δῃά ἴῃ Γὐκα χχίν. 52. 
Τῆς ΡὮγχαςς ἔχειν τὴν μαρτυρίαν, Ἐδν. νἱ. 9; 
ΧΙ. 17 ; ΧΙχ, ο; ]οπν. 2326; σᾧ Ϊ]οδῃ ν. 10, ἰ5 
ἰουημὰ Φἰϑενογε ΟἾΪΥ ἰπ 1 Τίμ. 11, 7 (οὗ, ἰδ 
[γεαυεηῖ 56 οὗ μαρτυρεῖν, δΔηὰ οἵ μαρτυρία, ἴῃ 
41] 81, ]οῃη᾿ 5 τη ρ5). Οὔβοσνα 4150 ἴδ ὁ σοϊη- 
διπαιϊΐοη οὗ ἴδια ἴεσπὶβ μαρτυρεῖν, μαρτυρία, μάρ- 
τυς, ΜΠ ἀληθής οἵ ἀληθινός, οΥἱ ἀλήθεια, ον, 
Ἷ:. 14; ]οἤῃ ν. 32, 33; χίχ. 35; 3 [Ὁῃῃ 12 :-- 
“Ὁδη ΔΩΥ͂ ΟἿ δ 56. } Ο5}} ἀδηγ,᾽ νσιῖος αθρμαγάϊςζ 
(Δ ε,.5. 377), ““ἴαῖ ἴῃς Ενδηροὶ σε αἀπὰ τς 
δυῖηος οὗ ἴδε Αροοδῖγρϑε ἃζὰὲ μεγα ἰὴ κ5ίγικίηρ 
ἀρτεεπιοηΐ ; δηὰ τῃδῖ ἴοο ἰῃ δὴ ὀχργοϑβϑίοη ΜὩ]οἢ 
θεᾶσξ ΟἹ 115 ἔγοηῖ--- ηα ποΙΔΌ]Υ ἴῃ ἰἢς ΑΡοσαῖγρβα 
-οἹἸξ κἰσίςῖ ΔρΡΙΠ ΟΣ ΠΥ ἴο (Ὡς Τορος- ἀοοῖϊτποὸ Ὁ 
ΑἸ ογὰ νυτιῖεϑ :--- "61 αν οὐβογνοά [ἢς ἔ0]1ον- 

ἴῃ [ἐχδια}}ς65] Πῖς ἢ 1 ᾶνα ἢοΐ 56 οἰϑο ὮοΓΟ 
ποῦςδά, οοουτηρσ οπῖν ἴῃ ἴδ ἴἧχες Βοοΐκ5, οΥὐ[ 
σπὲν ἐπ ἐὼΔὰς ῥεμδαν τέρσέ: (1) οὐ δύνασθε βασ- 
τάζειν ἄρτι, ]οἢπ χνὶ. 2 ; οὐ δύνῃ βαστάσαι κα- 
κούς͵ Ἄπν. 1. 2 :-ξ(2) κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπο- 
βίας, Τοδη ἷν. 6 ; οὐ κεκοπίακες, Ἐπδν. 1]. 3 ;- (3) 
δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς, Τοῆπ χχ, 12 ; περιπατῆ- 
σονσιν μετ᾽ ἐωοῦ ἐν λευκοῖς, Ἀεν. 11], 4 ;--(4) τὰς 
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ἈΑΡοοΔΙΥρθ6 μο] 45 πιῇ τορασὰ ἴο [δας 
οὗ ἴῃ6 οἴμες Βοοῖϑβ οὗ ἴῇς Νὲν Τεβίδ- 
τηδηΐ, 

Το Βτβὶ ρηπιθὰ οαϊτίοη οὗ ἴῃς ατεοὶς 
Τεβίδιηθπς ἑοπηθά ἴῃ6 ἡδἢ νοϊυτης οὗ 
ἴῃς στεαῖ ποσκ ρυ] 5 ηθὰ ὈγΥ Οδτάϊηδὶ 
ΧΊπγ6η65---ἰῃς (οΙΩρ  υἱδηβίδη Ῥοϊγρὶοῖϊ, 

γετ κεῖμαι υϑεὰ οἵ γεεγς 2οεί ον, Το πὶ ἰϊ. 6 ; χὶχ, 
29 ; ΧΧ. 5,6; χχὶ. 9 ; δν. ἱν, 2 οἿΪγ ;---ἰ[(5) ὄνομα 
αὐτῷ [Ξ5Ξες Δἀῇονε] ;---(6) οοπὶ Ἐσδν. 1ἰϊ. 18 
ὙἍΠΕΣ 7οδη 1:. 20, 27 ἃ5 ἴο ἴῃς χρίσμα αῃὰ ἰΐς 
εβεςῖ.""---νοίγ., Ὁ. 228. 
ἐμέο τ ἴῃ ςοῃοϊυβίοῃ, ἴο βἰηρὶςε υογάϑ :- 
ἀληθινός, ἰ5 ἰουπὰ ἐρε [1π|65 ἰῃ ἴῃς Αρος. (6. ζ. 

«ἢ. 1... 7), πέρ ἄπλες ἱπ Ὡς Εουσίὰ Οοερεὶ (6.5. 
ἱ, 9), ,ομν ἴἶπχεβ ἴῃ 1 Ἰομη (ε.Κ. ν. 20). 1 οὐοςυϊβ 
εἰβενβογε ἰῃ ἴῃς Ν, Τ. ΟἿΪΥ ἰῃ Π0κὸ χνὶ, 1 ; 
1 ΤΏοςϑ. ἱ, 9; Ηςδ. νἱῖ!, 2; ἰχ. 14, 24 ; Χ. 22. 

ἀπαρτί (οτ ἀπ’ ἄρτι), Κδν. χὶν. 132; ]ομη χἰϊὶ. 
19; χίν, 7, 18 ἐουῃα οπὶν ἰῷ Μαῖϊ. χχὶϊὶ, 30 ; 
ΧΧΥΪ. 20, 64. ᾿ 

ἄρα ἰ5 ποῖ ουπά ἴῃ ἴῃς Αρος., οσἵ ἰῃ ἴῃς οἵδες 
ὙΠ ηρς οὗ 51. ]οδη. 

βροντή ἰουπὰ ἐρρε τἰπηες ἴῃ ἴδε Αρος. (6.5. (Ἀ, 
ἷν. 5) ὀσοὺγβ εἰβενβεγε ΟὨΪΥ ἰῃ ]οδη χἰΐ. 29, αμὰ 
πῃ [86 Ἔχρ]απαίίοη οὗ ϑι. 1ομη᾿ 5 βυγμασλα “ Βοδ- 
ὩΕΓΡΟ5,᾽᾽ Μακ 1. 17. 

δαίμων, ἰοπηὰ ἴῃ ἐδ. ἢ οὗ ἴῃ Θγπορεϊεῖς, ἰ5 ποῖ 
ετιρϊογεά Ὁγ 8ι:. ]οβῃ, Ὑ8ο 565 δαιμόνιον, ---εἰρ. 
εν. 1χ' 20; ]οδπ νἱῖ, 2ο. [πῃ Βεν. χνΐὶ. 1:4; 
ΧΥΪ. 2, δαίμων ἰ5 ἃ ἴα]5Ξε τεδάϊηρ. 
ἡβραϊστί, εν. ἰχι 11; χνὶ, τ6; Τοδῃ ν. 2; 

ΧΙΧ, 13, 17, 20 ; χχ, 16, ἰ8 ποῖ ἐουηα 6ἰΞο ὮΟῚς 
ἱῃ ἴῃς Ν. Τ. 

ἐκκεντεῖν Ὁσοῦγα ΟὨἿΪΥ͂ ἰπ Τοδη χίχ, 27; Κδν, 
ἷ, 7 (5ες ἴῃς ποῖς ἐρ Ζε.). 

ἐλεεῖν, ἔλεος, ἀο ποὶ οσουσ ἴῃ ἴῃς Αροοδὶ 
(θαϊ 5ες ἐλεεινός, οι. 111, 17), ποῦ π᾿ δὴγ οὗ 8ιῖ. 
70 }π᾽β υυηϊτίηρε, Ἔχοερῖ 2 [ομη 3 (ἔλεος). 

καταβαίνειν 15 ΑΙ ΎΔΥΒ σοπησοῖοὰ ἡ Ἱἢ ἐκ ἰη τῆς 
Αροο., δὰ ἴῃ νυ ἰηρπ οὗ 51, Τοῦη. ἘΕἸβενβοσο 
(εχοερὶ ἰῇ Μαῖῖ. χνἱϊ. ο ; χχν δ, 2), ψ ἢ ἀπό. 

δ τείειτεὰ ἴο ἴῃ Βδν. ἰϊ. 17; ]οδ νἱ. 
31, 49 ; εἰβενβοσε ΟἹ] ἴῃ Ἡδοῦ. ἰχ. 4. 

μέν ἀοεβ ποῖ οσοῦγ ἰῃ ἴδε Αρος., οἵ ἴπε 
ἘΡΙ511ε5β οὗ 51. Ϊ]οβη. [Ισ ἰς ἐουπά δυϊ εἰρῆι 
Εἰπὸ5 ἴῃ ἴῃε ΒοΟυΣὴ αοερεὶ. ΤᾺΐβ, ἱορεῖμοσ 
ἢ 1[ῃῈ6 ΤΑγδ 688 οὗ ραγίϊοϊθβ 80 ἐγεαυθηΐῖ ἴῃ 
Οτεεκ ντιτίηρβ, 15 ἃ ἐδαῖυσα οοπηηοη ἴὸ ἴδε 
ἈΡοσδῖγρθα δηᾶ ἴῃς οἵμεῦ ]οδῃμηθδη τ τἰπρβ. 

ὄχλος, σομ ΠΑ} υδεὰ ἴῃ τῃς Ῥ]υγαὶ εἶδβο- 
γεῦε, 15 80 υϑ64 ΟΗ]Υ ἴῃ Βεν. χνὶ!, 15; Ιομη 
Υἱὶ. 12. 

ὄψις ἰ5 ἰουπᾷ ἴῃ ἴπε Νενν Τεβῖ. ΟἿ] ἱπ Ἐδν, 1. 
16. Τοδη Υἱῖ. 24 ; χίὶ. 44. 

πορφύρεος ἰ5 ἰουπά ΟΩΪΥ ἴῃ Ἐεν. χνὶΐ. 4 ; χν]ϊ!, 
16 ; Τοδη χίχ. 2, 

σκηνοῦν 5 ἰου Πα ΟἿΪΥ ἴῃ Ἐδν, Υἱῖ, 16; χὶϊ. 12 ; 
ΧΙΙΣ, 6 ; χχὶ. 3; ]όδῃ ἱ, 14. 

σφάττειν, ἰουπὰ εἰσῃς Ἐπιο5 ἴῃ ἴῃς Αρος. 
(ε.5. “ἢ. ν. 6), ὁσοτβ δἰϑεινῃεσε ΟἹΪΥ ἰῃ 1 Ϊολῃ 
111. 12. 

σφραγίζειν ἰ5 πδεὰ ΔὈΞο] [ΕἸ , ἰπ ἴὰς αςῖίνε, 
ΟἿΪΥ ἴῃ Κδν. χχ. 3; Τοόδῃ 11]. 323. 

φοίνιξ ἰΒ ἰομμαὰ ΟὨ]Υ ἱπ Κδν, υἱῖ, ὁ: ΪΙομα 
Χ], 12. 
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80 σαἰ δα ἔτοὰ ἴῃς υἷδος σΏοτα 1ἴ δρ- 
Ῥοαγεά, (οιωρ υἴμμῃ, οὐ ΑἸςα]ά, ἴῃ ϑρδίῃ. 
ΤἼ15 νοϊυσλα 15 ἀαϊοα Δ ΔΙῪ 1ο, 1514. 
ΤἼηδ δηῦγε νοσκ ψγὰ5 σοιρ εἰς ἀυτηρ 
ἴῃς βϑυυπηοσ οὗ 1σιγἷ; Ὀυϊ νγὰ5 ποῖ ρυὺῦ- 
᾿Ιϑῃῆδα ὑὴ}}] Ματζςοὴ 22, 1520, ἤθη ῬοΟρῈ 
1,κοὸ Χ. ρτδηϊεα ἢϊ5 σε α. 

Νοῖ υῃ1] [ῃ6 γδᾶσ 1522, ποψδνοσ, ἴῃ 6 
ἄἀαῖο οὗ πὶ5 τιγὰ δἀϊίοῃ, ἀϊὰ [δ (οτὰ- 
ΡῬΙαϊοηϑίδη ΒΙΌΪ6 σοης ἱηῖο ἴῃῆ6 δηάϑβ 
οὗ Ἐγδβθαιβ, ΨῆΟ, δ ἴῃς σϑαιθϑδὶ οὗ 
1ῃ6 ἰδιηοιβ ῥΥΠΙοσ ΕἸΟθΘηϊ5 οἱ Βαϑβῖθ, 
ἢδα υῃάἀοσίδκθῃ ἴο δαϊξ ἴῃς τεχίὶ οὗ [πε 
Νεν Τεβίατηεηι.32 ὍΤῃθ ἔχβθὶ δα οη 
οὗ Εταβγηυβ Δρρεαγεᾶ, ἢ ἃ γα ῃ 5] Δ. 
Δηα ποῖ685, 'ἰὰ Μαῖοὴ ἔσιό, δηὰ νψὰβ ἴῃ6 
ἢχβὶ ρημηίεα Οτγεοὶς Ταοβίδιηθης σψΠΙΟΝ 
ννᾺ5 ΔΟΙΌΔΙΥ σίνοη ἴο [Π6 ννου]α, ἘἼΟΠῚ 
[86 Ξϑοοῃά δἀϊίοῃ οὗ 1510, [ΟΣ τηδάς 
ἢ18 σδηῃϑίδῖίοη. ἘΕῸσ ἴῃ6 εχ οὗ ἴδε 
ΑΡοσδῖγρϑα Εχαβίηῖϊς ροϑϑθϑϑοα Ὀὰῖ ΟἿΘ 
Ουτδῖνα τηδημβοσρί, ἰθηὶ ἴο ἢ ὈΥ͂ 
ἘδυςΒ] η, τορεῖμοσ ἢ 4 ἔεν (ἔνε) 
τοδαϊηρθ ΒΌΡΡΙΙΘα ΌὈΥ 1,δυγοηῦι5 4114, 
οὗ ψὩΙΟἢ [Π6 βδουγοθ 15. ΠΟῪ ὈΠΚΏΟΜΏ. 
ΤῊΙΒ τηδηυβοτρί, Κη διηοηρ ἴμ6 οὐτ- 
βῖνε οοάϊσεβ οὗ ἴπ6 Αροσδῖίγρβε ΌΥ 16 
ἔἄσυτο “ι," νὰ8 ἰἸοῃρ ϑυρροβεά ἴο 6 
Ιοδῦ; Ὀυϊ πᾶ5 Ὀδθῃ ἀϊθοονοτοα ὈΥ  6- 
1250, ἱἰπ ἴῃ6 ΓΑΡσγατγ οἵ Μαγυπίηρεῃ, 
ἴπη Βαναια. Τῃθ οὔὐγδῖνα κ 1" Ὀχδϑθῃῖϑ 
{ΓΔ 665 οὗ μανίηρ Ὀδδ Πσορίοα ἔτοπὶ ἃ ΠΊΟΓΟ 
δηοϊθης ὕηςοιαὶ, ληά 15 ἀαίο 15 ρἰδοθα ὮὉΥῪ 
Πε  ΠΖϑοῦ ἴῃ ἴμ6 ὈνΘΙ οΥ ὄνθῃ ἴῃ [ἢ 6 
Θἰανθητῃ σΘηΓΤΥ ;---ὌΥ Ὑτορα]]65 ἴῃ ἴῃ 6 
τε] }.83 ὙΤὨΘ 5δοσεά ἰδχί 15 ἤθγα τηϊχϑά 

1 ἐ Νονυηὶ Τεβῖ, γος εἴ 1, δἴπα πῃ δοδή. 
Οοτρ]υΐεπϑὶ πονίϊος ἱτηργοββυτη."-- (ονερέμ. 
1514. “ες τιδηάδῖΐϊο εἰ 5υρίυβ ΚΕ, ἴῃ 
Ομγβῖο Ρ. εἴ Ὁ. Ὁ. Ε, Ετδῃς, ΧΙπλθη ἂς 
Οἴβῆετγοβ, {ἰ. 5. Βα] πα 59. ΒΕ. Ε. Ῥγεβῦ. (αγά, 
Ατοδῖορ. Τοϊείδηὶ. Ἱπάυκιγία εἰ 5ο]οτίία Ὠοη, 
νἱτὶ Ασηδὶαϊ σπ|}. ἀς Βτγοςδγίο, ἃγὶῖ5 ἱσυ ργοβϑογία 
[:Π] τααρίϑσισὶ, Α.Ὁ. ΜΌΧΝΥΙΙ., πιδηϑὶ5 {π|11 ἀϊς 
ἀεοϊπιο." -πἰοίορῆ. α δαγί. ἵν. 

5 Οἡυ [δὶς εὐἀϊίίοη οὗ Εταβτις δε “" Ηδῃηά- 
80 ΠΠἸο ἢ ΕΠ 6 νου Εἰ, Πο] ἰζοοῖ, 1. Ἡοῖ, 
1 εἰρσὶσ, 1τδ86ι ; 2.“ εξ, ““πεῦϑιὶ εἰποῦ ΑὉμδπὰ- 
Ἰαπᾷ νοῦ ὃ. Ρ. Ττερςο}]ες5,᾽ 1862. ὅεε αἷϑξο Μυ. ὟΝ. 
Κεϊ]γ᾽5 εἀ. οὗ ἴῃς Τεχὶ οὗ ἴῃς ἈΕενεϊδοῃ, 1860, 
Ιητοά, ; δῃὰ Ὧσ. ϑογινθηοσ᾽β “" [ηἰτοδυςϊίου ἴο 
ἴδε (εῖ, οὔιπο Ν, Τ.," 2πὰ δά. ΡΡ. 245, 280. 

δ᾽ Ἐγδϑηυβ Ὠἰτηβεὶί τυτὶῖθϑ : ““Ὁὐοηίδπῃ Οτεδοὶς 
ὩὨΌΠΟΌΔΙΏ ΤΩΔρΡΊΉΏΟΡΕΟΤΟ ὈΪδοῦϊ ΠΡΟΣ ΑΡΟΟΔΙγρβθος, 
Τατὰ5 Βαρεῖωγ ἃρπὰ 11}105. Ἰίδαας αυυπι ςυρετε- 
ΣΩῸ5 1811 ἀΌεϑθ6 ποβίγεε δε ΠἸΟΩΣ, ϑορτα οχῖοῦ- 
βἰτηῦ5 ΔΌ ἱποϊγίο νῖτο Ἶ. (αρηίοπο ([.12., δας ἢ] 1] 
νειυΞςιἰσοίτῦτη οοὐϊςοηῃ, ςοτιπιοηίαγίοβ ΒΑ δηἴοτ 
ἱῃ ος Ορῦξ, ἘΕχ οὸ οοπίοχίυβ νεγῦᾶ ἀεξοσί δεμάα 

ΙἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἋΡ σῇ τῆ6 σοτημηθηΐδτΥ οἵ Απάτελϑ, 
ΒΙΒΏΟΡ οὗ Οβεδασεὰ ἴῃ Ο(δρραάοοὶδ (γε. 
Α.Ὁ. 500). Ἡδξεηςε, ομδ εουτοα οἵ ἴδε 
ΟΥΓΟΙΒ σοΙητ 6 ὈΥ Εταβιηυϑ, οἵ ταΐδεῦ 
Όν ἴδε Ῥείϑδοῃ ῇοτα ἧἣς εἰηρ]ογοὰ ἰὸ 
ὈΥΔΏΒΟΤΙΡΕ 1[ῃ6 τηδημβοτρῖ ; ἔοτ, ΔΙ Πουρὶ 
1 5. βΡΘΏΘΊΑΙΥ ποπῆεά ἴῃ ἴ[ῃ6 τρλιρίῃ 
ΏΘΙΟ δάοῇ Ρογίοῃ οὗ ἴΠ6 ἴεχίὶ οἵ 
οὗ [26 σοτωτηθηῖατΥ Ὀερίηβ, πανθ εἰε85 
Ὀοΐ ἃτο, δ [{π|65, 80 ἱπιοπηιηρὶ δά 
ἴῆαὶ ἴτἴῇ6 τηδῃυθοπρῖ 1ἰ56}{ ἀοα5 ποὶ 
ΘΔΌΪῈ ἃ σοργίβί, ππίδηλ ας πιὰ ἰὰς 
Οτεεὶς ἰοχῖ,---ἂθς τλοϑὲ ρΘΊβΟῃ5 ἭΕΓῈ ἴῃ 
τῃε ἀαγ8 οὗ Ετδβτηι5,---ἴο βδερδζαῖα ἴθετι, 
ΕῸΓΣ ΘΧΔΤΏΡΪΟ, ἰῃ Εδν. χχὶ, 24 ἴδ ΟΟΡΥ- 
σῖ ἢὰ5 ἱπηροτίεα Ιἰηπίο ἴμ6 ἰοχὶ [ῃ 6 πογάϑ 
οὗ [86 σΟΠΊ ΔΘ ΠΙΔΓΥ, νἹΖ., “ οΓ ἑάσπ τολίολ 
γέ εαυε"; δῃιὰ 50 ΠΕΥῪ 58}}}1 ἀρρθᾶγ ἢ 
ἴῃς Αὐἰῃμογιζοα Ν᾽ γθίοθ. Αρϑὶῃ, ΟΝΊΩ 
ἴο 115 οδυ56, Εσδβηηιβ οτωϊτθα, ἔτοπὶ ἢ5 
ἤγοι ἴσθα δαἀϊοηβ, οἢ. χχὶ. 26,--ἃ νεῖδὲ 
ὙΏΙΟΝ 15 4150 οτηϊτοὰ ἰῃ 411 ἴῃς οἰριηαὶ 
οὐἀὐϊίοης οὗὐ {πὸ Ὶ 5 σδηϑίαϊίοη (θε:- 
ἸΖϑοῖ, ζ ὦ, 8. 51): 566, ἴοο, ἴῃ ποίέ 
οὰ Εδν. 1, 15, διηοῃρ ἴδε νάποὺβ 
τοδαϊηρϑ οἵ οἢ. 1.1} Ευγίμοτ, ἴμ6 τρδηῦ- 
βορί 8 τιυ]αϊεὰ δὲ ἴῃς επά,- ἴδε 
ἰεαχὶ οὗ τὴ6 ΑΡροσδίγρβα οἱοβίπρ σι 
τῆς. νοσὰ Δαυείδ, οἢ. ΧΧΙΙ. τό, ἃ ρᾶξέ 
θείης ἰοβ. ὙὍΤῶα τοϑὲ οὗ [15 οδδρίεϊ, 
ἴγοω ὃ ἀστήρ το ἴῃ οηά, Ἐγταϑβιλυϑ Τὲ- 
[χη 9]αϊοα ᾿πῖο ατεοκ ἴουῃ ἴμ6 Νυϊχαῖε: 
δά, δ Πουρῇ δοαυαϊπίθα πιὰ τὰς (οπι- 
Ρἰυϊεηβίδη ἰεχῖ, ἰὰ πος οὗ [ῖ5 ἰδίει 
οἀὐϊομϑ (μ6 ρα] 156 ἃ ἄνα ἴῃ 4]}, νἹΖ., ἢ 
1516, 1510, 1522, 1527, 1535) ἀἰὰ δέ 
τορίδσε ἢἰ5 οἶα Οτεεῖς νεγβίοη οἵ [}}5 
Ρᾶβϑϑᾶρε ΟΥ̓ ἴ)6 ρεηυΐης ποτάς οἱ δὲ 
]ομη.Σ Ἑγαβιηυβ [85 4150 βυρρ!οὰ δΒΌπι 
16 Ψυϊραῖς πψοτὰβ ψὨΙΟὮ ἀο ποῖ Εχιδῖ 
ἴῃ [6 ἰοχὲ οὗ Πὶ5 τηδηυδοσιρί. ΤΆι5, 18 
οὗ, χὶν. 5, ἢς δάάδβὰ, ἔἴτοτα ἴδε [,δὰῃ 

οὐτανίτηυς " (Οῥ., εἃ, Τιυρά. Βαῖ., 17οὅ, ἢ 1α, 
Ῥ.- 246). Οτπ εἢ. 1, 2 Βε ντίϊες : ““Ἶἴὴ Αροῖ. 
ὉΟῚ Ξυρρείερδαϊ πο Ϊ5 πἶβὶ απ ςαπι Ἔχεταρίλτ, 
γεϊυπεἰΞοίτηαπι, ηαποά πορὶς Ἔχ θαυἱῖ εχ πιία 116 
᾿τιεταπιτὰ ἤεσος ραηπες Αἰεμελῥίνα" 
οη «ἢ. ἱϊϊ. 7, ἢς δάἀάς: “Νςε ᾳυὶς οοπίεπιρλὶ 
ποκίσαπῃ [Ἔχορ]Ατ], ἰδηῖος νεϊυσίδς εγοὶ οἱ 
Αροκίοϊογυση αεϊαῖς Ξοτὶρίατα νά οτὶ ροϑϑεῖ." 

86ε αἶκο ἐἱο ναγία ἐκεῖ οα οἰ. χξ τι ̓ 
5 Αἴοσ ἴ!ε ψοτὰά δΔανεῖδ ἔδεσε 90] ον οι 

Οτεεῖς τοσὰςξ οἵ ἴῃς οουιηθπίαιυ οὗ Αμάγεβϑ, 
ὙΠ ὮΙ ἢ τγὰβ ἀοῦρι]ε85 σοητπυςα οἱ ἴδε Ἰοδῖ 
Ἐτγασῦυς τγίϊος : ““Οὐυληαυληη ἴῃ Ολ͵ος Ὠ0)85 
Ἰδτὶ ποπηυ]]α νεσθα στερεγὶ ἀραὰ πορίσοβ, (ὉΣ 
ΔὈετγδηὶ ἰῃ Οτδοςὶς Ἔχοιρία ρας, εα ἰδεῖ αἴ 
1,Αἰϊπὶς δά)εοίπιιο." -- πποίξ,, εὰ, 1τῶλ, 1516. 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΦΓΤΙΟΝ, 

“ἰδηῖδ [ἢχοηυτλ Ὦδεὶ "᾿-τ-α οἶδα ΠΟ 
ὅγθῃ ἴῃ ἴῃ6 ψυϊραῖθ ἰ5 ποῖ σεῆυπα 
(Ὀ 6] 11}250ἢ, 5. 39)---ἰΦφΙΒ ποτὰ8 ἐνώπιον 
τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ: δῃπὰ ἴΠ656 ψοτάδ5 816 
τορτοβθπῖθα ἴο 115 ἀδγ ἴπ [6 Αὐἱμοχιζεα 
γειβίοη (“ ὀείογε δε ἐάγοριο ο7 Οοά 5), ἃ5 
Ὑ6]1 25 ἰὰ ΤΥ 5 ̓ταηϑδοῃ. Ηδ [85 
Οἰβοσθοσα δ᾽ ϊογθαὰ ἴῃς τοχὶ οὗ Ὠ15 τηδηι- 
ΒοΠρὶ 50 85 ἴο τηᾶκο ἰΐ σοπίοστῃ ἴο ἢΪ5 
οὐ ἰοχὶ οὗ ἴῃς Μυϊραία :---ἰὰ (ἢ. χν. 
3, ΟΟὔεχ 1 τοδάς κτὴ6 Κιηρ οὗ ἴῃ6 
ὨΔΏΟΏ5" (ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν) ; ὕαΐ 
Εγαϑηυβ ϑυρϑαίςαϊθ ἃ [ὉΓ “πδιίϊοῃϑβ "ἢ 
(ἐθνῶν), “5αἰη15᾽ (ἁγίων), ἱπ ογάεσ ἴο 
οοηίοπτῃ ἴο ἴῃ 6 τεδαϊηρ οἵ ἢ]5 ΠΟΡΥ͂ οὗ ἴῃς 
γυραίε, “ 5βαῃοίοπιμλ,"---ὙὩ]Οἢ 15. 1156] 
ἃ ζουπιρίοῃ οὗ [86 Ὀεβῖ δι ρροτίθα σϑδά- 
ἱηρ, ““ Β6οἸ]οστπλ," “1ῃ6 ρ658" (τῶν 
αἰώνων), (ἢ6 ΔΌὈτοΟν Δ Οη 9 οὗ “5 ου]ο- 
Πιπ]" δΔηδ ““ βδῃοίοτιση" ᾿οίηρ ΘΑ5}}Υ 
ἱπἰοτομβδηρεᾶ, ὙὩΤῃ6 Αὐἰῃοχζεά Μετβιοη 
δηὰ 1ἴΠοτΐς ἐγδηϑἸδίϊοη 511} σοὺ ἤΘΓῈ 
“ἴοι Αἴπρ' ΟΣ δαϊηές .} 8ες ἴῃς ὑν. ζ. 
οἵ εἢ. χν. 
Τὸ ἴῃ656 ϑουτγοθβ οὗ 6 ΠῸΣ τηδὲ δ 

δε {π6 τηϊδίακαϑ οὗ ἴῃ οοργίϑι νμθα 
ἘΔΏΒΟΠΙηρ ἴμ6 τηδηυβορ. Οὗ 5υςῇ 
τ] βία κος ομδ ἰπϑίδηςο 3---ΟΠ6, ἴοο, ΜὨΙΟὮ 
[ιὰς τη] ϑ] δ ἃ ΤΊΔΩΥ͂ ἃ σοτητηεπίαίοι----σπα 
γε, ᾿ς" (καΐπερ ἐστίν), ἴΟΥ “δπἃ 5841] 

ἱ “ἐϑοσηα ροτγίϊοῃς," νψτίϊεβ. τ. ϑογίνθῃοσ, 
“οὗ δὲ5 [Εταβσηυ53᾽5] 96 ταδὰς νεχθίοα, ψ Ὡς ἢ 
6 ἰουμὰ (μούγενοσ δοιῖς δαϊΐοτβ ΤΥ βρεαὶς 
ὙΔρῈ 7) ἐξ πὸ ογιόέ ἔπσισε Ογεξ νιαρμη οί 
ἀπε δ 5111] οἷοανε ἴο οὔσ σεοεϊνεά ἰοχὶ.""-- δε, 
Ρ. 352. 

Σ Ἰῃείεδά οὔ ἴδε ἴτυς τεοαάϊηρ, ““σμεὰ ἴδ 6Υ 
δεδοϊά ἰῃς Βεαςῖ, μον ἰδὲ Ὡς νψγᾶ9, δῃὰ ἰβ ποῖ, 
δηὰ 88}8}1 Θοχθ," ἰῃς ΑΟΨ. μας, “ἤθη ἴδον 
ὈΈΒοΙἁ τὰς Βεαϑὶ ἴμδὶ νᾶξ, απὰ 15 ποῖ, σμα γεΐ 
-." Ἡρτε Βοξϑιεῖ, ἀπἀοτβιδηδίησ Ὁγ ἴῃς Βεαβὶ 
ἔοπιδ ἀπάοσ ᾿ὨϊἹοςοϊειϊίαπ (““ Κοπις ραΐθηπο ἄνες 
β0ῃ; ἰἀοἸδῖτιο ἢ), Τοοποίυάος ἴμδὶ Ὀδοδυθα ἴῃς 

ὀχὶβίβ, ἔοσ ἴῃε στωοϊηδηΐ, ΟἿΪΥ ἴῃ 115 σὐχτᾷ 
“Ηελὰ," αδπηὰ Ῥδοδῦβα ἴῃς “ευείᾷ ““ Ἡρδὰ’ 
οοηϊηθπος Ὀπὶ 454 1{||6 8116 (566 Ἐδν. χυὶϊ, 
10), της 15 ἐχρσεββεᾶ ἴῃ νεσ. 8 Ὁ. ἴῃς ψογάβ 
“ἰς ποῖ, σμα γε ἐφ᾽" ("" υοίᾳι᾽ 6116 5οἱϊ᾽} ; 
τοϑὲ ]όδη τμ5 ἀεβοπδίηρ ἴῃς “ὁ Ἰδηρτία ᾽" ςοπ- 
ἀϊῦοῃ ἴῃ Ὡς ἴῃς Βεδϑὲ ποὺν ἀρρεᾶλζοά ἴο Ηΐπὶ 
(“ροὺγ ἕαίσε επίεπάζε ἃ ϑαίηϊ 7εδῃ χὰς ἄδῃς Ἰὰ 
ἰληρυσυτ οὐ 6116 1αἱ ρατοίββοις .. . 1] ἰὰ ροαυνοὶξ 
ΤΕΡΆΤΔΟΤ ςοτήσα π᾿ ἔίϊδης Ρ]05᾽). ᾿ἰτηρσα 
(ρ. 767) ἀρρ!ῖεβ [μἷβ εἰτοῆθουβ τεδάϊηρ ἴο ἴῃς 
ῬΆΓΑ]]Σ] θεΐτγεοι ἴῃ οἱὰ Βοτηδῃ Ἐπιρίτε δά 
ἴδε ῬΆρδοΥ : “Ἐμὲ ποῖηρε αἵ πορ ἐσέ, χυδίοηις 
νὼ: ἘΠ ΠΌΗΣΙ 11πὰ Ἰπηροτίυπηθ Ῥασαμύτῃ ἀ6- 
δίγυςίαπι πυϊῖ ; 5ε4 ἐεΖ ἐαγιδη, αυΐᾶ εχ ἀδείγαςϊο 
ἷ!ο Ψεῖετε πδῖίυση αὶ ρηιαρηεος γι 
δὔριδρωσι, ἴὰ ηυο οἴμπία δηπααΐ 

α ἀϊρὶῖο ἀοτηοῃοίσασὶ ροββιηῖ.» 

ΤΥ 

το σ]ὶ 
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ϑοσ 9 (καὶ παρέσται), οἷ. χΥὶϊ. 8, 15 Ρ6Γ- 
Ρεϊυαϊεά ἴο ἴῃς ρῥτεϑθηΐ ἀδὺ ὈοΙἢ 1ἢ οὐζ 
Δυϊπογιζεα Μοιβίοη δηὰ ἰ'ἰπ [μ|{Π61}8 
ἰΔΙΒΙαοΩ. ϑυςσῇ 4150 15 ἴη6 5. γηρα 
ἴοιτη διαδιδώσουσιν ἴῃ ἢ, χνὶϊ. 13. (51}}} 
τερσγοβοηϊθα ἴῃ οὐγ Αὐἱμοηζεα Μετγβίοῃ 
ὈΥ [86 δπιχο “«ἀαΐ ρίνε)," ΑἸ οι ρἢ 
ἴῇς διχε διδώσω 15 ἔουπμα ΟἿΪΥ ἰπ 
Ηοϊηθσ. ΤὨ15 ΟἸΤΟΥ οτὶριηαϊθὰ (δυ5: 
-- οὐοθχ 1: ρίνοβ δίασιν, τις ἢ 1η τοὰ 
1ηΚ, σοιτθοῖϊθα ὈΥ ψπτηρ δό ἀῦονα ἴῃ 
ὈΪΔΟΙ ἰπκ, 50 ἴτμαϊ διδόασιν---ἰἢ6 {τις 
τοδαϊηρ---τηὶρῃΐ ταϑυ]ῖ, δηᾶ τἴῃ6 σοργὶβῖὲ 
5665 ἴο ἢᾶανα ΤὩἸ]ΧΟα ὉπΡ ἴποβα ἴῆχοα 
Εἰεταθηῖβ, δἰ πουρὴ (ἢ6 τηδηυβοσρί [85 
ὯὨΟ ἴτᾶς6 οὗ ὦ ΟΥ̓ ου (Ὠ εἰ ἸΖ5Οἢ, 5. 43). 
Τὸ τοχὶ οὗ Εταβϑίωυβ ἢδ5 δχοοὶβθά 

8 υπίοτίυπαΐς Ἰλβυθησα οὐ [ἴῃς 500 56- 
αυθδμῃῖ [ΓΔ 5] Δι οη5, ἀηα οἡ ἴῃ 5 βεααξηῖ 
1η1ογργοίδθοη οὔθ Αροσδῖγρθα. ΤΙ5 15 
ἄιχε το ἴῃ6 ἕδςϊ ἴῃδΐ ἔτοτλ ἢ15 ἢσϑι δα! οἡ---- 
ἀεβοσρεα ὈΥ ΠΙτηβο]ῖ 85. “" ῥγϑοϊριδίαηι 
ν 5 αἰαῖ Θαϊζυπλ "--- ΠΌΤ ΤΟ 5. [4156 
Τοδαϊηρθ ἢᾶνα ρα 5864 ονεῦ ἰηἴο ἴῃ6 (Ὠϊτὰ 
οἀϊάοῃ οὗ Ἐοδετὶ ϑίερθθης (4.0. 1550), 
δΔηά ἴθηςα ἰηΐο ἴῃ6 ἘἸΖονὶγ σάϊοη οἱ 
1624, ἴῃμ6 50-(41|.ὁ6 ἡ 7δχίμς ἀἰεοῤέμ. 
γειδίείη 1 δἰέστης ἴμαἴ Ε, ϑίερῃθης Πδά 
ΟἿΪΥ ὕνο τηδηιβοσὶρῖς οὗ (6 ΑΡροσαῖγρβε, 
δηά [656 ᾿προτίθο γ το] ]αϊοα, διῖε- 
ΡθΘΩ5 4]50 ἔο]ονθὰ [πα (οιρ] υϊο ϑ ΔῈ 
ἰοχῖ; ἔοσ ψἘΊΟἢ ἴΠ6 οαϊΐοτ, δας ΥΥ εἰςίοιη, 
Ὠδα Ὀπΐ ομδ τηδηυβοσρὲ οὗ [6 ΓΑΡοοᾶ- 
ἴγρβθὲ. Ἴδα [μισὰ δὐἀϊοη οὗ ϑίερῃθ 8 
(Α.Ὁ. 1550) ψὰβ ἴ[ἢ6 Ὀα5ὶ5 Ῥοῖῃ οἵ 16 
οαὐϊθομβ5 οἵ Βεζὰ (δησνα, 1559, 1σόρ, 
1582, 1580, 1598,---866 ΒΟΙΠΝΘΏΘΙ, ὦ. ὦ, Ρ. 
290), δηἀ οἱ ἴῃς Ζεχέήμς ειεῤίμε. Β628᾽ 5 
οὐϊίοῃ οὗ 15892 (ΟΥ 1598) τννᾶβ ἴἌΚθὴ 5 
ἴῃε6 ὈΔ515 οἵ οὔγ Αὐϊῃοτζεᾶ Νετγβίοη, ὈΥ 
{πῸ ΤΙδηϑαΐουβ οὗ τότ : δηά ἴῃυ5 ἴῃς 
ἘΠ ΡΠ] 5}. Μεγβίοη οὗ ἴῃς Αροσδίγρβα σϑ- 
ῬτΓοβθηΐβ ἃ ατεαῖκ ἰοχὶ ἡ ]Οἢ ἄοοδ τοί 
Τοϑῖ ὉΡΟῚ ἴἢ6 ϑᾶτὴθ δ ΠΟΥ 85 ἴμδιὶ οὗ 
[6 οἴπεσ Βοοῖϑ οὗ ἴῃ Νεδιν Τ δοϊδιηθηῖ. 3 
Ἑ, δ. ἴῃ οἢ. χνὶ. 5, [λ6 σοη͵δοΐαυχαὶ σοδαϊηρ 
οὗ Βε6Ζδ᾽5 ἰαϑῖ ἴῆχβε δάἀϊξουβ (ἐσόμενος ἔοτ 
ὅσιος, ὙΥΠΙΟὮ Ταδῖ5 ΟἹ ὯῸ δυϊῃουυ π᾿ ηδῖ- 
ΘΥ̓ΘΓ), 15 511} τερτοϑθηϊεά ἴῃ ἴῃς ψοσάβ οὗ 
ἴπ6 ΑὐἰποπζΖαα ΜΝετβιου----“ σπα «ἠαζέ δε. 

Σ Ῥνοΐζρ». ἡμ δοεαϊνε. Λὴὶ 7', νοὶἱ]. 11, ἢ. γ41. 
ἦ δες 73. Ξηρίμὰ δ έδέξ, Ὁ Ἰφθα ΠΝ 

Ὠ.Ὁ., 1876, νοὶ. 1]. Ρ. 211. 
8 1δςῦο τεοερία ΑΡοΟΔΙΥΡ5θΟΚβ 4185 αδ΄ Ετας- 

τηΐδηὶβ ὑσγοῆυχὶῖ, δἀτηοάμπμλ ᾿πᾶττηο αἰ ας Εἰ 
ς'ης.᾽-- Υειδιείη, δώ 
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ΜδΔΩΥ τηδηυβοσιρίς οὗ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΪΥρΡΚ6, 
ονθνοσ, ἤᾶνα Ὀθθὴ οοἸ αϊθα βηςσδ τόιὶ ; 
δηαὰ γεῖ,- ΘΙ, ΠΟΙΘ ὯΟΙ Οἰϑο ΘΟ Τα 
Βῃου]ά 1ξ Ὀς ἰοτροίζοη ΜΘ. δϑτηδίηρ 
(ῃς6 οἴδεςϊ οὐ ΟΠ ςΙ51Π1),---4}} [6 511}} ψΒΙΓἢ, 
8:06 6 ἴῃδη, α5 Ῥδεα Ὀτουρῃϊ ἴο ὈΘΑΓΣ 
ὍΡΟΣ ἴῃς 5δοζβα ἰοχῖ Ὧδ58 ποΐῖ δαἀαδά ἴο, 
ὯΟΤ Ὧδβ5 ἰἰ (Δ Κ6Ὼ ἔτοπι, ΟἹΘ διίιοὶα οὗ [ἴῃ 6 
ἘΔ 85 ὄχρσεϑθθα ἰὴ [ἢ6 5ίηρὶε οοάδχ 
οἵ Ἐχαβτηιβ. 

ὍπαΕΙ] ἃ εοτρασζαίνεϊυ τοσθηΐ ἀδία Ὀυζ 
ἴῆτες Τὐηοίαὶ τδηυβοσιρίβ οὗ ἴῃς ΑΡοοσδᾶ- 
Ιγρβθε ψεσε Κῆόνῃ :---ἰἃὴς (οάσοχ ΑἸοχδη- 
ἄπηυβ, Α, οὗ (δῆς. ν. ; ἴὩ6 (οάσοχ 
ἘΡὨτϑο,32 (, οὐ (δηί. ν.; δηὰ [ῖἋἢς 
Οοάοχ Μαϊδοσδηιβ, Νο, 2ο66, ἔοϊτηοῦΥ 
ΠΩ ΡΟΙΘα τὸς ἴῃ ἴῃ6 ΤΑΌΤΑΙΥ οὗ [6 
Β4511140 ΜΘ ΚΚβ ἴῃ ἘοιΏςο, δά οὗ ἃ ἀαδῖθ 
δῦουϊ [πΠ6 δηὰ οὗ Οεηξ, νὴ]. Ἑτοτὰ ἴῃς 
6 τΠαὲὶ νγεἰξίεϊη δα ρὶουθα τἢ]ς. ᾿αϑῖ 
ὕύποϊα! ἴῃ ρῥἷαςς οὗ ἴῃ6 ουγθῖνα Κη 
85 ΟΙ διηοηρ ἴῃ6 ουτδῖνα ἰοχῖς οὗ [(ἢς 
ΑΡοοαΐγρβθ, δηὰ ψΏΙΟ. δα Ρῥγονι ουϑῪ 
ΒΌΡΡΙΙΘα [μ6 Ἰοϑὶ ΡῬογίοῃβ οὗ ἴῃ6 ρτϑαϊ 
Οοάοχ ΨΝαϊοδηυβ, Β, ΝΟ. 1209 (αϑοσι θεὰ 
ἴο ἴῃ6 τη α]ς οὗ (Ἂμ. τν., δηὰ νῃ ἢ 
Ὀγοακϑ οἵ δὲ ΗθὉ. ἰχ. 14; 566 ΘΟ ΏΟΓΣ, 
ὦ. Φ., Ῥ. 96),---ἰῃϊς ὐποίαὶ αἷδοὸ μδ5 Ὀθθη 
ἀεειρῃαϊεα Β.8 

Το [Π656 ἴχεα ΤΠης 1415 ἀγα ΠΟΥ ἴο δδ 
δἀάοά τ[ῃ6 (οάοχ ϑιμβαιζσι5, ἐὲ, οὗ δἀρουΐ 
[86 τηϊάάϊα οὗ (ἰδηΐ. ἱν., αηὰ τὴ6 (οάσχ 
Ῥοτρῃγυσίδηυβ, Ρ, Ὀοΐῃ οὔ πιο ΜΘ, 
Τιβομαηάουί μαὰ ἴῃΏ6 ροοά ἰογίυῃθβ ἴο 
Ὁσηρ ἴο ᾿Ιρῃξς Ρ ἴδ ἃ ρα]! πηρϑαϑὲ ΠΙΟἢ 
᾿νὰ5 ὈὉτουρῆϊ ἐο ϑῖ, Ῥϑιουθθυτρ ἴῃ 1862 
ΌΥ ῬοτΡἤγΥτΥ, Βίβῃορ οὗ [795Ρ6η5κ. [1 νγὰϑ5 
ὑγιϊαά δἱ [εἰ ρΖὶρ, ἰῃ 1τ8ό6ο, ΌΥ Τιβοῃεη- 
ἀοτί, ἰῇ [ῃ6 οἰχίῃ νοϊυτηθ οὗ δ15 “ Μοῃυ- 
τηδηία 5δοῖὰ ἰπθαϊ.) δ ρίδοθϑ 118 
ἀαῖα ἰὴ Οϑηΐζ, νἹ. ΟΥ̓ΪΧ., 8δηα δϑιτηδῖοϑ 
15 ναϊὰθ ροῦμαρα ἴοο ΙρΏΪ (“ Οοάοχ 

1 ΤῺ δϊ5 ΣΕΡΙΥ ἴο “Α Ιαΐε  ίβοουτος οὗ ΕἾΘ. 
τη ηκίηρ,᾽" ὉΥ ΟοἸ]η5, ΕἸομαγά Βϑηῖοεν (“ ΡῺὨϊ- 
Ἰεϊευϊπετὰς Γι ρϑίεηβὶβ}) ντοίε : “"“"μΜακς γοὺγ 
40,000 [ταγήρῃες ἡφε[10᾽15] ἃ5 ΤΑΔΏΥ ΤΊΟΤΘ. . . ΑἹΙ 
ἴῃς Ὀεῖίες ἴο ἃ Καονίηρ δηὰ βογίουβ σεδάοσ. 

..... Ενεηρα ἰδεῖ ἰηῖο ἴῃς Βαπάϑ οἵ ἃ ζηανε 
ΟΥ̓ ἃ ἴοοἹ ; δὰ γοεῖ νι} [ἢ τηοϑί ςἰπἰσίσου δηὰ 
ἀὐϑυτὰ ομοῖος ἢς 5841} ποῖ Ἔχ συ θη τ 6 Ἰρῃϊ 
οὗ ΔΠΥ οὔ Ἑοδαρίοτν."---ίῃ οἀ., Ρ. 113. 

3 ( ροοπίδίηῃς Βδν. ἱ. 2-}}. 10.; ν. 14-νὉ|2ὺὕ.. 14; 
νἱϊ. 17-ν2111.4.; ἰχ. 17-. 10 ; χὶ. 3-χΥΎὶ. 12; ΧΥΙΙΪ, 
2-χίχ. 5.--ϑονθηοσ, ἀξ, Ρ. 109. 

8 Ἴτερε ]ε5 γοβεσνίρ ἴῃς Ἰεἴῖετ Β ἴογ ἴμε στεαῖ 
Ψαιίςαπ ἴὐποῖαὶ, ς4116α {Π|5. τηδηυβογρί ἤχει [Ὁ 
(Ν. Τ᾿, μασγῖ ἵν. Ρ. 111.) ; διὰ βυρϑθαυθηῖὶν Ὁ 
(Ν. Τ. Ῥαγί γἱ. Ῥ.- 1). 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΈΙΟΝ. 

ῬογΡγτδηῖ5 ἰοχίσσω ΑΡΟΟΔΙγΡ5608 ῥὑΓ- 
Ὀδι ἴᾶπὶ ὀρτερίυπλ υἱ ὈΠΉΟΡΑΙΙΌι5 οοὐΐ- 
ΕἸθυ5 αυϊ δίαϊε 'ρϑυα ἰοηρα δηϊθοδάσαι 
ΥἹΧ ροϑβίβαθεμάυς νἱάφδαιγ." ---- Ῥγοίκργ., 
Ῥ. 1): ἢ6 σοῃϑιάοβ 11 ἴο τερσγεβειὶ (ἢ 6 
ἰοχὶ υϑοα ὈγΥ Απάτοαϑ. [{{1}}5 Ὀ6 50, δ 
ἴδλοϊ Μ11, Ῥοσθαρβ, δοοουπῖὶ ἔογ ἴῃς δὸ- 
αυδηξ οοἰπεϊάδποαθβ θεΐνθθη Ρ δηὰ ἴῃς 
Οὐγϑῖνθ 1, Οἢ ὙΠΙΟΝ ἴῃς ἰοχὶ οὗ Εχαϑηϑ 
15 ἰουπάκα ἢ 

Ϊὴ δάἀάαϊείοῃ ἴο ἴῆ656 ἄν ἴὐποίδϊς, 
τ. ϑονεμεσ ᾽Ὧδ45 δηϊπθσαϊδα τὸς Οὐἱ- 
βῖνΘ ΙΔ ηϑοτιρῖβ οἵ 6 ΑΡΟΟΔΙΥρϑβε :-- 
566 ἢ18 “ Ιπισοὰ,," Ζ ὦ, Ρ. 249; δηά δὲ 
ἢδ5 δΔρρομάβα ἴο ἢϊ58 ἰσδηϑοηρὶ οἵ ἴῃς 
Οράεχ ἀπμρίοηοὶς ἃ σατείαὶ ΤοἸϊδίοα οὗ 
τῃϊτίθθῃ οἱ ἴπ656 συ γϑῖναβ. 

ὃ 9. 71: »ιοάξφγγι ορποῤίίορ οΥ “ “4 οξα- 

ἐνῥέκ." 
Τῆς Ἐδνοϊδ!οῃ οὗ 851. Τῇ δηά (ἢς 

ΒοΟΚ οὗ Τϑδμῖθὶ ἤᾶνα Ῥδθῃ οἰδϑϑιδαά ἴῃ 
ΤΟ ΘΓ [1Π165 ἀρατὶ ἔσοσῃ ἴῃ 6 οἴμοι Βοοκϑ 
οὗ ϑοπρίσσθο, ἃ5 σοηϑοςαηρ ἃ ἀϊπθμοι 
506 6165 οὗ ἰογαῖατα οἰγὶ θὰ “ ΑΡροϊκαὶγρ- 
ἘΚ.32. Ιλοκα ἀδῆμες “ Αροκαὶυρακ" 
ἴο Ὀ6 “ΤὨδ δυλ δῃηᾶ ϑυδβίδηςθ οὗ ἴῃς 
τον δ οη5, ἃ5 6} οὐ [ἢ6 ΟἹὰ ἃς οἵ 
ἴῃς Νεὲν Ταβίδιγθηϊ, τοβρεσῖηρ ἴῃς δμὰ 
οὗ 411] τπϊηρο" (δῦ ΙΔΡΕρτ ἀδΓ 
Θϑοῃδίοϊορίθοδβοη Αροκαίγρϑθεη 50 (68 
δἰίΐθῃ ψὯ;Ἃ ἀ65 πουξὴ Ταβίδσηθῃῖθ),"-- 
5. 25. ΤὯΤῊΙ5 Κιῃά οὗ Ἰιογαΐασε, να 8Γὰ 
το]ά, ογεαϊδα Ὀγ ἴῆς ρσορῃεῖβ οἵ ἴῃς ΟἹὰ 
Τεβί., 45 Ὀδθὴ σοηππαρά δἴτοσ [ἤδτ ὉΥ 
ΤΔΟΙΕ ἴἢΔη ΟἿ ΑΡΟΟΥΥΡὮΔΙ ψτιΐεσ : 6.5. 
ΌΥ ἴῃ6 δυΐμοιβ οὗ ἴῃς Εουγ Βοοκ οἱ 
Ἐβάγαβ δἀπὰ [ῃ6 Βοοῖκ οὗ Ἡδηοςῇ. 

Τῆς ἴθ “ ΑΡο Κα γρικ" ἢδς Ὀδδη 
[οχηθὰ ἤἄοπι ἴπ6 ποσὰ ἢ ψῃϊςὰ ἴδε 
Βοοΐς οὗ ἴῃς Ἐοδνοϊαθοη Ὀερίη5, ᾿Αποκά- 
λυψις. ᾿Αποκάλυψις, τηοτδονοσ, μὰ 5 Ὀξεῃ 

Δ Ἐν. ἀγαπήσαντι, ἘδΥ. ἱ, αὶ; ἔγχρισον, «ἢ. 
ἰϊϊ. 18; ὡς ἄνθρωπος, ἢ, ἱν. 7; φωνῆς, (Ἀ, νἱ. 
1 ; ον. ὅλη, ςἢ. νἱ. 12; ἀγγέλου, «ἢ. τνῇϊ. 13; 
ἄς. Ρ ἰ5 ἀεοίεοξίνα ἰῃ Επδν, χυΐ, 131-21; Χχ, 1- 
9; χΧΧΙ!. 7-21. 

3 ὈυἰΚξιίεγαϊοοϊς ᾿51}}7 ἱπνοσὶς [6 σοποϊαςίου οἱ 
ταοάδγῃ οσίτἶος (εν. ΗΠ σεηίοά, 2 ι,. γέ. 4,2οἐα- 
ἐνδείξ, 5. 8, 81), ἀπά ἀεσῖνεβ θοίὰ [ΔῈ πᾶπὶε ἀπά 
(6 νΕΙῪ ἰάδα οὗ ἴ(ς 50-ςδ]εὰ ““Αροοδγρῦς 
Τλιογαΐυγε "ἢ ἴτουα ἴδε ΑΡρόσλ γρθς οὗ δὲ [ο Ώ: 
““Ὠϊς )οπδηπείθομε Αροϊς, 1δὲ ἀδε Νοσπὶ 
ὩΔΟῊ νγεϊοθοτη ἀοσ Βερη ἀε5 ΑΡο κα γράβοδεῃ 
ἱμηοῖβαὶῦ πὰ δΔυββογη δῦ ἀε5 Κδποης Ὀεβίποα 
τογάρη τηϊ55."-- δῖ, 5. 35. 



πππππππ πὸ τ........- (ἡ κὦ --......ὄ - - 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀἰσρυ πη αα ἴτοταῃ προφητείαις “ Ἐδνο- 
ἸΔΏΟΙ ἢ 1ΓΏΡ1165 ὈοΟΙΪὴ ἃ Ζ2έγέρις ““Ῥτο- 
ΡΏΘΟΥ" δῃὰ 4 ἄωυγιαμ δοῖινν; ἃ (15- 
ὨΠΟΏΟΙ 1ῃοστεα ἴτοσὰ Δ. 11. 22,23 δηά 
Καδν... 1,2, ὕῬοτς (οὰ τονθα]5 Ηἰσ βεοζοῖ 
οουηδαῖς, δηα ἴῃς δυτηδῆ Ῥχορῇεῖ σομ- 
ταυπ δία ἴἤοτὴ ἴο (86 τότ] (566 οἡ 
Κεν. 1. 1). ““ῬΙΟΡΒΘΟΥ " ΤΕΠΊΔ1Π5 5. ΠΟῪ 
γΠ1ὴ [ῃ6 ΠἸΤΩ115 οὗἉ 115 ὩΠαἀΔτη Δ] 1468 : 
ΠΑΡΟΟΔΪΥΡ56 ἢ ρο68 Ἰηἴο σομοζεῖα ἀ6[8115, 
δΥΤ ὈΟΪ 1265 Δα 4] ρότΖοθ. Αἡ Αροοσδᾶ- 
'γρβε πὰ 4 ῬΊΌΡἤΘΟΥ ᾶτὸ ἴῃ. τορασγάθα 
85 ἵΝῸ ἀἸ5Έ Πςζ 5ρΡ6Ο165 οὗ ἴῃ6 54Π16 βἜ 15, 
ΔΟΠΟΓΙΩΡ 845 ἴῃ6 οὈ]οοῦνα “ τονοϊατιοη ἢ 
οἵ ἴδε συ δ] οῖνο “ Ργορῃδῦς ἢ σοτΩΓΠη]- 
οὔοῃ Ὀδοοσηθθ ΤΌΣΟ ὑγοσαϊμοπῖ; δηᾶ 
1 (ου. χῖν. 6 15 δα ἀποδά 85 σοηίθυτίηρ Οἵ 
(ἢ15 ἀξ ποξοι ἴΠ6 δυο οὗ δὲ. Ραὺ] 
(Ξεα ΑΥδεῖ]θη, Ζ4ε γοῤλεδές 97) 2απίεῖ 
σμὦ ἦε Αευεζαΐοης Ο7 .5., ,οἦμ, υἱεισεά 
ἐπ Ἰλεῖγ ναί Κείσηοη, ἘΔΡΙ. ἸΥΔΏΒ5]., 
Ῥ. 89)0., ΤὍΤῇδ δδυ]οσ Ρῥσορῃεῖβ, 1 15 
ΠΠΟΙ βαιά, Ὁπὴρ οὖξ͵ ἴῃς Ῥαγ συ] Γ 
ϑυΔΈοη οὗ [6 ΡΘΟΡΙςῈ οὗ Οοά αἵ ἃ ρίνεῃ 
ὕη6 Ἰηῖο ἴῃς ἰρμξ οὗ ρῥγόρβεου,; ἴῃς 
Ἀροβί]δ5 4150 ἀἸβοῖοβα ΟἿ]Ὺ οοτίδίη ΤΠ ηρ5 
τεϊλθησ ἴο ἴῃ 6 διΐυγε, ἃ5 ἴῃ6 ννδηῖβ οὗ 
1ΠΟῚΓ τοΔ ἀθ 5 ΤΥ στοά το :---ὐοί [Π6 Βοοϊς 
οἵ δηϊ6] δῃαᾶ (6 Αροοδίγρβε ἤδνε ἴδε 
ἸΏΟΤΕ ΖΘ ΠΘΙΑΙ δἰτὰ οὗ ρίνίηρ Πρἢϊ ἴο ἴῃ6 
ὑβυτοὶ οὗ Οοά 1 ἴΠο56 {ἰπλ65 ἤθη ἴΠΘΓα 
15 0 ΤΕν ΕἸ ΔΏ ΟΣ ; ἴῃ 6 27 γε 1Πυταϊηϊηρ; [ἢ 6 
ἀδτκηθβθς ὙΠΟ ἢ Ργαναι θὰ ἔσομαι ἴῃς (δρ- 
ὈνΠγ υη8] (ἢ ἀδϑιτιςοη οἵ Γεγυβαίθτω ὉΥ͂ 
ἴῃς Ἀοτηδης: ἴμ6 δεν συϊαϊηρ [π6 ΟΒυτοὴ 
ἄορι ἴῃ6 ἀδϑισισοη οὗ Τογυβα]θητλ ὑπ 1}]} 
ἴῃς δεοοηά Οοτηΐϊηρ οὗ ΟΠ τδε. Απά ἴδι5 
επί “ Αροκαδιυραϊς " χεϊδῖθβ ἴο ἰῃς 
ἤχει Αἄνθῶς οὐ Μεϑοίδῃ, δῃὰ (τ βιίδη 
“ ἈΡΟΚΑΙΥΡΌΚ" το ΗἰΙβ ϑεοομά Αἀνθηΐῖ 
(ὑὕοκς, 5.. 224). 

Ουϊδιάε [ἢ σδηοη οὗ ϑεγρίατε ἴποτα 
ἔχιϑέ αἱ ἰεαςὶ 16 σειρδίῃβ οὗ ἃ σαῖῃοῦ 
ἐχίδησινο ᾿᾿τοσαίυσο, ἰκοσίβα σιγεὰ ΚΑΡο- 
Κλγρῆ " ὉΥ ἴποβα οτος τῆὸ πουϊὰ 
ὑπὴρ ἄονπα ἴπ6 ρτοδὶ Βδνοϊδοη5. οὗ 
[απ|6] δῃὰ 5:1. Τοβη το ἴῃ Ἰδνεῖ οὗ βυςῇ 
ΒρΡΌΠου5 δῃα Δροοσυρ αὶ] σΟΙΩΡΟΒΙ ΠΟΏΒ. 
ΤΆΣ ρυ δ] οδοι ὉΥ ΑἸ μοῖβθορ 1 αυτεποα, 
ἸᾺ 1819-182:, ἔτοτῃ [ῃ6 ΖΕΙΠίορὶς, οὗ ἴῃς 
᾿᾿Αϑορῃβῖο [54185,᾽ [ῃ6 “Βοοκ οἵ Ηεποςὴ," 
ἃηῃά τῇς “Ἐουσῆ Βοοκ οἵ Ἐπέτγαϑς, 
δᾶγῈ Δὴ ᾿πὴρυ]56 ἴοὸ ἴδ 5ἰιιαγ οἵ [ἢ]15 
οἶλεα οὗἨ πτϊίηρβ, Ὑμθῖμε 7Θννῖβ ΟΣ 
(Ἰπβύδη. Ἑτοτα [π6 παΐυτο οὗ ἴμ6 οᾶ56, 
ἴπιε ὨᾶΠγ65 οὗ ἴῃ6 ταρυϊδα δυΐμοτβ, αῃὰ [ἢ 6 

Νευ Ζ7::,.---- οι, ΤΥ. 

ΚΣ: 

1165, οὔ τῃς ἀϊβεγεηξ εἸοτηθηίς οἵ Αροσά- 
ἰγρίις " Πτογαῦασα ν γα ἴα Κα ἔτοπὶ 5. Πρ- 
ἴυταΕ. ἘΖΕΚΙΟΙ (1. 1) “5417 νυἹἱϑίοῃς οὗ 
σοά ;" 9, Ῥεῖδσ "1 ἃ ἴγῃης 6 54} ΔΥ]ΒΙΟῺ "ἢ 
(Αεοἴς χὶὶ 5); 8:.- Ῥαὺ] “Κηδν ἃ τηδῃ ἢ 
ὙΠΟ “ννὰς σδυρῃϊ ὉΡ ἰηΐο Ῥασδαϊβα" (2 
(ον. χι!. 4) ---αηα ἔδησε ἴῃ 6 ἘΠ]Ὶ6ς ὅρασις, 
ἀναβατικόν, ἀνάβασις, ἀνάληψις, ἄς. [Ιτ 
15 Δῃ ᾿ηἰδγοϑτηρ ἰ85Κ, πὸ ἀουδὲ, δηὰ 
ἴσο 8Δὴ δροϊορεῖς ροϊηΐϊ οὗ νιεὲν ποῖ 
ὈΠΙπηροτίδηϊ, ἴο δχῇδιὶ τῆς ἀοσίης 
σοΟΠοοσηηρ ἴῃΠ6 Μαϑϑιδῇ 85 ἰ νὰ8 ἢοϊά 
διηοηρ ἴῃς [εν ἴῃ ἴἢ6 σεηΐϊυ68 ὈΘίοσα 
ΟὨτςὶ οᾶσηθ, δηπά δὲ ἴῃ6 πιὸ οὗ Ηϊς 
οοτϊηρ. ΤῊ Πᾶ5 Ὀδθῃ ἀἄοῃθ, ἴο 5οπὶα 
οχίθηϊ, Ὁ Μτ. Ὀτιτσηοηα ἱῃ ἢϊ5 ψΟΥΚ 
οηθοαὰ 7Δ4ςε γειυὰ Μηεςεσαλ. Τὰ 1ἢ}}8 
56η56, “ΑΡΟΚΑΙΥΡΌΚ᾽ ροβϑϑεβθθβ ἃ (εῖ- 
ἴα γαΐπα : -- Ὀθὰΐϊ, 8ἃ5 ἢδ5 Ὀδθὴ Ἰυδῖ 
ΟὈΞΕΓνθΩ, [ἢ]5 185 ἢοΐῖ [6 ρυγροβα ἴοὼὺσ 
ΠΟ. πχοάσσγῃ ΟΠ ο5 ἤᾶνα ρίνεῃ Ὀ͵ΌΓΩΙ- 
ΠΘΠΟ6 ἴο ψοΙκβ οὗ [815 Κιηα.} 

Το {πε οἶ455 οὗ 5} “ ΑΡΟΚΑΙγΡΌΚ" 
Ῥεϊοηρ :-- 

Ῥοχτίοης οὗ ἴῃς 5:Όν}Π1}6 Οτδο]δ5 (566 
Νοῖο Εἰ ου Ἐδν. 11. 20) ;-- 

Τῆς Βοοϊκ οὗ Ἡδηοοῖὶ (Ἰὰς 14). ΟΥ̓ 
[η15 Γὕὔς κα ΒΟ ΠΡ65 σμαρίοσβ 1--5 δηά 
ἼΙπιος ἴο {86 ἂρὲ οὗ ἴῃς ΜδαςἼοδῦθαϑ ; 
Δηα ἢ, 327-20 ἴο ἴΠ6 ἔης οὗ Ἡετοά τῃ6 
Οτεαΐ (5. 142) :--- ΏΔὮΥ ΟΠ 68, ΠΟΝΕΥΘΥ, 
(6. ρ. ΗΠρΡοηίδΙα, 74. Α2οῖ., 5. τ81) 
ἌΡΡΘΑΙ ἴο ἰἰΘ ΜοϑϑΊΔΏΙΟ σοίθσοῃοθς ἴῃ 
ογάοσ ἴο ὕσονα ἴῃαϊ ἴπ 6 ῬοοκΚ ἢᾶ5 Ὀδδη 
Ιατσοὶν ἰηϊεγροϊαϊδα Ὁ (τι αῃ ἢδηάβ. 
Το 1815 ϑυρροβιίίοη ἴ[ῆ6 ΟὈ)Θο ΟΠ ἢδ5 
Ὀδθῃ ΟΡΡοβεά, “ γν»ουϊά ποῖ 4 (σι βδῃ 
ἴᾶνθ ΘΡοκθῃ σήοσζα οἰδαιν οὗ ΟΠ τβι᾽ 
(ϑεμῦτοσ, δῆ Ζ. Ζεῖζ ρεσολ., τ874, 5. 535): 
“ΤΑ ΟΞ δηῃ στρα ]γ υηάοτίοοϊκ ἴο σηακὸ 
ἘποΟδ ἴπ6 νϑῃϊο]ὶ6 οὗ ἢἰ5 Αροοδϊγρῖς 
τ[πουρῃϊδ, ΠΟΥ 15 11 ἔμαῖ πῈ ἀϊὰ ποῖ ροιϊηῖ, 
83 ΟἸΘΑΙΙΥ 85 15 ἄοῃθ, οσ ἰηβίδῃςθ, τὰ ἴῃ 6 
« Τεβίδιηθηΐς οὗ ἴῃς Ἴ ψεῖνε Ῥαι δυο ς᾽ 
(6. ρ. 1δν], ὃ 4), ἴο τῆς τε)εοϊδά, δηὰ 
οτυοϊβοά, δηὰ πβοὴ ΟΠ τβιΡ᾽" (Ὀτυτη- 
τηοηάα, Δ ὦ, Ρ. 61) ;- 

Τῆς ΑΡροοδίγρβαε (οσ ᾿Ανάληψις) οἵ 
Μοβεβ (Οσρεθη, 2.6 Ῥγίμε, ι. 2). ΗΠ ϑυ- 

1 Μοάοτῃ εν ϑ8 τυτίϊετς σὰ πδίΌγα τοὶ 
ἀϊδροβεὰ ἴο Ὁπὴρσ ἐογτνναγὰ τοϑσηοου ἴο τὴς 
Μεβείαηὶς ἜἼχρεοϊαϊ μους οὐ ἱβεὶσ ὉΪς δὲ τὴς 
ἰηθ ψΏΘΩ 86 Τ,οτά ςαηθ. ΤὍΤῇυς [οβὶ γουλαγὶς : 
“ς 7΄εἀδη(1}}5 οἰπὰ 4116 ἀϊθϑθ Εσςο ει προ ἢ ΘἿμ6 
Βεάδυϊαηρ πὶ ἀϊε αΐδομε Ἐε]ριοπβ- σςςς ἢ ϊ- 
«μία “εἰ. ἐκ )μώρλ, Ὡορα σείπεν ΚΜ 
11. 5. 215. 

σα 
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ἴε]ὰ μὰς. ρυ δ] πη τῆς 1,4 πη ἰοχῖ, 1 ἢ]5 
““Νον. Ταϑι. οχίσ, ὕδῃ.," χες. 1., Ῥ. 99. 
Ἐνναϊὰ (σοι. σοί, «ἀπδεῖρ., 1τ862) 
Ἀ5ΒΘΌΤΔΘ5 ἴπαὶ ἴῃἢ6 Οτροῖ ἰοχῖ, μον Ἰοβῖ, 
μδὰ 4 Ηορσον οτρίηαὶ, δηα ἢδ Ρ]ας 65 
115 ἀδῖθ ϑῃογ  δἴϊοσ [86 ἀῤαῖῃ οἱ ΗΠ οσοά 
τῆς ατϑοαὶ ;]--- 
Τα Αροσδῖυρδα (οσ ὅρασις, ΟΙ ἀνα- 

βατικόν) οἵ 54Ἰ]Δἢ ; τοΐουσεα ἴο Ὀγ Οτὔίρβῃ, 
Τοσι. ὁ. ἐπ᾿ ξαϊ,, ασ. 5: 86ὲ6 Ἐρίρδδη., 
ἶν. χὶ. 2; ἰχν!. 24..- 

Τῆς Εουπ Βοοῖϊς οἵ Εκάγας (νῃ] ἢ 
1ὔςκε ρίδοος θοίοσαε ἴῃ6 Ὀισπ οὗ Ομ χβῖ, 
-5. 209) ϑὲ. ]ετοῖὰθ [85 ϑίγ]εὰ [ἢ15 
ψοῦκ τ[ῃ6 ἡοωτά ὈοΟΚ οὗ ΕΖτγα, ἰακῖηρσ 
ΝΟΠΟΙΔἢ 45 ἴπ6 “ωὠὐηάα, ἀπὰ ἴῃ6 ατοοκ 
Ἔσδρας οὗ ἴπ6ὸ ΑΡΟΟΙΥΡΠᾶ 85 ἴῃς “λέγα, 
ΤῊΣ ,ρημγίά ὍὈοοκ (νΏΙΟ ψ͵ὸ Ῥοϑ5655 
ΟἿΪγΥ ἴῃ 115 1,41] νοΥβΊοη,--ἰ ἴοΚα, 5. 146) 
15 οχίδῃξς ὨΘΠΟΥ ἴῃ ΗδΦΌΓΙΕΟ ΠΟΙ [ἢ 
Οτεοκ. Α Οτεεκ οπρίηδὶ 15 χυοῖϊοα ὉΥ 
ΟἸδιηθῃβ ΑἹ. ἴῃ ϑζγοι, 111, τό : ἀπά σϑίοσ- 
ΘΏΓ65 816 4150 ἰουηά ἴο 4 Εϑβάχζ, ν. υ, 1ἢ 
[η6 Θρι δία οὗ Βαγῆδραβ, ο. χίὶϊ. ; δηά ἴο 
οὗ, 11, τό, ἴῃ ἴῃς ἢγϑί Ἔρις οὗ (Ἰ]θ ἢ 5 
Άοῃι., ο. 1. (ςἶ ἘΖοΙκ, χχχν. 12, 13);- 
Τὴ Αροοσδῖγρϑα οἵ Βαγυςοῃ (ρ]δςοαά, 

ἴῃ τῆς ηελοριείγία οἵ ΝΊΠΘΡΒοσι 5 ἀπά 1η 
τε δγμοῤεὶς .3..5. ἀϑο θεά ἴο 8:1. Αἴμα- 
Π451115, ΔπΊΟηρ ἴῃ6 ΑΡΟΟΙΥΡΠΔΙ ὙΤῺΡΒ 
οὗ τὲ ΟΙά Ταβρῖ,--ϑοα Οτεάμοσ Ζη7 
σεῦ. ἐς αμομς, 55. 121, 145) ννἃ8 
ἤγοὶ τηδάθ Κηοὰ ἴῃ τηοάδγῃ {ἰΠ165 
ττουρἢ ἃ [ἴῃ ἰσαηβιδιοη, 1ῃ 1866, 
ὑγ Α. Μ. ΟδπδηιΣ Τῇο ϑγσίας εχ ννᾶϑ8 
ΒΘ ΘΑ ΘΏΠΥ Ρυδ] ϑῃθα ὈΥ Οεγίδηὶ ἴῃ 
1871 (Δ δ, ἴ ν. 2), ἴτοπὶ ἃ στιδηυβοσρῖ 
Αϑβοσρεα ὃγ (υτεΐοη ἴο (εηΐ. νἱ. Οογδηιὶ 
(ῥγ,, Ῥ. 1) αϑϑίσῃβ [ἢ15 “2οκαζγρες ἴο ἃ 
Ὀἶδος ἀπηοηρ ἴΠ6 ποσὶ δησίθηΐ ὙΤΙΠΏρ8 
οἵ ἰἴ5 οἷ455, σεν ονὴρ ἴο 15 οἷοβα 
δΔίπηϊν ἴο 4 Εβάταβ. Ηδ α͵5ο ροϊηϊβ ουΐ 
(Ρ. 80) ἴΠδ αἰπιοϑῖ Ἔχϑοῖ σϑϑϑι]ληςα οὗ 
οἷ, 29 ἴο ἴΠ6 οὨ]])Παβῖς ρᾶββθαρα αυοίεά 
το Ῥαρίαβ ὉῪ δὲ. [τεηϑοὺ (“42Ὁ. 
ἄν. ν. 33). Ῥδρίδβ τηυϑδί Ὀ]ΔΙΏΪΥ μαναὰ 
Ὀοττοννϑ ἔσομῃ [ἢ 6 “Αροοσδῖίγρβα οἵ Βα- 
τυ ἢ," ΟΥ ὈοΓΏ ταδὶ πᾶνὸ Ὀοστονοα ἔσοιῃ 

ΔΑ. 6; ἡ. 4., ἤτον [6 αἰϊετηρὶ οἵ 7 ἀᾶ5 τἰῃς 
Οαυϊοιϊῖς, ν πο ᾿οα ἴπε τενοϊαϊίοι ἀρσαϊηδὶ (ἢ 6 
ἰλχαϊοη υηάεγ Οὐχί 5. --- Εὐγαϊά, σωε. ἐκ Γ᾽. 
42:7., Β. ν. 5. 73. 

3 “0]1π ἀα Ογεδοο ἱπ ϑγτγίδοιπ), εἴ πυπς ἠδ 
ϑΥτδοο ἴῃ [,δἰϊηυπὶ ἰγδηϑἰδίυηπι,᾽" εὐἀϊαϊς Α. Μ. 
ΓΟ επδηὶ, δ ἼἜρορμερ»ερεία σαςγα εἰ γογαμα., ἃ. ἃ. αδε. 
2, Μεαϊοϊδηϊ, τδού, Ρρ. 73-98. 

ἹΝΤΕΑΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΔῊ ΘΑΙ ΘΙ ΓΟ, ἩΗΠροηζοὰ (ἢ. 
7μάζογ., 5. Ἰχὶϊ.}) τϑίδυβ ἴῃ 6 σοτῃροβιῦοη 
οὗ [015 τνγοσκ ἴο Α.Ὁ. 72. “ ΤὭετα σδῃ ὃς 
ὯΟ ἀουδι," ψηΐες Μτ. Ὀγχαυγηπηοηά ({, ὦ, 
Ῥ. 125), “ἴῃαϊ 1ἴ ννᾶϑ νυτιτῖθῃ ὈΥ ἃ ποη- 
σμηβῦδη εν. ὙΒουρῇ Ὁ 15. ΠΟ ἰὴ 
Μδϑϑίδηϊς ρᾶϑϑαρθβ, 1 ἤλνα ποῖ οὐβετνεὰ 
ἃ 5ϊηρίε δχργθϑϑίου ὙΜΏϊΟῖ Ὀεῖγαγς ἃ 
ΟὨ τ βίδῃ ἤδη :" - 

Το ἴδε οἶδ55 οὗ [ἐν] ἢ “ Αροκαϊγρικ" 
Τ λεῖα (6. 222) τοΐοσβ ἴμ6 Αροοδίγρβε οἱ 
Ααδπηλ, Ῥσοσθεαϊηρ ἔσγοτῃ ἴῃς Ομποβίο; 
δηά (αἰ οὗ Αὐταῆδιω, ὑγοσεθάϊηρ ἵτοηὶ 
ἴῃς ϑεῖηϊε5, ἃ βεςοῖ οὗ ἴῃς ΟΡρἢΙ68 : 866 
ἘΡΙΡἤδη., 72. χχνὶ. 8 ; ΧΧΧΊΧ. 5. 

Το Ομηβίδη Αροοσαδϊγρις [ιογαίατε 
Ὀεϊοηρ :- 
ΤῊ ϑῃημαρηεσάα οἵ Ἡρσπηδς (Άοπι 

χνὶ, 14; Οπρ. “Ἴονπ. 25. ἴὰ [χπς, ΧΙ, 58). 
ΒΟΓΏΘΙ σΟὨΒΙαοσς ἴμδὶ [ἢ]5 νγοτίς “ πιυϑὶ 
Ὀς ἀαϊοά γγοσ ἴο Μοηίδηϊςπι" (0 ἐἐε 
Δ εντον οὗ Οἀγίοί,--- Ἐπιρὶ. τ... Ρ. 382);-- 
᾿ὍΎὙὍὙΒ6 Τεβμοηῖς οὗ ἴῃε ἔνοεῖνε ΡΔ 
{πἰάσοῆθ. ὙΤΗϊ6 ψοῖκ Τἴοκε (5. 3324) 
ΔΒΟΥΡ65 ἴο ἃ 7615} - Πϑίίδη οἵ [(ἢε 
βϑσοῃά οσδηΐυγυ ; 8πὰ Ὦγτ. Οἰυθίηρβ (7 
“δεὀγηέρο Ογαείδς, Ὁ. ὅς, Ὀυθ]η 1878) 
8.130 τερᾶγάϑ 1 845 ἃ ( τι ϑιίδη σοπιροϑι θη 
οὗ τὴς θεριηηϊηρ οὗ (ϑηί. 1. ;- 

ΤῊΘ Αροοδίγρβε οἵ Ῥεῖθγ (5ες ἴδε 
““Μυτγαϊοπίδηῃ ΕἸαρτηθηῖ," ο, το; Ηἰ φεῦ. 
ἔεϊὰ, ζε., ἵν. 8. 74);-- 

Τῆς ΑΡοσδῖγρβα, οἵ ᾿Αναβατικόν, οἱ 
Ῥαὰ] (51. Αυριυπίίης, 7γαε, ἐπ 7ρλσππ. 
98 ; ϑοΖζοπιθῃ., .57, Ε., νἱϊ. 19) ;- 
Α 5ϑρυπουβ “Αροοδίυρβε οἵ 7ομη" πὶ 

τηοηποηδὰ ἴῃ ἴῃς ϑομο α ἴο ἴμ6 Οτάπι- 
ΤΩΔΓ οἵὁἨ Πἰοηγϑδίυ5 ΤΉΏτγαχ, δῖ. ἰχ. ; 6 
ΠΟῪ Ρυδ]ϑῃεὰ Ὁ Τἰβομεπάοπ, (δ, 
“δοο. Δ᾽ 7:, Ῥ. γο ;-- 

Τῆς Αροοαῖγρβα οἵ Οσεππίμυϑ (Εὐπεδι 
ΗΕ Ξ. ἰμ. 28): 566 ἀῦονε, ὃ 5, Ρ. 4395. 

Αἢ ΑΡοοδῖυγρβα οἵ ὙΤποπιᾶβ, ηι 88 
ΑΡοσδῖγρβα οἵ ϑίδρηδη (επυπιεγαίθά Ἰὴ 
16 Ζ2Ζεχσείρη οἵ (πεΐαϑιυβ, τ ΒΔ, 
Ὀϊβῖ. χν. 3, σῷ. Οορῥ. Μισ. Οαπ., βὐ. 
Εἰοδίοτ, ἃ ἱ, Ρ. 34; 866 Ὁχοάπεσ, σοὶ 
εἷἐς ἄαποης, 5. 210). 

Ῥοτπεσ (4 ε, ἱ. 408) {πϊηκ5 ἔπαὲ ΒΓ. 
ὩΔΡᾶ5 δῃηὰ Ῥαρίββ, δἱοῃβ διποηρ [θέ 
ἙΑΙΠοΙβ, ῬΓΟΡΟΙ͂Υ τοργεϑεηὶ “ Αροξλ' 
ἸγρΈκ," 

Οπ τη βυθήεος δε αἷϑοὸ ϑομεηκεὶ, 
β δε. Σεχίωη, αὐτὶ. Αῤοξαί"βεῖς; ϑιδι9 
Τίωί, οΓΚ Ολνίείίαμ Θίορν,; ἩΗ Ισειίεἰ, 
᾿ς πιά, δοξαζιρηξ, 1857, δὴ λίσοσω 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

͵μάχογερε, ιδόρ; Ἀδπδη, Ζ᾽ Αμέελγίδί, 
ρ. 358, ποῖα; 1. Ὀστυπηοπά, Ζ.ς εσίεἦ 
ἤἤεϊαλ, 1877. 

ΎΠΟΙα 15 γεῖ δηοίῃοῦ Δ] ρεὰ οδατας- 
ἰεποῦς οὗ ΔΑροοσδὶγρές 1ἰἰτογαῖισγο, ῬνὩ] ἢ 
ΟΟΙΊ65 ΠΘΆΓΟΙ ἴο ἴῃς 5υὐ]δςῖ οἱ [ἢ ῥτο- 
βϑηΐ σΘσῦοῃ, Ὀὰϊ ΏΙΟΙ 15 σΟΥΔΙΩΪΥ ποῖ 
ἴο Ὀ6 τεϑίποϊθα ἴο ἴῃς Βοοὶς οἱ  4η16] 
οἵ ἴο [6 Ἀδνοδίοη :---ἰ ἢ ΡΓΟΡΠΕΟΥ, να 
816 ἴ0]14, τῇς ϑριπὶ οὗ σοὰά δηάς Ηϊς 
Ἰητηθάϊαϊθ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΏ 1ἢ τυσγαΐς; Ὀυΐ ἴῃ 
“ ἈΡΟΚΑΙΥΡΌΚ᾽ δυδὴ ἰδηρυαρε ἀἃ15- 
ΔΡΡΟΔΙ5, ἰοῦ ἤοῖαὸ δῖὸ “τηοῥεαζαῤέίε 
ποῖάς, ΠΙΟ 1ἴ 15 ποῖ ἰαυνίι] [ῸΓ ἃ τῇδῃ 
ἴο υἱἱοι,) 2 Οογ. χὶ. 4. Τῆε Αροοὰ- 
ἰἸγρᾷᾶς Ὑτιῖοσ Ὀεμοϊάς ἢ Μιδίοῃ [Π6 
ὕπ566} δηᾶά ἴς διυχε; ὈθυΣ 6 ὈφΘἢοΙ ας 
(δε ““δλθοάϊεὰ ἴῃ Φέσες “γηιφοί 
σλαῤές, ἃ5 ἴῃ ἃ ἀὐθᾶγα ; ΟἿὨΪΥ ἴπδὶ ἴῃ656 
Ἰπᾶζο5 ᾶἃ:6 ποῖ ἴῃς ΟΠ] άγοη οἵ ἢὶ5 οἴνῃ 
ἴδῃου, Ὀαϊ [6 Ῥτοάποϊ οἵ Ὀινίηα τανεΪα- 
ἴοῃ δάδριηρ 1156} Ἐβϑθη Δ} το ΟὐΓ 
δυπιλὴ ΠοΙΊΖοη. . ν. ΤὨς ἔοστῃ ῬΘου ΔΓ 
ἴο ΑΡΟΓΔΙγρίς ῬΓοΟΡΏΘΟΥ 185 ἴῃε 5υτ- 
ὈοΪς. . .. Α5 ἴδ ϑυδ)]οοῦνε ἔοστα οὗ 
Ἀροοσδίγρες ῬσΟΡΉΘΟΥ 15 1μ6 γ ϑίοη, ἴμ6 
ΟΟΙτβροηαϊηρ ΟὈ]εςῖνα ἔοστα 15 [ῃ6 5υτὴ- 
δος." --αΑὐδθεσθῃ, ὦ δ, ΡΡ. 82, 85.} 1115 
ενάθηϊ, πούνενεσ, ἴα ἴῃ6 δἰ ρὶογτηθηΐ 
οὗ 5γτωῦο]5 15 ποῖ “ρεξου ᾶγ ἴο Αροοᾶ- 
ἰγρᾷε ρῥγορβθου," ἀεβηρά 85 1ἴ 15 ΌΥ (6 
οἶαβ5 οὗ νυυυιίθσβ ἤθτς τοίοιτεά ἴο. Αὐδετ- 
ἰεῃ, ἢο ἀοιδὶ, δοκημονϊεάρεβ [Π]15, Α]- 
ἰβουρῃ Ὀὰΐ ρῥασχία!ν. Ης δαάτηϊϊ5 τῃδῖ 
“ΑΡο κα γροκ "ἢ “ ἀϊὰ ποῖ ἀρρϑᾶγ νἱϊῃουΐ 
Ὀείηρ ῥγεραγθὰ ἔοσ ὈΥ ἴῃ διε ῥτο- 
ΡὨοῖβ, δῃὰ ΟὨΪΥ ταδοῃδὰ 115 [11 ἀδνεϊορ- 
ἴηδηΐ ἴῇ Ὁδηιϊοὶ, ὴῸ δχοτίθα, ἴῃ 115 
ἰοπηδὶ τεϑρεοῖ 4150, 8ὴ ἰμῆυδηοε οἡ 
ΖεοθΑσίδῃ, ἃς 15 ενϊἀδηϊ ἔτοῃ [6 ἢσϑί 5ὶχ 
οἢδρίεις οὗ μαὶ ρσόορδεῖ" (Δ ὦ, Ρ. 90). 
ΤῊ δά πηβϑίοη, ΠΟΟνΟσ, ρῖνεβ ἃ ὙΕΙ͂ 
Ἰπσοχηρ οί 1άθα οὗ ἴῃ συσῃρο ϑηὶ οὗ [Π6 
Οἴδου ρυόρῃεῖθβ. Ζεομασγίδῃ 5 '85ς οἵ 
505. 15 ὉΥ ὯῸ τθδΔη8 σοηβηδα ἴο ΠΙ5 
ἢϊδὶ 5ἰὶχ Ἵἤμδρίειϑ :- τε οἷ. χὶ., δηὰ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙῪ νν. 1οὸ--14; οὗ, ΧΙ. 7, δηά 
ΠΟΙΏΡΑΙΕ νν. 8, 9, ἢ ΕΖεκ. ν. 12. 
(οτηρατα 4150 Ζεςοῆ. 11}. 8 1 ἢ 5αϊδἢ ἰν. 
2; 76τ, ΧΧΙΠ, 5; ΧΧΧΙ, το; ΖΕΟΠ. Χ, τὸ 
ῬΠ[ἢ 156]. χὶ. 11, τό; Ηοβ. χὶ. 11 (566 

ἐ Τῆς ἱπιεγνεητίοη οὗἩ Απρεῖς ἰ5. α]5ο αἰϊερεὰ 
ἴο δε ΔΠΟΙ͂ΠΟΥ ἐδαΐαγε ρϑου] ας ἴο “ Αροκα- 
Τι ὰϊ οἴ, ὅεπ. χνὶ. 7; Ναπι. χχίὶ!. 22; 
πῆρεβ ΧΙ, 3; 2 Κίηρϑ!ί. 3; ΖεοΝ. 1. 11; Δίατι, 

ν.20; [αὐκὰ 1. 11; Αςῖβ νι], 26, ἃς, 
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ῬΡυβδεγ, 7. Μία. γοῤά., Ἰπιτοά, ἰο 
Ζεοβατγίδῃ, Ὁ. 594). 7σειηδῇ 15 [σου ρἢ- 
οὐ 5γταθο] ο8],---διρ. [610 1. 11, 12; ΧΙ, 
2-Ι; ΧΥ}]. 1τ-ό; χχν 1:5; ΧΧΥΝἹ. 2: 
Δη(4 50 ἅτὸ ΕΖΟΚΙ6] δῃα οἴδεζϑβ,--- εἰν. ἘΖΕΙς. 
1. ; 1..0; 11. 1πῷ; ἵν. 1; ἄς,, ἄς. ; Ηοϑ. 
. ; 7ο61}.. ; ἄς. 

Κδηδῃ [}}}Κ σοπμοδάδ5 115 ἰδεῖ, δῃὰ 50 
ἴα αἰδοῖ ποτὰ οἷδε ψτΐοσβ οὐ ἢ]5 
50ῆοο!, “Ἴδε ἔοσῃ οὗ " Αροοδίγρϑβε," 
ἢδ οὔβοσνεβ, “ δἀάορίεὰ ὈΥ ἴῃε δυῖποτγ [οὗ 
[86 ἘδνθὶΔΌοη) 5 ποῖ ΠΟ ἴῃ [5Γ86]. 
ΕΖΕΚΙΟΙ μδὰ αἰγεδὰγν ἱπδυσυγαϊεα ἃ σοη- 
5:6 Θσα Ὁ ]6 οἤδηρα ἴῃ ἴῃς οἷά μσορδεῖς 
5ῖ}γ]6, δῃὰ οὔδ ΙΩΔΥ ἴῃ ἃ Ο6Π181} 56 056 
τορατὰ ἢϊη ἂς 2644 σ εαίον 97 ἐς “2οία- 
ἐγῥέε τιελοι,"-- 2 ΑἸ κπίεολγίδί, Ὁ. 357.} 

ΝΟΥ γεῖ 15 ἴῃς Νὲν Τοϑῖ.---ἀρδγί ἴσοτῃ 
τῆς ΑΡοοσαδίγρϑβε----ιῖπουῖ 115 ΟΝ 5 Υ1η- 
ὈΟΪΙΟΔ] οἰθηθηΐ, 85, 6.8... ἴῃ Δοῖβ ΧΧΙ, 1; 
δΔηἃ Θϑρεοδ!ν ἴῃ ἴῃ6 Εουσπῃ Οοβρεϊ, 4 
ίαοϊ ψΏΙΟῊ σοηϑιςιῖδ8 4 [τοϑἢ ρτοοῦ οὗ 
[ἢ 5:γ ]ασιγ Ὀεῦνθθη 1 ἀπὰ [ῃ6 Ἐδνοϊα- 
ἤοη. Τῆυβ γα ἢανα τῆς [Ο]]οινηρ 5γ1}- 
ὈοΪς οὗ ψὨΙΟΝ [ἢ6 τρϑδηϊης 15 ποῖ Οὔ- 
50υΓΕ,---ρδῖ, Το .Ὲ 1. 4, 8 ; χί!. 46 ;--ἰῃς 
1 Αταῦ, 1. 29, 36 ---ἰῃς ΤεΩρὶε, 11. το ;-- 
τῆς ὈγάζΖθη ϑεσρθηΐ, 111. 1.4 ;--ἰνιὴρ νδίεσ, 
ἷν. Ι0-ἴδ ; νἱῖ, 237-29 ;--Μδημᾷ, ΥἹ. 31; 
- ἂς Ποδ]ηρ ἴῃ ὈΠηα τηδῃ, ἰχ. 39 ;--ἰὴ8 
ΘΠΘΡΠοτα δηά ἴῃς ἄοοσ, χ. 1--τό ;----τνδϑἢ- 
ἴὴσ ἴῃς ἀἰ5οΙΡ|65᾽ ἔβα, χὶὶ, ;---ἰῃς Ὑίης, 

 Ἀδῆδῃ ἴδ Ἔχρδηᾶβ ᾿ς ἔΠΕΟΙΥ͂ 85 ἴο Αρο- 
ςαἰγρίϊς ᾿τοταΐυσε :-ΕἊΥ (ἢ6 5ἰπρ]6 Δ᾽] ἐροσιοδὶ 
δοῖϑ ὮΣΙ δοςσοσηρδηϊεά Ῥγεδοηΐησ Ἐσοκὶοὶ 
βυυοιαϊοὰ Ν ΚΙ Οἢ5 ; ὦ. Φ., “4 ςοτιρ]ϊςαῖδά 5γηι- 
Ὀοϊίπηι, νοεῖς ἴμ 6 δοϑίσγαςϊ Ἰάδα νγὰ8 τερσγεβοηϊοὰ 
ὈΥ τρθδῃβ οἵ Ἑοπίσηθγιςαὶ Ὀείηρβ, οοποεϊνδα νυν τἢ- 
οὐΐΔῊΥ ταίθσεηςς ἴο τοα] γ. ΖΕεοδΒαγδῃ σοπίἰϊηιϊοά 
ἴο Ῥτοσθδά ἴῃ ἴῃ βδπὶῈ ᾿ΑΥ. .... . Τῆς δυῖποσ 
οὗ (πε Βοοῖκ οὗ Τδηΐϊεὶ, ἱπ ἤης, ΌὉΥ ἴα οχῖτα- 
ογάΠασὺ ρΡορυ τ γ Ὡς ἢ ἢς ραϊηεά, ἄχει ἀοβηϊ- 
τἰνεὶγ τ[ῃς τὰ]ὲς οὗ (ἢϊ5 τιεῖϊμοά,..... Ἡεποδίογ- 
ναι, ἴο Ἔν ΈΓΥ͂ οὐ ἰς 4] 5βἰϊαδίοη οἵ ἴΠ6 ρεορὶε οἵ 
1ςγαεὶ, σογγεϑροη θα δὴ Αροσδάῖγρβα... ..: {Ὁ 
γᾶ ἱῃον! δος ἰμαῖ ἴΠ6 τεῖστι οἱ Νέτο δπά ἴδ6 
βίερε οὗ [γα βα θαι 5ῃου]α ἢανε {Πεὶγ δροοα]γρίὶς 
Ρτοίεβι ; δἃ5 δὶ ἃ Ἰαΐδε ρογὶοά, ἴΠ6 βονογτε5. οὗ 
᾿οπιίαη, οὗ Αἀτίδη, οὗ ϑεριϊμλυς. ϑένογαβ, οὗ 
Πεςοῖι5, ἀηά ἴΠ 6 σοι] ες ἱπναβιοη ἰπ 250, ργονοκεὰ 
ἴπεῖγ ον." ---ἰό., Ρ. 359. Τὸ ἴῃς 56 οἴἶάεοῖϊ 
Μαχ Κιύεηῖκεὶ (“2 6 4,2. ϑράα»νιες,)): δὴ τῇς 
ΠΟΔΓ στο] ΓΙ ΟΠ ΞὮΙΡ ὑεΐννεεη ἴῃς οἱ Ῥγορῇδθου δηὰ 
“ΑΡοκα υροκ,᾽ 11 15. σογΊΔΙ]Υ βατὴ ἴο 58 ναὶ 
Ῥεϊοπσθ ἴο ἴπ6Ὸ οὔθ, δῃὰ ψῆηδῖ ἴο ἴῃε οἰἴδοτ, 
ΕΖεκίεὶ απὰ Ζεοδβασίδῆ, οουητι ΟἹ  τεοκοηρά 
δροηρ ἴδε Ῥσορδεῖς, ταν ἡ δα] τσῆϊ 6 
οἸαϊπηεά ἔοσ “Αροκαϊγρικ,, ἴῃ 50 ἔασ ἃς. (ἢν 
ἙΠ ΟΠ Ῥυθδν ἔπουνβεῖνεβ ἢ τῆς {αἔγο, δηά 
ΑΥΑΙ] {Πδιγφ αν 65 Ἰυγρ εν ΟΥ̓ Υ ἰβίοηβ.᾽) --τϑὶ 40, 

ΟσΟ0ὺ2 
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χν Σ ;-πῖῃ Ῥτορῆθου ἴο δὲ, Ῥεῖοσ, χχὶ. 
18. 

ἴῃ ἴῃ6 Αροοσδῖγρϑο, οὔ [6 οἴου 
Πδηά, [6 ϑσυταο 15η1| 15 σοηΐοϑβο αν ἀεὶ 
Δη4 σοΙΏΡ]6Χ,---ἃ πλγϑίθΟυ 5 ὨΙΘΤΟρΡΊ ΥΡὮϊς 
ΨΠΙΟῆ Πᾶ5 ἴοο οἴδῃ Ῥδθ ἰηϊεγρσζεϊθα 
ΔΙΔΙΓΓΑΤΙΥ δΔηα τάϑϊγ. Τὴδ ἐηῦσα ΒΟΟΚ, 
85 ἴῃε [Ο]ον ηρ ΔΏΔΙγ515 Ὑ7}}} τῆοσα Δ} 
βῆον, 185 ἴο ὯὍ6 πυηάοτοίοοα τὨτουρῃουϊ 
ἴῃ ἃ ΒΥ1η0 1104] 5θῆθθ. [18 ἤρυγαῖϊνα 
Ιδησυᾶρα ἢδ5 τ ΔῈ 65 ἴννο ἔοστη5,---ἰΐ 
σοῃϑίϑίβ (1) Οὐ 164] ϑγυαῦοὶβ οσὐ ἴδ 6 
᾿τηᾶρ65 οἱ τηδίθσιδὶ τηϊηρβ ; (2) Οἱ 5γ1)- 
ὈΟ]ΙΟΔ] ΔΘ ΟΓΒ, 

δ το, 74εα] ϑδγνιδοίοὶ οὗ “λε ἥριαρες οἵ 

“Μαίεγία 7ΖΑρε. 

1,εἱ [ῃ6 Αροσδῖγρϑα 1561 6 Βδσα 1ἴ5 
οὐ Ἰηςοτρσγεῖοσ ; δηά [πε 45 ΠΟ. 85 ἴο 
[6 σῃδγδοῖοσ δηα ᾿τηροτῖ οὗ 115 Δηημοῦησο- 
τ θηΐβ Μ1} ἴῃυ5 τοοεῖνο 115 σηϊοῖ ΔΒΓ 
---()ὴ ἴτοτι ἴδε ᾿ηὈσηδοηβ οὗ [ἢ6 Βοοῖκ 
1156 1; (Ὁ) ἔτοπι ἴπ6 1᾿ηϊογρτείδοῃβ 5ὺΡ- 
ΡΙ6ἀ Ὀν οἴμεγς Βοοῖκϑβ οἵ ϑοπρίυτγο:-- 

(Α) ΤὴΘ ἱπιϊπιδῖοη5 σίνεῃ ὈΥ̓͂ [ἢ 6 
ΑΡοσαδΐγρϑβα 156] :-- 

Γῃ. 1. 8. “Ἴ αὰ ἴῃς ΑΙἹΡΒα δῃᾶ ἴῃς 
Οπιορα." Ξ 

“Ἴ τὰ (6 2775} δῃᾷ ἴῃς Ζ ας νΟΥ, 17: 
--ϑθὲ αἷφο εἢ. χχὶ, 6; χχὶϊ 12, ““2}ε 
Βερίμπέησ αηὰ τῆς 2πα,᾿ 

», ΝΕΙ, 12. “ϑενθὴ ροϊἄάθῃη (δῃάϊο- 
ΒΈΟΚΑ5 " (οἴ, οἰ, 11. χ, 5); νοσ, τό, “ϑδνβη 
ϑία,5᾽3 (οὗ οἷ. 1,1; 111, 1). Ξ 

Σ ΦΑ βγη ο] 1 ο8] αἱ ρβαδοῖςΑ1 ΤΙ ἸΟΠΔΤΥ ᾽ 15 
Ῥτεῆχοά ὈγΥ ᾿αῦυρυΖ ἰοὸ ᾿ὶβ σομητΘὨΙΔΓΥ :---86 6 
ἴῃς εἀ, οὗ Ρ. 1Δποδβίοσ, 1730, ΡΌ. 223-142. 

3 Τῆς 5(αγ (ὁ ἀστήρ) ἢΔ5 ἀπιοηροὶ 411 πδίΐοης 
Ῥεδη επρογεά 85 ἴπ6 Ξυπιῦοὶ οὗ ταιρεπαὶ ἀο- 
τηϊπίοη πὰ βρίεπάουγ: “Εσος ιοησὶ Ῥτο- 
ςοςϑιῖ Οδεϑδῦ5 δοίϊγυπι." -- ιτρ. ΚΞ ο, ἰχ, 47; 
““ ΜιΙιοδῖ Ἰῃηῖοσ ὁτηηδβ [υ]10πὶ δ1405.""- Ηοσ. Οὐ. 
Ι, χὶὶ, 47; Ἕσπερος ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ 
ἵσταται ἀστήρ.---7]. χχὶὶϊ. 217. 

Οοιμρασε πὸ {ἰὲ οὗ ἴπ6 αἷς Μοβϑίδἢ ἴῃ 
ἴΠ6 τεῖστι οὗ Ἡδάτγίδη, Βα οοδὴ ΟΥ̓ ““5οὴ οἱ ἃ 
ΒΔΓ ;᾽) 566 δε ποῖς οὐ Νυπι, χχίν. 17, δῃά θεῖον 
οὐ σον. νἱ, 12; ΥἹ]ϊ. 10; ΧΟῚ ; χΧὶλ Ι, 4 (οἰ.  Δη. 
ΨὶΪ. 10). [Ιἢ 15αἱ. χὶν. 12, ἴὴ6 Ὀδᾶσορ οὗ ἴ:6 
νου] ά-ροῦγεσ, ἴῃς Κὶπρ οὗ Βαργίοῃ, οα δοοουπῖ 
οὗ Ὠϊς ρἱοτγίουβ ἀομηίῃϊοη, 15 παιηθα “ Το ἔοσ, 
ϑοὼ οὗ ἴδε Μογηΐϊηρ,"---ἰὴς ὈΠρΩϊ ΣἸΟτΉ 
βἴαγ ὙΏΙΟΝ 5Ὦ]ὴ65 ἃ5 ἃ ἹπΟΠΔΥΟὮ ἴῃ ἴδε 5ἴϑιτΥ 
Ποανθῃβ : 566 ἴε ποίας ἐς ὅθ. Ἡδκεηςς “1Π6 

(ὁ ἀστὴρ ὁ πρωϊνόΞ) ἱῃ Ἐδν. 
ΟΣ Ενροΐας. 1, 6; 2 Ρεῖ 

Μοτγηΐησ ϑιίαγ᾽" 
ἀΐ, 28 ; χχὶϊ. 16. 
ἑ, 10. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟςΈΤΙΟΝ. 

“Τῆδ ϑονθη ϑίδιβ ἅτ ἴῃς “πεῖς οἵ 
[6 ϑενθὴ Ομυτοῆθθ; δηά τἢ6 ϑούθῃ 
Οδηα] βίο κα ἀγα ϑανοη Οἠωρολες."---νεῖ, 
20. 

,», ὕ6Γ. 18. “ἼἢΒε Κογϑ οὗ ἀδαδίῃ δηὰ οἱ 
8611" (Η 4469). Ξ 

““Τῃς Κογ οὗ(δε 219} οὐ ἠδέ “4 ὁ )ες. Απὰ 
ἣς ορερφα 1ἦε ῥὲξ 97). τὴς “4ὁγες," ὅτς.; οἷ. 
ΧΟ 1, 2; οἷ ςἢ. χχ. :τ.- Τῆς ΔΑ 15 (δὲ 
5Υ7Ω 0] οἵ δυϊῃο ιν :---56α οἡ ἢ. 1]. 7. 

ΓὨ. ᾿.. το. “ Τεὴ ἀδγ5.7 Ξ 
Α σΟΠΙΡΑΙΔΈνΕΪΥ φὐογίέ ἐἔρη;---ἂϑ 15 

ϑῆονῃ ΟΥ̓ [06 υ86 οὗ [ἢδ ΘΧΡΓΟΘΒΊΟΠ5, 
“086 44} "; “οπο ἀσμρ," οἢ. χν!]], 8, 10. 

», ὕδΙΙΙ. “ἼΒΕ ϑεοοηά Ὠραῖ᾽᾽ (9ες 
4150 ςἢ, χχ. 6).-Ξ- - 

Το πᾶνα ““ρασῖ τῇ 27ε δαξζε ἐλαί δωγπείὰ 
«οὐὰ γε αγπαᾶ ὀγίγιδίοπε, ΜἘὨΙΟΙ 15. [δὲ 
Θοοομα οδίῃ."---οἢ, χχὶ. 8: δῃά 50, 
“ΤῊ:5 15 ἴη6 ϑεοοηὰ Ὠδαίῃ, ευσε {ἠέ ἦαξε 
οὕ. γε." ---᾿οἢ. χχ. 14. 

,., ὕοΓ, Σρ. “Τῆς ἀοοίσῃς οὗ [π6 ΝΙΊΟΟ- 
Ἰαϊῖδη 5" (εἶ νϑσ. 6). - 
“Πα ἀοοσθίηε οὗ βαΐπαν»,,) νϑτ. 14. 

ΒΑ] δᾶτη--- [ῃ6 ἀεδίσογοσ οὗ [6 Ῥεορίθ᾽ 

(ἄοχῃ γὃ3 δῃὰ Ὁ})---ἰβ εαυϊναϊθηῖ το ΝΊοΟ- 
ἴΔ5 (Νικόλαος, ἔγτοτη νικᾶν τὸν λαόν). ΤῊ] 
Οτφοϊζίηρ οὗ Ηεῦτεν ψογὰς τὰ αγαϊῃ 
δηᾶ ἴῃ ἴδε ᾿πϑίδηςθα οὗ Αροϊγοῦ δηὰ 
Αδὐαάάοῃ, οἢ, ἰχ. τ ;--οὗὔ “τῆς Ὁεν}" 
δηὰ ϑαΐδῃ, οἢ. ΧΙ. ο ;--οΐ ναί ἀπ ἃμήν, 
“ἢ, 1. 7: 566 ΖΙΠΙΡ ἐπ ἔρε,, 1. 5. 303. 

» ΥἯ6Ι. 28. “Τῇο τοσηϊηρ ϑίασ." Ξ 
Οὐγίδέ: “71 ἀτὴὰ τῇς τοοῖ δῃὰ [ῖἢῃε οἢϊ 
50 Πηρ οὗ Πανιά, ἴῃς ὈπρὮϊ, (6 τηοτπίηρ 
ϑίασ." ---οἢ. ΧΧΙΙ, 16. 866 ῃοῖοδ 3 αδογε. 

σῇ. 1}. 12. “ὙὝΠΕ πεν 6γαβδίεῃ "ἢ 
(566 αἶ5ο οἷ. χχὶ. 2). Ξ- 

“Τῆς 35,((ἴς, 116 γε ὁ. δε 2αν, 
ον. . ἴδε ΗοΙγ ΟΣ 76πι58]6πὶ."--εἰ. 
ΧΧΙ, 9, 1ο. (Νοῖε ἴῃς σοπίτγαβιίθα ϑγταθοὶ, 
τῆς “στοαὶ “ 7αγ᾽οΐ," --τ ἢ. χνιὶ 1. Ξ 
Βαργίοῃ, ἴῃ6 ͵οτὶ-οἰἵγ, οἢ. χνιὶ. ς, 18). 

[(Ὡ. ἴν. 4. Τὸ “ Βουτ-Δηά-Ὑ Ἐη 
ΕἸάετβ," 566 Ῥεΐονν υπάθυ οἶδ85 (Ὁ). 

(Ἡ. ἵν. 5. “'ϑδνϑὴ 1Δ1}}05 οὗ ὅσο Ὀυσηὴς 
ὈῬείοσε ἴῃς ἴσοηθ." Ξ 
ΤῊ6 (δεν δ ῤέγίς ο77 Οο(ζ"---72.: 9εὲ 
4150 οὗ. 1. 4 ; "|. χα; οἷ, ΖεςἘΒ, ἱν. 2. 

ΓΙ. ν. 6. ϑδνδὴ Ἵγδ." ξΞ 
“Τῆς δένει δφίγώς οΥΓἡ Οοὐ"-- 7.: 

οἴ. Ζεοοἢ, 1}. ο; ἰν. 1ο. 
», 6Ι. 8. “Ἰπηορη56.7Ξ 
“7: ἔγαγῶς: οἵ ἴῃς ϑαιηῖς.7.--72.: εἵ 

οὗ, ψ}}, 42; [μδν. χνὶ. 12, 13; Ῥξ. οχἱ! 2; 
154]. νἱ. 4: [Κ6}. 9, το; ΑςΌ ΣΧ. 4. 
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σῇ. νἱ. 2. “Α νῆϊια Ηοιχβο, δηά Ἠξς 
ἴμδἱ 5Ξαῖ 1 σθοη." Ξξ 

“«Α ψῃιῖα Ηροτβο, δπά ἩΗς [(ἢαΐϊ 5αϊ 
(ἤεγθοῦ, ολ]Ποα Δ αἠάγμ απαᾶ 7γμε..... 
δὰ ΗΙβ Ὡᾶτὴθ 15 οδ] δα ζώἦε ἤογά οὗ 
Οοὐ,"-- ἢ. ΧΙΧΟ ΙῚ, 12. 

» οι. 8. “ΑὈῬ͵αΪς Ηογϑβε : δᾶ δ [ῃδῖ 
58: ὈΡΟῚ ΒΙτΩ.᾽ Ξ 
“Ἡ]5 μᾶπηδ τνγὰβ 2) εα1λ.".---70. 
(ΒΒ. ἰχ. 2. Τα “1οσιι5᾽" ἅτ οχ- 

Ρἰδιηεα ἴο 6 ϑυγιῦο οδὶ ; [ΠΟῪ ἅτα ποῖ 
ἤξκεγα Ἰοσυϑῖβ :--- ΤΏΘΥ αν ονοσ [ποτὰ 
ἃ5 Κιηρ ἴῃς “ρε 97 1:06 “4 6γ}55," Αὐδά- 
ἄοῃ, ΑΡΟΪΙγΟΏ.--- ΘΓ. ΙΣ. 

(ἢ. χ, 3, 4. “Ἴδε ϑϑόνεῷ Τἢυηάοχς 
αἴϊετοα 1Π6ῚΓ νοΐοθ5. . .. . ΑΠΩΙ Βεαγὰ 
ἃ νοῖοθ ἔτοτῃ ἤδάνθῃ βαυηρ, 564] ὉρΡ 2.ε 
ἑλέπος ΜὨΙΟῊ ἴῃς ϑανε ΤὨἈυηάοῦα ὠζζε ον, 
δΔηα ττιῖα τθηλ ποῖ :"---οἴὗ, (ἢ. χὶν, 2. 

ΓΆ. χὶ. 2. Τῇε “ὙἹΚγνο νι 65565.7Ξ 
“71. νο Οἶυε ἔγεες, αλὰ ἐλε πο (αρμαϊε- 
«ῖς."---νοτ. 4; ἴΠ6Ὺ ἀΓ6 4150 “ Ζίσο .)γο- 
2 κι. --πνοτ. το. 

» ὕεΓ. 8. “Τμε ατοαῖ Οἰγ, Ὡς ἢ 
ΒΡΙΠΙΌΔΙΙΥ 15 οδ]]οὰ μδοάύρνε δὰ Ἐρ)ῤέ, 
εὐήεγε αἦξο ΠΥ 1, οσὰ νὰβ οσυοῖδεά," 

(ἢ, χὶ!. 2. “Α ρτοαῖ τεὰ Ὀγσγαρου ἢ"; 
“Το ρτοαῖ Ὀτσταροι " (νεῖ. 9). Ξ 
“ΤῊς οὐ ϑέσφερΐ, 6 [ῃδΐ 15 ο4116α 2.4 

δευΐϊ, αιὰ ,ϑαζα,."--Ν τ. ο ; (ἢ. ΧΧ. 2, 7. 
Οὐ 15]. χχν α; ΕΖεΚ. χχίχ. 3. 

(Ὠ. χι, 11. Ὅῇα βεςοηῃά “ Βεαβὶ," Ξ 
“7.5 αζε γοῤἧεί," «ἢ. χνὶ, 13; 

ΧΙΧ, 2Ο ; Χχ. το. (Οἵ, 1 Το ἰν. 1-- 3 
(ῃ. χιν. 8. ““ιηε." Ξ 
ΑῺ ᾿τδρ6 ᾿ΡΙ γιηρ ἴῃ6 σοΟΠΟΘὨ Γαι Οἢ 

οὗ “τογαζὰ,"---οἢ. χνὶ. 19: οἱ, 76τ. Χχν. 15-- 
18. ΟὨ “16 γ»ιπ6- ΟὩ," 566 ςἢ, χῖν. τὸ ; 
ΧΥΙ,, 4; χνΠἹ. 6. (ἢ, οἢ. χν. 7; χνὶ. 1,- 
“Τῆς ϑδανεδη Ψ|Α1]5 οὗ ἴτὴ6 τυγαζά οἵ ἀοα.᾽" 

ΑΙξο 845 ἱτπᾶρὲ ἸΡΙ γίηρ ἴῃ 6 ΕΧΊΓΘΙΩΘ 
οἵ βρὶπῖι41 ““)ργπίοαζίορ ," “ΤῊ Μ1Π6 
οἴμοσ “"),ρογηπέξαζίογι," --- ἢ, χνἹ], 2; ΧΥ]). 3. 

», 6, 2ο. “ἼΠε ΠΏ 6- το 55. -Ξ 
“Τῆδ ρτεαὶ  ΊΔΘ-Ρτε55 οὗ [86 τυγαζᾷ οὗ 

Οοὰ᾿"--νοτ. το; “οἵ τὴς Μεγερέςς οἵ ἴῃ 8 
τύγαϊά οὗ ΑἸ ρ Υ Οοα."---οἢ. χῖχ. 15.Ψ 

(ἢ. χνὶ 12. ΚΑΒ 1 54} οογηϊηρ ουὖΐ 
οὗ ἴῆς τοῦτ οὗ ἴῃς Ὠταροη, δηὰ ουἷ οὗ 
16 του οὗ ἴῃς Βροαϑῖ, δηὰ οὖ οὗ ἴῃ 6 
οἷ οὗ ἴῃ6 Εαϊβα Ῥτορδοῖ, ἴσος υἡ- 
οἰθδῃ 5ρ σιῖ5, 45 11 ψασα Ετορϑ. Ξ 
ΦΤΉΘΥ ἅτὰ ϑ22γιζς οὗ 2 ευΐ 5."---ν εὐ. 14. 
(ἢ. χνῇ. 1. ““ὙΠε ρτεαῖ Ἡδι]οί. Ξ- 
“ΤΏ ρ»γεέασξ ΟἿ», ΠΟ ἢ Τοὶρηθίῃ ΟΥΟΙ 

ἴ!6 Κίηρβ οὗ ἴῃς εαγῃ," --ον ἐσ. 1δ. 
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», ὕΕ6Ι. Σ. 886 “ 5161 ἢ ΡΟ ΤΩΔΩΥ͂ 
γγαῖοσϑ." Ξ 

“ΤὨΘ δγαῖοιβ..... ψῃοτεα ἴῃς Ηατῖοί 
βιἰτ6(ἢ, ἄτα 2εσῤίδρ, ἀθὰ τιμέέμαςξς, δὰ 
μπαζίορδ, δὰ ζομρμές." --πνεῖ. το (οἷ, οἢ, 
ΧΙ, 1, 16). 

», οῖ. 4. “Α βοαχοεῖ-ςοϊουτεὰ Βραβῖ 
ον. δανηρ ϑανθὴ Ηραᾶὰς δηὰ Τϑῃ 
Ἡοτη5." Ξ 
“ΤΠ ϑδνθὴ Ἡδδας δὲ ϑεζΣ Ὁ10127- 

Ἴσῖρδ, ΟὉ ΜὮΏΙΟΩ τΠ6 ὑγοϊδῃ διτο ἢ : δηά 
ΠΟΥ δὲ μϑεσορ Αἴριρε" (νν. 9, 10) :-- 
““ΤηρΘ Ἴδη Ηοζῃβ ἴμδαΐ ἴμου ϑανγεϑῖ ἃσα 
7ἐπ Αἴπρε." --ππνοτ. 12. 

» ΚΟΥ. 5. Τὴ Ἡαηοῦς ““ Ναιηβ." Ξ 
“ϑαῤγῶώρ ἴδε στοδῖ, ἴῃς τηοίῃεσ οὗ ἴῃ 6 

Ὠδιὶοῖβ δπὰ οὗ ἴῃ6 δοχηϊηδίοηβ οὗ ἴῃς 
οδυίῃ."--ὖ. (ἢ οἷ. χὶν. 8; χνὶ. το; 
ΧΥ}]. 2. 

Οἢ. χν!!, 21. ΚΑ σα ρ  Υ ΑἸρεὶ ἰοοὶκ 
ὮΡ ἃ ϑίομῃδ δ5 1ἴ εῦα ἃ στϑαῖΐ σῃ]]βίοῃα, 
διὰ σαϑβὶ 1ἴ Ἰηἴο ἴῃς 564.,"Ξ 

“Τῆι ψΠ νἱοΐδηος 5041} Ξϑιαὀγίρη, 
ζδε ογεαΐ Οὐν, δ εατέ ἄοτυμ, δὰ 5}.41}1 ὈῈ 
ἰουπα ὯΟ τλοσα δἱ ]].".---- 7. 

ΟὨ. χῖχ. 8. “ Τῆς ἤἥπε 1,;1η6η.}Ξ 
“ 7: γίρλζεομς σείς οὗ 1616 δαΐμές." 70. 

ΓΕ «ἢ. 111. 4; ν]. Ια; νἱῖ. 9, 14. 
»| ὕο6ῖ. 9. “ἼὙΒΕ Μαστίαρε ϑΌΡΡοΣ οὗ 

τῆς Τ1,Δπι}.᾽ -Ξ 
“ ἸΙΔΩΥ τῆλ ὮΘΑΙ ΤΩΥ νοΙοΘ δΔηα Ορϑπ 

[Π6 ἀοοσ, 1 Μ}1}} σοπλα ἴῃ ἴο ἢϊῃ, δηὰ 
1} εμῷ τοὴὰ ἀέρι, σμπά ἦε εὐτέλ της."---ΟὨ. 
1}, 20. 

», ΝΟΥ. ΙΣἢ. “ἼὝΒΕ6 ργϑαὶ ΒΌΡΡΟΙ οὗ 
σοά."Ξ 

ΦΑΩ Αὔρεὶ.. . οδά,., ἴο 4]}1 [86 
Ὀιγάς ἴῃδὶ ἢγ ἴῃ τηϊά-ἤξανε, (όμηε .. 
“ἠαέ γὲ νιν εαξ τὰς ετλ οὗ ζίρρε," δχε.---- 
νΥ. 17, 18; οὗ νοῦ. 21. 

ΓΙ}. χχ. 8. ““Οὅορ δῃὰ Μαρορ." Ξ 
“Τῆς λιαδίορς τυλ΄ϊεοἦ αγὸ ἐπ Ζἦς ,οωγ 

ορ7.475 07 126 ἐεαγίλ.".---Ὑ“7Ὁ. 

(Ὁ) Τῆς ἱπίογργοίδιοηθ ΒΌΡΡ]Π1δὰ ὉΥ 
οἴμεσς Βοοῖκϑβ οἵ ϑογιρίυζε :-- 
ἢ, 1, 4. “Τα ϑδνθὴ ϑρὶπῖβ ψπΐοῖ 

816 Ὀείοσε Ηἰς ἴἤτοηθ " (εξ οἢ. 111. 1). Ξ 
Τῆς “7οἱν Ολοεί, ϑενεμίοϊ ἃ ἴῃ Ηἰ5 

ΟΡοίαϊίοῃβ, 154]. χὶ. 2; 1 Ὅὐογζ. χἱδ 4. 
966 4150 πηᾶοσ αἀϊνιβίοῃ (4), οἢ (ἢ. ἵν. καὶ; 
ν. 6. 

» ετ. τ6. “Οὐ οὗ Ηἰβ τηουϊῇ ῥχοὸ- 
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οεοαδα ἃ 5ῆατρ νο-άρεα ϑιοτζά " (566 
4150 οἢ. 11. 12, 16; ΧΙΧ. 15). ΞΞ 

“ἩΦδ Βαίῃ πηδᾶδ 921} φιοιλ κα ἃ. Ξῃατρ 
σινοτά,"--- 581]. ΧΙΙΧ. 2 (ἀπηὰ 50 [58]. 
χὶ, 4; Ηοβ. νἱ. 5). ὅεε Ερῆ. νἱ]. 17; 
2 ΤΠ655. 11. 8; ΗδΌ. ἵν. 12. 

ΟΠ. 1... γ. “Το φοαῖ οὗ ἴἢ6 ὙΤτεα οὗ 
1Μ|ὲ᾽ (566 αἶβδο Ἅοἢ. χχὶ! 2, 14). ΞΞ 

7ρινιογίαγ.: “Ἴ,οοῖ ἤ6 ἴακα αἷβο οὗ 
ἴῃ6 Ττοα οὗ 1,6, Δηα εαἴ, δηὰ ἠἔυέφ 707 
ενεγ."--Οοἢ. 1}. 22 ; 566 οἢ Εδν. ΧΧΙΙ. 2. 

» Υογ, 1ὴ. “ἼἼΠΕ διάάδη Μδῃηδ." Ξ 
“Απᾶα Μοβεβ 5414, Τακα 8 ροῖ, ἀηὰ μυῖ 
ΔῊ ΟΥΔΘΙ ΠῚ]] οὗ Μδηηᾶ [ποσείῃ, δηα 24) 
“1 μΆ δεΐογε ἦς. 2ογα."---ἘΧ, χνὶ. 43; “Ὑδε 
Ατὶκ οὗ ἴπ6Ὲ Οονοηδηΐς ψΠογοη γγ͵ὰ8 ἃ 
βοϊάδῃ ροῖ μοϊάϊηρ ἴῃς Μαῃπα."-- θ᾿. 
ΙΧ, 4; “Ὕουσ δίῃοτβ 614 ϑαῖ ἰῇ. Μδηῃα 
1ὴ ἴΠ6 ποτ 655, δηα ἴθον αἰοα, ΤῊΪ5 
15 ἴπ6 Βγοδα τυλέεὰ εονιείᾷ ἀστσρ ομξ οὗ 
λέστυόη, ἴῃαὶῖ ἃ τῶδῃ πΔῪ δαὶ τπογοοῖ, 
ΔῃΔ ποὶ ἀϊςε."---Ι οὔ νἱ. 49, δο; ςὦ Σ 
(οι. χ. 3. 

» 61. 2ο. “7626 Ὀ}6]." Ξ 
ΤΗΣ β το] οὗ ἑἀοέα»», τ Ἰ᾿ὴ 8.5 χυἹ]. 

19; 8516 18 4150 [6 βΒυτῆῦο] οὗ σύμ{ε7} 
δΔηα ετὐἱπλσαέ 2 Κὶηρβ Ιχ. 22, 20 (οἔ 
761. ἵν. 30 ; ΕΖΕεΚ, χχὶ!. 40). 

ΓὩ. 111. 4. “ απηηδηῖβ " υηδοβ]οί, δηὰ 
ἀοβὶθα (566 αἷ5ο, υπᾶδγ αἀϊνιϑίοῃ (4), οἱ 
οἢ. χῖχ. 8). Ξ 

Κι ρλίσοσησος ἃ πμργίρλέζοικριες, 
Ζεοῆ. 111. 23-- (εἶ, ΟὐΑ]. 111, 27; ἘΡΗ. ἱν. 
44; (ο]. 11. το; 7υἀδ 22). 

», ὕ6Γ,. 5. “ὙΠο Βοοῖκ οὗ 1106" (566 
[6 ποῖδ οἱ [}15 νϑγ56). ΞΞ 

“Β]οῖ τῇθ, 1 ῥὑσαὰὺ Τῇῆεο, ουὐἱ οὗ 71» 
ΜΒοοῦξ πῃϊοῦ ΤΠου Παϑὶ νυιτοη.".---χ. 
ΧΧΧΙΙ, 22: “1Τ,εῖ [ἢδπὶ Ὀ6 Ὀ]οιτιοὰ ουἱ 
οἱ δὦ2ε οοῖ 97 1226 Ζένίηρ, απὰ ποῖ Ὀ6 
τττθ ἢ ἴῃς τπρῃϊοουπκ."---ς, Ἰχὶῖχ. 
28; “ΤΥ Ῥθορίβ 58.411} Ὅ6 ἀεϊϊνετοά, 
ΘΝΟΙῪ Οἠδ {παΐ 5411 θ6 ἑουηα τυγζίρε 172 
214 Βοοΐξ,"--- δῃ. χα; “ ὙΥΠΏΟΘ6 ὩδΠ165 
816 ἰὼ ἴῃς “5οοξ οὗ .217}..".-- ῬῺ1. ἵν. 2. 
ΟΕ ΊΩΚε χ. 2ο. 
ἢ. ἵν. 1. 

Ὠοανθη." Ξ 
“ΤῊΝ 195 [6 σαί 97) ἀεαυσι."--- δ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 17. 
», ΑΙ. 4. Το “Κουτ - δηᾶ - ὈΨΕΠΙΥ 

ΕἸάοτβ." Ξ 
Τῆς 7ενείυς ξαΐγίαγεῖς, αιὰ [π6 Ζ,υεῖσε 

“4ῤδοείζες (56 οἢ. ΧχΧχὶ, 12, 14),---Μαῖϊ. 
ΧΙΧ. 28 ; ΓΚ6 χχὶϊ. 20. 

ΓΒ. ν. :. Το ϑεαϊεὰ Βοοκ. -Ξ 

“4Α ΤοοΟΙ οροῃεά ἴῃ 

ἹΝΤΕΚΟΌΟΟΤΙΟΝ. 

“Τῆς Ψιβίου οὗ 4]] ἰς ὕδοοῖῃδ υηἴο ΥΟΣ 
8ἃ5 ἴπὸ νοσάβ οὗ ὦα “οοξ ἐλαΐξ ἐς τεαία, 
ΠΟΙ ΤΘῺ ἀο]ϊνοσ ἴο ομδ [ἢδῖ ἰ5 ἰδαπηδά, 
βαυϊηρ, Βοδα [Π15 1 ΡΥΑΥῪ ἴΒ 66: δϑὰ δδ 
βαιτῃ, 7 εαπποΐ; Ὁ» 1 ᾿ς φεαζε,"---Ἰ5ὶ, 
ΧΧΙΧ, 11. 

», εῖ, 6. “Α 1ΔΡ ϑίδῃαϊηρ 83 
τῃουρἢ 11 δα ὈδΘῃ 5]4ϊη.᾽" - 

Οἀνγίρέ: “ δς 15 ὕὑτουρῃϊ ας ὦ Ζαπὸ ἴο 
(η6 5ἰδυρῃῖεσ," 154]. 111}.7; “δ ςεδίῃ 
7Ε5ῦ5 σοπληρ ππῖο ἢϊπι, Δηα 541, ΒΕε- 
Ὠο]ά, ἐάε Ζαν»ιὸ οΓ Οοἕ."---Ἴ οὨῃ 1. 29,16; 
Αοῖβ νἱῖ!]. 22; 1 Ῥεῖ. 1. 190. 

» » “Ηανίῃρ ϑενθὴ Ηογσηβ.᾽ Ξ 
Ἡανὶηρ ἴῃς ϑυτροὶ οὗ τρέσεγταί 7)0- 

»11712071..---ό ΞΘ. 5}4}} γίνε “ἡγαιρτὰ ἀπο 
Ηΐ5 Κίηρ, δῃά ὄχδαὶὲ τῆς 2 79γπ οἱ Ἠϊ5 
δηῃοϊηϊδα."---τι ϑϑ. 1). το; οὗ θαυ 
ΧΧΧΙΙ, 17; 1 Κίηρβ ΧχΙ!. τι. (Οα [δὲ 
ὨΤΊΟΥ (ϑεζον, 566 ὈΘΙΟΥ͂,, Ὁ. 475 

Γῇ. νὶ. 1-8. Τῇῆε ἔουτ Ηοτϑβοβ. Ξ 
“Τῆς Μοκρ δῤίγίςΤ ὁ 1λΔε ἀεαυσι;."-- 

ΖεςὮ. γἱ. 1- ----οἱ, Ζεςἢ.1. 8-ἰο. “Ὑμοθ6 
ἅ16 ἴθ νι ῇοτὰ ἴῃ6 Τοσὰ δίῃ ϑβθπῖ ἴο 
γα ἹκΚ ἴο δηὰ ἔτο [πγουσῃ ἴπ6 δατίῃ. 

» ἦν. ς, 6. “Ηςε Παᾶ α Ὀαϊδηςς ἴῃ δἰ5 
Ἡδηά, δῃὰ 1 μοασζά 85 1ἴ 66 ἃ νοῖςδ.... 
βαυηρ, Α Μοάϑυτα οὗ θαϊ (ὉΓ ἃ 
Ρδθηγ;," ὅτε. Ξ 

δ, Ω».--  Απα ἤδη 1 ἢανς ὀγοξαι 
ζλε ἰα 497 γον Βγεσ . .. τῇ γ 582]} 
ἀο]νευ γου γον» Βγεασα ἀραΐρ ὧν τυεῖρη; 
ΔηΔ γα 5141} δαῖ, δῃιὰ ποΐ ὅδε τα βαὶ"-- 
1δν. χχνὶ, 26 :---“ ΤΥ Μεαδῖ πῃὶοὰ ἴθοα 
8ῃα} εαἱ σἀσί δὲ ὃν τυείρλ."--- ζεῖ, ἵν. 
1ο, τό, 1ὴ ;---οῦ ν. τό. 

(ὨᾺ. νἱ. σ. ΚΎΠε ἴουν ὑιηας." Ξ 
ΤῊ 2 έγνίης μά σηιονές .--- Ὅροι Εἰλτὰ 

Ψ|ΠΠ1 ὑπηρ “ἦς ρων δέμας... δὰ ἃ 
Μ11 δεῖ Τὴῦ ἤσους ἴῃ ΕἸατα, δηὰ αὐ 
ἰεεον," δχς.---Ἴ ετ. χΙχ, 26, 428. (ἔ 
Ζεςῆ. νἱ. 5, γ ετα “ ΤἼΘ ἔουγ βρὶπῖ5 (οἵ 
Ἡίμαδ) οἵ ἰῇ Πεδάνθηβ ἢ σὰ ρετιξοηϊδοὰ 
(566 ἀῦονβ οῃ δν. νἱ. 1-8). 

,»» Ὗν. 1-2. “Τῆς 864." 
Τῆς Δίαποης: “ὙΤΠς Τιοσὰ Ὀπηρείῃ 

ὍΡΟΣ ἴδοι ἴπ6 ᾿ αξεγε 97 δε γίνο, Ξξτουξ 
δΔηά τΔΏΥ, ἐυεέρ {ἦε Αἱρρ 977 τ εγγία δπὰ 
411 ἢ]5. ρίοτγ. [54]. ν1}]. 7 ;--- ὕροι ἰδὲ 
ΘΑ ἀϊπίγε85 οὗ δίσοης, ψττῆ ΡΟΓΡ εχ ; 
116 δε, αρὰ ἴῃ νγανθβ τοδτίηρ, [,ὑξς 
χχῖ. 25; (οἴ Ὅδῃ. νἱ!. 2, “Τῆς ίου 
νης οὗ ἤδανθὴ βίου ὌΡροη ἴῃς γγασ 
,5:6)." 8.666 οὗ. ΧΡ], 15. 

,» 6, 1. Ὑτεαϑ (οξ, οἷι. νἹ]. 7). Ξ 
Κύριε, φγἐαζ ῬΏΦῈ .----“ ΤΉῊ5 15 ἴῃς ποτὰ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(αὶ (ἢς Τιοτά μαι] Θροόκδϑὴ σοποδγηϊηρ 
[ϑεμημδομε Ὁ}. . . .1 ν}} οαὐ ἄονγῃ χἠς 
ἐαἢ εὐἦα» 7Ζγεες ἰμοτεοΐ, πα τἢς σμοῖςα 3 
7γεες ἰλοσεοῦ, ἄχο.; 2 ΚΙηρϑβ ΧἸΧ. 21-:22 
(εἴ. 541. χ. 18, 19) ;--ἼΠ6 7γεε ἴμαὶ 
ἴῆοὰ δαιναδῖ . .. 129. ἢ δόομ, Ο ἀἰκρ," 
Ὠλη. ἱν. 2ο--22. (Οἱ, Ζεοῆ. ΧΙ]. 2. 

(ἢ. νι... Οἴᾶ85. Ξ 
διυγεῦῖς .----ἰς Τα ταβς ψ]οταίῃ, τη 6 

ἤονει ἰδάθῖῃ. . .. βυγοὶν ἐς εοῤίς ἐς 
Ογαςς." -- 1ἰ5αϊ. χὶ. 7. 

» ΕΓ. 8. “Α ρτεαῖ Μουηίδ!ῃ " (ἢ. 
ΧΥΠ, 9, 10). ΞΞ 
4 Κυισάοηι, ὦ 5εαἱ ο Ἐν» ιῤῖγε:---“5 1 νι} 

ΤοηοΓ υπίο Βαργυΐίοῃ, το... ΒεδοΪά, 
Ι δ᾽ ἀσαϊηξκί ἴῃς6, Ο ἀεβίσογιηρ ἠοωπ- 
ἐαὶπ." 76 τ. 11. 24, 25 ;--οἷ, Ώλδη. 11, 34,45; 
Ζεοἢ. τν. 7. 

» σ6Γ. 11. “ γγοσηποοῦ.") Ξ 
διἥωσπεις, {δε αἐδίγος απα ἐγομδίς 

γαιίεσ ἤονε 2171.---  1,6ϑὲ ποτα βου] 
ὑθ ἀπιοηρ γοὺ ὦ γοού ἐδαξ δεαγαά ραϊ 
απ Ἡογ»πιυοοί,".---εαῖ, χχῖχ, τ; οὗ 
Δοῖβ Ὑ, 22; ΗδοΌὗ. χΙ!. 15. 

(ἢ. ᾿χ, 2. 1,οσυβίβ. Ξ 
σοῦ: ἠεείγογίηρ 44,,,1}.--- Τῆς 1,ο- 

οὐδ... , 2,7 σγωΐξ 44γρ»1»."--ἰὁἐἱ 1... 25; 
5866 Υν. 2--11-. 

Γῇ. χ. 9. ἼΑΔΚο [ἴὰς 1||6 ΒΟΟΚ] δῃὰ 
οαἱ [ζ ἀρ.᾿ 
“ες τυ οὶ ἴὴ6 ζ0 εαξ ἐλαΐ γοΐ [97 ὦ 

δωξ,---566 ἘΖεκ, 11, 9]... . . Μοτεονεγ 
Ἧς ξαϊὰ πηΐο τῆ6, ϑ0ὴ οἵ τηΔῃ, 811 ΤΩ 
ποτὰς (πα 1 5.41} 5ρεαῖ υπίο ἴηδ8 γερείθε 
ἐπ ἀϊπς ἀεαγί,"---ἘΖεῖ. 1ἴ... 2, το. 

(ἢ. χὶ. τ᾿, 2. “Απά [Πεῖὰ νὰ 5 ρίνβη ἵῺ8 
ἃ τοοὰ {πὸ ὑπῖο ἃ τοά : ἀπά ὁη6 5816, 
ἈΠ55, δῃηὰ τηδαβυσα (ῃς Τεπιρὶε. 
Απά (6 οουτί ΗΟ ἰ5. πῆπουΐ 1Πε 
Τερρὶα ἰδανα ουἱ, ἀηὰ ταθάϑυσα 1 ποῖ" 
(εἰ εἰ. χχί. 1ς--17).-- 

“ ΒεΒοΙά ποτὰ γγὰβ ἃ πηδὴ.. . .. ΜΊΝ 
ἃ ἴ'ιῦ6 οἵὁ βαχ ἴῃ ἢὶ5 μαηά, δηὰ ἃ φιδας"7- 
ἵπσ γε... . Ἐξ ταβθαβυτθά 1 ὈΥ͂ [Π6 
ἴουγ 5διάδς.. ... ὅ νιάξζε α τεβαγαξίον ἦε- 
πυεπ ἐπε ϑαμπῶμαγ») αμά ἐλ 2γογαπέ 
ῤία." ἘΖεκ, χὶ, 3--χ]]. 2οθ. (ΚΕ ΖεοοΝ. 
ἵν 1, 2. 

» ὕ6Υ. 4. "ὙΠ ἵἴνχο ΟΤινα Τῖθθ5 δηά 
ἴδε ἴνο Οδῃ]65Έ 05." -Ξ 
“Ὑμδΐ σὲ ἴπδ56 ἴνο Οτνα Ττθος ΡΟ 

ἴζς τίρῃϊ ε'4ε οἵ ἴῃς Οδῃά]θβεοκ δ ὑροὰ 
ἴῃ Ἰεῆ οἰάα τῃποσθοῦρ. . ΤΏδη 5ὰ 
ἢ, Τάσις αγε ἐάε μοσ ἀγιοίνιἐσα πές, ἐλαΐ 
παπά ὃν (ἦε Ζογ οΓ “ἦε τυλοῖεξ εαγέλ.".--- 
Ζεο, ἷν. 11,14. ΟΕ Βοπι. χὶ. 17. 24, 
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Ποῖα της “Οτνε Ὑτοα" οἰρπῆθς {Π6 
ῬΕΟΡΙςΕ οὗ σοα; δῃὰ Ἀδν. 1. 2ο, νἤεῖς ἃ 
“Οδηα]ΘσΌοΚ ᾿" 5 ρηῖθεβ α ΟΠυτοῃ. 

(ἢ. χὶ! τ. ΚΑ Υομηδῃ οἱοϊπεὰ ν ἢ 
[{Π6 5}, δηὰ ἴῃ6 ποοῦ ὑπ6σ δ (θεῖ, 
Δα τυροῦ ΠΟΙ εδᾶ 4 Ἵοσονη οὗ Τννεῖνα 
ΘΙΔΓ5.᾽ Ξ 

Θῃ6 15 ἐμνυεσζεη τοῦ ἢ αιλογίξν .-- Β6- 
Ποϊὰ ἴῃς δὺη δῃηᾶ ἴῃς τοοῦ δηά τῃ6 
ΘΙθνθὴ βίαια »μαίς οὐείσαμες τ γε," ---6η. 
ΧΧΧΥΊΣ, 9. 

ΟὨ. χιὶ. ᾿. “1 εἐαΝ ἃ Βεϑαϑὶ σοπηρ 
ὉΡ οὐὖἱ οὗ ἴῃς 564, αν ΤἸοη ΗροχΓὴς 
δηᾶ ϑονθὴ Ἠρδας.)Ξ 

(ϑεε Τδῃ. νἱῖ. 343-77} :--- Τθος ρτθαῖ 
Ὀοαϑῖϑ, ν ὨΙΟἢ ἀγα ἔουτ, αγέ 20μ» Αἴπρε,... 
Τῆς ἰουτῃ Ὀεαδὶ “ἀαΐζ ὁφ δε γομγίά 
Αἰἰηρζοσι ἀροπ Θατγίῃ ; Απά τἢς 
Το Ἡογηβ ουϊ οὗ [ῃ15 Κιηράοτῃ “γέ 7271 
Ατηρ." ---Ἰ δῇ. νἹ}. 17, 23, 24. 

Γῇ. χὶν. 14-19. Τὸ “5ϑεηὰ ἑοσῇ τἢς 
ΘΙΟΚΙΟ "ἢ; “το τεὰρ ἴῃ6 Ἡτγνεβὶ οὗ [ἴῃς 
οατίῃ ἢ; ἴο “ραῖῃεσγ ἴῃ (]υδίοσϑ οὗ ἴῃ6 
ψιη6.᾽ Ξ 

Το 511 1ἴὴ “ιμργνοηξ; ἴο Ὀε γίδέ ον ἡᾶρ- 
ταθηΐ :- ΤΏΘΙΕ Ν1} 1 οἱ ὁ γμαρε 411} ἴῃ 6 
Πεαίμοη τουημὰ αὔου. Ὺδμζ γε ἐφ 1)ὲ 
δλοξίς ἴοσ ἴῃς Παγνεςί ἐς γίῤε: σοτὰθ δεῖ 
γοι ἄονῃ, ἔοσ ἴπ6 Ῥσϑββ 15. [Ὁ], ([ἢς [Δἴ5 
ονοτῆον ; ἔοσ ἐλείγ τυϊεζειύνεδς ἐς σγεα."-- 
706 111. 12,13. ΟΕ, [54]. χχὶ. 9, τὸ; [6ζ. 
ν]. 9; 11. 32. 

,», ει. 20. “ἼΠΕ ὙΊΠορτοβ85 85 ἴσοά- 
ἀοη.᾽ Ξ 

ργαζζ, γμάργηιενζ.---Γ ] Ὧανε ττοἀάδῃ 
ἴῃς ὙγΊΠΘΡΙΕΘ5. .... 1 Ψ}ὴ1’ρὌὙτοδα {ποτὰ ἐπ 
»πἴη9 απΡῸΣ . . .. ἴον “λε 7226» 97 Καιρεαπος 
5 10 τλϊη6 ᾿ρατί,"--- 154]. 1Χ}1}}, 2, 4. 

(ἢ. χν. 7, Τῃε ψιαὶς (Ξβ66 οἡ Ἵοἢ. ν} . « ; 
111. 2, ἴῃ 56415, ἴῃς Ττυτροῖ5). Ξ 

Της 2 ευΐπς μα ρνιοης. οἴ, ἴὴ6 ΡΙαριος 
οἵ Εργρί,---Εχ. ν1].--ΧΙ!, 

(ἢ. χνὶ. τό. “ Απηαδροάδοῃ.7 Ξ 
ΤΏ «εὧιέ οὗ ργεαΐ “Μοιγηρρ .---- “ ΤῊ 

(Παἰ ἀδγ 584]} ([ῃετὰ ὃ6 ὦ σγεαί Τοιγγιῖρρ 
ἴῃ Γἐγαβαίεω, ἃ5 ἴῃ “Πομγηίηρ 9 σάκσα- 
γύαγοι ἵε ἐδ υαΐζεν οΥΓ Ἡερίάο».᾽"-- 
Ζεςἢ,. ΧΙ] ΙΣ. 

» οΙ. 21. “Οτοαῖ Ηδ1]}.} 
“Τῆς ἐπζογιαήίοη οὐ ΗΠ ἀπρο". 

δ 410 βοδ[ οτΙΏΡ, Δη4 [επηρεϑβῖ, δηὰ Ἡαὶξ 
»οπες." 54]. ΧΧΧ, 320 .-- 7 ἄπι σραϊηςΐ 
γοῖ,, βαιτἢ ἴῃ6 Τιοτά ον, δῃά γε, 
Ο ρ»τεαῖ “Παϊδεέρρες, 5}.4]] 1" Ἔα, 
ΧΙ]. 8, ΣΙ. 

Ομ. ΧΥΙ, 2. “ ΕΟΓΙΤΩΏΙΟΔΙΙΟΩ,Ἶ - 
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αὐ λίεοησς 10 Οοά .--- ον 185 ἴῃ 6 

αλλ οἰὐγ Ὀεσοτας απ ἤαγίοῦ " " 15α]. 
Ι. 21;--εὖ, 76Γ. 1. 20 ; 11}. 2, 6; ἘΖΕΚ. 
ΧΥ]. 15; Εο5. 1]. ἡ; Νδῇ, 11}, 4 ; ὅζα. 

(ἢ. χχ. 2. “"Α Τδπουξαηὰ Ὑθασϑ." Ξ 
ΤὴΘθ 5γιροὶ οὗ ἴῃς σνγαΐον ΟΥ ζζηρη6, 

ας Οοίή γεέραγας ἐΐ.-- Αἴ ἐλομδαπαῖ γέαγς 
ἴῃ ΤΥ βιρῃξϊζ ἀύθ ὀψέ ας Ὑξείγάα» ν ὮΘᾺ ἴἴ 
15 ῥαϑβῖ, δῃᾷα ἃ5 ἃ νναῖο!: 1ὴ (ῃ6 πἰρῃι,"--- 
Ῥς, χο. 4;-- πε ὥῶαν 5 Μὰ ἴῃ6 Τοσά 
ἃ8 αὶ ἡλομδαμαῖ γέαγες, δῃρὰ ὦ “λοωδαπά 
͵)47.5 ας σρό .7)4γ."--- Ῥεῖ, πὶ. 8. 866 
[ῃ6 ποῖα οἡ οὗ. ΧΧ. 2. 

(ἢ. χχὶ. 2,9. “Ἴμε Βπάρ, ἴῃς γε 
οὗ τῆς 1,410. Ξ 

774 Οὐμργελ.--- ΤΥ ΜάκοΥ 15 2» 
Ἡμοδαπα; {66 2Ζογα οΥΓ σεῖς 15 Ἧι 5 
ΠΔΤΩΘ.᾽ [54]. 1ἴν. αὶ ;- Ης μαίῃ οἹοϊμεὰ 
Με... 85 4 ὀγίάοργοογε ἀθοϊκοῖ, ΠΙπὶ- 
561 ΜΓ ΟΥπδιηθηΐῖθ, δηὰ 845 ἂὦα ὄὀγίηε 
δαοτγηδίῃ ἤουβο  Γ ἢ Π6Σ [ανγο 5.) ὌΧ]. τὸ; 
--- ΗδἜὀ μαῖ δῖ 246 4δγις 15 ἴᾷε 33γ146- 
φνοορι." ἸΟΠῃ 11}. 29 ;- τ τηδη 58}4]} 
Ιεᾶνθ ἢ15 ἔδίμεσ δῃμὰ τλοῖθου δηὰ 5}4]] 
Ὅς Ἰοἰηδα υπῖο Ὧϊ5 ψιΐδ, δηα [Π6Υ̓ ἴννο 
514} ὈῈ οὔθ ἤδρβῃ. ὙΠ 15 ἃ ρτεαῖ 
ΤΩΥΒίΟΙΥ : θυ] Ξροακ σοῃοετηηρ Οὐγίσέ 
ἀηα δὴ. Ολωγολ." --ἘΡΉ. ν. 231, 32. 

», αι. γ. “ΤΠπε Ἐουηΐαϊῃ οὗ (δα 
τγαῖου οὗ Τι06."--ὰ Εϊνοσ οὗ ναῖοσ οὗ 
1,Ἃ6.᾿ εἰ. χχίϊ!. σ (εἶ, νογ. 17). ΞΞ 

734 ρ»γαξέ οὗ ΟἬγίεί.-- 7 ἢ ἸοΥ 58}4]] 
γε ἄγαν ναΐοσ οὖἱ οὗ ἐλ Ἡψεζε οἵ ϑαύνα- 
“0. 1541. χιὶ, 4 ;--.- Ηο, δνεῖγ οὔἣς ἴμαϊ 
τΠϊγϑίείῃ, σοτὴθ γα 20 2ἦε τυαΐέγ5."---ῖν. τὶ 
“ἐὙΒοβοθνοσ ἀτηκοίῃ οὗ 26 τυσίογ τῃαῖ 
Ι 5}4}1 ργῖνθ δϊπὶ|, σλαΐ πευορ ἐἀὲγεῖ."-- 
Το ἵν. 4; “ἶσεγς οΥὙ ἐυζρο τυαΐε. 
«ον ΤΙΝ βρᾶκὲ δ ογ με δρίγι, τυλίολ 
ζλεν ἐλαΐ δοίίευε ογ Αὔρε σλομία γεεῖσε."-- 
7Τοἢῃ νυ]. 28, 30. 

Γῇ. χχὶὶ, 2. “"ἼΤἮΒΕ ἰἴεανοβ οὗ ἴῃε Ττθα 
ἍΘΙΕ ἴοσ ἴῃ6 Ηδδ]ηρ οὗ [Π6 παι οῃ 5." -Ξ 

““Τῇδ ἔπιϊζ Τῃοσθοῦ 5}4]}} Ὀ6 ἔοσ τηδαδΐ, 
δΔηα 276 κα 12εγεοῦῦ 0» Τεαϊερε.".---ἘΖΕΙς, 
ΧΙ]. 12. 

ΤῊΣ πω ιογίοαζ ϑυταῦ ] 151 οὗ ἴα Αρο- 
σαΪγρ86 ἴῃ {κ6 ἸΏΔΠΏΘΙ σοσαῖναϑ 115 ΟὨΪΥῪ 
Ἶα5ῖ ΜΠ] σι ταῖίοη ἴτοση ἴἢ6 οἴμεσ Βοοκϑ 
οὗ ϑοεπρίιγο. 866 δ 11. β 

διι, κδγηιδοδεα Δμρεδεσ:. 

ἘΔΈΟη ΔΙ σία σαρσζθϑοηΐῖ [15 ἀϑρεοῖ οὗ 
ΒΥ ὈΟ]15Π1 ἃ5 [Ὁ]]ΟΥν5 :---Δὧ5 [6 ὙΤΙΕΙΒ οὗ 

ΙΝΤΚΟΘΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

“ΑΡΟΚΑΙΪΥΡΌΚ "ἢ 5ιπἶνὰ ἰο Ἔχει ἴπΠ6 οὐΠ- 
Οϑιγ οὗ [ῃ6ἰσ σεδάθυβ ὈΥ σηγϑίθπουϑβ ΠΙηϊδ, 
Δηα ἴο [δ65ϊ [Π6ῚΓ δοιίδηθ55 ὈΥ δὨϊρτηδίοαὶ 
ΜΟΙΩ͂Θ9, 50, ψι ἴδηι, ΝΟΠΊΌΘΙΒ ραὶῃ ἃ 
5Ρ6Ο141 5ιρῃῖβοδησθ, ἀπά οἴδη ἤπὰ δ 
ΔΙ ΠΟΙ4] δηα 411υ5ῖνα ΔρΡΙ!σΔ Ομ. (οτϊδίῃ 
ΤΙπγ65 4150 ἃῖὸ ἄχεα, ὄνϑὴ ἴο ἴῃ ἄδγ δηά 
ΒουΥ ; δὰ [παῖ ψὨΙΟΝ [ἢ 6 Ἡτὶῖοῦ ἄοεϑ ποῖ 
νΘΏςΙΓΟ ἴο ΠΟΙ }1{ ἴο νγοτάϑ, ἢ6 ΘΟ 55 ἴ0 
[Π6 τβοσο διῃδίριοιϑ, απα τΠογδίογο [689 
[ΙΘΔΟΏΘΙΟΙ5 ΒΥ] 5 τὰ οὗ ΝΌΙΩΡΟΙΘ (566 
Κτεηζεὶ, λω, 5. 47). 

Νοιῃίηρ σῇ 6 ποτα συ ρετῆσιαὶ, τ θη 
[ἢὩ6 αυσθίίοη 15 δχαιλ δα ρΘΏΘΓΑΙ]γ--- 
ΠΟΙΏΙΩρ ξηοΥΘ Ἰῃοοτγοοῖ, θη (ἢ 6 5γπ|- 
Ὀο]θηὶ οὗ ϑοπρίυσε 15 ἴη6 δ ]εςῖ, [ὩΔη 
ΒΓ ἢ ἃ ἴΏΘΟΙΥ. ΑΠΊΟΩΡ ΘΝΟΤΥ Δηοῖ 
ῬΘΟΡΪΘ, Ἔβρθοῖα! γ τῇ της Εδϑι---ἰη [πάϊλ, 
Ομῖμα, ΟΠ] ά54, Εργρί ; ἴῃ ὅτεεοο, Ἰοπς 
Ῥοίοτε Ῥγίῃδρογδϑ-- να δηα ᾿ππροσζίδῃος 
αἰιδοῃθα ἴο πυτροῖβ; δηα [ἢ 15, ἴοο, 
ἴΏ σΟΠΏΘΧΙΟΩ ΜΠ Γο]ρίουβ ὙΟΥΘὮΙΡ. 
ΤΠ5 ᾿ηϑαποῦνε Δρρτεῃθηβίοη οἵ ἴδε 
Ὠοδίμθῃ νου] ἰνοῖνεβ ἃ ργοίουηα {τ}. 
ΝΌΘΟΙ δηὰ Ῥχορουίοῃ δῖα δϑϑθηῇλὶ 
Δα ὨΘΟΘΘΘΑΤΣΥ δἰ θαϊος οὗ ἴῃ6 Κ οςπηο8: 
δπα (ΟΡ, 8ἃ5 ἃ ἀοά οὗ οτάοτ,} [45 δ:- 
ταη ρα Θδοἢ βϑυεσαὶ ρσονῖηοο οἵ (τεδίίου 
--ἔνθὴ ἴο ἴῃ6 τϊπαΐεσὶ ραγίσυϊατ (“ τδς 
ὙΕΙ͂ Παῖτβ οὗ γοὺυῦγ πεδά γε 4]1} ἢππ|- 
Ὀετςά," Μαῖϊ(. χ' 30)---οσοζάϊηρ ἴο ἀεῇ- 
Ὠἰΐϊα ὩυτΏΘ ΠΟ] το Δ Οἢς5. (5. οΧ]ν. 4; 
54]. ΧΙ. 26; Ἐκοϊ]υ5. χυὶ], 26, 2)).2 Νοὶῖ 

1 ὙΝΙφάομ χί. 21,---πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ 
καὶ σταθμῷ διέταξε. (. αἷΞτο ἴῃς Ῥγίδαροτγελη 
βαγίῃρ,--τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων 
στοιχεῖα πάντων. ΑτὶΞιοί,, “7ε]. ἰ, κ. 

32 ΤῊϊ5 ἰοπ τρᾶὺ 6 1Π]υκιταῖος ὉΥ ἴδε 
τοὶ οὗ ϑείθεηςθ. Ναῖυτο, ἴῃ ποῖ ἃ ον οἵ δεῖ 
Ῥτονίῃςεβ, Ῥνογκβ δοοοσγάϊησ ἴο σἴσιςϊ παμιεπολὶ 
Ιαννβ. Εν. ἴη--- 
ΟΚΥΒΤΑΙΟΟΒΑΡΗΥ͂ :--ὰὶ ἔενν ἰποίδποοϑ ΠΙΔ 

Ὀδ ρίναῃ οὗ ἴῃς ἔοσιῃις Ψ ΒΊΟΝ ταΐ παγαῖς ψοΏςΓΑΪ 
Ἀ55ΌΠ.6 : (4). Μ| ΊΠογα]5 νυ ΔΙ ΟΝ. οτγϑβῖα!]το ἂς Ἠέχλν 
Ππαάτοπϑ (νγοβο ἔδοοβ ἃγα εἰχ 94 82165), ογ Οὐΐδβε- 
ἀτγοηβ (γἢοβο ἔδεε ἀγα εἰρηῖϊ δαυ]δίογαὶ (Πδηρὶθ5) 
--ΕἸυοσ βρᾶσ, Αἴυπι, 56 4-94}ῖ, Μαρποείϊς Ιγοῃ" 
ογε, ᾿Πἱατιομά, Οατγηεῖ, ΕᾺΌΥ Τορρεῖ, ἄς. ; (δ). 
Μιηογαὶς νὩΟΒ ογγϑῖα ]!Ζο ἃ5 τη καυδγε 
ΟΥ ἱπ Οεοἰδμεάτοης (νῆοβε ἔδοςς ἅτε [ἰϑοβϑοῦὶο5 
Τιδηρ! 65) --- Ἡγαοίηα, Τἰποίοπς, ἄς. ; (ώ. 
Μίποσγαὶς Ῥ ΒΙΟὮ οτγϑία! σα ἃς εἰχ-ϑἰἀεὰ ῬηΞ58ι5, 
οἵ ἃ5 Ηεχαροηαὶ Ποάεολμεάτγοης (νῆοθς ἴδοδ5 
ΔΓΕ Ι5οςς61]65 ΤΥ ΔΏρ}65)---Βειγὶ, Ουδτῖσ, (οτυπ- 
ἄνα, Τουτπια]ης, ἄς. ; (α). Μίπεγαὶς τὰ 
οΥΥΒΙΔ]11Ζα ἰπ ἐουγ- οἰ ἀο Ῥ͵βιης τὶ ἃ Ἀποιιδες 
ῬᾶΞβ, οσ, ἱἰπ Οεἰαμοάτοης (νἤοβο ἔδοες γε δαυλὶ 
ἀπά 5: πη] γ ϑοδίθης ὙΠ δηρ]Ε5) --- ϑυΣρἤυγ, Αττρ 
σοηίῖο, ΝΙῖσο, ἄς. ; ποῖ ἴο πηοπίϊοσι οἴμοῦ οἰ255ε5. 
ΟΗΕΜΙΒΤΕΥ :--ΑἸουρ τἢς ““αἴοπις " οἱ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟὨΪ τότ τῆς τὨουρῆς ᾿ταηβοθηβ ἴ[Π6 
ἰϊπη15 οἵ πλδη᾽ 5 πα ουβίδηαϊηρ (6. ῷ. ας. 
ΧΙ, 16; 7ετ, ΧΧχὶ, 22; Βδν, νἹ, 9), δὰ 
8150 ἴῃ ἴῃ6 ρχονίμος οὗ Ἀυτδη ἐτεεάοχῃ 
(6.6. ]οὉ χιῖν. τό ; Ῥ9. ἵν. 8), 41}1 ᾶ5 
Ὀεεη αἰνιμεὶγ ἀἸἰβροϑεὰ δοοοσαϊηρ ἴο 
ὨΏΘΕΙ δηά ῥσοροσζίοῃ, ογάδσ δῃὰ ἀε- 
ϑῖρτι : Δη4 5ῃου]ὰ βοὴ ἀἸβροβϑι οηβ ποὶ 
δάτης οἵ δεὶηρ σοτωρυϊοα ὉΥ δυλδῃ 
ἴΔο ]Πε5, οὐ ϑῃουϊ ἃ οὰ τονϑαὶ τἢθπὶ 

Εἰεπι ΠΙΑΙΥ τηδίτοσ μανα ὙΟΙῪ ἀἰϊεγεηὶ πε ρὶς 
ὙΒΙΟΝ ἅτε ποὶ αἰνγᾶγα σταργοϑοηϊεα ὉΥ ἰῃΐαρο 
ἈΠΠΊΡΟΙ5, ἩΏΘΩ γα ἴᾶΚα ἴῃς “δἴοτηβ᾽, δἋ5. υἱηϊΐϑ 
(ΟΠ δἰ μδιοη ἴαῖζος ῥίασς Ὀείνγθεη {Πεπὶ ἴῃ ῥτὸ- 
προς ΜῈΙΟΝ ἃ. π πμμΣ οπῖν ὈΥ ἰμίεροιβ. 

5, (ἢ 6 τη ]δοῦ]α ὁ 

Ἡγάτοο ]οσὶς δοϊἃ οοπίδίπβ 2 δ] οιη η Α ΣΎ αἴοπις 
(1 οἱ Ἡγάτορεῃ ἀπά 1 οἵ (Ὁ Ἠ]ογίπο) ; 

ίλίει, 3. εἱ, δὲ, (2 οὗ ΗἩγάζορεῃ ἂπὰ σἱ οὗ 
Οχγρεῃ) ; 

Αἰρτηοηΐα, 4 εἷ, αἵ, (1 οἵ ΝΙορθη δηὰ 3 οὗ 
Ἠγάτορεῃ); 

Νίαῖς Αοἰά, 9 εἰ, δῖ. (1 οἵ Ἡγάτορει, 1ἱ οἱ 
Νίσορει, ἀπά 3 οἵ Οχυρεῃ) ; 

δυρβυτοῦς Αοἱά, 6 εἰ. αἴ, (2 οὗ Ηγάτοροι, Σ οὗ 
δα] ρδαγ, δᾶ 3 οἵ Οχγρϑῃ) ; 

δυίρμαῆς Αςἰά, 7 εἷ. αἱ. (2 οἵ ΗἩγάτορεῃ, 1 οἵ 
δα ϊρθυτ, ἀπὰ 4 οἵ Οχγρεη) ; 

ἀντι ορὰν Αοἰά, 8 ε]. αἱ. (Σ οἵ Ἡγάτορεῃ, 1 
οἵ ῬΒοβρβογιβ, δπά 4 οἵ Οχυρεῃ)Ζ ; 

ΔΙκοδοὶ, 9 εἰ, αἵ, (2 οἵ σασϑον, 6 οἵ ΗἩγάτοροη, 
πὰ 1 οἱ Οχγρεῃ) ; 

Νίπου5 ΕἸΒεσ, 1ὸ εἷ, δῖ. (2 οἵ δίδου, καὶ οὗ 
Ἠγάτορεῃ, 1: οὗ Νγορεη, δἀπὰ 2 οὗ Οχυρεῃ). 

{Τ}|5 ἱπέοτταδίίου 88 ἴο ΟἸγϑβίδι] ορταρυ δαά 
Οβεπιϊθιτγ μὰς θεθμ ΚΙΠΑΙΥ Ξυρρ]ϊοα ᾿ν Ρτο- 
ἔξβξοτς Αρ)ο πὶ αῃὰ ΕἸαροσξοη ἘΘΥΠΟ] ας.) 
ΖοοΙΟΟΥ.---Ἰη Βϊ5 Ζεροης “7 κα Ῥλγεῖο- 

ἐφ (1, ἰχ,, Ῥατίβ, 1870), Μ. Η. Μιϊης-Εα- 
Ἡλιὰς υγτλίες :--- 
“Δ Ἰπηῖῖα εχίσδσης ἀὰ βέζουσ ἀὰ Ἶουπε Αηὶ- 

ΠΙᾺ] ἄδης }᾽Ἰπιότίθατ ἄς Ἰ᾽σσυΐ ραγαῖτ δῖτε ἄχέβ 
Φυπε τηδηϊὲτε ργεβαὰδ ἱπνατίδῦὶς Ῥοὺσ ομδηὰς 
ὅρρέζβ σοοϊορίυο.)---Ὁ. 580. 
Τῆς [Ο]ονηρ ἃσα ἃ ἔδυ οἵ [86 τεβαὶίβ δίνει 

δὶ Ὁ. 445 ΠΕ τρῤο σας οὗ ἐπ  Β6Ὸ Ις 12 
οὐ Ὠυμητλϊηρ.Ὀἰγάς ; 21 ΟΣ ἴδῃς - 

οὐκ ; 42 ἄδγς Ὧν ἴῃς 5 νΔῃ. ἐὰ ὧδ 
ΤᾺῈ ἀπγαϊίοπ οὗἩ ρεβιαϊίοη ἀτηοηρ ἴδε Μδτη- 

ἃ 15, αῦουϊξ 3 ΕΟ Κ5 [ῸΣ ἴῃ6 τηοῦβα; 3 
Ὑεεῖςς (ογΓ ἴα τηατταοῖ (ΕἾ. ““σμσέϊε "" “ΑΙ γείονεγς 
αὐ); 4. δ κς ἔοτ ἴδε Βατε ; 7 σσθοῖκβ ἴοσ ἴπ 6 

δεδον; 14 ψΕῈΚ5 ἴοσ ἴῃς Ἰἰο ; 21 ψθεκβ 
ἴον ἴῃε βῃιεερ, ὅζο. 
Ῥηγβίοιοου.---τ, Οαγρεηῖεσ οὔϑεγνες ἰδαῖ 

ἴδετε ἅτε τηλεϊεα αἰ δγαηςεβ ἰῃ ἴμ6 πο ΟΠ δὶ 
ρεγδίοης οὗ Οτρδηὶς "6 ὁ" Βὶς ἢ ταατῖς οαἱ [86 
ὙΠοἷς ἴαττὰ οὗ 116 ἰηΐο ἴῃς νατίουβ "Αρεβ᾽ 
ῬΠΙΟΝ ἅγδ ΘΟΤΩΤΊΟΙΪΥ γεςορτιίΖοα ἃς φεύεε, πΘΤΩΟΙΥ͂ 
-ἰηίδηογ, ΟὨΠάμοοά, Ὑοαῦίῃ, Αἀο]εβοεῆςο, 
Μαημοοά, Ὠδοϊπο, ἀπά θη }γ. Εογ ῬΗγϑβίο- 
Ἰορίοα! ρυγροβεβ, πούγενοῖ," τοὺ ὃς υϑεὰ ὁ“ τῆς 
Τἄγες στθαὶ ρετοάς οἵ ἀτοντῆ απ Πενεϊορπιεηῖ, 
οἱ Ματυτγ, πὰ οὗ Πεο]ϊης.᾽-- γέρε. ὁ ἀτενιανι 
ῥλγηοίοσγν, 71} εἄ., ρ. οῦι. 
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1 ΣΤΩΥΘΊΘΙΥ, --- [ΠΟΥ τὸ ὨδνΟσΙ 6658 
ΤΟΑΡΔ4Ὁ]6 οὗ Ὀεΐηρ ταργεϑεηϊεα ηοΐ ΟὨΪΥ 
ὈΥ τηδδη5 οὗ 1ῖάθδ] ἴγρεβ8 δῃᾷὰ ϑυτωθο]8 ; 
Ὀυΐϊ 4Α͵50 ὈΥ͂ Δυ ΘΟ 8] σοΙ Δ ΟῚ 5. 

ΤὭδ σοποθρῦοῃ οὗ ἴπ6 βδῃοῖ δηά 
ΒΥΤΑΌΟΪΙΟ4] αἰρηϊ οὗ Ὠυθοῖα ΤΩΔΥ 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ μᾶνα ραϑϑεά ονοζ ἴο ἴπε [5γδε]- 
1165 ἔτοτα ἴπεῖγ ποαίῃεα περ ρου :} αδἱ 
8}} ὀνεῃΐϑ, 1ἰ 15 σουίδιη ἴῆδί [ἢ 15 ὉΠΊνΟ ΒΑ] 
ΒαῃΠΠδηΐ 15 Σοβεοίεα ἔσο ἴἢ6 ραροβ οὗ 
ἴῃς ΟΙα Τεβίδιμθης, Ὑμαϊ οου]ϊὰ ὃ6 
ΤΙΏΟΙΘ παΐμπζαὶ, ᾿ηἀθεά, ἴἤδηὴ τἢαϊ τῇς 
ΓΠῸΙ5 οἱ οἰἴμεγ ἴῃ6 ΟἹΪὰ οὐ ἴῆεΣ Νὲν 
Τεβίδιηθηϊς ϑῃου]ὰ ΘἸΏΡΙΟΥ͂ ὨυΤΩΌΕΙΒ 85 
ΠΟΥ ψεῖα επιρίογεὰ ΟΥ̓ {ΠΕΣ σοηίετη- 
Ῥογατιθς ῦ ΝυΙΏΌΘΙ5, κα ψοτάς, ἀτα Ὀυζ 
106 5'ρη5 οὗἨ 1:ῖά6ᾶ5 ; δηὰ 1 γε σδῇ δβοϑι- 
ἰαὶὰ ἴῃ6 1ὅδα σουσζεϑροηαϊηρ ἴο ἃ ὈΡδζ- 
ὈσΌΪΑΙ σῖρτι, γα ἢᾶνα [Π6 τηϑδηϊπηρ οὗ [Πδῖ 
δῖρτι. [{ 15 [15 Ὁπαουγίηρ Ἰάθα ἃ]. 6 
ΟἹ ὙὮΙΟΩ [6 Ὠυτηστοδὶ ϑυτηΡο] θὰ οὗ 
ϑοηρίσσα ἄσρομαθ. ὙὴῈ Ῥδῃίῃαίβηχ οὗ 
[86 τε]ρίοῃβ οἵ Ναίυτο, 1 15 ἴσιδ, μδὰ 
αἰϊδοῃδα ἰο πυτάθοῖϑ, ἴῃ δά άϊίοη ἴο ΤΠΕῚΓ 
Βρδουϊαίΐνε νά]ι6, ἃ {ΠΟΙ τη ΘΔΏΙΏΡ, 
ΤῊΘ τϑᾶ] στο δ! ο ἢ 5 ΠΟ ἢ ἃῖα ϑἰδιηρθα οἢ 
[η6 τηδίοσαὶ Κόϑτηοβ οσα βοιυρῃϊ δίζοσ ; 
Δηα, 1 τῆς οἤοτί ἴο ἴτᾶοθ ουἱδ ἴῃ6 ἴαννϑο 
οὗ [26 ἴὐηΐνειθε, δνοσυτῃὴρ 5] πατΥ 
ΨΑ5 ϑ:ρΡοβεα ἴο Ὀ6 συϊάφα Ὀγ ἴΠ6 τηο- 
ὨΟΠ5 οὗ ἴῃς Ὠδᾶνθην ὈοάΪ65. “ὙΤΒΟυΡᾺ 
ἴδε Τὐπίνοσϑο," ντιῖες Ῥχοίθθθοσ Ασοἤοσ- 
Βυεσ, “ ἀϊϑρίαγεα [86 φεοζῃεῖυ οὗ 115 
ΠΟΘ ΠΙΟΙΟΥ ΟΥ̓ ΔΗΪτηΔίοΥσ, γοεῖ Νῖυσζα 85 
ΘΙΆΙΠΘΏΓΥ ἀεσβηεά, ΌὉγ [ῃ6 Ῥγαρογθδῃϑ, 
ἃ5 ἴ)6 μίμησις τῶν ἀριθμῶν (Ατ]κῖοῖ, 
ἥααρἪ. ἰ. 6)".--͵Οερέωγεςρ ορ τε Εἴϊεέ. 
οΓ Απηοηξ Ῥλϊροοῤάγ, νοὶ, 1., Ρ. 326.3 

1 ΤΒο εἰαθοταῖε ἴΠθοτγ οὗ Βδὴγ (“ γνιδοΠὲξ οἷδε 
Ἡ)οεαξεελεόι Ομ) ἴο [5 οἴεςῖ, νγαβ, αἱ οὔθ 
ἔἶπγα, ορροβεά ὉγΥ Ἠδεηρβίθηθεσρ (“22 1. Θεά. 
2έεαγες,"" 1842, 5. 70 ἢ.) ; Ὀαὶ 115 ορροβιοα 
Ὑγ͵ὲ5 5 ΒΘ] ΘΏΓΥ τηοάϊπεά ἰπ ἢὶς “3 γαρε᾽» 
(566 Β. 1}. 55.311, 6ος, 646). Ηἰϊς οΥἸοῖβπι τγὰϑ 
τερ]εὰ ἴο ὉΥ Κυτγίζ, “οὐ μα. μ. ΑὙΊ ζερι,᾽") 1844, 
5.330. Βἢγν ἢδ5, πο ἀουθῖ, οαττὶεα 5 [ΠΕΟΙΥ͂ 
ἴο ἴοο στεαδῖ θη ρίῃϑ. 

2 “Ἡκνίηρ αἰξοονετεά (δὲ ἴπε οὔδηρες οὗ 
βουπα ψΟΓΟ ἰπΠ Ἰ55οΙ Ὁ] σοπηδοϊοά τ] ΠΠΔηρο5 
οὗ Ἰοεηρτίῃ δηὰ ἰεηβίοη, ΡΥ ΠΔρΡΌΓγαβ σενογβθα [ἢ ς 
Ῥτοροβιου, ἃπὰ δϑϑοτῖεά ἴῃδϊ βουπηά --- ἰμδῖ 
ὙΙΟῚ 5 55 ΒΓΔ] “ ΒΑΓΠΊΟΩΥ ᾿-- ἐφύμωον 
τγαϊῖεὰ οπ Ῥγορογίοῃ ; δῃά ἰῃδϊ 85 ἴς ἤξανεῃβ 
1Πποτβοῖνες ογα οτάἄσγεἀ ἰῇ σοηβοῦδηος 1 
ὨυΌοτ, [ΠΥ ταυβῖ τπονς δια τ οἷσ ονγα εἴδγῃδὶ 
ΠΑΙΙΩΟΠΥ͂, ἃ ΒΑΠΩΟΠΙΥ͂ ἴο ΜΏΙΟΝ [ἢ6 508} οὗ τηδῃ 
ἔτοτα [τα ΠΥ (οὐνηρ ἴο 15 ρμαϑὶ ἰγδῃβιηῖρτα- 
«Ἰ0η5) ἢ Ῥεςσοπια ἀδδέ δῃὰ ἱσγοβροῃβῖνο."--τὐ ἐ., 
Ρ. 341. “Ῥγιίμαροζαβ δὰ μαγπιοηΐατη ΓΆΠΕΙΟ 
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Τῆς ἱπῆἤυσηος (π5 δου δὰ τὸ τπ6 
Ὠδάνθηϊνγ Ὀοάϊε5 ἰεὰ ἱπηηθάϊδίο Υ ἴο 
ϑδι-ΜΟΙΒΏΙΡ ; δῃὰ 1 νὰ ΟἿΪΥ δίϊεσ 
Εἰ μα Ωρ ΘΥΘΙΥ͂ δας σοποθρίοῃ [Παϊὶ 
ΠΌΓΊΘΥΙσΑ] σγτα ο 151 νγὰς δ ρ ογεα ἴῃ 
τὴ6. ΒΙ0]16. Ηδά [Π6 ῬπηςΟΙΡΙ68 οὗ τῇς 
ΘαθΔη ΟΥΒὮΡ Πηρετοα ἴῃ (ῃ6 τηϊηα οὗ 
1Π6 Ι5γδοὶῖα, ἢς ψουἹά μαναὰ βθθὴ 1η ἴῃ Ἃς 
ϑανθη-Ὁσαμομθα Οδηα]θβίοῖς ΟἿΪΥ δῃ 
ἱπιασα οὗ ἴῃς ῥ]δηδίασυ ἢεάνθῃ ; ΟἹ 1ἢ 
ἴπ6 πυῦοῦ οὗ τ6 Τ νοῖνα Τσιρε5, μυΐ 4 
ἴ{γρε οἵ [Π6 ϊῖρτι8 οὗ ἴῃς Ζοάϊδο :} ὑυΐ 
[Π15 ΟἸτοσ, αὔονθ 4}1] οἴμετβ, νᾶ9 ἀ6- 
πουποσά ὈγΥ Μοβεβ νῇῆο δρροϊηϊοα ἀδδιῃ 
ἃ5 ἴῃς Ρυπὶϑῃταθηΐϊ (Ὁ Δροβίδϑυ ἴο 1ἢ15 
ἔογτῃι οὗ [α]ϑε ψόσϑῃρ (οἰ. δα. ἱν. το ; 
ΧΥΪΊ. 3--0). ΤΠΙ5 ἀῦυ56, [πΠοτείοτο, Ὀδησ 
δυτήδα δἀραϊηδὶ, [ῃ6 βρεουϊαῦνα νδῖια 
ΠΟ. τῆς Ποαίμθη δἰδομεὰ ἴο Νυπι- 
ὈΕΙ5 ΜὮ]6 1 θόγνεβ ἴο [{ΠΠπ|ϑῖταϊα [ἢ]15 
ΒΌΘΟΙΘ5 οὗ ϑ5υπιρο θὰ 88 ἰουπα ἴῃ [ἢ 6 
ΒΙΌΙΘ, οουϊὰ ἴπ πῸ ΨΥ ΟΡροβα ἰῃδ 086 
ὉΥ ἴτἴῃῆς ϑαοιοὰ Ποῖ οὗ ἃ Βρυταῦνα 
τηοάς οὗ βρεθοῦ σεοορηζεοὰ ὈΥ 41} δῃ- 
εἰδμῖ Ρθορ]65.2 

(4). ΝΌΜΒΕΚΞ ΤΑΚῈΝ ΞΙΜΡΙΥ͂. 

Τῆς Πυ οΥ ΤΗΞΚΕῈΕ :"-- 
Απποπρ ἴῃ6 Ὠοαίῃθη, 1 δἵ 41} οἰν}]Ζοᾶ, 

ΟΥΘῪ ἴγρε δηὰ ἱπιᾶρς οὗ Ὀ δι, 4} 

ταυπάυτα Οχὶς( 
ΣΙ, 27. 

1 Βῃσ οὔβοτνεβ ἰπαὶ ἴΠοῖς ἰ5 Ὀυϊ οὔδ Ὁτγο- 
ῬΑΌΪΕ ἴγᾶσε οὗἨ ΔὴῪ τεΐογδηος ἴο ἴΠ6 εἰρτιβ. οὗ τὴς 
Ζοάϊας ἱπ ἴῃς επί ΟἹά Τεκῖ., νἱζΖ.---τἶἰη ἴδ 6 
ΓΥΤΌ (ΑΟΝ. ““ ῬΙαπεῖς ;᾽ Μαγρ., “" μσεῖσε εἰρη; 
οἵ εομοίοίαζορς;" 1,ΧΧ. τοῖς μαζουρώθ) οὗ 2 
Κίηρβ χχιϊ!. αὶ (εὖ, ἴον χχχνϊ. 22), νῆοσα ἰΐ ἰ5 
βρεοϊβεὰ ἃ5 Δ ἱπεΐδηςο οἵ ἴῃς ἰἀ οἰ δ ἴτομι ΒΟ ἢ 
7οβίαῃ οἰεδῃβεά ἴῃς ϑαποίυδτυ ({.., 1. 5. 206). 

3 Μεάςδ οὔϑεσνεβ : ““Ἴἢῃς ϑοτρίυτες υ56 ΠΟ 
ὨσΠΡοΙ5 ἐπα σβρείεῖν [1.2., σγταθ ο 1. 4}}}γ] Ὀὰϊ σας ἢ 
845 ἴῃε αϑ6 οἱ ΞΡΘΘΟἢ ἰῃ ἴῃς ἰδησυαρσε οὗ [ἢς 
ΡέορΙ 6 μδὰ τηδάες κυςὶ." --ρ. 697. Ης ἰπβίδποος 

ἀπά 10; 7 ἴἰπ|65, ἀηὰ 10 ἴϊπιαβ, 7 γνγεαά: ο7 
τι»γ σας; δεχερρε ὉΥ ἴῃς 1.δἴϊη5: χίλιοι χιλιάκις 
Ὁγ ἴῃς Οτεείκβ. 

δ ΤΊ Παπθοῦ ΤΝΟ ἰ5 ἐς ““Ξἰσπαίυγε" οὗ 
ἑεεοη,--οῦ ἐσίλ---οἴ ἐγίαίμέν. (Ὀευῖ, χνιὶ, 
6; χίχ. τὸ ἜΗΝ νἱϊ!. 17). ὙΠότα γεσα ζῶο 
Ταῦ]. ὁ δώριοηγ, Ἐχ. χχχίὶ, 1 ;--ἴἰὴς 
ΑΡοβ.168 δηὰ ἴῃς ϑθνθητ γοσα βοηΐ ἔοσιἢ “δυο 
πὰ Δύο," Μαῖῖκ νἱ. 7; [πὸ χ ὶ ;--ἰἴσγο ἅττα 
“κύο Ἡιέκεσνε," ἈἘδν, χὶ. 3;-- “Δύο οἶἶνο- 
ἴγϑος,᾽᾽ Ζεοῆ. ἵν. 3. ΤΠ γεῤείίδίον οἷα τενεϊαϊίοη 
β [ὴ6 ἀϑβϑύγαπος οὗ [(5 ἰγυτῃ,---αι ρ. δη. χΧ]ὶ. 22; 
Ἱπάρες νἱ. 29; 1 Κίηρβ χὶ. 9. Απά ἴδπς 7700 
5ΥτᾺ Ὁ0]12Ζ65 οὐ ἱζε5565 δῃἃ τηλγίγυς [Ὠγου ρἢ- 
ουῇ δἰ] ιἰπ|6. 

"-π ΠΙς,, 22. διαί, Ὡνν. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[Πα 5ἰαπὰς ἴῷ ἱπητηράϊαϊα τοϊδίοη ἴο 
11,---41}1, 1 δμοσῖ, ἰῇ ῃϊοἢ ἴμ6 ινίης 
οοΙηρ]οἴο5 11561{, ἢ45 [86 βίδτηρ οἵ 7ἄγχω. 
ΤῊ15 ἰάθα αἰπηοϑῖ ἔογοθϑ 156] Γ οἡ ἴἢ6 
τηϊη ἃ ἤδη ΙΔ σοπίοτηρ αῖθβ Οτσοδίοῃ: 
ἴΠ6τ ἃῖὸ ζάγες αἰτιθηβιοη5 οὗ ὅραςε ;- 
ΤΊΠλ6 15 2αεέ, φγεσο, πώΐμγε;---ἰὴς Ὅπι 
νΟΙ56 οἴου ἴο ἴῃ6 νιον, δέγ, αγίλ, ἀρὰ 
526 ;---δῆςα ἀόβα [6 ρτονοσζὺ, τριχθὰ δὲ 
πάντα δέδασται (ΒΆΠτ, Δα, 5. 143). 1ἱ 
15 Ρυΐ ηδίυγαὶ, ἰηἀοοά, [η4ξ ἴῃ 6 659 θη! λὶ 
σδασδεῖδσ οὗ (ἢ Τεαπα ΘΟ), 45 Ηδ ἢᾶς 
τανοαὶ θα ἩΣπ)56]ζ, σου] Ὀ6 ἱτηρτοβϑοά 
ὉΡΟῚ ΗΙ5 ψοσκβ. Απά 50, ἴῃ ἴΠ6 τϑοοτὰ 
οἵ Ἐονοϊαοῃ Ζάγές 15 ἴῃῆ6 ῃυτηοπολὶ 
“ βρῃαίατε " οἵ [ῃ6 Ὠϊνίηα Βείηρ, δηὰ οἵ 
4}} ταὶ βίαῃμαάξ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΓΘΑ] ταϊδίίοη ἴὸ 
ἀοά :-αἰρ. ἐγ ΑἸρε]ς ἀρρεαγοὰ ἴὸ 
ΑὈγδῆδτη, θη. χνΐ!. 2 ; [6 Ὀοησάϊςοη 
15 ἐλγεε-ῖοϊα, ἰὰ ΝΌτη. νἱ. 24--26 (οἴ, “ΜΥ 
ΝΑπΊα," νεσ. 27); Βαϊδανη᾽β Ὁ ϑϑιηῦ 
Ϊ8 4150 2ἀγεειίο!, Νυῃ. χχίν. 10; 
ΘΔΓΟἢ γοασ Οοὐΐβ Ῥδορὶς τιϑὲ ἀρρεᾶγ 
Ῥείοσε Ηϊτὰ φάγε [ἰπγ65, ΕΧ. ΧΧΙΣ, 14,17]; 
Βουξ, χνὶ. 16; αὔονβ 41}, ἴποσα 15 ἴῃς 
7:7 ϑαῃοίυ5,---ἴῃς “ον, Ηοὶγ, Ηο]γ,᾿ 
οἵ [54]. νὶ, 3. 

ΟΠ γίδεὲ ρεγΐζοπηβ ζάγες τηΐγαοϊεϑ οἱ 
ΤΑϊϑηρ ἴτοα (6 ἀεαὰά (Μαῖϊξ. ἴχ, 1; 
1αΚα νἱ]. 12; Τοδη χὶ.) ; Ηδ ζάγε Ὠπι65 
ΔΏΠΟΌΠΟ65 (παΐ Ηδ ν1}} σῖβθ ἔτοπὶ (6 
ἀεδαά οἡ ἴῃε “1γ ὅἀδΥ (Μαῖϊ. χν]. 21; 
ΧΥ, 23; Χχ. 10); Ηδε ἰΞ5. “τῇς ὙΑΥ, δηά 
τῆς πιῇ, δηθὰ τΠ6 Τὶς (Τομα χὶν. 6); 
Ης 15 Ῥτγορβεῖ, Ῥγεϑῖ, δὰ Κίηρ. 

Τῆς ΝυθοΥ ΕῸΥᾺῈ -:--- 
ΤῊΘ Πυθοῖ 7Ζἄγες Ὀεϊηρ [μα “ Ξἰρτιᾶ- 

ἴαγο " οὗ Οοά, οἵ ἴῃς Οτοδῖοσ ; Ζϑωγ 15 
[Π6 ““ κἰρτιιαῖυσε" οὗ Ναῖυσο, οἵ τῆς οἴε- 
δἰοά, οὗ ἴῃς νοι]ά :---τοῖ οἵ ἴδε πνοῇά 
8ἃ5 “τιῖπουΐ ἔοστη δηά νοϊὰ, Ὀυῖ 45 ἃ 
Κόσμος, 85 ἴῃ τανοϊαιίοη οὗ Οοά 50 (σ᾽ 
45 Νδῖυζα οδῃ τονοαὶ Ηϊτση. Απιοηξ ἴδε 
Ὠοδίῃθη, ϑηω7 5 ἴῆ6 Ὡὐυτη οσΣ οἵ [ἢ εἶθ- 
Τηδηΐβ δηά οὗ (ἢ τορίοῃϑβ οὗ ἰῃς δαπῇ. 

1 Ἰέγιοῦ (ἰπ Ἡδεγσζορς Χεα πο εἶοβ., τ 
Ζαλίονε δεὶ ἐφε τὸν.) ἀϊδρυῖες. τῃ6 οοπςο άβιοῦ 
παῖ 7ΖΑγες ἰβ 5: ΠΟ ῚΥ (᾿ς “ εἰρνεαίμνδ" οἵ Οοά; 
ἰς ταῖμεσ, 6 οοποίάοτβ, ἤεη ἀρρ]!εὰ το Οοὰν 
δυτη 1265 ἴῃς οοποερίοη οὗ Ζύζ. ἴῃ ἰδὲ 15: 
ἴοτγ οὗ Οτεαίίοη, ἣς ἄγριος, 72 γε ἰ5 ἱπνοϊ γε ἰῃ 
ἴῃς «ϑενρρ, ἃ5. ἴπ6 ϑυτοσ ΕΠ ΡΕῚΕ 
ἀενεϊορηιεαῖ οὗ 116, ἤθη, ἴῃ ἴδε ἄγει Ἡηϊδά οἵ 
ἴδε Ηεχδεπιθσου, ἴπε Ἰοντεσ ογάεγ (οσ κίηράοαι 
οὗ ῬΑΡΩΝ δῃά, ᾿η ἴδ βεοοηὰ Ττὶαά, ἴδε δἰ ρβεσὶ 
ογάεν οἵ ογγρδηὶς [16 (πλ8π) ἰ5 αἰϊαϊπεὰ (ύεπ. » 
11-13, 26--21). 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τ ᾿ς ἴῆ6 Βοῖγ πυπροῦ οὗ τῇ6 Ῥγίπαγσο- 
ΤΟΔη5--τῇς οαοοα Ζ2γαςσζγς, οἵ ἀϊνιπα 
Ομαϊεγηῖο, ὉΥ ψὨΣΟΝ ἴἢῸῪ ϑοσο. [Ι͂ἢ 
ϑοπρίατο ὅν ἈΡΡΘαῖβ ἢτγδὲ ἴῃ ὕξηῃ, ἢ, 
10, Ποῖα ἴῃς τίνοσ οὗ Ἐάδθη ρατῖβ ἰηΐο 
3 ρων Ὠοαά5, “ σοπηραϑβϑίηρ ἡ ΟἹ 411 εἰάθς 
ἴᾷς ἰλπάς οἵ (ἢ6 δαπῃ : δῃὰ τἴῃυ5 τ 
τελὰ οὗ “186 ,20..7 σοσποῦϑ; οὗ ἴῆ6 δαγῃ " 
([54]. χί. 12; ΕΖΕΚ. νἱῖ. 2); οἵ, 845 ἰΐ 15 
ἘΧρΙΈββοά 1 Ῥ5. ονἹ]. 3, “" Ης ραϊῃποτγοά 
ἴδεπι ουἱ οὗ ἴῃς ἰαηάβ, ἔτοση 1ῃ6 δαϑῖ, 
δά ἴοπὶ [6 νοϑῖ, οστα ἴπ6 ποσίῃ, δηὰ 
ποι ἴδε βουτὴ " (εἶ Ταῦκα χη, 29) ;-τπνα 
αἰΞο τοδά οὔ “τὰς “ον σης οὗ τπ6 
ἢεάψθῃ " ἴῃ. δῃ. νἱῖ, 2 ; ΖΕΩἢ. 1, 6 (οἴ, 
Εζεκ, χχχυ!, ἡ; Μαῖίϊ. χχίν. 21) :---ηὰ 
οἵ [6 γρωγ σοῃδβίο!]δάοης (7οὉ χχχνυη. 
31, 32), ΤὨΙΒ 15 α]5οὸ ἴῃ6 ἰδηρῦαρα οὗ 
Κδν, γῇ, τ; χχ. 8. Εὸσ ἴδε Ηοῦτον, ἴῃ 6 
ποι! 858 ἴῃ 6 τηδηϊδβίδτοη οἵ ἴῃς Ὠϊνίῃ6 
αἴεδῆνα ΡοΟνΟῚ (5. χίχ.) ; δηὰ ἴῃ6 ἢυπι- 
δεῖ ων,  ὨΙΟἢ ἀδποῖεά [Π6 ἔοττα οὗ τῃ68 
ΟΠ, ννγὰ5 ἴῃ6 “ 5ἰριιαῖυτε" οὗ τῆς ποτὶ ά 
ἃ5 [δὶ Ξοδηδ ψΠΙΓῊ ““ ἀδοϊατεά [Π6 ρου 
οἱ σοΐ." ὙΠ Γἰνίης Βείηρβ ἯὯΟ τὸ ἴῃ 6 
510 0015 ἴΏ Ὠδάνθη οὗ ἴῃς Ὀἰνίμα σ᾽ ΣΎ 
ὙΠΟ ΟΥΘΔΏΟΙ ΤΟν64]5--Ὧο ἀτο δε 1464] 
ΓΟρΓεβεηϊδνοϑ οὗ (σθαίίοη (566 οἡ Ἐδν. 
ἵν, 6).---ἀρρθατ, ἴῃ ΕΖΕκ, ἱ., 29“ ἴῃ πυτὰ- 
δεῖ, τι ,ομ7 ἴδοθβ, “οῳ» σϊηρ5, 2 ων 
ὙΠ 6εἶβ (εἶ, ΕΖΟΚ, χ. 9), 2ῶμν 5ἰά6β, 866 
ᾶἶδο δῖ, Ῥεῖθι᾽ 8 γβίοῃ, Αὐῖβ Χ, 11, 12; 
ΧΙ, 5, 6, πίῦοτο ᾿ἰνηρ ΟΥΔΌΟΙ 18 5υ1ὴ- 
Ὀοϊζοά, ὙΝΏΘα τῆς δηυτηεγαϊίΐςοη οὗ ἴῃ 6 
ΤΟΙ 5 ἸΠΠΔὈΣ Δμῖβ 15 τηεδηΐ ἴο Ὀ6 6χ- 
ἰδυξῆνς, 1παὶ ΘὨυτηδταϊϊου 18 οὐ ,ῶω 7 
οἶλ5565,---6. γ. ““ΘΥΕΙΥ {πῦὲ δηὰ τοηριιο, 
πα ρξορ]ς δηά παῖίοῃ " (εν. ν. 9). ΤῊΘ 
οἷά Οτραῦοι μαὰ [4]]|6ὴ ἔτοτῃ Οοὰ ; 1Π6 
ΠΟῪ ΟΥΟΘΔΙΟΩ. ΜὙἘῚὼ5 ΠΕΟΙΘΑΙΟΙ ἴο Ὀ6 Ηἰ59 
Κοβπιος, ἰῃ [6 6556 8) [14] τιδαπίηρ οὗ ἴῃς 
ΜΟΙ ; δηᾶ ἰοινατάς [ἢϊ5 τοϑίοστδθοῃ ἴῃ 6 
εν ὙΠΘΟΟΥΔΟΥ νψὰ8 (ἢ ἤγβὶ βἴερ: 
“ἦι [Ώγ βεθὰ 5}8]} 4}} [Ὡς ἡδοῃβ οὗ ἴῃ 6 
ΘΠ Ὀς ὈΪε55εα " (εῃ. χχιὶ. 18). ΕΊότη 
500ἢ Τοηϑι ἀοσαοηβ, ἰθανὶηρ δϑι 48 4]]} 
ΤὨΔίΟΓΙΑΙ ΠοίίΟη 5, 15 ἴο Ὀς ἀεηνοά [6 
τα ρου5. βἰρηιβοδηος οὐ [15 ὨυτηθοΣ. 
Τῆὰ8 ἴῇοτα σεῖο 2οψ7 ἱηρτεάίθηϊβ ἰὴ 
ἴῃς βδοσεὰ ἴσθηβα, απὰ Δμ7 ἴῃ ἴῃς 
βϑΔοτρα οΟ] (Εχ. χχχ. 23, 24, 24);--ἰἢς 
ἴνο ΑἸΐασϑ ἀσ “)}0ρμγ-ϑαυδγε," δηὰ δὰ 

Σ Ἰὰῃ Ηεῦτεν ΓΊΥΡ, 18)59,--ἸἼ  ΧΧ. ἄκρα, 
γωνίαι, πτέρυγες, ]οὉ χχχνὶϊ. 2; Ρ58, χίχ, 7; 
Ἶφαὶ, χἰ τ, 5, 6 ; 7ετ. χιῖχ. 26. 
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Θδοῦ ,0η»,7 Ὠοτὴβ (Εχ. Χχν. ; ΧΧΧ.)» 
Αμὰ 90 ἴῃ ἴῃ Αροοδάϊγρβα ἴῃς Ναὸν [6γὰ- 
βαίθσα “116ἢ “ρωγιβαυάτο," οἢ. χχὶ. τό. 
ΜΔΗΥ οΟἿδοσ ἰηϑδίδησοβ ἴσγοπὶ ϑοτ ρίΣα 
816 ρίνοη ΌΥ ΒΆΠτ, δῃὰ 1 ἩδστζΖορ, ζ, ἐ. 
Τὴ υρεῦ 7ἀγει---ἰῇα “ ςἰρπαίατα ἢ 

οὗ [δες Ὠινπα ; δηὰ τ[ῆ6 ὨυδοΟΓΣ .ῶ2.Ψ7--- 
[Π6. “ ϑἰρηῃαίυτο" οὗ Οτεδίίοη, ἃῖὸ σοτ- 
ὈΙηδα [ἢ ὨΙΏΘΙΟΔΙ ΒυτΏ 0] 185π Ὀοΐῃ ὉΥ͂ 
Δα οη δηα τυ] ]}Ρ]]ΟΔΏΟΣ : 4 - 35:77; 
4 Χ 3ΞΙιΙ2:--αιῦ. ἴῃς 7Ζάγεε απὰ ἴῃ6 
2 ὸμ» οἵ ἴῃς δενεμ- Ὀταποηδα (δηα] 5 ΈῈῸΚ ; 
δηᾶ ἴῃ)6 2.927 τονβ οὗ Ζάγεε ἴὰ ἴῃς Ζτυευδ 
βίοῃδϑ οὗ ἴῃς Βτοαβίρίαία (Εχ. χχν. 21- 
47; ΧΧΥΠ]. 17--21). 

ΤῆΘ ὨΌΏΡΟΙ ΘΕΝΕΝ -:- 
ΤΠ ὨυΠΌΘΥ 15 οιηρίογοα ἴο ῥγοϑϑηῖΐ, 

ἴῃ ἴῆ6 ἰδηστιαρα οὗ 5υυαωῦθο  ϑτη, [Π6 [0]- 
Ἰονίηρ το Δ ἢ5 :---(4) Α5 3 δηὰ 4 τῇακα 
ΟἿδ ΠΌΤΩΡΟΙ [ἢ 7, εζοι 15 ἴηΠ6 ποῖδ 
οὗ υπμϊοη Ὀδίνθοη ΟΟὉ δηά ἴδ6 τυου]ά, 
δηΐ, τῃογείοσο, 56 η1ῆ.65 ὑηϊο δηά ἢαᾶζ- 
ΤΩΟΩΥ͂ ; (ὁ) Α5 ἴπΠ6 σοῃοερουβ οὗ σοῦ 
Δ [ῃ6 τνου]ὰ δῖ [ῃ6 σομαϊΠοη5 οὗ 
ΘΥΘΙῪ τοὶ] ρίοΏ, 50 411 ϑγϑίθσωβ ΠΟΙ 81Πὶ 
αἴ ὑπο νὰ Οοα τηυξῖ ᾿ηοϊυς {ΠοΙη, 
Βείῃρ ἴῃς σγτῦο] οὗ [15 υπίοῃ, δε, 15, 
ἴῃ φοῆογαὶ, [6 “ΟΠ ΡΟΥ ᾽ οἵ το] ρΊΟΣ ; 
(Ὁ ΤὨδ ἐπα οὗ το] σίου θεῖς υπίοη ἢ 
Οοά, ἴπ6 Ὠυτθογ (5 εζερ) νΠ] ΘΟ 5: Ὁ 1865 
ἴΠ15, 15. ἴῇ6 πΘοσβϑασΥ “ βίρῃδῖισγα" οὗ 
ΘαΙνΔὕοη, Β]6ϑϑιηρ, Ρεδᾶςδ, Ῥοσίδοϊὶοῃ. 
ὙῈ τς Ποαίΐῃεθη, ϑενο; δα αἰπιοϑί 

ἜΧοϊυβῖνα τοίδθησα ἴο παῖυζαὶ σα ]ΟΏ5 : 
[Π6 βόνεη ρἰδῃοῖϑβ ----ἰὴ6 βενθῃ σΟ]ΟυΓ8 ἴῃ 
[16 τΑϊΏ οΥΥ ----ἰῇ 6 5Θν ἢ [ΟΠ 65 1Π ΤΊ5]Ο ; 
“--͵ἰὀὰ βενδὴ 5: Πὴρβ οὗ [Π6 [γτε οὗ Η]105 ; 
---ἰἂε βενδὴ στοάς ἴῃ ἴδε ρὶρ6 οὗ Ῥδηῃ, ἴῃ 6 
Ῥειβοῃιῆθα αὐ, Οὐ τΔῃ, ὑγε- ΠΟ ΠΓΥ 
8ἃ5 ἴῃ ψοΙὰ ἴῃ τηϊηϊαΐυτο,---ἰἣ6 ΜΙΚτο- 
Κοϑῃ),---- ϑεζοι νγὰ5 βίατηρεα. ϑοΐοῃ δηά 
Η]Ρροοζαῖεβ ἀεβηβα ἴῃς βενθὴ αρθ5 οἱ 
τηδὴ (Ρῃι1ο, 226 Οδίδε Ἡμρα, ᾿. Ὁ. 25). 
Ασοοτάϊηρ ἴο [Π6 Ιηά΄ϊδη ἀοοίτηθ, “ ΤηΔἢ 
15 ἴη6 τορτεβειίδενο οὗ ἴπ6 ρτϑαῖ (522),71- 
δι ηροα Ῥο άἸἶγτα :" τἢ6 “συγ 0] οὗ 
Κοβιίῃϊς Πδιτήοηγ ;᾽ ἴΠ6 ““τηδ τος κοϑηο 
ἩδοροΒοσά᾽" (ν. ΒΟ Ϊθη, 2.4. αὐε πάτον, 
1. 24)). Τῆς ΟΠμίηεβε ἀϊδιηρι ϑηςα 
σεῦ; τηδίθτιδϊ βουΐϊα 1ῃ τηΔη, ἴορεῖῃοῦ 
ΜΓ ἑάγεε 5ρι τι] 5οι]5 (ΕἸοσ, ““ςἕοσ, 
1. 1909. Τὰ Ἐργρίίϊδῃβ ψοσϑῃρροα 
1Π6 σένοι ἱδηεῖβ (ΠΙοάοΥ. 516.» 11. 20) ; 
δῃά Ἡδοτσγοάοίι5 [6]]ς οὗ ἴΠ6ῖγ σεν οδϑβίβϑ. 
ὙΤΒΘΙΘ ΜΟΙ 450 16 5δοιϑά “ Ἡδρρίδας ἢ 
οὗ τεδεοθ δῃά Ἐοπιθ; δημᾶὰ ἤδηςθ, ἴῃ 6 
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ϑισηϊδοδηοα διἰδοῃεα ἴο Ἐογηεβ σέσοςε 
Ὦ115. ΟἸσδῖο βγ]ε5 μϑἼζ; ““ Τα Πλ ΟΓΏ- 
ΠΙΌΠῚ ἔετε ποάιϊι5" (.50νιγ. «δω22. ς,--- 866 
“Ὅὃδὲ Κερυῤίἑκα, νὶ.). Ιῃᾳ ἴῃς Ῥγίπαροσθδῃ 
ἀοοσίῃπο οὗ μυσαῦοΓϑ, σεσῶι 15 [6 ΠΌΤ ΟΣ 
οὗ ἃ καιρός ;1 ἴῃ δοοοζάδησοα νὰ τἢ6 
σευῶε βδουθαὰ αἰ νιϑοη5 οὗ δ['γιό, ὨΙςἢ 4]} 
ὨΔΙΊΟΩΒ 566 1Ὼ ἴο ἢανα στϑοορηζεα.32 [Ιῃ 
ἴῃ6 ΟἸΠΘηΙ4] αἰνιϑίοη οὗ μηδ ἰῃΐο σέζω 
ἄδγϑβ, ἴῃς [παΐδη5 δηὰ (μδ]ξδῃϑ γᾶὰνα 
ἴο δδοὴ αἀδΥ ἴῃπ6 δῆς οὗ ομδ οὗ (ἢς 
56 ΘῺ ῥΪδηδῖς, ἃ5 σορσοϑθηῖηρ [ἢ6 Ὠδτ- 
ΤΏΟΩΥ οὗ {πε ψνου]ά. 

[ὴ ρῥΐδοε οἵ 81] βδυςῇ τηδίθσιδὶ σϑ Δ ΟΠ 5, 
ἴῃς δἴμιοαὶ δηά τσεϊρίουβ βρη ἤσοδησα 
οἵ ,ϑενῶι ννὰβ δἴοῃηθ σεοορῃϊζεα ὈΥ ἴῃ 6 
Ἡδεῦτενθ5 Τὴθ ΒΙ0]6Ὲ Ὀερίῃβ, ἴὰ (ἢ 6 
Βοοκ οὗ βῃ 6815, ἢ ἃ δέν; δηὰ δηα5, 
Ϊηὴ ἴῃ ΑΡροοδίυρβθθ, ψι ἃ 561|65 οὗ 
,ϑένεης, Τῆς ϑυταθο οὶ ναϊὰθ οὗ [ἢ15 
ΒΌΓΩΡΕΙ 15 ποῖ ἴο δὲ 5βουρᾷΐ ἴοσ, πὰ 
γνίμεν (ωαΐ ἩΨΉΝΣ, 8., Β. 1... 5.715}, 18 
186 1Ιάθα5 αἰἰδοῃϑά Ὀγ (πε δηςϊθηΐβ ἴο [ἢ8 
σενῶι Ρ]δῃθῖβ ; που, ΜΙ ΒΑΏΣ (ὦ. ὦ, 1. 
192), 'ῃ [86 Βαϊτηοην οὗ [ἢ6 σεγῶϊ ἰΟ. 65 
δηὰ οο͵οιγβ : ποσ, ἢ ΡΏϊο (226 Οῤῥδε. 
Μωρὲ, ᾿. Ὁ. 21), ἴῃ υζηοτ δ] σοι 1ηᾶ- 
ὨΟΩ5:6 δυῖΐ ἴῃ τῃ6 σευοι ἀδγ5 ἀυπην 
ΜΠΙΟΒ Οτδαίίΐοῃ δῖοβα ἔτγοση ἍἽμδοβ (ἢ 
472) δηὰ νγᾶβ ρσοῃουποδα ἴο Ὀ6 ““νεῖγ 
βοοά" (ὩἰΝῸ 31)0) --- δὴ Οοά “ σαϑίθα οὰ 
1η6 δενθῃῖῃ ἀδγ ἤόοσῃ 411] Η]5 ψοσκ ψΏΙΟΣ 

Δ ΑἸεχαηᾶεσ Αρῃγοά. οὐ “γέγοί, Ἴεἴ., ὶ. ς, 
γ, τος: ““Οὐεῖῃ ΟΥ̓ ΠοτΩ ὨυϊηΟΣΓυ5 “ῤίζηε 
οὐποτγεῖ, Βαης ἴῃ το δϑϑϊρτιδυδηϊ τετηραβῖϊ- 
νἱίαῖ, υὔσυς ᾳυαοπίαπι ἢυπς Ὠυπιδγιπὶ ἴδηι" 
Ῥεϑιϊν! ἴοι 6856 σεϑοῦδηϊ᾽" (α2. Ηετζορ, 4. δ. 
8. 365). 

ᾧ Ἴδοϊεν (Ολγοηοῖ,, ἱ. τ78 ; 11. 473) ὕδοος ἴῃ 6 
Ὀπίνοιϑαὶ αἰνι κοῦ οὗ της ἰηΐο ρῥεγιοάβ οἵ σεύερε 
ἄδγϑ, ἴο ἴῃς ρἤαςες οὗ ἴ86 τὔοοῃ, οσ ἴῃς ἀυγα- 
ἴοι οὗ δδοὺ οὗ ἴῃς ἔουγ ἀϊνϊποῃβ οἵ ἴῃς ἰυπᾶτ 
το οὗ ᾿νγερῖγοεεῖρϊ ἀαγβ. 966 ἃ Το ΙΚΑ0]6 
Ῥᾶδβαρα οὐ ἴδῃς 5δοζβα ὟἽσβδγδοῖεσ οὗ ἴὰδς σεσερέλ 
ἀλΥ διηοῦρ ἴῃ 6 ατεεΐϑ, ἴῃ (]εϊηθης Α]., «δ,γοε. 
ν. 14.- Αὐ]ὰ5 Οο]]1ὺ5 (111. 10) ρσίνεβ δὴ δοοουηῖ 
οἴ ψοῖκ Ὦγ Μ. ψαῖτο (Β.Ο. 116) ου ἴδς νἱτῖυε5 
οὗ [6 πυτῆθδοσ σεν, ἡ Ὠϊοἢ, δἵζοσ [μὰ 6 Οτϑοῖις, Β6 
οα]]εὰ ἃ “τεὐάορεαα. αττο στ τῖο5 οὗ ἴἰὰὩ 6 “““2)- 
ἔόηε τοῦθ 5 4085 πλειάδας (τεοςὶ νοοδπηὶ ;᾽ οὗ (δε 
Ῥἕμαϑεβ οὗ ἴῃς Μοοη Τςοπιρ]εϊεά “ υδίεῦ βερίεπὶς 
ἀἰόρυς ;--ηὰ ἢς δα ας “56 αυοαὰς πὶ ἀυοάο- 
εἰπιαπὶ σὩηπογη, ἀεδαρυπαάαηε ἸΏ ρταϑϑαση 6556. 

8 ὅ6ς ἴδε ἰτοδίίΞε οὗ Νιοϊοηηυς, 224 Σ αόγίεα 
ΔΜ, ἂρ. Οανς, ἶἸ 1. Ζεεν., ἴ, ἱ, Ὁ. 148. 

4 ῬὮΪΟ ργσῖνεβ ἴῃς ἴο]]ονησ ἀχδυρὶθοϑ :-- 
4.1 4Ξ-Ξ..;) 1Ἐ2Ἐ4Ξ3-|7; ἰῃ ἴδε ἵνο ροο- 
ΤΑΟΊΓ 04] 56σῖε5 1, 2, 4, 8, ἄς, Σ, 3, 9, 27, 
ἃς., ἴῃς “εὐσῖλ ἴογτη ἰῇ δδοἢ--- ἃ ἴῃ ΟΥΘΙΥ 
γεοτηεῖγ 8] βου ε8 Ὀερὶ πηΐϊηρ τὴ τρεὲν --- ἴα αἵ 
Οὔοα ἃ 54ᾳ|Δ16 δηά ἃ οὐρα. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ης παά τηδάς᾽" ((εη. 11. 2); νῇδη Ηδ 
Ὀ]65ϑοα 1ἴ, ἀπ βαποιδεοα 1ἴ 45 ἃ ΟδῪ οἱ 
Τοϑὶ ἴοσ ἴῃ6 Οσδῖοῃ 4150 (εξ ῬΧΟΥ. ἰσ. 
1).} Απά 1808 (ἢ 5δοτοα «δεῦοι ἴ5 [δὲ 
“ἐ βἱρῃαίατο ἢ οὗ ροτγίεοϊοῃ,---ἰῃς ἴγρε οἱ 
41} ἀενοϊοριαθης ἴῃ ἴΠ6 ὨΙδίοτυ οἱ ἴῃς 
ογθαῖυσα, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οὗ [ῃ6 Πυπίδη ΓΙᾶρε 
ἃ5 1ἴ βίσγυρρίοβ ἴο τίδα ουὖἱ οὗ ἱπηρεπέο- 
ὕοῃ δηὰ υητγοϑὶ δηὰ 5ἴη, ἴο ἴῃς ϑἰδὶε οἵ 
Ροπδοοῃ δηά τοϑὶ δηὰ ΠΟ] πη 659, Ὠτουρὴ 
186 τεἀεοιηρῖίνε ορειδίοη οἵ Οοά. 
ἴῃ [ἢ15 5γτῃ 1641] πυσαῦοσ Μὰ σῇ Ἰοοκ 
Ῥδοκυγασάβ ἴοὸ τῇς ψοσκ οἵ ἴῖῃ6 ἢπὶ 
ογϑδίίοῃ οὗ ἴῃ 6 νοχ]ὰ ; νὰ Ἅδῇ 50 Ἰοὺ 
ἰουπνατὰ ἴο ἴῃς Νοὸν Οζοδῦοῃ,---ἰο “(ἢ6 
Βα ρα Ι΄ τοὶ" (σαββατισμός, ἨΦΘΌ. ἵν. 9) 
οἵ ἴ[ῃ6 ῥθορὶε οἵ σοά. Οἱ [15 ρτορτεβϑ 
5186] 15 ἴ6 ἴγρε,- ΌΥ 115 οπρίῃ, 118 
ῬΙΕΡΑΓΔΑΙΟΙΥ αἸ5ΟΙΡ]1η6, 115 ἀε]νογδηος 
ἴτοα Ἐργρίῖ, 115 οὐρδῃϊζαοη [Ὠγουρὴ (δε 
1,7; διὰ ἴῃ 1Π15 Ῥσόρτοϑϑ ἴῃ6 πυπιεηολὶ 
ΒΥΤΩὉΟΪ ,ϑεύο 15 οἵ πόνου- θδϑιηρ ΓΟΟΌ- 
Τοῆοθ. ὙὍΤὴδ νεῦ εχίβίεηοε οἵ ἴδε 
Το 5} ὩδΌοη τοϑίθα οὐ ἰἰ5 (ονθηδηῖ- 
ὉΠΙῚΟᾺ ὙΠ Οοά; δηά οἔὗὨ (}ϊ5 ἴῃ6 “ον 
ἴῃ (186 οἰουὰ" (Οεη. ἰχ. 13), σῇ 15 
σεῦεῦε ΘΟ] ΓΒ, τνγὰ5 ἴῃς ὈΙνΊ πον ἀρροίπιο 
“ΉΚοη," ὙὩΤὨδ 5ρῃ δηά ρ]θάρε οἱ [}15 
(ονεοηδηΐϊ Ψὰ5 ἴῃ6 ϑαρθδίῃ (Π3Ὁ ; οοηι- 
ῬᾶϊΘ "»ῈΦ, “εῦϑε: “(οἀα δ]εβεοὰ ἰδὲ 
σευεγίά ἀδγΥ δῃρὰ βαποιῆεά 1ἰ,᾽ Οεη. 1. 
4; ἘΖεῖκ. χχ. 12 ;--ἰῃς τοϑοθίδηος οἵ 
(ῆς ἴγχο ψογάβ, πονενϑι, βθοπὶα ἴὸ ὑδ 
ΤΆΘΓΟΪΥ δοοΙά6η14]} : 5ε6 Εχ. χχχὶ. 12-}} 
Νεῆ. ἰχ, 14. ἢ ταΐδσεπος ἴὸ [85 
δδοσεὰ πυτηρεῖ--- ϑἼζεη, ΟΥ̓ ,β δύση ταῦ ἢ» 
ὈΙΙεὰ ὈΥ «ϑευεν---}} τ88 Ἰ6ρὰ] (εϑεναὶβ 
ἍΕΙΟ οτάδοις.3 δεν γᾶς ἴῃ6 Ὠυαδεῖ 
τ. Ἑ. Ῥιοοῖοσῦ (ὥμέονιβ. ἄεν., Με. 

1875) που ἀεῖνα ἴῃς οὐ ρίη οἵ ἴδε ]επὰ 
ϑαρθδῖ “τοῦ δὴ Ἐμγυρίίδη, δηὰ μη 
ίτοτὰ ἃ (Βαϊ άδοδῃ βουγος."---Ὀ. 6:ὲ:. 

3 ἘΓοιΩς κ τ τίη εἶ τ Ἐσεῖς. χὶ, 22, τ 
δυο] Ζίησ ἴῃς στδάυαὶ Ρῥτεραγδαϊίοη οἱ δῦ- 
ΤΑΔΏΪῪΥ ἴος ἴῃς Νὲν Ταιέρὶς, διὰ Ῥεπεοιεά 
Κίηραομι οὗ Οοά.---8ες Γγτοτ, ἢ ὦ 

8. ΤῊ ρτεαὶ Ἐεϑίϊναὶς Ἰαςιοὰ σευ ἀαγο ---ἰδε 
Ῥάββονοσ (Εχ, χὶϊ. 1.5), ἴῃς Ἐταϑὶ οἵ δύ εεἰς (ἔχ. 
χχχῖν. 22), ἴδε Εεαβὶ οὗ Ὑδθοζηδοὶος (θευὶ 
χνΐὶ. 12). Ῥεμίεοοβθε νγὰβ σεῦχσε γθοκς δῆεσ ἴδε 
Ῥάκβουοσ (ἴμὲν. χχῖϊὶ. 15, 16) ; Ἔδοῦ “συμ 
γγὲ8 “8 βαῦῦδί οὗ γεϑὶ υπίο ἴῃς Ἰδηὰ ἢ 
Χχν, 4); δηά ἴῃς [0 116ς γδασ τνᾶς ἴῃς γεδγ δῇες 
““εὔῶνε Ὦτηθβ σέυῶε γεᾶτε ᾽" (1,εν. χχνυ. 8-11} 
ΤῊς Οατοδλὶ ΠΥ οἵ Αἰοπεπιοηῖ [6}} ἰὼ ἴῃς τρομὰ 
ταοηΐὰ (μεν. χνὶ. 29, 30), ας ἀϊὰ τε Εελεῖς οἱ 
πυροῖς δπὰ οὗ Ταθοπιδοῖος (ΝΌπι. χσχῖχ, 1, 
12. Αμά ἴδυς, ἴῃς γι} ἀδγ ἰΞ ἃ ϑαθδαῖδ ; (δε 
“ἢ ϑοκ α Ῥεηϊοςοεῖ ; ἴῃς γί γεᾶγ ἃ ϑεὺ" 
Ὀδιὶοαὶ γεαγ; ἴδε 71} ϑαθδιοδὶ γοᾶσ ἃ [υυὲ]οε, 
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οἵ -ασίβεε ᾿ (ΝΌτα. ΧΧΙΪ. 1, 14, 20; 
2 (Βτοη. Χχὶχ. 21 ; [0Ὁ χ]. 8). [α]ςο14] 
δοῖ5, ἩΠΘΙΠΘΥ Οὗ ΤΏΘΤΟΥ͂ ΟΥ οὗ ΡυΠΙΒΏΣΩΘΗΓ, 
ἰηνοϊνθα 1π6 βαοσεὰ πυσθοῦ: 6.5. ἴΠ6 
ΡαυπΙβῃτηθηῖ οὗ (αίη (Ό ῃ. ἶν. 15, 24) ;- 
ἴῃ σεῦει γ6 15 ΟΥ̓ ΡΙΘΠΓ δηά οἵ ἔδυγηθ 
ἰὰ Εργρί (ὕξη. χἱ!. 29, 3ο). Οἱ τῇς υ88 
οἵ δεῦσι ἴῃ [οϑἢ, νἱ. 4-ἰὰλ6 σοΙηρΑβϑιηῖ 
οἴ δόποθο ; ἴῃ 2 Κίῃηρϑ ν. το---ἰὩς Π64]- 
ἴηρ οἵ Ναδιηδῃ;2 ἴῃ Ὦδηῃ. ἰν. τ63--ἰῇ6 
“ φένοε Ὦτμθ5 "ἢ οὗ ΝΕΡΌ ΒΠΔαπ 6 ΖΖΑΓΥ ; ὅζα. 
Αραῖη, ἴὴ6 ψοσάς 5ἰρηιγιηρ δὴ δαζᾷ, 
δηὰ Ὁ τισεαγ, ατὸ ἀθηνθα τοὶ μδεζθρ : 
ἐς. Βοοτ- ἀεδα, 5ιστιῖὶδες “ΤΏς ν6}1} οἵ 
ἴῃ6 οαζά," ἄδῃ. χχὶ. 28--21 ;---Οοἀ ίοι- 
δεῖ ποῖ ΗἸ5 Οονεηδηΐ (Π72) ψ Οἢ δ 
τ φυογηι (Ὁ), Τευῖ, ἱν. 21; ΥἹῖ}. 
18. 
δυο 15 Α͵ϑ0 υϑ6ἃ ἃ5 ἃ 5Δ0γδα ὨΌΓΩΌΘΥ 

ἴῃ ἴῃς Νὸν Ταβῖ, :---, ρ. ἴῃς σενῶς Βεδιϊ- 
πος ; [ῃ6 σενῶι ρΡεΠΠΟἢ5 ἴῃ ἴΠ6 1οτα 5 
ΡγΆγοΣ ; ἴῃς σεύοι ῬατΑΌΪ65 ἰῃ Μαῖξ. ΧΙ]].; 
186 πηγδο]ο οὗ ἴῃ 6 σευόρ οανε5; “1Π6 σεζεῦι 
ποτὰς" ἴζοτῃ ἰῃ6 (τοβς; ἴῖῃ6 φέζῶξ ἀ15- 
Ορίεβ 'ἴπ Το μη χχὶ. 2 (οΐ ἴδε 7 Χ τὸ 
ἀἰϑοῖρ 65, υὰΚ6 χ. 1); ἴῃς σευσε εδοΟἢϑ ; 
ἴῃς φεῦῶοι “ΟΠ ατϑιηδῖα " ἴῃ Ἐοχη. ΧΙ]. 
6-8. [ὴ6 σεῦξη ἙἽμαγδςοῖοσϑ οὗἉ “ ψ]ϑάοιῃ ᾿ 
Ἰῃ 7δτηθ5 111, σ7; ἴθ σεζερε “' Υἱσῖι65 " ἴῃ 
2 Ῥεῖοσ 1, 5--7. 

ἴῃ τὴς. Αροοδῖγρϑο, ἴπ 6 Ῥτογλίηθπος οὗ 
ἴδ ὨυΏΌΟΣ ,ϑεύέη 15 ἃ5 τοι δ δ Ὁ] 85 ἱΐ 

Δ Ὶπ τὴς Ἐραςὶ οἵ Ταθοτηδοὶοα (ΝΎ, χχίχ. 
132-34), 1ὴς ψΠο]ς ἰάοα οὗ Ξδοῆῇος γᾶς ογάοσεα 
δοζοσάϊηρ ἴο «ὅκύέϑε :-- υτίπρ [ἢ 6 σέζδ ἀλγβ ετα 
5δ.τιῆ οἵ ροδῖϑ, 7 ; οὗ τᾶπιβ, 7 Χ 2; οἵ ἰατηῦ5, 
ΧΊΧΖ2; οἵ Ὀυ]]ΟΟΚ5, 7Χ5Χ2,--“εὐέρε Ὀ]]ΟΟ 5 
δείπρ οἤετεά οὐ ἴδε σενερέλ ἀδγ (ςΞος Με. ΝΗϊΐο, 
δυσιδοῖς ΔΝίμηεδεῦς, Ρ. 57). Οπδ τῇδ δάὰ (δς 
δεῦσε εἰοτηθεηῖβ οὗ ἴἰῃ6 κδογιῆςα,---ἰῃ Ὀυ]ΠΠοοΙς, [86 
Τατα, ἰῃς σοαῖ, [86 ἄογνε ; οοσγῃ; της, δηὰ οἹ]. 

5 (6 διὰ υὑυδϑὴ ἴῃ Τ]ογάδη σεως Ἐτηθβ, δηὰ 
(γ ἤε5},᾿" ἄς. Τϊ5 ἰβ δὴ ἰῃβίδῃςο οἵ «δ, 83 
ἰδς ποίας οὗ φυγήβεαίίοπ, ΤῊς ἢτϑὶ εἰμὶ οὐ 1819 
15 ρίνεῃ ἰῃ ἴῃς ΠΌΠΊΡΕΓ οὗ “ οοδπ Ὀεδϑίβ "ἢ 1 Κεὴ 
Ἰηῖο ἴῃς Ατῖς Ὁ Νοδῖ, ὅσῃ. νἱ], 2, 3: ςξ [κἐν. 
χίν, ςΙ. 

δ ὴ ΒδΡυϊοηῖα ἴδ6 πυροῦ δερερ παὰ α 
ἴοσ φυϊῖ6 5δοσζδιηθῃία). '᾽΄--πϑεο ἴῃ6 ποῖδϑ Οἱ 

Ῥλι, ἵν. τό, 32, 34. 
4 Το τηϊς Ὀτίεῖ Θπυ Δ ΥΘΙΙΟΠ ΤΑΥ͂ 6 δἀάδεοά 

ἴδς Δὐὐπηςῖς οὗ ἴῃς ϑαποίιαγυ δπὰ ἰϊ5 βεσνῖςο :- 
ἴδε “εῦσε Ὀσγάποθοβ οὗ (6 (ἰαπα]εβιὶοῖκ, ἀπά 1ἴς 
ΩΣ ἰᾶπιρ5 (ἔχ. χχν. 211-27) ;- --ϑοϊοσιοῃ᾽ 
Τεῦρ]ς σᾶς σένες γεᾶτβ ἴῃ Ὀυϊἀϊηρ, 1 ΚίηρΞ 
νἱ 3} ΤὨς Ἰεηρσὶ οὗ ἐδοῦ οὐτίαίη οὗ ἴ[ὴ6 ΤαΡοτ- 
ὯΔ0]6 τγᾶξ 7 Χ 4 οσὐρὶῖ9 (ΕΣ. χχνὶ. 2) ;---ἰὰς Ὠυτω- 
θεῖ οὗ ἴᾷε Ρ᾽]1ατβ οὗ ἴῃς Ταρεγηβοὶς οουτί τγᾶ8 
ἼΧ4 Χ242 (Εχ. χχνὶ]. 10-15) : 5εῈὲ ΡὮ1]ο, 2 ὲ 
Ῥα Μέοσίς, ᾿λϊ. τ. 

16 ὈΠ4ΠΘΒΌΠΟΠΔΌΙ6. (1). ΤΠοτα ἅτ τῆς 
οᾶ565 ἴῃ ὙΠΙΟΝ [Π6 ὨμΠΊΟΣΙΟΔΪ 5ΥΤΩΡΟΪ 18 
Ἔχῃιϊαὰ, δι ποῖ ἐχρσθϑϑθ :--ϑΌ ἢ 816 
[86 ἀοχοϊορίθϑβ οὗ οἢ. ν. 12 ; Υἱ]. 12 ; (ῃ 6 
Θηυοσαῖίοη οὐ [ἢ6 ἀνε] ]εῖθ οα δα 
Θαγἢ, οἢ, νἱ. 15; ἴῃ6 δηυ Υδοη οἵ 
Οοά 5 ἐμδη165, οἢ, χῖχ. 18.:} (1}). ΤΏΘΓα 
ΔΙ6 ἴη6 (ΔΓ ΤΟΙ ὨυΤΏΘΤΟΙ 5 Ἰη5.3 065 ἴῃ 
ΨὨΙΟὮ ἴἢ6 ὨυΤΊ ΥΟ 4] 5 ταῦ] 15 Ἰπαϊοαϊοα 
ΘΧΡΓΙΘΒΘΙΥ :--τίη οἢ. 1., ἴῃ6 σεὐῶξ ΘρΙΤ 5, 
τὴ6. σενῶρ Οῃυγοῦθα, [6 σέναε Ο(δῃάϊο- 
5ΈΟΚΚ, [ῃ6 φσενές ΑἸρεΪ5, ἴῃ6 σεγῶι Θίατϑ ; 
οἰϑονῆογο, [ῃη6 ὅδ], [6 Ὑπιηρεῖβ, [ἢ 6 
ψ1415,ἴη6 Τυπάστς, ἢς 1,Δτρ5 οὗ ἢτα, [Π6 
ὨΟΙΏ5 δηά δγεβ οὗ ἴῆε ΙἌτῦ, δῃᾶ 50 
τσουρδους ἴῃ ΒοοΚ.Ξ2 
1 5ῃουϊά 4150 Ὀ6 δἀ δὰ ἤθσὸ [Παΐ (6 
λα οἵ ϑεέυοι (3 Χ 2 -Ξ 7) νὰϑ ἴἌΚεη 
διηοηρ ἴῃ6 [δ ῊῪ5 45 ἴΠ6 βσυτωροὶ οὗ ἘπῚ65 
οὗ ΕἹθυϊδίίοη : 6.Ρ. ἴῃ ρεποά οὗ ἴδ] π6 
δηά οὗἁ βγδοὶ᾽ 5 Ορρσδϑϑίοῃ ἴῃ [ἢ6 ἀδγ5 οὗ 
ΕἸ)4}.---ἃ ρου οα 50 ἜΧΡγΘσϑΙῪ βρεοϊ ποθ ὈΥ 
Ομηβὶ ἴῃ 1Κ6 ᾿ν. 25. (οξ, 7ἀ 65 ν. 17) ; 
δὴ (15 “ὀγοξῶι πιοῦν ".---ἰῇ}]5. ΠΑ] 
οἵ «ϑεζερ---ἶθ ἃ συτῶῦοὶ οὗ ρστϑαΐ βιρη]ῆἔ- 
σδῆςα ἴτοη Εδν, χὶ. ἴοὸ Επδν. ΧἸ. : 566 
γγειπίοιη 5 ποῖα οὐ Εδν. χὶ. 2. Α Ὄοη- 
ἀϊθομ οὗ [Π]ηρ5 15 [5 ΒΥ ὈΟΠΟΔΙΪῪ Γὸ- 
Ρῥτοϑεηϊθα ἴῃ ΜΏΟἢ τΠ6 Ομυσοῦ δι ῆοτθ 
ΟΡΡσεϑϑίοῃ ποτὰ ἴῃ6 Ῥου]ἀ-Ῥονγοσ, δηὰ 
5668 ἴο Ὀ6 Δραηάοηδά ὃγ Οοᾶ,---ἃ οοη- 
ἀἸϊθοι ἴμ6 ἀπταίοη οἵ ψΏ]Οἢ 15 βδῃοτίεμδα 
ἘῸΥ ἴῃ6 εἸεοῖ 5. βαϊκο" (Μαῖῖ, χχῖν. 22). 
““Α τη δῃηὰ ἔἰὴθ5 δῃα [Π6 ἀϊνιαϊηρ οὗ 
{πι6 " (Ό δ}. νἱϊ, 25 ; χὶ!. 7; Εδν. χῖϑ α4), 
ΟΥ [15 Ρεποά οὗ [γεθ γεασβ δηα ἃ ἢ,]ΐ 
δοσοσαϊηνρς ἴο [ῃὴ6 υ81.4] ᾿ἸηεΓρτσείδοη, 15 
[86 Ῥσορδεῖς ἀμυγαῦοῃ οὗ [Π6 ἀ6] ἸΙνοσάῆοα 

Δ ΤῈ ᾿ς ἴο 6 ποϊδά [Παϊ ἃς ἴῃ 6 5Ξγπῦρο] οὗ ἴΠ6 
Ταῦ, δπὰ ἔπ ροββοββίοῃ οὗ ἃ ἴἤσοῃθ, ἃγὸ 8550- 
εἰαϊοὰ τι Απεοςἢτϑι-- -[ἢ 6 “ὁ ςἰηχα ΤΠ οἱ (Εον. 
ΧΙ. 2, 11); 50 ἴῃ6 ΠΤ ὉΟΓ «ϑεύυδρ ᾿ς ἰδίκθῃ ἴῃ 
ςοηῃοχίοῃ ἢ δαὶ ἰ5 ον], ον. [πκὸ νὴ}. 2 ; 
χὶ. 26.{Ἠ. ΤΕ “εὐένε ἢδΔας οὗ ἴῃ 6 Ὀγάρσου δῃὰ ἴῃ 6 
Βεαδϑὶ (Εδν. χὶϊ 3; χῖ. 1) ἃγὰ ἴῃς [6 }}15}} δης!- 
ὑγρε οὗ, δῃηὰ οοηίγαςὶ ἴο, ἴῃς σευ ϑρὶ στ οὗ 

οἄ,---ἰἣς σέσέμ ὄγεβ ἃπα μογῃβ οὗ ἴπ6 1 ΔηῈὉ : 
εἴ, ἴῃς “εὐοῦς πδίΐοης οὗ (αμδδη, Ὠουϊ. νἱῖ 1; 
Αεῖς ΧΙ, 10. 

2 Νοῖε [ῃδὲ ἴῃ Ατηοϑ 1. 3 σεῦερ ἰ5 τοξοϊ υδά ἱπίο 
1ϊ5 ἜἸετηεηῖβ “γέ δῃὰ “ομγ. ὍΤῆδ ρυπ Βοδο ΟἹ 
ἴῆς σενεκίλ ἀΔΥ ντα5 56] 65ς5, ἱ{ ἴπαἴ οὐ ἴῃς ἐλ γα 
ἄδυ ἀϊᾷ ποῖ ῥγεοθάβ, 5βεα ΝύτΩ. χὶχ. 11, 12. 
ΟΟτΡδγα ἴ]6 σεῦζρ πὶ τ- Ν Ἰβίοηβ οἵ ΖεςΏὮ. 1.--νΊ. ; 
ἴῃς “ἄγε οἵ «ἢ. 1.-1, Βεΐηρ ΝἸδίοηβ οὗ ρεπεχζαὶ, 
απ [86 ,ον»ρ' οὗ οὗ, 111.-νῖ., οὗἨ βρδςοῖδὶ ἱπῃροσῖ, 
ΤῊΪ5 στοϑοϊυϊΐοι ἱμῖο ἐἀγές δηὰ μρημγ, απϑᾶ τόσα 
Ὁ5Ό0Α}1γΥ ἰηἴο ,“οη» 7 δηὰ μάγεζ, τασῖκς ἴῃς. Αροςϑδ- 
Ἰγρϑβὲ :--ες ἴδ σεσηδσῖϑ ἱῃἰτο ποίΟΥΥ ἴο ΟἘ. 1]. 
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οὔ 5αϊηῖς ηἴο [6 ρον οἱ [Π6]Γ ΟΡ το5- 
5015. [ἡ Εον. χὶ. 2, 2, [Π6 ρΡεχιοά οὗ 42 
ἸΠΟΏἢ5 {(- 12όο ἀαγδ;- ἃ {π|6, δηΐ 
{ἰπ265, δηὰ Πα] ἢ ἃ {ἰπ|6,} οἢ. ΧΙ. 14)" 
15 1η6 ρεποάα ἀστὴρ ψὨΙΓἢ ἴῃς ΗΟΙΪΥ (τγ 
15 το θη ἀονῃ, δηῃὰ τ86 Υ Π65565 τὰ 
Ῥειβϑεουϊεα (οὗ, “τες ἀγα δῃὰ 4 ἢ] Γ᾽" 
οἢ. χὶ. 9... ΤῊ5. “ Ὀσόκθα ππηλῦοσ ἢ 
--“ ϑερίδηδγβ (τυ ησυ5 ᾿-πΙΑΥ 4150 Ὀδ 
ἌΚΘΩη ἴο ῦὙε ἴῃ6 “βιρηδίυσα " οὐ [τἢ6 
Ὀγοκθὴ Οονδηδῃῖ; ΟΥ ΙΏΔΥ, ΡοΙ 405, 
ἀδῃοία ἃ ροποά νῇθη Οοα᾿β (ονεοηδηῖΐ 
οὗ τρεσον 15 πιάάδθῃ ἔγοσῃ νυἱοῦν, [που ρἢ 
τὴς ρίοτν ἴο Ὀ6 Βοροά ἴοσ 15 581} 1ἢ βἴογαε, 
--ἃ δ'οΥυ ΜΠΙΟἢ 15 αν ἀδνεϊοραά ἴῃ (Π 6 
βδούδαὰ «δϑεζση. 

Εὐγμοσ, ᾿ἴ ὁπό Ὀ6 5υδίταοῖϊοα ἤτοι 
εν, Ὸ σαὶ δέχ, ἃ σοήείφριξ ἈυΤΩΌΘΓ,--- 
ἴῃς ὨΔ]Γ, αἶ5ο, οὗ Ζιεσείυε,---ηα τἴηι5 (ἢ 6 
“ἐ βσηῃαίιγε" οὗ ποῃ-Ῥογίεοιοη ; ἰὼ Ἐχ. 
ΧΧΝΊΣ. το, [Π6 ἴχο ϑέχες τρᾶκα ὕρ [Π6 
ἐτίεοι Ζ υείνε. ΤΣ δουτζοα οὗ [με 1ἄθα 

15. ἴο δ6 δοιρῆξ ογῦ ἴὰ ἴῃ σὴς ἀδγϑ οὗ 
Οτεαίίοσ, 45 ἀδγϑ οἵ τυογᾷ ; ἀπ ἴῃ.5 ,δ15 
15 4150 {Π6 “ σισῃδίυγο" οὗ ἀεηαημ ἐαδσμ. 
ΤῊδ σοτημηαπα ἴο ““ψοΥκ" οἱ [ἢ6 “σὴν 
ἀδγϑ" 15 ρίνϑη σεέϑερ ἘΓΩ65,---νΊΖ. ἔχ. Χχ. 
9; ΧΧΙΙ. 12 ; ΧΧΧΙ, 1 ; ΧΧΧΙΝ. 21 ; ΧΧΧΥ, 
2; Ἰδν. χχιὶ. 4, Τευῖ ν. 12; δῃηὰ [ἢ 
ΙΔ ἰο]ϊονν5 ἴη6 Πινη6 δχϑσηρίδγ, ἴοὸσ 
ποῖ η11]] [6 βϑνθηῖῃ αἀδΥ αΙὰ (Οοὰ ταϑὶ 
“ὁ ἔτοτῃ ἃ}} ΗῚ5 ψόοσκ νι ἢ Ηδ μδὰ στηδάς,; 
ἄδῃ. 11. 2. ΤΠ ΠΟΠΊΌΟΙ 8 αἊἷ5δοὸ ἃ 
5ΥΓ Ὁ 0] οὗ ἀρμαη γΐε μα φοτοέ, ἴοτ 
οὗ [Π6 οὐχί ἀδγ Οοά οοηΐετταα οἡ πδῃ 
ἢ15 ἀΟΙ ΠΟ ΟΥΟΥ δηϊπηδίθα Οτοδῦοῃ, 
Οξεῃ. 1. 28. Αἴϊογ ἴῃ6 ρᾶῦβδα ΨῃΟἢ, 1η 
ἐδοῇ σᾶ56, ῥτῇθοθάςβ ἴῃς ἰαϑὶ ὅεδὶ, δῃηὰ 
ἴῃ6 ας Τιυτρεῖ, (ῃ6 Ἰυάρτηθηῖβ ΠΟ 
[411] οὐ [6 νου] δηᾶὰ ψῃϊοἢ ἀτὸ σοπλ- 
ὈΪοῖα ἰῃ [6 τι ο. 6, ἀγα {1Π]1]δα ἴῃ (Π6 
ἡ, ΜΏδη “τὴς. Κιπράοπ οὗ (Π6 ψνοχ]α 15 
Ῥδοοῖηα [ῃ6 Κιηρμάοτῃ οὗ οὖ 1,οτά, δπὰ 
οἵ Ηἰ5 Ομ τς" (Εδν. χὶ. 15). Αςοοτῖ- 
αἴησὶγ, “ δέκ 15 [6 υσηθεσ οὗ ἴΠ6 νου 
δίνθῃ ονοῦ ἴο ἡπάρτηθης" (ΑἸ  Ιεη, Δ ὦ, 
Ῥ. 267). ἴῃ Ἐδεν. ΧΙ. 18, ἴῃμ6 τὨγχϑοίοϊα 
ΔρΡρδάγαμοθα οἵ δὴὰχσ Ἰἢ ᾿ΠἸρΡΏΘΓ οσγάοτς 
(666 Ξ 6-[-Οο-[ὅοο) ᾿ηάϊοαῖϊε5 ταὶ τῃ6 
Βεαβὶ “" σδῇ ΟἿΪΥ σίϑα ἴο ρτδαῖδγ ρθη 655 
ἴον ἡάρπηεμῖ.᾽".--- 2ῤ., Ρ.. 268, 

Ὁ Μτ, Ὁ. Μαϊαπά Ξκυρρεβὶβ (δὶ [ἢ 15 νῦν 
οὗ εχργθϑδίου ἰ5 ἰηἰεπάεαὰ ““ἴο τηδῖκε ὕ5 ποτα 
αρυπι Δητ]ν οειἰαίη οὗ ἴἢ6 δοουγδου οὔ ἴπ6 (116]- 
τπϑηὶ.᾽᾿--- 714 ,4120.{. δελοοῖ οΥΓ γοῤᾷ. 7εεγδν., 
Ῥ. 27. ὅ8:ε ποῖε ὃ, ἢ. 474. 

ἹΝΤΚΟΘΌΚΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ υτθεῦ ΤΨΈΙΝΕ ἀσδποίοθβ, ποῖ ὮΥ 
δαάϊοη 85 μϑεύέσ, Ὀὰϊ ὉΥ τυ ΡΠοΔ οη, 
[η6 σοι μου οὗ τῇς ““ 5ιρηιδίυγε" οἵ 
Οοά, δηὰ ἴμ6 “βιρῃδῖίυσε" οἵ ἴδε 
ΜΟΙ (2 Χ 4):-- 

Ασοοτάϊηρ ἴο ἴπ6 τηδίογιδὶ σοῃμοθροης 
οὔ [88 Βεοδίμβῃ, ΖΖυείνε πα5 ἴῃ 6 τερυϊδίησ 
ὨσῦοΓ οὗ ἴμ6 Ἰ)ηίνεγθς, Ὀοϊἢ ἢ ϑρδοὲ 
δῃὰ {Ππ|6. ὙΤΠΘΙΘ ΔΙΘ 12 οδϊοῖ ϑιλ19-- 
12 5Ι51)5 οὗ ἴῃς Ζοάϊδο 1η τ6 ρϑίῃ οἵ ἴὰδς 
ΒΠ ; 12 ΙΠΟΏΪἢ5 18 ἴῃ6 γελγ : 12 ΠΟῸΓὅ ἰἢ 
τῃ6 ἀαγ. Ἐργρίίδῃβ, Οσθοῖβ, ἘΕομλδῃσ, 
δά 12 οἰοῖῦ ἀδιθ5: τἢθτ6 ἜΟΙΘ 12 
ΤΊΔΏ5 ; 12 ἰᾶθοιτβ οὗ Ηδχουϊος, ο. [ἴῃ 
ϑοχρίυγα, ον νου, γα) οίϊηρ 411 τηδίθηδὶ 
ΓΟίδθσθῃοθβ, ἃ5 ϑόνθη, ὈΥ σϑάϑοῃ οὗ 113 
ΠΟΙΏΡΟΙΘηΐβ 2 δηα 4,15 ἴ(ῃ6 (ονροηδηῖ- 
ἈΟΠΊΌΟΙ,----80, ὈΥ͂ ΔηΔΙορΎ, 7Ζιυείσε ἰ5 τοὶ 
Ἰημάδοά, [ἢ6 πιῦεσ οὗ ἴῃς (Οονοηδηῖ 
156} 85 δϑεσε 15, Ὀυϊ οὗἩἨ 1π6 (ονεηδηῖ- 
ῬΘΟΡΪΟ ἴῃ ῇοβα πγάξὶ ΟΡ ἀννεὶϊς, δμὰ 
ὙΠ πο Ηδ Πα5 δῃϊογεα ἰηῖο (ονε- 
παηῖ-Γο δτοηθ. Τὴδ ἀϊνϊδίοη ἰηΐο 7 υεἶτέ 
ΤΠΌ65 ἤχοϑ ἴΠ6 τοϊδίιοη οὗ [ἢ [5.86] 1165, 
ἃ5 (οά᾿ 5 αἰδοῖ ῬΡβθορῖδθ, ἴο [15 βυτωρο οδὶ 
ἈυΡοΥ, Τηδῖ [ἢ15 ΓΟ Δ ΠΟῚ τγδϑ αἰ νΊ 6 ]Υ 
ἤχοὰ ψὰ ᾿Ἰδδσῃ ἴγοπηὶ δυοῃ ῥαββᾶρεβ ἃ5 
Ἐχ, χχῖν. 4; ΧΧΝ]. 21: [οϑβῇ. ἵν. το; 
1 Κιῃρβ ΧΝ. 231; ΕΖτὰ νὶ. 17. Τβδὶ 
[πὲ τοϊδίοη τνγὰ9 ηοΐ δοοϊάθηϊαὶ, ---ἰἢδὶ 1 
ἀϊἸὰ ποῖ βργηρ ἴτογῃ ἴῃ6 τηθγα ἔδεϊ [ῃδὶ 
7Δοοῦ Πα ἱνεῖνε βοῃϑ,} 15 οἰθαγ ἔγοϊῃ τῆς 
Ἱησοτροζαίίοη οὗ ἴπε ΤΠΡ65 οὗ Ἐρῇγαὶπη 
δηἃ Μδῃάβθθβ ἴῃ ὈΪαςσα οὗ πεὶσ ἐλίθογ 
7οβορῆ, νηϊοῖ νου] να ἀϊδίασθϑά τῃ6 
ΠυσροΥ 7 2 εἶνε λα ποῖ 1ονὶ ὕδθῃ 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ βαραγαίθα διηοὴρ [Π6 οἵδε 
Γῆθ65 (Ναα. 1. 47; 11. 433). ὙΠαῖ [ἢϊΚ 
Θχρ δῃμδίίοῃ 15 ᾿π5ῖ, να ἰδάγηῃ ἔσγοπι (δὲ 
ΠΙνΊΠΟΙν Δρροϊπίςα δτγαηρειηθῃὶ οἵ ἴδς 
ΟΡ οὗ ϑγδϑὶ (Νυμη. 11..); ψθσα (δε 
Ταῦεσγηδοῖὶα ἴπ ἢ Οοά ἀνεὶς γᾶ ἴὰ 
(Π6 τηϊάςϑι (νετ. 2), τ Ζάγεε ΤΊῖθες εη- 
οδηρααὰ οὐ δαςῇ οὗ (6 οωγ7 8165 (νυ. 
3-31). 76τυβαϊετη---ἰῃε Ηοὶγ ΟΙγ νϊοἢ 
τερδοβὰ [ὴἢ6 Οδιὴρ ἴῃ ἴτἴῃ6 ψ]]άἀογηδθ5 
-τ-νναθ 0}, 845 Πϑερῆυβ ἀθβοσθεβ [ἢ 
(.8. δ, ν. 4. 2), οὐ ,2οώγ Ἀ1Π|5, 1} 2άγίε 

1 ΤῊ ἔροι [αὶ Νθοσ (Ο θη. χχὶϊ. 21 --- 24) δοὰ 
1Ξῃπηαθὶ (ἀφθη. χνι. 20; χχν. 16) πδὰ δδοὰ 
ἡποεέυδ 5οὴ5, [ιὰ5 ἰεὰ Τογτοσ (ἢ, 4) ἴο ςοποίυάε 
ἴη1: 7Ζ:οεύνε ἰ5 ποῖ [πε “ Ξισπδίυγε ᾿ οὗ [Ὡς ρθορὶε 
ΟΓ Οοα, Ὅν ρόποσα]γν οὗ σ Δεοῤέε (οἴ. σφη. χχν 
13); ἴῃ ργδήοσηϊπαπηί δηα ρετιτηλποηΐ σείεγοηοδ 
ἴο ΙΞγαοῖ σαυπίηρ [ἢϊ5 πυπλρογ ἴο θὲ βγυῃθο!οδὶ 
ΩΓ τς ΟΒυσοῖ, δἃ5 ἴμῈ δϑϑειθίαρα οἵ Οοἷδ 
οοσθ ΡΘΟΡ]Θ6. 



ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ξαῖθ9 ΟἹ δδοἢ 8146 ; ̓υδῖ 85 ΝῈ τεδὰ οἵ 
16 Νενν Ἐπ βίο ἴῃ Εδν. χχὶ, 13. 
Αμά τυ (δ6 ΒιυυθοΣ 7 υεἶυέ “58 ἰῃς 
“ὁ φ!ρῃδίασε" οὗ Ιβγᾶθὶ δἃ5 ἀοαΐβ εἰδοῖ 
Ῥθορὶς σι σοά ἴῃ τμεὶσ τοιάδ : ΜὮ116 
ἴῃς ρεγρεϊυδίοῃ οἵ [15 ΠΌΠΑΌΕΘΙ 85 (Πδϊὶ 
οἵ ἴδ ΑροβιὶἊβ οἵ (βχίϑβὶ, δμὰ [}}158 βεῖθο- 
ὕοη οὔ ἐξ (Μδιι. χῖχ, 28) ἴο τπῃᾶσκ ουΐ ἴῃς 
Ομπϑῦύδη Ομυσοὴ 4150 88 ἴῃ6 (ονεηδηῖ- 
ῬΘΟρΙΘ τι Βοσὰ Οοά 5}]} ἐνοσ αὐγε]],--- 
ἔχος Ζησεῖνε 45 ἴδ6 ““ δἰρῃδίισγε" οὗ [ῃς 
οοἸ]εοῖνα Ῥοάγ οὗ ἰῆε Ἀδαδοιηςδά. 

Εοτ ἴῃς 5γιῴθοὶὶο 56 οὗ Ζευενε τὰ ἴῃς 
Νον Τοβῖ., 566 ἴπ6 ζυεῖνε τῇχοηδδ οὗ ἴΠ6 
Τιυεἶνε ΑΡοΞι165, Μαῖι. χῖχ, 28; Αςῖβ1. 26; 
ἴῃς ποεένε Ἰεριοηβ οὗ Αηροὶβ, Μαῖϊ. χχνὶ. 
53; ἴῃς ᾿ισεέυε ὈαϑκΚεῖϑ ἢ1}] οὗ ἐταστηβηΐβ ἴῃ 
τὴο ϊγαο]ο οὔτμο ἰοανο5, Μαῖί. χὶν. 20 :-- 
ἰὴ [6 ΑΡροολίγρϑε, ἴῃς νήοσθδῃ πιὰ “8 
σόα οὗ ζιυείνε ϑίλτϑ," οἢ. ΧΙ, 1 ; ΟΥ, 
Τοίογπης ἴο ἴῇὼ6 ΝΕῊ 6πιβδαίθτα, ἴῃς 
7Ζιυεένε ΑἸροὶς δ ἴῃς ζυείσε σαῖε5 οἢ 
ὙΠΟ. ἜΤ [806 πᾶπγε5 “οὗ [ἴῃς 7 ὐεένε 
ΤῊρΡε5 οὗ 1516], δῃηὰ τῆς ᾿υείνε ἰουπάα- 
ὕοῃϑ, Οὐ Ψ ὨΙΟΝ ψ το “16 πᾶιηθ5 οὗ ἴῃ 6 
Ζιυεῖνε ΑΡοβῖϊες οὗ ἴδε 1,4120,᾽ “ἢ. ΧΧΙ. 
12, 14;- 1 ὅμ6, [δ6 “υξέυε ΤΑΔΏΠΕΙ οὗ 
[πιῖ5" οὗ ἴῃς Ὑτεε οὗ 1.16 ([ἢ σοβ Χο 
ψιἢ τῆς ἐεσείσε τα ο. 5) οἷ. ΧΧΊ]. 2. 
ΤΟ ᾿οἰγοάιπςοίοι οὗ 7 υείνε 48 ἃ ἰΔοῖοτ 

οἵ ΟἾΟΣ ἈυτΏ ΕΓΒ 15 4150 βρη δβοδηῖ :-- 
12 Χ 2,--- Τῆς οουγδεβ οἱ ἴῃε ῥηοϑίβ, 

ι (ἤσοη. χχὶν. 1-1ο (οξ 2 (ἤῇτοη. νἹ}}. 
14: ΧΧΧΙ, 2: [Λ|Κ6]. 8). [Ιη ἴῃς Αροοδ- 
ἶγρθα ἴῃς “Ἑουγ δηὰ ἴνϑηῖν ἘΕἸάοτγβ," 
γι 1Ποῖσ [Ὠτοηδ5, οἢ. ἵν. 4. 

12 Χ4,-- Τῆς “ἰοσῖγ δηὰ εἰσῃῖ οἱἴ165 ἢ 
οἵ τῆς 1,οντῖ65, Νυτα. χχχν. 7. 

12 Χϑ8,--Τῆς οβεπηρ οὗ “ ΒΙΠΟΙΥ δηὰ 
ΒΙΧ ΤΆΤΩ 5," ΕΖΙΑ ΥἹ11. 30. 

12 Χ 1οὸ (πὰ ἴμε ἀεγίναϊϊνεβ οὗ 12 
Τὰ] ρ! Πεὦ ὉγῪ (ἢ6 ἀεπναῖίνεβ οὗ 10),--- 
6.5. ΤῊΘ 120 ρτεϑβίβ, 2 (ἤτγομ. ν. 12 ; [δε 
120 ἀΙ5010165, Αοίβ 1. 15. 

12 Χ τὸ Χ Ιο Χ τὸ (Ξ 12,000),--- 
Τῆδ Ἰεηρίῃ δηὰ ὑσεδατῃ οὗ ἴῃ6 (ΟΙ᾿γ, 
Ἀεν. χχὶ, τό. 

12 Χ 12,-- δ νγὰ]}} οὐ ἴῃς ΟἿ νγᾶ5 
ἐ8ῃ Ὠυπάτοά δηά ἰοΥγ δηὰ ἕοισ οι 115,᾽ 
Ἀεν. χχὶ, 17. 
12 Χ 12 Χ ἴὸ Χ ἴο Χ τὸ (Ξ 

44.000 ΟΥὙὉ Ι12,0οο0ὺ ΠΌΠ Θαοἢ οὗ [6 
Ζιυείνε Ττιῦ65),--- [Ὡς 5εα]βά οἵ Ἐδν. ν]]. 
4; 586 450 (ἢ. Χὶν. 1. 

ΤῊΘ δυῦεῖ ΤῈΝ :-- . 
Α5 ἴῃ6 υπΊετσαὶ βγβίθαι οἵ 411 Ὠλ[]Οἢ 5 
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ςομϑβιϑίβ οὗ σασαῖς, αλλ ἴἢ6 ἡυοΥ 72: 
ΤΟΡσεβϑθηῖβ ἴἢ6 δηζίτα ϑγβίθηχ, ᾿ἰ 15 ἴῃ6 
ὨαῖυγΑΙ βγη} 0} οὗ Ρεσίβοϊ[οη ἀπα σοτὰ- 
Ρἰοΐθηθϑθθο. ΤὍΤῃῈ Ῥγίῃαροσθεδῃβ σᾶνὲ ἴο 
Ζει ἴλ6 πάτα οὗ Κοϑβιηοβ,----ἰσϑῃ βίοι 
ἴο 1ἴ [ῃ6 ΠΑΠῚ6 ῬΤΟΡΕΙΥ Ὀοϊοηρης ἴο 
{Π6}Ὶ 7ωγασνε; ἴοσ, ἃ85 μ" 15 ἴδῃς 
ΠΌΤΟΙΣ οὗ ἴῃς Τηϊνουθο ὙΠΙΟῺ σΟΙΏΡΓΙΘ- 
Ὠοῃ5 411 γε Δί! 05, 50 7 Ἰνοἶνο5 7 ρε, 
ἸΠΑΒΙΟἢ Δ5Ὶ ὁ 2 Ὁ 3 τ 4πΞπ|το, οἵ ἴῃ 6 
ἕτεδῖ τετρακτύς (566 ϑι1445, “. ν. ἀριθμός). 
ΑΚ 4 [ΟἸ]ονν5 3, 80 8͵50 1ὸ 10]]ονγ5 3 χ 2.} 
7 σε 15, [μοσείοσε, ἔς “" ϑιριιδῖυγο " οὗ [6 
Ρετίεοϊοἀ κόσμος, ἀηα {ΠΕΥ οἰ]: ΟΣ 11---- 
8ἃ8 ἴῃ6 Ρετίεον Ἄχρι οι ἤοηας αλὰ 78- 
ἦγαςίγ5--Ἔνευγιηρ [Π4ἰ Θῃηῦταςθϑ τ μδῖ 
15 οὐ διὰ εὐεη, αὶ 15 εν δηα φορά, 
Ηδξησοα ΠΟΥ τορατάθα 7272 ἃ5 ἴῃ6 5υτὰ- 
ὈΟ]οΔ] τερσοδθηϊδίινα οὗ δρβοϊυϊα Ρεῖ- 
ἰδοίοη δπὰ σοτηρίεῖα ἀδνοϊορπιθηῖ. Αμὰ 
[15 722: ϑγυγα 0}12Ζ65, ποΐ σοά δὰ ἴῃ8 
ψγουἹα---ἰκς  δηὰ 4, θυῖϊ δὶ ῬΘΟΌΪΙΑΓ 
4υλ!γ οὗ σομρ θίθηθθθ δηὰ ροσίβο- 
ΠΟ ἩΔΙΟ εϊοηρθ ἴο Ῥοΐῃ. ΕΤοΙΩ 
ΒΌΟΝ Βρθου δοη5 ΘΡΟΏΟΟΥ ἀσῆνοθ [Π6 
ὈΠΙΊΝΘΙΒΑΙ οὐξίοιῃ οὗ 5εϊνς δρατί ἃ 
Ζομὰ οἵ 41} τὸ σοὰ (2 ε ἔφ. “πεὖν. 
111, 1),---ῶ ϑυτωθο οὶ σομοθρίίοη ΜΏΙΟἢ 
ΤΩΔΥ Ὧε ποιιςεα 50 ΘΑΙΪΥ ἃ5 [Π6 {{π|6 οὗ 
ΑὈταἤδσω, ἢ ρᾶνε Μεὶο μι ζεάθὶκ “ ἘΠ 65 
οὗ 41} (ὅεῃ. χὶν. 20); δηὰ ψο ἢ 
ΜᾺ5 Αἰνίμοὶν ται πε ἰὼ [Π6 [Δ (8566 
1,εν. χχνὶ 20; Νυπ). ΧΥΠΐ, 21, 24). 
ΤΒουρῇ Ὀιῖ 4 Δι, “λε {11ε νιὰ5 σιν ῃ ἸῈᾺ 
ἴοκοὴ ἴτας ἴὰ6 «τολοίξ ὰ5 ἴῃ6 1, ογα᾽ 8. 
Ἡδηςσ, ἴοο, “ [ῃ6 νοζαϑβ οὗ ἴμε (όονοῃδηΐ, 
[η6 7 ι Οοτωτηδηἀτηθηῖβ " (ἔχ. χχχῖν, 28) 
ξᾶανὸ ἴῃε σοχῃρ εῖα συλ ΔΙΥ οὗ [Π6 1,ἅνν, 
δηὰ μαῖα ἴῃῆ6 σοπαϊοη οὗ ἨἌ [15Γ86]}5 
εχίβίδῃςα 845 ἃ ὑθορὶβθ. 3 

1 ῬΗΠ]οΐαυς, 86 ἢτβὶ σχρουπάεσ οὗ πε βγϑίθιαι 
οἵ Ῥγιίμαρογαβ (5ΞεῈὲ ΕΚἰεῦ πὰ Ῥγδ]]οσ, ἀῶ . 
"λ1., Ὁ. 58), ἀϊδρυϊεά ἃ5 ἴο ἴπ6 ργορογίϊοῃβ ἀπ 
νἰγίαθς οὐ Ὠυσ Ὀ 615,--- "τάχ ὴς ἦα ΠΌπλεΓο ἀε- 
Πλτῖο, 410 ΟἸΠ65 ΠΠΊΘΙΟΒ Δί 16 ΟΙΏΏΕ5 ΠυΠη6- 
τογαπι Υἱγῖαϊοβ οομεϊποσὶ ρυϊδυδηῖ,"--Δ. ἐ., Ρ. 
6ι. ““Ουδίεγηαττλ πιο Γαπὶ 1135] ΠΟΠΊΡΘΏ- 
ἀϊυπι εἴ οἡρίπειῃ ἀδηδγιὶ ε556 ἀοοεραηΐ, α{|8 5] 
δἀάἀοηάο ςοπ)ηραθ ὑπυπὶ, ἄσο, ἱ{γία, απαΐθογ, 
εἰδεϊπηῖας ἄδοε. ((. νι. Ῥνίπασ, ἂρ. Ῥδοῖ. 
ΒΙΌ]. Ρ. 712. . « -« [πάδ )υταπχεηΐαπι Π]υἋ Ργιβά- 
σοτας Ῥεῖ ἰεϊγαοίγῃ. (ΟἿ. 1 υοΐδη,, 270 ἐαῤηῖς ἐμεῦ 
σαλμεί, ς."---ἰ, αι, Ῥ. 62. 

3 ΤΟΙ Ζοο δ (θε6 Ηρῖζορ, ἀξ, ασί. Ζαΐδοι, 
5.379) ψ ου]Ἱὰ ἵγαςε ἴῃ 6 ϑγταῦο ]ςαὶ να]ὰς οἱ 721: 
ἴο ἃ ἀϊβεγεομι βουζος :-- ́  Ἴδαάϊησ Ὀεΐννθοη [ἢ 6 
Ἰπας"᾽ οὗ ἴῃς δχργοὲβ αἰνίξίοη ἰηΐο ιδένος, οὗ 
(ἢς ννοῖκ οἵ ΟσγἊοαΐϊίοη, 6 ἀἰβοοσηβ 727: “" δοίς,᾽" 
ΟΥ Δ οτεαῖϊνε ννογάϑ," οὐ σοι (νὶΖ., αςῃ, 1.1, 
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Ιῃ ἴῃς Βι016, δοοοσάϊηρὶγ, 45 ἴῃς 
“ ο)σηδίυτε" οὗ ἃ σοιῃηρίεῖα δῃὰ ῥοῖ- 
ἔθος ΨΏΟΪς, 7 δὲ ΡΡδαῦς, δὶ ἘΠη65, ὈΥ 
156 1Γ; δἱ ἘΠῚ65, ἢ σΟΒΏΘΧΊΟΩ ΜΠ ΟἴΠΟΥ 
ΒΥΤΆΌΟΪ041 ΠΌΓΆΡΘΙΒ :--α. Ρ. ἴῃ ἴῃ6 ἀε- 
141}5 οὗ τὴς ΤΑῦοτηδο]6. ΤΠ ΤΑΌογΏΔΟΪῈ 
ςοηϑιϑίο οὗ τε οὐγίδϊη5, ἰοστηηῦ ἃ 
σον ΠΡ, ἰῇ δυγίδοθ 70γένγ σαδ]ῖ5 ὉΥ 
Ζποεριίγ-εἰράξ (ἰ.Φ., τὸ Χ 4 ὈΥ7 Χ 4), δῃὰ 
οὗ νῃϊο τῃ6 “Ἰοορ5" δῃὰ ““δοῃθϑ᾽ 
ψετα Δ (οΥ τὸ Χ 5); [15 ἰδησίῃ Ὀεϊηρ 
Ιο Χ 3 ουὐδ᾽ῖ5 (Εχ. χχνὶ. 1; ΧΧχυῖϊ. 8-- 
18). ὙΠ Ἰεπρτῃ οὗἉ 115 οουτί ψὰ5 τὸ Χ 
1ὸ Οὐδ]ῖ5, ΌΥ τὸ Χ καὶ (ἔχ. χχν]]. 18). 
ΤὨς Ηοὶγ οἴ ΗΠ] ε5 ννὰϑ5 ἃ ουρε, εαςἢ εἀρβ 
Ὀαὶπρ οὗ ἡ σα 115 (56 οἡ Βδν. χχὶ. 16). 
ΟΙδ τσ δρρ]Π!ςδοἢ5 σὰ τεαυθηῖ, Νοδῇ, 
(ηΠ6 πεοδὰ οὗ ἴῃ6 φηζᾷ ρεηεσδποηΐ οὗ 
τοδη Κα, τγᾶ5 ἃ ἴγρε (Ὁ βῃ. ν. 29) οὗ [Π6 
ἔυϊζατα ἀηϊνοῖθαὶ Ἐδάδρἤοη ; δἀπά ἰδδὶ 
τὴς τη ξοηοσδίοῃ βρη 65 “ ἔοσ δνοσ," 
νγα ἰδάτη ἴτοιῃ Πευῖ. ΧΧὶ!. 3, 85 Ἔχ ρ]αἰηθα 
Ὀγ ΝΘ ἢ. χὶ!. τ, Το “πὶ ἘρΥρΡΌδῃ ρίαριεβ 
5 τα ΟἿ Ζοὰ 6 σοπηρίεῖς ουϊρουτηρ οὗ 
Ὠινῖηα νταῖῃ ;:---ἰῥο ψὨϊοἢ κἴδηᾶς 1ῃ σοη- 
(ταϑῖοα φάτγα]]θὶ τΠ6 “τηθυϊδίίοι οὗὨ δῶτε 
ἄἀαγβ" (εν. 11. 10), σαυδεά Ὀγ [86 νοτ]ὰ 
ἴο ἴῃς Ομυγο, ὙΤῃα κα Βογὴβ οὗ ἴῃς 
ἰουτ Βεαβὶ τοργεϑεηίεα ζῶ Κίηρθ, δῃὰ 
ΒΥ ὈΟΙΖοὰ ραγίεος ρόνεσ (Ώδη. νυἱ]. 7, 
24).} [Ιῃ οτάεσς ἴο ἱπίθηβι [Π6 1ά6ᾶ, 

4,68,9, 11, 14, 20, 24, 26, 29) [Ὠγουρῃ ψ ἜΙΟΒ 
τῆς Κοβπιοβ τοδοῃοά 115 ςοπιρ]εἴξοη, ἃ5 ἃ ὙἼΠΟΪΘ, 
ἀυτίησ ἴῃς σενόρ ἀδγβ: 850 ἰδδὲ ἴῃς “““ἐνέπ 
ἄδγε Ἶ τοργοβθηῖ, ἰἢ ϑϑσοςδϑβϑίο, ἴῃς Ῥγορταββ οὗ 
{ἰπις ἀυτίηρ τ ποι Οοαἷξ ποσὰ δηὰ σοῖς οοτα- 
Ῥἱεἰϊοά (8 ννοτ]ὰ ; δηὰ τς “" 7) ε νοτὰϑ " σεργε- 
βεῃΐ ἰῃ πγϑβίοτλαιϊϊς ρεσγίςοϊοη [86 οἱρρίδ Ῥαγῖβ 
Δπὰ δϑρεοῖβ οὗ ἴε οβπιος, ἤθη αὐ ἴῃ6 ρᾶτγῖβ 
οὗ ἱξ δανὰ Ὀδοοιὴς οοπιρ]εῖε. Βγ [Π5 οσοηῃβιάε- 
ταϊϊζοη οὗ ἴπδ τοϊδίίοη οὗ 7. ἴο ἴῃς Κοκτοος, 
Πε] Σϑο δοοουπίς ἔοσ ἴΠῈ ροβιτἰο οὗ 725: ἴῃ 
ἴῃς εγβίθπι οὔ πυπιθεσβ ἀτηοηρ ἃ]] ΤΩΣ ἡνδα δὰ 
ἸΠΟΣ ΦΥΟΙΥ͂ ἔἴοστη οἱ ουϊΐϊατο. Βς [ἢϊ5 δον ενεῦ, 
88 ἴΐ ΙΏΔΥ, ἴδε 5Ξυτϑθο ] 1 8] ἱπιρογίδηος οὐ [Ὡς 
ὨσπθοΣ 7.2»: ἰς Ὀεγοῃά αποϑίΐοη. 

1 Ἴ ΕΥτΟΥ ποῖος ὑπαῖ ἴῃς ἔοτταϊα “' [μ6 56 ἅγα 
ἴῆ6. ρεπογδῦοης᾽, ὁσουϊβ ἔεε σηθϑ ἴῃ ἴῃς ΒοΟΚ 
οὗ Οδηδϑίβ : ΥἱζΖ. (1) Ἡδανεῃ δηθὰ Εδσίῃ,---ἰϊ. 4 ; 
(2) Αάδηι,---ν  α ; (3) Νοδῆ,--νὶ. ο; (4) Νοδὴβ 
50Ώ5,---Χ, 1; (5) Θ86πι,---χὶ, το ; (6) ΤοτΔΒ, - 
χὶ. 27; (7) 15 ῃπιδεὶ,---χχν, 12 ; (8) 15880,----αχν. 
19; (9) Ἐϑαιι,---χχχνὶ. 1 ; (10) [Δοοῦ,----χΧΧνΊ!, 2. 

3 Ἰευτοῦ (1. 2) αδάς, {μα (86 ἰηδίσιπιδηῖς 
ὙΠΙΟὮ σῖνε ὑγαῖβε ἴο σοὰ ἢδνο ἴῃς “5ἰρπιδίθγε "ἢ 
οἵ 72":,---οι. ἴῃς “γε βιτίηρπ," 5. χχχὶἹ. 2; 
χοὶϊ. 2 ; οχ]ῖν. 9 : δὰ ἢ γεΐεσβ ἴο ἴῃ 6 Ῥγ  Βαρόγεδῃ 
Ὑγου  -Ἶγτε, τὶ 115 τε κσίηρθ, δηθὰ ἴῃς “γη- 
σοϊοοα πιιοὶς οὗ ἴῃς σρἤῆογεβ,--σθοα (Ἰσετο, 226 
οῤμδίεα, νἱ. (ϑονιη. δῶ. 4); Μευτγβίυβ, 222 
εραγ. γέλαγ., ἀρ. Οτενῖ Ζάεεαιγ, γε. τ. Ἰχ, 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

(ῃῆ6 ρΡονγεῖς οὗ 721 δῖὸ γε] θη 6π}- 
Ῥἰογεοά 5 ΡΥ ΟΥ 1ἴῃ σου ιπδοη «ἢ 
ΟἾΠΘΥ ΒΥΤΏΡΟ]ΟΔΙ] ΠΌΤ ΘΓ :---αιρ, “ἃ ἠλου- 
σαπά (103) ρεμοσδίοιβ " (1 (ἤτοη. χνί. 15; 
Ῥς, ον. 8); δηὰ δρϑίη, ἴο βχρύθϑϑ ἰπάθῇἤηϊίο 
ὈΠη6, “4 ζλομδαμα γοατβ ἴῃ ΤῊΥ βιρῃϊ ἅτ 
δυΐ 45 γεϑίεγάδγ," (Ρ5. χε. 4; 2 Ῥεῖ. "}, 8). 
ΑἸ5ο σοι ηθα ἢ ΟἿΠΟΙ ὩυπΊθεῖϑ :-- 
6. 5. ἴῃ σαρΈν! ἴῃ ΒΑΌΥΪΟΏ ἴοτ βεν επί 
(1ο Χ 7) γεατβ ([6υ. χχν. σἵ τὺ;--Π βανεηῦ 
“ἐβαν θη (1Ο Χ 72) οὗ Π δη16] (ἸΧ. 24);---ἰη 
Ε]1] 4} 5 ἀδγϑβ ἴῃ βδνθὴ 1ῃουξαηά (τοἾ ΧΊ) 
ἴῃ ἴ5γ86] νῇῆο ἀ1ὰ ποῖ Ὀον ἴῃς Κηδα ἴῸ 
Β48] (1 Κιὴρϑ χίχ, 18 ; Εσῃ, χὶ. 4); --ἰα 
16 ΑΡοσδῖγρβο ἴπΠ6 12,οοο (το ΧΑ Χ 3) 
ἔτοτῃ δδοὴ οἴῃ Ζισείνε Ττιῦ65 (Ξ τοῦ Χ 
12 ΞΞ 144,000), (ἢ. νἱΐ. 4; χῖν. 1 ;--ἴδε 
“ (Ποιιδαηά απηὰ 5'χ πυηάτοα ΠΙΠΟΏρ ἢ 
(ιο3 χ 43), οἰ. χὶν. 2οθ. (ΟΟμρᾶτγε αἷβ50 
Οἢ. ΚΝ. ΙἹ, “ἴδῃ 1πουκξαηα πη65 ἴδῃ ἴδου- 
βαηα, δηᾶ τπουφξαηάς οὐ ἰπουΞκαηάςἦ-- 
ἃ σουῃῖ1655 ΠΌΓΩΌΘΣ ;---Οἢ. ἰχ. τό, “ἘΠΝῸ 
Βυηάτοὰ τῃουβξβαπὰ [τῖπουξδηά;"--ηὰ, 
Αῦονβᾳ 81], εἢ. χχ., ἴῃς “ Ζάοωραρμα γεολτβ." 
Τὴ ΠΡ ΕΥ ΕἾΝΕ :- 
Το ἴῃ6 δυο 725 5 τοϊαϊεὰ ἴτε, 

ΠΟ. ἴῆυ5 τεργεϑθηῖθ ομθ- μα] οἵ ἴὰς 
“ ο'ρῃδίιτε ᾽ οὗἉ ρεγδοοῃ, [ἢ [815 ΠρὨϊ, 
1ϊ 5ΥτΩ 0] 1265 ἰῃ ϑοηρίυτε ἃ γείσπῦε ἴτὸ- 
Ρεπθοῦοῃ. Τῆυβ, ἢ6 (Πδξ 5ἴῃς ἰῃτουρῃ 
Ἰρῃοσᾶπος ἴῃ ΠΟΙΥ τῆϊηρθ “90.411 τηδκὲ 
διηθηάς5," “ δῃηὰ 5}4]} δάὰ τῇς ἡ ρμαπ 
[Ξ- 4 ἀου δὶς ἐλ] {πετεῖο,᾽ ἴμεν. ν. τό; 
οὗ νἱ. σ ; Χχῖ!. 14. [ἴῃ ἴδε Νὸν Τερῖ., 
ἴῃς 3σε (ΟΟἸἸϑἢ νἱγρῖπϑ ἃ ρἰδοεὰ Ῥεβιάς 
[ἢ6 ἥυέε νῆο σεῖο πῖβθ, Μαίι. χχυ. ἴῃ 
[Ὡς Ἐρδνοδῦοη (ἢ Ἰοσυδῖς ᾶνα ῬΟΨΕΙ͂ 
Ὀυϊ ἴον 3υε τοοητἢ5 (οἷ. ἰχ. 5,10) ; δηά τὴ 
οἢ. χν!!. το, ἥυε οὗ ἴπ6 “ βενϑὴ ἰκίπρϑ᾿ 
816 []16ῃ, 

(Ὁ) ΝΌΜΒΕΚΒΞ ΑΡΡΙΠῈΡ ΤῸ ΤΙΜΕ. 

Ι, ΤΏ ϑγβίεια οἵ Τιοβοηὶυς (4.Ὁ. 

390) :--- 
Ετοτὰ ἃ ΨΕΤΥ͂ ΘΑΥΪγ ρεποά (π6 οὔτοῦο- 

Ἰογίοα] 85 Μ6]1 8ἃ5 ἴῃ 6 πυτήςγοδὶ σἰδῖε- 
ταθηῖβ οὗ ἴῃς. Αροοδίγρβε μᾶνε ἽἼχειοίϑεά 
[6 Ἰῃροδυ Υ οὗ σοτμμηδηϊδίοσα. ΑἸΏΟΏς 
1.6 ““ϑενθῆὴ Ευ165"} οὗἨ Ἀ ἈἈΤΙΟδΒορΙαβ, 
ψΏΙΟ, ψεσα ἱπιθηάδεά ὈΥῪ [εἰς δυῖῃογ ἴὸ 
δοῖνα ἴα ἀἰπου 65 οὗ ϑεηρίαγε, ἴδε 

1 “4 2, ὲ τοβίενρε Αἰϑρμδ;,,) ἂρ. ΤΠ. διδί, δαῖσκα, 
εἃ. Ὅς [1.4 Βίρπο, ἴ. νἱ. Ρ. 49ς, ἄς. Τδεθε 
“Ἐ0]165" νψεσζὸ ἰδκδη ὉΥ Βεάδ ἃς ἴμε ἰουιδῃοα 
οὗ δ΄ῖ5 ἱηϊοσρσειαῦου οὗ ἴδ ς Αροζδῖγρας. 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Μὰ Β δελάεὰ 22 7ενιῤῥογιόμς. “Τῆς 
Ἰεσριταῖς πυτθοτβ " ΤΊΟΠοπΙυ5 ἴα Κας ἴο 
ὈῈ 7, 10, 12, δῃα [Ποῦ τυ] 0165,}---ὸ 
δ. δ. 70, 7οο, οἵ 7 Χ 7, ΟΓΙΟΧΊΙοΟ. ΒΥ 
[815 πηδδῃ5 οἰἴποσ 26 7,07: 15 βἰσηϊῆοα, ΟΥ 
ἴῃς πῆοὶς 15 Ἰηἰθττθα ἔτοπὶ 115 ρᾶτῖ :---ἰῆι!5 
[6 δέσῶε Ομυσομος (Εδν. 1) ἀδῃοῖς 
Ῥεπεςοη ; δηὰ ἴῃ ἴπκ6ὸ ἸὩΏΔΠΏΘΙ [ῖἢ6 
ΠΌΘΟΣ 722:,----Θ. σα. 1 ὅδ. ΧΧχΊχ. κα; Ὀδῃ. 
γῇ, το; Μαῖίῖ. χυὶ!. 22. Εοτ [06 ὨυΏθΟΓ 
Ζ:υενε, Ξ8ς ἀῦονο, Ρ. 478. 

ἴῃ ολ865 ΨψΏοῖα ζγις 15 σοῃοοσζῃθά, 
[6 “«Ἰθυϊαιϊο οὗ τῶ ἀδγϑ᾽ 5ρη18ῆε5 
ἑἄοντι ἴο [ῃ6 ν ΓῪ δηά᾽᾿ (“ 5ιρηϊδοδῖ ὑ5ηιῖς6 
ἴῃ βηει ἢ) ;--ἰῃ σέ ταορτῃ5᾽" (εν. Ἰχ. 
5) ἀεηοίς ἄνες γεαγε ;---- “ τῆ6 μου δηὰ 
ἀλγ δῃηὰ τηοηῖ δὴηὰ γεϑασ" (Εδν. ᾿χ, 15) 
ἀεποία ἴπγθα γϑᾶσα δηὰ 4 πα], ϑοπλἷς- 
Ὦπ|65 “8 ἀλγΥ" 15 ρυΐϊ (ὉΣ ἃ πυηάτοά 
ἄαγς, ἀπ ἴῃ5 ἴῃς “ 1260 ἀαγ5" (εν. ΧΙ. 
3; ΧΙ, 6) ταρίθϑθης 350 γε: .---80 
αἶξο ἴῃς “42 το ἢ5" (νεῖ. 2). “Α 
ἴπη6, Δῃηὰ {ἰπ|65, δηὰ ἢ] ἃ ἔπη " {δν. 
ΧΙ! 14) 6 ΟἰἾΠΕΙ 2} ΟΥ 350 γξδγβ ; δηὰ 
ἴῃ ἴἰκα6 ΤΩΔΠΏΘΙ μέ ἀΔΥ 15 βοιῃείπλεβ ἃ 
δυπάτεά γεᾶχϑ, 85 1 15 ὙΥΙ6ἢ σΠΟΠΟΘΙΏΙΩ; 
(86 Ομυτοῃ, “ αἴϊοσ ἴἢτθθ ἀδγβ δῃὰ ἃ 
ἢ" (εν. χὶ. 9, 11).2 

ἴῃ τπιοάδσῃ [1π|65, ΒΟ Θυοσ, ἴΠ 6 “ Υδασ- 
ΟΑΥ ΤΏΘΟτΥ " 15 ἴμδὲ τ ΒΙΟΒ [45 ραϊηςά 
ἴῃς Ὠιρῃοϑῖ ρορυϊδηίγ. 

Π, Τῆε “ Ὑεαγ- αν " τἤδοτΥ :--- 
Αἰποηρ ἴῃς ἀπε ϑιϊοη5 τε ηρ ἴο 5 γτ- 

ὈΟ]ΙΟΔΙ ὨυΣΆΡΕΙΒ, ΠΟΠΘ ΡῬΟβ568565 5:0} 
Πηροτίδηςο 85 ἴῃς αιδϑῦοηῃ οὗ ἴΠ6 “ Υ8δ7- 
ἄγ᾽" τὩδοτγ. ὙΤῊϊ5 (ΠΘΟΙΥ ἰ5 ἴμ5 ἀε- 
δηρά ὃγ Μτ. Βὲτο : [ἡ 1ῃ6 ρῥγεάιο:οη5 οὗ 
Δηε] δηὰ 81. Τόμη “ ψῃϊοὴ τεϊαΐα ἴο ἴῃ 6 
ΕΘΏΕΓΑΙ Ὠϊδίοτυ οὗ ἴπ6 μαστοῦ Ὀεΐνθθη 
ἴῃε ἔπη6 οὗ ἴῃς ῥρσορῃεῖ δηά (πε ϑεοοπά 
Αάνοηϊς. . . . 6Θδοῦ Δ} τορσεβθηῖβ ἃ 
ὨΔΌΙΓΑΙ γε, ἃ5 Ἰὼ ἴῃ Υ᾽δίοη οὗ ΕΖΘΕΚΙΕΙ, 

δ ΦἘχ Ἰεριεπιϊθ πυτηοτὶα βαηξ σεῤίηαγίμς, 
γω, αἀμοάφκαγίς. ἸΙάσδτῃ δϑὶ δαΐθπη πὰ- 

ἸΔΕΤΩΝ οἴ οὐτα τυ ρ]Ἰσαῖυτ : αἱ δεριαρίηϊᾶ να] 
δεΡ Προ  ; ν6] ἴοἱϊ65. ἰπ 55, αἱ Ξερ[ε5 ξερίεηι, 
δυΐ ἀεεῖες ἀςηϊ."-- ς., Ῥ. 61. 
᾽ “ΑἸαυλπάο οἶος ἀδηατίο πυπιεσο οοπίαπι 

ἀΐε5 ξυμ, δίσπξ ἴῃ ΑροἼαῖγρβε, ΠὨ1ε5 τὰ ῖ]ς ἀὰ- 
ςεπ βεχασίηῖα. Νδτῃ τη ]}} 165 ἀυοεπί165 Ξεχαρὶθ5 
Τξηϊεῃὶ, οεηἴατῃ νἱρίηι 56 χ τ 1}}14 αἶσα δαῃῖ, φυΐ 
διηῖ σρρ ᾿γεοςηϊ αὐϊηαυδρίηΐϊα, τηφηβ: θ0.5 {11- 
διηϊδ ἀϊεσατα .. . ““ Τεπιμυπ᾽) δυΐ ἀππὺβ ἐβῖ, 
δυΐ οοπίυτη δηηὶ ; βδίουϊ “έριδμς οἰ 1εγιῤογα εἰ 
ἀἐνείάτμετε ἐξρεβογίς, ηυοὰ εβὶ δὐξ ἴτεβ ἀπηὶ εἰ 
αἰϊπιάϊας, δαὶ 3.ο. [Ιἴογυπι ὑπὺς ἀϊ65 δ᾽᾽αυδηάο 
(εηϊαπὶ δΔηηὶ Κυπὶ : 5ἰουϊ ἀθ Ἐδοϊεβία δοτὶρίατα 
ἐβπῖ 2σε ἐγὲς αἷἐδε εἰ αὐρέαίμρ" (Εδν. χὶ. 9, 11). 

το 7ι1---οι, ΤΥ͂.Ψ 
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[ἰν. 4-6]; 4 "»πορίδ ἀδθηοίεβ 30, δπά ἃ 
ἥἔρις 2160 γελτβ."--- ἐγ Εἀνιομς οὗ 
σα γοῤάξ, Ὁ. 311.} 

Της ῥρᾶβϑαρδθ ἴῃ ἴῃ ΑΡροσδῖίγρβα ἴο 
ΨΏΙΟἢ Μτ. Βιτκ5 ΡΡ]165 [ἢ]5 (ΠΘΟΙῪ 816 
[Π6 ΤΟ] ον ηρ :--οἢ. 11, τὸ (“ ἴδῃ ἀδγϑ᾽) ; 
οἷ. Ιχ, 5, 1ὸ (“ ἄνα τηοηῖϊῇῃς ἢ); οἢ. ἰχ. 
Ι5 (“τῆς ἤουσ, δηὰ αἀδὺ, δηᾶ σῃηοηίῃ, 
δηὰ γραγ᾽); οἢ. ΧΙ. 2, 3 (“' 42 τηοηῖς," 
δηὰ ““τ2όο ἀΔγ5"); οἷ. χὶ. 9 11 
ι ἴῆγεα ἀδγβ δῃά ἃ [4]{᾿}; εἢ. χὶ! 6 
“χχόο ἀδλγ5.)}); οἷ. ΧΙἸ, 14 (4 ὕπο, 

δηῃα Ὠπγ65, δηα ἢΔ]Γ ἃ ἴτε ἢ); οἷ. ΧΙ, 
(΄ 42 τροηίῃς ἢ). {01} θῈ οὐϑεγνϑὰ (δι 
[Π15. πῖοῦ ὄχοϊυάες ἔσο ἴῃ6 ΔρΡ]1οᾶ- 
ὕοῃ οὗ {πε ““Ὑελι- ἂν " ἴΠθοτυ, οἷ. νἹ]. 
1 ( Πα] δὴ Ὠουγ᾽) ; οἢ. ΧΥν]]. 12 (“ οὔθ 
Βουτ") ; οἢ, χν!!, ὃ ( οὴς ἀδγ") ; δηά, 
οἤιοῖ οὗ 4]}, τῆς “ὙΠπουπαηά Ὑεασς "ἢ οὗ 
οἢ. χχ. [πηάἀερὰ Μτι. Βιτκ8 τεραγάβ 1ἴ 85 
ἴῃς τηοτῖ οὗ Π15 ἀσδηπίοη [Πδῖ 1 Ἔχοϊαθς5 
τὴῆ6 ΜΙΠΘηδίυπι, αρὰ τἴἢι15, ἢ6 σοηβιάοΓ5, 
ἀνοϊάς (ῃ6 οδ]εςθοη [ῃδΐ, δοοοτγάϊηρ ἴο 
(ἢς ““ Ὑδφλτ- ἀδγ " 1Ὠδϑοτὺ, ἴῃ6 ΜιηΠ]εηηϊυσα 
σου]ὰ σοπίηι ἴῸΓ 3236ο,οοο Ὑεατῖβ (ὦ ὦ.) 

ῬΡ. 313-322). . 
Τῆς οὐ͵]εοοϊίζοης ἴο [ἢ]15. ῬΠΏΓΙΡΙΘ οὗ 

ἸπτοΥρτοίδιοι ἡ οἢ αἴ οηςς οῇετ [Ποτὰ- 
Β6Ι͂νεβ, ἃ ὩΘΙΤΠΘΥ ἔδν ΠΟΥ ὈΠΙΤΡοτσίδηϊ, 
1 Νυάθεοῖα ἄγ ϑυτ 104] αἱ 4]1, γγὲ 
σδῃηοΐῖ ῬΪΑΥ ίαϑὶ δῃὰ ἴοοθβα ὙΠ [Π6ῚΓ 
Βρυταῦνα τηθδῃϊηρ: ψὰ σΔηηοΐ ΔΡΡΙΪΥ, δἱ 
ΟΥΥΓ ρῥἴδαβυτσε, ἴῃς ““Ὑδασ- δ " 1ΏΘΟΤΥ ἴο 
ΒΟΙ6 Ρῥτορἤῃείοδὶ Ὡυθεῖβ, δηᾶὰ δθ]- 
ΓΑΙ Ἔχοϊυ δ οΟἴΠΟΙΝ ;---Ἃηά γεῖ αἰτηοσβί 
411 υυυιζεῦθ ϑθαλ ἴο 5ῃΤΠηΚ ἴτοπὶ ΔΡΡΪγ- 
ἵἱπῃρ ἴῃς ἰἤδοῖγ ἴο ἴῃς ΜιΙΙΠ]οπηαμ. 
ΟὨγιδὶ μᾶ5 ἰο]ὰ υχ ἰῃδῖὶ 1ἴ τγὰ8 ἢοΐ ὄνθῇ 

1: “ἐ ΤῊς πιγϑίϊςα] Ἔχροβιτίοη οὗ (ἢ 1260 ἀᾷγε 
85 γγοδῖβ ὅὯἌδαῈβ ἢγδῖ ρα] 5 ῃοὰ δροαῦΐῖ Α. Ὁ. 1200.᾽" 

. Ἔτοτῃ ἴπ6 (πο οὗ Οϑἰδηάεγ (1544), πὰ ἴῃς 
Οεπίυπδίοτβ, 1 85 ὈδΘ σΕΠΟΓΑΪΥ τεςοϊνοα δηά 
τοϊαϊηοὰ ἴῃ ἴῃ6 Ῥτγοίεβίδηςξ Οδυσγολο5." ---Ὃ ὦ, 
Ῥ- 19. Τῆς ΑΡΡοὶϊ Ϊοδομιίπι (εὖγε. Α.Ὁ. 1100), 
“ὁ ΠΟΙ] οἴ εἰ  δπεςοὶραϊεά ἴῃς ἀδγ-γεασ (Ὠθοτῖγ."-- 
ΤἸοάά, 7.4 γοῤλεεῖες γοίαίίμρ 9. Απηελγίσ, 
Ῥ. 457. 7οδοξιί τη 5 ψοσὰς δύο : "" Αςοερῖο μαυά 
ἄμυδις ἀΐα ῥγοὸ ᾶππο, εἰ 1260 ἀΐεῦυ ῥτο ἰο θα 
Δῃηϊ5."-ἰδι Ρ. 458. 

Σ Απΐοῃ Ὠτίοβοοη, πονοόνοσ, (93 1εὐὔϊ}. ἐπ 
σαζζαηε “4420ἐ., 1717) 45 ποῖ βῃσγυης ἔγοπι [Πἰ5 
ςοποϊυβίοη. Ταϊκίηρ ἃ γέαν ἴο ὃς εαυδὶ ἴο 360 
ἄπαγε, ἂς οουπίβ ἴῃ ἴῃς ΑΡοσδῖγρβδε ἔσοσῃ ἴῃς 
δυσὶ Ογβιίδη Ῥεῃίθοοβῖ, βενθῃ ἐαᾳ δ] ρΡατοάς οἵ 
460 γοασβ, ἀοψῃ ἴο Εδν. χχ. ; δῃὰ ἣἢς τηδίκεβ 
ἴῃε ΙοΟΘ γοδῖὰ (Ὀορί πηῖπρ ἴῃ ἴῃς γεᾶσ 2605) ἴο 
Ὀς ἴῃς εἰσάμα απὰ ἰαβὶ ρεποὰ οὗ Οοάβ [ίῃρ- 
ἄοτῃ οὐ δαγίῃ,---ἰηϊ5 ΜΊΠςημῖασα Ὀεὶπρ δαυλὶ τὸ 
46ο,ΟΟΟ γεᾶσϑ :---ϑοὸ 1 ἰἰςΚα στεροσίβ, 5. 1025, 

ΠΗ 
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ἴον Δροβίΐθβ “το κῶονν ἴπε {1η165 ΟΥὉ 
τὰ φϑαβοβ ]οἢ τῆς ἘΑΙΠΕΓ μδῖἢ ρμυΐϊ 
ἴῃ Ηἰ5 οὐνῆ Ῥόονοσ ἢ ; Ὡδνεσίῃθ]εθ5 ἴῃ6 
δἀνοοσαῖθς οἱ ἴῃς ““ Ὑδαγ- αν "ἡ ΏΘΟΙΥ 
Ῥίαςα ἴῃς δχαςοῖ 1ηΐοσναὶ οὗ 1260 Ὑδδγτ85 
Ὀεῖννδοη βοὴ Ῥοϊηϊ οὗ {π|6 νΑΙΓΟΊΒΙΥ 
Δα ΔΥΌ ΓΑΙ Ἀχοα πρου, δηὰ ἴῃς ροαὶ 
οὗ Αροσαϊγριὶς φσϑαϊςο!οη, --- ὙΠ ΘΙΠΟΙ 
(δὶ ροα] Ὀ6 ἴη6 1,οτα᾽5 ϑεοοηά Αἀνρηΐ, 
ΟΥ β8οῖὴβ βιροσζαϊηαίθ ὄνθηΐ ἴῃ Ὠϑἴοτγ. 
ΕΌΓΙΠΕΙ 511}] :---Όν δια οἵ τῆς “ Ὑεατ-δυ ἢ 
1ΠΏΘΟΥΥ, ἩΙΙοῖς ῆο, αὔονο 4} οἴβοῖβ, 
566 Κ ἴο βριγιζια]ζα ἴἢ6 ΑΡοσδῖγρϑθ, ἃσα 
ὈΠΟΟ;ΒΟΙΟυΒΙΥ ἰδ ἴο ρῖνα ψῃδῖ 15 ΤΟΔΙΥ 
ἃ Ἰἰΐογαὶ Ἰητογργείδοὴ ἴο ραϑβαραβ ΨΏΙΟΝ 
ΠΟΥ Ἱπιαρὶης ἸΘῪ ΔῈ Ἔχρουηαϊηρ, 5Υ1- 
Ὀο]ΙοΑΙγ. [Ιὰ Ναῃ). χὶν. 34, δῃᾷ ΕΖεΚκ, 
ἵν. 6, ΏΘΩ 1ἴ 15 ἜΧΡΓΘΘΘΙν 881ἃ τη γέεαγς 
16 Ταρτοβϑθηϊθα ὈΥ 4}.5, ΟΥ ΠσΟΏνΘΓΙΒΕΙΪΥ, 
115 15 ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ [Πἴ6γὰ] βίδιοτηθῃΐ οὗ ἃ ἔδοῖ, 
---ἃ βῖαϊοπιθηῖϊ 85 1614] ἃ5 ΏΘΩ [6 ΥΘ Δ 
(χχν. 11) ῥγϑάϊοῖβ ὑ] Αγ [Πδὶ ἴῃ 6 οἂρ- 
ὈνῪ ἴῃ ΒΑΌΥ]Οη Ψ1}} ἰαϑῖ (ὺσ Θεν ΤΥ 
γ)έαγς. 16, (πεγοίοσθ, δῇ Θχροβιῖοσ 85- 
ΒΌΓΩΘ5 ἰῃδΐ 4 ῬτοΟρὨΘΙο4] ὧν») αἰνναΥϑ 
ΤΩΘΔΏ5 ἃ ΠαῖιΓα] γέα7, δη, σΟὨΘΟαΌΘΩΙΪΥ, 
1ῃαϊ 42 γιοπίλξ, ΟΥ̓ τ26ο 447}ς5 ταυβὶ ΤΟΡΤΟ- 
βΒοηῖ 1260 Ὡδίυσγαὶ γεῶγζξ, Ὦδ, 80 ἔδσ, 
Ρΐδοθϑ ὨΙπ56]Γ ἴῃ [Π6 σαῇκϑ οὗ ἴἢο86 0 
ἰηἴοσρσεῖ ἴῃς ΑΡοσδῖγρβα ΠΠῖ γα γ. 
ἴῃη6 δεοοηὰ Αἀνρηῖ, τλοσθοόνοσ, ὃς ἴἢ6 ροαΔ] 
Ἀχεά Ὡροῦ, οὔ σδῇ δδβϑιὶν ρεσζοαῖνα ΠΟῪ 
στϑαιγ τῃἢ6 Κπονίεαρα οὗ ἴῃ6 ρσγθοβαϊηρσ 
ΡεΠοά οἵ 126ο γεδγζβ πχυϑδὲ ᾿πίογίοσγα τ ἢ 
ἴπαὶ αἰατυάἀθ οἵ ἐχρδοίδίίου ψϊοἢ [ἢ 6 
ΟΒυτοῖῦ 5μου]α Ἔνοσ πηδιηΐδιη. ΝῸΣ οδῃ 
50Οἢ ΟὈ]δοους, ανθὴ 1 [Π6Υ 5ἰοοά δἷοῃβδ, 
Ὀ6 τοιηονθαὰ Ὀγ ἴῆς 5ἰαϊδαπιεηῖ οὗ Μι. 
Βιστκα (ζ δ, Ρ. 410) [δαὶ ἴῃ6 τηθδηϊη 

1 Τδυς Ταπῖυβ οουηΐῖς (ἢς 1260 γεδσβ ἔγοϊω 
ΓΟ κ᾽ 5 Ἐεϑυττοοίίΐου, Α.Ὁ. 24, ἴο Α.Ὁ. 1294. 

Μεάε (Ρ. ὅοο) ννουϊά σουπῖ ἴῃς 42 τηοπίἢβ οὗ 
“τῆς ΑπΕΓ τι βιϊδῃ ΑΡροβίδϑυ ᾿ ἰγοῦλ βοπια γεᾶγ 
Ὀεΐννεοῃ 365 διὰ 455. Ηδ ἱποϊπεβ ἴο ἴΠ6 γεᾶγ 
476, ν Βεη ἰῃς Ετηρετοσ Ογδίϊδη, νῆο τοπουηοεὰ 
ῖδε {ῸὉ|Ὶ ““οπίες Μαχίν:,,") Ὀερσαῃ ἴο τεῖρῃ. 

Οὐσσεβϑοηοσ ίσοσῃ Α.Ὁ. 427 ἴο Α.Ὁ. 1687, ἴῃ ἐνς 
οἵ ἴῃς ἀδοϊίης οὗ ἴ[ὰς Τυγκϑἢ Ῥόννου. 

Ασςοοτάϊηρ ἴο ΕΠ]οῖῖ, ἴῃς 2γέριανν Ἔροςἢ οὗ 
της Βεαϑῖβ 126ο ἀδγβ νψγχὰβ Γυξιϊπἰδη᾽» ἄδοτζος, 
Α.Ὁ. 520; δπὰ ἴδε γύμανν ἐπάϊησ τἴ86 ΕἼΕΠΟὮ 
ἘΚενοϊυϊίοι, Α.Ὁ. 1790ο.0ὡ. ΤῊς «αοραάανν Ὀερίη- 
Ὠἰησ νϑ ἴπ6 ἄδοσοα οὗ ῬΒοοδβ, Α. Ὁ. 6οῦ ; δηὰ 
ἴῃς «τοπάανν ἐπϑπάϊηρ ἴΒ6 γεᾶγ 1866 (νοὶ, ἰἰΐ. 
ῬΡ. 296-302, 396-410). 

ἙΔΌΣΕΓ οουηϊθ ἔγοπι Α.Ὁ. 604 ἴο Α.Ὁ. 1864 
(.ϑ.ε»γ. (αΐ., Β. 1. «ἢ. 7, Ρ-.- 132). Ἴγδο (Ρ. 79) 
ἵνεβ. ἃ ἰἰοὶ οὗ 47 Ἡτίϊεῖ 0 ρὶνα αἰηεγεηῖ 
ἴος5. 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οὗ ἔπ συτθοὶ νγὰ8 σοῃοεαϊδὰ οσ ἵπτεῖνο, 
οΓΥἮ δίϊδοῃ, οὐ ὄνθὴ εἰρῃϊθοῃ σδητυΓ65, 
ὈἘΠἔῚᾺΡΡβᾷβ [ἢ ““Ὑδατ- αν " ΤΏΘΟΙΥ τγὰ5 ἀενιβειὶ 
ΌΥ Εχροϑίϊζοῦβ ; ἔοσ, ψΏθη οΟἸοβεὶν αχᾶ- 
τηϊηβα, 115 ἴἤθοσγ μᾶς ὩῸ σχεδὶ βυρροτῖ 
ἔτοτῃ ἴῃ 6 ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ ϑοχιρίιτγο. 

ΤῊΘ ρμάβϑϑαρεβ ὙΒΙΟ. ἅτ ἀρρθοαϊεά ἴο 
ἴῃ ρτζοοῦ οὗ τῃϊ5 ἴἤδοσν, δῃὰ ψῇιοῆ δχ- 
Ῥἰδῖηῃ 15 τη, Δ1Θ6 245 [Ό]]ον :---() 
“Αἤἴογ ἴἢ6 λυ οΓ οὗ δα 42).}5 ἴῃ νὨϊοῇ 
γ6 βϑασοῃβὰα ἴῃ ἰδηᾶ, δὐδῇ (ΟΓῪ {4}, 
ΘΔΟΪ 414) ἴον ἃ γΩ17, 5.41} γε Ὀεᾶσ γοῦγ 
ἸΏ] Υ 165, Ἔνθ (ΟΣ γέαγς" (Νύμι. χὶν. 
324); (2) “1 ἴοι ὕὉροὴ (ὮΥ ]Ἰείς 5ἰάς, 
δηὰ Αγ ἴΠ6 1] οὗ {Π6 Ὠου6 οὗ Ξτδεὶ 
ὉΡΟῺ 1ἴ : δοοοσζάϊης ἴο ἴλ6 ὨυταθοΥ οἵ ἴδε 
ὅαγς τἴμαὶ ἴῇου 5041} 116 Ὡροὴ τ ἴπου 
Βα]: ὈΘΑΣ [Πεῖὶγ ἰηϊαυ!γ. ΕΣ 1 δᾶγο 
Ἰαϊὰ ἁρου ἴῃ66 ἴῃς γεσγς οὗ [ΠΕΣ ᾿ΠΊαυν, 
δοσοζαϊηρ ἴο ἴῃ6 δυο οὗ (ἢς 414}. 
300 “4)γὲε.: .. Απὰ ψῆδη ἴδοι [ιλϑῖ 
ΔΟΟΟΙΏΡ] 5 μ6α ἢ 6η}]}16 ἀραϊῃ ΟἹ 1ΩΥ πρὶ 
βιάς, δῃηὰ ἴθου 58] Ῥδασ ἴῃ 6 ̓ πΙ Ό Υ οἱ 
ἴῃς ἤουδα οὗ Τιυἀδῇ ἰοτίγ “2.5: 1 πᾶνε 
Δρροϊηϊοἃ 166 δάσο “4)») ἴοῦ ἃ γώ" 
(Εζεϊκ. ἵν. 4- 6). Το [Πε56 ρᾶϑβαᾶσεϑ ὅτ 
ἰετς δα, 45 ἴῃεὶσ ρταῃὰ σοῃηβιτηδίοη, (3) 
[6 φῬσχεὐϊοϊίοη οὗ ἴῃς ““βανθηῖν τες" ἴὴ 
Ὦδῃ. ΙΧ. 24-27 1 ψΏΙΟΩ δοοοζάϊηρς ἴο 
[ἢ6 Θ5Δ 5 ηθα ἱπιογργοϊδίοη, Ἱπάϊοαλῖδϑ 
“ς ΘΟΥΘΏΪΥ φὐέέζς οὗ γδλΥβ. ΟΥ 490 γολγϑ, 
-- δδοῇ ἀδΥ ἴου ἃ γϑασ." 

ΑΚ ἴο ἴδε ὕνο ραϑϑᾶζεβ. Νυπι. χὶν. 34, 

1 “ΕΝ δῖ ατὸ (ἢ “ττεεϊ5᾽ ̓  Ατα {ΠῸγ σεεὶς 
οἵ ἀδλγ5,--- οὐ τε ῖκβ οὗ γεᾶτσϑ, -- πᾶσ γοᾶτ οἱ 354 
ἄδγϑ,οῦ Βαδγϊοηίδῃ γεᾶγϑ οὗ 260 ἄδγ5, ---οτ "Ὁ ι]ες 
Ῥεγοάς οὗ 50 γεδγβ, ποῦ ἃγο (ΠΟῪ τ ϑῖϊο Δ] δηιὶ 
5ΥΠῚΌΟ] 4] πυτηθοτς ἢ ΟἸςο5 οὗ δοκπον)εάρεά 
Ῥίον δηὰ Δ} δἀορῖ, οἱ τὶς ροϊπῖ, ἴ;ς πιοοὶ 
ορροϑὶϊς νίοννβ8."-- χομγε ΟὨ Ὅλη. ἰχ. 24--27, 
δ 265. “1 ἰ5. ἃ χυσρίοῃ," ντῖϊες Μτ. Ὁ. 5. 
ΑΌοῦ, “Ποῖος ἴῃς ᾿ϑενυθη τγθοῖκς ̓  [οἱ 
Βδηΐεὶ ἰχ.}) ἀγα οοτηροβεά οὗ βοἷδλτ γδατβ [οὗ 36 ς 
ἀ4γ5)] οὐ οὗ Ἰυπαῦ γϑᾶσβ ; δηά 1 οἵ ἰδἢς ἰἸδίϊεσ, 
ὙΏΘΙΠΟΣ ἐαοῖ γοᾶσ σοηϊδίηβ 254 ἀδγβ οὐ 160 
ἄἀαγβ." “οί εγί. οπ απ. ἐχ., Ῥ. χῖ, Εὶ γο 
οὨ Καεν. χΙ., Βηρμίιηδη ἴαϊεβ ἰἣς 1260 ἐἷ2): 
([ῃς πιοπίθ5 “᾿ Ὀεΐηρ πεῖῖμοσ ἑεπα» πος ὅσ, 
Ὀυϊ Φργνῥίίαμ, ἐς σοπεοίβιησ οὗ 30 ἀδγς"- 
Ῥ. 287) ἴἰο ὃὉ6 1242 70] 8π γεᾶσγε, ἔσοιυ (οῦ- 
δίδῃτ πε 5 ποσοβϑίοη Α.Ὁ. 304, ἴο ΔΑ.Ὁ. 1546, ἰδε 
εαῦ ἤθη ἴῃς (ουῃςῖϊ οὗ Τγεπὶ δοβοι δ] οὐ (εἴ, 
οἷς ( οη ςἢ. ἱΐ. το). ΚΕ. ΕἸεπιησ δ]5ὸ τὸ- 

ἄυςεβ ἴῃ6 1260 ἐν (οΥ 3} γεᾶσῃ) ἴο [υ]ϊ25 
͵)εαγς (3ὰ []ἸΔῃ γεᾶτβ Ξῷ 1278 ἀᾶγς ; δηΐ, ἔδεσε: 
ίοτε 1260 ῥτορδβεοιὶςαὶ σα}.5 ΞΞ 1242 Τυἱϊδη γε. 
ες οουπίβ ἔτοτι “τη ἀεοῖος οὗ ἔΒοολς,᾽ αὐ. 
6οό, απὰ ἰπυς οὐϊαϊηβ ἔος ἰδ οἷοθα οἱ ἰδὃε 
Αροσαϊγρῖϊς 3 γελῖβ (1242 - 6ο6) ἴδε γεαν 1348 
(Ξεε Νοῖς Β οὔ οἢ. χὶ. 2). 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

Ἑζεκ, ἵν. 4-6, τ 15. ποῖ ΘΑϑΥ ἴο 566 τἢδῖ 
Βυρροῖῖ δὴ 6 ἰουμὰ ἴῃ ἴπ6πὶ ἰοσ ἴῃ6 
“ΟΥ̓ φΑΥ- Δ " ΤΠδΟῖγ. [ἢ ποθεῖ οὗ [δῖα 
ἀρ65 ἃ “ἀΔγ" σίαπά 70», ἃ “γολι"; ἴῃ 
ὈοΒ ἃ ἀΔΥ 15 ΒΙΠΊΡΙΥῪ ὦ 414}, ἀῃὰ ἃ γὙϑᾶζ 15 
α γεαγ, ἰὰ ἴῃς. Ρ]41η, { ῖὰ] βθηβα οἵ ἴῃς 
ποιί5, Τὴ “ΤΟΥ γέγ:᾽" οὗ 15:46} 5 
πο Πρ ἴῃ ἴῃς ἩΠάογηΘ55 ογα ἴἢ6 
ῬΌΠΙΞΏΠΘηϊ ΓῸΓ “(ΟΥ̓ Ἅ45)5᾽" Ὁπρε]εῖ: 
-- ζείκιοὶ, ᾿γιὴῦ Οὐ 18 5146 ἴοσ. 430 
(190 - 40) α4)}5, Ὀοτα ἴῃ 8 πδίίοηδὶ ἰηὶ- 
ΑΝ οὗ 420 γέαγ. ἩΗΟΥΝ οαὴ τ 6 
Ἰηξειτεὰ ἴτοπιλ δε οὐ ἴδθ56 ρᾶβϑᾶρθϑ 
ἰδὲ τ[ῃ6 ποτὰ “ ἀδγ " ἴῃ: Ῥτορῇςδου αὐἰυαγς 
δφηβεβ ἃ γεατ [Ι͂ἡ τῃὴ6 Ῥᾶββδᾶρε [τΌΤΩ 
Ἐχοϊιεὶ [η6 Ὑνῆο]6 ϑἰρῃιβοδηςα 1165 Ὠοῖ ἴῃ 
ἴδε ποσὰβ “ ἀδὺ" δηὰ “γεαγ," Ὀυϊ ἴῃ τς 
510 00]15 δου Ρυ ] ον ρογοιπηθὰ ; ἀπά 
ἴδ ἀτριιποΐ Ὀαπδά ἀροῇ 1ἴ, ἰῃ Ῥγοοῦ οἵ 
ἴῃς “Ὑδατ- Αγ " [ὨδΟΙΥ, “ οοηίουπαϑ ἴῃς 
σἰΐγονν ὁ αεήομ τὶ της γιείαῤλοῦς οὗ 
ῥεχλ"" ΤᾺ ἴδε ῥγενίους νεῖβε (ΕζΖεῖς. 
'Υ. 3) “ἢ ἴσο Ῥδη" (πιᾶσρ. Μαΐ 2ἐα7ὴ) 
5γτὴ ῦ011Ζ265 ἴῃ 6 τυσίΐ οὗ [6τυβαΐθῃ ; απὰ 
Βιβῆορ ΗΥΒΙΕΥ ἀριδβ ταὶ τὰ τηϊρὶΐ 
Μηἢ δαυλὶ στοᾶβθου (πὰ ὈΥ ἴῃ6 88:8 
ΔηΔΙΟΡγ) σοποϊαάς τπαὶ ἴῃ6 νογὰ Ἴγυη- 
2(αἱε βγταῦο ζα8 ἴῃ6 τυαΐ οὗ ἃ οἰ ἴῃ 
ἰκν. ἢ", ς. τ ΟΒτοη. χχίϊὶ, 29, 85 ἰΈδσ, 
ἐὐδι5ε ἃ 24.) τερσθβεῃῖβ ἃ γέα ἴῃ ΝΠ. 

χιν, 44, [δι (ἢ6 126ο ἀδγϑ5 οὗ Εδν. ΧΙ. 
3 νρδί Ὅς Ἰηϊοτρσεῖθα ἴο τῇδ 1260 
ὙεΆ5 (12., Ὁ. 723).2 

6 ἀτρυπιθηΐ ἔἴγο ἴἢ6 ““ βευθη 
Νεεκς" οὗ Τδῃϊ6] (ἸχΧ. 24--27}) ἰ5. 511} 
ἰεβ5 ςοποϊϑίνο Τῆς υϑ08] ἰταπ 5] οὩ---- 
ΒΕΥΘΠ τυφεξς," ἰηβιεδα οὗἩ [ἢς [1ἰοτα] 
ΤΕ ΘΠῚΡ “’ ΒΟΥ ΘΩ͂ σεύέης "--- 5 σοπ Γ- 
δυϊοὰ ποῖ 4 1π||6 ἴο ἴῃς τηϊδοομοθρίίοῃ 
δεῖβ, Ἐχροβιϊζοῦβ ΞΌΡΡΙΥ ἴῃ [15 ραβϑᾶζε, 
ποῖ τὐεεξς οὗ ἀΑγϑ, ΟΥ ζγ [ἢ 5, ΟΥ 7016 65, 

Δ 866 ΒίΞῃορ Ηουβῖου, γί. Μαραείηε, 8ὰ 
1811, τοὶ, τ: ᾿ “ υοίεά ὌΡΗ ὥ, Ἶ 
Μαι απ, 7.ε 7 τυενε ἀμπάνεα ἀπά τἰχὲν ἀἄαγε, 

ῖοϑ, Ὧγ. Μαϊ)]απά (ἰδ. Ὁ. 107) αἷϑο ᾳυοῖεβ 
ὙΔΡΈΏ 561] : ““ΑἸῖετ Ἰοςις, Ἐζεοῃ. ἵν. 6, βι΄πε 

Ῥτορδῖ, δ: δῃΐπὶ ἰδηϊθπι Ὀσορἤοῖα ΞΌΡΟΓ 
ἰλϊας ἀεχίσυτα εἰ 5ἰπίβίσυπι ἴοϊ αἰε8 σαρᾶτς 
)πρδεῖπσ, χαοῖ ἀῆηοβ ειβ ἀοπλι5 [5γ86}15 εἱ 
ἀσπος Ἰυάᾳ ρδοςδία ἰδοίτας ρεσίαϊεγαι. Ηἰς 
ΕἴρῸ γτὸχ αες δὰ σρημϑὲ 5ιρηβοδηάσπι 2άγείο, 
πὸ 14 ἰΙοαυασ, δάμιθεῖυσ, ποῦ φγαγραίεε: 
ξαβίδίσυς Ἰοςα5 ὈΪδπὰ 5:1}}15, ΝΌτΩ, χὶν."--- 7 2 ία 
(ΩΣ " (ΜἸαπσα ἂς 1 ΧΧ,. Ἡδρθάομι,, 

Το τερὶγ οἵ Με. Βιστκβ (2 ες. Ρ. 348) ἴδμαῖ ἰΐ 
15 τοὶ καϊὰ πὶ “"2λγέε ἀμραγεαῦ ἰτο οἱΪαῖοβ"" 
Τορτεςθηϊ “ ἑἀγεέε δ: παάγεῖ νι8}15,᾽) ἀοε5 οὶ ρρϑασ 
ΤΟΒοΪαςινο, 

4383 
Ὀυϊ οἵ γεγε,----ἶ. .,) “’ Βα νΘὩ βανεηβ [υζ 
)εαγ5]" ἘὙὍπαῖ ἴῃ6 5ίωρὶς τεπάοσιηρ, 
“ἐς ΘΟΥΘΠΓΥ σέ 6», 15 ἴῃ6 σοττοοῖ 5:ρηῖῇῆοδ- 
οι [0] ονβ ἔσοπὶ ἴΠ6 ιιϑᾶρε οὗ ϑοσιρίυτσο. 
ὙνΏςη κννὲ οὐτβεῖναϑβ ι.56 ἴ[ῃ6 ννοτὰ “ νϑοῖς," 
γα τηδϑῃ Θχοϊυβινοῖγ 4 δ κ οἵ 42}; 
δηὰ νὰ οσδ᾽ουϊαῖς τε ὉΥ τὐέέξς, τοάυο- 
Ἰης ἀᾶγβ5 ἴο ϑεῖκ8, γε ε 5 ἴο τηοῃτῇ5, ἀπά 
ΤΔΟΏΤΙ5 ἴο γεᾶτβ. ΤῊϊ5, ἤονανεσ, νγᾶ5 
ποῖ τῆς ουδίοτῃ οὗ ἴῃ6 νυηῖοτβ οἵ ὅ.Πρ- 
ἴατε. Α5 ἴῃε [6ν8 γεγο ἠοῖ ἴὴ ἴῃ6 ἢδδθὶιῖ 
οὗ οουηπηρ ἰὴ ὈΥ ννθοΐςς, (δ αἀϊὰ ποῖ 
ἜΧΡτο55 [Π6 ρεοσιοὰ οἵ σεύερ 4(4)7}5 ὉΥ͂ ΔΏΥ 
οὔθ Μοτ͵ά ; ἩΣῸΩρ 1ὰ {0}} ““βενθὴ ἀδγϑ" 
(6. 5. Νυη). Χχῖίχ. 12, σλίῥαϊά γαρεῖρι, 
Ὁ ΠΡ95ΨΦ,--- ἑπτὰ ἡμέρας), ΟΥ “8 ξόνεῆ 
(οΣ βενθῃ85) οὗ ἀδγϑβ᾽" (Ώδῃ. χ. 2, σλαδωΐηε 
)ανεῖνι, ὈΝῸΝ ὈΜΩΦ,---ἑβδομάδας ἡμερῶν, 
οὗ. ΕΖεϊ. χὶν. 21)}:-τοῦ “4 πηοῃτῇῃ οὗ 
ὅκα}, δῇ. χχῖχ. 14; “ἴἤγεε γϑδῖβ οὐ 
4α}.»," Απλοβ ἱν. 4. Τα ᾿πηροτίδηϊξ δεῖ, 
ΒονΈνοσ, ἰ5 ἰμΠαἱ [6 ψοτγὰ τἀσόμα (912) 
ὈΓΟΡΕΙ͂Υ σἰρηϊῆεθ ποῖ “4 ψεὰκ (οἵ 
ἀΔγ5)," ΟΥ “ἃ ψεὰκ (οὗ γεατΐθ)," Ὀυϊ 
ΒΙΠΟΙΥ “ὦ σενοι,"---υϑῖ ἂἃ5 ἴῃΠ6 ΕὙΘΠΟ. 
Ἰδῆρυιασε 45 ἴῃς Ῥῆτϊαβα 1.29 σοῤίαΐηε; 
δΔη(, 5111 Α7]Κ, ἃ5 ΨῈ 5αυ, ὦ ἄοξέμ. Ὑῆλο- 
{ποτ σἠὐσόμα ἀδηοίεβ “ἃ βενβὴ (οἵ ἀ4γ9)," 
ΟΥ “8 βδνβὴ (οἵ γ6415),᾿ ΟΥ “4 βδενϑὴ (οἵ 
ΒΟΙῚ6 ΟἴδοΙ ρεποὰ οἵ [{ἰπ|6),᾿ 15. ἴο ὃς 
ἀετοιτηϊηθα Ὁγ τἴῃ6 οοπΐοδχίὶ δἱοηθ :2 δὰ 

1 ΤΏχος δχοορίίοηβ ἴο (018 τὰὶϊς ἀγα ρίνθη ὉΥ͂ 
Ὦγχ. 5. ΒΕ, Μαϊιαπά (566 ἢὶς 2 7γ αἀπὰ «δεερραῖ 
Ἐπφμγίες ας το 14: Ῥνγοῤλείίς βεγίοαῖς οΥ Ζαρε 
σα» 5,. γοληὴ ---(1) Ι 1εν. χιὶ. 5, ἴῃ ἀυταΐοῃ 
οἵ ““ἴνο τυεεᾷν " (τἀεόμαϊ»ε) 15 Ὀτεβογ Ὀδὰ ; (2) 
Ιῃ ὕδη. χχίχ. 18, 20, [δοοῦ βεσνεβ Γᾶραπ “βού θῃ 
γελιβ᾽" (τἀεόα τἀαρρη); δηὰ ἴῃ νου. 27 νγὰ τοδὰ 
“Ἐ8ΠῚΠ1] Πεὺ τοξεξ᾽" (τ-λαόμα εοἱλ,---τὰ ἕβδομα 
ταὐτηΞ), ὙἘΜΙΟὮ σοτητηοπίδίοσβ υϑι4}}Ὺ ἴακα ἴο Ὀς 
“4 νυεαὶς οὗ ἐὧαγε"-- “τὴς βενθὴ ἀδγϑβ. οὗ ἴδῃς 
[πιᾶστῖὰρ 6} ἔεαϑὲ ᾽ (Ἰυάρες. χὶν. 12): 50 ἴδαΐ 
]Ϊοοῦ τραστῖεά 1,.ϑ.ἢ δπὰ Ἐδοβεὶ νυ πὰ εἰρῃϊ 
ἄδγβ, Ϊοβορῆυβ, μονγενεσ, υπἀοτβιοοά ἴΠδϊ Ἰδοοῦ 
δοινοα ξανθὴ γωνγ: (ἄλλης ἑπταοτία---- 4 4.1. 10, 
") ἴον Βδοδεὶ αἷϑο; (3) “"“Ἴῆς ἰδαβξὶ οὗἁ τυεεξς 
(λα “λαόμοίλ), ΟΥ̓́Ϊελοῖὶ οὗ (86 ““ἢτβὶ ἤπιἰϊ5 οὗ 
ψ δαὶ παγνοϑι᾽ (Εχ. χχὶ. 16 ; χχχὶν. 22: ΝΠ. 
Χχυ !. 26; Ὠεαῖ. χνὶ. 9, 10, 16; 76Γ. ν. 24), 85 
ἴδς ἐεαςὶ οἵ Ῥοῃίοοοκὶ ὑγγὰ98 αδἷϑὸ οδ᾽᾽εὰ (1,ον. 
ΧΧΙΪ. 16-21),--σαβ ἤχοὰ ΌὈΥ σουπίϊηρ βενοπ 
«ὑεόξς (493 ΜῈ Του) τοὶ ἃ ρσίνοῃ {ἰπὶ6 : δ6α 
ΤΟΙ ᾿. 1, ἢ ἐστιν ἁγία ἑβδομάδων. 

3 «.Ἡοἤηδπῃ απὰ ΚΙ] Ἰοίοιἢ "ἢ νυγϊος Κ αἱ] (οη 
ΤΏ δῃ. ἰχ. 24), “γε πῃ (ἢ τ σῃϊ ἤδη ΠΟῪ σεσγδτὶς 
ἴῃαι «ἀαῤμένε ἄοοθβ. ποῖ ΠδΟΟβΘΑΓΪΥ Τηδ δ] γέ27- 
“ὑεέξ:, Ὀπὶ 8η ἱπίε ΕἸ ΟΏ Δ ΠΥ ̓ ηἀοἤπηϊῖα ἀσεὶσιδίίοη 
οὗ ἃ ρΡεγίοά οἵ ἔἴπ|6 τηδαϑιγοὰ ὈΥ ἴπ6 Ὠυπο θοῦ 
σουεη, ΤΏοα οΠσομοϊορίολὶ ἀυγαιίου πιυϑὶ Ὀ6 ἀ6- 
τοστϊπθὰ οἱ οἴμετ στουηάβ.᾽" ὅ8ὲες αἷβο Ὦγσ. Μ. 
ϑιυλτιβ Οὐρερι. οὔε (6 “4420ε., νο]. 1ἷ, Ὁ. 462. 

ἨῊΗ 2 
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1Π15 υϑᾶρα 19 ΤΟ] ονεὰ ὉΥ [ἴῃς ΜΙἼϑηϊο 
Ὑτιῖοτϑ. ἢ 

Ιὰ Ὅδῃ. ἰχ. 24 ἴμ6 οοῃίοχίὶ δθοσῃβ8 ἴο 
Ῥοϊηϊ ἴο ἴπμ6 ᾿πἰοσργείδιοῃ οὗ “ βενθην 
Βανεις᾽" (:λαδιῖνε σἀϊδίρη), νὶΖ. “" βανυθῃῖ 
Β6νθ 8 (οὗ γεδιϑ)." 3 [Ι͂ νϑῖ. 2 4016] 
αυοῖες ΤΘγει ἢ 5 ὑσεαϊοοῃ οὗ ἴμ6 δο- 
ΠΟΙ ἰϑτηθηΐ οὗ “ βενεηῖν γέαγς [ςἀέδένε 
«λαμαλ] ἴὰ ἴῃ ἀδβοϊδιίοηϑ οὗ ΓΘ 5α] 6 τ." 
ΤῊΙ5 ρεποά ΤΔ4Π16] ἱπίθηβιΗ.65 ὈΥ ται] - 
Ῥἰγιὴρ σενεν ὉΥ σεύόι ἴῃ νΕΙ. 24. Ηδ 
Ιδανθβ ἴῃ6 πηδαϑυσα οὗ της ἱπάδβηϊϊ ; 
Ὀυϊ Ὠ15 ῥσενίοιβ τϑίδσεμος ἴο [εγθῃ} Δῃ 
5665 ἴο ἱπάϊοαίας ἴπᾶαὶ ““βενθὴβ (οὗ 
7) 4αγ75)," λοΐ ““νγνεεκϑ (οἵ 242}5),᾿ τὲ ἴο Ὀ6ε 
υηαἀογρίοοά [Ὠγουρῃουϊ [ἢ 6 ΘΔΌΓΟ ράβϑᾶρθ, 
νν. 24--275. Οη [ῖἢς οἴμεσ πδῃά, ψῇθῃ 
Δ η]6] ἄοος ποῖ ἰδανα τῆς τηθᾶϑυσα οὗ 
της ἱπάδβηϊῖς, Ὀαϊ τηἰδηας ἴο ΟΧΡΙΘ55 ἃ 
Ζυέεῖξ ἴῃ ΟἿΓ 56η86 οὗ [ῃΠ6 νοτχά, ἢ6 Ὑτ165 
ἴῃ [11]. “4 βενθὴ οὗ ἀδυς,"---ϑβεὲ ἴδῃ. χ. 
2, 3, “τες βαενθὴβ οὗ ἀαγςξ" (:ἀείοςλαἦ 
σπαῤμένε γαριΐη) οὗ, Ἡνεογηϊοὶς ἐπ ἐρε.3 
Ου [6 χοίθγθησα ἴῃ Ὦδῃ. ἰχ. 2 ἴο [61γ6- 
ΤΩΪΔὮ, σοήρασα ἴῃς ται ΚΑ Ὁ ]6 Ῥᾶϑθᾶρθ, 
2 (ἤτοῃ. χχχνυῖ. 21." 

τῚ5 ἴο Ὀ6 ποϊδα [Παϊ ψΏΘΏ ΟἿΘ 5ρᾶς6 
οὗ ἴθ ἰῃ ϑδοιρίυσα ἰγριῆθ5 δηοίῃεσ 
5ρᾶς6 οὗ της, Ὀοϊῃ 5ρᾶςδβ οὗ της ἃτὸ 
6418] :--α. ρ. “ Τῆς ἴῆγος ἀδγϑ δηά ἴἢγες 
ὨΙΡΏ 5" ἴῃ Το, Δ ἱ. 17, δῃὰ “1τὴ6 [ἢγθα 
ἄδγϑ απὰ ἴἤτεθ πἱρῃ δ" οἵ ἴ[ῃ6 δῃϊοιῃῦ- 
τηθηΐ οὗ (μηςῖ,-,Μαδζς, χ. 4.οθ. ὙΠδη 
ἴῃ6 οχαοῖ της αἰβοιβ, 1 15 βἰδίεα εχ- 
ῬΓΘΒΘΙν 85 ἴῃ [6 οδβθ6 οὗ ἴῃε “4.5 ἴῃ 
Νύμ). χὶν. 24; ΕζΖεϊκ. ἵν. 4:-0. 

Αραΐῃ, ἤθη 6 ἃῖὸ ἴοἹὰ Ὁγ Μσ. Εδθοὺ 
(δίς φεγέ, ορ.2Ζ)αη. ἸΧ. : 566 ποῖδ ᾿, ἢ. 482) 
παῖ (ῃ6 126ο 4475, ἴῃ 42 νιομΖδ, ἀπιὰ (ἢ 6 
4ἀ δέριος “τηυβδί αἰἰκε ΡῈ δαυϊναϊδηΐ ἴο 

1 ϑ6ς6 Ὦτ, Μαϊίδηα, ὦ δ; δῃάα (Πδ γείθγεησος 
ἷπ τ. Α, Μ΄ δυ] 5 ΓοΡΙγ ἴο ἴῃς “2 7ογπίηξ 
Ῥιλ." 

3 Οκ Ὦδῃ. ἴχ. 27, ἰσθηδβοὺς ντῖΐος : “" Πίπ}]- 
ἄϊυτῃ Βεράοτηδα!β 2γες σμμΐ σρπὲ εἰ νιφρ:6: σέχ.᾽" 
-- 2227. ν. 25, Ὁ. 323. 

8 Οτοίϊυβ οοτηπηεηῖς ἴυ5 Οὐ Ὥδη. ἰχ. 24: 
“δ, ήμασώμα ἰεῤάονιασε:.} Απηόσυι. [ἴα 
Θηΐπὶ τη08 οσαῖ ἰοαυθηαϊ, οἵ τηδποὶ ἀριὰ ΤἢΔ]- 
τηυάΐοοβ. [ἀεο ὉὉ]1 ἀδ ἀΐογυτα μεράἀοπιδάς ἀρίίυτ, 
βοῖοὶ δά)ιοὶ οἷἰσγωρε Ἰοϊηθη, Ἐζεῖὶς. χὶν. 21; 
ἰπίτα ὕδῃ. χ. 2, 3, ἰῃη Ἡδρτοο." 

4 (( ἴκν. χχυὶϊ. 34, 35. [τ 5δου]ὰ Ρὲ ποίοά 
{παῖ “ὁ “«αὐῤαίλ οἵ γελιθ᾽" ΜΔ5 ἃ ἰερὰ] ρῆγαβε : 
8566 ἴκν. χχν. 4, 8, “"ϑδένεῃ βδραι;Ὡβ οὗ γεοσς᾽" 
(-ἀεδα «ἀαῤῥείλοίά “λαμῆρ), ΟΥ Δ“ ϑονθη (ἰηιος 
δανεῃ γοϑιβ," ῖ6 δῇιεῖδ γεοῶσ ὑεὶῃσ “8 
ΤΌΣ]ες." 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ. 

1260 γεα7:,7 ἯΘ Α΄ 450 ἴὸ ὮΘΑΣ ἴῃ τϊπὰ 
τῃδϊ ἃ γέα7, 15 [ΔἸΚΘἢ ἴο 5: ἘΠ ΝΟ αἰβοτεηὶ 
Ῥοποάς οὗ ἔμπηθ. ὙΏΘΩ νυιίοτβ οἵ ἰλὶς 
οἶαβς ἴῆυ8 5ρεακ οὗ “γέαγς οὗ γεᾶγε:," 
ΤΟΥ στρα ]ϊγ “τῆσδ “γεαχϑ᾽ (ςοηῃβιϑίηνς 
οἵ 36ο τηγϑβίϊς] ἀδγ5) “οἱἁ γεᾶτβ᾽ (οθῃ 
βιϑηρ οὗ 36 ς πδῖυγαὶ ἀδυ5)."---ϑ. Ἀ, 
Μαιδηὰ, ϑδωυπαά ριφιῖνν, Ὁ. 83. ὅ8ὲε 
Μτ. ΕἸΠου 8 οδου]δοῃ τσοίοειτεὰ τὸ οὰ 
(ἢ. χὶ. οἷ 
Τῇ ιρυτθηΐβ οἵ ἴποϑα ᾿ΠῸ Ὁρμοϊά 

[ῃ6 ““Ὑδαγι αν" ΘΟ, ἴῃ ΔΆΒΕΙ ἴῸ 
Ὦσ. 5, ἘἙ, Μαιίδαηα πὰ τπς6 οἵδε 
ΤΙ 6΄5 ΏΟ δάορὶ (Π6 “ Ευϊυποῖ " 5γϑίδῃι 
οἵ ᾿ἰπἰοσργοϊδοῃ, οὐ ΏΟ ἴδϊζε ἴῃ ἢυῃν- 
Ὀεῖβ οὗ δοπρίισα 1 {ΠΕῚΓ Ὅδτε, [Πογὰ] 
56η56,2 ἀο ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο Δηγίῃιπρ ΒΟ 
Ὧδ5 Ὀ6ΘῺ βἰδιθα ἤδγα. 

111. “Α Τίιπιε, δηά ΤΊηηδ5, δηὰ μα]! ἃ 
Τίιπλε" (εν. χιι. 14) :-- 

ΤῊϊ5. ϑγταθο] 1ςο4] ρεσιοὰ 15 Ὀοιτονοὰ 
ἔἴτοσω δῇ. ΥἹἱ}. 25 3 (' {ἰπ6 δηὰ {{π|68 
δηὰ ἴῃς αἰνϊάϊηρ οὗ σης ἢ), δπὰ ἴ)λῃ. 
ΧΙ, 7 (ἃ ὕμπηθ, Πμγ65, Δηἀ δὴ 841). 1ἴὰ 
[6 ἰΌΏΟΥ ρῥἷαςα, ῬΏΙΟὮ οσουϊα ἴῃ ἴδε 
Ομαϊάεδε ροχίίοῃ οὗ Τδη16], (ἢ Ομδ]άος 
νοτὰ ἑδαπ (1) 15 υδεα ; ἴῃ τὴς ἰδίζει, 
ΜΉΘ οσουχβ ἰὴ [ἃς Ηῦτον ροτχίοη, ἴδε 
σοηου ΗΘΌΣΟΝ τνοστὰ γποσα (0): 
δηὰ ἴῃ ὈοΙὴ ρἴδοεβ ἴῃς 1,Χ Χ. δ85 καιρός, 
85 ἴῃ Εδν. χὶὶ. 14. ΤΏΘβθ6 “ [ἢτος δηὰ ἃ 
41 “ἐγιξς" ατα ἴῃς Παὶ]ῦ οἵ ἴῃς “"ϑένεῃ 
πἔριες " οἵ Ὅλη. ἱν. τό (ΧΧ. νεσ. 20)" 

1 566, ἴοο, ἐς ὥε., ἘΠ οῖι 5 ὀχρίαπδίίου οἱ 
οἷ, ἰχ. 15 (“τὰς Βουτ, ἀαπὰ ἀδγ, απὰ τρορίδ, δινὶ 
γεατ "). Κορετὲ ΕἸδιίηρ, ἤονγανεσ, μᾶ5 ποἰεά 
τεϊς : “Ἴὴ ογάεσ," μΒὸ οὔβογνος “"ἴο υπάειςίαπά 
ἴῃς Ῥχορβείιςαὶ γεᾶτβ δι ρηϊ,᾽" τς πιυσὶ τοάπος 
δαὶ ἴο [υ]ᾶῃ γεᾶτβ ; διὰ ἴῃς ᾿ς τρλκοβ 
ἴῃς 21} Ῥτιορδεῖῖοδὶ γϑᾶγβ ξ 1278 [υ]ϊδῃ γεᾶϊ; 
δρεακίηρ ““σγέ γοΐμρεαῖο :"---δοα δῦους, Ρ. 482, 
ποῖς ἢ, Δηὰ Νοῖς Β ου οἷ. χὶ, 2. 

Ξ Ἐπ:. Με. ΕἙαναγὰ Ιτγνὶπρ τεοϊκοηςὰ ἴδς 1260 
ἀδγβ ἥτοτι ἴδῃ. 14, 1822, ἴο 10]γ 14, 1815. Δ: 
ἃ ““Ῥτοΐοσγιςι," Μσ. Ε. Ὁ. Μαυτίος υπάήοτειοοί 
τῆς 42 τροπῆς [ἰΐθγα!γ: ““ὌΝε σΘοπιπιοιὶῦ 
τεῦκοη ἃ ρετοα οἵ σόσε γεν γεαν: Ὀεΐνοες ἰδὲ 
ςοσησηθποοπδης οὗ ἴῃς Ἰενεῖϑι. σε θς]] Ποῦ, . . . 
πὰ [ἂς ἰοτταϊπδίίοα οὗ ἴπε ννὰσ ὉΥ Τιίαβ."-- 
Δ ιεείμγέ: οπ 144 420ε., Ὁ. 1900. 

5. Οὗ, θη. νἱΐ, 1.2, “"ἴου ἃ ββάβοη δηά δ ." 
--α Ρἄγαβε ψὩϊοὮ ἰΐ 15 ταῖδεγ ἴοο ρτεᾶὶ ᾿ἰτεγα σαι 
ἴο ἰάδμτγ ἢ “τῆς ἄγε αηὰ 5εδϑοῖς ̓" οἵ [λ2. 
11. 21,---8ες ἴῃς ποῖς ου Ὦδη. νἱϊ. 12. ᾿ 

4 ἼΤΒε Ομαϊὰες ποσγὰ ἐζάσρ, ἰουπὰ ΟὨΪΥ ΙΔ 
Ῥδηϊεῖ, 18 υϑεὰ οσ ἔνεξ εἰἴμος ἐμωσβημεῖν (εἰ. 
ἴδῃ. ἷϊ. ὃ, 11}. 5, ἃς.), οΥ ἴο Ἔχρτόϑβ ἃ 

Ἰοά οὗ {ἰπι6, ἂς ἰπ Πλη. ἰν. 16 (Ηεῦ. ἱν. 13), 
““αῃὰ ]εἴ δενεῃ ἥέγτές οὔες ᾿ϊπι᾽ (εδιύσά 
ἐδααρεῖν, ἑπτὰ καιροί, Δα 50 ἱπ νυ. 23, 25, 32}. 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊ ΠΙΔΙΟΥΠΥ͂ οὗ ἴῃς οἷ ἀατῖ 45 ΝΕ ]] ἃ5 οὗ 
τῆς τῦοσο γασθηϊ ἸΠΟΓΡσοίοσϑ [Δ Κα ἃ “ 2767 
ἴο τερτεβεηΐ ἃ γε» : τῆς τοχίὶ 1156], Πονν- 
ἐγετ, ἀοεβ ποῖ χ ΔῊ ρεποά--- ὙεδΓ5, 
Ἰηοπῃ 5, 66 Κ5, ἄγ. ὙὍὴο [ονγ5, ἴῃ ἴῃς 
ἅσε οἱ Τυβδίίη Ματσίγσυ,; σοοποι θεὰ “ὦ 
ὥριδ" Ἰὼ ὉΔΏ16] ἴο ταρσζεβϑθηΐ ὦ ὡλ Μ7}. 
ΘΟΔ σοῦ (Α.0. 1540) [45 ΤΟ] ονγεά τΠΘτὰ ; 
Δηᾶ δϑϑυτηθς πὶ ϑΘΟΙΡΤΟ ΤᾶΚ65 ὦ 
ἡ σις ἴο 5. “ ἄπημῆε ΤΙ ΡΜ: δΖΩΜ- 
ἰαγῶμ:" δηὰ Ἦἢδ τρᾶκος 1π6 41 ζἔγιες 
ἴῃς ρεποά ψῆϊοῇ οἰαροθα δεΐνθοη ἴῃ 6 
ἤΞὲ οἵ ἴῃ6 ΑἸΌΙξεη565 δηὰ ἴῃς Ἀείοττηα- 
ὕοῃ, “,ὡὦ7 μπὶ ζϑηβς οἱ 707 ἐπ ἢ στ ἑμγε 
εἰρεβε ἐσιΐ απὸ "8 (αυοϊεά ὃὮγ 5. Ἐ. 
Μαιιδηὰ, σευ Ἐπφυΐγγ, Ρ. 34, ἴτοτϊω 
“δωαδρεγαμα,  γίρια," Ρ. 39). “ΤὨδ 5ὺρ- 
Ῥοβιῦοη," ποῖε5 ΚΕΙΪ (ου δῃ. νἱῖ. 25), 
“ἴῆλῖ ἴῃ Πδη, ἵν. τό ἰπ6 “βανεὴ “ἕγιξς᾽ 
ΤΟρΓοθοΣ “βδύθῇ γέ γ 5, ὩΘΙΓΠΘΙ 15, ΠΟΥ 
ἢ θ6 ῥσονεᾶ. Αϑ τορατὰβ ἴῃς ἤ γι 
Δηά τἔρες ἴἸὰ Π Δ}. Χὶὶ, 7, δηα ἴῃ6 ρεποάβ 
ὩΔΙηΘα ἴῃ Εδν. ΧΙϊ. 14, 1ζ 185 ΥΘΙῪ 40.65- 
ΠοηΔΌΪς ὙΠ οῖΠοσ ἴῃ6 τσωΐξς δηὰ ἴῃ αΖ)5 
Τερτοϑθηῖ ἴὴ6 ΟΥΙΠΔΙΎ 6 Ὸῖ5 οὗ [ἢ6 
7γεαγ, διὰ ἀδγϑ5 οἵ ἴῃς τυεεξ, ἀλὰ ΒΘ ΙΠΟΓ 
ἴμεθε ρεοτοας οὗ ἰἰπῆ6 ἃ ἴο Ὀ6 [Δ Κεῃ 
Οὗὐσομοϊορις δ] γ." ΑἹ 411] ἐνθηῖβ, ρσορδῦ]8 
᾿ἰβουρῇ 11 ΤΩΔΥ δα ἰμαὶ ἴΠ6 ἴἢσδα δηά ἃ 
ΠΑ} ἥἔσιος ἘΥΡΙΗΥ ἰῆτεα δηὰ ἃ ἢ] γέαγς, 
ἴῆϊς τεϑϊε οαπποῖ Ὀ6 το] ὉΡΟΩ 85 α 
αγίαιμἐν ὉΥ ἴῃ6 Ιῃἰογρσγεῖοσ οὗ ΡσορἤθοΥ. 

ΙΝ. Βεηρεὶ 5 οῃτομοϊοριοδὶ ϑγϑίθπχἕ 
δἴοτάβ δὴ 115 τα! οὗ ἴῃ6 ΔΙΌ ΓΑΣΥ 
τηοίῃοάς δοοοσζάϊηρ ἴο ὨΙΟὮ σοτωγηθηῖα- 
ἴοῖβ ἢᾶνς ἀφαὶϊξ τὰ [ἴῃς Αροοσαϊγρᾷς 
ὨΌΠΙΌΟΙΞΝ :-- 

Βεοηρεὶ ἢγϑί ἀϑϑυτηθϑ ἴῃδὶ “ [6 ὨυΤΩΌΘΙ 
(666) οὗἩ τς Βεαϑι," Εν. χὶδὶ. 18, ἀθηο- 
τηϊηλίος γεαγ5.δ ὙΤΠΕ56, ίογ 666 ἰ5 “τὰς 

ΣῈ δ. 58ὲ Απρπϑεϊπε ττίϊεβ : “ Τεραβ ααΐρρό, 
εἴ ἰεπηροτγα, οἱ ἀϊπιάϊυτ ἰοπιρογῖς, ἀηπαπι ἀπυτη 
ὅ85ς, εἴ ἀυοκ, εἴ ἀϊπγἀϊ.π|.᾽"--- 226 Οἷν. Δεῖ, χχ. 23. 

ὁ Ἰπβίῃ Ξαὰγς ἴο Ὑσυρδο :--ἦμεϊῖς ἀγνοοῦντες 
ὉΡ χρόνον διακατέχειν μέλλει, ἄλλο ἡγεῖσθε. 

τὸν γὰρ καιρὸν ἑκατὸν ἔτη ἐξηγεῖσθε λέγεσθαι.--- 
δαὶ, ς, 22. 

δ Οἱ τδϊς ψιΐηρα οὔβετνεβ : “ ΜΆρτο ἴδσλθῃ 
ἹΒΟΙΟΆΓΕΙ, ἴοςα δαβοσρία 6856, αυδ ϑοδΙροΣ 
Τεδρίχοσῖῖ, υδἱ ππος ἰὴ  εγρο Ἀεὶ ρτὸ «ὅσονία- 
γίδιες ξαχτηὶ ἀἰχὶϊ.""--Ρ. 

ὁ δεὲ δἰ9 Φγζᾶνές Οὔέιδαγμηρ, ΣΦ ρῖ, 8 3.5-- 
52; Βατῖκ᾽5 ενιοίγ ο᾽ 14ὸ Ζῖζ, ὥϑε. οὗ" 2. Α. 
δεαρεῖ, ἘπρῚ. ἰταῃϑ]., Ἰ,οπάοη, 1837. 

" Ὅπε οἵ Ἡϊς γοᾶϑθοῃϑβ ἰ5 [μαϊ [8 μιρδρ' ἴοττα οὗ 
ἴδε Ἰππποσαὶ ἰπ “186 δεοῖ Οτοεῖς οοἀϊςες᾽» (Ρ, 
Απάγ,, δηὰ βοηὶς οὐχεῖνες σεϑὰ ἑξακόσια, ---566 
ἰὰς Ἰϊξὶ οὗ τελάϊηρε ρτεᾶχεά τὸ οἷν. χἰϊ!.), ἀπά ἰϊβ 
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ὨΜΓΩΌΘΣ οὗ ἃ ἴὩΔη," ΔῈ σΟΠΏΏΟΏ ΥὙ6ΔΓ5 ; 
Δηα τη15 υοΥ οὗ γεαγς Ὧδ Ιἀδπίἢ65 
ὙΠ τἢ6 42 γπομέάς οὗ ἴ[ῃΠ6 Βεαϑβῖ, Εδν. 
ΧΙ. κι. Αὐσσοχαϊηρὶ]ν σης δγοῤλείίε γ»ιομἦ 
ΞξΞ 155 σΟΙΏΠΊΟΏ γϑδῖβ ; δηά ὁης φγοῤλεῆε 
ἀαγ -Ξ- (μξΑ1]}γ)} μαῖα πδίιγαὶ γεν. Αρϑὶῃ 
ἢ σοϊηρασζος 666 νι (πε τοοο γϑδῖβ οὗ 
ον. χχ, : δηά ἱηΐοτα ἴῃ6 Ῥσοροσίοῃ 
2.12: τ οοοῦϑῇὲ γεαῖς : ὁδόξβ  ᾷ γε6δ158. 
ΤΠ6 ὠπζζ ἴῃ δας οὗ 656 ἀθῃοση 0.5 
(ΟΥ 11) 6 ΔΙΠΠΟΙ ἀϑθυπηθα ἴο Ὀς “ἃ 
ΠΑ] ἄτας " (Κεν. χὶϊ. 14); δηά, [πεγείοσο, 
“ἐᾳ {νι (καιρός) Ξ- 222 ΠΟΙΏΙΩΟΏ Υ6Δ75 ; 
ΔηΔ “4 ἀπης, Ὀπι68, δηὰ δα] ἃ {ἰπ|6" 
τ 7γη γοᾶτβ. “4Α 5ῃοτγί πιο" (ον. 
ΧΙ. 12---ὀλίγος καιρός) -- 8888 γοατς.23 
Α Οβτομῦυβ (χρόνος) ἢδ6 τηδῖςς8 ἴο ὈῈ ἄνα 
ἤἔριδς τ ταὐτὰ γοδῖβ  δη 4 ΝοΟυ-(Ὦ͵ΤΟῊι8 
(χρόνος οὐκέτι, Ἐδν. χ, 6) ἃ ρΡεΓοα ρτθαΐοσ 
[Δ οοοῦ, δῃᾷ 655 ἴῇδῃ ΣΥἹτᾺ γοδσβ. 
Αη ΖΕ ου (5ε6 Βδν. χὶν. 6, δὴ εἰγγια 
Οοβρε}" --- εὐαγγέλιον αἰώνιον) -- ἴγο 
ΟὨΒτοηὶ, τ. 22228 γ6δῖβ : δῃά 50 οῃ. 

ΤΑΛΞΟΌΪΙ 6 ἕοττω ἴῃ ἴῃς Μυϊγαίς (τἐχερη ἢ ἀϊτοςῖ 
Ὡς ἴο ἴῃς ποσὰ γεα»; (ἔτη, οὐ σηρῆὴ 85 ἴδε πουῃ 
ἴο ΡῈ υπμάετΞίοοά Ὀείοτε 666. 

Βεηρεῖ (5. 467) 5γ8 ἴδαῖ ἴοσ βοῆς Ἵδηζυγίὶ 68 
Ῥείοτς ἰῃς Ἐείοττηδίίοη ἴῃ 6 πιθοῦ 666 νγὰ5 
ἰαϊκοη ἴο Σεργοβθηῖ 50 ΣΏΔΩΥ͂ Μ427. :--ἰη ΓΟ οηῖ, χν. 
ΌΥ Απίοπίυβ οἱ ΕἸοτοηοα ;---ἰη (εηϊ. χὶν. ὉΥ͂ 
ΝΊοοΙας ἂς {πγτὰ ;---ἰὰ Οςμῖ. χιϊ!. (Α.Ὁ. 1250) ὉΥ͂ 
Ῥορςε [πηοςορῆϊ 111. (α. Βαγοη.) ψο ςοουπίεά 
ἀτὲ τὰς τίβς οὗ Μοδβαδιηπιςὰ 666 γεδτβ πὰ] Α.Ὁ. 
1288. 

1 Βοηρεῖ αἷἶϑο τιῦῖθβ [ῃ6 42 σῃοηί5, δπὰ (᾿ς 
12:6δο ἀδγε οὗ Επδν. χὶ 2, 3, ἴο Ὀς εσηξηεοὲ 
τοοηῖηβ, δηὰ εὐηεηεϑνε ἀδλγβ. ἴπ οὗ, χὶ. 9, ἴδ 
4ὲ ἀδγ5 δὰ ᾿ἰκεννβε σοι ΠΟ ἀδγς ; δηὰ 90, 
ἴοο, ἰῃ οἰ, ἰ,. 1Ιο, ἴπεὸὶ “ἴδῃ ἀδγε᾽᾽ ἅτε ποῖ 
τ ΡιορΒοιςαὶ ἤῬυϊ πμαζεγαΐί ἀδγϑ. 

ΦὍΤΠε αἰ ΠσΠ Ὑ τμᾶὶ “ἃ 5μοζὶ {ἰτλε ̓  (οἷ. 
χὶϊ, 12) 5βου]ά ἀεποῖς (ῃς ἰοπβ βρᾶςς οἵ 8883 
Υεατβ, ἶβ ἐχρίαἰποὰ ὈΥ Ἴοποιἀοτίηρ ἵπᾶῖ οὔγ 
οοιιρυϊδιίου 15 ΌΥ α] -ἰὐτλοβ (νἷζΖ. 111})ὲ ΝΟ 
ἴῃς δηοϊδηϊς υϑοὰ ἴο ΣΕΟΚΟΣ ΠΟ [655 [ἤδη “έζαρε ἴὸ 
ἴδε οοιηροὔοῃ οὗ ἃ ἥγις (καιρός) ; Ἰδηοα ἔουγ 
{ἰπ|ε5 (οὐ 222 Χ 4) πλὶρϊ ΘΑ 9} Ὀς ἀοηοπτηδαῖεα 
44 5ῃοτσῖ (ἴτης,᾽ ὀλίγος καιρός.᾽"---Ξεἐς. Βυτ, ὦ, ἐς., 

. 2091. 
“ Εν. ἃ ῬΓΡΡ ἘΠΟΣ λομ» τῷ. ὃ σοσυσηοι Ἃ4Υ8 ; 
ἃ 64» ΞΞ ὨΔ1Ϊ ἃ σομπιοῦ Υ6ᾺΓ -ἰ- 14 ἀἄδγϑ (με δγ]γ) 
ΞΞ 1906 οσομβσθοη ἀδΥϑ; ἃ ρ»ιονιἐλ Ξῷ 1 ἷξ γεδῖβ Ξξ 
165 γελῖβ - 218 ἀδγβ οὐ 5797} ἀἄδγξ; ἃ γέ -Ξ 
196 σοπηπῆοη ΥδῶΓβ -- 117 αἀδγα -- 12 Βουτγβ, 
Δοοοσγάϊηρ!ν ἢς τηλίκος ἴῃς ἥυἐ »"οκῇς. οὗ Εσδν. ἰχ. 
ς ΞΞ- γ0ὶ σοΙΏΣΩΟΩ γδδτῖβ ; ἰἢς ““ ἁσμν, δηὰ σα}, δηὰ 
τιον, πὰ γεαν "ἢ οἵ ςἢ. Χ. 15. ΞΞ (8 -Ε 1906) ἀδγ5 

(15 γεδλῖβ -ἰ 218 ἀν Ἔ (196 γεῶῖβ 117 
ἀΑγ5) ΞΞ 211 Ὑὑδδῖβ ᾧ 629 οἷδυβ τῷ 212 Ὑθᾶγϑξ. 
Τῆς 1260 ἀδγ5 οὗὨ οἷ. χὶϊ!. 5 ἢς ἴλκὸ8 ἰο ὃς 165ς 
(δη ἴῃς 322} {ἰπ|65 οἱ δεν. χίϊ. 14, δα οοποίἄοτς 
ἴδ πὶ ΞξΞ 677 γεοατθ, (ΤΠ σΟΙΏΤΏΟΏ Υοᾶσ Βεηρεὶ 
τοοἷὶς ἴο Ὀς, 365 ἄαγΞ, 5ἷν.,) 49τω., 125.). 
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ΤὨς ροϊπηί οὗ τηθ ἩΠΊΟῆ Ὧδ5 ἀσίεοσ- 
ταϊπ δα 41} ἢ15 σδ] οι ]δίοηβ, ΒΘηρΕὶ αυτινεά 
Δί 85 (Ο]]ονϑ :-- δ ἀυγαίίοη οὗ ἴῃς νοσ]ὰ 
ἔγοτῃ ἴῃς Οτεαίίοη ἴο ἴῃ 1,4ϑὲ ΤΠ παρτηθηϊ 
ἢδ Δϑϑυτηθς ἴο Ὀ6 σέῦδε (ΏΓΤΟΗΙ, οὐ 7777 7 
γδδατβ. Τῆς ΠΙοηγϑΔη οτὰ Ὀδρίη5 ἔτ τὶ 
ΑΜ. 3942;, δῃὰ ἤδφηςς 77ὴη8--- 3942 
(Ξ 3836) 15 ἴῃς 5πὶ ἰοϊΔ] οὗ 16 ΝΕ 
Τεβίδιηθηΐ Ὦπμηθ5. ΒΘΏρΕὶ 4]50 ἱπίοσργεῖβ 
Ἐδν. ΧΧ. 50 85 ἴο υπάοχσϑίδῃα ἄο Ῥετοάς 
οὗ τοοὺο υὙδδῖβ, Οὐ ὥσο ΜιΠ]ΘΠΉΙΓΩΒ ; 
ΒῈγασίηρ, ἰΠογείοσο, 2οοο ἔστοσῃ 4836, 
ἢδ οδίαϊπθα [ῃ6 γρϑαῦ 1826 45 ἴῃς ἀαίθ 
ἤἴτοσὰ ψῃϊοῖ [ῃ6 37:2 ΜΙΠΠΘμαῖυπὶ ὈΘρΊΏ5, 
ἄἀυπηρ ὨΙΟἢ ϑαίδῃ 15 θουηά, 

ΤῊΙ5 ΘΠΕ͵Ε βοἤθτηθ ΤΔΥῪ Ὀς ᾿πάρεοά ὉῪ 
ΒΘ Ο] 5 Οὐ νοΟΓγάϑ :--- Θῃου]α ἴῃς γϑασ 
1826 ραᾳ55 Ιου ΣΙ ρΊηρ ΤΕΙΠΑσ ΚΑ Ϊ6 
σἤδηρθδ, ἴπογα τηιϑδὲ 6 50Π16 »Ιαδῖ ΟΙΤΟΥ 
ἸῺ ΤῊΥ̓ 5γϑβίειῃ,."--- Βυσκ, Δ ὡ, Ρ. 30ο. 

Ἑτοῖὰ μαΐ μᾶς Ὀδδὴ αϊὰ 1ἢ ἴδεβα 
Ἰαϊῖου θη 5 1ἴ 5δεῃβ ἴῸὸ [0]]οΝ οὗ 
ὨΘΟΘΘΘΙῪ παῖ [Π6 ΑΡοΟσΔΪγρ86 τηυβδῖ Ὀς 
υηἀοτοιοοά τπγουρμουῖϊ 1 ἃ 5ΥγὈ 0 }104] 
56η8586. ᾿Α5. 41} ἰδηριάρε δρουμάὰβ [ἴὴ 
ΤΩΘΙΔΡΠΟΥ δηὰ οὐ Υ τηαΐουα]5 οὗ ἸΤΔΆΡΌΤΥ, 
ἸΤΩΔΡΈΤΥ [5617 ἸΏ ἴοστῃ ἰῃς στουπα οὗ 
ἃ ἀαϑοσιρίνα ἰδηριαρο. ὍΤΠδ ἰοστβ οὔ ἰζ 
ΤΩΔΥ ὈδοοΟπγ6 ᾿η16}}1ρῚ0]6 ἴοσπηβ ; δπὰ ἴῃ 6 
σομηδἱηδίϊοη οἵ [δῖ ΤΥ Ὀ6 δαυϊναϊθηὶ 
ἴο 4 πδιταῖϊινε οἵ ἀεδβοπρίίοη..... [τ 
οοτίδίη ροϊηῖβ {πε [Αροσδίγρ56] βιση ϑῆας 
ἃ ΚΟΑΥ ἴο 115 ΟΝ 8686, ὈΥ̓ ἃ Ροϑί- 
ἔνε ἰπιεσρτείδοη ρίνεῃ..... [115] ῥτο- 
ῬἤδοΙΘ5 ᾿πογθίογα σοπὴβ Ὀθίοσα ὺ5 85 ἃ 
αϊτ ἀοουϊηδηΐ οὗ ρσγεάιϊοίοι, ἃ5 σα ἢ 85 
Οἴει Ἐχργοϑϑαὰ ἴῃ (86 τῇοσε ΟὈν]οιβ 
δηὰ ἀϊγοοὶ ἰδησυάᾶσε οὗ οἷν} δηᾶ ἢϑίοσις 
ἀεϑοσιρίίοη, τιοάϊῆοα, 45 ἴῃ6 Ρτορῃθς 
Β[γ]6 ἀιϑιι4}}γ 15, ὈὉῪ ἃ ἴσορίοδὶ ομαγδοῖοσγ. ἢ 
-ανίβου, Ομ γοῤῥεῷ, χτὰ εἀ,, Ρ. 439. 

Ιῃ τὴς οδ86 οὗ 8ὸ ρα οὗ ϑοπρίυτα 
ΠονΘΥΟΥ, μ45 (ἢ6 τηαχὶπὶ οὗ 81. ᾿σϑῆθοὶ5 
(ὥσπγ. ἴγ, ἵν. 26, Ρ. 262), ““ΕΥΕΙ͂Υ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ 15 8η δηϊρηῆα Ὀείοσε 115 δο- 
ΟΟΙΩΡ Ιϑῆτηθηῖ," ὈδΘη ΤΌΣΟ ΟΟΙΏΡΙΘΙΕΙΥ 
ἰογροίίζδῃ. ὙΤῆδ ϑυταθο οὶ ἱπίοσρτγοίδ- 
ἤοῃ οὗ 115 ΒοΟΙ 85, σοτὰ [ῃ6 ϑδγθϑὶ 

δ Το ΜΝ ϑΙοΥ 849 δάδορίςα Βεηρο 5 πυπιο- 
τὶοδὶ τες ]5. ἈΝ τι τἰῆρ ου Ἐεν. χί, 14 (566 Νοῖς 
Α ου ἴδαϊ νεῖβε)ὴ Ὧδ βᾶγβ, “Τῆς [ἴτης, {πη 65, 
δΔηὰ δὴ ΒΑ αγτὰ ἔτοπι :οςϑ ἴο 1826᾽" ; δες 15 
Διοίε: οη δε λίπιν 7:ἰ, Ἡαϊὶΐαχ. 1δό9. 

ΙΝΤΚΟΘΟΌΦΤΙΟΝ. 

ὕτηθθ, Ὀδοη οδιτιεὰ ἴο 8ῃ ὀχίσαναρδηϊ 
δχοθβ5, δηά ἴο ἴπ6 σηοϑβῖ ᾿ῃοοηκίϑίθηϊ οοη- 
αἰυδίοηθ. Τῆς ]Πἰοσαΐυτε οὗ (ἢς 5υν]εεὶ 
δοτας πλθ πο ΒΟἷγ ενϊάεησς οἵ ἴδε ἰδεῖ. 
ἘΧΔΙΏΡΙ65, τοῖς ἴθδη δηουρῇ, ἢιᾶνςε 
Ὀδδῃ σίνοῃ 1 ἴῃς Ρῥτθοθάϊηρ ἀἰδουβϑιοι ; 
δηὰ ἴῃ {τ ογ Σ]υδιγδίίοι, 11 τηΔΥ δυβῆος 
ἴο δα ἤσγο ἴῃ ὕνο (ο]ονίηρ :---ϑίατῖο 
βρη, Φοώογες Ἐωίεείς (Ατεῖμαϑς ου 
οἢ. νἱ, 13), ἰγεοὶ (Βεάδ, οἱ ςῇ. νη, 
10), Φ:ελοῤς (ϑίεγῃα, οὐ οἷ. νι. 10), 
,“κιυς (ΒΟ ΠλοΣ οα οὗ. νἱ. 13). Τῆς Ελπῇ 
(εἢ. χ. 2) 5ίρῃϊβθβ, “σα (Βειρεὶ), 
ωγοῤε (Ἰυποὶ), ζῴς γίρλλεοως (Ατεῦμ5), 
ζὴε ἤιυς (Αἰςαβατ), “λέ ῥαγέ ογ΄ ἦε «γί 
τυλολ ἐς Ολγίρίαπ (νυσηρα). ἴῃ τὰς 
σουγβα οὗ ἴῃς (οιητηθδῖασυ δυυηάληϊ ἰη- 
βίδῃοθϑ ΜῈ] Ὀ6 ρίνβῃ. 

δ12. 74:ε 7πίερῥγείαζίονι οΥ 11 «“ῥοκαίγῥλε 

1 μᾶ5 Ὀδδὴ αἰξζοιηρίθά, ἴῃ ἴῃς οουζβὲ οἱ 
[ἢς (Ο]ονίηρ, (τη ΙΔ ΥΥ, ἴο ξῖνα ϑοπλὲ 
δοοουηΐ οὗ ἴῃς ἀϊθαγεης βγϑῖαπιβ οἵ ἰμίεῖ- 
Ῥτοίδιτου ΠΟ, ἔτοση ἴῃ 6 ΘΑγ]165ὲ ὈΠι65, 
Ὦανα Ὀδδα δαορίδα Ὀγ τῇοβε ὙΠῸ διᾶγὸ 
Ῥτοίδδβοα ἴο Ὄχρίαίῃ ἔμ 6: σωγϑβίειν οἱ ἴῃς 
ΑΡοσδῖγρθθ. ὙΤῈ6 τηοβίὶ υ508] τρεῖποα 
[85 ὈΘδη ἴο 56εὶς ἰῇ βδυσοαδβῖνα ἢ]δίοποδὶ 
δνθηΐθ-- ραβδὶ, ργοβθηῖ, οὐ δπυγο---ἰδε 
]ΒΙπεπὶ οὗ 115 ργεάϊοϊίοηβ, ΤΗΪ5 ῥοῦ" 
6, ὨΙΟΝ Πᾶς διἰσγασῖδα το 1156] βΈμι08 
οἵ τῃε Ὠϊρμεϑὶ οσάοσ, απ α ἰμτς]]θοῖϑ οἵ [}6 
τηοϑὶ νατιεα οῃασγδοῖοσ, ἢ45, ἴτοτα ἴδ ἢχθὶ, 
εηραρσοα [ῃ δ αἰϊεηϊίοη οὗ [πμεοϊορίδηϑβ: δηὰ 
γοῖ, ἰ5 ἴδ ργεϑυτηρίυουβ ἴο πχαϊηϊδίῃ ἴῃλί, 
ἈΠ Βοτῖο αἱ Ἰθαςὶ, ἴῃς βοϊυιίοη, ου ϑυοῖ 
ΡῬτίμοῖρ]65, μᾶ5 Ὀθθη βουρῆιϊ ἔου ἴῃ ναϊῃὺ 

ΝΟΥ 5ῃουϊὰ τῃε6 τεγμασὶς Ὀς οὔτε 
ἰαὶ ἰδοῖα βϑοηῆβ ἴο ὃδδ ἃ γερεῖα 
[6 ἀθηοΟὐΥ͂ ἀιηοηρ (ΟὈΟτητηθηϊδίουβ [0 [έ- 
σατὰ ἴῃς Ρτεάϊςϊΐνε εἰετηεηΐ οἵ (δέ 
ΑΡοοδίγρβε ἃ5 δρρ ι δ ]6 ἴο δυΐ Οπηέ, 
δια [Παΐ ἃ νειῦ ᾿τηϊτεὰ δεϊά οὗἁ δΙ5ἴοΓγ. 
γε τεδὰ, ἰδ 15 ἴσας, ἰὼ ἴῃς Ενδῃρειιοαὶ 
ῥτορδεῖ, τπαὶ κτμὲ δασῖῃ 5}41}} δὲ { 
οἵ ἴδε Κηον)εάρε οἵ ἴῃς 1,οτὰ, 45 [δὲ 
ΜαίοΓβ ΟΟΥοῚ ἴῃ6 564" (154]. χίὶ, 9; εἰ, 
ΗΔ}. 11. 14); δὰ νὰ Κηον ἴμᾶῖ Ομπϑῖ 
ΗἰταβοὶΓ μᾶ5 δυρδῖ, ἰὰ τπμαϊ ΠΙϑοουῖδέ 
ΜΒοτο Ης Πᾶς ἱτασθὰ ουζ [ἢε Ἰἴπε5 ΜΠΙΟμ 
Θῖ. Τοῆπ τνᾶβ ἴο ἔθου ἰῃ τὰς Ἐενεϊδίοη, 
ἐμαὶ 106 ““ σοβρεῖ οἵ ἴῃς Κιηράοπι 582}} 
6 ῥτεδοῃβά ἰῃ 41} ἴῃς ποτὶ οσ ἃ ψ|ΐ- 

Ὧ655 ὑπῖο 411] παίίοης; δπὰ ἴδῃ 5 

ἴῃς Ἐπὰ οοτὴς " (Μαῖι. χχίν. 14). Απά 



ἹΝΤΕΟΘΟΚΓΤΙΟΝ. 

γεὶ, ἢονν 845 ἴῃ6 στθαΐ ργορῃείοαὶ Βοοκ 
οὗ τὸ Νεον Ταοβίδιηθηϊ θθθ υ80.4}}Υ 
ἐχρίδιῃδά ὃ ο ποῖ δχροβιίοιβ, ἃ5. ἃ 
ταϊο, ἴῃ {ΠεῚΓ δρρ]οδίοιυ οὗ ἴΠ6 ΑΡροοσᾶ- 
'γρβα ἴο 1π6 (μγιϑδῃ ΟἤυτΟ,, σορῆπ6 
ἴδ αἰϊδηίίοη ἴο ἴμοβϑα μαγίβ οὗ [(ἢ6 
νοῦ τ ΏΙΟἢ πᾶνε δ οσῖο δ γασθα 
Ομηςείδηιγ ἢ ΝΑΥ, τῆοσο, ἢᾶνα ἴθοῪ 
ποῖ σοηῆηδα [ΠΟΥ διἰζετοη δἰπιοϑὶ 6χ- 
οἰυδίνεῖν ἴο νεβίθοσῃ (Ὠσιϑίθ οι, ἃ5 
θείης δίοης ἴπε οὐ͵θεῖ οὗ τῇς 36 οι5 ὑ.το- 
ἀϊοοηβ ὃ “ Εὐυἰυγιϑῖ5," 1η6666,---ἴ ἰοαϑὶ 
5016 ἀὴρ ἴθ ),---ο] ἃ τῃαϊ [ῃς σοη- 
γοβίοη οὗ (6 νου] 15 ποῖ ἴο "ὲ εβδθοϊβὰ 
δείοτε Ὁ σι 5 ϑοοοηά Αὐἀνοηῖΐῖ, ἀπά 18 
Βοῖ ἰο ὃς Ἰοοϊκοα ἴον υη1}} τῇ 6η ;}---ὐαὶ 
τὰς, ῬΡοσ 405, 15. Δῃ ορίηϊοη ΨΏΓἢ 15 ἢοΐ 
ΒοΏΟΤΑΙΥ τηδιηϊδιηθά, Αἵ 4}1 ὄὌνδῃΐβ, ἷἴ 
ἸΑΔΥ Ὁ6 ψ» 6 }} [πὶ βἰυάδηις οὗ ἴῃς Βοοϊκ 
οἱ τὴς Ἀδνεϊδάοῃ 5ῃουϊὰ τεῆδοϊς τροὴ 
ἰ)ς ψῃοὶς τηδίζοσ. 

Ιῃ τῃ6 ὀχροβιτοη οὗ [6 Βοοκ, δηά ἴῃ 
[86 εἴοτί ἴο ἴγαςς ἴῃ6 οὈ͵εοῖ δῃὰ ρδη οὗ 
ἴῃς ἱπερισεά πυσιΐοσ, δῖ, Αὐριϑη θ᾽ 5 ρταπὰ 
ςοηςερίζοη οὗἁὨ ἴῃς Ῥσγονι ἀθηῖ4] οουσγβα οὗ 
ἰυβίοτγ ----ϊ5. “ ῬΕΙΟΞΟΡὮΩΥ οὗ Ηἰ βίου, 3 56 
ἴο βρθδῖς,----δϑ Ὀδθὴ δοςσορῖθα 1η ἴῃ (0]- 
ἰοῦ Ῥᾶρεβ δ5 σοηνουηρ ἴῃ6 ἔππάδ- 
τηρηΐδὶ ἰσυτἢ νΏΙΟἢ ἀπ 6 171}165 ἜΝΘ 5ἰδίο- 
τηρηΐ οἴτῃς Ἀσδνεϊδίοη, Αοσςοτάϊηρ ἴο 81. 
Αὐρυπῦη δ, [π6 ἀνοηςβ ΨΏΙΟΝ σΟΙης ἴο ΡΔ55 
ἴῃ [ῃ15 τγου]ὰ τὸ ὨΘΙΠου ἐοσζυϊ του ΠΟΓ 
ἰδοϊδιθοα. ὮὨϊνίηα Ρχγονϊάθηοσς ἀϊγοςῖβ, οο- 
οτάϊηδίθ8, δῃα σοῃίτοὶς [Πμ6λ 41}, οδιυιβίηρ 
ἐν τυ ηρ ἴο σοηΓσῸΓ ἰονγαγὰβ οὐ δηᾶ 
ἴΠ6 βατης 6 ηἀ---ἰῆδ {ΠΠ]Ρἢ οὗ ρυΠΙῪ δπὰ 
ἢΟΪΠ655, οὗ ἀπ δηὰ Ἰυβῦςα, 845 (ΠΟΥ 
Ἅ6ΓΟ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ τανθαϊθα ἴο 6 Ηδοῦτον 
ῬΘΟΡΙΘ, δῃηὰ δ5 65:15 ( γιϑῖ ἢα5 σου- 

1 Ὧγ, ες Βιυρῇ νυτυίιϊἶεβ :--- Οὐν Ἰάθα ἢδς 
ὕεεῃ τηδἱ ἴῃς ἀσκὶ οὗ τιϊς ἴῃς ΟΠτγϑιίδη Ὁ)}15- 
Ῥόηκδίίοῃ ἰ5 ἴο σοηνοσζὶ ἴπε ννοῦ]ὰ δηαὰ ἴο βργεδά 
(μη βιδηγ ονοῦ τῆς δαγίῃ : Ὀυϊ χοῖα ἀπά τῆς 
ἸπβίοιΥ οὐ (σις δι! μαννα μἰΠοσίο βροκθῃ ἃ 
ἀϊβετεης Ἰδησυᾶρε ; δπὰ ποιοῦ, 1 πὶ Ὀο]ά ἴο 
4, ἀοος ϑογιρίυτα ᾿ψαγγδηΐ ἴῃ ορ πο. . . .. 
ἴῃ «Βοτῖ, 1 νγου]ά βαὺ ἴ8δῖ ἰῃς σοπνετγβίοη οὗ [᾿ς 
Ὠλίίοης 15 (86 ννοεῖς οὗ (ἈΠ γςι 5 ϑοοοημαά Αἀνϑηὶϊ, 
δῃά οὗ ἴῃς Π᾿σρεησαίίοι ἩὨϊςοΐ 1ἰ Ἰηϊγοάυοαβ ᾽" 
(45 Εχρος. ο7Γ ἑὰς οοξ οὐ ἐὰε Κεν., φἷἢ εα,, 
Ῥ. 280). 866 υυἱτιη οὐ ςὮ, χὶν, 6. 
δὲ, Αὐυρυκίίηε ἰὰ ας ΨῈῸ ἢγοϊ Ξκυρροριοά 

(δες ἰάςα οὗ ἃ “" ῬΗΙΠΟΞΟΡΩΥ οὗ ΗἰΞίονγ.᾽"" Ψίςο 
(ὕὑοτπι 1668) ἰ5 υϑυλ}}}γ βαἱά ἴο αν Ὀὑδοη ἴῃς 
οπριπαῖος οὗ 1195 Ἰάεα ; δπὰ ἢς μᾶς Ὀεοη 00]- 
ἰονεὰ Ὁγ Ἡςρεῖ, απὰ οἱ λογβ :---ραῖ (6 βοίσπος 
ἘΠ 5 ΓΕΔΠΥ (οιπάσρα ὈΥ ἴῃς στοαὶ ἔδιμεσ οὗ τῆς 
Λνασίοση ΟΠασςοῖ, 
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δπηδα τΠ6πὶ, Δηα Δηηουησσά [Πσῖ ΔΠ 
ἴο ἴῃς παῖομβ. ΏΟΘνΕΣ ἤθδυβ πὸ νοὶ 
(τοῦ οὐ Ηρ, δηα ἰοϊϊοννς 1ἴ, ὈδΙοηρβ ἴο 
ἴη6 οἰοςοῖ Ρδορ!ο---ἰο “της (ΙὙ οἵ σοὰ ;" 
δεϑιθ ἩΠΙΟΩ 1165 [6 ΟἷὙ οὗ ἴῃς δαγίἢ 
οςουρίδα νι [6 ἰηϊεγεβῖβ οὗ 115 ἸΟΥΟΓ 
ΒΡἤογο--ἃα ΟἿ ῥγουά, ἰγγαηηῖοδὶ, τῆς 
Ῥεῖβοουῖοῦ οὗ ἴῃς 5δϊηΐῖβ, θυϊ ψῃϊοἢ ἄοο5 
ηοῖ ἴῃς 1655 ϑυῦθετνς, Δ] δεῖς ὈΥ πηθδῃ5 οὗ 
ὙΠΟ. 1ἴ 15 υῃοσοηβδοίοιι, ἴη6 δος Δ Ὁ] }5ἢ- 
τθηΐϊ οὗ (πὰ Ὀινὶρα Κιηράοτη. ϑυςῇ 
νγγὰ5 ΒΑΌΥΪΟΙ ἴῃ [6 Ἐλϑῖ ; διοἢ ννᾶβ ΒΟΠΊ6 
ἴῃ ἴῃς Ὑγεβῖ : Ὀοτῇ Ιπηροτγῖαὶ ΟΙἸ65, δά 
Ὀοτὰ οτγαἀδιηδὰ ἴο ἀἰβῖιιΞς (σοά᾽ 5 τχενοϊδιιοῃ 
--ἰῃθ οης ἴἰε ΟἹ Τοβίατηθηῖΐῖ, ἴμ6 ΟΥΠΟΓ 
[6 Νενν. Τὴ ΕἸαριτα οὗ Εοπηδ τνᾶ5 υη]- 
γοῦβα], Ὀδοδιιϑὸ 506}} τησϑὶ Ὀ6 (ῃ6 Κιηρ- 
ἄοχῃ οἵ (ἸἸτιϑῖ : δηὰ ἂς ἴῃ ΟἹὰ 1, Ἂν ννᾶ8 
Ὀυϊ 1ῆ6 ῬΓγοραγδῦοη ἔοσῦ ἴπΠ6 Νέεν, 50 δ]] 
δνϑηῖς ἢ (Π6 οἱ νγοτ]α σοηνοτροα ἰονναγάβ 
Ἐοπηδ Δηα ἰοννασάβ ἴῃς (οπληρ οὗ ( Ὠχίϑ ; 
Ϊὴ ἰἢε 5426 ΤΏΔΏΠΟΥ 85 41] ὄνθηίβ δῖον 
ταὶ (οχαϊηρ ἢανε σοπουττοά ἴο ἴῃς ἤπηδὶ 
ΕἸυΡἢ δηά ἴο ἴπ6 ἴΠϊνουβα υ οὗ (6 
Ομτκίδη ΕΔ ἢ. 

1{ [ἢ15 σξηῖσγαὶ τπουρῆς Ὅς Κερὶ ἴῃ 
ΤΑΙ, ΤΔΩΥ ἱπιογργείδ οηβ, 5ΘΟΙΩΙΠΡῚΥ 
ΟΡΡοβαδὰ ἴο δδοῇ οἴδμεοσ, ν}}} ὈῈ ἰουηά ἴο 
ὨδΙΤΊΟΏΪΖΟ ; 1 Ῥαοϊηρ δϑϑυμηθὰ τἢαι (ἢς 
“μαξεςίῦε δνθηῖβ ὙΠΊΟΏ τ ἴάκοὴ ἴο [)ὲ 
της εο»ιῤέζίξε δΔασοιῃρ ]ϑησηθηΐ οὗ δὴ Αρο- 
οαἰγρῖῖς ῥγεαϊοϊίοη, αὔα θυϊ 1151 ΓΔ ΠΟ Ὲ 5 
ΤΏΘΓΙΕΙΥ ---- σῥειῖ»ιδ5, 50 ἴο 5Ρ6ΆΚ, ---- οὗ 
Οοά᾽ 5 ἀφαϊ ρα ψ ἢ (ἢ6 Ομυτοῦ δηὰ ΜΠ 
1ῃὴ6 νοῦ. Τῆι, ἴο γίνε οὔβ οἵ Ο 
Ἰηβϑίδησθδϑ, ἵκὸ 566 ἴὴ ἴῃ. ϑϑνθπ (το 65 
οὗ Αϑὶα (Εδν. 1.--Ξ}.}) ποῖ οἷν [ἰἴοσαὶ 
ΟΠ ἢ 65 Ἔχ ϑηρ ἴῃ 581. Το π᾿ 5 οὐῃ αδΥ, 
ὈυῈδ αἴθο δχδιηρῖθ5 οὗ ἀἰβεγοηϊ σοι! οης 
οὗ ἴῃς σμυγο (αΐμπο!ις τπγουρῃουϊ᾽ Δ]}} 
[υΐυγα ἰἰτης ;---ἰῆε. “Τιοσυκίς " πα {ΠΕῚΓ 
Κιηρ ΑΡο Ϊγοη υὑπάδτ ἴῃς ἢ Τχιπιρεῖ 
(Κον. ΙΧ. 1-11}} ΠΙΔΥ͂ ΔΡΌΪΥ νϑτΥ ΟἹ βεὶν ἴο 
Μομβασηχηθὰ δηά ἢΪ5 σσγεεά, 116 [ἢ15 54Ππ|6 
ψ ιβίοη ΠΥ αἶβο ἰογεσῆον αἸβεγοηῖ ρἤαδ65 
οὗ ΒοϑΈ ΠΥ ἰο [Π6 ΟὨχιβίιαη δι αἱ αἸΕ- 
ἰογθηΐῖ ΘΡΟΟἢ5 οἵ ΠιβίοσΥ ;---ἰῃς Πα] σΔΕΙΟῚ 5 
οὗ ΑὨΠΟ τΙιϑδε ]οἢ ἀγα ρίνθη ἴῃ Εδν. 

᾿ ἌὙΜηΒουϊ τὰς Αροσαῖγρϑς 1 ου]ὰ θὲ ἱπη- 
Ῥοϑϑβίῦ]ςε ἴογς υθ9 ἴο πᾶνε ἃ ἢἰβίοιυ οἵ γενεϊδίίου, 
οὐ οὗ ἴῃς Κίηράοπι οὗ σοὰ ; ον ἱἰΐ ἰ5 οῃΪγ ἴῃς 
ΑΡοοσδῖγρβα 'ῃ Ὑνιο ἢ γνὰ σα ἡἰβ(ης ΤΥ δος ἴδε 
δοαὶ ἴο ψῃϊςοι τἰῃς ψψὰγϑβ οὗ ἴῃς Ετεγηδὶ ἀγα ἰεπά- 
ἷησ,--ἴις ἐπὰ δπὰ ρυγροβα νον Ηδ δά ἴῃ 
νὶενν ἰπ 4}} ΗΠ15 ἀοῖηρβ ου δασπίμ ἔσοηὶ ἴἢς Ὀερίῃ»- 
πἰηρ." --Αυῦετεῖει, 4. δ, Ρ. 395. 
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ΧΙ. ΧΙΧ, ΤΩΔΥ ποῖ 6 ΠΙΠῪ σϑδὶ σε Ὀείοσε 
[1η6 1,451 [λαγϑ; δῃηά γεῖ, ᾿ῇ ψγῆδϊ αρα οὗ 
[ῃ6 νου] τᾶ νὰ ἢοΐ 566 {1816 τῃ6 
βαυτηρ οὗ 51, Γ΄ οῇη σοποοσζηϊηρ ἴῃ6 ἃρα 1Π 
ΜΏΙΟἢ μς ὨϊπΊ5 6} Ἰνϑά : “ ἔνε ΠΟΥ ἃ1Ὸ 
ἴΠ6Γ6 ΠΊΔΩΥ ΑΠΠΟ 515 ᾽ (1 ΤΠ οῃ 11. 18)} 

ὝΠΕΙΕ ἅτα {ΓΕΘ ῬΠΠΟΙρΡΑὶ ϑυβίθτῃβ οὗ 
ΘΧΡΟΞΙΠΟΩ, ἃ5 ΤΟΥ ἃΓΘ σΟΠΊΏΟΣΪΥ οΪ455]- 
ἤεα, δοοοτάϊηρ ἴο ΜΏΙΟΏ ([Π6 ΑΡΟΟΑΙΥΡ56 
[45, ίοτ [ἢ6 τηοβὶ ραγῖ, Ὀδθη Ἰηϊοσρσείθα: 
--ἰῇς Ῥχείοσγιδ ; τὴς Ηϊϑίογοδὶ οσ (ου- 
[ἰπυουὰβ; ἴῃς Ευϊυπδι.2: [ἴ 15 ΟὈν]ΟΙΙ5, 
ΠΟΥΕΝΘΙ, οὐ ἴῆ6 τηοϑῖ ϑῈΡΕσῆο 141] δχα- 
τηϊηδίοη,---Δηα τΠ]5 15 ὙΠΐ ΤΟ ἀθτς ΔΗΥ͂ 
5[ΓΙΟἱ ΟἸ ΑΘ ΘΙ ΒΟΔΌΏΟΩ 1ΠΠΡΟΚ51016,---ἰΠατ(ἤοτα 
15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἃ 5'ηρὶα τοῦ ὈΘΙΟΩρΊηρ ἴο 
ΔΏΥ ΟὨΘ οὗ ἴῃ656 ἴῆγθε ϑ5οῇοοΐβ (εχοθρῖ 
ΓΙ ΘΙ ΜΏΟ 416 5. ΓΟ 1 ΔΙ] ἢ Δ]1515) ν 80 
(ο65 ποῖ ἔγδαυθηῖν δοοορὶ βενοῖαὶ σαϑα 5 
οὗ Ὄχροβιϊοτβ Ὀθ]οηρίηρ ἴο δἰ ΘΓ ΟΥ̓ ἴο 
Ῥοϊῃ οὗἩἉ ἴῃς ἴνγο οἴμοσ βοῇῷοοὶβιυ ΤῊΪβ 
οἰδϑϑιβοδίοη, μονογί 6 1655, 15 50ΒΊΟΙΘΏΓΙΥ 
δχδοῖ ἔοσ ἴῃ6 ρυγροβα οὗ ρινιηῦ 5016 
ὨΟΌΟΣ οὗ (ἢ6 υτηετοι5 δπὰ ἀϊβοογάδῃϊ 
ἜΧΡΟΒΙΠΟΠ5 ΜΏΙΟὮ ἀτὸ ρΡυϊ ἰογνασαὰ ἔγοτη 
ὕτϊηθ ἴο ἴἰτη6 ; δῃ!ὰ ψΏΙΟἢ ὈΥ [ΠΕΙΓ ἀτὈ]- 
ΓΑΙ 654 Δη6 τηυἴι14] σοὨ Δα ΟΠ] ΟΏ5, να 
τοηάογαα [6 ὨΙδίοτυ οἱ Αροσαδϊγρίς 6χϑ- 
6515 [ῃ6 Ορρτοῦσγιίυτα οὗ [ΠΘΟ]ΟΡΎ. 

ἴῃ τῆς 5υδ]οϊπεα οἰαϑϑιβοδίίοη (ἢο56 
ὭΔΙΏΘ5. ΟὨΪΥ δῖα ᾿ἡτοαυσδα νΏΙΟἢ 5661) 
Ὀεϑὶ ἴο 1]υϑῖταῖα [86 ῥσιμοῖρ]65 οὗ ἴῃς 
ἀἰβδγθηϊ βοῃοοΐὶβ: ἴῃῇ6 ΠαπΊθ5 οὗ οἵἴδπεσ 
ὙΓΠΟΙ5---α, Ρ. οὗ ΠΕ Οὗ δυο} ΠΙΡΗ 
ΔΟΓΒΟΥΝΥ ἃ5 ΒΙϑῆορ ῬΝοτγάξινοτιἢ----ν}} 
Ὀε Ἰουηά, ἴῃ ἄπ οσουτζϑα, ἃ5 (ἢ 6 [ΓΟ] ονην 
ΟοπληθηίτΥ Ῥτοοδαάξβ. 

(1) ΤῊΞ ῬΕΕΤΕΚΙΒΤῚ ΘΎΘΤΕΜ. 

Αςοοταάϊηρ ἴο [815 ϑγϑβίετῃ {ῃ6 βυσοθδ- 
δῖνα βἰδίογθηΐβ οὗ [6 Ἐδνοϑίδιοη ΔΡΡΙΪΥ 
ΟΠ ΘΗ͂γ ἴο (86 Ὠιδίοτγ οὗ (ἢ [6νν]5ἢ Δ ΈΊΟΗ, 
ἄονῃ ἴο ἴῃ ἀδείπιςτίοη οὗ 76 γι β] 6 1, 
δηά ἴο ἴῃς Ὠίδίοτγ οὗ Ῥαρδὴ Εοιηα. 

1 Ὧγ. 5. Τανιάξου (“4 7μἰγοά, [ο ἐὰφ ΔΑ, 7', 
15ἱ εἀ., νοΐ. 11. Ρ. 619) μᾶ5 δε Ἂβ5}]γ δἀἀεὰ 
ἃ ,ρμενγίλ οἷαβ55 οὗ “εχίσειηθ,᾽" δ5 ἀϊξιϊηρυ δηοά 
ἔτοπι “" Ξίτηρὶς"" Ἑαϊυγοῖ5; ψὙο Βοϊὶά ἴδαὶ τὴς 
δῃϊϊγε Βοοὶς (πο ἀϊηρσ, . 4., ςἢ, 11. ἀπιὰ οὮ. 111.) 
τοίετϑ ἴο ἴπε Ἰαϑῖ {π|6ὸ5. Ιἰοῖις (5. 1οὔ8) 0.51} 
τοτηδτῖκβ (Βαϊ (ἢ Ξεςοῃά οἾ455, δι οἢ Ὁγ. αν ά- 
500 οΔ]}5 ἴμ6 ““ (οπίϊηυοι5,᾽" 5Ξῃου] ἃ τλοτα Ῥσο- 
ῬεΕΙ͂Υ Ὀς 5ἰγ]εά ἴῃς ““ Ηἰκίογ δ). [(ὕςϊκε Ὠἰπιβο) 
(5. 951) οἰαςϑιῆε ἴῃς ἱἰηϊεγργοϊδιουβ σῃτοῃο- 
Ἰορίςοδ!]γ,- --ἀατίηρ (1) Τῆς οἱὰ (δίδοῖϊςο ; (2) 186 
Μςαϊοναὶ ; (3) ἴῃς ροϑι- Κείογιηγαϊίου ρεγιοάβ. 

ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

(σα) ΤῊΘ ΘΑΙΠΘΙ ΤΙ ΕΙΒ :--ατηοηρ ἴῃς 
ΘαΥ]δϑὶ Ἐχροϑιίοσβ οὗ 1ἢ158 οἷἶδβ5θ 15 ἴὸ ὃδ 
ὩδΙηδα 1,υἀ. ΑἸοΑσαΓ (ς «οι. γερμ),} ψ πο 
ῬΙοραῖθα τἢ6 ΨΑΥ ἴοσ [Π6 σοτηταθηῖδποβ 
οὗ Ηυρο Οτοξυβ (Α.Ὁ. 1644) ;3. Βοθϑυειῖ; 
ὙΝ εἰϑίβ)η ;---δη ἴὭΟΤΕ ΓΘΟΘΉΠΥ, οὗ Μοϑοθ 
ϑίυατγι; Μτ, Ει Ὁ. Μαυποθ, ἄτα. 

(ὁ) Ἀδιεϊοηδ  !βς Ἡτιῖο ΓΚ :---ἶἴ 15 ἃ ὉΠη- 
ΟΙρΙὶ6 οὗ Ἐδιϊομδιιδα ἴο ἀθηῦ [6 6χ- 
ἰδίδβδῃςα οὗ ἴῃς 2γεϊεπυς οἰδταθηΐ ἰῃ 
Ῥτορῆθογ. Ονηρ ἴο [15 δϑϑυτρῦοῃ, 
ἘΔΕΟ Δ 55 ἃΓΘ ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ “ Ῥχοίοσϑίβ." 
ΤῊ Ποχγίζοῃ οὗ ἃ Ῥσορῃει᾽ 5 ν᾽ βίοῃ ἀοδβ 
ποῖ οχίθηα, ΠΟΥ δβϑετῖ, Ὀεγοηα ἢ] 
ον [1ςδτ16 ; ΔΠ4, ΠΟ ΒΘ] ΘΆΥ, 411 [δαὶ 
ϑι, Τ᾿ ο]1η ἢδ5 ὙΠ Θη σηϊϑὶ σο]αῖα ἴο ουδηΐβ 
ῬΏΙΟΙΝ οσουττοα Ὀείοσε ἢϊ5 ἀεαίῃ. ἴῃ 
ΟΔΙΤΥΡ οὐδ [15 ῬΠΠΟΙΡΙ6, ΕἸΠΒΠΟπι 
(οἸ]ονγ5 Οσοῖϊις : δας ἢδ δγριθβ δ5 1 τὰς 
ΑΡοσδΙγρ86 σεσα οοτηροβαά δὲ (δε δπὰ 
οὗ ἴῃ6 τεῖρῃ οὗ Νειοῤ (566. δῦονυδ ᾧ 4; 

1 ἐγ ρίραλο ἀγεαπὶ σέρσς ἐξ «ῤοιαίνῥη, 
Απῖν., 1614." Ἑορατάϊηρ Ἐδν. 1.-ἰἰ, δ5. ἰδς 
Ῥτοΐοσιςε νῃϊςἢ ἴῃς Ἡοΐγ ϑρίγς “" βδοζδ δοίοαὶ 
Ῥτδροβυῖ,᾽") ΑἸοΑσαΣ τ Κα65 (1) οἢ. ν. -χὶ. ἴο εχ" 
Ῥγεβ5 ἴδε σοπῆϊοϊ οὗ ἴῃς ΟΒυγοΟ ἢ πιὰ [ἢ ς 5 γπλ- 
σορτο ; (2) οἢ. χὶ!.-χῖχ, ἴοὸ Ἔχρζεοββ δος οοηβιοῖ 
νὴ Ἐοιηδη Ῥαραηίσῃ ; (3) «οἷ. χχ.χχίϊ. ἴο 
ΕΧΡΙΟ55 ες Υυἱοΐοσγ, δῃὰ τεροβε, δοὰ ρἱοτουῦς 
ταῖς. Ιὴ δὶ Ργείδος ἴο ἴῃς ννοσῖβ οἵ Ασεῖβδς 
(15 ἀϊνίπίοη μὰ αἰγεδάν Ὀεεη δαοριεὰ Ὁ Ηεῦ- 
ἱεηΐυ5 (Α.Ὁ. 1545) ; ἰζ 15 αἰϑὸ μαϊ οὗ ϑαἰπιοτοῦ 
(να μάία ἐπ 4420κ., ἂρ. Οοηερε. ἐκ ἶπι. Ἐν. 
ἴ, χνΐ,, Ρ. 346, Α.Ὁ. 1612) ψῆο Τοπιρᾶτος ἰδὲ 
ῬΙΌΒΙδῖὰ οὗ ἐχρουπάϊηρ ἴῃς Αροο. ἴο τμαὶ οἵ 
“ βαυλγηρ [86 οἰτοὶς,᾽-- αυοά ἀϊοὶ 5ο]εὶ ἀε 
αὔὐσοῦ! ᾳυδάγαϊυτα. .. 5010 1}}5 εϑῖ, βεὰ ποπάππι 
5.4) (2. δῳὸο'. Ρ. 357). ΑἸοδϑασ σηεηςοης 110 
σογκβ οὐ ἴῃς Αροοσδῖίγρβθα ἢ ὙΠΙΟΝ ἢς γᾶ 
δοηυαίπιεὰ :---ς νγᾶ5 ἀπουεγοὰ Ὦγ Πανὶ ὰ Ῥαπεῦβ 
(Α.Ὁ. 1618). δεε 1 ςκς, 5. ΙΟΖΙ. 

3 Οτοξίας Ἡχὶῖα5 : “" Ρασίἰηεηϊ Βδοο υἱϑᾶ δὰ γε 
ναυθαδαρε ἀϑαὺς δα ἤπεπ οΔΡ. Χὶ, : ἱπάς δὰ τὲϑ 

οτωδῃοσαῃι ὑϑαὰς δὰ ἤπουι Τρ. χχ. : ἀείπάς 
δὰ κ5ἰαἰαπι δοτοπιβθίτηασλ Ἐδο]εσῖς δὰ ἔπει 

6) (Οργενεο ἐρε εαῤ. ἷν., Ὁ. 1174). Η. Ἠδπι 
χοπὰ (Α.Ὁ. 1653) [Ο]]οννΒ Οτοῖϊυς ψρέπεταὶ ῦ ; 
δῃὰ 1.6 ΟἸεγο (Α.Ὁ. 1698) (ΟἸ]οννς Ηπιπιοπά, 

8 ἐἐ ᾽ Α2οεαίγρις συὸς τη ἐχρεαηοη," 4.0. 
Ιόρο. Βοκβυεῖ, ψἱἢ Οτοῖας, ρῥ᾽ασες ἴδε οοπ1- 
Ῥοπίοπ οὗ ἴῃς Βοοὶς ὑπάθγ ᾿οσιϊ τίη ; δηὰ δ15 
ΟΒσοποϊορίοϑὶ βομοπις ὀχίδηἀς ἔγομι Πογλ δη [0 
ἴῃς [41] οὗ ἴπ6 ΝΥ εβίοσγῃ Επηρίτε ἴῃ Οςηϊ. ν. ΤῊε 
εἷοξε οὔτμε ΜΙ]επηΐαπι, οσ ροσίοα οἵ ἴῃς Οδατγοὰ᾽ 
ΒΌΡΓΟΙΏΔΟΥ, ͵5 τηατκ οί, Βοβϑιςεῖ ςοποϊυάες, Ὁγ ἴδε 
ΔΡΡεᾶσγαποο οἵ ἴδε Τυτῖς ἴῃ Εὐγορο, διὰ Ὁ ἴδε 
ΒΟΙΟΒΥ οἱ [αἴ οσ, 

4 “ Σ ἐρείδει δε Δ, 7, Β. 1, 5. 388, 
Εἰςβμοσπι Ὠὐπιβςῖ τηΐηκ8 (μας ἴῃς ΑΡοολϊγρϑε 
νγ 835 ὙΓΓ ΙΕ πάθος ψεβραςίδη; Ὀυϊ με δορί 
{με Νετοηὶς ἱπιεγρτγείδτοη γοϊγοςρεςνεϊγ. Εἰεμ- 
Ὠόσῃ, νυτὶῖος Τὕεκε (5. 1το54), 895 ολιτίεά ἴο 15 
[]1 τεϑαϊι, απὰ ἰμὺς τοίμηϊοά, ἴδε ἰδουρμὶ οἵ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ῥ- 433). Αοσοογάϊηρ ἰο Ηετγάεσ, Ηατῦνιρ, 
ΚοΡΡο, δῃὰ οἴδμεσϑ, [6 ΑΡοΌδ Υ 986 γοϊδῖθς 
ΠΠΙΘΗ͂Υ ἴο [ῃ6 ονοτίῆτον οὗ ἴΠ6 7658 
βίδῖα 1 δοσοσάϊμηρ ἴοὸ Εννα]ά, Ὡς γεῖίςο, 
ΒΙΘοῖκ, δηᾶ οἴμοῖβ, τ᾽ σοϊδῖθς ὉὨΙΘΗ͂Υ ἴο 
Ἐοχ,ε δῃὰ ἴῃς Ῥαρδὴ ΕἸΡοεσοῖβ. ΟἿΟΣ 
Ἑδιοηδ]σῖς ᾿κὸ ΕἸΟΠΠοτα τπᾶκα [ἢ6 
Βοοϊΐκς δρρὶν Ῥοΐῃδ!: ἴο ἴῃ6 [ε΄ δηὰ ἴο 
Ῥασδῃᾷ ομῃηθ. Τὸ ἴῃ6ϑ6 ὩΔΠΊ65 ΤΩΔΥ ὃς 
δαἀάαεὰ ἴδοϑε οὗ Ἀέν!]]6; Εδυδ8 ;2 Ἐδηδη ; 
δηα Μ:. Πεθργεζῆ ἴῃ Επρίαπά, 

(2) ἼΤΗΕῈ ἨἩϊβτοξῖσαι, οΚ Οοντινυοῦβ 
ΞΎΒΤΕΜ. 

ΤΏς Ἡἰϊκίοσοδὶ βομοοὶ ἱποϊυάθ5 τῆς 
δτεδῖ τη δ) σὙ οὗ (οχηπιδηϊδλίοτβ. ΤῸ ἰΐ 
ὈεΙοτς ἴμοϑα 0 ὉρΠο]ὰ ἴῃς “ Ὑδασ-δγ ἢ 
ἸΏΘΟΥΤΥ ; 85 ΜῈ] 45 ἴῇοβϑε ψὴο ἱπῖογρτζεῖ 
σΠ ΣΟ ΟΪορΊοα] ]γ.. Ὑπίοτβ οἵ [15 βοῆοοὶ 
ἀιθοτ Ἱάο]γ δηλοης Ποτβεῖναθ. ὙΠΟΥ 
ἀϊδεσ, 6. ρ., ἃ58 ἴο ἴθ αυεοϑαοηθ---(α) 
ὙΥΒΕεῖποσ ἴῃς ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 15 βί ΠΟΥ σοη- 
Ὀπθοιβ ΟΥ σοῃϑϑῖα οὗ “ϑυῃοῃγοηουβ" 
Ῥτορῆθοιος (Μεάςὅ), Ηεηρβίεηθεῦρ το- 
κατάϊηρ ἴῃς 5515, Ττυμρεῖθ, δηα Ὑ.4]5 

Ῥδσαετς, ἴπαὶ ἴς ΑΡοσλϊγρβε 5 ἴο Ὅς υπάοτ- 
Ξἴοοά 45 ἃ [ενίϑιι ἀσαα. Πυρ, Ἡείητις ἢ, ἀπὰ 
Ἰϑανϊ ποι ἄρτες σοηοΓΆ}} ἢ ΕἸΘΏΒοτΩ. 

1. ΖΨθΠειρ5 ςοπιαιεηίασΥ (πουρἢ τα] Επία- 
τὶς) ὈεΪοπρο ἴο [(ἢϊ5 εοἶ855 :---ος δχοϊυάοες 4]] 
τείοσεωςς ἴο Εοπὶο δηκς πολι ῃοηΐςη : δηὰ Γαίου 
εἐνεγυίπιηρ ἴο [ ἐγυϑαὶοπὶ δηὰ [υἀαίξπ). 

2 Ἐεῦϑ5 τΠπ195 ΟἸΘΔΓγ Ξίδῖεβ τἴἢ6 του δηὰ ρυτ- 
Ῥοβε οἵ τῇς γα οπδ]ϑιῖς ϑγϑῖοπι: “Πεῦχ δ ἃ 
Ῥεΐης αρτγὲϑ Δ ςοπιροβίἰοῃ ἀς ποῖγε ἃροόσδαϊγρϑε, 
νον. κυυννηι ἀες ἐνέπετηςεηϊς, ἰεσᾳαοὶς, ἴουῦϊ 
δῃ τεπίγαπι, ᾿υδαυ ὰ υἢ οετίδίη ροϊηῖ, ἀδης ]6 
οεῖοὶς ἀσςς ἰἀἐεβ αυὶ ἐπ ἰαἰβαίεηὶ Ἰς ἰοηά, Ἰυὶ 
ἀοππδτεηΐϊ ςερεπάληϊ ὑπ ἐοϊαίδηί ἀέπιοηῖ. 1,ς 
ἴσοΐβ δὴς εἰ ἀεπιὶ 56 ραϑϑόσεηϊ, οἱ Γὀτυβα]οτη, δὰ 
Ἰ;οσ ἄς ἀενεηὶς ἰα ἀδηιθυγε ἀδ5 ογουδηΐβ οἱ ἀ68 
«αἰηῖσ, Ὡς ἔπ ρ]ὰὺ5 αὐ τηοποεδὺ ἀς τυ ΐηδϑ. 
Ἑύοσας ἢς ἔυϊ ρᾶ5 ἀέιϊτγιϊε ρΡὰγ 1 ΑπιέςὨτὶςῖ, ταὶς 
τεςία 1 Ἵδριϊαϊο ἀπ Ρῥυϊεοδληΐ διρὶγε..... ἰ6 
Ρεορβὲϊε αναῖὶϊ ἐϊέ ἱγτοπιρέ ρᾶγ 1᾿δγάευγ ἂς 565 
ἀέςξιτα " (7 εἰγοά., Ρ. 37). 

82 71: “42οεαέγῥεε, ὉΥ Ῥ. 5. Ὀδσθργεζ, Β.Ὁ., 
1870. 
ΐ Ἑ. σ. ἴδοξε νγῆο υπῃάεείαϊκοε ἰο ἄχ (6 Τίτης 

οὗ ἴῃς Ἐπάὰ:--(ἢυς Νιὶο, Ουβδαηυς (22 Δισυΐς:. 
Φοέρδε:, Ορρ., Β451]., Α.Ὁ. δός, Ρ. 934) Ἵοη- 
εἸυάεὰ δῖ Απιοἢτϑε νου οοτϊὴο Ὀοΐνδδη Α. Ὁ, 
1700 δὰ 1734. Τῆς Ν δ᾽άθηβεβ οουπίβα [ῃς 3} 
«ὁ χω θϑ᾽᾽ δ5 350 γέα7 ἴγοπι Α.Ὁ. ΙοοοῦΘ. Βεηρεὶ 
χοᾶ οἱ ἴῃς γεᾶσ 1826 ἂς ἴδε ἀδίς οὗ ἴδε Μ|1- 
Ἰεσιπΐση. Τῆς γεᾶς 1866 (6οδ- 1260) ἰ5. 6 
{ανουτῖο ἀδῖδ. 

52 Μοάεοὶς “᾿ΘΥΠΟ ΣΟΙ 515 :--(1) Τα ἢγοῖ ἰς 
(δῖ οὗ ἴδε 1260 ἀδαγς, ἴῃ 42 τηοηῖλ5, ἀπά 
ἴδε 3ὲ ““ὕτ65,᾿ οὗ ἴδε ρῥτγοίδπεά Τεπηρὶε, οὗ 
με Ἴνο ΝΥ ἰμε85565, οὗ ἰς Υοπδῃ 1 ἴὰδς 
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45 Ὀεὶηρ οργιῤῥοηοηα,ν ;. (ὁ) ὙΝΒΕΙΠΟΥ 
16 οὐχίά 864] τείες ἴο (Οοηῃβίδητη6 
(ΕΠΠοι2), οσ ἴο ἴπῸ ΕἸγϑῖ ΕΧθποἢ Εσδνοϊυ- 
ἴοη (Εαθεγ). [Ιἢ 115 οἷδ8θ8 ΜῈ 4150 

ΝΠ ἄοτηοςος, δηὰ οὗ ἴῃς Τεη-ποτηοὰ Βεαςῖ (οὶ, 
χὶ. 2, 3; χὶὶ, 6, 14; χΙϊ!. 5) ; 

(2) ΟΥ τε ἵννο Βεδϑῖβ (οἶι. χῖ τ. 1, 11) ; 
(3) Οὐ ἴὰς Μγϑξᾶς Βαῦυϊου, σὰ ἴῃς Τεῦ- 

ποτγηδά Βεαδϑὶ (οἢ. χν]]. 2-) ; 
(4) Οἵ τῆς 144,οοο ϑεαὶεά (ςὮ. νἱΐ. 4 ; χῖνυ, 1), 

ἢ (ἢς Ἡατῖοῖ ἀπά Βεαρϑὶ (ςἢ. χυ]ϊ. 3) ; 
Ιὴ ἴῃο οαβξο οὗ ἰῃεξε “οὩ"» “ οπχηΐα οπιηϊθι5 

σνγχρονίζουσι.,᾽ ΤῊε τετπηα! ηἰῃν᾽ ὁ“ ΘΥΠΟΒΤΟΙ 5ῃλ5 ̓ἢ 
ΤΩΔΥῪ Ὁς 5Ξυπιηεα ὉΡ 85 ἰοἸΐονν5 :-- 

(5) Οὐ τ}6 πιεαουσίηρ ἴῃς ΙὩπογ (ουτὶ (ςἢ. 
χὶ. 1), ὙΠῸ 186 νὰγ οὗ ἴῃς Ὀγάροη δραϊηϑὶ 
Μιοεδδεῖ οοποοσγηίηρ ἴἢς ΔΝ οπιδῃ (ςἢ. χὶϊ.) ; 

(6) Οἵ 6 ὅϑδνεῃ Ν αὶς (οἢ. χν.), σῇ ἴῃς δΡ᾽ 
Ῥτιοδοβίηρ [4]} οἱ (ῃς Βεδϑὶ ἀπά οἵ Βαῦγϊου (ς 
χνυΐ. 10. 10) ; 

(7) Οὗ τες ϑενοηῖῃ ὅ8ιεαὶ αηὰ ἴἣἢς ἢχξὲ 5ἰχ 
Τευμπρεῖβ, τὰ ἴῃς ἴννο Βεδϑίς οἵ οἷ, ΧΙΙΙ. ; 

(8) ΟΥ̓ (τἂἢς ταεαϑιτίησ ἴῃς Ιππὸῦ (ζουτί δηά 
ἴδε νᾶῦ οἵ ἰῆς Ὠιγασοῦ δραίποὶ Μίςδδεὶ, 1} 
16 ἢτϑὶ οἰχ ὅ96α]ς (ςἢ. νἱ.) ; 

(9) Οὗ (δες ϑενθὴ Ὑ 4195 (οι. χνἱ.), στ τῆς 
“ἐχίά Ὑτυτηρεὶ (ςἢ. 1χ. 13); 

(το) ΟΥἁἨ ἰδε ΜΙΠεπηίαπι, (πε δἰπάϊηρ οὗ ϑαίδῃ, 
ἴῃς σεῖσῃ οὗ ΓΟ γῖϑὲ, ἰδς Νεν 7εγυβαίθ, δπὰ 
186 τὐυτηρὰ οὗ ἴῃς ῬαΪπι-Ὀεατίησ πλυ ἰϊυάς, --- 
Ὑἱλ (6 ϑονοι Ὑσχυρεὶ δέϊογ ἴῃς 14]1 οἵ ἰὃἢς 
Βεδϑῖ, 

1 80 «αἷςο ᾿ϑανκὶ Ῥαγοοὺβ (νῆο ντοῖς ἴῃ ΤΟΡΙΥ 
ἴο ἴα ““ Ῥτοϊογιςι" ΑἸοαβασ, δη ἃ Ὧο Ὀεϊοηρε ἴο 
ἴῃ οἶα55 οὗ Ρτοϊεκίδηϊ δῃὰ δηϊὶ-Ῥδραὶ ἐχροξί(οτϑ) 
οοῃδίάἀθις ἴ86 ϑεδὶς δῃὰ Τγυμρεῖβ 85 {16]16α, 
ἐμ α ραγαϊίεὶ Φέρε, Ὁγ τὴς Ὠϊδίουυ οὗ {πε ΟΒυγοὶ 
ὑη11] ΡορῈ Βοηϊίδος 11. (Α. Ὁ. 606) αηὰ Μοἢδπι- 
πιοα. ε γί αϊβ τείεσ ἴο Ὁβυσοἢ- ἢ ϑΊΟΣΥ ὑλ11] 
Ταιῖθοῦ ; ἀπὰ 1ῃδηςο ἴο ἴῃς οηα. 

᾿ς ΡΥ “ῤοεανρηε,," αΔἱἢ «ἄ,, 1841. Μτ. 
ΕἸΠοιῖ 5 ψοσὶς 15 ΟἹ οἢγ πλδτίκεὰ ὉΥ [15 Δῃ11-ραραὶ 
οδμαγαοΐεσ, 115 Πιϑέοπολὶ ἰηϊεγρτγείδιίίοη οηᾶβ ψ ἢ 
ἴῃς Ρουτίηγσ ουἱ οἵ ἴῃς εχ λ Ν]Α] (ἢ. χνὶ. 12) ἰῃ 
1820, 5ἴπος ὙΠΟ ἢ Ὑγεασγ ἴῃς ἐχῃδυβίίοη οἱ (ἢ 6 
Τυτκβἢ ΡΟΥΘ ἢ85 Ῥτοςεεάεα τρί ]γ. ΤΈΣ τα- 
τηαϊπὶπρσ ῥγεαϊςιοηβ οὐ ἴῃς Βοοῖὶς τὲ ρὶαςδά 
διλοὴρ ἴῃς Ξεοζεῖβ οἵ ἰῃς ἔσίυτε ; Ὀθ[ ἴῃς δίγυρσρὶς 
οἵ τὴς ῬΑρδοΟΥ ἰο τορϑίῃ 5 δοοοπάδληου δίϊογ ἴῃς 
δῃοοῖς τεοεϊγοὰ ἴσοπὶ Ναροΐεοῃ 1. τηυβὶ ἰβϑυς ἴῃ 
ΒΟΙῺΘ ρτεοδῖ δυοηῖ δρουϊ α.ὉὮ. 1866, νι ϊο ἢ Ἡ}} 
εἶνε ἴδε ἀελῖη-ὉΪον ἴο ἴπ6 Ῥαραὶ κυτραϊοη. 

8. εἰ ξηςγεΐ Οαίρπάα»γ 97 ἤγοῤάεον,,"" 2»πώῶ «ά., 
184. Με. Ἑδῦεσ τρᾶκεβ ἴῃ6 ΑΡοολ]γρθα ἴο 
οοῃϑίβὶ Ἰοἰ εν οὐ ἰδ ς ““ δεαϊοὰ Βοοῖ ᾽" οὗ οἢ. ν., 
δῃά [6 “11τ||6 Βοοίς᾽ οὗ οἷ. χ,, Ὑδιοῖ ἀϊνιάα 
ἴ6 οἷα ἰπῖο δάγες Ρατί5 :---) Τῆς “γέ ρατὶ 
οἵ ἴῃ 6 ““ ϑοα]οά Βοοὶκς ᾽᾽ (οἢ. νἱ.--ἶχ.), οσ ἴτοπι ἴδ 6 
δίτῃ οὗ ἴ[Π6 Κὶηρ ννῆο ἰ5 ἰῃς “" Ηεδὰ οἱ Οαο]ά ᾽; 
(Ώ δη. 11. 38) ἱπ Β.Ο. 6ς7, ἴο α.Ὁ. 1697; (2) ΤὮς 
δπμίϊγα οὗ Ὡς “1.1||6 Βοοϊ ᾽" (ςἢ, χ.-χῖν.), ἴῃς 
ῬΡετίοά οὗ ἴδε 2} ““{π|ε5," ΟΥ 42 πιοῃῖῆς, οΥ 
1260 ἄαγβ, Ὀερίππίηρ Α.Ὁ. 6ο4 δῃὰ δπάϊηρ Α.Ὁ. 
1864,--““Ἰηοϊυάϊηρ αἶΞτο ἴῃδῖ 5ἰηρὶε δάάιιϊομδὶ 
γεαγ Ὡς ἢ οοπβίταἴο5 ἴῃς ρΡεποά οἔ ἴῃς σενορῇ 
Ὑίλὶ, νοῖ οοϊηςὶάδ5 τυ απ 6} 5 Τίπιο οὗ 
ἴμε Επα" (νοἹ. 1.,) Ρ. 272) ; (3) ΤῊς “εευπα φῬατὶ 
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δηά τῇς παῖς οὗ ἴ6 Αὔδοῖ 7 ̓ὈΟδο πὶ 
(γα. τιϑοὶ); οὗ Πε Π{γτὰ (Α.Ὁ. 1220); 
ἵντο , ΒΟΠΙηρετ; Βηρηδη :2 ιτιηρα 

οἱ ἴἰς ““ ϑοαϊοὰ Βοοὶς"" (οἷ. χν.-χὶῖχ) Ποῖ 
(οττὴβ οὔα Ῥγορῆῇεου οὗ ἴδε ενθηΐβ ὑθάοσ ἴῃς 
σευερίλ Τταπιροῖ οὐ “:γχἡ΄ ΟοΣΘ. Ιὰτ οχίοπας 
ἴτοτπι Α.Ὁ. 1780 ἴο Α.Ὁ. 186ς, ἰῃ ὙὨΙΟὮ γεοασ ἴῃς 
Μιεπηΐαπι Ῥερὶπ5. Τῆς σεγεηίλ ΜιΑ] 15 οοῦ- 
ἰαϊποα ἰπ οἢ. χνὶ. 17-21, δηᾷ ἰὴ οἷ. χν]ΐ.--ΧΙΧ. (6 Χ- 
ςορὶ ἴδε τεϊσοθρεοῖϊνα δηὰ ἀδδβοσίριϊνε ραγὶβ οὗ 
οἢ. χνὶ].). 

1 τς Αι χῤοείο »ιαρνγοῤλεία ΑΙ ὁδατὶς )οαελὲνεὶ 
ἐπε Αδοιαλνρεῖπ, Νεηςῖ,, 1527. 7΄οδοδῖπ 85- 
βυθα ἴο 6 δἰπιοεῖϊ ρίτοἀ τ ἴῃς Ργορβεῖὶς 
βρί, Ηἰ5 σοτητηοπίαιΥ οἡ ἴῃς Αρος. νγὰβ ἴΠ6 
οτβοὶς οὗὐ τῆς επιπυπίαςῖῖς δῖ) Ρᾶρα] ῬΔΓΙΥ 
διροῦρ ἴδε ΕἼΔΗ Οἰϑοδῃς, Δηα ἴοστη 6 ἰεχῖ οὗ 
ἰϊς (5ο-ς4}164) “Νενν δπὰ δνεσγίαϑιηρ αοβρεὶ 
[Εεν. χίν. 6]. Εον Ἰοδοβίπι, 45 ἔογ ᾿δηῖο, ἴῃς 
ῬΑρΡδΟΥ νγᾶβ δη[|-ΟὨ τ 518 ΟἿΪΥ ἴῃ 115. νυν τ] ]1- 
τ655 :---ἰη 1{56]}. ἀπά ἱπ ἰἴ9 ἔγια 464] 56,256, ἰΐ 
Βαϊοηρο ἴο 186 εἴεγηαὶ Τουπάαιίοη οὗ ἴῃς ΟΒυσΟ ἢ 
(566 [1ἰϊοκε, 5. 1010)ὲ. Ηδε ἀϊν[ἀεἀ [ἢ Ὠἰδίογγ οὗ 
ἴῆς Ομυτοῦ ἄονη ἴο πἷς οὐγὴ {{π|6 ἱπίο “ἶχ 
Ῥεποὰς, ψ μὶσῆ τὲ ταρτγεβεηίεὰ ἴῃ ἴΠ6 ἢχϑὶ 5ἰχ 
6415, Ττυπιροῖς ἀηὰ 1. ]5 ;-- ὙΠαϊ 5 δπηουηοσά 
ἴῃ ἴμ6 Θ641-Ν ἰδίοηβ Ὀεὶηρ τερεαϊεά ἴῃ ἴμε Ν ἰϑίοης 
οὗ 6. Ττυπιρεῖβ δπὰ ἰδε 1415. Ηε τοοκοῃεάᾶ 
1260 γεδῖβ ἴγοσαῃ ἴῃς Ὀἱτιἢ οὗ (ἢγὶϑὶ ἴο τῆς Ὀἱτιἢ 
οὗ Απεϊς σιςῖ ; “411 τῃ)6 {ἰπ|6,᾽) ἢ6 5αϊά, “ἴεν 
1200, 1 οοπεοίάοσ ἀδηρεγουκ.᾽".-- (εν Οἄγορι., 
ΒΒ} Δῆπο 1188:---Ξεα (ἢ. Μαι]δηὰ, 4. ἐ., Ρ. 321. 
ΟΕ, Οἰεδβοῖοσ, Αὐγοά. σσεά., Β, ιν, 5. 357. 

3 Βγιρμῃίπιαη (“ “οεαϊνῥεοῖς “4ῤοεαζνῥείος, 
Ἐταηςοῖ, α.Ὁ. 1609 ̓) ντγοῖθ ἰῇ δῆβινοῦ ἴο (ῃ6 
“«ἘἙπιυτκι᾽)) Εἰθοετα, νὯο τεραγάεά (ῃ6 Ψ]ο]ς 
οὗ ἴῃς Αροσδϊγρϑθα 85 ἃ φοϊητ ΔΎ οὐ Μαῖίί. 
χχὶν. Δ Βτισῃίπιδηῃ (ἢς σεν 564] ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰγρίῆες (π᾿ οἰ. νυἱ}.)} 411 [6 ἂρὲβ ΠῈΣ 
Τλϊοοϊοιϊίδη (νῆὸ {]6||οὦ τη6 σὐχά 844]), Ρυϊ 
αἷΞο ἀεηῃοῖθβ, ὈῪ ἴὰε ὁ“ 53:|]|οηος" τη οἷ. νἱῖ!. 1, 
ἴ)6 Ῥεᾶος υπάεγ (οπεοίδηηθ. ΤΒς ΤὙτυϊηρεῖς 
βρη Ατίδηβ, απάδὶς, ϑαγζδοθηβ, ὅἄϊς.,--ο᾿ὡὴῷῦηις 
σενεμίλ Ὀεϊὴρ βουηάςα ἤδη Ἐπρ] πα, [γεοϊδηά, 
δηὰ ϑοοιϊαπα επιργασεα ἴπΠ6 Οοθρεὶ ἴῃ ῥῇδι 
(οπείδηαξποε ἰς (ἢ “Μαη- 1] ᾽ (ςἢ, χὶϊ.) οἱ ἴα 
ΟΒυτγοῖ ; δπὰ ἤδη ἰῃ6 Ὀγαροῦ, Ο Ῥεγβεοουίοα 
[16 ΟΠυγοὶ υπάετ (οηῃείδηιιυς δπὰ Ν ΐίθησ, ἰαι]οά 
ἴο ον μα ῖτη ποῦ Ὁγ ἴμε ἀεΐυρε οὗ Βαγραγίδῃϑβ, 
Δα ϑυρδοαυεπιγ οὗ ϑάγδοθηβ, μς βυρδϑι το 
85 ἢἷ5 Νίοασ ἴῃς Βεδϑὶ οἵ οἢ. ΧΙ. 1,- τη δὲ 15. ἴὸ 
βαν, ἴῃ Ῥορε ΠΟ νγ85 “" 5ηϊ ἴδ η ἀπο ἀοδιὶ ᾽" ὉΥ 
ἴῃς Οοίμβ, Βαϊ Ὠεα]ὶθά ὃν Τυδιηἰαπ ἀπα ῬΏοσαβ 
ΤὨς 5δοοηά Βεδϑῖ (οἢ. χἕὶι. 11) 15 αἷϑδο ἴῃς Ῥορο, 
Θχδ᾽ἰεὰ ἴο 511} Ὠίριιοσ ἀϊσηι νυ ὉγῚ Ῥερὶη δπὰ 
ΟΒασὶες ἴδε ατεαῖ. Τὰς ““Ἴνο ΜΝ πε5565᾽; 
τα ἴῃς ϑοσίρίυγοβ 5᾽αῖη ὉΥ ἴῃς (ουηο!] οὗ Ττεηΐ, 
ᾶἃς., ἄς. 

8. “« Απαξγίτς «δοζαὶν ῥεος (51), Αταβίεϊ., 
1719. Αςοοτάϊηρ ἰοΝ τπρα, ἴῃ ἴμε γε ἀἰν5ίοη 
οἵ τὴς Αρος, (εἶ. 1. 9---1}}. 22) ἃ Ῥτορμεῖϊς υἱοῦ 5 
σίνοη οἱ ἴῃς ἡμήγηαί σοπάϊοη οὗ [86 ΟΠυτγοῖ 
ἘΠῚ) ἰΠ 6 οηἁ. ἴῃ ἴδ σαορα (ςὮ, ἷν, 1--ΧΧὶ!. 7), Ὠ6 
8665 Ποῖ ἐτζεγηαὶ οοπάϊτοη ;---νἱΖ. (4) ἵπ ἴῃς 
ϑ6δ]5, ἤοῦ ἢϊβίοτυ ἔσοτῃ Τσαΐασ 1Π11] {πε επὰ ; (Ὁ) 
ἴῃ ἴδε Ὑτυπιρεῖβ ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ οοποογηϊηρ οπιο, 
Ὁοΐδ Ῥαραὴ δηά ἀδρεποσζγαῖς (γιβιίδη ; (ς) ἴῃ 
ςἢ,. χὶϊ, -χχὶϊ., [6 οοηϊοηίκ οὗ ἴῃς Ιαϑῖ ἴπτο Τσυτ- 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΧΤΙΟΝ. 

(νο τοῖα ἴῃ το ρΪγ ο Βοβϑιισῖ); 51: 1ϑδδς 
Νεονίοηϊ (νῆο ἄρτεος βϑῃογα! νυ ψ|Ὸ 
Μεάδ) ; Βοβετὶ ΕἸδιαηρ 2; Οαυβθεη αὶ 
ὅζα, 
Α ροροῦαὶ ἰθηάδηου ἴο Δ]]σουζα ἰ5 

ΔΠΟΙΠΟΙ ΟΠαγδοϊοσιδίῖς οἵ [ἢ]15 ϑοῆοοὶ, 

(32) ΤΗΣ Εὐτύξιθτ ΘΎΞΤΕΜ. 

Τῆς “ Ευζυτδίϑ " ΔΡΡΙΥ [ἢ ργδάϊςοης 
οἵ 16 Αροσδίγρβε ἴο {ῆς δνϑηῖβ νηοῦ 
ΔῈ ᾿πητ  ἀϊδίοὶΥ ἴο ῥγεοθάθ, οσἵ᾽ ἱπηη}δ- 
“Ἰαίεῖγ ἴο ἔο]]ονν τῃ6 ϑεοοπὰ Αἀνεηϊ οἱ 
Οἢγθ ὙΤῈῈ νυϊζεῖβ οὐ [ἢ]5 5οῇοοὶ 
50. "Πγ (ΔΙ Πουρἢ ΤΠΕΥ ἀγα ποῖ δἰναγ5 
οοηϑίϑίθηϊ) Ἰηἴογργαῖ ΠΟ ΓΑΙ]Υ :----ἰ5γδεὶ 15 
[Π6 1Π6τὰ] Ιϑτδεὶ; {6 Ταηλρῖς ἰ5 τὰς 
᾿ἰτοτα] Τοσρ]6 σοῦυ]ῖ δὲ [ ἐσυβαϊειῃ ; ἴδε 
42 “ Π]Πγ65," 42 τηοηίῃβ, 126ο ἄδγξ, ἅ1Ὲ 
2}: Ἡδῖυχαὶ, ΠτΈσα] γεαῦβ.Ό [15 οἶδα [Πδϊ 
ποτα οδἂὴ Ὀ6 ὯῸ ἀἰδουββίοη 845 ἴο (6 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ ᾿πΔοσυγδοῦ οὗ ἴμ6 τεϑυ 5 οἱ 
1815 βγϑβίθιχ οὗ ἱπιοσργαίδιοη ἴῃ δηΥ οἱ 
15 ἔόσττωῶβ. ὙΤῃδ Επΐαγα ἀδῆσς σΠΕς 5). 

ΕἸθοτα (6 δοώ. Μέσ, ; 1502) 56 6115 ἴ 

Ῥεῖς (οἷ. ἴχ. 13; χὶ. 15) ατε Δονοεϊορεα, ---νῖς ἴδε 
τε οἵ ἴῃς Ἐοπιδὴ Απιογίϑι ; ἰὰς 5ἰπιρρὶς οἵ 
[ῃς ΟΒυτοῦ ψἕ ἷπι, δὰ ἢὶς ἀονηίλὶ! ; ἴδ ς 
βίδίς οἵ ἴῃ ΟὉδυτοῖ ἰῃ Ευτορς δέϊοσ δϊ5 [(4]}; δεῖ 
᾿ΠΟΡἢ ονεσ ὅορ ἀπά Μαρορ, 8ο ἀρρεᾶγ δῖ 
186 οπὰ οἵ ἴδε Μιϊδηηίπηι ; ἄς. 

δ “ 7ὰς ῥνοῤῥεείες οΓ ἴοὴν Ἡγὴ!," Μήοικο, 
178ξ, νοὶ. ν. 

2. “4 δίσερεγεῖς---Τέ Εἰγεΐ εομίαϊηησ α πᾶσ 
αεεομρ οὕ ἐδε γπὸ απ γαἠ 977 τὰς δέρας, ὉΥ 
Ἐοδετὶ ΕἸεπιπρ, Ν.Ὦ.Μ-, 1Οπάοη, 1701 .--ἰοῦ 
8δῃ δοοοπηΐϊ οὗ ΕἸεπιηρ᾽5 νΟΓΥ σοπλδγῖδ Ὁ] ς ἰηϊοῖ» 
Ρτεϊδίουβ, Ξβες Νοῖς Β οὔ Ἂἷ. χὶ. 2. 

8. “«  αρῖε! ἐξ Ῥγοῤάδί,,,") φιὰ εἀ., 180. ἡ 
Ἐν. ΧΙΙ!., δη ἃ σοηογα!γ, Οαιβοοη οἰοϑοὶν (Οἷον 
ΕἸ]Ποῖς ;--ποίίμον οὗ Ποῖ τεραγάϊηρ ἴῃς Ὀγάροῦ 
οἵ οἰ. χὶϊ. 15 ϑαίδη, Ὀυϊ ἃ5 ἴῃς Ὠοαίποη, Ἐοπιλῆ, 
νου! ἀ- ρόονοσ ἰπϑρίγοὰ ὈΥ ἰπι. Τῆς Ὠγαροι, 
{τς Βοαδϑὶ ἔγοτῃ ἴῃς ὅεα, δὰ ἴπῸ Βεαςῖ ἔτοπι ἰδε 
ΑΡγβ85, ἀδποῖς ἴῃς Ἐοπιδὰ Ἐπιρίτε ἱῃ ἴῃς ἐἧγδ 
δτεαῖ δροςΐβ οἵ 15 Ὠϊβίοιγ --- “" δΔυϊοογδῖς, ΡΟΪΥ- 
οταῖς, ἀόπιοογαῖε." υγίηρ ἴῃς οἷοθςε οἵ ἴδε ἥγη 
δΡοοὶ ἴῃς Επηρίτα θδοδτας (Ἠσιςιίδη ; (ἢς “«ομά 
Ὀερσδη ψ [ἢ ἱπτοδά οὗ ἴῃς Βαγραγίδης ; (δὲ 
ζἠιγα Ὀεραὴ Α.Ὁ. 1789. ΤΣ “εξ Οτόνπα ὁ 
ἴῃς Ὁταροηβ Δἴδααϊς (οἰ. χὶϊ. 3) βἰρηιγ ἰμδῖ 
Ἀσοπις 15 511} α οσουποὰ ΟΙΕΥ ; τῃς ἕν Οὐόῦπδ 
οπ ἴδε 7ογης οἵ ἴῃς Βεαβξὶ ἴγοτι ἴδε 8:8 (δ. 
ΧΙ. 1) τοργεβοηΐ ἴῃς ἴδῃ δυϑοϊαΐς Κίπρε οἵ “ἴδε 
Τηρες οἱ ἴῃ6 παϊσταιίοη ""; ἴῃς Βελϑῖ ἐτὸπι ἴδε 
Αγ: (οἷ. χνὶϊ. 3, 8) ας πὸ Ογονῃβ, δῃὰ (85 15 
ἀοπιοογδογ, ἢ 1ἴ5. ΟἸζεη- Κίηρε, ᾿μουϊς ΡΒ]- 
Ἰΐρρε, 1εοροϊὰ οἵ Βεϊρίαπι, Οβαγες ΑἸδετὶ οἵ 
Ῥιοάπιοηῖ, ἄς. Τῆς “Εα]οςς Ρτορδμεῖ" (ἃ, 
χνὶ, 13) ἀπὰ τῆς Ηατιοῖ (οἰ. χνἱ!.) οχἰϑὲ οο- 
[ΠΡΟ Π ΘΟ ΒΥ, δηὰ ἰορεΐδον τερτγεσεῦϊ 
“Τὶς Ηοχὰ ᾽ οὗ Πδῃ. νἱὶ, 8,---οὐ ἴῃς ῬΔΡΔΩ,. 
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ἧαγα Ὁεθὴ ἴῃς οι εϑὲ Ευϊυτϑι.} Ἧς 
ἢᾳς Ὀ66η [ΟἸ]ονοὰ ὉΥ 1,Δουηχα23 (6 «δε. 
κω; Ὀοτὰ 1731); Ἴγβο; 5. ΒΚ. Μαῖῖ- 
ἰληά; ᾿ς Βυγρὰ ; Τοὰά ; ΥΥ. Κα Ε]1γ. 

(4) ΤῊΕ ϑΡΙΚΙΤΌΑΙ, ΘΥΒΤΕΜ. 

ΤΠΟΙΕ 15 γαῖ δῃοῖμεσ ῥτΏοΙρΙῈ οὗ 1η- 
τετρτείδτίοι τ ΒΙΟἢ δάορίβ ἔοσ 115 ἰεδάϊηρ 
ἰάδα τ[Ὡ6 στεαῖ οοποθρίοῃ οἵ 51. Αυριι5- 
ἴηε, δἰ δῦονα, 45 ἴο ἴπε ““ ῬΗΠἸΟΒΟΡὮΥ 
οἵ ΗἰΞιοιγ." ὙΤὨϊ5 σγϑίδῃ ταΔΥ Ὀ6 5[γ]εα 
ἴδε ““ϑριπίι4]." Ατλοῶρ ἴμοβα ὴῸ ἤᾶνα 
ΙΏΟΙΕ ΟΥἉ 1655 οἰοβεὶγ δάμεσγεαά το [ἢ15 ῥχίη- 

᾿ κω Αῤοεαίνῥείπ Οονι., ΑἸῖν., 1603; 
Μτ, ΕΠΠοῖς ἄοὶ: ἢ Ρ' 597) πιᾶκεβ Εἰθεσα ἴο 
δε ἰῃς ἢγεὶ “" Ἐὺπτυτίοι ἢ ΟΥ̓ “ὁ πεδύὶγ ἴῃς ἤτοι." 

5. [Ιλουηζᾶ δἀορίεά (Π6 παπὶς οἵ Βεῃ- ΕΖγα, --- 
ῬΙΟΘΔΌΪΥ ἰῃ δοοοσζάδηος ἢ ἢϊ5 σγϑίεπι Ὑ ΒΙΟ 
Δ55ΏΠ)65 ἰῃς ΠΙἴογα] σοϑϊοσγαίίοη, ἴῃ ἴδ6 ἑαΐυτα, οὗ 

; οἵ, ἃς Με. ΕἸ)οῖς βυρσρεεῖβ (νοὶ. ἱν. 
Ῥ. 436), οσίηρ ἴο (δς ῥτγεϊυάϊος ἴδ οχιϑηρ 

Ιησῖ [86 Τε5]15. Ης ντοῖς ““Οἡ ἴῃς σοπιηρ' 
οἱ Μεβϑίδῃ ἱπ βίοσυ δπὰ πια)εϑῖγ" (38:η- Ζ;σγα, 

ἱῃρ᾽5 ἴσγαῃ98].). Ηἰ5 γστεὰὶ ἴὔοῆς νᾶ οὐζγ 
Ιοτὰΐς ““Ῥγε-τ ]]Ἰοηηϊα] Αἀνοηϊ)"; απὰ [δὸς 
ΔΥοπιδῃ οὗ οἷ. χὶΐ. μ6 ἰδίας ἴο Ὀ6 ἴπε δηοίθῃὶ 
Ζίου, νος ἢ ἰ5 ἴο Ὀς τοϑιοσεᾶ ᾿Σϊογαὶὶγ ἰῃ τῃς 1αβὶ 
ἄλγε, Οοϊητηδηϊίηρ οὐ (αηΐ. ν. 7, [,Δουηζα 
(οῃοίἀοιβ ἴῃαὶ (ῃ6 οἰεγρυ οὗ ἴῃς Οδυτοῖ οὗ 
Κοπις νη]} Βογθαῖεσ Ῥεοοπὶς ἴῃς ῥτὶεβῖς οἵ Απτὶ- 
οἰπεῖ : “ΟἿ Ῥσιθβίῃοοά ἱϊ 15, δηὰ ποιμίηρ εἶδα, 
Ὑἰςἢ ᾿ς Δηηουηοδὰ ἴον ἴῃς ἰαςῖ ἰἴἰτηο5, υπάοσ ἴῃς 
οῖδρῆος οὗ ἃ Βοδλαοὶ ΜῈ ἵνὸ ἤοιιβ ᾿ἰκα ἃ 
Ἰλτὰ (ςἢ, χιῖ;, 11). -τ-ἶὖῷ δ, νοἱ. ἱ, Ρ. 220. 
Ῥεμαρς οὗ 411] πιοάδσῃ υνυγεσβ," οὔϑοσνοβ 

τ. Ομδς. Μαϊι]δπὰ (“" 42ο«(, «δελοοί οΥ ῬγοῤΆ.- 
2»... ἡ. 392), “Ἰδουηζαὰ [ὰ5 ἰῇς τηοβὶ 
ἀξερὶγ ᾿πβπεοηςεά [μς6 5Ξἰυὰγ οἵ ῬΡτορῃοογ.᾽". .. 
“ΤὨς Ευϊτυπεῖς, ν ἤδη 1Π6Υ Ὀοττονοὰ ἴτοπὶ 1,8- 
σπηΖᾶ (ἢ στοαὶ εἰεσηθηίβ οἵ [πεὶγ βγϑῖςπι, γεὐεοῖϊθά 
᾽θδὶ γος μδά ςοςῖ Ὠἰτα ἀσδαζγοϑί,---ὰς δα πὶ βϑίοη 
ἴδλί τῆς Εοπιϑῃ ΟΒυτοἢ 15 Βαγίοη. [Ιἢ ῥγείει- 
ἔῆςε ἴο [ἷς ἴπεγ ͵)οἰπμεά Βε]]αττηΐης ἴῃ ἴῃς ἐχρεοῖ- 
δου ἴα [ἴῃς ἐεξέν ο1] Εοτλε νν}}} [411 αυναν [τοπὶ 
ΒοΙ ῥγοβϑεηῖ 1δ 1 Ὀεΐοσα ἴῃς ἀαγ5 οὗ Απιὶοῃγιϑῖ,"--- 
ἐών Ρ. 395. ὙΠ νοτζάς οἵ Βεϊ]αττίης (226 Αἰομι. 
υπί., ἵν. 4) αταὸ : "Νοαυς οὐϑίαϊ, αυοὰ ἱεϊροῦα 
Ἀπεςδγῖς! Εοσηᾶ ἀεσοϊδηάλ, εἰ ογεπιδπάδ νἱάε- 
δίαγ, υἱ ἀφο υοϊτατ εχ οΔρ. χν!. Αρος.," -- Βεγα 
.Ὲ ἰ5 ΤΔΘΥΟΙῪ ἀτρυΐπρ (δαῖ τς 5εαὶ οὔ ἴῃς 
ΕΙΣ νγὰ5 ποῖ ὥχεὰ ὈΥ ᾿Ὀἰνίπα οοιμητιαμὰ ἴῃ 
ΟΠ]6. 
Με, ΚΟ ΙΥ, ρἰνίησ 5. δβϑοηῖ βΈΠΕΓΆΠ]Υ ἴο 

ἔπος ταβα]ῖα οὗ ἴῃ ὑϑυδὶ “" ΠΙςιοσίοδὶ ἢ ἜἘχροβίτίομ, 
οοησάοτς [πδὲ ποῖα 15 ἃ 511}} τῆογα ρεγίεςϊ ἱηοῦ- 
Ῥτείδίίοηῃ. Ἐδρατγάϊηρ ἴῃς ψογάβ “" Αἰΐζεσ (μεβς 
{Ππηρπ᾽ (δ. ἷν. 1) 25 ἴῃς δροόὺὰ οὗ {πὸ εἷοβθε οὗ 
ἰῃς Πἰδίογυ δπὰ οὌχίβίθπος οἵ [6 (ΒΟ οἡ δαγῃ 
--οἰὰλι!ς τὰς ἐροςἢ οὗ “1ῃς ταρίισο "ἢ οὔτῃς ϑαϊηϊβ 
ὙΠῸ οΤοηφϊζαϊς ἰ[---ἃς Τςοποϊαες ὑπαὶ 41} [ἢς 
γ βίους τ ἢ (οἷον τοργοβοηῖ ἴπς ατεαῖ ΠΩΥ͂ 
οἴ ἰὰδςε 1,οτὰ αἱ ἴῃς επὰ οἵ ἴμ6 ῥγεβεηΐ Ὠ΄βρεηβα- 
ἸΏ, 
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αἰρ]Ὲ του Ὅς παιηδὰ 1. (. Κ. Ἡοϊηδῃηὶ; 
ἩδαρβίοηρορΈ; Εὐγασὰ ; Αὐδοσ]θῃ ;--- 
ΨΏο56 σομο] υϑοη5, οἴἴεῃ δγυϊίγατγ, δηὰ 
ΠΟΠΒΙΔΗΓΥ ἰδηαϊηρ ἴο [ἢ6 581ὴ6 ροΔ] 858 
[ἢ σοποϊυβίοηϑ οὗ ἴῃς “ Εατυτ5ῖ5,᾽ ν}}} 
Ὅδ ποῖεδα τῷ ἴῃς [Ὁ] ον ης ρᾶρε5. ΤὨς 
ΤΩΔΊΟΤΥ οὗ δυο ἢ. ΓΙ ΟΓΘ σΟΏ ΒΔΓ [Πδὶ τὸ 
Ῥτγεάϊος τῇς διτυγα σΟΏνΟΥβο οὗ [5τδεὶ, 
δῃὰ [6 σεΐυτῃ οὗ (οὐ 5 δηοϊθηϊ ρβορὶε ἴο 
(Πεὶγ οὐσῃ ἰαηά, ννὰ5 ἴῃ 6 οἢϊεῖ οὈ͵δοοὶ οὗ δῖ. 
Τοβη. Βυὶ νηδίθνου τηδὺ 6 ἰμουρϊ οὗ 
[015 δρριοδοη οὗ ἴε ΑΡροσάῖ γρβθ, 8]], 
ὍὯΟ ἴῃ ΔΩΥ 56η86 δορί [πε “ ϑριτίυδὶ "ἢ 
βυβίθτη οἵ Ἰῃτοσρζείδιοη, τηυδὶ ἄρτος ἴῃ 
Δοσορθηρ ἴα ἀεβημπίοη οὗ τἴ ἢ Ὠ]Οἢ 
Ετγασὰ Ὀσίηρθ [ἢϊ5 σΟΙΏΓΤΩΊΘΏΪΔΙΥ ἴὸ ἃ 
οἷοβε :---" Τὰς Βοοκ οὗ ἴῃς Ἐκδνεϊαϊοη 
ἄοεβ ποῖ σομίδ!ῃ Ῥσγοβασοβ οὗ σοριϊηροηῖ, 
ἰβοϊδιβὰ, Ἔνεηῖβ ; θυϊ 1 σοῃίδ! 5 ΜΔΓΠΙῺΡ 
δηἃ σοῃβοϊδίοσΥ Ῥσορἤθοῖθθ ΠΟ ΟΘΓΏΙΩΣ 
(ῆ6 ρτεαὶ ᾿ἰεδάϊηρ ἔοτοθβ ὑὩο γαῖα 
ΤΠΘΙΣ ἀρΡΡρδάσϑῃςα ἴῃ ἴῃς σοηδιςοῖ θα 6 ἢ 
ΟἸγιβὶ δρᾶ ἴῃ6 δου. 80 [1]] ἃσα 115 οοῃ- 
(εηί5, [ῃαἴ νΕΤΥ ἀρ ΓΩΔῪ ἰδάσγῃ ἘΠ ΟσοσΟ ΠΣ, 
ΙΏΟΥΕ δηά τόσο, δραϊηδὶ παῖ ἀἸβρι 1565 
οἵ (ἢς ϑεγρεηῖ ομς [ᾶ5 ἴο ρυδγά οῃοβοϊί; 
δΔηἀ αἷἰδο ον ἴῃς δῇιοϊεα (ὨΠυτοῇ δἱ 8}} 
{ἰπ|65 τοοεῖνοβ ᾿ἴδ τηδᾶβυτα οὗ Ἴσουζαζα 
δηὰ οἵ σοῃβοϊδξοῃ ᾿" (5. 634). 
ΤῊ ““ϑριχιῖμαὶ" ϑγϑβίεῃι οὗ ἰηϊογρτζεία- 

ΟῚ τοοεῖνεβ Βυρροτί ἔσγοτῃ [6 ΤΟΥΊΘῪ οὗ 
ΑΡοσαδὶγρῇς βυτθο ϑτὴ ἩΏ]Οἢ Ὠδ5 οσσι- 
Ρἰεὰ βεοοῃβ 9-11 οὗ [})}}5 [ηἰτοἀποῦοῃ, 
[0 ἀρρθᾶσβ οπὶ [μαὶ ταν ον μον παῖυ- 
ΤΑ]ΪῪ τῃ6 ἱγλάσοτΥ οὗ ἴ[ῃ6 ΒοΟΚ ἀδβοῦιῦ68, 
ἴῃ δοοοτάδησοα ψιἢ [6 ᾿νΏΟΪα βρὶπὶ οὗ 
ῬΙΟΡΊΘΟΥ, ἴῃς νᾶγίουβ σομ ΠΟ 5 οὗ ἴῃ 6 
Κιηράοτῃ οἵ οὐ ου δαγῃ, ἀυσίηρ 115 
βιοσοϑϑὶνα βίσυρ]658 ἀραϊμδὲ ἴῃ6 ῬΙΠΟΘ 
οὗ (815 ψουϊά. ΤΠ ἢρσυταῦνεο υἱίοταθ 68 
οὗ ἴῃ6 ὅδ σ ἃ1ὰ βρεοῖαγ βυϊεὰ ἔοσ 1118 
ῬύΓΡοΒα, οὐὴρ ἴο {μα Ἰαιπἀς οὗ Δ0ρ]:- 
σϑίο ΜΜΠΙΟὮ 4}} βυταθο δαὶ 41||οὐγ5 ; δηὰ 
{Π15, ψῆουΐ ἀϊδιοττηρ [16 5εη56 ΟΥὁ ΟΠοΙ- 
ἴῃ νϊοἴδηος ἴο ἴπ6 ἰαηρσιάαρα, οὗ ἃ 5:1} 65}6 
Ρᾶβδβδαρε. Ἐδι95 ᾿πάδεὰ οὐ͵θοὶθ (ᾧ ὦ, 
Ῥ. 41) ἴμαῖ [15 βγϑίθῃι ἀοθβ ποῖ σϑα]]γ 
ἀϊθον ἔγουλ ἴῃ6 “ ΗἱΞίοσίοαδὶ," Ἰηαϑιηι ἢ 
ἃ5 ἰἴ ΤΊΘΙΟΪΥ δ σα ταϊε 5. ἴῃ6 τα] ρίουϑ Ὠ15- 
ἴοτΥ οὗ τῇς Κιηρήοτα οὗ Οοά, ίον ἴῃς 

᾿ΡΟΙΠΙσαΙ Ὠἰδίοτγυ οἴ Ομυσοὶ :--τῦυς (Π15 

: τ μείαρμηρ μα Ἐγέδμεηρ," 1841. 
32 Απὰ γεῖ Ηεηρβίεηροετρ ἱπίεγργείβ σἜΏΘΓΑΙ]Υ 

οὐ ἴπε “Ηἰκίοσὶ δὶ" απὰ δἱ]ερογίοδὶ βγβίθῃι ; 
τεραγάϊησ ἴῃς ΑΡοσδῖγρος ἀοόνῇ ἴο οἢ. χίχ, ἃ5 
ΔΙτΟΔαΥ ἔπεισα. 
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ΟὈἸ]ΘΟΟ 18 Ταδη 5 ὑηδουμὦ. ΑΚ 
ΔΙσοδαν ροϊπίεα ουἵ, [με “ δρισγιίιαὶ " δρ- 
Ῥ] Ἰσδιοα 15 ΝΟΣ ὄχῃαυβίθα, Ὀὰζ ΓΊΘΓΟΙΥ 
τοοασῖνεβ δα ομδὶ 1115 ΓΑ ΠΟ 5. ἃ5 Ὁ ΠῚ6 
ΤΟΙ] οἡ ; ψὮ1]6 τῆς “ Η!5ἴΟΙΙΟΆΙ ᾿ βγϑίεσῃ 
55:65 τῃδῇ β'ηρία Ἔνθηΐῖβ, ἃ5 ἴΘΥ σοτ]δ 
ἴο Ῥᾶ85 ἴῃ: ϑυσοςβϑιοῦ, Ἔχῃθις τΠ6 [}}} 
ΔΟσοΟΙΏΡ ᾿Ιϑῆσηθηΐ οὗ ἴδ6 αἰβογθηϊ ρσθάϊο- 
Κ[ἰοη5 οὗ [6 ΑΡροσαϊγρθθ. [1 δγνῇεζο, 
Τιοσὰ Βαςοῃ᾿β Ἵϑμηδϊε οὗ ἴδε δ] Β]πγθηϊ 
οὗ ἃ Ρῥγθαϊοοῃ 15 νουιβθα ἤοΙδ :-ἰ 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

δα τὸ δαἀπητίοηαα οβὶ 1114 Ἰδτϊπάο σὰς 
ιν] 15 νδί 01 }}}1}58 ὑσορσίδ 6ϑί εἴ (τ 1815, 
αἱ δα] ἤοηθϑ δου ἤδηΐ οἱ οοη- 

αἰἴαυς 
Ἰςεῖ ρ᾽θηϊταάο εἰ λϑιριυ σοταρ᾽δηθη 
ΘΟΣΌΠ,, ὈΪΘΓΏ]υ 6 Δ] 1Οἱ σατίδα δ [Δ νοὶ 
οἴϊατῃ σοτίο πηοιηθηΐο ἀδϑιείυγ ; δἰίδ- 
ΤΏ η μαθοηΐϊ ἸηΓΘΠτὰ ρταᾶυς ΠΟΠΏ0]105 εἱ 
50 4145 σΟΙΏΡΙΘΙΩΘ ΗΓ, ΓΘΙ αἰνοῦθας τηυπὰὶ 
εοἰδίε5."--- 226 Αμρηιορζς ϑδαση., ἸὰῸ. ἃ. 
Γι ΙῚ 
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7 Δὲ Κγίμεῤαί Ἡγογξε εομομέζσα τα ἐς γοἰξοευΐηρ᾽ (Ο»27267:2477. 

ΑἸΟΑΒΑΚ, Ϊ,.,) ΖΦ. (806, 76: : 
Αιοαῦρ, Η. ,.. , 

ΠΡΘΘΕΝ 

ἈΒΕΤΗΛΘ 

ΑΟΒΕΚΙΕΝ, ααΑ.. 

Βίμμ, Κ. Ὁ. 
ΒΕΡΑ 

Βενσει, 1. Α.. 

᾽9 . 

Βικς, Τι ΒΕ. 

Βιβρινο, Αυσ... 

Βιεεκ, Ε.. 
ΒΟΘΘΌΕΊ, 1. Β. 
Βμοῦν, ἢ... .. 
Βύυκσεκ, Ο. Η. Α. 

Βυβκ, ]. Ὁ. 
Ο(ΑΞϑΙΟΡΟκῦΚ 
ὈΑΥΙΌΞΟΝ, 5. 

ἢ Βυβοη, Υ. 
ὈΕΤΖΘΟΗ, Ε.. 

θὲ Ἴγεττε, Ὗ. Μ. 1... 

Ὀόμμνοεα, ]... 
Ὀκύμμον, [ἍΜῈ5 
Ὀύβτεκριεςσκ, Εὶ. 

Εββαβυ, 1. Η. Ε.. 
ΕἸΘΗΗΟΆΝ, 1]. 6. 
Εμμοτι, Ε. Η. 

ναι, Η... 

ΕΆβεμ, (Ὁ. 5. 

ΕΙΈΜΙΝΟ, ΕΟΒΕΕΤ, Υ. Ό. Μ. 

ΘΕΒΗΛΒΩΤ, Η;, 
ἀορει, Ε.. 

Κεεήραζίο ἀγεαρΐ δόξες ἐπ Α2οε,, τ614. 
73ε σγεεξ 7Ζείαροπί, χτὰ εἀ., 1866. 
75 “2οοαζγῥείμ, ἂρ. Ορρ. 8, Ὁμγγϑοβίοζο, δά. 

Ετοηΐο θυσδουβ, Ῥατὶβ, σόορ, ἴ. ΥἹ]]. 
“42. 1. Α. ΟἸδιηεσ, σαί. ἐπ Ε. (αΐᾷ., τ84ο, 

ΟΥΏ. 
τῇ Α,ρῤλαίος ΩΓ Ὡαρμίε αμα ἐζε Αευείαποη, ἘΠΡῚ. 

Γ., 1856. 

δ γγιδοίξ ἐς οταίδεδεη Ομζς, τ830. 
Οῥεγα, εα. (1165, τ χὶ]., 1844. 

Οποριον ἡΝς Ζ7., 1836. 
Ἐνζίᾶγίς Οϑοιδαγερρ 7ολαρρὲς, τ834. 
7Ζε γεν) ὁ νουλώεπες, 1848. 
Ἐνγζίγηρ ἦδ 42οζ. “ες 7ρλαπηπὶς, τ876. 
Ῥογέετμρ σόν ἐδ. αἷς Αἴ ῥοξαίνζεε, 1862. 
2 Αδοιαϊνῥεε, ΚΕ αντεβ, νοὶ. 111,, 1810. 

Ολγισῆς ϑωομαῖ Οορεηρ, 61ἢ εα,, 1868, 
2 ἐς Οὔαιδ. δ., γολαπμές, 1877. 
δὺξ 97. 44. δωΤηρεῖ, 187. 
Ορν» ῥέε. ἐρ “4420ε.,) ἃΡ. ΜΊρησ, ῬΡαίνοῖ, νοἱ. Ιχχ, 
ἤρίγοί, Ὁ δε δίσιν 7: :,.,) τοὶ εἀ,, 3 γοίδι; τϑ5ι; 

2πἃ 6δ(., 2 νοΐβ., 1868. 
“4 ἔχΖος. οὗ δε 3. οΥ ΑἈουείαζίοη, 4ἴἢ. δα., 1830. 
Ἡαμπάτολγ δος Ἐμμάξ, τὸ Ἡδῆ, 1 εἰρΖὶρ, ᾿ϑόι; 

2 Ἡοῖ, τὶ Βειϊϊτᾶσεη νὰ 5. Ῥ. Τ͵ΘΡΈ]165, 
1862. 

Ἐχοοεϊφεδες αμάῤμοά Δὶ Ζ7:᾽, Β. 11., 2 Αὐϑρ., 
1852. 

7ὅε δ γε 49 9; 116 Οὐπμγεΐ, Ἐπρ. ἴτ.,) 1866. 
724 γευτσὰ Ἡεείαἦ, 1877. 
Ταπάῤμοῖ δ. ἐς Οδεηδαγμηρ "ολαμπῖς, 1850. 
4214 Ογεηδαγρησ γολαμρές, 1853. 
Εἰρμάέζμρο τι ἐας ΟΝ)ὺ 7., Β. νὶ., 1810. 

Τογ “2οιαἰνδέϊαξ, [ἢ οἀ., 1862. 
Ορ»ρ:. ἐπ 429ω, 7ολαρρῖς, 1828. 26 Τολαρμείφολδρε 

͵ϑολγίζίεη, δ Αὐ5ρ., Β. 11.) 1862. 
δα, Οαϊπάα» οὗ Ῥγοῤάσ, 2 πὰ εα,., 1844. 

Ο» ἐλε Κίδε απή  α] οΥ “ἦς Ῥαῤαφ, τηοι. 
Φο Ζελγδεργ ἀεν “2οξαίνῥοε, 181 3. 

Φεμάός δίδέίιφμος χ᾽ βέτιθ, 45 ἐὰ, 



ΟΟΡΕΊ, Ε᾿. 

σκοτιῦϑ, Η. 

ΈΣΡΕΙΕῈ, Ὁ. 1... 
ἘἨΈΕΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ, Εὶ Ὗ. 
ἩΌΟΕΜΑΝΝ, ]. (, Κ. 
Ηυσ,].1.. 
ΚΕΙΜ, ΤΗΕΟΡ.. 

ΚΆΈΕΝΚΕΙ, ΜΑΧ ὲ 

ΤάΑσοῦνζΖαᾳ, ΕΜ. [ΒΕεΝ-ΕΖΕΑ] 
ΓΙΟΗΤΕΟΟΊ, ]. Β.. 

ΤῦςκΕ, ἘᾺ. 

Τύτηάκρυ, ς.Ε.. 

ΜΑΙΤΑΝΡ, Ο.. 

Μαιτάνυ, 5. ΚΕ... 

ΜάΑυΕΙΟΕ, Ε, Ὁ. 

ΜΈΡΕ, ΪΟΞΕΡΗ. 
ΝΈΨΤΟΝ, 518 Ιβᾶας 

ΝΕΨΤΟΝ, ΒΙΘΗΟΡ.. 

ΝΙΕΆΜΕΥΕΕ, ΔΝΤ... 

Ῥύυϑευ, Ε.. Β. 

ΕΕΝΑΝ, Ε᾿. 

ἘΕυϑ5, ΕὉ. 

ἘΕΝΙΠΜΕ, Α1.8.. 
Ἐουτη, Μ. ].. 
ΘΟΒΟΙΤΕΝ, ]. Η. 
ὅΤΈΕΝ, ΓΟ... 

ΘΤΌΑΛΕΊ, ΜοβῈ5 
ΤοΡρΡ,.Η. . . . 

ΤΈΕΕΝΟΗ, ΕΚ. ΟΗΕΈΝΕΝΙΧ 

3) 

ΤΥ90, Ϊο5.. 

ΨΙΟΤΟΕΚΙΝυσ ΡΕΤΑΥ. 

ψαύσΗηΑΝ, (Ὁ. ]. 

ΨΊΤΕΙΝΟΑ, ΟΑΜΡ,.. 

ΨΟΙΚΜΑΕ, αυϑτ. 

ΛΝΈΞΘΤΟΟΤΊ, Β. ἘΝ 

ΊΣΠΙΑΜ5, ἰϑάας. 

ΔΊΝΕΕ, α. Β.. 

ὙΝΟΒΡΦΜΨΟΕΤΗ, (ΗΚ. 

Ζῦττισο, Ε. 7... 

(. 494} 

ον, σῃν ἢ Εναηρ. ἐφ 5, γαμ, τϑός. 
Οῤσα 7πΠεοίορίεα, 1679, γο]. 11, ῬᾶΓ5 2. 
Ῥαΐγες “42οεϊοϊα, 1855. 

716 Κευείαδορ οὗ κδ΄. γρἦπ, Ἐπρ. ἰτ., 1841. 
Ῥγειρεαριηρ μη Ἐγζδίμαρ, 1841. 
Εἰ, ἐπὶ ἐς ϑολγίγίοι ὧδγ δὴ, 7:, 45 Αὐβ,, 1847. 
2 νος Δίαζαγα, 1867-- 1872. 

“ο᾽ “412ονεῖ ζολαππες, 1871. 
726 Οο»ηρ ὁ Ἤσσίαλ, Ἰτνὶηρ᾽5 ἴΣ., 1827. 
Ορπέρη. ευΐφιν, τ814--ι1877. 

Οονιπερζ, ογ ἦε Ἐέτίζο οὗ δ. Ῥαμί, 1866--187ς. 
Οὐ. ἠδ. αἱἱέ δεἦγ. Ὧτς ἔν. ρδαππές, τ Δυῇ, 

1852. 

δὴ. "οἦπ ἰλε μέλον οὗ ἐλε οωγίά Οοεῤεῖί, 1875 
Ζλε “οείζεε᾽ ϑδελοοῖ οὗ Φγοῤά. 7μέεγῤγ., 1849. 
7Ζλε Ῥγοῤλεέίς εγίοά οὗ Φαπίε απά δέ. ,οἦπ, τϑ20, 

δῃά οἴμοσ Τσζαδςίϑβ. 
Ζεζμγες ογ ἐλε “οκαζνῥεε, τϑθ6ι. 
ἤρογᾷε, δα. 1672. 
7Ζ.ε βνοῤῥεας οὐ τοῖν Ἡγί!, Μγοτκβ, τη8ς, τ ν. 

“ὲςεεγίαζοπς ορ .ε γοῤῥέείεε, 1821. 
,ἴὨὯε ἤαιίδε. ὧἐς ἐσγς 7οδαμπ. (“ Ἀδνυς ἐδ 

Τπέοϊορ!ς;,᾽ [0π6---ϑερί,, 1856) 
724 ζιον γοῤῥεές, τ860. 
2 4"ππ͵ἰρλγίσί, τ87 3. 
41 412οεαζνῥεε, τ81 8. 
ἴπλ ὅε κα ΤΑέοἑ, εἀγέϊ, απ διδοΐς αροτςί,, χο ἐλ, 
ἘΕ:εραὶς ἐξ Ογίφμε γε σίομδέ, τ86ο. 
Κεφ ϑασ, 2ιὰ εα., 1846. 

δ “420:(. "»ἦαμηες τη Αὐἰκίμ εἰσ, 1812. 
Οο» επί» δον αἴ6 Οδοιδαγμρρ, 185 4. 
ΑἹ Ορ»ι»ιοη τα} οη {ἦς «“42οεαζγῥ σε, τ854. 
δὲχ δι φοοέγεος οπ δε Αἰ δοεαίνῥεε, ι846. 
7Ζε Ἐῤϊ᾽είδες ἰο ἐλε δεέυεη Ολμγολές, σὰ δα,, 1861. 
δ ποργηις οὕ 116 Μίαν 7Ε::., 71} εα., 1871. 
4. ἔχρος. οΥΓἹ δε Δορᾷς οΓΥΓ, Φοαμίω απά ἠὲ 

ΑΚευείαίονι, τ8.8. 
7.1 “οιαζ"βεῖπι (αρ. ΒΙΌ]. Μαχ. Ῥαῖγ. (δι αμά!, 

ἴ, 1ν.). 
Ζ.:ε ἄευ. οΓ δι. γράμ, χτὰ ςἁ., 1870. 
ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ “ῤοιαζ"ῥεῖος, τῇτο. 
Οορε»ιϑλα» σ Ογεπό. 7οδαηπες, 1862. 
Ζ.ε Οαμομ 97 ἦς Δίσιυ 7::1., χτὰ σα, 1870. 
7ἦε “2οκαζνῥεῥς, τ8ς 2. 
σγανινι. ες ΔΝ'ὶ 7. ϑῤγαελέαίονις, 65 Αὐτὴ, 1855. 

Ζῆς Ναῦ 7εείαγιερ, 1862. 

“1 Οὔεηδαγμηρ 7ολαηπὶς, 1834. 
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ΑΝΑΙΥΘΙΘ ΟΕ ΤῊΣ ΟΓΟΟΝΤΕΝΊΞ. 

ΤΗῈ οσοπίθηῖβ οὗ [6 ΔΡροοδΙγρθα ἤανε Ὀδδη νΔΙΟΌ5ΪΥ διταηρϑᾶ ; ἰηἀοδδα ΔΩΥ Διτδηρθ- 
τηθηΐ τηυξῖ Ὀ6 ΙΏΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 ΔΙΌΙΓΑΓΥ. 

Α5 4 τρασκεά οδατιαοϊθηϑίς οἵ ἴΠῸ Βοοῖὶκς ἴ6 πυχηογαιίοη δοσοσάϊηρ ἴο ϑέζσες 
ῥτενδ 5 Τῃσγουρῃου ; 45 Μ6]} ἃ5 [6 ἀϊνιϑίοη οὗ ϑέσόη ἰηϊο στοὺρβ οὗ 2ρωγ7 δῃηὰ μάγεε, 
οὐ ζάγες αϑὰ γρων :--566, ΙΟΥ Ἔχδιηρίο, ἴπμ6 ΥἸβίοῃ5 οὗ [6 ὅ64]5, Ττυτηρεῖβ, δηά Ὑ1Δ]5. 
Τῆς (οΟἸ]ονσίηρ οἰ ϑϑιβοδίίοη, [Ππογείοσθ, οὗ τῆς Ν᾽ Ἰϑοῃ 5 ν1}} θ6 Τουμα σοηνοθηϊθηῖ, δηᾶ 
15 δΔἀοριεἀ ἴῃ ἴῃ6 ῥγεϑθηϊς (ΙΓ ὨΔΙΥ. 

ΤῊ τηοϑῖ πϑι4], 88 11 15 ἴῃ 6 πχοϑί οὑνίουϑβ, ἀν] βίο οὗ ἰπ6 ΔΡοσάΪγρϑε ἰ5 Ἰηῖο ἴσας 
ῬΠΏΓΙΡΑΙ βθοΙ]Οἢ 5 :--- 

Ι. ΤΗΕ Ῥοιόοῦε (ςοἢ. 1.-1}.), βοιεηρ ἑοσίῃ (σ) ἴῃς Υ᾽ϑίοη οἵ (γιβὲ ; ἱποϊυάίηρ τῆς 
Οοιητηϊϑϑίοη χίνεη ἴο ἴῃς ΑΡροβίϊα Τοἤη (ςὮ. 1. 1.11, 10), Ὧῃ ἸΔΈ ΘᾺ οὗ [πε ὨΙβιοτιοδὶ 
ῬΟΙΘΟΏΔΙΥ οὗ ἴΠ6 ϑδεῦ, 45 ΜῈ6]}} 458 ἴῃς ρἷδος δῃηά οσοδϑβίοῃ οὗ ἢϊ5 τεοεϊνιησς ἴῃς Ἀδνεῖϊα- 
τίοη (νν. 9-11) ;---ἰἝδ) [6 δηυτηογαίίοη οὗ ἴῃ ϑανθῃ ΟΒυτοἢα5 (ςἢ. 1. Σἱ ; ΤΠ. 11. ; “ἢ. 
1.) τῆι ἢ σγταθ0}1Ζ6 ἴὴ6 Ομυτοῦ [Πηίνεσϑαὶ (οἣ. 111. 22) Ὁ ᾿ποβα βάκα ἴῃ6 ῥσοὸ- 
ῬΠδῖςαὶ αἱζογαηςθϑ ἀγα ἰηϊοηἀεὰ :---Κ(ὦ τὴς ϑδνθη Ἐριϑῖες (ςἢ, 11. ; οἢ, 11.) 

11. ΤῊΕ ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ῬΕΟΡΕᾺ (ἢ. ἱν. 1--- ἢ. χΧΙΪ, 5); 
11. ΤῊΗΕ Εριποοῦε (ςοἢ. χχιὶ, 6--2 1) ψΉΙΟΝ σταάυλ!ν ρᾶ5565 ἴγοτὴ νΥἹϑ ΟΠΔΤΥ ΤΟ ΡΓΘ- 

56 ἰΔΏΟη ; δηΐ, τείοττιηρ Ὀδοῖὶς ἰῺ νοσ, 8 ἴο ἴῃς Ῥτοΐοριιο, οἷοϑβθϑ ἢ ἃ Ὠινὶμο αδἰἰοϑιᾶ- 
ἴοῃ, δηὰ πιῇ [Ὠτεαῖβ τη ρ θι ἢ Ρτογηῖβ65. 

ΤῊΕ ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ῬΒΟΡΕΕ ΠΊΔΥῪ ὃς αἰνϊάἀεδᾷ ἰηῖο «δέφέμ ΟὨΙοΥ Υ ἸΒΙΟῺ5 :---- 
', Τῆς Ῥσεϊυάσδ (ςἢ. ἵν. ; ςἢ. ν.) νῃϊςἢ ἰπἰτοάμποθβ ἴῃ6 Ὀινίηα Τυἀὐρπιοηῖθβ. ὙΤῆδβ6 

ΟἸλρίΕσΒ σοηίδῖη ΝΟ 506 }685 :---ἰῇς Αρρθάγδησα ἰῇ ἤδάνθῃ οἵ ἴῃς ἴῆσοης οὗ σοά 
(ἢ, 'ν.); δρᾷ ἴῃς Αρρδαζδηςα οὔ ἴῃ πὴ ἮἾμο ἴλΚ65 (6 ϑδϑαϊθαὰ Βοοκ “ουᾷἋ οὗ ἴδ6 
Πρδϊ μαμὰ οἵ Ηϊτ ἴῃδϊ 541 οἡ ἴῃς τἤτοης ἢ (οἢ. ν.) ; 

ἱ, Τῆς Μιβίοη οὗ ἴῃ6 ϑδνθὴ ὅ86]5 (ςἢ. νἱ. 1--οῇ. ν1}}, 1); πο] ἀϊης δὴ Ἰηϊουϊυᾶς 
δείνοοη ἴπ 6 σχί δηὰ σευεη 564]5 ΨὨΙΟἢ σοηκ515 οὗ ὥσσ 506 065 :---ἴῃαῖ οὗ ἴῃ θα] ηρ 
οἱ ἴηὴ6 ΕἸεςῖ (ςἢ. νἱῖ. 1--8), ἀπὰ (παΐ οὗ ἴπ6 “ ΟὍτεαῖ Μυϊτυάς τ οἢ ὯΟ τηδη οου]ά 
πυγηθοτ ἢ (οἢ. νἱῖ. 9--1}7}; 

Ἶ:, Τῆς Ί δῖοι οἵ ἴη6 ϑδνεη Ταυτρεῖβ (εἢ. ν}}}. 2----ἢ, χὶ. 19); ἱποϊαἀηρ᾽ 85 Ὀδίοτο 
8Δῃ Ἰηϊει υὰς Ὀεΐνοοη (Π6 σὐχζά δηὰ σευερίά Ττυμρεῖς ὙΠΙΟἢ ἀραὶη σΟὨ51515 οὗ ἤζυσ 
5665 :--ο-ἰηδῖ οὗ {πε “111|6 Βοοῖ " (οἢ. Χ. 1-1 1), δηά τῃαϊ οὗ ἴ[ῃ6 “Ὑνο ὙΠ 65565 " 
(εἢ. χὶ, 1--14) ; 

ἵν, Τῇε Μιβίοη οὗ ἴδ ἸΝΌΜΑΝ, δηὰ ἢδσ ἴἥχεα δηοπη65 (ἢ. χὶϊ, 1---οἢ. ΧΙ, 18)--- 
(ἢ6 Ὀγαροη (εἶ. χὶὶ, 3-17}; ἴῃς Βεαβί ἔτοπὶ ἴῃ6 δεᾶ (ἢ, χὶὶ 18---Οἢ. ΧΙ, 10) ; (ἢς 
Βεᾶβὶ ἔτοτλ [6 δατίῃ οὐ “ Εαϊβε Ῥτορδεῖ" (οἢ,. χὶϊ. 11--18) ; 

γ. Τῆς ρτοὺρ οὗ Ν᾽ βίοηβ ἰῇ οἷ. χὶν. :---() Τῆς ψιβίοη οὗ ὑπὸ Τα ἢ ΗἰΣς 
(ομραηγ οἡ Μουηΐ Ζίοῃ (νν. 1--5); (δ) ἴῃς Ν᾽ δίοη οἵ ἴα φάσες Αηρεὶβ ῥτοοϊαϊ πηην 
'πἀρτηεηῖβ (νν. 6--11); (0) ἴπ6 Εριβοάς (νν. 12, 12); (4) πε ὙΊβου οὗ τῆς Ηδτγνεβὶ 
Ἰηὰ τὴς νἱηῖαρε (νν. 14--20) ; 
᾿ ΥΙ, ΤῊ ΜΝ] βίοη οὗ ἴῃ6 ϑδθνθὴ |α]9 (ςἢ. χν. 1---οἢ. χυ!, 21) ; δραὶῃ Ἱποϊμαϊηρ δὴ 
Ἰηϊευς Ὀείτεθη ἴῃ6 οὐχ δηὰ σενοηΐᾶ ΜΊΑΪ5 ΝΜ Ὠϊοἢ ποὺν σοηϑβίϑῖβ οἵ μέ 566η6--- 
ἴδαϊ οἵ τε τἢτεθ πποϊθαῃ βρὶτιῖ8 ραϊ πμουίηρ ἴῃ6 Κίηρβ οὗ ἴ1Ἰ6 βασι ““Ἰηἴο ἴῃ6 ῥίδοθβ.. 
ὙΠΙΟἢ 15 οἰ] δὰ Ηδι- Μαρεάοῃ" (οἷ. χνὶ. 13-16) ; 

τι! Τῆς ΜΝ ιδίοη οὗ 6 ἤπ] ὙΠυτηρῇ (οἷ. χνὶ!. 1--οἢ. χχὶϊ. 5); Ῥγεβεηπηρ ἥν 
ΟΘη65: (4) ΤΏΘ ΠΟΙ δηὰ [(8]] οὔ Βαδγίοη (οἢ. χνὶϊ. 1--- ἢ. χὶχ. 10)---ἰῃα Ὠοϑαϊς 
Ἰοτ ἀρονεσ ; (δ) ΤῊΣ ονετίμσγονν οὗἨ ϑαίδλῃ (ἢ. χίχ. 11---Ὁἢ. χχὶ 1ο)---ἴῃα Ἠρϑεϊε 
δρ' πα4] ρόπον; (0) Τῆς {]ηΐνοτβαὶ Πὐἀρτηθης (οἢ, χχ, 11-.5); (ἢ ΤΏ ρίοτ]ες οἵ 
ἴπε Νὲν [6πιβα] θη (ἢ, χχὶ, 1-- ἢ, χχίϊ. 5). 



ΤΗΕ ΒΒΕΝΕΙΜΑΤΊΙΊΟΝ 

ΟΕ 5Τ. ]ΙΟΗΝ ΤΗῈΕ ὈΙΝΙΝΕ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ 1. 

4 )ολκ ευγίϊείλ λὶς γευείαίο 6 “λέ τένερ 
εἐὐμγέλες ο7 “4:ἰτα, σ“ὐρνιέβεάί ὃν δες τενέρηε 
φοίάρε καπαϊεσίοξς. Ἴ 71ε ερνεέηρ 7 Ολγὴσί. 
14 271: σίογίομς ξοιυεν αμα νιαεεῖν. 

μησπαταναιατασκωςανν 

β δ: Ἐενεϊατίοη οὗ 7655 Ομης, 
ννῃϊςἢ ΟΟά ρανε υὑπῖο Ἀϊπι, ἴο 

5Πεν»ν υπῖο ἢ]5 βεγνδηῖβ τῇϊηρβ ἡ οὶ 
Πλιιδὲ 5ΠΟΓΟΪΥ σοπὶα ἴο ρᾶ88 ; ἂπά ἢς 
δεηῖ ἀπά 5ἰρῃηιπεά ἐξ: δγ ἢἰ5 δῃῆρεὶ υπῖο 
ἢϊ5 βεγναηῖ [ἰοῇη: 

᾿ῳωττεναινεαι. 

(νντ ἔενν ἐχοοριίοηβ, ἴποβ6 νδγδοἢ5 ΟὨΪΥ͂ ἔγοπι ἴῃς Τεχέ: Κρεοέρίμς συ ον αῇεςὶ ἴῃς 
τ Δηϑἰδίίοη νν}}} 6 ποις. Οἡ [{Π6 ἰοχὶ βοῦηογα!}ῦ 566 ἴῃς [ηἰτοάυςίίοη, ὃ δ.) 

ΓΝ τ. 2 ο»η. τε. ΜΟΥ. 4 οπ. τοῦ [Μῃϊο Εταϑπιυβ ἰηϑεσίοα σΟΠΙΓΑΓΥ [0 ἢϊ5 σοάεχ, Κηον 23 
"5 -Β τοδά8 Θεοῦ]. Δ γ. ς ορ»". ἐκ.---ἀγαπῶντι.---λύσαντι [50 ὲ, Α,Ο, 1;-- Β, Ρ τεδάλούσαντι, θά 
80 Εταϑπηι5, ΠΟ [45 δἰϊογεὰ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ ̓ , αἴεσγ με Ν υ]Ἱραῖο, ἰσυ ].---ἐκ τῶν. Ν' εγ. 6 βασιλείαν, 
ἱερεῖς.--- Α,Ἁ, Ρ ο»π. τῶν αἰώνων,---ΥῈ ἢ 15 τεδὰ ὉΥ δὲ, Ο, Β, 1, 85 ἴῃ ἴῃς εἶσυεπ οἴμεσ ῥίδςεβ ἰα {5 
ΒοοκΊ. έετγ. 8 ονι. ἀρχὴ καὶ τέλος.---λέγει κύριος ὁ Θεός. δεῖ. 9 ο»»". τϑ5ῖ καί.---οι. ἐν τῇ Ὀεΐοτε 
βασ.---ἐν ᾿1Ιησοῦ (Α΄εῦ ὑπομ.).---οὐι. Χριστοῦ ἴνὶςα.---ονι, ληὰ διά. Μετ. 11 ονι. ἐγώ εἶμι τὸ ἃ 
καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" καί.--- ἑπτὰ ἐκκλ.---οηι. ταῖς ἐν ᾿Ασίᾳ (πο ἢ Ετ. συρρ ϊεὰ δῇεγ 
[6 Ν Ιιφωκ σμπὶ ἱπ Δεία). Μετ. τ1 οι. ἑπτά. Νετ. 4 ὡς ἔριον. ΝΟΥ. τς [Α,, Ὁ τεδὰ πεπυρω- 
μένης,---ἰὸ τελ45 πεπυρωμένῳ͵---Β,, ττεδὰ πεπυρωμένοι). δ εΓ. 17 ἔθηκεν.---ογῖ. μοι. δ ετ. 1τὃ οπι, 
ἀμήν.---τοῦ θαν. καὶ τ. ᾷδον. ὟΝ εῖ. 19 γράψον οὖν. δεῖ. 20 οπι. ἃς εἶδες.} 

ΤΙΣ ΤΙΤΣΕ. 

Ἴ)ο Βονοϊαδίίοῃ οὐ 2088.) 80 [ἋΠε 
υηοὶδὶ πηδηυδβοσρῖβ δὲ, Ο, δηὰ Α τὴ 158 βυὺ- 
δου ρίίοη. Ρ σεδλάβ “ὙἼῃῈ Ἐσδνεϊδίίοη οὗἉ τῇς 
Αροβίϊς δηά Ενδηξε ϑὶ [ὁ η;"--- ἢ τεαάβ “ὙΠῸ 
Ἐνεϊαιϊίοη οὗ Ϊοδη ἴπ6 Ὠἱνίης δηὰ Ἐνδη- 
δ οἰ ̓ϑῖ"--- Εὐαϑπιι5, “ ΤῈ Ἐ ονοϊδίίοη οὗ δαϊηΐϊ 
]οῖη τζῈ Ὠἰνίηο;" - ΓΒ Τεχίμς Ἀδεέβέια, 
“Τῃςε Ἀδνεϊδίοη οὗ [ομη ἴῃς Ὠϊνίης." ὍΤΠε 
Ὁ0}|ὲ “ὃς Ὠἰνιης᾽ (ὁ θεολόγος) ννα8 ἢγϑεῖ 
Δρρίιεὰ ἴο δῖ. [οβη ὈΥ Επεδίι8 (Ῥγα. Εν. 
ΧΙ. 18); δηὰ Ευεδίυβ (Η. Ε. 11. 24) Ἔχρ δίῃ 
{παῖ δῖ. ]ομπ, οὐλὴ τἴῃ6 ΟοπμεδορῪ οὗ 
ΟΠ γῖϑὶ δῆεσγ ἴῃε βεβῆ, θοραη 8158 Οοβρεὶ ἢ 
ἴῃς ἀοείγίηε οὗ ἴΠ6 1, οτὰ δ Ὠινιηἰῖν,---τὴς 
θεολογία. ΤὮς ΤηεΙΟΙΥ οὗ ἴδε Αροϑῖϊε, [ἴ ἰ5 
δΑι1(, 15 5111} ργεβοσγνυθὰ ἴῇ ἴπ6 ὥδιηθ, “γαναίομξ, 
οὗ 4 Υἱ]]ᾶσὲ ἤδὰσ Ερῇεβιιβ, οοττυρίο ἴτοτὰ 
ἅγιος θεολόγος (““φ᾽ο-εοἰομά),---8εε ΕΟΥΘΙρΕΥ, 

πάδ. ἀεγ “44. Οδοστ., '. 188. ῬὮΣ]οΟ χινθ8 
τῆς {{ΠῸ θεολόγος ἴο Μο5ε58 (726, 1.11. 11), δηά 
80 ἀοε8 Μείϊποάϊ!υβ (Α.Ὁ. 290), δὲ Κειαγγεεῖ. 
ἰ, 6ὅ. Ἐλιβεῦϊ5 4150 ἀρρ]ε8 ἴῃς {π|6 ἴο τῇς 

Ῥχορδεῖβ, εριοησίγ. Ευ., ἰὶ. 9. ἴῃ τὰς ΑΡ- 
Ῥεηάσϊχ ἴο Μτ. |. Τ. νν οοὐ "β “ Ὠὶϑοονεποϑ αἱ 
Ἐρδοβϑυβ" ([μοηάοη, 1877), ἴῃ ἴῃς (γδηϑοτρὶ οἱ 
“ ϑοτΙρ[Ιοἢ5 ἔτοπὶ ἴῃς Οτεαῖ ὙΠοδῖγε," πὸ 
τολά, δ ἢ. 23, 8ἃ5 {Π|65 οὗ ἴδιο ἰχδοϑὶ ογάε οἵ 
(ῆς ρὑγοϑῖ οὗ Ατίομιβ, [ς ννογάξς τοῖς θεὸ» 
λόγοις καὶ ὑμνῳδοῖς. ῬτοΐεβδοΥ Ρ] υπιρίσε (12 
Ἐρ.:1ο δε ϑευεη Οδισοδες, Ὁ. 1) ςοηϑβίἀογς [δὶ 
[Π]15 ΠΊΔΥ πᾶν Ὀεεδη ἴῃς ἢγϑῖ ἐπιοάϊπιοαὶ οἵ ἴδε 
τπουσῆς οοηνεγεὰ ὈΥ πες νογὰ “ὙΒοοίοχυς." 

ΓΗΑΡΒ. [.-Π|. 

Ι, ΤΣ Ῥβοιοσῦσε. 

ΤΙς Εἰγβὶ οἵ ἴῃ ἴῆγος τοδὶ 1)ἰνιδιοῦβ οἱ 
ἴῃς Βοοκ. 

ΤΗΕ ΝΒΟΚΙΡΤΙΟΝ (1--3). 

ΤῊ [ηϑετὶρίοη, βοϊξίην ἔογίν τὰς ([Πἰς δηό 
Ῥτορἤεῖς οπαγαςῖοσ οὗὁἩ ἴῃς Αροωδίγρϑε, οὐχ" 
τηοηάβ ἴἴ ἴο ἴῃς βίυαγ οὗ ἴῃς Ομυγοῦ, [Ιἱ ἰ5 
Ῥτδ- Ἐπ Π ΠΕ ἃ Βοοῖς οὗ ῬχορβεςΥυ, 9εὲ τεῦ. 
1:1 (ἢ. χΧχΙ!. 7, 18. 

1. 1όε Κευεία!οη}] Τῆς τε σίου φεηβε οἵ 



γ. 1. 

(6 ποτὰ Αροοδίγρϑο--ἰὴ ἘΠ 5ἢ “ Κονεΐα- 
ὕοη "---ἰϑ ἀπχπούσῃ ἴο (Ἰδϑϑῖοδὶ ᾿τιῖεῖβ: ΟΣ 
ἄσες ἴ οσοὺυγ ἴπ ἴπε ϑοριυδρίηϊ ἴῃ της 8εηϑς οὗ 
ἃ Ὠινίῃο σου) ΠΟ ΔΈΏΟΗ,---Ἔ. 5. 1 ὅ4πι. Χχ. 10; 
Εκους. χὶ. 27: 5866 [,ὄὸ οπ ἸΠΕΡΙΤΤΡΙΟΝῚ “«ἴὰ 
οά., ρ... ΜῈ ἴδε ρεηϊῆνε οἵ ἴπε οδ]εςῖ 
(Άοπι. χυὶ. 25), ἀηὰ ψ ἢ (ἢ6 ξεηϊνο οὗ ἴΠ6 
δδήεςῖ (2 ονσ. χὶϊ. σ ; Οὐδ]. ἱ. 12), ἰ ἀδηοῖθβ 
ἴδε ἃςὲ οὗ τευθαὶπρ ἃ Ὠἰνῖπε τιγϑίετυ (ΕΡἢ. 
ἰ,.3). {85 4150 οοτης ἴο 5ίηδν πὶ 1 ἢ 
5 ἰ[56ε16 γενεαὶ (1 (οσ. χῖν. 26). “" Ἀθνυεϊα- 
ὕοη " οη ἴῃς ρατί οὗ Οοὰ ἰ5 ἴπε ἐουηάκιίοη 
οὗ 81] ἴτσυς ΡγοΟΡΠΘΟΥ ; οἡ ἐἶ)6 5146 οὗ τηδῃ, ἃ 
βρίῖυδ] ἱπτ ἸΟΠ ΟΥ νἱϑίοη 18 ἴο Ὀ6 ρῥγεϑυρ- 
Ροβεά (ο΄. ὀπτασία, Δ ΟΟΥ. χὶϊ. 1; ὅραμα, 
Μαίί. χνῖϊ. 9; ὅρασις, Αςίϑ ἰδ. 17; ὅσα εἶδεν, 
48}} [λλϊ ἢ6 ““«ὖ,᾿ Ἀον.͵. 2; ὁ βλέπεις, “ΟΝ παῖ 
ἴδου “εε5:, κδν. 1. 11). Ηἔδτε ἴξ σδηηοῖ ὃ6 
ἴλκοη οὐ]εςνε!] γ.--- (6 Ἀ ὀνοϊδίίοη σοησοτῃ- 
ἴῃ [655 ΟἸσί5:." δυΐζ 1ἴ 15 υϑδά, ἴῃ [ἢ 6 ἔΟΓΠ ΕΣ 
8εη36, 50 ̓ ς ἔν εἰ γ,---οΥ ἰ 18 ἴῃς αἰπ[ϊηςεϊνα 
οἶος οἵ ΟἾγὶϑῖ ἴο γευθδὶ [πὸ τηγϑίοτΥ οὗ Οοὰ 
(Με, χὶ. 27); ]ομη ὶ. 18). ὍΤδυ5, [ἴ ἰ5 Ο τισὶ 
Ὅ00 δά άγοβϑθεβ ἴῃ6 δόσε Ομυγοδα8 ((ἢ. 11.-- 
111.); ψῆο ὀρθῆς ἴδε δεαϊεὰ Βοοκ (οἷ. Υ. 7, 9); 
ἄς. Ηεηςε [ἴ 15 δά ἀεἀ--- 

«ὐδίεοδ Οοά χατὸ Βΐ1}] [Ι͂ἢ ΠΑΙΤΉΊΟΩΥ ὑ1ἢ 
ἴῃς ἀοςίσίπε οὗ δῖ. [οὔπ 45 ἴο τς σεϊδίίοη 
οἵ [ες ϑοὴ ἴο ἴδε Βδίμοσ, [οδη ν. 2ο; υἱί. 
16 ; χὶ!. 49; χῖν. 1ο; ΧυἹ!. 7, 8. 
Αςοογάϊηρ ἴο ἴδε “ Εὐυϊυγίοῖ ᾽ δομιοπΊα (566 

ἰπιτοά. ὃ 12), 188 “ΑΡΟΟΔΙγΡβ6" 53:5 η1Πῆ65 ποῖ 
ἴδ τενεϊαιίοη ὁγ οὔ εοπεογπίης [655 ΟἩσίβ; 
δυῖϊ (δε “ Ἀονοϊδίίοη," οὐ ϑεςοπὰ Αἀγνοηΐ, ΟΣ 
[ΐυτε Μαηϊξεσίδιίοη οὗ [6508 ΟἾτίϑβὲ Ηἰπ- 
561} (1 ΟοΥ. ἱ. 7). Νοῖ νεσὺ αἰ θεγεη τ τς 
ΓΑΙ ΟὨΔ] στὶς ““ Ῥτείεσίββ ;" ---δυῖ ἴῃ ΠΠυ5ῖτα- 
Ἴοη οὗ τη6 γδ[οηπδϑῖῖς ἱηϊογργείδιίου οὗ 
με ΑΡοσδίγρϑε, 5εεὲ ῃοῖς Α αἵ ἴδε εηάὰ οἔ [δ 15 
οδαρῖογ, 

ἴο :δεαυ] 1. 6.. “ ται ἢε πρὰϊ σμονν,᾿ ἃ οοη- 
δ ΓυςΠοη οοπηπιοη ἴο ἴπε ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΕ δηά {πε 
Βουπ Οοβροὶ : 6.5. οἷ, 1πὶ 21: Υἱῖ. 2; χίῇ, 
14) ἄς; [οἢη ἱ. 12; Υἱ, 52, δίς. (ἔοΓ {με σοπϑβίγ. 
γι ἵνα, οἴ. οἰ. 11. 21; νὴ. 2. Χ. ς, ἄς. ; 
1οδὴ χίϊι, 34: χίν, τό; χυΐ 4.1 μα ν. 
20, ἄς.). ΟἸεῖβ Ἵχρίδι ἢ "'5ὼ ἃ5 ἴο βῆεινν,"-- 
8Π ἸηΠηϊνγὸ δροχοζείοαὶ οὗ “γσανε";--εἶ, ςἢ. 
ἵ. 5, ἡ. Νοῖ ΠΊΘΓΟΙΥ “ἴο τλλκὸ Κηονγη," 45 
'η Μαῖῖ, χυϊ. 21; δυῖ ὙΠ οἶθαγ γοΐογεπος ἴο 
“βῃενίηρ" ἴῃ Νίβιοη, οἕ. οἢ, ἷν. 1; ΧΥΪ]. 
1, ἄς, 

πιο δὶς “εγυσηΐ1,}] 1.2.. ΟἢΓΙσ[ 8 ϑοσυδηίϑβ : 
80 450 “ ᾿ἰ5 Αηρεὶ," “8 βεγνυδηΐ [οδη" (ςἔ, 
οἰ, ἢ, 20); ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ῥτορμεῖβ, δυῖ ἴῃ 
Οδυγοῖ, ἴῃ ξϑηογαὶ,--- δε οἢ, χχίϊ. 6, 9. 

[90 9}} 8.6 ἐδίνφ: «υδίεξ γι] Βδοδιβα 
50 ογάδιηθα ΟΥ̓ Οοά (δεῖ ποῖ μέλλει, νεΓ. 19). 
ΤῊΐβ ἰάθα ἰ8 ββϑϑθπη δ! Ργεβυρροβοά ἴῃ 1] 
ῬΓΟΡΗΘΟΥ, 566 ςἢ, ἵν. 1; ΧΥΪ. 10: Χχ. 3; δηὰ 
«( Μαῖϊ. χυϊ, το; χχίν. 6. ἘῸΣ 1815 56ῆ86 
ΟΟΠΊΓΩσος τεσ. 2. ΟΥ ἰγδηβίδίς δηὰ ρυποϊυασῖο: 

δεῖν 7.::.----Ν οἱ, ΙΥ. 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, 1. 

“ανο πηῖο Ἐπ, το ΒΟ ποίο Ηΐπ δ01- 
νδπΐα [80 [τ βε, 8 0." 

σδογίγ εορις ἰο ρα.1:} ““Βεῖοσε Ἰοῃρ,᾽ ἐ. δ. 
ἃ5 Τπη6 15 οσοτῃηρυϊεὰ ΟΥ̓ Οοά; ποῖ [πδὶ ἴῃς 
δνθηΐϊβ ἃστὸ οἷοϑε δ μδηά, Ὄνμδαΐ ργορδεῖβ 
ὈΕΠο]ά ἅγεο, 88 ΠΟΥ ἃῖὸ Ἂδ δὰ ἤσγο, “ τΠ6 
(πη; Ποῖ πλυδῖ 5ΒΟΓΓΥ͂ σοπῖα ἴο Ρᾶ55 :} 
ἴογ ἰπ ἴδε ἰηνίϑι!ς νου] ὰ ψηῖς ἢ 18 αἰ5-» 
οἰοσοὰ ἴο ἴπε6 ὅθ 8]] 18 δοϊΐοῃ, ἴῃ πιοίιοῃ, 
δῦουϊ ἴο ἀρργοδοῆ -:--- ΤῊΣ νἱ᾽βίοη 15 γεῖ ἔοσ' 
δὴ δρροϊηϊοά τἰπλ6, Ὀυΐ δ [6 οηὰ [ἴ 58}4]} 
δρεδκ, δπὰ ηοΐ ᾿ἰ6 : [που ρἢ ἰΐ ἴδγσγυ, νναῖῖ ἔοσ 
ἰξ; θεσδυβε ἴξ Ψ|1] δυγεὶν σοπις, ἃ ψν}}} ποῖ 
ἴλυτγ " (Η45. ἰἰ. 3). ὙΠ Ι5 15. ἴῃ 6 υδυ8] ρΡγο- 
Ῥῃοῖῖς δἴγὶθ, 5ε66 Εἰ ζοῖς. χὶὶ, 21--:2ς ; 2 Ροῖ. 11]. 
4, 8. ΤΕ ΚΟΥ ἴο Ραϑβαβοϑ δυςἢ 45 [ἢ}]5 δηὰ ςἢ. 
Χχίϊ, 6, 7, ἃ5 νν6}} ἃ5 Ἀ οτΣ, χυϊ. 20, 18 Βυρρ]ο 
ΌΥ (Πε “ϑρθθά!!γ ̓  (ἐν τάχει) οὗ 1υκὲ χΥΠ. 
γ, 8), ΕΓ ἰοηξ ἀΕἸΑΥ͂ 15 τη ρ οἀ,., 80 Βεηρεὶ: 
“Τοίυ5 |δεγ ἰδηηυᾶπὶ ὑυπυ νου ὑπὸ 
ταοτηθηΐο ργοημπηοσίδιίίοης ἀεδεῖ δορὶ"; 566 
)ε ννεῖῖο, Εὐτγαγά, Δμοσά. Ῥυγαὔοη 15 ἴο Ὀ6 
ΓρΡη τα ἰὴ ἴῃς ΑΡροσΥρδβε, οἰἴπεσ γεία- 
ἐϊυείγ ἴο ἴπε αϊνίηθ Δρργεμοηβίοη, 8ἃ8 ἤοσα 
δηά ἴῃ ςἈ. Χχί!. 1ο (εξ νοσ. 3: 11. τ; ΧΧΙΪ. 7, 
12, 20); ΟΥ «ὐ-μοίμέείγ ἴῃ ἰἰ5εἰ 88. Ἰοηρβ οὗ 
Βποῖῖ; δ66. ΟἹ οἷ. ΥἹιὶ. 1; Χχ. 2. (Οἢ ἐν 
τάχὲι Ὦετο, οὗ. εὐθέως Μαῖϊ. χχῖν. 29). Ηυρὶ 
(4Ρε Εἰγεὶ ἘρΡ. ς᾽ 51. ὕοδη, Ἐπ ς]. (τ. Ρ. 111) 
οὔϑογνοβ οἡ ἰοἤῃ ἰϊ. 18 ἴπδῖ δεγιρίυγε “ Πὰ5 
ἔου ἴῃ6 ῥγοοδββ οὗ ἐῆς {{π|68 4 οἰδηάλσα οὗ 
τηολϑυτγοηοηΐ ἀϊβογοηΐ ἔσγοσῃ οὐσβ." Εχρτθϑ- 
δίοηϑ ἰἰπὸ ἴῃς ῥγόβδοηΐ “οδὴ δ6 πυπηδογβϊοοὰ 
ΟἿΪ δὴ νὰ ἰηἴεγργεῖ ἴποπὶ δοςοσγαϊηρ ἴο 
ἴῃ6 Τςᾶποη οὗ 2 Ρεῖ. 11. 8, “οηδ ΟδῪ 5 ἢ 
τῆς 1 ,οτά 45 ἃ ἰπουδδηά γοϑαῦβ, ἀπὰ ἃ ἰῃουβαηὰ 
ΥΘΔΓΒ ἃ5 οὔ ἀδγ.᾽ Βιι (παῖ [6118 18 πο ΟἾΠΟΓ 
14η {Π15, (ΠΔῖ ἴῃ ἴθ Ὠϊνίης δϑι Δ Οη 
ΟὩς ΟΔΥ͂ ΠΙΑΥ͂ ὙΤΑΡ 0 ἰη 11561{ 4 [πουδαηὰ 
δυτήδη γοαγβ, δηὰ ἴΠπῸ σοηνεῖβα... ΤΤῆυϑ 
ἴΠΟΓΕ ΤΊΔΥ Ὀ6, ἴο ϑρεὰκ ἢ [π6 ΑΡΟΟΘΔΪΥΡΒΕ, 
διίθηοθ ἴοσ Παὶῖ δὴ ἤοὰσγ (ςἢ, Υἱϊΐ. 1), ΟΥ̓, 
δοοογάϊηρ ἴο ὨυπΊδη πηραδυγοπιοηΐ, ἔοσ ΠΔ] 
ἀῃ Εἴθγηγ." 

ΟΥΒοσνν!56 :-ὴῖῷ ἰ5 βαϊά, (1) [αὶ {Π6 Ἔνθηῖθ 
ἅτ οἷοβε δῖ μαηά, 566 υϑσ. 2 (Π υΞἴἊγαάϊεςκ) ; 
δΔηὰ 50 ἰῃ ἃ ἀἰβοσγοηῖϊ δθῆβϑε, σου, ῆο 
ΠοΙραγοβ Αςίβ χχύ. 4, δηά {Π]ηὴ Κ8 ἰῃαΐ, 5ἴπςδ 
(6 ΠΑΥ͂ οἵ Ῥεηϊεςοβκῖ, ννς 5ἰἴδηά ἰπ [Π6 
“41,Α5ῖ 1) 4γ5 (Αοςβ 1᾿. 171ῦΣ [οδη ἰϊ. 18}; 
δυῖ, δα αἀά5, [15 Βοοῖϊκ ἴ2Κ6ε8 πο δοςουηΐ οὗ 
{ἰπιὸ ;--Κ(2) ἰμαῖ {ΠΕΥ πγιϑῖ βοοὴ δεσὶπ ἴο σοπὶδ 
ἴο Ρᾶ58.. 850 Ηδεηρβίεπθογρ, νῆο ἀγριιθ8. [Πα 
ΑἰγοδαΥ ἴῃ δῖ. [οΠπ᾿5 ἰης ἴἢ6 ἀχὸ νγᾶϑ ἰδ! 
ἴο 16 τοοῖ οὗ ἴὲ βοπιδὴ Ἐπιρῖτγε ;-(3) 
ται “δ σογίδίηιγ " οὗ [πε ἔπζατο 15 τηθαπὶ 
(Εἰς οση);-- (4) τα π6 ἐνεηῖβθ οὶ 
Ρτοςθάς ἴῃς ϑεοοηὰ Αὐἀνεηὶ ἃζὰ ἴο ἴᾶΚὸ ρἷδεςβ 
ΘΙΥΙΕΙΥ, ἰῃ ἃ βῃογί ϑδρᾶςεὸ οὗ ἔπι (Τοὐά), 
--ἃ πιρδηϊηρ ϑιοῦ ἴθ6 Οτδεῖκ οδηηοῖ ννὲ]] 
ὈΘΑΓ. 

απά ῥὲ :επὸ απᾶ σἱσηϊβεά [ὈἈᾺ610}}] 7.6., 
ἐ(ῃς τη 58 ψν ἢ ἢ πλυϑί σοπΊε ἴο Ρ455 5ῃοσ ΠΥ." 
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4 ἍΝὮο ὕλτγο τεςοοσζά οὗ τῆς νγχογὰ οὗ 
Οοά, ἀπά οὗ πε τεβε ΠΊΟΩΥ οὗ εϑιι8 

Το ΑΟὟὟ., ὉΥ δυρρ  γίηρς “1,7 υηάδεγβίδηας “(6 
Ἀδνεϊδιίοη." Οὔδοσνο, “" Ης," “τῆς δοιάοσ," 
(δε 5δυδ᾽οςϊ οὗ ἴῃς νεγῦ, 185 (ἢ γίβί,--8 15 
Ῥγονεὰ Ὁγ ἴδε οπδηρεά Ἴςοπδίσγυςτίοη, δηὰ ὉΥ͂ 
οἢ. χΧχῖ!, 16.ὙἩ ῬοΥπαρα ἴπ6 τοῦ “ σὐἰγηπίβεά Ἶ 
ΤΏΔΥ Ὁς ἴΔΚεη δοβοϊυϊεγ. Εχοερὶ ἰη Αςῖϑ χὶ. 28 
(ἢ, Αςἴ8 χχυ. 27), [815 ργορπεῖὶς υ56 οὔ δε νεσὺ 
(σημαίνω) 15 ῬΟΟΊ] ΔΓ ἴο δῖ, ᾿ομη ; 566 [οἤη χὶΐ. 
31; ΧΥΙ. 12: ΧΧΙ, 10. δα τοῦτ ἀδηοῖοβ 
πε Πρυγαῖνε δπὰ ϑυπιθοΐοαὶ σπασγαςίεσ οὗ 
μναῖ (ΟἿ Πονν8 :---8εα οἡ οἷ. χίΐ 1. 

ὃγ δὲ: αηφεί, 1,1, ἙΆΣοΌΘὮ δἷδ δη691;" 
ςἔ ἔχ, ἵν. 121. Ἡρηςο, δηά ἴσου οἷ. χχΙ!. 6, 
16, {Π6 οἶος οὗ υηγε] τς πε αἰ ογοηΐ 5οθηθ8 
οὔ 186 ΑΡροσδΪγρϑα β5θοπβ ἴο ἤᾶνα θοῦ 85- 
βίριιεά ἴο ἃ ραγίϊςυϊαν Αηγεὶ; ςἕ, ΤΔη. υ}]. 
16: ΙΧ. 21; ΖΟςδ. ἱ. 9, 11: 11. 3 :-τόυθὴ ΠΘη 
{πὸ δρεάκεσ 15 ποῖ ἀοπηρα, 85 ἴπ οἷ. χὶχ. 9, 
ἴπ6 ννογ5 ννῃϊοῖ ἐΟ] ον οἰθαγ] ροὶπε ἴο ἴδε 
Αρζεὶ γῇο 5ρεᾶκβ ἴῃ οἷ. χχὶὶ. 8, 9. Βεη 
σ[, ]οθ ἀδϑοσῖθεβ δὲ βοπα ἰθηρῖῃ υνῆδὶ ἢα 
δὰ ΡῬΓΟΥΙΟΊΒΙΥ͂ σθθη ἰῃ βρίγιῖ, [ῆς Δηροὶ, 45 
ἴῃ οἢ, ἵν. Σ, ΔΕσΟΙΠΊ Δη165 ἢϊπι, δηὰ ΘΧρὶδ! 5 
{ΠῸ τηγϑίε τυ οὗ τυβαῖ μ48 θδθθὴ γετεαϊοὰ. Τῆς 
ἀοϑοτρίοη 8 ἴπιι5 τεηάεγοά ΠΙΣΉΪΥ ἀγασηδῖς, 
γε ἴμε τοῖος οὗ ἴπε “ηπσελ ἐπίερργες 1 ἀπ- 
ἜΧρεςοίςα Υ ἰηϊετροβοά, 45 Ἰη οἰ. Χ. 4, 8, 11; χὶν. 
13; ΧΙΧ, 9; ΧΧΙ. ς (χῆεγα ηοῖς ἴπῸ σδδηρο οὗ 
νοῦῦβ δηά ἴθηβοϑ). ΟΥΠΟΓΒ ἴακο ἴπ6 ννοσά 
Αηρεὶ χεπογίοα ΐγ, 45 ἱτιρὶ γίης ἀἰβογθηξς δηρο]5 
Ψν ΠΟ ἃςῖ 45 βϑροκοϑπίθη Τπσγουσδοιῖ, ΤῊ ἢγϑῖ 
ἜΧργεββ σηεηοη οὗ δὴ Αηρεὶ ἱπιραστπρ ἃ 
ν βίοη ἰ5 ἱπ᾿ «ἢ. χυὶ!. τ. (Οε, οἷ. χνὶϊ. 7; ΧΧΙ. 9. 

μρ20 δὲ: “εγυαπί ὕοῥη;) ὙΠῸ Ε1]6 “ βοσυδηῖ "ἢ 
ἀεοβιξπαῖεβ [πὸ ὑσοόρδπεῖς οΠῆςα : [58]. ΧΙ ϊχ. ς ; 
ἌΔπιοβ ᾿ἰϊ. 7; οἔ Ἀσδν. χίχ το; χχί. 9. ὙΠῸ 
ῬΓΟΡΕΟΙ Πᾶπις Β μεν " (ςξ νεγβ68 4,9 : χχὶὶ. 8), 
αῇεσ ἴδ6 ῥσγορπεῖϊς πλᾶπηοσ,---οσ [Ποτς 15 ὯῸ 
ΔΏΟΠΥΤΏΟΙΙ5 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ δοσίρίυγο,---οογοα 5 
ἴῃς ντιΐοῦ, 8δ8εὲ6 Ὁ δῃ. υἱῖϊϊ. σ; χ. 2: “" ἩἸβίουῃ 
᾿ιδὰ [15 ΘΕ ΠΣ ΠΥ ἰὴ τῆς Ἰοίϊηῖ Κηονίοάρε οὗ σοη- 
[οΠΠΡΟΓΑΤΙ68:; Ὀυϊΐ ἰῃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ, ΡΕΥΒΟΏΔΙ ΠΥ ἰ8 
οὗ ἴπΠ6 ρτγεδίεσι πιοπιεηῖ) (Ηδεηρϑῖ.). Εογ 
Ῥιοοῦ [δΒαῖ ἴῃς “1 " Βογε πχοητἰοηρὰ 15 (ἢ 6 
ΑΡοβίϊα δηὰ Ευδηρο]ϑῖ, δος [ηἰτοά, ὃ τ. 

Οπ {815 γεῦϑὲ ϑδεθπὶβ ἴο 6 ἑουπάεά [πε 
τιοάσγη ἴειτῃ ΠΑΡ ΚΑΙ γ ρεκ,᾿ ἀδηοίίπρς ἃ οἶδ55 
οἵ νυ ηρ5 ἴῃ τς ἴδε 1 ̓ νίπο ἱπηρατγίδιοη 
ΟΥ̓ πηγϑίεσίεβ 18 Τοσα Ῥγοπιποηΐζ ἴδῃ ἴδς 
Ἰυυπιαη ΔΟΌνΥ οὗἨ [86 ρεσβοὴ Ἵἤοβθῃ ἴο ςοῃγ" 
ταυηϊοδῖο ἴδοσ ; 6. σ.., 1π ἴη6 ΟἹἀ Ταβί., [πα 
ΒοΟΚ οὗἉ 1) 4ηῖε] :---ϑὸ6 [ηἰχοά, ὃ 9. 

Φ. «ὐδο δαγε ψὶϊπθ886Ὶ] ἘΕὐγαγσγὰ (Χριί. 
“. Εὖ. σε:εΡ., 5. 8 ς8) Ἰη5 5 Πρ ὕροη ἴδ 6 σογίσί: 
ἴὴ [Π]158 ραβϑϑᾶρθ, Ἔβρϑοῖδ!] οἡ “ δὲ ϑαφυ᾽" αἵ ἴῃ 6 
ἐπὰ οὗ ἴΠ6 γεῦϑο, γοίουβϑ [πόϑ6 νογάβ ἴο (ἢ 6 
ἔουπἢ Οοϑρεὶ, οὔ ψ Ὡς ἢ, μΒῈ σοπδιάογβ, {ἰὸν 
ε8.Δ 0] 15} ἴῃς φαυϊϊεῦ δίς. [π ΠἸυϑίταϊίοη, 6 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, 1, [ν. 2. 

ΟἸ γίβῖ, δἀπά οὐ 411] τπΐπρβ δὶ ἢε 
δ. 

(ΔΚ68 συ. χχὶϊ. 17 ἴο Ὀ6 δὴ δ] ] ιἰϑίοῃ ἴοὸ [ἰνὸ 
Ῥγουΐου5 βίαϊοπηθηΐ οὐ [οὔη νἱῖ. 37. Τα εἰ- 
ΓΕΘ 0Π8 “266 «νογά 977 Οοά" δῃὰ “δὲ “σων" 
6 ἃ͵50 γεΐεσβ ἴο : [|οἢη ]. σ ; ἴῃς δυΐδογ οἱ 

ἴπΠ6 ΑΡοσΆΪγρϑα ἴθ δηπουηοὶπρ Ὠἰπιϑεὶξ 25 
αἶϑο ἴῃς δυῖποσ οὗ ἴῃς Οὐοβρεὶ δηὰ ἴδε Εἰτεὶ 
Ερίβϑῖῖθ, 8ο, ἴοο, Οτοίίυ5, ἮΝ οἱἔ, ΕἸςδ ποτ, 
ᾶζς. ΤΠ τΊΔ] ΓΙ Υ͂ οὗὨἨ ςοπιπιοηίδίουβ, μον" 
ἐν ῦ, τη ἀογϑίδης Βόσὸ “ἴΠ6 ὀρ ϑι οἰ Άσγ δοιίβὶ,"-- 
ςἕ, Αοπι. χνὶ. 22; ΡΒ θα. το; ΤΠ υςγἀ, ἷ. 1; 
ἴδ ῥγεβθηΐ Βοοῖκ δἷοπο δοίης τηϑδηῖ, Τὰς 
γοτὺ 8 σβαγδςίεσίϑτίς οὗ δῖ. [ὁπ ; ε.5. }0λπ 
1, 7: ΠῚ ΤΙΣ Υν.31 Χχῖ, 24:1 [οδη 1. 2: ἂς, 

ΤΗΐ8 ἸάεΔ (οὔ μαρτυρία), νυτὶϊεβ Ηλυρὶ 
(ἀ 6.,) Ρ. 296), “ἀρρϑοᾶτβ αἵ ἴμ6 δερίπαηίης, 
πα ΓΟΟῸ5 αἵ ἴπ6 οηά οὗ 8}} ἴῃς ἴῆγοο στολίεῖ 
ἀοσυπιοηῖδ Ὡς τὸ ἤᾶνα τοοοϊνεὰ ἤτπι 
δῖ. ]ομη." Ηδε Ὀορίηϑβ “ ψ τ τῆς νἱπάϊοιίοη 
οὗ ἢὶ5 τγυδενογίῃιποϑθ. [{ ἰ5 ἃ πιδίζοσ οἱ 
ἰηἀδετεηοα ΒεῖΠΟΥ ἴἢς νεγὺ Πογὲ τείεγβ ἴο 
[6 ΑΡΟΟΔΪΥΡδ6 νυ ϊςἢ δὲ ἰ5 θερί πηΐηρ, ΟΓ ἴὸ 
πε φαυ]ϊοσ υυγτεη Οοβρεὶ. ὙΠ ἀτιῆ οὗ [δε 
ΑΡοβι]6 ἰ8 ἴο ἱπίτοάιιοα. 4 συδγαπῖες οὗ δὶ5 
ΨΟΓΔΟΙῪΥ͂ ΟΥ̓ ἴδε π5ἰδίειηθεης ἴμδΐ μὲ ν)ϑ δὴ 
ἐγ ν η6358 (ὅσα εἶδεν." 

φ 1δὲ «υογά οΥ Οοά,] ὌὍΠε βτοδίεγ ηυπὶ- 
οἵ νυτίϊετβ Ἂχρδίη, ποῖ ἴδε Ῥεγβοῃδὶ 

νοτγὰ (ςξ εἰ. χίχ. 13), Βαϊ, ἴῃ σοπιου τῖϊὶ 
[86 Γεβί οὗ ἴδε νεσβε, {πὸ ρσορβεῖῖς Ἴοηίεπίβ 
οὗ τιϊ5 Βοοῖς ( ἘζΖεῖϊ.. ἱ. ἃ, υΧΧ.), το 
ἤτοτῃ ἢγβί ἴο ͵λϑξ ὑγοοθθὰς ἤοπὶ Οοά; 8ὲὲ 
οἷ. χχίὶ. 6 (νβετγο, Βονγουοσ, γα μάνε [δε 
ῬίυΓΑΙ---- «υογάϊ ἢ). 

σπά ο ἐδε ἐεείἑγηοη Γ᾽ ὕες Οδγμι) Τὼ 
«μόἠεεϊλυεῖν, ἴλας νυ Ππ658 θόγης ὈΥ͂ [6505 Μὴ 
(σεγ. ς; οἷ, 111. 1.4) 15 “18 ἔλιΈΠ 60] «ὐεπει" ἀπά 
ΠΟ αἰϊοϑὶβ ἴῃς σοηϊεηῖβ οὗ ἴπ6 Βοοκ ἴῃ οὗ. 
Χχὶϊ. 2ο. ὙὍῈ ΡΉΓᾶΘ6 ΤΠΔΥῪ 4ἶϑο δε ἴδε 25 
Ραγδ]εὶ ἴο “τῆς ψογὰ οὗ σοά;" δπὰ (δυ5, 
οὐ εοϊῥυεὶν, αἰϑοὸ Ἔχργοβϑοβ ἴδ τυ! [655 “ (οῆ- 
ςογηΐης " [68085, σοπηδι πῆρ ὈοΐΪ 56ηϑε5 83 [᾿ 
οἢ. χίχ. τὸ. ϑοχῆδ (ε. Κ. (οοοείυ5) νι ἢῸ ἰᾶκε 
“(ἢς ψογὰ οὗ Οοά᾽" ἴο πηεδη ἴδε Ρουπλ 
Οοθβρεῖ, τεῖδσ ἴδοθδεὲ ψοσάς ἴο δῖ. [08η5 
ἘρΙ51165. 

[9091] 97 αἰϊ ἐδὶίπρ: ἐδαὶ δὲ «“α4«υ (Οπιὶ 
““54,"---866. νυ. ἐἠ] ΎὝΠο5ο ψογάβ ἀπὲ ἴῃ 
Δρροβίτίοῃ ἴο ἴμε ργουίοιιβ οἴδυβεβ. Τῆὲε τετὺ 
ΠΟΓδ, 80 ΠΟΠΒΙΔΠΕΙΥ υδεὰ ἰπ 115 Βοοῖ ἴογ [δς 
“ βροίηρ ἃ Νἰβίοῃ, ἀδποῖἊβ {παῖ ἱπιπιοάϊδῖς 
ἱπευϊοη τ ΒΟΓΘΌΥ ἴῃ6 Ργορβεῖ 15 βδἱὰ “10 ἐδ 
γαῖ Οοά ςοτηπιυηίοδῖεβ, εἰσ. [54]. 1.1 Ετεὶ. 
χχχυϊ!, 8: Μίὶς. ἱ. ᾿; Ηδδ. 1. τ :-τοῦ ἴδε {π|ς 
ἐς ΘΡΟΓ, 1 5ΔΠ|. Χ. 9, 5806 1,66 Οκ 1 ριγαΊμ0Ὲ, 
ΑΡΡ, Κ- ΤῊΐβ υδὲ οὗ ἴμε ψοσγὰ ργονοβ [δαῖ 
τς “ ρεγβρεςῖνε" Ἵδιδγαςσίογ οἵ χορ ιν, 
δοςοσγάϊηρ ἴο νος ἢ ενοπίβ ἀἰϊσίαπί ἴῃ [σις 
ἃΓῈ Ργεβοηϊαά ἰῃ Ἰυχιλροδιτίου ἴο ἴδε εξ 



Υ. 3-4.} 

4 ΒΙεββεά ἐς ἢ6 τῆλε τεδλάειῃ, δηὰ 
{πεν τῆλε ἤδαγ τῆς νγογάβ. οὗ {τη ϊ8 ργο- 
ΡῬθεοΥ, ἀπά Κεερ ἴποβε τῆϊπρβ Ὡς ἢ 
ἍΓα τι τη τπεγαίῃ : ἕοσ {μὲ τἤης ἐ; 
αἴ ῃληά. 

ἈΕΝΕΙΆΑΤΊΙΟΝ. 1. 

ὙνὩ ἢ ἀγὰ ἰῃ Αϑῖδ: Οτᾶςς δε 
υηἴο Ὑ γου, δηά ρεᾶδοθ, ἔγτοπῃ ἢΪπῈ 
4“ ὙὙὮὨΙΟἢ 
ΒΙΟ 18 ἴο ςοπλς ; δπά ἔἴτοῃη ἴδε 

4 [υ Ν το τῆς βενθὴ σῆυγοῇοβ 

(ἢς δθεσ, δεϊοησβ ἴο ἴπ6ὸ Αροσδῖίγρβεοα. Τδυβ8 
Μρδί 5. “ 5: ρη πο " ἴἋἴο 851. [ὁομη δά Ὀδεη 
66 η ἢ Ὁγ Βίη),---ϑεεη ἴῃ “ νι δίοη," ςἢ, ἰχ. 17; 
ΟΓ ἂἱ {{π|65, 158 4190 ““πεαγὰ," οἷ υϑσ. 12; ἢ. 
ΧΙ, 8; 566 4130 « [οἢῃ ἱ. :. Ὑιγπρα σοῖογϑ 
186 ργουΐοιι5 ρασγί οὗ {Π|5 νοσϑα ἴο ἴπ6 Εουτγίῃ 
Οαρρεὶ ; δηὰ [Πδ86 υνοτβ ἴο ἴε ΑΡΟΌδ Υρϑς 
᾿15 6} ἢ, ἔβθθη ἢ" 1 δοςίδσίϊς νἱοίΊοη. Το ἴσυο τοδά- 
ἴῃ, βονσονοσ, νυν ϊο ἢ οπὴίϑ “ ηπ4,᾿" Θχοϊυ 65 [5 
δέηῆ586. ἼΤὴ6 8656 ΔΟσΟΓΩΙΠΩΙΥ 15,---Οοὐ ἢδ5 
εἰνεη [π6 Ἀονοϊδιίοη ἴο Η 5 ϑοη “ἴο ςῆδινν υηΐο 
Η!5 βετυδηξβ5 "; ἴῃς ὅοη, ἴσου Ηἰβ Αηρεὶ, ὉΥ͂ 
1{ΔΡῈ5 δηα Υ Ἰβ! οῃϑβ, μλ5 “" βιρηιοά ᾿ 1 ἴο 51. 
1ομη; δηὰ 58. [θη Βεγὸ δϑᾶγβ γϑοοσγὰ ἴο 1δμαῖ 
“πογὰ οἵ Οοὐ, ἀπὰ ἴλαϊ ἰεϑεϊπηοηγ οὗ [6ϑ8ι.5 
Οληϑι," 45 41} 88 θθθῇ σεεπ ὉΥ ἢἰπΊ. 

8. δὲ Ἰδαὲ γεαάε!ῥ, απά ἐῤέγ ἐδαὶ ῥεαγ] 1. ε., 
ἴδε ρυδ]ῖὶς τοδλάεγ ἰη τ86 μυχοῦ ([μυΚα ἰἱν. 
τό; (ον. 1]. 14), δοά [ἤοβδε Ῥγεβεηΐ τ ῃο 
ἰεὰῦ τρδὶ 15 γτεδά, Ηδποο, ἴῃ6 οὔς ρασίϊ- 
Ορ]ε ἰ5 βἰηχυϊατ, δηὰ ἔπο οἴποῦβ ρὶτΓᾺ]. 566 ἴΠ6 
υ5εὲ οἵ 1ῃ15 ἔδλςϊ ἴον βεϊ{ΠἸπρ ἴπς ἀδίο οὗ ἴῃς 
Βοοκ, Ιηἰγοά. 8 4, Ῥ. 33. 

ἐδε «υογδ 9 τθ0 2γοῤδεω,) 1. ε.,) οὗ τι 18 
Βοοκ ;---8ε6 οἷ. χχῆ, 7, 18. 

απά ἐεερ Ἐ86 ἐῤίπρ: «υδίοδ αγὸ «υτὶ εη 
ἐδεγεία 866 1υκο ΧΙ. 28. 

δῶν δὲ 1»ι6Ὶ "ΤὮςδ βϑάβοῃ (καιρός) ἀεῖογ- 
ἱηεὰ οπ, 85 οἷ. χὶ. 18: χχὶϊ, τὸ: ἴα ψοτγὰ 

ἷὶς υϑεὰ αἰ ΠΟΤΈ ΠΕΥ ἴῃ οἢ, χί!. 12, 14. ΕῸΣΓ ἴΠ6 
που ἐχργοβϑῖνα οἵ πηοῖς ἀυγαίίοη (χρόνος), 
566 Οὗ, ἴϊ. 21 ; Υἱ 11: Χ᾿ 6; χχ. 2. Βοῖίδ 
ἅΓα οοπιδιηεά, Αςἴβ]. 7; 1 ΤΒεβ5. νυν. :. ὍΤΒε 
ἱεπη ΠεΓῈ δπιρίογοαὰ ἀεποῖοϑ “ἴπ6 οτἰςδὶ 
ἐροςδ-πιλκίηρ μετ οάϑβ, ἑογε-ογάδιπεὰ οὗ σοά, 
Αεῖς χυῇ, 26." -- Ἴτεποῖ, ὅγποη. 9 δε Ν. 1, 
Ῥ. 199. 

ἡ αὐ δαπά. 866 οἢ τεσ. 1 δηῃς οἷ. νἷ. το; οἔ 
ΟΠῚ, ΧΙ. 11; [4π|6ὲ8 ν. ο; τ Ῥεῖ. ἱν. 7, 17. 

Αἴ ἜτοσΥ τηοσηθηῖ 16 ἐπὰ ἄγαν πρᾶγοσ, δυΐ 
ΕΥ̓ΕΣΤΥῪ τηοπιοηΐ [ἃ ἰ5 ΠΟΑΥ : ἴ[Π6 1 ,οτὰ Η:πιΞοὶ ἢ 
Ροϊηῖ8 [Π6 τιογαὶ, Μαῖί. χχίν. 48--ς1. “ὙΠΟ 
ΑΡΟΟΔΪΥ͂Ρϑς, νυτῖῖϊεβ Αὐδογίθη, “ὁ ἴδε οὔς 
ἰιδηὰ ροϊπῖ5 ἴο ἴῃς οοπιηρ οὗ ΟΕ είβὶ 85 
ἀϊδίδηϊ, ἔογ 1 βῆονγβ ἴῃ ϑιιοοοβδϑδίοη οὗ {6 
δενεῃ 86415, Ττιτιρεῖβ, ἀπά Ν ΔΘ: οπ ἴδε 
οἴδεν δηὰ [ξ ῥγοςϊδιπις υυῖτ ἀρ θεά. ἤηροτ, 
ΥΥ̓́δα, ἴ σοπια 48} ΕἸ, χχίϊ. 2ο. [ἢ τ} 8 ἰΐ 
δαὶ [Ὀ]ονν 5 ἔῃ Ἔχατηρὶς οὗ ἴδε ϑανίουγ Ηἱπι- 
56}: Μαῖί. χχν. 6, 13, 19; Ματζκ χὶι!. 32--Ψ7."--- 
Δλαπιεὶ ἀπά ἐδε ευ. (Επεϊ. τγ., ». 79). [ἡ τῆς 
ΜΆΓΠΙΠ 8 ἴο Ῥεγρατηιπὶ δηὰ ϑδγάϊβ ((ἢ. ἰ, 16: 
...3) [Ὡς Ἰληρυδρε δϑβοςίαϊοα τυ [Π 6 ϑοοοηά 
Δάνεηϊ 15 ἰγδηδίεσσεά ἴο δος πεᾶγεσ δηά 

ΤΟΤΕ τηπηοαϊαῖς ἰυάρτηεηί --866. ΤΠ υΚὸ χῇ, 
36-4ο; 1 ΤΠ658. ἡ. 2. Οἔ, Ρ]υτορίτε, Δ. ε,, 
Ῥ. 162. 

Πυυταϊϊοη ἴ8 ἔιι5 ἰγεαῖθὰ ἴῃ [6 Αροσδῖίγρϑε 
ἃ5 γεία!υε το ἴπ6 Ὠινίης ἀρργεῃεηβίοη,---οξ 
ΟἹ ΕΓ. ᾿; οἢ. Υἱῖϊ. 1; χχ. Δ. Οη ἴπ6 οἴποῦ 
βδηά, δοσογάϊηρ ἴο ἴμθ τπαοσῪ ργοναϊθηΐ 
ἃηΟΩρ ΓΑΙ Δ] 15). τντίτεγβ, 1Π6 ΑΡροσδῖγρβἪ 
ννὰ5 στ τεη δεΐνσεη [ἀπὸ Α.Ὁ. 68, Δηὰ [Δπ. 
Α.Ὁ. όρ (5866 [πίτγοά. ὃ 4), υπάσγ ἴπὸ ἰπβυθπςοο 
οὗἩ ἴΠ6 ΒΟΥΙ͂ΤΟΥ Δηἀ τευθβηροῦῃ] ἔδεϊϊπρϑ ὀχοϊο 
ὉΥ͂ ἴη6 στο! εἶε8 οὗ Νεῦο. ὙΠδ ποι οὗ νθη- 
ξεδῆςε ςου]ὰ ποῖ, ἴπ6 ΟΠ γΞεἰδη8 Βοϊονο, ὃς 
Ἰοης ἀεξεττεὰ (“ (ε πιοῖ ἀθ "᾿ΑΡοςδῖίγρϑβο “16 
[6 Π1ρΡ58 εϑὶ Ῥγοςοῆς, φυὶ 56 σεΐγουνε ἀδῃς 165 
ἴγοΙ8 ὑγθηλοτβ ΕΠ 65, οϑὲ ῥυ ϊϑό δὰ ςοουΓ 
πλέπμε (65 50]]} οἰ Δε58 σὨγύεΙδημ65 ἀδ οεἴῖα 

ες." -ΟΑΟαὐυδέ, Ηἰν“1. ἀεε Ῥεγεξοιμίοης, Ὁ. 112). 
Απὰ ννγἹΐειβ οὗ [18 βοῆοοὶ ἄρτοαὶ ἴῃ δοϊάϊηχ 
παι ἴπ6 δυΐμοτβ οὐ ἰῆς Νενν Τοβίδπιθηϊ 
4}1 ἰλδουγεὰ υηάσετ δ σοτηπιοη ἀεϊυίοη τἰδὶ 
1Π|ὸ ρονγεῦ οὗ Απιςγίδι νγᾶβ ἴο σοηπτίηυθ ἔῸΓγ 
[δε ἰκοταὶ Ρετοά οὗ ἴδγεε δηὰ ἃ [δ] γϑασβ 
(ςἢ. χί. 14; ΧΙ. 5), βοὴ 16 1 ,οτὰ νγᾶ5 
" τεΐωσῃ δηά ὀνερίί γον ἴῃς ρονορ οὔ Ραρσδη 

ΟΠΊ6. 

ΤΗῈ ΛΡΌΡΒΕΒ8 (ς-8). 

ΤὮς Αροσδῖγρϑο ἰ8 δἀ ἀγεβοεὰ ἴο [ἢ6 ϑδϑνοη 
Ομυγοθ 68, ἡδιηθα ἴῃ υοτ. α1, ἩνΠϊοἢ, ἴῃ τῃοῖς 
Τγϑες. ὉΠ, τεργεϑοηῖ ἴῃς Οἰυγοῖ τ᾽ ηϊ- 
νοσϑδὶ,- --δὲα οἷ. ἰἰ. 7, 11, 29, εἴς. Τῆς 
ξιαπάδτηποπίδὶ ἱπουριῖ 15 ἐχργεβϑοά ἴῃ συν. 7, 8. 

4. .οδη] Νὸ {{|6 15 δϑϑυπιθάᾶ, 438 Ποῆδ 528 
πρεάεά ἴο ἀσπίρηδιῖς [πο ττίτοσ ἴο ἴΠο56 πόση 
Βε δά ἀγεββϑεί. ἍΝ Δ εἶδε Ὀυϊ [ομη ἴῃ6 Αροβι]ε 
ψουϊὰ πᾶν ἴπ}8 παηιοὰ ἢιπη56 1) 866 οἡ 
ΤΟΥ. Ι. 

1ο ἐδέ “ουοη εἐδιγεδε:] (ΟἹ [δΠ6 5δογδὰ οονθ- 
ὩΔΏΓ- ὨΤΊΟΥ δόνθῃ, 566 ἰηἰτοά, ὃ 11). γὸ 
Βανα ΠοόῖῈ ἃ στθοϊϊηρ δῇῆεσγ {86 τηδηποῦ οὗ 
δὲ. Ῥδὺ], ψῆο, Βονγενοσ, ἀεϑισηδίος ἢ: Πη56] 
ἢ ΘΟΓΌΡΪΟυ 5 σαγα;---οιν. Ἀπ. 1. 1--}. Νοῖ 
41 16 σμυγοθ6 5 ἐπ “΄ Αϑβία᾽" δγὸ πηϑδηξ, ἔοσ 
ἴΠογῸ ογο, δος Οἴδευῦ σὨυγοἢοβ, (ΟἹ βϑα 
ἴο ν»] ἢ 588. Ραυὶ δα ἀγεβθθα δὴ Ε; ρ51]6,---αηὰ 
Μι]εῖυ5 ννβογα ἢα ργοδοῃεὰ (Αςῖβ χχ. 17),-- 
δῃὰά ΗἩ!εγᾶρο 5 ((οἱ. ἵν. 13) οὗ ον Ῥαρίδς 
νγ 85 ΞΠΟΣΕΪΥ δβογνγαγὰ5 ΒΊ5ΠΟΡ,--- πὰ Μαρτποϑὶα 
ἴο νι ἢ {Π6 ΤηλΓῖΎσ Ιρηδῖυ8 νντοῖθ 8οπΠὶ6 
ἔονν γεαῦϑ ἰαΐοσ: δῖ {Π|6 “δενοῃ ἢ ΟἿΪΥ ψνΠϊςἢ, 
νουΐϊ «αἵ 411 βυρργοβϑϑίης {ποὶγ Βἰϑίοσγιςαδὶ 
σμαγδσίοῦ, τογα σμοβεη ἴο 5ΒΥτ 0 }1Ζ6 τπῸ 8 οἷ 
ΟΒυγοῖ οὗ Οοά (ϑεα οἱ οἱ. 11,7), Δηὰ ἴο ΞυρΡ 

112 

499 

δ) ἈΔπὰά ψΠΙΟἢ νγᾶ8. πὰ “Εκ.3.1.. 



500 ἈΒΝΕΙΆΑΤΙΟΝ. 1. 

ϑένεη ϑριγτ 8 ψ ῃΙΟἢ ἅτε Ὀείοσε ἢὶβ 
κῆτοπο ; 

ΠΟΙ65 ΤῸΣΥ νναγη ΠΡ, ΤΌΣ δησουΓΑροπηθηΐ, ἴῸΓ 
ςοηβοϊδίίοη, ἔογ Ῥγωπηῖϑο ;-- ΟΠ ΣΟ 68, ἴοο, 
ψ δίς, 485 6 ΠΊΔΥ͂ ννῈ]} βυρροβο, βίοοά ἰπ ἃ 
ΒρΘοδὶ στοϊδίοη ἴο ἴῃς Αροϑῇβ Ϊοδη. 
Τογτυ ]Δη γοσλαγκϑδ: “ Πἔπννο ἴσαςε ἴῃς 56 γ]65 οὗ 
Ββῆορβ ἴῃ ἴεβϑε σβυγοῆαβ (“ [ομδηηϊς Δ] υπι- 
ὯΔ88 δΟΟ]65145) ἴο {ΠΕ ῚῚ οΥ βίη, 6 504} αγτῖνο δῖ 
Οἤ ἢ 45 {ποὶγ ἔουιπάου "ἢ (αν. Μαρείοη., ἵν. 5). 
ιἷβ τοϊατίοη ἰ5 ΓΙ ΠΟΥ ργονεὰ ΟΥ̓ ἴπῸ ᾿ηπἰπιαῖο 

Κκηονϊεάρε οὗ ἴπ6 Αροβίϊες 85 ἴο ἴπε εἰσουπι- 
βίδηςοβ οἵ δᾶ Ἵσδυτγοῦ, δηὰ δβρϑοῖλ } }7 οὗ 
ἘΡδδβιβ, γΟΥ. χὰ ; Οἢ, 11... 

αυδίερ αγε ἱπ “πα :}] Ἡδετο, δπὰ τὨγοι ἢ» 
ουδὲ Ν.ΎΤ,., ὈΥ ̓ Αδβἰδ᾽ 15 πγθδηΐ, ἢοΐ οὔθ οἵ ἴῃς 
γος σοηπεοηΐβ οὗ (86 οἷά ννοτ], ποῦ γεῖ 
{π6 τορίοη ψν ἰς ἢ ρεορτάρδεγβ, αδουῖ πε ίουτίι 
ΟΘΏΓΟΣΥ οὗ Οὔτ ἐγα, θερϑηΐο ς8]] "Αϑία Μίηοσ, 
--Ό᾿- Ἅυΐ 4 ἀϊδιίγ!ςϊ Θολτο ΟἿ οης-τ γα οὗἉ 1815, [π6 
Ὀεαιιεβὲ οὗ Αἴΐδ]υβ {Π1., Κίηρ οὗ Ῥεγρδσθπι 
(Β.ο. 133), ἴο {π6 ΕΟΥΛΔ4Π8 :---εἴ, Ηοτ., 2 ὕανηι. 
ΧΥΙ, ς. [8 ςΑρ!ῖ2] νγὰβ Ερἤσβυβ, ἰὼ ψὨϊοΣ 
ΟἿ 51. Ϊ]οῆη τοϑιἀδά, νντοῖς ἢϊς Οοβρεὶ, δηά 
αἰοδά :---ϑὸα ηοῖο Β. δ {6 δῃηὰ οὗ (ἢ}58 Ἑσπαρῖοσγ. 
Οοιραγα δῖ. Ῥδυ}᾽5 πιοηςτίοη οὗ ἴδ ““ σμυγοἢ 65 
οὗ Α5818, 1 ΟὐΥ. χυΐ. 19. 

Ογαος ἴο γοῦ απά ῥεας,) (. ἴῃς ἔοττῃ οὗ 
δα υἱδλί!οη ἴῃ δῖ. Ῥεΐετ᾽ 8 ἴννο Ἐρίβ[1ε8, ἀπά ἴῃ 
ἴΠοβε οὗ 51, Ῥδυ!},---οχοορτίη τ Τιπῖ. ᾿. 2: 2 ΤΊΠ,. 
ἷ, 2, ἍΠΟΤΟ, 45 ἰὴ 2 [Ϊοῃη 3, “ΠΊΟΓΟΥ" 58 δά ἀοά 
(εξ σἕ!. νὶ. 16). Με ὅτ ἴπι18 (ΌΥ [815 “ τηοϑῖ 
ΓγοαΌΘΠΠΥ τϑουστίηρ Δροβίοϊ!ς ϑαϊυϊδίοη : 
Ογαζε ἀπά Ῥεαες,᾽) τοτηϊηάθά, ηοῖθ8 Ασοὶ- 
ὈίσῃοΡ Ττεηςἢ (Ερῥεέίος ἰο δὲ ϑευεη Οδωγοδε:, 
Ῥ. 5) ἴπαϊ {π6 ννβοὶο Βοοῖκ 18 δὴ ΕΡΙ51|6 3ἀ- 
αγεβϑθά ἴο {πε [Πηΐνεῦβαὶ ΠΌΤΟΝ ; ποῖ τ ΓΕ 
ἃ ΒοοΚκ ςοπίαϊπίηρ ἴπΠ6 ϑεύθῃ Ὀσοῖοσ ἘΡ 531165 
οὗ εἶ. 11., Δηά ςἢ. 1}. 

3 ο»π δὶγε «υδίερ 411 Ἅνε ἢανε ποσὰ [86 
ἢγβί οὗ ἴ 6 ΤΊΔΩΥ͂ ἀθραγίι!γε8 ἔγοπλ ΟγάϊΠΔΓῪ 
ἘΤΑσησηδίοαὶ σοηβυςτοη Ἡ ψ Ιςἢ [86 
ΑΡοσδῖγρϑε δδουηάήϑ. Αἴ 8}} σοβίϑβ,---50 δῖ. ἰοβη 
ΘΘΟΙῚ5 ἴο ἢδνο ἴο]ϊ,---ἰ(Π6 Ἐ[1.6 οὗ ἢ ᾿ππαυϊδῦ]6 
Οοά, Ϊεδπονδῆ, ἴπ6 56] χη Οπο, κ ἴπ6 
ΒΑΠΊΘ ὙαδίογαΑΥ δηά ἴο-ἋΔΥ, δηὰ ἴογ δνεῦ" 
(ΗδθδὍ. χιϊ. 8; [ἀπιο5ὶ. 17: Μαᾳὶ. "1. 6), πχιϑῖ 
Ὁ6 τεϊδηδά ἴπ ἴπ6 ἀἰρΏΣΥ δηά στη ρἢδ5 5 οἵ τῃ 6 
ποπηϊηδῖϊνο ο856 :---οῦ “1 ΑΜ διδῖῃῃ ϑεπῖ τὴρ 
υηΐο γοι᾽ (Εχ. 111. 14). Ο βυςῇ Τοῃείγυς- 
τἰοΠ8 (ἀπὸ ὁ ὧν) 5866 [ηἰτοά. ὃ 5 (οπιξ τοῦ, 
8ἃ5 ἴῃ τυ. )). Νοῖς [δὲ [Πγοεξοϊὰ “,350»",; 
οὗ ψῖςῖ τὸ ἢᾶνο Πόσο ἴῃ ἤχοῖ. 

απά «υδίεῦ «υα.,]ὺ ὙΠόΒ6 ννογὰϑ ἀσγὸ ποῖ ἴο 
δ6 ἀϊν! ἀεοά ΟΥ̓ ἃ σοπητβα ἔγοτῃ [ἢ 6 ἔογπιοσ ρατί 
οὗἩ [δὲ {π|ε; ΟΊ. υπιῖοά ἔογτι 4 ϑρεςϊδὶ 
τπ|6 οὗ Οοά,---8ὸ6 1Π6 ἔοτῃ, “ ΜΏΗΐΟΙΝ ἃσί 
διὰ ΨΏΪΟ8 ψδἷδὶ," σἱῖδοιξ δὴν δάάιϊοη, 
ἰπη οἢ. ΧΙ. 17; χνυῖ. ς. ὍΤοχεῖβεσ, {Π6Υ ἔοσγτη 
Οοης οἷἶαυδϑα ΜΏΙΟΝ 15 ἴο Ὀς δαϊλησοα ἀραϊηκί 

Α5 δ 

[ν. ἐς. 

ς Απά ἤοηι εβυς (ἸὨγίβι, τοὐο τ ϑιῦκι 
τε ἔπι] υνϊῖπαββ, ἀπά τῆς ἐβτθὶ Ὧμ εν 

[Π6 σεπηδίηϊηρ ὑνογάβ: 5θὸ6 ΤΥδηςἢ, ἐπ ἰσο; 
δηὰ «αἷϑο ἴπ6 Τοοχηραγίϑοη οὗ ἴπ ψοσζὰ “ ςυα;" 
Πότ, [ἢ [ἢ “ «ὐαν "ἴῃ Ϊοἤη 1. 1, 25 ἀγανῃ 
Ὁγ ϑ8ι. Βϑὶ] φυοϊεά ἴῃ πα [ηἰτοὰ,, ὃ 2, Ρ. τῳ 

πᾶ «υρίερ 19 εο»ε;}} 1τ., Εῖσ στα 61," 
--ἰ Μαῖκ χ. 30. ΤῊΪ5 οἶδυ56 15 4,90 ἰῇ 5066 
ΒΟΙΓΐ ἃ ΡΓΌΟΡΕΟΓ Πδηι6 οἵ οὖν 1,οτὰ (Μαϊ Χὶ. 1; 
Ϊομη 1. τς, 27; Ηοῦ. χ. 17; οἴ ΗΔ. ἱ 1; 
ΜΔὶ. 111. 1): 115 οσσυγτοηος ἴῃ (5 σοπῃρουηά 
Εἰς αἰϊοδῖβ ἴᾷῈ οαυδὶ αἰ χη! οἱὐὨ (δ6 ὅ0η 
ν [Π6 ΕΔίΠοτ,--8ὸ Οτίρεη τγ8ο αιοῖεϑβ [}]8 
νοτβα (ἐς Ῥγίπο., '. το, Ὁ. σι, οὐ, Ἀδάερε» 
ὨΪΠ5). Τε οοχαρίοῖο Ἐ[|6 18 ποῖ ἃ ἀεϑοτρίίου 
οὗ [86 εἰεγηπὲγ οὗ Οοά,---᾿γεβεηῖ, ραϑῖ, ἰυΐυγε 
(866 ἴῃς ἀϊεγοηΐ ογάρυ ἴῃ οἷ. ἱν. 8, δΔηά οοπ,» 
Ῥάσὸ ςἢ. ἵν. 10),--[15 νγου]ὰ τηλκο ὁ ἐρχόμενος 
οαυϊναϊοπὶ ἴο ὁ ἐσόμενος : ἰΐ 5 ΠΙΡΙΥ͂ πιελΠ9 
“ Ἐ]ΟΝ 8 δηά ψῃΪϊοΝ ννᾶβ, δπὰ ὙΠΙΟΝ 15 ἴ0 
οοπῖθ" 20 ἡμάρνιεπί, ΤῊΪ5. ἰδέζοῦ τησπθεγ οἱ 
πε εἴδυδε 8 ρρ 65 ἴπ6 Κεγ-ποῖς οἵ ἴπε Βοοζ, 
ΜΠ νΒΙΓΒ 1 ρξῆ (τεσ. 7), ἀηὰ στὰ νυ πα 
ἴ οἷοβθοβ (οἰ. χΧχὶ!. 7, 12, 20),--1 οοπὲ 
αυϊοκὶγ ; ςἢ {08 ν. 25: δηὰ 5εε Ττερζῖ, 
δ. 2. Ὁ. 6. ΤΠ ὴ18 [π|6 ἰ5 σ ἴῃ τεσ, δ᾽ 
δηὰ 15 ἴο ὃς οαχϊιεα ἴῃ «ἢ. ΧΙ. 17; ΧΥΪ. 5. 

απά 7γονι ἐδὲ “ευεη δρίγ 4] ὍΤΒε βεοορ 
ποπλ :--ἰῇ “ἢ. Εἰ ας ἵν. ςν ν. 6. Νοῖ ἴδε 
ϑ6υθῃ Ρυϊποῖραὶ Απροὶϑ (ςξ, οἷ. γὙἱ}}. 2) 458 ἴδε 
Ἰαῖες ἴετνβ σουπῖοα ἴμοπὶ (ΤΟΙΣ χίϊ 15) 
δυῖ ἴῃς ΗοΙγ ΟΠοβῖ, δενεηΐοϊά ἰη Η!5 ορέγι- 
τἰοῆβ8, “ἴῃαῖ ἀοῖΐϊῃῇ Ηἰἢ5 ϑετεηΐοϊά Οἱῇο 
πηρατί:"-- 866 158. χὶ. 4; Ζοςῆῇ. 11}. 9; ἰν. 10. 
Αηρεὶθ ἃῖὸ πόνο ΟΔ]] δὰ “ ϑρίγιῖβ᾽ ἴῃ ἴδε 
ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΘΕ ; ποῦ νου] βυςῖ ἃ δεῆϑε δβτεξ 
στ (ἢ ῥγεγογρδίϊνε οἰαἰτηθα ἕου ΟΒτβὶ ἰῃ οἷ. 
"1, σ. ὙΠὶ5 οχργοβοίοη, Ὡς συ ϊάε5 {ἰκ 
τηγϑιογίουβ δευεηγοίά ἱπλαρΈΎΥ [Ὠγουρδουΐ [δε 
ἜοΟΚ, ἰ5 ὀχρ δ ποὰ ΌΥ οἢ. νυ. 6. Τῆς Ῥειβοῦ» 
ΑἸ" οὗ [πε ΗΟΙ͂Υ ΟἸιοϑβε---νμῖς ἢ 5 δϑϑεπο 
ἴῃ «ἢ, ἰ ΤΣ; ΧΧΙΙ. 17-τῖβ ποῖ τουσβοὰ ΒΥ (85 
ἱπίεγργείδιίοη, τ μς ἢ τεσῖβ ἀροη ἴδε νὰ 
τηδηϊοοίδιοηβ οὗ οὔθ δηὰ [86 βαπιὸ δρίπί (1 
(ον. χὶϊ. 4) ἴῃ [6 Οδυτοὶ - ἴῃς ηυπιδεῖ ὅθε 
(ποῖς πὸ σοϊδίοη ἴο ἴῃς δενεὶ Οδυγοδ6) 
Βαΐηρ [86 5γτηῦοὶ οὗ Οοὐ 5 οονεηδηῖ ν} ΗΪ5 
Ρεορῖε; 8εὲὲ [πἰτοά,, ὃ 11, Ὁ. 71. ΤῊ δϑϑεηοκοί 
ἴδς ἀτίῖοὶς (ἢ δα Νδυρῃδη ποῖςϑ οὐ Ἀοπι. 
ν. 5) δἰίδοπεβ ἴο πνεῦμα ἴδε 56η86 οὗὨ οὐ 
νεεησαίίοη; ἰἴ8 ρτεβεῆοας ἴπδὲ οὗ δεγύοηδῆῃ. 
Εδοῖ ομς οὗ 186 δευεη ϑρίτϑ ( ἰζίος τὸς 
ἀϊισίοη οὗ ἴῃς ΗΟΙΥ ϑριγἴ) 15 80 ἴο 587, 
4 πνεῦμα ἅγιον. Μὶεννοά ἰῃ Ηἰπιϑε1ξ, δηἀ 1η 
ΗΪ 8 ρεγβοηδὶ ᾿ εἰν, Ης 15 τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
Ηετγάθγ᾽β σείδσγεηος ἴο ἴδε Οδδα σας ΡΕΙ- 
βοπίβοδίίοη οὗ ἴῃς ᾿Ὠἰνίης δἰἰγιδυιῖε5. οδησοὶ 
Βοϊ]ὰ νοοά, ἔογ ἴη6 δεῤῥίγοίὁ (48 ἴῃεὺ ΨγαῈ 
ς4}164) νγεσε ἐεπ ἴῃ ὨυπΊῦεΓ. 

«υδίο [ἀγε] δεΐογε ῥὶς ἐδγοπθ:] Νοῖε ἴδε 



 ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, 1. 

δεροιίεη οὗ τῆς ἀεδά, ἀΔηὰ τε ργίπος 
οἴ δες Κίπρβ οὗ τῆς. βαστῃ. ἴὐηῖο ἢϊπὶ 

Υ. 6] 501 

6 Απά παῖ “πιλάς ιι8 ἰκὶπρβ δηά ὅ ε Ῥεῖ. ς. 
ΡΓεβ υπίο (ὐοά δηὰ ἢὶ8 διποσ; ἴὸ 

"ὦ φ(ἢλὲ ἰονεὰ υ8, “Δηἀ νγδβϑῃςά ιι8 ἔτγοῃι 
ΟἿ 81Π8 ἰῇ ἢϊ5 οὐγη Ὀ]οοά, 

δὅβοηοο οὗ ἴῃς τεσ βυδοϊληϊινε δες ἴπ6 στὸ" 
ἰλῦ!νε :---ϑος [ηϊτοά,, 8 7, Ρ. 55. Το πιηϊθ- 
ἰὴ οδῆοςς οὗ ἴδὩ6 ΗΟΙΥ Ομοβῖ 85 “βεηϊ ἢ 
Ὁγ τὰς Βαΐποῦ (Τοῖῃ χῖν. 26) ἰ5. ᾿ηρ]ϊοὰ 
ἰη ἴῃς ψογά3 “ δείογε ᾿͵5 [ῃγοῃθ.ἢ 

δ. απ γον ὕσ: Ορνα! [«υδὸ 14] 1δὲ 
᾿αμβω «υἱπε:.,7] ΤΠετΠΙγὰ “ ἔγοπι." Τῇ ἴῆγες 
ποπιηλίϊνοθ ἱπῃ ἰστέρυϊλῦ ἀρροβί[ου ἴο [πε 
ξεηϊανο ἀοηοῖς ἢΟΓΟ, 825 ἰῇ ΜΟΥ, 4) ἴῃς ἱπηροτῖ- 
Δη06 Οὗ ἴΠ656 {{{|65:; ςἔ, οἰ. χὶν. 12; ΧΧ,. 14. 
ἍΥΊπεΓ (ξ ̓ἰχ. 8), ϑιισρεϑῖα ἐπαϊ [8656 πογηϊηᾶ- 
Ὦνε5 πᾶν 6 ἴδκθη “45 4 κιηά οὗἉ οχοϊδπιδ- 
οη,"---οἴ [1π|65 1]. 8. 

Ιη ἴῆς Νὲνν Τοβιδηθηΐ ἴῃς νογὰ “Δ 1[ἢ- 
[]" (πιστός) ἰ8 υϑεά, (1) 'ἴπ δῃ δεῖϊνε 56η36 
5 πγηρ ὁ υϑης,, ὁ ΒΕ Πονηρ ᾿ ([]ὁὈὁπ χΧχ. 
17); (2) ἴῃ ἃ Ραϑβϑδϑῖνε 56η56, 5 χη σιηρ " (Συ5ῖ- 
ΜΟΙ γ᾿ το δ6 δ] ον (τ [ολπ 1. 9):--ΟΟοἀ 
ΔΙοῃθ 15 "ΚΙ ι}}} 1η 1}}15 ἸΔ ΟΣ 56Ώ596 ; 566 Οἢ 
«ἢ. πἰ. τς. ὙὉὙΠ86 τπουρῆϊ Βεγὸ ἽὌχργοβϑεί, 
ὙΠΟΝ ἰ5 σπαγαοίοετιϑσις οὗ δῖ. [ομὴ (566 οὐ 
γΕΓ. 2), ΠΙΔΥ θὲ ἔουηάεά οἡ [541Δἢ ἰν. 4. 

ἰδὲ δτεῖ- ὉΟΤα 97, 1δὲ ἀεαά,] (Οπλϊξ ἐκ, 566 
συ. 1). ΑἸδουρῖ ἑουπα ΟΠΪΥ ἤεγο, δηὰ ἴῃ (οἱ. 
Ἶ,18; 866 οἱ, ἴἰ. 8, 4ηα ΒίϑΒορ 1ἱκπεοοί ου ΤΟΙ. 
1 1ς. 18: -- 8Ποῖποῦ σογγεϑροηάοπος 118 
Ῥαυΐπε ἀοςίσγιης (ΑἸ δουρὶ 51, Ρδὺ] υτῖϊεβ ἐκ 
τῶν νεκρ.). ΟΣ ἴοο τ (οσ. χυ. 20; Αςβ 11. 24; 
ἡ. 6.) “ ἀοαῖῃ ννδβ ἴη6 νυνοσὴῦ ἴῃαῖ θᾶγὸ ἰπ.᾿" 
ΟΥ, ἴξ τᾶν θα, “,γε)-ὀεχοιεη," ἃ8 ἴῃ Αςῖβ 
ΧΙ, 11, ἢ τείεγεηςε ἴο ΡΒ. ἰϊ. 7; ςἕ Ἀοπι. 
ι..,4:--δηά 530 Τ Το ηςἢ, 1, ἐ., Ρ. 12. 

απά {δὲ ΤᾺΤΟτ ὁ 1δεὲ ἀἰπαε 97 δε εαγίδ.} 
8ὅ6ε ΚΡ. Ιχχχίχ. 27: 1 Τίτζη. ΥἹ. τς οὗ Κδν. νἱ. 
15; ΧΥΙ, 14.; Χῖχ. τό. Ἴδα ρῥγῖΖε οβετγοὰ ὈΥῪ 
ἴδε Τεπιρίετ, ΟΒγίβε μ85 σγοῦ ὈΥ̓͂ ἴπε ψΑΥ οὗ 
ἀερίῃ :--- Μαῖϊ. ἱν, 8,9; [οδη χν:. 31. 

ὕπιο ῥίνη δα! Ἰουϑῖδ ,] ΕῸΥ ἴδ ἴδηϑ86 
ϑεε τσ, ἰ). :---οὐ ῆο56 Ἰονα γεϑῖβ ΘυοσΤΉ ΤῈ Οα 
[15 τεἀεεπιοὰ " (Ὑτεηςἢ). ΟἿ [Θλη ΧΙ. 1. 

πὰ Ἰοοδοὰἃ ὦ 3»: οἱ “'κ.}] ὅ6εε Οὐ. ἰ].: 
--β σελάϊηρς οοπησοῖβ [86 νογάβ νυ ] ἢ [Πο58 
οἴου ἰεχῖβ Ὡς βρθὰκ οὗ Ομ γίδσὶ 85 οὐζγ 
ὙΔΉΞΟΠῚ,᾿ (λύτρον), Μαῖϊ. χχ, 28 ; 1 Τίπι. 
', 6; οὗ, αἰ90 οἷ. γ΄. ο; χὶν. 3,4... ὙἊ6 ΡΓΔΥΘΓ, 
“ΤΒουΣΙ γα ὈᾺ Πἰοὰ δηὰ θουπά νι ἴδὸ 
οδλίη οἵ οἿιγ 5ἰῃ5, γεῖ Ἰεῖ ἴῃς ρἰ Εἰ] 655 οὗ τὰν 
Ἐεδλῖ ΠΊΟΓΟΥ ἰοοσέ 0.5," 5ιιργρεϑίβ 4 ἀἰβογοηῖϊ 
τηείλρηοσ. ὍΠε τοδάϊηρ “ «υαυδεά ως, αἱ- 
ἰετίης θυϊ ὉΥ ἃ 5ἰηρὶε ἰεϊῖεσ τοτὰ [παῖ νυ Βοἢ 
ἴδε ψεῖρῃξ οὐὨ δνυϊάεηοε σοπηπιεπάβ (λούω--- 
λύω), 5 αἰ5ο ἴῃ δοοογάδηςε στ 81, [0 ἢπ᾿8 
ἴοῃς οὗἉ τποιιρῃξ :---8θαὲ οἷ, Υἱῖ. 14; [οΒ χίΐὶ. 
τοὶ 1 Ϊοβπ 1. γ. ΟΑἐ Αςἰβ χνυῖ. 31; δηὰ 
Ἅνίηεσ, ὃ 30, 8. 177. 

ἢϊπὶ δὲ ΘΙΟΥΥ δηά ἀοπιὶηίοη ἔογ ὄνὸῦ 
πὰ Ἔενεῦ.0 Απηξβη. 

7 π΄αςε Ὀ]οοὰ;] ταπδοιδθὰ πα δἱ [89 
Ῥτὶοο οὗ οὗ νὲὴϊδ:--Οτἵ. ἐπὶ ςἔ στ σἤγοη. 
ΧΧὶ, 24, 0ΧΧ. δες Ψνιηοτ5 ἡοΐς αυοϊοα ΟὨ 
ςἢ. ν. 9. 

Θ. απ Ἀ6 πιδὰο :21] ΒΥ «4 Ηεῦτον 
ἰάϊοπι, 16 ρῬαγιςοὶρίδὶ 15 σεϑοϊνοαὰ ἰηῖο τδδ 
ἀϊγεςῖ ςοηϑοίγυςίοη. 

[το 5} δ κίππδοπι,) (ΟΕ οἷ. ν. τὸ ; 830, ἴοο, 
“ἐᾷ κιηράοτῃ οὗ ργιοϑίβ,᾽ Εχ. χίχ. 6: χσ Ῥεῖ, ἰἰ. 
9:--8οὲ υσν. |. ΤὮδ εοπεγείς ἴοττη " Κίηρ "15 ηοῖ 
Δρρὶεὰ το (Ἀγ ϑΕ14η5 1π ἴῃς Νονν Τ οϑϊδσηθηῖ. 

[ο 89] Ρτίθδβἕε μη δ αΘοἃ δπὰ ΒΔΕ 67; 
1... ςοποεοζγαίοα ἴο Οοά,---γου ἢ ἰηῖο Πδᾶγ 
τεἰϊδ δ ηΡ ἴο Ηἰπι. Οη ἴδπε νογάς, “"Η 5 
Οοὰ δηὰ Βδίμεγ," εξ Κοπι. χυ. 6; 2 (οσ. ἱ. 1; 
Ἐρῆἢ. ἰ. 3. ὙΤὨδ επλρἢ4515 ρίνεη ἴὸ “κὶπε- 
ἃοτα ὅ Ῥοϊηΐβο ἴδ τεϊξηίηρ οὗ [ἴῃς 541η15,---ἃἢ 
ἰάθα 50 ὑσγοπιϊηθηΐ ἴῃ ἴδ 6 Αροο.,---ΟἿ. "]. 21; 
Υ. 1Ιο; Χχ. 4, 6; χχὶὶ. 5. Οἵ ἴἰζ Τ͵ΔΥ͂ πλοδῇ 
[δὲ [86 τεἀοειηθα ἔοστῃ Ὁ γι ϑὶ 8 “" Κίηψάοπι :᾿" 
δηὰ ἴδυ.5, ᾿πΠαϑτ ἢ 45 ΠΕΘΥ͂ ἅτ “ῥγὶθϑίβ 
υπΐο Οοά, Ὀεσοπιε βυδ)]εςῖβ οὗ ΗἾπὶ ννῆο 15 
“ Κίηρ οἵ κΚίηρβ.᾽ 

ἰο ὀένι δὲ 8411 σίογγ απά 4ο»ιἰπίο ὍΒ6 
ἅτ] ο]ε 15 ργεῆχεα ἴο ἐεδοῖὶ πουπ, δῃά Ἔχργεβϑεβ 
ἘΠ νΕΥΘΑΠΥ,-- τῆς σοτγ," “ἢ ἀοπμ»ιηίοη.᾽" 
ΤΟ 56Ώ86 ΓΊΔΥ Ὁς: “ἴο Βὶ τὰ ἐδ 890 5101. 
ὅζε.; ἐ.6., ποῖ δἀβδοσίδιην ἴο Η πὶ “ τῆς ρίοτυ, " 
Ὀυΐ οοηΐξοκδίην [δὶ 11 Ὀεϊοηρ5 ἴο Ἡ ἰπὶ,---ἰἢδ 
Ης Ῥοβϑοβϑβοβ ἴἴ: 8ὲ6 1: Ροεῖ, ἵν. 11:1. ὕΠ0η|1Κ6 
“ ῥοαυεν" δηὰ “γπὶσδὲ᾽" ἴῃ ἴΠ6 ἀοχοϊορυ οὗ 
οἢ. νἱῖ. 12, ἴπὸ αἰπθυΐϊο οὗἁὨ “4ο»επ|0 ΟΥ̓ 
“ἐ ίσοη "ἢ ([ὑὐκο ἰ. 51) 15 Δρρ δὰ ἴῃ τς Νονν 
Τοεβίδσηθηϊ βο εν ἴο σοά. Το ἀοχοίοσγ 
Ὀεςοπιεβ ΓὨγοοίοϊ δὲ οἷ. ἱν. 1; ΧΙχ, σ (566 
[Π6 ποῖ65); ἔοιυγίο!ά αἱ ςἢ. ν. 11 (ςῇ. οἢ. χὶϊ. 
10); ϑενεηξοϊ  δἷ Ἵἢ. υἱῖ. 12 (ςξ οἡ οἷ. ν. 12}; 
1π6 ἀγίοἷο ἴῃ δδςῖῦ ςᾶ56 ργεσθάϊηρ δαςΐ πομη. 
ΤΙ Ὠἰνίηθ ΒοπουΣ ἴπ18 ΘΧργοϑϑοα σδη ὃς 
ἀϑδογι θεὰ ἴο ποῆδ εἶδα ἴ8αιι σοά δηὰ (ἢ γβῖ. 
ὙΝ τἰζε 5 ὑβ0.2}}} διτετηρί, θυ ταῖμεσ υηργοῆϊ- 
ΔΌΪΥ, ἴο ἀϊδείηριυ 5 δηὰ ἴο ἀθῆης ἴῃ6 1685 
ὙΠΟ [π686 ἀἰϊδδγοης ἀοχοϊορίθβ Ἴοηϊδίη. 
Οοσηραζο ἴμ6 ἀοχοϊοργοῦ τ (ἤγσοῃ. ΧΧΙΧ. 1,12: 
δΔηὰ «'5ο {πὶ νὩϊς ἢ 458 Ὀδοη διἰδοῆθα ἴο {Π6 
1μοτά᾽ 5 Ῥσαγεῦ, Μαεῖϊ. νὶ. 12. 

,ῶν ευὲν απά ευεγ. “Δἔγιεη.} 1 τς, ππῆο ἐμ 9 
διαϑδοΐζίδο 86,68," ἃ ρΡἢΓΑ56 οσοιτγγηρ ἵνγεῖνο 
Ὀμπλ65 ἴῃ [5 ΒοοΚ -:---ἰἴ 18 ποῖ γεδά ἴῃ ςοἢ. ν. 
14. [π ςἢ. χίν. ΣΙ ἴΠ6 γί]. 165 ἀγὸ οπλιοά : 
-- 866 ἴδε συ. }). Πεσγθ. Ὁ} 15 ΪΌΓΤ 15 ποῖ ἔου πὰ 
ἰὴ ἴῃς Οοϑρεοὶ οὗ Ε; ρ[511658 οὗ δῖ. Ϊοῖη. Ε1]56- 
νΠοΓο, [ἴ ὁσουγβ ἴῃ Οδὶ. ἰ. ς;; Ηεοῦ. χἰϊ!. 41; 
ι Ῥεῖ, ἵν, τα; ἄς,,-οὶῃ 41}, εἰπε πμεβ. 866 
«οἢ. χίν. 6. 
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«“Μαῖι..4. 7.“ Βεβοϊ]ά, ἢε σςοπηοῖῃ νἰτη οουάο ; 
49. ΔΠά ἐνεγυ εγα 5}|8]] 8ε6 ἢΐπι, δῃά {πὲ Ὺ 

αἰρο ψῆηϊς ἢ ρΡίεγοςα Πἰπι: δηά }} Κιπ- 
ἀτεάβ οὗ τπε εαγῖἢ 5}4}} νγδὶ! Ὀεσδυβε 
οὔ ἢπι. Ἐνεη 80. Απιεη. 

ἘΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, 1. [ν. η-. 

8 1 δὶ Αἱρια ἂδἀπά Ομμερᾷ, (δε 
δερίπηίηρ ἂηὰά τῆς επάϊηρ, βδ 1} 
{πε [οτά, ψ Ὡς ἴ8, δηὰ ψῇηϊοὴ 
"2380 ἀπὰ ψῆϊο ἢ 8 ἴο οσοπια, ἴδε 
ΑἸπλρμῖγ. 

7. Βεροϊά, δὲ εογποῖ}} 1.6., [6 Ῥεγβϑοη ἰδϑὶ 
δρόοκοὴ οὗ ὙΠὲ διηάδπγοηΐδὶ τπουρῆϊ οὗ 6 
ΑΡροσδίγρβθ, “ Οσπγίδε Ἴοτηεῖμ," 15. βοσα 50- 
Ἰοπληἶν ργοῆχοα, αἴοσ [6 πιδηηος οὗ ἴδε ὑσο- 
ΡΒεῖβ :-- δα Ρυβοῦ (72ε Μιίπον Ῥγοῤῥεὶ:) οὐ 
ΑἸΔΟΒ 1. 2... 

Μγ. Ε. Ὁ. Μαυτίςθ, 45 ἃ ίσιςξ “Ῥσο- 
(ογὶϑι, ἴΔγ8 ἄοννῃ ἴτοπι {16 ἢτγϑίὶ ἢ]5 ργίῃ- 
εἰρὶ6 οὗ ἱπτογργείϊδθοη: “1 δεϊίενα παῖ [Π6 
{π|ὸ οὐὗὨἨἁ ψῇϊςἢ 851. []οῃη ᾿ψτοῖε νγᾶ5 δὲ μαηά 
ρθη ἢο ντοῖο.-- Ζεεῖ. ὁπ ἐδὲ Δροε., Ὁ. 9. 

«υἱὲ εἰομάς ; ΟΥ. [86 οἱοπὰδ (οὗ Πεάνεῃ, 
Ὦ δῃ. νυἱῖ. 11; Μαῖί. χχῖν. 30 ; χχυϊ. 64 ; Αςΐβ8 
ἷ. 9,11); ἀεποίίηρ ποῖ [86 βΙοσυ, διιῖ [Π6 ἴΟΓΓΟΣ 
οἵ [αἱ ἀΑΥῪ :---οκῷ ςἢ. χί, 12; χὶν. 14-|6. Τ6868 
οἰουά8 πᾶν ποίδϊηρ ἴῃ σοποη ἢ πὸ 
“ οτίουβ ὈΓΥΔΟΥ͂ οὗὁἨἁ Ἰϊρπὶ"--ἰὰς “ Ὀτιρὰΐ 
εἰου " (νεφέλη φωτεινή, Μεαῖῖ. χνὶϊ. 5) οὗ {πε 
Τυιδηβῆρυγαῦοη (Ττεηςῖ, ὦ. ε., Ρ. 1:6). ΟΕ 
Ν δῖ. ἱ. 2. 

απαᾶ εν} ἐγε “ῥα ! “ὁ δι) δ ἴ8 πὸ 
Ἰοηροῦ 858 ἴῃ 1584]. χὶν. ᾿ς; οἵ, [οὐ χίχ. 27. 

απᾶ ἘΆΘΥ ΨΈΪΟΒ ῥίεγοεά ῥὲνε;] 1. ε.,) "ΜὮΟ- 
νοῦ, “811 {Π6ῈῪ ο΄; ςἶ. Αςἴβ Χ. 41, 47. [πη 
Ζεςἢ. χὶϊ. το, πογε αυοίοά, ἴμ6 τερεηΐδησε οὗ 
ἴ5γδοὶ, σε ἴδ Οτυςοϊβεά Οἠς 15 τεςορηϊζοὰ 
ἃ5 {πον Κιην, 15 ἀδεβογ θεά. Α58 ἰη Μαῖζί. χχὶν. 
30, ἰἴῇς ἀεβρδὶγ οὗ βίπῃογβ 18 ον ἴΠ6 1πουρῆϊ. 
ΤΠὨΟ ἔοστῃ οὗ ἴδ ᾳυοίαιίοη ἰη {Π||8 ῥΐδοθ, 85 
ἴῃ ἰομη χίχ. 37 ([Π6 οἡἱγ οἴμεσ Ν. Τ΄. ραββαρὸ 
ἴῃ ΜΨΏΙΟΒ [6 ρῥἱογοίην οὗ ἴδ 1 ογά᾿ 5 βἰάδ 18 
τησηςοηθ6 4), 185 αἰπιοϑσὲ 4 ἀεπιοπβδίσαϊίοη οὗ 
[Π6 σοπηπιοη δ Ποσβἢρ οὗ ἴῃς ΑΡΟΟΔΪΥΡ56 
δηά ἴῃς Εουγῖν Οὐοβροὶ. [ἢ Ὀοίδ, {ΠῸ οτἱ ίπαὶ 
Ηεῦτεν ννοσάς (ἸῊῪ ἼἸι2) ἅγὸ τοηάογοά ἴῃ 
[(ῃς 5λπι|6 ΨΑΥ (αὐτὸν ἐξεκέντησαν), ἀηὰ ΠΝ 
[Π6 8ᾶπι6 ἀδσρατίυτε ἔγοπι ἴῃς ΧΧ. (ἀνθ᾽ ὧν 
κατωρχήσαντο). ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο εβοδρα [ἢ]18 
ἱπέογεηςο, Εὐνναϊά Ἴοηϊδοίυτοβ [Βαϊ ἴῃς ἴοχί 
οὗ τς ,ΧΧ.. Π45 Ὀδοη αἰϊεγεὰ, Α4υ}14, ϑυπη-» 
τδοῆυ85, δηὰ ὙΤδμοοάοϊζίοοη, δονονοσ, 80 
{ταπβὶαῖθ 45 πόσο, ᾿ἰνθὰ δϊοσ δῖ. [οἢῃη:---ϑθὲ 
Εἰε]4 5 οἀϊίοη οὗ Οτίρεη᾽ 5 Ηεχαρία, νοὶ]. ἰ1. 
Ῥ. 1Ιο26; 1,εὲ οἡ Ζμρίγαϊοη, Ρ. 345. 

απ αἱ 0 ττῖρθ8 97 δὲ εαγιῤ “δα  «υαἱὶ 
ΟΥΟΣ δἰ.}] ΟΥ 8584]11 ἸΠΟΌΣΤΣ ΓΖ0Υ δέῃ, 
88 ἰη ΖεοΝι. χί!. το (ΧΧ΄, ννδίςϊι ἰ8 φυοίεά 
Πογο). Τἢς ψοσάβ οὗ {86 1 ογὰ Η:πηβοὶζῦ, 
Μαῖϊ. χχῖν. 30, ἃῖὸ 8190 τοίοισχοὰ ἴο. Τδς 
νεγὺ ἀεδποῖοβ ἴπΠ6 Οτοηΐδὶ τηδηιϊοβίδο οὗ 
ΒΟΙΤΟΥν, ἴμ6 “γε ίπς οὐ 16ε ὀγεαεὶ, ςἕ, Τὰ κὸ 
ΧΥΙ, 12. 

1:6 ἔεαυοπὲ σπυοίαίίοηθ ἤτοπιὶη [ἢῃς 
ΟΙὰ Τοκίααεηϊ ἴῃ 118 οδαρίοσ ἐχῃϊδῖῖ τἢς 

ΑΡοΟΔΙγρϑῈ 48 ἴδε σοπεπηυδίοη οὗ Ηεῦτεν 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ. 

Ἐνεη “0, ““»"οη.}] “Ὑ{ϑ., Ατὰθι,"-- τὸ 
Οτοοῖκ δηὰ Ηρῦτγονν [οστὴβ υηϊϊοὰ, 858 ἰῃ 2 (ΟΓ. 
ἱ. 2ο; 8566 ςἢ. ΧΧΙΪ. 20,--ἨὈἀαΟοὐ᾽ 5 οὐ γαϊβολ- 
τίοη, {πὸ τς “Τὰ 5418 ἴπῸ 1 οτγὰ ᾿" οὗ (ἂς 
Ῥγορδμοῖβ. 

Νοῖς ἴῃς ἴἴγεα ἰάθαϑ ἴῃ 115 ἀοχοϊορῦ,-- 
(1) ὕπέο Ηλι ἐδαΐ ἰουείρ ἐς; (2) ΔΝ Βο παάεκμε 
1ο δὲ α ξίπράονη, ἐο δὲ ῥγίσεί; (3) ΚΝ ΊΟ εοριείϑ. 

8. 1.» 189 “ῤῥῥα απά 186 Ον»ιορα, ταἷτό 
ἐδε 1ογά αοἃ,] 8566 νυ. “. ὙὍΠο ὀχρ  δπδίογΥ 
ννογάϑ, "6 Ὀοριηηΐης δηὰ ἴπ6 δησίηρ," ἅτὸ 
δαἀάεοὰ Βεῖα ἰῃ ἴπῸὸ Τεχί: Κεδορρίμε, δπὰ ἅτε 
τοδὰ ἴπ οἢ. χχὶ. 6; χχίὶ, 12 (ςξ δεΐον, τοῦ. 
17). Τἢς τδουρῖι σοηνεγεά ΟΥ̓ 118 1|6 15 
ΘΧργοϑβοα ἰη 154]. χὶδ 4: ΧΙ, τὸ; Χ]τ. 6. 
Οη ἴΠ6 οχργεϑδίοη “ἴπε 1 ογὰ Οοὰ," οἵ 
“ῃ6 [οτὰ τῆς σοὰ;" εἴ 1ίυΚο 1. 32. 

«υδίεξ ἱς Φ᾽. 866 οῃ τοῦ. 4. 

ἐδὲ Αριῖρδιγ.}1ὺ ΤῊΝ Ἐ|6 (ὁ Παντοκράτωρ) 
ΟΟΟΌΓΒ ηἰηδ {1π|65 ἰπ ἴΠπῸ ΑΡος. ; οἰϑον γε Ἰὴ 
[6 Νενν Τοσῖ, ΟἿἹΥ ἴῃ 2 ΟΟΥ. Υἱ. 1:8, ψἤετα 
15 δαυοίδτοῃ : 1 15 Πα αι ναϊοη ηΠς ΧΧ. 
ἴον δρωαάδαι (Ἴ ) οὨΪγῪ μὶ οὐδε. εκ. οὔ. ν. 17); 
δηά ἔογ Τταδα, ἵπ Ξιιοΐ ρῇΓΑθ65 ἃς Τεδὲ ΤιΣ 
(ΠΊΝΩΝ ὮΝ, [6Ὁ0 1.19), οὐ Εἰοδὲ “τεῤδαοιίδ 
(ΠΝ ΥΝ, Απλοβ ἰν, 13). “Ἂν ὁ δυὸ εἱ- 
νν8γ58 ἰγδηϑιαιϊο ἰἰ " ΑἸπρῃγ,᾽ ἐχοερὲ δὲ Ἀεν. 
χὶχ. 6, πέτα ἢ ἃ υοσγ 80] π|ὸ οἴεςς οὐγ 
ϑάχοη " ΑἰἸπιὶρ γ᾿ 15 ἐχομδηροὰ ἴογ ἴῃς 1,211π 
“Οπηϊροἴεις ̓ (Ὑ τεποῖ, Δ ες, Ρ. 18). ΤῊΒ 
ΕΓΒΘ ἜΧΡΓΟ5565 [6 νΟΓΘΠΙΡ ἴῃ Βοάνθῃ ὉηάοΓ 
[Π6 βονοηῖῃ Τσγυμπηρεῖ, οἢ. χὶ. 170. 1ὕςκο 
(Εἰπί. ἵπ ἀϊε Οἤὔεηδ. ἀε: Χῳοδαηπ., τῖς Αὐ8ξ.. 5. 
693) τἈϊηκ5 τιδλῖ ““(ἢς τεΐογοηςς ἴο ΕἘχ. "ὶ. 
14 ἕ᾿απηοῖ ὃ τηϊδίακοῃ ;᾿᾿ δηὰ ΑἸΐογά 4͵5ο ςοῦ- 
δἰάογβ 1μαῖ ἴπε56 νγογάβ ἅγὲ “ υἱϊεγεα ἈΥ ἴδε 
Εἴογηα] Εδίμοσ," -- ποι αἵ σογ. 17, δπὰ 
αἶ5ο αἵ οἢ. χχίϊ. τ1, Ὁ στϑί [5 ἴῃς βροδῖκοσ. Αἴ 
411 ὀνεηΐβ, (σιϑι 5 Εν ΠΥ δηὰ ςο-Ἔί τ 
ΜΙ τῆς ΕΔΙΒετ γα Ρ] ΑΙ η]}Υ βίδα ἴῃ ἴθ εϑε ἰδίτεῦ 
ἰεχίβ. ΕδΎῪ Ο γι σιιδη Ατί δηά βαυ]ν ΟἩγισιίδη 
ΗΥ̓ΠΙΠΟΪΟΡΥ͂ αἰϊκο ΔΡΡΙΥ ἴῃς 5υτηροῖῖς ἰδῃ- 
δίλρο οὗ ϑυς ἢ ραϑβϑβᾶσϑβϑ ἴο Οἢγιϑῖ: 6. Ε.- 

“«(ογάς ῃδίῃς ὁχ Ρασεηί5. δηΐς τηυπηάϊ ἐχογάίΐαπι 
ΑΙρΡβα εἴ Ὡ οορῃοκϊπαῖι5, ρθε ἕοῃς εἴ 

εἶδυξυ]α 
Οπιπΐυτη, αηυδ5 βυπῖ, ἐπεσυηῖ, χυξοηῦς ροδὲ 

ζαΐϊυγα 5υηι.᾽" 

Ῥκυρεντιῦδ, Οαΐδενε. ἰχ, 10 (ᾳφυοϊεὰ 
ὮὉΥ Βίϑσμορ Ν ογάξισοσείἢ ἐφ ἐφε.)}. 



τ. 9-το.] ΚΕΝΕΓΙΑΤΊΟΝ, 1. 

9 1 Τομη, νγῆο αἶδο δπὶ γουγ Ὁγο- ἰβ οδ]εά Ραίηιοβ, ἔος ἴδε ψοσγὰ οἱ 
ἴδεῖ, ἀηὰ ςοπιράπίοῃ ἱπ τΠρυϊδιίοη, (Οοά, δπὰ ἔοσ τῆς τεϑείπιοηυ οὗ [εϑυ8 
Δηά ἴῃ ἴῃς Κιίηπρσάοηι ἀπά ραϊίεηςε οὔ ΓΟ γίϑβι. 
εϑὺ5 ΟἸγίβῖ, ννᾶ8 ἴῃ τῆς ἰδίας τῃδι Ιο 1 ννᾶβ ἴῃ τς δριτς οπ ἴῃ6 

ΤῊΕ ΕἸΒΒΥ 50ΕΝῈ ΟΡ ΤῊΕ ΜΝΊΒΙΟΝ 
(.. 9--:1}. 22). 

Α8 ἴῃε Ρσγορβμοῖβ οὗ οἱὰ γεϊδίοά {πεὶγ τα] 
([5]. νἱ. 8; [6τ. 1. 4; ἔζΖεϊς. ἱ,. 3), 50 8ῖ. [οῆπ 
δεῖβ ἰοστἢ ἢ 15 ΠΟΙΊΓ 55 οη, ἴῃ ογάογ ἴο ΔΘ ΜΕΥ 
115 Βοοῖς ψ ἢ τὴς Κονοίαϊίοη δηηουηπορὰ ἰῃ 
ὙΟΓΟ 1. 

9. 1 ὕοδη,}ὺ ΤΣ νυ ογ Πόγο ἢδιπιθ8 ἢ1Π|- 
86} ἴ0γ 1πς {πγὰ Εἶπ :--- 80 δρψδίη, οἷ. χχί. 2 : 
ΧΧΙ!, 8. ΕἸϑενθογο, ᾿δηῖεὶ δἰοπο 54γ58, “1 
Ἰλαπίοὶ " (Όη. νἱϊῖ. 15, 28; Υἱῖϊ, 1ς, 27; ἰχ. 
2: Χ, Δ, 7: Χὶϊ. 5). 866 ΟἿ τευ. 4. 
7οιγ ὀγοίδεγ)] Ὀὐα “«υδὸ 4:9 α»|,᾿- 866 

τσῪη.], ϑαϊαῖν ὨΔΠΊο5 ὨἰΠ]56 1 “ 5οηὴ οὗ ΑπιοζΖ :᾿" 
δῖ. [οὔπ, 45 δανίπς επίεγοἀ [ἰἰς οἰσγοὶς οὔ 
Οἠπιϑιίδη δουρῆῖ, τοῖεγϑ ἸΏΘΓΟΪ ἴο [τῆς 
Ὀγοιποσποοά ἰπ (ἢγίιϑῖ. 

απά ῬατίαοΣ τὶ γοῦ ἐπ ἐδ ἐγίδωζαΐλονι 
διὰ κἰπάοτι σπά ῥαϊίεπεε [ΜΐΪΘΒ 819] 
ἰπ ὕε,] ὅε6 νυ. “. ὝΠε ],ογά 5 ψογάβ, 
'ἰηὴ Μαίϊ. χχ. 22, πα ὕδθη ΑἸ Β ἰοἀ 50 ὉΓ 45 
“[χπιε5 ἴῃς Ὀγχοῖμπεγ οἵ [οῇη ᾿ ννὰ5 σοποθγῃρά, 
-δοὸ6 ἴπε Παγγδῖνε ἴῃ Αςἴβ ΧΙ, 2: ἴδ6 Ῥγθ- 
ἡἠϊοϊοη 15 μετα Ὀσοιρῃῖ ποῖα ἴο [οἷπ ἢ πΊ56 ] 
ἕοσ ἰῇ ς56 οὗ οἴπειβ, οἷ οἷ. 11. 11: νἱ. 
9: χυὶϊ!. 6. Νοῖο 1τΠη6 ογάδσ : “6 τῆ6 
{πΠΡυ]αϊίοη ἰ5 ρτγεβοηΐ, {πὸ Κἰηράοτχῃ 5 ἰῃ Πορο " 

ΤΟΠΓΒ), δηα εῆςε, “ ραϊίεηςε ἴῃ [68ι1.5, [Π6 
᾿πηἰς τ ῖς ἢ υηϊἴ65 τηδηὶ, 15 δ ἀοὰ ;:---866 Αςἴβ 
Χῖν. 22; ἔοχῃ. Υἱῖϊ. 17; 2 Τίπι. ᾿ϊ. 12. 
Τῆς ψογὰ Οδιγμ 18 ἐπυίες οταϊτ[οἀ [ἢ 1818 

τοῖϑα. 
«υα4}] Ἐγενόμην ---ὡἧοἵ ἦν ΜΆΓΟΝ ἱπιρ]168 

ἴδε πιεγα κί. νὲε αν πο οπὲ ννογὰά ἴῃ 
Ἐπ 5 ἴο ΕΧρτοβ5 [6 ἔοσγος οὗὨ 115 Οσεεκ 
τοῦ ῬΏΕΏ 4 ῥέγσοη 8 τήθδηΐ (366 γεσ. 18): 
ἴῃ ἴῃε οδδε οὗ απ ευεῆΐ ΜῈ 54 “ζΑπη6 ἴο 

; ἩἭοτγο, [δογοίογο, ννὸὲ ἅγὸ ἴο υηὐογϑίδηά 
--"}.] ἰουηπά πιγ56 1} “1 Ρεσδπι ἃ ἄννο]οῦ;" 
ποῖ 5 ΠΊΡῚῪ Κ΄ 1 νν45. Α5 ἴῃ νοσ. 1ο, ἴῃς νετὺ 
56 ΌΤῺ5 ἴο ἱπΊΡΪῪ ἴπδὶ 51. [0 ννᾶ8 20 ἸΟΏΡΕΟΓ ἴῃ 
Ῥαΐϊπιος νῆση ἢς εὐγοῖς ἴπ 656 ννοσάβ. 

Ῥαέν»ιο,,. ΟΥ Ῥαΐπο:---νυ βεῦσο [6 Ῥορυΐαῦ 
ἴοστπιλ ῥαξίπο, κπονσῃ ἰη ἴη6 ΜΙιάαϊο Αρδβ 85 
Ῥαϊπιοβα, οδὲ οὗ ἴῃ ϑρογδάεβ, ἃ ΓΌΟςΚΥ ἰϑἰδηὰ 
ςοῃδιϑιίης οὗ ἴπγεθ 5011 πλᾶ5565 υηϊοὰ ὉΥ͂ 
Πᾶτονν ἰϑιπιυ565: ἰἴ 5 δδοιι [ΠΥ Βοπιδη 
πιῖϊε5 ἰπ εἰγουῇ, δηά 165 ἰῇ τπαὶ ρατί οἵ ἴδ 
Αἴ ξελι οδ]|οὰ τη6 ἰςατγίδηπ ὅ.4Δ. Ραϊπιοβ ἰ5 
νἱϑι δος δὔοιϊ (ὈΓΓΥ τὶ ϊθ5 οὐἵ αἵ 568 ἔτοπι [ἢ 6 
111}15 ννμίςἢ βυττοιιπα Μ|δεῖυς αἵ ἴπ6 πιου τῇ οὗ 
ιτ᾿ς Μααδπάογ. Μ. Ουσπη (εν εγίβεοη ἀφ Γι 
ὧἀε Ῥαΐ»εοι, 1856) φΘϑιπιδῖοβ [ῃ6 ροριιϊαίίοη 
αῇ 1,3 ϑελία, ἴπ6 ἀπεοίθηξς Ηο]]οηὶς ἴοννη οὗ 
τς ἴδε Αὐτορο 5 51}}}} οχίϑίβ δὲ 118 ρογῖ, 

.] ἢ ννδ5 

αἵ ἵννεῖνα οὐ (Ὠισίθοη ᾿πουβδαηα. [15 Ἔχςοϊ]θηῖ 
Βα οιΓ, δοςοτγάϊηρ ἴο ἴδε συδίοπχ οὗ σοαβέην 
νΟΥΆΡΕ5 δ ἰπαΐ ρεποά, νγὰ5 ἴπῸὸ ἢχϑί οὐ [Π6 
ἰαϑὶ κἰδιίοη δεΐννεθεη Ερῇδβυβ δηὰ Ἀ οπιθ. 866 
Ἀοπδη, Ζ᾽ “πίεεδγα!, Ὁ. 171: δηὰ 4ἷ5ο ἤϑδῃ 
ΘΔ] ]οΥ 8 ἀεβοσγιριίοη, [πἰγοά,, ὃ 4, Ρ. 25. [ἴἴ 
ΔΡρθᾶγβ ἴο δε ἴῃς ςεγίδίη σεβυ]ῖ οὗ δἰ ϑιοσιςδὶ 
εὐϊάθηςς (8ε6 [πίγοά,, ὃ 4) τῃδῖ (86 Αροϑβίὶς 

ηἰδπεὰ ἴο ἴδε ἰ5]απὰ οἵ Ῥαδΐπιοβ 
ἀυγίης (ἢε τεῖζῃ οὗ [86 ΕἸροσοῦ Π πα ἰδῇ 
(Α.Ὁ. 81-96), ἀπά ἰῃ ἴδε ξουγίοεπι γεαγ οὗ 
1Παἴ τεῖρῃ ; δπὰ ἴπλϊ ἢ ννᾶβ8 σγϑοδ᾽]εά ἔτοπὶ 
Ῥαΐπιοβ ἴο ἔρβοϑυϑ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΕἸΏΡΟΓΟΥ Νεγνα 
ἴῃ [86 γεαγ οό. 

,γ ἐϑε «υογά 9. Οο] ΤὮε υ86 οὗἩ [ἢ]5 ΒΔ π|6 
Ρτγεροβιτοη (διά ψἱἢ δὴ δεῖ.) ἴῃ οἢ. νἱ, ο; 
ΧΧ, 4 (ςἶ, ]οδη χν. 21), Γεπάειβ ἱπιρογδῖῖνο [ῃ6 
86η56 παῖ δῖ. [0Π}Ππ᾿8 ᾿δηϑηπηθηϊ 195 Ποτδ 
τηοδηΐ, ποΐ (45 ἃς Κο τΠ]ηΚς, 5. 816) παῖ 6 
ννᾺ8 ἃ ὙΟΪΠΠΊΑΓΥ ἀννεῖϊεσ ἱπ Ῥαϊηγοϑ “ἴογ τἢ6 
ὈΓροβῈ οὔ᾽ τοοοινίηρ “1226 «υογὰά 97 Οοά." 

ΕῪογ ἴδε Ἄσοηβιπηδίίοη ψϊς ἢ [πΠ6 πδΐυγο οὗ 
[8:15 ῥα ηϑηπηθηΐ 5 Ρ0]16ε8 οὗ {Π6 ἀδίε οὗ [6 
Αροσδίγρϑε ὑπάογ Ὠ οτηϊίδη, 8εε [ηϊγοά. ἢ. 27. 
Ἀοηδῆ νυῖεβ: κΪθδη ραγαῖξ ἀνοῖγ βουδετγί 
ῬΟῸΓ ἴα ποπὶ ἐς έδβιι5 :" δηὰ ἢδ αιοῖΐε5 ΡοΪγ- 
ογαῖθβ (αρΡ. Ευδοῦ., Η. Ε-., ν. 24), Ψῆο τοϑειποὰ 
(μα 51, ]οῆη νγᾶβϑ ἃ “ πΑΥ ΤΥ δηὰ τοδο οΓ ἢ 
((. ε., Ρ. 198). 

ἴῃ Γερὶγ ἴο ἴπ6 ποοάδστι ἱΠοοΥῪ ἴπδὲ “ (6 
τγδαϊπίοη ἢ 45 ἴο δῖ. [οβὴ 8 Ὀδηϑμπηθηΐ ἰ5 
ἰουηάεά «ἰϊορεῖμοῦ ὑρορ δ 8 συεσϑθ, 8θὺ 
[ηἴγοά. ὃ 7, ἱ. (α). 

απά 0 ΓΟΒΌΣΙΩΟΣΥ οὗ 5088.} 866 υτ΄. 1. 
Εοτ ἴδε πιεδηίηρ οὗ {115 ρῆγαβθε (ἴῃς οὐ εείτυε 
5656 --- ἴΠ6 ἴΟΒΓ ΠΟΥ Γοποεγηΐηρ [6505 "--ο 
Ῥγεάοχηϊπαίίηρ Πεσε, οἔ οἰ. χίὶϊ, 11), 566 οὔ 
ΥΕΓ. 2. 

10. 17 «υα: ἱπ ἐδὲ 8171) ὅ66. οὐ υϑῦβα 9,--Ὁ 
“1 ἰουπά τηγβο ἢ τὴ ἰπδῖ οἴδῖο υνῃογεΐη γενοὶδ- 
[ἰοηβ ἂῦὸ γϑοοίνρα ᾿--τὴ ἢ ἃ ἰγᾶποο," Δοῖβ χ. 
1Ιο; χΧὶ. 5; χχὶὶ. 17 (ἔοσ 186 ορροϑβιίθ οἰδῖθ 
566 Αςἴβ χίϊ. 11);--"ποάγαννη ἤσουν [ἢ 6 ΓοΪδ- 
τἰοη5 οὗ ογάϊπδγυ ᾿16. 851. Ῥδὶὶ οδηποῖ τοὶ! 
ΥΒΕΙΒΟΥ “ἴη 186 δον" ογ “ουῖ οὗ ἴε Ὀοάγ," 
-- Οον. χὶϊ. 2-.-. ἔξ Τ1υκο χχὶ!. 44 ἔοῦ ἃ 
ΠΥ τι56 οὗ [ἢ νεσῦ. ΤὨϊΪΐβ ρῆγαδθε οσςιιΓ8 
ΟἾΪΥ Βετο, δηά ἰῃ ἊἈ. ἱν, 2 ;---56 8 αἷϑὸ ςΒ. χυὶϊ. 
4: Χχί. το; Νυχι. χχίν. 2; ζεῖ, χὶ. ς (166 
Οπ Ἱπερὶγαλίοπ, Ὁ. 131, ὅζς.) 

οπ ἐῤε 1ογα: 447.:} "Το ἤγβί ἐδ οὗ πὲ 
ψοοΚ,᾽ τὴς ἀδγ οὗ ἴῃς 1 ογά δ Ἀδβυττεςίίοη 
(ἡ κυριακὴ ἡμέρα,---εοἶ τ Οον. χὶ, 2ο). Εοτγ ἴπ6 
ΘΑΥΙΥ υϑεὲ οὗ [158 ἐχργοβϑϑίοη (νν ἢ 19 ποῖ 
ξουπὰ εἰβοννῆογε ἴὼ ἴῃς Νεν Τοβί.) ἴο ἀδποῖς 
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Ιοτά᾽ 5 ἀᾶγ, δη4 πεαγά Ῥεμὶπάὰ πὶὲ ἃ 
ρτελῖ νοΐςε, 25 οἔ ἃ {γι πιρεῖ, 

11 ϑαγίηρ, 1 Δπὶ ΑἹρἢδ ἀπά Οπηερᾶ, 
τε ἢγϑὲ δηά τῆς ἰδλβὲ : δηά, Ὁ δῖ 
τῃοιι βεεβῖ, νντῖῖε ἢ 4 ὈοΟΚ, δηά βεπά 

ΚΕΝΕΤΙΑΤΊΟΝ. Ἱ. ᾿ ἷν. 11. 

1: υπῖο τε δενθῇ σμυγοῖεβ συ] ςἢ ἅτε 
ἴῃ Αβίά.; υὑηῖο Ερδεβυβ, δπά υῃῖο 
διΏΥΓΩΔ, ΔΠ4 πὑπῖο Ρεγράπιοβ, δηά 
υηῖο Τγαῖίγα, ἀπά ὑπῖο ϑαγάϊβ, δπὰ 
υπῖο ΡΠ Δά εἰ ρΐΔ, ἀπά τιπῖο [,Δοάϊοελ. 

“ΘΟ ΠδΥ,᾿ 566 ποῖο (δῖ [86 οηὰ οὔ 15 σπαρίεγ. 
ΕἸςΏΒοτη (τ 1,0οΚο, 5. 815), ΓΕ γηρ οὐ ἴδε 
ἀττίοὶς, υπάογβίδηἀβ [πε σε  1μοτα 8 ἀΔΥ͂, 1.6., 
ἘΘΊΕΓ 104Υ. ϑοπὴς τηδηίδίη, δυῖ νἱουΐ 
8 ΕΠοϊθηϊ τοᾶβοπ, ἴπαΐ κε Ἀγ οὗ ἴῃς 1,οτὰ 
ἸοΓῈ δἰ ψηῖῆοβ “ἀπὸ ἈὨΑΥ͂ οὗ [υὐρπιεηΐ ἢ ἴῃ [πΠῸ 
ἀἰϊδίδηξς διΐυγα, 45 ἴῃ [οε] 1. 15; 11]. 14.:-.50 
δ εἰϑίεϊπ, Αὐρυϑῖ, ΖΌΠΕ;, 5. Ε. Μαιδηά, ]. 
Η. Τοάἀὰ (οἴ Ζυϊιν, 2.21. Οὔεπό. “οβαηηΗ, 
ἔχουγϑ. ἱ., Β. 1. 8. 401.) δ66 ἴπ6 δγρυπιοηΐ 
οὗ σοάεϊ, ἐουηάοά οἡ ἴδ δος Θϑδϑίῖοδὶ 156 οὗ 
“ῃς [οτὰἶ8 Ὠδγ,᾽ ἴῃ ργοοῦ οὗ ἴδε ἀδῖε οὗ 
[Π6 ΑΡοσδίγρϑο (ἰπιτοάαςοίίοη, ὃ 4). 

ἀπά πϑαχὰ δεῤίπά »ιὸ ὦ βγεαὶ “σοἰτε,)ὴ ΤΠΟ 
ΒΡΟΆΚΟΓ 5 ππάοβηρά, ΔῈ ποῖς ἢεγο ἴδ6 
88 π|6 ἱπἀοβηϊΐεηεθβ 45 ἴο ἴ6 βρεακεῦ νῃ ἢ 
γγ6 τευ ΠΥ πηά τὨγουρμουΐ 1818 ΒΟΟΚ :--- 
6.:., οςἢ, νι ας ΥἹ. 6: ΙΧ. 13; Χ, 4, 8; Χὶν. 11: 
ΧΟ. 4. 511} πλοτὸ ἱπάθἤηϊε ἰ5 [6 5ρθΆ σ ἴῃ 
εἰ... χίχ. 9; ΧΧΙ. 5:-τ--δ66 ΟΠ Υ̓ΘΓ. 1. [ἢ ΥΟΓ. 15, 
[Π6 “οἱεξ᾽" 15 ΟἰεασΥ ἴδ οὗ Ο γβῖ : 50 4150 
ἴῃ «ἢ. 11.,ὄ 1. ὙΠῸ νοΐϊοα Ῥσγοςσθθάϊηρ ἔγοσα 
“ς δεῥὶπα " ἰὴ 56 εσ 85 δθοη Τπουγὰΐ ἴο 5 ΡΏΠΥ 
τῃδῖ 4}} [Π6 βγτηῦοὶβ δπὰ σγεΐογεηςαβ ἄγὸ οὗ [Π6 
ΟἸἹ]ὰ Ταεβίδμιοηϊ (1. 1] απὶθ ἐπ ]οο.);---οὐΐ 
εἴ ΕΖεΚ. 1}. 12. 

α’ οὗ α τγυρρε Α {τυπρεῖ, 45 οὗ τῆς 
1ᾶν (ΕΧ. χίχ. το; Νυπὶ. Χ. 1-1ο), Ὀυΐ 81“ 
τιουϊαῖς ψἸΠ πυμπηᾶη υἱΐογαποθ, 845 οὗ ἴδε 
Οοβρεὶ. Οἢ, [34]. χχυ! 11; Μαῖϊ. χχῖν. 31. 

11. «αγὶπφ,)͵ (ΟΕ, «ἢ. ἵν. 1. :-|ὶ σαγίπῃ " ἰα πὶ 
ςοποογά νυ “ Ζγερηρβεῖ.᾽ 

ὙὝΒαΐ μοι δοϑαὶ.)] οτη “7 αν» Αἔὐῥῥα 
απὦ Ον»ιόρα, δὲ ἥγιὲ απά ἐῤὲ ἰαδ, απά"--- 
566 νυν. “, ΤΟ νοτάβ οχητοα ἀγὸ Ὀοσσγονθα 
ἴγοτῃ ὑοῦβδο9 8 δηά 17. ΤΠ6 56η96 ἰ9---“ νηΐ 
ἴποιι 5θεϑῖ " τῃηγουρβουῖ {πε Ν᾽δίοη πον ορεπ- 
ἴῃρ. 

,᾿ ᾳυγὶο ἱπ α δοοβ,)] Οτ. ἱπῖο α σζοἱ]ὶ] (εἰς 
βιβλίον): 8.65 Νοῖθ Α οὔ ςἢ. χ. 2. ΤΠδ 
ξοπιηδη ἴο νυτὶϊο 15 ρίνθη ννεῖνε ἐἰηχθ8 ἴῃ 
[Π6 ΑΡὸΟΟΔΪΥρϑὲ ; ΥἱΖ. Ὠθγα, δηά ὑυεῦ. 1ο; οἷ. 
Ἦ. 1, 8, 12, 18; 1.1, 7, 14: Χίν. 11; ΧΙΧ. 9; 
Χχὶ. ς. Ἡξηρβίθηθευς 15 σΟΓΙΔΙΠΥ̓ ψτοην 
Δ ΉΘη ἢό τοβίσιοῖβ [6 σοϊηπιδηά ἴο ἴπ6 σοη- 
τοη8 οὗἅὨ ςἢ. ἰἱϊ. δηὰ ςοἢ, 111..-τ86ὲ6 Οοἡ νοῦ. 10. 

απά “σεπά [μΜ| ἴο 89 δοῦθιῃ ΟΒΌΣΟΒΘΕ; 
ππῖο ἘΡΒϑδαα, δπὰ ππῖο, Φ5..1] ὙΠουρὴ 
ἢ198 σοάοχ σοδάβ “"σευεη," ΕΤΆΘΤΩῸ3 ΟΥ̓ 5. ̓ἴ, 
Δηὰ ἰ5 [Ο]]οννεά Ὁγ Τ. Ἀ. Οπιῖξ “ αυδίεῦ ἀγε 
“π “44“ἰα,"---566 συ. ἢ}. 

μπ|9 ῬοτβδιλαΩ,) ΟΥ εγφαρηιοι :---ἴοῦ 

(6 ἔογπι οὗ [18 ψογὰ 866 ποῖος 10 δἱ ἴδε 
εηὰ οὗ {15 σμαρίεσ. Α(ι5 ἴο ἴδε βοίδςϊου οἱ 
ἴΠε98ὲ ϑόνθὴ ΟΒυγΟδο5, 866 Οἡ ὑεγ. 4; δηὰ 
ὙτοηςΝ, 1ε., ΡΡ. 25, 222-4.- Ἀρηδῃ (Ρ. 347) 
νου ]ά δοσοιιηῖ ἔοτ {Π6 ογηϊβϑίομ οὗ Η]εγρο 5 
ΌΥ ἴπ ςοπ͵οοΐαγα τπ4ῖ (Π6 τοβιἄθηςς ἰη δα 
εἰϊν οἔτδε Αροβίὶε ΡὮΠΡ (566 [ηἰγοά. ὶ 2,.9) 
τειηουεά ἰἴ ἰτοσὰ [86 }ιγδἀϊοςοη οὗἉ δῖ. [ὁ88; 
Δηα ἔοσ ἴδ οπιιϑϑίοη οὗ (οϊοσϑς, ὈΥ τῃς 455: - 
του δαὶ 1 μδὰ βυδογεα 50 βενεγεὶγ τοὶ ἴδε 
οδυβαυακε οὗ ἴΠ6 ΥὙοᾶσ 62, 85 ἴο Πᾶνε δἰπιοσὶ 
ἀϊδαρρεαγεά ἔτοπὶ ἢ ἢυσηδεσ οὗ [Π6 σδισοβεδ. 
δι ἢ στ οἶδϑπι, μόοννονοσ, ἀοοβ ποῖ Ἵχρίδιη ἴἢῈ 
ΟΠ σϑίοη ἔσοπι ἴΠ6 115 οὗ Μ|ϊεῖυ5, οὐ Τ δ ο, 
οΥΓ Μαρῃεβίᾷ. 
ὙΠΟ δέν ΟΒυσοβοϑ ἀχὸ ἀν  ἀθα ᾿ηἴο στο! 5 

οὗ ἐῤτεε δῃὰ ζῶμγ (566 πε τεϊηδγκϑ ἱπίτοάυο- 
[ΟΥῪ ἴο «ἢ. 11.). Ὑὕ8ε ἢχβξ σγουρ οοποίσίϑ οἵ 
Ἐρῆδβθυβ, ϑιῆγσηα, Ῥογραπιυπι ;--- ΕΡρδεϑυ3 
βἰδηάίΐηρ ῃγβῖ 85 θείης ἴῃ βοῆς οὗ δῖ. [οδη 
ΟΥ̓ ἰαῦουγδα; 845 θείην ἴμ6 πιοβῖ ἱπροτίδοὶ 
σΒυγοὶ ἴῃ Αϑδ, 45 νν6 }} δ5 ἴπ6 Ἵοδίοί οἷν οἱ 
[6 ῥγονίηςε ; δηΐ, 1ἴ πιδῦ δε, 85 θεῖηρ ξε0" 
δταρὶ δ! πραγεϑὶ ἰο Ραΐσιοβ. ΤΆς 5εοοπὰ 
ΕΤΟῚΡ ἰ8 διταηροά δοοογάϊηγ ἴο ἴδ ογάεγ 
Εἴνθῃ ἰῃ ἴθ “1πἰποτασίπιὶ Απηϊοηϊηϊ." 0 
[,λοάϊεες ννὸ σοδά ἴῃ (οἱ. ἱν. 16; οἵ Ρ})]2- 
ἀεῖρῃϊα ἴῃ ἴῃς ΕΡΙ5:16 οὗ δῖ, [χηδξι5 ἴο (δεῖ 
σδυτοῖ; οὗ (τς οἰιυσγοῆεβ οὐ Ῥεγραπιπι, 
ΤὨγαῖίγα, ἀπά ϑαγαϊβ, νγὲ ἵπονν ποιϊπίης ἔτοσι 
[με Ῥαυϊΐηα οὐ ἱβηδίίδῃ ἂρθὸ. ὙὍΠ6 οδ)εζοη 
οὔ τῃε ΑἸορὶ (5εε Ερίρῃδηίυβ, ἢσγ. 51, 31} - 
μα {ΠΟΥΟ ννὰ5 πὸ “σῆυγοῦ οὗ τῆς (ΟΒΓ5- 
τίδῃς ἰπ ΤἈγαδίγα,» δηά, ἐπογείοτο, {παῖ 5. 
οδη ννᾶ5 ποῖ {πε δυῖδμογ οὗ ἴπεὸ Αροοδίυρϑβε- 
ςΚα (5. 424) ῥγονεβ ἴο ὃδ6 οἵ πο ννεϊξδί: 

566 [πιτοάἀιςίίοη, ὃ ς. ΒΥ ἴπεϑε ϑετεη ἴδε 
ΟΒυγοῖ {9ηΐνεῦϑβδὶ 15 βσυπιθο οι ; δηὰ 50 εδεὶ 
ἘΡΙ51]6 ἰ5 αὐ ἀγεβϑθά ἴο “226 Οδιγεδε:,-- εἰ, 
7, 11, 17.) 29; ΗΠ. 6, 13,22. 45 ἴδε “Μυτ» 
ἰοτίδῃ Ἐσαρτηθηῖ ὄχργοβϑϑοβς ἰΐ:---ἰς [0ἢη, 16 
(6 Αρος., 1πδουρῆ πὲ ντῖῖϊο5 ἴο 
ΟΒιιγο 68, πουογῖῃο 655 βροᾶκϑ τοι]! (“ [ομλῃ- 
Ὧ65 ἰῃ Αροςαδίγρϑὶ ᾿ἰσεῖ ϑερῖοπι θος]εϑίῖ5 5071" 
δαῖ, ἴάπιθὴ οπιηΐδυ5 ἀϊςοῖϊϊ.) 580 «ἰ50 ιο- 
τοτγίπυ5 (“ ᾳυοά υπηὶ ἀϊεϊξ, οπιηΐδυ5 ἀϊαῖῖ," «. 
Οα]Ἰαπά., 1. ἵν. Ρ. 53), Ὑ8ὸ δά 5 (μαἴ δῖ, ΡΑυὶ, 
ἴοο, τοῖς ΕΡί5116ε8 ἴο βδενεὴ οὔυγοβεβ ΟἿἾΪν, 
δἀαἀτοβϑίησ 88 οἴμβοσ Ἐρίϑι]εβ “ βίη ξυϊληδυϑ 
Ρογβοηίβ,᾽" ἰοβῖ 6 βῃουϊὰ Ἔχοθοά ἴῃε πυπιθεῖ 
οὗ βεσθὴ συγοιοβ. Οοάεῖ (ἐδηκάεν δέδέβφαι, 
2" βέσιο, Ρ. 349) οὔδβοῖνεβ : “ΒΓ ΒΕ ΔΗΠΥ, 
Τοργοβοηϊοα ὉΥ ἴπθδε δεύεὴ (δυγοδεϑ, ἰ5 ἴδε 
τὰς δυάϊοησε ἴο ΜὨϊςὴ ἴῃς αυὐἴμοτς δάἀάτεϑϑεν 
Ἀϊπιβεὶ 



Υ͂, 12---14.] 

12 Απά] εὐτπεά ἴο 5εε τῆς νοῖςε 
ἴΠλὶ ϑρακε ἢ πὲ. Απὰ δείηρ 
ἴυγηςα, 1 8δν7 δενθὴ ροϊάθη ςϑπάϊο- 
δ ΚΑ ; 

11 Απὰά ἴπ ἴδε πιιάϑδε οὗ ἢ βενθῃ 
σΔΠα]Θϑτῖςῖζβ οπό Κα ὑπίο τῆς ὅϑοη οὗ 

1.. 454 1 1μγπεὰ 10 1: ἐδὲ σοἱςε)] “ΤΠς 
τοῖς" ρυΐ ῸΓ ἴπο ϑρθᾶκεγσ. Οἵ, ““π4 
ἱμγπεά του 20 26ε.᾿ 

ἐδαῖ “βαῖε «υἱ! για] ἢ ε.,) “νἈδῖ [πε νοῖςα 
ὙΔ5 ὙΓΏΙΟΝ νγᾶ5 ϑρεδιτιηρ." 

Απὰ ανὲπᾷ ἱπτποὰ 7 “5“ὦὉ} Ηδετε ἴῃς 
Ῥμίοπ, ῬΓΟΡΕΣῚΥ 50- δ] θά, Βορίι8. 

“ευεη κοίάερε εαπάϊεε εξ} Ἡδετε (δες 4150 
«ἢ. χί. 4) [6 λυχνία (ΧΧ.) οὐ “α»ιρείαπά, 
ἔχ, χχυ 1: (Ηεῦ., »ιεπογαθ)ὺ, 18 ῬΓΟΡΟῚΙΥ 
δὲ “ἐἱαπά ΜΈΏϊΓἢ συρροτίεα ἴδε λύχνος (ΧΧ.) 
ΟΥ ἰαιρ, ἔχ. χχν. 17 (Ηὃ., πεν) :---5ες Μαῖ. 
ΤΟῸς; κὸν. ΧΥΙΙ, 21 (ςἔ, οἷ, ἵν. ς; Υἱῖῇ δ, 10). 
ΤῊΣ πὲ ͵)ἃ5 ἃ 5ῃ] οὖν σονογϑαὰ νθ886], οὐδὶ ἴῃ 
ἴογπι, ἢ ἃ σπου ἢ δὲ οπὸ επὰ ἔἤοσὰ τ ϊποἢ 
ἴῆε ψςκ Ργοϊσυαθα :-- το ἴῃ6 ποῖς οἡ ἔχ. 
χχν, 3). ν6 ὨἷΖὸ ἴδε τοίδσγεηςο ἴο ἢδο 
ϑευθη-Ὀσαηομθὰ (δηά]εβϑίςεκ, Εχ. χχν. 32, 
δ 16 “5ευεη ἰδιηρβ," Ζεςδ, ἱν. 2. “ὙΒ6 
εν δὴ ΟΒυΣΟΒ γὰ8 οπο; ἔογ ἴἴ 'ν)ὲ8 {6 
Ομυγον οὗἩἨ ἃ 5ἰηρὶε ρβορὶε : ἴπε Ο τί βιίδη 
Οβυγοι, [μας ἴοο 18 οπε, δι ἰζ 15 4150 τῃδῃγ ; 
ἃὶ οὔςα ἴδ Οδυγοδ᾽ δηά “πὸ Οδιιγοῃθ5.᾿ "ἢ 
“-- τεῆς, Δ. ἐξ.) Ρ. 28. ΑΩΥ ὁη6 σδησ]οϑίοκ 
ΤΏΔΥ δε τετηονεὰ (ςἢ. 1]. 4), θυϊ ἴδε δενεηξοϊά 
ὈΠΙῪ 185 ποῖ ἀϊδιυγρεὰά ὈΥ [19 τοπιοναδὶ " 
(ὑνογάξψνοσι ). 

ΤΗῈ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΟΕ ΟΗΒΒΒῚ (111-18). 

ΤῊς 5βυδ)εςϊ πιδίζοσ οὗ τῆς Βοοῖκ ἰ5 πον 
᾿]υβιταῖεά ὉΥ ἴῃς ἀοβοσγιριίοη οὗ Ο γίβι 
ΔΡΡΘΆΓΔΉςΘ,---45 Η 5 γεϊδίίοη ἴο (ἢ6 νγνογ]ά μδὰ 
Ὀδεη ἀοϑοδοα ἴῃ νυ. 5, 6.ΨἩ Ηεποο, οδοῖ οἵ 
ἴ86 δεγύθὴ ΕΡ [105 ορϑῆβ ἢ ἃ ἔδαϊυγο 
Ὀοττοινοά ἔγοπι [818 ἀεσϑοσρέοη. ὙνΠαῖ Ης 
ἃβεγνγασὰβ 58γ8 ἴο ἴπεπὶ 'ἴῃ τνοτγάβ, Η 6 πεγὲ 
ῬΓεῆξυγαβ [του Ρ ἢ Πἰ8 ἀρρεάγδηςς (Ηδηρϑβί.). 
“ΤὮε Μα᾽οϑίυ οἵ Η τὰ ψνο Ποὶάβ Ηἰ5 οννῃ 
ἴῃ Ηἰ9 τρῃξ παπὰ (οἕ νϑσ. 20), 15. ἴπ6 σϑδὶ 
δτουπά οἔἉ 81} Αροςαϊγρίϊς μορθ" (Ὁ ὑδίογα.). 

18. απά ἐπ δε νι οἵ 186 οαπᾶϊοδίΐο 8] 
Ομ σευεα, 5εὲ νυ. ἰ. Ιῃ ἴῃ6 πιϊάϑε οἔ {πὸ 
ϑένθπ ΟΠυγοθο5,--- 566 γοτ. 20, δηά ςξ, ςἢ. 1. 1. 

οπό ἐϊᾷε τσο ἐδ ϑοη οΥΓ νιαπ,) Α {|6 
δάορίεἀ ἔτοπι Ὠδη. νἱϊ. 13; δυῖ πονπογε ἂρ- 
Ρ[εα ἴο ΟΠ σῖϑὲ ὉῪ οἴπεῦϑ ἴμδη Η ἰπιβεὶ ἐχοερῖ 
ἰετε, ἀπά ἴῃ οἷ. χίν. 14,---δηά αἷ80 ἰῃ Α ςἴβ νἱΐ. 
56 ψΠοΤο ἴῃς τεῖος ἶο5 ὁσσὺσ ψΠἰσοἢ ἅγὸ αὐϑοηῖ 
δέτε δηὰ ἴῃ οἷ. χίν, 14, 85 ΠΟῪ ἃγὸ δῦβθηϊ ἴῃ 
οὔῃ νυ. 27. [115 ὯῸ ΠΊΟΓΘ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ἴΓΔΠ5- 

“8 Βο οὗ 8" ἤθη [ἢ ΔΙῸΟ]9 15 8 

ΚΕΝΕΙΑΆΤΙΟΝ. 1. 

τΏλΠ. οἰοι Πα νὴ ἃ ραγπχεης ἄοννῃ 
ἴο τῆς ἰοοῖ, δἀπά ξιπ δῦοιις τῇς Ρᾶρ8 
ψ ἢ ἃ ἰάδη ρίγαϊο. 

14 Ηἰβ8 Πεδά δηὰ δὲ; ἢδὶγβ τυεγέ 
ψὨτα [κα ννοοὶ, 485 ψηϊϊῈ 88 5ποῦν ; 
Δηἀ ἮΪ8 ΕΥ̓68 τυέῦ ἃ58 ἃ βδηης οἵ ῆτε ; 

ΔΌδοηϊ, ἴΠΔη ἴο τεπάον "4 ϑρὶγϊξ οὐ Οοὰ" ἴῃ 
Μαῖῖ, χι!. 28, Οὐ 1 Οοσ. χὶὶ. 2. [6 δὔϑεοηςθ 
οὗ [ἴῃς ἀγίςσϊε 18 ἴο ὃὲ ἰηϑιβῖθα οὔ, ἴῃ 6 ὀχργοβ- 
ΒΙΟΏ “ἃ 50ῃ οὗ τηδη ἢ νοι] 5 ΠἸΡΙΥ ἀδοϊαγο 
[παῖ [πε τίβοη [οτὰ 581} τοϊδί ἢ ἰπ σίουυ Ηἰ8 
Βυπιδη Ναῖυτε. Τῇ ςοηϊγαςῖ Ὀεΐψεεη Ηἰ8 
Τεΐυγη ἴο σ οΥν δηὰ ἴῃς Τσοηάϊτίοη ἀδβοσ δοὰ 
1ηῃ. ῬὮ}]. 1]. 7, 8, Θχρίδίη5 ἢονν [ἴ ννγδ8 [ῃδῖ, τ ἢ] 6 
ΗΦ οςοπίϊηυκςὰ ἴῃ 16 5ἴδῖα οἵ δυπι]διϊοη, πὸ 
ςτοαϊοὰ δοίης ἀαγοὰ ἴο δὐγοββ Η τῇ 85 “" 80ὴ 
οὗ πηδη." Ὑμαῖ δῖ. [οδῃ, ννῆο δὰ “ μεαλσᾶ, 
δΔηά 86θὴ ΕΣ ἢ15 ογ68, σοποογηΐηρ ἴδε οσὰ 
οὗ 1ἴπ|,᾿ οου!ά μᾶνε δετγε Ἰηϊεπάεαά πιεγεὶῦ ἴο 
ἀσθοῦῖθε 4 δυτηδη ἔοστῃ, 15 βοδγοοὶν σγϑα!δ]6. 
Ἀέν]6 ςοπ]εοΐυτεβ τὶ Πόσο, δηὰ ἰῃ οἷ. 
Χῖν. 14, ἴ6. ψοζγά “κε ἱτηρ ο5. ταὶ 581, 
ἼῈ γεεοσγί πε Ἐ15 Μαδβῖου ἰη ἴῃς Ὠἱνίης 
ἐγβοῦδρε ψηοπὶ ἢ6 ἀοθοτθοθ (Κευὼς ἀξ 

Τρέοίορίε, Ἰχ. Ῥ. 241). 

ἃ ξαν»ιενὶ ἀοευπ ἰο ἐδὲ ζοο.)] ὍΤῆα Οτεεκ 
ἐαυϊναϊεηϊ ἔοσ ἴμεϑοὸ νοσάβθ (ποδήρης, «εἰ. 
ἐσθής) 18 ἰουπά ΟὨΪΥ ΒΕΓ ἴῃ ἴ6 Νὲνν Τοβῖδ- 
ηθηῖ. [ἴ ἰβ οὗ οηυεηΐ οσουγίοηςα ἰη 1ῃς 
1,ΧΧ., τοργεβϑοητηρ ἀϊβεγεηῖ Ἡεῦγενν [οστῃ8 
(εξ ἔχ. χχυ. 7; χχνυὶ. 4). [Ιἴ ἰ8 186 ᾿ίπθῃ 
ὈΓΙΘΞΕΥ σαττηεηΐ (Ὡ. 12) οὗ ἴῃς “Οπε Μδη" 
τονθαὶοὰ ἴο Εἰ Ζεϊκίο] (8ες ἴπ6 ποῖθ οῃ ἔχεϊκ. ἰχ. 
2). [ἴ 5 αἷϑδο ἴδε “ Ερβοά " οὗ ἴῃς Η!ρῃ 
τοδί (566 ἴδ ηοῖς οἡ Ενχ. Χχυ!. 31), “ νγούθη 
τὺϊϊηουῖ ϑθδηλ:"---' ΒΡ ἢ. - ὈΓΙ ΘΕ -τογαὶ τοῦς "ἢ 
(Ενναἱά). 

από κἰγὶ αὐδομέ δὲ [80 τοδί αυἱῤ α σοίδεη 
σιγά.) 866 [ὑΚὸ χὶ. 27; ςἕ, εἢ. χν. 6. 

Βοηροὶ δηὰ οἴποσβ πᾶνὸ αἰϊοπηρίθα ἴο τοὸ- 
ΡῬγοάυοε [5 ἀδβοσι ρύοη ρῥἱοΐοσί ιν ; Ὁ νν ἢ 
Δ ὈΠΒΔΡΡΥ ΤΟϑ0}}, 

14, Απὰ δι. ῥεαά απά δὶ. ΔαῚΤ «ὐεῦε «υδὶΐξ 
δι ψὩξ0 ψοΟἹ, [8110] δ δὴν) (8566 
νυ. ). Α5 ἴῃ δη. νἱῖ. 9; ποῖ, δονγθυθυ, 
[πε ΒΟΔΙῪ πεδὰ 45 οἵ "ἴπ6 Αποϊθηὶϊ οὗ ἀδυ5,; 
Ὀυξ “4 ρατί οὗ ἴπε ἰγδηβῆρυσγδίοῃ ἴῃ Ἰρἢϊ 
οὗ 186 εκἱοσιβεά Ῥεζβοη οὗ ἴπε ἘδαθοπΊοσ "ἢ 
(Τ τεῆς, Ρ. 34):-56ὲ6 Μαῖϊ. χνυὶὶ. 2; Μαγκ 
ἰχ. 3. 80 οὗ ἴπ6 Αηρεὶ δῖ ἴΠ6 δπιρΥ ἴοπιῦ 
(Μαῖξ. χχυῆ. 3), 1 5 “ποῖ ἴπε ρδιτηθηῖ 
οὗ ἱπποςθηςθ διῖ οὗ ΡΊοΣΥ " (Ττοηςῇ, δέμας 
ἐπ ἐρὸ Οο:ρείς, Ῥ. 194). Ψν ὮΙ ἰ5 ἴῃς σοίουΓ 
δηά ἸΙΥΕΙΥ οὗ δοάνθη; δηὰ ἢδ8 τῃγουρῇῃ- 
ουἵ ἴῃς ΑΡΟΟΔΪΥρΡΘῈ 4 Μεβϑίδηϊς σείογεηςο: 
οἷ. 1ἰ. 17: (1.4, 18: ἵν. 4; Υἱ. 2, ΣΙΡ̓ Ύ]]. 9,11; 
ΧΙχ, 8, 11, 14: ΧΧ. 11. ([ἡη ἴδε Αροσδῖγρϑθς 
λευκός 18 ποῖ αὐδω, Ὀιϊ εαπαίάμε :--- αἸϊαὰ Θϑῖ 
εαπάίάμνε 6556, 1Ἰὰ 6ϑὲ ἧμεθ αυϊάσπι πέέοπέε ροτ- 
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Ις Απά ἢἰ5 ἔδει {Κα ὑπο πε ΌΓΔ58. 
ἃ8 ἴξ {πεν υγπαά ἰπ ἃ ἔχγηδος ; ἂπά 
ἢ8 νοῖςς 48 ἴῆε βουπὰ οὗ πΠΙΔΩΥ 
ὑγδῖετϑβ. 

16 Απά δε μά ἴῃ ἰδ τῖρῃς μαπά 
βάν ῃ 58ἴδιβ : ἂπά ουἵ οἵ ἢὶς πιουτῇ 
ψεηῖ ἃ 5δῆαγρ ἱνοεάρεά βυνοτγὰ : δηά 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 1. ν. 15--τἾ, 

Ὧ18 σουπίεπδησε τύσς 48 (δε 80π 
δ] Π6 τ ἴπ ἢΪ8 5 γαηρίῃ. 

17 Απάὰ ψμεη 1 5ἂνν Ὠΐπι, [ [εἰ] δῖ 
ἢϊ5 ἔδεϊ δ5 ἀεδά, Απά ἢες ἰαἰά ἢἰ5 
τρμς μαμὰ ὑροῃ πε, Αγ Ἱηρ' ὑπο ΠΊΕ, 
Εεαγ ποῖ; “51 δαὴι τῆς ἢτγβε δηὰ (δε χίναν 
ἰλϑβῖ : 

δυβυνμα; αἰιά αἰῤωνι, αυοὰ 2αἠ]ογὶ σοπϑίδξ 6556 
νἱείδυτη."---ν εἰ51.). Ἀδιι55 ἰῃϑϑῖβ Πα [Π6 
ςοΐουγ φυῤῥΐε ἰα ἢότὸ ἴπ6 σμαγδοίοσιϑς ἔδδίυγο 
οὗ οἷά ἀφε ; δηά ἴη δὲ5 ἱπέγοάμείίοη (Ῥ. 34) Β6 
ΑΥριθ5 ἔτοπὶ [15 [Πα [86 ΑΡοσδίγρϑβο ννγᾶ5 Ὠοΐ 
γε ὉΥ (δ6 Αροϑξίὶς Ιοϊη, ο νγὰ8 ἃς- 
αυαϊηῖϊοὰ ψι ἴπῈ 1, ογὰ 5 ἀρροάσγδῆσθ. Ηθ 

. 8150 ποῖεϑ οἡ (ἢ 5 τεῦβα (παῖ Ομ γῖϑὲ ἀοθβ ηοῖ 
ἌΡΡΘδΥ “45 ἴδε Ηἰπίογίςαὶ ρεγβοπᾶρε ψνῆο ἀϊοὰ 
θεΐοτε Ηδ τοδομοὰ Ηἰ5 ἰοσι ες γοασ, Ὀυϊ 25 ἃ 
1) ῖνῖπο Ῥεγβοῦ ἱηνοσίοα νὰ {Π6 δγιαθο 4] 
αἰιγτθυΐο5 οὗ οἰοτγηίγ." 

α: « ἥκσυιε 9, γε} Α5 ἴῃ Ὥδη. χ. 6: οἴ 
οἰ. χίχ. 12. Εἶτα, {πουρδοιΐξ δογρίιγο, 
15 [ἢ 6 5Υτα Ὁ] οὗ Ὠἱνί6 νυγαῖῇῃ :---Ο θη. χὶχ. 24; 
Νυπ). χὶ. 1; 2 Κίηρϑ '. 1ο, 12; 2 Τ 685. ]. 8. 

156. ἐᾷς ὠπίο Ὀπτπὶβμθὰ ὄὁγα::,) 866 
Ἐχοκ, 1. 7. ὙΠ εἰ πιο ΟΡΎ πὰ τηδδηίΐης 
οὗ (ϊ5 ἴεγπι (ραϊεο- ἰδαπο:, οτ----ο, ἃ πουῃ 
ἔδπη., οΥὐὦἨΥ̓́ταϊδοΙ ποιοῦ ; 866 ποῖς ΕΚ αἵ 
(6 εηά οὗ [{Π1|8 σδαρίοῦ), ἔουπάὰ ΟἾΪΥ ἤοτα 
αῃὰ ἰη ςἢ. 11. 18, Βανα ΒΙΠοσῖο Ὀθθη ΤΠΈΓΟΙΚ 
ξυοοοοὰ αἱ. Τῆυβ ν͵ὸδῸ αν [{Π6 5θῆβθϑβ: 
ἐΒγα55 οὗ Μουπῖ 1 ,εθδηοδ, (50 Ατοῖμδϑ, δηὰ 
[6 ϑυγίδο υεγϑβίοη); ---  Μοιιηίδίη - ὈΓΑ55᾽ 
(Νυῖξ., αωγίεῥαίομηι, [ὰ6 νυΐϊγαγ ἔογπι οὗ ογὶ"- 
εῤαίεμνι, λα ἘΥΓΟΏΘΟΙΚΙΥ [ἌΚΘη ἴο δ6 ἃ σοηι- 
Ῥουῃπά οὗ σωγίωη ἀπ χαλκός͵---ἰοτο Ργδοῖοι5 
Πα ρμοϊά, ςἕ,. Ρ]αιΐ. ὕμγε. ἱ. 3, 46) ;--- Βγλ85 
οὔ με ἔωπγηαςε᾽ (Νν οτάϑ.);᾽ ---΄ Βγὰββ δί ἃ 
ΜΠ 6 οαῖ᾿ (Βοοδλαγί) ;---ἰ Βτγαβ5 ἴῃ σοΐουγ οὗ 
ἐτδηκίησοηβε᾽ (Αυδοηΐϊυϑ, αὐ. ΔΝ εἴβιί.); --- ἃ 
τηοίαὶ κα εἰσείσχισε (ϑυά45), ἃ ννογὰ νυ βίο 
δ 5 η1Π658 θοῖἢ α»ηόον, αηά ἴδ6 τηεΐδὶ οἰξείγωρ. 
Α οοπιθϊπδίίοη οὗ (6 ἰαϑὲ ἔνγο ἐχρίδηδίίοηβς 
ΤΑΔῚ βίνα ἴῃς ἴτυθ ϑεῆϑε, “Α πιεῖδὶ [ἰΚ6 
εἰεςίγυπι, δανηρ ἴπ6 ςοίουγ οὗ διηθοτ,"--- 
α»ιόεγ Ὀεϊηρ ἴῃς ςοΐουτγ οὗ “γαπδίποσησς, νν ἰς ἢ 
15 ἴπ6 ςοτῃμπλθγοῖαὶ ἡδτὴθ οὗ “τῆς ργσυπη-Γοϑίη 
Οἠδαπωρι," (Βτγαηάς δηά Οοχ διε. 97) ϑεἑεποε). 
Οτπητὴ ρῖνεβ 85 ἴῃ 6 βεπογαὶ ΠΊΕ η Πρ; ἱπηροβϑά 
ΌΥ ἴῃς οοπίεχ : “Μείδι!πὶ Διγο δἰ πι}]6, δὶ 
ὨΟη 60 Ρῥγαϑίδηζιιβ." 

αι ἐὺ ὶς Βεοὰ Ὀθ0η τοδιιοὰ ἐπ ὦ μγμπαξε;} 
((οπιραγε Ζεςἢ. ΧΙ. 9, .ΧΧ.). ΤῊ Ϊ5 νεῦ- 
δίου γοδάβ 6 ἀδίϊνα οὗ ἴΠ6 Ῥαγίςίρὶς,--- 
566 νυ. . Ἐροδάϊηρ ἴ[Π6 ροηϊζινο, νὰ ρεῖ ἴἢ6 
βδᾶῖη6 πηρδηίηρ, ἴπ6 ΤΠοηδίγιςοὴ δοίης ἰτ- 
τοσυϊδατ,---οὗ. οἰ. 11. 2ο; 1.12; ἱν. 1, ἅς. 
ΤὨ6 ποπιϊπαίϊνε πλαϑοι]ης ρἱαγαὶ, δΔἀορίεά ἴῃ 
ΑΟΥ., νουϊά ἀρτεὰ νὰ “ἢ )εεί ;"---ςἢ, οἢ. Χ. τ. 

α: ἃ ψοΐδο 97) "πᾶν «υαίετ:.}] ΟἿ. οἱ. χῖν. 
Δ; χίχ. 6; ΕΖεῖκ. χἱμ, 2. ὙΤδε ἕοπο οἱ 
[6 βδοηΐθῃοο ποῦν οὔμδηρθβ; ἴῃς ἀεδογρίίοη 
ΡγΓοσδθάϊηρ 45 18 8 Ρϑης τους μα5;--οἴ ὦ 
ΧΙΧ. 12; Χχὶ. 12. 

16. “πῶ ἐκ ῥαά ἐπ δὶς γίσδι δαπά τοῦει 
“ἰαγι 866 (ἢ. 11, τ; Βοσα αἷ5οὸ (ἢ ̓Ργέρον 
«ἰἰίοη 16 “ ἐπ," ποῖ "δη", Ὧ5 ἴῃ: Ὑεσ. 20. ϑΟπΠῚΣ 
ψου] ἐχρί δἰ, “ νἰςἢ πο σταβροα δ5 ἃ ραγίδηά," 
ἐ.6., "4 στοψῃ οὗ 5ἴδτϑβ :""--ἴια ννοσάβ οὗ [{εἴ. 
Χχὶΐ. 24, βυρροβὶ ἴο οἴδετβ (με [ἀεδ οἵ 5ενεῃ 
βίσηοί στίηρϑ οἡ ἴδε στρῃῖ παπᾶ. Αἵ 4}]} ενεπίϑ 
νγ6 ἰθάσγῃ [δαί (ηγίϑὶ μοὶά5 ἰπ Ηἰ5 γἰζῃῖ ᾿ιδπὰ 
ΗΪ5 ονῃ, γεργοβοηϊεά ὉΥ͂ ἴῆς δούεῃ ϑἴδγδῥ. 

απά οἱ οὐδὲν »κομδ Ῥγοοθοὰθἃ ὦ “δαγῤ ἐπυο- 
εὐρεά ««υογά 7 ΤὨδ 5ινογὰ οἱ δι 15 ἀεβὶξ- 
παϊθὰ ὉΥ ἃ ρΡεουϊίῦ ἴοστῃ ἴῃ {15 ΒΟΌΚ, --5εξ 
οἢ. 1, 12,16; νἱ. 8; ΧΙΧ. 15,21 (ῥομφαία, ἴδε 
ΠμοᾶνΥ ΤὨγαοίδη Ὀγοδάσινογά, ουπὰ ε 
ἴῃ (ἢς Ν. Ὑ΄ ΟὨΪΥ͂ ἰπ 1υκο ἰἰ. 35). ΤὍβε 
ββοσίοσ βινογὰ (μάχαιρα) οσοσυγπ ἴῃ εἶ. Τὶ, αἰ 
ΧΙ, 1ο, 14. Βοῦ ἴδε ἱπιᾶρθ, 5ε6 [54]. χί. 4} 
ΧΙχ. 2; Ηοϑ. νὶ. 5: 2 ΤΠ6β58. ἰϊ. 8; Ηεῦ. ΥΥ. 
12. ΤῊΪς ἰδϑοῖ τοχῖ βυρρογίβ {86 σγείΐογεηζε ἴο 
“6 ψοτὰ οἵ Οοὐ." ΤὍδ ΘΑΓΙΥ͂ νυτΊεΓϑ 580» 
ἰπ ἴῃς “ἴνο οάρεβ," [86 1,ἂνν δὰ τῃς Οοβρεῖ 
(Τόν }}., αγε. ᾿ϊ. τᾷ; Αὐυρυκίη., Ἐπαττ. 
ἐπ Ῥ:. οχῖχ, 6), Οὐ ἴδε πιθδηϊῃς ΤΩΔΥῪ 5ἰ ΠΑΡ 
ὃς παῖ τὴρ ννογάβ νυϊςἢ ΟἸσῖβε υἱΐετβ ἅτε οἷ 
Ἰυάξπιοηϊ δπά σοπιτηδηά,--- ἢ. 1]. τ6 ; χίχ. 21. 

απά ῥὲς εομπίοπαπεο [«υα:] ας δε τεπ «ὀἰπείδ 
ἐπ δὲ “ἰγεησι δ. ὍΠδ Τοπριίγυοσίίοη 15 ἃξζδὶῶ 
Ὀγοκοη. Νοῖ ἴδ 1,οτγὰ 5 ροῦποσαὶ δρρεδγδηοε, 
Ὀυϊ Ηἰ5 “΄σουπίοπδηςο,᾽ Η 5 ““ἴαλος," 15 πηεδηῖ: 
---866 Ϊοβῃ χὶ. 44. Θυπίεγά., πονγενετσ, 8ρ» 
γεν ἴο ςἢ. χ. τ; [οδη νἱϊ. 24, δηὰ ἴο ἴδε 
τοαιοηΐ δὲ οὗ πρόσωπον ἴῃ ἴδε Αροσδίγρϑε 
ἴο ἀοηοία δ σουπίοηδηοσο (6. ς. σἢ. ἵν. 7; 
'χ. 7, ὅζο.), ἴ4Κε58 ὄψις Βεγα ἴο πιεᾶῃ “ἴδε ἂρ- 
Ρϑάγδηςθ," ἴῃ ννῇοὶο ἔογῃι, σδάϊδηϊ ἃ5 
{86 ὈτρἢΠ658 οὗ ἴῃς διη. 

17. α: οπ9 ἀεα4.} 80 Μοβεβ (ἔχ, χχχίϊ. 20); 
οΥ [8ηῖε] (Υἱ1]. 27). Τῆς 5ἴαϊε οὗ ργορδεῖις 
ΘαΒίΔΞΥ :---8566 Πδη. χ. 7-1τ9; Μαῖϊ. χτιι. ό, 7; 
Αςῖβ χ. το; οἕ 1μος6 Οπ πω ρίγαΐίοη, Ὁ. 1749 εἴς. 

“κά δὲ ἰαά δὲς γὶχδὲ δαπά ὠροη πις,]. 5ὲὲ 
νυ. . Τθδ ὑγερ. ψ ἴμῸ δου.) --ϑὸξ 
ΟΠ ΡΟΣ. ΖΟ. 

“4γὶπα.] Οπιῖξ “ μπίο »πε,"--- ες τν. 2. 
Ἐεαν ποῖ; Τα» ἐῤε γί, ἀπά δὲ ἰα:1,} Ὑδεϑε 

Μογὰβ Ἔχρίδιῃ τεσ. 8. ΤῊΣ ῥγεσοξδίιτε ἴδγοε 
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18 7 απι ἮῈ πὲ ]νεῖῃ, πὰ ννυλβ 
ἀελά ; πά, Ὀεποὶά, 1 δηὶ αἰΐνε ἔογ ἢδβῖ βεεῃ, δηά τῆς τῇϊη 
ἐνεπογα, Απιεῃ ; ἂἀηά πᾶνε ἴῃς Κεγ8 ἴῃς τῆϊη 
οὗ 611] δηὰ οὗ ἀεδιῇ. 

το Ὗνπῖς τῆς τῆϊηρβ Ὡς (δου 
ΏΙΘἢ ἀγα ἀπά 

γγΠΙΟἢ 5}4}} Ὀ6 Πειεοδῆΐογ, 
20 πε πιγβίεγυ οὔ τπε βϑενθῃ 5[δγβ 

Ὠπ|65 οἰδιηοὰ ἴογ [ἐπονυδῆ, [5δἱ. χὶϊ. 4; χῆν. 
6; χἶν. 12, 8 ἴδγοαε Ἐπ|68 εἰαϊπιοὰ ἰη 
τὴς Βοοῖ ἔοσγ Ομιεῖϑί :---ἤοτα ; οἢ. ἰϊ, 8 ; χχὶὶ, 
13. ϑοηλε οχρ δίῃ "3γ:} ἴῃ ρίοτυ, ᾽α:ὲ 1η Ὠιιπ}}}}- 
δῖιοη ᾿ (ΡὮΒ1]. 11. 6-8). ΕΑἰοδατά οἵ 5.1. Ν!εῖοΥ 
(φυοϊεὰ ΕΥ̓ ὙΤτεδοῖ, Ρ. 46) νντῖἴε8 : “ Ργίπγι, 
συλ Εσο ϑ8υπὶ οδιιϑὰ οτρὶ 5; ὨΟΥ 551Π|118, 
4υϊὰ Εσο ἱμάεχ οἵ ἤηϊ5.᾽" 

18. πὰ δο τ1Ἀδί Ἰἰνοίν:) Οτ, διυὰ 
ἴδο υὐνίπα οὩ6;] [.., “ΝΥ Ὠο 15 ρΡοβϑδϑϑϑὰ οὗ 
δὺυϑοίϊς θεϊπρ᾽:-'! ᾿ἰνὸ ἔοσ ονοσρ," ἢ ουῖ, 
ΧΧΧΙΙ, 40: 866 Σ Τίπι. νἱ. τό; ςἢ, [οδῃ 1, 4: 
ν. 26; ΧΙΥ͂, 6, 19φ. ΑΙ] Ὠορεβ οἵ ἱπηπλογ δ! ΠΥ 
ἅτε δυῖ Ξῃλάονϑβ, ςοτηραγοὰ ψἹ (ἢ6 κυλταη- 
ἴες ψΠΙΓἢ (ἢ 15 (Γυ ἢ οὗ Ογσιϑῖ 5 Σὺ εἴογάϑ, 

απά [ὁῦὺ γῶβ ἀθδὰ,}] Οτ. ΓΙ ϑοοδῖαθ ἀθδὰ," 
8δ6 Οἢ γ6ῖϑ6 9. 
αἰυς ῶγ ευέγηιοσγε,) Οτὶ “ ππίο [89 δ88 

Οὗ 186 διοβ,"---58ε6 οὔ υϑσ. 6. (Οομραγο ἃ]δο 
ΤΕ. ς ; οὗ, ἱν. 9, το; Χ. 6; δηΐ δἷϑο Αςῖβ 1]. 
24; Ἀσῃι. νἱ. 4. (Ομαῖὶ “ “ζ»νιεη,"---8εῈὲ υν. 
απάὶῥαυε δὲ ἐεγ: οὗ ἀθδῖ διὰ οὗ Ἀ9]].} 

δεὲ6 ὋτὟτ΄Ὰ΄. 1. “Ηε]], Οτ. Ησάει, ἰα ἴῃ ᾿ἰκὸ 
ἸΔΠΠΟΥ ςοπηδ᾽ηοὰ ἢ Πεαίῤ, ἰη οἢ. νἱ. ὃ ; Χχ, 
1,14. "Ηδ65," ρεγϑοπιβεά ἰὴ ςἢ. νἱ. 8 ; Χχ, 
τῳ, ἰδ ογα σοῃςεϊνοᾷ οὗ 85 ἃ Ἂοἵγ νὰ τν 8}}ς 
δηά ραίο58, οὗ ννϊο Ο ἢ γίσς δὰ δἰ γοδ αν βρόκεη, 
Μαῖῖ, χνυὶ. 18 ;--οῇ, 54]. χχχν. το. (δεθ 
ἴδε ἀρρ!Πςδιίοη οὗ [πε ϑυπῖδο] “ ἀφ " ἴῃ «Ἀ. ἰχ. 
1, 2; ΧΧ, 1). 

ἴῃ τῇς ἩΠΤΝΣ οὐοσ “ ἀθδίῃ ἢ ργεοοάςϑβ 
“Ηλάεβ᾽" (ϑδεοῦ, ἴῃς ραιβουίηρ ρίδος οὗ ἀθ- 
Ραγιοὰ σοι ΐς. “ Ηε}}" (Οεδεηκα, Μαῖῖ. χυιὶ. 9 : 
Ἀπ|ὲ5 1. 6) 15. “ἐφε ἰαζε οὶ ἥγε," με ἤπδὶ 
ἃδοάθ οὗ ἴῃ ἰοβί, βϑροκθη οὗ ἴῃ οἷ. χίχ. 20: 
ΧΧ. 10, 14,15. Τα “ 4εν.᾽ τὸ ἴῃς ϑυτῇροὶ 
οἵ Δι ΠΟΥ Υ,---86ς οἷ, 111, 7: ἰχι 1; ΧΧ,Ο 1. 
ΟἸτῖϑὲ πδοὰ ἴμοϑα “ Κογβϑ" ννβθη ἴῃ6 ροηΐ- 
ἴοηξ τνῶβ δάπκίοα ᾿ἰηἴο Ῥαγδάϊϑε,--- ὐκὸ 
ΧΧΙ, 41: δηὰ Ηδ δϑβϑοτίοά Ηἰβ ροννοῦ ἴο 
56 (ἢδπι, ἴῃ ]οἤη χὶ. 25, 43. ΟΣ ἴῃς [εν ϑἢ 
ἰΓαἀ!οη 85 ἴο 1πΠ6 “ ΤΌῸΣ ΚΟΥ5 " (οὗ ψ ῃὶ ἢ “ἢ6 
ΚΕΥ οὗ 186 δορυϊςῆγο᾽ ννγὰβ οπθὺ ννῃϊς! Οοά 
ἐητυδῖβ ΠΟΥ ἴο Απρεὶθ ΠΟΥ ϑεγδρῃίπι, 
δι τοβοῦνοβ ἴῃ Ηἰβ ΟὟ ῬΟΥΕΓ :---ϑεὲ6 ἴῃ 
ἮΝ εἰδιοίῃ, ου τη 5 νεσβθ, ἴῃς [Ἔγυ8. ΤΑγριπὶ 
οἢ Οεῃ. Χχχ. 22. 

Νοῖς τπαξ ἴῃ οἢ. χχ. 14; [ΚῈ χυΐ. 21, 
“δάεϑβ" πιϑᾶῃβ [με ρἷδος οὗ ἰοιτηθηΐ. 

10. Ὑ σῖίο ΓΘ Υ 6 7019] ὅες συ, ἢ. [πὶ οου- 
Ἐπυδίίοη Εἰ ΠΕΡ οὗὨ γϑῦ. 11, ΟΥὐΓ οὗἉ νϑσ. 18--Ξἰ ἐ., 
“Βανίηρ ϑθϑὴ [ἢ]5 Υ ἰδίοη." (Νοῖα {πε οσοσυτ- 
ἴξηςς ἤότο, δηά ἴπ οἷ. ἰϊ. ς, 16; 1ἴ. 23, 19, 
οὗ τῆς ποτὰ οὖν,--- ἃ ψγογὰ οδαγδοίεγίϑεις οὗ 
δὲ. ]ολπ᾿ 5 βῖγ]ε : 566 1πίγοά., ὶ 7, 1Ν., (ὁ). 

Ὧδε ἐδίηχι «υδίεὁ ἐδοι βασθεῖ,) Νατλοεῖγ, ἴῃ 
νυ. 12-ἰ.6. 

ἀπά 1δὲ ἐδίασι εὐῤίεδ αγε,] [.ε., 15 σοηϊγαϑιϑα 
ΜΠ [Πο86 τς ἢ ἀγα δδουξ ἴο πᾶρρθη, ἴῃς 
ΚΠ 5 ργεβθηΐ Ὀοίηρ ἀσβογ 6 ἰη ςἢ. 11... 11]. (80 
Αγεῖμδβ, Βεηρεὶ, 1υςκο, υδίοτά,, ΨΜνοτάβ., 
δηὰ οἴΠ615), Οὐ, δὰ ψδεαῖ λίπε ἘΆΟΥ 
ΣῪ οἵ ΣΟ σϑδοπΐ, 45 ΘΧρ᾽ αἰ ποι ἴῃ νοῦ. λο 
(3ο Ενναϊὰ, ἢ ς ννεῖῖζε, ΑἸέογά, δηά οἴβογϑ) ; 
δηά ἴῃ ρῥγοοῦ ἰξ 15 ὑγροῦ, (1) τμδῖ ἴῃς ρίωγαὶ 
εἰσίν ἀϊπιίπρυ 5ε5 [815 οἰδυβα ἔτοπὶ ἴδαΐ ἴῃ 
οἱ ννο Βηα ἴῃς οἰηχυϊαγ μέλλει ; δηὰ (2) (παῖ 
εἰσίν ταιϑὲ τηϑδὴ πέτα ψνἢδῖ [ἴ πιδδῃς ἴῃ νου. 
10. ἼΒα ρἰδίη σείξσγεπος, βονευοσ, οὗ μετὰ 
ταῦτα ἴο ἃ εἰσίν ϑεξτηβ8 ἴο ἀδοϊάο ἴῃ ἕδλυουῦγ 
οὗ [ῃ6 Όγπλοσ δοῆϑβο. 

ἀπά ἐδε ἐδίπφ: «υδίε 58 4}} οοἴαθ [0 888 
δεγεαῆεγ;) 1. 6.. ἴῃ Νἰβίοῃ,--- 6. ς. οἰ. ἷν. ἄς, 
ϑααυςξηο6 ΤΏΘΤΕΙΥ, ποῖ 1)ἱνίης Δρροϊη(πιθηΐ, ἰ5 
βἰψοϊβεα, --- 866 ΟἹ ΨΟΓ. 1. 

Αροογάϊηρς ἴο Βεηρεῖ, ΕἸ]Π]οτῖ, Βιδρίηρ, δηὰ 
οἴδμοῦβ, ἃ τῆγθοίοϊ ἃ αἰνιϑίοη οὗ ἴΒε Βοοκ ἰ5 
Ἰπάϊςαίοα ἴῃ 88 νεγβε :---(1) συν. 12-8; (2) 
οἢ. ν; {1.; (2) οἰ. ἴνιτχχὶ, Ηδηζβίεηδογρ, 
ςοπηδοίίης [815 γεῦθα Ὑ]Ὴ ὙΟΣ. 11, Γοοτβ 1 
αἰϊορεῖδεγ ἴο ἴπε δεένθη ΕρίϑΕ 168 οὗ οἢ. 11. ; 1]. 
--,͵ἴμε ννογάβ “" φυῤίεδ αγε᾿ ἀεϑογίδίην (πε σϑἂὶ 
οοπάϊίοη οὗ [ῃ6 ΟΠ υγοἢ 65,45 ςοηϊγαςῖοα τ ἢ 
{86 ῖγ ουὐΐνγασαὰ ἀρρβάγδηςε, 6. ς. οἰ. ἢ. 17; πὰ 
[ῃ6 ψογὰ “ δεγεα εν" 16} πρὶ ἴῃ6 ΟΒΓΟ 65 
οὗ (πεῖν 1 ογὰ β σοπιηρ. ὙΠα Τφοπιπιδηά ἴο 
“το 15 διϑρεηδοὰ δὲ οἢ. χ. ,Φ. ὙΠο οοχὰ- 
πλδηὰ 15 τεηεννεα δ οἢ. χὶν. 11; ΧΙχ, 9 : Χχί. ς, 
Το Ρυδ]οδίίοη, 245 ἴξ ννοσο, ἰ5 σοϊπτηδηάοά 
ἃῖ (ἢ. ΧΧΙΪ. το. 866 δῦονξ Οἡ ὑδσ. 11. 

4Ο. δὲ ᾽π7.,.70]'. ἘΕΠΠΟΓ ρυνέγηεα ὈΥ͂ 
“ αυγίο,ἑ ὙΟΥ. 19; ΟΥ̓ ῥἰδεθα, 48 ἰΐ ννεσγθ, δῦϑο- 
Ἰμτοῖγ, δἰφίίης ἴῃς “ 5ρίγίζυδ] τ αἷς οὗ νι ἢ 
[86 5οϊιυζίοη ἕο! ]ονγ5 ἴῃ ἴΠε Ἰαϊζοσ δὶ οὗ ἴὴ6 
γοῦβο," --8ὸ Τσοηςῇ, Ρ. 5οο. ΤὨτγοιρδουῖ [ἢ 6 
Ν. Τ᾿ ἃ “ »ιγυΐενγ" ἀεηοῖεβ ποῖ 8ῃ δπιπΊαᾶ, 
δυῖ ψυβδί 15 σεεγεὶ,----ἃ σγτηδο} Ὀεΐοτα 115 τπθδη- 
ἴῃς 8 ἐχρ διπϑά,---[ῃδῖ ννῃῖςἢ [165 θεγοηὰ τἢ6 
τοδοὴὺ οὔἴδο πδίιγαὶ υηάογοϊδπαϊηρ, αηπὰ νη ςἢ 
Οοάνβ ϑρίσιϊ ΟὨΪΥ οδη τπίο]ὰ : ἰπ ἃ ψογά, [ἢ 6 
ἀϊγτοςῖ δητι ἢ ος8 ἴο Κρυεαίοπ οὐ “ῥοεαΐγρεε. 
566 Με. χὶϊ. τα; οι. χὶ. 25; Ερῆ. ν. 32; 
(οἱ. ἱ. 16; Ἀδν. χ. 7; ΧΥ]!. 5---ὐν ΓΟ 566 
(86 ποῖθ. Ἀδυδ58 ποῖθϑ [δὶ {ἴπῸ ϑενθὴ ϑ.δγ5 
δῃηὰ ἃς ϑενθὴ Οδηδ]εβδίςκβ ἀγα ἴ86 ΟἿΪΥ 
᾿ἱπλᾶξο8 ἴῃ 118 ἀδβογίρτίοη ἢ ς ἢ ἀγα Ροοι αΓ 
ἴο ἴπα6 δυΐμον, ννῆο, δοςοσγαάϊηρὶγ, αἴεγ [ῃς 
ΤᾺΔΏΠΟΥ οὗ ἴδε δηςίοπί ργορβεῖβ, ὨΙπ.56} 6χ- 
Ρἰαΐη5 δεῖ :--οξ [ἐγ. 1. τι, ἄζο,; χχίν.; 
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ΒΓ ἢ του βανγαϑῖ [ἢ ΠΥ ΓΙΡΉ Παπά, 
Δηὰ τῆε ϑενεπ ροϊάεῃ Ἵδηα]θβςοκβ. 
ἼΠε βενεη βἴδιβ 46 ἴῃς Δηρε]8 οὗ {πε 

ΚΕΝΡΙΆΑΤΙΟΝ. Ἱ.ὕ [ν. 20. 

ϑονδῃ σδυγοῇος: δηά τἢδ6 βόνθῃ Ἵλη- 
ἀ]οϑοῖς 6 νης ἢ τοι βανγεϑῖ δἀζὸ τῆς 
βϑαονδῇ οσδυγοῇδϑ. 

ΑτλοΒ, Υἱῖ. ; γἱ!. Ὑ15 15 ἃ συ ϑ ] δῦ] 6 βἰδίο- 
ταθηξ,---866 ηἰγοά. ὃ 1ο. 

οἵ δε “ευερ “167. «οδίοδ ἐδοι “ααυξεί ἐπ" 
γίσδὲέ ῥαπά,)ὴ Οτ., ου. (Νοῖες δὲ ἐπί τυ ὦ 
Ζεπ. ν1}} 6 ἱπάϊςαϊοά [Ὠγουρμουῖ ὃγ ([Β6 ννογὰ 
“0 ," «οὐδ απ δεεως. ΕΥ̓ “Ροη͵,"---566 ὙΟΓ. 
1η. Ἐπ| ἃ 4αἱ., [6 σοπίοχξ τηυϑὲ ἀεδοὶάο: 
6.5. εοἢ. ἵν. φ; Υἱῖ. το; ΙΧ. 14: ΧΙΧ. 4,14: δηά 
866 Οὐ ΥΕεΓ, τό, ννῇεγα ἴῃ 2γρ. 15 ἐν). 

ΤΡε “ευεπ σἰαΓΙ ἀγὸ δὲ απρεῖς 97 δὲ “ευδη 
εῥωγοδε: 1 Ὅπόθο “ Αῃροὶϑ "ἢ ἀρρεαῶῦ ποί 
ΤΉ ΘΤΓΕΪγ δ (με ποδά οὗ οδοὴ οὗ (Π6 Ὁδυγοδοβ(ςἢ. 
"0: 11.}, δῖ 480 8ἃ5 “ 25 " 1π [Π6 τρῃς Βδηὰ 
οὗ ἴῃς Ἀφάδοηγοῦ:--οῦ νοῦ. 16; οἢ. ᾿ἴὰ αν: 11. Σ΄ 

Βγ πὸ “Απροὶβ᾽᾽" πεγὲ ᾶἃσὲ ἴο δ6 υπάεγεϊοοά 
τὰς δέεδοβι, ἴῃ ἴῃ6 »"οάέγνα 56ῃ56 οὗ (6 {{||6, 
οὗ {π6 ϑενεῦ ΟδΌγοΙ65,---ἰἣ6 ἴσστη "ὈΙ5ΠΟρΡ᾽ 
(ἐπίσκοπος, Αςἴβ χχ. 28; ΡΏ]].1. τ; «τ ΤΊπ.. {1}. 
2; Τις, 1, 7) ποῖ θείης 45 γεῖ τγοϑισίςϊοα ἴο 
(ς διισοοβϑοσβ οὗ 1πΠ6 Αροβίϊθβ. ὙἘ}15 Ό|]6, 
“ΑΠρΕ],᾽ ἴο ἀεποῖδ ἃ πίρῃ βρί ΠΌΔ} ξυπο ἢ 
ΤῊΊΔΥ ἤᾶγύς Ὀδθη ϑιιρρεσῖθαὰ ὈγΥ Ηδρ. ἱ. 11; δπὰ 
Μδιὶ. 11. 7: (ἼΤἢς ρυεϑδί᾽ 5 1105 βδουϊὰ Κεὲρ 
Κηον]οάρε.. .. ἔου δε 15 ἴῃς »ποσεησεῦ 
(ΧΧ. ἄγγελος) οὗ ἴπΘ Τιοτὰ οὗ Ηορί5).᾽ 
ΤΠ5 συπῖθοὶ οἵ [86 “ δίαγβ " 6 ὀχρίδιποά, 
85 6 (δὶ οὗ 1ῆ6 “Οδῃά!θϑίοκο ἰῃ ἴῃς 
ποχῖ οἶδιιϑο, που ἂἃπ Ἔχργθθθ ΔΡΡ]108- 
το, δὶς ἢ, Ποννδθυθῦ, 15 πιδάς ἢ πὸ ξ0]- 
Ἰονίηρ οπαρίετβ ννβοσγθ ἴῃ6 δάάγεββ ἰο 
δος ΟΠ γΟἢ 15 ῥεγσοπαὶ ἴο 115 “Δηροὶ;" ἴῃς 
ὈΙΒΒΟΡ δείηρ τεραγάθα 45 ῥεγγομα φεοίεεῖς, ὉΥ 
[Π6 Ομ οὗ “ ΘΠερδογὰ δηὰ Βίϑῃορ οὗ 80οιι]5 " 
--ἰ Ροῖ. 1. 2ς. Ῥηπηδϑιι5 ποῖθ5 [Πδῖ ἰῃ υου. 
4 8ῖ1. ]οδη δάἀάγοϑϑεβ. “πε δόνθὴ ἄῤμγοῤει: 
Ὀυΐ, ἰῇ οἰ. 1; 10, τῆς “πσεῖς οὗ τς 
Ομ ΓΟ 65," (Ακίηρ “ΤΠ 6 ρεγσοπ οὗ Π6 ΟΠ γοῆ 
ἃπά οὗ [6 Αηροὶ ἴο δ6 ἴῃς 8δπη6,᾽᾽ (“ υπᾶπὶ 
νἀ εἰσεῖ ἔδοιθης Αηροὶὶ Ἐςοϊεϑίαθ Ῥεγϑο- 
πατη."---ἰΟογῖνι. ἐπὶ ἰοε., αὐ. Μίῖρηο, Ῥαίῤγοίορ., 
νοὶ. ᾿Ιχνῇ]., Ρ. 8093). ἴῃ τδ6 τγρίοδὶ ἰδη- 
δυᾶρε οἵ ϑοεγιρίιγο ἃ “ δῖαγ᾽᾽ 5 ἴΠ6 5ύγῇθο] 
οὗ δ ρβοδῖ ἀοτηϊηίοη, Νυπι. χχὶν 17; [54]. 
Χχίν, 12: Μαῖϊ 1]. 2; δηά δἱϑο οἵ ἐδ} 8] οσ 
ἔαϊϑα ἴϑδσπεσβ, [)8π. χὶϊ. 3; [υἀς 13 (δοπια 
Γοΐογ, ἴπ 115 66Πη56, ἴο οἢ. ν᾽. 13: ΥἹΙΙ. το: 
ΧΙ, 4): δπά 50, 45 Ενναϊά (ἐπ ἰοε., 58. 118) 
τ 65 οὗ τῆς “Δησοὶς ΠΟΙ, “ Εϑ 5πά ἀϊδ 
Ψογϑίςμοῦ ἀθγ ϑίθδεη Οοημοίπάο "-- ΤΟΥ ἃσὸ 
(6 Ρτγεϑιίάθρηΐϊβ οἵ ἋΠ6Ὸ ὅϑόνθοὴ Οδυγοδος.᾽» 
δα δαυρῆδη ποῖφ: “ὙὍὙΒεῈ Αηροὶ οὗ 
ἴη6 ΟΒυγοῖ 15 115 σἤοῖ σα ΠΙϑῖεσ ΟΥ̓ Ρδϑίου. 
Το {Ππ|6 15 θοστοννεὰ ΠῸπιὶ ἴἢς [νυν ]5} ϑγηδ- 
ξορσ, ἱπ ννῃϊςοἢ (6 Δηροὶ ΟΥ πιοσϑθηροῦ οὔθ ο 
ἈΘΘΘΙΠΌΪΥ ννᾶ5 ἴπ6 Ῥδβοῃ νγνῆο ὑγοϑιθδα οὐοσ 
Δηά δτδηροὰ ἴῃ πιθεῖϊηρθ ἴὸὼγ ΨΟΥΞὮΡ, 
οδαγρεά, 45 ἴἴ νοῦ, ἢ τ[ἢ6 πηοβϑαρὸβ οὗ 

(Π6 ρθορὶο ἴο σοά.... οχογοϊϑιηρ 4150 (1 ἰ5 
8414) Ξβοπιοίῃϊηρ οὗ ἀϊ5οὶρΡιη6 οὐδεσ 1[ἴ5 πηρηη- 
θεγ5."--δικείωσγες οἡ ἐδὲ Κευ., 1ττὰ οἀ. το]. 1, 
Ῥ. 2ο. [45 αἰϑο θδϑθῃ βιιρροβῖθα “τμδὲ τὰς 
Δροϑίοϊιοδι Ὀιβῆορβ ΠΊΔΥῪ πάνθ Ὀδεη οδ]]οὶ 
“ΑὨρο]5 85 σῃηϊδίεστηρ ἴπ6 Νον Τοβιίδιηςηῖ, 
ὙΥ τεΐδγεπος ἴο ἴῃς ἔδοϊ οὗ ἴπε ἃ ἂνν Βδυίης 
Ὀεεη γτϑοείνοα " “αἵ [6 τχηϊηϊδίγαϊοη οἱ 
Αῃρε]98 "---Ααςἴβ Υἱῖ. 53; Οἱ]. 1}. το ; Ηοῦ. "ὶ, 
21 (Νναϊοοῖζ, ἴῃ ΒΙυηῖ 5 “1ππο;. Β. οΥ νι. 
Ῥγαγεῦγ, Ὁ. 5311). 866 ΤΤΘΠΟΉ, Ρ. 51, ἄς. 

ἘἈουϊοννίηρ δοπῖὸ οὗ [16 [ηϊοτγργοίδλιοης 
ὮΙ μάνα Ὀδθη ΡΥΌΡοΞβαα, ---ἰς 56η56 οδπηοὶ 
Ὀς, (4), 85 ΑἸίοσά δηὰ Ἐ θιι85 ἀγριιθ, "ἴῃς Αη 
ΠΟ ἃΥῸ συδγάϊδη8 οὗ ἴῃ Οδυγοῖο5 :᾿ καὶ 
15 8814, " βίῃρ)ε ρογβοῦϑβ (Μαζί. χυὶὶ. τὸ ; Αςῖϑ 
ΧΙ. 15; «οἵ, ΤΌ δη. χ. 21; ΧχΧὶϊ, 1) δάᾶνε (μοῖγ 
ΔΩΡΈΪΒ, ΠΥ ποῖ μυχοῦ οβ᾽ } Βυΐῖ, οἡ συ ἃ 
[ΠΘΟΤΣΥ, μον ἐχρίδιη [ἢ 6 ἰδήσυδρε οὗ (ἢ. ἱ. 4, 5, 
14,20: 1. 1,2, 15, 17} [ΓΑροΙΚ ἴῃ ποᾶτεῃ 
ΤῈ τηδδηῖ, μον δοσοουηΐ ἴῸσ ἴῃς οοπηπιληὰ 
ἴ(ο [Π6 566 ἴο ““νυτῖῖο ἴο 5ιιςῖ δηὰ ουζὰ 
δΔΏ “Αηρεὶ") Τὸ δὔρὺυς τπλδῖ, θεοδυϑς εἶ86- 
Ὑἤοσα ἰῃ ἴῃς Βοοῖὶς “Αηρεὶ᾽ 15 υιϑϑοὰά Ιη 115 
βίος 86η56, ἴἴ πηυκῖὶ Ὀ6 50 ὮΟΓΟ, ἰ5 ἴο 4556 ἃ 
Ῥέϊποῖρία νυν λς ἢ σαπηοῖ 6 σαγτιθὰ ουἵ:-τουΓ 
1 ογὰ 15 ὁποὲ βἰγὶεά Ἰόροβ, ἴπς ννογαά, ἴῃ οἷ. 
ΧΙΧ. 11; οἰβαννῆοσο ἢ ἴδ 6 ΑΡροσδίγρϑε ἴδε ἴοπτῃ 
5 υϑεὰά 1 ἰἴ8 ἴον  56ῃ86 : ---ἰῃς ΠΟΌΏ θηρίον, 
“1ῃ6. Βεαϑῖ," 15 ἐπιρίογθοὰ οὔσος ἰπ ἰϊ5 {πεζαὶ 
86Ώ56 ἴῃ (ἢ, ΥἹ. 8. : Οἰβοννῆοτα ἰτ ἰ5. υδεα 57π|- 
ὈΟΙΙ ΔΙ. ΤΟ ἱπιοσργοίδιίοη ἴμ.8 βιιρρογῖο 
ΌΥ ΑἸξογὰ νγᾶ8 δποίθητγ Πμο]ὰ ὈΥ Απάγορδϑ δηά 
Αγεῖβδϑβ ; δηά, νὩὮ ἃ πιοάἀϊβοδίιοη, ἴΠς 5ᾶπιε 
ΓΠΘΟΣῪ π45 Ὀεθὴ πιδἰηϊδιποά, (6), ἱπ τεοοηῖ 
τίπηεβ, ὉῪ θὲ Ννεῖίο, 1 ἄς Κο, Ὁ υδιογά,, σεδ- 
μδτάϊ,--ν!Ζ. τῆδί 186 Ὁ Αηροὶβ οὕς ΟΒυγοδεθ 
ἃΓῈ {8ς ρεγβοπίῃθα εριτ85 οὗ πε Ομυγοβεβ, 
“ἀἄϊθ Ῥογβόπι ἢ νογροβίο θη Οεἰσῖεγ ἀε 
Οεμιεϊηάθη" (Οεδμαγάϊς, 1.εγ Ζεῤγόωγ. ἀτ 
“ῥοες., 5. 39), οΟΥ ἴ6 Οδυγοῆεθ [(δεπ᾿- 
56 1γ65 ;---ῶἂβ Ὲὸ τοδά οὗ ἴδε “" Αηρο 8 οἵ ἴδε 
νΑτΊου 5 οἰετηεηῖβ; οὗ πὸ ν]πά5, οἷ. τἱῖ, 1 
οὗ ἤγε, «ἢ. χῖν. 18; οΟΥ̓͂[Π6 νναΐεγβ, οδ. χτι. 
ς. Τὸ 1}]8 εἐπῖγε τἤοθοσυ Κοῖδε (δὲς 4κ- 
ϑἄηρε εν Οδγι σε, Χίγοδε, 8. 423) 7051} οὔ- 
Ἰοςῖβ ἴαῖ ψὰ 5ϑβου]ά (5 δᾶνὸ ἃ ϑῖασγ ἰδὲς 
5Ύτη 0] οὗ Δὴ Αηρεΐ, ἀπά δὴ ΑὩρεὶ] ἴῃς 5γπιθοὶ 
οὗ ἃ Ομυσςοῖ, ἴο ἢ ς ἢ ἴῃ ἴΠδ ϑᾶπὶς οοπίεχὶ 
ΔΠΟΙΠΕΥ ϑυηῖδοὶ, παῖ οὗ ἴῃς (Οδηά εϑῦςκ, 1 
αἰἰδομεά,---ἃ ταδηϊξοδῖ ςοπέιβίοη οὗὨ 5υπιῦοὶδ. 
(Ὁ Εογ Βίβῃορ 1ἱριθοοι 5 ἐχρίδπδίοη ἴπᾶῖ 
[86 ΠΟΑνΕΠῚΥ τεργεβεηιδῦνεβ οὔ ἴδε Οπυγοδεβ 
ἃτ6 πιεδηῖ,---“ ἴῃς σοἰοβἕδὶ σιιατάϊδη, οΥ οὐἱν 
ἃ Ῥεγβοηιβοδίίοη, ἴῃς ἰάεα οσ 5Ξρίπξ οὗ 
ΟΒυγοῖ,"--ὴ οχρίδηδίοη υνμῖς Τοπιδίῃε5 
τόσα [ΠΔῃ οὔς οὗἉ ἴμ656 νδγίοιι"ϑ βῃιδάεϑ οἵ ὁρι- 
πίοη,---8ος ἢοΐο Ε δὲ ἴπε επὰ οὗ 1}15 σμλρίε. 



Υ. 20.] 

Νοσ, (ὦ), σᾶπ νὰ υηδεγοϊδηά ὃγ [πε “ Αηρεῖς 
“[ῃς »περσεηόγ: "ἢ ἴτοτῃ ἴῃς ΟΠυγοῆοβ ἴο 5. 
Ἰοδη, δ5 ἴῃ ῬΆ1]. 11. 25 ; ἰν. σ8; (οἱ. ἱν. 12. 
πε ἀοε5 ποῖ δά άγοϑββ ἃ Ἰεϊζεσ 20 5:1 ἢ Π165" 
5. ζΈΓ5,---ἢο Ἰεϊ[οΓ 15 ϑοηΐϊ ὁγ [Πδπὶ, (4) Αξαίη, 
186 ποῦοη οὗ ΒηΙΣΒίπιδη, γευϊνοὰ ὉῪ Ηςηρϑῖ- 
οηδεγᾷ, [παῖ ἴΠ6 “ΑἸΡΕΙ" 5. ΠΟ οὔθ Ρείβοῃ, 
δυϊ “τῇδε οο]εσῦνε ργεβογίετυ," --- “ ἀδ5 
δεκαπιηιῖο Κι γοποη- οριπγοηῖ,"---ἰ5. ὁ 
ἴο ἴδε αϊσίηςΐ τοϊδίοηθ πο ἢ ἴῃς ϑενθῃ 
Ἐριβῖ]65 βοΐ ἑοσίἢ 45 σι δϑιϑύηρ Ὀεΐνγοοη ὁδοὶ 
Οδυγοῖ δηὰ 15 “" Αηρεὶ." 

566 ἴῃς ἀγρυπηεηῖ οὗ Οοὐεῖ (ᾳφυοῖοά [ηἰγοά. 
δ, Ρ.' 33) ἴουπάεα ὕροη ἴδ ιι5ς οὗ [6 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, 1. 

νοσγὰ “ηρεί ἴῃ οδαρίεογβ 11. δη ἃ 11}., ἔοσ ἄχίηξ 
ἴῃς ἀλίε οὗ [Βς ΑΡΟΟΔΪΥΡβα. 

από ἐδὲ “ετὲη οϑη ἀ] ΘΒ. 0 Κα ΔΙΘ δΟΥΘᾺ 
ΟΕ ΌΣΘΒ 68.) Οπιῖΐ «υδίεδ ἐδοις σ“αφυε:ὶ,---βθ 6 
νυ. , Μεῖβε 12 185 ΠΟΥ οχρίαἰηθὰ. “ὙΠῸ 
οΔπά οβϑῖςκ οὐ ἰαπιρδίδηὰ .... ἰ5 ποῖ ᾿ρῆϊ, 
δυῖϊ 1ἴ 15 [86 ὈΘΆΓΟΓ οὗἩ Ἰἰρῃμί, τῆλῖ ψῃςἢ 
ἀϊθιι9ε5 ἴτ|09ο32 τὺ σηϊο ΠοΙὶάς [ἃ ἑογ ἢ δηά 
ςδυ 865 ἴ ἴο 5ῃϊπὸ (πγουρῆουΐ [6 δοιιδο: 
θείης πε ἀρροϊηζε ᾿πϑίσυπιοπὶ ἔοσ 815. 1ἰ 
15 [υ8 ΙΔ ἴδ6 Οδυτοὶ.".--- τόπο, Ρ. 29. 
Οοπιρᾶγο ἴῃς Ἰ,οτά᾽ 5 νγογάβ ἰη Μαῖί. νυ. 14:-- 
“ΦΥρ δγὸ ἴδο τρῶς οὗ τὰς ννοτ]ὰ," 

ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘΞ οἱ (Βαρ. 1. 

ΝΌΤΕ Α ΟΝ ΨΕᾺ. 1.--- ΕΑΤΙΟΝΑΙΙΒΤΙΟ ἢ 
ἘΧΕΟΘΕΒΙΒ. 

ΤΟ σαϊοπδ) στὶς ἱπίογργείατίοη οὗ ἴδ6 
ἀροσδῖγρβο ΣῪ Ὀε βιιητηεὰ ὑὉΡ 858 ἔο ον, 
ἃετ Ῥγοίεεςοσ θυβ5 οὗ ϑιίγαβθουγρ, οἣς οὗ 
ἴδε Ἰαῖεσί ἐχροϑβιΐογβ οὗ ἴ}15 βοβοοὶ (2 “ροεα- 
ἰγριε, Ῥαγὶβ, 1878) :--- 

(α) Τε ἀεϑίσξῃ οὗ {π6 Βοοῖ ἰ5 ἴο ϑεῖ ἔοσί ἢ 
ἴπ6 “ τενοϊδίίοη " οὗ Ομγίϑὲ ἴῃ (Π6 οὐ εεῤέυε 
56η56 :---ἰ,ς.,) [6 ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΙΥ »ιαπὶ εσαίοη 
οὗ Οτιοῖ᾽᾿ 5 παΐυσε σοπιηρ ἴο Ηἰ5 Κἰίηγάοπι, 
ἃ8 [86 ψοτὰ ἀποκάλυψις 18 υϑδεὰ 1 1 ΟΟΥ. 

1 ΤΒοββ. ἰ. 7: 1: Ῥεῖ. ᾿. 7, 13. ἀῆθα τ 
Ἰηρὶγ, ἴα. "Αροοδὶ οὗ Ϊοπη᾿᾿ πιδδηβ ἴῃς 
"Βοοῖκ οἵ τὸν ἀρ  φθθ δι κᾺ οὗ ΟἸγίϑὶ ἀθ- 
βοδοὰ ὈΥ Ιομη. ἴη [ἴ (δε ΑΥὐἴδοῦ Ὀτπρ8 
τορεῖδοῦ ἴῃ 6 νατίοι5 θβομδίο]ορῖςοδὶ ἰἀδ45 νοὶ 
ατγουϊδῖοά, ἀυγίπρ πϊ5 δ πης, ἴῃ τὰς [εὐνῇ 
ληὰ [υἀπο-(γιβιίδη νοῦ]; δηὰ ἴο δάὰ 
ΔυΡΙς ἴο, ΟΥ̓ ἴο ἴ2Κ6 ΔἸΝΑΥ͂ δυρις ἔγοπι (ἢ 
Ρορυΐϊδτ σοην!οϊΐοη νγᾶ5 ποϊὰ ΕΥ̓ δὶπὶ ἴο δὲ 
Ὧἃῃ ἂςΐ οὗὁἨ 5δοσίορε (ςἢ. χχὶ!. 18, 19). ΕΔΓ 
ἴτοῖῃ οοπίδιηΐηρ παν δηά τρδσγνυθουβ ἀΪ5- 
αἴοδυτεβ, (ἢ Αροσδίγρϑο ρῖνθϑ Ὀυΐ ἃ ἸΏ αρτα 
οὐΠΠὴὸ οὗ νυδῖ τῆς τα] οὗὨ [15 τεδάθυβ 
Δἰγοδ νυ Κηονν δηὰ Ὀε]ονοὰ, ὙΠὲ Πορεβ δηὰ 
[πᾶτβ οὗ [6 δα γ Υ Ο γί βιϊδη8 θὰ {μετὰ ἴὸ ἐχ- 
Ρεςῖ [86 Ἰτηπιράϊδία πλδηϊξοϑίδιοη οὗ Μεβϑίδῇ : 
δηὰ [815 ἐεχρεοοϊδιίοη ἴῃς Αροϑβἕεβ ὄνοσγννβοτα 
εηςουγαρεὰ (“ που τιπϑδίεηΐ εἴ οἀγοβϑδίθης ),--- 
Μαῖι. χχίν., χχν.: Ἀςῖβ ἱ, 6; Ηερῦ. χ, 25; 
]άτλεβν. γτ-ο; τ Ῥοῖ. ἵν. 7: 1 ]οδη τ. 18. ΤΕΪ8 
ααστεηῖ οὗἨ ἰάδ88 οὖσ Αὐΐπον ἀοβογθο5 ἢ 
ῬΓΟΡὨΘΈς Θπι υ 5, 3γη ; δης ἢς ραϊηβ ἴπ6 ϑᾶγ οὗ 
ἴπ6 τγᾶ5565 ΟΥ̓ ἰοπάϊπρ ἴῃς οὔαγτῃ οὗ ροεῖὶς 
ΔΙΙΟΡΟΓΥ ἴο ἔγοαυεηΐ το ηἰϑοθηςοβ Ὀογγοννθά 
ἔτοπι ἔπε βαρσεπια δυϊ ΠΟΥ οἵ ϑοτγίρίυγε. ΑἹ] 
5 ξϑοῖβ ἅτε δἰ σιιρ οὔ οπς ςἰτομοϊορίοδὶ 
τὨγοδὰ : ἴῃς Ῥτίηςῖραὶ λοΐ5 οὔ 1Π]5 σοπίμιυοιυβ 
ἐνοϊυξίοη Ὀεῖης ἴῃς Ρυσποσίίοη οὗ ἴῃς ΗοΪγ 
ΕἸ, δηὰ ἴ86 ἀοεεισυςτίοη οὗ Εοτης (ρΡ. 1-ἰ1.,;58}.Ψ 

(δὴ νι βίοηϑ:---Ουγ δῖ Πογβ, υυγῖῖος ῬΧΟίοβϑθοῦ 
Ἀδυ55, ᾶνὸ 5ροκεη οὗ ἴπῸ “Ν᾽ βίοηϑ " οὗ {π6 
Ῥγορδεῖ οὗ Ῥαῦῃοβ, 85 1 δ ἢδὰ συθὺ Ὀθδθῃ ἰῃ 
[ὴ6 οἰδῖς οὗ ρυορμεῖϊς εοϑίδϑυ. Οὗ δεοἼϑβίαϊις 
Ν᾽ βίοηβ, ψγὲ ἢδνε, ᾿πάδεά, ὀχδπρίο5 ἴῃ (ἢς 
Ὠἰδίοσυ οὗ δῖ, Ρδυϊ; δυιῖ οὐῦγ ΑὐἴθΟΥ ννᾶβ ἃ 
ΤΏΟΓΟ υὐηίοΜ Ωγ, ἃ5 ΤΊΔΩΥ ἁγάθηϊ πιῇ, δἱ δ]] 
ὈΠ165, τὸ γ᾽ 5 ΠΑ Γ]68. ΕῸΥ ἢἰπὶ ““ ἤδανοη ἢδὰ 
ποίϊπίηρ ἴο σενθαὶ μος [ἢς οἴποῦ ΑΡοβί!ο8 
ἧδλνο ποῖ αἷδο κηονπὶ δηά δοϊενεά : σοπβο- 
αυσηι “ Νιβίομβ, ἴη τῆς τβθο]ορίςδ] 5εῆβο, 
νοῦ 6 υϊῖε ἃ8 5 ΡΕΓΗ͂ΠΟΙ5 45 ΠΟΥ τνουϊά 
Ὀ6 Ὀ5ΥςΠοΪορ  ΔΠΥ͂ ̓ ποοτηρτε θη51: 86 ̓ (Ρ. 23). 
(ὦ Τβεῖπιε οἴτῃς Εηά :--- ΤΠ ἐπίγε ἀυτα- 

ὕοῃ οἵ τῆς Εοπιδη Επιρῖγε ἔγοπι ἴῃς {ἰπ|ὸ νν ἤθη 
[δ6 Αὐΐ!οῦ ντοῖς, ἀοννῃ ἴο ἴῃ6 ἤπαὶ οδίδϑ- 
ὈΤΡδΟ, δε ΠίπΊ56 1} ἤχεβ, αἴτεον [ δηϊοὶ, αἵ ἴῃγος 
γεᾶγβ δηὰ 4 [δ] (ςἶι. χὶ. 2, 3 ; χί!᾿ 14). “ὙΤῊΙ8 
ςοποϊυ βίου σδη ΟἿΪΥ Ὅς εἐνδάδα ὉΥ͂ 5 5ι της 
ἔοσ [Π6 Ῥγοροῦ β86εη86 οὗ ἴθ ἴοχῖ ἃ 50-οδ θὰ 
βϑρίγιυὶ] ἰηϊεγργεϊαϊίοη, νι ἢ 15 ἴῃ (τγυῖῃ 
4υϊῖϊα ἀγΌ ΓΑΓΥ, ἀπά ςοπάειηηεα δείογεμδηὰ 
ὉΥ ἴμ6 Αὐΐδοῦ ὨἰπΊβε ἢ, 0 «ἴ ΘΥΟΤῪ ἰηϑίδηϊ 
Τοροαῖβ [πὶ 6 Ψ15865 ἴο Ὀ6 υπάοτβίοοά 
᾿ΠΠογΆΙ γ,- ποῖ. 1 1,3; ἴ᾿ν 5, 16; Π|. τα; 
χὶ. 14:1 ΧΧΙΙ, 6, 7, 1ο, 12, 10, ἄς." (Ρν. 25, 
16). 

(4) ΤῊ ΑΡοσδῖγρϑο 15 ἴο δ6 ἰηϊεγργεῖε οἡ 
([ὴ6 “Ῥχείοσγιϑε " {Πϑοτγ :--- 6 Αὐἴδοσ [85 
ΒΠΑΓΡΙΥ ἀοδηεα {π6 Βοτγίζοῃ υνῃϊο ἢ ΘΙ τασθ5 
[86 οπέϊγε γᾶηρὸ οὗἁ ἢ15 Ῥσορβοίϊς υἱϑβίοῃ, “"' ὄυθῆ 
ἀεκικηδίίης ΟΥ̓ πδπὶὲ [|.6., [6 ᾶπιὸ οὗ Νόοτο -- 
8566 οὐ (ἢ. χΙϊ!. 18] [6 ῥγίποῖραὶ ρογϑοηδροβ οὗ 
ἴπ6 ἀγαπᾶ νης ἢς υπίοϊἀ5 Ὀεΐογε οὖσ ογεβ.᾿" 
ΤῊ ἴδοεϊζ πιθῆ ρεγεῖὶσὶ ἱπ αἰβθοὶιθυίηρ :--- 
Γογϑακίης ἴδε τερίοη οὗ ῥγιπητῖινο (γι ϑιίδη 
Ἠἰϑίογσυ, ΠΟΥ 5εὲκ ἴογ ἴπε τησδηίηρ οὗ {ΠῸ 
Βοοῖϊ αἷἱοης ἴῃς οὔϑειγο υἱδία οὗ ἴδς ἤυΐζυγο. 
Απά γοεῖ, ἴῃ6 οπίῖτε ΑΡοΟΟΔΙΥΡϑα 8 ὯὨῸ πογὸ 
πῃ ἃ ““ ΒυΓη ΠΊΔΤΥ, 48 ΠοπΊρ οῖα 85 1ἰ 15 ἰυσὰ, 
οὗ (ῃ6 Βοροβ ψϑ ἢ δηϊπηδῖθαά [6 στο 65 ἴῃ 
[86 ΑΡοϑβίοι!ις ἀζὲ ; δπὰ ψνῃϊς ἢ ράνα {μεπὶ {86 
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δίγοηρίἢ ἴο Ὀγάᾶνα ἴπ6 σου], δηὰ ἴπ6 σουταρο 
ἴο σοπαιιοῦ 1 (ρρ. 3, 4). 

(ε) ΤὮες ἀδῖο :---Τῆε ἀαΐε οὗ ἴῃς Αροςᾶ- 
ἶγρϑο οδῆ θὲ ἀσϊογτηϊπεά νυ ἱτἢ ἴογ εχδεῖϊ- 
ἴυάς (π4π (παῖ οὗ ΔηΥ̓ οἴπεσ Βοοῖκ οὗ (δς 
Νονν Τεβίδιηοπϊ, δηά ὄὐθη δ 050 ἴον ἤχοά : 
δἰ πουρῃ {ποτα 15 ποῖ ἃ Κοπίδη ΕἸΊΡΕΓΟΣ, ἔτοτα 
ΟἸδυάϊυ5 ἴο Ηδάτγίδη, ὑπάοσ Ποπὶ ὀχροβίϊοῦβ 
᾿νε ηοΐ βοιρπί ἴο ρμίδος [15 σοιῃροϑι[ίοῃ -:--- 
“Το ΑΡΟΟΔΙΥΡΘα ἢᾶ58 Ὀεθη νστε ὑπάογ [Π6 
τείχη οὗ Οα]δα:; {δῃαῖ 15 ἴο 5αύὺ, ἰη {πὸ ἰηΐογνυδὶ 
δεῦνεεη [πε ἴννο Ἔρος γε ππθη παρ πᾶνε 
Κηοννῃ ἰῃ Αϑία [πὸ ἀθδῖῃ οὗ Νβγο, ]ςἢ ἴοοῖκ 
Ρίδες [υπῸ ο, 68, απὰ ἐμαὶ οὗ Οαἰῦα, νο νγὰϑ 
ΚΘ [ΔΠυΑΤΥ 16, ό9 ᾿" (Ρ. 26). ΜδηΥ͂ ςοπι- 
τηθηϊδίογβ, ἱπάθεά, μοϊ]ὰ [δὲ ἴῃς Βοοῖκ ννᾶ8 
ςοτηροβεά υηάογ Τοπλίδη, “ οα δοσουηΐ οὗ 
[86 δηςϊοηΐ ἰερεπαὰ νυν ῃϊςἢ ἴ6}15 παῖ [Π6 ΑΡοϑβίὶθ 
ννι5 Ἔχ οὰ ἴο Ῥαϊπιος. Ὀγ ἰμδῖ ΕΈΡΕΓΟΣ ; ἀπά 
δῦονε 811, θδοδυβε [ΠΟῪ συρροϑο [παῖ τς Αὐμοσ 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 ἴμυ8 βρατεά ἴῃς τεργοδοῖι οἵ Παυΐηρ 
δεεη ἀεοείνεά ἸΏ οπε οὗ [18 Ῥγίποιραὶ ργεάϊο- 
τίοη5" [6. 5. 8ἃ5 ἴο ἴπε ῥγεβοσνδίίοῃ οὗ [ῃ6 
Τειηρῖς οΥ [ογυβδϊθπι, ἀβϑιιπιεὰ ἴο Ὀ6 Ὀγεάϊοϊεά 
ἴῃ Ἀδν. χὶ. 1]. “'“Κνὲ δοκπον)εάςε," σοπεηι!ο5 
Ῥγοΐοββου Άδιιϑϑ, “" τπαῖ νγε ἀτὰ τουςδοά δα ἰη 
ἃ πιοάεγαίς ἄσρτοο Ὀγ [5 δἀναηΐλρο ; 5ἴηςα, ἴο 
δρθακ ἴδ {τὐπἢ, ννα ἀο ποῖ 56ς [δδί οὔβ 5ἰπρὶςε 
Ρτεάϊςτοη οὗ 18 [85 Ὀδθη γοδ] θά " (Ρ. 24). 
[πάςεὰ, “ Θοδγοεῖν ἴννο γεᾶγβ αἴοσ ἴῃς σοηρο- 
βι[ίοη οὗἨ οὐ Αροςδίγρϑβε ἴπεγε ᾿ᾶπὶς ἴο ρ855 
δυθηΐβ... ΜΠΙΟΝ ἴῃ ἃ ρἰΑΓΙΉΣ ΠΠΔΠΏΘΥ [Δ]5ιΠοὰ 
ἴ, ὙΤς ἴδγοθ γεαγβ δηά 4 [δὲ [Άσδν. χὶ. 2] 
Παὰ ποῖ ραδϑϑεοά δινᾶυ, δπὰ γεῖ εγυβδίθμι, ἴῃ - 
βἰοδὰ οἵ Ὀεσουηης ἴῃς δροάς οἵ ἴδε ϑαϊηΐβ, 
253. 0 ΠΊΟΓΟ [ἤδη ἃ πεᾶρ οἵ τγυΐϊη5; Κοπὶς 
ννὰβ8 ποῖ ἀεβίγογοα ΕΥ̓͂ ΑὨΓΟΙ γίϑὶ ;᾽" ἄζς,, ἄζς. 

(Ρ. 37). 

ΝΟΤΕ Βὶ ΟΝἨἩ ΨΕΒ. 4---- Α5Ξ1Α.᾿ 

Τῆς ρῥῆγαβε “"' Αϑίδ Μίποσ,"---ἢγϑοῖ ἐουηᾶ ἰη 
Οτγοβίιι8 ((. 2), ΟΓὁ ᾿Ασία ἡ μικρά ((οπϑίδηϊ. 
Ῥοτρῆγτ. )ε ἤγου. Τδε»».- ἱ. 1), ντὰϑ ποῖ υϑοὰ 
1}021}} 106 ἔουἢ ἘοπίυσΥ δἴογ Ομτοῖ. ὙΠῸ 
Ἀοπιδη Ῥγονίηος “" Αβίβ ̓  ργορδυὶγ δπιδγαςοά, 
ποῖ 41} Αϑίὶδ Μίπογ, Ὀυΐϊ ΟἿ [ὴ5 τνδϑίοσῃ 
ἀϊνίσίοη8. ΕῸΥΓ {Π6 Ῥεηίΐηβι]α, νος ἢ ννὸ πονν 
οΔ]] ““Α5|Δ Μίηοσ " (οἴδπογννῖίδε “παϊοίϊα, 
Ναϊιοίδα,᾿ Ανατολή)τῆεγε ἢδά ργονυϊουϑ!γ θδθῃ ΠῸ 
ῬΓΟΡΕΙ͂ δία; ἂηὰ {πῸ τερίοῃ νγᾶβ ιγί θὰ 
᾿Ασία ἡ ἐντὸς τοῦ ἽΑλυος (ϑίγαδ, χὰ, Ρ. 534; 
Ηετγοά. 1. 28); οΥ ἡ ἐντὸς τοῦ Ταύρου (ϑι:ταὉ. 
ὁ.)} οὐ ᾿Ασία ἡ ἰδίως καλουμένη (δίγαὺῦ. χίϊ. 
». 5771; ΡίοΪ, γν.ν 2); ΟΥ “ Αϑία ῥγοργίδ," ΟΣ 
κ Ῥτοργία ἀϊςία4." (Ρ]η. Η. Ν. ν. 27, 28}; ΟΥ 
ΔΌΚΟΙ α[ΟΪῪ “΄ Α51|4 (Οἷς. 2 γο Είαεεο, 7: ἢγο ίοσε 
)Μαη. 6; [1ν. χχνὶ. 24}:---8ες Βοσθίρες Ἡαμάό. 
ἀενγ αἷ!. Οτοσν. Β.1ϊ. 8.92. 81. [γϑηξὺβ υ68 [Π6 
ΘΧργοβϑίοῃ ἐν τῇ κάτω ᾿Ασίᾳ (ἘρΡ. αἀ Εἰογίη., 
εἀ. Βεη. ἢ. 399). Ναυθδιεῦ (Οεοσγ, Ταίΐπι. 
Ῥ- 308) οὔϑεγνεβ [Πδὲ “" ᾿Αβδίδ᾽" (δ ενϑϑὲ, δ Ὁ ν) 
15 υξεὰ Ὀγ {πε Ταἰπλι ἰδία ἃ5 γάζυεὶν 45 Ὁγ 

Ι,αἰίη δηὰ Οτοεῖκ υτίτοσβ, βίηοθ [ΠΟΥ βρεᾶκ οἵ 
“ Α5ϊ|4 ϑοπιεῖπηε5 8 ἃ ΟΥ (ΑπΕοοΝ οΓ 
Τ,λοάϊςθ8), οι πεῖ! Π|6ὲ8 45 8 σουηῦΥ. ἴῃ ἴδε 
Νεν Τεβῖ, “ Αϑιἃ " δηὰ “ ΟἹ ἸςΐΔ" (Αςῖδ τὶ. 9) 
ἃγὸ δοίἢ τοραγάεά 25 Κοιηδὴ Ῥχουϊηςθβ ἰὼ 
Αϑβὶ4 Μίποσ. 

“Αβια ΜΙπὸῦ ὑπάᾶθσ (πὸ Ἐ οπιδηβ νᾶ (Ἷ- 
νἱἀεα ἱπίο ἀϊδίσὶςῖ8, οδοῖν σοπιρτί βίην ϑευεγαὶ 
ἴονγῃ5 δηὰ μανίηρ [15 οἰϊεῖ οἰ Υ, ἴῃ ψ ϊοὶ ἴδε 
Οουτίβ γεγα δε ἔγοπι πες ἴο {ἰπ|ὸὲ ὃν [ὃς 
Ῥτγοςοῃϑυ] οσ ἰεγψαία οὗ ἴποὸ ργονίποθ. Εδεὶ οἱ 
ἴῆεϑβε ρο  ἰςα]ὶ ἀρ τεραῖεβ ννᾶ8 ιγί θὰ ἴῃ 1,δ[1ὴ 
εοπυεπίμ, ἰῃ Ουτεοκ διοίκησις . . .. Αἴ ἴδε 
μεδά οὗ {με πιοβῖ πηρογῖδπι οἵ ἴμεϑε μοὶ 
ἀϊοςεϑβεϑ, [μῈ " Οἰδγτγαῖις σοηνοπίίοη ᾽ οσ " 70υΓ155 
ἀϊςοη;, 245 ἴξ ννᾶ8 ᾿ς δε, σοτηργίβίης ἠοῖ ἰε85 
[πη ᾿πγεηϊγ-ῆνς ἴοννηβ, βιοοά 1,δοάϊοοδ. Ηστε 
ἴῃ Ἐπι65 Οἴοτο, ἃἋ5 ρσγοσοηβιὶ οἵ ΟἸ ΠεΐΔ, 
Πδὰ Πε]ά ἢϊ5 σοιγῖ, (566 “44 “116. ν. τό, 21: 
Υ1., 3}. οὐ νι αὶ ἴῃ 118 πιεῖ γορο ἴδῃ γαηκ πὲ 
566 8Ὧη οχρίδηδίίοῃ οὗ [πο ἔδοῖ, [δῖ ἴο 1,δοάϊςολ, 
88 ἴο ἴδε Ἄσρηῖσε οὗ ἃ ( γιβείδη ἀΐοςεϑε 4|50, 
νυ πεποα {ποῖγ ἰεϊῖογβ ννουἹὰ σοδα!γ ὃς αἰγου- 
Ιαϊοὰ διθοης ἴδ6 πεϊρῃδουγίπρς Ὀγοϊεγῃοοάβ, 
ἴνγο Αροϑίϊοβ δάάάγοϑϑ {Ἀθη βοϊνοα ἰῇ ϑὺς- 
οδϑβϑίοῃ, ἴῃ ὁπ6 νυ τἰης ἔσοτι ἢΪ5 σΔΡΕΥΙΥ ἰῃ 
Εοπις ((ΟΙ. ἵν. 16), [6 οἴου ἔτοπὶ ἢϊ5 δχὶὶε 
αἱ Ῥαΐπιοβ ( ἐν. 1. 14),"-- Βίββορ [ἱεμιοοῖ, 
Ἐρῥ. ἰο ἐδε Οοἱ. απά δίλενι., Ρ. 8. Αἴεσ (δε 
Υδᾶγ Β.Ο. 49, ἴῃς [ἄγος οἰτ65, 1,Δοάϊςελ, Η]ετ- 
ΔΡΟ] 15, (οἱοβϑα, ἢ ἴῃς τοβὲ οὔ (δς ΟἸΥΓΔῺς 
᾿πΐοπ, 86όπὶ ἴο πάνθ Ὀδθόη ῬοΙΤΩΔΠΘΠ ἃἴ- 
ἰδοπεὰ ἴο ““Αϑβὶδ ": Ὀδεΐίογο [δὲ {πιὸ [ΒΟΥ ΔΓ 
Ὀαπάϊοά δδουϊ Ὀεΐννεθη Αϑία δηὰ ΟἹ οἰδ :--ϑὲς 
Βογρτιδπηη, 106 “πα ῥγουϊπεία, Βοτὶη, 1846. 
1,λοάϊςεα 18 δϑϑρῃοα ἴο “ Αϑἰδ" ἴῃ Βοεςκῆ, 
(ον. Ϊπσεγ. 6512, 6541, 6626: “Α5Δ2ῃ “Πα! 
Ουγοῖ Δοςογά ΡΥ 1 δοάϊσρα '5 δά ἀτοβϑθ ἴῃ 
{Π6 Αροσεδιγρίϊς ἰεϊῖεσ " (114. Ρ. 19). δέτε 
ἌΡΡρθᾶῦβ, ἴοο, ἴο αν δε ἃ νεγῦ ἱηςπιδὶε 
τοϊδιοη δείννθθῃ ἴπΠ6 οἵπεν Αϑίαϊίς οἰξίςβ πὰ 
Ἐρἤδβϑυβ. Τῆι .(ἢ6 (οπεογά οὗ ἐδε 1,αοαϊοεαπι 
αηά Ἐρδεείαη, ἰὴ ἐκ κυο τς ἐδε ΗΙογαροίμαπι 
απαᾶ Ερῤῥεείαπα, τὰ ταροδῖςαγ ςοχηπγειηογαίοά 
οη πιράδ]ς βίσιιςκ ἔοσγ πε ρυγροϑς,-- οχβεὶ, 
1:1}, ΡΡ. 155) 157, 16ς (1διά. Ὁ. 11). 

ΝΟΤΕ (Ο ΟΝ ΨΜΕΒ. 1ο--- ΤὙΠῈ [ΟἈ08 

αν." 

Τῆς {οἸοννῖπρ ἂγὸ βοῦῖα ἰηϑίδποος οἵ ἴδε 
ΘΑΥΥ υ586 οὗ ἡ κυριακὴ ἡμέρα ἴο ἀεποῖε ΟΥ̓ 
ϑωμάαγ, ΟΥ̓ “ΕἸΞΙ ἀδΔΥ οὗ (ἢς μεεκ᾽: δῖ. 
Βαγπαῦαβ ἴῃ τείετβ ἴϑ' δηά ἀεῆπες (δὲ 
ΡΆαϑα :-τἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰ 
εὐφροσύνην, ἐν ἧ καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκ- 
ρῶν (ΕῤΠῆ, ο. 15). Ῥὶοηγπία5 οΥ̓ Οοτίπί :-- 
τὴν κυριακὴν ἁγίαν ἡμέραν διηγάγομεν (6). 
Βαβοθ. Η. Ε., ἵν. 22). 88: [ψῃδΈυ8 :---μηκετι 
σαββατίζοντες, ἀλλὰ κατὰ κυριακὴν ζωὴν (ζῶντες 
(σά. Μαρη. ς. 9). Τ γι ἴλη :---- ΠὨ1α ἀοπηιπιςο 
ε᾽αηΐαπι ποίϑ8 ἀποείπιυβ (1)ε Οογοπα, 3): δηὶ 
δζαϊη :--- Νοὴ ἀοπίηΐουπι ἀΐσσι, που Ῥεπῖε- 
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οὐβῖοῃ “ ([ὲ 14οί. αΘ. 14). ὝΕἸειηεη5 ΑἹ. :-- 
κυριακὴν ἡμέραν ποιεῖ. .. τὴν τοῦ κυρίον 
ἀνάστασιν δοξάζων (δίγον»". Υἱῖ, 121). ΑΞ5 
Τεργοβοηπηρ ἴπ6 ἱπιεγργείδιίοη οὗ Ἀτεν. ἱ. τὸ 
ΒΥ ἰΔῖοΥ ἩΤΟΓΒ, τὸ ΤῊΔΥ ἴα ἴπε ψνογὰβ8 οὗ 
Αηάγελβ : Πνεύματι ἁγίῳ γενόμενος κάτοχος 
εν ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, κἀν τούτῳ τιμηθείσῃ 
διὰ τὴν ἀνάστασιν, κι τ. Δ. (ἐπ ἰοε.) ]. ε., Ὁ. 8.) 

Οη ἴδ6 οἴδον παπά, ἴδ 6 σοίθγοηςς οὗ Ἂν εἵ- 
δἰοείη δῃηά οὗ ἴῃς “Εὐυϊυγδῖ5" το ἴε ὨδΥ οὗ 
}υάγπιεπί τοοεῖνος βοῆς βϑιρρογὶ ἔτοπὶ 1πῸ 
τείετεηςε οὗἨ []105 Αἰτγίσδπυβ ἴο {πε Ογώοασά, 
οἵ εἰσδνδ τα ]οπηΐυπι οὗ ἴῃς νου]: τάχα 
τε σημαίνει τὸ πολυχρόνιον αὐτοῦ διὰ τὴν 
ὑπερκόσμιον ὀγδοάδα, Κυριακὴν ἡμέραν ((δγοπὶ- 
ἐπ, ς, αὐ. Ἀουτι, ἰἰ, Ὁ. 240): ςἕ [τεηξιι5, 
Μάυ. στ. ν. 28 ; Νὶςϊογίπυ, 4 αόν. Μωρπάϊ, 
αΡ. (δυς, '. Ρ. 148. (Μ᾽)οϊοτίπιυ 15 βρεακίης οἴ 
Ῥ5. τὶ, τῆ {π|6 οὗ Ὡς ἢ 15 “ ρου ἐδὲ εἰσό! δ," 
ὑπὲρ τῆς ὀγδόης,---“ Πανά Ῥγο αἷε οοἴατο 
δοοιηίπυπι τοραῖ. . .. δὶς ε5ῖ δηΐϊπὶ Του ΓᾺ 
δυπ {ΠΠΠὰ5 }υα1ς1} ἀϊ65 οςΐανιιϑ ). 
ΤῊΝ υδι.8] ἔοστῃ ἴῃ ἴπε Νεὲνν Ταβῖ, ἔοσ ἴῃ 6 

ἔτϑὲ ἀδγ οὗ ἔπε ννεὸκ ἰ5 ἡ μία τῶν σαββάτων, 
χε χχὶν Σ ; ]οΒὴ χχ, 1, 19; Αςΐβ χχ. 7; 
αἱ 1 Οογ, χυὶ. ἃ. ὙἘς γτοδλὶ “ ὨδῪ οὗ [ἢς 
ἰμογά," 5 ἐχργεββϑοὰ Ὁ ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, 
1 ΤΠΕ85. 1. 2.:--τοῦ ἡ ἡμέρα Κυρίου, 2 Ῥεῖ. 1]. 
Ι0;-τοὸὺῦ τῆς ΤΏ 4Υ οὗ (ἢ γϑι,᾽ ἡμέρα Χριστοῦ, 
ΡΠ. ἡ, τό : ϑενεσ ΟΥ̓ ἡ κυριακὴ ἡμέρα. Τῆς 
δαγοσϊίνο ΟσΟΌΓΘ ΟὨΪ Ποῖα δηὰ ἴῃ 1 ΟοΣ. χὶ. 
20 (Κυριακὸν δεῖπνον). 

ΝΟΤΕ Ὁ ΟΝ ΕΒ. 1:--- ΡΕΒΚΟΑΜυΜ." 

Τῆς ἔοσπι υὑ51.8] ἢ Οτεεὶς δηὰ 1,Ατη 
ἩΤΙΟΓΒ ἰ8 (ἢ 6 πευΐεγ, “ Ῥογρατηυπη. ΤΆι5 
Βοσθίσετ (1 ε., 11, 158) τυτὶε8: “ Ῥεγχανιρη (τὸ 
Πέργαμον : διγαῦ. ΧΙ. 4, ΡΡ. 6ο3, 619, 623 ἔ. : 
Χεη, “ηαό., νἱῖ. 8, 8, 21: ΝΣ ἵν. 48, 2: 
Υ, 8, 6; ῬΊ᾽η. ν᾿ 30, 132). Πέ ς δεῖ 
ΡιοΪ, γ. 2; ποςἢ Ἷ. Ῥεγξαπιο δᾶει πεικήπηα, 
ΤῊΝ Οτεεῖκ σοτηγηεηϊδῖουβ 0856 ἴἢ6 ,εγιῤπίπο: 
ἴδυ8 Αγεῖμα5 οπ δον. ἰϊ. 15:- θρόνον δὲ τοῦ 
Σατανᾶ τὴν Πέργαμον καλεῖ (αρ. ΟΥ̓́ΑΠΊΟΓ, 
αίεπα, Ὁ. 1ο8). “[πρίδῃςεϑ οὗ ἴπε ἐεπιϊπίπε. 
ἢ Πέργαμος (ῬιοϊειηΥ, ἰ. 2), Δ1΄6 Ἐχοθβϑίνοὶν 
ΓΆΤΕ (5ε6 [ οὔεςξ, βόγγπ., Ρ. 422); 8116 τὴς 
πευΐετ, τὸ Πέργαμον ἴῃ Οτεεκ, δη “ Ῥεγρα- 
τυ πὰ" ἴῃ 1,4ἴ1π|, ΟσουΓ5 ᾿πηυτηοσγδῦϊς Ἐἰπι68.".--- 
Τγεηςῖ, οἡ ςἢὮ. 1ἴ. 12, Ρ. 112. 

Βεβίἀος “ Ρεγραγιυπι 'ἴὴ Αβῖα Μίπου, νῈὸ 
τελὰ οὗ ““ Ῥεγψδπιοβ " νος ἢ ἀεηοίεά ἃ ἴονῃ 
ἴῃ Οτεῖς, πρᾶσ Ογάοηϊα (Ρ]΄η. ἱν. 12, 20),--- 
568 γε. “5 η. 111. 1311; ΟΥ̓ ἃ ογίγεββ 'π [ΠεῈ 
Ρίετὶς Βοῖ]ονν ΕΥ̓͂ νυ ϊοἢ Χεγχοβ ραβϑοὰ (Ηεγοά 
ἯΙ, 112) :-ττϑὲς δ: 5 1) εἴ. ο77 Οεορτ. 

ΝΌΤΕ Ε ΟΝ νΕπ. 1ς.-- ΟἨΛΙΟΟΙΒΑΝΟΒ.᾽ 

Χαλκολίβανος, ου, ἡ (ογ--βανον, ον, τό), 
δι άλς ἐχρίδηβ ἴο δὲ 4 Κἰης οὗ εἰρωχιρη, ἃ 
τηείλὶ τις ὑσγΖεὰ ΟΥ̓ ἴῃς δηςϊθπῖβ (ζλεῖτρον, 

ὁ... ἀλλότυπον χρυσιον μεμιγμένον ὑελῷ καὶ 
λιθείᾳ). Εἰεείνγερρ 15. “ ἃ πδίυγαὶ 8]1ΟΥ οἵ ρο]ά 
δηὰ 5 νοῦ ἴῃ ἴῃ6 ργοροσίίοῃ οὗ ἵννο οὗ ροϊὰ ἴο 
οηδ οὗ 58ϊϊνοσ."---Ββγαηάς δπὰ ἀοχ, διε. οὗ 
δείεπεε, ἱπ υεγὸ. 
ΤΠε υϊραῖς ἰΓληϑἰδῖθϑ ποσὰ ὈΥ̓ σωγὶοδαΐσερε 

να αβ Ννον ογεῖ----, ΟΥἩ ογεδαϊειρη). Ὑ 18 ννογὰ, 
Ὁυηὰ ἴῃ ἴδε Νενν Ταβῖ. ΟἹΪΥ ἤεγο ἂἀπά ἴἰι οἢ. 

ἰϊ. 18, 5668 ἴο ὃδ6 ἴδκοη "τοπιὶ ἴδ Ὑ)» ὩΦ.Σ 
οὗ ΕΖεκ. 1. 7 (ΑΓ. “Βυγηϊϑῃεα Ὀγᾶ58., ΧΧ, 
ἐξαστράπτων), αῃὰ οὗ Πδη.χ. 6 (ΧΧ. χαλκὸς 
στίλβων) : ςξ ἘΖεΚ, 1. 4, 27; Ὑἱ]. 2 
(ΧΧ. ἤλεκτρον). 

Ιηὴ [πε Ογμα, οὗ Ρ]αῖο (Ρ. 114, Ε), ἀπιοὴξ 
[Π6 ργοἀυςξοηϑ οὗἁ ἔπ ἰδἰδηὰ Αἰἰδης 8, 15 πΊ6η- 
[ἰοπεά ογίοδαίριι,---τὸ νῦν ὀνομαζόμενον μόνον, 
τότε δὲ πλέον ὀνόματος ἦν τὸ γένος ἐκ γῆς ὀρυτ- 
τόμενον ὀρειχάλκου.... πλὴν χρυσοῦ τιμιώτατον 
ἐν τοῖς τότε ὄν. 80 ἴοο ννὲ τοδᾶ : “ Τιῦὶδ ποῃ, 
αἵ πυης, οτίςαῖςο νἱποίδ."--- οσ., “4.: Ῥοεί, 
1.2: ἂπὲ “Ἶγ8ὲ ἀδμίης δυσο ϑηυδιοπίοπι ἃ]- 
Ὀοσὰς οὐἹοδαῖςο "᾿--- Ίτρ., “ποία. χὶὶ, 87 (ςἢ 
(ὶς., δὲ ΟΥ̓́, ᾽ἴϊ.. 23, 1.2). 
ΤΠα συΐς 45 ἴο σοτηρουπάβ ἰη Οτεεῖς (λπά 

αἶ5ο ἰῃ Επς Π5ἢ, 6.5. ὀγα!σε» ποι αὶ ἈΠ »1οι0)- 
ἐαἰποόγα..) ἴμαῖ ἴθ πππροτίδης τνογά ςοπΊθ8 
ἰαβῖ, ἀηά [πε ᾳυδιταίνε πτϑῖ, οαρηϊ ποΐ (5ες 
ΑδρΡ. Ὑτεηςῇ, ἦ.ε., Ρ. 36) ἴο Ὀ6 υγροὰά ἀραϊηβῖ 
{π6 βυρρεβίίοη, 45 οἷά 45 Ατοίῃδϑ,-- ἃ ιιρ- 
ξεκιίοη οἷάδθ 511}, 866 δεΐον, --- τἰ[ἢδίξ 1ῃ6 
τηοδηϊηρ ἀορεπάβ οὐ ἴδε νοτά λίβανος: δηὰ 
τῃδί ἴὴ6 πιεδηΐϊηρ ἰπογεΐοτε 15 “ Ὁγδββ οὗ ῆομπι 
1 εδαποη " (50 αἷἰϑο Ἐδγαγά) :-- 1 1θ4πι.8 Ῥτὸ 
υο θεῖ πηοηΐς͵," 8ᾶγ5 ΔΝ οἱἕὅ. ϑαϊπιαϑὶιιβ ([οἱ- 
Ἰονεὰ Ὁγ ΗἰϊΖὶς δπά Εἰ νν8]4) σεδάβ χαλκοκλί- 
βανος Ξε Ὁγτα55 οὐδε ιγπαςε.ἢ Αμοτὰ ΒΡ εσῖ5 
αλκολιβάδιον ΞΞ “8 5ἴγεᾶτῃ οὗ πιεϊίο Ὀγ455.᾽" 
οοδμασί ([ο]]οννεὰ ΟΥἩἮΤΊ Οτοῖϊμι5, Μη Γίηρα, ᾿ 

ΗεηρΞῖ, Ττεηςῃ, ΔΝ οτ 8.) ργοόροϑβοβ "ἃ ῃγὈστκὶ 
[οττηδίίοῃ " ἔγοπὶ χαλκός, δηὰ 132 ΞΞ αἰῤαγε, 
ἐο τιαξε «υδίϊε, 1.6.) “Ὁτα95 αἵ ἃ ψ ῃἱϊο ποαῖ." 
νογάβ. γαῖθοσ ὑγοίεις (πὸ βδιυρρεϑδίίοη οἴ 
ϑοδνατίΖ, νΥἱΖ. ἔγοπὶ λείβω ἥφμο (48 πιθανός 
ἴτοπῃ πείθων), ὰ [Π6 56 η86, σωίά ΟΥ̓» οἰ επ- 
ὄγα. Ζ6]ΠΠ ΓΙ ηΚ5 ΠΟΓῈ τηΔΥ Ὅς Δῃ δηΐρτηα 
Πογο, ἔουπάδα οἡ (Ππ τηξαπίηρ ρίνοη ὉΥ ϑυϊάδς, 
ἤλεκτρον 5151 658 4 »"είαἰ, ἃπι 4150 5ἰ}πὶῆθβ 
α»ριδεγ. ϑοπς ἴδΚο λίβανος ἴο 6 “γαμξίπεεηος 
(ςἢ. χνὶῖ. 11; 8εὲ6 Νοῖθ Β οἡ οἷ. νἱῖ}. 3), δῃ 
νῈ δᾶνα (45 χρυσό-πρασος, χρυσό-λιθος) ἃ 
56η56, ΚΌΡΟΥ 1ὴ ἱσηϊτίοη, κὸ “γαμλίπεοπος 
θη τε μοῖ. 80 Αιιοπίιβ (παῤ. δ84π|85.. 
αὐ δϑοίϊπ., Ὁ. 810):--- ὁ λίβανος ἔχει τρία 
εἴδη δένδρων, καὶ ὁ μὲν ἄῤῥην ὀνομάζεται χαλ- 
κολίβανος, ἡλιοειδὴς καὶ πυῤῥὸς ἤγουν ξανθύς. 
Πυβίογάιϊεςκ ἘΠ Κ6 (παῖ [Π6 ννογὰ ΠΊΔΥῪ πᾶνὸ 
δεεῃ ἃ ργουϊῃς ἰδ) 5πὶ οἵ Αϑία Μίποσ. 

[πη Ὧἣι8 ἱπιογργοίϊδίίοη οὗ ἴπ6 Ασδδὶϊς ἰοχῖ οὗ 
τῆς (Ἰο50) σοτηπιθηίδσυ οὗ 8ῖ. Ηἱ ρροϊγίι5 (56 
Νοῖς Α οη ςἢ. χὶϊ. 2), Εννα]ὰ βαγϑ ταὶ Ηρρο- 
Ἰγίυβ ἄρτεὸβ Ὑ ἢ (ἢ Ῥαβομο, .---. Βγᾶ58 οὗ 
Μουπέὲ 1,οδάποη ἢ"---“ νν 61} ἀεν 1ἰΌδηοη ἀδ8 
θοϑῖς ΕΣΖ ρείγαζεη παῦς᾽ (3. 5). 
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ΝΟΤῈΕ Ε ΟΝ ΜΕΒ. 1ο.--- ΤῊΣ ΑΝΘΕῚ.5,᾽ ΟΡ 
ΤΗΕ ΟΗΒΟΗΕΒ5. 

Τῆς ιι56 οὗ ἴῃ6 ψογὰ “Ἀπροὶ" ἴο βἰβη ν 
([Ἰὸ ΒΙβῃορ οὗ ἃ Ὁμγοῇ 18 ποῖ σοτσιοῃ ; διιῖ 
16 ἰηδίδποος ννηῃϊοἢ ἅττα πιοεὶῖ ψ ἢ ἢ ΘΑΓῪ 
ΓΙ ῸΓ5 ἱπάϊσαϊς ἴμδὲ ἴπΠ6 [Ἐ{]|6 ννᾶ8 οἱεασγὶγ 
υπαετοίοοα, δῖ. [ογοπὶα {ππι18 ςοϊητηθηῖβ οἡ 
ι Τίπι. 111..2: “ Ορογίο! ἐπίρι Ἐρεοῤμ] Αὐἴ 
Ἐ οοἸοϑίας ῬΓΙΠσορ5 ποη οὶ, ἄς. ... ἀρείογεο») 
ἼὝΑτα νεγῦο αιιὰπὶ ἐχεηρίο.... αὐ “πσείς 
Ὠεὶ Οπιπὶροίεης5 ο51᾽ [Μ4]. 1. Ἴς Θ,ρο 
εἀ. ΜΆ]1αγβ., ἴ. χὶ. Ρ. 1τοφ7. ὍΠεῈ διἰδίοσίδη 
δοσγαῖεβ αΑ͵50. Ί νην ἃ οαΐϊδίορυς οὔῃο Εἰδγρίίϊδη 
ϑο τατγῖθβ, ἀθϑοσιθὸ5 ΕΥ̓͂ {π|5 {ἘΠπ|6 ϑδεγαρίοη, 
Ὀσῆορ οὗ ΤὨπιυδ (εὖγε. Α.Ὁ. 359): ὁ τῆς 
Θμουΐϊτῶν ΓΑγγελος Σαραπίων.--- ΗΠ “ἰ. Ἐεεὶ. ἱν. 
21: 8ῖ. Τογοπὶθ δίγ]ηρ ϑογαρίοη “ ΤὨγηδος5 
Εν γρῖὶ υγοϊα ΕΡΙβοοριυ5."---1)6 Κῆὲν. 11]. ᾿ς. 99. 
(ἰϑϑϊοάογυβ (Α.Ὁ. 500) ποίθβ. οἡ Ἀεδν. ἱ. 2ο: 
“Οἷπὶ 5ἷ[ δαγιιπὶ γογυγῃ ἱπηππιογα πιὰ τυ άο, 
βορίεπι ροηιυηΐυῦ δὰ ροπξεοτοηθπὶ 560] ]Ἰςοῖ 
τ ἀἰοαηάδπι: πηᾶάς Αηροῖο ΕΡδοβίοσυση, μος 
οϑῖ Ερίβοορο, σοπιπχοηεῖ βοσθοηάυτῃ."---((ον- 
)ίεχ. ἱπ 4οε., εὰ., Μίῖρπο., (. Ιχχ. ἢ. 14ος. 
Ρυϊπιαϑῖιι5 (Α.ΏὉ. 550) ποῖθϑ οἢ ἴἢ6 58Π|6 γΟῖβο: 
“ΑΠΡΕΙΙ Ἐς οἸοδίασιιπι ἢὶς ἱπίο! ]Πρε πα συηῖ 
Γοσΐογοβϑ ΡΟΡΟΪ, 40} 5η ΡῈ} }15 Εσςοε65115 Ῥγαϑί- 
ἀοπῖος, γογθιπὶ νυἱῖα οὐπςοῖ5 δηπιιηςϊδηί."---οα. 
Μίξηο, τ. ἰχνῆ!. Ρ. 8021: 8δεὲ Μοεϊῖο δηά 
Οτοροσῦ Νὰ. δἰγοδιὶγ αυοῖεά, [ηἰγοά,, ὃ 1; 
«ηὐ [Π6 ηοῖο οἡ ςῆ. 1. 13. 

Α5 5ἰαϊοά δῦονε Αηάγϑας υυτὶῖϊθο5 ἴπ8 οἡ 
εν. 1. 20: τούτων δὲ ἑκάστῃ ἄγγελος φύλαξ 
ἐφέστηκε : ἃηὰ Ατεῖπδᾶθ : ἀστέρας δὲ τοὺς 
᾿Αγγέλους τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἐφόρους καλεῖ 
ονν ὡς ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης τὸ 
φῶς χωρηγουμένους.. .. ἑκάστῃ δὲ ὅτι "Αγγελος 
ἐπιστατεῖ καὶ ὁ θεολόγος Τρηγύόριος παραθέμενος 
ἐπιστώσατο---αὐ. ΟΥ̓ΔΤΏΘΥ, ἰ.ς.) Ὁ. 199. 

ΤῊΙ5 οχρίαπαίίοη, ἔδηοιἔυϊ 85 1 5, ἢ48 Ὀ6θη 
δοςορίθα ἴῃ τηοάσθγῃ {ΠΠ|65 ΌΥ τεῦς οὗ τερυῖα. 
Τλιι5 1 υὕς κε (5.430), ννῆο οὐῖς!Ζο 5 [Π6 ΤΠΘΟΣΥ͂ 
οΥ τς. Βοηρ., αηα οἴΠΕΓΘ5,---ν!Ζ. [δ ὃν [Π6 τ|56 
οὗ {ΠῸ ἴεγπῃ “"Αηρε]" δῖ. [οδπη πηοδηΐ ἴο ἰγδηϑίοσ 
ἴο {π6 (μη σιίδη ΟΒυτοῖ ἴπς ἰδοδηῖοδὶ οχργεϑ- 
βδίοη οὗ ἴπῸ [εν] ϑγπαροσυθ Δ Υ πὸ οσ 
“1, Ἔραῖυ5 Εςςο]οβία," ---ἀηά ψνῃο οὔϑογνεϑ ἴπδὶ 
(ποτα 15 ΠΟ ἀθῶς [παῖ (Π]5 Ἔχργεϑϑίοῃ, νυν] ἢ 
τηοϑὲ ῬΧΟΌΔΟΪΙΥ 5 βη]ῆθϑθ ϑιΠΊΡΙΥ “ Ργεσθηΐοτν," 
ννᾺ5 1Π 1156 ἰη δῖ. [ομη᾿β ἄδυ, δηδ {παῖ δυο ἃ 
{π|6 15 απϑυϊδοϊο ἴο τς οἢϊσθ ψνῃοἣ 15 Πογα 
αϑϑρησδᾷ ἴο [6 “ΑἸροΪ5᾽᾽" οὗ (6 ΟΠυγοἢο5 ;-- 
᾿ἰπη561 δάορίς [π6 ΠΕΟΥΥ ρα ἔοτυγαγὰ ὈΥ 841]- 
ταλϑῖυβ (1). ρίνσε., Ῥ. 182), ὈΌΥ Οδϑίὶος (δὲ 
Ἐρώσε., Ὁ. 14.), δηά ὃγ )ὲ ἊΝ εἴζε (ἐπ οε.), παπλεὶγ 
1ηδὲ 51. [οἤη, ννῆο [45 εἰϑείνβεσγε (ςῇ. χῖν, 18 : 
ΧΥ͂Ϊ.  ; οἷ. [ὁ8η ν. 4) Γεσορηίζεὰ Αηρεοὶβ 85 ργο- 
διάτηρ ονεσ [Π6 ο]οπηθηΐβ, ΘΓ ἔΌ]Π]ονν5 [6 υϑᾶρο 
οὗ 4η16] (χ. 13, 20; χίϊ. 1) ΕΥ̓͂ Γεςορηὶζίης 
Οιιαγάϊδη Αηροὶς ονεῦ ἴπΠ6 Ομ σο δ 65 (“ νεἸο 6 
ἄδη Οεπιεϊηάεῃ ἱσηπηαπεηΐ νοσβίθβθη 7. 

ΒίϑῆοΡ 1ἱρῃιοοῖ σοπϑίἀογβ [πὲ τμ6 ϑίαγϑβ, 
ῶ5 Ορροδεὰ ἴο “16 Θαγ ΠΥ ἤγεβ᾽" οὗ τδ6 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 1. 

Οδηά]οϑίιοϊβ, ἀτὸ ἴῃς ΠΟΔΥΘΏΪ τοργοϑεηϊδλινοι 
οὔ [δ6 Οδυγοδο5, “ (πς βἴδσ 5: πΙηρ 5ζεδα !} Ὁ 
ιἴ οὐνῆ τῃδῃοσοηΐ ᾿ρς. Ψνέτε [815 580, 
“ ΘΙΔΓ "ΟΥ̓ “Αηροὶ " τηυκῖ, δυγεῖγ, ὃς ΕἸΣῚ 
ἔδυ ]658., δηὰ γεῖ ἴς “Αηρεὶς" οἱ (ὃς 
συτοῦοβ οὗ ϑιγγηα ((ἢ. ἰϊ. 9--11) δηά Ρμὶ- 
δΔάο]ρηϊδ (οἢ. 111. 8--ι1) ἀἰοης οἵ ἴδε ϑεγνεη ὅτε 
βροΐθη οὗ νι πουῖ τεργοοῦ. Αρδίη, ἢς οδ)εςΐς 
(παῖ ἴμ6 “ΑἸροὶ᾽" 15“ πιδάςο γοβροηϑί ε" (οσ ἴῃς 
ΟΒυγοὴ “ ἴο ἃ ἄδζτοο ὙΠΟ]Υ υηδιυ!εὰ ἴο δὴν 
ἢυσχίδη οἵἶοοτ,"---Ε2. 1ο δὲ ῬΡ., Ῥ. το8. ΤῊΝ 
18 ἃ τηδίίε οὗ ορίηϊοη ; διιῖ ἴδ6 ΟὈ)δςΠΟῦ 8 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ τϑοοποι δος ἢ [6 πίδίοσιςηϊ δῖ ἴῃς 
αοἶοβο οἵ [π6 Εϑβαυ ἴδ “ἴἢς ( σβίίδη πλησίον 
8 ἴῃ τεργοϑοηϊδίγνε οὗ πιδη ἴο Οοά--οἴ ἴῃς 
σοηςτορδίίο ὈΓΙΊΔΓΙΪΥ ᾿" (Ὁ. 265). 

ΤΙθ οἰγουτηπίδηςθ8 ὑπάοσ ψψαιςοἢ (Πδ Αροϑ- 
τοὶῖς οδῆῖοθ νγχὰ8 Ὄοχίεπάδά, δηά 186 ξονεγηπιθηῖ 
οὗ ἴ6 σδυγοῖ σοπιμιτδα ἴο {Π6 ἘΡίϑοοραὶ 
Οτάοσ, ἃγὲ πο ἀοιδῖ οὔϑευγε. Απηά γεῖ Τεῖ- 
τυ] ] δὴ τυτὶϊ68 ἜΧΡΥΘΘΒΙΥ : “ Ηδθοπλ8 [ομδππὶς 
ΔΙ υπιηᾶ8 Ε ΠΟ] εβἰδβ ; πᾶπὶ εἰϑὶ Αρυοδι γρϑίῃ εἴυ8 
Ματείοη σοβρυϊῖ, ογάο διε Εριβϑοοροόγυπι δὰ 
ογίρίποπι γοοθηϑίζυβ ἴῃ Ϊομδηπηςπὶ κῖδυιϊ δυςῖο- 
Τειλ." --ὐ. αγε. ἵν. ς. ΕΛυ5εΌ1}5 50 (ἢ. Ε. 
111. 23) γϑροῦῖβ ἴῃ βδαγιηρ οὗ Ο]ειηθηβ ΑἹ. ἴο ἴῃς 
εἴσοςι τιαῖ 5{. οι, πανίηρ οὐ ἴ6 ἀφδαῖῃ οὗ 
ἴ[Π6 Ὑ γγαπῖ σεηονθὰ (μετῆλθεν) ἔἴτοπι Ῥαδῖπιοβ 
ἴο ΕΡδδβυβ, ἀπήει παρακαλούμενος καὶ ἐπὶ τὰ 
πλησιόχωρα τῶν ἐθνῶν, ὅπου μὲν ἐπισκόπους 
καταστήσων, ὅπου δὲ ὅλας ἐκκλησίας ἁρμόσων, 
ὅπου δὲ κλήρῳ ἕνα γέ τινα κληρώσων τῶν ὑπὸ 
τοῦ πνεύματος σημαινομένων.--Ομ σε! 
“αἰυείμγ, α. 42. 

Βῖβδορ 1ἱεδίίοοϊ δάπι 5 [παὶ “ [Π1]5 σμδηρε 
τηιιϑῖ πᾶν ἰὐδοὶ Ὀτγουρῆξ δροιῖ ἀυτίηρ ἴδε 
Ιαϑσὶ ἴσας ἀδοδάθϑς οὗ ἴῃς ἤγβί σθηίυσΥ ; ἃπά, 
Ποπϑοαυοηῖγ, ἀυγίηρ ἴῃς 16 πιὸ οὗ (δε 
Ἰαῖοβξ βυυγνίνιης ΑΡοϑίὶο" (λ δ.) Ρ. 199). Τῆς 
ΑΡΟΟΔΙγρϑθα πογ 5ῈΡΡ]1ε5 ἴῃς πηϊβϑίηρ ἸἸΚῚ 
δηά ὃγ ἴῃ6 56 οὗ (ἢ6 νψοτὰ “Αηργεὶ ᾽ ΠιΓη5μ65 
[86 ἴογηὶ νυ ἢ τιᾶγκεὰ [μὲ ρτδάμδὶ σἤδηρε οὗ 
πδῖὴθ ΠῸμ “ΑΡοβίϊς ᾿ ἴο ᾿Επίσκοπος Οἵ 
“«ΒΙ5ῃΟΡ," ἂ5 ἀθηοίίηρ ἴδ βιιργεῖηθ ΟΥ̓ΩῸσ ἴῃ 
[86 σδυγοι. Τῆς [{|Ὲ “Απρεὶ οὗ ““ Μίε5- 
ΒΟΏΡΟΙ "ἢ 8 Δρρ ιεὦ ἴο πιδεὴ 'ἰπ Ηδρρ. ᾿. 11; 
Μ4).1}. 71. 1νὸ 1 δηᾷ [5 96 ἢοΓΟ 15 σβδδγδοῖογς 
ἰϑιὶς οὗ 1ὴ6 5ΞΥπηθοΐοδ] Ἰδησυάᾶρε οὗὨ 115 Βοοκ. 
Ἀοΐδε (ὼς “Μηΐάηρε ἀν εὐγίσι!. Χιγεδε, 5. 
427) ηυοῖο5 3 Ϊοδη, 9, το, ἡ βοτς ὨἸΟΊΓΕΡἢο5 
5 ἀεβοδοά Ὁγ 51. Ϊ]οῆη ᾿ϊπηϑοὶξ 45 μοϊϊηρ ἃ 
Ροβιοη ἔδγ δίσμεῦ τθδη (παῖ οὗ Ρτγεβουίοτ,-- 
6 ΑΡροϑίϊθ 5 ἰαηριιᾶρο Ὀοίπρ υπίηϊς!] δὶς 
ἀϊὰά Ἰδιοΐγορμοβς ποῖ ἢ] δὴ οῇἔῆῖςε οὗ ἃ τεῦ 
δρθοῖδὶ σπαγαςῖοσ. Ὅδαῖ ἴῃς “Αηρεῖβ οὗ τῃς 
ΟΠυσγο 65" πλόδη Β5Πορ5 ἴῃ (6 κί γοῖ βρῆϑε 
--“ πηοπαγο βοῆς Βιβομόϊο " ----ἰς Πεϊὰ ὃν 
Βυπβοὴ (ἰγπαίίμς, 5. 85); Μ8Πς Ἀσίδα 5εοϑ ἴῃ 
{ποτὰ “8)ὴη ἰάθαὶ δηξ οὶ ραίοη οὗ Βίββορβ " (λεω. 
8. 423);--ἴ!ο Π|6 ἤΑγγελος, ἢς δάάπ, ἰ5 
ΨΟΙΥ͂ βιρηιβοδηῖ, ἀδηοῖίπρ ποῖ ΟἿΪΥ ἴπε ςοῦ- 
βοϊοιιβηθθα ἴπαὶ ἴἢς ΟΠΓἜ ννᾶ8 ὨΘΟ ΘΘΤΥ͂, δυΐ 
Α9ο ἴπ6 οσοπδοίουβ εἴοτγί ἴο τε 8}1Ζε ἴἃ, Τῆς 
ΑΡοσΆΥΡβο Κποννβ ἴδε ἰάςα οὗ (πε ΕΡίϑοοραῖε, 



ΚΕΝΕΓΑΤΙΟΝ. 1. 

ῃοῖ ΠΊΟΓΕΙΥ 85 Γεϊδτϊνα ἴο ἃ 5: η 016 σοτ ΣΤ ὉΠΠΥ, 
δυὶ 85 γεϊδνε ἴο [6 Δϑϑεπηδίαρο οὗ δἰηρὶθ σοπι- 
Τλυπ 65, (δὶ 5, ἴο ἐφε ὥδεγερ. (Οὐοῃβδίάοῦ 
Οἱ, 1, 16, 20; 11. 1: ΜΠ. 1 τττοννῃδί 5 πηοαπηΐ ΌΥ͂ 
ἴμεϑε οχί δυῖϊ {Π|8, τ1παὶ ἴῃς (ἰἀ641) ρεσ- 
ΒΟΠΔΡΈ5, ἰηῃ Μη οτη [ἢ 5:Πρ0]6 σΟΙΏΓΛΠΠ 1165 ἃΓῸ 
ὁδοὶ οοπηρτομβοηάεαά ἰῃ 4 σοπογεῖθ ὉΠΙΗΥ͂, ἀΓῸ 
Ἀγ Α]η ΓςοΙργοποεηάἀρά ἴῃ οδ ὈὉγ ΟἾ τίσι Η 1 πι- 
8εἰ[, Ὑ δο 15 ργθϑοηΐ δηὰ ννοῦκϑ ἴῃ 811 48 ΤΠ ΕΪΓ 
(οπιοη σοηο ἡ Απά ἴπυ5 ἴῃς 01} 68 οὗ 
ἴδε ΕΡἰϑοοραῖο νγα8 Δ γθδαῦ ἐοτπτηθα ουΐ οὗ ἔΒ6 
ΡΙοσο55 οὔ (ἢ6 ςο]]οςῖνο ( γιβίδη [ἰδ : ἢοΐῖ 85 
ἃ ἰογεῖρῃ ἰηβαξίοη, θυ 45 [6 γοα] Ζίηρ οὗ δῃ 
Ἰάδα! ἱππαῖς 'ἴη τῆς ΟἸγϑείδῃ Τσοηβοϊοιιϑῃ685 
1196} (5. 4125, 5... 
ΟΎΤΒΟ “ Αροβίοϊςδὶ (οηκβείςιοἢ 8 ΒΌΡΡΙΥ 
Ἰρξοπηδίίοη 45 ἴὸ [᾿ς {δα οη. νυν ἢ Πδά 
ΤΕΔΟΒοὰ (Ποὶγ νυτιζεσ, [ἢ Βοοκ ΡΠ]. ς. χὶνί. 
(ε. (οϊεϊ., ἢ. 1. Ρ. 385) ἴῃς πᾶπιο8 οὗ “ 1Π6 
Βίδμορβ ογάαϊπεὰ " ὉῪ τῇς Αροϑβἕῖεβ γε ξίνεη 
(τερὶ δὲ τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν χειροτονηθέντων Ἐπισκό- 
πων). Αὐποηρ ποθ ἴῃ τυτῖ τ Γ πλεητοη5 παῖ 
δῖ, [οβη δρροϊπῖοά 1οδπ ἴο βυςςοεὰ ΤΙΠΙΟΙΒΥ͂ 
δὲ ἘΡΒΕΘῈΒ ;--αἴ ϑιγτγηδ, Αὐϊβίοῃ ἰ5 [Πς ἢγϑὶ 
Βίβμορ, πὰ δῇον μἰπὶ ϑιγαίσεδβϑ, ϑοὴ οὗ 1,οἷ8, 
ΜὴΟ 5 βυοςεθάςά ΕΥ̓ ἀποίμοῦ Ατίβίοῃ ;--αἱ 
Ῥεγξαπιυτη, Οαἶιι5 ;---ιὲε ΡΠ Δ εΙρμΐα, Τοπιθ- 
ἴΠὰ5 ;--αἴ 1, φοάϊςοα, ΑΥΟΒΙΡΡι5 ἰ8 πατιθὰ (566 
(ο]. 'ν. 17; ῬΒΠε.. 10). Νὸ οἴμεσ Αρο- 
αἰγρεῆς Πμυτοῖν 18 πιθηποηδά : Ὀὰῖ ἴῃ6 ΠαΠΊ68 
οἵ “ [Ιοῃη" (γῆο ἰ5 βαἰά ἴο δᾶσα βυςςεθάεὰ 
ΤΙπΙΟἢγ) δηά οὗ Ατίϑβζοῃ, οὐ Ασϊβίίοῃ (866 
Ἰηιγοὰ, ὃ 2, Ρ. 3), ἅτε ἀεβεσνίηρ οὗ. ποῖϊςϑ. 
Τῆο ἀδίο οὗ εἷς βϑύθηΐθ' ΒοΟΟΙκ. 18, ̓ ἰρα [86 γεϑὲ 
οὔτῃε “οηπεοεξαυξίοης," υποογίδίη :-- -ατί οἱ 1 
αἴ Ἰεδσῖ, Ὀβ]οηρβ ἴο ἴῃς δορί πηΐηρ οὗ Οοηΐ. 11.: 
80 ΗΙΠἸρεηξο]ὰ (Νοῦυ. {ε::. ἐκτγ. απ.) ἔαβο. ἵν. 
Ρ. 93). Δςοῦβοῃ, ἰη Ηδογζορ β Κεαί- Επισοίοβη 
ἤχεβ ἴῃρ ἀδίε δ5 ἴῃς δορί ππίηρ οὗ (ϑηϊ. ἵν. 
Αεσςερέης “τς τγδαϊίοη " 48 ἴο ἴδε ἂρ- 

ῬΟΙΩΓδηΐ ΕΥ̓ δῖ. [οδη οὗἉ Βίϑῃουρβ αἵ ἴῃ μεδλά 
οἴτθε ἀϊβογεηξ σατο 68, Νεαπάεν (Δ. Οπερ. 
ἄγ Κῆγεῤε, ῖς Αὐὴ. Β. 1. 5. 104) Μὴ] ποῖ 

Α]ονν {παι [8158 ΑΡροϑβίϊθ ἱπίοπάθα ἴο ἔουηᾷ {πῸ 
Ἐρίβοοραΐε; οΥἍ, δάσαϊτησ {μαϊ ϑοπλε Οχι ΘΠ ΠΟΥ͂ 
οὗ ἴπε {πιὸ Ἰοὰ δ[. [οβη ἢἰπιϑο] ῦ ἴο ογάδίη 
ΒΙΘῃορβϑ (“" ἀδ8 [ηϑδίὰὺἰς ἀεῦ Βιδοβόΐξ.. .. 
εἰηρεβεῖζε πετῖς ἢ), Νεαπάθῦ 1} ποῖ σοποράς 
ἴπαὶ (15 ἔοστῃ οὗἁὨἩἨ Οδυσγοῦ ρονογηπηθπί νυν 9 
Ἰηϊεηἀεά ἔογ 41} ἕυΐζιγε ἔπηθ. ΒῪ δυςῖ ἀγδὶ- 
ἘΓΑΓΥ σοποϊ υδϑίοης Δὴγ Αροϑβῖοϊ!ςδὶ ογάϊηδηςο, 
Ῥτογυδά ἴο δὲ διςδ, τη Θαυ Π Υ Ὀς 5εῖ δϑιάς, 
ΑΠ ἱπῃραγί 4] νυτοῦ ᾿ἰκὸ Οοάεος οὔϑοσνοα: 
“ ἘοΙδο, ΤὨογβοῦ, Νοδηάοσ πἰπηβοϊέ, δεσιδυζα 
ἴο (86 ᾿Ἰηἤυσηςς δχογοϊϑεα ΕΥ̓͂ δῖ, Ϊοδη ἴδ 
5Β[40]6 σοπϑιὰ!]οη οὗ 1ῃ6 οἰ γο 65 ΟἹ Αϑιᾶ 
Μίποῦ ἀυτίηρς Οϑηῖ. 11.. (ῃς ἤγοῖ [Γᾶς 65 οὔ ν ΙΓ ἢ 
νν6 δἰγεδὰγν βηὰ ἱπ ἴῃ Αροοδίγρβε (ἴδε “πφεὶ 
οὗ [6 ΟἾυγΟΒ᾽), δπά 4 [{π||6 ἰδίεσ 'ἴπ ἴΠ6 
Ἐφ βῖ]εβ οἵ [ρπαίϊι.5."---ορινι. οἡ δέ. «οδηὴ 
Οοιρεί, ἘΏΣΙ. ἴγΔη5]., νοὶ. ἱ. Ρ. δο. 

ννε πᾶν ἤδθσε δῃοόῖπεσ ΠἸυβιγαιίοη οὗ [86 
ἱπηροτίδηςθ οὗ ἤχίηρς ἴῃς ἀδίς οἵὗὁἨ [ῆς Αρο- 
οαἰγρθο. Βῖβδβορ 1 Ἰριτίοοί 15 ἰη ἕδνουσ οὗ ἴδ 6 
ΘΆΓΙΙΟΓ ἀΔἴθ. Τακίηρ ἔοῦ γσγαηϊοαά {πδῖ “ ὑσο 
ὈΔΌΪ ποῖ τοῦτ ἴπδὴ ἴνγο οΥΥΎ Ά[ἤγες ὙΕΔΓ8 
αν οἰαρϑοὰ ἔγοπι ἴπῸ ἀδΐθ οὗ ἴῃς Ῥαϑίοσγαὶ 
ΕῬΙ51165 (Α.Ὁ. 66 οὗ 67) δηά ἴπε Βοοκ οὗ 
ἘἈονοϊαδίίοη : δηὰ α5ο παῖ η0 αἰδιηςῖ ἴγδοοβ 
οὗ Ερίβοορδὶ βονοσγηπιθηΐ δὰ δρρεδγοὰ ἴῃ ἐῃδ 
ἔΟγτ Υ, ΒΊΒΠΟΡ 1 ἱσμτοοῖ ΠοΙ 5 ἴ ἴο ΒΕ 5οδγςοῖ 
Ῥοβϑβθ]ς παῖ ἴῃς ΕΡίβοοραὶ ογρδπιζαίϊίοη σοι]ὰ 
ἤανα Ὀδθὴ 50 πηλῖυγο, νἤθη ἴπῸ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6 
γνγ»βϑ ΤΙ ΓΘ 25 τῆς ἱηϊογργεΐδϊίοη (ἤθγο 89» 
διηθοά ἴο ὃεὲ ἴμ6 τὰς οἡδ) οὗ ἴδ πδιηδ 
“ΑΏΡΟ]" πηιϑὶ ἰηνοῖνο. ὙΠῸ ἰηΐογναὶ βυρροβεά 
“ὁ 5665, ἢρ {Π|ὴΚ8, “ αυἱϊΐϊα ᾿πϑιΠσϊεπὶ ἴο 
δεςουηΐ ἴῸΓ 50 ρστοδίῖ ἃ σῇὔδηρε ἰη {πὸ Δ Π]115- 
(τατίου οὗ [Π6 Αϑίδῖὶς σμυσο δ5 " (Ρ. 198, ἄζο.). 
(Εογτ 4 ἀϊβογεηῖ σοποϊυβίοη 566 (ἢ6 αγδὶ- 
τοοηΐ οὗ Οοάεῖ, αυοϊεά ἴῃ {με [ηϊτγοά,, ὃ 4, 

. 11. 
“1 χερεδῖ ΠΥ σοην!οζίοη,᾽᾿ σοποϊ 68 Ατοΐἢ- 

ὈΙ5ΠΟΡ Ὑτοποῖ, “ παῖ ἴῃ ἴΠπ656 “ΑἸ ρο]β᾽᾽ νγ6 
ἅτε ἴο στεοορηΐϊζο (ἢ ΒΙβῃορβ οἵ ἴῃς δενθσαὶ 
Οδυγοδ65 " ({..) Ρ. 57). 

ΓΗ. 11.; 111.---ΤῊΕΣ ἘΡΙΒΊΤΕΒ ΤῸ ΤΗῈ ΘΕΝῈΝ ΟΗΌΈΟΘΗΕΒ. 

ΟΜ ΒΔΕΊΒΟ ράσγηθῖες οὔτε ΟοβρεΪβ ἅτε ἴο ἰπ- 
ἀϊνϊ 8] πηθη, [8656 ΕΡί 8168 ἀγὲ ἴο ἴῃς Ὁ δυγοῆ 
ο[4}} ἔπη6. [π [15 5θῆ86 [ΒΕῪ πιΔῪ δα τεραγάεα 
τ-ἀπά δὸ ἴῃς νγβο]ὸ Βοοὶκ ΔΥῪ ὃς γεραγάθά--- 
ἃ5 Ῥγορῃεῖς : δυξ γεῖ ποῖ 45 Γογεϑῃδάονηρ, 
ἃ5 ΠΙΔΩΥ ΠΟ], ἀϊ εγεηϊ βϑἰδίοβ οὗ [86 Ομυτοῦ 
ἄονπ ἴο ἴΠ6 δεηὰ οὗ 41] τδίηρ8. ΤΒυ5, Μεάς 
(οηῃβίάετβ τηδῖ ννὰ αν πεῖ “" ραϊζεγῃ8 δηά 
ἴγρε8 οὗ 266 “φνεγαὶ σε: οὗ ἴῃς (δίμο]ῖς 
Ουτο ἢ ἔσο πε Ὀδρίπηϊης τΠογθοῦ ὑπο 86 
ἐηά οὗ 16 ννοτ]ὰ; ἃ ρἱςΐυγο, ἰῇ βῃοτσί, οὗ “ἃ, 
δε τ ηΟ]4 τετὰρεσ δηδοοηβεκυτίοη αὔθ ΒΟ] α 
ΟΒυτοῦ σεεογαϊέρς 10 1δὲ “ευεναὶ ασος ἐφσγεο." 
με. 2. οπα ευ. ἐἰ. το, Ρ. 296. Οη {Π6 
δη6 γηοῖρΙο, Νηρ τοραγάς Ερμοβὰ5. 845 
τοργοβεητηρ ἴῃς ΟΒυγοῦ ἔτοπλ Ῥεηϊεοοβῖ, ἴο 

Λίξιν 7::2.---Ὗ οἱ, ΓΥ.ψ 

[86 Πεοίδη ρουβοουτὸοη ; ϑιηγγηα, ΠῸΠπι ἴδ 6 
Ἰ)εοίδη ἴο ἰὰαῖ οὔ Ἰοςϊεϊίδῃ ἱποϊυδίνα; 
Ῥεγραηλυπι, οτὰ (οπδίδηςζιπε ἴο (επί. ΥἹ]}.; 
Τηγαῖγα, (ῃ6 ΟΠΌΓοἢ᾽ 5. τηϊβϑίοη---ἀυγίπρ ἴῃς 
βγεῖ ἢ] οὗ ἴ! 6 Μιάάϊο Αροϑ---ἴο {86 οηά οὗ 
(ϑοηΐ. χίϊ., ἀπά τῆς σίϑδθ οὗ ἴῃς ΝΝ δἰάθηβεϑ; 
ϑαγάϊβ, ἴἤδεηςο ἴο π6 Ἐείξογιηδίίοη; ῬΆ1]2- 
ἀεϊρμΐα, [ὰς ἢγϑὲ (επίυτΥ οὗ [με ἘΚ εἰοστωδίίοῃ 

τιοὰ; δηά 1, ,δοάϊςεϑα 85 ἴδε ἴγρε οὗ ἴπΠ6 Ἀδ- 
οστηδὰ σοπηπιιη [165 ἴῃ [Π6 διυιυϑεαυδηΐ {{Π165 : 

---δδ6 ποῖς Α δἷ ἴπε οπά οὗ σμδρῖου 1. 
Οπο οδπποῖ, δοννονθσ, ονογίοοκ ἴπ6 ἢ18- 

[οτίοαὶ σπαγαοῖοῦ νυ οἢ 15 βίαηρεά οὐ ἴδε 
Ἐριβῖ]οβ ἱπγουρδουΐ,---Θ. ξ. οἰ. 1]. 6, 1ο, 13, 
15: ἢ. 4,9, 17γ--δηὰ νυ ῖς ἢ ἀἰΒ ΠΟΤ ροϊπῖβ 
ἴο ἃ δίδῖε οὗ [πϊηρ5 δου! Ὀείοσε δῖ. ᾿ομη Β 

ΚΚ 
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514 
τηϊηὰ 45 δα  ϑῖηρ [ἸῺ Ὦ18 οὐν ΟΔΥ πη ἴπ6 β8ενυογαὶ 
σδυγοῆο8. Τὴ Αροβίϊο, οὗ σουγβθ, δι Ρ]ΟΥ 5 
ΒΓ ἢ ἔδλοῖβ 88 ἴῆς ἔουπάδί[οη αἱ 5 ἱπδρίγεὰ 
(οδοϊιην ; Ἰυ5ῖ 85 ἢ6 διιρ οὐ ἴῃ οχἰβίθηςο αἵ 
[δος ϑόυθη Οδυγο 65 {Πα πηδοῖνθ5,---οῦ, τῆσοι ἢ - 
ουἵ (6 Βοοῖκ, οἰ πεῦ ἢϊδίογίοδὶ ἕδοϊβ (6. ξ. [86 
Ἐκγρίίδη ΡΊ]δριιθβ, 58εὲ6 οἡ Ἂς. υἱῖ!. 6),---οῦ (δ6 
ἀεία:}5 οὗ [6νν15}} ννούβῃρ,- τοῦ [86 ἀϊβοτγεθηΐ 
Ὠοποιηθηᾶ οὗ πδῖιισε. Τδδῖ δυςῖ ἰοδοδίην 

15 σῤῥ[εαδίε ἴον τορτοοῦ οὐ ἔοσ εποουσγαροιηθηῖ 
τῆτοιρῃοιΐ 411 ἑμζυγα ἴἰπλθ, 185 ἤΓΠΪΥ ἴο 6 
τηδϊπίαιηθά; Ὀυῖ παῖ ἀεηπε Ῥεγιοαβ οὗ τὰς 
ΟΒυγΟΒ ἀγα πότε ρῥγεαιςϊοά, οὐ {μδΐ {Π656 
ἘΓΡΙ5[165 ΓΟΙΕ Θον γα ἴο σμεοσσίυε ἀϑρθοῖβ 
οὗ [ὴ6 Ὠινίπα Κἰηράοπι, ΠΊΔΥ͂ τν6]] δ6 ἀουδιοά; 
δηά [815 νν1}}} ΡῬΘδσ πῆογε δ 48 τς Ἔχρο- 
βίο Ῥσγοςθοάβ. ὍΤμῖβ Ὠἰσίοτίοδὶ σΠαγδςῖοσ, 
δοννονεῦ, οἵ 16 ϑενθὴ Ἐρίϑίϊθϑ, νν ΔΙ ἢ ἀγα 
ΣΆΘΤΟΙΥ [ῃς ᾿ἰγοάυςίίοπ ἴο ἴῃε ΒοΟΟΚ, 15 ΕΥ̓͂ ἢο 
ΤλθδΔῃ5 ἴο δ ἁϑογί δεαά ἴο ἴῃς τοϑὲ οὗ [ῃ6 
ΑΡοσαΐίγρθο, 'ἰπ ἴἢ6 56η856 χηδἰπίδιποᾶ ὉῪ 
Ργτοίογιϑίβ δηά ΚΕ διοη δ] 1518 δἰῖκο ;---ϑες [ηἰγοά, 
δ 112; δηὰ Νοῖο Α, (4) οἡ ςἢ. 1. 1. 

[{ἰλπιοῖογ, τὴ ἢ18 σοπηπιεηίδτν (ΝόγαΠηρεη, 
1880), σίατί5 ἴτοπὶ [8 ροϊπί,--- ΠΑΠΊΘΙΥ, [παῖ 
1686 δέσεη Αϑίδίις (οχηπληϊο5 ἀτὸ ποί 
ἴγρε8 οὗ σωκοξε είς ἐςς ε514511ς 8] "": νυ 
οὗ ἀϊβετγοηϊ εοπά ίοης ΟΥ̓σα16: οἵ (6 ψΜΒΟΙ6 
Οἤυτοῦ (“ Κιγομεηζιβίδηάο ᾽)) :---ἰὨς ϑόνεῃ 
Ἐρίβ116ε5 ἃσὸ ποῖ ἴο Ὀ6 τοραγάθά 845 ἔοϊτηΐϊηρ ἃ 
Βοοίίοη ἀραγὲ Πποπ {Π6 τοϑῖ οὗ {86 Βοοκ, Ὀυζ 
4.τὸ χοϑί οὗ ἴῃς Βοοξκ, δηά {Π6 δηζίγο ςοηϊοηϊϑ 
οὔ (86 Ἀ ετοϊδίίοη, ἂτὸ δά ἀγοϑϑοὰ ἴο [6 ϑουθῆ 
ΟΒυγοδ 68; δηὰ στρογ οχραπά δηὰ ἀονοῖορ 
[ὴ6 νναιηϊη88 δηά πὸ ῥσγοηλθεθ Ψ ΒΙΟΝ γα 
αἰϊδομθά ἴο οδεὶ Ερ βίο. 

ΤὨδ ϑευοὴ Εριϑίϊος ἀγὸ 411 σοηϑίσιιςϊθα οἡ 
[86 54π|6 πιοάεῖ, δηὰ 41} γοϑὲ οὐ ἴθ ϑδπὶα 
ξυπάδπγεηί8] που ρῆϊ,---ἰῆς Οοπίηρ οὗ [Π6 
1, οτά, 45 δηποιιποδὰ δῖ ςἢ. ἱ. 7. Εδοῇ ΕΡΙι5116 
Οὐπϑι518 :---(1) οὗὨἁ Δη ἱπβοσιρ[ίοη σοηϊδιπίηρς (ἢ 6 
ςομηπιδηά ἴο νυτῖΐο ἴο δι ιςἢ οΥΓ βυςἢ 4 ΟΠμιυγοῇ, 
υἱτεγοὰ ΌὉΥ (τσὶ Η ἱπης ] ἌΝ ἢο {δ ογὸ οἰαϊπὶβ 
ΟΠΘ6 ΟΥ πῖοζε οὗ ἴπ6 {{|68 ἄγαννῃ ἔγοτῃ (6 
αἰἰγδυΐεβ δἰγοδαῦ δϑογιδεὰ ἴο Ηἰπὶ (ςἈ. ἱ. 4- 
20), ἀπά ρῬγεςεάεα ὈΥ̓͂ {πε οοπβίδπὶ ργορμεῖϊς 
ἴογταυἶα, “ ΤΉ θδο {πιηρ5 81} Η 6" (εἶ ΑἸοβ 
ἰ.3, 6, 9,11, 11: 11. 1..4, 6) ;-.--(2) οὗ ἴπ6 βρεςίδὶ 
ταροτὶ οὗ ἴπε Ερίβι]β, ἱπίσοδυοεά ὉῪ [ῃε 
ἀππουποριηδηῖ, “1 Κπον " [86 σοπαϊίίοη οὗὨ 
ΕΟ}; δηά [0] ονσεὰ ΟΥ̓ ῥσγδῖβϑε οσὕὁ σθῆϑιγε, να γῃ- 
ἴῃς οὗ ἀδῆροῦβ ργοδθηΐ οὐ ξιΐυγο, ἰορεῖδοῦ ἢ 
νογάβ οὗ δησουγαροτηθηΐ, ΟΥ σοηϑοϊδ[οη, οΥὗἉ 
{ῃπγοδϊοηΐηρς (οἢ. 1. 2-6, 9-1ο, 13-1|ό, 19-25: 
11. 14, 8-11, 15--20) ;---[3) οὔ οοποϊιίοη, 
Πφοηϑί δίς οὗ ἔννὸ ραᾶσίϑ, (4) δῇ ἅρρεδὶ, " Ηδ 

ἘἈΒΝΕΙΑΎΤΙΟΝ, 1Π. 

[παι παῖ δὴ ϑαγ,᾽ ἄζο., τεπιϊηάϊην σοὶ ἂἱ (ἢς 
βᾶτηθ σης [αἱ ννῆδὶ 15 βα! ἃ ἴο οτἊὲ (βυγε, 5 
δ᾽ ἴο 4]} ; δηὰ (δ) ἃ ρσγοπιῖβε “Τὸ δἰπὶ [μλὶ 
ΟΥὐογοοτηθίἢ.᾽" 

Απά γεῖ ν ἢ 411 {818 δυταπιείτῦ, ἴδε εἶθ. 
τλθηΐ οὗ αἰνογβ 8 όσα. ΤΒυ8, ἰῃ ἴδε 
οῶ86 οὗ ἴῃς ἰαϑῖ ἔουγ, [πε ογάδσγ οὗ (4) ἀπό 
(6) ἰ5 ἱηνεσίθα, ᾿λογοῦν αἰἰνιαάϊηρ ἴῃς ϑέτεῃ 
Ἐρ βεῖθβ ἱπῖο σσοιρ8 οἵ ἴζγος δηὰ ἴουγ (τῇ, 
ἐῤγές σὨυγοθθ5 ἴῃ οἷ. ᾿. 1-}, δηά {χγ 
σμγοδεϑ ἰπ οἷ. 1. 1.3-- ἢ]. 22), 85 ἴῃ ἴῃε οὔϑὲ οἵ 
{Π6 ΝΙΔ15 (566 οἷ. χυΐ.) :---ἰἴοσγ ἴῃς δ8ε1|5 ἀπά 
Ττυπιροῖδ, 866 οὐ οὮ. νἱ. αἰ; Υἱῖϊ. τσ. (Οἱ, (δε 
ϑαύθη ραγδῦϊοβ οὔ Μαῖί. χἱϊὶ.,---ἴθε ἢγδὶ ἰουγ 
θοΐῃρς σοπποοῖοά ὈΥ ἴμ6 τννογάβ8, “ἊΑβοίμεγ 
Ραγαῦϊα Ριιξ Ηδ ἴουτῃ υηῖο ἔμοπὶ Ὁ" ἴῆα ἰλδὶ 
(ἤγθο Υ, “Ακαὶη {πὸ Κιηράοπι οὗ Ἠελγεῃ 
15 1Κ6, ἄς.). ὙΤὴε ἔσσπι, ἴοο, δογγοννεά [τοπὶ 
[6 Ξυτιθοῆϑτα οἱ οἷ, 1. 4-2ὸ, υηάεγ νοι 
Ομ γῖϑὶ ἀρρεᾶῖβ 88 Ηβ. δάάγεςξϑοεϑ δδοὺ Ομυγο, 
8 αἰβογεηῖ. Ὑὴς σοπίοηίβ αἰϑο ἅγε νδτιθά: 
--ἰαιι5, ἴῸΓ ϑιαγσγηδ δηὰ ῬὨ δε ρ 8, ἴδετε 
18 ῬΓΔΙβ6 ; 0 ϑαυήϊβ δπά 1,βοάϊοεα, τεργοοί:. 
ἔογ Ἐρμδβιβ, Ρογχαάγλιτι, δηὰ ΤἬ γαίίγα, ργαῖθὲ 
δηά τεργοοῦ ἱπτουτηηρ θα, 

Α ἀϊνιδίοη τλοσὸ ἰηρεηϊοῦϑ ἴΠδη δοουγαῖς, 
δηά ν ον ἄοοθβ ποῖ βυϊεὲ [δαὶ αἰνίβιοη ἰηο 
εομσεξομέέυς Βτουρ8 οὗ ἐῤγες δῃἃ γοωγ, οὐ ζο17 
δηὰ όγεε, νυ ἢ ἰ8 δἀοριεα τῆγουρδουΐ ἴδε 
ΑΡΟΟΔΪΥΡϑς, μᾶ5 Ὀξεη βίνεῃ ΕΥ̓͂ Οοἀεῖ (Εἰμάε: 
Βιδί., Ρ. 294). Ηδθ, ἴοο, εἰϊνιάε5 (86 δεγεῆ 
Ερίϑι]65 ἱπῖο ἵἴννο σζουρϑβ,---ὃυϊ {ΠΕῪ ἅτὲ 
ἀεηοϊοα ὈΥ {πο οὐά πιιπὶ 1, 3) 5. 7, ἀπὰ 
ΒΥ ἴῃ δυθῇ 2, 4. 6; ἴδε ἤογπιεῦ πυπιθεῖβ 
ἱμάϊοδίίης “τς ἀϊδεγεπε ροβϑίδίς ἀερτεέβ 
οὗ [6 ἀοπεπίοη οὗ δἰῃ οὐὸσ ἴῃς ΟἸγβίιδη 
16 ἰπ ἃ Οδυτοῖ;" δηά ἴδε ἰαϊζεγ “ ἴ8ὲ 
αἀἰβεγεης ἀθζτθοβ οὗ [π6 υἰοίουυ οἵ ἴῃς ποτκ 
οὔ Οοἀά ονοσ κἰη." Ὑπὺβ ἴπ6 ἴοης οἵἁ Γῆ" 
Ῥτοδοὴ 15 γαϊϑοὰ ργορτεββίν οἷν ἔγοπι Ερδεϑυϑδ, 
τγουρῇ Ῥεγραπιὰπὶ δηά δαγάϊβ, ἴο 1[,δοάϊοολδ; 
ἈΠῈ ϑιιγτηδ, ΤΟγαίγα, δηὰ Ῥ Δ εἰ ρδΙΔ ἅΓὲ 
Ρταϊϑοά, ΤῊϊ5 ἀινίβίαη 15 οἰθασὶγῪ ᾿πδσσυγαίς 
ἃ58 Τερατάβ ΤΉγαϊντα, τπῃ6 ,ουγὁ Οδυπῖ, 
ὙὝΠετε ἰ5, ἱπάεο, οὴς ξοδίυγε 8] οἢ οΟΠ- 
ποςῖ5 {πΟλΟ ΟΠ ΌγοΠο5 οὗ ἴῃς οὐ πυπιῦεῖβ, ΥἹΖ. 
παῖ “ἴῃ ἴδεθ6 ΟἿΪΥ τὰς ἰοσηλυΐα “ Ἀερεπὶ" "5 
ἱπιγοάιοοά (ςἢ. ἴἴ. 5, 16: 111. 3, 19), (ΟἸ]οννεά 
ΕΥ̓͂ ἃ πηθῆδοδ ἴῃ ο856 οἵ οὐϑίίηδιῖε μδγάθηιηξ, 
--“ςεἴίε αἰϊογηδηος ἀδ ἰδ ]δδιχ ἰυπιπευχ εἴ 
ΘΟΠΊΌΓε5 ηαυὶ 5εγὰ 1 ἀ68 ςαγδοίέγοϑ 165 Ρἰι5 
ἔταρραηΐβ ἀ ᾿ἶντγο δηϊὶοσ." Απὰ γοῖ Βετζέ, ἴοο, 
ΜῈ οδὴ σγεδὰ ἰπ ἴπε ςᾶβα οὔ Τμγδίγα ((δ. 
1ϊ, 21):-ῦ Απὰ 1 φᾶνε πον [6ζεῦε]] τἰπὶς ἐῤαὶ 
σδὲ “ῥομίά τεβεπὲ; δᾶ 56 15 ποῖ ΜΠ Πης 19 
γεῤεηὶ οὗ ΠΟΥ ἑοΥΙ ΘΔ Οη." 



ΚΕΝΕΙΆΑΤΙΟΝ. 1]. 

ΝΤΟ δε δηρεῖ οὗ ἐπε σδυτοῖ 
ΟΗΑΡΤῈΚ Ἢ. ι; οὔ Ἑρδμεβιβ ψηῖς; ΤΠαβα 

Ἡλαν ἐξ εὐνενεαναεα ἐο δέ τορτέέενε ἐο ῥὰδ ἀγιρεξ, νη ρ5 841 ἢς τῆλε ΒοΙ άεῖῃ τς βενεπ 
(λαέ ἐτ, ἐὰε νεῤκέσέογε ὁ 16 ελμγελεε 9 5[ΆΓ5 ἴῃ ἢ15 τίρῃτς παπᾶ, ννῆο νυν] ἰεῖῃ 
Ι ρλετες, 8 ϑδριγγμα, 12 βωχγαμιο, 18 - : Ν" 
7Ζάγαζα : αν» τυλαΐ ἐς εονερπεσακ, ΟΥ̓ ρμπαῖ τὴν δ πω οὗ τδε βενεῃ ἕο ἰάξῃ σδπ 

᾽ τραηπίπσ ἐπε ἑλόνε. 

νυ. 1. 

[νετ. ᾿ τῷ ἐν Ἐφέσῳ. εῖ. 2 ο»»". 2πἀ σου.---ἐπείρασας τ. λέγοντας ἑαυτοὺς ἀπ. [[8ε56 ττογάβ, 
ποῖ ἰουηὰ ἰπ 1, ΕΥ. βυρρ!οά, Αἤον ἴῃς Νυρ., σφι σε ἀϊεωπὲ προείοἷο; 4:4]. Μετ. 1 ὑπομονὴν 
ἔχ. κι ἐβάστ.---- ον. Ξτὰ καί (Ὀεξ, διά).---καὶ οὐ κεκοπίακες.---οπι. καὶ οὐ κέκμηκας (Δ ἀοά δΥ Ετ. ἔοτ 
(δε τοηάοσίηρ οὗ ἴῃς συϊξ., εἰ ποη ἀἰείξειτῖ, ΜΓΔΙΟΒ 15, πονγόνεσ, ἴδε σοπάογης καὶ οὐ 
κεκοπίακας. ἷπ 1, ἴῃς νοῦϑο δογδὴ ΨΠῈ καὶ ἐβάπτισας. ΕΣ. αἴεγνγατάβ ἰελγηοὰ ἔγοσι ϑιιηϊοα, πὰ 
δάορίοά, [ἢ οοττεςῖΐ τεδάϊηρ, δυῖ ἀἸά ποῖ τείπονε καὶ οὐ κέκμηκας). ΕΓ. 5 ονι. τάχει. ΜΕΤ. 7 
ἐν τῷ παραδείσῳ. δοτ. ὃ τῆς ἐν Σμ. ἐκκλ, ΘΓ. 9. ονι. τὰ ἔργα καί.---ἀλλὰ πλούσιος.---ἐκ τῶν 
λεγ. ὕετ. 1ο μή.---ἰἘξ, Βὶ τεδά καὶ ἔξετε. Α., Ρ τεδά καὶ ἔχητε )--- ες, 11 ονι. τὰ ἔργα σον καί. --- 
οπι. ἐν αἷς [ἘΤ΄., ὈΥ δῃ εττογ οὗ ἰγδηβοτὶριίοη, γεδβ ἐμαῖς].---ὁ πιστός μου. ετ. 14 ογι. ἐν Ὀδξ, 
τῷ Βαλάκ. ΝΟΥ. 1ς ογῖ. τῶν.--- ὁμοίως (ἔοτ ὃ μισῶ. Ῥ τεδά5 ὁμοίως ὃ μισῶ,---ἃ τελάϊηρ κυρρεκίεά 
οἱ Βρ. νογάξννοσι ἢ; δοΐοστε Ρ ννᾶ5 οοἰϊδίϑα). Ν εγ. 16 μεταν. οὖν. εἶ. 17 ογι. φαγεῖν ἀπό.---οἷδεν 
[ὃ οὐδ. ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβ., νναπῖϊπρ ἰπ τ, Ετ. βυρρὶ) θα δῆεσγ [6 Νυἷρ., φμοά πόνο σοὶδ πὲσδὶ φωὶ 
αεεῖρ 1]. Ν ετ. 19 τ. ἀγάπην, κιτ. πίστιν, κιτ. διακον.---οπι. καὶ Ὀεΐ. τὰ ἔσχ. δ΄ εἴ. 2ο ο»ι. ὀλίγα.---ἀφεῖς 
([ογ ἐᾷς).--- λέγουσα.--καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τούς. ΜΈΓ. 21 ἵνα μεταν., καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι 
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ἐκ τῆς 
τὰ βαθέα.---βάλλω.1. 

ΤΗῊΗΕΞ ΕΡΙΒΥΙΕῈ ΤῸ ΕΡΗΕΒυΒ. (1- 7.) 

ΗΑ». [1.--Δ. ὕπιο ἐδεὲ αηρεῇ Τῆς ΒΙΒΟΡ 
ΟΒοΙΔ ΠΥ τ ργεβεηῖβ ἢ]5 ρασίουΐασ ΟΠ ΓΟ :--- 
8ε6. Οἡ (ἢ. 1. 20, δηὰ [Ιηϊτοά. ὃ 4) Ρ. 33. Α 
ἴεν γεᾶγβ ἰδῖεσ (Α.Ὁ. 107, οὐ Α.Ὁ. 116) ἱρπᾶ- 
05 τοῖς ἴο ἴῃς ΕἸ ΡΒαβίδηϑβ : “ΚΝ »ς ἢδλνο Γ6- 
οεἰνοά νου δϑιυπάδηςς ἰπ ἴδ πᾶπις οὗ Οοά 
ὉΥ Ομπεβίπηυβ, ΨῆΟ ἰ5 γοὺγ Βίβῃορ ἰῃ ἴονς 
ὑπυςῖεγα]ο."--ΕρΡ. ἴση.) Οὐτεΐϊοη᾽β Κεεγπυίοη, 
Ρ. 1}. 

ὁΓ δὲ ἐδωσεῦ ἰ8}] 8εὲ νυ. δ. [Ιπ σοσ. 18 
ἴ86 τοδάϊηρς 15 ἴῃς βᾶτβ. [ἴῃ ἴῃς ςᾶϑε οὔ ἴδε 
Οἴθεγ Ερίβι]εϑ, νγὸ γοδὰ 258 ἴῃ υϑζ. 8. 

Βρδ}] ἘΡΒοβυβ ψγὰ8 πε οἰϊεῖ οἰ οὗ 
ἰοηῖα, οα ἴδε (δυϑβίσιϑ, ἤθαὰγ ἴδε 58εᾶ, ὃδ6- 
ἵνεεη ϑπίγγπηᾶ δηὰ Μι]εῖυ5; [ἢ οἷν! 45 ννοὶὶ 
ἃ8 ἴῃε Θος σι δϑῖῖοδὶ σεηῖγε οὗ “Αϑδίδ᾽ (566 
ηοΐε Β οη ςἢ. 1]. 4), οὗ ψδιςἢ, ἴῃ τΠ6 τἰπλὸ οὗ 
δίσδλθο (χίχ, σ, 24), 1ἴ νγᾶ8 ἴῃ6 τηοβὶ ἱπιροτί- 
δΔηΐ 5εαΐ οὗ ςοσηπιθσοθ. [{ νν25 βίγὶ εὰ Ὁγ Ρ]ΩΥ 
“ Αϑὶς Ἰππηεη " (Η. Ν. ν. 29,31). ὕηαεγ ἴῃς 
Βγζδηξίπε εἰ ρεγοσβ ΕΡἢδϑυβ Ὀεοᾶπιε ἴΠπ6 σαρί- 
ὮΪ οὔ ἴπε εηεγε ργουίπος οὗ "Αβία, (Ηἴδσοεὶ., 
Ῥ. 6ός8):---566 Εοσδίρεσ, 1. ἐ., 11. Ρ. 189. ΗροτΓο 
δῖ. Ρ40} δὰ Ἰαθουγεὰ (Αςῖϑ χίχ.; χχ. 31), 
δηἀ ογάἀλ᾽πεὰ ΤΊ ΠΔΟΙΕΩΥ 85 [15 Βίββορ (ι Τίπα. 1. 
312 ΤΊμῃ. ἱ. 6) ; [86 ΥΕΥΥ Βίβδορ, βεγιδρβ, ἴο 
ὙΠΟ (819 ἢγϑδὶ οἵ [πε ϑουθὴ ΕΡίβι].5 νγᾶ8 
δἀάτγεβϑοὰ -ἰβ το δοοορῖ [πε σἰδίετηθης (παῖ 
ΤιΠΛΟΙΩΥ ἀϊοαὰ 458 ἃ ΠΙΔΓΤΥΤ ὉΠάογ ΤΠ ομ ίδη 
οΥ Νεστα, ψμΐςἢ ἢ γοιτὰ δὲ [Π6 οἷοβε οὗ 81. 
Ῥδιὶς ᾿Ἄγεετ σεπάογβ ποῖ ἱπῃιροββίθ]α (1 Τίπι. 
ΝΥ, 12; ςἔἱ Ευδοῦ. Η. Ε. 1}. 4; ὙΠοοάοτεῖ. 
ὥωνιπσι. ἰῃ ΕΡῥ. αὐ Τί»".; ΝίςθρΆ. Η. Ε. 1}. τ 1). 
ΒΥ οἴδεῖβ ἴδε τηλγίγγάοιῃ οἵ Τί ΠΟΪΩΥ 18 

πορν. αὐτῆς. ΜΓ. 22 ἔργων αὐτῆς. εἴ. 24 λέγω τοῖς λοιπ. τοῖς.---οὔξ. καὶ 

Ρἰδοθάὰ υὑπάοῦ Νεέτο (ες Ῥῃοῖϊι5, (σά. 254). 
Ῥοτοίδειι5 οὗ Τγτγο (566 οἡ τοῦ. 6), εἰγε. Α.}). 
10ο, δἰδῖεβ [δαῖ Οδ᾽υ5 (1 Ὅσον. ἱ. 14; Κοπι. 
ΧΥΪ. 23) νγὰ5 Βίβῃορ οὗ Ερβιεβϑι5 δῆϊεσ ΤΙ ΤΥ 
[δὲ ἀἰδεοῖρ]ς οὗ (πε Αροβίὶε Ρδυ],---ἰ 6. Ρ. 116. 
Βρἤοδι5 ννὰ8 {πε οἢίεῖ δεαΐ οὗ 8ῖ1. [οδηβ 
ἰδλῖθσ τηϊηἰβῖσγ (Ευϑεῦ. ν. 20, 24; 866 ἰηἴτο- 
ἀυςσζίοη, ὃ 4); δπηὰ ἔγοπι ᾿ξ, ἃ5 Ἴεοπίσο, δὸ 
ἐχογοβθα 70υγ βασι ΙΟ οὐοῦ [ἢ βιισγουηάΐηρς 
σδυσοδο5 (3 Ϊοῃη 9, 10). Τα οδίοξ σδυγοῖ 
δεἱ Ερβοβὺβ (οὔςθ ἴπε ϑεδῖ οὗ ἴῃ ςοἰθυγαϊθα 
τοπῖρὶς οὗ Ὠίδηα, Αςῖβ χῖχ. 27) νγαβ ἀδαϊςδιοὰ 
ἴο ἴ86 Αροβῖῖϊε (566 Ῥγοόζορ. “54. ν᾿ τ; Ἀημᾶ 
Οοιηη., Ρ. 319). ΤΒ85 Οὔςς ἕδτηοιιβ οἰ 15 
πον ἃ π|255 οὗ σιϊη5: 115 “(ὐδηα οϑῖῖς κ᾽" ἰ5 
ἰἸηάεοά τοπγονεὰ (γυοσ. 5). Ὅδε 568, [ἴ 15 ἴσιο, 
[45 ηοῖ “45 [48 διρροβοί, σεςοάθα ἔαγ, 
16 δ 4}}, ἔγοπι [πε δηςίςηίὶ βοαδοασά ." δυῖ 
Ἐρδαβι5 δηὰ ἴῃς Τυγκιϑἢ ἴον δ Αγαβδίοιικ 
δανα [1Κκὸ 8] θη ἰηΐο ἄθοᾶγ. “ὙὍἢα σδιι96 οὗ 
ἴ)6 ἀδοδυ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἑουηά Ἰη ἴῃ6 πιδ]αγὶα ἔγοπη 
1Πε ἜΡΡΚΑ δα ὭΘΑΓ ἴΠῸ τῖνεσ Οαγϑίεσ,"--- ν οοῦ 5 
Ἐρῤῥεσμς, ῬΡ. 4514. 

«υγίίε; ὙΡεις ἐδίησ: σα δε] Οὐ {}]15 
ορδηΐηρ, σοϊηπιοη ἰο 41} ἴπῈ ΒΡ 511].8 (5668 
αὔονθ), οἕ 54]. ΥἹ}}. 11; ΕΖοκ, 11. 4, ἄς. 
Οτὶϑὶ 15 ἴηε βρθδκοῦ [γουρβουῖ. ὙὮδ σγτη- 
ὈοΪ5 οἵ «ἢ. 1. 13, τό, οχρίδἰπϑὰ ἴῃ οἢ. ἱ. 2ο, ἃγα 
τον σου ποα, 

ἐραΐ δοίάεί ἐδε σευεη “αγν,}] Ὅδα νετὺ--- 
οὗ. συν. 11, 25: (ἢ. 11]. 11--τ-8 ΠΟΤῈ ἔογοῖθ]ὸ 
1μδη ἴπ οἈ. ἱ. τό, δηά τες 8}}5 {πε Ῥγοπηῖβα ἴῃ 
]οβῆ χ. 28, ἈΠῸ [ἃ 15 βυρρεϑῦνε οὗ τὴθ 
ὙΓΑΓΏΪΏΡ5 Οὗ νεῦ. 5 δηά οἷ. 1]. 16. Εγνρῃ 
ϑαγαϊβ δηὰ 1, δοάϊςεα ἅσγε 8{1]} “;᾿π"' δὶ: σίσϑε 
ῥαπά,"--- αὐὰ ὩὨοΐ γεῖ ςΑϑῖ ἀνν Αγ. 

ΚΚΩ2 

φΨ 

οἰτΤινμες.-- 



διό 

2 1 Κπον [ΠΥ ψγογκβ, ἀπά τὴγ 
ἰδδόυγ, δηὰ (γ ρδίϊεηςθ, δηά ἢοιν 
ἴοι σδηϑὲ ποῖ δεᾶγ τῃεπὶ νυ] ἢ ἃγα 
εν] : ἂδπά τῆοιι ἢδαϑῖ ττιεὰ τῃεπὶ ψῃϊςἢ 
ΒΑΥ ΤΕΥ ἃΓθ Δροβίΐθβ, δληὰ γε ποῖ, 
δηά πδϑῖ ἔσυηά τῃδπὶ [ἸᾶΓ85 : 

ΚΕΝΒΙΜΑΤΙΟΝ, 1. [ν. 3-- 

4 Απά δαβῖ Ὀογηα, δηὰ ἢδβεῖ ρᾶ- 
τἴίεηςς, Δη4 ἴῸΓ ΠΥ ΠπΑπιε᾿β βϑαΐα ἢδϑῖ 
ἰλθουγεά, πὰ πδϑὲὶ ποῖ ἐδιπίθά. 

4 Νενεγῃεῖοθβ 1 πᾶνε τοπιευλαΐ 
ἀρδίηϑδ πες, δεσαυβδα ἴπου ΠΑβῖ ἰεῇ 
ἴηγ ἤτγϑβε ἰονε. 

Ἀ6 18. «υαἰζε! }}] ΑἹ δἀάϊιίοη ἴο «ἢ. ἱ. 11: 
Ης πὸονν ἂἄρροαῦθ εχογοίβϑιηῃρ Ηἰβ8 [1λινίης 
δοῖίοῃ δος ἴἢ6 ΟΠυγοῆο8,---ἰη ογάουγ, ροῦς 
αρ5, ἴαῖϊ ἴῃ6 ἰδτρ8 ΤΑΥ͂ Ὀυγη ριγε δηὰ 
ὈΠρδς. ὍΠο [δουξῆϊ τείευα ΠΠ εγα]γ ἴο 10,ον. 
Χχῖν, 2-4, δηὰ 5υτα ο ΓΔ} ἴο 1,ον. ΧΧΥΪ. 12. 

ἐπ ἐδ »ι!άεἱ 97] Α5. ἴῃ ςἢ. ἱ. 11 --- ἢ γίδί 
“ἰπ ἰδὲ γε 077) 411, Τοπάθυβ {πς ἱπάϊνἀιιαὶ 
Ομυγομεθ οὴα ὈΟΟΥ,---Παιθ, [6 Οἤυγοὴ 
{]ηϊνοσϑαὶ, οὗ νῃϊοῆ Ηδ ἰ5 {16 σοηίσο. 866 
οη ςἢ. ἱ. 20, ἰορεῖμον νὰ [6 ἀγρυτηεηϊ οὗ 
Κοῖδο ἰη ποίϑ Ε οὔ [Πδῖ νοῦϑα. 

Φ. 1 ἀποαυ ἐδγ «υογᾷ:,)]ὺ ΟΥ̓, τὰς ἤγβξ Ῥγαυεγ 
οὔ τῆς ἀἰδοῖρ]65, Αςἰϑ 1. 24 :-- -- «ὐογὰ: " ξεποῖ- 
ΑΙΪΥ, ξοοὰ ΟΥ̓ 6ν}}: 566 ῖϑο συ. 9, 13719; (ἢ. 
1.1.1, 8,15. 

Ιη {πΠῸ6 ρεγεοπαὶ δἀτοβϑ ἤόγε, δηᾶ ἴῃ βᾶςἢ 
Ἐρίβι]ς, ἴῃς σι] ἰ8 οὐβογνοά: “ηδπὶ ἐδοὶϊϊ 
ΔΏΡΟΙΙ Εςοϊοβίσαυς ρογβοηδπι,"--ϑθε οὐ οἷ. . 
20. 

απά ἐδν τοὶ] δῃηὰ Ῥαίί6ποο,) (5ε6 συν. 4... 
ΤῊ δςοῖνο δηὰ ραϑϑῖνο 81465 οἵ (ῃ6 (τι ϑίίδη 
πὸ σοπιδίπεά (νογάβ., Α]7),---φυδ! 65. 80 
προ ἢ} ἴῃ ἴῃς Ιάοϊαϊΐγουβ οἷ οὗ Πίδηδ: 
ςξ ςἢ. ἱ. ο; χὶν. 12. 

ἀπά τιδῦ ἐῤοι απο ποί δεαγ) 866 οἡ υδγ. 3. 

ΟΥΣΙ 9},] Τὸ νοσζγὰ υδοὰ Ποῖα, 
κακός, τοίοΓβ γδῖμοῦ ἴο [6 σϑέπες δηὰ ἐδαγας- 
ἐογ, ΜὮΠ6 πονηρός τεῖεῖβ ἴο ἴδ6 δε οΟΥὗΓἁ 
γπαπὶ εε!αξίοη ; πονηρός 18 ἴδι6 φογογεῖς ΔΡρΘαΓ - 
απος οὗ Μηδῖ 5 κακός, -Κ(( τοπίεσ, ογίεγό. 4. 
Ν. 1επἰ., 5.46 ς ; Ὑτεηςἢ, Δ. Τ΄ ὅγπο. Ὁ. 298); 
ίοσ Ὀοῖὰ ψογάβ ςξ, οςἢ. χΥυΐ, 2: 1 Οον. ν. 8. 

απάὦ ἀἰὰ ὶ ἘΣ] “Μακὸο ὀχροσγίπηθηί οὗ 85 
ἰῇ ΥΘΥ. 10:--ϑὸθ Δ ΟΟΥ. χὶϊ. ς. Τα αἱ 
εγεηΐ Ὑϑγῦ ἴπ 1 ἰοδῃ ἷν. 1, τλθδῇβ 20 2γοῦυε, 
ἴο ἀεφιῶγε ἃ ἀφῥη!ε ἐποαυίεάσε οὐ ΟἾγίδὲ 
ΡΓΟΡΟΒ65 ἴδ6 [ε8ϊῖ, Μεαῖϊ. νἱῖ. τό. 

ἐδεν»! τυδίε 9411 ἘΒΘΙΔ 501 γ7908 ἀῤοοίΐε:, ἀπά 
ἘΔΟΥ δτὸ ποῖ,)] (δες υν. 4). ΤΒ656 Ῥεγβοῃβ 
(5εε Αςἰβ χχ. 28-1ο; 2 ΟΟΥ̓. ΧΙ. 121-15} ΟΓΟ 
Τλοϑῖ ῬγορδὈΪΥ [πε ΝςοἸ αἰ ἴδη8 βροκθὴ οὗ ἴῃ 
ΥΟΓΣ. 6, Δῃς πιοτα ραγίίου αῦν ἀσβογθεά ἴῃ υν. 
14) 15; οἷ, (86 ἰδησυᾶρε οὗ νεῦτ. 2οθ. Ῥτο- 
ἴεββϑοῦ Ῥ] υπιρίγε (5ε6 Ὀοΐονν Οἱ νου. 4) πλδῖκο5 
“46 ἴα͵56 [θοῇ οΓ5 " 10 θ6 Ηγπιοπαυβ, ΑἸοχ- 
δηάοτ, δηὰ ῬῃιηΠεῖυϑ (1 ΤΊπι, ᾿. 2ο ; 2 Τίπι. 
ἰϊ. 17). ὙΠῖ5 Ὁ0|6 “ ἀρονέΐει,7 ἀὔσυθ8 δυβ5, 
15 ἃ Ῥγοοῦ τῃαὶ ἴπ6 Βοοῖκ νγᾶβ ποῖ ντιςεἢ δἱ 
ἴπε οπὰ οὗ {Π6 σεηςΌΓΥ, 48 ἴπ6 Βδίπεγϑ μεϊά; 
ἴον πε, πΠῸ ομς ννου]Ἱὰ ἴανὸ ἀδτοὰ ἴο υδυγρ 
[Π6 ὨΔΠ)6. 

απά ἀϊᾶπὶ Δπὰ {μθ1ὰ 74160:] ΤΏΔΕ δέΐθον 
ἔνε ἰ5 ἔουπά ΟὨΪΥ ἢεζγε, ἰῇ ςἢ. ΧΧΙ. δ, Δηά ἱπ 
Αςῖβ νἱ. 121. Το ἔλ1δο τϑδοθογβ, Ὠοΐα8 51, 
Ηἱ!ρροϊγίιι8 (Ασγαδὶς ἴἰοχὲ ; 58εὲ ΝοῖἜς Α οὐ 
εἰ. χίὶ. 3), σότο [ον βῃσΟ τ ϑ[δπ5. 5θηϊ ἴτοσι 
ΤἸογυπαίθπι, νυ νποπὶ 81. Ῥδὰὶ ἰθὺ μά (ὁ 
ςοπίεῃά, 

ΎΗΘ 1ΘΟΙΥ ἤγδί κίατίεδ ΕΥ̓ ϑοθν ρ εῦ 
[25 πονν Ὀδοοπια 8 σοιητλοηρίδος νι Οεῖ- 
τλῆ οτἰς5,---6. ς. νοΙκπιαγ (Ζωγρ Οεπὸ. 
ΕἸη]εϊς. 8. 25 4.), δῃηὰ Κεῖπι (ἐμ τοῦ 
Νακαγα, ἱ. 58. τ60), ἀπά ἴδε ϑαχῃς σεβυϊὶ 15 
τορεδλίεὰ ὉΥ Ἀεπδὴ (2 “πίεεῤγιέ, ρρ. 161- 
476; ϑαὶπέ Ῥαμί, Ῥρ. 303, 367)---ΟΖ. {πὶ 
[6 Αροβίία Ραμ] δηά [εἰ5 ζοδοῃίηρ, 88 δεῖ 
ἴ[Πῖ οὗ “Οφηι]6 ΟΠ γι ΒΔ Υ,᾿" 15 ΒοΓο, 
τπτουρπουῖ ἴπ6 ΑΡοσΔΙΥ͂Ρβο, δϑϑαιϊοὰ δὺ δὶ, 
οἤῃ, ἴῃς δοθοῦν οὗὨ “ [ἐν ]ϑἢ} ΟΠ γι 5(ἰΔΠ|{Ὁ." 
ἰνοίίαν ψτίϊοβ : “ Ὠιγεσῖ νογινογίσῃ νπὶ 
ΔῸ]8 ογϑίθηβ ἴῃ ἄθη Βυιθίθη δὴ αἷε 7 6 ε- 

ταοϊπάδη, ςδρ. 1.-ἰϊ.,"--8. 281]. Νεδπαεγ 057 
σΘΠβιΓο5 [Π|58 ΤΠΘΟΤΥ͂ 45 θεῖ υἵζεγ!υ ἀεσαϊυίε 
οὗ ρτοοῦ:---ϑεὲ ἷ5 στο. ἀεγ Ῥῆαπς., Βομηΐβ 
{γδηβὶ., νο]. ἴϊ. Ρ. τότ; δηά, θεῖον, ποῖε ἡ. 
οἡ εἢ. ἢ. τς. ὙΠΟ ποίΐοη, ἱηάεοά, τμδὲ ἴδε 
δυΐδου οὗ ἴ6 ΑΡροοδίῦρβο, νυτιτηρ ἴο “ἐκ 
εἐϑωγορ 47 Ερδεεια, ςουἹὰ ΔΡΡΙΥ ἴῃς ἰδηγυλξὲ 
οὗ τῃ 5 νϑῦβο ἴο δῖ. Ρδυὶ, τῆς ἐ ἀοσεῖ οὗ τἱ 
σδυγςοῖι, ςαττίο8 νἹ 1ἴ 115 οὐ τεοίυϊδίοη. 

8. δὰ ἰδοῦ δεῖ ρδίϊΐϑποο διὰ ἀϊΐὰδὶ 
ΘΔΣΙ ΖὉῸΣ ΙΩΥ πδιδθ᾽5 δδΐο, διὰ Ἀδεῖ τοὶ 
βτονη ψ98417.] ὙΤΒῈ ἴεχε ψ ϊοῦ (ἢς ΑΥ̓͂. 
ΤΕΡγοϑθηΐ5 18 ΥΈΓΥ οοττυρί,--ϑοε υν. ἢ. ΤῊ 
ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ἀυς ἴο ἴῃ ΡΕΓΡΙΕΧΙΥ͂ οὗ ἴΒς 5.τῖθε5 αἵ 
[δε ΔΒΊΏΠΥ οὗ ἴπς νεγῦ, βόγε σγεηάεγεὰ “ἴὸ 
ὅτονν ΨΘΔΓΥ " (κοπιάω), τνῖζ8 [πὸ πουῃ τέ 
ἀεγοὰ “τοὐ]" (κόπος), ἴῃ νδσ. 2; ςἢ 10δὴ 
ἷν. 6. Α5 ἴδε νοι “ἴο Ὀεᾶγ " (βαστάζωλ), 1ῷ 
159 χυγαῖδνε δεῆϑε (οἷ [οβη χνυῖ. 12), 13 Γέ- 
Ρεδϊοα ἴῃ {5 ψεῦϑα ἴῃ6 τησοδηίηρ ἰ5 α Τβεῖε 
ἅΓ6 {πἰρ8 Ὡς ποὺ εαρ2 ποῖ ὈΕΑΓ [25 [ἢ 
γ6Γ. 2], δηά (πίηρ8 νυ δίοι ἴδοι εαπη ὈΕΑ 
845 ἈΕΓῈ] (Ττεηςῖ, Ρ. 76). “ὝΠου [οἰ εδῖ, 
υἱ ἀοϑβὲ ηοἵ ἔδεὶ ἴἢε [ο0}}᾽ (ὟΝ οτάς5.). ἔογ ἴδε 

0.56 οὗ ἴῃ νοΓὉ ἴῃ [18 ΠΤ γαὶ βθΏβε “ ἴο ΟΔΠΥ, 
860 (ἢ. χυΐϊ. 7; δηά ςἔ, [ρμὐκὸ χ, 4; 768 ΧΙ! ὁ. 

4. ΒΌΓΙ Βανο [{λ 16] δξαὶπδι 896, ΟΥ 
[.ς δἰ μι ]γ ἕοστῃ, Μαῖϊ. ν. 23. 

ἐλαδὲ ἔδοὺ ἀΐϊάδε Ἰϑανοὸ 12) ,γ"} ἰσϑὰ] 
Ηετο (86εε α]5ο0 νϑγ. 2οὺ) [ἢ ΑἹ Υ͂. ᾿πϑογῖϑ “σονμν 
φυδαΐ," δηὰ ἴῃ τηῖἰραῖοα [ἢ σεηβυγε ; ἴ{5, 
μονγενεσ, {πε Οτεοῖς ἄοε5 ποῖ δυϊβογίζε, 5 1ξ 
ἀοεβ ἴῃ τεσ. 14. ΤῊ ψογάβ “ ζόγ Αγ" ἰσνὲ 



γ. 5-.] 

ς Ἐοεπηοπιθεῦ τῇεγείοτσε ἕτοπὶ 
ἤεηος ἴδοι τὶ ἔλθη, ἂδπὰ τὸ- 
ρεηῖ, ἀπά ἀο τῆς ἢγβθ ψόῦκβ; οὗ 
εἶδα 1 νν}}}} σοπῖε υηΐο τῇδε αυϊοκίγ, 

ῬΙΔΙΪΥ ΠΟΏΥΘΥ͂ ἴ[Π6 5Δτὴθ τροδηΐϊηρ 45 “ 7ῤὲ ΠΡ: 
ςυογά! "ἸΠ ὙὉΓ. ς. ΤΠ1Β ἔδοϊ 56ῖ5 δϑάς {πὸ 
ἱπϊογργεϊδίίοη οὗ Ηεηρβῖ,, ΕΡγαγά, Βιϑρίῃρ, 
ϑΉ ἢ νου ἃ ΔΡΡΙΥ ἴῃ ννογάβ "227 γε ἰουε" 
ἠοῖ ἴο ἴῆ6 Ἰονθ ᾿ν Ομγίϑῖ, δθυξ ἴο 186 ὀχοῦςοῖβθο 
οἵ Ὀτοι ΠΟΥ ἴον. 81, Ῥδυὶ, [ἴ 15 βδ! ἃ, ηοϊδά 
[86 8λπὶ6 ἰδ ἰηρ δί Ερῆεϑυβ (Ερἢ. ἵν. 2: 
γ. 2); δηὰ {πε Γ2]ΠἸἰππρ ἀυναῦ νυ] ἢ 15 ςεηϑυγεὰ 
δεγο, ΠΊΑΥ μᾶνθ Ἀγίβθη ἔγοπι ἴῃ Ζο δὶ οὗ ἀϊεγεηξ 
τε εγ5 οὗ [πα σῃυγοῦ ἀρδίηδί ἴπ6 ἴεδοθο 8 
οὗ αἰτοῦ, ουΐ οὗ ννῃς ἢ στον πιυΐυδ] σοἸἀη6 885 
ἃηα πηιϊδίγυσί. ὙΠ15 τεβιγιςιίοη, μοννονεσ, 15 
ἢοΐ δυϊμογιζεα ΟΥ̓ ἴΒ6 σοπίοχί. 
ΤῊΣ ΟΒυτοῦ ἰ5 Ποζγο, ἔοσ [6 ἤγϑι τἰπιὸ ἴῃ 

[5 Βοοῖκ, δα ἀγοβϑθὰ ἃ8 4 Βτίάε,--56ὸ6ὲ |6γ. 
Ἷ,. 2: οἔἱ «ἢ. χῖχ. 7. [ἢ σοὺ. 19, Τ Πγδέγα 
ἰ5 ζοπηπιοπἀθά ον [μαξ ἴπ νη ἢ ΕΡΟβὰ 15 
ἤδγε Ῥγοπουποθά νυ δηϊηρ. ΝΕΙΠοΓ ἴῃ 51. 
Ῥαυ]᾿5 Ερίϑεϊς ἴο {Π1|5 Ὁ πιυγοῖ, ποῦ ἴῃ ἢ 15 ρατί- 
ἵηρ εδατρε, Αςῖβ χχ. 17, ἄζς., 5 ἴΒ6ΤῈ ΔΠΥ͂ 5' πη 
ἴῃδι 15 Ιονὸ ἔογ (ῃσγιϑι μδά, 45 γοῖ, στονσῃ ςο]ά, 
-ἀπδουρῇ ἢ6 γάγη5 {Π 6 Πὶ οἱ ἀδήρετβ ἢ] ἢ 
ΜΈΓΕ ἴο ΘΠΙΕΥ ἰη" ΔΡῸΥ 8 “ ἀοραηρ," 
Αοΐϑβ χχ. 29,30. Α ΡΕΒΕΥΔΌΟΩ δὲ ἰοαϑὶ στηιϊιϑί 
λνε ραϑϑθά ἀνναῦ, δηὰ τη {ΠΙΓΙΥ γεᾶτβ ἔγοπὶ 
Νεῖο ἴο Ὠϑ οττίδη πιυδὲ πᾶνὸ εἰαρϑοά, ἐσὲ (ἢ 6 
σὔδηρε ἤοε ποίορά οουἹἱά σοπῖθ ἴο Ὀᾶ58. 
ὟγΥε πιαῦ οὔϑετνε ἴῃς δηδίοροιιβ Ἴσβδηρε ἰῃ 
ἴῃ ςοπάϊτοη οὗὨ 5γλο], ἴῃ [6 ργοῃθσαίίοῃ ἀβῖοσ 
]οβμυ :--τθοα [οϑῆ. χχῖν, 31; [πάρεϑ 11. 10, 
1 (Ττοηςῆ, Ρ. 78). Ηξεηςς {πὲ δεδγης 
Οὗ [815 τοῦβο οἡ ἴμε ἀδίο οὗ [ῃἢε Αροσδῖΐγρϑο :--- 
866 4150 σοάεῖ, 45 φυοϊεά [ηἰγοά. ὃ 4. ὃ. 

Ῥχοΐδβϑθου Ρ]υπιρίγα, ννῆο ῥ᾽αςαβ (( ε. ἢ. 3) 
(δες ἀλΐε ““ΘΒΟΓΕΥ δῆεσ 186 ἀθαῖῃ οὗ Νόεγο 
(9ΑΥ εἶγε. Α.Ὁ. 68 οἵ 69), ἀϊδρυῖο8 (1. ὦ, Ρ. 68) 
(}15 τοραδδοηίης. ὉΤδὲ Οδυγοῖ οὗ ΕΡ όσυβ, μ6 
{ΠΠηΚ5, πδὰ 115 βῃοσίσοηηηρβδ ἰῃ 81. Ρδι}5 
ὕπιε ; “(6 2156 δροβῖϊθβ (2 ον. χὶί. 1.3), 
ἦ 80 [ο] ]οννοὰ μῖπὶ νυ σολ561685 ΒΟ. ΠΥ 
ἴη Οαϊατία, (ογπίμ, ῬΉΠΡΡΙ, δπὰ Οοἱοβϑς, 
ἍΤ ῥαγάΐγ Πάεὶν ἴο ἴεαναὸ Ερἤδβιιβ υη- 
τους ρα " (( ε) Ρ. 64) ΤΉ Ϊ5, ονγενοῦ, 15 ποτα 
οΟη͵θοίυΓο. 

δ. 4ο δὲ 37: «υογῶς ;] “48 ἴῃ ἴδε {{π|6 οὗὨ 
[ῦγ ἢγβί ἰους᾽ (νεγ. 4). 

ΟΓ εἰ, 1 οοταϑ “πο Ἐ..906,] Οἡ ἴΠ6 Οτ 55! οῇ 
οὔ ἴῆε ψοτὰ “φιωεξν," 5.6. συ. ἐΪ.; δηὰ σἔ, 
ΤΕΥ, 16 ; ςἢ. 11}. 11. 

απά [ὁ[[} “11 τᾶονο 227 εαπάϊφη ες ομδ 97 δὲ 
2,ἰαεε,1 ΟΕ, οἰ, νἱ. 14. Ῥογδαρβ, ἴΠ6 τπλείδρῃοῦ 
ΜᾺ5 5ιισμεβίοα ὈΥ̓ ἴῃ τοιουδὶ ἔγοπι ἴἢ6 
Τεπιρίς οὗ ἴμς ϑονεη-δγαηοπμοά (δηά]θϑβιιςκ, 
ὙΠ ]οἢ σταορά τῃ6 ἰπυτρῃ οὗ ἴδε ἘἈοπΊδη 
ΠΟΠαΌΕΤΟΥ, δηά ἰ5 5{}}} υἱβ:0]6 45 γερτγεβεηϊεὰ 
ὁ ἴ86 Ατοῦ οὗ ΤΙ υ5 δα Ἀοπιθ. Τα 88πι6 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 1]. 

ἀπ νν}}} τεῆονς ΠΥ σδπαϊεβεοκ 
οὐυῖ οὗ δ᾽]8 ρίαςε, εἼχοερὲ ἴῃου γα- 
Ρεπί. 

6 Βιυὲ τΠηἰ8 (δου ἢαβῖ, τῆλε {μοι 

ἰγδηβίεσ οὗ ἃ σπιγο ἢ 5 ΡΠ] ρ 68 18 Οχρτοβοοα 
υηάογ οΟἴδοΥ ἱπλαροδ, 6. α. Μαεαῖῖ. χχὶ. 41; Κι. 
ΧΙ. 17;-- ἢ τσ ΙΔ Πογεῖη ἀἰδογίηρ ἔγοπι 
7υἀδίδηι, ἴῃ τπαῖ 1015 ἰγδηϑίοσ σὴ ἴδκα ρῥἷδος 
ΟΠ ἴῃ ἴπΠῸ ς886 οὗ ἃ ραγίίουαγ Οδηά οϑιςκ. 
(48, ἴογ ᾿Ἰηϑίδηςς, ἰῃ ἴ86 σα86 οὗ ΕΡἤ6531:15 [156] ἢ, 
οἵ οὗ ἴδε συσοὴ οὗ Νογίῃ Αἰτὶςα--- οὔσας ἴῃς 
σἤυτοῖ οὗ Αὐριυϑιη6), δά ηοΐζ οὗ ἴῃς Οδυγοῖ 
(δίδοϊὶς : δε. Μαεαῖί. χυϊ. 18 : ΧΧΥΠΙ!. 20. 

6. μέ {δὶς ἐδομ δα.1,) Ὅς Ἰνοτά, ἴῃ Η! 5 
Ὠῖνῖπα σοπιραβϑίοη, ἅβδ!ὴ (566 νΕΓ. 2) ὈΓΠ55 
δογνναγὰ βδοπὶὸ σοοά [δηρ ννδιςἢ ἢς Βαά ἑουηὰ 
ἴη ΕΡρδοβυβ. 

ἐδαΐξ ἔδοι ῥαϊεσ! τὰ ΜΟΥ 18] Οἵ, 2[οὁἤῃ το: 
4Ττις Ομ ϑιίδῃ σμαΓΥ Ἢ ἀπιᾶῖ οσγδηΐοβ, οὐ 
εἴτογεβ.᾽"" (νοτγάϑ.). 

9 δὲ Νιοοϊαἰἑαη:,) Α8. ποίεά ἴῃ ἴΠῸὸ στὸ - 
ΤΉΔΓ 5 ἰηϊγοάιιςΟΥΥ ἴο [18 οπαρίοσ, ἴῃ6 
ϑενθῆ Ερίϑ[] 658 ὑσγοβϑθηΐ ἃ αἰ ΠΟΏΥ Ὠἰϑίοσι δὶ 
ΟΠΔΓΔΟΙΟΓ :---τϑθθ, 6. Κ. ΥΟΥ. 1. 45 νι 
(ὴ)6 Ὡδῖηθβ ἵουπὰ οἰϑονπογα ἰῃ {Π|85 ΒΟΟΚ,--- 
Ἐργρῖ, Βαδγυϊοη, ϑοάοπι,--- 50 ἤοσα 4150 Βαϊδδπι, 
Βαϊαῖκ, [6Ζεθο], ἀγὲ ᾿ἰϑζοκὶ 8] ἢδπιθ8, ΑἸ που “ἢ 
{ΠΕΥ͂ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΔΡΡΙΙΘα πλγϑ: 1 8}}7. [ἢ τορὶν, [Πθη, 
ἴο ἴῆε αιοδῦοη, ΝνηοΟ ψόγε [86 ΝΙςοΪΙ- 
1ΔΠ5} ΔπδΙΟΩΥ ἰἴ861 ϑιιρροϑῖβ ἴΠ6 δῆϑυγοῦ :-- 
.Αἢ δοεῖυαδὶ βοςῖ πεσε ἀεηοιποεὰ ὉΥ 81. ]ομη.; 
ΝΟΓ ἰ5 δἰϑσϊογίοδὶ ὑσοοῦ νγαπίίηρ. Τογίυ απ, 
Ισοπξυβ, Ηἱρροϊψίυβ, ἕο] ονγεὰ ΕΥ̓͂ [Ἔγοπης, 
Αὐυριυϑίϊης, ἀπά οἴπετβ, ΟΧΡΥΟΘΘΙΥ ϑἰδῖε ἴπδῖ ἃ 
Ἰἰεοπτίουθ 5οςῖ οὗ δηιποζηϊδῃ Οσποβίϊοβ ἀϊὰ 
οχίϑῖ, νβοϑο ἔουηάογ νγᾶ5 [6 [λεᾶςοη ΝΙΊςΟἾΪ 49, 
Αοῖϑ νἱ. ς :---866 81. [οη᾿8 οὐσῃ δἰ υβίοη ἴο ἴῃ ε 
Οποβῖϊοβ ἰῇ νεῖ. 24. ΟἸειηθηβ ΑἹ, ΤΔΟΓΟΪΥ͂ 58 Υ5 
(δὲ {πἰ5 56ςξ πλϑαρΡ] 6 [ἢ ννοτάς οὗ ΝΙςο- 
1.5---“ Οπα πιιιδῖ πιϑιιϑε ἴῃς ἤεϑῃ ἢ (ϑέγορε. 11, 
Ῥ. 162); δηὰ Ποτοΐδειυ οὗ Τγτα 5ἴδίθϑ {Παΐ 
ΝΙΊςοΟἾ45, “ομο οὗ ἴπε ϑευθη," Ὀοσασπιθ ὈΙβῆορ 
σὲ ϑαπιαγία, δηὰ δροἌίαιζεά οση ἴῃς (δἰ 
δίοης σῇ ϑίπιοη Μαριβ (566 (ἢς Π]υ5ἴτα- 
[ἰοη8 οὗ τπ6 Ῥδβοδδὶ (Ἡγοπίοΐθ, καρ. Οὐογρ. 
δεσρι!. Ημΐ. Βγξαπί., νοὶ. χν. Ρ. 122, δα, 
Νουα σ). Εὐκεδίυ8 (Η. ΕΞ. 111. 29) ἜΧΡΓΘΘΘΙν 
16}}5 8 ται ἴμὸ ΝΙςΓοΙαιίδη5 νοῦ ἃ ϑδεςῖ 
ψο οἰαἰπιοὰ ἴΠ6 ᾿ϑεδοοὴ ΝΊςοΪΔ5 85 ἴΠΕῚΓ 
ἔουηάογ ; τπδῖ {ΠΕ ψεγα Τσοηδιγοά ὈΥ 51. 
]ομη ἰπ {δε Ἀενεϊδίίοη ; πὰ ἴμαῖ [Π6 5εςῖ 
ἀἰΞαρρεαγοὰ ἰῇ ἃ ὙεῦῪ 5ῃοτῖ {ἰπ|6. Ἐνγα ἴοο 
(Οεερ. 4:4 Κ΄. 1ὲγ., νἱϊ. 5. 175} δάμη (6 
Ῥοβϑῖθ]ς ὀχ βίθηος οὗ [15 Οποβῖς 5εςΐ, οσθη 
οἴοσο ἴδε ἀοβισγυςζίοη οὗ εγυβαίοει. Ὑΐ5 

Δοσοσάϊηρὶγ, ψοι]Ἱὰ δὲ ἴη6 Θατ]θϑῖ ᾿Ἰηβίδηςα 
πον Ογιϑ ΠΥ οὗ ἃ βοοῖ παπιοὰ ἁευ ἰἴ5 
ἔουηάοτ. Εννα]ὰ (Λ ἐ., 5. 172) 4150 αιιοῖθβ ἃ 
ξΓ ΠΟΥ οἰδίοτηθηϊς οὗ δῖ. Η:ρροϊγίυβ, τΠδῖ 
ΝΙςοΙας νναβ ἴπ6 ἔουοσΌ ΠΟΥ οἱ ΗγΥπιθηκι 
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ἈΕΒΝΒΙΑΤΊΙΟΝ. 1. 

μαῖεβε τῆς ἀεεάβ οὗ τε Νιςοϊαίίδης8, 
ψνῃΙ ἢ 1 αἷβο Παῖε. 

)η Ηε τῇδῖ παῖ δῃ δἂγ, ἰεΐ Πὶπὶ 
ἤεαγ Ψψῃδῖ τπ6 ϑρίτις βαῖτῆ ὑπο τῆς 

δηὰ Ρ]]εῖυ5 (2 ΤΊπι. ἢ. 17),---αὐ. Τ. [μἀραγάεο, 
“Ἅπαϊκξεία ὅ8γγ. ἢ. 87, ἄς. ΑΒ βίαϊεά δδουϑ, 
[ἢς Βιδϊοτίοδὶ ὀχίϑθηςς οὗ [ἢ 5 βϑοςΐ 18 ποῖ ορ- 
Ροϑβϑά ἴο ἴῃς χγϑςδὶ ἱπεγργοίδιοη οἵ νυ Ὡῖς ἢ 
ῖΠ6 ΚΟΥ͂ 15 βίνθη ἰῇ ὙδΓ. 14, ΏΟΓΟ “1δε ἰεαε- 
ἐπρ 9 Βαίααν»:" Ῥοϊπίβ ἴο “2δὲ ἰεαεῤίαρ 97 1δὲ 
Νιεοίαιαη," (γ6Γ. 15). ὙΤῆδ πᾶπὶὸ Βαϊδδπι, 
ΤηοΥΘονοσ,-- -ῃϊοῆ, ἴῃ Ηθῦτον, ἀθηοῖοβ “ ἢδ 
Ψ}Ὸ νδπαυ  ϑῆ68, ΟΥ̓ἀδδίγογβα ἴῃ6 ρεορὶς,"-- 
νου] {05 ὃς [Π6 Ἔαυϊνα]εηΐ οὗ ΝΊςοΪΔ5, 85 ἃ 
Οτοοκ σοπιρουηά, αἴτεγ δῖ. [Ομ 5 ΣΔΠΠΘΥ :--- 
ας. 5. Δροϊγοη Ξ Αθαάάοῃ, 566 οἡ οἷ. ἰχ. 11. 
Βαΐϊδατη, ψνο τεϑιϑῖθὰ Νίοβθϑ, ἰ5 ἴῃς ννὲ]]- 
κηονῃ ΟἹά Τοβίαπιεης ἴγρε οὗ Αποςγίϑί. 
Τῆυ5 ἴπς Ταγρυπὶ οὗ ]οηδίμδδη, οἡ [54]. χί. 4, 
οχρ δίη8 παῖ “ Μεββιδῇῃ ν71}} 514 Υ “4Ἵγ»ηιλέἝως, ἴῃς 
νν]ο κε οηο ; ψθογὸ Αὐτηῆϊι5 (ΞΞ Ἐχεριοίδον) 
186 ἤπα1ὶ Απεοισιϑὲ Ξ ΝΜ εοία., οσ Βαίασρι 
(ηοῖς Β δἱ {πε εηά οἵ [8158 σπαρίθσ). 81. ]οῇῃ 
ὨΙΠΊ56 1 (1 [Ϊοδῃ 11. 18) 16115 5: ““ Ενεδπ ΠΟΥ 
ἤδνα ἴΠΟΓΟ δγίβθῃ ἸΏΔΩΥ Δη ς γιϑίβ. Α5 ἃ 
τηδλῖζοσ οὗ δεῖ, ἴδε τεπιρίογα οὗ ἴδ6 ΟΒΓΟὮ 
ἴῃ ἴῃς Αροβίο!ς ἂρ ψεσα ἴποϑε ψῆο, {ἰκθὸ 
Βαΐϊδαταῃ (Ν πιῦ. Χχχὶ. 16), ἱπσοάιςρα [Π6 ἔτεο- 
ἄοπι οὔ ([Π6 ἤ65}},---Αἰοἴϑ χν. 2ο; 2 Ῥεῖ. 1]. 15} 
]υάς Ἢ δηά ἴδι15, ᾿γτοϑρες νεἷγ οὗ ἴδε εἴγ- 
ΤΊΟΪΟΡΥ οὗ ἴΠ6 πδπιο5, ἴ[π6 ᾿ἰσεητου5. ΝΊςοἶ δὶ - 
1205 ΤΊΔΥ ΜΝ Ὲ}} 6 βροόοκθῆ οὗ υπάθγ [Π6 ἴγρε οὗ 
Βαϊδδπὶ, νοῦ. 1:4. ΖΕ], ἐπ ἰοο., ἄθῃπὶθβ (ἢ 6 
οχίϑίοηςς οὗ ἃ “σεἶ οὗ ΝΙςοϊδιἴδηβ.: δῖ Πα Γὸ- 
ξαγὰβ πὸ ἰἀδηςδβοδίίοη οὗ {π6 ρουϑοηβ ἤδγα 
ςοηβιγοὰ ἢ [6 ἔοϊϊοννοῦα οὗ Βα]δδπὶ, ἃ5 
᾿ογίδιι,----“ ΝΙΚοϊδιΐθη -- Βι]οαπιίθη. Ατο» 
σῆορ Ὑτοησῖ (Ρ. 87), Ροϊηΐβ οιἷἍξ᾽ι {παῖ ἰδ 
{{π|5 νοῦβα ὸ ἢδνα ποῖ ἃ τπῇοσγε τερείτοη οὗ 
{Π6 ῥγαῖβδα ὑοϑίοννοα ἰὴ στοῦ. 2, δῖοι ποι ]ὰ 
ἰδ 186 “οΟΥΣῚ θη) οὗ [Πα νϑῦβο 
ἢ τΠ6 ΝΙςοΪΔΙἴδη5 ἤσσο,---οις πιορηξίοη οὗ 
ἃ ἔΙΓΓΠΟΥ τηογιῖ ννὩΟ ἴῃς [1 ογὰ δοκπον-» 
Ἰοάροβ ἰὴ Η]9 Οδυγοῖ δῖ ΕΡΠδϑι5. 

Ἀδηδη (566 οὐ τεῦ. 2) Ἐν ποῖο5 οἡ [6 
ΝΊςοἸαἰ[Δη8 :--“ [,68 Ῥαγ[151Π8 ἀς βδαϊηξ Ρδυ] " 
( δ, Ρ. 363). 

7. Ηε Ἰδαὶ δαὶδ απ σαν, ΟΕ οἰ. χί ἢ, 9 :-- 
[86 νοηϊοα ἰηνϊζδζίοη, ποῖ ἑοιιηὰ ἴῃ 51. [Θ ἢ Β 
Οοβροϊ, ἴο βοϊεσλη αἰϊεπίοη; ςἶ. Μαῖί. χὶ. ὡς; 
Μαχῖκ ἵν. ο; [υκὸ νὴ]. 8; ὅζς, 

«υδαὶ ἐδὲ δρίγὶῥ “αἰ18] Ατοδθίβδορ Ττεηςῇ 
ῃοῖθ8 (Ρ. 168): “11 15 ἴῃ6 1 οτὰ ΠΙΒΛ56 1} νν ΒῸ 
5Ρ6 8 Κ8 Τπγουρβοιῖ ... Τὶ ἴδε Μαβίεσ 18 
Βρολκης δηὰ ηοΐ ἴῃθ βοσυδηξ 18 ΓΟΙΆΔΓΚΑΌΙΥ 
αἰϊοςιοὰ ἴῃ {πῸ ἴαςϊ οὗ [ἢς Ὠυτηθσγοιβ ροϊπίβ οὗ 
ςοπίδςϊ Ὀθεΐννοεη [Π686 ϑευεη ΚΡ 531165 δης [86 
ννογας οὗ (ἢ γὶϑδί 45 σοοογάρα ἴῃ ἴΠ6 Οὐοβρεΐβ, 
ἴπ τῆς ἴῃγες βυπορίὶς Οοβρεΐὶβ ἀδονο ἃ]] :"᾿ ---86ὸ6 
οἷν οἷ. 11}. 3, 5. Το Ἀπδνεϊδίίοη [8 ρτοςθοά- 

ζν. 1. 

σἤυγο ἢ α65; Τὸ ἢἰπι τπδὶ ονεγοοπηειῃ 
ὙΜ111 ρῖνε το εἂΐ οὗ 1ῃς ἴτες οἔ Πα, 
ὙΠ ΙΓ ἢ 18 ἰπ τῆς πιϊάσς οὗἁὨ (ἢ ραγδάϊες 
οἔ (ὐοά. 

ἴω ἔγοπὶ Οἢγιϑῖ (οἶς. 1. 1), ἴπ6 δρι τς ΑΝ ΠΟ ἴῃ» 
βριγεά δ.[. [οδη (εἶ. ᾿. 4) συϊάεβ ἴΒε νογάϑ 
ἴῃ ψνἢϊς ἢ 1 15 σςοηνογεά ----οῇ. ςἢ. ἱ. 10. 

μπ|οὸ ἐδε ἐφδωγεῤε.ἢ ὍΤῊΔ ρ]υγαὶ, δἰ δουφὰ 
δυῖ οπο σπυγοῇ 185 δά ἀγοββοα, ἱπάισαῖοβ [86 
υπίνογϑδαὶ σπαγασῖοσ οὗ ἴπ6 ϑενεη ΕΡίβί!ε5 Ἰὴ 
ας οὗ ν ϊςῖ {Π15 ἔογπτια οσουγϑ,--- 566 ὁ 
σἢ 1. τα. Ηστγα αἷσο Ὁ σίϑὲ ἀδοΐδγος: “ ἊὟ μα 
Ι 540 υπΐο γοὺ 1 54Υ υὑπίο 8]1," Μαγκ χΧἱ. 17; 
ςἔ νοῦ. 22. ΨΝ δῖ ἔο!οννβ 15. ριυιΐ δρβοϊυἰεὶγ. 
ὙΠ15 ἄρρθᾶσβ ἔτοπὶ ἴῃς ἰδϑῖ ἔουγ ΕΡ 5:16 8, ἴὴ 
Θἂςἢ οὔ νος ἢ [86 “ Ργογηῖδο ᾽ σοπηδϑ δοίογε (}}5 
ἔογταἶα : ἤοῆρδ ἃ Ὁ}} βῖορ '5 γεαυϊγοὰ αἵ {δὲ 
ννογὰ “ Οδυγοῇο5," δηὰ 50 ἰῇ σύ. 11, 17. 

10 δὶ» ἐδαΐ ουεγεο»ε}, ὙὍὙΠα τογῦ 15 υϑοὰ 
ἀΟϑο ἴθ ν ἴῃ. [ἢ ]5 ἔοστπαἷα νυ ἢ] οι 15 Ποπιπιοη ἴῸ 
41} [8686 ἘΡ 51165 ; οἰϑαινῆοσο 1 ἰ αρϑοϊἴε οοἱν 
ἴῃ εἢ. χχὶ. 7 (εξ οἰ. χν. 2); δηά, ἴῃ ἴῃς οδϑὲ 
οὗ Ομ γίϑὶ Ηἰπιϑοὶῇ, ἴθ οἢ. 11]. 2; συ. ς ; ΥἱἹ. 2. 
Οἡ ἴδε οἵποσῦ παπάὰ, νυ [6 οἱ ἰ5 
Ῥγοςθθάϊηρ (με οδ᾽οςξ οὗ ἴῃ νϑγρ 5. ἐσ- 
Ργοϑϑθὰ :--- οὶ α. οἰ. χὶ. 7; χῆ. αὐ; Χὶϊ. 7; ΧΙ, 
14) 8η4 50 ἴῃ Ϊοδη χνὶ. 31; 1 [ὁδὶ ἰ1. 13,14} 
ἷν. 41 ν. 4, 5. ΤὨῖ8 ἴδςϊ ϑεῖβ δος [ῆς οὗν 
Ἰεοϊίΐοη οἵ [,ἴσκε (8. 677; 5ε6 [ηἰτοὰ, 

1), ἴδε νικᾶν ἰ5 υδοὰ αἰ οΓΘΠΕΥ ἰη ἴδε 
ἀρβαηηοιι ὙτΙΠρ5, δηὰ ἴῃ τπῸ ΑΡροΟΔΙΥΡ86. 

Ηἶβ οτὰ 5 σπαγαοίετϑτὶς οὗ 81. [ομπ. [ἴ 
ΟὐσιΓ5 ὁπ ἰῃ 186 Οοϑρεὶ, σἱκ Ὀπιὲβ ἰῃ ἴδε 
ἢγϑῖ δρί βίο, γέχέεε τἰπλὸ5 ἴῃ (6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΘΕ ; 
πὰ εἰβϑεννῇοσε ΟἹΪΥ ἴῃ 1ὺκὸ χὶ. 22; Ἀσπι. 
᾿ϊ. 4; ΧΙ, 21. 

(9 δὲπι «υἱϊ 1 κε] Τῇ ρτγοπουῇ 
'θ τοροδίεα ἔοσ Ἔπιρμδβίϑ ;----866 νοσ. 17, δηὰ οἱ 
οἰ. χχ. 8; [οδη χυὶ. τι. ΟἸ σῖσι ἰγουξῖν- 
οὐξ ἴ68ὲ ΕρΙϑῖ]ε5β (εὖ «οἢ. χχὶ. 6) 8. 
δυπιε8 ἴογ Ηἰπιβεὶξ, που αυλ!!βολίοῦ, 
ἴΠ6 ἀἰϊδιυθυκίοη οὗ τεννασ ἀ8 (Η ἐν. χὶ, 6) ἴῃ 
ἴδε Κίηγάοτῃ οὗὨ είοσγ. ΕἸβονποτζε, 8ι, Ρδυὶ 
στε, 186 κἱἢ 9" Οοά ἰ5 εἴεγηαὶ [ἰδ 
(Ά οπι. νἱ. 23); Βεῖε ἃ ἰ5 [6 γᾶ οἵ μηδ 
(Ὑ τεποῖ, Ρ. 91). 

το αὶ 97 δὲ ἵγεε 97 5,7) 1.4. ἴο “ἤθε βγ 
ἐυεν," 566 Οδηῃ. ᾿ϊ. 9; 11]. 22 :-τοῦ ὙΏΕΥ ἰπδὲ ἀο 
τηϊηγβ ἴ8δὶ ρθαβϑε ᾿ΐπὶ 3841} γεςεῖνε ἴῃς ἐπιιῖ 
οἔ (ἢ6 ἴγεα οὗ ἱπιπιοσίδ γ᾿ (Εςεϊυ5. χίχ, 19} 
Αἴ {85 βἴαρε, ἴῃς ργοπιῖβε ρᾶυϑε8 ἂὲ ἴδε 
ρἰεάξε οὗ ψπιοσυῖδ γ,---8εεὲ οἡ τεῦ. 1. 
Νοῖθ ἴοο 6 τοίογοηςς πόσο, ἴῃ “2δε ἵγές οὗ 
ἐγ," ἴο τε Νεὶν [εγυβαίεσα, οἰ. χχὶϊ. 2. 

«υδίερ ἐς ἐπ ἴδο Ῥατδᾶάϊΐδβο ο"᾽ Οοά.] 5εῈ 
νυ. 11,1 ἴον ἴῃς τοδάϊης “τὰν Θοἀ" (Β, Κίς. 
οὗ, «ἢ. Πϊ. 2, 12; ]ομῃ χχ. τ7. “Αβὲεγ ἴδε 
οοπιρίεϊεα υἱοΐοσυ οὐ Ομγίσι, ἴῃς ἴσως δρά 
Ρεσέεςς Ῥαγδάϊϑε οδῇ Οἱ θὲ ὔους ἡ (ϑυεῖ, 



"ὁ 
ἴνω.. 2 

ν. 8ὃ-- -.7 

8 Απὰ υπῖο τῆς δηρεὶ οὗ τῇς 
στο ἴπ δηιγτπα ψτῖα; ὙΠ 65Ὲ 
τη ηρβ βϑῖῃ (πε ἢγβδὲ δηὰ τῆς Ϊδϑῖ, 
ὙνΠΙςοἢ ννᾶ5 ἀεδα, δπά 13 αἷϊνε :; 

9 1 Κπονν τὴγ ννοῦκβ, δηά- τῖρα- 

Οὔ 1υκὸ χχὶϊ!. 42)- ὙἼ Πὸ Ὅο6 ψὨοἢ ἀϊς» 
ἀρρεασεὰ ψ [με αἰϊἰδαρρεάγαηςθ οὗ ἴῇ6 
ΘΔΓΒΙΥ Ῥασδάϊϑε σεδθρεατθ ψ] [6 ΔΡΡΘΔΓ- 
πο ΟΥὗἨ 1τἢ6 δοδυθηϊ  (ΤΥδηςῖ, Ρ. 91). 
Το 1ΧΧ. τεηάθσ ΌγῪ “Ῥαγδάϊϑο᾿ ἴΠ6 ννοσὰ 
“ματάθη ἢ ν Πογο (ἢ6 “ ξαγάθη οὗ Εάθη" [15 
τηρληΐ (6... Οεη. 1]. 8; ΠΙ. ας ΕΖΕΚ. ΧΧνΠ]. 13); 
ἃηά 53οΠπιε τ πη65 ἴἢ6 ννοτὰ “ ραγάθῃ" ξεΠΟΓΑΙΥ 
(6.5. [54]. 1. 10; [ἐγ. Χχίχ. 5):---ἰἶἰἶῥῊῚ5 [οστηθα ἔγοπὶ 
Ραγάξε, ἂτι ΑΥΎδῃ γαῖ εν ἴμδτι 4 ϑδεπης ννοσά, 
[1 15 ὈΒΌΔΙΥ πεϊὰ ἴο 6 Ῥογϑίδῃ ; δπὰ ἴδε 
ΔΟΝ. τΣσαηῃϑἰδῖοθβ τ ὈΥ͂ “ογοδβαγὰ " τη Εςεϊ. 1]. 5 : 
Οδηΐ. ἰν. 13; δηά ὉΥ “ἰογεβί " ἴῃ Νεῇ. 1. 8. 
ΕἸφεν όσα ἴη 16 Νεὸνν Τοβίδιηθης ννὸ δηά 
[86 νγοσὰ “ Ῥαγδάϊβε " ΟἿΪΥ ἰπ {ὐΚ6 χχ. 41, 
ἀδποίϊηρς πε ἰηνϑιῦϊς ννοστὶ ἃ ἴηΠ ννῃιο [Π6 
50} 15 οὗ ἴδε ἔλίδι] ἀνναὶϊὶ {πεῖν ι}} ἔθ] γ ; 
ἃηὰ 'ἰπ 2 ΟὐοΥ. χὶὶ. 4, ἀδηοϊδης “ἴδε {π|γτὰ 
᾿ιόᾶτοπ ἢ νυ Πότε 15 (6 ργόβοησε οὗ Οοά. 
ΑὐΟ ἢ Ισῆορ ΤτθΏςὮ (Ρ. 9.5) οὔξογναβ. (δὲ 

186 ναγίου 8 ὑργοπ,ϊδε5 ἰη ἴμεϑε ΕΡ:51165 “"ἰοοῖὶς 
ΟἹ ἴο, ἀηὰ ΡεΙπάρ8 ἢσγσὶ πη ἴδεὶγ ἢ2}}] ὁχ- 
ἰδληδλίίοῃ ἰῇ, δοπθ ἰδῖοσ. ρογίίοη οὗ {(ἰ6 

κ:"--- Τῆυ, ἀο᾽νόγδηοδ ἔγοπι “ 186 “τεορά 
ἀεαί δ᾽" (νεῖ. 11) Ροϊηῖς ἴο ἢ, χχ. τῳ; χχὶ, 8; 
--δὲ πεαὺ παᾶριϑ᾽ (Ὑ6Γ. 17) ἴο ςἢ. χίν. Σ;-- 
“ μδοΡ 2 ουεγ δὲὲ παΐίοπ" (γὙοῦ. 126) ἴο 
οἢ, χχ, 4.;-- δὲ νιογπὶπς σα" (τοῦ. 18) ἴο 
εἰ, χχὶ!. 16 ;---“ 2ῥ. «υδίε χαγηπέμ (οἷ 
1, 5) ἴο «ἢ. ἱν. 4; ΥἱῖΙ. 9, 13 ;:--ἰῇς πδπιρ 
Ἡττ η ἐη ἐδε Βοοῖ οΥ 172 (εἰ. 111. 5) ἴο 
(ἢ, χιϊ!. 8; ΧΧ,Ις; ΧΧΙ. 17 :--- δὲ πέαὺ .]6γ» 
“αἰδηι" (εὖ. 1|.. 12) ἴο ςἢ. ΧΧΙ. 2. 1ο; ΧΧὶϊ 14: 
--τᾷἰσῃε 5 ἢ ΟἸγῖσὶ ἴῃ Η!5 ἐῤγοηο ((ἢ; 
11... 21) ἴο «ἢ. ἵν... ὙΠς ἤπδ] ργοόσηῖβε (ς ἢ. 1}. 
11) 18 ἱπ οοηίγαϑι ἴο ἴδε οοτ ἀππουποεὰ ἴῃ 
οἢ. χχὶ. 8:--ἀδονε 8ῃ, “{ῤ0ε Ἵγεε οὐ" 1," 
σοἢ τὰ πιδεῖ πεγὰ δ ἴπῸ ορεηΐϊης οὗ τς 
Βοοκ, ἔοστῃηβ ἴῃς στον ηΐϊηρ δἰροϑίηρ δὲ 115 
αΕἶοδο, ἢ. ΧΧχ!!. 2, 14, 19. 

ΤΗΣ ΕΡΙΒΤΚΕ ΤῸ σθΜΥΒΝᾺ (8-:1) 

ΤῊς 15 ἴῃ 5μοτίεσῖ οὗ τῇς Ἐρί5.165, 25 (δδὲ 
ἴο ΤΙ Πγδῦγα [5 {πε Ἰοηξοβῖ. 

8. 4πά μηίο δὲ πῇ ΑἈσςογάϊηχζ ἴο 
Τογίυ]δη (.)ὲ Ῥγικεςγ. 32), ῬΟΙΥΟΔΓΡ νγὰβ5 
δρροϊηϊε Βίβῆορ οὗ ϑιηγιτα ΟΥ̓ δῖ. Ἰοῇῃ 
([γεησσι5, 11}. 2, 4, βᾶγ5 “ὉΥ̓ ἴ86 ΑΡροπί]65᾽}); 
δΔηά, 45 ἴὔβομοτ ἄγγιεβ οὔ ἴπε δι ΠΟΥ οὗ 
ἰτοῆξυβ, νγὰβ ἴῃς "“ Απρεὶ" τείοστοά ἴο ἤετζε, 
-5εε Τόε Ογ ίπαὶ 97. Βίεδοβῥε:, Νν οὐκβ, ΕἸγὶπρ- 
ἴοπ᾿8 δὰ., νοΐ. νυἱῖ. Ρ. 5ο. 458 ϑ[αίεὰ ἴῃ {Π6 
Ιηἰτοάδυσίίοη (δ 2), Μ. ΜΝ άαϊιρίοη Ῥγονθβ 
ταὶ 106 Ὀαρβπι οὗ Ῥοΐγολγρ (ἢϊς ἢ πιοκί 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴοοῖ μίδος τυῆθῃ ἢδ νν88 80 ῖὴ6 γδδΓ8 

ΚΕΝΕΒΊΜΑΤΊΙΟΝ. 1Ἰ, 

ἰλιίοη, ἂδπά ρονεγῖγ, διὲ τῆου δτῖ 
τῖοἢ, δπάὰ 7 ἄποιυ τα ὈΪΔΒρῃπιν οὗ 
τῆετλ ἢ] ἢ" 5. ΤᾺεΥ ἅγὲ ἶενν8, δηά 
ἅτε ποῖ, δυῖ γέ τῆε βγπᾶροσις οὗ 
δαΐδῃ. 

οΪ 4) 5 ἴο δ6 δϑϑρπεά ἴο ἴΠῸ γεδῦ 9 (Μόνι. 
ἀε ῥΙπεως, ἴ χχυϊ. Ῥ. 215); δηᾶ, 25 ἴῆ6 
ἀδῖς οὗ ἴδε ΑΡρούδίυρϑε 15 ἴὸ 6 δεςϊρπρὰ ἴο 
(Π6 γεῶγ οὐ (566 [ἰηϊγοὰ. ὃ 4), «αἱ Ἴσῃγοῃο- 
Ἰοσῖςδὶ ΠΠΒΕΟ 8 Γεηονεά, ἀπά νυ. 9, 10, 
ΤΟΡΙ οϑοηϊ 8Πη ᾿ίϑίοσίοδὶ ὄνεπῖ 48 νν6}} 48 
στ΄. 6, 13, 15... οτοίδευβ οἵ Ὑγτε ( ε, 
Ῥ. 124) 5ϊἴλ[ε58 ἴα Αρε1}]68 (Ά οὔλ. χυΐ. 1:ο) 
νγ88 ““ΒΙ5ῃορ ΟΥ̓ ϑιηγγπα δοίοτα [πὰς ΠΟΥ͂ 
Ῥοϊγοατρ." Απιοηρ ἰἴ5: Βίβῃορβ ἴδ “ ΑΡΌ5- 
ἴο] 1.8] (ὐοπϑετυ !]οη5᾽ γσίνα τῇς πῆπιθ οὗ 
Ασιβίοη,---5ε6 [ηἰγοά,, ὃ 5, Ρ. 38, ηοῖο Ἶ. 

97 δε εδεγοῦ ἴπ ϑιγγηα] 866 οὐ. 1. 
δΙΏΥΓΩΔ νγᾶ5 ἃ Ρορυΐουβ. ΟἿ οὗ Ιοηΐᾶ 

ἴο ἴῃς ποῖ οὗ Ερδοβϑυβ, αἱ ἴῃς πεδὰ οὗ 
(ῃ6 ὈΑΥ παπιοὰ αἴδενγ ἴἴ, ἴο ἴῃς δαϑὶ οὗ ἴῃ 
τοῦ οὗ ἴδε Ηρπηθβ, ἀπά οὐ [ῃς [ἰπ||6 
βδίσοαπι Μοῖςβ. [158 Ὄχοε]]εηξΐ ἤδσθουσ Γοη- 
ἀεγεὰ 1 οὔθ οὗ τῆς σηοϑὶ Πουγϑῃϊηρ σοηίγοβ 
οὗ ςοιηπιλοῦοο ὑπάογ [86 Ἐοπιδηβ. [1ἰ Ὀοδοιοὰ 
ἴο δ6 ἴῃς Ὀὑἱπῃρίαος οὗ Ηοπιογ, ἴο νδοπὶ ἃ 
δίαϊις νγᾶ5 ογεοίβα ἰπ ἃ Ὀυϊάϊηρ 5βιγὶοὰ τὸ 
ὋὉμήρειον ; δη ἴδογα νγὰ8 4͵5ο 4 Τερὶς οὗ 
Ογδεῖς (δέγαδο, χὶϊ. 3, 27; Χχὶν. 1, 37). [1118 
5111 1π6 σεηῖσε οὗ 186 ἴσδάς οὗ {πὸ 1 οναπῖ. 
ῬοΟΙΥοΔτΡ ννᾶ8 ΒΙβῆορ οὗ ϑηλγσγηδ (566 Δρουδ), 
δηά βυβετοά πιαγίγγάοπι ἴπεγο οὐ δῦ. 23, 
ΑΔὉ. 155, Ὁπάοῦ Απίοηίϊηιι5 ΡΊ.8, Εἰ ΠΥ -5χ 
γδαΣΒ, 45 ἢ ΠΙπιδοὶ ἰοσε  βοὰ, δἴϊεσς ἢ15 ὈΔρΕ5Π). 

ἐδε [γε ἀπά ἐδὲ ἰαε!)] Α {|6 κθη ἔτοπι 
ςἢ. ἱ. 17, δηὰ ἔουπά ἀρδ!Π ΟΠΪΥ ἴῃ οἢ. ΧΧΙΪ. 11. 

«υδιοῦ «υαε ἀταδ, απά ᾿ἱγεὰ [ἀραἰπ] ;] 
ἼΠεβε ογά8 ἅσὰ ἴἌκοη ἔσοπι οἢ. 1. 18. ΟΥ, 
Ὀφοδιρθ ἀδδὰ-:--ἴὉὙ ἴΠς ἰάοα Ἑσσηνεγεὰ ὉΥῪ 
ἐγένετο, 866 Οἡ (ἢ. ἴ. 9. 

9. 1 ἐποαυ ἘᾺΥ ἰτἰδαϊδίΐοι, πὰ (ὮΥ 
ῬοΟΥΟΣΙΥ]) ΤΠ νοσάβ, “ αὐογάε, ἀπά," τολὰ ἴῃ 
αὖ. 2, το; «ἢ. 111. 1, 8,15, ἅτ οσηϊδὰ Πόσα 
δηά [ἢ νεσϑὸ 13:-566 συ- |}. 

δωξ ἰδομ αγί γίορ, 142... Ὀεΐοσς ΟΠ σϑῖ;- 
εἴ, οἢ. 11, 17; Μεαῖϊ. νἱ. 2ο; 2 ογ. νἱ. 1ο. 
ΗἩδηρϑίεμθεσς 8665 Ποτὲ ἃ σγοίδσοηςς ἴο ἴῃ 6 
ΒΑΙΏΘ “ ῬΟΪΥΤΔΓΡυ9, γί ἐπὶ πιὰ; 6 4150 
8665 40 ΔΙ] υδίοη 10 [4Π|65 1]. ς--7. 

απᾶ ἐδο ὀίατρδενην οὐδεν] [1 ε.,) "᾿ Ῥτοςοοά- 
ἱῃρ ἤτοπὶ ἴῃεπὶ :" --ϑὲὸ τυ. ἢ, 

«υδίοδ 147 ἐδεῦ ἀγὲ εαυ:, απά ἘᾺΘΥ 819 
ποί.) 45 ἰῃ ςἢ. 11]. 9,--ρ Ἄγε ποῖ ΨΟΣΊΒΥ ἴο 
Ὀε 80 οδ᾽]εὰ " (Άοηι. 11. δ, 29; ςἕ. Ϊοῇη 
ἷν. 22; [1]... 39). [ἡ 1815 Βοοκ, ὈΥ “ [6νν5᾽ 
ᾶἃτὲ ἀεποῖεα τς μεορὶε οὗ Οοά,---ἰῆθ ἴσγὺς 
[3Γδε] : 8εὲ6 οὐ οἷ. χὶ. 2. ΤῸ "" Εριβ]ς οὗ 
[πὸ Ομυγοὶ οὗ ϑυλγτηδ," εἰνίης ἴα δοοουηΐ 
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ΙΟ Ἐξεᾶγ ποῆὲ οὗ τἋποβὲ τΠίηρϑ 
Πῖοὴ τῆου 5] βυβεῦ : δεδοία, 
τῆς ἀεν! 51|4}} σαϑῖ “θη οἵ γοιι 
ἰπῖο ῥγίβοῃ, τῇδϊ γε τὺ ὃς τηαά ; 

οὗ [86 πιαυίγγάοιῃ οὗ Ῥοϊγοαρ (ς. 12, 13.» 
17), 161} 5 ον ἴπ6 [ἐνν8 Ἰοϊηθά ἴπ Ἀσαῖμοι 
ἴῃ {Π6ΙΓ Ρογεθοιτοη :---οξ, Αςῖς. ΧΙ]. 50 ; Χίν. 
2, 5) 19; χνὶϊ, 5; ΧΧΥΪ. 2: 1 Τ 655. 1ϊ. 14, 15.Ψ 
ΤῊΪϊ5 γοίδσθποθ ἴο [6ὺν5 ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ 80 οδ] δὰ 
(ϑυπῖθ ΟὟ ἴο πηδὶπίδιη πὲ ΠΟΥ͂ ννοῦο 156 
γι ϑιίδῃβ,) 18 ςοπῆσμιεα ὈΥ ἴΠ6 ννογὰ8 νης ἢ 
ἴοϊϊονν :--- 

ὁμὶ [ἀγε} ἃ βὐπαβοβπῦο ογ δαϊαπ.}] (Οἱ. 
οἷ. "1. οἱ 8δπά 566 οἷ. χί!. ο; [οδπ σῇ]. 44; 
ΧΙ, 27ζ. Ὅπῃὲ ἴοστὴ ““γπασοσιε" ἰ6 ςοῃ- 
δηρά ἴο ἴ!6 [ὲννγ8 (56ε6Ὲ ὙἼτοηςἢ, ὅγπ. 9 
Ν. 1.2), Ἔχεθρῖ ἴῃ [4π|6ὲ5 1}. 2; δπὰ ἴδιι5, τἴ 
τορσγοβοηΐβ πογὸ ἴπ6 ὕεφυῤ δηϊδροπίϑδπι ἴο (86 
Ομυτγοῆ. 850, “ῤὲ ἐῤγοπε οΥΓἹ ϑαίαη" (νεγ. 
12) ἀδηοῖο5 ἴη6 ῥεαίδεπ δηϊδροηιβθηὶ; “ ἐῤέ 
ἀεῤ᾽δε 9 ϑαίαη᾽" (γεγ. 24) ἀεηποίϊηρ ἴἢ6 δεγε- 
ποαὶ δυϊδροηίθπι. Ἀθηδη ἅραῖὶη ποῖθ5 ΒΕΓα: 
“[,68 ΡΑΓΓ5ΔΠ5 ἐδ βσδίηξ δι) ;"--ἶ οἡ τ. 
2,6. δοϑῖίδε φῥγοοῦ ἴοσ πε ἀδαΐς οὗ ἴῃς ἀρουδᾶ- 
Ιγρβα ἔοιιηάοά οἡ [Π]58 νϑογβϑ, [πίγοά. ὃ 4. 

ϑιαγτηδ δηᾶ ῬΠΠΔά ΘΙ ρἢΐ4 (εἶ. 1. 8) ἀοπθ 
ἃΥῸ ποῖ σδηβυγοά: --- ϑυίγγηδ. δίοης οὗ ἴδ6 
ϑούθηὴ ΟΒυγο 5, γοπηδ!η5 ἴο [Π|5 ἄλυ. 

10. ἔεανρ ποῖ 188 ἐῤίπρε «υὐδίιοῤ ἐξοι ανὶ 
δϑουΐ ὁ «Ἂ᾿ὐγ (ΟΕ Αοεἴϑ 'χ.Ὶ 16; δία. 
χ. τ6-31. ΨΝῊΥ [Π]5 βιιβογηρ 15 ἴο ὕδ. ργι χοᾶ 
Ψ1}} Ὀς ἀδοϊαγαα ῬΓΟΒΘΏΓΥ. 

ἐδε ἐευ!ῇ ΟΥ. ιαδοίος (ςῇ. οἱ. χιϊ, ο, τ2; 
ΧΧ. 2, 10),--ἰἢς τοπάογίηρ ρίνεη ἴῃ (6 ΟΧΧ, 
6. ξ. Τοῦ 1. 6) οὗ ϑαΐαη, ἃ5.ἴ86 “ φεειμογ ἢ 
Ὡς ΧΙ. 10); ποῖΐῖ 4 αίγιοηίον, Μ᾿ ὨΙΓἢ 5: Ώ1Η65 
ΔΠ ΟΥ]] βρισιῖ οὗὨ ἱῃίευίου ογάεσ (566 ςἢ. ἴχ. 2ο ; 
ΧΥΪ. 14, ΧΥΙ. 2), δπὰ ψ ΠΙΟΝ 18 αἰννᾶγβ δορὰ 
Υ 81. [οῇπ ἰπβῖεδά οὗ δἰαύριρη : ὁ. ας. ἰοδη 
ΥἹ]. 20; ΥἹῖ]. 48, 49, 52: Χ. 20, 21 ([ηϊγοὰ, 
8 7). 

ἐβ δου! το 4.7 ὍὙδαῖ ἴἢ6 601] νγᾶϑ 
[ἢ δυΐμογ οὗ {πεῖν βυβετίῃρΒ 15 ἱπηρ] ἃ ἰη 186 
Τεΐεγεποθ ἴῃ ΥΟΥ, 9 ἴο δαΐδῃ, γῆ ι.5ὲ5 [δνν8 
δηἀ δοδίπθη 845 [5 ἰῃηϑίγυτηθηϊβ (ΟΠ ΧΙ. 
27 ἜΣ Τρε Ἐρὶΐο ο ἐδε Ορωγοῤ 7 ϑηηγγηα, 
ς. 3). 

ἐδαὲ γε 14} δὲ ἐγ } 1... ὉΥῪ Οοὐΐβ 
διδεῖοιυ ἐγίαΐς, [ΑΥη65 1. 2, 3: 1 Ρεῖ 1. 6, 7 
(Ττέποι; Εν 14). Οἴδοῖβ παεγείδπά 86 
ἐοηρίαιίοης, Ἰυδῖ τοίεγεοαὰ ἴο, οἵ [86 ΤΕΥ} 458 
186 ἀροηΐ (ποῖθ ἴῃς υ86 οὗὨ ἵνα), Δηά ροϊπίηρ 
ἴο οἢ. 1[ἃ. τοὶ ΓΚ χχῖ, 21. ( βῖογα,, ΑἸ). 

αηδ γε ρα] ῥα] οὐΥγ, δοςογάϊῃρ ἴο {ῃ6 
τοδαϊηρ οὗ βοῶθ τλδηιϑο ρί8, κ" δηἃ ΤΏΔΥῪ 
Βανθ," δθενυ. ).:---5ὸ Ὁ ὑϑίογᾷ., γῆο Γεθ 5 
ἴο ἴῃς ᾿ἰπι|τ ἢ (ἢς [οτὰ βρη ἴο Η 15 
δοσυδηΐβ᾽ {γ14]5; Μαῖϊ. χχῖν. 22. 

ἐγ διιίαϊίοπ 1. 4κ475.7}]ὺ Οὐ, Οτ., ἃ ἐσδυ- 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 1. [ν. το, 

Δηὰ γε 5}4]] πᾶνε {τυ ϊλιίοη ἴεη 
ἀδγβ.: δε ποιὰ ἐδ ι] ἀπο ἀεδίῃ, 
ἃπηὰ 1 ψἱ|}} ρὶνε {πε 4 Ἵἴονχῃ οἵ 
᾿ἴ6. 

Ἰδίϊου οΟΥ ἔθη ιἅ4γ8)}] Ὅῆδ ὀχροβίῃοπς 
ΔΙῸ ΨΑΙΊΟΙ5 :---[(1) Τεη ᾿πΠτεγὰϊ ἄδλγϑ (Οτοῖυ, 
'οθηροὶ, Ηδογάθγ) ; οὐ, ρεγδδρβ, ἱπ ἃ νἱὰς 
:56ῆ86, ἴε ἀδγΥ5 ἀυσην ν ἰ τἢ6 ουἴθτολκ οἵ 
[ἢ ρΡογβοουσθοη ὑηάογ Μ. ΑἸγτοϊ 5 ἰΔοιϑά, ἴῃ 
ΔΝ ΠΙΓ ἢ ῬΟΪΥΓΑΓΡ βιιθοτγοά, ΕἸφοῦ. ἵν. τς (δίοπι, 
νοσάς.) ;--(2) ἃ ΝΟΥ βδοτγί ρογὶοά, 5:6 σσεῃ. 
ΧΧΙΥ, 5: ΝΠ. χὶ. 19; 1 88π|ι. Χχυύ. 13: Ὠδῃ. 
1.12 (ΒΕ ννα]ά, Τσεηςῃ, δηα 16 πιδ)οτ!γ);-- 
(3) νεσὺ ἰαὴρ ρογοά, δὲ θη χχχί. 41; Νυμχι. 
χὶν. 22: [οὗ χίχ. 3 (Ἀἴβθεγα, (ογ. ἃ [.δρίἀε), 
ἕξη 5ἴδῃ!ηρ ἴῸΣ ἃ τυ τυ ἄο, 6. Κ. {’η ἰαϊοηῖϑ: 
Μτ. νης (ϑγνιῤοίῥεα! ΝΝωριδεγι, Ὁ. 115) 6χς 
Ρ]αίῃ5 “1ο ἴῃ ΥΕΙῪ εηᾶ :" οἔ, Ἰλευῖ. χχὶ, 1, 
ἢ ΝΟ ἢ. ΧΙ, τ -π4) οὐ “ ἴδε Ὑδαγ.α ἢ 
ΓΠΘΟΙΥ (566 Εχεϊς. ἵν. 6, δηά {πιγοά. ὃ τι), 
[Π6 2:7 γεαγι᾽ ῬΟΓβθο ΠΟ, Α. Ὁ. 811-01, υη06Γ 
Βοσηϊθδη (Ο]υνεγι5 αρ. ἕδ]ον.); οὐ ὑπάεγ 
Ιλεςοῖι5 δηά Ν δογίδη, Α.Ὁ. 249--2 59 (νἸ τη); 
ΟΥ ὑπάοτ 1)]οο]εζίαη, Α.Ὁ. 303-113 (ὨδυδυΣ, 
ἘΔΌοΟΣ, ἜΡΗ: 566 ποίθ ( δἵ ἴθ επά οἵ [ἰ 5 
σΠδρίεγ;--ἰ(5), [πὸ 1 ῬογβϑοσυμἝοης βαὰ ἴο 
Βανθ οςουττεὰ ἔτοτὴ Νεσο ἴο Ὠ)]Ἱοοϊοιίδη (δἴετ, 
ΕΡγαγὰ). Ῥοσῆαρβ (2), νυν ἃ τοίργοησε ἴὸ 
(1), :-ϑυιϊῖ8 θεϑὲ ἴῃς πυπιοσίςαὶ ϑσυπιθο] 5πὶ οἱ 
τῆς ΑΡΟΟΔΪΥΡΘΕ : “8 ἀδγ" ἀσποξηρ ἃ ςοπὶ- 
ῬΑΥΔΓΝΘΙΥ 5ϑηοτί ἄνίϑίοη οὗ [ἰπ|6,--οἶ οἷ, 
ΧΥΡ. 8 ; Δη δες ηἰγοά. 8 τι (Ὁ). 

ἈἈὲ δὰ ζῇ Οὐ “Β8Β8ον ἐλγερὶ 
δὶ 7} (γίνου πιστός---58.66 Ἴδας, Υ. 6), 
ςἔ ΒΓ}. ΧΧ, 27. 

Οὐ ἴῃς ἔογοε οὗ πε ϑηρ αν “ δου," --ἰδλὶ 
ἷ5, [6 “Απρεὶ,"--δὲ6 οἢ ὑυϑῦϑα 2. 

μπΐο ἐΐεφ!,.] 1.ε., ποῖ ἔο 1ῃγ [1{π|8 εηὰ, 
Ὀαυῖ," ἐνοη ἴο ἴῃς οηάιιγδηςς οὗἍὨ ἀφαίδ,᾽ "ἴο δὲ 
ννοσδῖ (Π4ῖ ἴΠ6 ΘΠΟΠῚΥ σδῃ ἱπῇίοϊ, 566 τ. 
ΧὶΙ. τι; Μαῖϊ. χχὶν. 13:.--[86 ἀδαῖῃ οὗ [δὲ 
Βοάγ, ἀϊδιϊ συ ϊθιοά τοτὰ “ἢ βοοοηά ἀεὶ," 
γΟΥ. 11: Γοἔ, Αςίϑ χχίϊ. 4. Ηον [ἢϊς δά ΠΥ 15 
οχμὶ οι εἀ ννε ἰθᾶσῃ ἔγοπι οἷ. χυίϊ. 14. 

[Δ 6 ἐγοςυη οὐ 5.1 Ὅς ρθη. οὗ ἀρροϑβίοπ, 
-- 129 δὲ 6 ὁσοσῃ ()ε ννεῖε),--ἰὰε 1 
ΟΥ̓́ ὙΠΙΟΣ ἀοαῖῃ αὰ5 ὩῸ ρόονοῦ: ΟΟΙΏΡΑΓΕ 
“ὮΥ στόν," “ἢ. 11. 11. ΟἿΪ]Υ Βεῖο, δηὰ ἴῃ [45. 
ἷ.. 12, ἀοε5 1ηϊ5 ὀχργεβϑίοῃ “φε ἐγοχφυη οὗ ἰδ" 
οοςαγ: θαϊ ννε ἤᾶνα ἴπῸ Κιηάγεα οχργεϑϑιοῃϑ 
ἐδ σσοννη οὗ τἱρῃςοοι5π655," 2 Τίπι. ἰν. 8: 
“16 στοννῃ οὗἉ σοῦ [Παὶ ἐδ ποῖ ἀναγ," 1 
Ῥεῖ ν. 4,--ἴἰῆς Ἰδξζεσ ραϑϑαρὸ οἰ Αγ Ἐχργεϑϑιηξ 
[ἢ 56η56, ““1ῃ6 ᾿ρεμαμς οἴ νἱςσΐοσυ, "ἃ τηείδρβοῦ 
ΠΥ εχρίαἰηθὰ ΌΥ βυςῇ τοχίβ 85 1 (ΟΥ. ἴἰχ. 20 
25: 1 Γίπι. 1. ς. Νὸ διθίοτῃ ἰ8 πιοῦὸ ἵτον 
αιιοπὶ ἰπ ἴῃ6 ΒΙδ]6; 1ἴξ νγὰβ Ἴοοπιπιοῦ ἴο ἴδε 
]ονν8 δηά ἴο οἵἴμογ παιίίοηβ. 1} (δὲ 
Οτθοκβ ἴπῈ ὑντεδῖῃ οὐ ραγδηὰ (στέφανοι) 
οὗ οἸῖνε ἰϑᾶνθβ, νν8 ἴ[π6 ει δίετι οὗ ΥἹΟΙΟΙΥ͂ 1’ 



ν. 10.] 

᾿ ἅ!|6 ρυδ]}ς ρᾶπηθβ; τυ τἴ86 ΒΕ οπιδηβ ἴδ νἱο- 
[ΤΟΙ βΈΠΕΓΑΙ γοσεϊνοα ἃ ραγϊδπὰ οἱ σσοννῃ 
οἵ ἰδυγεὶ. Απιοης ἴΠ6 [6νν8 4150 ἃ 5ἰ ΠΊ}]Ὰ 
ιϑᾶγε ρΓουδι θα :-τΠ6 γαγ]δηὰ πὶ οἢ ννὰ5 ἴῃ 6 
δ Ὁ επὶ οὗ ΟΥ (Εος} 15. νἱ, 11; χυ. 6; 3 Μᾶςο. 
τι, 16), γγὰ8 Αἰϑοὸ {86 ογηδηοηΐ αἱ τῆ 5ο᾽ πῃ 
τεσερίίοη οὗ ἃ ὑγίηςε δηά Ἰεδάεσ ([ιἀ..1}. 7) 
ΟΥ̓́ΪΏ (οἰουγδῖοη οὗ ἃ νυ] Υ (1υἀ. χν. 13); 
δηΐ, ἴῃ ἃ Γεὶ σίοιιβ 5656, [ἢ6 ξεσέινο ἀδοουδέοη 
οὔτε ἰρὶε(τ Μαος. ἷν. 57):---οἴ Αςίϑ χίν. 12. 
45 Ψ τῃ6 Οτεόκβ ἀπὰ Ἐογηλδηβ, ἔπ 6 [τὺ 
4150 ιϑεὰ γαγπ 5 δἵ ἔδαϑὶβ ([538]. χχυ 1, 4: 
ἔχεῖ, χχηΐ, 42); δηά δἵ πηδττίαρεος ((δηΐ. 
1, 11). Τῆς ρατίαπα ΟΥ̓ στόνγῃ 8 ἴῃ 6 τγΥρίςοαὶ 
ΓΕρΓεϑθη Δ Ο οὗὨἨ δὴ Ὠοῃουγδοϊα ἀδοογαίίοη 
([οὉ χίχ, φ; 164]. ἰχίϊ, 1; ςἔ, ΡΗΪ]. ἱν ας 

, 19). Ηδηποο ἴπ6 δ]]υβίομβ ἴο {πε 
Οτεεκ ξᾶπιεβ νυ ϊοἢ σου (5εε ἀθουε), ἰῃ 
ἃ τε! ζίου5 56η56, ἰη ἴῇς Νεον Τεβιδπιθηΐ 85 
τηεΐδρθοτβ ἴο ἀθβϑοσῖδε ἴδε (ἢγιβιϊδη φομγιδ,--- 
εξ. ΄1ὴ Ομ]. ἰϊ. 4; ΡΒ]. ΗΪ. τᾷ; δδγα αἷϑο, 
δηά ἰῃ οἷ. 111, τα ; ἵν. 4, το. ΕοΥ μ6 [1 86η 56, 
“ἴδε σοηαμογοῦ5. στον, 8566 οἷ. νἱ. 2. Θ16Υ 
8665 1ῃ [Π6 σγτη 0} 108] Ὡδπὶο οὗ ἴῃς Εἰγβῖ 
ὲ -οϑίορῃαποβ -Ξ ΚΑ ἌἽζόνῃ ἢ --ἃ ρῖο- 
ΠΕΟΥ͂ οὗ (Π6 “ εσοτυπ οἰ" ννὩϊοῃ ἀνγαϊτοά 
ὑπ Ἡογάς οΥ᾽ δὲ “ῥοσεει, Ἐπρὶ. τν. 

Ρ' 138. 
ἴῃ 5 Νεν {ετ!. ϑρμοπρηε (Ρ. 76), Ατοδ- 

ΟΡ Τ͵ΟΠΟΝ 5665 ἤοΓο Κα [ἢ6 οἰ ΐετη, ποῖ οὗ 
ΤΟΥΣ, Ὁ οὗ Πἰχμοϑὲ ἸΟΥ͂ δπὰ ρἰδάηθβϑβ 
(κει, νἱ, 31), οὗὨἌ βἴοτυ δῃὰ ἱπιπιογίδ  γ." 
(οπιπιθητηρ, δονγουοσ, οὐ τη ἷβ σεῦβεὲ (Ρ. 
109), 6 οχρίαίπβ {πὸ ᾿ψογὰ “σσοννῃ " 8458 
ΤΠ 16 ἀσάεηε οὗ τοΥδγ " (50 αἷβο 
ΖΌΠ, Δ. ς., ἰ. 210), --αποιυρὴ ἃ ἀϊβογεηῖ 
ὑογὰ (διάδημα, ἀἰϊαάε»η) 18. οτηρίογεά, ἰη 118 
δι πιποαίίοη, ἱπ «ἢ. χὶϊ. 3; ΧΙ. 1; ΧΙΧ, 12.Ψ 
Τῆς “ ξοϊάδῃ Ἵσόνγηβ (στέφανοι) δὲ τἀ ά5, 
“οὗ οἷ. ἵν. 4, το, οᾶπ ΟΥἿΪΥ 6 ΣΟΥ] «οσοννηβ 
((, εἰ. ν. το). Απά ἀραΐῃ “στέφανος ἰ5 ἴπ6 
ῬΌΓΔ ἩὨΓΝ 411 186 Ενδηρο] ϑὶ5 Ἐπ ρ οὐ οὗ 
ἴδε Ἄστονση οὐ ἔβοσπβ, εὐ ἀθη!]γ ἃ οαγοδῖατα 
ΟΥ̓ ΤΟΥΔΙΓΥ͂, νυ ννᾶϑ5 ρδηϊθά σὴ ἴμ6 ϑανίοιιγ 
ὕγον 8 (5ε6 θεῖον). ϑ8:. Ραυϊΐ, ργοςβδάϑξ [86 
Ασομ δίϑῃορ, ε εν ἀγανγίηρ 18 ᾿ΠΠΔΡΟΤΥ ἔτοπὶ 
ἴδε Οτεεῖς γαπιθβ, οδη ἀθβογῖδε ἔδο υἱσῖουβ ραγ- 
ἰληά 45 “4 σγοννῃ:" -- ἶβ ουἱῖατε ννὰ9 Ηοἰ]οηὶς 
ἃ5 Μ .}} 85. [εὐνίϑἢ ἢ δυΐ ηοῖ 50 ἴμ6 ΟΒγιϑεϊδηβ 
οὔ Ρα!εβίίης. Τὸ ποτὰ {πε86ὲ Οὐκ ραπιθβ γεγο 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ οἴγδηρο, θυῖ “186 -οὐ]οςῖ5. οὗ {οὶγ 
ἀξερεβὲ ΔΌμοττεηςε (]οβερῆ. “πε! χν. 8, τ-- 
4). Τεπ Δ π᾽5 ροϊπὶ οὗ νίενν (δέον. 6) νγουϊά 
ΤΟΥ της ἢ Ὦανο Ὀδοη {ΠεῖΓ5: “Απηά ἴδοη 
(δε δ45) ἴο πιὲ αδἱ ἰεαδϑῖ, ἀθοϊδένε οῃ {Π|5 
Ῥοιηΐ 15 ἴπ6 ἔαςῖ, ταὶ ποννῆεσγε εἶδα ἴῃ {δε 
ΑΡΟΟΔΪγρβα ἰς πος ἐουπηά ἃ 5ἰηρὶ6 ἱπιᾶρὸ 
ἄγανγῃ ἔτοσα ἔπε σάηρε οὗ μοαΐμεῃ δπιαυγ. 
οὐ ον 7Πδ ρδὶπὶβ ἴῃ ἴα Βαηάϑοὔ ἴῃς τεἀρεπχοά 
ὙΠῸ βἰαπὰ Ὀείοσε ἴῃ ἴἤτοπε (ςἈ. νυἱῖ. 9), 
ΤΏΔΥ 56ε πὶ ἃη ἐἼχοδρίϊοι ἴο ἴῃ6 υπινουβα! Ὑ οὗ 
ἴδ:5. τυϊε; υΐ ΓΕΔ ἅγὸ ἔδτ ἔγοπι δοίης 50. 
ἴξ ἰδ αυἱῖς σὰς ἴδμδιῖ ἴῃς ραὶπὶ νγᾶ8 ἔογ Οὐτοεκ 
Δη4 Κοπιδη ἃ ἴοΐκεῃ οὗ νυἱςῖουῦ, δυῖ [15 “ ῥα] πὶ - 

ἈΚΕΥΝΡΙΔΤΙΟΝ., 11. 

ἔεσοιιβ σοπηρδηγ᾽ . ., ἄο ποῖ 5βίδηάδ Ὀεΐογο 
{Ππ|| ΤΠ ΓΟΠΟ 85 σοῃα ΠΈΤΟΥ5,--- Γ γί] 18π᾿5 ἐχρο- 
δ[οη, “ αἰδαῖ! εἰ 2αὐγις αἱείογία, ἱπσίσηει" 
(ϑεον». 12}, Ὀείηρ δ ἔδιϊ,- --θυ 85 πόθο ἢ ο 
Κόορ ἴδε ἴγυς Εοδϑῖ οὗ Τ δθογηδοΐοβ, ἴπ6 θαι 
οὗ Ἀοσϑῖ, οὗ 411 ἴῃ νυΘΔ ΤΥ ἴ01] ᾿η ἴπ6 νυ] γΠ 658 
Δοσοιηρ  5ηθαά δηά οηάθά. Α5 8ις, δηὰ ἴο 
ΤαΥΚ ἴπεπὶ ἔογ ν]ιαῖ [ΠΟΥ ἅγο, [ΠΟΥ Ὀθδγ, 
δοσογάϊηρ ἴο (με ᾿π]υηςοη5 οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τε5- 
τατηθηῖ, [ἢ6 ὈΓΔΏΓἢ65 οὗἩ ραϊπὶβ ἴῃ {ΠποῖγΓ Πδπα8 
(μεν. χχιῖΐ. 40)," -τ-λῶ Ρ. 11το. (Η πη ρϑίοηθοσῳ, 
Οὐ (ἢ. Υἱῖ. 9 δάορὶ9ϑ ἴπδ6 584π|6ὲ ἰῃίεσργο- 
1δι]οη). 

ὙΤνῸ ρΡοϊηΐϊ8, ποννθυεῦ, ἀγὸ ἴο θ6 ποϊεά ν πῇ 
τοϑροςῖ ἴο 1818 ἰηϊεσργείϊδιοη οἵδε πλεΐδρθου: 
---1) [ἰ ἰ5. ποῖ φυϊῖο Ἵν άθηΐ [δῖ ἴῃς ἴῆγοα 
Εὐδηρο ἰσῖβ ὙΠῸ τηθηΐϊίοη “6 σγοννῃ οὔ 
ΤΠόογ5" (Μαῖξ. χχυ. 29; Μαγκ χν. 17; [ομη 
ΧΙχ. Δ, 5) υπάἀεγβιοοά {ΠΟΓΘΟΌΥ “4 σαγίσδίι γα 
οἵ τογδιὶῖγ." ὙΠΕΙΓ πασγδῖνοβϑ, ἤθη ὀχατηϊηθά, 
βεεπὶ ἴο ᾿ηἀϊοαῖς [Παἴ (ἢς πκλίηήϑ οὔτε Ε οπίδῃ 
ΒΟ αἴ εσΥ μογο οσσυρίοαὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 σἤαγρε {πδῖ 
οὐγῦγ ιογὰ ἱποιϊοὰ δὴ ἱπϑυγγεοίίΐοη δραϊηβῖ 
Οαβαῦ ; δηὰ {ῃδῖ, 'π ογάδυ ἴο βςοῦῦ δ Ηἰς 
Ργαίθηϑίοπβ, ἴπ6 ϑοϊάΐοσς σγσγονγηθα Η}πὶ τ Ἀ 
ἃ τοοςῖκ ἰδῦγοὶ τυτεδίῃ, κὸ ἴΠαϊ ννοσγῃ ὉΥ {16 
Ἐταρογοῦβ (ὙΠῸ αἰά ἠοῖ ννϑᾶγ ἃ ἀέη ν σγοννῃ), 
δηὰ νυν! οἢ 15 γορσγεβϑεηϊθα οἡ {πεῖσ οοϊη5. ΤῊΣ 
“ΠοΟΓῺ8᾿ οὗ ψὨϊς ἢ ἴῆ6 τῇοςκΚ νντοδῖῃ ννᾶ8 
τορθ, νογε 186 Πυπίογουϑ δηα βἤδγρ ᾿ΠΟΓΠ5 
οὗ ἃ ρίδης ἔουπά ἴῃ Ῥοβίίπο, ἴς Ποχιθ]ς 
ν!ρ5 οὗἨ νυνβίςἢ τερδοθὰ ἴδε ἰδιιγεὶ :---ϑεὲ {8πε 
πσίε οἡ Μαζί. χχνυΐι. 29. (2) Α.5 ἴο ἴῃς δῦβεῃηςε 
ἔγομι ἴῃ6 ΑΡοσΑίγρδε οὗ ᾿πιᾶρεβ ἀγανγῃ ἔγουῃ 
[ῆ6 ταῆρὲ οἵ δοδίμθη δηϊ 4} γ, ος πλιισῖ 
το φο οςξ ἴ6 86 οΟὗἩἨἁ τῆς ἴεγτῃ, ἰρις, ἴο ἀδποῖς 
ἃ “ ταῖηδον,"---οὗ ννῖςἢ {Π6 ΟὨ]Υ ἰπϑίδποαβ ἴῃ 
ἴῃς Νονν Τοβῖ. αἴὸ ἴῃ ἔδυ. ἵν. 3: χ. 1,-Ὁ 
δηὰ ψ Ὡς ἢ 18, ΒΌΓΕΪΥ, Δὴ ἐχοθρίίοη ἴο ἴπε υ}]1- 
ψΟΥΘΑ ΠΥ οὗ ἴδ6 τυῖθ: 566 δἷ8ϑοὸ ἴῃς ᾿ηϑίδποθϑ 
τὶ οἢ βοοῖῃ ἴο Ὀ6 αβοσγαάδα ὈΥ νεσ. 17, δηά ςἢ. 
ΧΙ. τό, [ἢ ρίδςε οὗ ἴῃς τγιποϊορς αὶ [τί8 
1η6 ϑορυδριηΐϊ [48 τὸ τόξον ἴο ἀθοποῖς “ δὲ 
ὄοαυ ἰῃ ἴΠε οεἰουά " (Η Ὁ. ΠΦΡ), Οςεῇ. ἴχ. 13, 
14,16; ΕΖΕΚ. ἱ. 28 .---τόξον θείης ἵουπά ἴἰη 
{π6 Νὸνν Τ οϑίαπιθηϊ ΟἹ ἰῃ Ἀεν. νἱ. 2, δηά 
ἔδοτε δἰ ρηϊπρ ἴῃ ἱππρ᾿επιεηῖ οὗὨ νναΓ. 

ΎΤΒΘ ρμαγδπα," ΟΥ ““Ἧστοη οὗὨ νἱςΐοτγ, 
ἴπδη, βοοὴϑ ἴο 6 ἴῃ6 5θῆϑε ΠΟ Β ταιϊδῖ ὉΘ 
δἀοριθᾶ βοσο. Ὅδὲ “ ἀϊδάοπι, ποῖ ἴῃς 
“τον η, νν»45 ἴα δησίθηΐ δ Ὁ] τα οὗἁἨ ΓΟΥΔΙΥ ; 
ἀπά 115 ἀϊδιϊηοιοη ἴἴ 15 ἱπηρογίδηϊ ἴο Κθὸρ 
ἴηὴ νίενν τοΐοσοηςς ἴο ἴδ ᾿ηϊεγρτείδιοη 
οὔ Ἀδν. χη. δηὰ μον. χυῇΐ. Οὐ 115 ἀϊδίης- 
ἴοῃ 866 Νοίε ἢ), αἱ {πὸ βηά οὗ [18 σῃμδρίογ., 
ΤΠ νυ το ἴῃ σι} 5 222. ο δε Βιόίς, ατι. 

ϑιγγπα, ΜΟυ]α τοῖδσ ἴο {πε οσὐυδίοτμι οὗ ῥτε- 
βοητηρ ἃ σΙΌν ἴο ἴῃς ρῥγίοσι δὲ ἴῃς επὰ οὗ 
ἢἰ5 γϑᾶσ οὗ οῇῖοε ; [πὸ {016 “ ψαγδη  -ἸνΕΆΓΕσ " 
(στεφανηφόρος),1ῃ {Π|5 56ῃ56, ΟσσαΓτίηρ ἴῃ ἴῃς 
᾿ηδοσιρίίοηβ Οἱἁ ΘΙΏΥΤΠΔ :---5866 Βοεοκῃ, (ον. 
]πσοσ. Ογάε., νοὶ. 1ϊ. Ρ. 752) Νο. 3190, ὅζα. 

ΖΕοΙΙοσ [48 γαϊβθὰ 4 αυσϑίίοη οἡ ἴδε ἔαδεϊ 
ποις δδονυθ,--νὴῖΖ., ἴδαὶ ἴῃ6 φρῆγαβθθ, “ [8 
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11 Ηδ τἶλῖ ἤαῖῃ δῃ. δαῦ, ᾿εῖ ἢϊπὶ 
ἤδαγ ψῆδῖ τῆς ϑριγις δα ἀπο τῇ 6 
σἤυτγοῆεβ Ηδς τῆδι ονογοοιπεῖῃ. 5Π4]] 
ποῖ ὃς δυτὶ οὗ τ[ῃς βεςοπά ἀεσδίῃδ. 

12 Απά το τῇς δηρεὶ οἔ ἴῃς σμυτοὴ 
'ἰπ Ῥετρδάττιοβ νψυτῖῖα ; ὙΠε86 τῆϊηρϑ 

σόν ΘΕ ο,᾿ 18 ἔουπά ἴὰ ἴπΠε Νανν Τ οϑῖ. ΟἹ 
ἴῃ [ἢ15 ρίδςθ, δηὰ ἴῃ 25. '. 12. Ηδ σοῃβιογ8 1ἴ 
ἴο δὲ ἃ ἀΙΒΠσΟΪ νΠΙΓἢ Ἔυροϑίζοσβ πᾶν ποῖ 
ΔΩΒΟΓΟΩ, ποτα 15 “6 σγσόνῃ οὗἉ [πᾶ " 
δΡΟΚοθη οὗ ἴῃ |45. '. 12 ῥγοπκιϑοά δ᾽ Η!5 
ςοποϊιδίοη ἰ5 ἴπαὶ συν. 11. το, “δηά πὸ 
ΟἴΠοΥ, 18 1ἴῃὴ6 ραβϑϑᾶρὸ ψ ποῖ βοαῖβ Ὀεΐοτο 
1Π6΄ τη" οἵ 81. [απι65. Εογρεοϊ(ίηρ [ἢΠδΐ 
[δὸ Ιάο4 οὗ {πὸ ΟΠ γιϑιίδη εαμγος, δηὰ οὗ ἴῃ 6 
ῥγίαε τοϑυμκίηρ ἔγοζη (1 ΟΟΥ. ἰχ. 24),. 15, ἃ5 
Ροϊηϊοά ουὖἕξ ἀδονς, ἴῃ6 1άδα νυ ἢ πη 6Υ}168 
(86 ννβοὶο ἰοδοδηρ οἵ ἴῃς Νενν Τεσίδιπεηΐζ, 
ΖΕΙΙοσ σδη βηά πὸ οἴεσ βοϊυοη οὗ “ τῇς ἀ8Π- 
οὐ" οαυβοὰ ΕΥ̓͂ {πε υ56 οὗἩἨ [15 ρῃγαϑθθ ἴῃ 
τῆς ἘΡΙ5116 οὗ 81. [4π|65, τῃδπ δῖ [6 δι ΠΟΥ 
ψγοῖς 5805 ΤΥ ἴο ἴδ6 σοιηροϑβιίίοη οὗ 
τὴς ὁ Δ ὦ γωῶσθύννα 6 58.7 δηά ςορἰθοά--- 
τηοϑί ρῥγοόῦδῦυ Ὀεΐοστε ἴῃς εηά οὗ ἴΠ6 ἢγδί 
σρηΐυσΥ. ὙΠῈ δὐυῖμοῦ οὗ ἴῃ6Ὲ ΑΡΟΟΔΙΥΡβθ6, 
ΖΕΙΙοσ “ ςοη͵οεΐυγε5, “ ἤγϑί ἔοστηθα ἴἢς Ἰά68 
οὗ “ἴδ σγοννη οὗ ̓ ξ ̓  ἴτοιῃ " ΠῸ στοννῃ ̓  οἕ 
Ζεομαγίδῃ (ν 14, 0ΧΧ.);-- ἃς στόν οὗ 
᾿ἴδ᾽ εἰδηάϊηρ ἰῇ Ὄχργοϑοῖνα σοηϊγαϑίὶ ἴο " ἴῃς 
(τυ ἢ υπῖο ἀοδίῃ,᾿ τ .8. ργοβεητπρ ἃ που ρδῖ 
ΒΙΠΉΠΪΑΓ ἴο {παὖὺ 'ἴῃ Μεαῖῖ. χ. 39."---Ζεεν 
,ῶγ α«υἱπεεσεδαί. ἹΡεοίοσίε, 1863, 8. 97. 
ΖεΙϊοῦ σοποϊυάδ5 ΕΥ̓ δά άϊηρ (Πα ἴῃ ἴῃ 6 ΕΡΙ51]ς 
αϑοσδοὰ ἴο 81. [2π|65 γα βανῈ ἴπι15 ραϊποὰ ἃ 
νΑ]υ Δ]. ἰοσυ ΠΟΛῪ ἴο ἴδ6 ΑΡΘοδίγρϑο, δηὰ 
οπ6, ἴοο, οὗ {πὲ πἰραϑῖ ἀηαυ (“ ΟΣ] 
ἀυτοῦ οὶ δηάογεϑβ: νοη σ᾽ οίσμαπλ ΑἸΓΕΓΣ Ζιιοτ- 
5οἴΖϑηα68 ᾽). 

11. πὸ δε ἐϑωγεδε.ἢ Α ΤΠ] δίορ 15 ἴο θὲ 
Ρἰαοςὰ «ἴεν “ συγ ἢ 68; "--566 Οἡ γος. 7. 

σῥαϊ! ποὲ δὲ διχῇ] κἷπ λ)ὸ τὶὲδο":-ἰηυςῖ 
ΤΆΟΓΟ [ΠΔῃ ἃ τήογα περδίϊνο,---8ε6 [οὨῃ ΥἹἱ. 37. 

φῇ 1δε “εεοπα ἀεα!}.1] Α γῆγαϑε ἔουπά ΟΠ]Υ ἴῃ 
[ὴ6 ΑΡΟΟΔΪΥΡΘο:--ἶς 18 ἀξῆποά ἴο δὲ "2ῤέ ἑαᾷε 
οὔ νε," ἴὴ οἷ!. χχ. 14; χχὶ. 8; οἷ “ἢ. ἷ. 18. Νὰ": 
ἴυγα] ἀφδίῃ 15 σοτηπηοη ἴο 8}] πηθη---ἰῃς ἀδδίῃ 
οὗ ἴῃε θοάΥ τ 10); ἴπε σεεοκά ἀκα 18 ἴῃ 
οὗ Ὀοὰγ δηὰά 80}, “ΓἢΪΒ οχρυεϑϑίοη 18 ἢοῖ 
πη] ἴῃ (1Π6 Ἰδῖοεσ [ενηδὶ ΠΘΟΪΟΡΥ: 6.5. 
“πη ργοόῦοϑ, 411} πιογιπίυγ σπποστία δεσυηδ 
οἱ δαϊυάιςαπίυς Οομοηπς,---ὰγρ. ἐπ ΡῈ: 
ΧΙΠΧΟ ΣΙ, αὐ. ΔΝ εἴϑί.; 8εῈ αἰϑο Νέεάε, γογᾷ:, 
Ρ. 522. “Ὑπὸ ἀοδίῃ ἴῃ 1 οὗ [πε Ἰοϑβῖ, 
458 σοηίγαβϑίοα ἢ (Π6 16 ἴῃ ἀεαίῃ οὗἉ ἴῃ 6 
βανοὰ " (Τ γθηςῇ, Ρ. 111). Νοῖο, {παὶ 81. [οδη, 
ἴῃ ΥΟΥ. τὸ δηά οἰβονῆοσγο, αὐϑίδι 5 ἔγοτι [6 
86 οὗ [6 ρῆγαϑο, “πε “γυ: ἀδαῖῃ," ψ Ὠϊςἢ τα 
τηϊ τ πᾶνς Ἰοοκοαά ἔογ, ἴῃ [15 σοηϊοχί, 45 [ἢ 6 
ΔΏΓΠ 6518 ἴο “16 “σεομά ἀφαῖ. 866 οἡ ςἢ, 

ΚΕΝΕΓΙΑΤΙΟΝ, 1]. [ν. 11- 312. 

δαῖτ πς νης ἢ Κατ τῆς 5ΠΑΓρ ϑυγογά 
τ τννο εἀραβ; 

1231 Κηον τῆν ἡγοῦ, δηά ᾿νδεῖε 
ποι. ἀννε ]εβῖ, ἐυῶν ἤεγε ϑδῖδπ᾽ 5 
βοδξ ἐς. πα τποὰ Ποϊ]άεϑι ἔδβι ΠῚ 
πδῖηδ, δηά Παβὲ ποῖ ἀεπιεά πὰγ (ἢ, 

Χχ. 5, 6: Ο ΨΕΙΟΒΌ]ΔοΘ Νιοϊζοσγίπυ5 [ἢ 5 οο1}» 
Ιηθηῖβ: ὙΠΟ ἤγοῖ ΓοδγΓοο ΙΟη 15 ποῦ",-- 
186 ΣεΒΌΣΤ σοη οὗ 500}}5 ὈΥ ἔδι ἢ, τυ ἢ ]οἢ ἀο68 
ποῖ ῬοΟσΙΩΪ πιεὴ ἴο ρ455 ἴο 26ε “εεοπά ἀεαί. 
ΟΥ̓ {Π18 γοϑυσγεσίοη τς ΑΡροϑβίϊο ((οἹ. {. 1) 
νυτϊοβ: 1 γὸ (Ὡθὴ Ὴὲ γε πὰ Ομης; 
ἄς." (αΡ. Οαϊαπά. ἵν. Ρ. 63.) 

Ιῃ γεσβθ 7 [6 ῥσχγοιηϊβθ Ῥ11565 αἱ ἐγηηον» 
ἐαέδεν,----ἰ τῆς 11ξ [παῖ Κηοννβ Ὧο0 δηάϊηγ." Ἠεῖο, 
ἴῖ Γί868 ἴο ἀο]νεγδηςθ ἔσγοσῃ ἴπο ἀοοπὶ (δ᾽ 
ῥεηηαο[Ρ [ογοϑδδάοννοά ἴῃ Μαῖϊ. χ' 28 (“ὙΠ 
ἀδιαπδίοσιυχτη ΠΊΟΣΒ 6ϑῖ," ---αὐρακί.); εἶ οἷ, Χχ, 
6. Ἡδηρϑῖ. ποΐθ5 ὁπ ἢ. χχ. 4: “ ΤῊς ἤγϑι ἀδαῖὰ 
[ιλ5,85 ἱξ ννογα, ἔννο ἰδηάβ ουθὺ Ὡς ἢ [9 τυ] χ- 
τεηἀ5:---(1) Οπε ἴπ ἔπαο, Ὀεΐογε ἴῃ ϑεραγαίίοη 
οἴϑουϊ δηὰ ὈΟΩΥ (1μυκὸ χυ. 32: 1« [οδβη 1.14), 
{ῃ6 5σἰαῖο οὗ ἴοϑ6 ψνῆο αἰΐονν 81ὴ ἴο γε ζῇ ΟΥῈΓ 
ἔβεπι ἴῃ [15 16, (2) ΤῊς οἴθεγ ἀθδῖα ἰο οτδ 
δἤεσ ἴῃς ἤγϑξ ; δηὰ τηἴο ἰΐ ἴΠΕῪ {411 ψο πᾶνε 
ποξδεεη βοβεηδά ΒΥ {8ε Ἰυάρτηεπε οἵ [δε Εππὶ 
ἀεδίῃ :"᾽ ---ϑθα οἢ, χχΙ. 8. Τ 5 (πουγαῖ οὗ “ εἐκ 
“σεοηὦ ἀεαΐῥ," οΥ Ἔχοϊυβίοῃ ἔγοπι οἕογηδὶ ᾿Πς, 
8 ῬΡΘΟΌΠΔΡ ἴο 50. [οδη,---82ὲ6 [οῃη' Χί. 25, 26; 
1 Ϊοδῃ υ. 1ό,.17. 

ΤΗῊΕ ΕΡΙΒΥΚΕ. ΤΟ ῬΕΒΟΑΜΟΜ (12-17))} 
12, “π"πῶ πποῖο ἐδέ προ] 866 6ῃ ΥῈΕΙ͂. 1- 

ἐπ Ῥοσβδιαθα 7] ΟἹ πε ἔοστη οὗ [Π|5 πογὶ 
566 Νοῖο (, αἴ ἴδε οηά οὗ οἰ. . Ῥογφαπιυπι, ἰῃ 
Μγϑῖα, οὐ [με Οβίςιυ, [6 πτοϑὲ πογίμει οὗ 
πε ϑεσε ΟΒυγομε5, 18 διγίεὰ Ὁγ Ρ]ηΥ (ἢ. Ν. 
ν. 33) Κ'ὉΥ Ὧγ [Π6 πιοβί' ΠΠυϑίγίουβ ΟἹ οἵ 
Αϑῖα" (58εε Νοίς Β, αἱ ἴδε επά οἵ οἷ. 1.) 
Τηάον ἢ ΒγΖϑηςίηα ΘΠ ρΡΟΓΟΞ 115 Ῥγοσρε 
ἀεοϊϊποὰ τυ θη ΕΡΠαδυβ δθοᾶπια ἴὰς ορίὶ 
οὗ τ86 πεν]ὶγ-ξοτσηεὰ ρῥγουίπος οὗ ἉἍ“μὯαϑιὰ 
Μίπογ᾽ :-τϑθθ Οἡ σεῦ. 1. [{ πδὰ δεεη ἴδε 
οἢϊεε βοδῖ οὗ τὴς Κίηρβ οὐ {μπὲ ἔπι οἵ 
Αἰίδ!υ8β, ὑπάοσ συΐοβο ἃ τ Ὀοσλπλὸ ἃ 
αἰ οὗὁἨ τεπιρὶε5, --- Ζοι5, Αἴπεης, ἡ τιμὴ 
Ὀἱοηγϑυθ, Αρβγοάϊδ, Ὀεΐηρ μὲ οὐἸεζίδ 
οΥ ννοσϑιρ. [158 ῬΥϊ πο μαὶ οὐ]τυ8, ΒΟΝΈΥΨΕΙ, 
ννὰ9 1τἤδξ οὗ Αἰδου]αρίυβ, νγβοβε τεπιρίς, οἵ 
ΜῊ ἢ 186 τυ ΐη5 511}} γεπηδίη ουϊϑίἀ6 (πὸ ΑἸ, 
νν 85 Τεραγά θά 85 Δῃ “Ἢ ἀβυ] πὶ " (Τς..) “ππ.1}. 
63). πετε Οαϊεπ. {6 Ῥἢιγϑίοϊδη νγᾶ5 θΟΠῚ 
(οὐ. Α:Ὁ»- 200). [18 ἕδπιου ᾿Ἰ ΓΑΓΥ οἵ 20ο,000 
γοϊυπιο5, ζουηπἀοὰ ὈΥ Ευπιεποϑ [1. (ΒΟ. 1975 
159), ννὰ5 φίνθη Υ̓͂ Μ. Απίοηϊυ5 ἴο Οἰκο- 
Ραῖγδ (ΡΊυ. “πίονι., 58), ἀπὰ ννᾶϑ (κεῖ: 
στ τῆαλῖ α Αἰοχδηάτία, ὑπᾶοτ ἴῃς (δι ρὲ 
Οἰλᾶσ. Ῥδγοϊπιοηὶ (εδαγία ῥεγρανιεπα) ἀε- 
Γῖν 5 δ ῃδηῖς πὶ Ρογραπιυπὶ (Ρ] 0. χην 
11, 21). 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 1]. 533 τ. 141 5, 

Ἔνδπ ἷἰπ ἴῆοβε ἀδγβ Ψμδγείη Απεῖραβ 14 Βυξ] πᾶνε ἃ εν {πίπρβ δραϊπϑβὲ 
τὐᾶς τὰ  ἔΑΙ ἘΠΕ] πιᾶγίγτ, νγνο νᾶ 8]λίπ ἴμες, Ῥεσδιιβε τῆοιι Πᾶδὲ τπεγε τπεπὶ 
ἈΠΊΟΠΡ᾽ γοιι, ὑνεγε ϑαΐδη ἀννε θῇ. τὲ Βοϊά τῆς ἀοοιτίης οὐ “ Βαϊδαπι,. το 

δὲ “δαν» ἱπο-ϑὰροὰ ἐπψοτὰ; Τῆς δἵξτ- 
δυῖς οἵ Οἢγίϑι ἴῃ οἷ. .. 16 8 τερεαίεςά, δηὰ 
15 ἴδ δα4518 οὗ γϑυ. 16 δείον. 

183. Χο ΨΒοτο δου ἅνν611661,]7 ΤῊς 
ΤΟΔΔΪῃρ ἃ8 ἴῃ ὑεῖ. 9 :--οὐέ “ 26) «υογάς, 
απά," 5866 νυ. 1. 

[εὐοη} «υδέγε τἈᾺ Θ᾽ ἸΏΤΟΣΘ οὗἨὨ δβαῖδῃ ἱδ:} 
ΤΙς ποϊογίοιιβ ἰἀοἰδίγΥ οὔ ῬΡεγξαπιυπι μἶνεβ 
τις ἀοοοτρίοη, γοροαϊοά δ ἴπὸ εἴοβα οὗ ἴῃ86 
τΟΙ͂ΘΟ, [19 Ὠϊδϊοτίςδὶ ἕουπάδίίοη. ΤΟ .5οι- 
ἰλρίυ5 οὗὨἨἁ ῬΡετγραυτλ τίνα! θὰ (ῃς ἔλπιε οὗ 
 ιληᾶ αἵ Ἐρἤδβυβ, ἀπά οὗ Αρο]ο δἱ Πεἰριὶ. 
ΤῊῈ οδιοῖ γοΐδγεησθ, δοσογάιηρν, 18 ἴο 186 
ΜΌΓΒἢΪΡ οὗ “Εβουϊλρίυ8 ννῆοβθ ννῈ] }-Κποννῃ 
5γπιδοὶ ννὰβ ἃ βοῦρεηΐ (5ε6 Ἂς. χὶϊ. 9; χχἹ 2, 
δηά ςἔ τ ΟοΥ. χ. 20) ; “ἀπά ννῆο 18 50 ΓΕΡΓγθ- 
βοπίοα οἡ ἴῃς ςοἷπϑ οὗ Ρεγραπιυτ,, δηὰ 5 οδ θὰ 
᾿Ρεγατηθιβ ἢ θιι5᾽--- Μαγεα, ἰχ. 17" (ΥΝ ογά5.). 
Γὸγ ἴἢϊ5 οουίουβ 5βδθῆβε οἴ μοῦβ 511 Ὀβε υἷε 5: ΠΡ ῚῪ 
ἃ Τοίδγδηοο ἴο γῈσ. 1ο,---σδοσα [6 ἀν} 18 
τεργεβεηίοά ἃ5 ἴδ6 διῖπου οὗἨ ὠρεγβεου 
ὙΔΙΟΝ, α Ῥουράσηυτα, νγὰ5 δἰνγᾶγβ ἱπίθηβε 
(Ευϑεδ. ἵν. 15), δηά οὗὁἁ ννῃϊςὶ {8158 γογβα 51Ρ- 
Ῥἰϊε5 δὴ ἰηδσίδηοθ. Βυγρεσ ἰπϑὶϑίβ οὐ ἴῃ ξἃςΐ 
ἴῃαὶ Ῥεγραπιυτι τννὰ8 [6 δεῖ οὗἉ ἃ 8:0 ΓΕΠΊ6 
(ουτί οἵ [υ5ῖϊςο, ἔγοπι ννμϊςοἢ τῆς ἤχϑῖ 86η- 
ἱεῆςε5 οὗἩ {πὸ Βοπηδῃ στηδριϑίγαου δραϊηβὶ [Π6 
[Ο]]ονγεῖβ οὗ (σίϑὶ ργοοθθάθα  δπὰ ἤδησε ἴῃς 

ἴοη “ χε ἐῤγοπὲὸ οἱ ϑαίαπ." ΟΥ̓ σουγβα 
ἴδῖς ἀβροςΐ οὗ ϑαΐδηβ ψοσκ 15 ἱποϊ υάδα ΒΕΓα. 
ΤΈΣ ΑΨ, ΕΥ̓͂ τοηάοσγίηρ, [Ὠγουρδουῖ [Π6 Αρο- 
Οἶγρβο, ἴῆ6 Οτοεὶς πσὰπ θρόνος ὈΥ “ ἐῤγοηπε,} 
ΜὮση ἰΐ τοίου ἴο οἷν 1, ογὰ (6. σ. οἰ. 11. 21); 
δυῖ ὃ ““εαἱ," ἤδη ἴ σοίεγβ ἴο ϑαΐδη (45 ἢεσο ; 
ςἢ, ΧΙ, 2; δηὰ οἷ. χνὶ. 10), οὐ ἴο ἴῃς Δ: 8] 
(ε. ἵν. 4; χὶ. 16),--οὈ]!Πογαῖεβ τς ἔνο στοαὶ 
Ἰάδας ψΠΟὮ ρογνυδάς (6 ποῖος Νὲνν Τοβία- 
τηεηῖ; νἱΖ., ἴΠ6 ἢ.6}1}15}} ρα οὗ ἴμε ΠοδνΘΉΪΥ 
ἐἰηράον" ὉΥ ϑαΐδη: δῃήὴ 186 ϑῆαγε οἵ τῃ6 
18 0}} ἴῃ αὶ Ητϑι 8 ϑονεγεὶ ΣΠΙΥ : 5.66 Τσοηςΐ, 
θπέδὲ “ω. Κέετγ.., Ὁ. 53. 

απά ἰδοιμ ῥοάειί αὶ γι: παρις,] Οἵ γθς τὶ 
(ἢ. ΜΠ. τὰ ;---, 6.) 511}, δὲ ἴ8ε ργεϑθηΐ {{π|6. 
Ταῖς βάε! ΕΥ̓ νγὰ8 ὑσγονεὰ οὔ ἃ ϑρεοίδὶ οἼςδ- 
διοῦ, 859 Ὁ] οὐχ5 :--- 

απ ἰδεῖ ποῖ ἀΘῺΥ »;}7 ζαἰ!ῤ,)ὴ (ἢ. εἰ. χίν. 
12; ἴδε “παριο,) 845 οὐϊεείδυε (]οἤἢη ἱ. 12; 
Αςΐβ ἰχ, 1.4)), 15 ράγΆ}16] ἴο [86 “γ,αϊ)ό," 85 “αὸ- 
]ερυε, 

ἔνε 1π [86 ὅἄδγε οὗ Απὐὶραδ ὩΥῪ υνἱί- 
Ὧ984]) ΟΥ ““»ιαγίγγ,; --οἴ ΔΑοῖς χχίϊ. 2ο. 
Οπιῖΐ “ «υδεγεῖη," 8εὲ υὐ. 4. Τα Βοτ, ΤΟ] ]ονν- 
ἢς ἴῃς οὐτοὸσ οὗ Εγδϑίηι8, [Γδηβἰδίος “25 
»κείπρη Ἰαρεν." [Α τελάβ ἀντεῖπας͵---ἀηὰ [Π6 
ορί, το ἀογ8 “εἰ 2" ἀΐεις νιοὶ ἰδιὶ {σε οῦε 
ἡ ῥάείενι.᾽"} 

ὯΥ 1ΤαἰΓ 875] ὁ0π6,.], ὙΠδ ἰεχὶ Πέτα 15 
Ῥογρίοχίηρ : ἴῃ ἴπδὲ νυ δςοῇ 15 δάορίοά, Απτρα5 
15 σογξαγάθα 45 ἴῃς γρεη. οὗ πη ᾿ηάἀδο]ηδ0]6 
ΡΓΌΡΟΣ παπῖα (580 Ὠς Ἀνεῖζε, ΒΙεεκ, ΑΓ) ψ ἢ 
ΔΡΡοϑιτίοπδὶ ποπηϊηδίϊνεβ 85 ἴῃ Ἂοἢ. ἱ. 5 (Εννα]ά 
ποίοϑ: “ἢ ᾿Αντίπας, 5 ᾿Αντίπα ὮοΓΖιι- 
56 ]16η."--. 111). ὙΠο δἰϊοσηδῆνε τεδάϊηρ 
εἶνεβ: κϑύῦϑῃ ἐπ [89 ἀδγ5 Ὑβοσϑΐῃ [82] 
Απτίὶραδ, ὩΥ 7187} τἱΐποϑθ᾽" (50 
νογάς.). Ἐγαγά ἰδκοβ ἴῃ οἷδιιϑα 8485 δῃ 
Δηδοο αδοη,᾽ δηά ἴῃς 5δεη8ς ἴο ὈῈ: “ὙΨΈΘ6ΓΤο- 
ἐπ Απίὶρδο... 80 ψδε δ] αὶπ,"--- ἢ 
Ἰλίίοσ ννογὰβ δβαυϊης θδεη σμβδηροά ἰηΐο ἃ σοϊδ- 
ἔνε οεἶδιιβαο, ον ἴο ἴπ6 δάάπίοη οὗ “Ὁ 
ζαϊ 870] τ ὶτηθ6ι."  ἰδιογά. οοηδίεἴ5 παῖ 
{πε Νυἱ]ραῖε (“ εἴ ἰὴ ἀϊεδυ5 [11115] ΑὨΓΡΑ5 [6 5115 
ΤΑΘῸ5 ἢ 4615, αυἱ οςςίδιι 658) τεργεβεηίβ (ἢ 6 
ἴγτυς τϑδάϊηρ :- δὰ ἰπ [[80869] γε [ν88] 
Αποὶρδ8 ΤΥ ζαὶτ 7] τΣίπμθδδ, 180 8 
δ᾽ αἱπ" (“υπμὰ ἰπ ἄδη Τάφεη [νναγ] Α. τροϊῃ 
ἴουοῦ Ζοιρο νγοσ ποτ, μ᾿ 5. «υ.). Βεηροὶ, 
τοδαάϊηρ αἷς, Β0ΡΡ] 165, "Ἐν ϑῃ ἰπ ὅδ ἀδγϑ ἐπ 
ΨΈΪΟΒ Α. ἀϊ4 ποὲ 46» γι} αἱ: .ἢ 

«υδο. «υας κἰ1164] ΕΧρΙΔηδίοτυ οὗ “υἱὲἱί- 
"988,"---866 οὗ. Υἱ. 9; ΧΧχ. 4. ΟΥ̓ Απτρδ8 (Ξ 
Απιϊραῖοτ, [Ὀ56Ρ}..) ““κ1:1. χῖχ. 1--3}) ποίην ἢ!5- 
ἰοτίοδὶ ἰ8 κῆοννπ. Απάγθδϑ (ἐπ Ἴοε.) 1615 τ18 [ῃδῖ 
“ἢ6 δά τεδὰ " 186 δοσουηΐ οὗ Ηἷ5 πηλγίγγάοπι ᾿ 
αἵ Ῥογραπλπι, ΡῬογῆδρα ἴδε δοςουπὲ οὗ ἴῃ 6 
δηςϊοηΐξ τηδγίγγοίορψίεϑ (566 εποί. Ον. 111. 5) 
Ὡς δίας, οὐ ἢ]5 ἀδΥ, ΑΡρΥΪ 11, [μὲ Π6 ννὰ5 
(ἢ ρΡγεάξοοβϑοσ οὗ [86 “ Αηρεὶ" οὐ ΒΙ5ΠοΟρ, 
δηά τῇαῖ Πα κυβεγεὰ υηάοῦ Ποπν τ δΔη :---ϑθὲ 
ϑίοθσγῃ ἐφ ἰος., γὯο υοῖε5 ἴο (ἢϊ8 εἴεςϊ δ᾽ πηθοῦ 
Μεῖδρῃγαθίεϑ. Ὠ δ᾽] ρον (726 ἥγηὶ “κε 97, 16ὲ 
Ορδωγερ, Οχοηβδην 5 {ΓΔ}. ἷ.. Ρ. 168) οὔδεγνθβ 
(αἴ ἐἸΠογα οδη Ὀ6 ΠῸ τηϑῖλκε Παῖς 85 ἴο 
Ποπιϊἴδη δηὰ ἢΪ8 ρμεγβεουςτίοα Ὀοϊηρ πιοδηῖ." 
ΤῊΪϊ5 ρεγβεσυϊοη 18 σείοιτεὰ ἴο ὉῪ ἢ ΐοη 
(δϑβϑὶυβ (ἰχνῖϊ. 15); ἂπᾶὰ 80 536 ΎῦΥσα ΨΈσῈ [18 
ογιε [65 τμδῖ ΠΟῪ γογα ποζςεὰ ὈΥ ἃ εαΐμϑη 
ατὶϊεσ οὗ [86 ρατοά, Βτυῖι8 (5ες Εὐυπεῦ. 
Ορνοι. ἰὶϊ., αὐ Οἱγν»ιῤ.. 218; οἵ, Οργοη. Ῥαφεῤ., 
γοὶ. 1. Ρ. 468, εἀ. ιάογ). Τεγίυ  Δη 4150 
ὩΔΠ65 ΑΠΙΡΑ5 85 ἃ συλγίγγ (" [ἴδπὶ δά Ῥεγ- 
ξατιεποσγυπι, [δηροΐαμ)] ἐς Αηΐρα δάσο] 55 πο 
τηλυῖγτο ἰηϊεγίδοϊζο ἰῃ παδιϊδιίοηθ ϑαΐδης."--- 
δεογρίαςε, ας. 19). 

Ατοῖίυ, [Ὁ] ον ὈγῪ Ηδηρϑβί. δηὰ ϑ1οσ, 6χ- 
Ρἰαίη5 ἴπῸὸ ΠδηλῈ βυτθ 1 Δ}}Υ, 48 “ἴῃς ορρο- 
ῃρηΐ οὗ 411, “ΑΠΕΪΚΟΒΠΊΟΒ ᾿᾿ ἴοσ Απερδβ -- ἀντὶ 
πάντων, υιδῖ 85 ΤΙΠΊΟΙΕΥ - ἩοηουΣ Οοά; 
Απηὰ 1815, ἢ (οσοεῖιβ, ΑΕ ρ45 15 ἃ τυγϑῖῖς 
πδπῖδ ὑπάοῦ πιο ΑἰΒδηδβῖυβ (νιΖ., "ΑΓ Δη8- 
51118. σοηΐγα πιυπάυτη᾽) δηά οἴδβοῖβ οὗ [Π6 
ογβοάοχ ἃγὸ ἴο Ὀ6 Ργορβει Δ} τηἀογϑίοοά ; 
δηὰ ΙΓ ηρα (Ρ. 98) τλᾶκο5 {Π6 τηγϑῖὶς Ρεγρα- 
πὰ ἴο ὃ6 Αἰεχδηάσγία, ἴῃ 566 οὗ Αἰμδηδβιιβ. 
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νν ἢ τλυρῆς Βαΐδς ἴο ςδβῖ ἃ βιυ πη] πρ- 
δίοςΚ Ὀείοτε τῆς οἢΠ] άγεη οὐ ἰβ5γδεὶ. ἴο 
εαΐ ΓΠϊηρβ βδογιῆςεα πηῖο ἰάοἶ5, δηά 
ἴο σοπλπλ ἐογηϊσδιίοη. 

Ις ὅο Πιαβϑδὲ ἴδοι αἰδο τΠπ6πὶ τῃδῖ 
ΠοΙα τῆς ἀοςετγίπε οὗ τε Ν)ςοϊδιῖδης8, 
γνΠ ΙΓ ἢ τλῖπρ 1 Παῖς. 

ἘΒΕΒΝΕΒΙΑΤΊΙΟΝ. ἹΠ. [ν. 15--- τῇ. 

16 Ἐερεπῖ ; οΥ αἶβε 1 νν}}} σοπις υπῖο 
{πες αυΐϊςκ]ὶγ, ἀπά νν}}} ἄρῇς δραίηβι 
ἴπεπὶ ἢ τῆα βννογά οὗ τὰῦ πιοιτῇ. 

17 Ηε τμδᾶῖ πδῖῃ δὴ εἄγ, ἰεῖ ἢϊπὶ 
ἤδᾶγ ψῆδὲ τῆς δρίγς βδιτἢ ἀπο τῃς 
σἤυγο 68; Τὸ Πἰπὶ τπδὲ ονετγἼοπηοιῃ 
ΜΕ ρῖίνε ἴο εἰ οὗ τῆς πἰάάεη 

Ἑ,. ϑοδιμιάξζ ποῖοβ, “"ΑΠΓΡΑ5 ΞΞ ᾿Αντίπαπα." 
Βυϊ 8}1} [Π15 15 ἴο {{|ἔι4, γλπ' ψιἢ ἴῃς 5δογεὰ (οχῖ. 

ὙΤΠδῖ ἃ ΠΊΔΥΥΣ ΑΠΓΡ45 5ιβετγοὰ δὲ Ρεσ- 
δαϊηυμῃ, [818 νογβο γοηάοσϑ σογίδίη: “1] ἡ εϑὶ 
Ραϑ5 ἀουΐευχ 4} ὨὟὙ δἷί Ἰὰ-ἀεββουβ ἢ ᾿λαγίυγ. 
---φἔ[οηδη, ὦ δ) Ρ. 183. 

«υδέγο ϑαίαη ἀἐπυεο! δ. ΒΌΓΡΟΥ ἀρροαὶς ἴο 
(15 τορι οη οἵ τῆς τεΐογεῃος ἴο δαΐδῃ, δέου 
ἴδε τηρηϊίοη οὗ ἴη6 τραγίγτάοπι οὗ Απίραβ, ἴῃ 
σοῃῇσπιαϊίοη οὗ ἢ8 Ἔεχρ᾽δηδίίοη (566 δῦονθ) οὗ 
[ἢὨ6 ρῆταϑθε “Τδε ἱῤγοηθ οὗΓ ϑαίαημ." [ΤἢΘ 
ΑΥ̓ΔΌΪς] ΗἸΡροϊγίι8β, οὔβοτνοβ Ενναϊ ἃ (566 
Νοῖς Α οη ςἢ. ΧΙϊ. 3), υπάεγοίδηάβ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 56 
ννογάβ. [εγυβδίοπι, “ Ὀδοδυ5ε 6 σουϊὰ βηά πο 
ΟἴΠΟΙ 85 ἴῃς (Π 1 πλγΥΥ πὸ Πα {Ά]]|εη 
ἴπεγο ὀχοορί Οἢγτϑί. [{ [Ο]]ον5 1ποσγείοσο παῖ 
186 δυῖμοῦ ἀϊά ποῖ Κπονν ἴδ γοδάϊηρ Ἀπ ρ48 ἢ 
(ἰ ε., 8. 6). 

14. Βωὶ]αῦυε α ἥευ ἐῤίπρ:)] ἘΦῸῪ 85 σοπι- 
Ραγοά νυ τμ6 (ὨϊηρΡ5 ἀρργονυβά ἴῃ υεγ. 1 3,--ςῇ. 
γΟΥ. 4 ποῖ (45 {Πρ γ, Ηθηρϑοί.) “4 {|]6 
γλδλιίον." 

ἐῤομ ῥαᾳηὶ Ἰδέγε βδοῖλϑ ἱδαὶῤ οί ἢ Ἐνθη 
“ ἐρεγο") Μ ὮΡΤΟ ΤΑΥ͂ ὨΔΠῚΘ ἰ5 Πο]ὰ αϑῖ, 566 νὲγ. 
13. 

ἐδε ἀοείγὶπε 9 Βαίααν»ι,) 866 οὔ νεσ. 6. Τῆς 
Ὠδηγ6 Βαϊδδπι δὰ θδοοιπο ΤΥΡΙ δὶ οὗ Δ ΠΟ 
Ρἰαγοὰ (ἢε ρασί οὗ ἃ ργορβεῖ ψ Π τοραγάὰ ἴο 
ἴπ6 μοαΐῃοη, δπά οὗ ἃ βεάυςεῦ ἢ τορασα ἴο 
[5Γ86]:-- αι ΝΠ. ΧΧΙΪ. 5; ΧΧΥ͂. 1- ; ΧΧΧί. 16. 
ΤὨΣ ΠΙδίοΥΥ οἵ Βαϊδαπὶ 15 Ποϊὶά ουῖΐζ ἃ5 ἃ σσῃ- 
βίδηϊ νγοσγηίηρ ἰὴ [86 Νοὸνν Τ εοίδπιοηῖ:---ἰ (ΟΥ. 
χ. 8; 2 Ρεῖ. 1. το: [υἀς εἰ. 

«ὐδο ἐαισδὲ Βαϊακ}] 8εε υὐ. },.;--ὰς ἀδῖνε 
Πογα ([Π6 δοοι!5., 845 ἴῃ νΟΥ. 20, ἰ5 [6 σϑρΌ ΑΓ 
Ἑςοηδίσι τ 0η) 15 ἃ Ηοῦτεν ἰἀϊοπη, 48 πιοβῖ 
ΤΙ οΥ5 ΒοΪ]α :--οῦ ΝΝΊΠΟΣ, ὃ 12. [ἴ 15 ποῖ ἃ 
“αἰ κοντα, ΤΑΘΔΏΪΩΡ ΤΟΣ Β8416 Κ," “ἴῃ 
τῆς ἰτογοϑῖβ οὗ Βδϊδκ, 25 Βοηρεὶ δηά Ηθηρϑῖ. 
ἄύσυς. Οη {Πε6 5ἴη οὗ Βαϊλδῃι, 5566 [ βορῃι8, 
“πι|:. ἵν. 6, 6. 

α σἐμριόἠπρ δίος 7] “ ῬΥΟΡΟΥΙ͂Υ α ἐγαῤ, οὐ τλοτα 
ΓΘΟΙ5ΕΙΎ, τδαῖ ραγί οὗ [ῃ6 ἴγὰρ οἡ ψῃϊςἢ [ἢ 6 
[εἰ ἰ5 ἰαϊά, ἀπά [Π6 τουςπίηρς οὗ νης δ σΔ 1568 
16 ἴσᾶρ ἴο εἶοβα ὕροη 118 ΡῥΓΕΥ; ἴδ ρβεηδ- 
ΥΑΪΙΥ ΔΩΥ͂ ἰοοΡ ΟΥ ποοῦς 8εῖ ἴῃ ἴδε ρα! ."- 
ὙΓεηςἢ, ἐπ ἰοε., Ὁ. 118. 

“σεν βεεά μπίο ἰ4οἷ..] ΟΥ Αςἴϑβ χυ. 29; χχὶ. 
25 1Ρῷ1 (ὑοΥ. νἱΠ}. 1το-τα1.;- (οηρίατ!οη (566 
ΤτοηςὮ, Ρ. 119) “ ψ Ὠϊοἢ δά άἀγεβϑοα [56] ἐχ- 
οἰυπίνο!υ ἴο [6 ςοηγεσῖβ ΠῸπι ποδί θη 5π|," 

ἴῃ πυῆοβ6 ἔΌστηοΥ οχιϑίθηςα 5δογῆσο ᾿πδὰ δουηά 
ἰἰ56 ἢ ἪΡ ἴῃ δἰπιοϑδῖ ΘΥΘΥΥ δςῖ οἵ 5οείδὶ {πξ. 
Αἰηά [δ18 .4 ϑεδγοπίηρς ἴεβῖ ννᾶ8 Ξιρρὶϊοὰ ἰτοπὶ 
πε ἤγβι οὔ [86 (ἢ γιβι Δ᾽ 5 ϑἰ ποεγγ,--τὶ (ἸῸΓ, 
Χ, 20, 21. 

,")νπιεαέίοπ Α τοΐοτοηος ἴο 86 ἱπιρυτὸ 
σδαγαςίεγ οὗ ἴδε Βοδίῃθη ξοϑεῖναὶϑ :---οξ (ὃς τὸς 
ἴογθηςσθ ἴο ὈοΙῇ 5ϊη5,  Οοτ. χ. 7, 8: Νυπὶ, 
ΧΧΡΟΙ, 2: Δηἀ 566 οἡ ςἢ. χνί!. τ. Ἀσηδη (οὗ 
οη νύ. 2, 6) ἀϊδοονοσβ βδγὸ ἃ ΠΟῪ Δ11υ.51|0ῃ ἴῸ 
[6 [εἀςπὶπρ οὗὨ 8. Ρδυ], το γίηρς ὕρο δῇ 
Αϑϑυπιδα ᾿πα! ἔθγθηςθ οἡ ἢἰ5 ραγῖ, 45 5ῃο τι 
ἀπ τ ΟΟΥ. χ. 23-27, ἴο Ποαΐμεη ιἰ5λρ5, 
ΤΠηΐθ ποίίοη .5 δὶ οποο βοΐ δϑίθ ΟΥ̓ (οἵ. 
ΜΠ, 9-ἴ 3; Χ. 28-2}}1. ΑΒ. ΒΑ]ΔΑΠῚ γγὰ5 ἴδε 
[ογεγυπηεῦ οὗ ἴπε “ Εα]ϑεὲ Ῥσορμβεῖ" («ἢ. χτὶ 
11), 50 νγὰ8 [6Ζεῦδεὶ (νοσ. 20) οὗ ἴῃς ταί 
ΗἩατὶοῖ (ςἢ. χυῇ. 1). 866 οἡ συϑύ. 17. 

16. 80 δανὲ ἐδοι αἰ.0] “58 Βαϊαδκ δά Βαίδαδπι 
ἴου ἃ ἔλθ ἴθδοῃου, 380 δϑὶ ἴοι 4ἷ5ο, ἄς. -- ογ 
[ἢ 51π5 ἴο ννῃϊ ἢ Βαϊδαπὶ 4] υγεά [5γδοὶ ΜΈΤΕ ἃ 
ἴγρε οὗ [Π6 55 (νϑῦ. 1.4), ἴο νοι ἴδ ὁοο- 
{Πη68 οὗ [86 ΝΙΊςΟἸαἰΐδηβ ποὺνν ϑοάυσε δες. 
ΟΥ, “80 παϑῖ ἴδοι 8ἃ5 ννε]] δ5 ἴῃς δησεπί 
ΟΒυγοῖ οὗὨ [5γδο].᾽ ΟΥἍ, "85 ννῈ]}} Ὧ58 ἴῃς σβυγβ 
οὔ Ερμοβϑυβ, νοσ. 6. Οὐ, “80 (οὕτως) 15 
ῥίκοπατίὶς͵ “ἼΤΒου Παϑὲ 4]50,᾽---8ε6 οἷ. {1}. ἢ 
16; ἰχ. 17; ]οἤη ἵν. 6 ; ΧΙ. 25. 
δοῖλο ἐδαΐ δοίά δε ἀοεί γέρο 9 δε ΝΙεοία απ: 

ΙΖ. ἐπα 51π8 ἴο νυ ῃϊο Βαϊδδτη μὰ τεπιρίοά,-- 
εδίίηρ [πϊηρ5 οβεγεὰ ἴο Ἰάο]5, δηὰ ἐογπιοδίϊοη. 
ΤΒο 5ἷπ οὗ Ῥοσρδάπιπι, ἀδβοσι θά ἰῇ ὑοΓ. 14. 15 
Βεσα ἰάθηςβοὰ τὰ “16 τεδοδίης οἵ [δε 
ΝΙςοἸδι ἴδῃ ;"--ϑδεὲὲ οὔ ὑεὺ. 6, δηά ποῖε Β δἱ 
[6 οπὰ οἵ [ἢϊ5 ομαρῖοτ. Α5 {Π|5 ϑοςῖ δὰ (5 
ῬΑΓΔ4}16] 1π {|ὸ ἀδγ5 οὗἁὨ Βα]δδπι, 80 4150 (ΥῈΕΥ. 
20) ἰΐ μᾶ5 ἃ γοργοβϑοηϊαϊϊνο ἰη [86 πιοτγα γεζεπῖ 
ς836 οὗ [626δ6],---τ Κίηρβ χχὶ. 25, 26. Ριὸ" 
ἔεβϑοσ. Ρ] πιρίτε ἀδπίεβ ἴπ6 ἰάσπ οἵ [δε 
Βαϊδαπλοβ δηὰ ἴΠ6 Νἰςο] δἰ ἴδηβ : αἰϊδουξῇ Πὲ 
δάτη5 [πα {πε Ἰδοῦ “ αγγίνοὰ δὲ ἴῃ δδηὲ 
08] ὈΥ ἃ ἀϊδεγθηΐ ρα" (1. ε., Ρ. 121): ῦζο 
ΒΥ 8η ογεγβίσαϊηθα ἀϑοειἰοβπὶ δηὰ βοογηίης ἴδε 
Ὀοάγ. 

ἐπ 1ἰκοὸ τδῆποτ.) Ὁδο ἴγυο ἰεχί Εεἴναβ 
118 86η586, ἰη ρίαςο οἵ ἴμ6 Αὐξβοτγίζοά ν᾽ εγβιοῦ, 
“ φρῥίορ ἐρίπρ 1 δαίε,"---8ε6 νυ. ἐ!. 

186. ὁ ἘΟΣΘΙΟΣΘ; ογ εἶδ 1 00:19 [ὃ 
ἐδεε φιῤολὶν,.) ὙΠε ἰπϑογίίοη οὗ “Ἐἐδοσοίοτο" 
(οὖν,---866 νυ. 4.) ἰ5 ἱπιρογίδηϊ, 45 ἱπά!ολιιτε 
οἵ 81. [ομπ᾿β βίγίε::--ϑες [πιτοά. 8.7. ὧδπ 
τῆς νογὰ “4υϊοκ)γ, 8ε6 οἷ. πὶ. αἰ; ΧΣΙΙ 7, 



ν. 17. 

ΙΏΔΠΠηΆ, Δπὰ Μ}}}} γίνε Πἰπὶ 4 ννἢϊῖς 
βῖοῃα, δηὰ ἰῃ ἴῃς βἴοῃς ἃ πεν ΠΔΠΊ6 

12,20; δῃηὰ ςξ, νετ. δι ἈΑ5 ποϊδά οη ςεἢ. 1. 3: 
ἴλη δΡΕΟΙΔΠΥ γτοξεστίηρ ἴο πε δεζοῇ 
ΔΑ δας, ἷς ̓ἀδίρτς πὴ ψ ἃ Ἰυάρτπιεηϊ δρουῖ 
ἴο 211] οὐ Ῥεγξαγλιχι :---ϑεα οὐ οἷ. 11]. 3. 

ἀπά Σ αἱ] Ἰὰδῖκο σψδσ σαὶ ἰδέρε «αυἱὴὁ 
δὲ τευογα 97 ».}7 »ιο6.1 Οἵ. νεσ. 12... Μδῃ 
866 ΒΕΓΟ ἃ τείεγοηςς ἴο ἴῃς προ} 5 5 ΝΟΥ 
Νυπι. χχῖϊ, 11: δηά ἴο ἴδε δυνογά ΕΥ̓͂ Ὡς ἢ 
Βαϊλαπιὶ ννῶβ8 ἰδίη,--- ΝΌπι. χχχὶ. 8; 7|οβῇ. 
ΧΗ, 22. [ἴ 5 συ ΓΕ ΤΏΟΓΟ παίυγαϊ ἴο σοίεσ 
ἴο οἢ. ἱ. τό, ἔογ ἴῃ βουγοῦ οὗ [ἢ]5 τῃοίδρθοσ. 

17. “σπῖο δε εδωσεδε. Α 8}}} δἴορ 58 ἴο ὃἊ 
Ρἰδοθὰ δὲ “" συ γο 5"; 56ὲ6ὲ οἡ συ. 7,11. 

70 ῥὲτγε ἐῤδαΐ ουεγοονιεῖδ, τὸ ἐπ} ἔογ ἴΠ6 
ορηϑίσυςτίοη, 8566 ΟἹ τοῦ. 7. 

ὝΨΙΣ καἰτνο οὗὨ ἐδο διάκο »παηπα,] (ΟΥ̓ 10 
εαἱ,---566 νυ. 2) (Ὁ οῃ εἢ. χὶ. το; δῃηά «͵50 
ψἢδΐ ννὸ γεδὰ οἵ “ἴἢς Αὐῖκ οὔδε (ὐονεηδηΐ " ἴῃ 
Ἡεοδ.ἴχ. 4. ΤὭΘ Βοάνεη)γ ἱοοά---ΑΏρο}᾽5ἰοοά ἢ 
(Ρ5. ΙχχυἹἱ]. 25) σίνεη ἴο 5γδεὶ---ἰβ ἤεσε ορ- 

ἴο ἴδε ά4ο]-οἤεγίηρβ οὗ Ρεγξαπιυτι : [6 
Ἰάο]-οἴετιηρ 15 ἴο Ὀ6 ϑορυγηεά, δηὰ ἴῃς Ρὑγ1Ζ6 
ἰ5 ἴο Ὀ6 “466 δίάώεπ »ιαππα." “1 αἰπιοβῖ Δ}} 
ἴπ656 ὈΓΟΙΏ1963 ἴματῈ 5 ἃ Ῥϑου δῦ δάδρίδίοη 
οἵ ἴς ρῥσγοπιῖδε ἴο ἴπε 58εἰ ἄθηϊδὶ ΟΥ̓ τῇς ἢ 
 ψ|}} βαᾶνε Ὀδθεη ψόοη" (Ττεποῖ, Ρ. 126). 
ΎΠο σοΐογοηςς 18 ῥἰδ ΠΥ ἴο Εἰχ. ΧΟ. 32--:}4 
(εξ Ῥευῖ νἱῖ. 3, ΧΧ.), 45 νυνὶ] 85 ἴο 
]οδη τὶ. 32--:5. 
ΎΒΕ [11 εἴοτηδὶ, ἃ ἰ8 ἴσυς, Ὀορίη8 οὐ 

1ἢϊ15 ο'άο οἵ ἴπο γγᾶάνθ, όσα Ὁ γιϑί 15 Η 'π|- 
56} τὲ [ΤῸ ΤηΔηη8 ({οῃ ΥἹ. 51), “τῆς πηδαϊ- 
εἶπο οὗ ᾿ππλοσΊδ Υ ἢ ([ρπδῖ. σά Ἐρδε-. 20). 
ΤῊ νὰ Ὀερὶπα ψΠ} “ἴδε πενν Οἱ τηῖο 
τὶ ῃϊοουπηο58,"--- 1} “6 ἢγπί Γεβυσγες ἢ 
(ϑες οὐ εἶ. χχ. 5); δυῖ ἴΠετο 15 γεῖ ἃ ΠΙΣΠΟΓ 
εἰὰ νοὶ ἴ παῖ ἠοῖ δηίοτεά ᾿ηἴο (ἢς Πεατί 
οὗ πιᾶπῃ ἴο οοηςεῖνο,--[ἢ6 τηληηᾶ ὙΠὶοδ ἰ8 
δίδδεη; δηὰ τἢ 5, πκὸ [μδἴ τηδηηδ ἰαἰά τιρ ἴῃ 
ἴδε ΒΟΙΥ Ρίδος, [6 1 ογὰ σόϑεσνοβ ῸΓ ἴδοβα 
σἶοὸ “ συεγεομε." ὍὨπι5 Ης 5808, Παρ ἵν, 
12: 4] δῶνε ριφΩΐ 0 σαὶ αὐδίερ γε ἄποαυ ποὲ 
οΓ;" 566 4]90 Ϊοδῃ χὶ. 25. 

δὰ Ὧσῳήυὶ}} σίυε δίρι α «υδίίο σ,οπε,} ΟΥτ. 
ΦΡΟΡΌ16:"--ἰὴς νογὰ στεηάεσγεά ““ “οη2᾽ 18 
[ουηά ΟἹΪΥ ἰη {58 νεσϑβο, ἀπά ἰη Αςῖϑ ΧΧΥΪ. 10. 
4] μᾶνς »}7 υοἱε." Οἡ {πὲ ψοτσγὰ “φυδὲϊε," 
δὲ. ο (ἢ. ἱ. 14. 

Ηδετο: ἴῃ τ. 26--28; δηά ἴῃ οἷ, ἱΠ. ς, 
ἴνο αἰϑθηςϊ τενγγαγὰβ ἄγ ἱποϊ υἀεαὰ ἴῃ δᾶςἢ 

Ρτοπηῖϑε. νν 
ὙΠΟ ᾿ηἰεγργεϊδίοηβ σῖνοιὶ ἴο [6 “ «υδέζε 

“2016 " Δ1Ὸ ὙΔΤΊΟΙΙ5:---(1) ΤΘ [ἐνυ δ ποὔοη 
5 4]ἀφὰ ἴο, νἱΖ., “ (δάεδαηΐ [5γ26}}{18 υπᾶ 
οὐτὰ τρᾶπηδ ἰαρ 65 ὑτγεῖοϑι," ---ὧὐονα 8 (αΡ. 
νοῖσι.) ;--() “τὰς νῆϊΐο βίοης " νν88 οἵ οἱὰ 
ἴδε τρλτὶ οὗ ροοά ἑογίυπο (Ρεγ5., 84. 11. 1);- 

ἈΚΕΝΕΙΑΈΤΙΟΝ. 1]. 

τυυιτῖση, ΠΟ πὸ πάη Κποννεῖῃ 
βδν!πρ ἢς τῃδῖ Γεςείνετιῃ ἐΖ. 

(3) ὃγ 1 τε Οτεοῖκϑ νοῦ ψοηΐ ἴο ρῖνα 56η- 
ἴδηςε οὗ δου ϊτίδὶ : 80 ἴα δι] δϑὶ οχρ  δηδίίοῃ, 
ΌΥ Απάγεδϑ; δηΐ ϑ8ὸ Νἱςϊογίπυβ, Εσασπι. 1. 
(εξ. Ονἱά, Μεΐ. χν. 41):--(4ῳ) (δδ νἱεῖοσ δἵ (ῃ6 
ξΑΓλ65 τοςεϊνοα ἃ ἐωξεέ (εέγα, ψῆφον), 
νυ δς ἢ δη δὰ πἰπὶ ἴο ἱοοὰ «δ ἴπε ρυῦ]ς ὁχ- 
ῬΘηΒ86 ; ΠΒοΙΟ ἴο ἴ86 ΠΕΑνΟΠΪΥ ἔδασί, Ἂἢ. ἢ". 20 ; 
ΧΙΧ. 9: 50 Ατγεῖπαβ (σρ. ΟΥΆΠΊΕΓ, Ρ. 210), 
Ἡκαπιπιοηά, ἄς. (ςξ ΡΙη. ΕρΡ. :α ΤΓΑ). 119, 
120; ΖΙΡΒΙη. τὴ 1)ίον. Ὁ. 228). Το {Π6 
βᾶπὶς οἴεςῖ Ενναϊὰ (Ὑῆο ἰ5 [Ὁ] οννοὰ Ὁγ Ρτο- 
εβϑοσ. Ρ]υπιρίγα, 4. δ., Ῥ. 128) τοίεγβ ἴο [Π6 
τιθηίϊοη οὗ [86 ιδαϊῃοη-δαςῖϑ ἰῇ ὙΘΓ, 14: 
Δη4 9665 ΠοΓὸ ἴῃς ςοηϊγακίοα [δαϑί, γοργοσοηϊοα 
ΌγΥ ἴδε τηλπηδ, νης ἷἰ8 ἴο ὃς ἴδε τενναγὰ 
οἵ ἴδ (δ! } (ςἕ, Μαῖῖ. νἱῖ}. τσ; χχῖϊ, 10),--- 
πε τπᾶπὴλ δοίη 48 γεῖ χοϑεσνοὰ ἰῃ {ῃ6 
ΠοΑΥΘΏΪΥ τοπιρὶς (οἰ. χὶ. το; ςἔ, ΗΘῦ. ἰχ. 4), 
ἃηἀ πὸ Ἰοῆφοσ οἡ ρα. Το {Π15 Ποδυθη 
ραβδὶ {ἴΠ6 ἠο Ὁ ΓΩ Τρ οὐροία (ΡΙδυΐυ8, βαπωίω, 
γῸῸῦῸΣ1, 8), ἴῃς “«υδὲφ “΄οπε.) δάτηι! 5 οδοῇ 
ἙΟΥ͂ γυσϑῖ ;-ἰς) [86 Ἰδὲ ἴννο 56 568 σοπῇ- 
Ὀϊηοά, 5 ἡεμεἰδεαίοη ἀπὰ οἰσειομ 
(Ὁ ς Ννεῖῖο, δίεσγῃ, ὟΝ ογάβ., Βιβρίηρ): Βιιγ- 
ξοῦ͵ γο οχοϊυθ5 6 ἡμζδεαϊοη ΜΨ{ΙΟΉ 18 
Ῥτοχηϊϑοὰ οἡ ὀασγίῃ, γοβίσὶςῖβ ἴΠ6 πιοδηΐϊης ἴσ 
φεφιαἱ αἱ ἴπ6 1,αϑῖ ᾿υάἀρτηθηῖ, 5εε Πὐκς χχί. 
16;--(6) ἴἴ νγᾶ8 δὴ δηςίεηξ οὐδίοπι ἴο υ.86 
εῤδίξ: οὐ ΜὩϊοἢ ἴο δῆρτανο νᾶγὶου 8 ἰπϑοτὶρ- 
[ἰοῃ8 ; δπὰ 15, ψΠσυΐ ΔΠΥ ἤυσίΠοΥ οἰσηὶῆ- 
οδῆςο, 6 υϑ86 ὮΟΓΘΟ 8 5 ΠΊΡΙΥ ἴο γχϑοεῖνα ““ 266 
πεαυ πανιο,, 50 Βοηρεὶ, Η ϑηρϑεῖ., υδϊοτά., ΑἸΕ; 
--Ἠ7) ϑὕοσγ, Μ. ϑιυδσῖ, δηὰ Βϑρίης ἊἼχρ δίῃ 
[815 γεῦβο ΟΥ̓ τείευτίηρ ἴο ΕΧ. ΧΧΥΙΙ]. 16, 17,-- 
τῇς ““ «υδίϊε “Ἰοπὲ" Ὀείηρς ἤεγα βιι δε τυϊεα ον 
τῆς Ηἰρὴ Ῥυοϑι β ροϊάξεη ἐτοπίϊοῖ ἢ 115 
ἱπδοσι ρ(οη :--(8) Ασοῃδίβηορ Τ σθηςῇ, βοϊτην 
Δ51 46 Ἔν ΥῪ δ᾽] υδίοη ἴο μοαίῃοπ υβᾶρο8 (566 οἢ 
γοΥ, 10), δοςεορῖβ {6 βοϊυϊοη οἵ Ζύς (1. 
8. 40ος Ε΄ ; Δηά 50 ΕΒ τγαγά, 5. 178), Ῥγοτη βίη 
(παῖ {{Ἰὸ τησπίοη οὗ τηΔηΠ8 ἴῃ [6 βδτης οἶδιι56 
Ροϊηίβ8 ἴο [εὐν!]8ἢ ΠΟΥ ; νγἢ}]Ὲ [6 ῥτΤΊ5Ε}ν 
αἰ κη Υ οὗ [πε νἱεϊοτίουβ Ὁ σβίδη (ςἢ. ἱ. 6) 
4150 Ῥοϊπίβ ἴο ἴπὸ Ῥγογορδῖϊνεβ οὗ ἴπ Ηρ 
Ῥχίεϑῖ. Ηρηςο, [πὸ “«υδέὲΐο “0οπ" (Δῃὰ ψῆφος 
ἴῃ Ἰλῖοσ Οσοκ 15 υδοὰ ἴοσ ἃ 2γεείοι τἰοπο, τῆς 
Βοῖὴ ἰπ ἃ 568] στίηρ,) ἰ8 ἃ δϊα»ιοπά. ἴῃ ἴδεϊ 15 
[Π6 πηγϑϊογίουβ γώ» (Ν τι. χχν, 1), ΙΓ ἢ 
τνὰ58 σοησορδὶοα ἰὴ τη Ηἰρξῇ Ῥυίοϑι δ “ Ὀγοαδαϑῖ- 
ρἰαῖθ οὗ Ἰυάρτηθης (86ες ἴδε ποῖ οὐ ἔχ. 
ΧΧΥΪΙΣ. 15 ; Γῇ. [Ἁ,δν. νυ]. 8). ΕῸΣ [ἢ15 ργϑοίουβ 
ἔοι, ἴῃς {0τ|πΔ|, δΔηὰ ἴο ςοποθαὶ ἰΐ, ἴπ6 
Ηἰρῆ ΡῬυεβδῦβ “ ὀγεασίρίαι!εο" οχϑῖθά, “ φυϊΐο 
85 το 45 ἢ Αὐἱκ οχιϑίδαὰ ἔοσ [Π6 βδῖθ 
οὗ ἴδε 120165 οὗ ἴῃς ἰδνν." Ἐχςοερί ἴδε Ηἰζὰ 
τοδὶ πο οὔθ Κηόονν ψνηδλΐ νγῶὰ8 στάυθῆ οὔ 
ἰτ; δηὰ νμδῖ οδὴ ἢ ρτεδῖεγ ρσγοῦδὈ! γ 
Βανὸ Ὀδθὴ ψγάνθη οὐ ἰτ ἴδῃ [(ἢΠς Ηοὶν 
Τειγαρταπηπιδίοη,--ἴμε ἰπεβδθ]ε ἤάπηε οὗ Οοῇ 
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18 Απά υπίο τῃε δηρεὶ οἵ (ἢς 
σμυγο ἴῃ Τηγαῖα ννπῖε ; ὙΠ686 
τηΐϊηρβ δαῖτ τῃ6 δοὴ οὗ (ὐοά, ψῃο 

(Π175ὺ})} [Ιη Ἐχ. χχυύΐὶ, δίοηε ἀο νγε γεδὰ οὗ 
δίοῃϑϑ νυν Παπλ65 σηρτανθά οὐ {Π6Πὶ : δπΠΊΟΠ ΡΣ 
ἴπδ5ς ἴῃς ἀῥαγηοπά ἀοθ5 ποῖ ρρϑδγ, ἔοσ 1ἴ 15 
αἰἰϊονεὰ ταὶ τπὴ6 ψτογὰ ὑαῤαίο (ΧΧ. 
ἴασπις), 8580 Τοπάογοά ἴῃ νοσ. 18, 18 ποῖ {86 
ἀϊαπιοηί,-- 45 [πουρὰ [Π15 βίοπε δὰ Ὀδθῃ 
Τοβοσυεα ἴου ἃ Προ ΠΟΠΟΙΣ δὰ αἰ ΗΠ 
851}}}."- --λο,, ΡΒ. 1313. Τὸ 185 σοποϊυδίοη, μον - 
Θνογ, ἴβεσγε οχίδὶ ἴνο σγανα Οὔ] οΓ[ΟΠ5 :-- 

(α) Τς Ηεῦτγον πουη (δ δαριίγ) ἰγδηϑ δία 
“ἀαριοπά "ἴῃ [6γ, ΚΥ 1, 15 [Γδηϑίαϊθα “ σάα- 
»ιαηπ " ἴῃ Ε2οῖκ. 1. ο; Ζεςῆῇ. νἱϊ. 12 ;---ὁἠά {158 
15. ἴῃ 6 παπὶς (σάα»α.) ὈΥ νυ! ἢ οὖσ ἀϊα»ιοπά 
(ἰη ἴονν 1, αἴ, δείγα ἀε αάα»ιαπ6) νν88 κηονν 
ἴο ἴπ6 δηςϊεηί5β. ὙΠοορηγαβῖιβ, το Μτ. 
Κιῃρ (λῖαε. Ημτ, φῇ Ῥγοοίομς δίοπε,, Ὁ. 39), 
“4065 ἠοῖ ἰηοσϊπάε 1Π6 Αὐἀδηηδς ἴῃ μἰ5 ἰδὲ οὗ 
ΒΕ. 5, Δηα ΟὨΪΥ οὔςο ᾿ηοϊἀΘΠΕ8}}} δἰ 65 ἴο ἱξ 
(19) 85 Δη Ἱποουῃθιβίθ]ε βυδβίδποε.... Τῇ 
ἢγϑί 1ηἀἸβρυΐδθ]α τηθηςοη οὗ [ἢ Αἰδηλδβ ἃ5 
[86 ἴσιο ἀϊδμπιοηά. .. 18 τηοεῖ ἢ ᾿ὴ Μδηδῖι5 
(ν. 926,-- δὶς Αὐἀδηιδ5 φερε ἰδρ 15 Ὅσε- 
ἘοΒίοσ αυγο ᾽); δηὰ τ} }5 ροεὶ Πουγϑῃδά ἴῃ [Π6 
Ἰαϊΐετ ραγὶ οὗ ἴδε Αὐρυδίδῃ ἀρο. ΡΊΩΥ πιθη- 
ἘΟη8 11 ἃ5 οὗ (ἢ6 Πίρῃοϑοί νυ] ιὸ ΔΙΠΟἢ ΡΟΠῚΒ 
(ΧΧΧΥΠ. 1.5); δη οἸΘΑΓῚΥ σοῖο ῦβ ἴο ἴπ πηδηςίοη 
οἔ {πε Αἰἰδπλα8 ἀπ Ῥ]αϊοβ Τιπθυβ (59 Β)),, 45 
θείην “τῆς ρεγπὶ οὗ ροϊ]ὰ ;" ---ἰἢς σοηβοχίοη οὗ 
πε ἀϊαπιοπα νυ ἢ ρο!ά θείην δὴ δηςίθης θα] εξ 
ΜΙ ἢ 5 σοηβιτηθα ὉΥ πηοάσγῃ ἀϊδοονετσίοϑ. 
Τῆς αἰαπιοηά ννὰ5 ἴπιι5 Κποννῃ ἴο 6 πτιοϑῖ 
Ῥγθοίουβ ἴῃ 1η6 ἀρὲ οὗ ϑῖ. Τ]οδη ; δηὰ ἴπ6 ομίθε 
ΟἸΙΒΠΘΌΪΥ ἴῃ σαποεϊνίωρ Μὶ ἴο Ὀ6 τεξεστοὰ ἴο 
Ἦθρο, οὐ ἰη Εχοά. Χχυῇ!,, 15 ἴῃ πιοπίοη οὗ (6 
ΘΌΡΤΑΥ ΠΡ οὗ πᾶπηθ ὕροὴ 1 Το τηριβοά 
οὗ ὄυδῃ εμζέίηρ (ἢΕ ἀϊληηοπά 10 α ραΐἑεγπ νν 8 
υοΐ Κηοντῇ ἢ ΒΓΟΡο Βοΐοσγο Α.Ὁ. 1475; Μνσ. 
Κιηρ 1Π|η8 1 Ροβϑιθϊε [δῖ [6 γὲ 9, ἐπργαυ- 
ἐπ [᾿ ἀαπηοηα νυᾶ5 ἀϊἰβοονογοα 1ἢ 1ςόᾳ ; διῖ 
ἢς 8ιι5ρεςῖβ [δἰ (ὐοδίδηχὶ (εὖγε. 1700) ννᾶ5 [86 
ἢγϑί ὙΠῸ ΤΟΑΙῪ δηρτγανθα οἠς (᾿ς., Ρ. 99). 

(δὴ) Α.8 Ῥτοΐδδβθου Ρ]υτηρῖγε οὔϑεγνοβ, [ΠΟσ 
ἷδφ ΠΟ αἰϊυβίοη ἴο ἴπ6 ὕτιπιὶ δηὰ ΤΠυΣπλπὶ 
οἰβοννῆοσε ἰὴ ἴπ6 Νὸν Τὶ ϑίδιηθηΐ ; τυθογο 4150 
ποῖ ψῆφος, δυῖ λίθος (6.5. υυἱκὸ χχὶ. ς; 1 ΟοΥ. 
11..12; Κδν. ἐν. 3; χυῖ. 4; ἄς.) 8 υξδοὰ ἴο 
ἀεποῖς “« 2γεείομς “οπε" (Ρ. 126). 

Ῥογπαρβ 286 ο] ἰηϊεγργοίδϊίοη οἵ ἴῃς ἐεύσόγα 
ῥουρἑία ς, 566 (4) δϑονθ, δαπεττηρ ἴο 1Π6 
ΠΘΑΥΘΠΙΥ ἔεαϑι (οΒ. 11]. 20), 15 ἐαῖ νυ δὲο Βεβῖ 
5} 15 [Π6 ργεϑοηΐ ρδϑδδρέ. 

απᾶπροπ 189 δέοπο α πέαὺ παῦριδ αυγλ θη, 
«υδιίε πὸ οᾺ9 ἀποαυεί)ὴ ΟΑΟἔ τ Ἰοπη 1. 2 ; 
1 ΟΥ̓. ΧΙ. 9. ὅθο νυ. ἢ. 

δδγο δἊᾺὲε ἰῤαὲ γειείυεί 17 1.6., τοσοῖνείῃ 
ἴΠπῸ6 “" «υδίέέ “ἰοπε." Α58. ““«υρίϊε,) 80 4150 
“πεαὺ "15 ομε οἵ ἴῃς Κογ-ποίεβ. οὗ ἴῃς. Αρος. 

ἈΚΕΝΕΙἊΑΤΙΟΝ. 1]. ἱν. 18, 

δῖ ἢἰβ ον [ἰἴκαὸ υπίο ἃ ἢλπι 
οὗ ἔτεα, δηά ᾿ἷβΒ ἔξεξῖ γε ἴἶκεὲ ἔπε 
Ὀγαβϑ ; 

“Α {ΤΥ Αροςδίγρες νογὰ " ποῖεβ Βηχεὶ: 
-- Βογο, “4 πραὺ ὨᾶΠΊ6 ;" οἷ. 111. 1.2, “186 πεζὺ 
7Ἐγυβαίοτῃ ;" οἢ. ν. 9, “τῇς πεῶὺ 8οης Ὁ οἱ. 
ΧΧΙΟΙ, “4 πεαὺ Ὦράνθη, δηά ἃ πεεὺ Ἢ 
οὗ. ΧχΙ. 5, “ Βεμοϊὰ 1 τῆᾶκο ἃ1] 1δπηρε πεου." 
Ηροτα ἴἴ 15 [86 “ πεεὺ παριϑ,"--- δοπὶθ μοὶ ὰ, οἵ 
Οοά, οΥ οὗ Οτιϑὶ (566 ςἢ. 11}. 12, " Μ πε 
παρῖς ἢ),-- τενοϊδίοη οὗ βίογυ, ΟἹ] ἴῃ ἴδ 
ΒΙΡΠΟΓ βίδῖς ἴο Ὀ6 ἱπηραγίοα ἴο {πὸ τϑἀδεπιοὰ, 
--Μδις. χὶ. 27; εἴ. εν. χῖν. σ (Ὑτεηςῇ, ρ. 
134). [[5θεπὶ5 Ὀεζζογ, ΒΟ ΘΎΟυσ, ἴο 54Υ, ἰῃ ἴδε 
ἰδληρσυδαρε οὗ συ ] σι, τ[μδὶ πτὸ ἤᾶνὸ ἤογὸ ἰδς 

δοὶ οὗ ἃ πεν δηὰ ἰγαπβῆριγοά οἤλγαςίεῦ 
(ΡΙυπιρῖτο). Απηὰ ἴο ἴπε 5δπὶῈ οβεςῖ, ἴῃς 
Ετοδῖοσ πυπῆῖθοσ (Βεηρεὶ, Γ᾿)Ὲ ὙΝ εἴΐο, ΕὈγαγά, 
 υκϊοτά., ΑΙΕ, ἅς.) υπάογοίδηά [δὲ τὸ- 
ΟΡ ΘΠ 5. ονντὶ ΠᾶΠΊ6,---ἃ “ πεαὺ παᾶρτε ἡ τουϑα]- 
ἴῃ 88. πενν σοϊαοη ἴο Οοά (οξ Οεη. χηῖϊ. 
δ, 1ς: ΧΧΧΙΊ. 28: 566 ἰϑδίδῃ ἰχὶϊ. 2: ἷχν. 
15; Ἀσδν. ΠΠ. 12; υἱῖ. 2; χῖν 1),--δὴοὰ ἐχ- 
αἸυάϊηρ ἴῃ6 τγοΐδγορησο ἴο Ὁ γῖσί. 80 0]5- 
Βαιιβθὴ (οη Μαζί. χυὶ. 18) ἰἀθηξῆςβ 81. Ῥείετ᾽ς 
(τὰ 1  ἢἷδ5 ΡΕΓβοη δ ΕΥ̓, “ ποῖ ψνἱἢ ἴδ οἱά 
δηοη, Ὀυῖ τ [ἢ ἢὸνν Ῥοῖοσ ἢ εἶ (ἢ ποὶν 
ὨΔΙΊ65, “ΟΡ 45," “ Βοδπεγροβ." ΒυΓρὲγ οοῖῃ- 
Ῥάγο5 ἴδε ρἰνίηρ ἃ “πεευ παηῖθ᾽" ἴῃ Ὀαρί 58). 

ΤΒοβα. οὐοσ ψῃοπι ὁ 22ε «οεοπά ἀεαὶδ" 
(γεσ. 11) 885 Ὧ0 βουνοῦ, ἅγὸ πονν βίγεπρί βοηδά 
ὙΠ ΠοΔνΘΗΪΥ ἐοοὰ :---Π ΕΥ̓ τϑοεῖνο (ἢς τοΚεη 
οὗ ἴῃεῖγ Ὠἰνὶπο οἰ] ηρ, δηὰ δεατίηρ ἴπὸ “πεν 
παρε "ΔΥῸ ΘΩΤΟΪΪεἀ ἴῃ [ἢε ΠΟΙΠΡΔΠΥ οἵ ἢοάγεῃ. 
ὙΝῈ τ} 15 δαπηϊδδίοη ἴο ἔπ ᾿Ὠϊνίηα ϑοςΕ Ὁ 

τῆς ἥγσὲ στοὺρ οὗ Ερ 51165 οἹοβοϑβ. 

ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΉΥΑΤΙΚΑ (18-29). 

ΤΟ “εεομδ στοὺρ οὗ ζοὰγ Ἐρίϑ1ε5. δοχίῃβ 
πεγε. ὍΤΊιε Ερίβιϊε ἴο Τ γαίϊγα ἰ5 1ῃε Ἰοηρεδὶ 
οὗ [δὲ ϑενοὴ ΕΡ᾿ 5165 :---866 οἱ τ ῦ. 8. 

18. 12γα!γα] Ὑπγαῦγα, ἃ Μαςεάοπίδη 
ΓΟἸΟΩΥ (ϑίγαδο, ΧΙ. 4, 4, Ῥ. 625) οἰ] ]οἀ ἴῃ 
οἷά εἰπηθ58 Ῥοεϊορία ἀπά Επῃπίρρίᾶ (Ρ] πη. ν᾿ 31), 
ΠΟῪ “Δ Ἡμαν (“ἴὰθε 6 οσλϑίίςε 7), γγὰ5 ἃ 
ἴονπ οὗ 1 ,γάϊα, οη ἴπε τίνοσ [Υ}ουβ, ἴο (δὲ 
βου ἢ -οαδὶ οὐ Ῥεγρδίηυπη, δὰ ποπ οἱ 
ϑαγαϊ5. [ἢ Αςῖϑ χυὶ. 14 δ ϑίοη ἰ5 πηδάθ ἴο 18 
ἕδλτλουβ σι] οὗἩ ἀγεῦβ, ἴο ψνῃϊοβ, ἀουδά ε55, 
δεϊοημοά 81. Ρδι}]β Ἴσοπνεσί {τὰ ϊα ἴο τβοπιὶ 
1815 ΟΠυγοδ ΡΥΟΡΑΡΙΥ ονοα [15 οτίρίῃ. “ἡ 
ἔλῃης βἴοοά ουϊδίάς ἴῃς νγαὶῖβ, ἀεάϊοαίεά ἴο 
ϑαιηθεῖμα [βεθ ποῖθ Εὶ οῃ τεῦ. 20] (δε 5:07] 
Ὑ}10 158 Βοπιο  Πη65 σα] ΟΠ] ἀθδη, 5οπιε ΠΊ65 
[εν βα, βοιηθεπηοβ Ροσϑίδῃ.. . . ἢ Τ βγδΌτα 
ΜγᾺ5 ἃ ὑτεδῖ ἀπλδὶρατηδίίοη οὗ γϑςθϑ, - . . ἴθ᾽ 
δεῖμεν ὙΠ ἃ βυπογεί 8 οὗ ἀϊβετγεηί το] ξΊοῦ8. 

εν 1 ἴδε 5.0γ1 ϑαπιδεῖπα ννᾶ8 τελ]}ῦ ἃ 
1ἐννο58 Ἰοηάϊηρς ποὺ αἰὰ ἴο [4 5 ΟΕ 5Π| 
ἀἰϊδογεηῖ σε! ο5], ἀπά τοὶ αἰδοοιπιεηπορά 



Ῥ, 109-20. 

19 1 Κπονν [γΥ ψογζβ, δπὰ σπλγιῖγ, 
δηά βεγνῖίος, δηὰά ἔτ) δπά ΤὩῪ ρᾶ- 
ὕεποε, ἀπηὰ Τὴγ νγοῦκβ; ἀπά τῇς ΪΔϑβῖ 
0 δέ ποτὲ ἴῆδη ἴῃς Βγϑῖ. 

ὃγ ἴα διε βογ 68 οὗ ἴῆες [υἀφο-Ο μτγἰϑιίδη 
ΟΒυγοὶ," ἴἢ6 γοίθσγθηςο ἴο ς ἰπεδαν “νυ. 20- 
21, ΓΟΟΟΙ͂νο5 ἃ δἰ πρυΐασ 1]υδιγδϊίοη ἰξ ποῖ 6χ- 
ΡἰΔηδίίοη :---θὸς θη ΒΙΔΚΕΒΙΕΥ, 1π 5 ΠΏ} 5 
δια. οΥ δὲ Βιδίρ, ατὶ. Τργαξίγα. 

δὲὺ ἃ]50 1ῃ6 ηοῖα οη ςἢ. ἷ. 11. 
“αἰ δὲ δὸη ΟἹ Οοά)] ΤὨϊ5 {{|6, τοαυςεηῖ 

ἴῃ δῖ, δοβη, ὁσσυγβ ΟΠΪΥ μεγε ἱπ ἴΠ6 Ἀενεὶδ- 
ὕοπ, [{ ροϊηΐβ ἴο Κ5. ἰ!. 7;--β85 'η τὐ. 26, 27 
ἴδε τείδγοηςθ ἰ8 ἴο 5. ἰϊ. 8,9. [ἢ οἷ. ἷ. 11, 
ἴῃς Πογά μαά ἀρρεοαγοά δ5 ἴμε “" 8οη οὐ" απ :" 
--αἴ Αἷςοὸ Ηἰ5 ἘΠ|6 ἴῃ ςἢ. χίχ. 12. 

«υδο ῥα1} ῥὲε ςγε: ᾿ῖκθ ἃ ἤδτα οὐ γε,1 Εοσ 
ΟἸγίϑί "5 δι σ διι 65 Ποῦα 566. Οἢ, ἱ. 14. 15:-τοξ, 
ἴοο, ἴῃ 6 8Δ]}υβίοη αδἵ τὑοσ. 12 ἴο [ἢ]5 υϑῦϑο ἰπ 
ἴῃς νογάς “Ηρ αὐδίερ «εαγεδε᾽" ὅζς.---κῇο 
“γε! ἢ ΒΕΔ Ωρ Ἔν τ βεοσγεῖ ᾿Βουμῃΐ; ἀπά δὶ 
ἯΕΓ, 27, ἼΘΙ “206 γεεί ο77 ὀγα"᾽ ἰγᾶσαρὶο ἴο 
ἰτλστηεηΐβ ουοσυτῃίηρ ἰτηραγε. 
απά ῥὲς ζεῖ γε ᾿ἷκο ππῖο Ὀπατπΐομοὰ 

δτ8ε6:] 866 ῃοίδ Ε, οἱ οἷ. ἱἰ. 15. 

19. 1 ἐποαυ ἐδ 7 «υογᾷτ, απά ἸᾺΥ Ἰονὸ δῃὰ 
ἴδ} δηιὰ πιὐπἰ έσ δπὰ ρμδῖΐθηο6,) 866 
υυ, Μ  :- τύ, “Δηὰ ἐῤὲ ἴον δῃὰ ἐῤὲὸ ἔδιτῃ 
εν δηα ἐξέ ρμαίίεησε οὔ πες." 

διὰ δαῖ ΓὮΥ 1δϑῖ ΨΟΣΥΚΘ [470] ΞΙΟΤΘ 
ἐδαπ ἐδε γι. (8εε νυ. 1.).. 16-, τ Ἰλοτθ 
ΦΧΟΟΙΙθΩ 8 8 [860 δτεοϊ,--οἴ. ΗΞεΡ. ΧΙ. 4. 
ΤΙΝ μγαῖβθ 15 ἴο δὲ οοηπίτγασϊοα τ] (ἢ 6 εεη- 
56 οὗ Ερδβθβιιβ, υοσ. 5: οἔ, δίϑο Μαῖῖ. χίϊ. 
45; Ῥεῖ. 11. 2ο. Οπ ἴδε σοηβῖς. ςξ, οἢ. χί. 
3; Δη 5εὲ6 ὙΝΊΠΕΓ, ὃ 53, 3. 

20. Βαξ ΣΙ Βατὸ [186] διϑ δὶποὶ [8 960, 
δι ἐῥομ “μὔεγε} 866 αν. 4].:--το τι δὲ 
ἴδοα ἸΙφανόβί δ8]0196," -- “1Ἰ8αὶ [μου 
δίπάοτοοϊ ποῖ;" 28 ἴῃ6 ὑεγὺ δβίρηϊβεβ ἴῃ 
οδη χὶ. 48; χῖϊ. 7. 

89 «υογπᾶπ εκεόο! ἡ ὍῆΘ δις συ 165 ἔοῦ 
ἴῃε τεδάϊηρσ, “ἘΏΥ τ ὐ7ο" (Ὠϊοἢ Ψνογά58- 
ΟΠ δηὰ ΑἸξοσγᾷ ἕδνοισ), ἰη ρίδοθ οὗ “26ε 
«ὑογιαη" (5ε6 ποῖα Ε' αἴ ἴδε επὰ οἵ {}}|5 
«δαρίετ), ἃσε ἰῃϑυ οί οηξ, ΔΙ μοι Ρ ἢ ἴδ τοδᾶ- 
ἱπξ 15 Δὴ δηςϊθηΐ οπ6. Νὸο πἢϊἰβίογίοδὶ ἔουῃ- 
ἀλὔοη ἴοσ βιιςἢ ἃ γείδγεπος 15 βιικαοβίθα - ἀπά 
Αἰΐογά πιθγεὶγ οὔβεγνεβ εναῖ “ τῆ6 σοπβοίθῃοθ 
οἵ τε ΤὨνδίγαη Οπυγοῦ σοι]ά ἠοῖ (δι ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴῃς βευεσα γρσοοῦ ο ψμδίονοσ ἰηῆιι- 
ΟἤζΕ γυᾶ8 θεΙηρ Ἔχοτίθα ἴῃ {πε ἀϊγοοϊίοη ΠΕΙῸ 
Ἱπαϊοδλίοα :᾽" δηὰδ ννοσγάϑβ. ποῖεβ : “" Πουδί]ο58 
ἃ ετηλ]6 2136 [εδοῖογ" Ηδηρβί. υπάογοίδπαβ 
“ ΒΕΓΟΒΥ͂ ἰβεα,; Ἐρταγὰ δηὰ Βἰϑρίῃς 
(οηβιάογ τπαϊ [3156 ρΓΟΡΒΕΟΥ, ξογηϊςαϊίοη, δπά 
ἸΔοϊδῖγν, ἂγὲ βυιηδοὶζεὰ ὃν “16 τνοπιδη 
ἰκτεθεϊ : ἴῃ {π6856 τεβροςῖ8 ΤἼγαῖϊγα βἰηποά 
ἴῶοσε ἴἢδη Ῥογρασηυπὶ νυ ἰο ἢ ΤΟΤΕ δ] οννεὰ 

ΚΕΥΕΒΙΑΤΙΟΝ, 11. 

20 Νοινπβίδηάϊηρ, 1 πᾶνε ἃ εν 
τὨϊηρΒ ἀρδίηϑδὲ [Π66. Ὀεοδιιθα ἴδῃοι 
βυβεγεβὶ τῃδλὲ ψοπιδη ὁ [εΖεθεὶ, νυ Ὡς ὁ τ Κίπ. τό 
οΔ]]δῖῃ Πογβαὶ ἃ ργορμείεβϑ, ἴο ἴθᾶςι ἢ 

[Π6 ΝΙςοϊΔιϊδη5, ΑΡΟΓ. [Ὧ6 τδηποῖ οὗ Βαϊίδατη, 
ἴο ϑεάιτιςθ ϑοῃῖα; ψΏ16 ΤἬγδίγα δἰοννοὰ τῆς 
ΝΙςοἸδι[Δη8 ἃ Γγοσορπίζθα Ροβιο 45 ἃ [οδο ἢ 
δῃηΔ ρεγϑεθουϊηρ “εε,---ἴμε. ροϑ!οὴ ψΠὶςἢ 
ΑἸΔΡ δἱϊοννεὰ ἴο [|εζεῦε]ϊ. ΤΠ5 15 δη ἰῃ- 
τεγρσείδοη νυ ΒΙ ἢ ΤΊΔΥ ΚΑΙ ΓΙ 6 πηδιηϊδιηοδά, 
80 4150 Τσοποῇ, ἡ. δ.) Ρ. 139. 

Τοσί ΠἸΔη᾿8 σοπιπιθηΐ ἰ5: ΚΔ Βογείοδὶ 
ὙΟΠΊΔΏ, ὈΓΙΝΙΪΥ Ἰηἰγοάυςσεά ἱηΐο ζῇς Οδυτςοῇ, 
ψγΠῸ δὰ υηάφογίακοη ἴο τεδοῦ ννμαΐῖ 5ῃ6 δά 
Ἰραγηρά ἔγοτῃ ἴπ6 Νςοϊαἰίαη5."--ὲ Ῥμάϊε. το. 

Ἀθηδη ποῖόβ οὐ “[ε6Ζϑδεὶ:" “δοιὴθ ἴη- 
Πυσηίαὶ ννοιλδη οὗ Τ᾽ ῃγαῖϊγα, ἃ ἀΐβοῖ]ς οὗ 8ί. 
Ῥλυ}]." --πλῶς Ρ. 166; 566 Οἢ Υογ. Δ. 
Ἀπ Πιϑίοσγίςδὶ ἐουπάλιίζοη, Ὠοννθυου, ἔοσ [ἢ 6 

τοίογθηςθ δεῖ ἴο ἃ ννο]ἰηονη ἰδηλδὶο, ἃ 
[ας ΠΟΥ οὗ εἴτοῦ, 15 κυρρεϑίθοα ΟΥ Πόδη 
ΒΙΔἸΚΟΒΙοΥ οὐ με ονυϊάθηςθ δἰΓεΔαῪ γίνῃ :-- 
866 ΟἿ ΥΕΓ. 18. ΤῈ ενϊάθησο ἔοσ {Π|5 δεῖ 
85 5ἰδίεα δϑονς,---ἰπδὶ ἔπεγα νγὰ5 δὲ Τ Ὠγδίϊγα 
ἃ ἴερὶς οὗ [πε (μα σδη οὐ Η εῦγονν 510γ], 
ὙΠῸ νγ͵ὰβ8 Κποννὴ 45 ϑαπιηδεῖμα, ἀπά ψνηοῸ 18 
Πογο τοίογγοα ἴο υὑπάεγ [ἢ Ὥδπηθ [6 ΖΟῦὈε]͵,--- 
δ ΨΟΙΥ δίἴτοηρ, δηὰ 5866 π|8 ἴο οἰθασγ ὉΡ τῆς 
τηθδηίΐηρς οὗ [818 ρᾶϑϑᾶρε :--866 ῃοΐα Εἰ αἵ {πὸ 
οηὰ οὗ ἰπὶβ σμαρίοσ. ΤὍδὲ οχίϑίθηςς οὗ ἃ 
ΙΒΥ πῈ ὑσγορμοῖθϑβ αἵ Τγαῖίγα, θὰ 1ῃ6 ἂρὲ 
οὗ 81, ]οδη, ννουϊὰ {διι8 ὡς ῃ ΓςΟὨΐΌΙΤΩΜΥ 
ἢ Ὠιοιουῖςὶ ἔαοῖβ; δηά, [π|8 θείης δά- 
τητεὰ, [ε62Ζεθ6] σου ὰ Ὀ6 ἴῃ6 ϑυγθοοδὶ 
ΠΑΠ6 ρίνθη ἴο {Π|8 χνοσδῃ. [626 ὑ6}᾽5 ῃδίγοά 
ἴο Οοὐϊξ ὑγορδεῖβ, δηὰ «ἀδνοίίοη ἴο ἴΠπῸ ὕγο- 
γΠοῖβ οὔ Βα], 15 τεςογάδὰ ἴῃ ᾿ Κὶῃρ8 χνί. 31- 
1121 ΧΥ}. 4, 13,.19ς.. Αἴδοῦ Βαίδδπι (5:6 υϑῦ. 
14), 8316 15 [6 «ἰοῦ σγορεοβεηϊδίϊνα, ἴῃ ΟἹὰ 
Τοβίδπιθηϊ {ἰπ|65, οὗ μοαῖ ΘΠ 5} ϑες [ἸΟΏ5. 

«υρίερ εαἰϊεῖδ ῥεγαοὶῇ ἃ ῥγοῤῥείει.,} 866 
νυ. 1. -ιτὴῆρ σοηδίστιςτΟη 15 4 ο856 οὗ ἱγτθ- 
ΕΑΓ Δρροβί[οηΔ] ποπλϊηδίϊνο, ἃ5 ἴῃ σεσ, 11; 
ΟΥ, ἃ5 ΝΥ ΠΟΥ (ὃ 59, 11) ἐχρίδίηβ, ἴῃ 6 ννογὰ5 
ςοηΐδίῃ ἃ τιϊχίυγε οὗ ἴννο σοηϑδίγυς [088 :---ἢς 
Γοηάοθυβ, ψἘῈ0, αἰ Υἱ πᾷ ΒΟΙΒΟΙΖ οὐΐ 7ζ0Υ 8 
ῬΙΟΡΒΘΕΘθ88, [ΘΔ ΘΟ ΘΤ δὰ δοάποθίὶ ." οἴ. 
οἢ. Ὑἱ1. 9. [|62εῦε] ννᾶ5 ὑσγοῦδθ!Υ Πευβοὶξ ἃ 
ΡΓορμοῖθββ οἵ Βδ8], τ Κίῃρϑβ χνὶ. 31-:}} ; ΧΧχί, 
25. (Ὁκ [δε οα8ὲ οὗ ἴπεῸ ἀλπιϑοὶ “ Πανίηρ ἃ 
βρί τ οὗ αἰϊνιπαιίοη " (Πύθωνος), Αςῖἴβ χνὶ. 16: 
--ῖϑθο 4Αἷ5ο ἀςίβ χχί. 9: 1 Οὐυ. χὶ. Σ. 

διὰ 88} 8 τοΔΟΔΘΙΣ δηήὰἃ δοάποοί "7 
σεγυσαη.] (ϑεο νυν. 1). ΤΗΣ ὭΙΏ.],-- -8εο 
(ἢ. νἱϊ. 1; ΧΧΙΙ, 3. ὙΠ ΡΌδ]Ις εδομῖης οὗ 
ὙΝΟΠΊΘΙ) 15 45 σοηάἀοπγησα ὃὉγ 81. Ῥδυὶ, ᾿ ὥσσ. 
χὶν. 14. 

Ηδυρῖ οἡ 1 Τοΐιπ ἱ. 8 ( ἐς.) Ρ. 44) ποῖοβ 
(Πλξ ἴπ6 νοῦ 20 υεὐμτς (πλανᾶν) 8 ἔοιπά 
οἤσπου ἰη (6 Αρος. ἴδῃ δἰβεννῃεσα ἰῃ τῃ 6 
Ν. Τ. [Ιἴ πενὲσ ἀδηοῖθϑ ΤΠΘΓ6 ΕἸΤῸΣ 88 5:10 ἢ ; 
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ἀπά ἴο βεάιιοσς ΠῚΥ βογνδηῖβ ἴο σοτηπλὶζ 
[ογηϊσδιίοη, δηὰ ἴο δἂῖ τῆ! ρβ 8Δ4ςτὶ- 
ἢςεά υηῖΐο 14οΪ]8. 

21 ΑΠ4] ρᾶνε ΠΕῚ βρᾶςε ἴο γερεηῖ 
οὗ ἢεγ ἰογηϊοδτίοῃ ; ἃπὰ 8πε τερεηϊεά. 
Ποῖ, . 

22 Βεμοϊ]ά, [ νν}}}]. ςαϑὲ ἤδὺ ἰηΐϊο ἃ 
δε(., ἀπὰ {ἢ επὶ. τπλτ σοπηηητ δά] τΕΓΥ. 
στ Ποῦ ἰηῖο ρτοδῖ {γι δυϊλίίοη, ἐχοερῖ 
ἴπεγ τερεπῖ οὗ τμεῖγ ἀβεάβ. 
᾿ἀακιππκακτεωνατε 

δυΐ αἰννᾶγϑ. ἃ5 ἤεγο, ζυπαδηιθηῖδὶ. ἀθραγίυγε 
ἔγοπι [86 {τ}... 

")ογπιεαοα,)ὴ ΤὌὍ6 5]π. αἷϑδο οὗ Ῥογρδγιυπι, 
ΨΕΙ. 14. ΕοΥ [6268 6} 5 ἱπιρυγιῖῖθθ, 566 Δ 
Κιπρο ἰχ. 22, 30; οὗ [|ὁγ. ἵν. 10:-᾿ἰῦ “ ῥὲ 
ἐδαΐ «υογζεέῥ αδογιπαξίον,᾽) οςἢ. χχί. 27. 

ἐδίπιρ: σαογίβεεά μπτο ἑἤοἰ..1 ΤῊΪΒ 15 πα 5[η 
οοηἀειηηρα δγΥ 51. Ρφυὶ, τ ΟΟΓ. Υ}}}. τὸ ; Χ. 7- 11. 

Ω]. απά 1 σατυε ῥὲγ εἶτα 9] “Τιμηο᾽᾽ 5 
Ποῖ ρίνεῃ ἴο Ροσραπιυπ,, νοῦ. τ6. ὙΤἢὸ ψογά 
Πόγο 564 (χρόνος) “15. {ἰ»6 5: ΡΥ σοηΐετη- 
Ρἰαϊοά 48 ϑδυςἢ ; [Π6 ϑιισσοβϑϑίοη οὐ πιοιηθηῖβ 
(δε. χχν. το; Ηϑθϑ. ἵν. 7)." -- Ττεηοῆ, ϑγποη. 
φί Ννεαυ Τοίαν»ιοπί. ὅ8εα οὔ (ἢ. 1. 3; Χ. 6. 

1π8)δὶ 886 9ου]ἃ ΚΟΡΘΩΐ; δηἃ 5889 ἐδ 
Ὡοΐ ΨΣΙΠΠὶπα ἴο ΤορΡοπΐ οὗ ΒΟΥ ζοσηΐοδ- 
εἰοπ.}] (ϑες υν. 1). ΤΠδ νοῦ “" Το γεβοπὶ 
18 υ56 6 Βογε Ὀοΐἢ Δρϑο ἴον 45 υ508], δηα νυ ἢ 
18 ργοροβιτοη ἐκ (845 ἰῇ ὑυϑύ. 22: οἷ. ἰχ. 20, 
δι; χνί. 11). Βαβι 65 {π|5 υ86 οὗἩ ἴδ6 ὈΓΘΡ. 
ἐκ, ἀπό ἰβ υϑεὰ οἠςθ, Αςΐϑ νἱῖϊ.. 22; δηὰ ἐπί 
Οὔςθ6, 2 (ὐογ. χὶὶ. 2:1. Οη [πε ςοηδίγιςςοη 
Πογε (στ ἵνα) ςξ, ςἢ. νἱϊ!. 1; ΙΧ. σι; χὶϊ 14; 
ΧΙΧ, 8; Ϊοπη ΧΥΪ. 4; 1 [οδη 11. τ, ἅζς. :--- 
(ἢ (ΠΒὲ ᾿ηΠη.) οἔ, “ἢ. 111. 21; ΜΠ. 2; ΧΙΗ, 7, 
14:1 ΧΥΪ. 8 ; ΧΥΙ;. 17; [οἢη ἱ. 12; ἄζο, 

Δ. Βεῤοίά, 1 οαϑῖ Ἀ6017] ὙΤ6 νογὺ οὗ 11- 
561 πο] υἀδ65 ἃ Γοίογεηςο ἴο ἃ δεά οὗ 5δἰοΐκηθϑβϑ, 
--8ε6 Μεαῖ. νυἱῖϊ. 6, 14: “ὙΠΟΓΟ νὮΘΓΟ 586 ἢΔ45 
βἰῃηοαά 541] 856 αἰϑο ὃ6 ριιηιϑῃςα," (Ὑτεηςῇ, 
Ρ. 141.) 

ἐπίο ὦ δεά.)] Οπἡ ἴδε ψοσζὰ γτοηάδογοὰ “ δεά ἢ 
(κλίνη, Ηεν. Ὁ", οὐ ο, οὐ ΠΏ ),--- 566 
1η6 ποῖδ οη Ρ5. ΧΙ]. 3, νῇογο ἴ86 νογάβάδηοίο 
δὴ ΘηΠΓΕ σἤδηρο ἔσοπὶ 5: ο ποθ ἴο μιοδι (ἢ. 
Ἠετε [86 ἙΟΠΙΓΔΙΎ 18 ἴπε οᾶ56ε ;--οῖ 2 Κ᾽ηρβ 
.. 4. 
απ ἐῤερι ἐδαὶ εογρη σὐμἐεγγ}) ΤῆΘ νοῦ 

5 ομβδηρεά ; [μαἴ ὙΠ ἢ 5 αϑοὰ Βογα (μοιχεύω, 
ποῖ πορνεύω) οἴει υταςϊη «ἢ ἴῃ 51η8 βϑρεοι βεὰ 
ἴῃ νοῦ, 2ο,---ἰς 185 τῆς ἴογτη ἀρρ] θὰ ἴο ἰἀοΪ4- 
ὉΟι5 δηά τοῦο]]}!ἰου5 [5γδοὶ ([6γ. 11}, ο; Εζεῖκ. 
ΧΥΪ. 12; ΧΧΙΙ, 37) ὟΝ 6 4ἴ6 ἴο ποῖδ δἷϑο ἴδ 
16 5ἰηὴ ἰ8 οὗ ἴποϑθ ψῆο ““ςσοτηχηζ δά] 6 ΥῪ 
τ ΠΟΥ," δηὰ {παῖ ἴπ6 1Ιάθ4 οὗ “αὐμίμενν᾽" 15 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο ἴδε δεαΐδεη [62 Ὀ 6] ΟὨΪΥ Ἰηά ΓΕ ΟΙ]Υ : 
---8εὲ οὔ οὗ, ΧΥΪΪ, 1. 

ΚΕΝΕΒΙΑΑΊΤΙΟΝ, Π]. ἶν. 21---24. 

22 Απά [1 ν}} ΚΙΠ Πεγ “μι! άγεη 
γῇ ἀσαῖῃ, «απά «δἱἱ τῆς Ἴἢυτοβεβ 
804} Κπονν τπλῦ 41] χὰ ἢξε ψπιοῇ «7 νι. 
βεδγομειῃ τὴς τεῖπβ δπὰ πεαγῖβ: ἀπά ὦ ἡ 
Ι ν}] σίνε ὑπο νεῖ οης οἵ γου 
Δοςογάϊηρ' το γουγ ἡγογΚϑ. 

24 Βυῖ υηῖο γοιν 1 54Υ, ἀπά υηῖο 
τῆς γαβϑῖ ἴῃ Τ γδῖίγα, ἃ5 ΠΊΔΠΥ 85 ἤλγε 
ποῖ τἢ15 ἀοοσίγίηε;, ἀπά συ ἢᾶνς 
ποῖ Κηοννη ἴῃς ἀερῖῃβ οὗ ϑαίδη, 25 

ἐδεν γεῤεπὶ οὗ ἊΘΥ ΜΟΥΚα.] ὅ6ὲ συν. |}.:- 
“δεν, ἐ.ς. ΟἩ τσ. 5“ “εγυαπέ: " (τεγ, 20), ἰοὰ 
ἀΒΙΓΑΥ ὈΥ ΠΕΙΓ βεπς[005: 45 ἀϊδίϊηςϊ ἔγοιι “δε 
εὐ ἰάγεη, υϑτ. 11. Αὐοδθῖβμορ Ττεησῖι, δον. 
ΘνΟσ, υηάἀογοίδηἀθ ἴῃς «ἠοῖ δρϑοϊζογβ οἵ δεῖ 
υνἹοΚεάηθθ8; “δὲγ εὐῥἑάγεν᾽" Ὀεΐηρ ἰδς |ε858 
ἔογιναγα ραγίδιοσβ ἰῇ ΠΟΥ 5ἰῃ. 

28: ῥέεν εὐ ἰάγοη)] τ ῥσόρεγ δαπεγοηῖβ; 
οΥ Ιοδη υἱῖ. 44; δηά 566 [54]. ἴνἱϊ.3, ὙΤ δὶ 
ἢ 6 ἰβέΟΥΎ οὗὨ [6Ζϑδο] 5 υϑϑὰ ΤΥΡΙ ΔΙ ἴῃ 1815 
ΡΑΒϑαρ6, ΠΊΔΥ ὃὲ ςοπῆστηθά ὧν δελπηρ ἕἰῃ 
τηϊηἀ τ ϑἰδιιρῃεῦ οὗ {πὸ βοῃβ οὗ Αβδὺ [Δηὰ 
16 θθ 61], 85 ἰοϊ ἃ ἰὴ 2 Κὶπρϑβ χ. 7. ἀπά ἴδυς 
1Π6 5εςΐῖ οὗ (Π6 Νἰοοϊαἰΐδης 15 ἀδϑογθεά (1) 
85 [6Ζεῦε] ; (2) ἃ5 ἴβοβϑα “ {παΐ Ἄσοπηπιὶ δάυ!- 
ἴον ψἢ δογ:"-- τὴ, πὸ αἰΐονν {Πεπίϑεῖτεϑ 
ἴο δὲ βοάἀυςοά ὃΥ ΠΟΥ; (3) 5 “ ΒΟΥ οἰ] άγεη," 
ψΠΟ γι ΠΟΙ ἱπἸΠΊΟΣΑΙ γδοίιοῦβ 
(Εδγαγάλ) :---ϑθα οὔ ὑδῦ. 20. 

«υἱ!δ ἀεα!:8;1] Α ξϑῆργαὶ {εἰγοαὶ οὗ 5ἰρηδὶ 
ἄοοπι. Ηδρηρϑβῖ. τοῖος ἴο {μὲ ἀεδίϊ οἵ ἴδε 
δΔαυϊΐεγοβα, [(ον. Χχ, το ; Εζοξ, χυῖ. 40: 
Βεηρεῖ, Εννδὶά, ὅζα. ἴο ροϑίηθηςε, ςἔ «ἢ. τ. δὲ 
ΧΥΪΙΙ, 8.-- ς δουίἑέοποο ἢ ΟΔἜ, Εεῖὶς, χχχῆ!, 27) 
Ὀεΐην σΕΏΘΓΑΙΠΥ τεπάεγεα “ ρα" (θάνατοι) 
δγ τῆ 1,ΧΧ.: 566 ἴπε ποῖΐβ οἡ [οὐ ΧΧΥΪ, 15. 
ΟἸμοΓβ τοῖοσ ἴο {πὸ ρυπίβῃμηοηΐ τεοογάοὰ ἰη 
Ι Κιηρδ χυἱ. 40; 2 Κίπρϑβ χ. ό, 7, 25. 

απά αἰ δε ἐδαγοδες ὅε6 οὐ Ἂοἷ. τι; ἵ, 7: 
--ῖμβε Οδυγοῖ Οδίβοὶῖς οοηδίκτίης οἵ [15 ἀἢΡ 
ἔδγεηξ ἰοσδὶ σπυγο 65. 

0 ΘΘΟΒ ΟἿὯΘ6 077 γομ αιιογαπρ ἰ0 70 ΜΓ 
«υογζ..] Τῆς] ογ δ ον συΐε οὐ υάρτηεῖ, τ 
Μαῖϊ. χυὶ. 27; ςἕ. Με. νἱϊ. τό--λο. 

44. Βμὲ τοῖο γοι 1 “47, [909}} ππίο δ 
τοῦῖ ἰμαΐ διὸ ἐπ Τογαίγα,) 866 υὉ. ἢ. Τὶς 
Ραττίουϊατ δά άγοςβ ἴο ταῖς σμυγοῦ ἰ5 γεϑιπηοά 
ΜΠ τείσγεπος ἴο νεσ. 20, ἀπὰ ἴο ἴδε [βοὶ 
οὔ ᾿ΐ5 ἔγεαεάοπι δοπι ἰάοϊδίτγ,--ἃ εἰ νϑίοὰ 
]εννίβα ἰδίου (1 Κίηρβ χίχ. 18) {Π᾿οἰΓαῦεδ. 

ἐδὲς Δοεῖγὶπε.] Ν 2. τμδὲ οἵ [εζεδεῖ. 

ἘΔΟΥ͂ ψΕΐοΣ δαῦδ πο ἄποευπ {δὲ ἀεριδ φ 
ϑαδαπ, 88 ΒΟΥ 88Υ.}}] Οὖ {89 ἀ090» ταῖρι 
8εε νυ. ἐ]..---οὐχἱὶ ἀπά. ΤῊς δἀϊεςξίνε 15 ἴο ὑε 
τεδὰ Βεγς, ἔπε βυθδβίδηϊνο ἴῃ τ Οὐγ. 1. 10) 
-- εἴ, νυ. 9, 1.1. ὙΠα δηϊζποπιίδη Ομοβθ 



Υ. 25---26.] 

{πεν βδρεᾶκ ; 11 ν}}} ρυῖ ὑροη γοὺ 
ποηςα οἵπεγ Ὀυγάεη. 

Δς Βυῖ τῆδὲ Ὡς ἢ γε πᾶνε σίγεσάν 
ΠΟ] ἔδϑς 1}}} 1 σοπις. 

Κποῦσῃ οσοη ἴῃ 51. [Ὁ η᾿5 ἀδύ δ5 Νίοοϊα ἴδη5 
(ϑ8ες οὔ Υοσ. 6), ἅγὸ ἰθηπβεά, ἢ στ. 14,15, 
ἢ δος ν᾽ δο Βο]ὰ “26ε δοείγίπε 97 Βαίαα»ι." 
Τῆς [,ογὰ, υδῖπρ {Πεῖγ οὐνη [δο πο 8] ρἤΓαΞΘ, 
“χε ἀεῤι δ: δγε ἀδηοιηςος {Πεὶγ 530 οδ δὰ 
ἐποςυϊεάσε (Οπονἱ:,---- ἴα Κηον]οάρξε σαῖς 
18. ἔΔ|56}]} 50-]]16ἀ, 1 Τίπι. νυἱ. 20) ἃ5 “ ἴδε 
ἀερίδς ογ᾽ δϑαίαη" [““ ΑἸζαπι εἐϑὶ δἰυηῖ, υτῖῖεβ 
Τα ] Δη οὗ ἴΠεπὶ (“4Ὁ. Κα. 1); “ Ῥτο- 
ξυπάλ ΒΥυΊΒΙ," τυτιῖϊε5 [γεησειι8 (11. 22, 1)]. 81. 
ΗἸΡροϊγίυ5 5ἰδῖοβ. [δὲ ἴῃς Ορἢϊῖεϑ (. 4., ῃ 6 
Ναα-:επὶ---νάας δὲ ὁ ὄφις καλεῖται) “ετε ἴΠε 
τσὶ στθο ΤοΔ]1εἀ Ἐποτήϑοῖνοβ Οποβίςβ, “ βαγίηρ 
(δαῖ ΠΟΥ δἰοηθς ἔποευ δε ἀερίδε᾽" (τὰ βάθη 
γινώσκειν).--- Εούμι. ογπ. Ησγ., ν. 6, Ὁ. 132, 
εὐ. υηκοῦ. ΕῸΥ ἴΠ6 ΟὨγίϑιδη {815 Ἔχργοβϑ- 
δίοη ῥγοβϑεηϊοά ἃ ἔξαχγῃιϊ σοηϊγαϑί ἴο “ 2ῤε δξερβ 
ἐῥίπσ! 9.7 Οοά;" οἵ νοῦ 81. Ῥδὺὰϊ υυτίο5 
ι (οτ. ". το. Ασοδθῖσθορ Τσεηςῇ (Ρ. 145) 
Δῦτοο5 ἢ ΗδηρβῖοηθΟΓς ἰὴ ΤπιηκΚίηρ παῖ 
(δὲ Οῃοβῦςβ [ποιηϑεῖνοϑ [ΑἸ κοὰ οὗ “τὴς ἀδρίἢ5 
οΓ ϑαίαη, ὙὨΙΟΒ 1 τγᾶβ8 Ἔχροάϊθηξ ἴοσ ἴπεπὶ 
ἴο ἰδίβοῃχ ; δηά 950 Βυγρεσ :---866ὲ 4]50 ΒΔΓ, 
βα, Οὐν. ἄδν ἐγεὶ γι ίοπ ῳαῤγῥ. 5. το. Οη 
ἴῆε οἴου μδηά, Εὐγαγά, ϑδίοσγη, Βιθρίηρ, δπὰ 
Οἴδεσβ, πιᾶῖζο ἴπε βιδ)εςξ οὗ ἴΠ6 νεγὺ ““α»,᾿ 
ἴο δὲ “20ε γε δαὶ αγὸ ἐπ Τξγαϊγα " (566 
ἅδθονο), γἢο ἴπι|8 Ἔχρσοβ5 {μεῖὶγ δ οσσγθηςα ὉΥ 
ἀεορηδης Οποβξς ἀοςίσπε 45 “ 2ῤε ἄεῤι δὲ 
οΥ δϑαίαη." 
Ἡονονοσ ͵θΡ ΤΔΥ͂ ΟΧρίδιη 115, [6 δπὶ- 

Ῥδαϑῖβ 1168 οἡ {πῸ ψοτγὰ “" {ερ1.." ὝΠΕΓΙΕ ἰ5, 
ἢγϑῖ, 1π6 δ" τγπασοσμε 077 δαίαη" ἴῃ ΘΙΛΥΓΏΔ 
(ΕΓ. 9); ϑ6ςοηαϊΥ, “ ἐόε ἐόγοπε 970) δαίαη᾽" 
ἴῃ Ῥεγζαπλιπὶ (τεσ. 13); {ΙΓ Ϊγ, ποτα, τῃ 6 
ἀπΌ-ΟΠ ΓΙ ΞΌΔη ΡΕγγοσϑίοη Ὠοἢ ΒΔ ΔΓ 5θἢ 
ἴτοπὶ ἴΠ656 “ ἀξορ ἐῤίηρ:,") οὗ “ ἀεριῤι," 45 ἃ 
ἀοςεῖπιης δηὰ ἃ ροννεσ. 

Ι οαδί μροη γομ πορῖέ οἱδογ ὀμγάθπ) 866 
συ. }, ὌΠ 6110 515 15 ΒΘ: ΡΡ]Ποα ὃν Αςῖϑ χυ. 28, 
29, ΠΟΤῈ [15 ΡΕΙῪ Μοσὰ “ δωγάεπ᾽᾽ οσουΓΒ ἴῃ 
πε βᾶπὶθ βεηϑς οὗ δοϑιθηςς ἔγοπι 1Δ0]-τπηθδῖβ 
δῃά ἔογπισδῦοῃ. Οἡ [18 υϑὲ οὗ ἴδε ποτὰ 
“ δυγάεπ " (βάρος), 5εῈ Μαῖξ. χὶ. 30; ψετζε, 
μόνενεσ, ἃ ἀἰογεηῖ που (φορτίον) 5. υυϑεὰ 
ἰη ἴῃς Οτεὸκ (Ττεηςι, Ρ. 146). ϑδέεσ δῃὰ 
Ενταγὰ Ὄχρίαϊπ,--- ποπα οἴπεῦ ἴπδη ἴο τὸ- 
εἰσὶ [626 06}᾽58 βεἀυς(η5 ἀπ Ορργεϑϑιοη. Ὀς 
ΝΝ εἴίε δηὰ Βιϑρίηρ υπάοτγϑίδης ἴῃς “ Ὀυγάθση ᾿" 
οὗ 5κυδετίης παρὶϊοὰ ἴῃ {μεῖγ “ ρμαΐδηςε 
(γεσ. 19). ΕἸ γαγά Ἴοσηραγεβ ἴῃ ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηδηΐ υ,56 οὗ ἴῃς τννοτὰ “ Ὀυγάεφη " (Ηεῦ. δὲ) 
ἰῇ ργορθθςοῖο8 δηποιποίης ΠΘΑΥΥ Ομ ἰ6 5 
(Ναῆ. νι τς Ηδῦ. 1. 1);---ἃ πιϑδηΐϊης νν Δι οἢ 
8ῃου]ὰ ποῖ ὃδ6 ἰεξ ουἕ οὗ 5» δϊ ἤογο. 

456. Ἡοτ θ610) Το νοτα τοηάδοσγοά "δ ον“ 

δεῖ 7. --ῖνοι, ΤΥ΄. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 11. 

26 Απὰ ἢς ταῖ ονετοοπιεῖῃ, απ 
Κεαρεῖῆ ΠΥ γοῦκβ ὑπο πε επά, ἴο 
Ἀἰπὶ νν}} 1 ρσίνε ῥρονγεγ ονεῦ ἴδε 
ΠΔΙΙΟΠΒ : 

οι" (πλήν), ἀοδ5 οῖΐ οσσὺγ οἰβοννῆογα ἴῃ 
81. ]οΠη᾿5 ψτιηρβ [[Οἤη ΥἹ}]. το σδηποὶ ὃς 
τεχζαγάδα 25 δὴ δχςερίοη]; ςἕ Αςῖβ χυ. 28 : 
ΧΧ, 11. 

 ἤδαὶ «υδίιοῦ γε ἌδΔγο, Βοϊὰ ,4:1) Οἵ, ςἢ. 
6 11. 

41} 1 ἐονριθ. ἢ ΟΥ ὈΠῸΣ] τϑαῖ ΕἾΤΙΘῚ 5881} 
001η6:--ἴῃ ἱ,οτὰ 5ρελκ8 οὗ Η!58 σοϊηϊηρ ν 
ἀεοβισηοὰ ἡπάρἠβηίεπεις, 566 οἢ. 1. 3. ΤῊς 
“ὍὯΔΥ οὗ {πε 1 οτὰ," 45 δἰναγβ ἰῃ ϑοσίρίιγο, 
ὯΟΣ ἴῃς ἀδΔΥ οὗἩ ἀεδίῃ, 15. ἴῃς οεἷοβα οὗ {ἰ6 
Οδγσύδη σοηῆϊςοξ (Τ τεηςἢ, Ὁ. 1:46). 

426. “1:4 δὲ ἐδαὶ ουεγεονεείδ,)ὺ Ἡδτε ΟἹ 
ἰα [6 Ῥγοπηϊβε σοηηεοίϊοα ΌὉΥ ““4π4" στὴ 
ψνμαΐ ῥσεοθάθβ; ὙῈΓ. 1ς θείης, ἴῃ ἔδεῖ, τὸ- 
Ρεδϊοά ἱπ 1118 νοσβθὲ. Νοῖς [παΐ ἴῃ {ἢ}|15, [6 
ἤγϑβι οὗ [86 βεσοηά σ»σοὺρ οὗ Ερί5[165 (566 ἴπ6 
ΤΟΙΛΔΣ 5 ἱπιγοαυςίοτίγ ἴσ «ἢ. 11.), [π6 Ῥχοχηϊβα 
(υν. 26--29) σοπιε5 Ὀεΐογε ἴῃς Ῥγοςσϊαηηδίίοη ; 
οὗ σὺ. 7.011, 17. Νοῖς 8150---5. ᾿πάϊσδίην 
ἢονν 6586 0118] ἴο (ἢ ΟΠ τ βίδη 1" 6 ἀγὸ ῬΡΟσβΟ ἃ] 
Ρυγν δηὰ δΒο]η658---ἰ[Πδὶ (ἢ15 γοιγέ Ἐρίβι]ε 
Τερειῖβ ἴῃς οδ]εςΐῖ ἴογ ΜΟΙ, 45 βίδι ά ἴῃ (ἢῃς 
(τὰ ΕΡΙ511ς (σοι ρᾶγε νοσ. 20 Μ] ἢ υοῦ. 1.4), 
τς δεγνυδηῖ οἵ Οοά τηιϑῖ 5ίσινα. 

διὰ 860 ἰδδῖ ἐεερεὶ ρ17 «υογ}] 1... 
σοτητηδηάοα ὈΥ της,---οἔ. [οδη νί. 28, 29; δηά 
οσοηϊΓαοίοα νἢ “ δεν «υογῖ.,᾽" γὙ6Γ. 22. 

9 ῥίηι «υ 1 κί υε] ὙὍὙΠΘ νϑγῸ τοΐογβ ἴο 
“δε ἐῤαὲ ουεγεο»εῖδ." ὕπάογ τδς Ποδλὰ “ οὗ 
ΒΟΙΠῚΘ ΡΑΓ ΓΟ ΪΑΓ Κιπά5 οὗἁ σπαεοίμέδοη," ΜΝΊΠΟΥ 
νυτῖοβ, οἡ [815 γοῦβα : “ Αἴ ἴῃ ποδά οὗ ἃ 56η- 
ἴρηςε ἴπεγο ϑἰδηάβ ἃ ποϑὶ. ΟΥ̓ Δ δε. ΜῊ 
νν δ ς ἢ (6 νογὺ οὗ ἴῃς δεηίθηςε ἀο68 ποῖ ἄστος 
(σι ῥεηπάεπίε:),"---ἰ, κε.) 8 61,2, ἀ, ὅ8ς6ε Γἢ.. ἢ]. 
12,21; ΙΟ08 Ὑἱ. 39: ΥἹ]. 18; χα [ἢ 1. 24, 
27. 

ΔΌΪΒΟΣΣΟΥ οὐ δὲ παίίοπ 1] Οἵ Τὰὰκὸ 
ΧΙΧ, τ7Ώ. ὙΠ6 σεΐίρῃ οὗ 16 βαϊηῖβ ἰ5 ἃ ἰεδάϊημ 
(Πουρῆξ ἴῃ ἴπ6 ΑΡΟΟΔΪΥΡβε ; 8εε Ἂἢ. ἱ. 6,9 ; 1]. 
1; Υ1Ο; ΧΧ, 4: ΧΧΙΙ. 5. ΟἸΒγϑῖ ΠόΙΘ βῆδγοβ 
ὨΪ8 ΣΟΥΔ] αἰ τῖδ 1Π6 ἸΠΒοΓΙοΥς οὗ ἱπὶ- 
ΤΑΟΓΙΔ] ἰδ (5866 στ. 7. 11,17}; δηά δμονῦ δηὰ 
φῆση [1198 ΚΘ α ΠΟΥ ΕΥ᾽ 58}} Ὀ6 (6 Ργογορδ- 
ἴϊνο οὗ 16 Ογοῖ, δοτρίυγο ἀραὶη ἀηὰ ἀρδὶη 
ὈΠΙΟ]8,--ΡΒ. ΟΧἸΙΧ. «-ο; λδη. Υνἱῖ. 22, 27; 
Μαῖϊ. χῖχ. 28: 1 (οκβ'᾽ 1. 2. [Ι͂ῃ ςἢ. χχ. 6 [ἢ 8 
ἀἰη 18 [πε Ῥγίνιερε οὗ ἴποϑθς οὐ ΠΟΠὶ 
ογδὲ “εεοπα ἀεα! δ᾽" (5εῈ οἡ νεῦ. σι) “ δαϊ 
"0 εΥ." ΤΙ ς ἱπιροτῖ οἵ ἴΠ6 ῬΤΟΠΊ56 ΠΟΙΘ 
ἀϊθοτς ἕγοτη ἴπδὲὶ ἴῃ υόσ. 17; δπουρ, 45 
ῃοῖςα ἀρονο, [ἢ6 53ἰη5 ἃγὸ ἴῃ ϑαπῆθ υυῃιςἢ Π6 
ΕἸ γϑιίδη ἰ5 οδ θὰ ὑροὴ ““1ο ουεγζονις" ἴῃ 
Ῥεγξαταιτῃ δηά Τ Ἀγδσα (566 νύ. 14, 20). 

ΠῚ, 

529 



530 ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, 1]. [ν. 2] -- 29. 

4ὉῬ:.... 27 “Απάᾶ δε 5}4}1 γυ]ς τπεπὶ ἢ 28 Απά1 ν1]}}] ρῖνε ἢϊπιὶ τἢς τηοτη- 
ἃ τοά οἵ ἴτοῃ; 245 ἴδε ν6556]8 οὗ ἃ 
Ροζξζεγ 5}4]} {ΠῈῪ Ὀ6 Ὀγόκθη ἴο β8ῃϊνϑῖϑ : 
ἔνεη 83 ἱ τεςεϊνεά οἵ τιν ΕδιΠεσ. 

47. απ"4 ἴῃ δΙ]ΒΙπηοπὶ οὗ 5. ἰϊ. ο, γν ΒΙ ἢ 
δεῖβ ἔοτῃ 186 ρτγεγορδῖίΐνε οἸδιτηθὰ [ῸΓ 
(ἢ γίσξ ἰη (15 ρίδοθ, ἴῃ ςἢ. χιὶ. 5, δῃά ἴῃ 
(ἢ. ΧΙΧΟΙς τ ΒΓ ἢ τγοο συοίδἝίοηβ ἀγὸ ἌΚΘη 
ἔγοπι, πὰ {[πογοΐίογο βαηςθοη, (86 1 ΧΧ. νοῦ- 
δίοη οὗ ἴποϑ6 ννυογάϑβ οὗ (ἢ Ῥβδὶ πγιϑῖ. 

δὲ τραϊ! γμίε ἐδορ ὙΒῈ Ηοῦτενν οὐ Ίη 8] 
δάπἴ5 οὗ [16 γοηδοσηρ οὗ πε ΠΧΧ. (ἐγῥεηι, 
ὈΜΤΙ Ξ- ποιμανεῖς αὐτούς) ; Α[ΠουρΡῃ, τεδὰ ἢ 
{π6 νοννεὶ ροἰϊπίβ οὔ οὺὖγ Ηδθῦγενν ΒΙ0]65, ἴῃ 6 
ψοτά ἀδηοῖεβ ““όο «δαΐέ ὀγεαά ἐῤεηι" 
(ἑεγοδενι, ὮΣ Π). ὙΠῸ Οτδεῖκ νεγῦ Βογο 5ίᾳ- 
Ὠἶβ65 Ἰἰζογα! γ “ἴο ἰοῃμὰ 48 ἃ ββερβετγά; 1ἰ 
ἀδηοίοβ ἴπ6ὸ ψδοὶο οῇῖςς οὗ 6 δρεῤῥεγά, 
Ἰεδάϊηρ, ἔδοάϊηρ, συγαϊηρ, 8159 ἤοςκ,---566 οἢ. 
Υἱ]. 17; δηὰ ς,. Μαζί. 11. 6. [π ΗοπΊου, Κιηρβ 
ΔΙῸ “' 5ῃθρῃογάβ οὗ ἴδε ρεορὶο.ἢ 

«υἱὴδα γοά οὗ γοπ)] ΤὮΘ βῃορῃογά 5 “αζ; 
4150 ἃ σουδὶ ““ερίγε, ἩεὉ. 1. 8. ὍΤῆε Ῥαϑίοσγαὶ 
Βίδ  νν}}} Ὀδοοπιὸ “ ὦ χοά ο7 ἐγοη " ἴῃ ἴῃ σα86 
οὗ ἔβα ἰθδομίης. αξ Μις. νἱῖ. 14; δηά δεὲ 
[π6 ἡοῖό5 οη Ρϑ5. ᾿ἱ. 9. 

ας 1δὲ περεἰς οὗ 189 ΡῬΟΤΌΟΣ 8.0 ὈΣΟΪΘῺ 
ἴο τοί υεγι ] ΟΥ, τ ὶΐὰ 6 σοὰ οὗ ἰσοι; 
886 [8:9 Υ0ὁ88601]8 Οὗ [86 ῬΟΙΪΌΟΣ 816 ΤΟΥ͂ 
ὌΣΟΚΘΩ ἴο ΒΕΣΥΘΓΙΒ. 

88 1 δ'δο Βδαῦϑ χϑοϑοϊγϑὰ ὕσο)] ΝΖ. 
ἴῃ ῥ58. 11. 9; 566 4Αἷ5ο υκὸ χχὶϊ. 29ς. 8 δᾶνθ 
ἤογα [86 Ργεϊαάς ἴο ἴΠ6 ῥγοπΊ]56 πη οἷ. 111. 21. 

428. 2ῤε »ιογπίης “1“γ.71 Δοοσογάϊηρ ἴο Η 8 
116 ἰη οἷ. χχὶ!. 16 (ἢ 1,οτὰ ἤογοὸ ρσοπιΐβ8θ5 ΗῚ5 
ἔα} οποβ {παῖ Ηδ ψ1}} ρῖνο ἴο {6 πὶ Η ἰπὶ- 
86] {, ϑβδγίηρ στ τη6πὶ ΗΙ5 γογδὶ ἀοχσηηίοη 
(ἢ. 111. 21). ὙἼῊΘ 512ΓὉ 15 [Ππ βσυπιῦο] οἵ Του ῦ 
ἴῃ Μεαιί. 11. 2, δῃὰ 15 ̓ πκοά νυ [Π6 5οορΡΙΓΟ ἴῃ 

ἴηρ; 512. 
290 Ἠετδδῖ δίῃ πη βαγ, ἰεῖ ἢϊπιὶ ἤεᾶῦ 

ννπδῖ τς ϑρίγίς δα: τἢ ἀπο της συ το αβ. 

Νυπι. χχῖν. 17. Τα ὈΕΔΌΛΥ οὗ ἴδε “ Μοπιηῦ 
ϑίασ " 15 [6 εσοηϑίαπἪ [Βεπλε οὗ ροεί5:- 

“Ἔ (οἷο εὐἰἱ  ἰςοίγηυς αἷτο," 
Οντρ, 7γιτί, 1. 3,78; 

“«Ἡδβροσγυβ, (δμαΐ Ἰεὰ 
ΤῊ βἴδιτυ Ποβῖ, τοάς Ὀτρῃίεϑι," 

ΜΊΙΜΤΟΝ, 2 αν. Ζοεΐ, ἵν. δος ;-- 

οἔ 54]. χίν. 12. Απά “"“1π.5 ἀοε5 ἰς πἰὸ 5 
ἔίτον ἴἤδη [86 ἙοὨ]άσεη οὗ στρ οἱαἰπὶ 1} [μαἱ 
6 ἔλιγοϑὲ δηά Ἰονοιϊοσε ἴῃ οζοδίίοη, 45 ἰδὸ 
ἔαϊηϊ 5ῃδάουν ἀπά ἱπιᾶσε οὗ Ηἰΐβ ρογίεσοῃϑ" 
(Ττεηςἢ, Ρ. 151). ᾿ς Δ νοῖεα υπάοτγοίδπάς 
“86 ΠΕΑΥΘΗΪΥ φίοτυ," Π δη. χὶ. 3; Μαῖι. σι 
43: δοὰ ϑίίογ, ἃ ρἰοάρε οἵ [86 ϑριπίυδὶ 
Ἰρῆξ ψπϊοὰ Μ}11 ἀάνγα μογοδῆοσ,--τοίεστίπε 
τῆς Ῥγοπιΐδο ἴο ἃ ξιζυγο τοξοστηδίίοῃ ἴῃ [δὲ 
αδυτοῖ. Ὑἱοεϊογίηυ5 ἐχρίδίηβ, “ Ηε 53.12}} μᾶτὲ 
Ρασί ἴῃ τς “ἢγϑί γεβυστεςτίοη, "--οἶ. χχ. 6. 

Αςοοτάϊης ἴο Απάγεαδβ, (1) ΤΆ γαίγα 18 
1νυςοϊξον (1541. χῖν.; Πυ Κα χ.) ἴο δὲ ἰτοάδερ 
ἀοννῃ ΟΥ̓ ἔπε ϑαϊηῖβ:- τοῦ (2) 2 Ρεῖ. 1. 19 Κ 
τοξεττθα ἴο :---οὔ (3) νγαὲ ἅτε ἴο υηάεγπίλπά 
ΕἸ ἢ δηὰ Ϊοῦη ἴῃς Βαριδῖ, νΠῸ υ58ῈΓ τη 
(06 Ὲ ὼ δηά ϑεοοπά Αὐἀνοηίβ οὗ Ομ ηκ (ἰ ὦ 
Ρ.- 17). 

[1 8 πιοσε ἴῃ δοοογάδηςθ, βόνγενεσγ, ὙΠ} 
ἴῆς ςοπίοχξ ἴο υπάοτοϊαηα [δαῖ, ἰη δάάϊθοι 
ἴο [6 ῬΓοΟΙΊΪ565 ἴῃ ὑτ’. 7, 17, Ογισὶ ΠΟΥ ὑγὸ» 
τηΐβεβ Ηἰπιβοὶξ, ἃ5 ἴπε β πὶ οὗ δνεΤΥ σρί Πἰυδὶ 
δ]οϑϑίηρ (Ττεπςοῇ, 26.). 

ἼΤΒΟ σὺ]ς οὔτε βαϊηΐϑ ννῆο ἕοστη ἴἢῃ6 σοτῃρηΥ͂ 
οὗ μεάνεῃ (566 οὔ νεσ. 17) ΘΟΙΏΠΊΘΏΟΕ5 ΒΕΓ. 

49. Ηε ἐδαὶ δαΐ αη εαγῇ Νοῖς ἴδε ομδηροὶ 
Ῥοϑίτίοη οὗ ἴμεϑε ννογάβ, τπαάϊοδείης ἴμς ἢτσὶ 
ἘΡίβ1ε οὗ ἴα βεοοπὰ στοιρ οὗ ζϑωγ:---ϑεὲ [δὲ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ Ἰηἰ ΓΟ ΓΟΤΥ ἴο {Π|58 σπαρίεγ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ ΟδΡ. 11. 

ΝΟΤΕΑ. ΤΗΕ ΡΒΕΟΡΗΕΤΙΟΟ-ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ἵν Ὁ 
ΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΘΕΝΕΝ ΒΡΙΞΈ[Ε5. 

ΤῊ 5 ρῥγηοιρίε οὗἉ ἐχροβί[οη 18 Ὑ ΎῪ δησιθηΐ ; 
Απάγθδϑ, ἰπ ΠῚ5 ΠΟΠΊΤΩΘΏΓΔΤΥ ΟἹ ΥΕΓΒ6 5 (1. ε., 
Ρ. 12), πηρποπμβ βδοπα ψῆο δά δρρὶϊοὰ 
τηδῖ νογϑς ἴο ἴῃς ἰΥδηβίου οὗ ἴῃς ςίοῖ }υγὶ5- 
αἰςτίοη ἔτοπὶ Ἐρἢεϑβιβ (τὸν ἀρχιερατικὸν τῆς 
᾿Εφέσου θρόνον) ἴο (ὐοπεοίφπεπορϊε: δηὰ ἢδ 
ΤΓοίοσβ οἢ. 1}. τὸ εἰἴμοσ ἴο [86 σγιθὶ ρογβϑοσι- 
(ἴοη οὗ ἴπΠς ΟἸ τι βιίδηβ Ὀγ ἴΠ6 συ ΐογβ οὗ Κ οσηθ, 
ΟΓΥ ἴο ἴδ6 {π|68 οὗὨ Αηςςῆγιβί. (οπιηρς ἀονη 
ἰαῖοεσ, (ης Αὐδοῖ οδολῖπι (εἶγε. Α.Ὁ. 1200) 
ἃηΔ ἴῃς ϑρίσιτα] 151 Βγαῖ!γθη --τ- 85. 5ι1056- 

συοπΕγ Μοάε---οχρουπάοα {Π|6 ϑθτεη Ἐρίδι 
ἃ5 Ῥγορδεῖὶς οὗ {πὸ δευεη “σεν οὗ ἴμε Οδυτιβ, 
80 1ῃαξ 81} σοοά 5μου!ά τπεγθ θ6 ργορβεσβίβά οἵ 
{Πα πιβοῖνοβ δπὰ 8}} δν}] οὗ Ε πιο (5ες Ὑτεπεῖ, 
ἰ. εξ. Ὁ. 228). 1,δἴοῦ 518}}} ΥΠηρα οχρουῃ 
τῆς Ἐρίβε]εβ οα ἴπε βᾶτης ργίποῖρίε; δηὰ ἧς 
νυτὶϊοβ (ρρ. 32-36): “ Εχίσείπιο ϑρίπίυπι 5. 
500 ΤὧΡΟ εἴ ἐπι δίογηδία δορίοπι Εςο εβιλγιπι 
Αϑίᾳ ποῦ ϊβ.... . υ οἱ τ1596 ἀθρίπρογε ϑερίεπιταΠ- 
ἃηί65 βἴδίιιϑ Εἰσοΐθςῖ: ΟΠ τ 54 πᾶ... . 560 
Αὐἀγνεπίυπι Ὠ οτλπὶ ᾿"; δα ἀΐηρ -- “ ἀοπηοπϑίγαυὙ 
1145 Ῥγοῤδείἑες ποῦ οσηιαίίος 6558ὲ ἘΧΡῸΣ 
πεηάδ53." 
Μεάς (“ λόγια, “ἀυεγί., οἷ. χ.ν Ρ. 995) 



ἈΚΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ. 11. 

εἰσἴε8 ἢ5 Ορίοη πλοῦ ΠΥ 85 [Ο] ον: “1 
τὸ σοηϑιάογ ΠΕΣ πη δεῦ δεῖν ϑόυςῃ, νυ] οἢ 
8 ἃ ῃυϊηῦδεῦ οὗ τονυοϊυτ!ο οὗ {ἰπ|68, οὐ 
Π νὸ ςοηῃϑίεσ ἴπῸὶ οἤοῖὶςα οὗ ἴΠ6ὰ ΗΟΪΥ 
ΟΒοκῖ ἰῇ ἴπδῖ Πα (ἈκΚοῖῃ ποιοῦ 411, ἢῸ ποῦ 
ἴδς ποσί ἕδπιοιι8 (μυγοῦοβ ἴῃ ἴδς ννου]ά, 88 
Ἀποςδ, Αἰεχαπάσια, Κοπιθ,... [{ τῆδ56 
τϊηρο δὲ νγ6}} σοηϑιάθγοα, ΠΊΔῪ ἃ ποῖ 56 6] 
ταὶ τπο56 ϑόνοὸπ ΟΠυτγοῆθ8, ὑεϑίθβ {Ποῦ 
Ππογὰ] γεβροςῖ, νσεγὸ ἱποηἀεά ἴο 6 85 ραϊζοσγῃβ 
δΔηά ἴγρε5 οὗ ἴδε βϑευθσαὶ “σε; οἵ ἴῃ6 (δίμο!!ς 
ΟΒυγοὴ ὦ 2γίβειρίο αὐ ἥπερ τῃδὶ 580 ἴπ656 
δεύεη ΟΠυγοθθ5 5ῃου]α Ὀγορ ΘΙ ΟΔΙΪΥ βαπηρὶς 
Ὀπῖο 05 ἃ ϑονυθηΐζοϊ ἃ βδυσοεβϑῖνα το ροῦ δηά 
ςοπάϊπιοη οὗ ἴδ6 ψν βοὶς νἱϑίθῖα σδμυσοῦ 80" 
ςογάϊης ἴο ἴπ6 ϑενεσγαὶ “σε τδογεοῖ.. .. 
Απὰ 1 {Π1|5 ψψεῦα στδηϊοά.... 1 6η 50ΓΕΙῪ 
(δὲ Εἰγσὶῖ ΟΠυγοἢ (ν1Ζ., ἴΠ6 ΕΡΒοβίδη οἰδῖθ) 
τηιϑῖ ὃ6 ἴῃς ἢχϑοὶ, δηὰ ἴ[ἢ6 1,45 ὃς ἴῃ ἰαϑῖ..... 
ΤῊΘ τπηδηζοη οὗ ἴ2]ς6 [ενν5 δῃηὰ [ἢ ΞϑΥπάσοζιθ 
οὗ ϑαΐδη, ἄς. (Αρος. 11.) ἴὰ ἴ6 Εἶνε πηιαἀ 
οὔδ5, νν1}}} ἀγευς ἴμδὲ [ΠΥ θεϊοην ἴο ἴα {{Π|65 
οἵ ([ς Βεαϑῖ δπὰ Βαῦγίοη. Απαὰ ἴοσυ ἴϊις 
δικίδ ἰῷ βρϑοῖϊδὶ ψὲ ἰᾶνὸ ἃ φοοὰ Ἵμβαγδςῖογ 
ὙΠΕΓΟ ἴο ρῥίδος ἰξ, ΥἱΖ', ῬΑ δουΐ {πὰ 
ἀπὸ ἴῃς Βεδϑῖ 18 ΖΔ] Ἰηρ, δηά ῬΑ δῇογ 
᾿5 ἀοσίσυςίοη, νοη ἴθ Νενν [ογυϑδ]οπὶ 
ςοπλεῖ ἢ." 
ΒηΒπδη 5665 ἴῃ {πὸ ἤἢγϑῖ ἔοιισ Ομ ΓΟἢ 5 

ἴδε (οἰ οννίης ρεγιοάϑ ἰγριβεά: Α.Ὁ. 30-τοο;--- 
Α.Ὁ. 1οο--382;--.4.Ὁ. 282-100 ;---Α.Ὁ. 1100-- 
1510:---(ηα {ΠπΠ6Π ἰῃ ϑασα!5, (ἢθ 1, γδῃ :---ἰη 
ΡΟ] ρΡηίΔ, {πε Ἀείοιτηεα:---ἰὴ 1,δοάϊοοα, της 
Απροδη ΟἤυσοΒ. 1. τος (δγπίαφηια δαον. 
Ἰδεοί., 1616) 5665 ἴῃ ΕΡδεοβυ5, ἴ86 “ Ἐςοϊοϑὶα 
“ροποἶεα ;"---ἰῃ ϑτάγτηδ, ἴῃς Οδυγοῦ “ Μαγ- 
ἐγγιργιεσε ;) --πὶῇ Ῥογεαγλυτη, “Ἢ ῥοίεριοα " ἴτοτη 
(οησίδητης ἴο Βδτίοβ ἴῃς Οτοαῖ:---ἰη ΤἬγνα- 
ἴγὰ, “ 2)ευοία " ἔτοτγηῃ Ομδγὶεβ ἴδ Οχσοδῖ ἴο 
Ομαγοβ Υ. ; -- ἴθ ϑαγάϊβ, “" δοϊμέεα" ἴτοτη 
Ομασίοβ Ν. ἴο αἹῇῦ. 1τό616:---ἰηὴ ῬὨΙΠΔάοΙρμϊα, 
“ὁ Ργαΐεγπα") ὈΘΡΙ ΠΗ ἴῃ ἢ]5 οὐνῇ ]:οτἰπ|6, ἴο 
ψΠιςἢ 16 σοηγογϑίοῃ οὗ [5Γδ6] 15 ἴο Ὀδεϊοης ;-- 
ἰὴ [,δοάϊοοα, δὴ “Ἐςοϊοϑα Τερίάα" ἴο ὃὈδ 
ἰοοκροά ἔοσ πογθδίζου, 

Λοεροοσγάϊηρ ἴο δι. 1. Νενίοῃ, (6 Ερίϑι]6 
ἴο 1 Οδυτοῖῦ οὗ Ερδεϑιβ ὑγεῆσυγεσ [86 
ςοηδπίίῇῆοη οὗ ἴῃς Οδυγοῦ  πἰνεῦβϑαὶ ἔτοπὶ 
58 []΄ομη ἴο ἴδε ρεγβεουΐίοη οὗ Ὠ)1οοἸεζίδη (Α.}. 
102);-ζ[ἢ ΕΡιβῖ]ε ἰο ϑιήγσγηδ, ἴπεποα ἴο [ἢ δῖ 
οἔ 1,ἰοϊπῖυ5 (Α.Ρ. 301-323)--ττῃς Ερίβ:1]6 ἴο 
Ῥεγγάγσηυπι, ἰῃς ΟΠυσΟΣ ὑπάεῦ (οπεΒίδηζης 
δηά ἢϊΞς ϑοηβ (Α.Ὁ. 324-140};--ἰῃς Ερίβι16 ἴο 
Τηγδῦγα, ἴπ6 ΟἤυγοΣ υηά εν ἴῃ6 αἰν!ἀοα τὰ]ς 
οὗ ἴῆ6 30οη5 οὗ (όοοηπίδηϊζηθ (Α.Ὁ. 140--3 0) :-- 
ἴῃς Ερί511|6 ἴο δαγάϊβ, τῆς υγοἢ ὑπ ογ ἴῃ 
5016 ΓᾺ]6 οἵ (σοοηδίδητζιιι5 (Α.Ὁ. 350--261);---ἰ]ῖὸ 
Εριβῖῖς το μη δάοὶρηῖα, ἴἢ6 [ΔΓ] Π.55 οὗ 
τῆς ΟΒυγοῖ υπάογ [υ]]4η (Α.Ὁ. 161--361) :--- 
τῆ. ΕρΙ5[16 ἴο 1,οάϊςεα, [6 ᾿ΚοννδγπΠ655 οὗ 
ἰΒ  ΟΒυγοὶ} υπάεν Νὶ δἰεητηΐδη δηὰ Ν ]εη5 (Α.Ὁ. 
161-178).---ογά:, νοὶ]. ν. Ῥ. 452, θα. 1785. 
δες (ἡ )ογάς 9 1δὲ Κλπεη ϑαυίομν, (ἸΔΥκοἾβ 

ἴτ. Ρ. 143) 5665 ἴῃ ἴπεϑε Ερ 51168 ἴῃς δριγιὶ οὗ 

ῬτΟΡΠΕΟΥ͂ ἐπ Ὀγδοῖης, ἰπ 4 ρασα]]6] βοποηηο, ἴῃ 6 
{{π|ὲ8 δηὰ Πιβίοσυ οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τεβῖ. δπὰ οἱ 
τς Νον, ἰπ {Πεῖγ θηῖγε ἀενοϊορπιθηῖ :--(α) 
ΤῊς ρῥγιπηινο ννοτ], δηὰ ργι πίονα (γιϑῖθη- 
ἄοπι (Νοδὴ ---- (οηδίδηζίηθ) ; (2) Τῆς ὑγτο- 
Ῥαγαίίοη οὗ οὐ β ρβϑορὶο, δηὰ οἵ ἴδθ Εὺπιγορεδῃ 
Ρεορίε5. (Μοβεϑβ---ΟΒδτὶεπιάσηε); (3) [5γδεὶ 
1Ϊηὴ 115 ἀδοϊηθ, δηὰ ἴἢ6 οι βὴ ΟΠ γοῆ 45 
{πὸ τοϊεταῖοα ἰγδηϑίιοη (ΝΟδυςπδαηθζζατ--- 
Η!Πάεδγαπά); (4) Το Βαργ]οηῖδη ρεγιοά, 
απά ἴπῸ Ῥαραὶ- ννογὶ ἀὶγ ρεγοά (Ζεγυ θαδεὶ --- 
[Γαὐτῃογ); (5) Τα Ῥογβιδη- Οσθοῖ μεσ οὺ, πὰ 
ἴἢς Ργοϊεσίδηϊζ ρμο ςαὶ ἀρὸ (Αἰοχδηάε:--- 
Νδροίεοη) ; (6) ΤἼς Οτεοῖκ- οπλδῃ ρῥεγιοά, 
δηά [πε βϑεοοπά Ἐ εἰογηιδίίοη : (7) Τὸ Αἀνεηῖ 
οὗ ΟΠ γῖϑῖ, δηάὰ ἴῃς Μ|ι)Π)δηηΐδὶ εἰ σαοηλ. 

ΝΟΤΕ Β.ῸΝ νξεβ. 6.-- ΤῊΕ ΝΙΟΟΚΑΙΤΑΝΒ.᾽ 

ΤΠο εεςῖ οὗτῃς Ν)ςο] αἰ ἴδη5 δηὰ 15 ἔου πο Σ 
ἅτε ἴδιι5 τεΐεγγεα ἴο ΟΥ̓ ΕΑΓΪΥ νυγί [6 ΓΒ :--- 

Ε΄ ε. “ΑἸῖοῦ δατγεῖιουβ Νίςοϊδιιβ δπηογϑί: 
ἢὶς ἀδ ϑερίδστπι Ὠἱδοοηΐβ δὶς. 4115 θϑσῖ ποδὶς 
αιοά ἰϑδῖαπι ᾿αγεϑὶπη ΝΙςοϊφιίάσιπι Αροςᾶ- 
Ἰγρϑῖὶβ ἀδπιηδνῖϊ."-- - Τοσῖι}}., 6 ῥγχιογ. 46: 
εἴ, σάυ. ατε. '. 29. “ΝΙοοΙαῖῖαΣ τηδρ σι Γυ Πὶ 
μαθοπὶ ὑηὰπὶ Οχ ϑορίοπιὶ 40] ῥγίπὶ δὰ Ὁ ἰδ- 
σοπίυτ ΔὉ ΑΡροϑῖο]Ἱ δ ογαϊ παῖ! βιιηΐ.... ΡΊ]εη!5- 
δἰπηὲ ΡῈΣ [ομδαπηΐϊβ ΑΡροσδίυρϑίη τηδηϊεϑίδη- 
τὰν 4υἱ 5ἰπὶ,"---δῖ. [γεηευ8, “ἀν. στ. 1. 26: 
οὗ. 1.11. Νικόλαος. .. εἷς τῶν ἑπτὰ εἰς 
διακονίαν ὑπὸ τῶν ἀποστόλων κατασταθείς, ὃς 
ἀποστὰς... ἐδίδασκεν ἀδιαφορίαν βίον. .. 
οὗ τοὺς μαθητὰς. .. διὰ τῆς ἀποκαλύψεως 
Ἰωάννης ἤλεγχε.--- 51. ΗἹρροϊγίυπ, Κε ο»ιη. 
Ἡ“ν»., νὶϊ. 16. ΟἸεπιοηβ ΑἹ. (εἶ, δέγορ. ἰϊ. 2ο ; 
111. 4) δηὰ 5851. [ρπδῖϊ8 (αρ. δίερμδηυπι Οο- 
Ὀάγιπι, Ῥοί. (οά. 232) ΥΛΘΓΘΙΥ ἀθσπγ {παῖ τῆς 
ἴθυπαετ οὗ ἴΠ6 56εςΐ ννὰ5 ἴη6 Πέαεοπ ΝΊςΟΪ 45. 
Το ἴδε π5ἴδίοπιθηῖ οὔ Ετιϑοῦῖ ἴῃ ἢἰβ 

ΟἩγοηΐοϊο (ΟἸγιπρ. 221) [παῖ ϑ᾽πίοη 80 οὗ 
ΟἸεορα5, δίϑθορ οἵ [εγυβαίεπι, κυβεγεα τηαγῖντ- 
ἄοπι, '᾿π Τταϊδη 5 ρογϑοουτίοη, ἴ86 Ῥδϑβοπαὶ 
ΟἾγσπιίοὶς δά ἀ5 (Πδῖ ἢ ννᾶ8 “ δοσιιβεά ὈΥ͂ (ῃς 
ἴο!]ονγεῦβ οὔ Οεγιηίδυ5, διὰ ΟΥ̓ ἴδοβο ψνῆο 
γεγο οΔ]]6ἀ ΝΙςοΪαιδη5 ᾽᾽ (διαβληθεὶς ὑπὸ τῶν 
τῆς μοίρας Κηρίνθουν, καὶ τῶν λεγομένων Νικο- 
λαϊτῶν.---οὐ, Τ)1ηὐογχῆ,, ἱ. Ῥ. 471). 

Τῆς νοτγὰ Νικόλαος (. ξ.,), νικῶν τὸν λαόν) ἰ5 
Ἰἀδητῆθα νυν Βαίδατι (5εςῈ νεσ. 14) αἴοῦγ τῃὲ 
[ΟΠ] ον Πρ ΤΠΔΠΏΘΓ -πὺθὰ τὸ 10 ἐοείγογ, Ιο σδη- 
φιδτδ, ἀπ ὮΝ Ξξῷ 2εορίς (ΥΝ τἴϑίυ5, Η οηρβίθη- 
ὈΘΓΖ) ;-τ-ῸΥ 5 ΠΊΡῚΥῚ 193, 8 ἰοστηιηδὶ Ὦ, ΞΞ 
ἀευοιγογ, ἀἰφείγογογ (Εποτϑῖ, Ὠ1οῖσις ἢ). Οη 
τῆς οἴμονυ δαηά, (ὐθϑθησιιβ ἴῃ 5 οΧρ]δὶπ5. {6 
ΜΟγά Βαϊαδπὶ: “ςοπῖρ. εχ 5 εἴ ὮΨ πορ- 
2οριάμς, ἔοτι. 1. 4. δεγεσγίπμς " 1--τ ΑἸ] τῆτες 
ἰογινδίοη5 ἀγὸ δαπ),5ϑ 0 ]6 δοσοσγάϊηρ ἴο πὲ 
ΤΌ ]65 οὗ {πΠῸ Ἰδηριαρο," οὔβοτνεβ Κατίζ (0. Τ. 
Οουεηαπί, οα Νιιπι. χχὶϊ, οἵ ΚΑΙ δηὰ ἢ - 
[Ζϑοἢ, Τῤὲ Ῥεπίαίεμορ, ἐπ ἰοε.). (οσςσιι:5 
(Α.}. τό5ο) 566π|5 ἤγϑί ἴο πᾶνε βιισροϑῖεα {ῃ]5 
ἰἀεπδποδίοη οὗἉ ΝΙςοἾδο5 απὰ Βαίδαπηθ. ῬἈΠρ 
οὗ Αφυΐηο (οὐ. 1650), 4 σοηνογίεα ἰενν, αἰϑο 

1}, 2 
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Ιἀθποβε8 Βαϊδαπι, 6 ΟἹ Ταβί. ἴγρε οὗ Απτὶ- 
οἢτιϑέ, ἢ τη6 Αὐπ]5 οὗ ἴῃ6 Ταάγρυπι5,--- 
ὈΥΡΥΟνς ΞΞ- ἐρημόλαος --- Βαϊδδπι (οτ ΝΙςΟἸΔ05, 
88 ἅδονο ἀθῆηθα)ρ: 50 ἴῃε Ταγρυπὶ οἵ [οηδίμδη 
ΟἿ [54]. χὶ. 4; 566 Οἰτόσοσ, δ) υαῤνό. 4: Ηκιΐς, 
1ϊ. 5. “06. ΑΥΠΆ]]Ὲ}5 15 ἴΠ6 ἤάπὴθ ὈΥ ψὨϊσ᾿ τῆς 
βπδ] Απες γιὲ ννῆο 5}2}}] ϑδεοάυςε {πὸ ΟἸγὶ5- 
[ἰδηϑ5 ἴο ἴδεῖγ σιυϊΐη, 15 Κπουνῃ δπιοηρ (με [ενν8: 
- -6ὲ6. ΕἸϑοηπλθηρεῦ, Ἐπέδ. ωάεοηπέξιωγ, τὶ. Ὁ. 
705 ; 8δηά ΤτεηςΠ, Ὁ. 83, ὅζα. 866 4150 ϑἴογῃ, 
Ν. κι), ῬΡ. 141-45; ΚΜΊΟΒΟΙογ, “ῥο.,. Ζεϊ!αἰ!., 
5. 263. 

ΝΟΤΕ (Ο ΟΕ ΜΝΕΕ. το--- ΤῊΕ ΤΕΙΒΟΌΝΑΤΙΟΝ 
ΟΕΤΕΝ Π.ΑΥβ." 

Μτ. σ. 5. Βαῦον (ϑαεγεά Οαϊρηάαν 9 Ῥγο- 
δες, τὰ εοὰ, νο]. 1. Ρ. 21) ἴῃ ἰηϊογργεῖβ 
[Π15 ῬΤΟΡΉΘΟΥ :--δῖ. Τοδη “ ἔογοῖθ} 8 ἃ σγϑδῖ 
Ρεβοουίιοη οὗ ἴΠ6 ΟΠυγοῖ, ΙΟἢ 6 Ἰιπα5 
ἴο ἴδη ἀαγ8. Νον ψε Πηά ποῖ χεοογάδα ΔῃῪ 
Ῥογβαουςίοη οὗ μος [6 5σῃπογί ρεσιοά οὗ ἴδῃ 
Ἰΐεγαὶ ἀαὺβ ννὰ5 ἴπ6 ργθςοῖϑδε ᾿ἰπ|ῖ. Βυΐῖ ννὸ 
Δοῖυ δ} γ ππὰ ἰ τεοογάθα παῖ ἴ86 δηδὶ δπά 
ΡΓΘ- ποηΐ ρογοθουτίοη, νν ἢ τνὰ8 οαγτοά 
Οη ΕΥ̓͂ Ραρδηῖβπὶ [ἀπά ον Ὠ]οο οΔ πη} ἀραϊηβὲ 
(γι ϑΕἰΔη]γ, ἰασιθα 2επ εο»ερίείο γεαγ:. Ἐν, ι.56- 
Ὀϊὺ5 (Η. Ε. νυἱῖϊ. 16) σοπίρηϊβ δἰ πη56 } ἢ 
ΓΟΌΠΑΟΙΪΥ βαγιηρ παῖ [παῖ ρῬεογϑθουτοη ΘΠΕΓΕΙΥ 
οοαβοα ἴῃ πὸ της γοδῦ, ᾿πουρ δὲ ἴδ ἐμὰ 
οὗ (μ6 οἰρῃτῃ γοαγ τ δὰ θεσαη ἴο Ἔχρογίθηος 
50ΠΊ6 Γαπηβϑίοη, Βιῖΐ 1, δοίϊδητυ5 (0)6 Ἥονι. 
ἢόγιεο. 48) 5βἰαϊὸβ ἃ, ἢ ΔΡβοϊυἴο Ὀγοοϊβίοῃ, 
ἴο δᾶνθ σοηίϊηιϊοα ἔτοπὶ ΕΘΌΓΙΔΤΥ 23, Α.Ὁ. 302, 
ἴο πὸ 13, ΑὉὉ. 212. [15 ὀχδςὶ ἀιυγαίίοη, 
ἘΠπογοίογε, ννᾶ8: ἴδῃ ὑδαγβ, ἴσθο πλοηῖἢ8, δηὰ 
Ὠἰποΐθεη ἀἄδγ8. ΟΥ̓, ἰῇ ἃ γοιηά πιηθοσ, 118 
«ἰυγαϊίοη ννᾶ5 ἴθ σοτηρεῖθ γοαγϑ.᾽ 

[6 τῆς ἰατπάς οΟὗἨ “τουπὰ ηυμηθοῦβ "ἢ ἰ5 
ΑἸϊοννεά, (ῃἢ6 γδῆρε οὗ ᾿πἰεγργείδίίοῃ στηΔῪ Ὁ 
ΠΟΙ Βι ἀογῦὶυ οχίεπάδα ; ἐβρεοῖδ!!γ ἱξ [86 ἐπίογ- 
ΡΤΟΙΟΓ ἰ5 ἴο δὲ δ ΠΟΙ ἴο ΑΥ̓͂ ἀοννῃ ἢ5 οὐνῃ 
ΠΟΥ. Μζτ. ἕδδεσ δάορῖβ ἴῃς “Ὑϑαγ- δ " 
ΚΠΘΟΥΥ͂ ; δηὰ σοπδίεγβ παῖ δ ἀδῪ ἴῃ ἴπ6 
σΠτοηοΪορίςδὶ βἰδίθπηθπῖς οἵ “ ϑδηΐϊοὶ δηὰ 81. 
ἰος ἰ5 ποῖ ἃ παίιιγαὶ αδύ, Ὀυῖϊ 4 γεαγ; δηά 
1Ϊη ορροϑί(ἰΙοη ἴο “ Μτ. ΕἸογληρ, δὰ Μτζ. 
ΜΙΆΥΘΠΔΙ1, Δηα Βίϑῃορ [{|Ἰογά᾽ (ρ. ς52),--ἂς 
πλῖρῃῖ δᾶνο δά δὰ Μγ. ΕἸ]οῖς ἀπά Μίτ. ΒΙιγ ΚΒ] 
παῖ οαοἢ ΠΌΤΆΡΕΙ 5 δαιυναϊοηῖ ἴο ἃ 56 γῖ65, 
ποῖ οὗ γεαγ: οὗ 160 447. οδςοῇ, δυΐ οὗ παϊιγαὶ 
σοἷαγ γεαγ:" (Ρ. 56. Μτ, Βίγκϑ, ψῇο |{Κὸ- 
νυνῖδα Γοίειβ ἴο (6 ρογβοοιτίοη ὑπάογ Ὁ 10- 
οἸεῦδη, οὐὔϑοῦνεβ: “"1ἴ ἰ5 ποϊοτγίουβ ται ἷἴἰ 
ἰαϑῖθά ἡ ἰδη γεαγι" (Εἰεηιεηῖ: ἡ Ῥγοῤῥεω, 
Ρ. 374);-. δ) οα. Μγτ. ΒΙιγκβ᾽ βυϑίεπλ οὗ γϑδγβ 
οὗ 160 ἄδγ5, ηἶπα (ογαϊ ΠάΓΥ}) γθᾶγ5, ἴδῃ τποη 5, 
δηά βῆἤδεη ἀᾶγ5. ὅες [ηϊτοά. 8 11. 

ΝΟΤῈ Ὁ ΟΝ νΕΠ. το--Στέφανος ΑΝῸ Διάδημα. 

1 15 ᾿προγίδηϊ, νὰ τγεΐοσγοηςς ἴο ἰἣς ἰπ- 
ἰεγργοϊδίίοη οὗ ἔυζυγε οδαρίοσβ, ἴο ἢχ {86 
τη ΔΏΪη 55 οὗ ἴῃς ννογὰβ8 στέφανος Δῃηά διάδημα, 
δηά ἴο πιλγκ ἢ ἀϊδιποτίοη Ὀαΐννθθη βοτὰ, 

ἈΒΝΕΒΙΦΔΤΙΟΝ, 11. 

ΤΠο ψογὰ διάδημα ἰ5 ἔοιιηά ἰπ ἴδε Νεν 
Ὑεβῖ. ΟΠΙΥ ἴπ Ἀσδν. χιϊ. 3: ΧΙ, 1; Χἰχ, 12: 
δηὰ ἰνγαγβ ἀθηοΐοθβ “ {δε αἰϊαάκ οὗ γογαὶ." 
61 15 αυϊ6 (γυς,᾽ ποῖοβ ΑΌρ. Ττεηςῖ, 15 
Αἰγεδαυ αὐυοϊεὰ (ἐ ἐ., Ρ. 109), “ [πλῖ στέφανος 
18 βείἀοπὶ ιι5ϑἀ 1π [Π]158 56η986; πηυς οἤεηεῖ 
διάδημα (566 ΤᾺ ϑγποηπγηι: οΓἹ 1δὲ Ν. 1. 
δ. 23); γεῖ [π6 “ ξοϊάδῃ σγονσηβ᾽ (στέφανοι) οἱ 
οἷ. ἦν. (Δ ΟΠΪΥ Ὀ6 τογαὶ ἍἽσσονπϑβ (ςξ οἷ. τ. 
10): --ϑο6, ψ πίη, (ἢ ηοῖΐδ5. οἡ ςἢ ἵτ. 4, 10: 
Υ. το. ἴῃ δῖ5 δγποηγηις, πονσουοσ (Ρ. 74), Δδρ. 
ὙὝτΕΠΟΒ νυγῖε8: “1 τοδί γ ἀουδὲ πιβεῖμεῖ 
ΔΏΥΠΟΓΟ ἴῃ οἰαοδίοδὶ [Πτεταΐαγε στέφανος 5 
ιϑδεὰ οὗ ἴῃ6 ἸΠΡΙΥ οὐ ᾿προσίδὶ σσοσσῃ. [{ 15 
(86 σγούγῃ οὗὨ υἹοΐοσυ ἰὴ [ἢς ραπηθβ, οἔ ατις 
ψνοστη, οὗ πλ] αγῪ ναϊουγ, οὗ πυρία! 10γ, οἵ 
ἔεβίαὶ ρ]δάηοβϑϑβ---σονεπ οὗἨἠ οδῖ, οἱ "Υ, οἱ 
ΡΑΓΒΙΕΥ, οὗ τηντίϊο, οὗ οἱίνθ, οἵ ᾿πιϊϊδίης ἴῃ 
ξοϊὰ {π68ὲ ᾿ϑᾶνοβ οὐ οἴπεγϑ---οἱ ἤοινεσβ, 25 οἱ 
Υἱοϊοῖβ οὐὁἨΘ Τοβοβ (566 Αἰδμεηζιβ, χυ. 9-1}}): 
ἴπ6 “Ψτοδίἢ,᾽ ἴῃ ἔαεϊ, οὐ ἴδε “ γαγϊδπά,᾿ ἴδε 
Οειτηδη “ Κιδηζ, 498 αἰδίηγσυϊπμεα ἔτῸπὶ 
“Κτοηθ;᾿ δυξ ποτοσ, ΔΗΥ͂ τῆοσγε ἴπδηῃ “οοτοπδ᾽ 
πῃ 1,Ατἰη, τ86 δπδίοπι δηὰ βίῃ οἵ τογαϊγ. 
ΤΠ διάδημα νγὯἀ8 118 βασιλείας γνώρισμα, 
8ἃ5 1 ,υοΐδη 02}15 τ (Ρέπς. 35}; Βεϊῃρ Ῥγορε πὶ ἃ 
δ 16 ἸΙποη Ὀαηά οτΥ ἢ]]οῖ, “ ἐπηΐϊδ᾽ οἵ ' ἴδϑαδ᾽ 
((ὐγυ5, 111. 3), ἐπαγο ης ἴμε Ὀγονν.Ὁἢ 
ΤΠ ἀϊδάςπι---ἰ(ἢς εἰδαγὶς (566 ΕΥΧ. ΧΧΥΪῚ. 35. 

36; ἘΖεϊ, χχί. 26, υΧΧ.} --ννᾶβ ἴμε δαάρε οἱ 
Ρεγβίδηῃ τ γα γ.} [Ιπη Ἐϑίμεν ἱ. τα ἵν 17. 
διάδημα 15 υϑοά ὈΥ ἴδε 1,Χ Χ. ἃ5 ἴδε οηυ1γ2- 
Ιθηῖ οὗ ἐείδεν (ἼΠ5) : ἰῃ Ὀοίἢ ρἴδοςβ, ἢ 5τεπσ 
ἀεγοά ἴπ τμ 6 ΑΟ Ὗ. ὉΥ “ ἐσοαυπ.᾽) 1 Οαπίυ (Ὁ. 
γί. ς. 6; «ἢ 11. 3) πλεπιίοπβ μα ΑἸεχδηόεγ 
Οτεαῖ δοστουνοὰ {Π]8 6] ] τη οι ἢ ο ῬεΓϑι1η5: 
ἐ Ρυγρυγεῦπι ἀϊδάετηα, ἀϊσεϊηςίαπι Αἰῦο, υδὶὲ 
Βλατῖυβ παδυογαῖ, σαρὶτὶ οεἰγουπιάεα!" δὲς 
Ε.ΖΟΚΙ6Ι] ϑραηποίτῃη, 1. ττΐ Νωρπέσνι. ἀπέ 
Π 155. τσ. 1; δηά ςοἔ Ὑαοϊζυβ, “ππαί. χι. 
29. 

1 ΤῊ Ι5αἱ, Ιχὶΐ. 3, ““ αἰἰααίενε,᾽" διάδημα, ἰ5 ὃς 
τοηδογίηρσ οὗ ἡσεπέῤά (Ὁ) }} ἴῃ τὰς Α. Υ΄.. διά τὰς 
ΧΧ; δὰ ἴῃ Ὀοϊὰ “ἐγσευ»ι᾽" (στέφανοι) ἰ5 ἰδὲ 
τοηἀοτηρ οὗ ̓ σίάγαλ. . 

5 Ιῃ Ἐϑιδμοσγί. σα τ᾿ ς ““ εγστσνε τογαῖ,"") οἵ “' ογὶ!- 
ὩΑΤῪ μβεδὰ -ἀγεββ οὗ ἃ Ρεσβίδῃ ζέρρ' νγὰϑβ ἃ 5: Ὡ. 
ΕΡΡΒῸΥ οὗἩ ἔεϊε ογ οἱοῖῃι, οτηβδυηεηίοὰ πὶ ἃ 
Ἰὰς δῃὰ ψϊῖς Ῥαπά οἵ τ ΌΡοιι--- ΗΟ Ν πὰϑ ἰδὲ 

“ἄϊααίεηι᾽ Ῥτοροτ᾽" (Ξε6 ποῖς ἐφε σε.). ἴὼ Ἐϑιμεῦ 
Ὑἱ, τ ““1ῃ6 ἴ ἐγοτυ οὗ σοϊὰ ᾿ παϑ "ποῖ 
ογόνγῃ ἰκς ἰδ ἰκηρ᾽5 (ξεζάδγ), Ὀὰὲ ἃ τῆογε ροί ἀκα 
Βαμα οσ οοτοπεὶ [᾿σέάγαλ] ᾽᾿ (ποῖς ἐπ ἐρχ) Τῶς 
“ Διαάσηε" 15 οἴϊδῃ σηθηοηδαᾶ τ (Ὠς Αροσγρὰλ: 
-τερ. 1 Μᾶαος. 1. 9; γὲ τς; νἱϊ. 14, ἃς. 
Απιοὴρ ἴῃς Ηδεῦτενς ἱπάθθα, ἂς διηοῦρς οἱδέ: 
Ρέορὶεβ, ἴμε ἰποὶρηία οὗ τουδὶ ἱμοϊυάεα--ἰν 
ρεῖμοσ τὰ ἴδ βοερίτε, [πα ρογρθουὺς διίϊγε, δϑὲ 
οτηδιηθηϊ5---ἰῃ 6 “ αὐ ααάενε,᾽" προ (), Δ. 
““γοιῦπ}), 2 ϑᾶ8πι. ἱ. 10 ; 2 ΚίηρΞ χὶ. 12: δὰ 
Ιχχχῖχ. 40; οὔ ἴδε “"σσεσν»,᾽) ᾿αἰάγαὰ (ΠῸΣ., 
2 ὅπ). χὶϊ. 30; Εζεῖς. χχὶ. 21 [26] ; Ζεζβ. νἱ.- 
11, 1. ΒΒοοῖδ πδιηθβ δῖ ἀογινοὰ τοῦ 1δὲ 
[υηἀαπιδηίαϊ κοῦφα οὐ ἨΆ “" Ξυττουπάϊησ," “τ 
οἰοβίηρ :--ῦν ἴδε ἔοτππωοσ ἰς αἱϑοὸ ἀεοςπδοὰ ἴδε 



ἈΕΒΝΕΙΙΑΤΙΟΝ. 1]. 

δεϊάθοη ("ογ.:, νοῖ. 1]., ᾿υοημάοῃ, 1726) ἴῃ 
οἷς (ΓοΔ 56 οἡ “Τι11|65 οὗ Ἡοποιιτ," ἐἰϊπιϊη- 
ξυϑμο5 186 ἀπά» ἴτοπὶ ἴῃς ἐγοευα. Τῆθὸ 
ἀιαάενπ, ᾿Ὸ ττὶϊο5, “ ννᾶ5 ΠῸ οἴοσ ἴδῃ ΟΠ]Υ͂ ἃ 
ΠΠ|δὶ οὗ 5:1, Ἰ'πθη, ΟΥ̓ ϑοσῶθ δυο ἢ ΤὨϊηρ. ΝΟΣ 
Δρροᾶγβ [ἃ {παὶ Δ οἴδοσ κιηά οὗ σγοννῃ νυᾶ8 
υϑεα [ῸΓ ἃ ΓΟΥΔΪ] εδηϑίρη, Ἔἐχοορῖ ΟἿῪΥ ἴῃ ϑοιης 
Κιηγάοπιβ οὗ Αϑῖ4, Ὀυϊ [158 κΚὶ πὰ οὗ δ]]εῖ, υπ8}} 
(16 θερπηϊηρ οὗ (ΤΙ ΞΕ ΠΥ ἴῃ ἴδε Ἐ οπΊδη 
Ετηρῖτο " (8.8, ς. 2, Ρ. 249)ὃ. “Το ςοΐη5 οὗ 
ἴῆε οἷά Κίηρβ οὐ ϑιὉγ. . . . Βᾶνθ {ΠΕῚῚ 
δά εἰγοϊοά τι [815 ΠΙἰοῖ ον ἀϊδάθπι.. ... 
ΝΟΙΒΟΙ ννᾶ5 ΑἸοχδηάοτβ υϑδίηρ οὗ ἃ ἀϊδάσπι 
Ὁγ [ἢλῖ πᾶτε βιηρὶῦ, ἰάίκθη ἴο Ὀ6 δί 4]} σκίγαηρε 
ἴο ἢ8 Μαοράοηϊδηβ, Ὀυϊ ἴῃς υδῖηρς οὗ ι5ῖ 
β.οἢ ἃ ὁπὲ ἃ5 ἴῃς Ῥογβίδῃ Κίηρβ ῃδά, δηὰ (Π6 
ΜΟΔΓΙΠΡ ἰἴ ΠΡΟ [8 ἐσισία οΟΥὨΎ ΜαςἼεαοηΐδη 
ΩΡ ἴῃ βυςἢ ϑῃϊοη 85 ἰΐ ννδ8 Κ (ἢ Ρογϑίδῃ 
εἰδαγε. 850 ταυϑδὲ [5}η 6 υπηάἀεγβίοοά τ βοσα 
δε 8405: “Βαδτι τοριιπὶ Ῥεγβάγυτῃ εἴ ἀ18- 
ἀοπιδ ἰπϑοϊϊτυπιὶ δηΐθ στορῖθιι5 Μδοθάοπηίις!β, 
τους ἰπ Ἰοροβ δουιπὶ 4108 υἱσεσγαῖ ἰσχαηϑίγεῖ, 
ἀϑϑυταπ ᾿ (Ηἰ “1. χι!.)᾽"---ἰό., Ὁ. 254. 

δοϊάθη πανίηρ τοίεστεά ἴσ ἴ86 ὑγοῦδθὶα υ56 
οὔ [δε ἀϊδάεπι ὈΥ̓͂ ἴπε ΘΑΥΥ Ἐοιήδη Κίηρβ, δπὰ 
ἴο ἕο οὗ ἴπ6 ἃρὲ οἵ ῬοιΡΟΥ, οὔϑεγνοβ [Πα 
Ν 19 “65 ΠΟ 65" 5ῃονν “παῖ 186 ἘΟΠΊΔη5 
αἱ 1[ῃλῖ (πὸ σοποοῖνοα (45 οἴδου πδί] 05) 815 
ἀϊδάδτη οὐ Π]]εῖ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ῬΓΟΡΕΙ ἐπϑίρῃ οὗ ἃ 
Κίηγ, ἀπὰ τπεσγεΐοσο οηάυσγοὰ ποῖ 186 υ56 οὗ 
ἱπνἢ]6 ἸΔΟῪ Ὠαϊθα [6 πάπηε οὗ Κηφ. ὙΒοποα 
ὶφ [ἰ τῆι ἢ (πδῖ ρυῖϊ ἃ νης Π]Πεΐ οὐ ἀϊδάεπι 
ὕροῦ ἴδ ἰδυγοὶ οἵ [1105 Οξϑαγ᾿ 5 βίδλῖιιθ νγὰβ 
μι οἀ το Ῥχίϑοη (διεΐοῃ. υωδμν, 79), 45 
οῆς ἴδδὶ {Πογ ῦΥ ἀοτοραῖθα οπὶ 1ῃῆ6 Ρυδ]1ς 
᾿ἰθετῖν ἰὴ σ᾽νίηρ δἰτπη πὲ νΠΙΓἢ ννᾶ8 ῬΤΌΡΟΥ 
ἴο ἃ Κιῃρ [5εε Ὀδεϊον]. .. ΒΥ στεάβδοη οὗ {5 
δυβρίςίοπ οὗ (6 ἀϊδάεπι. . ἴῃς ΕἸΏΡΟΓΟΥ5 
αἵ ἤχει αὐείδι πὰ ἔγοπιὶ τηθ]ηρ ἢ ΔῊΥ 
ἀϊλάοσιῃ. (α]συΐϊα ἱπάθοα νεπίυσγεά ἴο με 

ΣΊΒΟΥ Ββοδλά- ἄγος (ΕΧ. χχίχ. 6; χχχίχ. 20; 
, ὙΠ. 9); ὉΥ ἴδε Ἰαϊίεσ [86 γσαγδῃά οὗ ἴῃς 

πεν γεεϊδαοά ((δηΐϊ. 111. 11), ΟΥ οὗ ἴδς τενεὶ]- 
Ἰεν ([5α]. χχν!. 1), 85 νγϑ]] δ5 ἴῃς μεδλά-ἀγοβς οὗ 
ἴῃς τὰϊοσ (Ρ5. χχὶ. 4; Ἐβίῃ. νυἱῖϊ!. 15).. [τ 15 
Γοπ)οοϊυγοα τπδὲ ἰορεῖδοσ ψ{{ἢ τῆς ἀποϊπίηρ οὗ 
ἴῃς Κίηρ---πρῖςἢ, κα οὐῦ οσονψηίηρ, ἰγρίβεά 
ἴῃς Ὀϊνπο οοήδεςτδίίου, Ὀὰϊ 15 ποῖ τηθητιοποὰ 
αἴ ἐδ. ςἤδηρς οὗ τι ]εσ---ἰἤοτὰ τνᾶϑ 4150 υπϊϊεὰ 
ἴῃς ἱπηροβίοπ οὗ ἴῃς Ἄοτονη- ἀΐδάεπι, 85 ἴῃ 6 
ἴοκεῃ οἵ τογαὶ ἀΐϊστῖγ. ΟΥἁ 18ϊ5, Βονενεῦ, ᾿γῈ 
ὅο ποῖ τεδὰ δεΐογε [οδϑὰ : 5εε ἴμε ποῖς οῃ 2 Κίηρβ 
ΧΙ, 12. Αςοοτάϊηρ ἴο 5οσρίαγαὶ ὑδαρε, ᾿σίάγαλ, 
“σσσισηι,") ἷ5 διηρίογεά οΠΙΕΗ͂Υ ἴο ἀξηοῖίς δῃ 
οτῃδιηθηΐ οὗ Βοποὺσ (ἴοὉ χὶχ, 9 ; χχχί. 6) ἔογ 
ἴδε τηοβῖ πουῖαγ, (Ὡς τηοβὶ ποῦς, ἴπ6 Ὀεβῖ 
(Ῥτον. χὶϊ. 4; χὶν. 24 ; χνὶϊ. 6) :---ἰὰς Ζίοῃ 15 
80 πλιχδά, 154]. Ἰχὶϊ. 3. Α5 ἴο [86 ἕοτπηι οὗ ἴῃς 
Ἠεῦτενν σσουστι γγὰ κῆπον ποίησ. Ιἱ 15 οου- 
)βεϊυτοά ται ἴξ ςοῃϑιβιοά, |κὸ ἃ ἀϊδάεπι, οἱ ἃ 
οἰγοϊεῖ, ονοσ (Ὡς ἰοσοπμοδά, νἱ ἃ Ὁτοδάογ οττιᾶ- 
τηδηΐ ; δηὰ [μδἱὶ ΞΕ Ρ5ΘΘα συ ΠΥ ἰΐ ἀοϑυπηθά ἃ ἴοττη 
Ἰἴκε πιοάετῃη εἴονδ. ὅ66 ϑοβςηϊοὶ, 2 ῥεὶ- 
Ζεχίρρη, τὶ. Αγονις. 

ἴῖ οἡ, διΐ ἀυγοῖ ποῖ υ8δὲ ἢ... Νοπὸ αὔογ- 
γναγὰ ἔου δδοιιΐ ςοἶχχχ γεαγβ ΟΡΘΠΪΥ αὔεςῖοὰ 
τ... 7ΤΒε ἤγβὶ οὗ ἴδοτ αβεγνναγὰ [παῖ 
ΌΓΟ ἴἴ, δηᾶ βοπιθῖ! ΠΊ65, ρου ΒΔ Ρ5, ΡῈ ]1ΟΪΥ, ννᾶ8 
Αὐτοϊίδη (Α.}. 270)."-- 1. Ῥ. 257. Αηὰ δεϊάδῃη 
υοΐοβ ἃ ρᾶβδαρε ΠῸμι Βυΐτοριι5 (Ηέ. Χο), 
ΜὩΓἢ νγᾶ8 τηϊδυηδεγϑίοοα ὉΥ ἃ ραγαρηγασῖ οὗ 
(6 ΜΙάά!]Θ Αξεϑ8, 45 1ξ 4}} ἘΠΊΡΟσοσβ “ Ὀείοτο 
ΠὨοοϊοῦδη Παὰ υϑοὰ ἀϊδάστῃβ;; ψ θη οἰθασὶ 
Ποὺ ἀϊὰ οἴδπεγνθε [δὴ ἰ8 Ὀοίογε ῃοϊοά. 
οννν ϑοοη δῇεσ Αὐγοϊδη [Π6 ἀϊδάσθηη ργονν 
ἴο ὃὈ6 ἃ ῥγιηςῖραὶ δῃϑίρτ οὗ ἴπ6 Επρίγο "ἢ (12. 
Ῥ. 258). (Οοηδίδηζιηθς σοητπυα}} }ν ογα [Π6 
ἀφήσῃ :--- 50 “ βαῦϑ5 ὙἹσῖοσ ΟΥ̓ 15 δρὶοπηδίογ 

. ἃπηά {Π6 δυΐμον οὗ ἴπ6 ΟΠγοηϊοῖθ οὗ 
ΑἸοχδαπάχα; (οηῃδίδηϊιπο ἤγσὶ ᾿ἰδοὰ ἃ ἀϊδάοπὶ 
οἵ ρϑᾶσ]β δηά τὶςἢ σἵοῃδϑ."-- 1διά. 

Βυῖ δυσί Βοῦ, ἴῃ ογάογ ἴο ἢ] ὺρ ἴῃς ἢὶ5- 
ἴΟΤΥ :--- ΕΟ]υΐαγοῦ ἀδϑογῖθεβ της ΚΙΠΡῚΥ σγοόντῃ 
νυ Ποἢ Απίοηϊυ8 οβογοὰ (θα 85 διάδημα 
στεφάνῳ δάφνης περιπεπλεγμένον ((«.:. 61). 
ΦΉΡΓΟ (ἢ6 στέφανος (“ ἐγοαυη ᾽) 15 ΟΠΪΥ ἴδιο 
φαυϊαηα οὐ ἰδυτοαΐο ψτοδίι, ἢ ννιῖςἢ τὴ 6 
ἀἸαήφρε ῬτΌΡΟΙ νγὰ8 ἰηΐϊοσγινονθῃ ; ἱπάθοά, 8δο- 
ςογάϊηρς ἴο Οἴσεσγο (ῥὲλ 11.134), Οβασ νγᾶς 
ΔΙΓΟΔΑΥ “ ςοτοηδῖι5᾽ (ΞΞἐστεφανωμένος) : ἴΠ18 
ἢ6 ψουἱὰ παν Ὀδοπ 45 (οηϑυΐ, ἤθη {6 
ΟΥ̓ ννᾶβ τηδάθ. [ἰ 15 ΌΥ Κοορὶπρ [{|8 εἰϊ5- 
(ἰπσοη ἴῃ ταϊπὰ ἴμδῖ νγεὰ Ὄχρίδιη 84 νϑγβὶοιι 
ἴῃ δυείοηϊι5 ((,“:. 79) οὗ ἴῃε δαῦὴλθ ἱποϊάθηΐ. 
Οης ρῥΐφοεθ οὔ (ϑαγ β ἰδία " ΠΟΓΟΠΔΠῚ ΪΔ11- 
Τολπὶ σαπαϊάἀᾷ ἴδϑοϊδ ὑγα] ραίλπι Ὁ"... . οἡ 
ψν Ὡς ἢ τὴς {ΠΌι11π68 σοτητηδηά ἴο Ὀ6 γοπιουθά, 
ποῖ ἴδ “ςοτοηδ,᾽ Ὀυϊ ἴῃς “ἔ2ϑςϊα :᾿ [18 Ὀδίηξ 
(6 ἀϊδάσπι, ἰπ νυ ἢ αἴοπς ἴπ6 ἰγαϊΐογοι 5 
διισξοϑίίοη {πὶ ἢ βου] φγοςίαϊτα Πἰπιβο] 
ἰὴ νγὰ8 σοηίδίποὰ."--- Τσοηςῆ, ὅγποπ., Ὁ. 75. 

ϑρδημοῖη (ὦ. ε., Ὠ) 155. ν1}1.} σοηοὶάθ5 τπδῖ 
[Π6 οαγ]εϑί οὗ ἴῃ6 ϑασβ ννῇο δοϑυσηθά (6 
ἀϊδάθπι οεεασίοπαλίν νγὰ58 (αγδοδ}] (Α.Ὁ. 212); 
δηάὰ ἣθ βἤονβ ἴπαὶ 0] 1118 ΘΟΥΘΓῸ5 5. 1 
δστοῦ ἢ δ 116 ἀθβοσιθε5 νοβραϑίδη 45 “ ἀΪ8- 
ἀοπιδῖθ σαριὶ ἱπηροϑιῖο δὸ Ὄχογοῖῖα [ππρογδίογ 
ςοηϑα]ιίαζιι5.᾽" 

Οἰδθοη (εἶ. ΧΙ.) (Π 15 διπ|8 ἀρ πὸ ἔδοῖβ: 
ΤῊ ῥγθ, ΟΥὁΎ Σαῖθογ [ΠῸ ΡΟΪΊΟΥ, οὗ Ὠ᾽οοΐο- 

᾿Αῦυτχεὶ. γιςοίοσ (ξεαν 4) 5ᾶγ5 οἵ (αϊϊσυΐα : 
“Ἧ!5 εἰδίυ5 ἀοσιϊηυπι αἰςὶ, δἴαπια ἰηϑίρτια σορηὶ 
σαρἧὶ ποοῖογε ἰοπίανεσγαῖϊ ; πα ἰὴ ἴῃς “ΕρΙζοπλςε᾽" 
(ἢ βᾶπια δυίμον ϑϑογίς ἰῃαϊ (δι οί! νυ νγοσδ 
τὴς ἀϊαάεπι. ϑιυείομιιβ, ΠΟΎΨΕΥΘΥ, ΤΊΘΙΕΙΥ σᾶγ5 
ἴπαῖ ἢΘ ᾿γὰθ ὙΟΙΥ ΠΟΑΣΙ Δϑϑιηρ ἰΐ, ἀπα ΟὨΪΥ 
ἀοςὶδῖεἃ οὐ ἴῃς αβδϑύγαπος δαὶ πε δὰ τίβθῃ 
αὔονς ἴῃ6 ἰσῃαβῖ οπιίποιος οὗ Κίηρϑ δηά βονο- 
ΓΟΙρτι5 :---δεα Μεχίναϊο, ὁ τῷ ν. Ρ. 4632. Τῆς 
ννογάς οὐἨ ϑυοίοηϊις τὸ : “Ἡδοίεπιιβ 6 Ὀγη- 
εἷρε ; τεϊίᾳφυα υὐ ἀδς ᾿Ἰπομϑῖσγο παγγαπάα βυηΐ. 
Ἐχοϊαπιανὶῖ, εἷς κοίρανος ἔστω, εἣἷς βασι- 
λεύς. Νες τυϊῖατλ δοία! ααΐῃ. 5βἴαϊττη ἀϊδάδιηα 
βυπηοζεῖ, δβρεοϊδηηθ Ῥσγιποιραῖυς ἴθ τερηὶ 
ἰοπηδπὶ οοηνεοτγίογεϊ." -- (αι. 22. Απάᾶ πιοτς 
ἀοβηΕΙΥ 51}, Ἑπϊγορίυ5. 4150 βαγϑ οὗ ( αἱίρυϊα 
““Ῥγίχηυβ ἀϊδάετηδλῖς ἱιπρμοβὶῖο, ἀομπηϊμασι 586 
ΔΡΡΕΙ]Ατὶ 7.551. 
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(ἴλη οηρσαρεά τπαΐ ἀγ} ῥσίπος ἴο ἰἰγοΐπςθ 
ἴΠ6 ἰδίου πιαρῃηίποοπος οὗ [86 οουτί οὗ 
Ροσβϑίά. Ηοδ νϑηϊζυγοά ἴο δϑϑιπιο ἴῃς ἐϊδάοπι, 
Δῃ οΥμδπηοηΐ ἀείοσιοα ὉΥ ἴλε Ἀ οπιδη5 845 [ἢ 6 
οὐἀΐϊουβ δηβίρῃ οὗ σουδιῖγ, δηὰ [π6ὸ υ86 οὗ 
ΒΙΟἢ δὰ Ὀδὸη οοηδιάἀοτοα 458 (6 πηοβῖ 
ἀδδρεσγαῖς δοῖ οὗ [6 τηδάποϑβ οὗ (δ) ριΐα.᾽ 

ΤῸ βυρροβε παῖ δῖ. Ϊοβὴ Ἴου!ὰ πᾶνε ἴη- 
ττοάἀυςες {[Π6Ὸ ἀίαδεηνε ᾿πῖο [86 ϑδυταθο 51 
νν πο ἢ ἱπάϊσαϊο τῃ6 Ἀοπίλη ξϑασβ οὐ ἢ15 
ΒΟΠΘγΔΟη, 15 ἴο σομίγδαϊςϊς τὴ6 ποσί σογίδιη 
ἴαοῖβ οὗἉ ]ϑἴοῦγ : 566 ἡηήγα οὐ οἷ. ΧΙ. τ, δηὰ 
οἈ. χυΐὶ!. ; δηᾷ ποΐς ( οἱ (ἢ. χΙὶΐ. 2. 

ΝΟΤΕ Εἃὶ ΟΝ ΜΝΕΒ. 20.--ΤῊἙ ΘΙΒΥ͂Ι, 5.Μ - 

ΒΕΤΗΑ, 

Ι, Τα οχἰϑίθησο οὗ 4 Ηθῦτονν, οἵ γαῖθοῦ 
Ἡεῦγαο- Οθηῖς 810γ] 15 ἴο δὲ δοοουπίοά 
ἴογῦ ΌὉΥ ἴτε οοηΐϊδοῖ οὗ Αἰεχδηάσίης [υἀαἰδηι 
νι Οτοοκ [Πτογαῖυτο. Ἐσιθά!ερ (Ογαες. 
διδγὶ], τ8ς2, ἘΠῚ]., 5. ΧΧΧΥΡΠΙ.) γοργὰ “ 1ῃ6 
οἰά ργε- Ὁ γιϑείδη 810γ] οἵ Εσγίῃσα ἴῃ Βοοῖίδ 
(Κῆονῃ ἴο ΑἸοχδηάοσ Ῥοϊγμιδίοσ, άᾶστο, 
Ϊοόβερῆιβ, ὅζο., δηά αυοϊορὰ ἷν ὙΒΕορΒΙ] 8, 
ΑΥΒοηδρογαθ, δηὰ [,δοϊδηῖ 15) ἃ5 Ὀοὶηρ ἴῃ6 
5816 ἃ5 ἴῃπεο Ουμηξδη ὅ51:0γΥγ] οὗ δι γρ} 5 
ἔουσῖ Εείοσας,---ἰῃῆς Ουπίααη δ Όγὶ Ὀεοὶπρ 
ϑϑίρηθά ψνεσῪ αἰ εγοηῖ πλπῖθβ ὈΥ ΨδΓτγο. 
]οϑορῆυβ (.“4π|,. 1. 43) αυοῖοδ ἔτοπὶ ἴῃ6 
δΙΌΎηῈ Βοοκβ (Βοοϊκ 1. 98, ὅς.) 4η 8.- 
σουηΐ οὗ ἴῃ6 Το ΟΥ οὗ Βδθεὶ, σορί θὰ ἴτοπὶ 
σε. χὶ. (ΧΧ.ὺ) --- ἃ ρᾶϑθαρὸ ψιϊοὰ δδά 
Ὀδοη χείειτεὰ ἴο ΌΥ [ἢ Ποαΐμοῃ νυσῖοῦ 
ΑἸεχδηάοσ ον ϊδῖοσ, ἃ σΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΣΥ͂ οὗ 
5.11. Ετοπὶ [πἀδίϑπι (ἢ18 ΘΙ γΎ}ης 1 εγὰ- 
ἴυγ6 ραϑβϑά οὐότ ἴο (ΓΒΕ ΠΔΠΙΥ ; πα 516γ}- 
᾿6 γ σϑῈ5 οἰαιπιηρ ργορδαίὶς δυϊμουσν σοη- 
[ἰηοὰ ἴο Ὅ6ὲ ρῥγοάδυςοἃ ἀονῃ ἴο (εηΐ. ν. 
ΎΠΕ656 ““ ΟΥ̓Δ. 65) ἅἃγὲ υοϊοα νὰ πιοτὸ οσ 
1655 γεβρεοῖ ΌΥ [υδῖη Μ. (“Πῥοί. ἱ. 2ο, 44, ὅζς.), 
ΑΟἸεπιθηϑ5 ΑἹ. (ϑέγονῃ. 1. 21} ν.14.; ὅζς.), ΤΠοο- 
ΡὮὨ1υ5 Απιϊοςἢ. (σά ““υ]ο], 111,2), ἄς. (“εἶδιι8 
(αΡ. Οτίρεη., ς. εἶς. ν. 61, ἴ, ἱ. Ρ. 625) βοοῦς δὶ 
{π6 Οἢγϑ[Δη5 85 Σιβυλλισταί. Ατποηρ ΚΝ εβῖ- 
Ἔγῃ ΨΥ ΟΓΒ 1, Δοϊδηξι 5 πηοϑῖ γε ΠΕῪ Γοξουβ 
(6. ξ. Υἱ!. 15) ἴο {86 50 γ}}1ὴ6 Βοοῖκβ. Ευδοδίι5 
δηά 81. Αὐυρυίίπε ἀο ποῖ σοηςθᾶὶ μονν ᾿ἰπ{|6 
νδῖις ΠΟΥ αἰζδοῃοα ἴο ἴποπι.0 ὙΠὸ δαγϊθϑὶ 
Ῥοστίοη οὗ πε οχιϑεηρ δι 1] πὸ Ογαςῖοθ ἰ5 
Ραγί οἵ Βοοῖς 1:1.} (νεῦ. 97, ζχο.), νης ἰ5 
ἀϑογθοα ἴο ἃ [ενν οὗ ΑἸεχαπάτγία. [{ 15 δϑϑοϊσπεὰ 
Όγ Εννα]ὰ ἴο Β.Ο. 124; ΟΥ̓ οἴποῖβ ἴο Β.6. τόφρ: 
-τϑεὲὲ Ριιβευ, “Δ αηίεὶ ἐδε Ῥγοβδεῖ," ρ. 162, 
ἄς. ; “Ογαεμία ϑι γι πα," σὐγαηῖο ( ΑἸοχ- 
δηάτο, Ραγίβ, 1δ8όρ, Ρ. 351; Π οἰδιπδῃ, “ Μοίπεν 
εἰ διδγ εν," Ρ. 246; Εἰ ἀϊπθυγρῃ Ἀδνίονν, [0]Ὁ 
1877; Τῤὲ δἰὀγίδηε Ογαείρ,--- Μψο 1, δοΐυγοβ 
δγ Κ. Οἰδθίηρβ, Ὁ... ΒΘ υδ]ΐη, 1878, ὅτε. 

1 Τῃ Βοοκ 1, ψιτῖϊεβ Μτ, Τγαπηοπά (726 
ὙΠ᾿ σελ, Ρ. 13), ““ψ͵ὸλ᾿ ρόββθββ ὈΥῪ ἔασ ἴῃ 6 
ΔΙρεν ρᾶτγὶ οὗ ἴμε ψ εγβεβ (ἀπιουπιΐπρ, ἀςοοτάϊηνσ 
ἴο [,μδοϊαπίυβ, 22).. “ισ δ, ἃ. 6, ἴο δρουῖ ἃ τμου- 
884) οἱ ἰῃς οἱά Ἡεῦτγενν οσ Ετγίβγααη 5100]. 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, 1Π. 

ΟΥ̓ ἴδε εχίδηϊξ ςο]]δοϊίοη οὗ ἴδε “ (ποίη 
δ Ὀγ}} 165" ΑἸοχαπάτγε (1. ς., ἔχεμγιως νυ. Ῥρ. 
112-440) 45510}8 Β. ἰ. δηά 1. 11. ἴο (ὐδηξ, ἢ. 
ΔΙοΓ Ομ γῖϑ; φαγὶ Κ᾽ Β. 1... (πὲ5 1-96, 
295-488) ἴο (ἰδηΐ. 11. δΔηὰ (δοηῖ, ἱγ, αἣες 
Ομτβῖ ̓̓ Β. ἵν. τὸ 1ἴπ6 ἂρὲ οἵ Τιυ5, Α.Ὁ. 79 
(“ νὶχ ἀε ε͵υ5 αἰαϊζε διηλυϊσὶ ροῖεσὲ ..... 8 
Τιΐο ποιῆρο, γεὶ Γοπτδηο."--Ὁ. 126). 
ΤΟ ΡΟΡΟΪΔΥ ποίϊΐοη ννὰ5 δὲ (ἢδ δι[δγ5 

ὙΕΓΘ ΡΧΟΡ οἴθβϑοϑ γῇ. υἱξίογοα ργαάϊειοης οἵ 
ΟΥ] 245 ἴο οὐἴϊ65 δηά Ἴουηίγιεβ. 5 (δέϑε 
“ς ΟΥδοΐθβ᾽ σορβἃ Ηοσησεσ, Η δβιοά, Ευγίρίάος, 
ἄς,, 50 {ΠΟΥ σοροὰ (86 1,ΧΧ΄. (56ε δθονεὶ), 
Δα 4150 1ῃ6 ΑΡοῦδίυρϑε :--ἰ 5 ἴῃ ΤΙΣ 
νος οἡ Ερυρῖ" (Β. μ]. 317), ον. νἱ. ὃ ἰ5 
ΟἸοσοὶν ἐο]]οινεά : 

Ῥομφαία γάρ τοι διελεύσεται ἀμμέσα σεῖο. 
Σκορπισμὸς δέ τε θάνατος καὶ λιμὸς ἐφέξει. 

Αἴ ὐτὖ. 3219, 512 ( Οορ «πὲ Μαρος ἢ), σὲ 
ΓΘΟΔΙ ον. χχ. 8; ΕΖοι. χχίχ, Αἵ νύ. 196- 
400 (“ἴδε Το Ηογηβ 7), δεν. χυῖ!. τ2; ἄς 

Μετ. Ὁπιπιομά Βοόνενεῖ ({ ἐ., Ρ. 13) τὸ: 
Βατὰς }π65 46-06 5 “οὗἉ ον 5 δὰ ργε το: 
(Δ ΟΥ̓ ΡῚΠ ;᾽ 8πα δϑοῖρῃβ (ἢϊ5 ββοϊίοῃ, ἔοι ἰϊ5 
ΟἸθαγ δἰ υβίοη ἴο ἴδε Τσιαπινὶτϑ ἀπά ἴο ἀπῆν δῦ 
““ἴο ἴδς Ρεγοά ἱπιπιεάϊαίε]ν ργεςεάϊηρ [με δαιῆς 
οὗ Αοἰΐαπι, 31 Β.0.᾽ ὙΤἈδ :ηϊογνεηίην ᾿ἰπὸ5 (97- 
294, 489-828) οὗ (ῃϊς (πἰτὰ Βοοκ, ΑἸεχαμάτε 
ΔΘΟΓθ65 ἴο (ἢς γοᾶγς Ὀεΐννθοη Β.6, 170 διὰ ΒΟ, 
1Ι64. ἩΠροηίεϊά (δ εἰα. Α12οζ., 5. 75) ἰδοῦδ 
Β. 12, Ὀεΐνγεθεῃ 142 δηὰ 137 8.56. Ἐπε!εῦ 
φογ 65 ἰη15 Βοοῖκ ἴο δὴ Εργριίδη [ἐν Β.Ο. 160; 
-- Β. ν. δε αἰθὸ δβοῦῖδεβ ἴο δῇ Ερνρίίδῃ [εὖ ἰῷ 
τῆς τεῖρπ οὗ Ηδατίδη, α.Ὁ. 117-138; "αὶ Βίοεκ 
ΔΡΟΣΡε5 ἰΐ ἴο ἃ (Ὠγιβιίδη ομ οσουπὶ οἵ [ἂς τὲ- 
ἔοσθῃηςα ἰὴ ἰξ ἴο Νόγο δ8 Απιϊοσὶςὶ, ἀπά Ὀεοδυθε 
Ἡδάγδῃ ἰ5 ἔανουγαθ!)Υ της οπαὰ : Με. Ὦπια- 
ταοηά, Βονευεσ, αυδβίϊίοης [Ὠΐἷς Τοποὶαβίοι οἱ 
ΒΊΘοΚκ, θεοαυβα τῆς ορίπίου {πᾶὶ Νεῖο νγχὰ5 ἀπ: 
οἰτῖδῖ (οσ Απιὶ- Μεββίας,---Βελίαρ, 5ες Β. ἰϊ. 167) 
ταῖσπς μᾶνς Ὀθεὴ “μ6]ὰ ΌΥ ἃ ἴεν; δπὰ αἱ ἴδε 
εἰπὶθὸ ψΒοη ἴῃς Βοοϊς ννᾶς Ἵοῖὶ Ηδάπλῃ 
ἸΔΔΥ ποῖ μανε Ὀερὰμ ἴο αἰθρίαν [ιὶς ΒοΒΌ 
ἰονναταβ ἴῃς [6νν5.᾽} 

ἼΠΟΥΘ ἅττα ἴῃ 411 ἐουτίδεη Βοος. Οἵ ἴδεβε, 
ΒοΟΚΚ5 ἰχ. δῃηὰ χ. ἅγε 511}} τη ϊξβίηρ ; δαῖ ἰΒέθε, 
ΑἸεχαπάσε Ἴοῃ)εδοΐυγοβ, ατὸ ἱποϊαθεά ἴῃ Β. ὙὩΠ, 
(Α.}. 211), ὙΒοτο, δ ᾿ΐπς 217, Ὀερίῃβ ἴῃς νεὶ!- 
πον δοτγοβῖὶς οἡ ἴῃ6 παᾶπὶο οἵ ουγ 1,ογά, φαοίεά 
Ὀγ δῖ, ΑὐυρυΞίίηο, 22 Οἷν. 2εῖ, χνὶ. 22. Β. σι. 
ὙγΔ5 ῥχίηϊεὰ ἴοσ ἴῃς ἢτγβὶ {ἰπὶὸ ἰπ 1817 ΟΥ̓ 
Οδγάϊῃαὶ Μαὶ, ῆο μᾶς αἷβο ρυ]ϑηθά τὰς ἰδοῖ 
ἴουΣ οΟἸ]δοϊνεὶΥ ἴῃ 1828 ἱπ εἰς «εγώ. ΚΑῚ. 
“ον. Οὐδ, νοὶ]. 1ϊϊ. ῥρασβ. 3, Ρ. 202. Β. χί, "5 
αϑϑὶρπιοὰ ὉῪ Ετίθά]ϊεῦ ἴο δὴ Ἐργριίαῃ [εν οἵ 
Οβηῖ. 11, ; δπά 1[Πὲ τετηδι ἴῃς ὈΟΟΚΘς ἴο Ομηςιλα 
ΜΠΙΕΙΣ οἵ (επί. ἰϊ., δηὰ Οεηῖ. ἐϊ., οσ, 1δ τρΔ θὲ, 
δῖογ. 

5. «ἐ (Πγϑιἰαποτατα Θ᾽] ποσπὶ ῥγΐπιυς 81’ 
Ὀεπάυςβ εβῖ᾽ (( ς., Ρ. 443). “Ιξ ϑϑεῶ ἴο μᾶγε 
Ὀεε οοπιροβεα αὐουϊ ἴῃς γεᾶσ α.Ὁ, 80, ν με 
ἴα Ὀυγίη Ε οὗ ἴδε Τεπιρὶε (ν. 125) δηὰ ἴδε ἀξ- 
βίγαςοη οἱ Ηετουϊδπαῦυτι δηά Ῥοπιρεὶϊ (νν. 130, 
131) ψψεγς 511}}} τοςεηϊ."-- Ζ 4, λἰευ., ἐς ἐν) Ὁ. 55. 
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γ. 1. 

[1 Α5 ἴο ἴῃς 51001 ϑαπιθεῖμα, διυ 85 
(αγ!. Σίβυλλα Χαλδαία) νυτῖε8 : ἡ καὶ πρός 
τινων Ἑβραία ὀνομαζομένη, ἡ καὶ Περσὶς, ἢ 
κυρίῳ ὀνόματι καλουμένη Σαμβήθη, ἐκ τοῦ 
γένους τοῦ μακαριωτάτον Νῶε :--Ο ἴῃς ἐέπ 
ϑιδγὶ9, δάἀ8 ϑυμίδβ, {86 (μαι άσσαη οδ]εὰ 
δαηδεῖμα νγᾶβ ἴῃ 6 ἢγϑί, 1 δεοϊδηῖυ5 (δ ,αἰμα 
Κοί ᾳ. '. 6) 5βἰαῖε5 τμαΐ Μ. Νδῖτὸ (οὐ. Α. ὕὉ. Εα. 
"27) τιδητοη5 ἴδῃ δίόγί», οὗ ννβοπὶ ἢς ψντ 68, 
“ΡΠπιδπη ἔιι556 46 Ῥογϑβὶβ ; δηὰ ψὰ τεδὰ ἴῃ 
Αὐλῃ (Καγ. Ημΐμι. χιὶ, 1.5ὺ τηδλί βοῖπθ Ἴσουηῖΐ 
ων» ϑιδγὶβ, ἴο νυμῖςο πυπῖθοῦ οἴδεῖα δάὰ «ἐν 
--ὧν εἕϑαι καὶ τὴν Κυμαίαν καὶ τὴν ᾿Ιουδαίαν. 
Ραιιοδηὶδβ (Ογχε. δσεν.; Ῥόοεὶα, 110. χ. 12, 
Ι,εἰρΖ. 1796, ἴ. ἰδ. Ρ. 186) [6118 υ8 [ΒΔ παρὰ 
Ἑβραίοις τοῖς ὑπὲρ τῆς Παλαιστίνης γυνὴ 
χρησμολόγος, ὄνομα δὲ αὐτῇ Σάββη" Βηρώσου 
δὲ εἶναι « ατρὸς . «. φασι Σάββην" οἱ δὲ αὐτὴν 
Βαβυλωνίαν, ἕτεροι δὲ Σιβύλλαν καλοῦσιν 
Αἰγυπτίαν. ῬεΠΖοηΐα5 (η “Εἤδη., ἃ. ς.) ῃοῖδ65 
ἰθλὶ (15 δαδθθ 15 ἴῃ 6 584Π|6 45 ϑαιηρεῖῃοε---ἰὰς 
ἰεῖζετα Μ δηὰ Β θείπρ Ἰητογοπδηροδῦϊο; δα ἀ- 
ἴηρ : “ (εέογαπι δας ϑατηδεῖδε εἴδη Ὠἱν] 15 
Βοποῦῖθιι5 5611 54ς6}}15. νἱἀθίν ἃ φυϊθυϑάδτηῃ 
οαΔ. (Οοτῖς δά εδπὶ τσοίεγεηάιπι αὐοά 
ἰεγίπιαβ ἱπ {ΠΠυϑῖτὶ ἰπϑοσιριίοηθ ΤΕΥΔΌΓΕΠΔ 
ἀρυὰ ϑροηΐιηι.᾽ [Ι͂ἢ ϑροἢη᾿ 5 ἴγανεὶβ θη δὰ : 
“γόογαρο ἃ ἸΌΔΪε εἴ ἀυ 1,ονδηΐ, ἴδ αὺυχ Απηξοβ 
1όης, τό76, Α ἰα Ηδλγο, 1724---ἰῃ!8 [πϑοτρ- 
[08 5 ἴο δὲ ἔσιιπα (νο]. 1. Ρ. 316); δηά «͵50 
ἢ Βοοοκῇ, Οογ. 1πθογ. Ογας., 8 νἱὶ. Τργαϊῖν. 
ἴπηοσ. ΝΟ. 3509 (νο]. 11. Ρ. 839), Ῥγῆο 5ἰαῖεβ 
(αὶ αἱ Τ᾽ γαῖϊγα, ἰπ 106 ϑρᾶοα βδυστουηαϊπρ 
ἴῃς οπιρὶα οὗ 4 Ομαϊάξδη ἀεὶ, ἘΔΌ1ι5 
Ζοκίπλι5 μδαὶ ἀδροσϑιϊεαὰ ἃ Ἵδοβϑί, ΟΥὁἨ ΟἸ ΠΟΓΑΣΎῪ 
ὉΓῚ (σορόν),---ἐπὶ τόπου καθαροῦ ὄντος πρὸ 
τῆς πόλεως πρὸς τῷ Σαμβαθείῳ ἐν τῷ Χαλδαίον 
περιβόλῳ. Απά ΒοεΕςκΒ ποῖεβ : “ Σαμβάθειον 
ἐπὶ ἥδπυπι δϑαπιδαῖμπα διθυ} 5 (δαί 25." 
Ῥμοξυβ(αρ. Μοπίαυςοη,, δΒιῤ!. (οἱ εἰπ., Ὁ. 347, 
Ουχεῖο 160) {πι15 τεροσῖβϑ ἴπε δηςϊεπηΐ ἰγδαϊ- 
το ἐπὶ οὗὁἨ μὲ ἴδῃ ϑι:0γ]5 πρώτη ὄνομα 
Σαμβήθη, Χαλδαίαν δέ φασιν αὐτὴν οἱ παλαιοὶ 
λόγοι, οἱ δὲ μᾶλλον Ἑ βραίαν " καὶ δὴ καὶ ἑνὶ 
παίδων Νῶε εἰς γυναῖκα ἁρμοσθῆναι. ΤΪ5 
ἰσδυπίοη 15 σορί θα ἔγοπι (ἢ6 δ. Βο αϑῖ οἡ τῆς 
Ῥδαεάγιω οἵ Ῥὶαῖο, 246,4 Β. [ἴ νγὰϑ8 5Ξδἱὰ, δή 8 
Ῥμοᾶιι5, (δὲ 58 μδὰ ργοάϊοϊοὰ [86 ἴδ οἵ 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 11. 

[6 Τονοῦ οὗ Βαδοὶ; δηὰ δῖ, Ὀεΐοτς τῃς 
ςοηξδιδίοη οὗἨ ἴοηριιθβ, 886 δά υἱϊογεὰ ΒΟΥ 
ΟΥ̓ΔΟ6]65 1 ἴ86 Ηδοῦτον ἰδηριδᾶρο. 

ΝΟΤΕ Ε ΟΝ ΜΕΒ. 2ο.--- ΤῊΞ ΒΚΕΑΡΙΝΟ τὴν 
γυναῖκά σου. 

ΤΙ σϑδλάϊηρ 18 σεσγίδιηἷϊν δηςίεπί: ἰξ 15 
βιρροτῖεὰ ὃγ [με Μ55. Α., Β., τοχεῖμος ἢ 
56 ν ΕΓΔ] ΠΏ ΓΒΙν 65, τη οηρ ὙΥΒΙ ἢ 15 ἴΠ6 συγδῖνο αὶ 
(“ Ῥαγῆδπι, Νο. 17), Ῥγοπουηςθὰ ὃΥ Ὁζγ. 
ϑουίνθηοσ ((οά. “μρίεηαὲς, Ὁ. Ἰχχὶ!.) “' ἴο γἱ᾽ο]ά 
1η νδ]θ δῃηὰ ἱπηροτίδηος ἴο πὸ ςΟΡΥ͂ οὗ [ῃ6 
ΑΡΟΟΔΪΥΡβῈ ὄχοορῖ ἴῃς ἴἤγος [{πο]4}5" (ἔδει 
Κποννὴ ἴο Βἰπι,---ἰ. .), Δ, Ὁ, Β):--ϑεὸ δ18 
ςοἸἸδίϊοη, λς., Ρ. 533. [{|5 βυρροτίοα ΕΥ̓͂ ἴῃ6 
δγτίδο ψεγϑίοῃ δηὰ Ὁγ δῖ. Ογρπαπ. Απάγραϑ, 
Αγεῖθαϑ, δηὰ Ῥυσιπιδϑυβ ἀἰϑὸ δορὶ ἴ. δι. 
ΟΥ̓ΤΡΙΩΝ (ἔριν. 1. αὦ “Ἵπίοη., Ῥ. 72) στιῖοβ: 
“ ΑἾΐο ἰζθτη ἰοοο ρα πὶ ϊοηζίας ἴοιηριυ5 ἀδίυγ, οἵ 
ῬαηΙ οηΓἾΔΠ ΠΟῚ ἀρθης! Ὠ Ομ 5 ΠΟΙ Πλϊπδίαγ: 
“Ηαδεο τοαυϊῖ, σά υεγε ἐς νερα, φμοά ὠχογορε 
ἐμαᾶηε εκαδεί, σμα “ὁ ἀεὶ! ῥγοῤῥείεη, ὅζε. ἢ 
Αηάγοδϑ (ὦ ἐς.) Ρ. 15) φυοῖε8 ἴπε γνεγβο, χσοδά- 
ἴῃ τὴν γυναῖκά σον, Ὀυϊ [πυ5 ἰηϊεγρτοῖϑ 
ἀλλὰ δικαίως ὑμῖν ἐπιμέμφομαι, ὅτι τὴν τῶν 
Νικολαϊτῶν αἵρεσιν, τὴν τροπικῶς ὠνομασ- 
μένην ᾿Ιεζαβελ, κι τ. λ. Απά 50 Ατγεῖδδ5 (6. 
ΟΥ̓ΔΠΊΟΓ, Ρ. 212): λέγει δὲ τροπικῶς ταύτην 
διὰ τοῦ τῆς ᾿Ιεζαβὲλ ὀνόματος τῆς τῷ ᾿Αχαὰβ 
συνοικησάσης, κι τ. Δ. ῬΥϊπιᾶϑῖι15 (ἐἀ Μίχης, 
. Ιχυῆϊ. οο]. 8097) εἷδο σεδλάβ “" 227 «υἱγεῦ: 
-- δε παῦθο δάνογδειι ἴῈὲ τηυα, αυοά 
51Π15 υχοόγοηὶ ἴυ8π|ὶ [6ΖΔ06], 4112 56 ἀἰςϊξ ὑσο- 
Ῥἰιεῖδλπι," ἄς. 

ΕοΥ πε οπχίϑϑίοη οὗ σου ἴπ6 ὕπεαίς ὃ ΓΟ, Ρ 
ΚΟΒΈΠΥ ; ΤὨΔΗΥ͂ ἐμγείυσι, 6. ζ. 1, 7, 36, 18, 95; 
τορεῖδος πῇ δ Νυϊξαῖο, Οορίς, Αστη., 
δηὰ ἌΕἰμορῖς νογβίοβ. Τογί  ]δη 4590 
δάορίβ8 {πΠ6 γϑδάϊηρ τὴν γυναῖκα :---“ [Δ Πη68 
1: ΑΡΟΟΔΙΥρΡδὶ . . . . υδἱ δὰ δηρεϊυπι Τ᾽ ἤγα- 
ὈγδΘηογυχὴ ϑρι γι τηδπάδί δαδεγ “6 σάννεγεια 
εἰμι, φωμοά }ἐεπεγοῖ γημἑ όχι εκαδεί, φωρά «ἐ 
2᾽γοῤῥείίη," ὅχο.--.)ὲ Ῥιωάιεϊῖ., ς. το. 

1 Τἰςοβοηάοτέ (δι. ο(.) ποῖος: “Οὗ, 52, [,ῃ, 
ΤΙ, δα ὰ σὸν σα ΑΒ 41" 5κ.υ ΑπᾶκΡ Ατὰ Ογρῖξ 
Ῥχλ." 
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ΓΗΑΡΤΕῈΚΝΚΝ ΠΙ. 

2 781: απρεῖ οΥ 1ἀε ἐλεωγοε οΥ .«ϑαγαϊς ἐς γεῤγουσί, 
4 ἐχλογίκα 19 γεῤενί, απαά ἐλγεαίερεα 1. ἀξ ἀο 
ηοΐ γοώδεπιί. 8 714 αἀπρεὶ ο7Γ 1ζ6 ελωγε οἵ 
ἐλ ααεξῤλιία τὸ ἐξ αῤῥγουεά 707 ἀὲς οαἰἰξέρσεσοό 
αμα ῥαίίέπεέ. τὸ 716 σηρεΐ ο7 Ζαοαϊεεα 
γεῤμεξεα, ,0» δείμ πολέ ἀοί "07 εοἰά, το απαὶ 
σήνιορίελεα 19 δέ 1076 σφαίρμα. 20 Οἀγίξέ 
σίαηάείά αὐ {ἦε αοογ ἀγα ξποοξοίΆ. 

ΒΕΝΕΤΙΑΤΙΟΝ. 11]. ἱν. 1- 

Ἂς: απο ἴΠ6 δπρεὶ οἵ τἢε 
οδυτγοῖ ἴῃ ϑαγάϊβ νυτῖῖα ; ὙΤἬδβε 

τῆϊηρβ 58 (ἢ ἢς τῃδὲ μδῖῃ τ8ὲ ϑενεπ 
δρὶΠῖ8. οἔὗ (σοά, ἀπά τε ϑβενεη βἴδλτβ ; 
1 Κηον τῆν ψγογκβ, {πὲ μου ἢλϑοὶ ἃ 
πδηης {πδῖ ἴδοι ]ἰνεϑβῖ, δπὰ γι ἀελά. 

2 Βε ννδίομέμῃ!, δπὰ βιγεηρίῃεη τῆς 
τῆϊηρβ ΒΙΠἢ τεπιαίη, τῃδὺ ἄτα τελὰγ 

Γνεσ. τ [Τ..οπλῖ8 τσὶ ἑπτά].--- ον». τό. Ν οτ. 2 ἔμελλον.---ο»ι. τά [50 Α,( ;---ξ, ΒΡ τοδὰ τὰ ἔργα) 
- τοῦ θεοῦ μου. εἴ. 1 οι. τϑῖ ἐπί σε [ποῖ 'π τ΄, θυῖ δα ἀοά ὈΥ Ετ. «ἴον ἴῃς ]ρ.]. δ τ. ς ἀλλὰ 
ἔχεις.-ττο. τϑῖ καί. ΜΈΓ. 5. οὕτως.---ὁμολογήσω [ἴΠ6 Ψψογάβ ἐκ τῆς βίβλ. . .. τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
οι ἴῃ 1, ΨΕΓΕ παν μῶσ αἴτεον 15 πιδηηθυ, ΟΥ̓ ΕΤ. ἔτοπι ἴδ Ν αἱρ.]. Μεγ. 7 ὁ ἀληθινός, ὁ 
ἅγιος [30 ἐὲ, Α ;--ΕΑ, Β, Ρ τεδὰ ὁ ἅγ., ὁ ἀλ.].--“κεκλείσει.---κλείων [50 1; Ὀυῖ Ετ. αἰϊογεα [ἢ]5 γοδάϊης 
Αἰ δα ἴῃς “ εἰαμάϊε" οὗ ν αἱξ., αἰ δουρἢ κλείων νγᾶ5 σοπῆστηεα Ὀγ,Ν 41181].---ἰ Δ, (, Ρ᾿, 1 τεδά ἀνοίγει. 
δὲ, Β τεδὰ ἀνοίξει]. ΘΓ. 8 ἣν ἴογ καί θεΐ οὐδείς. ΨεΓ. ο ἥξουσιν.---προσκυνήσουσιν. ΕΓ. 11 ο"π. 
ἰδού [50 «ἷ5ο 1; ἴῃς ΨζΪΣ. ΠΔ5 ξεεε]. Ὗ εσ. 14 τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλ.---ὦ ἀληθινός [50 δὲ, (1. γεγ. τς 
ἧς [ΤΒς νογάβ οὗ Τ᾿. ἃ. ὄφελον ψυχρὸς εἴης ἣ ζεστός ἅτε ποῖ ἔουπά ἐπ ἐδε ἐδχὶ οὗ τὶ δυῖ 
ἴῃ ἴῃς Ὀορίπηϊηρ οὗἩ [6 Οοχμτηξη 
ἧς, ἣ ζεστός. εἴης ἰ8 ἀπε ἴο ΕἸ ΑΒ5ΠΊι18]. 

ννε τεδά : ὁ θεολόγος φησὶ Τρηγόριος - ὦφειλον ψυχρὸς 
γεσ. τό ζεστὸς οὔτε ψυχρός. Νίοτ. 17 οὐδέν. δεῖ. τὸ 

ἐγχρῖσαι. δε. 2ο [Α, Ρ᾽, αι οπχῖ (δεΐογε εἰσελεύσομαι) ἴῃ καί, ΜΜὨ]ςἢ 158 τοδά ΕΥ̓ ὃὲ, Β1.1 

ΤΗ͂Ε ΕΡΙΒΤΨΕ ΤΟ ΘΑΒΡΙ5 (1-6). 

1. ἐπ δϑαγά4.] ϑαγάϊβ, [ῃ6 δηςίθηξ Ἴδρίϊδὶ 
οὗ 1, γάϊα δηὰ τεϑίάεηςς οἵ 118 Κίηρβ ὑπὲ}} 
Ογαϑϑιι5, νγ85 δἰ[υδῖθά, ἴο ἴη6 βου οὗ Τ γα- 
{ἰτα, δηά τἢγεθ ἀδγ5 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο {πε οαϑῖ οὗ 
Ἐρμθβιβ, αἱ ἴδε πουΐβογηῃ ἴοοϊ οὔ Μουηΐ 
Τπιοΐυ5. Ῥαεοΐοϊιιβ, οὗ [86 ρσοϊάθῃ 8πά, ἃ 
ὑυτοοῖὶς ννῃῖς ἢ σάπια ἔγοπι ΤΊ ΔΟΪυ8, γα Τπγουρἢ 
της ἀρογᾷ οἵ ϑαγάϊβ, δηὰ Ὀεϑιἀθ (ῃς ρτοδῖ 
τόρ ]ε οὗ Ογθεῖθ. διγάϊ8 νυᾶ8 τεπηδυκδῦϊθ ἴῃ 
ΔΩΠΟΑΌΠΥ ΤῸΓ 118 τῖςπεϑ δηὰ 118 ἰυχυτσυ; ἰἴ 
νν85 ὨΘΑΥΙΥ ἀεσϊγογεα ΟΥ̓ 8Δη φαγί βαυδκο ὑηὰοΓ 
Τιδοσγυβ, θυϊ ννὰ5 γοϑίογεά ὈΥ͂ {παἰ ΕἸΠΊΡΟΓΟΥ 
(Τάς. “15η. 1. 47). ΑἸΒουρ οὗ ἀϊπληϊϑμοά 
ἱπιροτίειηςο, ἴ ννᾶ5. 5[1}} 4 σοῃϑίἀθγαῦ]α ἴονγῃ 
(δίγδδθο, χίϊ!. 4, 5); δηά 80 ἼἽοητππδα ἄονη 
ἴο ἴδε εηὰ οὗ [δε ΒγΖαηίίης Ετηρῖγο. [π (θη. 
ΧΙ, ἴῈ ννᾶ5 ἀσοισογεὰ ὃν Ταπιογδηε. Μεῖϊο, 
ΨὙ8Ὸ τοῖς ἃ ΠΟΙ ΘΠΪΔΙΎ ΟἹ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒα 
(Ευδεῦ. ᾿ν. 26), ννὰ8 Βίβῃορ οὗ ϑαγάϊβ, εἰγε. 
Α.Ὁ. 170. 866 [ηἴτοά. ὃ 2 (4). 

ἐδαὶλ ῥα! δὲ «φυεπ ϑρὶγι 9.7, σοά Ἐὸοτ 
(Π6 δι{τἰδυ65 πονν ἀϑοσιοα ἴο (ἢγισῖ, 566 οἡ 
αἷν. 1. 4, 16. ὙΠ5 ἀσβοτγίρίίοη 18 ἢδνν ἰῃ ἔοσπὶ 
ΓΑΙΠΟΥ {πᾶ 1π ΠΊΘΑΠΙΏΡ,---566 οἢ. Ἰγ. ς ; Υ᾿ 6. 
ΕἸ γιϑβῖ, 85 ϑοὴ οἵ σοά, δα. ἴδε ϑριγι οὗ Οοά. 
ΒΥ {πὲ δρισγιῖ, [ἢ 1μοτὰ δά άγεβϑοϑ ἴῃς ΟΠ υΓΟ 65 
(ςἢ. 11. 7,11, 17, ἄς.); δηά ἴο ἃ Ἄσδυζςῇ, 45 
ἸΘΓΘ, “' ΒΈΠΚΘη ἴῃ ϑρί γι] ἀθδάπεβϑ.... Ης 
Ρτοβθηΐβ δἰπλβο] 25 μανίηρ [ἢ6 1] η655 οὗ 4]]} 
βρί πυ] Ρ 5" (Ττειηςῇ, ἢ. 154). ΤῊΣ ρἤγαβο 
15 τηρογίδηϊ 85 Ὀθασίηρ ὕὩροη πὸ “Ῥγοσοβϑίοῃ ἢ 
οὔ [86 ΗΟΙΪΥ Οδοϑί ἥοχσῃ ἴδ ϑοη;---αοαῇ οἰ. ν. 6. 
ΤὨ8 σοίσσοπος ἴο {πὸ ϑρίσιῖ, “ἴὰς ΟἾνοσ οὗ 
[μ᾿ (τὸ ζωοποῖον οὗ ἴῃε (σοηπίπιηορο ἴδῃ 
Οτοοά,--ἰθδλὶ Πινῖης 1,16 οὗ νυν ϑὶςἢ 4}1} “τῆς 

δουθη-ξο] ἃ ΟἹ 5" ἀγὸ Ὀυϊ ΟΥΠῚ8,--- Ῥ6ᾶΓ5 ὑγοῇ 
ἴΠ6 βρι γίτυδὶ οοπαϊποπ οὗ ϑ8αγαϊβ: 566 δείον, 
“(Ποὺ παῖ ἃ ἢδπῆε ἐδαΐ ἐῥοι ἤει." (Ῥ]υπρ- 

ἴγε, Ρ. 157). 
απ δ ἐρε «“εὐεη εἰαγ:;}] ΟΕ ςἢ.1. τό, 20; πὰ 

{π6 ηοΐῖδ οη Ἂἢ. 1. τό. ὍΤΠϊ5 “ ἰ5 [86 ΟὨΪΥ͂ 8Ρ- 
ῬγοΔΟἢ ἴο ἃ τορϑίποη ἰπ [86 {{|65 οἵ (δὲ ᾿ 
Ι,οτὰ {πγουρδοιΐξ 41} [π6 ἘΡ 5Ε165... Βυϊ ἰδὲ 
γΓερειϊ οη 18. ΟΠΙΥ ἀρραγοηῖ ":---5866 οἷ. 1. 1. 
Ιη ἴδε οσοαιδίπαίίοῃ ἤογα νγὸ μανς “ἃ δἰηϊ οἵ 
{πε γεϊδίίομ Ὀοΐννοθη Ὁ σὶϑῖ, 85 ἴῃ εἶνεσ οἵ ἴδε 
ΗΟΙΥ δρίπῖ, ἀπά 85 6 δυΐμοσ οἵ ἃ Μη’ 
ΟΥ̓ Ἰινίηρ τῆθῆ ἴῃ ᾿ἰσ Οδυτγοῦ," ---ἰίου “δὲ 
δίαγ: ἀγὸ ἐῤδε “ηγεῖ:" (Ττεηςβ, 2ώ.). ΟΥ Ερβ. 
ἷν. 7-12:; Ἰολ χχ. 22, 21; δηὰ 566 οἡ οἷ. ἷ. 20. 
ΤΕ 1 ογὰ βρϑᾷκβ 45 ἀδουΐϊ ἴο νυν εμάγανν ἰμλὶ 
ϑδρί γι, ἀπά ἴο ἰεξ {μαὲ ϑίδσ [8]1] ἔγοπι Η 5 βᾶπά. 

Ω παρ ἐδαΐ ἐροι ἰἰυειί, ἀπά τοῦ αγὶ 
ἐεαά. ϑριΠτυδ}γ ἀθδὰ: 566 αὔονυς, δηά υ(τ. 
2: οὗ Πυκο ἰχ. όο. ϑοπὴθ υυτὶἴοῦβ πιακο ἴδε 
λυϊαϑιὶς σοπηπιοηῖ ἴπαῖ, ἰπ ἴῃὴ6 ννογάϑ “ἴδοὰ 
ἐμυεοῖ," ΤΏΘΓΟ ΤΥ Ὀ6 δὴ δ᾽ υδίοῃ ἴο ἴπῸ παρ 
οὔ τἢο Ὀίβῃορ οἵ ϑαγάϊβ, νυνὶ πιαὺ μαῦο ὑεξῃ 
Ζουίγιμς ΟΥ Κα]. 

2. Βε τοῦ οευαΐερζμ,} “ΒΘοοτ9 τ800}" 
ζ.1,» ννϊςῃ του τί ποῖ πον : “Ανακο δηά 
ὑνδῖοΒ,"---δοο οὐ «ἢ. ἰ. 9; ςἢ ΕΡΆΏ. ν- 14. 

απΔ βιδ Ὁ] 88 {δὲ ἐῤῖίπφε ταδὶ γώπαιπὶ) 
ΤὨῈ 2αγς οὔ [6 οδυτοῦ ψ ΒΒ τέπιδιπ 
(ΒΙ6οκ); οσ με σταςοβ ποῖ γεῖ Ἔχιηςῖ (Βεπξεὶ, 
Ἐννα]ά, Α14.). Οἴδεσβ, γοραγάϊηρ ἴῃ6 πειεΓ ἃ5 
ἀεηοῦηρ ἃ ἔ]δη σοπαϊίοη (ςξ, τ Οον. ἱ. 27: 
ΕΖεῖϊκ, χχχῖν. 4; Ζδοςῇ. χὶ. 9), υπάογϑίδη 2έγ- 
“οπ.,---ἰοβθα πηοπλθεγβ οὗ (6 Οδυτγοῖ πδιςὶ 
γεῖ γεπιδίη, ϑν Ὡς ἢ ἀγὰ ποῖ γεῖ ἀεδὰ (μοι ἂἱ 
ἴμ6 ροίπε ἴο ἀϊε ;--πϑὸ Ὠς ν εἴίε, ΕΡγαγά, Β5- 
Ρίηξ; δηὰ 8.6 ΔΝ ΊΠΟΥ, 8 27) 5. στο δίβμορ 



“ Τὸ 
ς. 2. 

γ, 3--ς4.} 

το ἀϊε: ἔου 1 μαᾶνε ποῖ ἰουπά τῇγ 
ψόγκβ ρετγίεςς δείογε Οσοά. 

4 Ἐκπιοπιρεῦ τῃεγείογε μον ἴδοι 
μδεῖ τεςεϊνεά δηὰ μεαγά, δηὰ δμοὶά 

Σ ᾳϑῖ, δηὰ τερεηῖ. “1 τῃεγείογε που 
1 Ῥεῖ 3. ἢ ]ῖ ποῖ νγαίςῃ, 1 νν}}} σοπια οπ ἴπεε 

ἘΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. 11]. 

ἃ5  τιϊεξ, δηὰ του 5ῃ4]: ποῖ Κηοιν 
ννδῖ Βουγ ] ψ}}}} σοτηε τροη τδεε. 

4 Του Βαϑῖ ἃ ἔεξιν πδπιεβ ἐνεῃ ἰῇ 
δλγά 5 ννῃϊοἢ μᾶνε ποῖ ἀδβ]εα τῃεὶγ 
βΑτιλἝηΐβ ; δηα {ΠΕΥ 5}.4]] νγαὶκΚ ἢ 
πλῈ 'π ΜΠ: [ῸΓ ΤΠΕΥ ἅγα νγουίῆγυ. 

Ττεηςῖ (“1ὼω2. Κεγε. οΥΓ ἐδε Νεαυ Τεραρ»ιεπὲ, 
Ρ. 167) τυτῖϊεβ : “ὙὍΤᾺΘ Απρεὶ . .. 18 οῖ Ὀϊά- 
ἄθη ἴο βιχοηρίμβεη ἴμ86 ργάςεβ [πὶ τεσηδίη ἴῃ 
ἢἰ5 ονυγῃ μοατγί, Ὀυϊ ἴδε ἔδνν δηὰ ἔδβεθ 6 θ6] εν εσ 5 
παῖ τοσυδίη ἴῃ τ 6 ΒΟ ΟΥοσ ὑνΒΊς ἢ μα ὑγε- 
οἰάε5. Βυγρεῦ ἀδηΐθβ [15 τεΐεγεησα ἴο {Πε 
“ ἤξαυ παριες ἢ ΟΥ βέγεοσις, Μ{ΠΟ, ἢ ΟὈΒΕΓΎ 8, ἃΣα 
βΡΟΚεὴ οὔ ἢ γϑσ. 4. Ηε υηάεγϑβίδηἀβ ἴΠ6 ετεαῖ 
πιλλοΥ ΕΥ̓ οὗ ἴδε τρεπιθετβ οὗ [815 σμυτοι, ν 80 
ἅτ ΠΟΥ 8 Κ ἰη ϑρί γι] 516 ρ ; δηὰ ῃς σοῃ- 
βίάοσα 1δαῖ ἴο τοιβα ἴμβθῖλ ἃΡ ἔτοπὶ δεὶγ 
βἰυταθοΣ 15 ἴῃς αὐ Βοτα ἱπιροβεὰ οὐ ἴμογ 
Βίβῃορ. 
ΨἘΙΘῈ 919 γχεαάν ο αϊε:] 866 τυ. }}.:- 

ἐδίπισε, οὐ ρεγίοπε, 85 Ὀεΐοσε. ΤὨε ραϑῖ ἴεηϑε 
ἰς ΕἸΠΟΥ “ἴδε ΘΡΙΒ[ΟἸΆΤΥ δογὶϑί, 85 'π οἰ. 1. 2: 
ΟΥ ἰἴ ἰἴ5 τηϑραπΐ τμδὶ ἴῃο [οτὰ, ΝΟ 18 ἴῃς 
δροβΚεσ, ἰοοκα ὅδοῖκ ἴο Ηἰ8 ἱπαυΐΥ ἰηΐο {πε 
οἰδῖο οὔ 115 Οδυτοῖ (Ὠς ΚΝ εἴζε). 

τ 1 δανε ποῖ ουπά ἐξγ «υογά: βεγξεῖ δεξογε 
ὮΥ Θοἀἁ.] ΟΥΙ δδνθ ζουπᾶ πὸ ΨΟΥΧΒοΐ 
τἈΐϊπο ζ.18]10ἃ, ΟΥ “ΘΟ Ρ]1Θ:θ0," 50 88 ἴο 
τοῖς ἴπ6 οἰδηάατά ψ μοι Οοὐ τοαυΐγαβ8 ;--- 
5866 στ. “. 866 4150 ]οβῃ υἱῖ. 8; ΧΥ. 11; ΧΥ͂Ϊ. 
24. 

[π 16 νοτάς "Υ 6οᾶ᾽" (566 «ἢ. 1]. 7), 
16 ἠυάρτηεηϊ οὗ ἴδε 5ρβᾶκοῦ ἰ8 Ὀουη οὐ ἴο 
(αὶ οὗ Οοὰἁ (ΑἸΐογ). [ἢ ϑαγαάϊβ οἡἱὺ ψΒῖοΒ 
15 “ “εαά," ἀπά ἴῃ “ἡμδεαυανηι" 1,Δοἀϊςεα (νεγ. 
16) 15 ἴμογε πὸ τηεηϊίοη οὗὨ ἴοες ϑΠ] ΟΥ̓ 
τὐὔὐΐμουῖ. Ηον οἤδῃ μᾶ5 πε οο]άηθ55 οὗ ἃ 
σδυχοῖ Ὀθοη ἴδ σεβϑιὶξ οὗ [15 Γεροβε 

8. Ἀονιεηιδεσ ἐδεέγεζογε] ὅ8ε6 ςἢ. 1. 19 οη 
νοτὰ ἐῤδεγεέζόγε (οὖν), οι ἔννῖςα ἰὴ [18 νεγβα. 

ῥοαυ ἐδοιι ῥα“ τεοςείυε] Οπ τῆς (πουρῃῖ 
Βετς οὖ Οο]. ᾿ἰ. 6: ποῖα αἷἰϑο ἴῃ6 εγζεε 
ἴδῆξθο. Ὑδα ἀοςσίτης δδὰ ῃοΐ κιβεγεα ἤΤΌοτα 
ΒΕΥΈσΥ. ϑαγάϊβ μδὰ Κερίὶ αὐδαὶ 56 μαά τεὸ- 
ςεἰνοά, Ὀυῖ Παὰ ᾿Ἰοϑὲ 2δε ῥοαυ,--[ῃ6 ΤΛΔΠΠΕΓ 
ἴῃ ἩνὨϊοἢ 5886 μδὰ οὔςς τεςεϊνοά ἴἴ (ΕὈτγαγα, 
τ υβῖοτά.). Ννία. ἢ 6 Ννεῖϊε δηὰ Ἡδηρϑῖ. αἷἶδὸ 
τεΐοσ ποῖ ἰο ἴῃς "παηηποῦ οὗ τεσοϊνιηρ θυῖ ἴο 
«υδαξ Βαὰ Ὀόεη τοοοϊνεα, “αυδ]6πὶ ἀοςοίτΠᾶπὶ 
4ΔΌ δροβίο 5 δοςερεῦβ᾽ (Οτοί 5). ἡ ἴδε 
οἴδεον μαηά,- -ῃε Ἰοτὰ 15 στεπιπαϊηρ ϑασάϊ5 
οἵ ἴΠ6 πεοαγίϊηθος, ἴπΠ6 Ζ64], ἴπε ἴονθ, «υἱΖῥ 
«σδίερ 886 τοροϊνθά {πὸ {τὰ αἵ [πε ἢγεῖ 
(ὙΤτεηςῇ, Ρ. 159). Βυγρεγ ψου]ὰ υὑπῖῖε ὈοΙἢ 
τη »παπηεῖ, Δηα [86 »ιαΐον,---ῇ τ Τἢ655.1.0; 
1, 13. 

“α»όά ἃϊδεῖ Ἀ098417:}] ὙΠῸ ἴθηϑβο 18 οῃδηρεά: 
“μον ἴδοῦ οδ00 ἀλάπί ΒΘΔΧΥ: ἴΠ6 2εγγεεὶ 
ἐπ ρἐ1ε5 ἴμε ροβϑοβϑϑίοῃ οὗ ἴδε συ ; 1η6 ἀογὶσὲ 

Ῥοϊηῖϊβ ἴο 186 ψνδηΐ οἵ ψοσκβ8 σουσοβροηάϊηρ. 
Ενναϊὰ οχρίδίηβ, “16 χεεοι οί" ἴῃ6 εἴ 5 οὗ 
(86 ΗοἱΪγ ΟἰιοἌῖ, ΜΒ] ἢ σευηδίη ; δηά ἴθ ἴπ6 
“ῥεαγὶπρ ἀοσῖπης ῥγεδομοα," ΨΏΙΟΠ ν᾿ 5 ἃ 
ΤΑΟΙΠΘΠΪΔΙΎ ἃςῖ. 

απά ἘΘῸΡ [1{], απά γεῤεπὶ ] ὙΠ ῥσεβεηΐῖ 
ἴορη56 (" ζεερ᾽}) ἀδηοῖοβ Ὧἃπ δϑϊάϊηρ ΠδΌϊ,. 
Νοῖς ἴΠ6 υδὲ οὗ {86 νετγὺ “ ζεοῤ᾽" δὺβοϊυίεὶν ; 
1τῃ6 ψογαὰ 5 σμβασγδαοζοσιβες οὗ 581, [οἱη, 5 στ γ - 
ἴπῷ ἴο “ἀεορ " ΤΩΥ νοσά, ΓᾺΥ σοτηπηδηαἀπηεηΐϑ, 
ὅτε. :--κορῇ γοσ. 8; ]ομ Χὶν. 15: 1 Ϊοδῃ 1]. 3; 
δῃὰ [ηἰϊτοά. ὃ 7, ΠΙ. (4), 1. [Ι᾿η {Π6 δογίϑβε 
(" γεβεπί")) 15 ᾿πρ]οἀ “4 φυῖςκ δηὰ ἀδοεϊσῖνο 
ἃςῖ οὗ ἀπιεπάπιοηϊ " (Αἰ). 

“ῥαΐ! ποὲ «υαίεό,)] ΤὨϊ5 ννασγηΐϊηρ, δηὰ {παῖ 
ἴῃ νοῦ. 18, ἅτε σοτῃηδίηδα ἴῃ ςἢ. χνΐ. 15. 

1 «υἱἱ! οοτὰθ 88 8 1197] ὅ6εςε νυ. “] ; απὰ 
ςἔ οἢ. χνὶ. 15. Ηδ Τοπιεβ ποῖ “ φωεζέγ," 85 ἴὸ 
Ῥογρδαπιυπὶ ((ἢ. 1ἰ. 16); ΠΟΥ͂ ἀἴοῦ “4 {γι 85 
ἴο ΤΙ γαίίγα ((ἢ. 11. 21); θὰ ἀπεχρθοίςαϊγ “ δ: 
α ἐδίο" ὌὍΠΒδ “ἐεαϊῥίπεις οὗ ἴΠ6 τῃϊεΐ, ἠοῖ {6 
αἱοΐίεπες οὔ [ἢ6 τοῦ ΕΓ, 5 τ ρ] δα τη {Π6 οΥ ρὶ πα]. 
ΤὮΘ 1 ογὰ τοροαΐῖβ ἢΪ5 οὐ ννοσάβ, ἵν οῈ 
ΒΡΌΚεθη, Μαῖῖ. χχῖν. 42, 41; Κὰ ΧΙ]. 19, 40; 
ψνογάβ  ὨΙΟἢ ΡγοϊουπαΥ ἱπιργεϑβϑεα [86 ΘΑΣΪῪ 
ΟΒυτγςοῖ, οὗ τ Τ 655. ν. 2, 4; ὁ Ροῖ. "|. το: 
---8ϑοο. Ἴ τοηςῃ, Ρ. τόο. ΤΠὶβθ 15 ἃ βδίσικιηρ 
ἰηδίδηςς οὗ 186 ἕαςΐ τοΐεστεά ἴο ἴπ {πῸ ποῖθβ 
οῃ (ἢ. ἱ. 3; ἰἰ. 16, νἱΖ. ([ῃ6 δϑϑοςϊδίίοη οὗ ἰδῃ- 
ξυλρψο 5ΡΕΟΙΔΙΙΥ τείοστίηρ ἴο ἴπε δεςοηὰ Δἀ- 
νεηΐ, Π δοπὶθ 5ἰρηδὶ Ἰυάρστηοηξ δρουΐ ἴο 
ονογίακο ἴπ6 σῃυγοὴ οὗ ϑασγά!ϑ :---ςξ, (ἢ. 1, 2ς. 

«αυϑαὲ ῥοιγ] δ 5ϊεγά. ροϊηΐβ ουξ (Πδῖ [ἢ 15 
ἰ86 ποῖ ἃ Ηεῦτον ςοηδίγυσίοη (1)ς ΔΝ εἴίε, 
Εὐγχαγά), Ὀυῖΐ γερυϊαν Οτεεκ ;---οὗ, ]οδη ἰν. 52 
πὰ ΨΝΊΠΕΣ, ὃ 12, 5.205. Εσοχῃ ἴδ6 51Π||1ΔΓ}Υ̓ 
οὗ ἴῃς. ννᾶιῃίηρδ ἤθγο, δηὰ ἴῃ Ἂοἢ. χυΐϊ. 15, 
ἘΡτγαγὰ ἰηξοτβ [Παἱ ϑαγα!8 (πὰ 4ἷ5ο 1,δοάϊςθα, 
566 ὙΕΙ͂. 18) ΜΜ0}}} Ἔχίϑδῖ δῖ {π6 {ἰπ|6ὸ οὗ 1ἢς 5ἰχίμ 
Ὑτσυπιρεῖ δηὰ 5ἰχί ΥἹΔὶ ;---566 οἡ γεγ. 10. 

4. Βυΐ ἠῤομ ῥα ἃ ἥετυ ἀδτλθ 'ὰ ϑαγά!:] 
ὅ66 υτν. . Ῥογθᾶρϑ ἴπογε ἰ5 ἃ σοίογθησο ἤΟΓΘ 
ἴο ““ἴδοιι αϑῖ ἃ "αριο," νΟΓ. 1; ΟΥ “παρῖϑς 
ΤΊΔΥ δ6 υιεἀ 0Υ “ 2έγιοη.," 45 ἰὴ ςἢ. χί. 
13; Νιπι. 1]. 40; Αςἴβ!]. 15. Βοηροὶ ηοῖοϑ 
1μαϊ {πε58 ἕενν ῃδὰ ποῖ βεραγαῖθα ἱμεπηβεῖνεβ 
ἔγοτσηι [6 σμυγοῦ οὗ ϑαγάι5, [2]]|Θὴ τποιρἢ ἴἴ 
ννὰ5. Οἱ Μεαᾶῖϊ. χιι. 30, 47. 

«υδίε ἃϊὰ ποῖ ἀ9θ819 ἐῤῥεῖγ φαγριεηΐ .] 
ΕῸΥ ἴδε στπεϊδρῃοῦ ἤοΓο, 566 46 22 :-Ί Ποῖ γ 
βρίγιτυδὶ δἴτιγε, [6 τοῦς οὗ Ὀδρίϊσπιδὶ ΡΥ, 
Οα]. ". 27; Ερδ. ἵν. λᾳ; ποῖ ἴῃς “ «υῤὲΐξ 
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ΚΕΝΕΙΚΑΤΊΟΝ. 111. [ν. 5-α 

ς Ηε τὲ ονεγοοιμείῃ, τΠ6 8Δ4π|ι6 
80.4}} θὲ οἰοϊπῃοά ἴῃ ψῆϊτε κχαϊπιεηΐ ; 
ΔΠ4 1 νν}}} ποῖ δῖος οὐκ 5 πᾶπὶὲ ουὖΐ 

ΗΠ. 4. οἔ τῆε 7ΡοοΚ οὗἉ [1ξ6, θυξ 1 ν}}} σοη- 
ἀΠΠΠΠ [688 ἢ΄8 πᾶπιε Βεΐογε τῦ Εδίδμετ, δπά 

6 Ηε ταὶ μαιῇ δὴ δαγ, ἰδεῖ ἢὶπὶ 
μεᾶῦ ννῆαϊς τῆς ϑμίγις βδίτἢ πηῖο τῆς 
σΠυγο 68. ᾿ 

7 Αμπὰ ἴο τπ6 δηρεὶ οὗ τἢς ςδυτοὶ 
ἴῃ ῬΒΠΔάΕΙρῃΐα τντῖϊτε ; ἼΏεβε τῆϊπρϑ 

δείογε ἢ 8 δηρεῖβ. 

Ξατγηιοπὶ: ἢ ἴνῖςς χοεΐεσγεα το ἴῃ ἴμ6 σοηϊοχ, 
πα ΜΨΏΙΟΝ ἄτα δϑϑυπγοα αἵ [π6 Ε Θβυστεςίοη,--- 
οἷ. ΥἹΕΙΙ ; νὴ]. 9. 

«υἱ! »] (ΟΕ. Ϊοδη χυ!ὶ. 24. 
ἐπ ευῤίϊε;}) Ἡ ετοδῖῖοσ. “ 1παυδίϊς σαγηιεπίς, 

ἐν 6 15 106 ςοϊοιΓ οὗ ποάνθῆ, 566 ΟἹἹ1 
ςἢ. ἰ. 14.:-ἰλς εἰ} 0515 15 Π]1δὰ ὉΡ ἴῃ ὙΕΓ. 5. 

«υογίγ.] Μεεῖ ἔογ (ῃε γοῦε8 οὗ ἤδάυ}ῃ, ςξ. 
Μαῖί. χ. το, 13, 37:-- ὙΠΟΘΓΘ 8 Δηοῖ Υ νὰ 
ἔολυ Ὁ] “ΤΕΥ ἀγ6 ΟΣΊΩΥ ἴῃ [818 ΒοοΚ (χΥὶ. 
6)᾽ (Ττεῶςῇ, Ρ. 164). 

5. κε ἐῤαὶῤ ουεγεοριεέρ, Β88Δ1]1 πα ὉΘ 
ατσαγϑὰ) (ϑ8εε τυ. }1.). 1.6.γ--5 ἴπο56 1ι5ῖ 
τιθητοηρὰ ; ΟΥ̓, κ' 8 π8᾽" ΤΔῪ δὲ δίκοπαςἶς, 588 
οὔ «ἢ. ἰ|. 15. 5866 οἷ. Υ]!. 12. 

ἐπ δίς ατιλθηῖβΒ;)]) 9566 Οἡ νΕΓ. 4:- 
οὗ, οἰ. νἱῖ. τ4; Χίχ. 8. ἢ διίς τεργοβϑθηῖβ [86 
οὔπυίϊξεηςς οὗ ᾿ἰσῃῖ; δηὰ ννὲ ἅγὰ τεπληάθα οὗ 
τῆς νοιά58 “ Τεηπ “δαὶ δὲ γισδίεοι εἰπε 
γι ἂν τὲ “μα, Μαῖϊ. χῆ, 41; ςἔ Αἷ50 
Ρ5. εἰν. 2; ΠΏ 8ῃ. ΧΙ. 3. 

αμάῖ 1} πὰ πὸ ψὶδο δίο οἱ Ηΐ αὐ 
866 Ιοδτι νἱ. 37. Τα Ὀδηδῆϊξ Βοσε 15 δεγιοπαί. 
νε δ 5 ἰΙεάσγῃ [Πδῖ ἃ παῖηθ, βου νυγ θη ἴῃ 
“ἐῥε Βοος οΓἹ 1172, ΤᾺΑΥ Ὀὲ Ὀὶοϊϊεαὰ ουΐ:-- 
(16 τοβυ 15 το] ἴῃ οἢ. Χχ. 15. 

ομῷ 077 ἐδε δοοξ 9 7,7] 866 ςἢ. χἧΐ, 8; 
ΧΥ. 8; ΧΧ, 12, 151 ΧΧΙ. 27; ὅπη ΟσΟΙΒΡΑΓΟ 
Ἐχ. χχχὶϊ. 12; 5. ἔχῖχ. 28 ; [52]. ἵν, 3; ΕΖεκ. 
ΧΙ. ἡ; Π δη. χὶϊ τ; ῬῺὮΠ]. ἵν. 2 (ἢ δα ἀπίοη ἴο 
ὙΥΠΙΟὮ ΕΧΡτ 55 πιοηοη οὗ“ ἐῤε Βοοῖ οΥ 17," 
8:. Ρδιυ] οἰϑαννβογο γεΐοσβ, τ πουΐϊ δὴ ἱπιᾶρο, 
ἴο Οοὐ δ οἴθγηδὶ ρυγροϑο οὗ ἰονὲ ἰοννασζὰ ἢ 18 
δαϊηῖβ, ΕΡἢ. 1. 4, 5 :-τϑεὲα Τγεηρῇ, δικαάίες ἐπ 
ἐδε Οουρεῖς, Ρ. 234). Ιῃ ςἢ. ΧΙ. 8 ψνα τοδὰ 
οὔ “δὲ Βοοῖ οὗ 1 οὶ δε Σιανιὸ ;" δῃὰ τῃ6 
Ιογὰ ϑροαῖκβ οὗ ἴποθα ννῇοϑθο “πᾶριξὶ ἄγ 
«υΥοη ἰὼ δεαυεη," τὰκ χ. 2ο; σΟΙΏΡΑΓΟ 
ΗΘὉ. χὶϊ. 22. ϑοπὶθ 866 βοῦὸ δὴ δ δ]θηὶ οὗ 
Φη6. ἱνίπα πιοπιοῖγ,"--οἴ ἴ[Β6 νογάβ οὗ 
ὅῖ. Αὐξυης φυρίοα οἡ «οἷ. χχ. 12. ΟἸΒΕΙ5 
(νι τίπρσα, δοροϊροη, Ζ1|}5) ἀογῖνε 186 
ἱπιᾶρο ἔγοπι ἴῃ6 ψεηραϊορίοδλὶ (δ0].5 οἵ (ἢς 
Ργεϑίβ: Ξεὲ Ε7γα ιἰ. 62; Νεἢ. νυἱῖ. 64. 

Ιη εἶν. νἱἱ. Γ᾿ δη δηὰ Ἐρῇἢγαίπι, Ὀοΐἢ ἸεδάοΥβ 
οὗ δροβίδϑῃ, ἂγὲ οὔ ἰεὰ ἔγοπὶ ἴῃς ὨΔΠ|65 οὗ [Π6 
ΎΜνοεἶνο Ττῖρε5. ὙΠΘΓΟ 5 ἡοῖ, ΠΟΛ ΌΥΟΣ, ἴῃ ἴῃς 
δπίϊτε ϑογρίυγο ΔΏΥ͂ πιθηϊίοη οὗ ἃ σοηϊγαῖθα 
“ῬοοΚ οὗ ἀφδίῃ : "--- 8ε66. οἡ οἷ. χχ. 12; δηὰ 
εἴ, 54]. ΧΙν"}. 10. 

διὰ 1 «υἱ! εοηξ. δὲν παριε]ῇ Ἡδτε ἃτγὸ 
ςοχιυϊηεὰ ἴπ6 “ ςοηξεβϑιοῦβ," οὗ Μαῖϊ. χ, 32 

541} ἢς τῆδι 15 ΠΟΪγ, ἢ τῇδζ 15 ἴγωυς, 

δηά [μυκὸ ΧΙ, 8; “ῥα 247 το γομ 1 Ὁ 
“πο αἰ." ὌΠ 1, ογὰ 15 ον ϑοξπρ Ηἰ5 βοαὶ 
ἴτοπι βοαύθῃ ρου Η!15 ννοτβ υζίογοὰ οὐ ἐαΠ, 
(ΤΥ τεποῖι, Ρ. 168.) 
ΤΠς ρῥγοχηΐδα ἴπ [818 νϑσβα ἴο ἢἰπὶ “ἐῤαὶ 

ουεγεονηφὶφ "15 {Πγθοίο εἰ, 85. τη οἷ. 1. 11, 26- 
29:--ᾷ(1) (δε νεδίυγε οὗ 86 σοπιρδηῦ οἵ 
ἤράνθη (566 οἷ. χίχ, 14); (2) εἴεγηδὶ {δ 
ϑοουγοα ; (3) τΠ6 ρυῦ]ς τεοοροϊτοη ἴμαϊ Βα 
ὶς (Ἰτιϑῖβ. ὙΠῈ ΚΙΠΡΙΥ τ]ὸ οὐἁὨ ἴδε 5Ξαἱπῖβ 
δὰ Ὀδοη ἱπάϊςαϊοα ἴῃ οἷ. 11. 27, 28; Βεῖε 
(ΠΟΙ͂Γ ὈΓΙΘΘΕΌΥ ἔιποῖοἢ8 ἅγὲ ἱπιρ]ϊε ἴπ {ΕΓ 
ὙΠ ταϊτηθηΐ : θεὲ ΕΧ, ΧΧΥΡΣΪ. 39,42; ΕΖεκ, 
Χ]ῖν. 17, 18. 

Τἢε ννογάϑ --- ομἱ 977 δὲ ῥοοῖ 97 ἴε, διὰ 
1 «υἱ] εοηεες δὶς παρε" -- οὐλιτοὰ ἴῃ 8 
ΤΩΔΗΒΟΣΙΡῖ, ΈΓΕ Βυρρ Ιεὰ ΟΥ̓ Εσηλ δεῖ 
(6 νυϊραῖε: 566 νυ. ἢ]. 

6. Ηε ἐδαΐ δαὶ απ ἐασγ) 866 οὐ εἶ. 1]. 29. 
ΤῊΙ5 ΕΡΙ511|6 15 ἴῃ ἃ στεαῖ ρασὶ ννουϑθὴ τορεῖβοσ 
οὗ βδυγἱηρβ οὗ ἴδε 1, οτὰ ῥγεβοσνοά ἰη ἴδε ἢγοὶ 
ἴγορ Οοβρεΐβ, γαῖ μον ἴδὴ ἴῃ 851. [ὉΒη᾽ 5: ἐζ. 
(86 νναϊομίηξ ἀπ ἴπ6 σοταίηρ 85 4 [Ὠϊεῖ, 866 ΤΕ. 
1 (ςοπῖρατὸ Μασγκ χίϊδ. 37);-- ΤΣ Βοοκ οἵ 
1,86" ((Ε ΤυΚὸ χ, 20), νν ἢ τῆς “ ςοηξεϑϑίοῃϑ,, 
568 ΥΟΙ, ς΄ --ἀπα «αἷἰϑοὸ ἴμε ννογὰὰς οοτημλο ἴο 
4}} τῆεϑε Ἐί5[|65,--8ὸ σοῃβίδη Υ Οἡ ΟὔΓ 
Τοτὰ 5 11ρ5, δῃὰ γεῖ πενὸσ ἔουηὰ ἴῃ ἴδε ἔουπὰ 
ἀρ ὐπὸ Ης ἴμδὲ δῖ δὴ δᾶσ, ἰεὶ διὰ 
Θατ. 

ΤῊΞ ΕΡΙΒΥΙΕ ὙὯῸ ῬΡΗΙΠΚΑΡΘΕΙΡΗΙΑ (7-13} 

7. Μπά ππῖο δὲ ἀπρεὶ φ δε εδωγοῦ ἐπ Ρέι- 
αὐείρῥία)] ΤῊΪ5 ΟΥ̓ οα τὰς δαβίογῃ ᾿τοπῦεΓ 
ΟΥἹ,γάϊα, ἴο ἔπε βουϊῃ-οαϑὶ οὗἩ ϑαγά)8, οὐ ἴδε 
{|| |6 τῖνοσῦ (οράπιυβ, αἱ ἴὰς ἔοοϊ οἵ πιουοῖ 
ΤπιοΪι5 ἴο 186 που -νοσῖ, ννὰ5 δὰ Ὁ 
Διίδ]υ5 ΡΠ δάεΙρ 8, Κίηρς οὗ Ῥογραπυσ, Β0. 
138. Νὸ ΟἿΤγ οὗ Α5814 Μίποῦ ξυβεσεά 50 τυς 
ἔτοπῃ εαγίμαυδκοβ ΌὉῪ ΒΟ 1 ννᾶβ ὨΕΔΠΥ 
ἀοσοιτογεά, Α.Ὁ. 17 (Τᾶς. “πα. 11. 47: δἴγαδο, 
ΧΙ, 4). Τὸ {(δΐῖ5 ονεπί δ᾽] ] υβϊοη8 ἤδτε Ὀθεῆ 
[ουηὰ ἰη 186 ννοτὰβ “ ἐδοις δασὲ α ἰἰδἴε βοςυετ," 
γΟΥ. 8; δηὰ [ἢ ἴδε ἱτηδρο οὗ ἃ “ δέψωγ," τοτ. "1: 
-τϑεὲθ Οἢ δῦ. 14. ἰρηκῖίυ8 νυτιτἰηρ ἴοὸ [ἢ 5 
ςδυγοῖ, ς8}18 ἰξ ἴῃ ἴα βαϊυϊδίίοῃ οὗὨ δῖ5 Ἔρίπῖϊα, 
“ ῬΒΙΠΔάΙρἢϊα ἴῃ Αϑϊ8," ἴο ἀϊδεηρ υἱδὰ ἰἰ ἴτοπὶ 
ΟἴδΠεῦ οἰ165 οὗ [6 βᾶπηθ πᾶπιθ. [18 πιοάειι 
δῖε ἰ5 “)|αὦ ϑεδαῦγ, αὐὰ ὑπάθσ 1815 πδίῦς 
ἰϊ αΑἰοῆθ ἰ5 ἱποϊυδοραά ἱπ [86 [ἰἰπῖ οὗ τιούογῃ 
οἰ65: 1ἴ 5111} γείδίηβ ἃ Ὁ δγιϑσδη ρορυϊδιίοῦ ; 
τι [28 56ΥΟΓΔ] σἢυσοΒ65, ἀπά δῃ δςἼῖϊνο ἰσγαάς. 

Ιὴ {Πς “ Αροβῖ, Οοηκετυϊοηπ " (Υἱὶ. 46) πε 
τελ " “ ])ειηο συ νγᾶ8 δρροϊηϊζοα δέββορ οὗ 



ν. 8.} 

Πα τῆλ Βαῖῃ τῆς ΚΕΥ͂ οὗ [αν ά, δε 
τῃλῖ ορεηείῃ, ἀπά πὸ τῇδ βῃυτίείῃ ; 
ΔΠα 5δυζκίεῖῃ, δῃηά πὸ πβδῃ ορεπείῆ :; 

8 1 ἵηονν Τὴγ ψνογκβ: δεδο]ά, 1 

ῬὨΙΔάοΙρἢΐ4 ΌΥ͂ τὴς "--- οὐ 11655 {πὸ Αροϑίϊς 
ΤοδΒη, }Ο 15 τεξεγστεά ἴο 715ῖ Ὀεΐοσε 858 μανίης 
ἀρροϊηϊοά ἴῃς Ὀίϑμορ οὗ Ερἢαϑιδ; 566 οἡ ςἢ. 
Ἰ. τ. ΤὨ15 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴ[Π6 Ὠ επιείσιιι5 πιθη- 
Ὀοηρά ἰπ 1 Ϊομη 12. 

89 δαῖ ἐδ ἴχαθ, 89 πδὲ ἰβ 8Ο1γ,] 8566 
νυ. ἢ, ὙὝδεδε ἅγὸ {{|6ὲ5 ψῖςἢ, τη {86 Γ 
δὐϑοϊυΐε 5εΏ56, θεϊοηρ ἴο ΟΟα ΟΠΊΥ, 566 (ἢ. ἷν. 
8 ; Υἱ το; [οἢη ΧΥΙ!. 3,11;--οῇ ἦν εῖγ Οοά, οὗ 
γΟῪ Οοὐα" ἴῃ ἴδε Νίσεης τεεα, Ὅλα δη- 
{86515, ἀΔεςογάϊηρς ἴο ἴδε νν 6] -κηοννη ἀἰδιϊηςστοη 
δεΐννεεη ἀληθινός Ἠετὸ (ἃ νοτὰ ΒΊΟΝ 15 ἔουπὰ 
ἴῃ ἴπ6 Νὸνν Τοβίαμηθηϊ ἴθ [ΚῸ ΧΥἱ, 11; ἴῃ 
ι Ἴ Β658. ἐ, ο; ἴδε {Ππ|65 ἴὴ [86 Ερ 5116 ἴο ἴῃ 6 
Ηδεῦτγενβ; δηὰ {νοπίγεῖδγος ἘΠλ65 ἴῃ 81, 
]οΠπ᾿5 ντιηρϑ, οὗ νος ἐεπ σᾶ565 οσσυγ ἰπ 
119 ΒοΟΟΚ), δηὰ ἀληθῆς (ποῖ ἔοιηαὰ ἰη ἴδε 
ΛΡΟΟΔΙΎΡΞ6),--ἰβ ηοξ Ὀδῖννθθῃ {πμ6 ἐγ ([}ὁΒη 
'ϊ.. 31) δηά ἴῃς γαΐμε (ΤΊ 1. 2), Ὀυϊ θεΐνοεη 
(δὲ εχξ (]ΟΒη 1. 9) δὰ ἴῃς ὑπρεγζεὶ (566 
οὗ τοσ. 14). Ηδποδ ἢο οοπίγαϑί 15 ἰπίοπαάθα 
μόοσὸ δεῖνος “ (τυ ἢ " δηὰ “ []ϑοῃοοά,᾽ 245 ἴῇ 
γε. 9. 
ΤΠῈ [{|6 “ δον" 15 ΕἸ ΡΠ ΔΈ ΓΔΙΠΥ φβοσ θεά 

ἴο ΟἸγῖϑδὲ ἴῃ οβη νὶἱ. ὅ9 (δοσοσάϊηρ ἴο ἴδε 
ἴσας τοδάϊηνρ, “16 ΗΟΙΥ Οηο οὗ Οοα"), δπά 
Πηάς [15 εἐχρίδηδίίοη ἰὴ [οῇπ χ. 326.Ὺ.ι: ΤῈΘ 
ξυπάαπγεηϊδὶ ἰάεΔ οὗἉ ἅγιος--- ἃ ννοτὰ οὗ ΓΑΤεϑὶ 
υ86 ἴῃ Αἴίς Οτοοκ "-- ἰ5 “ βοραγδίίοη," “ σοῆ- 
βεσγδίίοη δηὰ ἀδνοΐΐοη ἴο ἴῃς δεγνίος οὗ 
Ποῖ." ὙΠι5 ἴῃε [ἐν γογα “ ῥοΐν," ἴοτ 
Οοά 15 “ δον" ([,μεν. χίχ. 2. ἩΗξδηςς {δ 
“Τρ αχίοι᾽ οὗ ςἢ. ἵν. 8. Εοτ ἴδε ψοσὰ ὅσιος, 
νι ς ἢ 4150 ἀδηοίο5 “' δοίν,᾽᾽ 566 οὐ ςἢ. χυ. 4:--- 
εξ Ττεης , ὅ;5. 97 1ῥὲ Ν. Τ΄, Ρ. 313. 

δὲ ἐδαὲ δα δ ἐδὲ ἐξ ο7 δαυΐ4,) ὌΒαε “ εν" 
15 [6 συτῖθοὶ οὗ δυϊμουιν,--τθδα οὐ (ἢ. 1. 18. 
ΕἸ γιϑῖ 5 δι [ΒΟΥ Υ 18 Ἔχογοιβοα οὐοῦ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ Οοά---ἰο ορεη 115 ἀοοῦβ δηὰ ἰηνϊῖα 1] 
ἴο οηῖογ---8 δοίης Βυργοπιε 1ἃ,οτὰ, δηὰά μεὶγ οὗ 
πὸ ἴτοηο οὗ ΠὨ ανίὰ :---866 ςἢ. Υ. 5; ΧΧΙ;, 16, 
απ ςἢ 1ὺκε 1. 32. ΟΥ Ηἰ5 οὐ τὶρμῖ (ἢς 
Ι,οτὰ “δα! [ἢ18 ΚΟΥ; ὙΠΟ νν48 ΟΠῚΥ εη- 
τυκίοα ἴο, ΟΥ̓ “ἰαἰά ὠροη {δὲ «Φοωάεγ᾽" οὗ 
ἘΠ Κῖτα (2 Κίηρϑβ χυῇ], 18), ἴη {παξ ραββϑᾶρε οὗ 
154 1Δ} (χχὶϊ. 20--2) ψῃ]οἢ 18. ΡΙΔΙΠΙΥ τεέεστοα 
ἴο Βετο. ΕἸΙαΚιπὶ μὰ ὕδοη 1πϑίδι θὰ ἃ5 
οἴοννασὰ οἵ ἴῃ6 Κιπρ᾿β πουβοῃοϊὰ: δηὰ “2δὲ 
ἐεγ" δα ὕδεπ σοπηπ 6 ἴο Πιὲπι 85 ἴΠ6 
5 υτωδοὶ οὗ 5 οϊςε. ὍὌῆς ἰδιογῖςδὶ Ὀθδγίηρ' 
οὗ 1.195 τείδγθηςθ 2115 ἱπῖο {πῸὸ δαςκρτουπά. 
ΤΠο νοταβ ἀγὸ σβόβεη δεοδυβε ΠΟΥ ἀοβοσῦα, 
ἰῃ ἴοτὴθ ὙΏΙΟΒ ἴῃς ῬΓΟΡ ΚΕΤ' μδὰ πιδάς 
ἐΔταᾶτ, ἴμδὲ ἀβροοῖ οὗ ἴδε δρῃοβέ βονα- 
τεϊξτῖῦ ΠΟ νγ88 πονν τηοϑὲ ηδοάδοὰ (ςξ 
ΡΙυταρῦε, Ρ. 177). αν 15 οὐὸσ [6 ἴγρὲ 

ἈΕΝΕΤΙΙΑΤΙΟΝ. 1Π|]. 

μανε δεῖ Ὀείοτε τῃδ6 δη ορεπ ἄοογ, 
ἃηὰ πὸ πιᾶῃῇ Ἴδη δὅῆυϊ 1: ἰογτδοι 
μδϑῖ ἃ {{π||6 βιγεηρτῆ, δηὰ ἢδϑὲ Κερῖ ΠΥ 
ννογά, δηὰ μαϑὶ ποῖ ἀδηϊθὰ ΠΥ ΠδηΊα. 

οὗ 186 βυρτγεῖὴθ συϊοῦ οὐ τς ΤἈΘΟΟΓΔΟΥ -- 
]6σ. χχχ 9; ΕἼεκ. χχχίν 232; ΧΧΧΥΪ.. 24; 
Ἦοϑ. 111. ς. Το “ῥοιμε 9.6 Ἰαυυἱά " 15, ἴῃ 
ἴῃς ΩἹὰ Τοβῖ., [με τγρίςδὶ ἀθβιρηδίίοη οὗ ἴῃ6 
“Κιηράοηι 9 αυϊά " (5. οΧχΙί!. ς ; [58]. υἹ}. 
2); δηὰ ἴδε ἴσιο Κίηράοπῃ οὗ αν 15 τῆς 
Κιηγάοπι οἵ [6808 ΕΟ γιϑι---ἰῆε ΟΒυγοῦ οὗ 
Οοά οὗ νος ἴῃς Τοτὰ Ηἰπιβοῖῦ ἢδ5 “26ὲε 
Ζεγ.,, δηὰ τς ρονεῦ οὗ δάπγιτιηρ {πεσγεῖο 
(Μεαῖξ. χνὶ. το; ΧΧνΙ, 18). 

δὲ ἐδαΐ οῤεοηείδ,}1ὺ ὙΠοΓΟ 15 τόσο ἴδῃ οη6 
Ἔχρ δηδίίοῃ, ποῖ δ᾽ τοῖο Σ βδι ϑέδοϊουυ, Βογὸ: 
ΒΌΟἢ 845 ἃ τοΐογοηςς ἴο (ἢ. 1. 18 ;--ΟΥ ἴο ἴπ6 
ΡονΟΥ οὗ ορεηϊηρ ουἵ ἴδ6 56η56 οὗ δοσιρίυσε, 
ςἢ. νι ο; νυϊκὸ ΧΙ, 52: ΧΧΙΥ. 32 ;---ΟΥ, ὨΘΑΓΪΥ 
ἴο ἴΠ6 βαπὶς οπἴροϊ, [δῖ οὗ [Ισϑοπδιβ (ἰν. 20, 2) 
ὑῆΟ ΔΡΡΙΙ68 {Πε586 ψοσάβ ἴο [86 ορεηϊηρ οὗ 
16 δεφὶὰ Βοοκ, ςἶ. ν. 4, 5. 

αηά πὸ »παπ ΒᾺ811] βΒῃαΐῖ, από ἐμπδῖ “διμίεῤ, 
απά πο »πᾶπ οβεποίό ;) (8εε τυ. 1..). “Ἡς διᾶ5 
Ποῖ 50 σοϊηπλοα (Π6 ΚΟΥΒ.. .. ἴο ΔΩΥ Οἵ ΕΓ 
ον. δῖ τδαῖ Ης 511 τεϊαϊηβ {πῸὸ6ὶ δίρμοβί 
δΔατηϊηἰΞξιγδύοη οὗ ἴμοπὶ ἴῃ Η 5 οὐνῃ πδηάϑ." 
ὙτεηςΟΝ, ΡὈ. 173. 
ΤΠ αἴἰγιυΐοβ ψ ο ἴῃς Τιοτὰ ΘῈ 45- 

οτῖδος ἴο Ηἰπιβοὶ ἢ ἀῦὸ ποῖ ἴδκεη 830 ἔ}}Ὑ ἔγο τ 
οἷ. 1. 85 ἰῇ {π6 ςα586 οὗ ἴῃς οἴμεσ δά ἀγθβϑδϑβ. 
Ιη οἢ. ἱ. 13, 14) Ηξ ἄρρεϑδῖβ 85 ἴς. ΗΟἿΚΥ Ομ, 
διι 15 ποῖ 80 παιηδὰ -:---ἰὴ οἷ. 1. 18, Ηε Πο]ά 8 
{Ππ6 ὁ εγ.," Ὀὰχῖ ποῖ 1ὴ ἴδε βδᾶπλθ 86ῆ56 8ἃ8 ἴῃ 
1015 γεσβο. Ηρηρβί., Βουγενοσ, [Δ [κ68 ([ΠὨ6 βθῆϑε 
ἴο Ὀ6 [86 5ᾶης: “ΤῸ ννῆοπιβοουοῦ δ Ὄρθῇϑ 
αν (6 ΚΟΥ οὗ Τ᾿ ανὶά, ἔογ πὶ Ης βδιυῖ8 
ἀφαῖι δηὰ Ηε]}. 

8. 1 ἔποιυ ἐδγ «υογ ἢ ἘΠΊΒΕΣ Ρυὶ 840590- 
Ἰυΐϊεῖγ, σοηνουγίηρ σοτηξοσί, ἀπά «υεῥομὲ τεῖοτ- 
ὁῆςς ἴο ἴπ6 ννογάβ ψ  ὶοἢ ἕο ον, “ὍθοδΌδΒο 
τἴδοῦ 885: ἄς. ;--οΟΥ, 85 Βεηρεῖ, Ἂς ΥΝ εἴς, 
Ἑνναὶὰ, ὀχρίαίη, «ὐἱδὸ τὰδξ τεΐθγσεηςθ, δηὰ 
ἀοβηΐης “ἐῤε «υογὰ:," 186 ἰηϊεγνεηϊηρ οἰδιιϑ8 
δοίης ραγεηςῃεῖῖς, Υ1Ζ,-- τῷ Κποῖν ΓΕῪ ΨΟΥΚΒ; 
«6 ν δαὶ ἐδοι ῥασί," 85 ἴῃ υὐ. 1, 15: οἴ. οἢ, 
1ϊ, 2. 

(δεδοί, 1 ῥαυε «εἰ δεξογε ἐδέε. ἃ ἄοοτ 
οροιπϑᾶ, ψΕΐοὰ πὸ δὴ οδὲ Β801),} (1 ἐ., 
1μ8γ9 βίνϑη, Οἵ. δέδωκα. 866 τυ. })). 
Α τιεῖδρθοῦ οἴδφη υϑεὰ ὈΥ 851. Ραυϊ,---Αςἴβ 

χῖν. 27:1 ΟὐΥ. χυΐ. ο; 2 Οου. ἰϊ. 12 ; (Οἱ. ἵν. 3. 
Ομϑῖ, Βο “ δαὶδ δὲ ἀξγ ὁ. ϑαυίϊά," Μὰ5 
οροποὰ {86 ἀοοῦ ἔογ ἴτε Οεη 65 οὐὨ ΡΆ]]- 
δΔαοΙρηία; δηὰ, ἴῃ σεπεγαὶ, ον ἴῃς πιϊββϑίοηβ οὗ 
τὴς Οδυτγςοῇ, ---866 νεσ, 9; οἔ. Μαεαῖς χὶ. 12; 
(οἵ. 1. 132. ϑοπῖα ἴδκε ἴπ6 ψογὰβ ἴο τη 
ἐρηΐζζδηςς ἱπίο ἴΠ6 ἸΟΥ͂ οὗ 1[1Υ 1,οτὰ," Μεαῖϊ. 
Χχνυ, 21; 2 Ρεῖ, 1 τα; οἴδβοτβ, “ηἴο [86 δἰά- 
ἀδθη πιοδηΐηρ οὗ ϑουρίυγε;" ἄς. 
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9 Βεμβοϊά, 1 νν}}} πβᾶκε τῆεηπὶ οὗ τῆς 

δγπᾶρορυς οὗ ϑαδίδη, ψβίςοῇ τ τπεγ 
Αγ - [εννϑ, ἀπά ὅγε ποῖ, δυξ ἀο ἸΪε; 
ὈεμΠο]ά, 1 ψν}}} ππακε τπεπὶ ἴο σοπιε 
πὰ ννουβῃὶρ Ὀαεΐογα τὴν ἔξεῖ, δηὰ ἴο 
Κηονν ἴηδῖ 1 Βᾶνε ἰονεά τῃεε. 

ΕΡταγὰ Ἴοπηθοῖὶβ “ δεῤοί 4" ετε, νὰ 
“ δεῤοίά " ΜΆΓΟΝ ΟσσυΓ5 ἐφυΐοό ἴῃ γε . 9 ----(1) 
16 δ]οσϑης Ὡς ἢ ἴῃς 1 οτὰ δα. σίυοη; (2) 
1πΠ6 ορροβίοη ψῃιοῦ Ης σίυε ; (3) ἴδε 
νἹοΙΟΥ νος Ηδ «υδ} γίνε. 

Οη {δε τεἀιηάδηξ ῥσχοποιη ἤετε, τεαυεηΐῖ 
ἴῃ Γοϊαῖῖνθ βδθηΐθηςοβ, οΐ ςοἢ. νἱ!. 2, 9; ΧΧ, 8: 
500 ΔΊΏΘΓ, ὃ 22, 4) 4. 

πδι ἡδομ ῥα] Οὐ, Ῥϑοδᾶῦβθ. ΕἸΠΟΙ 
41 ἄποαυ ἐδγ «υογᾷε.... ἐδαὲ ἐῤοι ρας," 49.) 
85 ἰῃ ΨΟΙ. 1; ΟΓ--- που [Π6 ρΑγοπ ἢ 6515--- 
δινίηρ [6 τεάβοη οὗ ἴδε ῥγίνι!θρα υδῖ σἰδίθα, 

α΄ ἐεἶΐ Ῥοχθγ,) ὍὙδὺβ τεηάογοά, [τῇς 
ὙνοΣ 8 Ἔχργο55 ὁπό Οὗ ἐῤγεές βορὰ 402}1{165, ποτα 
βἰαϊοα, ννῆϊο ἢ πᾶσ [Π185 ΟΠυγοῆ. ὙΠ πηᾶ- 
)οτγιτγ, Βονγενϑυ (οπ την (ΒΟ Ἰηἀοἤηϊΐο ἀσί]ς]ο), 
πηἀογοίδηά κου δὲ 11{1{19 ΡΟΎΘΣ, δὰ 
οἵ," ἄς. :-" ΠΟΥ͂ γεγο ῬΟΟΓ ἴῃ ΠυγΌοΓ δηὰ 

1 ΘΔ ἢ σοπιραγεα ἢ ἴμ6 [οννπ.᾿ 

διὰ ἀϊὰδί ΚΘΘΡ 57 «υογά,] 866 Οἡ ΥΟΓ. 3. 

διὰ ἀϊάπί ποῖ ἀΘΩΥ͂ »»} παρ} ὍὌΠε 
ἴδηβθ8 ἀοποίθ ἃ ραϑῖ οσσδβδίοῃ ἴῃ ψηϊο ἢ Ρἢ]}- 
Δάεὶρδία μαὰά θθὲπ ἔδιμἢι}: οὐ, “διᾶἃ γοί 
ποῦ ἀϊάεπῖ," ἄζς.,---566 ἀῦονυθδ. 

9. Βεῤοίάί 1 αἷνο οΟΥὮὡ [Ἀ9 “γπαροσις οὗ 
δαίαπ,) “Ὑδε ραγίνε ρσοηϊνὸ (ΝΥ ἰποσῦ, 
ὃ 59,5. 466),---““οοτίδὶηῃ ΒΘΥΒΟῺΒΊ,ΧοΙ οὐΐ 
ΟΥ 19 Βγῃδίοᾷυθ." ΤὍΠα ῥγοόβεηΐ ἴθηϑο “7 
“ἴτ᾽ 18 ἴΆκοῆ ὺᾧρ δεῖονν ἰῇ ἴἢ6 ἔογτηαὶ 
ἔυϊυγο “1 «οὐ ν»ιαζε." Ἰλαδίεγά. τοϊεςῖ5. (6 
56η565 “ιαίαν᾽" (ΛΟ ; “1 χίυφ ἰο ἐδεε" 
(Ηεηρϑὶ). Νοῖ ἔβϑϊϑδε Ὁ γιϑίίδηβ, θυϊ [ὃνν8 
ἅτε τηθδηῖ; [εἰν οὗ ἴπε οἶδββ σγοΐοσγεὰ ἴω ἴῃ 
οἷ. ᾿᾿. 9. 866 [ηἰτοά. ὃ 4, Ὁ. 

Οὗ Γλϑι αυὐδίεῦ “Ὧν ἐῤὲγ αγὸ ὕεαυ:, δπἃ, 
ἘΒΟΥ͂ 819 ποί,] ἴπ δρροϑβι[ίοη ἢ “ ἐθε “γ}π- 
ἄσοσιο 97, ϑαίαη :"---5ὲ6 οἡ (ἢ. 1]. 9. 

ὀμὶ ἀο ἰδ; δεῤοΐμ, 1 «υἱἱ »παῖο ἐῤδορι] ΜΖ. 
“ὁ ἐρεγι αυὐδίορ 547." 

0 ςογ6 απά «νον δὲρ δεζογε ἐδ Κε)] ὍΠΟ 
ἴδη565 ΒΟΓΘ 416 ἴῃ ἴῃς διΐιγο, 5566 τ. “).,-ἃ 
σοηδίσυ ςξοη σδαγδοίογϑες οὗ 51. [οη, “δι 
ΤΆΘΥ͂ 8688}1 Θοτ9 πὰ ΨΟΥΒΕΣΡ;᾽" οἷ Ἑςἢ. ΧΗ. 
12: Ϊοῇῃ χΥϊ. 2: 5665 ΨΥΊΠΟΥ, 5. 258, δηὰ 
1ηϊτοά. ὃ 7, ἰν. (70). ὍΤΒοτγο 15 ἀσεΐσσεηςο ἴο ἴῃς 
ΓΟ] ΒΙπιθηὶ οὗ 1541]. ἰχ. 14 (εἴ. Ζεςϊι. ν}}}. 20--23}}} 
δηὰ ἴο “2ῤεὲ οῤεπεα ἄοον," γυϑσ. 8. ὙΥδὶ ἰξ 
βαϊᾷ ἴῃ 158]. ΧΙ χ. 23, 15 Πόσο διὰ οὔ σοσίδιη οὗ 
τς ἰενν8. [ἢ {815 ὁπ6 ᾿πϑίδπος 13Γ86] ἀρρθδγϑ 
ἴο βυῦπλῖ ἴο ἴπ6 ὥτοββ. (Ποπιπηεηίδίουβ οὗ ἃ 
ἐογίδίη βοῆοοὶ ρίδος (ἢς τοϑιοσδ!οη οὗ (6 
Ἶεννθ ὑπάσσ [ἢ διχίῃ Ψιδὶ, νἤεγε ννὰὲ σηθεῖ 
δρϑίη {Π6 ννᾶσηϊη δ οὗ [18 σπαρῖοσ, νυ, 4,18 ; 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 1Π|. [ν. 9--τα 

ΙΟ Βεοδυβδε του Βαϑῖ Κερὲ τῆε 
ννογά οὗ τῦν ραίίεηςε, 1 αἰϑο νν}}} Κδερ 
{πες ἔτοῃ ἴῃς Βοὺυγ οὗ τεπιρίδιοη, 
ὙΠ ἢ 584]] σοπλε ὕροη 4}} τῆς νυου]ά, 
ἴο ΕΥ τῆι τπαῖ ἀννεὶ] ὑροῃ τὰε 
ελτῖῃ. 

866 (ἢ. χνὶ. 15. Ατομθῖδῆορ Τ τεηςἢ (Ρ. 177) 
τεΐευϑ ἴο 81. [χηδίϊυ5 (αἡ βῥιαάείρδ., 6), νεοϑ 
ὙνΟΓα5 ἱΠΊΡῚΥ ἴΠ6 δεῖ] ργέβθηςθ ἰῃ [88 ΟΒυγοῦ 
οἵ ἴον δα σοηγεσγίβ, ννῇο ὑσεδοποα ἴδε δ 
ψ Ὡς οηςς [ΠΟΥ Ῥοσβεςσυῖςεά, 

απά 109 ἔποευ ἐῥαὶ 1 ῥᾳαυε ἰουεά ἱδει) 
ΤΠ 1 15 εἰηρμαῖῖς. Νοῖθ πόσὲ ἴδε ίοιτῃ 
ἠγάπησα, ἈΠὰ 506 ΟΠ ΕΓ. 19 ὝΒΕΓΕ ἃ ἀϊβογοηῖ 
νΟΓΌ ΟσουΓβ Ἔχργεϑϑίηρ στθδῖεσ [Θ Ἔγηε55 δηά 
ῬΟΓΞΟΊΔὶ δβδοΐϊοη ; οἷ. ἰοδη χχὶ. τό, 17; διὰ 
Ττοηςἢ, ὅγπ. Γ᾽ Ν. Τ., Ῥ. 38. Πὴ) υβῖεγά. 1105 
[Γἴῖε8 ἴΠ6 5: ΓΙΟΌΥ σογί στε 56η56 (“188 1 
Ἰονθὰ ἐ8660᾽}) ὉγΥ 1 [οἢη ἶν. 1ο, 11. 

10. ἀἰᾶπε ΚΘΟΡ 1ῤὲ «υογά 977 »17 βαϊίοπει,] 
Το “»»} «αυογά " (νογ. 8) 15 δα ἀθὰ “οἵ πῦ 
ραϊλίοποε "ἢ; “τὰς ψμοὶς Οοβρεὶ, ἰεδομίπρ 85 
1 ἄοεβ (πὸ ποεὰ οὗ 4 ραζίοεηϊ νναπίηρ 
ἴοσ Ομ σγίϑβι " (ΤτεηςἘ) ;-τοσ υμμάογοϊδηα “ἐκ 
«υογά " φηϊοϊηπρ (Πα ραϊΐσηος ψΒοἢ θ6- 
Ιοηρϑ ἴο πιὸ δηά πλϊηθ, (ἢ. 1]. 9 (12. Ν᾿ εἴἴε); 25 
Μτ. Οσϑθη τγδηϑἰδῖοϑ, “" ΜΥ͂ ραϊϊδιςθ- 6π]οἷπ- 
ἱπρ' ννογὰ "τοῦ, ἴῃς δρεςΐδὶ βαγίηρς οἵὗἨ Ὁ γδὶ 
Θη)οϊηΐηρ Ραϊίθηςε, Μαῖΐ. χ. 22 ἢ 1Κὸ νἹ]}}. 15. 

,ορι ἐῥὲ βοῖγ οὗὁὨ 1118], ἐπδί ὑκτς 
ΜΈΪΟΘΙΝ ἰδ ο 0119 ΟἹ ἐδ Ὅ8019 ὙΟΣ]ὰ, 
ΟτΥ, ἐῤεὲ ῥομγ οΥ Ἱεριῤίαίίοπ Ἢ ΙΟΘᾺ ἰδ δϑουῦΐ 
ο 018. ΕῸΣ [δε ἰδηριιάρο δηαὰ πηθδηϊδρ 
Πογε, οἴ. [οδη ΧΥΪ]. 15 : 566 δ'50 Ἵἢ. ΥἹ]. 3, 14 
ΤἼΕ τείΐδγεπες ἰ5 ἴο {πε ργεάϊςῖοἀ {πα], Μαίί. 
ΧχΙνγ. 21, ἄζςς.; δηά 950 1ἴ 15 βαϊά, νοσ. 11, “1 
εορῖθ φιδεξ." ῬἈΠΔάοΙΡΗΐα, ποῖος Εὐγαγά 
Οἡ (ἢ, ΧΥΪ. 15, 5 ἰο οΟχίϑδὲ ἀπάοσ ἴπὸ βἰχίδ 
Ττγυμροῖ; Ὀυΐ 5}}4}} Ὀ6 Ργοϑοσνοά ποπὶ ἴδε 
ΒΟ ΟΥ̓ [Π14] νυ ἢ 15 ἴο σοπιε “ὁπ δε φυδοὶσ 
«υογ 4" (ςἢ. χνὶ. 14):-ξ15 “γα δ ΟΥ̓ “Ἰοπβὲ 
ἐαείονι" 5 ἴο θὲ [Βαϊ οὗ [πε 5ἰχίῃ! Τ τιπιρεῖ δηά 
βἰχῖῃ ΜΊΑ] :-τ-δθα οἡ στοῦ. 31. (ον 4, οὐ ἴῃ- 
Βδθὶξθὰ θΔΥ:,---οἰκουμένη). 

ἰο ἐγ ἐδεηη) ΟΥ ἴο οι ρ᾽ ΒΘ... 

ἐραὶ ἀ«υεἰ! οὰ δὲ εαγί. Μοδηϊπρ, 80» 
οογάϊηρ ἴο ([ῃ6 ἀϑᾶζε οὗ ἴπ6ὸ Αροςαδΐγρϑε ((ἢ. 
Υ]. 1Ο; ΥἹἹ. 11; ΧΙ. 10; ΧΙ. 8, 14), [86 Πι455 
οἵ τπηδηκιηάὰ 458 Ἴοηίγαβίοα νυν Ὀ6] ΘΟ γα τὲς 
ἀςοπιοὰ ἔΤΌτὴ “ες 7 εορῖε ἀπά ἐοησιις," (ἢ. ν.9 
(Ὠβιογα.); [Ὡς γράθομοὰ ὑεῖς “ σοῃίεέπιν 
Ρἰαῖοα 85 αἰγοδάν βοαϊδα 'π Ποδυθη] ΡἰΔ068 
ΜᾺ ΟΕ τίϑι " (ΤὙοποι). ὙΒΕΥ “τῤα! ἀευεὶ! 
οπ ἐῤε εαγί δ᾽ ἅτε ορροβεά ἴο ἴδοϑβε “τὐδέ 
ἑαδεγπαςίε" ἴῃ Ὠξάνεη,---οῖ, οἷ. ΧΙ, 12; ΣΙΝ, 
6. Ζυ Πρ 5665 ἴῃς εὐ] Βἰσηθης οὗ (}}15 ῬγΟΠΊϑΕ 
1πη οἢ. νἱ}. 1, ἄς. 
Ηρα ΟΠ, ἴῃ ἴδε δενθη Ἐρίϑι!εβ, 15 ἴβετε 

ΒΟΠῚ6 ἄσρτος οὗ ᾿ςοηβοηΐ δπιοηρ ΟΟπιπιεπῖῶ- 



ἡ. 11- 12. 

11 Βεμοῖϊά, 1 σους 4υϊς κ]γ : πο] ά 
τῆδλιῖ ἴαϑδεὲ νυ πο τοι ιαϑῖ, τπδῖ πὸ 
πιδη ἴδκε ΤΏ ογόψῃ, 

12 Ηἰἴπι τπαῖ ονετοοπιεῖῃ Ψ11 
πιᾶκα ἃ ΡἾΠΠΔΓ ἴπ ἴῃ6 τεπιρὶς οὗὨ ΓᾺΥ͂ 
Οοά, Δπ4 Πα 5114}} ρὸ πὸ πίοῖξ ουζ: 

ἔργ [πα ΑΠΕς γσὶ 15 βροΐθη οὔ:---ϑες “1 
τοῖς φιμεξίν," τοῦ. τὐῖ δηὰ οἱ Απάγοδϑ ἐπ 
ί. ϊβοτοηΐῖ νυυτιϊοῦβ ἀἰβοουεσ ἤθσγα γεΐεσ- 
οης68 ἴο {86 ρεσβοσυοηβ πηάοτ ΝΟΤΟ, ΟΥ̓ 
Ποτδη, οὐ Ττα)αη (Πυ5ἴετά. ἐπ ἠος.). 
Εὐγαγὰ υπάογοίδηβ ἴῃ6 τἰπὶὸ οὗ ἴῃς 5ἰχῖῃ 
Ττυμπρεῖ δπὰ Ν ΙΔ] : 566 ἀῦονθ. 

11. 1 εογιε φωξεξίν ] (Οπξ “ Βεροίά,"---8εὲ 
υυσ. (1). ΤῊ 5 Κεγ-ποίε οἵ ἴπ6 Αρος.--αἴ {ἰπ|ὲ5 
(ἐἃ. ἰϊ. 16) 4 νψοτγὰ οὗ ἔδαι---ἰβ μεσ ἃ νόογὰ 
οἔὗ οσοπιίξοτῖ ; ςἕ, οἢ. χχίϊ. 7, 12, 2.0 (Τ ΤΕ Οἢ, 
Ῥ. 179):--ὴἰῖ 195. 4η οχβοσγίδίίοῃ, ἴοο, ἴῃς ΟἹΪΥ͂ 
οὔς {παῖ ΡΒ Δ οΙΡΗΐα πεοάθα, ὍΤῆδ οχργοϑ- 
80 459 αἶϑο σγεΐίόσγσεηςε ἴο “ ἐδε βογ᾽" τι σευ. 
ἴῖο. Α5 ἴο ἴδε ἀϊπιίποῖϊοη δεϊνψοθη αδιοΐωΐε 
δηὰ γεΐαίυε ἀυγαϊίοη, 566 οη (ἢ. 1.1; ΥἹἱ]. τ. 

ῥοίά δεῖ τπδὶ «υὐδίερ ἔδοι δας.) ΝΜΊΖ. 
(δλὶ οἰσοηρίῃ δηὰ δι ]1πε55 ἀθβοσιθεὰ ἴῃ 
τυ. 8-10 :-- ΕρΠοσυ5, ἴοο, “ δαάὔ ἃ μαϊγεά οὗ 
[86 ποτῖς οὔ τη6 ΝΙςο αι ἴδηβ, ςἢ. 11. 6. Τ 5 
ῬΟϑβ8655101:) δδσ ἢ οὔθ τῇυϑὲ “ δοί 3:1) ἴη 
ΟΥΟΓ ἴο τοῖδαίῃ ἴῃ “ ἐγοαυπ:" οἢ. ἵν 25; 
Μαῖϊ. χχῖν. 1.3. 
δαὶ πο »ιᾶγε ἑαζε ἐδ ἐγοαυπ] 866 οἡ (ἢ. ἰΪ. 

το. Ὠς ΜΝνεῖῖο, ἔοϊοννεὰ ὉΥῪ Ατὐο θῖθποΡ 
Ττεποῖ δηὰ οἴδοῦβ, ἐχρίδιηϑ, “29 ἑαξε χαυαγ," 
Ξ ῥγπθη," “ αμγεγγε," ἃ5 ἴῃ εἢ. νἱ. 4. 
Ατοβθϊϑηορ Ὑτεηςοῖ τεραγὰβ [86 ψογὰβ 45 
ΕΧΔΟΙΥ δηυϊναϊοθης ἴο (]. 11. 18. ΟἸΒΟΙΒ, 
σὰ τὴ6 Νυϊραῖο, “ σεείρίαι!," “ τεοείυε " (ςῖ. 
Μαῖϊ. νἱῖ. 8: [Κα χὶ. το; Ιομη χυΐ. 24), 
ἡ δὴ ἰὴ ΤΩΥ 5ϊἰεδά, ἴῃ6 τίδος οὗὨἨ φ]ουῦ ἀδ- 
βἰσηοὰ ἴον ἴῆεο :" 48 Πανὶ ἃ ϑυςοοοάεοα 84] 
(1 δλπι. χνΐ. 1),--οὗὐ Μδίῃϊδ8 [4459 (Αςῖϑ8 
᾿. 20, 25), -τοῦ ἴ86 ΟεηΌ 65 {δε εν 8 (Ἀ ὁπ. 
χί, 11): οἷ, γεΓ. 5. Ου ἴδε νοσγὰ “ ἐγοαυη 
866 ηοῖς 1). οἡ (ἢ. 1]. 10. 

15. Ἧο τπαὶ ουεγοομείδ, ἷὰ ψἰ1ϊ} ὦ 
ἴΔ8Κ0}] ΕῸτ [ἴῃς οοῃϑίγ. οἷ. οη οἢ. 11. 26. 

α Ριϊ]αγ}] Α ὑτοπιῖβε οὗ ρεγηιαπέπος ἰ5 ζοῇ- 
γεν ὈΥ̓͂ {πΠ|5 Ἔἀχργεβϑίοῃ, ποῖ ἃ {Π]6 οὗ ἀῤψπίςγ 
ἃ5 'ὴ 68]. ἰϊ. ο (Ττεπςῆ). ὙΠα “ Οαπάϊεε εξ" 
(ςδ. 1]. 5) τηδὺ Ὀδ τεπιονϑὰ ; {πε 2έμ)αν τοτηδὶῃ5 
ἢχεά, Ὠθοῖοτά. (πὶ Βοηρεῖ, Επνα]ὰ, Ηεηρϑῖ., 
Ἐθγαγὰ) ἴδκοϑ (με νγογαὰϑ 85 τεξοστίης ἴο διΐυσα 
Ζἰογγ,---ἰῇς σοπιταυ 7 οὗ δε] ενεῦβ ἔοστηϊης 
ἴῃε Τοριρίε οἵ Οοά (5εε «ἢ. ΧΙ! 6; τ Ρεῖ. ἰϊ. 5), 
δηά [Β6 πάνυ] σαϊηΐϊϑ ἀρρθαγηρ 845 φέδαγε 
{πὶ ἰϊ, 9),- 8η σχρδηδίοη ποῖ υεῖῪ ἀἰβετεηῖ 

τῇ ἴῃς Ρῥγεσθάϊηρ. δ αγίουβ οἵ εῦ γε ίογεη ο8 
ἅγῸ ξίνθη: ΕἸΠΏΒΟΓΏ ΓΟΙοσϑ ἴο [54]. ΧΧΙΪ. 21 ---- 
δίετῃ ἴο Τ7εσ, ἱ. 18 - ήΠηρα, ΖΕ], ἄτα. 
ἴο 1 ΚΙηρβ υἱῖ. 15, 21: [εγ. 11. 2ο; δηά 
ΠΟΥ σοπιρατε ἴῃς ἴνχο ρεαγε ς4116ἀ ““ [- 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, 11]. 

ΔΠ4 1 νν}}} νυγῖῖα ὕροη δίπὶ ἴΠ6 ΠΑΠΊ6 
οὗ πὰ (ὐοά, «ἀπά τὴῆ6 πᾶπὶς οἵ τῆς 
εἰςγ οὗ τὰν Οοά, τυλιεᾷ 1’ πεὺνν [ετι- 
84]6 πὶ. ψψὨϊςἢ Τσοιπεῖῃ ἄοννῃ οὐϊ οὗ 
μεάνεη ἔτοηι τῇ (ὐοά : «πὰ 7 τυ 
τυγῖΐδ μῥορ ἤϊπι ΤᾺΥ ΠΕῪν ΠΔΙη6. 

οδη ἢ δηὰ “ ΒοδΖ," πᾶπιεβ νης ἢ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
δἰ ὁ Οοα Ψ|Π εϑ(Δ Ὁ} 15} ἴῃ βίγεηρίῃ, ὧτγ 
ἤγτηϊν, ἴῃ Τειρὶς δηὰ {Π6 στε] ρίοη σοηηοςοϊος 
ΜΙ ττ᾽ (566 [π6 ηοίε ΟἹ Κίηρβ Υ. 21). Βοῖῃ 
ἴῃς ΠΑΠῚ68 5:0 ΠΠγ ῥεπαπμόπος, ἢοῖο8 ν οσάϑβ.. 
ψγ00 δά 9, [μδῖ ἴη πε δηςίθηΐ ἰετρ]ο5 οὗ Αϑία 
ἴο Ὡς 81, Ϊοἢπ ντοῖς, δηὰ οὗ Οσεεςο, έλαγε 
οὗ (ετρ]65 ψεγὸ οἴδῃ βεοιρίυγοά ἴπ δωριαπ 
“ῥαῤε, ϑυςἢ 45 ἴπε (αγγαίἀθβ δὲ Αἴδεηβ, απὰ 
ἴῃς Αἰἰδηῖοδ8 511}} ν!51:0]6 δ Ῥοσῃρεὶ!. 

ΤἼῖ5 ἤρυτε οὗ δεγριαηόπες ΤΩΔΥ 6 864 ἰπ 
οοηΐχασί ἴο 86 δαγῃηυαῖος ἔγεφιοηϊ αἵ ΡῺἢ}]- 
δά εΙΡἢΪ8, 866 οἡ νϑῦ. 7. Οοιήρασε ἴΠ6 γοπλαγκ- 
Δ0]ε ττογά8 οὗ Οἰδδοη, φυοϊεα οἡ γοσ. 11. 

ἐπ ἐδὲ ἱοριρίς ΟἹ »ι7 Οοά  ῬτΤΟΡΕΤῚΥ “δΒαπο- 
ἔπ, Ναο;; ἴδε “ ΤΕΠΊρΙ 6, ἴῃ 118 ποτα 
Ἰιπει το δηὰ τόσο δυξυξῖ 56η56, 45 [6 " Παδ8- 
Ποη᾽ (ναίω, δαῤ[!ο) οὗ Οοά ; ἱπῖο ΨἘΙΟὮ Ζαςδα- 
ΤίΔ8 εηϊεγοὰ ἴο Ὀυγη ἱποεηθε (1μὰΚε 1. 9), δυῖ 
ἱπηῖο Ὡς ἢ [Π6 1οτάὰ, ποῖ δεϊηρ οὗ ἴῃς 1, ονὶ- 
ἘςΔ] Ῥγιοδιπῃοοά, πονοσ δηϊογοαὰ ἀυτηρ ΗΕ ἰ8 
ΤΑΙ ΠἰΞΊΓΥ οὐ δεαττῃ (Ὑ τεηςῖι, ὅγποη., Ὁ. 11):- 
8566 Οὐ ςἢ. ΧΙΟΙ, 2: δηὰ ςξ, οἷ. νἱῖ. 1ς: Χχί, 22 ; 
Τοδη 1ἴ. 19-21. Νοῖς,- -Τῆς ννοτὰ Ηΐεγοη 
(ἱερόν, {απ ΤΥ ΠΙΟΝ 5 5 η1ῆε8 (ἢς ΜΠοΪς 
οομραβϑ οἵ ἴη6 βδοσγοὰ Ἂποίοσυγε, πὰ ΜΈ ]Ο} 
8 ΓΕαΌΘΠΓΥ ἴουπάὰ ἱπ [με Βουτίβ Οοβρεϊ, 
ἄἀοοβ ποῖ οςςισ ἴῃ ἴε Αροσδῖγρβο. δ ἤδη 
{6 ΑΡΟΟΔΪΥΡΒῈ ννᾶ8 ντι θη, ἴῃς “ὙΕἪπιρ]ο᾿ 
δά Ὀδεδη ἀοβιγογθα ἴοσ τῆοστε [ΠΔῃ ἃ 4υδυίοῦ 
οὗ ἃ οοπίυσγ. ὌΒογε ἰ8 πο Τερὶς ᾿ηἀεοὰ 
ἴῃ [Π6 ραν ΠΥ [Θγιιβδίοση (ς ἢ. χχὶ. 22), διιῖ 
(ἢς ΟΕ 18 4}} Τοπῖρὶθ. ὙΠῸ βαϊπίβ ΔτῸ ἢῸ 
ἸοηρεΣ [πε “2076: ΤΠἹΘΓΕΙΥ͂, ἃ5 ἴῃ ἴῃς ᾿ΠΊΆΡΟΥΥ 
οὗ τα ΟΒυγοῖ Μιπδηΐ (τ Οογ. 1}. τό; Ερῃ. 
ἰϊ. 19-22}, Ὀυῖϊ ἴδε φέλατρ τμοπΊβεῖνα8 ;--- ἢ, 
ΑἸΗ ἐπ ἰοε. 

ΤΗΣ ἱπιᾶρε οὗ ἴμ6 δίέδαγ 15 πονν ἀ5Π|1556 4, 
δηὰ “2δὲ Οομφμεγοῦ ᾿ ΔΙΟΠΘ ΓΟ ΠΊΔ]η8. 

ΤΗε ΜΝ βίοηβ τ Ὡ τὩςἢ [6 ΑΡοσδῖΥρβθ 
αἶοθθβ ἅσε δηϊὶοἰραῖϊοα πετγο,---ἰς ϑρί για 
Τοπιρὶο, τς ΗοΙ͂Υ ΟἸΥ, ἴΠς ᾿πλρτοβ5 οὗ ἴῃς 
Ὠἰνίης ΝΠ :--τϑθὲ οἷ. Χχί, 1ο, 22; ΧΧΙΪ. 4. 

απά δὲ «ῥα κὸ οαὐ ον θπμ 90 0 20190:] 1. ὁ., 
ἔτοπι ἴ86 Βοάνθη Τατρ]6. ΟΣ ἴδε ἰμβουγῆῖ 
οχργοβϑοά ἴῃ [οδη Υἱϊ. 15; χ. 28, 29; Ναί. 
ΧΧΥ. 1Οο. 

απά 1 «υἱ!] «υγίε ἀῤοη ῥδί»] Νοῖ ὑροη ἴῃς 
ΡΙΠὰν (στοῦ, θεὲ νεῖο), θυῖ ρου ἴῃς 
ΠΟΙΩ͂ ΏΘΙΟΥ 588}} θ6 ψυτ θη ἐδγεε ΠΑΓᾺΕΒ8 :-- 

(1) δε πᾶπις Ο7 7 Οοά,}1] Ἰ) υκϊεγά, (αἴτεον 
Ενναϊὰ, ἄχος.) βυιξξοβῖβ ἃ γείθσεηςε ἴο ἴμε Ί κῃ 
Ῥγτίοϑι 5 τοηϊ οὶ (ἔχ. χχυὶ. 36--18},, ]υϑίγαῖ- 
ἵπε [815 ὉΥ ἴδ 9864] οἡ ἴῃε Ὀγονν οὗ {με βϑ ἴδει], 
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12 Ης τῇδε μαῖῃ δὴ δα, ἰεῖ μὶπὶ 

ἤδᾶσγ ννβαῖ τῆς δρίγις δαῖτ ἀπο τ 6 
σδ το ἢ 65. 

14 Απά υπῖο ἴῃς δηρεὶ οἵ ἴδε 

«ἢ. Υἱῖ, 3. [Χ. 41 ΧΙ. α ; ΧΧΙΙ. 4;--{Π|18 αἰ ΡΥ 
Ὀεΐηρ σοπιπιοη ἴο 4]} ννο βδῆδσγε ἰῃ (6 σογαὶ 
ῬΥϊεϑιῃοοά, ςἢ. 1. 6; 

(2) «πά ἐδὲ παριξ ΟἹ 1δὲ εἰΐγ οὗΓἹ μῖν Οοάδ,} 
νιΖ. ““ Τεἐπονδῃ -σπασητηδῖι," “2ῤε 1ογά ᾿ἢ 
(οτος, ΕΖοΚ. χ]ν, 3.5 τις οἷ, ΧΧὶ. 11, 23. 
ἌΝΉδΣ ὁπ δα τς οἰ ΖΟηϑδὶρ οὗ πε βαϊηΐβ 
(ΡΠ. 1]. 20) 15 Ἰαϊοπῖ; πεγεαῖΐεγ, [ἢ υς ϑοαδϊεα, 
1ϊ 8 τῃοὶν σὶρ ς ἴο δηΐοσ ἰῇ Ὁ ἴῃς μαΐοβ ᾿ηἴο 
(Π6 Οἰἵγ, οἰ. χχὶϊ. 14 (ΤΥθηςῇ, Ρ. 183). Ργο- 
ἔεϑδϑοσ Ρ]υπηρῖσε (Ρ. 187) ῥγείεσβ ἴ8 6 πᾶπὶθ 
“ὁ [εῃονδῃ- διά κοηι," “ Τῆς ᾿ογτά οὐῦ ΕἸρηϊ- 
ἐουϑῆ655 " ΜΠΙΟἢ ννὰ5 ἴο δ6 ἴη6 πᾶπὶς οὗ 1ῃ6 
ΟἿ ἱπ 115 φἰοσιποϑα ϑἴδῖς, ἢο 1685 ἴδῃ οὗ 1ῃς 
Αποϊἰπίεὰ Κιης (16γ. χχῆ, 6; χχχῆϊ. 16). 

[89 ΘῈ “εγωραίο,] Οτλδ «υδίο ἐς. Ἰῃ 
οἢ. χχί. 2, το, ἴπ6 {π|6 “' δον" 15 ξίνθη ἴἴ, 45 ἴῃ 
Μαῖϊ. ἵν. 5; χχυὶϊ 53; (εἰ. Νεῖῆ. χὶ. 1: 154]. 
ΧΙν 1, 2); δυς τΠ18 {π|6 (Π6 δαυΠ]Ὺ ΟΥ̓ παά 
[ογίειοα ἔοσ ἐνεσ. [Ι͂ἢ Ὁ δ]. ἵν. 26, νγὰ γϑδὰ οἵ 
“)εγισαίενι αυῤίοῤ ἱς αὖουε;"--ἰὰ ΗδΌ. ΧΙ. 22 
οὗ “266 εἰ 9 δε ἰυΐπο Οοά, ἐρε ῥεαυεηὶν 
.εγμμαέο»᾽" (Ττοηςῖ, Ρ. 184). 

51. Ἰοῃη τ1565, ἴῃ 5 Οὐοβροὶ, οηἱγ {π6 Οστεοκ 
Δηἀ ςοἴν}} ἔοστῃ οὗ (Πε πᾶς [εγυβδίοιη; ἴῃ [Π 6 
ΑΡΟΟΔΪΥΡΘα ἀἰνναγβ ἴῃ6 Ηδεῦτονν δηα τοΓα 
ΒΟΙΥ͂ Δρρεὶ]αϊΐοῃ, 85 νυτης οὗ ἴπ6 Η δάνθη]Υ 
ΟἿ ψ Βῖοὰ ἰ8. ἀσδογ θα ἴῃ οἷ. χχὶ. 2, τος 
ΧΧΙΙ, 5 :--ϑοὲ [ηἰτοά. ὃ 7, ἰν. (4). 

«υδὲερ εογιεί ἀοαυη ομὲ 977 ὀεαυεη 7γονε 1} 
Οοά]}] Τα σοποιίσυςξίοη ἰ5 δὴ ἰπϑίδηςς οὗ 
“ὁ. ἸγγορΊ ΩΣ δρροβιτίοη,"---ΊΠοτ, ὃ ᾿ἰχ. τι. 
Ιῃ ςἶ. χχὶ. 2, ἴπ6 ΟΥ̓ 5 ἴῃ6 δίοσυ οὗ “:ῤὲ 
πεῖυ ἐαγίδ;" δηὰ 118 βριγιῖιδὶ σπαγδοίοσ 15 
Βεγὸ σεργοϑοη(οὰ ὃγ [15 ἀδβοοηάϊηρ ποτ Οοά. 
115 οἰ Ζοηβ ἄγὸ ἴο ὕθαγ 115 πΑπὶῈ ἡ ΏΘη ΠηΔΙΪγΥ 
ἰγδηϑίοστεα ἴο ἢθάύθη. 

Ασοδθϊσῆορ Ὑτγεηοῖ ΠΔΡΡΙΪΘ αυοΐθ5 ΟἹ 
{Πε56 ννογάβ ἴΠ6 ᾿ἴπη65 οὗ Βεγηαγὰ οὗ ΟἸΌΡΩΥ 
ἴῃ ἢἰ5 σι. Ῥαῤγίς πίε :-- 

“Με τεοορῖεϊ δίοῃ 1118, 
ϑίοῃ, ᾿ανια υτγῦϑ ἴγάπα1}1α, 
᾿συ)ὺβ Δεν Αὐςῖογ ]πο]ς, 
Ου]ὺς ροτίας ᾿σπὰπὶ Οταςῖς,᾽ δ. 

(3) δη ἃ πιΐπϑὸ οἴσῃ πεῶὺ πα». Ομ (ἢς 
ὑνογάϑ ἴῃ [18]1ς5, 1 «υἱΪ! «υγὶ!ε μροπ ῥῥρηη. ὙΒ6 
ὈΠΟοΟΙηΠληϊςαῖδα ΝΑπιο, ςἢ. ΧΙΧ. 12 (ςξ ςοἢ. ἡ. 
17), π--ηοῖ 1Παξ ἴῃ ςἢ. ΧΙχΧ. 13, ΟΥ̓ 16 :--- 566 οὔ 
οἰ. νἱ. 3. ὙΠῈ παπιε ᾿Αρνίον, “ ἐδε Ζια»ιδ," 
--ὙΒΙς ἢ 15 δρρ εὰ ἴο (ἢ γίϑε 28 {ἰπ|6ὸ5 ἴῃ πὸ 
Ἐ ενεϊαίίοπ, ἀπά ποῖ οἰϑενεσο,--- "8 ὕδοη 
διρροϑῖθα 45 Ὀοίηρ “ἐδ πεῖν πῶριε᾽") ἤδγο 
(Ξες ΡΙ]υπιρῖγο, Ρ. 188) :---οιξ ἴῸσ [15 δυς- 
ξεβίίοη ἴπογὸ βεοτηβ ἴο ὃ6 πο βιἔ[οϊοηΐ γοδϑοῃ, 

ἴῖη ἴἢεβθο ἴΠΓΘΘ ὩᾶπΊ65, ννὸ 5θοπὶ ἴο ἢδτο 
[86 Ὀαρίϑγηδὶ ἔοστηι]α οὗ Ηεαγοη : [ἢ6 Ναπιο 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΠῚ. ἵν. 13-14. 

σἤυτο ἰοξ τε Τ,δοάϊσοαπβ τνῆϊε ; ΠΟ 
Δᾶς 

ἼὝΠεβα τῆϊηρβ 841 τῆ6 Απιεη, τῆς 
ΓΔ [1] δηά ἔγὰς τγιπεβ8, τἢε δερίη- 
πἰηρ οὗ τῆς ογεδίίοη οὗ (οὰ ; 

οὗ σοὰ τς Βδίδον:--ἴῆο Νδπηο οὗ ἴπο ϑοη; 
--ἰὰᾷς Ναπηθ οὗ [815 Οἰΐγ, οὐ Τ δδογηδοίο, δυ}1 
ἪΡ οὗ ἴῃς τεάἀθεοιηεα 45 “ ᾿ἰνίηξ βίοῃθϑβ," “τε 
Το»: ἷε [ναός 97 δε Ἡοῖν Οδοις " (1 Οογ, 1. 
1Ι6; νἱ. 19: 1 Ρεῖ, 11, 5):-οξ ςἢ. χιι, 6. 

Τῆς οχργοδϑίοη “7 Οοά "" οσουΐα ὅθ. 
ἘΙΠ65. ἴῃ [}15 γΓ56,--- 566 τοῦ. 2. 

13. εκ ἐῤδαΐ δαΐδ απ εαγὶῈ 866 οἡ οἷ. "Ϊ. 7. 
ΟἸδθοη μανίης ἰουςδεαὰ ὕροη ἴδε ῥγεβεηῖ 

ςοπάπιοη οὗ [6 ΟἿΟΣ δὶχ Ουγο ἢ 65, ἩτΙῖο5 :-- 
“ῬΒΠΔάοΙρἢ 8 δοηα μᾶ5 Ῥθθη βανοὰ ὈΥ ρῖῸ- 
ΡΏΘΟΥ ΟΥ̓ οουγαρο. Αἴ ἃ ἀϊξίδηος ἴτοπὶ ἰδὲ 
568, ἱογροίζθη ΌὈΥ [ἢ ΕΠΊΡΕΓΟΥΙΒ, οποοπιραϑϑοά 
ΟἹ 8ἃ}] οἰά68 ὈΥ ἴῃς Τυγϑβ, ποὺ νδ᾽δηΐς οἰ ἰ2επϑ 
ἀεοξοηάδεα {ΠΕΡ χοϊσίοη ἂπὰ ἔγοοοπι δῦονε 
ἔΟΌΓΒΘΟΟΓΕ γεασβ, δηά δὲ ἰθηρίῃ ολριτυἸλίοά 
ὙΠ} [Π6 ργουάσδϑε οἵ ῃ6 Οἰϊοπηδηβ. Απιοπξ 
τῆς Οτοεὶς σο]οηΐοβ δηὰ Ἴπυτοθοβ οἵ Αϑίδ, 
ῬΒΙΠΔάεΙΡΒΪΑ 15 51}}} ἐγεςῖ---ἃ σο] υπτη ἴῃ ἃ 50εηὸ 
οὗ τυ ΐη8 ---ἃ ρ]οαϑης χαῖρ] τἢδὲ ἴῃς ραϊῃ οἱ 
ἨΟΠΟΙΙ͵Υ͂ ἃπᾶ 5 ΠΊΔΥ ϑοπηθίϊπηο8 ὕς ἴῃε 
88π|6.".--Ιὐεολπε ἀπά Ἐα]], ςὮ. ᾿χὶν. 

ΎΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΠΑΟΡΙΘΕΑ (14-22). 
14 ἰῃ 1,δοὰ:ΐοθ8) (566 νὐ.1}..). 1,Δσάϊςεα, αἴ 

ἢἤγϑι Ὁ 105Ρ0}}5 (18 τυϊοϊατΥ ἀθῖ Εν νγὰς ΖΟι5), 
ἴδῃ ἈΠοδ5 (Ρ]Ϊη. ν. 29), νγῶ5 ἰὩ5 ΗΠ πδπγεά ὈΥ͂ 
Απίοςδυ8 11... οη6 οὗ ἴδμε δοϊουςἀ Κίηρ5 
(Β.σ. 261--246), αἴοῦ ἢὶ5 ννῆδ 1, ,δοάϊςο. Τῆε 
πιοάσγῃ Τυγκισἢ Πλπιθ ἰς Ευ  μεαγ, “τὰς 
ΟἸἀά (αϑς:16. [τ ννὰβ οἰϊυδλῖθαὰ οἡ ἴδε υτοὺβ 
ἃ {γὶθυΐατΥ οὗ ἴῃς Δίαδπαογ, ἴῃ [δὰ 5ουΐῃ- 
ννοϑῖ οὗ ΡΠΤΥρα, ποῖ Ὡσ ἔγοπι Οοἱοϑος 
δηά ἩΗϊεγδρο 8 ((ο]. ἵν. 13), δηὰ ἔοσπιπε 
ἢ (Π6 οἴμοῦ Αροοσδίγρις ΟΠ υγοἢ68 ἃ 9οῖ 
οὗ ϑοπηϊείγοϊς τουπὰ Βρἤδϑβιισ, “ 1,δοάϊοεδ 
δηδ Ηεσδρο β δίαπά ἴίαςβ ἴο ἴῶςθ, δείῃξ 
δυδίοα χοβρθςι νοὶ οὐ [Π6 βουίμοση ἀπά 
Πογίμεσγῃ 5ἰάεβ οὗ ἴῃς νδι]εν [οὐ ἴπ6 1, Υου5] 
δῖ ἃ ἀἰδίδηςς οὗ 5ὶχ τ 1165, δηὰ τὶ πῃ οἰρῃϊ οἱ 
ΘΔοἢ οἴδβεγ, ἴῃς σῖνεῦ ᾿γίπς ἴῃ 6 ορδη ρίδιῃ 
δεΐνοοη ἴῃς ἴνο. ὙΠΟ 5ἴς οὗ (οἷοββς ἰ3 
δοπηθνμδι ΠίσΠΟΥ ὑρ ἴπε ϑἴγθαπι."--- Βίσδορ 
1ἰεμείοοῖ, Ἐρ. ἐο ἐδε (οἱ. απά 1ο ρίζεν Ὁ. - 
Α ρον! [Θυνιϑῆ ΠΟΙΟΥ͂ 5θοτὴς ἴο δλτὲ 
οχίϑῖοὰ ἰπ 1,δοάϊςθα, (ΟἹ. ᾿ἰ. «: ἵν. 1.3-|6. 
11 ννὰβ βρϑοῖδ!ν «οι ιοὰ “1, Δοιΐςεα οη ἴδε 
Πγοι5" (ΔΛ. ἡ ἐπὶ Λύκῳ) ἴο ἀἰϊπιϊπρυ πῃ Ιἴ 
ἔγοπι βϑύοσαδὶ οἴποσ οἰτ65 οὕ [6 ϑδπὶε ὨλπΊο. 
ὕπάοσ [86 Κογηδης ἴξ θεςαπια οἧς οἵὗὨ ἴδε ἱπι- 
Ρογίδπι βοδίβ οὗ σοπηηεσος ἰπ ἴδε ἱπίεσίοσ οἵ 
Αϑι4 Μίηογ; 5 ἴγβάάς σοηβιϑπρ ἰπ ἴδε ἐχ- 
σἤδηξε οὔ ποποΥ, δηά ἴῃ νου] ]εη πιδηυΐξδεῖυτοβ 
(Οἰς. σά δέν. ἰἰ. 17; δίγαθο, χίϊ. 8, 16): 
ἴη6 “τανυθη- δίς Κη659" οὗ 115 ἤδθοςες δειδέ 
τ ἢ οϑίθοτηθα :---ϑεὸ ΓἸρπ θοῦ, λα, ἢ 4. 
ςἔ στὐὉ. 17, 18. ΟΥ Ερδεβιι5 δηά 1,λοάϊοβα 



ἈΕΥΝΕΙΑΤΊΙΟΝ., 111. 

δἰἴοῃς πιο (δε ϑεέυεη Ομυσοθο8 ὅοὸ ψαῈ 
Τεολὰ οἰθονθοῦε πῃ τῆς Νὸν Τοκίδιμθηϊ: 566 
ἴδε τοίογοηςοα δἀῦούθ, δῃὰ οΐῖς Β, οἡ ςἢ. !. 
4. Το οἷτιε5 ἴῃ ἴδε υδ᾽]εὺ οὗ 1π6 ΤΥςι8 
ὑγεσε ἐχροβοά ἴο οοπϑίδηΐς ἀλη οΥ ἔστοπὶ οατί- 
αυάᾶκοβ; δηά δι} Γ σδίδϑίσγορῃθβ Ὀεῖδὶ Ἐἰς 
Ὠσὶ ΡΒ ουτίηρ, οἰτε5 οἵ δαγάϊ5, δῃηἃὰ ϑΠΊΥΓΏΔ, 
δηὰ ΡΒΙδάορμια (Τὰς. “4ππ. ἰϊ. 7; δῖΓΔδο, ΧΙ! 
8: Οργοη. Ῥαρερ. ἱ. Ὁ. 4890). 1 ,δοάϊοςεα ἴῃ6 
βου ϑῃηρ ἀπά ἴπ6 ρορυΐουϑ ννα8 ἰδ: ἃ ἱπ σα ]]η 5 
αὐουξ Α.Ὁ. 62. Τλςοῖτυ5 ρῥίδοοϑ ἴδ συ Πα λα 
ἴῃ [Ἐε γεᾶγ όο. [“ Εοάεπι Δῆη0 6χ ἰΠ]151Ὑ00.5 
Αϑῖας υτϑίδυς 1,δοάϊορα, σγολοσε ἴοστα ὑγο- 
ἴαρϑα, Ὡ0}}ο ἃ ποὺβ8 σειηθδαϊο ῥγορυ!β ΟΡ ι15 
τονδίυῖ."--- “πη. χῖν. 27]. Α5 ἤεγὸ βίαϊοα, ν 16 
οἴδεσ οἱ 68, ὑγοϑίσαϊοα ὉΥ ἃ Ἰἴκς υἱϑιιδίίοη, δὰ 
δου φῆ σε! εἴ ΠΌσ Ε οπιο, “ 1ἴ νγᾶϑ [ἢς ρἼογυ οὗ 
1,λοάϊςοα ἴ8δὲ ϑῆθ δίοηθ ποι που σουγίοα ΠΟΥ 
οδἰδϊηδα «55:Ξίδηςθ θυ γεσουογοα ὈΥ̓͂ ΒΕΓ ονη 
Τοβϑουγοοβ, δηα σόϑε δραϊη 11} πιοσὸ {πη 
ΠΕΣ υδ02] 5ρίοπάουν (1Ἰριέοοίῖ, Δ ε., Ρ. 43). 
πη (Πεϑ6 δεῖς ννεὲ δδνε ἴπ6 δοϑβέ 9] ϑιγαϊίοη οὗ 
σου. 17, 18. ΝΕΙΠΕΥ τηροροϊδη Ερπο- 
905, ΠΟΥ ἱΠΠἸΡΟΤ4] ϑαγάϊς σου]ά ΙΔΥ̓ οἰαἰπὶ ἴο 
βδῦςἢ ᾿ηδοροηάρσησε: “ ΝῸ οὔθ ψουϊά ἀϊδρυϊςα 
Βεῦ Ὀδοαδϑὶ ἴπαὶ 506 πδὰ “ ροίζξη τς 68 ἂπέ 
δὰ πεεὰ οἵ ἡοϊπίηρ᾽ (ἐὃ)., Ρ. 44). δυῦεε- 
φυςηῖνγ, αἵ 86 ουΐϑεϊ οὗ ἴμΠ6 Ῥᾶβ. αὶ] ςοηίγο- 
ΨΕΓΞΥ͂, Α.Ὁ. τός, ΒΕΓ Οἰδθορ ϑαρδσίβ, ἃ παπηθ 
με ἴῃ ρτεαῖ Ποπουγζ, [6]] ἃ τλτίγγ δὲ 1,δοάϊοθα 
(Ετϑεῦ. ἵν. 26); δηὰ ἴῃς ἔδεϊ [δῖ 1, δοάϊοσοα 
Ὀεσδια ἴῃς ποδα-ιδγίευβ οὗ (ἢ18 σοῃῖτο- 
ΥΟΣΞΥ (8ε6 Ηοΐεϊο, Οοπεὶ. Οεπερ., ἴ. 297 5) 
το 5165 85 ἴο ἴπ6 ῥὑγοπιίηθηςς οὗ {π18 ΟΠυγοῖ 
αἴ ἴδε οηὰ οὗ (εηί. 1, Ετσοπὶ σε ΌΓΥ ἴο σοη- 
ἴΏΓΥ, μούγανεσ, 115 ᾿ηἤυσοπος ἀθοϊηθά. Β5ῆορ 
1 ἱξ ΒΕ οἵ 5 π|8 υρ [[5 ὨἰδίοτΥ (ἢ. ς.,) Ρ. ὅς, δζς.): 
--  ἬΠανῖηρ δοοορίοα ἴῃς Νίςθης ἀεςοϊϑίοηβ 1ἢ 
16 Αγίδπ σοηΓΟΥΕΥΞΥ ([ δε, Οὐοπεὶ!., ἴ, 1. 
Ῥ. 236), [,δοάϊςορα, σου ἢ 118 ὈΙ5Πορ, Ἰοϊποὰ ἱπ 
ἴῃς σοηάετηπδίίοη οὗ Αἴμδηδϑιβ δ [6 βυποά 
οὔ ΡΆΠΙΡΡΟΡοΟΙ 5, Α.Ὁ. 347 ([μ40δε, 2ό., Ρ. 744). 
Αἱ ἴδε " Κοῦδθοτγϑ᾽ δγηοὰ " οὗὨἨ Ερμοδϑυβ (Α.}. 
449) [15 Ὀίϑμορ δάορίεά ἴῃς Ρο]!οΥ οὗ Ὁ ἱοβοος- 
Τιι5, δηά (ἢ ορίηΐοηβ οὗ ἴῃε Βετεῖ;ς ΕΟ 65. 
ΓΟ γεαγβ ἰαΐοτ, δ ΟὉπαϊεθάοη (Α.Ὁ. 451) 6 
Οἰδῆοῦ οὗ 1 ,δοάϊςοδ δἰἀθή ἢ ἴῃ6 οὐ Πποάοχ 
ΡῬΑΓΊΥ, ἀπά σοηάδεπιησά ἴῃς Εὐςγς Δ ΠΟΓΘΘΥ 
τ ἢς ἢ Πα δά 80 ἰδίου βυρροτίεα (1,Ὀδςο, 1. ἐ. 
ἵν. Ρ. 82, ζο.), δηὰ {Π6 βαπὶθ νδοϊ ]δτοη δηὰ 
᾿πΠΥΤ ΠΥ οὔρυγροβο σμαγδοίογ Ζοα 15 ΟΣ ἢ 
«ἰ)]ἃ [Π6 τε ρίου5 ἰγου Ὁ ]65 οὗ ἰδίου ἘΠ π|65, 6.5. 
ἰη ἴμε πιδίϊογ οὗ Ῥῃοῖϊιι5 δηά ἴθ Εἰρμτῃ 
Οσποσγαὶ αουηςο! (566 Ἡρίοϊο, Οοπεῖ, Οεεορ., 
ἷγ. 5. 378). “Αἴ Ἰεηρῖῃ (ἢ6 πᾶπιὸ οὗὨ 1} 
ΡΓΙπλἶνΘ ΑΡροβίοϊὶς σμυγο ρά5565 ὙΠΟΪΪν 
ουΐ οὗ 515 ῃῖ- ΤΕ Τυγκίϑῃ σοηηιεβὲ ργεβϑοι 
ὙΠῚ πλοῦ {ΠΔῚ σΟΙΏΠΊΟΏ 56Υ̓ΟΓΥ ΟἹ ἴπϑ6 
ἀϊοιτςῖ5. ὙΝΏΘη {πὸ ἀδΥ͂ οὗ νἱ]ϑι [δί!οη σᾶτηο, 
1ῃ6 ΠΌΤΟΝ νγᾶ58 ἴκθη ΟΥ̓ 5! Γρτθα.... ΤῊΘ 
Ἰοης ᾿ππρεηάίηρ ἀοοπὶ ονεσγίοοϊς Ποῦ, δπὰ [ἢ 6 
Βοϊάδη (ὐδηάϊθϑοςκ νγᾶ58 γεπιονυδά ἴοσ νοῦ ἴτοπὶ 
πε Εἴετγηδὶ Ρτγεβεηςε."---"ἰρμτίοοῖ, ἐό., Ρ. 72. 
ἕο [6 τεπιδίπβ οἵ Ο γβιδη σμυγομ 65. δ 

1 ,λοάϊοεα, 8εεὲ Εθϊϊονγα, “:ἰα Μίπον, Ὁ. 282; 
Ῥοςοςζκο, “)εεγιρέον οὗ 1δὲ Ἐαοί, τ... Ὁ. 74. 

Τῆς “Αροβίοϊϊςδὶ (οπϑιϊτυϊτίοπϑ᾽ ( ΥἹ]. 46 ; 
5866 ποίϑ Ε' οὐ οἢ. ἱ. 20) ες ΑΥΟΒΙΡΡυΒ 85 
ἢγϑι δίβδορ οΥ̓͂ 1,Δοάϊςεδ ; δηὰ 81. Ραι}]5 ννογάβ 
((ο.. ἱν. 17) αν σὺ τιοἵ ἴῃς Ατοδὶρ- 
Ῥὺ5 ἴῇοΓΕ βΒροκθῆ οὗ, ΤΩΔΥ πᾶνε Ῥδεὴ [ἴδιες 
Ὠου ρος “ΑΠροΙ" ποτα δαάγοσθθα, Τὸ 
ΠαΙὴς ΑΥ̓ΟΒΙΡΡυ5 4150 ὁσσυγϑ, ΡΉ]]Επι. 2; ἀπά 
ΜΈΓΕ ἢς, 85 15 τηοξῖ ργοῦδοϊς, 5βοη οὗ Ρ ΒΙ]επιοπ, 
ἃ ὈΓΙΏΓΙΡΑΙ σοηνοσί ἴῃ ἴδ 6 (ο]οβοίδη συ γΟΒ,--- 
δικὶ ψῇοϑε 50η τ σῃς νγ6}} ἤᾶγα Ὀδεη σἤοβοη 
ἴο ἴῃ οἢΐδοε οὗἉ δί5ιορ,---“ ἴὸ τνουὰ Ὀ6 ποίδὶην 
βίγαηρε ἴο βπά διτη 8οπὶθ {ΠἸΓῚΥ γεᾶγβ ἰδίετ 
Βοϊάϊηρ 5 οἶος 51}}} (Τ τεῆς, ᾿ς., Ρ. 190). 
ὙΠαῖ (Π6 ΤῊ ΠΙΞΙΤΥ οὗ Αὐοδίρρυβ νν88 ὄχοῦ- 
ςἰϑεὰ «αἱ 1,δοάϊςθα 15 γοραγάθα 45 τλοβῖ ρσοῦδδϊς 
Όγ Βίβῃορ 1ἱκιοοίῦ (λε., Ὁ. 375) ;-ϑοε ἢοΐς Α 
Ο ΨΕΙ. 19. Ηδρστο, ἴοο, ἰη Οδηΐ. ἰν., ννα8 μοϊὰ 
[86 Οουης ννβοϑα 5ἰχιίεῖηῃ άποη οοπίδι 5 
ἃ ἰ1ςὲ οὗ ἴῃς Βοοῖβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ δηὰ [6 Νειν 
Τοβίδπηθηξς “ αυδίεξ «ὑοῦὸ ἰο δέ ρμόδίϊεϊγ γεαδ 
ἐπ δε Ορδωγεδ᾽" (8ε6 Ἡ οἔε]ο, λε., 1. Ρ. 749) ;--ἃ 
ἀεβηίτίου ΜΒΙςΝ ΘΧρ δίῃ [ῃ6 αὔβοηςς οὗ ἴΠ6 
Αροςδῖγρϑε πὶ [Πδὲ |13ῖ : 5866 [πίγοάιυςιίοη, 
ὃ 3. 

ΤΡῶΘ ἐῤίηρε “αἰ ἐδὲ ““»ιεη,] ΤῊΪ8. ΕΟ, 
“ Ἅ»ιοη,," 15 υϑϑοα ΠΟΓΘ ΟὨΪΥ 85 ἃ ὈΓΟΡΟΥ ΠΑΙΊΘ, 
--οὗ 2 Οογ.]. 20. 866 ἴδ ηοῖο οἡ 158]. ἰχυ. 16, 
ὙΏΕΓΟ (Π6 ΓΟΙΊΔΓΚΔΡ]6 Ἔχργοβϑίοη, “δε Οοά οὗ 
Αὐτὰ δὴ τρια ἘΝ ἀληθινός), ἰ5Β ἔουπά. 
ΤὨς αδϑοϊυῖϊθ σΟΓΙΔΙΠΙΥ οὗ ννῆδλί ἴπῸ ἴοτά 
{111 δηπουηος ἴο [85 “Αηρεὶ," 15. ᾿πρ]1δἀ τῇ 
[τῆς νοῦϑθ, 

ἐδε Κα δῆαμ! ἀπά ἱγμφ τυ ποι. 866 σύ. 
".) δῃὰ ἴπεὲ βαπὶὸ εριμεῖ8 (νοις τῆς 
ἃ. 1ς165) ἴῃ εοἢ. ΧΙΧΟΙΙ :--ἰῃθ οριτποῖ “ ἡγμο "18 
ΔΡΡΙΙοά δὐϑβοϊ ίεὶγ ἴο μεσ ἴῃ τ Ϊοἢη ν. 2ο. 
ἼΤΠ18 Ἔχρίδπαίοσυ ποῖθ οπ ἴἢ6 ννοσγὰ “ “γιϑη," 
ἰ8 φυϊθ δήῖεσ (Π6 πιδῆπεῦ οὗ 51. ΤἢΠ,--- 566 
οπη οἷ. ἰχ. 11. ὙΠῸ ἰδήριδρο, ἴοο, 15 οἰδ- 
ταςϊοτίςτς οὗ τ)6 Αροβῖϊο,---Ἅοἷ. ]οῖΐμη 111. 01Ἱ, 
12, 31] ΧΥΙΐ. 37; 566 ΟΠ (οἷ. 1. 5. [Ιΐ 15 
ἴο δὲ ποῖοί, πιούθουοσ, παῖ οὐνγ ] οτὰ ἰ5 
«ἰδ ΟἿ 'ἴπ ἴδε δεῆϑεὲ οὗ “{Γγυ5ῖ- 
ΟΣΙΩΥ, “(το ὃ6 δεϊενοα," 85 {ἴπ6ὸ ψοσγὰ ἰ5 
ἰϑοᾶὰ τ Ϊοδη 1.9; οἴ τ ΤΠ6585. ν. 2; 2 ΤΊπ). 
11. 11 ποηοῖ ἰη ἴῆ6 56ῆϑ86. οὗ “{τΥυ5Ὲ "ἢ ΟΥ 
“ ΒοΙονίηρ,᾽ 88 ἴΠ6 ννοσγὰ 158 υδεά [οἢῃ ΧΧ. 27. 
Μδῃ τπᾶῦ ὃς “,2αἰἐγμί " ἴῃ θοΪἢ βεῆβεβ ; Οοά 
ΟἹΪΥ ἴῃ εἶς ἴοστηοσ. ἀπά τπ5 (6 “(τυ 8 8}}- 
Ὧ655,᾽ οὐ “γεγδοῖ τυ," οὗ Οτγιϑὶ 15 αϑϑογίεα ἱπ 
186 νογὰ “2 αι," -π-ποῖ ἴῃ τἴῃ6 οΟἴΠΘΓ Ἔριτ ποῖ 
ἐγμε," ΜΠΙΟΝ δϑϑοσίβ. “παῖ ἢ6 γε} 1Ζοα δηά 
1 6}Π|οἀἡ ἴῃ ἴπ6 διρμοσὶ δθῆβο, 4}} παῖ Ὀ6- 
Ἰοηροά ἴο ἃ νυ πε55 " (Τ͵σθηςῇ, "9. 193}: 566 
ΟὨ ΜΟΙ. 7. 

δὲ δεσὶππὶπσ ΟΣ δὲ ἐγεαίλοη 9 Οοά  Νοῖί, 
88 ἴπ6 Ατίδης μεὶά, ἴῃ ἃ 2ασσῖυε 56η56, “ἴῃ 6 
βγϑῖ Ἵγοαϊθα,᾿---ἃ βθηβε ἐχοϊυάδα Ὀοῖῃ ὉΥ πα 
σοπῖοχί, δηὰ ὈΥ̓͂ {πὸ ννῆο]α οοησερίίοη οὗ (Π6 
1,οτα 5 Ῥούβοη ἱπ ἴἢ158 Βοοκ (566 ςἣ. ἱ. 8; 
ΧΧΙ, 6 :--- ΧΧ], 12-ποβονν, δ515 Πα σίεσγά, “ςουϊὰ 
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Ις 1 Κπον τἢγ ψόγίβ, τμαῖ τθου 
Ατ πεῖμεγ οὐ] ποῦ μοῦ: 1 ψουϊ]ά 
του ννεγῖ ςοἱά οσγ Ποῖ. 

Ι6 ὅ8ο πε Ὀεςδιβε ἴποι αγ υκΚε- 
ὑνᾶγῃ, δηὰ πεῖῖμεγ ςο]ά ποῦ Βοῖ, 1 
νν1}} 5ρὰ6 {πεε οὔ οὗ τ πιουτῇ. 

ΘΥΘΓΥ ογοδίυγο ῃ Ηδανθῃ δηὰ θαῃ, ςὮ. ν΄. 13, 
δάογε Ηἴπι, 1 Ης Ηπλϑοὶ ψετα ομδ οὗἉ ἴπϑτὰ, 
εἴ. ςἢ. χῖχ. το }᾽),--διιξ ἴῃ δὴ σεΐέσε 56 ῆ56, 
“Π6 ΒορΙΠηοΥ᾽ ; ἴπ τῆς ννοτάβ οὗ ἴῃς Οτεοά, 
“Ὁγ ΝΒοπὶ δἷϊ (ϊηρϑ ννόσγὰ τηδάθ ᾿ (]Θδῃ 1. 
1- ; ΗδὉ. 1. 2; οὗ, δν. ἰν. 11). Ηδ 152 γίπε- 
}έίωπ, ποῖ ἐπέδιιρμ, δηὰ (ἢαΐῖ, ἴοο, 45 “ρσίπεῖ- 
Ρίυπι 2γἑμείρίαη," ποῖ “ ῥσϊποιρίυτα ῥγίπερία- 
ἐιρη 7 --τ ἐδο Βεορίππὶπρ᾽ ((ο]. 1, 18) ἴτοπὶ 
ψΏΙΟῈ 411 Ογεαϊίοη επιδηδῖοθβ 245 ἴῃς " 1..:᾽ 
(οἰ. 1. 17) 5ιρηϊβῆεβ 2ῥε ἐπά ἴο ψὩ ἢ 4|]} 
Ογοαίίοη ἰοπάβ. [ἢ ἃ "νογά, Ηδ 15 ἴπ6 βουγος 
Ὠοΐ ΟΠΥ οὗὨ [εξ Πγοὶ Οτεδίοη, Ὀυΐϊ 4150 οὗ [ῃ 6 
γμφαυ Οτορίίοπ, ΜΠ ἢ ϑργηρ5 τῸπὶ Ηἰπὶ 45 ἴῃ 6 
βοοοηὰ αΑὐδζιῃ :--- Βεῤοίά 1 γιαξε αἱ! ἐῤίηρ: 
Νιεαυ," ςἢ. χχὶ. ς. 

15. 1 ἄποαυ ἐδ» «υογᾷ:,)]ὺ ῬΑΥΤΙΥ ἃ "πεπασε 
(σεῦ. 16), ῬΑΓΕΥ 4 εοωπεροὶ (γοτ. 18). 

1 «υομἢ ἴη ἴοιπῃ ἃ ο«υἰ.2,---ἰῃ τοϑ] ΕΥ̓͂ ἃ 
γεσγεῖ (ΤτΘης ἢ). Οη {δε ἴοχὶ οὗ [18 νεῦβθ, 
566 σύ. 1}1. 

ἔβοι “υεγὶ εοἷά ον» ῥο] ἸἀΞῖεγά., ξο]ονγοά 
ΌὉΥ ΑἸξ,, υπάεγδίδηαβ ἴμῈ ἕεγνοηΐϊ Ζεαὶ οὗ 1ῃ6 
ἔγυς δε ονεῦ (Κοπι. Χχὶϊ. 11), οὔ ἴΠ6 οπα 
μαηᾶ; δηὰ δοεῖϊνε ΠοϑΈ ΠΥ ἴο (ἢ τβῖ, ὁπ ἴδ6 
οἴπον,--ἰῃς “ ᾿μξετυανη᾽" κἰδλίε θείης βρεοϊβεά 
ἴῃ γοΓ. τό. ΑΥὐΟΠΌΙΒΠΟΡ ὙτεηςὮἢ ποτα 1050 
Ἔχρίδίηβ “"οοἰά᾽" ἴο τηῆθδῃὴ “οὴς ὨΙ Βοσῖο ὑῃ- 
τουςποά ὈγΥ ἴδ6 ροινοῦβ οὔρτδαςο 7 “ ἐμλεαυναν»»ι" 
ἴο τηθδῃ “οἠδ ΨΠῃο ἢδ5 ἰΔϑιϑα οὗ ἴῃς σοοὰ ριῆ 
«ον. δυξ ἴπ ψδοπὶ παῖ ργᾶςς 845 [Δ]εὰ ἴο 

Κιηά]α ποτα ἴλη [π6 ἔα πῖοϑὶ βραγκ." “Τῇς 
ΡΟ] σὴ δηὰ δμαγὶοῖβ ψόσα εοἰά; [ῖἢδς 
ΑΡοβί[685 ῥού ; ἴδ6 ϑογίδοβ δηά Ῥμδγιβθθβ 
ἱμξεκυαγηι;" ςἔ, Τὺκ6 νιῖ. 36--5ο0, 4ηὰ [86 
(βου ρΠς ςοηνεγθά ἴῃ ἰοἢπΠ ΙΧ. 41 :---80 4130 
Βεηρεὶ, ΕΡτατα, ἄς. ὍΤῆδ γτορτγοοῦ οὗ “ἐμάε- 
«υαν» 7 1,λοάϊοοα 18 Θρθοῖδ! Τμαγαςίοσιϑίὶς, 
ΌΥ οοηίγαΞοῖ, οὗ ἴ!6 Αροβῖϊθ ννῖο γϑοοσγαϑβ Π]15 
τησβϑαρε,--ϑδὶ, Ϊ]οδη, ἴΠε ϑοὴ οὗ Τδυηάοτ, 
ὑοϑε Ζεαὶ μδὰ ποῖ ἰοϑδὶ 115 οἱ ᾿πίθη8:0Υ ; ςἢ. 
2 Ϊολη, το, εἰ (Ρ]υπιρίτο, δε.) Ρ. 199). 

16. Β8ο Ὀθοδαδο ἐῤοω ἀγί ἱμάεαυαγηι, απά 
πεὶἐδοῦ ἈοῸ ΟΣ οο]ἃ,] (δες υὐ. 41). “ 888," 
“Βο 01, δὲς ἐσίμγ, ποῖ οι. 1.,) 15; 566 
4150 οἢ υϑῦ. ξ. 

1 «υἱ]! τρεαυ ἐφε6] Νοῖς ἴδ! δηπουποεπιεηὶ 
οὗ ἴπ6 σοΥίδι ΠΥ οὗ υάρπιοηΐ ἐχργοϑϑοά ὈΥ ἴῃ 6 
ΔὈβοϊυΐο ἔαΐυγο Ἰη οἰ. ἰ!. 5, τό, 21: 11..3; Ψ811Ε, 
Βεχο, [6 ῬΌΒΙΡΙΥ οὗ γεῖ ἀνοσίίηρ [δῖ ᾽υὰρ- 
πηθηΐ 5 ΟΧΡ 556 ΟΥ̓ μέλλω (ςξ. νετ. 2). 

ομὲ Γ᾽ »ινῦ »ιομδ}] Ατὐοθίϑθορ Ὑτεηοῖ 
ῬΓοίεγβ ἴο σοηηδςῖ 1818 γεσβο Ὑἱ] νοσ, 17.- 

ΒΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, ΠΙ. [ν. 15--.1:8, 

17 Βεοδιιβα ἴδοι βαγαβῖ, 1 πὶ πςἢ, 
δηά ἱπογεδϑθὰ νυν ροοάβ, δηά ἤδνε 
ΠΕΘά οὗ ποιπίηρ ; ἂπά Κηονγεβὲ ποῖ 
τῇδε ἴδμοιῖι ἀγί ννγεϊοἢεά, δηά πλιβοσδῦϊε, 
ἀπά ροοῦ, δπά δ] η4. δηὰ πακεά: 

18 1 σουηβεὶ ἴπεεὸ ἴο Ῥυγ οὗ πὶς 

Ρἰδοὶηρ ἃ βοιηϊσοίοη ἤογε δ πε Ἔπὰ, δηά ἃ ἢ] 
βδίορ ἂϊ {86 εηὰ οὗ τεῦ. 17. 80 αἷςο Βυσξε 
ὙΠῸ [ΔΚ65 ΥΟΣ. 18 85 ἃ ΠΕ Ῥσοροϑίοη ρἰδοοὰ 
ἴῃ σοηϊχαβξ ἴο νυ. 15-ἰ)ῤ. 86 αυοσῃο ἰ5 
ἐς ΧὨ ΘΊΠΟΓ ΟΝ γσ τὨγοαΐθης ἴο σοϊθοϊ ἢϊπὶ, 
Ὀδοᾶυδα ΒΘ 5405 1 αν» γίορ, 4ϑ᾽ο. ; οὐ μεῖδογ, 
Ὀοσδυβε 6 880γ5 δ6 ἰ5 «αδἱἱ 15, ἐπογείοτο 
ΟἸσίϑ εομσσοῖς Ἀἰπη,᾿" 45 1η νου. 18. ΤῈ ΑΟὟΥ. 
δάορῖίϑβ {πὸ Ἰδοῦ σοηπεχίοῃ. 

ἘῸΥ ἴῃς ϑβυδοοαυδηΐ τοϊϊρίουβ ἰσίοσΥ οἱ 
Ι,οάϊςορα, 566 Οἢ ΥΟΓ. 14. 

17. Δεραισε ἐδοω “αγε5.] ὙῊΘ Ρυποίυδιοη 
οὗ (δς Α. Υ͂. 5 δάορίοὰ ὉΥ͂ Βεοηρεὶ, ΕὈγαγά, 
Πυβίετά., ΑἸΕ πε ἀπαίορΥ οὗ συν. 8, 10; 
ΟΣ οὗ οἰ. ΧΥΠ. 7, 8, ΤΊΔΥ Ὀς ᾳιοίεά 85 Δ0- 
ΓΠΟΣΙΥ ἔογ οἰἴπεν νἱονν 45 ἴο ἴῃς σοηποχίοη. 

1 αν» γὶοδ,] ϑριτιυδὶ στὶς ἢ 68 ἄγε, οὗ σουγθό, 
1η6 ρῥγοαοχηϊπδηΐ ἰάθα; δυῖ [Π6 τεΐεγοηςς ἰο 
ἴῃς νου] 7 ῬγΟΘΡΟΓΥ͂ οὗ ,δοάϊςεα πεερά ποῖ 
θὲ ὀχοϊυάοά :---ορυ]οηΐ ἴῃ νου] ἀἰγ σί ἢ 65, βἣὲ 
νγὰ5 5ρ᾿ ΓΙ ΌΔΙΙΥ ἀεδεςαϊο. ΕῸΥ {πὲ ῥπάθ ἴῃ 
ΠΕΡ ΘΔ δηὰ ρταπάθουσ ὑπο 1. Δοαϊοεᾶ 
τηδηϊξοβι θα, 566 Οὔ ΥΘΓ. 14. 

διᾶ δανο βοίζθῃ σίομοα, σπά δαὺε ποιά 
9 ποίδίηρ; Οτ. ἐπ ποιδίημ," 5ες υὐ. ἰ]. 
ντϊοτβ βπὰ Πόγα ἃ οἰ ̓ πιᾶχ --- τσ 5 στδάυλδιν 
Ἱπογοδϑίηρ ἴο 561-50 ΒΠ οΙ ρσΏ655, οἴ, τ (ον. ἵν. 8; 
Ηοϑ. χίϊ. 8, “το μαββᾶρεβ οὐ ΠΟΙ ἰτοῦῦ ἢ 
(ΤτεηςὩλ. 

απάὶ ἀποαυεεὶ ποῖ ἐδαὶ ἐδοἢ “Του οἵ δἱΪ 
οἴδεγβ, ---οὔδεσνε [ἢ εὐ ρῃδς ῥγοπουη. 

αν! «υτεϊεῤεά, Οτ. “189 τ 7͵χοϑλομθὰ οπ0:" 
---Ἰλῖς δάϊεςῖνε (ταλαίπωρος) 18 ἑοιιπὰ ΟἿ 
Πετο δηά ἰῇ Κοπῖ. Υἱῖ. 24. 

απά »ιἱεγαδίθ,] Απὰ ἐλεεινός 4190, ΟἹΪΥ εγε 
δηὰ ἴῃ 1 ογ. χυ. 19. [ἴ 5εεπὶβ ῥεί(εῖ ἴο 
Τοηάογ ἴπυ5, ἴΒάη ἴο ἴακο ἴῃς ἰΔϑῖ ουγ δάϊες- 
{ἰνεϑ 458 ϑδυδογάϊηαλϊε ἴο ἴῃς ἀτίιοὶς δεΐογε {με ἢγεὶ 
οὔτε ἔνε,--189 τ τοϊομβοϑὰ δὴ ἃ ταΐδοΣ 8016 
οὐ ϑηᾶ παϊκοὰ ὁ1π90." Ατομθίϑμορ Ττεποῇ. 
δοςορτίπρ' ἴπε δυϊμ ΠΥ ἕογ σεδάϊηρ δὴ ΔΙΏεΙς 
Βεΐοτε {πε βεοοηὰ δάϊ)εςϊίνς αἰϑο, σεπάεγβ,-- 
“8 δ᾽ ἴδου δὶ 189 Ὑζοϊομϑᾶ δῃὰ [89 
Ἰαϊδο 8 16 οη6, διὰ Ροοτ," ἅς. (Α, Β-Ξ ὁ 
ἔλεειν). ὙΠὲ ἴὔγεοθ σοποϊυάϊηρ δά θοῖνεβ 
ψουϊὰ τ σοττεβροηά ννἱἢ [μς ἴῆγεε οἰδυϑεβ5 
οὗ νοῦ. ᾿8, αἰ μουρὰ ἴῃ ἃ ἀϊδεγεηί ογάεγ. 

απά βοῦν, απά ῥἰϊπά, απά παξεά :)] 566 οἢ 
γε. 18. 

18. Γ εομητοὶ δε] ὙΠὲ αυεϑιίοη τε τ 
ἃ πον βοπίεποα δορίῃβ ἤογε, Ξυτηπιης ὑρ ἴῃς 
τοβ οὗ τῆς ργενίουβ σεπηοηβίγδηςσε; Οἵ 



γ, 109-20. 

ροϊὰ τπεὰά 'ἵπ τπῈ ἔγε, τπδὲ του 
πηλγεβῖ δε πςῇ ; ἀπὰ ΨΗΪε Γαϊπηεηῖ, 
τῆδὲ τῃου πιλγεβῖ δ6 οἰοι μοί, ἀπά ἐὐσὲ 
ἴπ6 βῃδιε οὗ Τῆγ πακεάπεββ ἀο ποῖ 
ἌρρΕΔΣ ; ἀπά δποίηϊ της αγεβ 

ὁ Ῥῃν. 3. αγεϑᾶῖΐνα, (δὶ ἴποι! πηλγαϑῖ 8εε. 
ἥν. 22. 5. Ι9 κΑβ ΠΔΠΥ 83 1 ἴονε, 1 τερυκε 

ὙΠΟΙΒΕ [19 νοσβο 5 ἴ8 Ὀ6 Ἑσοπηροϊοά ψ 
ν6Γ, 17) δα5 Ὀδθη κἰδιϑα ἴῃ τῆς οῖθ οἡ υϑσ. 16. 

Ιο δι ο7, »ι6] Οὐ “ ἔσο» τλ9,"---ἰῃς τννογάϑ8 
ἅτε δ ρ δῖῖς ; ςΐ, 1541. ᾿ν. τ. [Ι͂η ΟἾγίϑξ ἃγὸ 
᾿ἀάρη “.ἷἱ {δὲ ἐγεασμγε: 97 «αυἰπάονε απά ἔποαυ- 
ἐάρε:" ---δο 8ῖ. Ῥδὺὶ δὰ ἰοϊὰ πὸ (Σο]οββίδηϑ 
(Οοἱ. 1... 3), δηὰ μδὰ ἀεϑίγεά ((]. ἵν. 16) ἴδιαϊ 
δῖ5 Ερίβι]α ϑῃουϊὰ Ὀ6 τοδά αἱ 1,δοάϊςεα. Βυῖΐ 
ἴδε 1,δοάϊςοδῃβ “ δά ποῖ ἰεδσγηθὰ τῃ εἰν ἰεββοπ "ἢ 
(Τιξηςὶ, Ρ. 202.) 
χοίά τοδιυϑὰ ὉΥ ,τε,} 1.6. ἔχοβῃ υαχπΐ 

οἱ οΥ 1λ0 8 το,--- θὲ ΟὨΪΚ {το ὉΥ τὰς 
δυῖ Ὀτίχῆϊ πὰ πεν ποπὶ ἴῃς ἔΓ- 

πδοθ " (Α1Π) : 566 οἡ ςἢ. 1. τς, δηὰ οἴ. Ζεςδ. 
ΧΙ, ἡ (ΧΧ)ὺ. ὙΠῖδ ΤΑΥ͂ ὕα τερασγαθὰ (5εα 
ΟΠΥ͂ΘΓ, 17) 45 ᾿Ακίπηρ ὕρ ἴῃς ερὶτμεῖ “ ροογ." 

δαὶ δοιὰ »εαγεσΐ ὈΘΘοταΘ γίερ,}] ἔξ οἷ. 
μον; 1 Οοτ. ἃ κα; ΕΡΜ1. 18. 
απ «υδῖίε σαττιλοαῖα, δαὶ ἰδομ »ιαρευὶ 
ΘΟ Β9 ἘᾺΥ86017}] 866 οἡ συν. 4,) 5. Οτ [ἢ 5 
εἶδυςο, ςἕ, εἰ. ΧΥΪ. 15. 

απά [ἐδα1] ἐδε ῥα ΟΥ δ 7 παλεάηεις 6 ποΐ 
πδθ τ δπΐζοδβι;)}) 1...) ΕἸ ΓΠΟΓ Ὥονν, ΟΥἩ δὲ ἴδ: 6 
1,5 ΠΑΥ ἤδη ἐΔο ἢ σιιεβὶ τυϑὲ βάν “τῆς 
νεδαϊηρ, ραιτηςης,"--Μδῖῖ. χχίϊ. 11-.1: δ68 
οη οἷ, χίχ, 8. ὙΠ οἶδιδε ΠΊΔΥ ὃς τεραγάοὰ 
ἃ5 Ἰλκίηρ ὕρ ἴδε ἐδίγά ερὶἐΒεῖ, “ παξεά,"» ἴῃ 
τοῦ, 17; ςἔ, 1584]. χὶνι. 2. 

Ετοπὶ [86 5: πι ]Ἄτ οὗἨ ἴῃς ἰδησιαρο ΠΟΙῸ 
ἴο ἴπαξ οὗ ςἢ. χΥὶ]. τς, Εὐγαγά ᾿ηΐεσϑ τῆδί 
1,οάϊςοα, 85 νν 6 }} 45 ϑασ 18 δηὰ ἢ ἰδ εἰρη ία, 
Μ1}} εχίϑὶ ὑηάοσ ἔς βἰχίῃ Ὑσυπιρεῖ (8. 439); 
δεὸ Οἡ συ. 3, 10. 
διὰ 07γ0-88}᾽]): 6 10 διιοὶπὶ {πὶπὸ 6098, 

(δεε νυ. 11) “ἘΞ γε-εαἰτε," οΥ εοἰϊγγλωρε, Ὑ᾽Ὰ5 
ἃη οἰπτηδηΐ τηδάθ ὉΡ ἰῃ ἴδε ἰοης δηὰ σοιυπὰ 
πη οὗ « εαε Κ᾽ ὀγεωά, εοἰίγγα : ---- ςξ, 
1 Κίηρβ χίν. 3 (ΧΧ.); Ηοτγ. 84... 1. ν. 30. 
δρ᾿ τ ΠΥ υηάδοτϑιοοὰ (ςξ, Ῥ5. χίϊ. 3; χίχ, 
8) ἴδε υπςτίοη οὗ {π6 ΗΟΙΥ ϑρίτγίξ ἰ5 ἀεποῖεοά 
(ϑεε τ Τομῃ 1Ϊ. 20, 27), ἃ8 ΟΥ̓ “πο δ" ἴδε 
βεηυίης ΟἸὨγϑιίλπ ζτάσθβ ἄγὸ ἱπίθηάοά, δηὰ 
ΟΥ̓ “«υδὲίς χαγ»ῃεη." τῆς Τἰρηϊοουβϑηςβ8 οὗ 
ὙΠ ἢ ΠΟΥ ἄγ ἴδ6 ὈΟΪ, 85 ἴῃ εἶ. χίχ. 8. 

Α58 δείοτο, [6 δορί μοὶ “ [πα ἴῃ υϑσ. 17, ἰ8 
ΠΟ ἴδκοη ὑὃρ. ὕὕπάεν τὰς ᾿ρῃς οὗ [656 
πΟΓΩδ τε οδη ἀἰβοοσῃ ἴῃς 5ρί γί Δ]. δ᾽ ρηιβοδηςο 
οἵ ]Ἰοδη ΙΧ, 6, 41. 

19. 4: νιαην ας 71 Ἰἰοσυε] Νοῖς ἴδε επι- 
ἐμὸν Ῥοβίτοη οὗ [πε ρεγβοπδὶ ργοποὰη δ {πε 
ἘΕΙΠΠΙΠΡ,,---[(ἢ6 ργοσορδῦνο ἤασγε δϑϑυτηθα ΟΥ̓ 

(μησὶ. Νοῖε αἷϑοὸ {πε νεγῦ (φιλῶ), αἰδεγεηῖ 

αυ 7:ει.---ν οι, ΙΝ. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 11]. 

ἀηὰ ςοδδβῖεη : δὲ Ζεδλίουβϑ τἢετζείογα, 
ΔΠ4 τερεηῖ. 

20 Βεμοϊά, 1 κἴαπά δὲ {με ἄοοσ, 
δηὰ Κποςοῖκ: ἰξ δΔὴῪ πιᾶηῃ ΠΕ ΠΥ 
γοῖςε, ἀπά ορεη ἴῃς ἀοοτ, 1 νν!] σοπις 
ἴῃ ἴο Πίπι, ἀπά νν}}} ϑὼΡ νυν τῇ Πΐπι, δηά 
ἢ6 ἢ πε. 

ἔτοσα (μδλῖὶ υἰϑοὰ ἴῃ υδσ. 9, πον ὀἐχργοβϑίνο οὗ 
Ῥεγϑοηδὶ δἤεςοη. ὅδ πιέπᾶςα οἵ γεγ. τό ἰ8 
βοϊεηξα Πογο. 

Ι; ΣΘΡΤΙΟΥ͂Θ] ὅ66 ΄οδπη 1]. 2ο ; Ὑἱ}}. 46 : χνὶ. 
8,--ΟΥ. οουνὶοῖ. Το νογὺ 1π15]}165 ἰῃδί (Π6 
Ρεΐβοῃ γεργονοα 19 εοηυὐπεεά (ςΐ. 2 ϑ84π|. χίϊ. 
13); ἴ Θχργοβθ65 δῃ Ὄϑϑεηία] οἰοιηθηΐ οὗ [6 
ςμδϑῖεηϊηρ ὙΒίοἢ ἐο ον. 

απ ἐραείεη : Η Ποσῖο, ΠῸπι νοῦϑθο 1 ς, [Π6 
Ιοτὰ μδ58 Ὄχεγοιβοὰ ἴῃς ἴογος οὗ εοηυϊείον 
(815, 85 ΜῈ}} ἃς Ηἰβ5 ςπιαϑιϊϑοιηθηῖ, ΗΘ Πογὸ 
ἀφοίασγεβ ἴο ἤονν ἔτοπι Ηἰβ8 ἰσυεσ. ΤΠ νεγῦ 
τοηθογοαὰ 209 εδασεπ τλθᾶῃ5 ἴῃ ϑοσίρίυγο, “ἴο 
εὐυοδῖς ΌΥ τϑδῃ5 οὗ σοττϑοίίοη :᾿΄ ---δοῖῃ Ἰάοας 
ἅΓ6 σοτηποὰ ἰη ΗθΌ. χὶϊ. ς, 6. ΑΒ ἰπ 2 ϑδη. 
ΧΙ, 14, 50 ΠΟΙῈ [6 εογγεζοη ἴοϊονν8 ἴδ6 
εοπυϊοίοπ (ΤΥΘηςἢ, Ὁ. 210). 

δὲ πεαἰοι“]Ὶ ΤὨδ ψοσζὰ (ζήλενε, [γουρα 
ζήλος σοηηεοῖϑά ννἱ ζέω, ἀπά {μ15 ΜΠ ζεστός, 
ΕΓ. 15) 15 σῇοϑοῃ 45 ἴῃς ψοσζά οὗ ἌἘχβοσγίδου, 
ΜΓ σροςΐ4] τοίογεηοο ἴὸ ἴΠ6 ἡμξεφυαν»:6:. 
οὗ 1,δοάϊςεδ (ςξ Ττεηςἢ, Ρ. 210). Αἀάτγεβϑοα 
ἴο ἴπὸ “ Απρο]" οὗ ἴπε Οδυγχοὶ---ηὰ τηοκὶ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἴο Αγοδίρρυβ (566 οὐ σε. 14}- 
1π686 ννογάβ ὅτὸ ἴῃς σουπίογραγί οὗ {86 “ 2αζε 
ῥδοοά " οὗ 81. Ῥδὺυ], (οἱ. ἵν. 17 ---8θ6 Νοίο α 
αἱ ἴπε ἐπὰ οἵ [5 σμαρίογ. 

4Ο. Βεῤοίά, 1 “΄απά αὐ ἐῤε ἀοογ] Ὠ 5ϊογά, 
{πη Κς (Π6 τπηδαηὶπρ ἴο Ὀ6 ΤΊΟΓΟΙΥ “1 οοτης 
ΟἹΟΚΙγ," 45 1 οἷ. ᾿ϊ. 5, τό; ἰ|., 2, 11; οἱ 
ἈΙΏΘΒ γν. 9. Τδὸ υι14] ἱπίεγργείδίοη, ΠΟ ἢ 

Τεῖοιβ ἴὸ “δε ἀοον " αἵ ψὮϊοδ [6 Τοτὰ 
“ “απο: απά ἐποεξ:,""---ἰδὲ ἄοογ οὗ τὰς Ὠδατγί,--- 
8 ἕδγ Ὀεζίοτ. 

απά ἐποεξ:} Ἐγαγὰ Ὄχρ δίηβ ὉΥ ΠυΚα χὶϊ. 
16; Ὀυῖϊ [16 ρτεδίου Ὠυπῦεσ οὗ νυγι ἴεγ8 ΟΥ̓ 
ἴδε. Ῥδγδ]θὶ ψοσάβ 'ἴΏ ὕδηῖ. νυ. 2,-- ἰδ 
οὐνίοιβ δεαλγίηρ οὗ νηοῦ ρᾶββᾶρθ 8 οὗ 
Ἰ156}Ὁ δὴ δῆϑννεῦ ἴο Εὐννα 5 δηὰ 6 εἴ: 5 
Δϑϑετίοη (πδί ἴπεσγε 18 ηο δἰ ϑίοη ἴο {86 
ϑοηρ οὗ ϑοϊοπίοῃ ἰὼ (6 Νενν Τοβίδπιοηϊζ, 
ΤΠΕ σοῖς ἰεποῦ, ποννουοσ, οὗ [Πς ἱπιαρο 
νυ δὶς ἢ τεργοϑθηῖβ ἴῃς τεϊδίΐοη οὗ ἴ6 ΟΒυγο 
ἴο Εδτιδὲ 45 (δῖ οὗ τῆς Βεάθ ἴο ἴΠ6 
Βιάδορτοομη, 18 ουπάθδά ὕροη ἰμδῖ ΒΟΟΚ, 
--8εὲ εἶν. χίχ. 7. “ Βεΐννοεῃ 5ἰθορίης δηά 
ννακίην, [186 Βυιιά6] 28 θεεῶ 80 ίονν ἴο 
ορδῃ ἴδε ἀοογ, [δας ννῆξη δἵ ἰθοηρίῃ 586 ἀοδ85 
80, [6 Βηάορτοοπὶ μ845 νυν πάσγαννη ((δηῖ. 
Υ. 5, 6)... ΤὨῖ8 Ἔχ  Υ σοττοβροηάβ ἴο [ἢ 6 
᾿υκονναστήπαβα οὗ {πΠ6 Αηρεὶ μοῖὸ " (Τ͵θηςῇ, 
Ῥ. 214). . 
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Ι ρταηῖ ἴο 5: νι τὶς ἰῃ τὰν τἤτοῃα, 
ΘΥ̓Θη 48 1 αἷϑο ονθγοδπης δηἀ ΔΠ| 3εῖ 
ἄἀονγῃ ἢ ταῦ Εδιπεγ ἴῃ ἢϊ5 τἄγοπα. 

ΚΕΝΈΕΙΑΊΤΊΙΟΝ. 11]. ν. 21--2. 

22 Ηξε τιἢαὲ Παῖῃ δὴ δλᾶγ, ἰεῖ ἢϊπὶ 
Πδᾶσ ψῆδὲ τὰς ϑριτς 8411} μηΐο ἴδε 
Οἢυγο 68. 

1 «υἱ]! το» ἱπ 1ο ῥίγι, πα «υἱ}] “ὦ «υἱτὸ 
δί»ι.)] ΟΕ ςἢ. χίχ. ο; Μαῖ, χχίϊ. 2. 

απά δὲ «αυἱἐ»ι..1 Οὐογήραγε 51. [Ὁδη 8 υ5ι14] 
ϑίγ]6,--- [΄ομῃ Υἱ. 56; χῖν. 20; ΧΥ. 4; ΧΥ]]. 21, 
212. [πάσρά [Π6 Ῥᾶγϑ]]6] δεΐννεθη 118 νεῦβα 
δηδ Ϊοπη χὶν. 23, 5 ΥΟΓΥ͂ ΤΕ ΓΚΑΌ]6. [π 
ὈΟΙΉ ρΡαββαροβ ἴπ6 Ὠὶνίπε Ῥγδβεπος 18 Τοπα!- 
τίοηαὶ,---ἀὐ. «ἢ. 1. ς, γό ; 11. 2. 

ΤὨΐϊθ σοπο]ιδίοη οὗ ἴῃς ΕρίβίΪς ςοπίγαβίϑ 
δίΓΟΠΡῚΥ 1} 115 Ὀοριηπίηρ (σεῦ. 16): “Νο 
ΟἴΠΟΣ Ορϑηβ ὙἹῈΠ σῃοἢ ΘΠΔΥΡ ὈΠΘρΡΑΓΙηρ 56 γ6- 
ΤΠ; πὸ ΟἴΠΕΥ οἷοδοθ ἢ δυο γεδγηϊηρ 
το ἀο 655, ἀπε ἃ ῬτγοπΊῖϑα 50 Ἔχοθθάϊηρ βἱοσι- 
οὐδ᾽ (ΡΙιυπρίγρϑ, Ρ. 207). 

21, Ἐδὼ ἴδ οὐδϑυοολθίδ, [09 Εἷπὶ ψ|Ι1]} 
Ι κὶγ9] δεθη εἰ. 11.. 26. 

ἴο εἰς ἀοῖσῃ «υἱΓ»η6 Ἱπ νη ἐδγορο)] “Α 
ταδρηϊπορηΐ γατγδίίοη οὗ Ο τισι 5 νοσάβ, Βρόκοη 
ἴῃ ἴῃς ἀδγο οὗ ἢϊς Π65},--- [ΟΠ ΧΥΙ. 22, 24 
(Ττεης). Ηδετγα ΟἹΪΥ ἴπη ἔπ Νὸνν Τ εϑίδηεηϊ 
8 {Π6 Ρῥγχοροϑβϑιῇοη ἐπ (ποῖ ὠῴοπ) νος υδοὰ 
νὰ “ ἐῤγοης," ἀδηοϊίηρ δαἀπ)ιβϑίοη ἐπίο, 565- 
δίοη ἐπ, ἴδς σαγις ἐῤγοπο; ποῖ ἴπ6 δεῖ οὗ 
τλκίηρ 4 8εδἴ ὠῤοπ ἃ βεραγαῖς ἴἤσοῃς:---οῦ Μαῖς. 
ΧΙΧ. 28; Καν. ἵν. 2,9; ἄς. (ΝΥ ογάβ8.). Μαῖῖ. 
ΧΧΙΪ. 22 15 ποῖ 8Πη δχοθρίϊοῃ, 

ΤῊὸ 1] ΡΊΟΤΥ οὗ {πὸ “ (ΟΠΠυρτοΥ ᾽ 15 οἴογηδ) 
σοτητηιπίοη 1 της ΒΔΙΠΟΓ δηά ἴΠς ϑ0ῃ ; ΟΥ, 
Ὀσίεῆγ, ἴο τεῖσῃ ἢ ΟΠ γίϑῖ,---οἢ. χχῆ. 5. ΤῊΘ 
ξ]ΒΙπιοηξ οὗ 1Π18 ρἰοάρο 15 ἴο δε Ἰοοκεά [ὉΓ ἴπ 
εἰἴεγη Υ, 45 ἴῃς ΡΓΙΖῈ οὗ [πε νςΟΥΥ͂ ΟΥ̓ΕΣ ἴΠ6 
ψοσ] , ονοῦ ἀθδίῃ, δηὰ οὐοσ βίη. ἴῃ [8158 ψὸ 566 
[ἢ Δοσοιηρ! 5ηγηθηῖ οἔδε Πιηςξοη σοτημρὰ 
{0 ἴδε δοῃ, [οδη ν. 22, 27, ἢ  ὨΙ ἢ πνοτάϑς9 
{π|8 ῥαβϑᾶρθ 15 'ἴη ρογέεσξ Βαιτήοηγ. Ηδῆσα 
(ἃς ΠΕ Υ οὗ δομοίξεη᾽5 ἀϑϑογίίοη (1. τ.) 5. 9), 
παῖ 81. [οβη οουἹὰ ποῖ πᾶν πσιΐοη τΠ6 
Αροσαῖγρβε, θεσδυϑε 1}}15 Ῥγοπηβα. οπίγδα!οῖ5 
[Π 6 ΒαΥΠηρ, “ ἐς ποί σιο 19 φίνε,)---Μᾳαῖῖ. χχ. 
21; ΜαῖκΧχ. 40. 

8Β 1 8160 ουεγεαρε,) (Οτξ συ). ΤῊ 8 
{πουρῆξ 15 εομορά δὲ οἷ). ν. 5; ]οδη χνὶΐ. 31. 

διὰ δαί ἀρσττη οὐτὁ »}}0 αΐδεῦ 15 ῥὶς 
ἡῤνγοηθ)] ὍὌΠῈ ἑεπσεές φοϊηΐ ἴο τπ6 Ὠἰπίοτίς δ] 
ἔλοῖϊβ οὗ ([ἢς Ἀδδυσγγθοοποη δηὰ Αβοθηβίοῃ. 
ΘΟΙῚΘ ΘΥΓΟΠΘΟΆΒΙΥ ἀἸε σ υἱδἢ δότε Ὀοΐνζοθη (6 
1ῇτοηθβ οὗ ἴῃς ΕΔΓ δηά ἴΠε δοη, ἰῇ Ορροϑβὶ- 
(ίοη ἴο «ἢ. χχὶϊ. τ; οὗ, Μαδτκ χυῖ. το; ΗΘ. χὶϊ. 2. 

Μοτε ἴδῃ νγ8 Ῥγοπιιβοᾷ ἴο ἴ6 ΕἸδςΐ 
Ύ Μεῖνε (Μαζί. χῖχ. 28) 15 βεγε ργοπιὶϑεὰ ἴο 
ΘΥΕΓΥ Ὀε]ονεῦ  Δπα, ἃ5 Ὀεΐπρ ἴπε ἰασῖ οὗ ἴπ6 
ῬΙΓΟΠΊΪΙ568 ἴο {πε ϑόνεὴ Οδυτοθοβ, (Π15 15 ἴῃς 
ΟἸπλαχ οὗ 8}} (εἶ, ΤΤΤοηΟΒ). 

22. μηπίο ἐδε Οβωγεδο:.) ὅ866 οἡ ςἢ, ἱΪ. 7. 
Το ἕδλοϊ δἰγεδαῦ ποίρθα (566 οπ ςἢ. 1. 11) {πὲ 
[8Π6 δανεη ΕΡ 51168 ἔοσῃι ἃ Ὀοὰγ οὗ ἰπβίγιιο- 

τίοη δἀἀγοβοοὰ ἴο ἴπ6ὸ σμυγοῖὶ [Πηϊνεσβδὶ, οἵ 
1561 δυςρεσίβ (Ὡς τπουξδῖ [Πδῖ {86 Ῥγοχηῖδεβ 
Δηηοχεά ἴο οδοῖὶ Ερβί]α ἀγὸ ποῖ ἴο δὲ Γὸ- 
ξαγαάδά 45 ὠπεοηηπρεϊεα ;---τῃαΐ Θδοἢ γουγαγά ἢιᾶς 
ἃ ὙῸΔΟΥ ΔρρΡΙΙσδίίοη ἴμαπ ἴο [86 μαγιου 
ΥἹΟΪΟΤΥ ψΏΙΟΝ 848 ἴῃ δασῇ 56Ύοσγδὶ οᾶϑε Ὀδδῃ 
νοῦ ;---ἰΠδὲ [Π6 ὈΧΟΙΉ1565, ἴῃ ϑῃοσγί, ἀο μοὶ 
τοϊαῖθ ἴο ἐἰβεϊηςξϊ ρ᾽αςεβ οσ σταάδιίοηϑ οἵ Εἴ ΟΤΥ, 
ἴο ὃς βεοϑρῃεα Βογοδῖῆοσ δοςοσζάϊηρς ἴο (δαὶ 
ἄδρτοα οὗ (δ Π 1 655 νσϊο δὰ Ὀαδδη πηδηὶ- 
εβίοα ἱῃ [Π6 ἀϊδογοηῖ Οἤυγοβαβ, δυΐ (δεῖ 
1Π6 ϑουθὴ Ῥχογηΐδοθ σοι 26 ἴο ἔοπῃ οπέ 
Ρἰςΐυτε οὗ ἴῃς ξυΐυγο -8]}155 οὗ Βοάνθη. Τῆς 
ἀἰοσγοηι ἔοστης ἰπ νυν ἰϊςἢ ΟἸ τ ϑεδη Δ}, ἀυπηζ 
ΘΥΟΓΥ βῖαρο οὗ [Π6 ΟΒυχΟἢ 5 ργοόρτοϑβ, ΠΊΔΥ͂ ὃὲ 
εχμιοιοὰ ἄτο, ἤσϑε οὗ 4}1, Ἔχει θα ἰη ἰδὲ 
ἀἰβεγεπὶ ΕΡΙ511.5: (1) [ῖπ τὰς Εγϑῖ (οἷ. 1. 
2--40, Ραζίεηξϊ. οπάυγαησα δηὰ πα τοὐθοϊίοη οἱ 
δ], 16 ἔλα {παῖ Ἰαθουτϑβ δηὰ ἀο65 ποὶ ἔδεϊ (δε 
[01], νυν] ἢ ρτόϑοῦνοβ ἴΠ 6 ἔγοϑ 655 οἵ ἰἴ5 ἤτεὶ 
Ἰονε :---(2) ἴπ οἷ. ἰϊ. το, ἴθ Βείηρ β Δ 6] 
υπΐο ἀδαῖῃ ἴῃ ἀΔγ8 οὗ βυθογης δηὰ ῥρεῖβο᾽ 
εὐϊίοη ;--(3) [ἢ οἢν 1. 14, τἢ6 τεϊοσῦοη οἱ 
ἸΔοἸ]ΑΙ ΣῪ ἀπὰ 411 ἀρρϑαὶβ ἴο βϑηβιδιτγ ;--(4) 
Ιη οἢ. 1]. 20, 80 εϑϑοπίδὶ ἴο ἴῃς (ἢ γϑίδη [δ 
ΔΓΘ ῬΟΓΠΥ͂ δηὰ ρογβοπαὶ Πο᾽ποβ5, [δ 6 58πὶὲ 
οδ͵εςί 45 ἴῃ {μ6 [υἰγὰ ΕΡίβΕ]6 ἰ8 τεροαϊθά, ἀπά 
ἴοΥ 1015 [86 βεσναπί οὗ Οοά πιὰβὶ 5ιτῖνο ;--(5) 
Ιη οἰ. 111. 2, 3, ννδῖ Ὁ] 655 Δη τερεηΐδηςε :- 
(6) Ἰῃ οδ.11..8,ἴῆ 6 Κεορίπρ ΟὨγοτ᾿ 8νογὰ, πὰ 
86 ἠοῖ ἀεηγίηρς Ηἰ8 πδπὶὸ :---(7) [ἢ οἷ. 11. 
18, με σοπληρ; ἴο ΟἸγίϑὶ Ἡ ἱπιϑ ! ἴοῪ σίγεπρίβ. 
ἴπ εᾶςὴ οᾶβο, {Π6 Ῥγογαΐβ ἔοσπιβ ἴδε βϑιυεὶ, 
Ὀἰϑιίίηςξ ρῥγοηιῖϑοβ, μονναυεσ, ἀγα ποῖ πιδὰε (0 
ἀϊΞιίηςς οἶαβθε8 οἵ ἴβοϑα ψγο πρὶ πε γοοά 
ἤρπι οὗ δ. ὍΠς ῥσοπίϊϑο ἀπηθχοϑὰ ἴο εἰγὶ 
ἘΡί511ε ἰ8 ἀεϑιρηεὰ ἴο ϑεῖ ἕογί ἃ φαγιϊεμίαγ 
ἀϑρθοῖ ΠΊΟΓΟΙΥ οὗ ἴΠ6 φσεπεγαί ςοπάΠ!οη ΓΕ- 
βοινοὰ ἴοσ αἱ ψψβο 588}} πᾶνβ “εν ομὲ οὗ 
ἐδε σγεαὶ ἐγιδιίαί οι" (ςὮ. υἱῖ. 1.4); Ὧηἀ ἴῸ 
ΜΙΝ, ἴῃ οἰ, χχὶϊ, 17, “2δε ϑρίγὶὲ ἀπά 1δε 
Βγίε᾽" ἰηνῖῖο 16 Βοάδοπιθαά. Νο ϑυρροπ. 
ἴῃ ἃ μψοζά, ἰ8 σίνθῃ ἴῃ ἴδοδε ἵνγο ομδρίεγβ 
ἴο ἴδε ςοποϊυδίοη ἰπαξ ἴπογα 18 ἴο ὃε δῇ 
δάνδηςε ἔγοπι δβΟΥΥ ἴο φίοσυ; οἵ {μᾶῖ ἴδε 
ἀϊβεγεηΐ βίδξεϑ πιυϑὶ Ὀς ἱγανεγϑο ἴῃ ϑυζοίβ, 
βίοῃ, Ὅνεγα 18 50, ἴδ ρίοσυ Ῥγοπιϑεά Ιὰ 
(μὲ ἄγει Ἐρίβι]α τνουϊὰ Ὀ6 οἜχργεβϑοὰ δ “ ἴδς 
εἶγοῖς οὗ ᾿ρμ ς᾽ πιοϑὲ τεπιοῖα ἔγοπι [δε [)ινιθέ 
Ῥγεβοῆςα: ἈΝ Πογθαβ ἰπ οἷ. χχὶϊ. 2, ἴμε 52πὶς 
τοπηῖϑο οὔ ἢ Τίτος οὗ 115 ἴῃς ΠΌΥΠΙΠΕ 

δπειείην οὔ τ βαἰδῖβ. Νοὺ τγὲ πε τε ἈΓβ 
ἴο ἀἰθεσ ἱπ ἄδρτεε; ἴοσ ἴῃ ργοπιίδς ἴο [δὲ 
ΒΩ ἴῃ βοῆς σδυγοῖ, «ἰϊδουρὶ ἠοῖ ἐλ’ 
{πεῖροςξ αἰῤ τἴμαῖ ψ1}} Ὀς τποὶγ ροσγτίοη, σαπηοῖ 

τορασγάθα 45 [658 ρὶογίοιιϑ ἰῃ οπὲε ιπϑίδποξ 
(ἤδη ἴῃ ἀῃοῖμοσ :--τηΔΥ, ἰξ ἰ5 ἘΧργεβ5}γ ἀεοὶ 



ΒΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ, 11]. 

ἴη «ἢ. χα! γ: “ΓΗ ἐδαΐ συεγοονιοῖ τδαὶ]] 
διδεῖ Ἰδεε ἐδίηρε," --ῃλὲ 5 ἴο βαν, δὶ] ἴῃς 
δ]οβοίηγβ οὗ“ “ πεαὺυ δεαυδη απά ἃ πεαὺ εαγὶῤ." 
1,ερϑδὶ οὗ 41} οἂπ 6 σοποϊυάς (Πδῖ {πε (ἢ 0] 
ἰῃ ϑιιγτηδ ἀπά ῬΑ] Δ οἰ Ρ.ἷ2----οἤυγο 658. ἢἰς ἢ 
δίοηθ ἅγὸ ηοΐ ᾿θηβιιγοά---βανς σογίδίπ δἴδροβ 
οἵ ρίόρτοββ ἴα ρ88 [ΠΟ Ρἢ Πεγεαῆοῦ; νν 8116 
(6 ἢ δ] ἴῃ 1, δοάίοοθα δ οποὶ δἰζαίπ [Π6 
Ὀιπίης Ῥτεβεποθ, ΤὨΘ γεβ]ξ, Δοσογα ΠΡΊΥ, 15 
ἰμδΐ νγδ ἅγὸ οσς ρίνθη, βθραγαδίεϊῃ, [π6 οὐ] πὲ5 
οἴ δε ρἱσῖιγα νυ ἢ ἢ τοργθϑεηῖβ {πε σοπάϊ το ῃ 
οἔτδε Ἐραἀροπιοὰ δῇογ τηϊβ 1186 ; δηά τῃδῇ 186 
Ρίκίυγε ἰἴ561 15 οὐἱν τἤθη σσπιρίεἴε ψ ἤδη ἔμ 656 
ἀϊεγεηξ οὐ] Πη65 ἀγα σοπηδίπεὰ. ΤῊΪ5 ἔδςς ἰ8 
ἀξεϊατοά ἴῃ οἢ. χχὶί, 7: δπάὰ (ἴθ ἀεϑοτίριίοη 
ππΙδὶ ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΪΥ (1 ΟΟΥ. 11. 9) δ6 Τοοπγνεγοά 
ΕΟ ὉΥ͂ Ἰηθδῃ8 οὗ Βυπλδη ΠΟΠΟΕΡ(ΟΏΒ ; ΟΥ 
ὉΥ πηεᾶηϑ οὗ ναὶ 85 ὈθΕη δἰ γοδαῦ σονθαὶϑὰ 
ἴῃ ϑοτρίαγο ΟΥ ἴῃ ἰΒς ϑγϑίεπι οὗ [Βε Οδυτγοῇ. 
ΤΕ ὑΠ|} οὗ (πἰ58 Ρἰσζατε τοᾶὺ δα ᾿ἰ]υπίταῖεα 
Ὁγ ἴῃς σι τπαῖ [π6 ϑόνθη Ῥσογηῖβεβ δ ἰδίῃ 
πηὰ [πεῖς οοτηρίεῖς ἐι]Β]πιθπξ ἴῃ τῇς 8ρ16η- 
ἄσυτα οὗ {6 Νενν [εγυβδίθηι, ἀεβοσι δε αἵ 
(δε εηὰ οὔ τλς Βοοκ. 
ΤΊαβα δαυθῆ ἀϑροοῖβ οἵ (πε διζυτε οὗ ἴδε 

Κεἀδεπιοὰ ἅτε 8458 ἰοΐονβ: 1. ΤῇῈ ἢἤγβξ 
Ῥτοπηῖσα, οἢ, ἡϊ, 7,--|ῖβ [παππογίδ! ν ; 11. [ἢ 186 
δεοοπά, οἢ. 11. 11,--- “ Ης (μαΐ ονθγοοιηεῖῃ 
5.}} ποῖ θῈ πυτέ ὈΥ ἴμε βεςοπὰ ἀεαίῃ :" 
1Π.. 1ὰ τμὸ τηϊγά, «ἢ. ἰ1. τ7,-τ ΘΠ Βεάνεη]ῦ 

ἱπηρατία τῆς Νὸνν 6; δηηουῆςοβ ἃ 
ὅπᾶτα ἴῃ ΟΕ χσίϑι᾿ 8 Ὀυί σεν σμδγδοῖεσ, ἀπά, ἴο 
ἴδοϑα ψῆο θθασ ἴπ6 “ποὺν ΠΔπΊ6," δητοϊπιθηΐ 
ἴῃ ἴδε ςοτηραηγφε μεάνεπ; [Ρ΄. [ἢ ἴπε Τουτίῃ, 
(ἃ. ἢ, 26-28,- ὅῃατα ἴῃ (ἢ τιϑι 8 σογαὶ ἀοπιὶ- 
ἸΠΟῃ ἰ5 ςοηξειτοά- Υ᾽. ἴῷ τὰς ΗΠῈ, οὗ. 1}. 5,-- 
ΤΣ νοβῖυσε οὗ βάνοη 18 δβϑυπιθᾶ, 1} 56- 
ΟΠ |5 ρἰεάρεά, ἴ[ἢ6 σοπαηυογοτ᾿β ᾶπια ἰ5 
(οηίεβδοά ; Ὑ]Ι. [ἡ τῆς 5ἰχίδ, ἢ. 111, 12,-- [6 
Νἱδάρε οἵ ϑϑουσν ἰ5 τεροδίθά, ἰηϊγοάιυςίηρ 
ἴδε ἰηϑετρίίοη οὗ τς ΤΉτος Νδηιοβ,--- με θαρ- 
[818] ἰοτη]Δ οὗ Ηθανεπ: ΥἹ. [π|8 6 βονθπιι, 
«ἢ, ἢ, 21, -- Η ῥσοπιῖϑε “" Ηδ 582}} 51 στὰ 
ἴῃς ἐπ ΤῊΥ ἴῆτομῃ ᾽ οοτηρίεῖεβ (Π ρἱοΐυγε. 
ἡ ἀϊβεγρηΐ νίονν ἰ5 πογε ἴΚεὴ ὉῪ ΑὐοβΌΙσῃοῸΡ 

Ττεηοῦ, Ὑντηρ (Ρ. 217 οἱ ““(ῃς ογαΐεν" 
1) τ ]ςἢ τθε ῥτοπ ῖϑοβ οὗ ἴῃς ϑενεη ΕΡίϑι]65 
“ζεεράί σὴς Ἀποῖβοσ," δ6 σοηβετβ τἢδῖ “ἐξ 
Ι5 ΠΏρΡΟΒβ0]6 ποῖ ἴο δοκηον δάσο δὺς 8η 
ΟΓΑΕΓ ἤστα,-τ απ ΟΥάοσ ράγα]]6ὶ ἴο {παῖ οἵ 
ἴδε υπροϊάϊησ οὗ τὰς Κίηξόοπι οὗἨ Οοά ἔγοπι 
15 ἥτε δερίπηΐπσβθ οὐ δαγίῃ ἴο 118 φίοσίοιιβ 
(ΟΠ ΒΕ ΠΊ Πα ΤΊΟη ἴῃ Ὠοάνθη." Ψνὸ ἅζε ἰεὰ οτὰ 
Ῥαταήίος (1, 7),--ἰο τς ἘΔ] (Ο τη. {ἰ. το ; 

Ἀδν. 1. στὸ, --ἴο [6 Οπυτγοῖῦ ἴπ (6 ψΠ]άον- 
Ὧδ55 (11. 17),.-ἴο ἴῃς {πυππρὴ οὗ Πανὶ ά δηὰ 
δοϊοπιοῃ οὐδοῦ [86 ηδίϊοῃϑ (2 84π|. Υἱϊϊ. 1--11; 
Ἀεν. 11. 26, 27). ὙΠΘ 5ΟΘΠΘΣΥ͂ ΠΟ σΠδηρΡο8 
τοι βασῖἢ ἴο ἤεάνεη. ὙΤῊς πη ρῥγογηῖβο ΠΟ] 5 
ἴοστἢ “τῆς Βοοκ οὗ 1, (ϊ. 5), ψ ἢ τῃς 
δεϊεπάληϊ ροσίε5 ;---ἐμθη σοπλα8 ἴῃς “ Νὲν [6ὲ- 
ΤΌΞΑ] Θπι "ἢ (1. 12) ;--ὴηὰ ἴπεη ἴδ6 δαπιίβϑιοη 
ἴο ἴῃς τ(ἤγοης οὗ Οἢχιϑῖ (11. 21): “1 15 Ποῖο, 
ἴο σοπιρᾶτα Ὠινίηθ {Ππηρ5 1 Πὰ ἩυσηΔη, 45 ἴῃ 
{πὸ βαγαάμο οἵ ϑαηῖε. ὝΠοτα, ἴοο, ἴπογα 
ἅΓα ἀϊεγοηΐ οἶγο]65 Οὔ ἢϊ ἀσοιηά [πε ἴἤσοπο, 
οΔςἢ, 88 ἰξ 15 ὭδᾶσΟΥ ἴο (ἢ ἴἤγοησ. οὗ δὴ ἰῃ- 
ἴδηβοῦ ὈγΙρἢϊηεββ ἴἤδη (παῖ θογοηιὶ ᾿ἴ δηὰ πιοῦῸ 
τεπιοῖσ, {1]] αἱ Ἰαϑῖ, ὑνῆθη 411} ἰῆ6 οἴμοὺβ ἤᾶνς 
Ὀδοη ρδϑῖ, [6 ἴσοπο ἰἴϑο! 15 γοδο θα, δπὰ ἴδ 
ΥΟΤΥ͂ Ρ͵έβοηῆςα οὗ Ηἰπὶ 0 5:15 ὑροὴ ἴῃς 
ἴῆτοπο, δῃὰ ἔτγοπι ννβοπὶ }} [Π18 ἰρῆξ δηὰ 1815 
Εἰοσυ ἤοννς.᾽"--Ρ. 219. 

“ΤΠΘ ρεποταὶ ἰάθα οὗ [Πϊ5 ριςΐυγς," υτῖϊοβ 
Οούοι (ἐε,, Ρ. 294), “ςοηϊαίη5 ἴπ6 Γορσγοβοηΐδ- 
[ίοπ οὗ 411 ἰμ6 βῃδάδθβ (ων απο 65), δηά, ἰῃ βοῖπο 
βοζί, (ῃς 5ἰδι!βιϊςβ, οὗ 41} {π6 βρέγίζυ δὶ βἰδίοϑβ, 
ξοοὰ οΓ 6ν]], ἴῃ νυ ς ἢ ἰαΥσοϑίγα] ΟΠ σ  σεϊδιν 
σδῃ ὃε ἰοιιηά.... ΤῊ πυδοΣ δέυε ἀσηοῖοϑ 
ΠοΓΟ, ἃ5 δἰϑθινβοσε, ἃ τοῖδ!γ. Βυῖ, δοςοτγάϊηρς 
ἴο ἴῃς 1πουφὰϊ οὗ ἴῃς Βοοκ, ἴῃς 5υδ]εςξ 15 ἃ 
εἰ ῥαπεοισ, ἀπὰ ηοῖ ἃ “μεοέησέυες τΟΙΔΙΥ, 45 
ἴμοβε 5 80 566 ἰη ἴε86 ϑόυθη Ουσοἢ68 
(ἢ τεργοϑεηϊδίοη οὗἩ ἴῃ 6 ὑὉσίηςῖραὶ ρῆδβϑοβ οὗ 
ἴῃς ἰδίου οὗ τ86 Ομυτγοῖ." [{ 8 ἴπ6 2οἱπέ 
07 ἀεῤῥαγέμζε, Ὠονγονοσ, οὗ ἴδε 1 ογα 5 Ργοσσοβ8 
ἴδί 18 ἱπαϊςαῖθά ἢογα: --- Τ ηἷἰβ Ροΐϊηΐ οὗ 
ἀδορασίισε ἰ5 ([Π6 σοπάϊτίοπ οὗ (6 (μυχοῖς αἵ 
(Π6 τηοπιοηΐ οὗ ἴπΠ6 Ν᾽] κίοη, δηά ποῖ ἴῃς ιη- 
ΤΟΙ ᾿ς οὗ Βεσ διΐζυγα Πἰβίοσυ νυ ςἢ 18 ςοπ.- 
ΡΥγβεὰ ἰπ ἴΠ6 Ν᾽ βίοπϑ (Παΐ ἔοϊϊονν.".--- 12. 

Ι͂η [818 ορεηϊηρ Νἰδβίοη, σοηϊαϊηδά ἰῃ οἢ. 1. 
«ηὰ (ἢ. 1|., ΕὈταγὰ υπήοτβίδη 8. 81. [μη ἴο 
8566 ἴῆ6 ϑοη οὗ Μδη ἴῃ Ηἰξ τεϊδίϊοη 45 ϑῃ6ρ- 
Βροτγά ἴο ἴπΠ6 Οδυγχοῖὶ---ο ςἢ. ἰ. 27. 

Αςοοτάϊης ἴο ἴΠ6 σοηογδὶ ορ᾽πίοη [πε ἢγϑὶ 
αἀϊν βίο οὔπε Αροοδίγρϑβο δηάβ ἴεσο ; ποῖ οΥ 
ἴῃ6 ἢγβξ γος σπδρίετβ 6 στεραγάθα τπογοὶν 
ἃ5 ἴῃς Ῥγοίοριο ἴο ἴῃς Ε ονοϊδτοη Ῥτγοροῦ, οΥΣἁ 
ὙΠ ΘΙΒΟΥ---Ὧ5. 15 ΓᾺΥ̓ ΤΟσε σοηβίβῖοηξ ἢ 1Π6 
σμαγαςῖεγῦ οὗ {πε Βοο] ----ἰὮδγ {ΠποπΊβοῖνο5 σοη- 
βιτυἴς της ΕἸγϑῖ Ν Ἰδίοη νους βδξθα ἴο {6 56ου, 
80 ἀθδουιδθβ Ὀεΐοσοῃδηά (566 οἷ. χχὶΐ, 17) 
[Π6 5ἴαϊα νυν] οἢ ἀνναὶῖα ἴποδ6 νῆο ἢᾶνο ρϑϑβρά 
[του “ἐῤό σγεαΐ ἐγ μία! οη," ἴῃ 6 νατίουβ 
ἀϑρϑοῖβ οὗ νοι ἴοστῃ τε (Πδπλε οὗ ἴῃς Αρο- 
οδῖγρϑα. 

ΑΠΌΣΙΤΙΟΝΔΙ, ΝΟΤῈΣ οα (Παρ. 111. 19. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ ΝΕ. 19.--- ΤῊΞ ΑΣΚΕΘῈΘ ΟΡῬΟ- 
δΙΤΊΟΝ ΒΕΤΝΕΕΝ 571. ΪΟῊΝ ΑΝῸ 571. ΡΑυ. 

Ι 15 ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο Πσοηβιογ ἢ σάτα ἴΠε 
ἴβκΟΥῪ τ οἷ ρΙδοεϑ ἴΠ6 Αροςαῖν δε ἴῃ ορρο- 

βι[ἰοη ἴο 50 ἱπιρογίδηϊ δῃ οἰεγησπί οὗ πε Νον 
Τεβίδπιεπϊ 48 ἴῃς ντιτηρ5 οὗ 51. δι]. 

[τ (5 ἃ ἤχορά ἰάθα ψνἱῖῃ τὰς ΓΑΙ ΟΠ α] 5ι]ς 
βΒοῃοοὶ [πὶ 51. Τοϊη πδάὰ πὸ οἴδιοσ οὐὐεςξ ἴῃ 
(6 ΑΡοσδῖγρϑθε ἴΠπδὴ ἴο ὑρμοϊὰ ἴα [εἰν]8ῃ 
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{γρε οὗ (τ ϑε ἰδ ΕΥ̓͂ 'ῃ ρροβιίίοη ἴο [ἢ 6, 50- 
οδ δὰ, Ραυΐπο ; δηὰ {πὶ ἴῃς Βοοῖκ γουρῇ»- 
ουξ Πα5 “4 ἰοπάθπου  ΏΙΟἢ Ὀεγοηα πλϊϑίδκα 
ἀδηΐος ἴῃς ρας ἶηρ οὗ Ῥαὺ] " (Μαχ Κυϑηκεὶ, 
Ι. δῷ, 83. 21). Ενευυτίηρ Ὀτγεδῖποβ, γε σε 
το]ά, [6 ἥεγος δπὰ ταί ῃίιϊ 5ριγ οὗ [υἀδῖ5:Ὲ ; 
δηὰ τῆς νυ το 8 ἀεϑὶρῃ 185 ἴο ἀρΡθαγ 85 ἴΠ6 
ΟΡΘη δηϊασοηϊδί οὗἩ ἴῃς (επί |65: 6. ρ. ἴδ6 
ΑΡοολΙγρθε σοηῃάδιμηβ Ὁποοπα! ΠΟΠΔΠῪ ἴμοϑς 
Ψῆο “δαὶ [Ὠϊηρ5 βϑδογιβοθά ἴο 1άοΪ]5 " (ςἢ. ἰϊ. 
14,20: οὗ τ ΟοΥ. χ. 25--1);}---ὴὔἰἩἈὀςΓ-τἀδηουποθβ 
τηδυγίρε θεΐνεεη (ἢ ϑ114η8 δηὰ ἴπ6 μεδίῃθη 
ἃ5 πορνεία (εἶ. ἰχ. 21), ἴῃ σοηίγδαϊςτοη ἴο 
1 ΟΟΥ. ΥἹ]. 12--ῖι6 ;---ΟἸΣ τηδη!ϊξε5ῖ5 {π|58 μδίγεα ὈΥ̓͂ 
ἸΙΚοηΐπρ 411 ψῆο δάορί ΔΠΥ μοαϊπθῃ 3856 ἴο 
Βαίδατι δηὰ [οΖοῦεὶ (ςἢ. ἰϊ. 14, 20) ;---ἰῃ ἕαςΐ, 
[με Βοοῖκ Ἔυουγννβοσα οχῃ 15 ΒΟΘΈ ΠΥ ἴο 1Π6 
Ἀροβίϊος οὔ τῆς Οἰγουπιςοίϑίοη. (Οδιτγίπρ ουὐἵ 
[Π18 ΤΠΘΟΤΥ, Βαυν (Οὐγιεεπέδιρη ον ἀγεὶ ἐγ. 
.αῤγδ., 2 Αὐ88..) 5. 33) 55 γίβ (μαΐ δῖ. δι] 15 
ΠΕΡΕΓ πδιηεά, οσ,, ἰξ Ἔνεσ, ΟΠ ἴῃ ἴῃς ὙΑΥ͂ οὗ 
Βοϑῇ!]ς 4] υδΐοπ, ΕΥ̓ τῆς δος 68:9] ςα] υυτιΐεσβ 
οὗ Αϑία Μίπογ ἴη ἴδε ρεγοά [ο] νης [παῖ οὗ 
δῖ. [οδπ;-- ἢ} ἴῃς νυτιῖογ οἡ ἴθ ΑΡοσδίγρϑα 
ἴΪῃ ϑοἤεηκο 5 Βὲδεί»]οχίεοπ (5. 161) 816 ρ 68 
{πα δῖ. ]ομη ἰ5 “ δεβῖ βα ἰ38ῆεά τ] ΕΡΒ6505, 
ΜΜΏΙΟΙ 18 ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ τῃ6 Οδυγοῦ νΒεῦς Ραυὶ 
δά πλεῖ νι [6 5δαγρεϑί σεβἰϑίδησς (Β 6ν, 1]. 
1--; Αοίβ χίχ. 9, 29; 1 Οοσ. χνὶ. 9)."Σ 
Ὑνυογβ ἄγρυς ἴδι.5:---Κοῖὶπὶ (ἢ, ε., 8. 158), 

πανίηρ ποῖϊθά {παῖ δῖ. Ῥαὺ] (Ὁ αἱ. 1]. 9) τεοκοης 
δῖ. [οδη, ΔΕ [4π|68 δηὰ Ῥεῖΐον, 48 ἴῃς τδιγά 
τερτεβοηϊδίϊνο οὗ “ τς [υὐπο- ΟΠ γί ϑζδπ [ἰογυ» 
584 5} ἰΘηἀΘΏΟΥ," 4|16ρὲ8 ἰδαῖ 1ὅ ννὸ δά 
(ῃς Αροσδῖγρβε ἴο {πὸ σοβρεῖὶβ οὔ Μασκ δηὰ 
[κὸ, “᾿ψὸ ρεῖ ἃ ἀδείβινε ὑγοοῦ παῖ, τοπὶ 

1 Τὰ Αὐδέ (12. ὧδε Δεν ὀοιίορς, Ῥατὶβ, 
1875), ϑβϑοσέϊησ (μαΐ ἴῃς ϑενεη Ἐρίβι165 ἢδνθ 
τι ἷβ δηϊδσοηίδπι ἃ9 ομα ᾿δαάϊηρ οὐ]εοῖ, δά άϑ, 
ΜΙ Ὴ τοίεσοηος ἴο ἴπα ξαίϊησ “ἐλέησε σαογίβερά 
9 ἑάρίδ", 5416 ἀοτηΐϊοσ ἰταὶξ οςὶ ἐνϊἀδυητηθηῖ 
αἰγίρέ οοπίτε 165 ἀϊϑοὶρ]ς5 ἀς Ῥδαὶ᾽" (Ρ. 111). 

Ὁ Ιῃ ΤΕΡΙΥ ἴο (δ ῖ5 Ἰαϊίον βἰδίειηδπῖ, νὰ ἢ 
ΟἿΪΥ τοδὰ ον. 1ϊ. ς. Απά ἴῃ σερὶγ ἴο ἴδε ἔοιπηου, 
Ὑ6 οδὴ τσείεσ ἴο ἴῃς Ἐρίϑξι]ες οἵ 81, ]ομη 5 αἰ5- 
οἰρὶς Ῥοϊγοᾶγρ, πὶ ψῃϊοῆ 81, Ρδὰὶ ἰς ἴῃς οΠΪΥ 
ἐς βμυν μῶν δηὰ 51, Ραδι}]}}5 ΕριϑΞ1165 [ῃ 6 ΟὨ]Υ ΑΡροϑ- 
ἴοἱϊς τυτιτηρβ, τηθηϊὶ πο ὉΥ ἤδῖης (566 Βίϑῃορ 
ΤΑριοοῖ, Οσμέενι. ἄευ., Μαγ, 1875, Ρ. 822); 
οσ, ἀραίη, ἴο ἴῆε βαγίῃρς οἵ ἴῃ ““ Ῥγεβογίοσς,᾽ 
ὙΠΙΟἢ ἀγα 51}}} ἴο Ὀ6 τεδὰ ἴῃ [6 ττίτηρβ οὗ 
Ἰγεπδεαβ, Ψῆο ἰῃϑίβί δἰϊζα οὐ α (οῦ. χν. 25, 26, 
δηὰ ]οῆη χίν. 2. ὅὃ0 ἔασ ἰς ᾿γϑηδοις ἢΙπΊ56}8 
ἔτομι βϑϑεϊίηρ ἰο εἴλοα ἴῃς ἱπήμπεπος οἵ 51. Ραυὶ] 
1μαὶ ῃς τεργοβεηῖβ ἴ6 σμυσος οὗ Ερμοβυβ ἃς ἴῃς 
ἔθου Ρσεϑογνοῦ οὗ Αροβίοϊὶς ἰγαάϊ το θδοδυκα 

ἴ, Ῥαὰ] νγᾶβ ἰϊ5 ἑουπάεγ, απὰ Ὀδοδυκε 81. [οδπ 
Ἰαθουγοά ἴδετε 1}}} (Ὡς τεῖρῃ οἴ Ττα)δη (ἐν. ᾿ἴσν., 
ἐ}, 3). 1,δαϑὶ οὗ 4]}, ἱπάδοά, 17 νγὰ Ὀδαγ τἢὶς ἔδοϊ 
ἷπ τη, σου Ἱά ἰδ 5 σμυγοῖ οὗ ΕΡΒαβυς Βαάνα σὸ- 
βαταςα [μ6ς56 ἰπεὶγ ἴπγοὸ ΑΡοβίΐθϑ 5 πος 6 ἴο δας ἢ 
οἴδεοσ,---ἰὰῈ οπς (ϑὲ, Ρα}}} ἂς. ἃ ἴαϊςε Αροβίϊο ; 
ἴ8ε οἰβεῖ (51, ]ο πη) ἂ8. “(Ὡς 1 υάδο- τί κιίαῃ 
ἀϊκίαγθετ οἵ ἢ ς ἀεηι]ς- (τς δη ῥα] ηίϑη,." 

ΚΕΝΕΙΑΈΤΙΟΝ. 11Π|. 

ἴδε γεᾶσγ 70 ἴο {πε γεᾶγ 1οὸ [ἰ. ξ.,), ποπι ἴδ 
ΥθᾶΓβ ἴῃ ᾿ΏΙΟΝ, δοοοσγάϊηρ ἴο Κοῖπι, ἴπ65ε ἴντο 
Οὐοβρεῖὶβ ψεγε υυττ}, [οὔ [ιᾶ8 ὑεεα 2.- 
σουηϊοα 8 5(ὙἸἰςγ Τυὐπο- ἢ γδιϊδη Αροϑβῖὶο." 
ΤῆυΒβ ἴῃ Ἀσδν. χχὶ. 14.) ἴς Ἴ ψεἶνο---ἃ πυπιθεῦ 
ΜΈΙΟὮ ἰηοΙυ 65 [οἤῃ, δηὰ οχοϊάς5 Ρδυ]---ἅτε 
αϑϑοσίαἰοα 85 “ ξουπάδιοη8᾽ οὗ ἴδε ἴστε 
]εν δῆ Το γυβδὶθπι:ὶ ᾿υδὲ 85 ἴτε Βοοῖκ, ὃγ 
ςοηΐϊγαϑῖβ Θαϑύ ἴο δ τεςορηϊζεά, 4554115 δηὰ 
ἄδηϊθα ἴΠ6 ρμοβίξίοη οἵ Ραυὶ]. Κείπι, ἰηάεεά, 
ΜῈ] οὶ γὸ 850 ἔχσ 85 οΙκπιαγ ({ ε., 5. 25 ἢ 
'π Ἰἀδηςἔγίηρ δῖ. Ραμ τὰ ἴῃς Εἶδε Ῥγορδεῖ 
οὐ Κον. χἰδ. τα; δυξ Π6 ἄγζυθβ ἴδδὲ ἰῃ ἴδε 
ϑοεύθὴ Αροοδϊγριὶς Ερίϑίϊθβ, Ἂϑρεςῖδιυ [δὶ 
ἴο Ἐρδοϑυβ (ςἢ. ᾿ϊ. 1), {πὲ τεΐεσγεηος ἴο ἴῃς 
Ῥαυϊιηίδη9---Ἔ5ροο δ! } Υ ἱηο] υάϊης {Ππεὶγ ἀροϑιὶς 
δἰπι561ξ---ἰ ποῖ ἴο ὃδ6 τηϊϑίδκοη, εξ 1 Οοσ. ἱχ. 
Ι, 2, ἀηὰ ὄνθὴ Αςῖβ χυ. 2ς, ὅζς. ; 45 ἴο ἴδε 
ἀϊδρυΐεβ δ Ερἤθβυβ, 5866 Ἀοπι. χυΐ. 17-20 
( ξ.) 8.160, “π»:.). Κτςηκεὶ ((. ε., 8. τος 8), 
᾿βογῖηρ ἔγουι Καὶ πη, Δεγι θυ ῖο5 ἴμ6 Αροολίγρος 

ἴο 81. [οβη, δπὰ Ὀεϊϊενες παῖ Ὡς γεϑι δά δἱ 
Ἑρδόβυβ; δυΐϊ Πα πηλαῖκοα ἴ86 ἴνο Αροβίϊεβ ἴο 
ἀϊθεν δἰϊορεῖμεγ ἴῃ (Βεῖγ πιοάς οὗὨ τεγάγάϊῃξ 
[ῃε Ἀοπίδὴ Επιρίγα, σοτηρατγίηρς Ἐοπι. ΧΙμ, 
ἢ Κπν. χὶϊ., νι εγα 81. [οἱ δϑοσῖθε8 ἴδε 
ΡΟΝ οὗ Ἀοπὶς ἴο ἴδε [εν]. Ευπβε, 
Κτεηκεῖ (ἀφτεείης Ὑν] 1 Ν ΟἹ ππιλγ) ἀβϑετϑ [μα] 
δῖ, [οἢπ, ᾿π Ἀδν. ἰ1. 2, 8ἃ8 οἰθαγίγ 85 ἴῃς Αγὸ- 
οαἰγρίίς ἔοσπι δάπιϊβ, σοηάεπιηβ δῖ. Ρδυὶ 
ψγἢο, ΟἹ 158 5846, 5ίαϊεβ {πδὲ Ἐρἤδβιι8 νγᾶ3 [κ 
βεδῖ οὗ ἴῃς ορροϑι[ίοη ἴο 18 Αροβίοϊ!ς δυΐβδο- 
ΤΙΥ (866 1 (ον. χνυ. 12: χυϊ. 8, ο; 2 Οογ 
8. ἄς.). ΙΓ 851. Ρδὺ! 5σρθᾶκϑ σέ ἢἰ8 ἘΠΟΒΊΤΕ 
οὔ νῆδὲ ψψεῖς “ἐῤε ἀδερ ἐῤίηρε οΥ Οοά" 
(1 ον. ἰϊ. 19), 18. 8 βἰγοὰ ἴῃ Ἐογ. 1, 28, 
ἰδὲ ἀδρ ἐδίπρ: οΓ᾽ δαίαη"; δπὰ Κιτεηκεὶ 
ςοηίεπιρίαίεβ νυν ΙΕ “ ἴῃς ἐγαρὶς οοηβιοὶ οἵ 
{π656 ἵνγο ἔο]]οννεῦβ οἵ Ομ γίϑι,"--- υπαογβιδηά"- 
ἴηρ 8:. Ρδυ}}5 νψογάβ8 ἴῃ Οδὶ. ἱ. 8, 9, δηὰ δί. 
]οδπβ ννοσάβ ἴῃ εν. χχίϊ. 18, 19, 5 ἀϊγοσίο 
ρϑϊηςὶ οδοὴ οἵδοσ. Ὅῆ6 58πὶ6 ΤΟΠΟΠΙ5Ι00 15 
ἀϑϑογίοα Ὁγ Ἀσπδη ῳ Ῥαμί, Ὁ. 303, ἀ0) 
Ὑ8Ὸ πιδίπίδίηβ ἰμδὲ δῖ. Ραὺϊ ννᾶβ8 γοραγάά 
Δ ῬΑ ἴῃ ([π6 Οδυτγοῖ, ἔτοπι 4.0. 54 (λαϑ 
ΧΥΙ.) Δηά ἢ5 τυρΐυγο νν ἢ 81. Ροῖες (0 Δ]. ̓, 
11), ἃ5 ἃ πιοδῖ ἀδηροσγουβ ποζεῖϊς ;--ἃ [2156 
1εἐν (Ά εν. 1. 9: 11, 9) 5--- ἔαϊδε Αροβίϊε (ἈΕΥ͂. 
1), 2) ;---ἃ 156 ρσορμεῖ ( 6ν. 1]. 2ο ᾽) ;.--ἃ ὉΕΗ͂ 
Βαίδατη (ον. 11. 6, 14, 15; οὗ. 2 Ῥεῖ, [10 15] 
7υάς τ1);-- οκοά οὴς ννῆο υϑδεγοὰ ἰὴ 
ἴδε ἀεσοίγυςςίοη οὗ ἴδε Τοπιρὶὲ Οἴενιομὶ. Ἡσπι. 
':. 17)}- ϑίπιοη Μᾶρξυβ. δηδη ἀνε 5 

1 8ὲες [ηἰτοά, 8 7, 1. (γ). Βεηροῖ δουίεὶν ποίεβ 
δαὶ 8:, Ρααὶ, ἂς. Αροϑίϊε οἵ τε Οεπαϊες, ορεί 
πο Ὀ6 ἱποϊια δὰ Πετο,---βοο Μαῖί. χίχ. 28. 

Ξ Οπ ἴδε νοτὰς “ΤΥ νἱίς [ἐσεῖνοὶ " Ἀεῆλη 
ποίοβ : “Πέεἰρπαιίοα Ὄγταθοϊΐφας ἀς Ρεῦὶ, 
εδηνίβασέ σοσλτιε ἱηβάὰ]ς, οἴ εηιγαϊπδηὶ ἰς ρευρὶε 
ἃ 11ηδαέϊιι4,"--- 226. 268. ““1,ε5 Ἑμαρίεγοσ 1: εἴ 
111. ἀς ΤΑΡοσαίγρβς βοηΐ ὰη οτὶ ἀς Βδίῃς οΟΟ ΓΕ 
Ῥδὰ] εἰ 565 δηιὶ5.""--- 76. ῥ. 367. 

5 “(}] ῃ δῖ ρᾶ5 ἀουίευχ 4υε 5οὺ5 ἰς ρεϊβορηάβε 



ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. 11]. 

ῬαΓΈ ου ΑΕ οη 851. Ῥδυ}5 τοϊεγαϊοη οὗ τηϊχοὰ 
ἸΔΤΤΑ γ68 (5ε6 ἅρονε) 45 ἰἀθπ  γηρ ἢἰπὶ, ἰΏ 
τς [εν σι ταϊηά, νυ Βαίδαπι ννῇο βεάἀυςεά 
ἴδε 5γδο 65 οὗ οἱὰ (Νυπι. χχχὶ. 16) ;-ο 
Αςεἰβ χυ. 2ο; χχί. ὅς : “ (εῖζε πορνεία δῇ Γα- 
Ιλῦοῃ αὐτὸς Βαϊίδαπι οϑδὶ 1᾿ της 6 ]]6 ἐἰεςιταυς 
υἱ [21 δυῖντο ἀδῃῆβ 165 τἐπὲδγοβ ἰῈ σουγδηΐ 
6 δαῖὶπο ςοπῖστε Ρδυ].".---- "δ. Ρ. 304. 
νι ουϊ ἀνε! ϊπρ πιϊηυτοὶν οπ [ἢ 15 [155116 

οἵ οχίγαναγδηςθ, δηὰ δζὺϊῖ Δ5501 Ρ(ΊΟἢ, 
ἃπὰ οὐ ἰοῖσπι τυ νυν] ὰ,--- νι ςἢ δηδη ἢ 
ὑποοηβοουβ ἔσγἢ ἀεβοσὶῦο5 ἃ8 Ὀγοςθθαϊηρ 
ἴῃ πε ἀδτκ,".--ἰἴ τὰν Ὀ6 Μ6}} ἴο ποίς πον 
δοοογάδηξ ἴῃ ἴοπο οὗ (Βουρῆϊΐϊ, ἀπά οἴϊεη ἴῃ 
Ἰδῆσυδζε, ἰ5 ἴπε ἰοδομίηρ οὗ 851. Ϊοῃη δηά οὗ δῖ. 
Ῥαυϊ. [15 ΘΑϑύ ἴο Γεςορη!Ζο ἴπς δΔοσογάδησθ 
οὗ συν. χυ!!. 2οὸ ἢ ἘΡΏ. 11). ς (“ΗῊ δον 
Αροεεἶος απά Ῥγορδεί: ); 45 ΜῸ}1 88 οἵ Ἀδν. 
χχί, σ4 ψ Ερῆ. 11. 20 (“ρὲ ,ουπάαίίοηι οὗ 
δε “ρους απά εἶ, τλα ")--͵ϊδε Ἰάθα ὃχ- 
Ργοββοά ΟΥ̓ θεμέλιος θείην ἃ ἔανουγίίε οης 
ἢ 51. Ρϑι)], Ἐς. ΚΣ. ἔοπι. χν. 20: ὧ Οὐσ. ἰ. 
19, 11, 12): δυῖ [6 ἐβϑϑητίαὶ ἀρτεοτηεηϊ οὗ 
(6 ἴννο υυτῖῖοτβ ἈρΡΡΟΔΓΒ οΥΟΥΎ γ ΠΟΓο. 

Ιη Κον. ἱ. 4 81. [οῆη δάορίβ. ἴῃς Ῥαδυ]ης 
ἴοττη οὗἅὨ ϑα]υϊαϊίοη "ἴζγάζε ἰο γομ απά ῥϑασε" 
(Άοπι. 1. 7) ὩΙοἢ 58 ἑουπα πη 4}} 81. Ρδι}β 
Ερί51}65 (εχςερὶ ἴμε Ῥαβίογαὶ, γβεγε “' ΠΊΈΓΟΥ 
ἶ5 λἀεα, 45 τἱ 8 ἰπ 2 [οῇῃ 3) :;- ον. ἱ. σ; 
11}, 14. ἅγὸ ἴο δὲ οοτηραγοᾶ στ (ΟἹ. ἱ. 15-18 ; 
-- ᾿ Εον. χνι. 164 ννἱῖῦ Εοχ. νἱῖ. 10, 37, ἀδπὰ 
Ι ΤΊΠ,. Υἱ. ἴς ;---Ἄου. τ. 6, 9 ΠΣ ΟΟΥ.Ψ 
γ. 7, ἴδ βασσιῆος οὗ ἢ γῖσε Ὀεηρ τεραγάεὰ 
ΌΥ Ὀοίΐῃ 45 σεργεβεηϊηρ παῖ οὗἩ [Π6 ἴγυς 
Ῥάβϑομα] [πὴῦ. ΨΝΠοΥα, ΜῈ ΤΔΥ ΘΒ] 
ἴ!ε οΡ]εςῖον ἴο ροϊηξ ουξ, 18 ποτα ἃ ἴσγᾶςβ 
ἴῃ Πιδίοσυ οὗ (Π6 οχιδίεηος οὗ ἃ ΝΡ λεναε 
ΠΟΔῚ "ἢ ΡΑΓΙΥ ἴῃ ἴῃς Οδυτςοῇ, ΟΥ̓ ἴΠ6 5146 οὗ ἃ 
“ῬΑυΪΠης ἢ) 8:1. Ρδὺὶ ἱπ τ ὕὐογ. ἱ. 12 γείδυβ 
ἴο ἴῃς ἰοηάσπου, νηοῦ ἢ6 ΘΧρὶδῖπμ5. ΤΏΟΓΟ 
ΆΥ ἴῃ Οδὶ. 11.; δυξ 5. ΟἿΪΥ τοέδσθοησε ἴο 81, 
Τ]ομη---δηά (αὶ ἴοο ἴῃ ἴῃς ΟΠ ρἷαοα ψνβθγα 
51. ]΄οἢ 8 Ὠδπηο ἰ5 Ἰουηὰ ἴῃ 15 νυ Πρ8 --ἶ8 [Πδ 
5:. ΪΘη δά ρίνοη δἰπὶ “(Π6 σης Παπὰ οἔὨ ἔε]- 
Ἰονβῆ!ρΡ᾽ (Ὁ 82]. 11. 9). ὙΠιαῖ {πὸ βριπὶ οὗ 51. 
]οΠπ5 νντιπῈ8 15 'π οἷοβα ΒΑσΤ ΟΥ̓ ἢ {πε 

ἱτῖς οἵ ἴῃς οἰάον γον δείοη 15, οὗ σουγϑα, 
οὈνίουι5; δηὰ ἘυοσΥ τγοδήει οὗ ἴπΠ6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ, 
δηὰ ἰηὐεοά οὗ ϑῖ. ἰομη᾿5 Οοβρεὶ ἃπὰὶ Ἐρ 5[165, 
δὴ δῖ οὔςς ἀϊβοοση ἢον 6 ἰ5 ἀϊδροβοά ἴο 
δάορι (6 ᾿ηνεπίίηρς ἴδηι 18 δη οἰοναῖοα 
δηα βρί τῖυδὶ πιοδηΐηρ) ἴδε βσυτηροὶβ δη ἃ ἔοστη5 
οὗ Τ1υδλίππι, γλῖθεγ ἴπδῃ ἴο ἀΐϑοννῃ ἔπεπὶ :--- 
5ες 6. .- [οδη 11. α4; Υἱ. 21 νἱ. 18. Βυῖΐῖ ἀοεβ5 

ἂς ϑίχαοη ἰὸς Μαρίοϊεπ 1 λυΐους ἀε5 Ἡοτηό]ϊ65 
ἀο-οἸέτηοητπο5 πὸ νευ}}]6 ἀἐθίρηεῦ βουνθηῖ 

ῥάρδετε Ῥδυὶ :"--οἴ ἀνθέστηκάς μοι, ἀπὰ ἣ εἰ 
κατεγνωσμένον με λέγεις, Μίονι. χνὶϊ. το, “ἘΠ 
Οἱ. 11. 11; αἷϑο “ἴονε. χυὶϊ. 12-17 στ ᾿ (οσ. 
χίϊ ὦ ; ἴοσι. ἰῖ. τῇ σὰ Αςῖβ χχὶ. 28. Κδπαῃ 
Ρἶδεεβ ἴδε ἀαῖς οἵ ἴμεςς “" οι 65 ἴῃ Α.Ὁ, 
150 ογ 1όο:--“Ῥουτ Ιεὰγ οαγδοίέγε ἀ μοβθ]έ 
εουῖσε Ῥδυϊ, νοῖὶγ κυγίουϊ 2ζονσι. 1. 17. 11}. δ ; 
υἱϊ. 4, 8; Καορη. ἵν, 36,""---|Ἴόίι., Ῥ. 304. 

81. Ῥαὺϊ εἰϑονγῃ ἴπὸ οἱοῦ σγονοϊδτοη Ὗνε 
Ὠδοά ΟἿΪΥ ἴυγηῃ ἴο 5 ο ἢ ρδβϑθᾶρεβ 45 Ἐπ. υἱὶ, 
12, ΟΥ̓[Ο 5:0 ἢ [οδο ίηρ 45 Οδὶ. ἰἰϊ. 24, ἔοσ [ἢ 
ΔΏΒΥΟΘΙ. 1 νὰ δηά δςοἤοοβ οὗ ΟἹά ζἴδβῖ. 
ἀοοίτγιηθ (6. Κ. (δηῖςο]οα 2.4...»1) ἴῃ [οδη ἰἰ. 
29; ρνυ. χῖχ. 7; χχὶ. 2, 9ς, 4ο νγὰ ποῖ τοδὰ 
ἴο ἴδε 584π|εὲ εἴεςϊ ἴῃ 1 (οΥ. χὶ. 2; ΕΡΉ. ν. 2ς, 
᾽ δ 186 Αροοδίγρθα δρουηάβ ἢ ΟἹὰ 
Ἴαβῖ, ἹΠΊΔΡΈΓΥ δηὰ 115 ἀοςίσ δ] Δρρ] δι! οη,-- 
δανῈ νὰ ποῖ ἰη ἴῃς Ρδιυϊπὸ Ερίβιῖε5 (ΠῸ 
“ΔΙ ΡΟΤΥ " οἴ Η ρᾶσ, δηὰ [ῃς οοποορζίοη οὔ ἢ ς 
βρίτῖυ4] [ογυβαϊθτι (Ὁ Αἱ. ἰν.), πὰ τῆς σγδηὰ 
ἰάοθα οὗ “τῆ ϑγδοὶ οὗ Οοά" (Ὁμαἱ. νἱ. τ6)} 
Η!Ι5[ΟΓΥ ρίδοεβ θεγοπά 4 ἀουδὲ ἴῃς ἴγιδ 5θῆβ8ε 
οὗ Ἀδν. 1]. 2, 20, 24: 1 |οδη ἰϊ. 18; ἵν. 1, 
ὙΠ ΘΠ, 45 {ἰπι6 ννεπΐ οἡ, ογεϑυ, δηὰ ἴῶ͵Ξσε ργο- 
ῬΠεῖβ οἰδιπηηρ αϊνίπο 1] υπλϊηδίίοη, ἀπὰ [Πὰς 
Ρταςζίςς οὗ σγοβϑ5 ᾿ἰσθητ οι 8η655 ὑηογ [πὸ 
Ῥτγεΐοχι οὗ ἔτεθοάοπι ἔγοσῃ ἴπ δἰδυθσυ οὗ ἴῃς 
μντ, δὰ θοσαπ ἴο Ῥσενδ]. Βυϊ πὶ ἤσβὶ ἴο 
Ἰαϑὲ [ΠΟΤῈ ΓΘ ὯῸ ἴγᾶςθϑβ οὗ [ενν 88 πδ[ ΟΠ Δ], 
ΟΥ οὗ ἃ ργείεσγοηςθ ἴογ Οἢ γϑιϊδη5 οἵ [εν ϑῃ 
ἀεβοεπῖ, Τῆς Αρος., πο ἀουδῖ, θεδΓ8 νυ πο655 
ἴο 4 ἀεἤπηϊϊε ἴγρε οὗ ἀοεϊΠηο οπαγδοίογίβιϊς οὗ 
δῖ. [οΠη, 85 οἰ ΓΙΥ 45 ἀοεϑβ ἴῃς Βουσίῃ ΟοϑρεἸ--- 
ΘΘΡΕΟΙΔΠΥ ἴῃ 115 Θχρ οὶ ἰοδοῃίης 485 ἴο [ἢ6 
ΙΔ οροβ, νος ἢ πο γεπποπιεηΐ σὴ Ἔχ ἰδίῃ ἀΨΑΥ, 
δ. 5. οἰ 1. 17; 1. τ4; ΧΙΧ. 11: ςξ, ἴοο, εἢ. 
Υἱ!. 17 ΜῈ [δὴ νυἱῖ. 327-19. Τορεῖμοσ ψἱἢ [15 
Βίγοη  γ-ταλγκοὰ ον βῆ οἰεπιεπὶ ἵπογ 15 
βἰαιηρεά ὕροὴ [6 ψ ῃοΪΘ ΒοΟΚ ἃ σπαγδοῖοῦ 
ὙΠ] Οἢ σου] ΟΠ 6 ᾿τηργοβϑεὰ ὑροη ἰΐ ὃγ ἴΠ 6 
οσγοδῖνο Ὀγοαῖῃ οὗ ἴῃς ἰγαπϑίοστηϊης ϑΡ|Γ οἵ 
ΟΠ γϑῖ,- νοεῖ οΓ νὰ τεδά ἴΠ6 ἀσϑβοσρίοη οὗ 
τῆς ε]ογίβεά (οἰ. νἱ}.), -τοσ οὗ ἔδε βρδῃηάοιιτϑ οὗ 
186 ρΡετγίεςϊοα Ὑ ΠΕΟΟΓΔΟΥ (ςἢ. ΧΧΙ.),--οὐ οὗ (ἢ ς 
τηϊνοσβαὶ Ῥυοδιβοοά (οἷ. 1. 6; ν. 10},--οΥ, ἴπ 
ἴη6 δενυθὴ Ερίϑβι!65 (ςἢ. 11., 111.}, [06 1, οτὰ Β 
Ἐχβογίδιοηβ ἴο {πε ΟΠ υτοῖ Οδίμοϊ!ς. “ Οὐ ΔηΥ 
ΡοΪοπιῖςαὶ ἴοπο," ντὶϊεβ Νεδηάοσ, “ ἀϊγεςϊθα 
ρϑϊηϑσε 6 Αροϑβϑἕΐθ Ῥαδυ], ποῖ ἃ ἴγᾶοθα σἂπ ὃὉθ 
ἔουηά ἰη ἴ[ῃ6. Βοοκ. [{ἴ σδηηοῖ δε ἴΔΚοη 85 ἃ 
Ῥτοοῦ οὗ {π158 [δῖ ἰῇ οἷ. χχὶ. 14, δοσοσγαάϊηρ ἴο 
[86 Ἄν οῖνο Ὑσδ65 οὗἩ ἴη6 Τ βοοογαῖὶς ὑρθορὶο, 
ΟΗΪΥ Τ εἶνε Αροβϑίϊε8 ἀγὸ της Ποποα 88 ἴ86 
ἔοιιπάδίίοπϑ οὗ {πὸ ϑριγίϊυδὶ Τογυβαίοτη.᾿" 
(Ρῆαπαιρς, ΒΟ π᾿ 5 ἰγϑηβὶ. νοὶ. 11. ἢ. 163). “1 
ἰ8 ποῖ ΌΥ ΔΗΥ͂ πιοδῃ5 ἱποτε 0 ]6" ψυτῖῖο5. ΜΓ. 
ϑαηάδγ (ΤΡὲ ἔοωγί Οοιρεῖ, Ὁ. 156) “1ῃαΐῖ 51. 
᾿μβοὴ ϑδῃου)]Ἱὰ δοΐυδ!ν πᾶν σθεὴ (6 Ῥαδι]ης 
ὑρΙ51165.. ... Ῥυΐπο ἀοςίΓῖηα 5 ποῖ σερσο- 
ἀυςοά οτγυάοὶγ, Ὀυϊ 15 Δϑϑι πη! αῖθα νυ (ἢ 6 
τοβῖ οὔ ἴδ [οῃδηηθδῃ βγβίεπι, πὰ ἢ5 γεςεῖνθα 
186 φεηυίΐϊης [οἰμδηηδδη βαρ." [ἢ τῆο ΟἹὰ 
Τοβῖ. ἀσβογ ρί]οἢ8 οὗ βϑγδεὶ δηἀ Τογιιβδίθπὶ 
ΔΓ6 ἰγδηβέογγεα ἴῇ ἴπ6 Αροζδῖίγρϑθο ἴο Οἢτὶ5- 
Ὀἰδηϊγ, ννμαῖ 8. 115. Ὀυϊ [Π6 εςῃο οὗ 53:ς} 
ΤΟίδυηοα5 48 6 τηδεῖ ψῈ ἰὴ ἴπ 6 ΕρΙ5[]65 οὗ 
δῖ, Ῥδυ]---Θαὺ ἴῃ Οα]. 1]. 29; ἷν. 26; νἱ. 16. 
Π{ ἰη Ἐν. νἱῖ. 4, 144,.0οο ἃγὸ 56 4]6α ἔτοπι τῆς 
Τηδος οὗ [5ϑγδοὶ,---ι νοῦ. 9 ἴηῆς ἘἈοαεφοιηθῆ 
ΑΘ ἃ τυϊτυάο “οπὶ 411] παϊΐοηβ, ἂηὰ 
Ττδο59, αηὰ ρεορίθϑ, δΔηὰ ἴοηριιθ5᾽ (566 4]50 
σον. ν. 9: χίχ, 6: χχὶ, 24). (ουϊά 851, Ρδυὶ 

549 



5590 

ἘΌΝ μΩΣ τογα Ζ2Υ ἴδε ΤΔ]ΠἸρ οὗ ἴῃς Θεη- 
1165) 

ἴῃ ἢῖ5 ΟΟμΊπιΘΠΔΙΥ οὐ ἴῃς Εριβίία ἴὸ 
16 (ΟΟοἰοδβϑίδῃβ (Ρ. 41) Βίβῃορ 1ἱρῃίοοῖ 
ΡοΪηῖ5 οἱ ὁ“(οττεβροηάθηςοϑ Ὀεΐνγεθη [ῃ6 
ΑΡΟΟΔΪγρθῈ δηά δῖ. δι} 5 Ἐριβι]ε5." ὍΤδἊ 
Τήοϑϑαρο, ἢ6 οὔδβογνοβϑ, “ςοπηπχυηϊςαίοα ὈΥ 51. 
]οβη ἴο [[{Π|6ὲ πεὶρῃθουγηρ Ομυγοῦ οἵ] 
1, δλοάϊςοα ὑγοϊοῃρβ ἴῃς ποῖθ νυν] ἢ ννᾶ5 δίγιιο Κ 
Ὁγ 851. Ρδυ] ἰπ τῆς Ἰεζίεσ ἕο (οϊοβϑα." ΔΡΟΥ 
ἴη6 ἱπΐεγναὶ ψῃϊο ἢ εἰαρθοὰ ὑπ|}} δῖ. Ιοδη 
ντοῖς, “ἢ 6 βᾶπιθ ἰοΊΡΟΙ ῥγενα!]5, (ἢ 6 58πὶι6 
ΟΥΓΟΥΙΒ 4.6 Σῆδ, [ἢ6 5ΔΠ|6 σογγοοῖίοη πλιϑῖ ὃ6 
ΔΡΡ Θά: -(τ) “δῖ. Ρδμὺ βηά5 [ἃ ΠΟ ΟΘΘΔΙΥ ἴο 
οηΐογοο ἴῃς ἴγυἢ τῆδὲ ΟΠ γὶσῖ 15 τῆ ἰτηᾶρὸ οὗ 
(πε ἰηγί5:8].6 Οοά, {πλὲ Ηδ 18 (ῃ6 ὈΧΓΙΠΊΔΓΥ 
ΒΟ ΓΟΘ (ἀρχή), αηὰ 45 {ῆ6 ργε-λίηθηςς ἴῃ 
4}} {Π]π 55 ((οἹ. ἰ. 1ς--18),.--δῖ. [ὁ ἴῃ αἰπιοβῖ 
1ἀθητοδ] ἰδηρύυδρε, “ 5ρεδκιίηρ ἴῃ ἴΠ6 Ρϑγβοῃ οὗ 
οὖν 1, οτγά, ἀεξοΐατεβ (πὶ Ηδὸ 15 ἴῃ6 Απηθη, {6 
ῬΓΙΊΔΕΥ βοῦγος (ἀρχή) οὗ ἴμε Οτοαδϊίοη οὗ 
Οοὰ (Κεν. ἢ. 14}. ὙᾧΤῆὲε ρῆγαβε ἡ ἀρχή τῆς 
κτίσεως τοῦ Θεοῦ, 50 ΟἸΟΒ6ΙΥ ΓΟΒΕΙ] ρς 81. 
Ῥδι}} 51 δῆρυάᾶξο, ἀοθ5 ποῖ ὀσσυγη [ἢ 6 πη οϑαρο5 
ἴο {Ππ6 ΟΥΒΟΙ δἷχ Ουγο 685 845 ἃ ἀςδιγηδίίοη οὗὨ 
ΟἿΥ Ἰογά, ποῦ ἀο ννὲ ἴπογε πη δηγιίμίηρ σὸ- 
Βοι] ὴρ ᾿: “1 δῖ. Ῥαὺὶ δηῖγοαῖ [Π6 
(ὐοἰοϑβϑίδη8 ἴο δροῖς ἴῆοδο [δίηρ5 ψ Ὡς ἢ ἅγὸ 
αῦογνε ((Ο]. 111. 1)... 8πά ἴῃ ἴπε σοπηρδηΐίοη 
ἘρΙ 5:16, ννμίοῃ αἷἰδὸ δὲ ἀϊγοςῖβ ἴῃοπὶ ἴο τϑαά, 
Τετηϊηά5 ἴμ6 σῃυσοῆμοβ [Παἴ ΟΟοὐ γχαϊϑδϑα {ποπὶ 
ἢ ΟὨτδὶ (Ερῆ. 1}. 6); . . . ἸῺ {π|κ6 ΔΉΠΟΥ 
δῖ. Ϊοΐη ρῖνοβ {ἢ]15 ρσγοόσηῖβε ἴο {πε 1, ,δοάϊοθδηβ 
πη ἴῃς παπὶς οὗ 8 1,οσὰ "ἢ (Κον. 11}. 21). 
ΤὮοδε ννοσγάβ ἀο ἢοΐ οσοὺγ ἰπ 16 οἴποσ ἰχ 
ἘΡΙ51168, ΟΥ ΔΩΥ ψογὰβ σεβο Ὁ] ηρ [Π6πὶ: 
ΦἼΓἢ15 ἀουδ]θ σοϊπειϊάρηςσο αβδοίηρ [6 ἵνο 
Ἰάθαβ Ὡς ΤῊΔῪΥ δὲ 541: ἴο σουεγ (ἢ ννΒοΪθ 
δτουπά ἱπ {πε ρΙ51]16 ἴο ἴμπε (ὐο]οβϑίδηβ, σδῃ 
ΠΑγάΪγ, 1 {ΠπΚ, 6 ἑογιιπουβ, δηὰ βυρροϑίβ 
8Δη δοαυδίηΐδποο ἢ ἀπά τεσορηϊοῃ οὗ ἴδε 
ΘΑ ΟΓ ΑΡοβίϊε 5 (οδοδίηρ οἡ [6 ραγί οἔ 81. 
7ο μη" (ἐό., Ρ. 42). 

(2). ΓΑΜΟΥ ἃ μαγίίηρ ςα]υϊδίίοη ἴο [Πα 
ΟΠυτγοὴ οὗ ,δοάϊοςξα, δ5[. Ρδι} οἰοϑος τ ἢ ἃ 
ννΑΓΗΪηΡ ἴο ΑΥΟΒΙΡΡυ5, ἀρραγθηΕΥ 118 οδϊεῖ 

οὕ, ἴο ἴδκε δορά ἴο ἢϊ5 τη ]Ἰ5Ε ΣΎ ((Οοἱ. 
ἵν. 17).} ϑΟΙΔΘ 5: 5ῃ5 οὗ 5βἰδοκοηδὰ Ζϑαὶ βθθῃ) ἴο 

1 ΦἉ,Βετςο," ὑθῖβ Βῖ5βορ Ιἰρδιίοος εἾ96- 
ψετε ( 21:4. ἐο Ῥλέζονι., Ὁ. 375), “ας Ατοδὶρ- 
Ῥὺξ Θχογοϊβίηρ [815 τ] ΔΙ σΊ συ, Ἡμαῖονεσ ἰἴϊτηαν μᾶνα 
Ὀοεῃῦ Αἱ (οἷοθεθαδε οὐ [,μΔοαϊοεα 5 Ηΐβ οοη- 
ποχίου ὙΠ ῬΆΣολοα (νοῦ. 2) [νγὲ ΙΏΔΥ ἰηΐοτ 
παῖ 6 νὰϑ ἃ 50η οὗ ῬἈΣ]οοΣ δοὰ ΑΡΡἈ]4) 

ἘΚΕΝΕΤΙΙΑΤΙΟΝ, 11]. 

Ὦανο οδ᾽οὰ ἔοσίἢ (815 τοδυδεθ. [{ ΠΙΔΥ ὃς ἀη 
δοσϊάφδηϊα) οςοἰηςσϊάσηςο, Ὀυΐ [ἴ 15 αἱ ἰεασῖ ΨΟΠῊΥ 
οὗ ποῖϊςθ, {παΐ ᾿υΚοννδυτηῃθδ85 5 ἴῃ βρεαδὶ 
βίη ἀεπουηορα ἴῃ ἴΠ6 ΑἸρεὶ οὔ τῆς 1, δοάϊοεδης͵ 
δηᾶ {παῖ [Π6 ΠΟΟΘΒΘΙΥ͂ οὗ ργθδίογ δλγῃθβίῃο85 
15 16 θυγάξη οὗ [ἢ6 τηεϑβᾶρε ἴο [Πλὲ ΟΒυγοῦ. 
“1Ε τὰς σοπΊπιοη υἱονν, ὑπαὶ ὈΥ [6 “Απρεὶ᾿ 
οὔ 6 Οδυγσοῇ 115 σὨοε Ῥαϑῖοσ 15 τπηϑδηΐ, ΜΕΤ 
ςοττοςῖ, ἀπά [ἢ ΑσοΠΙρΡυ 8 (85 15 Ὑ ῚῪ ργοῦδθ]ο) 
μδὰ Ὀδθθη {νης θη δῖ. Ἰοῆη ντοῖς, ἴδ 
ςοἰηοίάορηςς ψοιἹὰ 6 51}}} τοτε βίης 
(ὐὁ., Ῥ. 43, ποΐε). ὅ6ε ποῖς Ἐ. οὐ (ἢ. Ἰ. 20. 

(3). “1 τὴς Αροοδιγρίϊ!ς πλϑϑϑᾶρε ἴδε ρηάς 
οὗ ννϑαϊ ἢ 15 βἴογωϊυ Ἴοῃπάοπιηρὰ ἴῃ [ἂς 
Ι,λοάϊσοδη Ομυτοῖ ᾿" (6ν.1}. 17, 18). Ἡλτίης 
Ὀεθη Ἰαιὰ ἴῃ συ η8 ΟΥ̓ 4η φαγί βαυδκο, 1.305 
ἀϊοοθα Ὀεσδῖθε ἕϑπιοιιβ ἔγοπι ἴῃς ἕαςϊ [μὲ 
υηα!ἀοὰ ΌΥ ᾿ΠΊΡΘΓΙΔ] δϑϑιίβίδῃςςθ, σις σεοοτεγοί 
ΠΟΙ ΤΟΓΠΊΕΓ ἱπηροτίαποθ. “Βαϊ ἰ5 ἴδεγὲ ποῖ 
ἃ βδροηά δηὰ ϑυϑιἰασῪ ἰάθα ὑπ εγ γπς ἴδε 
Αροοδίγρξςο γεῦυκοὶ ΤῊς ρῥγίάς οὔ πε οοίυὶ 
Ὑν ΘΔ ἢ, ννὸ ΤΑΥ͂ "6 }} συβροςοῖ, ννᾶ5 ἃ ἰετηρίδίοη 
αἴ 1, ,δοάϊοσοα ΒΑγάϊγ 1655 σῖγσοης ἴμ4πη ἴδε ρηάς 
οὗ ππδϊοσίαἱὶ γοϑοιισοθβ. Ἅ Προη 81. Ῥδυὶ στοῖς, 
[Π6 (ΠοοΪοῪ οὗ ἴ)6 Οοβϑρεὶ δηά 86 οοπι- 
Ῥγοποηϑίοη οὗ ἴῃς Ομυγοῦ ννεγα ἃἰκὸ εἢ- 
ἀδηρεγεά Ὀγ ἃ βρίγιῖ οὐ Ἰη[6]]δοῖυ 4] Θχο 5 νεῃεθ5 
ἴῃ ἴποβε οἷἴθβ. Ηδ νναγηθαὰ ἴδοπὶ δραίηϑὶ ἃ 
νη ΡὨΠ]ΟΘΟΡΩΥ . . . ((ΟἹ. 11. 8, 18, 22): ἢε 
τἈΟ]ἘῪ σοηϊγασῖοὰ ἢ 1}15 2196. ἱπιε!Ἰοσίυὶ 
ψοϑ “τς τίοπος οὐὗἩὁ ἁ ἴπ6 γμίογυ οἵ Οοάξἑ 
ΤΑγϑίεσυ τενεδίεὰ ἴῃ Ὁ σβ᾽ ((Ο]. ἰ. 27; ἢ, 2, 
3)... ΜᾶΥ ποῖ ἴῃε 5βᾶπι6 οοηίγαβε ὃς ἀ5- 
ςεγηρὰ ἴῃ ἴδε ἰδησυαρε οὗ 851. Ἰοβηὶ Τῇε 
Ἰ δοάϊςθαηβ θοαδὶ οἵ {Ποῖ δἰ  ϊεηπιεῆῖ, 
Ὀυϊ ΠΟΥ ἀγα Ὀ]1η4, ἀπά ἴο οἰγο τπεὶγ δ]ηά» 
Π655 ΠΟῪ πγιιδῖ 566 Κ ὄογϑ.βαῖνε ἔγοπὶ ἴδε Βδηάϑ3 
οὗ ἴδε στεαΐ ῬΗγϑιείδη " (ἰὁ., Ρ. 44). 

ψουὰ ξυρρεκὶ ἴῃς ἴοττηες ρΐαςθ. Βαῖΐ ἴῃ (δε 
Ἐρίϑεὶς ἴο ἴὰς (οἱοξθίδῃς ᾿ἰς πᾶτηδ ἰ5 τπῃηοηθοηοὰ 
ἱπυτλο ἀϊαι εν δέιοσ ἴμς βαϊαϊαϊίοης ἴο ἴὰς [.80" 
ἀϊοοδης δπὰ ἴῃς αἀἰγθοϊίοης δῇδοίζησ τδαῖ ομυχοὶ; 
δηα (ἢϊ5 ἔδοῖϊ βεοῖς ἴο οοπῃθοῖὶ ἢἰπὶ νὰ 1.20’ 
ἄϊοθα. Οα ἔπε ψ βοός [Πα ἀρρεασε ἴδε πιοῖε 
ΡΓΟΌΔΌΙς 59ο]υιίοη." Ὑπμεοάοτε οὗ Μορουεθῦδ 
δάορῖς [δΐἰ5 Τςοπο]υξίοη : Αλλος δέ φησιν, ὡς 
ἔστιν ἐκ τῶν γεγραμμένων εἰκάσαι, παρὰ Λαοδι- 
κεῦσιν ὄντι καὶ τὴν διακονίαν ἐγκεχειρισμένῳ 
τῆς διακονίας.--- ἀρ. Οτατηοτς, Οαίεπα ἐπ ΕΡ. αἀ Οὐ, 
ἷν. 17. Ὑμοοάοτγεϊ ἄγραος δραίϊηβὶ ἰϊ οἡ Ἵπθοι 
ἔτουθον ψιϊδουΐ α]ερίας ΔὴΥ [τδαϊτομδὶ συρροῦ 
ΟΣ ἴῃς οὈ]εοϊϊου :---τινὲς αν τοῦτον Λαοῦ 
κείας γεγενῆσθαι διδάσκαλον, ἀλλ᾽ ἡ πρὸς Φιλή- 
μονα ἐπιστολὴ διδάσκει ὡς ἐν Κολασσαῖς 
ᾧκει τῷ γὰρ Φιλήμονι καὶ τοῦτον συντάττει. 



γυ. 1.] 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
2 δοΐρμ σελ τάξ ἰάγομδ οΥΓ Οοά ἐπ ἀεαυδι. 4 

744 ρωγ ναὶ ἐπυέπῖν εἰογσα 6. 71. ρων 
ὀαιεές ,ιεἴ, ο7) ἐγες ὄζζογε αμαὶ ὀελέμα. τὸ 744 
εἰσ αν ἀστυμ ἐλεῖγ ἐγοισης, ἀγα] τοογεοάδῇ 
ἀέπε ἐλαΐ ταί ο» {λέ {ἦγοηδ. 

ἈΒΝΕΙΦΑΤΙΟΝ. ΙΝ. 

᾿ ΒΈΞΕΕ (ἢϊ5 1 ἸΙσοκεά, δηά, δε- 
Ποϊά, 4 ἀοοῦγ τὖᾶ: ορεπεά ἴῃ 

ἢεάνθῃη : ἀπά τῆς ἢγβὲ νοῖος ψῇϊολ 1 
Πελγὰ τύᾶς 45 ἴξ ψγετεὲ οὗ ἃ τγυπιρεῖ 
τΑἸ Κρ νυν ἢ της ; νι οἣ 8414. (ὐοπιε 

[Νετ. τ λέγων. δ ετ. 2 ο»ι. κϑῖ καί.---ἐπὶ τὸν θρ. Νοτ. 1 ο»". ἦν.---σαρδίῳ. Ν οτ. 4 [Α, δξ χοδλὰ 
θρόνους εἴκ. τέσσαρες {“16),,----" τέσσαρας “ἰπε {εε16,᾿ Τίϑοἢ. ;--Β, Ρ τεᾶ θρόνοι .----ο"σι. εἶδον 
τούς.---ογι. ἔσχον. ΜΕΤ. 5 φωναὶ κ. βρ.---ἃ ἐστιν. Νετ. 6 ὡς θάλ. Νεῖ. ἀνθρώπου. 
Νετ. 8 τὰ τέσσ.---ν καθ᾽ ἐν αὐτῶν.---ἔχων.---γέμοναιν. Μετ. 1ο προσκυνήσουσιν.---βαλοῦσιν 
ες. 1ἱ ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν.----ἦσαν. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ.-ΧΧΊΙ. ς. 

11. ΤῊΕ ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ῬΒΟΡΕΕ. 

ΤῊ βεοοηὰ οὗ ἴδε ἴζχος ρτεαὶ Ὠ ̓ νἱβίοηϑβ οὗ 
(ὃς Βοοκ. 

ΟΗΑΡΟΙΝ. 

Το Εἰτοὶ οδιοεῖ Νιβίοη οὗ ἴπῸ Ἐ ἐνεϊδοη 
ῬτΟΡΕΤ Ορεῇϑ ΠοΓα :-ϑεὲ μιγοά. ἢ. 89. 

ΤΗΕ ΡΒΕΙΌΡΕ (.ν.-ν.).Ψ 

Α5 ἴπε ἤγσϊ δρρεάσάποα οὔ μτβι (οἷ. 1.11) 
ἷ5 ο] βεὶγ τγεϊαϊεά ἴο Ηἰ5 ᾿ἱπίγοάδιυςζογυ ννάγηϊπρ 
ἴο Ηἰ5 ΟΒιυτοῇ ((ἢ. 1. ; «ἢ, 111.), 50 15 σ οὐ 8 δρ- 
Ρεάγάπος (ςἢ. ἵν.) [πε ῥγεϊυάς ἴο ἴδε τενεῖα- 
τἰοη5 οὗ σοπιης ἡυάρτηεηῖ. [πὸ πη ΔΏΠΟΓ, 
της τακίηρς οὗ ἐδε ϑεδὶεά Βοοκ, τορϑῖμοσ ν ἢ 
πὸ δάοτγαϊίοη οὗ ἴῃς 1,4πὶῦ («ἃ. ν.), 15. {6 
Ἰπισοάἀυςίίοη ἴο ἴΠ6 ἱτηλΡ ΎΥ οὗ ἴδε βιςςεεά- 
ἴῃς διβίοῃβ, δπὰ [πε ἀϊδοίοβυσε οἵ {πεὶγ 
1ποτθ. ὙΠὸ οδ]οςὶ ψ οὶ {Π Θ6ῈΓ ἢδ5 ἰῇ 
γίονν τπγουρδουῖ 15 ἴο ρίαςς Ὀεΐίοτε (ἢ εγς 
οὔ ἔβὰ τι Ηφανθη ἴο ψῃϊς ἢ ΟἾγισὶ ἢ45 

Ὡς Ὀεΐοτο, δηὰ ννβοπος Ηδ ν}}] σεΐυγη ἴο 
Ἰυάξε ἴπὲ ννοτὶά. ὙΤῊς βγιηδοῖὶς νεῖ] ῃδὰ θθθη 
τοὴῖ ἴῃ ἵνα θοη ἴδῃς 1, ογὰ Πδὰ ουβογοά 
(Μδῖι. χχυῖ. 51); δηά πον ἴῃς επίγδηςς ἴο 
ἴῃς ἴγυς .ϑαποξυδτγ, οὗ δος ἢ ἴδε Τερίο οὗ 
οἱὰά ναβ δυῖ (ῃ6 5βδάον (Ηδθὺ. νυἱῖϊ. 5), 18. 
ΘΠΓΙΓΕΙΥ δηά ἔοτ αὐτοῦ ἰπγοννῃ ορο:; ὅνε ἅγε 
δῃῆονγῃ ἴῃε Τορὶε οὗ σοά νυἢ 115.Α]ΔΓ οὗ 
Ἰηςοηϑθο δηά 115 ΑἸτὰσ οὗ ϑδςσίῇςθ,---τνῇ 118 
ἱπῆεσ Οουτίὶ ἀπά 118 ουἵογ Οοιτί,---“ ἢ τῃ6 
-Ατκ οὗ Ηἰς5 ἀονοηδηῖ," δηὰ (ἢς “Ταῦογ- 
πλοῖο οὗ ἴῃς Τ Θϑ[ἱΠΊΟΗΥ͂ " (ςἈ. νἱ. ο ; ΥἹ1..3; ΧΙ. 
1, 2, 19; χν. 5). ὙΤἢε ΜΝ βίοπς οὗ ἴ!ς ΗΟΙΥ͂ 
ΟἿ, Ὧπὰ οὕ ἴ6 Μουηῖ Ζίοηῃ, δηά οὗ 6 Νεῖν 
]ετυβαίεπι, οοπιρ]εῖε ἴῃς Αροσδίγρϑε (ςἢ. χὶ. 2; 
ΧΙΥΟΙ ; ΧΧΙ. 2); δηὰ (6 Βοοϊκ οἸοβεβ Ὀεῖστε {πδ΄ 
ἴἴγοπο οἵ Οοά δά οὗ ἴδε [,ἀπὶὺ (ςἢ. χχίϊ. 1). 

ΤΗΘ ἴουγ δηὰ ἵπθ ΕἸάοΓΒ (νου. 4) δηὲ 
(86 ἔουγ 1 ἱνίηρ Βεΐηρϑ (γεσ. 6) ἃσὲ ἴδε στὸ - 
ρτοϑοηϊδανοϑ οὗ ἴ86 (δυγοῦ δηὰ οὗ δηϊπηδῖοιὶ 
Ογεδίοη. 

ΤΗΕΞ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕῈ ΟΕ ΟΟΥ (1--1). 

1, 4δεν ᾿ἰθΦ80 [8188] 1. 6., "[εῦ τὲ- 
οεἰνίηρς τῇς δενθη ΕΡρίϑι]ςβ᾽ (566 οἷ. 1. 11)---ἃ 
ἔοσταυϊδ ἔγεχυδηῖΐ ἴῃ [Π15 Βοοῖ, δηᾷ υὑ8:}}Ὁ 1π- 
(σὐοάδυςίης ἃ πενν γ᾽] βίοῃ, οὐ Όστῃ οὗ ΝἸ5ιοη, 6. 5. 

οἢ. υἱῖ, ο; ΧΥ. ας; χυϊ δου; χῖχ, 1-τοῦ οἡ οἷ. 
ΧΧΙΪ, 2, 4Π4 566 νεῦ. 2, θεΐονν. ϑοπιὸ (ΕἸ ΏΒοση, 
Βεηρεὶ, Ηεηρβί., ἅς.) σοῃϑίοσ (ῃδῖ δὴ ἰπῖοσ- 
ΥᾺ] μαὰ οοςατγτγοὰά αἵ ἴῃ ἐπά οἔὗἉ ςἢ. 11}., ἀυγίης 
ΜΉΘ 51. Ἰοθη ννᾶ8 ΠΟ Ἰοῦρεγ “ ἐπ ῤε δῤίγιὶὲ 
δηά ἀυτίηρ ὙΠΙςῃ, 45 δ [6 οἷοθο οὗ ἴδε 
δυσοοϑϑῖγα 506 Π65 οὗ ἴῃ σπεσε Υἰβίοπ, μ6 
ςοτηποαὰ ἴο της δῖ ἢ6 δά 56δη δηὰ 
μεδγάὰ,---ἰη (ἢ]5 οῶϑὲ ἴῃς ϑδνθη- Ερίϑι]ϊοβ. Οη 
ἴῃς οἴποσ μαηὰ, Εὐταγὰ δηὰ Ὁ ὑβιογά. 051} 
οὔδεσνε {παῖ, ἔγοπι οἢ, ἱ. το ἴο οἷ. ΧχΙὶ. 16, 
ΠΟ Ὀγοδὶς ΤὁσσυΓβ ἴῃ ἴΠ6 εοϑίδεϊς σοηάϊίοη οὗὍ 
(ἢ6 δ6εῦ, ἴδογο Ῥείη [γουξδουΐ δυζ ὁπό 
Ἀονεϊδίίοη 115 σπδηρίηρ μουν οοη- 
πεοςῖοα ᾿πιᾶρο68. 

Ιη (βεῖ, ἴῃς ἔογπιυϊα “ αῦον ἐδεε ἐδίηρ: 
(μετὰ ταῦτα) ἱπῖτοάιιςο8 ἃ ΠΟ δηά τῇοτΟ 
δίγ ΚΙ βοῆς ; ἂπά (δ ἔογπλϊα “1 «ἀτὺ " (οτ 
“1 ῥεαγά ") ἰηάϊςαῖε5 ἴῃς ναγγίῃρ δαΐυγος οὔ 
ἴΠ6 ϑιιςςεβϑῖνο γ᾽ ϑοη5--6.Ρ. οἢ. ἰ. Το; ΟΊ, 
6, τις 1.1; ἄς. Ηδξεηςθ, ἴδοΓα 18 0 βρϑείδὶ 
Τείθγεηοθ ἤόγα ἴο ἴῃε πὰ οἴ 4]1] (Πίηξβ; ΟΥ̓ 
ἴο {πε ΟΒυσοι, ἃ5 [ἴ ψ01}} (ῃοη Ὀ6, Ἱυρῃδηΐ, 

Ι 6] [ἢ ἴτε δρι τ, 85 ἴῃ οἢ. 1. το. ΤΒα 
γιβίοῃ 15 ργοβοηϊεά ἴο (ἢ ὅ6οσ ; δηὰ 6 [ἤθη 
Ῥτοςεθάβ ἴο τεοοσὰ ἰἴ :---ϑος οἷ. 1. 2; δηὰ ςξ, 
οἷ. τἱ. 2, 5, 8. 

απά δεδοίά, α ἄοοΣ οροπϑὰ ἐπ δεαύεη,) “Α 
οοΥ 56Ὲ ὀρθὴ ᾿᾽ (566 οἢ, 1]. 8),---ἰ.ἐ., " (Π6 ἵπιᾶρο 
οὗ Δῃη ΟΡΘΏ ἄοοῦ ννὰ8 Ὀείοσο πηθ,᾽ δῆϊοσ ἰδ 
ἤρυτο οὗ “ δέ σαῖς οΥ, δεαυεη," Οδη. χχυῖ!. 17 
(εξ ΕΖεκ.1. τ; Μαεῖῖ. 1. τό; Αςῖϑβχ. 11): δηὰ 
ἴῃς πιεδηΐϊῃρ οἸδΑΥῪ 15 [Πδὶ 81. [οἤη τηΔΥ͂ δ6- 
μοϊά, ἃ5 [πγου ἢ δὴ οροηδὰ ἀοοσ, ννυμαῖ ἴδ κ68 
Ρἷδος ᾿η ἤεάνθῃ, 85 ἴῃ Αςίϑ Υἱῖ. ς6. ϑοπῆθ, ον - 
ἐνογ,- -Ὡς Μνεῖϊῖε, ΑΕ, Βιϑρίηξ, --ϑυρροθο 
(Πδὶ [ἢ6 566 Υ τν5 ἴκοὴ ὕὉρ [σου (16 ἀοοῦ 
Ἰηἴο ἔδάνθη ; δηὰ τ[ἢδι “" βοποείοσι, 802}, ἢ 
Ἰοοῖϑβ ἔσοπι ἴῃ 6 ἤοάνθῃ ἀἄόννῃ οὐ ἴδ φαγί. 

Ψιοΐζοσίπυβ υπάεγβίδηάς ΕΥ̓͂ “ἐῤε ορεηραῖ 
ἀοον," ἴῃ6 ργεδοδίηρ οὗ [Ὡς Οοϑρεὶ. 

απά ἐδὲ γι: υοἷκο «υδίοε 1 δεαγά, [ἃ Ὑοὶοο 
88 οὗ α ᾿Ἰχυμροῖ δΡΟΔ κί ὙΪῸ ἐβὰ 
“ΤΟ νοῖοθ Ὡς ἢ 1 πεαγὰ δὲ ἢγϑῖ ἴῃ ςἢ. ἱ. το. 
ΤὮο Γςοπδίγιςίίοη 18 " ΒοΒοὶ ἃ, δ ἀοοσ.. .διηὰ 
δ νοΐοθ0.. «δαγὶηᾳ." 3ῥοιε γοῖςο ἰ5 ποῖ 
ἀοβηρά (ςξ οἷ. χ. 4, 8)}.:---86ε6 οὐ Ἂἢ. ἴ. το, 
ψΠετα [86 γνοῖοο 5 ἕο ]ονγοὰ δὲ ὑοῦ σ7 ὉΥ {πὶ 
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Ρ ΠΠοτ, δηά 1 ψ11}} κεν (ἢες τ ηρ8 
ὙΏΙΟὮ πιυβὲ ὃς Πετγεδίζεγ. 

2 Απά ἱπηπηθαϊδίεϊΥ 1 νγὰβ8 ἱπ τῆς 
Βρίγ : πᾶ, Ὀεῃοὶά, ἃ τγοης ννᾶ8 

οἵ σ᾿ γϑῖ, ποῖ Ἰἰοιιὰ 45 “ οὐ", α« ἐγισηρεῖ," Ὀυΐζ 
85 “077, "47 «αὐαἰεγι,") ὙΕΥ. 15. Οη τῆς οἴδουῦ 
μδηάᾶ, 5.016 Γ, ΤΟΙ γηρ οἡ ἴῃς ψοσγὰβ “1 «υἱὲ 
σῥεαυ ἐδεε," Ῥτοῖοϑίβ δραϊηϑί ΔΩΥ͂ ἱπιογργείδοη 
ὙΠ ἢ ἰηϊγοάυςδ8. ΠΟΓΟ ἃ ῬΕΥΞοΟ δὶ Αηρεὶ ἀ15- 
Ὀποΐ ἔτοπι (Ὁ σιϑὶ.--- Ερόρε «ἴδε, Ἐφ]. ἴσ., νοὶ]. 
ΥἼ11. 93, 207. 
Βαγΐη 5,1] ΤῊΘ κοηάογ (πι83ς.} οὗ ἴδε ῬδΓ- 

τἰοὶρὶς ἀδηοῖοβ παῖ πς “ “οἱοο" 18 ρυῖ ἔοσ {86 
“ ρρα κοῦ " (ςἕ νογ. 8 ; «ἢ. ΧΙ, 4,15; ΧΙχ. 14: 
Ματκ ἰχ. 25, 26; Ἐρῆ. ἷν. 17, 18) ---- δὶ 
δροδκοῦ, δι πουρὴ Ἰοῖ ᾿πἀοβηιϊῖς, θείης τς 
588Π1|6 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἢδαγά. 

ΟΥ μὴ βαδαυἱῃβ,)] 966 ὙΝΊΠΟΥ, ὃὶ ̓'χ. 4, δά 
11---ἰῃε ηοπιϊηδίϊνε ἴῃ ΠΕΣ εν ὩΔΡΡΟΒΙΌΟΩ 
(εξ ἴδε Ηεῦτενν :άΐοπι, Ἴγ2 2:2). 

ὥρνιε μῷ δίήδογ) ἴῃ βρὶπᾶ:--ῆς 566 ΠΟΥ 
αἰίδίηβ ἃ ΔΙ ΠΟΥ ϑρί σία] σἰαπάροιηζξ, 

απά 1 «τυἱἱ! ἐῤέεαυ δε ἴῃ ΔΏΒΜΜΕΙΓ ἴο 
ΘΕ εν 5. Ἰηΐογοηος ἤτοπὶ ἴμεϑε ννοσγάβ [ῃδὲ ἴῃ6 
ΒΡΘΆΚΟΙ πιιϑὲ ὈῈ ΟΠ γὶϑῖ, 566 οἡ οἢ. ἱ. χα; δηά 
αἶ5ο, «ἢ. χχί. 9, το. 

1λ 9 ἐδίπρ! αὐίορ νεωΐ δοαὰθ ἴ0ο 9888) 
Α5 Ὀεΐηρ αν]  ἀειοιτηϊηοα--τθα οἡ (ἢ. 
1: δὰ ςἴ. Μαῖί. χχίν. 6. 
βεγεαεγ ΑΞοΥ τὰ6 (Ὠϊηρβ πονν ῥγεβεηΐ, 

88 ἴῃ (ἢ. 1. 10; ΙΧ. 12:- 50 ἴδε Α. Υ. 
Οτ, ΜΠ 4 ἢ}]] κῖορ δὲ Ρ888, ἰγδηϑαῖθ ΑΥ̓ΤΌΣ 

8969 ΓΒ 56--υνοῦἀ8 νυν] ἢ ΤΊΔΥ ΥΕΡῪ ννεὶ] 
Ὀ6 ἴάκεη 25 ἴῃ ερίπηϊηρ οὗ γεγ. 2 ; 8566 δῦονο, 
οὔ ἴῃ υ8ὲ οὗὨ [815 ΤΟΥ 0]8. 

Ὡ. 1νι»ιεάα!είν) (Οταῖς “ “η4 ;᾽ 566 νυ. 1). 
ΟΥ “Αἴΐζοσς [18Ὡ)Ἐο60 δὶπ 56 ἐπιτηθὰξδίο]Υ 

ΣΙ ψδὸ πὰ ἴδ βρνὶσὶ:} ὅ66. Οἢ ΥῸΓ. 1--ἃ 
ΠΟΥ͂ “εεπὸ Ὀεϊηρ πονν Ὀγϑβοηϊοα ἴο ἴπ6 560. 

] «υα΄Ψ ἐπ δὲ ϑῤίχ! ἢ “1 ουπά τη γ5ε6} ἴῃ 
τῆς ϑριγῖῖ"--866. οἡ οἢ. ;. 9. ΖΕΠῈ ννουϊὰ 
ἰπίοσγρσοῖ, “ ΤᾺΥ 5ρὶ γι ννὰ8 συ ρῆϊζ ἃΡ {ἈΠ ΓΠοΥ, 
ΜὮΠ6 ΤΥ ὕὈσΟῪ τεχηδίπθα οὐ δαγίῃ " δυϊΐ 
{815 18. ΠΕΣ ΠΙΥ ΤΟΊΡ,- --866 οὐ «ἢ. .. 10. 
ΑἸγεδαυ “ἐπί δὲ ϑρίγι:," τὰς ϑ5εοὸσ μδὰ δεμεὶὰ 
(ἢς ἄοογ βεῖ ὀρεῃ; δηὰ ἃ ἔγεβῃ ουἱροιυσίης οὗ 
[6 ϑρί σι 5 ἢονν ργδηίεα ἢ)πὶ, ἴῃ ὍΣΟΥ ἴο γᾶ2Ζ6 
ὉΡοη [815 πδνν, δηὰ τῆογο 500] πιὸ Ν᾽ ἰϑίοη: οἷ, 
ΕΖΟΚ, Χί, 1, 5. ὙΠ15 γβίοη, ἰῃ ἰΐ5 3}}] 5ὶρ- 
πἰβοᾶποθ, τονοαὶϊς ΟΟΣ 85 ἴδε ΟΟΡ οὗ [6 
Ἐοάρδετηοα, ἴπΠ6 Εδίθοσ ὕὑροη ἴδε ἰἤσοης ;---ἰη 
1ῃς πη!άϑιὶ οὗ ἴῃς γος (ςἢ. ν. 6) ἴῃς 1,4πὶὉ 
51}}1 Ὀδασίηρ [6 ἴοΚοη5 οὗ ἴῃ 6 (σοϑβ5 ;---δηά δ6- 
ἔογο ἴδ ἴἤγοης ἴῃς ϑενθη-Ὁ]4 ϑριγβ πὰ ΗΒ 
ἰδτὴρ8 οὗ ἴσα (νεσ. 5). [ἢ τῆς ἔουγ δηά ἴννεπίῦ 
ΕἸάοτβ, [6 Ομυτγοὶ οὗΠ6 ΟἹ δηὰ ἴῃς σδυτοὴ 
οὗ ἴῃς Νὸνν (ουθηδηΐ ἀῖὸ ἱπιδρθά ἑοτῃ ἢ δηὰ 
ἴῃ ἴὰς ἴουτ 1 ἱνίηρς Βείηρ8, νγεὲ 5ε6Ὲ ἴπ6 βυθοῖς 
Σορτεβεηϊδίνοβ οὗἩ Ογοαϊΐοη. ΕἼΟΠὶ δθοηξ 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΡΝ. [ν. 2-. 

δεῖ ἴῃ ἤοάνθῃ, δά ομδ 84ῖ οπἡ ἴδε 
[Ὠγοῃα. 

4 Απὰ δε τιδῖ δῖ νγὰβ ἴο ἰοοκ 
μ ρου [ἴκε ἃ [25ρεγ δηά ἃ βλγάϊπε βἴοης : 

ἴὩ6 “Ἰππιρπογαΐξ οοριραη 7 Γ᾽ απχεῖν" οὯὰ 
Απρεὶ, τγουρπουῖΐ [15 Βοοῖκ, δοῖβ ἃ8 “ἃ 
τηϊηἰβίοσίης 5ριγιῖ (Ηερ. 1. 1..}--τ-5. ἴδε 
“ηφεί ᾿Ἰπέεγργει: 566 οἡ οἢ. 1. 1. Ἄν ὲπῺῦ 
ΠΟΥ σοτηρασε 1Π6 γ᾽ ιδίοη οὗ Μ|ολΙδὴ :---ϑες 
ἴἢῆε ποῖδ ΟἹ 1 Κίηξ8 Χχί!. 19. 

απὦ δεῤοίάδ, ᾿ἰΟτΟ ψδὲ ἃ ἰὮσΟΒΘ θεοὶ 
ἐπ ῥεαυεη,1 ϑ8εὲ ἘΖοκ. ἰ. 26-.2λδ.ι Ηετε, ἴῃ 
ἘΖοῖ. :., δηὰ ἴῃ ΕΖοῖς. χ. 19, ἴδε ΤΏΓΟΠΘ (ΟΓ- 
Τοβροπάβ ἰὸ ἴπ6 μίδοθ πη ὑνμϊσῖ 1Π6 εἱουά 
οὗ δίοσῃ τοϑϊθα δεΐνγεθη [86 Ομογυδίπι ;--8εὲ 
Νοῖρ ὦ, οὐ σε. ἐπ 24. ὍΠς οχργοββίοη 
ἐγ 86οῖ᾽" 5 ΠΊΡΙΥ ᾿Ἰηἀ!οαῖο5 ρου ξίοη, αἴογ ἴΠῈ 
ΤΩΔΏΠΟΣ οὗὨ 51. νἱ δῳ 866 Ιοῃη 1ἴϊ. 6; χίχ. 29: 
Χχί. 9,--β ᾿5ϊεγά. ροϊηῖβ οὐἱξ ἰπ ορροπίοῃ 
[ο Βεηροὶ ἡγῆ0 5665 ἴῃ 1}}15 γεγῸ (ἔκειτο) ἃ γὸ- 
ἔοτοηςο ἴο ἐδε ὀγεαδι οὗ ἴῃς 1ῇγοῃθ ; δηά ἰῃ 
οΡροβιἴοῃ ἴο Η δηρϑβί. νγῆο ὀχρ δίῃϑβ ἴῃς ρῆγαδϑθο 
ΌΥ (ἢ ἴβροηα σχοϑίίηρ οὐ ἴπε ΟΠογυδίπ : αἱ 
ΥΟΓ. 6. 

δηὰ 010 Βὲτ τη ὌΡΟΣ 26ὲ ἐῤγοπε;) (15 
ἴο ἴῃς Ῥτεροβιίίοη Ὦσσο, 566 {86 ποῖδ οἡ οἷ, 
240). Οὔϑεσγνε [86 ἘΠῸ 80 σοπεοίδηϊ [βγουρὺ- 
οὐ τῆς Βοοκ, “͵ἰἼ ἐδαὶ «ἰδίείδ᾽ οπ (ΟΥ μροπὶ 
2ὃ 6 ἐότοης,"---ο. ᾳ. «ἢ. στῇ, το; Χίχ, 4ἰ ΧΧΙ, 
5; ςἔ δη. νἱῖ. 9. ὙΤῆς γτεδὲ τηδίοπιῦ οἵ 
Ὁ ΤΟΥ ἴδ κὸ 1815 ἘΠ]|6 ἴο τέδδῃ ἴμ6 Εἰεπιδὶ 
ἘΔΊΠΟΓΙ, 45 ἀπ σι βηθα ἔγοπι ἴἢ6 ὅδοη (“ 7.κ 
1α»γὁ," ςἢ. τ. 6: Υἱ. 16: νυἱῖ. 10), δηά ἴτοπὶ 
τε ΗΟΙΥ ϑρίγι (νεσ. 5) :---ϑὸ6 ἀδουθ. Οἡ 
(Π6. οἴμεν δαηά, Ν. ἀεὲ ἴ0γτα, Ὁ. ἃ 1,Δρϊάε, 
(λῖον., νν ογάϑβ., υπάογβίδπά ἴπὸ Της σοί, 
-- ὧν ἴῃ Ηἰβ δυβοϊυἴς Βείηρ,--8 ἰπάϊολίοά 
ΒΥ ἴῃς Τγμασίοπ, χετ. 8, ἔγοπι ΨΥ Βοπὶ ἴδε 
ΤΆΤ ΤΩΔΥῪ ΠΥ ἴακα (πὸ ϑϑδλὶθὰ Βοοκ, εἰ. 
Υ. 7: οἴ. λδῃ. υἱῖ. 11, δηὰ δυσὴ ρδϑϑαροδ 
8ἃ38 541]. Υἱ. 1-- ἢ Ϊοδη ΧΙ, 41. (Ὁ. ἃ 1,δριὸο 
σοπηΘη8: “ Τῆς Θ0ὴ 85 δία τὴδῦ νεὶΪ 
06 5214, ἐβρϑςῖδ "γ ἰῇ ἃ βιδ]πις Ν βίο {ἰκὸ 
115, ἴο σοι! ἴο ΘΟ," ---8.6. νογάξ. ἐπ ἰσι. 
ΤΠΟ τοΐογθηοοβ, ἰῇ ΜΟῚ. ς δηᾷ ἴῃ ςἢ. Υ. ὅ, ἴο 
16 ϑεςοπά δηὰ Τλεγὰ Ῥογβοης οἵ ἴδε ΤΠΩΠ 
ἄἀο ποῖ ορροβὲ [18 υἱὸνν - ποῖῖμοῦ ἀοεβ ἴδε 
ἀοχοίορυ ἰῇ γεσ. 1:. ὉΠὲ Ῥεύβοῃ 18 ποῖ 
δρεοϊβοά, ὑὕθοδυθο ΟἿΪ ννβαῖ 18 «ἐεπ ἰ5 ἀε- 
βοσθοὰ. Ἑνναϊὰ ψνου]ά ὀχρίδίη, " θεσδυϑὲ ἴδε 
Πᾶτη6 οὗ [6βονδῇ ἰ5 ἱποοιηγηπηίοδδὶς ᾿ ἀπά 
Ὡς ΝΜνεῖίς, ’ ουΐ οὗ ἃ 56ῆϑε οὗἉ ΒΟΙΪΥ γενεγεῶος, 
85 ἰη οἷ. χχ. 1τἕ (ἰπ ορροβίτοη ἴο {8}5 ἰδιεΓ 
ἀπίογργείδίοη, οξ, οἰ. ΧΙΪ, 5; χῖχ. 13; χχὶ! 1). 

3. αηπά ῥὲ δαὶ “αἱ [τυα:] ἰο ἰοοῦ μῤροπ.)] ἔοτ 
[6 οπιίϑβείοη οὗὨ “τὐα.,᾿ 5ὲὲ νυ. ἡ, ΑἸογὰ 
Ἐγδηβἰδίεβ, " “πά δὲ δαὶ «αἱ, ᾿ἴκο ἷᾷ 8Ρ- 
Ῥοδσδῃοο ἴο᾽""--- 5 1 οπο οἵ ἃ 5εγί68 οὗ ὨΟΠῚ:- 
παῖίνοβ ρἰδοθὰ Ἴοστεϊδανου δε “ ὀεδοίά ἢ 
ἴῃ ΕΓ. 1; 566 4150 ὑεσ. 1. ΟΥἩ ΚἾἶ Χο ἰα 



γ, 4.] 

δηά 2λιεγε τὐας ἃ ταὶ ον τουηά δδοιϊζ 
(ῃς τῆτοης, ἴῃ βρῆς κε ὑπῖο δῃ 
ΘΙ ΘΓΔΪά. 

ἈΚΕΝΕΙΆΑΤΙΟΝ., ΙΝ. 

4 Αμπᾶ τουπά δῦοιις τῆς τῆσοπθ 
τυεγέ ἴουῦ ἃπὰ ἴννεηῖ 8εδῖβ: δηά 
ροη τῆς 8εδῖβ 1 8νν ἴουγ δηά ἵννεηῖῦ 

ἷχἈ:," 25 ἴῃς Α. ΚΝ, σεπάθυβ ἰη [ἢ ποχί οἴδιιϑ6. 
ΤΕ Οτδοκ ἴοσγτῃῃ (ὅρασις) 18 ἰτγαῃϑίαϊοά 
“ μον "ἢ ἴῃ οἷ. ΙΧ. 17, ἀηὰ ᾿ὴ Αςῖϑβ 1]. 17--- 
186 τνογὰ δοίης ουηπὰ ἴῃ ἴδε Νὲν Τοαβῖ. ΟἹ]Υ͂ 
ἴη ἴπ656 ἴννο ρδςεβ δηά ἴνοε ἴῃ {ἢ}18 υογ56. 
Εοτ {Π6 ἱΠΙΔΡΕΓΙΥ͂ δηὰ ἰδηρυᾶρο, 566 ἘΖΟΚ. ἱ. 
16, 27, ΟΧΧ.; ςἔ, αἷδὸ 186 τἰεϑοσὶρὕοη ἰπ Εχ, 
ΧΧΙΥ͂. 10. 
δε ἃ δδΡοσ δβίοῃο διῃὰ δ βασὰ:] (866 

νυ. |.). Τῆς αὶ δπὰ πὸ 3,γ1 ϑἴοπαβ ἴπ τῆς 
Βγεδϑειρ αἴθ, Εἰχ. ΧΧυ!, 17, 2ο. |[ἀϑρὲῦ (Ηθ}. 
γα.ῥεῤ, Οτ. ἴασπις, 1.4. ω“»ϊ’., ΑΥαῦ. “κ9},) 
ἴ5 ἴπθ Βτϑεὶ οὗ ἴῃς Ὑ νεῖν Βουπάείίοηβ ἴῃ 
οἰ. χχί., ννπεγο 1818 βίοῃς 15 ἀδϑοτι θεὰ (νου. 
11} 25 δεῖηρ “ εἰσαγ α: ἐγγοίαί. “ΟΥδθῃη658, 
Πα ΤΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1658 ΥΔΠΒΙΠΘΘΏΓΥ, ἡ γο ἴΠῈ ἴνγο 
6586 η[14] σῃδγδοίεσδ οὗ [ῃ6 δηςσιθηῖ ἡ σορὶν." ΤΠα 
το οΓῃ 7Ά5Ρ6Γ 15 αυϊο οράηιι6, ἀηὰ σογσγοβροπαάβ 
ἴο με σεῤαϊε: οὗ [ἢ Ἀοπίδῆβ. Τῆς ἡωρὴ: 
οὔ ἴδε δηςϊθηῖϊβ ννὰ8 ΟἿΣ οπαϊσθάοηυ (εὐ εα 
δηὰ αἰμ»ιὶπα) :---5866 ΚΊηρ, Ῥγεωοιν ϑίοπε, ΡΡ. 
202, 2ο6. ΤὨΘο δπἴπσις υ«αγά (ΗθοὉ. Οάενη, ἐξ 
σάρδιον, 1,Αῖ. ϑαγάσ, ν αἱ. ϑαγάλ, 566 ςἢ. χχί. 
20) ΟΥ οΤἹδηΐΔ] σδγηο]ἸΔη---ἰῆς δἰχί Εοιῆ- 
ἀλίοη ἴῃ ςἢ. Χχὶ.---ννὰθ ἃ ἀ1}} γτοὰ οἰουὰυ 
βδῖοης οὗ ΠΊΔΗΥ͂ στδάδίοπϑ οὗ Ἵοοΐουσ. ὙΠῸ 
ΠΆΤΩΘ 15 ἀογνεά, νυτῖῖε5 Μσ. Κιηρ ((. ε., Ρ. 296), 
ἔγοσῃ ἴῃς Ῥεγϑίδῃ “εγεά, γεϊϊοαυ δ᾽ γεά,---ἱ- 
του ΡΥ (ΗΠ ΜΝ χχχυῖ. 31) ἀογῖνοβ 
{86 πιδηὶθ ἔγομι ϑδγαϊ5, γνἤογο 1ἴ νγὰ5 ἢγϑί ἀ15- 
ςογεσεά. [|Γ{8 πιοάδευπ πᾶπὶὸ εαγπείίαπ 18 
υι5114}}} ἀογίνεα ἔγοπι ἐαγηεμ, ἃ5 1 τῆς σο]ουΓ 
οὗ τῶν ἤεβῇ. 

Οἱ 1Π15 γιβίοη οὗ ἴπε ΤΠ ῖνηθ ΟἸοτΥ, ςξ, 
ἘΖεῖκ. 1. 4, 26; χι συ; Ὠ δῃ. Υἱ!. 9. 

απά [ἐῤεγε αυα5] α γαϊπδοαυ)] Ἠδετε δηὰ ἴῃ 
ςΒ. χ. 1: δῖ, ]οῇη υ868 ἴῃ νοτὰ 7γ}»;-οξ 
ἘζΖεῖς. 1. 28. Τῆς δοριυδρὶπί νεγβίοη---- 5 }}}- 
ΠΙΠΡ, 848 158 ΡγόῦδΌ]6, ἴῃς 4]} υ8ἰοη ἴο Ποαίμοη 
ΤΑΥΠΟΪΟΡΥ --ΑἸνΑΥ 5 0565 ἴῸΓ “ἃ Γαϊῃ- δοαυ 
(ῆς τνογσγὰ Ὡς ἢ ἜΧργοβϑϑθϑ ἴῃς “δου 88 ἃ 
νοᾶΡροη οὗ νὰ (τόξον) ; δηά ννῆϊςἢ 8 50 6π|- 
Ἰογεὰ ἴῃ εἰ. νἱ. 2. Α8 ἴο ἴδε ΟσςσΌΣΤΘΠΟΘ 

ἴῃ ἴΠ6 ΑΡοοδίυρβα οὗ μεδίμεη συγ στη, 566 
ου «ἢ. 1]. 10. 

Οἵ ἰγδηβίδαῖε δῃὰ δ σδίῃ Ῥο)]ὔ Α ποῖ, 85 
ἅδθονε, 8Εεγ δεῤοϊά. 

τοιπα αδομέ ἐδε ἐδγοηθ,) Αβ ἴπ6 δῃ]οῖη οὗ 
Οοὐ β ςονεηδηϊεοά πιοῖοῦ,---Ο θη. ἰχ. 16. ΤῊΪΞς 
δντῇθο], ἃ5 ΒυΓΡῸΓ νν6}} ΤΕ ΑΓΚΆ, οδϑίβ ᾿ρῆϊ 
ὮΡΟΩ 41} (ἢε ΜΝ βίουβ παΐ ἔοϊ]ονν ἴῃ νυ] ς ἢ 
Οοά ἰ5 τενεδίεα οἠἱν 45 ΟμἊ Ἅνῆο Κοερϑβ Ηἰς 
(ονεηδηΐ δη ῥχοΟΓΊ 156. 

22] ἴΙῃ ἴδ π|δ8ς., ὅμοιος,͵---ϊοἢ Ν ἱπΠῸΓ 
(δ 11, 8. 64) ἴακεϑο Ὀ6 δὴ δάϊεςζνε οὔ νο ἴογ- 
ΠΏΣ ΟΠΒ, 45 1η Αἴίς Οσοοκ δ ϊδοζίνοβ ἴῃ -ιος, 
(ςΕ 1υΚς ἃ. 13; Αςἰ5 χχνὶ, το; σ Τίτη. 1]. 8, 

ο; ΤΙΐ, 1.9; ]4π|65 ἱ. 26),---δουρὰ [86 
ξετατηϊης [οΓτ ΠδΙΊΟη ὁσουγβ ἰῃ νοῦ. 6 ; οἷ. ἰΧ. 
10, 19ςφ. Ἐννδ) ἃ (Οονιρι., θὰ. 1828, Ρ. 46) βι5- 
Βοϑῖ5 ἴΠ6 τοπάοσιηρ: “[γ5 οἶσοδ τῇχγοηυτῃ ; 
51 Π|1}15 δϑῖ ἐδγοπ 5ΒΤΔΔΓΆΡο ; ἴῃ ἢ15 δἀϊθοη 
οὗ 1862, 6 δάορίβ ἴδ6 υϑιι4] τοπάοσιηρ, “4 
γαϊπόοαυ ἐδ." (1Ὀσκα δυρροβίβ ἃ νδγίοιιβ8 
Τοδάϊηρ, ὁμοία ὡς, ΟΥ ὁμοίως). 

8Ὼ ΘΙροσ δ] ἃ [0 ἸΟΟΪΚ ὭΡΟΠ.7 ΟΥ̓, 85 ἰῃ 
τῆς δἰζεγηδῖῖνα γοηδογηρ δὲ ἴθ δεριηπίηξ οὗ 
[Π18 σεῦβο, κ“ἰκὸ ἐπ ΔΡΡΟΔΣΘΔΏΟΘΘ “00 45 
ε»γιεγαἰά." ΑἸέοσά ἱγδηβὶδῖοβ, “αὐ κο ἴο 189 
ΔΡΡΟΔΣΔΙΟΘΟΥ ΔῈ ΘΙΔΟΙΔΙὰ,"---ἰλκίηρ σμαρ- 
ἄγδινος ἴο Ὀ6 “16 ρμοβϑβοβϑῖνε δαϊθοῖϊνε οὗ 
ἴννο ΚΟΥΤ ΠΔι]οη5 ":-ἴδο βυϊδϑίδηξινε οσσιΓ8 
1η ςἢ. χχὶ. 19. 

ΤΆῊς ἐριεγαἑά, οὗ ὈΓΊ ΡΣ σσεθη ΠΟ] ΟΌΓ, “Κ νγ88 
[ἢς τηοβῖ ὑσγθοίουβ βεπὶ ἰη ἴῃς σηδη ἴοννο]- 
Ἰεγβ ᾿ἰβῖ,... Τὴ ἘἈοπΊδη8 ὑγεσγα ὈΡΘΉ ΠΥ 
ΒΡΡΙοὰ ὉΠ τΠ6 ἔτ οπηογαϊά. Το 
“γ»ιαγαφάμς οὗ Νοτοβ ρὲ τηιδῖ Ὀὲ σοϑϊοϊοα 
ἴο ἴῃς ἴγς επλογϑὶά, ροσθδρα πο δὴν ἴῃ 6 
τα τυῦγ ;" --Κίηρ, Δ δὦῷ ΡΡ. 167, 311; δηὰ 
Ναὶ. Ηἰκ“ἐ. ὁ Ῥγεείοι ϑίοπει, Ὁ. 288; 566 4͵50 
ΡΙΠΠΥ, Η. Ν. χχχν, τό, ἄς. [{ 15 ἴῃ6 ἰουπὰ 
Ἑουπάδί(ίοη ἴῃ «ἢ. χχὶ. 19; οὗ, οἢ. χχὶ,. 20, 
οὐ ἴδε νογὰ “ δεν» 81. [οῆη ἀδβοσὶθεβ 
ἜΧΔΟΙΥ ψνμαῖ ἢΘ σατυ ; ΔΙ Βου  ἢ, 85 ποῖ οχίβῖ- 
ἴῃς ἴῃ Ὡδίυγο, Β18 ᾿ΠΊΑΡΣΟΙΥ͂ οδηηοῖ Ὀ6 ΘΧὨ το 
ΌΥ πιεδηβ οὗὨ 56Π510]6Σ σεργοβεηϊδίίοηβ, οἰ ΠΟΥ 
ὈΥ 6 ἴοπῃ οὗ ἴδε τγδίηδονν, οσ ὉΥ 115 ςοϊ οι ῦ 
- 45 ἢδ ὈεΠο]ὰ [{--ετθθη. 
ΤΟ ἱπιαρο τ οὗ [Π18 ραβϑᾶρε 18. ὉΪΔΙΗΪΥ 

ουηάεοά οἡ ἴμ6 ννογάβ οὗ ΕΖΟΚΙΟΙ: 6 Α8 (ἢ6 
Ἰὐ ψέμα: οὗ [6 Ὀονν παῖ ἰδ ἰῃ 186 εοἱουά ἴῃ 

6 ἀδγ οἵ Ταίη, 50 ννὰβ {πε ἀρροάγδαηςβ οὗ ἴπὸ 
ὈΥΙΡ μἴΠ658 τουηά δρουϊ.".---Ε26Κ. 1. 28. Ὠ)15- 
ΤΟρΑγαΐπρ 115 ἕδλςῖ, Βιβρίηρ Ἴοῃοϊε5 (παῖ, 
ἃ5 ἴῆ6 ψοτγὰ [τ]8 ἀεηοίεβ, ἴἢ βεῆσγαὶ, ΘΥΘΓΥ͂ 
ςοἰουγεά οἶτοὶθ,---α. 5. [86 ΡῈΡ]] οὗ [δε δγο, 
δες Πίηρσε ἀγοιιπα ἤδπιε, [6 ἢαϊο τουηά ἴῃ6 
πιοοη,---ἃ ΓΑΙΏΡΟΥ οδηποῖ θὲ ἱπίοηάοά : δηὰ 
[15 ἢ ἰπέοσβ Πποπι ἴδε δεῖ παῖ ἃ σαίηδονν 
18. σμδγδοίεσιζοα ΟΥ̓ σεσυεπ σςοἸουγβ, νν ἢ 1]6 τη 6 
[γ8 ΠΟΊΟ 15 οὗ οπ σοϊουγ, ΠαΠΊΟΪΥ ἴΠδῖ οὗ Δῃ 
οπιογαϊὰ. [ὑ ψου]ὰ θὲ αἰβίουϊς ἴο υοῖς ἃ 
ΤΟΙ ᾿ελιηο Ἰηϊεγργοίδιὶοη. 

Τῆς ραρᾶη ΔΠΊΏ 1168 νυ] οἢ ΤῊΔΥ θὲ ἰγδοεὰ 
ἴῃ ἴῃς ψτιηρ8 οὗ Ἀδηδῃ ἤᾶνο ἰοὰ ἢϊπὶ ἴο 
οὔβοσυε οὗ ἴπὸ ἀδϑοσιρίίοη πόσο, {παῖ “186 
ΟἸγπηρίδη [πΡΙΕΥ ννᾶ58 ἃ συγηδοὶ ΤᾺΣ ΒΌΡΟΣΙΟΥ 
ἴο 1815.".--ἢ δι, Ρ. 473. 

4. “414 γομπά αομέ {ρὲ ἐόγοης [πὐεγε] )ομ» 
απά ἱαυεπίγ ΦΆΥΟΙΘ5:)] ΟΥ̓ ΤΟΠΟΕ ἢ 
ΑἸξοσγά, 45 ἄδουϑ, " Απὰ Βο ἴδ δὶ βαΐ 1ἰκο ἰὰ 
ΔΡῬῬΟΔΙΔΏΟΟΘ ἴο... .; δὴὰ τουπὰ δουΐ 
ὍῈ6 ΓΏΤΟΣΘ 00, δηὰ ΕΤΘΏΓΥ ΣΟΙΘδ:"" 
[86 ποσῇ. δζϑῖῃ ΤὉ]οννίηρ “ δεῤοίά " 1ῃ γεσ. 2. 
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εἰ άθιβ βἰτᾶπρ, Ἅοἱοίμεά ἴῃ στῆϊτε σαὶ- 
Γηεηῖ ; Ἀπα {Πεγ πδὰ οἱ τῃεῖγ μιοδάϑ 
σγοννῃϑ οὗ ρο]ά.. 

ἈΕΥΝΕΒΙΑΤΊΙΟΝ. ΙΓ. [ν. 5. 

5. Απά ουκἨ οἔτῃε (πτοης ρῥγοςεεθεά 
᾿ρμξπῖηρβ δηά (Πυηάετίπρϑ δη( νοἱςεϑ: 
Δηὰ Ζλεγο τυόγε βενεη ᾿δπὴρα οἵ ἔἤτε 

Το ΤΠ τηδηυβοτιρίβ, Ποννουοσ, στοδα ΠΟΓΟ 
[6 δος. (θρόνους) ----566. νυ. 1|.; ψΒΙοΐἢ 18 
Δ ΔΥσυπιοηΐζ ἀραϊηϑί [Π|58 σοηδίγαςίίοη. 

Οη ἴδε ψοζγὰ “ ἐῤγοηδι, "᾿ 566 οη Ἂῆ. 1ἷ. χζ. 

απᾶ μροὸπ 1δὲ ΤΆΥΟΣΘΒ [] “ἀ40] ,ῶωγ ἀπά 
ἐτυεηῖν εἰάδεγ: “πο. “1 “ἀφ 15 ποῖ ἰὴ [6 
Οτεεῖκ--θ6 6 τὐ. "΄; δηὰ [86 δοσυβδῖνε ἀθ6- 
Ρεπάβ οὐ ἴῃς νοῦ (εἶδον) υπάετειοοά (Ώ 6 
Δ εῖῖςο, Ὁ ὑδιςγά.). ΑἸΕ τοραγάϑ ἴῃς δοςιιβαῖίνθ 
8.5 ““ἸΟΟΒΕΙΥ͂ ραο ἢ ννἢ [ἢ 6 Πομπα τ νε5 ΔΕ Γ 
ὀεῤοίά,". --866. οἡ σγϑὺύ. 2. Νοῖδ αἷϑο [Π6 οχγῃῖβ- 
δίοη οὗ {πε ἀγίίοῖς (“δὲ ἔουσγ δηὰ ἔννοπίῦ 
ΕἸ ἄογβ ") ννῃϊοἢ 15 γεδά ἴῃ [πε Τεχίω Κερερέμω:. 
ἴῃ {ῃ6 ΟΙἹὰ Τοβι., “τὸ ΕἸάεΥς᾽ ἃγὸ ἴδ6 
ΟΠΙΘΙΒ απὰ παῖιισαὶ σεργοβοπίδεϊνεβ οὗ τῆς 
Ρθορίε οὗ ἰϑγδθὶ; 866 Εχ. ἵν. ἀφ; χίϊ. 21: 
ΧΙΧ. 7; Χχίν. σ, ἅτ. ; οὗ Ηοδ. χὶ. 2. [ἡ (δ6 
Νεν Τοβῖ, (Π6 ΕΑΥΙΥ τοργοβοηίδίνοθ οὗ οαςῇ 
σΒυΓΟἢ ΜεγῈ αἶθσ [5 παιηθά, Αςίβ χὶν. 21 : 
ΧΧ. 17; ΧΧΙ, 18, ἕο. Ηδροτγο, δοςογαάϊηρὶγ, τῃ6 
“οι απά ἐαυεηῖγ Εἰάεν.᾽" («ἢ “τὲ “πείοπές," 
54]. χχίν. 23, 1, ΧΧ.) ἀτὸ ἴμε τϑργοϑθηδίνοβ 
οἵ 86 ᾿πηῖγο γα] Οδυγοῦ οὗ Οοά, δηὰ τῃεὶγ 
ΠυΏΌΟΥ δυτηθ}1Ζ68 (ἢς Ὑ νεῖν Ῥαιγ Αγ 8, 
δηά ἴῃς Ἵ ψεῖνε ΑΡροβἕὶθ5:---8ὸ Ν)οϊοτγίπυ5, [Π 6 
οαγ]οϑὶ Ἵχίδηϊς σοτηπηθηϊδίοσ. ΤῸ 1}}15 βδτηθ 
εἤεοϊ Βοβϑιοῖ νυτὶῖο5 ἐπὶ ἰοο. “1 15 ἴῃ 6 ΠΟ] ]6ο- 
ἔνα ΟΑΥ͂ οὗ [Π6 δε1ηἴ8 οἵ {πΠ6 '᾽Ο]ά «πὰ ἴδε 
Νενν Ταβίδπιθηΐβ, νῆῸ ἃγθ ἤδγὲ τοργοβοηϊοά 
ΌΥ {ΠΕ ῚΓ οδιεῖβ απὰ μεῖς Ἰοαάδτβ." ΤΉ Ϊ8 
[0]]ογ5 (1) ἔτοπι εἰ. νυν. 8-1ὸ; (2) ἔγοπι 
Μαῖϊ. χῖχ. 28: [υκὲ ΧΧΙΙ. 30,---οῇ, ΕΡΏ. 11. 4- 
6; (3) ἔτοπὶ οἷ. χχὶ. 12,14, ποτ ἴῃ Τ νεῖν 
ὙΠδ65 Δηά [ε Ἴ νψγεῖνο ΑΡροβίϊοβ ἃσὸ σοηϊοϊ πὰ: 
(4) ἄτοπα {δὲ υπΐοη οἵ ἴἢ6 ΟἹά δπὰ τς. Νὸν 
(οουνοηδηΐα ἴῃ ςἢ. χν. 3; (5) ἔτοτη ἴΠ6 ἔμηο- 
[ΙοΠ8, ἀΙ 511 ΠΕΙῸ τεργοβθηϊδενυο, οὗ ἴῃς ΕἸάοΓ5, 
45 ἀοβοπθοά ἴῃ ςἢ. Υ. 5, 8; Υἱῖ. 12. ΒΌΓΡΟΓ᾽ Β 
ἱπτεγρσγείδίοη, (παῖ Τευείως 15 ἴ86 περιδοῦ οὗ 
ῖῆ6 σΒυγοῖ (εξ [πἴτοά. ὃ 11); «πὰ {δῖ [ῃ6 
ἀοιυδ]οὰ ζευείσε 5 ρηϊῆος 16 ΟΒυτγοῖ {τ πη" 
Ῥβαπῖ, σοῃϑίϑίίπηρ οὗ 15 ὕνο εἰδπιεηῖβ5--- ἢ 6 
Οδυσοῖὶ οὗ [Β6 ΟἸἹά, απὰ {186 σμυτοὴ οὗ {Π6 
Νενν Οονεηδηΐ---οε8 ποῖ' Ἔϑϑο ΠΏ} Υ ἀἰβον 
ἔτοτα (815 σοποϊυυδίοη. 

51. Η:ρροϊγίυβ (ἢ ἴπε Ατδῦϊς σογβίοη οὔ ἢἰ5 
ΠΟΙΏΤΩΘΗΪΔΓΥ, 
βδίδπάβ ἴἢε Οτεδῖ δηὰ ἴδε Μίηοσ Ῥγορῃείϑ. 

Ἀδυ55 (ῆο ἔοσ “ ΕἸ ἐγ: "ἢ βυθδετιιοβ “ οἱ ά 
ΤΆΘη," “ἱεϊ αν, 1π51518 [δι [ΠΟ ἀγὸ Απρεὶς 
οὗ Βῖσθοσ τδηκ, ρἰδοθα ᾿τπηπηεάϊδίο! Υ τουηὰ [ἢ 6 
Τῇγοης οὗ Οοά:--Π ΕΥ̓ τοργοβοηῖ, 45 [ΠΟΙΓ 
“ἐ ΜΉΠῸ χαττηθηΐβ ἢ ῥσγουθ, ἴΒ6 ςο] στα] ργίοϑί- 
μποοᾶ; δηά {ποῖγ ἡυπιῦεγ, 24, τϑοϑ]}]5 [Π6 
αοἶβϑοβ οὔ δε 1, ον! ς 8] ὑγιοδῖβ. [ἴ 8 Δ ΕἸΤῸΣ 
ἴο Βοϊ]ά {παῖ ἴπ6 ΟΥϊεπίδὶ ἱπιδρι παίίοη γεργο- 
δεηῖϊ8 Αηρθὶβ ἃ9 ὙΟῸΠΡ ῬΕΓΒΟῺΒ .ΟὗἩἨἉ ρεγίοοϊ 
Ὀεδυΐγ. Βυΐῖ, οὐ ἴδε οἴδεῦ μαῃά--- 

,.- 5ε6 Νοῖθ Α οἡ (ἢ. χίϊ. 3) υηάογ-. 

Τῆδῖ ΠΟΥ ἅγὸ ποῖ “ηρεῖς (ΗΠ οῇἴτηδπη σηὰ 
ΟἴΠΓ5), ἴΒ6ΙΓ παᾶπης “ Ελάεγ: ᾿ Ῥτονυθ5:---ἰἢεὶγ 
ὨΟΠΊΘΟΥ, ἐφυεριῖ)- ἤν, ἴα ποῖ Ὀογγσνεὰ ἔτοπὶ 
1806 πυμηθοσ οὗ 1ἴη6 σουγδοβ οὗ ἴπ6 φγίωῃ, 
Ομ γοη. χχίν, (1. Εννα] 4), ἔοσ 1 εγὰ 15 ἤὲτε 
ΠΟ τεΐεγεηςα ἴο [Π6 ῥΥ ΘΕ οὔβεε;--- ΠΟΥ ἀ0 
ΠΟΥ τοργόϑοης πὸ οἰ δτδ" οὗ τἴμ6 σδυγοῖ δἱ 
7]εγυβαίοπὶ (Οτοί 5), ἔογ ἴθογο 15. πὸ φγοοῖ 
ἴπαῖ 186 πυτιθεσ οὗ {πὸ εἰάεγβ δἵ [εγυβδίεπι 
Ὑγ45 ἔν ΠΥ -ΟῸΣ : ὅογ ἃ σδίδίοξιις οὗἁ 5:π|112γ 
ΟΡἰηϊοη5, 566 Ὠ5ἴογά, ἐπ ἰος. ΒΥ ἃ πρδεάϊεβϑ 
τιοάιβορίίοη οὗ [μ6 δηςίθηϊ ορίηϊοη, Βίεεκ ἀπὰ 
ες Μνεῖεο δγγριῈ {παῖ πὸ ὩυπΊθεγ οὗ [δὲ 
Ύνοῖνο Τυὶθο5 15 δογὸ ἀοιδ]θά, ᾿π ογάογ ἴο 
ἀεποῖο ἴπε δοσθββίοη οὗ ἴῃς Ο θη 165. ΔΝ οτάβ. 
(αἴεγ 81. Ιογοτηθ, γοί. σαίεαὶ!.) ἴδκεβ (δε 
“Ε]άονι " ἴο ἰγριν, 2γίριαγι, [ῃ 6 ἐτυεπέγο οι 
ΒοοΚκϑβ οὗ ἴῃς Ο]ἀ Τεβίαπιοηϊ (566 ἴδε οδἰδ- 
Ἰοριιε ἰη [6 βἰχίβ οὗ ἰδὲ Τ᾽ ὨΤΥ -πῖηδ ΑΤΙΙοἰε5 
οὗ τς Οδυτγοὴ οὗ Επρλη4) ; δηά, 1 α “εῦπ- 
αν) 56Ώ56, ἴῃε ]ονηβῃ μυχοῦ; νυ ]ε (δε 
Ἑουγ 1 νην Βοίηρ8 (τοῦ. 6) σοργεϑθηΐ, ἸΏ ἃ 
5᾽ ΠΊΠ ΔΤ Τυβηηοῦ, [86 ΕΟυΣ Οοδϑρεῖβ, ἀπά ἴδε 
Ομ γιϑάδη Ομυγοῇ. 

δισδαγοὰ 252) εὐδῖιΐϊε αι 6: διὰ ὍΡΟΣ 
᾿ποὶσ μΒοδὰ8)] Οτιῖ “ 2.7 δαά͵,"---8εὲ υν. 
ἡ. Οὴὰ [Π6 οοἷουγ “ «υδίϊε," 566 οη οἷ. 1. 14 
δηά ςξ, «ἢ. 2. 4, 51 ΥἹῖ, 13,14. 

ἐγοαυη: οΥ, 5οἰά.) ὝὙὝΠε σΟΠαΠΘΓΟΓ᾿Β ΟΓΟΥ͂ΤΙ 
(αι Οονσ. ἰχ. 25), ἴδε. οπιδίεπι οἱὗἁὨ [δε υἹοΐουῦ 
οἵ ἴε ΟΠυγοὶ; 5εεὲ Νοίε Ὁ. ου ς. 1). 10, 
ψθογο ἰξ ἰ5 βδῆονγῃ παῖ [Π6 “ἐγοφυη " {(στε- 
φανος)---ἰῃς ἴεστη δ ρὶ ογϑά ἴῃ [Π15 σοῦϑε--- 
ἄοοβ ποῖ ἀδθποῖθ ἴῃ οπιῦϊθωι οἱ τουδὶ, 89 
1Ε ἀοδ8 ἰῇ τποάδσῃ {{π|65: 566, οἡ ἴδὸ οΟἴβεῦ 
μαηά, 1π6 ἀγσυπιοπί οὗ ΑὐομΌίσμορ Ὑτεηοδ, 
αυοΐοα οπ οἷ. ἰϊ. το. όδη Ψαδυρἤδη ({ ὦ) 
Ῥ. 129), Κοννῖϑα σοηϑιοσβ [μὲ ΕΙΏΡΙΥ στον ἢ 
ἅτὸ 5ἰρηϊῆδοά εοσθ. [}ἢ οἷ. ν. 1ο, οὔϑογίεβ 
Πεδη. δυρῆαη, {πῈ ΕἸάεγ: ἀεϑογίδε {86π|» 
δ6ῖνβϑ 88 ὑγδϑίβ δῃᾷ Κίηρϑ; ἴπ6 νγ με Γαϊπηεηῖ, 
δηὰ ἴδ “ΠΟΙΥ σσοῃ οὗ ρυγα ροϊά, συ 115 
ΜΕ] -Κποννῃ ᾿ηβοτ]ρι 08, 15 [6 ΒΕΟΌ ΑΓ Ροβϑό5- 
βίοῃ οὗ ἴπεὸ 1, οΥ]Ὲς 4] ῥγοϑίβ ; 566 Εχ. Χχχιχ. 
3... ὙΠς “αυεπίγεζοιν Εἰάεγε τερτγεβεπὶ ἴῃς 
Ἐεάροπησά πιδάθ ὑγεϑῖβ 85 νγῈ}}] 25 Κιπρβ ἴο 
Οοὰ. Απάὰ πὸ ποῖθβ8 δραΐη (Ρ. 160),---νέ 
πᾶσ Βεῖα “6 ψὨϊ τοῦς οὐ ρτγίοϑιδοοῦ, 
δπὰ [ἤθη τἢς ΚἰηρΙΥ οτονη." ΑΒ 5ιδἴοά, 
Βοννανοσ, οἡ οἷ. 1. 6, ἴῃς σοηοτγεῖς (ετπὶ 
“ἀἐηρ᾽ 18. Ὡοῖ δρρὶϊεά ἴο (γι ϑιίδηβ ἴῃ ἴδε 
Νεν Τοϑίδπιθηΐ : δηὰ ἴδ ποτε οδὴ δὲ πὸ 
Γοίογθησα Πότ ἴο [86 ΚΙΏΡΙΥ Ἄστοντῃ. 

δ. ῬΡσοοοφὰ ἠκῥίπίηρ.} Νοῖ [Π6 ρα5ῖ [δη56, 
8ἃ5 ἴπε Α. Ψ. Τεπάοθσβ ἤοῖα δηά εἰβενν 
“Τῆς ρῥγϑβοηΐ ἴθηβε, νυτῖῖεβ Αγ δίϑδορ 
Ὑ τες, “15 υϑοά ἴῃ ἴῃς Νενν Τεβιδπιεπῖ, δρὰ 



ν. 6] 

Ὀυγπίηρ θείογα τῆς τῆγοης, νυν ἢ ἅτ 
τῆε β8ενεη δριγιῖβ οὗ (σοά. 

6 Απά δβείοτε τῇς τῆγοης 2΄εγε τύας 
4 868 οἵ ρ᾽δλϑ8 {ἰκῈὸ ὑπῖο Ἴγγϑῖδὶ: δηά 

ἘΞρθοδ ιν ὈΥ δῖ, ΪΌΠὴ ἴῃ ἴδε Αροοδίγρϑβο, ἴθ 
ΕΧΡΤΙΟΒ5 ἴδε οἴοσηδὶ Νον οὗ Ηΐτὰ ἴογ Νν μοπὶ 
πεσε Ἵδῃ δὲ Ὧ0 ραϑῖ δηά ηο ξυΐυτο.".---Οἡ 1δὲ 
“12. Ῥετγ:. οὔ δε Νϑαυ Τεεὶ,, ἢ. 143. 

απαά σοΐοθα απ τπ πὴ 61.8.1] 866 Οὐ. ἢ}. 
ΟΕ τῃς ἱπηΔΡΈΤΥ ἴῃ Εἰχ. χίχ. τό, νος ἢ οχρίδιηβ 
ἴῃς γχεΐδσσγοηοθ ἴπΠ ἴδ τψοσγὰ “ σοἱεο:." ἃ5 ἴο 
ὙνΠς ἢ σοχηπισηίϊδίογβ ἀϊθοσ. 6 νος δηὰ 
ΕΡτγατγὰ τνουἹά Ἰπλῖξ [μ6 ἱπιΑΡ ΥῪ ἴο Οοά 5 
ῬοιΨΕΣ οὐδοῦ Λίαέμγε; ἴο ψΜῃ]ς ἢ Βιδρίης δά 8 
Η!15 σενεϊδίοη ὃν Ναίυσγο ἴο [86 τοᾶϑοη οὗ 
ΤΑΔΏ,--- Ο6η.]. 2; Ρ5. εἶν. 320: δυῖ ἴῃς ῥγοϑθηΐ 
ἀεσοτιρύου (οὖ οἷ. υἱῖϊ. ς; χὶ. 19; ΧΥ͂Ι. 
18} ΣΑΓΒΕΓ 5εῖ58 ἔογίῃ, 28 ᾿ ςἴογάϊοοκ οὔβοσνυοβ, 
πε τη}ϊπ|οἀ ροννὸσ οἵ Οοά, 45 ἰξ ἰ5 σερσγε- 
δεηϊεὰ [1 ἴδε ἰδηρυάρο οὗ [6 ΟἹὰ Τοβίδπιθηίζ. 

Ατεῖϊ5 δρρ]ιοά [115 εἶδιιϑδα οὗ ἴῃ 6 νϑῦϑο ἴο 
πε ΗοἱΪγ ϑριγίζ, ἴη σοηβεσιςεηςς οὗ (Π6 56 οὗ 
ἴπε ννοχὰ “2 γοιεεά,"--ϑὲεὲ Ϊοῇη χυ. 26. 

“1.4 {Ἴδετε ασετε] σεῦε ἴα»: 07, 3γε] Ῥτο- 
ῬΕΥΙΥ ΤΟΣΟΔ66 (λαμπάδες, οὗ. ΕΖΟΙ. 1. 12, 
1,ΧΧ.; Μαῖϊ. χχυ. ᾿, ὅζς.; Αςΐβ χχ. 8, ςξ. 
εΒ. στ]. ΟΤ μθ 00 ΧΥΙῚ, 3; δηἀ 566 οη Οὗ, ]. 
12). ΤὉΠδα ἰοστηεσ Τοῃδίγιοϊίοη, 45 αἵ 1π6 
θορτπηϊηρ οὗ τετ. 4, 15 γτοβυπιθὰ, ΑἸξοσά οπιτῖϑ 
“ φέεγε «ὑεγε," δῃὰ υπάογϑίδη δ, 45 Ὀεΐοσο, ἃ 
Ὠοτπδῖνε Δἔετ “ δεφοίά " ἸῺ Ὑ6Γ. 2: 566 430 
γοΥΚα 6. 

«σδίεῦ γε ἐδ “φυεη ϑρίγις Ὁ" Οοά 866 
οὔ ςὮ.]. 4. Τδ ρδου ατ Ἔχργοβδίοη “ [ΟσΟ 68 
οἵ σε" ἴῃ 188 ρίδοε, δηά ἴδ ρᾶγα]]οὶ ὄχργοβ- 
50 “““εὐεέη ἐγες" (ςἢ. ν. 6), Ροϊπί ἴο [ῃ6 
411- 5ελσοπίης, 4}}-]υπιϊηὶπρ ορεγδίοη οὗ ἴΠ6 
ΗΟΙ͂Υ ϑριπὶ ΒΟ 5 θεδοὶά ἴῃ 1ῃ15 Νἰϑίοη 
υηάστ [Π6 5γπῦο] οὗ ἴπ6 “ δευέεπ 1.α;»"ρ. Γ᾽ 
Εἰγε Ἶ-πϑὲθ ΟἹ ὑεῦβα 2; δηὰ οἴ Ρ8. οχχχίχ. 
51. χα ΟὐΣ. 1]. το. 

ΤΗΕ Εουκ {1νΊΝΟῸ ΒΕΙΝΟΒ (6-3). 
6. “πώ ὀεζογειῖδείδγοηε, δα ἰὶ πτοὸτῸ ὦ “τα οΓ 

5154] ΟΥ ἃ ΚΊδ 687 δο8. ὅεεὲ υὐ. 1 ὙΠΕ 
ΤῊΘΔΏΙΠΡ 15, ΕἰἴΠ ΟΣ "45 1Ε (Π6 »"αἱεγίαἰ οἵ [6 
568 νεῖ οὗἉ ρἴλ58,᾽ ΟΥΓ 845 1{ 1 ννόγο 25 ὥῤῥεαγ- 
ἀπε ἰγδηβραγοηϊ ἃ5 οτγϑίδὶ :---οῖ. οἢ, χνυ. 2; 
Χχὶ. 18, 21. 
Ῥατί οὗ ἴΠ6 4Ζυγα νϑ}]ῖ ἃ5 δε ἔτοτὴ δαγίῃ 
(ϑίοσῃ, 85. 204. Τὸ {86 βαΐῆς οἤεξςς 6 
Ἂν εἴα σοϊηρασγοβ ἔχ. χχῖν. το; ΕΖοκ. ᾿. 26 : δηὰ 
ΓΚεογάθοκ οδ]δοίίοη, {παῖ (Π6 568 18 ποῖ 
δεπεαίδ Ὀυῖϊ δεΐογε ἴλῈ τἄγοηθ, 85 ποῖ τις 
ἔοσγοο. Ἐδγαγὰ {πίηκς τηδὶ 845 {πε 5ἴοιτη 
568 Γοργοβϑεπῖβ (6 σοῦ θ85 παίίοῃβ (οἢ. ΧΥΙ, 
15), 80 πεσε [6 ρυχγο ἀπά οδὶπὶ 564 γόρτο- 
«Επῖς Οτοδίίοη ἴῃ [18 σὰς σοἰϊδοη ἴο [18 
Οτοδῖοσ. Βυγζοῦ ποίςεβ:--- ΤΠ δη. ΥἹἱὶ. 2, 3 
(ςἢ 531]. 1ν11. 20) [πε σοηδιδίοη οὗὨ παϊοῃ5 8 

ἈΒΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΤΡ. 

Ῥογῆδρβ ἴΠ6 ΠεδυΘηΪΥ σοιπίοτ. 

'ἱπ ἴηε πιιάθβε οὗ τῆε τῆτοης, δηὰ 
τουπα δρουῦ τῆς τὔγοηθ, τὐεγέ ἴοι 
δελϑῖβ ἅι}} οὐ εγεβ θεΐοτε ἀπά θε- 
Βιπά. 

Τεργοϑοηϊεαὰ ὈῪ ἴΠ6 νυνὶ πᾶβ. ϑισ νη ὕροη {πὸ 
δτεαδῖ 568 ; ἔτοπι ὙΏΘΠςΘ, 45 ἰπ ἘΘΥ. ΧΙ. σα, [Π6 
ἔοττβ Δϑδοθηαὰ ννὩ]Ο ἢ 5Υγ 0 11Ζ6 {Π6 συισσοβϑῖνο 
Ἐπιρίγεβ οὗ ἴη6 νου] ά. Τῆς τγουδ]οὰ κυτίςο 
πο 4016] Ὀομο]ὰ Ὀϑοοπλθβ, ἤθη 9θθη 
Ὀεΐοτο {πὸ ἴἤσγοπο οὗ Οοά, οδὶπὶ δηά οἰθαγ; 
ΤοΠεοίίηρ, 85 ἔγοτη ἃ ΤΆΪΓΓΟΥ, ΕΥ̓ΘῪ ΕΔ] ΔΙ πηεηΐ 
οὗ [ῃ6 Ὠιϊνίπθ Ρυγροβοβ,--- ΟΡ ο Δ} 1Π 0586 
ὙΠΙΘῚ τεϊδῖς ἴο (Π6 5:Δ01Π{ὰ οὐ ἴῃς ΟπυγοΣ 
οὐ οἀγίϊ, πιὰ πῸ σοτηγηοίίοη οὗ Επιρίτοβ 
δηὰ οὗ ρεορὶθβ. Απά ἴδι8, ἰῃ αὐϑοϊυῖθ οοη- 
ἐταϑῖ, ἴῃς ἀδγκ δηὰ σου] θὰ 564 οὗ [ Δη 6} 8 
ΥἱβΊοη, 15 Βοσγὸ ϑσεθη Ὺ δῖ, Ϊοπη “" ἂ-: ἐξ «ὐϑγε ὦ 
σ“εα οὗ σίαν:, ἰᾷε τριο εγγείαὶ," Ιἡ ςἢ. χν. 2, 
Βογα (06 ἱπιαρὸ ΓΟΟΌΓΒ, [Π6 568 οὗ 455 13 
“ »ἰηπσίεά «τυ! ἥγε," Ὀδοδυβο ἴη6 ΠΟΓΥ ψυσαῖῃ 
οἵ Οοὰά [15 μιαϑδιθηίηρ ἴο ἴδε ζυάξτπεηξ, ἃπά 15 
(Πότ, ἴθ κὸ σδηηοῦ, γοῆοοῖϊοα ἔἴτοπὶ (ἢ 6 
υπέγουδ]οὰ βυγίδςε οὗ [Π δὲ 5868. 
6 Βυγρῇὴ 5665 ἤεσὸ δηά ἴῃ οἷ. χυ. 2 ἃ 

τοίεσοηοο (0 “(ἢ τηο]ΐθη 562." ΟΥ̓ ρτϑδί ἰᾶυθῦ 
οὗ ὕὑγδβϑϑ ἰῇ ϑοϊοτηοη δ ΤοπΊρὶε (1 Κίηρϑ υἱἹ]. 
23-λ:6, 38), δονν ἱπτοάιισεα ἴῃ οὐδ ἴο 
ΤΥΡΙῪ ἴδε Ρυτγιβορίίοη ΟΥ̓ Ὀαρίπι οἵ 411 ψγῇο 
τὸ τηδάδ ἰηρβ δῃά ρῥγιεϑβῖβ, 5εὲ6 οἷ. υ. 1ο:- 
80 450 ν1ιοϊοσιηυϑ, Βοάδ, 6 Πἃγτὰ, ὅτε. 

δᾷε ὠπίο ἐγγεία!;) Οοτηρατε ΕΖοῖκ. ἱ. 22, 
- Αηά ἴΠ6 ᾿ΙΚοῆθϑ8 οὗ ἴε Πιτηδπιοηΐ ὕροη 
της ποδάβ οὗ [ἢ ᾿ἰνηρ οτοαῖζιγο νγὰ5 ἃ5 [Π6 
ξοϊουγ οὗ (ἢ6 ἴΟΥΤΊ]6 οσγϑίδὶ.᾽ 

Ονγείαλμς, “Το Κι ΤΥ512] ἢ --- ἢ οἢ. χχί. 
ΙΣ; ΧΧΙϊ τ. “ὙὝΠΒΟ εγγεαί (Ρυσα 51:11. 4} 15 
τεςοκοηεα ὉΥ ΤΠΕοΟΡἢσαβῖιϑ (30) ἀπιοηρϑὶ {Π6 
βἴοποβ υϑοὰ ἴῃ σίηρδ, ἤθγο ἢ6 σρθᾶκϑ οὗ ἵἴ 
ψ} 16 διλοίηγϑοῖ; δάάϊην “θΟΙΝ ἀγὸ ἰγδῃβ- 
Ραγοηϊ. .... Τῆς εηγείαὶ νγᾶ5 πῃ ΘὨΟΙΤΏΟΙΙ8 
τεαιεϑῖ ἀπιοηρϑί ἴΠ6 Ἰυχυσίοι5 Κ ΟΠΔΠ5 ὉΠΩΘΓ 
{πὸ Επιρῖγο ἕο ἴδ ρυγροβὲ οὗ πιδκίηρ ἀγηκ- 
ἱηρτουρ5. . . ΟΪ455 δά εδη Ὀγουρῆϊ ἴο βυςἢ 
Ῥοτδοῦοη ἤθη Ρ]ΙΠΥ ντοῖθ, 45 ἴο ἱπγίδῖθ 
1ηὴ6 ἐσγαὶ νι νοηάογίι] οχδοῖποϑβ... . .Ὶ 
ΤῊϊς οοουΓ]658 ἸΥΔΠσρασγεηΐ 514558, ρργοδοδιην 
8ἃ5 ὨΘΑΤῚῪ 85 Ῥοϑϑθ]ο ἴο ἴΠ6 ἴσδ ςγγϑίδὶ, ννὰ5 
Ταῦ ς ἢ δάπηγεά."-- Κίηρ, δ ον, ΡΡ. 173) 178; 
8566 ΡΊπΠην, Η. Ν. 1. χχχυ!. 9, ἄζς. 

απ ἐπ δε» άπ: ΟΣ ἐδὲ ἐδγοηξ, σπά γομηα αδοιέ 
ἐρε ἐδγοπε)) Νοῖ 85 Ὀϑίηρ πάν [6 [ἤτοηρ, 
ΒΙΡΡΟΓΤΈΩρ [ (Ά δυ58), ἔογ ΠΕΥ ἃγὸ ἔγεθ ἴο 
ἴΏΟΥΘ, 566 αἷ.. ΧΥ. 7. ΟΥ 45 θοπαϊηρ οὐοῦ ἴἴ, 
85 ἴἴ ΕΓ οὐοσβηδάονσίηνς 1 (Ηδηρϑί.) ;--- ΟΣ 
“ἼἸη τηδάϊο {ΠΠ1|ὺ5 ἀγεῖ ΒΕ]! οἰ ΓΟ] ΔΓῚ5 4025 εγαΐ 
δηῖο (βγοηὰπιὶ ἡ (ὙΠ ΠΡ 4) ;---ΟΥ ἀρδίη 15 6 
νεῖ «4ηὰ ΒΙεοκΚ ψῆο τεζασγά {86 [ἄσγοπθ 156} Ὁ 
48 δοίης ϑβοπιοιγουϊασ ἢ ἴνο ΟΠΟΣΌδΙπὶ 
δἱ [6 σρηῦο, δηὰ ἴννο ἰπ [86 οεἰγουτηΐογοηςοθ 
δεηά (Βϑρίηῃς Ρίδοθοϑ οδδἊ ἴῃ ἴδ6 ςεπίγε, 

559. 



556 

7 Απά τε ἤτγβε δεαϑῖ τας ἰκε ἃ 
Ἰοη, ἀπά τῇς βεοοηά δεδϑῖ |ἰΚα ἃ Ἵδῇ, 
ἀπά τῆς τηϊτά Ὀελϑὲ Πδὰ ἃ ἔδεε 85 ἃ 

ἐδγεο ἴῃ ἴῃ6 οαἰγουτηΐξοεγεπος οὗ ἴθ 56πὶ}- 
εἶγοὶς) ;--δυῖ, οης δὲ δδοῖ οὗ 1ῃς ἔουγ 51465 
οὗ {Πς ἴῇγοης, δηὰ ἴῃ [86 τά ἀ]ς οὗ {ῃς 5ιάδ: 
850 ΖΕ, Ὠ υκϊογά., δις. δεὲ ςοἢ. Υ. 6. 

ἴουτ ᾿ἱνὲπρ Ῥοΐη 6.8) (Οπιξ ““«υεγε:"-- 
[ἰς σρπϑῖσ. 45 θοΐοσθ). Ὗν ὁ βΒῃουϊά ῃοΐῖ, νὰ 
ἴδ6 ΑΟΥ., Τοηάοσ ζῶον ὈὉΥ̓͂ “ δεασΐ," ἴογ [}15 
ῬτΟΡΕΤΙΥ Ὀεϊοπρϑβ ἴο ἃ ἀϊβεγεηξ ννοσὰ, θηρίον, ἃ5 
1η «ἢ. νἱ. 8; χὶ. 7; ἄς. (ςοπιρᾶγε ἴδε ι.56 οὗ 
(ἢς ἴνο νόσάβ ἰῃ Ἂἢ. χὶν. 3, 9);--οΥ, 845 ΑἹξ. 
οὔδοσνεβ, σδῇ νγὲ νγν6}} σϑηάεσ ζῶα ὈΥ “1 νης 
Ογεαίμγεν,," 45. ἰῇ ἴῆ6 Αὐϊδοτγιζοά Νεγϑίοη οὗ 
ἘΖΕΚ, ἰ. ς, οἡ δοςοιηΐ οὗἨ {δεὶγ Ὀεῖπρ ποὺ 
ςοη]οϊηοα νι τἢς ἰάφα οὗ Ογεαξίοη ἴῃ νυ. 9.11 
(«ἢ «Β. ν. 13, 14); τϑαΐ ΒιΠΙΡῚΥ “Τὶ νὶπς 
Βοΐῃ 5," ἃ Ὡδηηδ ἢ] ςἢ 15 Ὀοζὴ ᾿πἀεοδηϊῖο, ληά 
ἜΧΡγοβ568 ἴπ6 ςοποθρτίοη οὗ 175 25 ἴπε βυσῃθοὶ 
ΤΟ] Γ65: 566 Ὀεΐονν ΟἹ ψεῦϑο 8, δηὰ Νοῖς Α 
αἵ ἴῃς εηα οὗἉ [ἢ15 σμλρίεγ. 
,Ι οὶ φσ] ἴῃ τδεβε ουγ 1ἡνίης Βοίη 8 

(6 566. ἢᾶ5 σοπιδίηδά ἴδ 6 ϑεγδρἢἰπι οὗ [541Δἢ 
Υἱ. 2, 3 (ἤοπὶ ψ Ὡς ἀεδοτριίίοη ἃγὲ δοτ- 
τοννεά ἴΠ6 σἱκ Ὑἱηρ5 85 Μ)6}} ἃ8 ἴῃς Τγαςίοι 
οὗ νοσ. 8), δπά ἴδ Οπεγυθὶπι οὗ ΕΖεκΊοὶ (566 
Ἐ2-6Κ. 1, 5,6: Χ. 5, 12)--- ἸΏ ΘησΟ, ΠΊΟΓΟ ΟἹ ΓΕΟΕΪΥ, 
ἃτὸ δοιτονθα ἴδε “ Ῥοωγ Σλυΐης (σεαίγει, ἡ ΟΥ 
Βοὶπκ 6," ̓ οροῖθοῦ ἢ (ἰς χε" (ΒοΓα 56- 
Ῥαγαϊοά, (μετὰ υπηϊῖ6 4), 45 ννε}] 85 ἴπε “ δοάν γε} 
97 γε: γομπά αὐοωΐ." ϑεε ςἢ. χν. 7, ΠΕΓΟ--- 
ΔΡΡΑΓΘΉΓΥ ἔτοπὶ θεῖοσε ἴῃς τἤγοῃς (οἢ, χγ. 
2-4)--- ἠ6 οὗ ἴῃ 1ἰνίηρ Βείηρβ ἀεἰ νοῦ 5 ἴο ἴῃς 
δόύθη Απρεὶβ ἴῃ δουθη 1215. 866 Οἵ νου. 8. 

7. “μά ἐδὲ 3γ: Ἰλνίηᾳς ϑοΐπᾳ [«ὑα.] “δε ἃ 
οη,.] Τῆς σοηϑίγ. 848 ἰῇ υεσ. 5. Αἰίογά, 88 
Ὀεοΐοτο, οὔθ ““«υα: ;" δηὰ υπάογϑίδηβ ἃ 
ποτ. ἔο] ]οννης ““ δεῥοϊά, ἴῃ τεῦ. 2. [}π 
ἘΕΚΙΟΙ ([. 6, το; χ. 14) ἴδε Ομοτγυδίπι πᾶν 
ἐαςἢ “γὼ 3αερι 5") Ὦδγα ΠΟΥ πᾶν δυϊ οπὸ 
ἔλεος δβαᾶςἢ. ἔοσ {Π6 οἰγιηοίορυ οὗ ἴδε νογά 
ΟΠεσγυδιπι, ἀπά τῆ ἰτγδαϊοηδὶ δοοοιπηίβ σῸ- 
δροσίίηρ {Ππ6πΊ, 5εὲ Νοῖς Β αἵ {δ επὰ οὗ {ι15 
ςδαρίεγ; δπά ΝοῖςἊς ( οἡ Ὅξδηῃ. [1]. 24. 

απά {δὲ “εοοπά ᾿᾿ἰνίὰᾳς Ὀοΐηρ ἠξε ἃ καρ 
ΤΠΩ9 πουη πεσε σοηάεγεὰ “ αὐ" (85 
ἰη Τὺκοὸ χν. 21; Ηοῦ. ἴχ. 12---μόσχος) 
ἀεποίοβ ἰπ ἴη6 1,ΧΧ. δὴ οὐχ, ἃ “ἰδεῦ : 6.8. 
Εχ. χχὶϊ. α; ΕΖοκ.]. το. 1[{ 15 υδοὰ ὈΥ Ηεοτοά,, 
11. 4, Πἰ, 28 ἴογ “4 γοισι ὀμίϊ,"--- ἴοττῃ 
νος ἢ ἴδε γοὰ ΑΡὶ5 ννὰ5 δε ονεαὰ ἴο Δ550Π|6. 

απὐ δὲ ἐῤίιγά ᾿Ινίπα Ὀοίηβ Βεαὰ ἱΐε 
ζδοο 80 οὗ 8 τ181},] ὅ66 νὐ. ,. Ιη ΕΖεκ. 
ἱ. ς, (Π6 Ὠυτηδη ἔοστῃ ργθοάοχηϊπαῖοβ ; δηὰ ἴπ6 
ἴοτπι ἤογὸ 566 18 ἴο Ὀ6 (ἢ6 521η6,---οἷ, οἢ. ν. 8; 
χῖχ. 4 (5ο |γ., Η ςηρϑῖ.). Βεηρεῖ, οἢ ἴῃς σοῃ- 
ἘΓΑΓΎ, ἰηΐοτϑ ἔτοτη [Π|5 γε ῦβο, ἢοΐ ἃ ἢυμηδη “Όγ,, 
δυῖ ἃ δυπιδλη εοωπίεπαπεο. ΑἸ], ονγονογ, [παῖ 
τηἷς γεῦβε 6115 0.5 18 [πὶ 1Π6 Πυτηδη εοωρεη- 

ΒΕΝΕΒΙΚΑΤΙΟΝ. ΙΝ. [ν. 7-.-8. 

τῆλῃ, ἀηὰ τῆς ἐουσγῃ Ὀοδϑὶ τας [ἰκὲ ἃ 
Μγίηρ εδρ]ε. 

8 Απὰά τἢς ἔουγ διοαβῖβ ἢδὰ εἂοῖ οἵ 

πιὸ νγὰ8 ἴῃ6 σπγδοίοσιξες οὐ (ἢ [Ὠϊτά 1 Ἰτϊηῦ 
Βεῖΐπρ, 45 ἴδε οδασγαοϊοσίβεῖς οὗ ἴῃς ἴουπὶ 
γγ25 10 3». 

απά δὲ ϑουγ ᾿ιἰνὶης δοΐπᾳ [τα2] {ε 
α, νίης ἐασίε.)7] 86ε Νοίε Β. 

ΎΒεβε ἴουΓ ἔοστῃβ ἅγτε ἴο δὲ ἰδίκζεῃ 85 ἴῃς 
μοδὰβ οὗ ἴδε ἔουτ ο᾽45568 οὗ δηϊπιδίθα ογεᾶ- 
ἴυγε5--- ταϊοηαὶ Ὀεΐηρβ, δἱγάβ, ἴδπιθ δῃϊπιλὶ5, 
ἀπά νυἱἹὰ δηϊπια]8β. Ὑδαΐῖ 15, ννα βᾶνε ἤεγε, 
ἸάΘΆΠΥ τεργεβδεπιθά, ἴῃς ςο]εςῖίνε, ἱἱππηρ 
Οτεδίίοη οα ψὩϊοῦ ἴῃς Ἰυάαρτηεηῖβ οἵ [δε 
ἢγχϑὶ ἴουγ 868]5 (οἷ. υἱ. 1-8} ἀγὲ ἱπῆίεϊεά-- 
Θδοἢ οὗ τῆς 1 ἰνίηρ οίηρβ ἰμυϊ Πρ {8ε 56 ῈΓ ἴο 
ὈοΒοΪά. 80 4190, θη [6 τυσαῖ οἵ σοά ἰ5 
Ρουγεά ουΐου ἴῃς οτεαϊοά {Ππίνεγϑε ((δ. ΧΥ͂. 1: 
οἢ. χνυὶ.), οπε οἵ 186 1 ἰνίηρ Βοίηνβ ρῖνεϑ ἴὸ ἴῃς 
ταϊηἰσιοτης Αηρεὶα ἴῃ6 δεν δ 418. Τλε 
ὨυΣΊθεΓ ρων, ἴοο, 15 ἴῃς τεςογῃ!ζοὰ “ 5ι6τι2- 
ἴυτε᾽ οὗ {πε 25ϑειηδιασε οὗ οστγοαϊεά Πἴε: 1 15, 
ἴῃ Βαςῖ, ἴδε “ 5ἰσηδίυγε οὗ ἴῃς νγυογ]ὰ (εἴ εἰ. 
Υἱ τ; χχὶ. 13),-- ποῖ οὗ ἴῃς νου] 85 “ σίῖ- 
ουΐ ἔοττῃ ἀπά νοϊά," δυΐ 45 ἃ (ὐοβπιοβ, 235 ἴδε 
τονοϊαϊίοη οὗ Οοά 80 ἴδγ 45 Ναΐυγε οδὴ τγὲῖ 
Ἡπα; 566 [ηϊγοά. ὃ τι (4). ὙΠε ἰαῖετ ἰηῖετ- 
Ργοΐογβ οὗ ἴπ 686 τηγϑίοσίοιβ ἔογτῃϑ ( ΥἹοϊογιηυ5, 
Απάγεδϑ, Βεά8) δες ἰπ 8ῖ. [ολπ Ὠϊπιϑεὶΐ τθὲ 
δεῖς 1μδὲ βοᾶγβ ἱπῖο ἴδε πίψιιοϑὶ πεᾶνεῃ, δρά 
Ἰοοκβ ὕὑροη ἴπε υποϊουάορα 5ΞὺηΠ. ἴη ἴδε 
νογάς οὗ Αάδαὶ οὗ δῖ, νἹςῖογ :- 

“« (οοἴυτο ἰσχαηςξ, νοσὶ σοϊδηι 
50]15 νἱ τς, 1δὲ ἰοἴαπι 

Μεριβ ἤροΣβ δςίοσῃ ; 
δρδουϊαῖοτ βρὶ ἴα] 15 
Οὐυδϑεὶ ϑογαρῃὶτῃ 5ὺὉ αἷὶ5, 

Βεὶ νἱάϊε ἐαςϊοπι."---α. Ὑτεποδ, 
δαργεΐ Ζαΐέη 2 0477, Ὁ. 71. 

ΤῊΣ Θλπῆοῦ ἰηςογυγεΐεσα (6.5. ΙΓϑη. πὶ. 110 
8) τιδάς 8:. Μαγὶκ ἄπϑννεσ ἴο ἴῃς Εδεῖὶς, δηὰ 

δῖ. ]οδη ἴο ἴδε [υΐοη :-τϑεε Νοῖς Β δἱ ἴβε 
οηά οὗ [5 σπδρίοσ. 

Με. Ε. Ὁ. Μδυγῖοςς βοὲ58 βεγε “ ἴγροβ οἵ 
ΡΟΜΜΕΙΒ ταεῖ ΨΥ" ἴῃ [6 ννόυβμῖρ δηὰ ἴδε ἈΠ 

οὗ 1} [πε παῖίοπβ οἵ ἴῃς δατῖῃ " (1 2, Ρ. 76) 
--ἴῆὸ 1 ἰοη, ἴῃς ἢγοὶ Αϑίδῦς σοῃηιεσοσγ; 
(ΔΙ, τπ6 ὑγοσβηῖρ οὗ τε Ἐργρίδη δπὰ ἰδὲ 
Ηἰϊπάοο; ἴῃς Ηυπιδη ἤρυγε, ἴῃς ἰάεαὶ οἵ 
ἴῆο Οτεοῖ ; [86 Εδρῖὶο, ἴῃς ἀοπιπίοη οὗ Ἀσπιέ. 
ΎΤΠΗΘ ὅθ βεῃοϊ 8 ννμαΐ νγὰ8 ἴο ργέραγε διπὶ 
ἔοσ ἴδ6 ἀονγηΐλ!} οὗ ἢῖ5 οὐντι ΠΟ ΠΥ 5 ΟΓΞΒΙΡ. 

Ἑδοὶ ἰάἀοἸΔΙΓΥ τνᾶ8 ἃ ρεττεγβίοη οἵ ἃ 
Ἑδςοῖ πιά ἰἴ5 “ γε. δεῤίπα," Μ ΒΙΟΝ τυγηεά ἴῸ 
Ηἰπι {παῖ δδαὲ οὐ ἴδε ἴβσγοπε. ὙΒῈ “σώ 
ὀείογε" Ἰοοκεά ἴο ἴῃς νοσκ οἵ Ηἰβ8 μβδηάϑβ." 

8. “πάῶ τ1δε γοαγ ἀνία δοῖπ 56,] 5εε το 

Βαυΐηβ ὁδο ὁ:)9 οὗὉὨ 861 δὶχ ψἰδρι) 

Οτ. “οὰὸ ὍΣ, οἱο οὗ ἰδοῖι Βαυΐῃᾷ δβὶχ 
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1Πεπὶ εἰχ νγίπρβ δδους ἀἦσι; δπὰ ἐδὲν δΗΟΪΥ, μοῖγ, μοῖγ, ᾿νογά (σοά Α]-"ἷε 6.» 

ι τ. ἐὼν τύέγό [ι}] οὗὨἁ ἐγε5. νυ ἱΐπ: ἀπά με πιρητγ, ΜΨΏΙΟΝ ννᾶβ, δπα 15, πα 18. ἴὸ 

γεςέ. τεβῖ ποῖ ἀδὺ δπηά ηἰρῃῖ, ϑδυϊηρ, 

Υἱπ 8 δρίθο0" (5εε Τομηὶ!. 6: καὶ νἱ"]. 9). Τῆς 
ξεπάες οὔ δε ραγοςῖρὶε (πιδϑουϊίης, ἔχων,---8:Ὲ 
συ. 41), 158 ςοηίοτπδά ἴο ἴδε ρεγσοπαί} οὗ ἴῃς 
Βοῖηρ 5ἰζηιβοά:---866 ΟἹ ΥΈΓ56 1. παρ νυ 
Οοπρίεκ. ἐπ Αβοο., ρ. Μίρῃε, ἴ. Ιχχ., Ρ. 1408 
ἐτλο: (Π6 “ σὐκ «ὐεηῷ: " 85 5 ση σιηρ “16 
Αξε οὗ (6 νουἹὰ".--" φυΐ 1Ἀ}[} πιιπίοτο ᾿οΠ1- 
Ρίεσίὶ ροβϑὲ αἀϊηοβοίζυγ" (5εε Νοίε Α ου ςἢ. 
ΧΧ, 2, ἃ5 ἴο ἴδε 5ῖχ Αζεϑβ οἵ (ῃς ὟΝ οὐ] ὰ.) 

δτὸ 7911}}1 οὗὨ ογοδ σουπὰ δου διὰ 
νἱτπὲη:] ὅ8ε6 νυ. “, ὙΠε πἰδἴεπιεηΐ οὗ 
τεσ. 6 ἰ5 τοροαϊοά δεζο, ἰῃ ογάεγ ἴο ἱποϊυὰς [᾿ς 
Ὁ ϊΏρ5, ἃ5 ἴῃ ΕΖεῖ. χ. 12 :---ἀτουπηα δηά ἰηβ:ἀ 6 
Ἐς υτἱηρ, ἀπά οἡ ἴδε ραγί οὔτπε θοὰγ δοπεαῖῃ 
τι, Εναϊὰ δπὰ ΗἩρηρσῖ. τείεν “ γομπά αδομὲ " 
ἴο “ δείογε" ἴῃ σϑῦβο 6: δηὰ “ ςυξέδίπ" ἴο “ δὲ- 
δίηπα, ἰ.ε., ἰουνατάβ ἴπε ἴἤσοπο. Ἐδι58, ΠΟ 
τη πίδίηβ [μαΐ ἴῃς τ[ἤγοπο ὑγὰ5 βιρροτίεά ὈΥ͂ 
(δε Εουσ 1 ἰνηρ Βείηρβ (566 Εζεῖς. 1. 26; 5. 
ΧΙ. 10), υπάογοίδη 8. ΟΥ̓ “ «υὐδδὶπ" ἴῃς ρατί 
Ὀοησδῖβ τς ἴἤτοηο :---οῦ ἴΠπ6 τέεϑυϊξ οὗ [15 
ΕἸτοΏςΟΙ5 ἱηἰογρτεϊδι[οη 8εὲ6 οἡ οἢ.ν.8. ΤὮδ 
“ἐκ «υἱπρ!" ἴῃ [52]. Υἱ. 2 (ἅς ἢ ϑεσδρῇ “" «υὐἱΐῥ 
ἱπυαΐη ἐουεγεά δὲ ὕαεε, ἀπά «υἱὴὸ ἑαυαὶπ εουεγεά 
δὲ; ζεεὶ απά «υἱὴδ ἱπυαὶηπ ἀϊά ,ν,,) ἀεηοίςε δευςε, 
ἴον ἴδε 1ἰἰνηρ Βεοίηρθ ἄλγε ποῖ ἰοοῖς ὕροῃ 
Οοά,--ἰδενε έν, ἴοτ ΠΟΥ βίδπα ἴῃ Ηἰ5 ὕγο- 
ϑεηος,---οὐεξάϊοπεε, ἴοτ ΠΟΥ ἅτ ΤΕΔΑῪ ἴο οχεςσυΐο 
Η! 59 ςοπηπιαπάθ. ΤὍῆο “ εγε: ἦ οἡ 1Π6 ψΒΟ]6 
ὈοΩῪ 5ἰρηιν ἴῃς πενογ-γεϑίης, να κεῖ] Δ ΝΥ 
οὗ ογρϑδηὶς [1ξ6,---ἰ(ῃδ νυ δ] ΠΥ οὗ οτραπὶς Οσεᾶ- 
Ὄοῃ : 566 ἴΠ6 ποχί οἶδυϑ6ό. Αὔον [86 ἔουτγί 
864] (ςἢ. νἱ. 7) ἀηὰ ἴΠ6 Αἀογαίίοη ἴῃ ἤδάνθη 
(ςδ. νἱῖ. 11), ἴδε Εουγ 1ἱνίηρς Βεΐηρ5 ἀρδίη 

ἴῃ οἷ. χὶν 1; χΥ. 7; χίχ. .Φ. ΝΠ 
τῆς 5ἰδΐε οἵ ἰοῦ 148 ἀττνεὰ ἴῃ δ] Οἢ 
186 ἰνίης ἰάεα οὗ Οτεδίίοη 15 γεδ]1]Ζεά (ς. 
χίχ, 6), 1ΠΕΥ͂ ἀἰβάρροασ ἔσοπι [6 ΑΡοςδΪΥρβς6. 

απά ἰδὲ Ἀδνο τὸ τοδί, ἀω7 απά πὲσϑί, 
“αγίη,} “0.7 απά πίρ δὲ" ΤΩΔΥ ὃς ἴαϊεη 
σι “γα, οΥ ν ““αγίηρ." 166 Ὁ ἰ5 ἴῃ 6 
Ὁσγοῖποσ οὗ  οαίῃ, δηὰ ἤθποο ἴπο56 οσ Ὁ] οση5 
οὗ ογρδηΐῖς 7175 ἱκῆονγ ὯῸ βίθορ : ἴῃς ὄχργεβ- 
βίοῃ οὗ {Πεὶγ 16 18 ἃ ΠΕΡΕΣ σϑαβίηρ βοὴρ οὗ 
ῥταῖϑο, "5. χῖχ. :--3. ΟΥ̓ἢ15 υπορδϑίης δος} {γ 
1Π6 ““ἐγε:," 25 βἰδίε δδους, ἅγὸ 186 ϑγυροὶ, 
Α5 ἴο ἴδε φσεηάεγ (πι85ς..) οὗ ἴΒς ρασίεὶρὶς 
““αγίπρ," 586 Οἢ ΥΕῈΓ. 1. 

ΤΗΕ ΤἈΙΒΑΟΙΟΝ. 

“Ἡοῖν, Ἡοίγ, Ηοίγ, ον Οοά, 9 “εἰσ δέν, 
σέ «ἢ. χν. 3. ΟΥ, “ΞΟΙΥ, ΒΟΥ, ΒΟΙΥ [ἐ6 
1809 Ιοτὰ Θοά, 186 ΑΙ ιν." Τἢο 
Ἱγμαρίοη ΔΏΒΜΜΕΙΒ ἴο ἴ6 ΗἩγὰπ οὗ [ἢς 
ϑογδρῃϊη ἴῃ [52]. Υἱ, 3. οὐ τῆς τ|6, “26 ε 
“νιὶ δέν,’ 5ες οἡ Ἂἢ. ἱ. 8. 

«αυδίεὁ «υα1, απάὦ ΜΜΪὸ6Β ἱδαπὰ ψΒΣΟΝ ἰδ 

ζοχῃς. 

ἴο 6Φ116.} ΟΥ ΒΘ οοτιοί (ὁ ἐρχόμενος). 
866 οὐ (ἢ. 1.4}: δηά ποῖς ἴῃς ἀἰδἔῆογεηϊ ογάθῦ 
ΒοΓο---ραϑῖ, ργοϑοηΐ, υΐυγο. ϑοσῇβδ (6. κα. 1]. 
ἊΝ 1ΠἸ|4π|5, Ὁ. 71) ΤΟΙΌΤ “ «υδίεδ «υὐα4" ἴο ἴῃς 
Οτγεδλῖογ ; “ αὐδίιεῦ ͵μ" ἴο τῆς Ἀρδάξεπιογ ; 
ἐᾳυδιοῦ ἐξ ἰο εοριο 7 ἴο ἴδε {πἰγὰ Ὠν]η6 
Ῥεγβοη:-ὐαί ςἶ, οἢ. χὶ, 17. 866 οὐ γογ. 10. 

[15 ξεηογαιγ δαπιτεοα (παῖ [ἰς ΕΟ 1 ἰνὶηρς 
Βεοίηρθ ἤοσο, δπὰ ἰῃ ΕΖοκ. ἱ. ς, ἀύὸ οὗ {Π6 
ΒΔΠ6 ΟΒδγδςῖοῦ 8285 [ες ΟΠογυδπὶ οὗ [86 
Ταῦογπδοὶο οὗ Μοβοβ ιν ΧΧΥ. 20; ΧΧΧΥΪΪ. 9), 
δηά οὗὨ Ις Τοπιρίο οἵ ϑοϊοπιοη (1: Κίηρϑ νἱ. 
24). Ρτοπὶ [9 σοῆσθγαὶ ρῬαδζίζεσῃ χὰ οσδηηοῖ 
δΌΡΡοΘς ἴπδὲ (ΠΟΥ Ρυθ ΠΥ ἀεναῖοα, ὙὉὙμαῖ 
Ραϊΐζοστι, 48 ἀσβεσιρεὰ ἱπ ΕΖεκ. ἱ. ς, τὸ (ςξ 
ΕΖεκ. χ. 1), ᾿οηϑιβιοα οὗ ἔουγ οἰοδπηθηῖϑ---ἃ 
Τλλῃ, ἃ ἰἴοη, δῆ οχ, ἅῃ δᾶρὶε. Ἕνδοπ ἴδ 
ἀϊβεγεοηΐ ἀδϑοσ ρί οἢ}5 ἃγὸ ἘΠ ΉΞΙΞΟ ἴξ τϑϑυ 85 
[δὲ ἴῃς ἤρξυγο οὗ ἴδ. (πογυῦ πδάὰ πο ἤχοά, 
ἀεδηϊίε ἕοστῃ ; δηὰ (παῖ {8:6 ςοηοερίίοη νυᾶβ 
τῃδί οὗ ἃ 5σγιῃθο]οδὶ ἱπιαρο. Τυ8, ἰῃ ΕΖΕΚ, 
1. ὁ; Χ. 14, Δ. Ομοσγυῦ [85 ἥοων ἴδλοςβϑ δηὰ 
,),οὼγ νῖηρ5 ; διὰ οὗ ἴῃς ἴουγ ἕδος οὗ δαςῇ, [ἢ αὶ 
ὉΕΥ 18 ῬΓΕςΙ5ΕἸῪ ἀεϑογδεά νυν ἰς ἢ νγᾶ8 ἴῃ ἤγτουῖ, 
δηά ῥγεβοηϊθα 1156] ἤγβῖ ἴο [ἢ δεποϊθσ. ἴῃ 
ἘΖοκ, Χ]Ί. 18, 19, “ ΘΥΘΙΎ Οπογυῦ πδὰ ζφυο 
ἔλοθβ." Ι}η ἔχ. χχν. 2ο, ἴδ ἔδοθϑβ ἰοοῖκ οῃς ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΣ δηὰ 4150 “ἴονασγάὰ (6 Μεγογ-βοδῖ 
Δοσογ ΠῚ οδοῖ σουϊά πανο δὰ Ὀυῖ οηεέ ζδς 6. 
ΝοΥ 18 ἐδὸ ἀδβοσίρίίοη οὗ οἰ ΠΟΥ τ Ὁ Γ ὈΠΠογτ. 
ἴῃ ΕΖοκ. 1. το, ἴπετα ἄγθ γοωγ ἴδοσϑβ; ἴῃ χὶϊ. 18, 
Ὀυΐ ““υο. ἴῃ ἘΖεὶκ. χ, 14, ΠΟΤ ἴἴ 15 5! ἃ 
“46 ἢγοϊ ἴϑοοδ ννᾶβ ἴῃ ἴαοθ οὗ ἃ Οδεγωό," ἴπ6 
τεβί οὗ ἴῃς υεῦβς βϑῆονσ [δὶ [Π|5 ννα8 [ἴῃς ἔῶοθ 
οὗ δὴ οχ, ἤγϑί ργεϑεηίοά ἴο ἴδε ργορῃοῖβ ογα: 
--ἶ αἰ9ο ΕζΖεϊ. χ. 8, ψντἰ ΕΖοκ. νἱῖϊ. 3, δηὰ 
ἱ. 10,11. ἴη Εχ. χχνὶ. 1, 31; ΧΧΧΥ͂Ϊ. 8, 35, 
[π6ὸ εὐυγίδλϊῃ5 οὗ ἴῃς Ταῦογηδοὶς ννογο 6πὶ- 
Ὀτοϊάἀογεά νυ ςοἸουτεὰ ἤξυγεβ οὗ ΟΠοσυ έτη, 
δηὰ 850 νγνᾶ8 ἴῃς νεῖ] οὗ ἴδε ΕἸγϑὲ Τοπιρὶς 
(1 Οἤγοη. ἱϊ. 14); ἰῇ ἔχ. χχν. 2ο, 2ι (ςξ τ 
Κίηρϑ Υἱ. 223-10) “"ἴννο ἉὉδογυδίπι οὗ ροϊά, οὗ 
Ὀοαΐεηπ ψόοσκ," οογογεὰ “6 Μεῖογ-δεδῖ 
νὰ πες νηρ8. Απᾶὰ {ἢτ5 [ἢς τοργοὸ- 
βεηϊδ[Ὅη5 οὗὨ [ἢ15 5Υγὴ Ὁ 01} νγεγε ποῖ ἴῃ 58Π|6 : 
-τὶῃ (ἢ6 οπς οἂδ6 ποῦ νγᾶ8 ἃ ρισῖαγο, ἴῃ 
{πε οἴδεῦ ἃ βουϊρίυγεά δῆαρε. ὙΠΕΥ τνέγα 
αἶθο τῇῆξβΒ. πιᾶτῖκ ΟΥ ἴοκοη οὗἩ [86 ξιγηϊγο οὗ 
Οοὐ β δοιβε (1: Κίῃρϑ νἱ. 29, 35), γοσε {ΠῸῪ 
ΓΟ σοηποοϊοα ἢ ρα: δηὰ “οαυεν., ἴμ1.8 
Τοργεϑεπίίηρ ἴπ6 δηϊπιὰὶ δπὰ ἴῃς νεζεῖδοϊε 
οτοαϊίοη πηϊϊοὰ :--εοὗ ΕΖΟΚ. Χ]Ι. 18, 19, 25. 
[πη ἔζεκ, ἱ. 18, το, ἴῃς “ χυδεεῖε᾽" Δ]οπθ 566 πὶ 
ἴο Ὀς “,Δμμ] 9.) γε." ((ογ πὰ ςοπποχίοη οὗ 
6 ΟΒογυδ ν ἢ “ «υδεοῖὶς " οἷ. τ Κίηκ8 ΥἹἱ]. 29, 
20,132: 1 ΟἌτοη. ΧΧΥΠΪ. 138, κ΄ 2ῤὲ εἐραγὶοὲ οὗ 
δὲ Οδενγμδὲρι )): ἸΟΓΟ, δηὰ ἰῃ ΕΖεῖκ. χ' 12, ἴῃ 6 
ΒοΩΥ δἷδο οὗ ἴδε ΟΒοσὺ ἰ5 ἱπεϊ ἀφο. ὍῊΪ5 
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ΟἸΟΓΥ ἀπά μοποὺγ δηά τῃδη 8 ἴο ἢϊπὶ 

δῦξοηςο οὗ ἤχεά ἔοσπι ὀχοϊυἀθὰ ἸἀοἸδίγυ ; ῸΓ 
[16 ἱπάοῆπιίοηθθα οἵ [ἢ6 ψνῇο]6 σΟΠΟΘΡΙΟΒ 
Ρτγογνρὰ {ῃδῖ ποίησ πλοσγο ΤἈΔη ἃ 5 ῦ 0] νυ 85 
ἱπϊοηθθά. ῬὉΠὸ ἔοστη ναγθὰ δοςογάϊπρ ἴο 
εἰγουτηδίδποθϑ-- -Ὅ͵θ ΟΥ ΟἾΒΟΓ οἸεηθηῖ ῥσο- 
ἀοπηϊπαίίηρ νν ἢ ἃ νἱονν (ο ννῃδῖ ννᾶ8 5 βηίπεά ; 
αηὰ ἤοηςο [ἴ 15 Ποῖ ΠΘΟΘΒΘΔΙΎ ἴο ΞΌρΡροβα ἴῃδῖ 
(ἢς ἔογπι ναγίοὰ δ ἀϊπβἔἜδσγοπὶ ἐΐριο. Ασοογά- 
᾿πΡῚῪ, δὲ ΔΎ οὔθ ΡῈ ΠΟ, ἴπογα πΊᾶΥ ἤᾶνο Ὀθαδη 
ρων, οΥ ἐπυο, ΟΥ̓́οπς ἵλοο,---αἶχὶ, ΟΥ 3 ΌΜΓ, ΟΥ̓ ἔφυο 
νυν ἱη65,---γοάογιίηδησε ρίνεη ἴο [ἢ15 οὐ [παῖ 
ΔηΪπ14] ἔοστῃ (566 ΕΖεκ. 1. ς); ργον θα {δα 
[Π6 ον οδιοῦ οἰοπιθηῖβ ἢ ΔΩΥ͂ ΠΆΠΠΟΣ 5ῃοννοὰ 
{πεπηβοῖνθϑ. Απὰ {Π 5, 4]} εν τορεῖμον ἰοστηδά 
διυῖ ομό δχίϑίθπος, οδ]οὰ ΟΥ Ἐ Ζεκίοὶ (1π οἢ. 
ἷ. 2λο, 21; Χ. 15, 20) “16 ἰξυΐπρ ἐγσαίμγε, ΟΥ̓ 
“δείη" (Ηε. ΠῚ ΠΥ ΠΙ ἢ [86 ΠΧ Χ. τη άογβ, 
ἴῃ ἴῃ6 ἢγβὶ ἴννο ρίαςεϑβ, ὈὉγ ζωή, "1 .᾿" δηὰ 
οἰβεννθοσε ΕΥ̓͂ τὸ ζῶον, 458 8[. [οῆπη ἴῃ ἴῃ6 
ΑΡροοσδίυρϑϑ). [ἢ ἔδςοῖϊ, 48 ἴδε σβεγιὺ ννὰ5 Ὀυζ 
ἃ 5Υπ|ῦο], δηά [ἢς ΟὨΪΥ πιαίίετ οὗ πηοπιεηΐ νν5 
115 πηοδηϊη, [15 ΡγΘΟΙδα ἀρρθάσγδηςθ δηά ἔοστῃ 
ΕΓ ΠΊΘΓΕΪΥ ΠΟἸ]Ϊδίεταὶ ἀεἴ41}8. 

ΤὨ15 ἀἰϊνογϑιῦ οΥἨ ΟγπΊ, 48 νν 6} δἋ5 τῆς 
ΔΏΔΙοσοΟυβ ἔοττηβ ἴο θὲ ἰοιιπά δπιοηρ ΟἴΠΟΓ 
δηςίοπί Ρθορὶ65, 845 ἰδὰ ὨΗΪπιαηη (ϑ ἤδη ΚΟ) 5 
Βιδεἰϊ- 1 οχίσοπ, ατὶ. Οῤεγμόὶρι) ἰο ἀθηγ [Πα ΔΗΥ͂ 
ἔοττῃ νν5 ργοβογί θα ἴῃ τῆς Μοβαὶς γονθδῇοη 
(866, οννανογ, ἔχ. χχνυ. 18-22). Τῆς ἴεχίβ 
Ο δ η. 1]. 24; 58. Χυ. τὸ (“Ηε γοάε πον ἃ 
Οῤεγμδ᾽); Ἐκεῖ, χχνῆ]. 14, ἴάΚοη τορεῖδοσ, 
85 ΜΜ611] 25 μὰ οοπηοχίοη ἢ Κιπάγοά οοη- 
οορ[ίοηβ ἴο ὃ ἴγαςοά ἀπιοησ ἀϊεγοηΐ ΠΔΈΟΠΒ, 
τοηάοσ ἰ ργοῦαῦὶα {παῖ γε δανα Βεγα ἴο ἀδδὶ 
νἱ ἢ ἃ σδηςορίίοη σοππηοη, ἵροπὶ (6 Θαι]εϑῖ 
{π|65, ἰο ἴῃ 6 5γδο 165 δηὰ ἴσο οἵμεσ σᾶςββ. 
ΤΠ 5 ΠΥ ἰς δαάιιςορα οὗ {πε ἰηάϊδη 
γιβῆπυ ϑοαῖθά οὐ 16 σαγωάα, ἀρβογθοα ἃ5 
ἃ Ὀείηρ “Ἰρμτηρ ὺρ ἴδ6 ψ8ο]ς ννου]ὰ " 
(βαγνὰ νυἱάγοίΐδγαπ ἀϊςδῃ," -- Παράῤῥάναία, 
1, 1239 8.) δῃὰ οὗ ἴῃς Οτεεῖκ Οζεαπος (3 Ἔ5ςἢ., 
Ῥχγοριεῖφ., 286) βοδίεἀ οῃ (πε σγήζλη (ὁ. 395). 

Α5 ἴο ἴδε σγήζη (γρύψ) ἰξ Βαᾶ5 δεθη ποϊεὰ 
(Βαῖ ψ8ΠῸ [6 σερρεπὲ πὶ ἴπ6 ἐλΡ]δϑῖ ἀρ 685 
[85 Ὀθθη ἃ ϑυτηθο] οὗ Ὀοϊῃ ροοά δπὰ εν!], δηὰ 
[6 ἀγαψοπ ΟἿΪ οὗ εν}, [6 χγήη 15. ἴῃ6 
5Υ ΤΩ 0] ΟΠΪΥ οὗ κοοά (566 δι }8 «21. 7 1ῤὲ 
Βιῤίεο, δῃὰ ει. Οῤγισέ, “πεᾳ.; Άτάθϑοῃ, 
δαςγεά απά Ζερ. Αγὶ, ὑ. χχχυῖ.). 
ΤΠ ννυογὰ ὥῤεγμό, ᾿ἴ βϑῃουϊὰ ὃδ6 οὐὈϑετνοί, 

ἢλ45 ΠΟ ΟἸὙΤΔΟΪΟΡΥ η1ῃς Η ΘΌΓΟΥν, ΟΥ, ΡΈΠΟΥΔΙΥ, 
ἴῃ ἴῃ δεπλῖς ἰληριᾶσθϑ. Θνν]ϑἢ (ΠΘΟ] Ομ Δἢ5 
ἴη πὸ {πιὸ οὗ (ΟἸγὶϑί---Ἰἰβι ηρ ι 5 1πρ {Π6πὶ 
ἔγοτη ἴῃς Αηροῖὶθ βψεπουαῖν, οσ Μεσεηφογ: οὗ 
Οοά, οη δεοουηΐῖ οὗ {πεὶγ σἰδηαϊηρ ὨΘΆΓΟΣ ἴο 
[Π6 [τοηῃο, δπάα οἡ δοςοιιπηῖ οὗ ἴΠ6ΙΣ ἤδπηθ δηὰ 
ἴογπ)---οΪδοοά ἴπ6 Ορεγηδίρηι, απ [86 δέγαρ δέγι 
([541. νἱ. 2), ἀπά πε Οῤδαρρε (" «υδεεὶ:,᾽ 26. 
ἱ, 16), 1} τε Πἰρμεϑί σαηῖ οὗ ϑρίγιτυδὶ δοίη ρ8 ἴῃ 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΙΝ. [ν. 9. 

(ῃδῖ 54: οἡ {πε τἤσοπςο, γγῆο Ἰινεῖῃ ίοσ 
ανογ ἀπά Ἔνου, 

Παάνθῃ : “ ὙΠ θη ἴδ ϑοσδρῆιπι, δε ΟΒεγυδίπι, 
δηά Ορβδηίΐη βυσττοιπάθα [ἴ ; [8696 ἃσὲ ἴδοβϑε 
ὙΠΟ ΠΟΡΕΣ 5[6δδρ [ς, σδν. ἴν. 8], Ὀυϊ νγαϊοῦ 86 
ἴἤγοης οὗ Η!5 ΟἸογγ " (Βοοΐ οΓ᾽ Ἡεποεό, Ιχχ. ο, 
᾿μδυγθηςθ᾽᾿β ἰγδηβὶ. Ὁ. 83; ςἢ ΙΧ. 13, Ὀ. 66). 

ὈὨ ΔἸ ηπ ςοπϑιάθσβ ἰμαΐ 41] διιςἢ οοηςεΡ- 
οπϑβ, ννυμοῖποσ [ονίϑῃ οὐ Ἡ εαΐποη, ἀτὲ ἴο ὈῈ 
τταςοοὰ Ῥαςῖκ ἴο Οϑθη. [ἰἰϊ. 24:---85866 Νοῖς αἵ 
τε οηὰ οὗ [18 Ἑσμαρίοεσ ; δηὰ «'5σοὸ Βαῇγσ, 
δγγηδοίς ἀδε Μο:. Ομέμω, 1.,).8. χ1τ1 Ε΄. 

Α58. 0 Β5ριιβοδῆςε ἰ5 δἰϊδομοά ἴπ ἴὰς ΟἹὰ 
Ταβῖ, ἴο ΔΠΥ 5ἰπρὶς εἰθιεηΐ οὗ ἴῃς ΟΠετγυδίπι, 
80 ἴῃ 186 ρος. ἴπογθ 15 ὯῸ 5ρ6 0 8] σἰρηιβοδηςς 
αἰδομοὰ ἴο ΔηΥ͂ οὔθ οὗ ἴδμε ἔουγ 1 ἰνὶηρ 
Βείηρβ. Ἑδοῦ οὗ [μοὶ ΤΩΔΥ ρεσίοτιτη ἃ ἀϊ5- 
ηςὶ οὔῆοσς (566 οἂ. νἱ. 1-7; χν. 7), δυῖ 11 15 
ἰῃ {ΠεὶΓ εονλῤίπαλίοα ΟὨΪ τἴδδῖὲ ἴδ 1 νης 
Βεΐη 8 5υυῦο Ζα δηϊπιδίθά σσοαίίοῃ ἘδΟῖ 
οὗΥ̓͂ τ[Π6π| τοργοβθηῖβ ἴπ6 πὶ ρῃοσῖ ἔοσωα οὗ ἴδε 
ἀϊδογοηϊ ογάεγϑ οὗ οσεαϊεὰ 1,1ξ6. 
ΤΟ σϑϑιῖ, τπογείοτο, 15 ἴπαῖ ἴῆ6 {Πγοῆς 

οὗ σοά [5 5ιιγτουηάοά (1) ΒΥ τπ6 Οπυτοῦ οὗ 
411 ἘΠΊ ---- Θυτα ο]1Ζοα 1ἢ νοῦ. 4 ὃν ἴ(ἢ6 “ ἔοεσ 
απά ἐκυεπέγ Εἰάεν: ;" ἀρὰ (2) ΕΥ͂ ΗΒ δηϊπιδῖςαὰ 
Οτεδίοη---5Ὑτ 0 0}1Ζοὰ ἴῃ γοσ. 6 ὃγ ἴδε “ ἔοι 
Σου Βείηρ:" νΟ τοργεϑεηῖ (πῸ ἐγεσέμγεῖν 
ἐε οἵ Ναΐυγθο. Ηδρῃςς, ἴῃ6 ργαπὰ ἀοχοίοργῃ οἵ 
[η6 Οἤυγοῖ ΤΠ ηΐνοσβαὶ οὐ πιδηκιηά τοἀθοσηθά, 
δηὰ τεργεβοηϊεα ὃγ ἴῃς Τ νεηγ-ουν ΕἸάοτβ 
(υνυ. το, 11),--Ά ἀοΟΧΟΙΟΡΥ οἵ νῃῖςἢ Οτεαδϊίου 
15 ἴῃ6 (Βοτηο. 

“ἘἙ ρἀεδιρὕοηῃ ᾽ 15 ἢγϑε σοϊεσγο ἴο ἴῃ ςὃ. 
γ. 9. 

9. “4π4 αὐδόηῦ 80 ἱνίης Ὀοΐηβδ 688] 
5ἰὶν0] “45 οἥξη 85 (ὅταν), νυβεδήϑοενεσ ἴπεΥ 
5041} γίνε," --(Βὲ δυΐυτο ἴεπθε ἱτρὶ γίηρ τπς 
Εἴσγηδὶ φερε πίοη οὗ πὸ δεῖ : κ ἐγεψυςηίδίιινε 
βἰρηϊβοβίίοη δῦ ἴῃς τπδλῃποσ οἵ τς Ηδοῦτενν 
ἱπιρογίος τ (ΒΙΒΡΙΒΡ); 566 1ἃ,ὑςκο, 5.451. )ε 
νεῖ ἰηϑϑῖβ οὐ ἴῆε ἕογος οὗ ἴδ διίυγο, 
ἐς Πρῃςοίοτίἢ, ἔοσ 81} ὕπιο ο σοπις,"--ργε- 
ΥἹΟΟΒΙΥ, [ ννᾶ5 ποῖ 50 (οἴ. ςἢ. νἱϊ. 15-17}} ἴοτ 
ποῖ ὕπ1}} {ῆεὲ Ἀδάοσηηριίοη παὰ Ὀδοη δοςοιτ- 
Ρ᾿Ιϑῃθὰ σουἹὰ τς ΟΠυγοῇ [Πηὐνεῦβαὶ (5ε6 ἡ 
γεΓ. 4) )οῖη ἴῃ 1ῃ15 δάογαζίοηῃ. 
8107} απά δοπομγ απά ἐδαπάς) Οοτάραᾶγε ΟὮ. 

ὙἹΪ. 12. 

20 δὲρι Ἐμπδ᾽ δἱΓἸΟΌΒ οπ δε ἐῤγοπε)] 8668 
ΟἿ Υ̓ΘΓ56 2. 

[0 δὲπὶ ᾽[δδὲ ἡ υείδ ὅν συεν ἀπά δυότ.) 566 
οη ςἢ.. 6 :--ἰἢς Θββοητ] {Ππ|6 οὗ Οοά, ςξ 
686 το (Ὦ. νἱῖ. 2 ; Πειιῖ. Χχχχὶϊ. 40. 

Κοιιββ, Ψ8ο τοϊοςῖβ ἴπ6 ορϊἰπίοη μα εἰπε τς 
ΑὨρο 5 οσ σγραϊεὰ οχίβίθησοϑ 6 σα ἰπἰοηθεα ὈγΥ 
ἴΠ6 δι ῖθοσ, 5665 ἰπ (86 Εουγ 1ἱνηρ Βοϊηρ5 
ΤΊΘΓΕΙΥ 5γταδο β οὗἁ "ἔογος,᾽ " σγραῖϊνε ρονετ, 
“νυν ϑάοπι, δηὰ " ογηηϊβοϊεσηςοἾ᾽ -- -- ΤΠοτῈ 15 
Πογὸ δὴ ἰάθα αἵ οὔοὲ ἰπεοϊορίοδὶ ἀπὰ ρἢ}]Ὸ- 
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Ιο Της ίουγ «δηὰ ἔνγεμ εἰάθῖβ 11 “Του ἂτὲ σψόγίῦγ, Οὐ [μογὰ," “Ὁ: 5: 15. 
[Δ}}] ἀονγῃ δείογε ᾿ἰπι παῖ δῖ οὐ τῆς ἴο τγεσεῖνεα ρίουυ ἂπὰά ἤοποιγ δηά 
(ἤτοης, δηὰ νγοσθῆὶρ ᾿ἰπὶ τῆδὲ ᾿ΐνεῖα ρονγεῦ: ίογ του ἤδϑὶ ογελῖεά δὶ] 
[ογ Ἔνεγ ἂπά ενεῖ, δηά Ἵδβδὲ {πεὶγ τῆϊηρβ, ἀπά ἔοσγ ΤῊΥ ρίεαδυγε ἘΠΟΥ Δγα 
σζονγηϑ8 Ὀείογα ἴῃς τἤτοπεα, βγίηρ, Δηά τνοῖοὸ ογοδλῖθά. 

βορβῖς8] δηὰ ἃῦους 411 ργοξουπάϊυ ἴἔγυῃθ, ὑπάεγ 
(ἢ15 ἤξιυγο οὗ βγιῃθο !Ζοά αἴἰτθυῖε5 ργος δὶ πΊ- 
ἴης ἴῃ6 ρβίοσυ οἵ σοά, ννῆϊοςι τδς σοποορίίοη 
οὗ ςγεαίειὶ ἐχιδσίςηςος ὅοε5 ἠοῖ δἰϊδίη ἴο. 

10. 26ε ον ἀπά ἰαυεπὲν εἰάεγ.] 8εε (ἢ. τ. 
8,14; χὶ. 16; ΧΙχ. 4. 

8811 7411 ἀοτγαα ὀεγογε δίηι- δαὶ εἰ τον 
οπ 1δὲ ἱδγοπξ, απᾶὶ 8881} ψοσδὶρ δίηφι δα 
ἰμυείδ 7ζον εῦόν ἀπά εὐέγ, απάΔ 8811 ο88ι] 
ΤΙΟ ἴδηβοβ ,α]] ἄοαυπ, απα «υογ δὲρ, απαὶ εασὲ 
ἅτ ἃ}} σΐυγο,---ϑθὸ υὐ. 4)., Δπαὰ οἱ γεσῦϑο 9. 
Τῆο πογάβ δίρι ἐδαΐ οἰ τοῦ. .. δέπι δαὶ 

ἔπει ἅτὲ τερϑαῖθα ἔστοπὶ σεῦϑε 9, δηὰ εἶνα δῖ. 
]ομη 8 ἱπίογργείδοη οἵ ἴῃς Ἂἀοόχοίορυ ἴῃ 
γε γος ὃ. 

ἐῤῖγ ἐγοαυ}] ΤῊ ΠΟΑΥΘΏΪΥ ΡΓΙΖΟ :---ἰῃς 
ΘΩ δΪεπὶ οὗ χη  ΟΓΙΔ ΠΥ (5εε οἡ ςἢ. 11. 10) ;--ΟΥ̓ 
ἴϊ ἸΔῪ Ὁ6, τυ Βὶς ἢ (ΠΟΥ ννδᾶσ 45 ἴΠ6 δάθοπιεά, 
45 τερτγεβοηϊαίίνες οἵ ἴπὸ νυἱεοϊογίουβ. Ομυτσοῇ, 
Δπΐογβ ἤόσε αιοῖς Τδοϊϊυ5 (“1ππ. χν. 29) 
τ80 [6}}5 ἢονν ΤΙΠδίοβ οδϑῖ ἀόννῃ 15 δἰ αάεηι 
(“ Ἰπβῖσπο γορίυτλ᾽)) ἴῃ ποηηᾶρε δεΐοσγε [ἢ 6 ΟΠ ΡΥ 
ΟΡ ΝΟοΙΟ: 50 αἷϑοὸ Ὠιοη (δϑϑῖιβ (ἐφ. χχχνὶ) 
ἴε}}Κ ἢονν Ὑίρταπεβ οδϑὲ ἀἄονῃ [18 ἀἰξαάερι 
δεΐογρ ῬΡοπιρείυϑ ;--οῦ Ϊοβορἢ. “4π2|. χν. 11. 
θη [ἢϊ5 βυδ]εςῖ, 58ε6ς Νοῖίς Ὁ οη εἶ. 1ϊ. 1ο. 

41. ΨΟΣΌΒΥ δε βου, ΟἿΣ Ψοτά δι ἃ ΟΣ 
Θοὰ,)] ὅ8ὃ:6ὸ υὐ. “. ϑοπὶς δυϊμου θα δαά, 
[9 ΗΟΙΥ οπ9 (ὁ ἅγιος,---50 Β, {δς ϑγτίας, 
πο Ὁ ἀξίογάϊθςοϊκ ψνου]ὰ γαβίσὶςϊ “ ον ἴο 

6 ὑψοπῖγ- ἴουγ ΕἸάογα 858 σοργοβοηίηρ ἴῃς 
δὴν . δυΐῖϊ ΑἸίοτά Ἰυδῖ]γ σερὶϊεβ [μδὶ 
“Ογεδίοῃ 8 Ὁ Ἢ ἃ Ρατί οὗ Ἀοάἀεοπιρίίοη ᾿ 
---ϑεὲ δοϊονν. οἴρασγε ἴθ ἀοχοίοσυ ἴῃ 
εἰ. χὶ. 17. 

ἴο γειεῖυε 811 5 ́ογ, ἀπά ῥοπουγ, απδ ῥοαυεγ 
Οτ. ἸΒ6 “ΊΟΥΥ δηὰ [80 ΒΟΠΟΌΣ, δη ἃ [86 
Ῥονον;"--ῆς γος] 6 Ἔχργοϑϑοϑ ὈΠΙΤΟΓΘΑ ΠΥ 
(56ε οη οὗ. 1. 6; νἱΐ. 12), ΟΥ, ἃ5 Βεηκοὶ ηοίο5, ἱΐ 
ΤΏΔΥ τοίου Ὀδςοκ ἴο (ἢ ἀϑογρίίοη οὔ“ σι ογ" 5“. 
Ὁγ (6 1 ἰνίπρς Βεῖπρϑ ἰδ νεσ. 9. Ἐ ὑβίοτὶ., 
Βονευοσ, Ἴ᾿οηϑίάοτβ [παῖ 1ῃ6 1 ἰνρ Βείηρβ8 

Δϑοτῦθ “ἐῥαπδσίυΐηρ " το {Ποῖγ Οσρα- 
ἴογ ; 6 τη ΕἸάΘ ΓΒ ἤοτο, Δ μοι ρῇ ὈοΙοηρίης 
ἴο Οτεαίίοη, γεῖ, Ἰοοκίηρ οπ Ογεδίίοῃ ἔγοπὶ 
σμουῖΐ, ἰῃ ρίαςο οὗ “ ἐδαπξιγίυλης,," τη οΥ 
ῬΓΔΙβα 85 ἃ {Πρυῖο ἴο Οοὐ 8 ογοαίϊνα “ῥοτυεν," 
ΜΠΙΟΝ ΤΠΕῪ ργοσθοὰ ἴο βρϑοῖ!υ ἴπ ἴῃς ψψογάϑ9 
[δὲ [Ο]]ονν. [ἴ πιαῦ 6 ποϊδὰ {παῖ ἰη ςἢ. ]. 6 ; 
ἯΙ 13,“ ἀορηίμίονι " (κράτος) 15 ἀβοτιοα ἴο Οοά 
ΟΥ̓ (ἢ γϑι ;---ἰη οἷ. τ. 12: Υἱΐ. 12, "ἐ »ηφόε᾽» 

(ἐσχύς) ;-- γα, “ 2οαυεν" (δύναμις). Οοά, [ἴ ἰ5 
ἴγυο, [45 41} ““οφυεγ " ἴῃ δεαυεη (566 ςἢ. χν. 
8): θυῖ [Π6 «υογίά δ ποῖ γεῖ Ὀγοιρπί ᾿πῖο 
βιιδ)]οςίοη ἴο [η6 Ὠϊνίηθ ροννοῦ; δηά 50 γγὲ 
τεδὰ οὗ (ἢς δοοσιρίίοη οὗ “οςυεγ " Πεγε, δηὰ 
ἴῃ Οἢ. γ. 12; ΥἹῖ. 12: ΧΙ, 1ΟῚ; ΧΙ͂ΧΟΙ, ἴο Οοά 85 
ἄυο ἴτο Ηἰπὶ οἡ ξαγίδ. [π ςἢ. χὶ. 17, Ης ἰ8 
Τοργεβοηϊοά 85 μανίην “ ἡαξεη" τπαῖ “οτυεν." 

,»)ῶν ἴδου ἀἱᾶσὶ οτοδῖο αἱ ἐδίπρ:,)ὺ ὙΠῸ 
ἁΓῈοΪς Ὀεΐογε “αἡ ἐῤίηρ," ἴῃ τῇς Οτεεκ, 
δἰ βηιῆῖθβ ἴπδῖ [Π6 [Πηἰγόῦϑς ἰ5 πηθαηῖ.Ό Οσϑᾶ- 
Ὀοπ, Ὧἃ5 ἣ458 Ὀδθη ποίθαά δῦογο, 15 ἴΠ6 1Ποπηδ 
οὗ [15 ἀοχοίοργ,---5ε6 οἢ ὑεῦβα 8. 

απὸ ὈΦοδ80 Οὗ ΤῸΥ ἘἩΠ11ὴῚ ΟΥ, “ὉΥ 
ΣΟΘθΟῚ Οὗ" ὁπ δοοουπὶϊὶ ΟΖ’ (διὰ τὸ θέλ. 
80 ΥΊΠΟΣ Τοηογ8, ὃ 49), ςξ. «ἢ, ἱ. ο; ΧΙΪ, τα; 
ΧΙ, χα; [οδη γἱ, 57 ον αἱ. “2 γοῤίεῦ υοἷμης 
ἐαίοηε ἐμα»1.ἢ 

ἘΔΟΥ 616,7] ὅεεὸυυν. Δ “Τρεγ εχ! ἰδ," -- 
κηρὶ γίηρ ἴπε ἔαςϊ οὗἉ δείη, ἃ5. σοπίγαβίεα νυν 
Ρτγόνιουϑ ποη-έχσίοπεο, 850 ἴῃ Οδῃ.,. 3, “1μεῖ 
ποτα ὃς Πρ δῖ, δηὰ {πο Γο ννᾶ8 ᾿ρῆς:"---ποΐ ἐγέ- 
νοντο, ΟΥ ἐγενήθησαν, “ΤςἌτῃθ ἰἴο ὈΕΙΠΡ," ἃ5 
ἴῃ 5. Χχχῇ!. ο, 0ΧΧ. (Όὲ ννεῖίο, Ηδηρβί,, 
ΕΡταγάὰ), νυ ἢ 15 Ὀὰϊ δαυϊναϊοηξ ἴο “ «ὑεγό 
ἐγεαίεά " ἴῃ ἴπ6 ποχί οἰδιυϑθ, δηὰ 185 ποῖ 
ἴ)6 56η86 οὗ ἦσαν ;---ὮΟΥ “1η ΤΥ οἴεγηαὶ) 
Ρυγροβο, θείοτο (ΠΟΥ νψγετο ογοαϊοα " (6 
1 γτᾺ) ;--τ- ΟΣ ““ 8}} [πρ5 «ὐσγε, δηὰ ψ γα 
ὈΡΠεΙά, ἔγοπι {86 Οτοαίϊίοη ἴο ἴῃς ῥγόβοηῖ " 
(Βεηροῖ "πῦον “ψγεγε ογεδίοα, δηὰ [οἰ τῆς 
ποχῖ οἶδιι86} ννεῦε ογοαϊοα δηδνν ΟΥ̓ γιϑὶ "ἢ 
(Οτοῖυ5). δεὲ Ὦ ὑβίογά. ,ωπ ἰος. 

από ὈΒΘΥ͂ αὐεγε ἐγεαίεά.)] ΓΏσθ6 ογάς 
8ῖτε οχργοϑϑίοη τὸ (ῃς ἀοβηϊΐθ πε οα ψπὶςὶ 
[6 Ξκἰαϊεπιοπηί “2867 «ὐεγε" ἀδρεηάβ. 

Μεάς οὔϑβογνεβ (παῖ [Π15 ρᾷββδᾶρο 5 (6 Ει- 
σμαγίϑῖς Ἡγῆη οὗ (6 Αηοίεβξ 1,ΠΏΓΡΙ65. 
Ἡδρηρϑῖ. ποῖῖοθβ ἴῃ6 τεσυγγοηςς οὗ 16 ηυπλΌοΣ 
ἐόγεε ἴῃ νυ. 8--ιο, ΥἱΖ. “ Ηοὶγ, ΗοΙΥ, Ηοὶγ ;" 
4] ογὰ σοά Αἰπιρθγ ;᾿ “38.411 81} ἀοννη," 
“( 5}ῃ}8}} νγουβῇῃ!ρ," “ 5118}} σδϑῖ." 

Π5ϊογάϊοςκ ποῖϊοοβϑ 4 σχοδάϊης οἵ [π6 
ὉΠΟΙΔῚ] τηδηυϑοτρὶ Β, ἴο ννῃϊοῆ Ενναϊὰ 15 
ἔλνουγαθῦίο, ----ὐκ ἦσαν: “ Οἰρε ποὴ ἐγωπΐ, 
ογεαία «μη, ἐκφ., “ΤΟΥ νοῦ ογεδλίοα ουϊ 
οὗ ποίμιηρ ; ἢ δηὰ Εννδὶά, ἴῃ ἢ15 οαὐϊίοη οὗ 
186ι, ἔΌΓΓΠΟΓ 5αγ8 οὗ (πε γοδάϊηρ ννῃϊοἢ 41} 
ξοοά διυϊβογε5 βιιρροτῖ :-- ἰσῖ 80 νηὶ 
Ἡδοτγησο ἢ οὐογ βοηβῖ ἰπ ἰγροηά δἰ ποὺ ϑργδοῆο 
ΚΙαν ἀλ55 τηδῃ ποϊἈννθηάιῃς πὶ εἰπίρεη γκυη-» 
ἄθη οὐκ ἦσαν ὨϊηΖυδεΐΖεοη τ11153."---5. 163. 



σόο ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, [ν. 

ΑΒΘΟὨΣΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ ΟΒδρ. ΙΥ. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ ΡνΕΒ. 3--ΤῊΞ [ΑΒΡΕΒ,ΤῊΕΞ 
ΑΒ, ΤΗΕ ἘΜΕΒΑΙ. 

ΤὮε 5εϊθοϊίΊοη οὗ ἴπεβο ἴἥγες βίοποϑ 48 
5υγηῦο β οὗ τῆς ὨΊνη6 ΡΊΟΤΥ 15 ἰῃ δοοογάδῃςς 
ἢ} ννμδῖ ΘΑΥΙΥ νυ 6 Ὑ58 ἴ6}} 5 ΟὗὨ ἴπ6 6811π|8- 
[ἴοη ἴῃ ΒΟ ἢ [ΒΟΥ νγογα μοι Όγ ἴΠ6 δηςϊθηΐβ. 
ΎΤΠυ5, Ραῖο (βόκαάο, 110) 506 κ8 οὗ ἴδ 
ξεπι5 δάτηϊγοὰ ὈΥ ἴδε Οτεεῖκ ---- [ὴ6 “ἀγά, 
[ῃ6 ἡααρέν, ἴῃς φριογαἰά; δηὰ 6 ἀδβοσῖθὲ8 
186 “γὰρ νου] " [ῬὈαγδάϊ567] 85 ἃ τορίοῃ ἴῃ 
ὙΠ ]οἢ 41} (ἢ6 τοςῖκβ οοπϑίϑσῖ οὗ {παΐ ϑιιδ- 
βδίδηῃςα ψνβεγοοῦ (ἢς ῥτγοςΐοιιϑ βἴίοῃμοβ οὗ {ἢ 15 
ἴοννεσῦ οαγῖβ δἀτὸ διιΐ ἔγδρτηθηῖβ ἰπαὶ ἢδνὸ 
οϑοδροά ἐπα υηΐϊνογβαὶ συΐῃ οὗὨ 4}} τ] ρ8 ἤθσο 
θεῖον. Τὸ τεξαγά τῆς εππεγαϊὰ 85. τηδγοὶγ 
ἀδηοίηρ ἴῃς ῥτίποῖραὶ Ἵοοϊουσ (80 Εναὶά, 
ϑίσγῃ, ΗἩεηρϑῖ., ἄζο.); οὐ, ἢ ΖΟΙΙν, ἴο ἴᾶκὸ 
47εεη τοξεῖμου ἢ 186 σοΙουγβ οὗ (ἢ6 ἴνο 
οἴδοῦ βίοῃββ δ5 ἴμ6 ἐῤγεε διηάδπιοπίδὶ σοϊουτβ 
οΥ̓͂ 1ῆ6 ςοπηπίοη ταΐϊηθον, ἀοθϑβ ποῖ δυϊζ πὸ 
ομαγαςίον οὗἩ {8 ἀεδοσιριίοη, ἰη νϑῖο ἢ [ἢ6 
οἰίεῦ Εἴξυγα φ τοῦς ἰκὸ Κα ἡηρεῖ σἰοης ἀπά 
α «ανγά,"---Ηη5 Νέα, ΟΥ̓ “ωγεοΐε, Ὀδης Δλῃ 
ορῃγαἰά ὅοαυ. Ἡδξηςε, πὸ 5θηβίδ]6 γοργοβθη- 
ἰδῖοπ οὗ ΠΕ ΕΥ̓ ἰ5. ρίνθη; δηά ἴδ βίου ἴῃ 
ΠΟ Οοα 15 νε]οὰ 530 ἀ4ΖΖε8 [6 ογθ οὗ 
[ῃ6 δεογ, [παῖ ἴδε ἱπιργοβϑίοη ἰοῦ ΕΥ̓ (86 
τοί ὈΠΙΠΙΔπΠΐ ςοιηροηθηῖβ οὗ ᾿ἰσξ αἷοης 
ΓΟΙΛΔ1Πη5 (1 ΤΊπὶ. νἱ, 16). ΜΉ Θη Ενναά ςρθδκ8 
οὗ 1815 ρευίθοῦ! νυ ππίαιδ αἰ ϊογηδίοη οἱ σοϊοιιγϑ 
45 ΤΥΡΙΙΠΡ ἴογ 51. Ϊοδη “ἃ βιεάνθη ᾿ἰρδϊ 
ΠΟΥΘΓ γεῖ δεδεϊά," --σὸ Βοᾶσ ἴῃῆ6 δςοῆο οὗ 
ΔΝ ογάβυγοσίβ ἴδπιοιβ ᾿ἰηθ, “ὙΠΟ Ἰρῃς τα 
ΠΟΥΘΙ »ῺῈΘ ΟΠ 5864 ΟΥ ἰΔηά.᾽ Εννα! ἀ, ἰῃ- 
ἀεοά, υυτἴθ5 οὐ {18 ἀσβοτρίίοη ἢ Θηῖῃυ- 
5851 ;---ἶε ἀοσίΓΠε, 50 ἄθαγ ἴο 51. ]οδη, οὗ 
[86 τηγϑίογίοιβ ὙΣΙΏΠΥ βυρροβίβ [6 σοῖο 
οὔ ἴΠ6 ἐῤγεξ σου ΓΒ: “ὟΝ ἢοΟ 5881} δα βρϑαῖς 
(δὲ σοῃτ 65) οὗ 4 υπιδῃ σουηίδηδηςοθ, ΟΥ 
οὗ ἃ δυτῆδη ἴοτῃι ἡ ΟἿΪΥ Ἂϑ ἜΡΓ ΠΓΠπῸ, 85 
[δδῖ οὗ ἃ ταϊηδον, γεῖ ἱπῆηϊ οἰ γ ὈτΡἢοσ τΠΔῃ 
(παῖ οὗ ἃ σαϊῃδονν, σρδίκοβ 159 ὨΡΑΓΏ655 ἔθ]. 
“Α5 ἃ 564 νν»βϑ ἴδετε, ποίεβ 1. ὟΝ "ΠΙΆ πη 5, 
“Βυζ οὗ ρ͵455, 50 ἃ γαϊηδον, δυΐ οὗ οῃμοσγαὶ ἃ. 

[τ |5 ποῖ ὨΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ἴο ἄνγε]] οἡ ἴΠ 6 5ρί τυ] 
δἰ σηϊβοδίοη8 ννἰςἢ ἤᾶνο θθη αἰποονγοσοα ἴῃ 
1815 ἱπΊΔΡΌΓΥ : 6. δ.,) ἴῃ δποίεηϊξ {ἰπ|6ὸ5 (]ς- 
τοτίηυβ, ΡΓΙπη45., Βοά4), [ῃαΐ, 45 ἴδ. ςοϊουγ οὗ 
Ὑγδίευ 8 στέθη, δηὰ [ῃ6 βαγὰ ἰ5 γε, ννὸ βᾶτθ 
ομ Ὀ]οπι5 οὗ θαριΐ5πὶ δηὰ τΠ6 ἀεισο, δηὰ α᾽5ὸ 
οὔ ἴῃς )υάφτηοηϊ ὈΥ ἢγχο ;---οὐ, ἰῇ τυοάθσγῃ {ἰπ|65 
(ΕΡγαγά). παῖ ἴῃς σοπιδίποά εἰ ἴοῦ οὗ τῃ6 
7Ά5Ρ 67 δηὰ 186 βαγὰ νῷ [Π6 6556 Π|14] Ὁπ| 
οὗ Οοάΐξβ Βο]πε55 ἀπά ἠιιβίϊος ;---οσ, 45 50- 
ξεβίοά ὈΥ Βυγρετ, ἴῃαἱ ἴῃς σγεέπ οὗ [Π6 
εππογαϊά, “νὩϊὶοἢ ἰ5 ἴῃ6 τοδὶ Ὀεοποῆςοηϊ 
οσοϊουγ οὗ [ῃ6 ταίηδονν," Ξ3)πΊ0 1268 Ηοῤε. 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ νεξ. 7)---ΤῊῈ Εουξ ΤΠΙΝΙΝΟ 
ΒΕΙΝΕαΞ. 

Τῆε σοπποχίοη οὗ ἔπε Εουγ 1 ἱνιηρ Βείηρϑ 

ἢ (6 ΟΠοΓυδίπι οὗ [τς δηςοίθης Ταλειιβεὶς 
δηὰ ὙΤεπιρίε π88 Ὀδοη βίαϊοά αἰγοδάγ:--ἰῖ 
ΤΕΠΊΔΙΏ5 ἴο ροϊπὶ ουξίδο ἱπιροτέ οὔ Βα 5 πιθοὶ. 

Τῆς “Μμινίηρ Βεῖηρβ᾽ ---ἰῆς ζῶα οὗ [δε 
ἈΡΟοΟΔΪγρϑο---ᾶσα τηδΠ ΒΕ] Ὀοττονροά ἔτοπι 
(86 Π}Π (ζῶα, Χ Χ.) οἵ ΕΖεκῖοὶ (εἰ. 1. ἀπά 
οἢ. χ.). Τ πε Αροοσδίγρϑβο μοσὸ ἰηἰσγοάποοθίυν. 6 
- 9), βυττουηάϊηρ ἴῃς ΤΏχοης, ἃ ϑυμδο αὶ 
Τοργοξοηϊδθοηῃ σοηθβίβιηρς οὗ ἴδ βᾶπιῈ ἴου 
οἰοπηεηῖβ νυ οἷ ἃσο ἀδβοσιθοά ἴῃ Εεκ. ἱ, τὸ 
(εξ ον. ν. 6-14:; νἱ. 1-ὸ; υἱῖ. τα, χίν. 1: 
χν. 7; χίχ, 4). ΤΒεβε "Ἰάνπα Βοΐπρη" ((0Γ 
Ποῦ (ἢς Αὐἰδογχοα Ψογϑίοη εγτοποουβὶῦ 
βυδϑι {65 “.Βεα::: ) βᾶνο ποιβιην ἰη σοπιπιοη 
ἢ της “δεα:..᾽" οὗ εν. νἱ. 8, ογ ἴδε “«υἱά 
δεα:!." οἵ Ματῖκ 1. 132; ποὺ γεῖ νὰ ὼς 
“Βεα.." οἵ Ἀδν. χὶ. 7; ΧΙ, 1-τι 8. χιν. 9, 11 ΧΥ͂. 2; 
ΧΥΪ. 2, 10, 11: ΧΥΪΙ. 3--17; ΧΙΧ, 19, 20; ΧΧ, 4) 10 
--ὀἰῃ ἃ}} νυῃϊς ρίδοεϑ [ἢς ννογὰ θηρίον 15 υϑοὰ, 

Ὗνε γεδὰ οὗ ἴῃς Ἵθᾶ861655 τηουοπιθηῖβ οὔ δε 
“Ἑουγ νης εοίηρϑ᾽ Ὀοΐα ἴῃ ἴ86 ρῥτγέβεῦί 
Ρᾶϑβαρο, δπά ἴἢ ΕΖΕΚ, ἴ. 14: ΜΉ}, ἰῃ ἃ 50}} 
ὮΙΡΊΟΥ τεΐδγεηςα, ἴῃς σοπείπυουβ ἀοίοη οἴζθε 
Οοάπεδα ἰ5 ἀδογίυεα ἰο τῆς ἕδλοϊ (δαὶ (δε 
ΕΔίποῦ δηὰ {8 ϑοὴ ““πανα {7 ἴῃ {ποπιϑείνεσ," 
]οῦπ νυ. 17-:ό. Αὐδοϊυϊεὶγ πὰ γτὲ- 
Θγλ ΠΟ ΠΕΥ, [86 ΟΠΒογυδίπι ἀγὸ οδ δὰ “1 ἱππῆς 
Βείηρβ." Τῆὸ ἰάδα οὗ ἐγ 18 δβϑϑϑι αὶ ἴο ἴδε 
5Υταθο 1; δηὰ ἴῃ 18 ΤΠΟΥ παῖδ! ἱπιᾶρε ΘΠ 
ἴπο56 οχίϑίδηςεβ ἴο ννῃὶ ἢ {72 ἴῃ ἰϊ5 οἢοἴ βεηϑὲ 
ΒεΪοηρ8. 
ΕἸΠΠεΓ:--- ΤῊ ἕουγ οἰοπηεηΐβ οὗ ψ οὶ ἴδε 

ΒΥΠῚ0Ο] (ςοηδίβίβ (τοΥ. 7), ἅγε ἱποίδηοεβ οἵ 
δΔηϊπιδῖοα ἐγεαέίοη: ἴμ6 “1 ἐνίηρ Βείηρ, 1δεῖε- 
ἔογε, οὐ σδβεγυδ, ἴῃ ἰἴ8 ἴτυς Τοοποορίίου 
τερατάθα 85 ἃ ψΠο]ς, 15 ἃ 5υγηδοὶ ὙγΒ]οἢ Γο- 
ΡΓσβθηΐβ, κατ᾽ ἐξοχήν, ἐγεαίμγεῖν γε ;--οἢ 
Ἔχ 15 (Π6 τηοϑβῖ ρεγίεςϊ δπὰ ἴῃς δι }16ϑὲ ἀεξτοε 
οὗ ογεαϊθα θείης ;--ηὰ ννβιοῖ ϑἰδηάβ δὶ "5 
ρβεσῖ ρτδάθ ΤῈ ὨυΠΊθΕΓ γοὼγ 4|90, 
ὙΨΠΙΟΝ 15 ΠῸ ΔΡΟΙ ΓΑΤῪ πυγηθδοῖ ἴῃ [εὐν᾿ϑἢ 57π|» 
δ] 15πὶ (566 [πέγοά. ὃ τι, (4), 5 μ6 τεοορηισοὰ 
σἰσπαίμγε οὗ Οτοδίίοη, Ἔβρθοίδιὶν 50 ὰγ 85 [ἴ 15 
186 νυ» ἴηε588 δῃὰ πιδηϊξεϑίδάοη οὗ Οοά. Τβε 
Ομεγυδ, δοοογάϊηρ!υ, 18 διιο ἃ δεὶπῷ 83, 
βἰδηδίϊην αἱ ἴῃῈ βεδά οὗ ογεαδϊοά }ἴ, δρά 

1 Ἡδηρβίεηθετν (σε. σε Εεεξ., Αρρεά, 
Ῥ. 507, Επηρ. ἴτ.) σοῃϑβίἀογ ἴμαὶ ἃ5 5οὺῦ 88 Μὲ 
Τοσοσηΐζα ἱπ ἴδε ΟΒοσγὰ 86 ἰάδδὶ ὑπ οἵ ἴδε 
ΔὨΪΠΊΑΙ ςτεαιίοη, τὰς ἱπιετρτγείαιίου οἱ (δε ννογὶ 
ἔο!]ονν5. οὗἉ ἐϊβο! : 1ϊ πχδδῃς “"" ας α γκεμἐεέμας, "πο 
ΥἱΖ. Ὁ. (τνδὶς ἢ ἀοαβ ποῖ εϊοηρ ἴο τῃς τοοῖ) 
21’ Τῆς [εν ϊϑἢ ἐχροβίϊοις, ἢς (δίηκϑο, ἀἰὰ ποῖ 
Ῥετοεῖνε ἰδῖ5, Ὀεοδυβε ΠΟῪ ἱπιαρίποά (μδὲ (δε 
ΟΒεσγαθίπι ἡνετα οἵ δηροὶὶς παΐαγε : ἴῃς ἱπιδ 
δεΐηρ [πα {ΠΥ τορτγοβεηὶ ἴῃς δηϊπιαϊο οτοῖοα 
οῦς εαγίλ, ΜῈ ΑἸρεὶς σὲ ἴῃς “ στεδίαγες οἷ 
ἀεαυέεη. Ἡξεηοα 7θμουδὰ “ Ξἰοῖ ἀροῦ (δε 
ΟΒεγυδίπι," Ῥς. χοῖχ,, απὰ Ης ἰς “σοὰ οἵ 
ΗἩοῖς ᾽"" (ϑαῦδοῖῃ), Ρ5. ᾿χχχ, 15; ἴῃς ρΆγαϑεβ 
θεὶπρ ςο-ογαϊηδίς (ἰῤ., Ρ. 503). (ΟΕ 1 845). 17. 4 



ἘΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΡΝ. 

ὉΠΙΌΏΡ ἴῃ 156} [Π6 πιοσῖ ρεσγίδςϊ ὄχδρἷοβ οὗ 
στεοαδῖθα οχἰϑίθησδ, ἰ5 τῆς ζοστδ)] σΣηδη" 5: ΔΈΏΏΟΩ 
οὗ ιν εν ᾿πηράτγίεα 16, ΤᾺ 15 5 }]υκιγαϊοα 
ΌΥ ἴδ ῃδίυτε οὗ [6 ἔουγ εἰοπιοηΐβ, 85 [86 
Ταϊυά (ᾳυοίεά ΕΥ̓͂ δρεποοτ, δὲ ζεσε. Ἡδοόν., 
1Π. 5, 4, 2) Ἔχρίδιη8: “Αὐυδίυογῦ βυπὶ δυρετγοὶ 
ἴῃ τη 60 ---Ἰἰ ,δῸ ̓ ηἴΕΣ ἔσσαϑ; ΒΟ5 ᾿ηἴοΓ Ἰυπιεηΐδ; 
Απ4υ}4 ᾿ηἴεσ συοϊυστεβ; ΗἩόοσηο, Ὑϑῦο, ΒΌΡΟΓ 
οπμηηΐα: δ [618 εσηϊηεῖ ΒΌΡΕΟΥ Ὀπίνευβα.ἢ 

Οὗ τῆς 5ἰρηῃηιθοδηςς οἵ ἴῃς Οχ σοραγάθα 85 
δυτθ0}}ς οὗ ἐχοο]]θηςς ἀπιοηρ ἰΔπΠι6 ΔηϊΠ148, 
πε ΟΣ οὗ Αρὶ5 ἀπιοὴρς ἴπ6 ΕΣΥΡΔη5 
ἰβ ἃ Ῥὕσχοοῦ. ὙΠοα ννὰ8 δἷἰϑὺὼ δὴ ἱπιιίδίοη 
οὗἔἍἨ 1815 ἔοστῃ οὗ ἰἀοἰδίσγυ ἀιποὴρ ἴδε Ηεῦγονν 
(ἴο ψΒΙςἢ ΠΟΥ Βδά δγεδαγ γιεϊἀθὰ ψν Ἐ116 ἴῃ 
δοπάλρο, [οϑὴ. χχῖν. 14; ΕΖεκ. χχ, 6--8) 6οχ"- 
μἰδτοὰ ἴῃ “δ πιοϊΐθη οΔ]7᾽ οὗ Εχ. χχχίϊ. 4. 
Α5 ΘΧΡΓΕΞΘΙΥ 5ἰδίεά ΟΥ̓ ΡΟ (})ε ϑρεείαί. 
155.. 1ϊ. Ῥ. 320) 1815 ἔοττῃ οὗ ἸἀοἸδίτΥ ννὰβ 
ἀεγινθὰ ἔγοπι δὴ ΕΡΥΡΌΔη οτρίη; δπὰ 11 ννᾶβ 
ξαῖη ἐχμιδιϊεὰ ἴῃ ἴπ6 ““51η οὗ Ϊεγοῦοδτη 
(1: Κίῃρϑβ χίῖ", 28; 2 Κίῃῆρβ χ. 29). Ρσδεπηπη- 
Θηοδ δηοηρ Μ1|ἃ δηϊπιαὶθ ἰ5 δϑβδίρτιοαὰ ἴο ἴ[π6 
1 ἰοη (45 ᾿Ἰηϑίδῃοθδα ἴῃ (Π6 Ἰἰοη5 Ὀεϑιάς 50]0- 
ΤῊΟὨ 5 ἴδτοῃμθ, 1 Κίηρθ χ. 19, 20) πὰρ Α θα 
8ἃ5 186 παΐυγαὶ ϑύτωθοὶ οὗ βονεγείξηῖγ. ΤΣ 
Ρονσεσ οὗ νἱϑίοῃ ἴῃ ἴῃς σδ86 οὗ ἴῃς Εδρὶςε (ςξ. 
αἰϑο ΕΖεῖ. χ, 12; Ἐεν. ἰν. 6, 8) 15 Ἔπι Ὁ] οπδῖϊς, 
ἴῃ πε Οδοόσγυρ, οὗ ἴπὸ Ὠϊνῖπα οπηηϊβοίθηςο; 
8ἃ5 διὶ5 Ῥοννεῦ οὗ Πρ (ςἴ. “4 ἡγίηρ δαρὶς,᾽ 
σον. ἵν. 7), 50 ςΟὨϑίδΠΓΥ τείειτοά ἴο ἴῃ 
ϑοεγρίυτε (6. Κ. ουῖ, χχυΐ!. 49: ]Ιοῦ ἰχ. 
λ6; Ῥτον. χΧχὶΐ, 5; |εγ. ἵν. 11; Ηδῇ. 1. 8), 
ἰ5 δι ετηδῦς οὗ ἔπε ᾿᾿νίηθ ΟΠ ΡΓΌβΘηςΘ. 
ΤΒοϑο οδαγδοίοσιβῖῖςβ, δάἀάθὰ ἴο χεασο ἴῃ 
Μδῃ, σεηάοσ ἴῃς Οπογυῦ δὴ [ἰἄθδ] δείηρ, 
16 ἴγρε οὗ Οὐ ταήίοη ἴῃ 115 ΠΙρμεδὶ ἐΌΓΠΊ8, 
δᾶ οὗ Ζῶ ἴὰ 115 ποδὶ ροσίεςξ ΘΠΟΓΡΥ: δηάὰ 
80 811 186 ὥῶωγ ΡΠ, ζῶα, οὗ ἘΖοκΙοὶ ἱ, ς -- 
16 “νης ογεαΐυγοβ᾽ οὗ Α. Ν.---γο γέργο- 
βεπῖεά ὈΥ ταὶ Ῥχορδεῖ, ἰῇ σεῦ. 2ο, ἃ5 οπὲό 
Γι, ζωή, 2. Α58 186 επᾶγε Οτεαδίίοη ἰβ5 ἃ 
τῖηε85 ἴο ἴῃς Ὠινηα ρόνεν οὗ 116, 8580 {πὸ 
αδμεσυῦ, ςοηςσοηϊγαίπρ 1 115 ἔΟῸΣ οἰεπΊθη5 
{πε Πισιοβὶ ογεαϊδα Ὁπουρῖθϑ, ἈρροατΒ 845 ὁπὲ 
᾿παϊντάι2] σΥπιῦοὶ γεργοϑεηϊδίνο οἵ 8}} απ πιαῖοά 
οχἰβίθηςοβ; ἰοϑιγιης ἴο ἴπ6 Ῥονοῦ, ΠΔ] 5 γ, 
οὐ ἰβοίθηςθ, ΟΠΊΠΙΡγοθθῆςο, δηδ δϑϑβοϊυϊα 
υγϑάοῃι οὗ Οοά, 45 πηδηϊξοςίεα Ὀγ ἴῃς υπίγογβο 
οὗ οτεαλϊεά [,,|ὸὲ. Ὑ 8 ἰοσ[Ἰ ΠΊΟΩΥ, νὰ ΠΕΤΟ 
(εν. ἵν. 8, 9; Υ. 11-1.4} ἸοΆΓΗ, 15 ὉποΘΔΒΙ ΣῪ 
Ὀοτπὸ ὈΥ “ἴδε Εουγ 1 ἱνηρ Βοίηρϑ;" δηά (Πὸ 
ἰάθα τδιοἢ ΠΕ ἔοστῃ5 5Υγ}0 1126 18 ἐσ ργεβϑθά 
ἴῃ 186 τυνοτάς οἵ 58. οἷ]. 22, “ ΒΙ655 ἴῃς 1] οτά, 
411 Ηἰ5 σσογῖκ5, ἰη 411} ρ᾽δςθ8 οὗ Η]5 ἀοπιϊηίοη. 
ΎΠε ΟΒογυδῖπι ἰνσαγ5 ἀρρεᾶσ ἴῃ δοσιρίαγε [ῃς 
ΤΑϊησἴοτϑ οὗ {πὸ ΤὨνιηθ νν}}}, ἰυ5ῖ 45 Οσεδίοη 
ἰ5 Ὀουηὰ ἴο ΟὟΟΥ ἴἴ. ὙΤδι5 νὲ ἤπά πὸ 
(ΠΒεσγυδίτῃ (1) αἵ ἴῃς σαἴο οὗ Εάεη---Εὔδη [6 
οἷἰδίο οἵ 1,2)---:ἀηὰ ρ]αςεα ἴπεγο “ἴο Κοοὸρ ἴῃς 
ὙΨΑΥ οἵ ἴπε Ττες οὗ 2)ε" (Όεῃ. ΠἹ. 241} ΕΖεὶς. 

1 Ἑτοῖὰ [μα ΘΑΙΪΥ τείεγεσος ἴο [6 (ΒΓ τὰ 

Νν')΄φιυ 7:51.----  ο 1, ΙΝ. 

ΧΧΥΙΣ, 11-16); δηὰ (2) βυττουπάιϊηξ, 85. ΠΟΓΟ, 
[δες τηγϑῖὶς ἴσοπα οἵ σοά:---οὔϑοσνο ᾿ξ Οοά 
515 υροὴ Ηἰβ ἴἤγοῃς (1 Κίηρβ χχὶὶ. 19: Ρ58. 
1χ. 4) Ηδ 5118 ου ἴῃς Οβογυθιπι (1 854π|. ἱν. αἰ; 
2 ϑΆ1η. Υἱ. 2: 2 ΚΙηρβ χῖχ. ᾿ς: 1 Οἤγοῃ. χίϊ,. 
6; Ῥα. Ιχχχ. 1; 1521. χχχυ]ὶ! 16). 

Ιη δν. ν᾿ 8, 11, [6 “1 ἐἰνίηρ Βεοίηρ8᾽ ἃτὸ 
ΒΡΘΟΙΔΙγ ἀἸ5Ε σι 5 ηοὰ ἔτοσι Αηροβ, νῆο υἵζογ 
ἃ βδοηξ οὗ ῥγδῖβο οὗ πεῖς οση. Τῆαδ Ἰαῖογ 
1ἐνν5, μονγόυεγ, δθοῖῃ ἴο βᾶνα ςοῃβιἀογοὰ (ἢς 
ΟΠΒεγυδίπὶ ἴο θὲ οὗ Αηρεὶῖς ογάοσ; ἔοσ ἴῃ ρἷδςθ 
οὗ ([δ6 Εουγ 1] νη Βείηρβ οὗ ΕΖοκῖοὶ δηὰ 8. 
ΘΒ, [Π6 ὈοΟΚ οὗ πος (ςἶ. χ]. 9) ρἷδοθϑβ 
ἀουπα [6 ΤὮῇτοης [ἴΠῸ ἕουσ Ατσοῆδηρζεϊϑ, 
Μίοδδοὶ, Ἀάρῆδεὶ, σαῦτιοὶ, Ῥῃδημοὶ:---ηὰ ΚΕ. 
ΕΠΙΕΖεγ (βίγἀε) 58γ58 {μαὶ ἴῃ ἔουγ ΟΒεγυθὶπι 
οὗ ΕΖΕΚΙ6] ἃγὰ ἐλ εσ ἴουΓ Ατορδηροὶς, 85 
Ἰεδλάοτ δηὰ σοργοβοηίδιίνο οὔὐ ἴῃς ἴουγ 
Αηροὶὶς Οτάθγβ. ΕἸ]ιοζῖ, ἴοο (ον. “ῥοε. 1. 
87--92}, 5111} ἰῃβιϑίς ἴηδῖ {Πεὶσ πδίυσγο 18 [Π6 
“ΔΉΡΕΙΪς, ΟΥ̓ ἐσ-απσοῖε παῖς οὗἁὨ ἴῃς ρ]οσβοα 
ΟΒυγσοῖ :" --ἰὴ ΓΕΡΙΥ ἴο ψῃϊοἢ ορϊηΐοη ΟἈ. νἱϊ. 
11 8 ΠΟΠΟ] πῖνε, θοσα 186 ΒοὺΣ 1 ἰνίης 
Βεΐηρβαγο ἀϊσεϊηρυ Ξῃοα ἤγοπι “411 [δ6 Αηροὶδ." 
Τῆς (Ο]]οννης πιοδηϊηρβ πᾶν 4150 

αϑϑὶρηοά:-- ΤΏ. Εουγ 1 ἰνίηρ Βοίηρβ γοργοβϑοηῖϊ 
(4) Τῆε ἔουν Ενδηρξε ϑῖβ, οὐ οβροὶβ (566 οἢ 
ΥΟΥ. 7). Ασροογαάϊηρ ἴο [τῆς φϑγ!οϑδῖ οΟΠΊ- 
τηοηΐδῖοσ Ὑ)οϊοσίπιιβ, ἴῃς .η 15 δῖ, Μδίδπον: 
16 Δέον 18 81. Μασγὶς; ἴῃ6 σα 15 81. υκο; 
16 Εαρίε 18 8[. Ϊοῇπ: δηὰ 90 8, Ὄγοπίθ, 
Ῥγοαρι. τμῤέγ Εν. Μαΐ.; -τν ἢ 81. ᾿γοησουβ 
(ἶ, τ, 8), δῖ- Μαγκ δηὰ 8ῖ. []οδη δΒοσε 
σἤδηρο ρῥἴδοαβ ;---“ἢ 81. Αὐξυβίϊπηο ([ὲ δη-. 
Ἐν. ΄ι. 6), 51. Μαῖζξμον ἂπὰ δῖ. Μασὶκ δσὸ 
ἱπίεγομδηροά ;--ὐ ἢ} δῖ, Αἰ μδηδβίι5 (ὅγποῤ.. 
δεσίρί., ἴ. 1. Ρ. 202), πε ογάεγ οὗ 81. Μαγκ 
δηά δῖ. νυ Κα 15 ἱηνογίοἃ, Αηά τῆυ8 ννὸ βὸὸ 
[μα 1818 βυϑβίετη οὗἩἨ Ἂχρίδπδίίοῃ ἰ8 ρυγεὶγ 
ΔΙΌΙΓΓΑΓΣΥ, Ὠοννουοσ ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ ἰΐ ΤΊΔΥ ἢᾶνς Ὀθθη 
δἀορίοά. Ψνογάβ. (5ε6 οἡ νοῦ. 4), 1. Νν Π|Ιαπιβ 
Ψ}Ο ἀο65 Ὠοῖ Βροοι νυν ἴΠ6 ραγίουΐϊαγ Ενδηρο- 

[1ι5[5), ἀπά οἴβεῦβ ὑπαογείδηα βΈπογδ}ν ὃγ {ῃ6 
δύ Ό0] “1δὲ ὕοωγ Οονρεῖ:;" δῃηὰ 1. ὙΠ ΠΔι5 
(Ρ. 70) [λ πἰκ5 ᾿Εργοδαδὶοτηδι [πὸ οτ ρίη οἱὗἉ [ἢ 5 
500] “15 σοηηδοϊεα ντἢ Αβϑυτίδη Ὠΐεσο- 
εἰγρῆϊς. "Ὁ (Το ,οιυ" Ῥαίσιδγομαὶ ΟΒυγο 65: 
-- Τς 2,14η 15 ΑἸοχδηάσία, ἢ βεδῖ οὗ ἰεασγηΐημ ; 

Ἡδηρβίθηθοτσ (λ δ, ἱ. 501) σου ἰηΐοσ ἰῃδὶ 
[15 ΒγταὉ 0] Ὀδίοπρϑ, ἴῃ [15 ογὶρίη, ποῖ ἴο ἴπ6 ῥτο- 
νίηςο οὗ τενεϊδτίοη Ὀαὶ ἴο (πὶ οἵ πδίυταὶ τε] ρίοη. 

1 Ιῃ ἴῃ αὐτίοὶς Οὐλεγμόσ, ἴῃ τὰς Εποψοοῤλιρϊα 
Βγαπμίεα (οἷῃ, δά., 1876), 1ξ 15 βἰαϊοὰ τῃμῖ 
“{τε58 Πρμτ᾽᾽ μας θδδη ἴβσονῃ ὕρο τἢΪ5 5ιιὉ- 
7εοὲ ἴτοπῃη ἴῃε ουπεϊίοττη ἱπβογρίίοηβ.Ό (Οοπ)- 
Ὀἱπίησ 5. χνὶϊ!. 1Ὸ; 2 ϑδιῃ. χχὶδ αἱ; ἢ δυϊ. 
ΧΧΥ. 49, ἴῃς ὙΠΙΟΙ ἰηΐοτς ἴηδὶ ““1ὴ6 Ἄσποσι Ὁ 
νν 458 εἰἴπογ δὴ δαρὶς οἵ ἃ φσυδάτυρεα νι δαρ] εἷς 
νίηρβ. ΤᾺϊβ τεϑυϊῖ νοῦ ]ὰ δεοπὶ ἴο 051} }7 σοη- 
ποοῖηρ ἴῃς ψοτὰ ὙΠ} ἴῃς ΑΞβγτίδη ζωγμόμ, ἃ 
5Υποηγτα οὗ ξἔωγνζξε, οὐ ξαγαξξι, ἴῃς “ εἰτο!ηρ᾽ 
υϊτά,---ὶὶ Φ.,) Δοσοταϊηρσ ἴο Εὐςατὶςἢ ΠΕ] ἰΖϑοΐ, τς 
νυ τατος." Οα ἴδε οἵπεον παπά Ἐζοκίεὶ (χχυι. 
123-16) ἀοϑοτῖρεβ Εἰπὶ “25 ἴῃε αἰϊεπάδηι δηΐ 

ΝΝ 
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(ἢ Ζίοπ 15 [ογιβα]θτη, ἐχ ἈΠ ηρ᾽ σοηδίδηοῦ ἴῃ 
[Π6 ἴδῃ, Αςῖβ ν᾿ 2ο; ἴ86 (αἰ ἰ5 Απέΐϊοςξ, 
(414 ὈΓΙΠΊΟ [ἴῃ εἃ ὑυόοδίὶ ϑδυπΐ ἀϊἰ5ς!ρΡυ}} 
ΟἸ τ Ξδηι;" ἴμ6 Βαργίε 186 (Οὐπϑίδηπηορὶο, (Πὸ 
δ66 οὗ Βυ0ἢ πιθη 8ἃ5 ΟΥ̓ΈΣΟΤΥ ΝδΖ. (Π 6 1ΥὙΓ2). 
(ο) Τῆς ων φγοδῖ ΑροβίϊἹεβ,---εΐεσ, [ᾶπ|6ς 
ἴη6 Τιοτάδβ Ὀγοῖδογ, Μαῖζηον, δηὰ δι] 88 
“ἢ αρ κε" (Οτοῦμυ5). (ἃ) Α5 τῆς κἰδηάαγάβ8 
οὗ ]υάδι, δαδεη, Ερῆγαιπι, ἤδη (Ν πὶ. 11.) 

συλτὰ ταῖδεσ ἰδη δἃ5 ἴΐε Ὀδᾶσεγ οὗ εἰϊγ.᾽" 
ἜΝον,, δοσογάϊηρ ἴο ἃ [α] ϑπηδηὶς ἱπβοσρί!οη 
οορίεα Ὁγ 1,επογπιδηῖ, ζιγηδη 15. ἃ ΞΥ̓ΠΟΠΥΠΙ [οΥ 
186 5ἴδετ-ροά, γοθς ϊηροά ἱπιαρε δ]1εἀ τῇς 
Ρὶαςς οὗ συδτγαΐδηῃ δῖ ἴῃς οπίγαηος οὗ ἴΠε Αϑϑ3γ- 
Τῖδπ ραΐίδοαϑ :᾿ ἴῃ Εζεΐς. 1. 10, οὔς οὗ ἴμε ίουγ 
ίαςεβ οὗ ἃ Ἅομοσυῦ νας ἴῃδὶ οὗ δῇ οχ; ὑ“νγ6 
Β5ῃουϊά, (Ππογοίοσο, οοηηοοῖ ἴῃῇ6 ψοτὰ ἌἽὔσσπαῦ 
ῬΓΏΛΑΣΪΥ ΨΠῊῺ ἴῃς Αϑογγίδη ἀἔγωμόμ, Ὀσΐ 4150, 
ἃ5 Ῥζοροβεά δὔονορ νὴ ἐωγωμόμ, ΤὍΤδε ἵνὸ 
ἔοστῃβ 5δεεπὶ ἴο Ὀς6 ςο-οτάϊηδῖα δηὰ ἐχργοβϑῖνα οὗ 
δος αὐ} }Υ οσομηοη ἴο ἴδ Κιηρ οὗ Ὀϊτάς διιὰ 
τῆς ἐτα μακαῚ βἴεεσ, Ὑδεῖγ οἰὙΠΊΟΪΟΡῪ ἰ5 δἱίο- 
σεῖμεοσ υποετγίαϊη.᾽" ΟΥὨἨ ρδγδ]]6}5 ἰο ἴῃς Οδοσυθὶπι 
ἴο Ὀε ἰουπὰ ουἱϊδάς ἴπε Ἡδρτον τεϊ σίου, (ἢς 
τηοϑὲ σοτηρίεῖθς “415 ἴπδὶ οὗ ἴῃς ψἱηρεα γρυπές 
(σγἤηις, ἃ Ξεςοπάδυυ ἴοττῃ οἵ Κεγυ τω), 80 ποῖ 
ΟΠ]Ὺ ψαϊοπεά ονοῦ ἴῃς ἰγεαϑυγες οἵ (ἢς σοάς (οἴ. 
Ἡετγοά, ἱν. 12, 116), Ὀὰϊ ννοσα αἷθο ἴῃς Ὀδάγοσβ 
οὗ εὶῖν, ἱ αἱ Ἰεαςὲ Ρ]υϊαγοῦ δπα Ἐπσπιαιϊας 
ΤΏΔΥ ὉὈς {ο]ονγεα ἴπ Ἰἀεηεἰ γίησ ἴῃς τετρασκελὴς 
οἰωνός οἵ “ἘΞο,γ]υ5 (γον. 4095), νι τὰς 
εὐ η" (566 Ηογηλδηῃ, δα ἤος.). 

ΟΗΑΡΤΕΒ Γν. 

1 7124 δοοξ τεαίκα τουὴά σευόη σεαῖς Σ 9 τυλίεΛ 
ομῖν Δ Ζανιό ἐλαΐ τας οἰαίρ ἐς τυογίλ» 10 
οῥέι. 12 7 λεγώζονε {δε εἰαεγς φγαΐεφ ἀΐρε, 

ΟἈΒΝΈΕΒΙΆΑΤΙΟΝ. ΚΝ. [ν. τ. 

τοργοβοηϊοὰ ἴῃ 6 ΟΠυσοῖὺ οὗ 1[Π6 ΟἹ Τερῖ, 350 
(Π6 Εουγ 1ἱνίηρ Βεοιηρϑ σοργοϑοηΐῖ [6 ΟὨυτοὶ 
οὗ 1 Νεν Τορῖ, (Μεάθ). (6) Το μι; 
Οοϑροὶβ δηὰ αἷϑο ἴς γοὼσ σδγάϊηδὶ Υἱπῖυε 
(Αμάγοαδϑ) ;---ῆς ζοαν Νιγίυοθϑ οὗ [ἢ6 Αροβίϊεϑ 
(ΑΙς 8541); -- [ὃς 2οων» τηγϑίεγιεβ οὔ τῃς ΠΏ, [86 
Ἰπολγηδίοη, Ραϑϑίοη, Ἀ Θϑιγγοςίίοη, ᾿Αϑοσηθίοη 
(Ασεῖυ5);--ἰὸ γον δου 165 οὗ ἴμ6 ἢυπιλη 
βου], “ον»γιο οϑὶ νἱσ σαι! οηδ] δ; 1.εὸ ἰγδϑο 5; 
Βο: ςοπουΡ 5. 10.115; “φωΐα σοηϑοϊθητδ" ((οπι. 
ἃ 1,4ρ.)δ. (Ὁ Τῆς ,δὼν» Οτάοτο--- ῥδϑϊοπιπι," 
“ἀιαοοποσγιπι, “ἀοςίογεπι,"" ““σοηϊεπηρίδη- 
τἰυτα (οδοβίπι); οτ, 45 Ν τγίηρα, αἱὶ ἰδὲ 
ἀοοσῖοτϑ οὗ (πὸ συτγοῦ. (6) ΕἸπα]ὶγ, ἴπε ῥα 
Βεῖηρϑ ἰη ΕΖοΚίεὶ, ποῖοβ ἢ οδη (1 “πιίειδγη, 
Ρ. 381) 5υτθο0}1Ζ6 (π6 δετιθυῖο5 οὗ Ὀ νη 
--νἱϑάοπι, ροννοῦ, οὐ βοθης6, σΤΟΔΏΟΗ. 

Οη ἴδε βυτηθο ] 5πὶ 85 ἐχρί δηθὰ ἰη ἴδε ἰεχί, 
8606 Βιῆγ, δ ως ἷ. 5. 340-16ο, νγῆοδβε σϑϑυ ϑ 
ἅΓ6 δοοερῖθα ὉγῚ ς ΜΝ εῖϊε, ΖΕΠς, Ηεηξβῖ. 
Ὁ ὑβῖεγά., ΑἸξ, ἄς. ΕὈγαγά οπὶῦ αἰεγθ 1 
τεραγάϊηρ ἴῃς ΕΟῸΓ 1 ἰνίηρ Βεῖΐῃρϑβ ἃ5 5υπιρος 
ποῖ οὗ Οτοδίίοη 1156}} Ὀυΐ οὗ ἴδε ογελῦνε 
Ρονγεῦ οὗ Οοά. δϑίοσῃ 4ἶ'9ο δϑ8κ5 “ΜᾺ 
Μ͵Ὸ ποῖ τοῖογ (ἢς Οπογυδίπὶ οὗ ἴδε Νεν 
Οονεηδηξ ἴο ἴῃς οδίοξ ᾿πῆυσηςος οὐ ἰδὲ 
βρί τυ] 16 οὗ Ὠϊνίπε Οτᾶος συ πδίη τὰκ 
ΟΒυγο  }" Ὑεῖ ἴῃ ἢΪ5 ἐχρίδηδίοη οἱ τεῦ. 9 
(8. 209) ἢ6 λϊκοβ ἴποπὶ ἴο σεργοϑβεηῖ ".4}} ἴδε 
σγοδίιγοὶυ 1 οὗ Ναίυτε" --- ἰ21|165 ατλῦτ- 
Ἰσεῆθ 1 θη ἀογ Ναίυσ," 85 δῦουε. 

9 ακά εονγς ἐλαΐ ἀφ γεαϊφεριοά ἰάεσι τοῆϊά ἀΐ 
δίροώ, 

ΝΗ αν ἰπ τῇς τίρῃϊ μαμὰ οἵ 
ἢϊπιὶ τΠδλῖ δαῖ οἡ ἴῃε ἴἤγοπηὲ ἃ 

ἔν ἐγ. 4. ο»ῃ. ἐγώ.--- οι. καὶ ἀναγνῶναι. ΝοΥ. ς ον». ὦν.---ογι. λῦσαι. ΝΥ. 6 [Α τελάς καὶ 
ἰδοὺ, νν ῖςἢ δὲ, Β, ῬᾺ 1 οπ],- τον. τά Ὀεΐογα ἀπεσταλ. [Α τεδά5 ἀπεσταλμένοι]. Υετ. 7 οι. τὸ 
βιβλίον. Μετ. 8 κιθάραν. Μεγ. ο [ὲ, Β, Ῥ γοδὰ ἡμᾶς, ΜΜΕΙΓἢ Α οπίβ,---οξ, νοῦ. 10]. δεῖ. 10 
αὐτούς [Ἐταβηλιβ, Ψ Βου (ἢ6 δυϊΠοΥ Υ οὗὨ Δὴγ Μβδ., αἰϊογοά [16 σοδάϊηρ οὐἁὨ ἢ18 Ἴοάεχ ἱπἴὸ 
ἡμᾶς, αἴτεγ ἴπε πο’ οὔ {ΒῈ Ψ]ρ.1.---βασιλείαν.---βασιλεύουσιν [ὲ, Ρ, τ τοδὰ βασιλεύσουσυγ--ὑνὶ 
Ἐγδϑίλι5, [Ο]οννοα ΕΥ̓ Συΐπεῦ δηὰ ἴδο Α. Ν'., αἰϊεγοὰ 1815 γοδάϊηρ οὔ Ὠἷ5 οοάοχ ἰηΐο βασιλεῖ" 
σομεν, ἴεν (Π6 γεχπαῤίνιμα ΟΥ̓ 186 Ν]Ρ.]1. Μετ. 11, καὶ τ. ζ., καὶ τ᾿ πρεσβ., καὶ ἦν ὁ ἀριθμοι 
αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλ. χ., κι τ. λ. [ΤΕ Τοοάοχ οὗ ΕγαΔβπλυ5 τοδάς καὶ τῶν ζώων᾽ 
καὶ χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες. ἤϊε Ετ. ἰπβεσίεα τπεγεὶν καὶ πρεσβυτέρων (νηϊβουὶ [δὲ 
ἃτί.) ἀῆεγ {με Ψυϊραῖε “ εἰ «οπίογιυηι." Τὰς Τεχέως Ἀρορβίμς τελὰβ καὶ τ. ζ. καὶ τ΄ πρεσβ. 
καὶ χιλ. χ. λέγοντες. ὙῇΣ Ψυϊγαίε: “δὲ ὀγαΐ πμΡΙΘΓΩΣ δογωρι γίδια ταὶ δα, ἀἰρεπηπ ἢ 
γεγ. 1.3) οι. [ῃ6 15: ἐστιν.---ἐπὶ τῆς γῆς.---ονῖ. ἅ[Α τεδάϑ ἐστίν].---[δὲ, Β, Ρὶ τεδά λέγοντας, --ἀι " 
τεδὰ λέγοντα].---[Α, Β τεδά τῷ θρόνῳ, --ὃδὲ, Ρ, τ τεδὰ τοῦ θρόνου]. ΜεΓ. 14 ονι. εἰκοσιτέσσαρες. 
---ορῖ, ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων [Βοῖἢ ᾿πϑεγίίοηθ. νγοτα ἱπιγοάυςεά ἱπῖο [πο τβάϊπέ 
οἵ δἰ5 σοάθχ ΟΥ̓ Εγαβπλι5--- Ὁ] οννοεὰ ΕΥ͂ 1υἴποτ, δπὰ τῃς Α. Ν.---ἴοι {πῸ Υυϊραῖο, “Ε 
αἱσίπητφμαῖμοῦ σεπίογ ες ἐεοἀογισι ἐπ ἤαεῖσε τμα:: εἰ αὐογαυεγωπὲ υἱυεηλεηε ἐπὶ σχομία ς φομίογωσι } 

ὩοΥ [ΟἸ]ονοά, 48 δὴ ἰηϊγοάἀυςοη ἴο {ἷκε 
Ὑἰβίοηβ νυ ἀΐβοϊοθς τς δυΐυγε οἵ [{κ 
Ὀϊνίπα Κιηφάοπι, ΕΥ̓ ἃ τενεϊδίοη οὐ {δε πὶ 
εϑγ δῃηὰ φίοσγ οὗ [6805 Οαγίβι ἴῃ Ῥγέβεηοε 

ΟΗΑΡ. ΥΝ. 

Τῆς πιδηϊξοϑίαιοη οὗ Οοὐ ἀεοβογ δοὰ ἱπ 
ἴδε ἔουγί οπαρίεγ (5ες οα οἷ. ἱν, 2), ἰ5 



Υ. 2. 

θοοΚ νυυιιτῖεη νυ] δηὰ οἡ τῆς ὉΔςκ- 
5ιάε, βεαί δά νυν βανεη 86δὶ8. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Νν. 563 

2 Απά 1 Ὧν ἃ βἴτοηρ δηρεὶ ρτο- 
οἰαϊ πλίηρ νυ 4 ἰουά νοῖςε, ὟἾο ἰ8 

ἴῃς Ηοβίϑ οἵ πθάυθῃ, δηὰ οὔ ἢ τοργοβοηϊδνοβ 
οἵ Δϑϑεπη]οὰ Ογεδίίοη. Αὔοσ ἴῃς Υ]βίοη οὗ 
(ἢς ἸΙάθα] Οδυγοῖ, σοπιθβ [6 ΜΝ βίο Ὁ ΠΪΟΒ 
5Π0 5 ΠΟῪ ἴπῸ ρστθδῖ τη ϑίεσΥ ἰ5 ἴὸ ὃὲ ἔυ]- 
Π]1εΔ, ΟΥ̓ 1ῃδῖ τηγϑίεσυ 86 Βοοκ σι ἴδε 
δένυθη 864}5 ἴα ἴπΠ6 ἴγρθ6. ὙΠῸ δεα, 15 ἴῃς 
δγπηῦδοὶ οὗἩ Δη ὀνθηΐ 51}}} ἰάθη ἴῃ σηγϑίεσυ, 
δι ῬΙνΊΠΕΙΥ ἀδοτεθά ; δηὰ {μῖ5 ἱπιᾶζα ἰ5 θοΥ- 
τονοα τοτῃ ϑαϊδῃ ΧΧΙΧ. 11, 12. ᾿ 

Δρδγί ἔγοτῃ [15 σείεγεηςε ἴο 5ϑ]δῃ, δηὰ ἃ 
ἴδυγ οἴδεγ γείξσεησοβ ἴο 186 δαγι ἰοῦ ὑσορβοῖβ, 
ἴδε ἐπῦῖγε ςοποθρίίοη οὔ ἢ 5 Ν' ἰϑίοη ἰ5 οσι βἰ παὶ 
8Δη4 ρΡεοιαγ το 81. [οἤη. 

ΤῊΕ ΒΕΑΚΕῸ ΒοΟΚ (1--Ἴ). 

ἴπ οδ. Π|. ς; ΧΗ 8; ΧΧ. 12) 15: Χχὶ, 27, νν6 
τελδὰ οὗ “2. Βοοῖ οΥ Ζ,".---ἰῇαϊ Βοοῖκ οὗ 
Οὐοά᾽5 οουηθεῖβ οὗ Μεγον οὐυΐ οἵ ψΒΙοΝ ἴΠ6 
Ἀδαδοπιθά ἃγὸ ἴο ὃς Ἰιάρεά (ςξ. Εχ, χχχί!. 
32) 8. Ἱν1, 8; οχχχίχ. 16; Ὠδῃ. χίϊ σὲ; ΡὨ]]. 
ἵν. 3), Ηροτγε νὰ σοδά οὔ ἴῃ 6 βϑογεῖ ἿοιιηβοΪ5 
οἵ Οοά 85 ἴο Ηἰ5 Κίηράοπι, οὗ νος 1Π6 
ΠΛ βίεΓΥ---ἰο 6 αἰδεοϊοσεά Οη]Ὺ ΕΥ̓͂ ἃ βρεοΐδὶ 
ΤΕΥ ἰδ! Οη---ἰθ 5υσιθο Ζοὰ ὈΥ ἴἰὸ βδευθηξοϊ ἃ 
ΒΘ ης (ςἔ ςἢ. Χ. 4; ΧχΙΪ, το; [588]. χχῖχ. αι: 
Όδῃ. χι]. 4, 9). ΟἨγίβί δἴοπο, [πα Ἀδνθδὶοσ οὗ 
Οοάἰξ σοιιη56}5, σἂπ αηξο] ἃ [15 τηγϑῖεγγ. 866 
ΤΕΙ, 9, ἃ:ἃ ςοπραγο ςἢ. 1. 1. 

1, Απά 1 :α-ὁ] 8εε οῃ εἶ. ἵν. 1; 85 ἴβϑγε 
βίδα, ἃ ραστίς δῦ ἔεαΐῖαγο οὔτε Ν᾽ ἸΒΊΟἢ 18 ΠΟΥ 
Ἰηἰτοάπςρά. 
ὌΡΟΣ ἐδε γίσδί δῥαμἹ Νοῖ “ἐπ ἴῃς τρῆΐϊ 

δαπὰ" (Νυϊς., Νιγ., Ηδθηγϑί.)---ἰη νου οὗ 
ὙΠΙΟἢ ςἢ, χν!!. 8 ἀῃά ςἢ, Χχ. τ ἅγο δρρϑαὶθά ἴο; 
ὨΟΓ, “ο" ἐῤε γί δὲ «'έδ οὗ Ηΐϊπὶ [Παΐ 5:1|εῖ} " 
(ΕΡγαγαὶ).--νῃςἢ νεῦ᾿ 7 Ῥγοῦθβ ἴο δὲ δη 
Επτοῦ ; δυΐῖ, δοσοσάϊηρς ἴο ἴπ6 ὑδαρε οὗ {86 
ΑΡοολίγρβο, "ὍΡΟΣ" ἴῃ Παηά ἔγοσαῃα ψΔΙΟἢ 
ἴῃς ΒΟΟΚ 15 ἴδκοθη (ἐπέ, συ τ δὴ δοςι8.:--- 566 
Οη «ἢ. 1. 20). [1 ΔΥ πβοη ἴ86 ὀρεῆ ἢδηά ἔοσγ 
δπὶ ἴο ἴακο ψὴο τηϊρῃϊ ὃς6. “ τυογίδν "---566 
ΤΕΥ, 7, δηὰ ςἴ. οἢ. χχ. 1. 

9 ῥίνε ἐδαΐ “αὐ οὐ ἐδὲ ἐῤγοημε) 8.6 οἡ 
«ἢ, ἵν. 2. 

Ω δοοῖ «υγίδίεπ «οἱἱδίπ ἀπά οὰ 8.6 θ80Κ,] 
δεεὲ οἡ οἢ. ᾿. 11. Οὗ “ἃ γοδ] ἢ α δοοϊ,᾽" [6γ. 
ΧΧΧΥΪ, 2..---ἰο ;Σ «υα!: «υγί τη «υἱἱῥίπ ἀπά «υἱ1ῤ- 
οἱ! Ἔ,Ζ6Κ, 1ἱ. 9, το. “Ὅς Ὀδςοκ,᾽" οσ ουϊϑδιἀθ 
οἵ ἃ τῸ]] οὗ ραγοῃπιοπί νγᾶ8 ννυυϊ ἴδ οἡ ὑνἤεη 
115 Ἰπηεῦ δ: 46 νγαὰϑ }}} (ὀπισθόγραφον, [«υςΐδη, 
ἔμ. Αμαϊοη., ο 1--τ ἃ ἴοτρο," ἴαν,, ὅ4ι. 1. 6 ;--- 
“ἸῺ Ἄγοσβὰ σμαγίδ," Ματγίιδὶ. νη]. 22 ;--- " σοη]- 
τηδηϊδτίοβ οῤῥηοσγαρδοι," ῬΊΙη., Ἐρ. 1}. 5). 

Οτοίϊυ8 τοηάογϑ: “ νυττοη τυ ϊη ; ϑθα]οά 
δου (“ἐπέ σεγίρέμηι, ἐαΊγα σἐρναΐμηι ᾽). 

ἴη 1818 ἔ] 655 οὗ (ἢς ἘΟ]] σοτηπηθηΐϊδῖογβ 
866. Ὧη δι ]επὶ οὗ ἴἢ6 σοπιρίοἴθηθϑ5 οὗ ἴδ 6 
οοηϊοηῖβ---η ἰάδα νυ ἰςῇ 18 4ἰϑὸ ἱπιρ] δά ὉΥ 

[6 πυπΊθοΓ δέυεη οὗὨἉ {π6 86415. Οτξθηβ ςοπη- 
ΤῊΘΠΪΔΓΣΥ οὐ 851. [οΠη᾽5 Οσοβρεῖ ορϑῆβ τ] ἃ τὸ- 
ἔεγεηος ἴο [Π]|5 ρίδςθ : “"Ἷ}Ἷ ΒΟ Βοοῖκ ντἰτθη 
νη," Πυϑἴγαῖοβ [6 σρέγεμαὶ, παῖ ντιτθη 
ἐἐ οῃ ἴΠ6 ὈάςΚ," τῆς ἐέογαἱὶ 5δθῆ5ε (Οὴ., νοΐ. ἵν. 
Ῥ. 1). Οὐοτήρατε ἴδε ΤᾺ0]65 οὗἉ ἴῃ6 ἴ“ἅνν, ἔχ. 
ΧΧΧΙΙ 15. Ε]ΠΙοῖΈ ὨΘΘα 655 }}7 υπάεγβίδπάβ. ὉῪ 
[ῆ6 ψ την “ «ὐἱρίπ ἀπά οπκ ἐδὲ ὀκεξ," ἴνο 
αἀϊν᾽ϑοηβ οἵ νυτὶ ἴδῃ πηαῖζου :---Ἕι ΤΟ υυτϊτῖης 
“ἐ φυέῥίη," Ἦδ6 ΄σοηῃϑιάθγβ, ἀδϑογιδοὰ (ἢ6 ἴἤγχθα 
ςΟὨΓΟΠΠΡΟΥΔΠΘΟΙΙ5. Ν Ἰϑίοηθ ἢ] ςἢ ἔο] ον, [6 
ἢγϑι ραγῖ Ἴοπϑιϑίηρ οὗ οἢ. νἱ. δπᾶὰὶ ςἢ. νἱ!. ; 
[Ὠ6 βεοοπηά ρατί οὗ «ἢ. 11}. 1.--οἢ.. ἰχ. το; 186 
{πιγά ρασί οὗ (ἢ. ἴχ. 2ο0---Οἢ, χὶ, το. (2) Τῆς 
ΒῈῸΡΡΙ τη ἴαγΥ ρατί (οἷ". ΧΙ. 1---ςΒ. χίν. 8), οΥ 
{παῖ νοῦ νγὰ8 ψγιϊθη “ο2 ἐδὲ ὀχεξ" οἵ 
(86 ΒΟ]], σοπίαϊηοα [Π6 δοσοιπηΐ οὗ ἴδε τίβε 
δηά Ἑ“μδγαςῖοσ οὗ ἴῃς Βεαδβὶ ἔτοτῃ [ἢ ΑὈΥ55, οὐ 
Ῥαᾷραὶ οιῃα (ἢ. ε, νο]. 1. Ρ. 114; νο]. ἢϊ. Ὁ. 
4}: 566 ἴδ γειά γ 5 ἱπίσοἀ ςίοῦΥ ἴο οἷ. ΧΙ]. 
Οοτρασα αἷσο Μτ. Ο. 5. Ελθεγ 5 αἰνιϑίοη οὗ 
ἴλε ΑΡοσδίγρβε δἰγεδάγ ηυοῖεά, [πἴγοά. ὃ 12, 
(2), ποῖς 8, 866 ψ τη οὐ ςοἢ. χ, 8, δΔηά ςοἢ. 
ΧΥ͂. 1. 

91086- 50810ἃ «υἱΓ σευεη “«α1.7) ΟΥ 8086]16ἃ 
ον, -ῃο νογῦ 15 ἔοιιη ἃ ΟὨἹΥῪ ποῖος. ΤῊΘ οηά 
οὗ ἴῃς Ραγοβπιεηῖΐ 15 ἰαδίθπεα ἄόννῃ ΟΥ̓ ἴῃς 
568]5 ἴο [15 5ἰαῖ, 580 {δαΐ ἴῃ 6 01] σδπηοΐῖ ὈἊ 
ορεπρά: ςἔ 1υκὲ ἵν. 17, ΒΟΥ οὐγ 1], ογὰ 
μηγοὶϊς 1δὲ Βοοζά. Α φτοΐξοιπαά τσηγϑβίοσυ ἰ5 
ΠΕΓΘΌΥ ἀοηοῖεά,---866 Ὠουζ, χχχῖ. 34. ΑΙ] (86 
δ63]5 84Γ6 υἱϑι Ὁ]6 ἴο 81. [οἤῇη : θα ἢ ἰηνοῖνθβ ᾿ϊ5 
ΟΥ̓ ΠλΥ5ΙοΓΥ ; δηά [πε Ορεπίηρ οὗ δας ἰ5 ἔοϊ - 
Ἰοννδὰ ὈΥ ἃ β5ρ6ς] Υ᾽ἰϑίοη--- Ὁ. 5. ςἢ. υἱ. δ; δυῖ 
“ ηρουφῆϊ οου]Ἱὰ Ὀ6 τοδά ἴῃ {πὸ Βοοκ {Π]|] ΔΙΗΙ͂ΘΓ 
1ῆ6 υηϑθδ]ηρ οὗἁ 411 1Π6 δϑενεὴ 868]5" (Ὁ. ὰ 
Τ1,Δρ1 46). (δϑοϊοάοσγιυϑ ὀχρίαἰηβ : “" [Ξῖ8 βερῖθπὶ 
5101}115, 1 εϑῖ δερΈ οστηι δριεἴζιι, σοηϑρι οἱ οθαΐαΓ 
6886 βἱρῃηδῖυβ; αυϊα πιγϑβίογια ἸοΠηΪ ὑ56068 
δὰ ἴοπλριι5 ργαβηϊαπιν) Πα ΘΟ ΉΓΟΪΣ ΒΟ ΠΊΡΟΥ ἱποοξ- 
ηἰῖ8." -π-Οον»ιρίεκ. ἱπ “ος., Ὁ. 4ος.ἁ Ὠ 5ϊοτά. 
σοηϑιάεγα ἴηδῖ, ἃ5 ϑδοῖὶ 864] 15 οροποά, ἴῃς 
ΥἸβδίοη ΠΟ ἔοϊ]ονν5. 5υ τη 0}1Ζ65 ἃ ροχίίοῃ 
οὗ 1ῆ6 σοηϊρηῖβ οἔδο ΚΙ]; δηά (δὲ (ἢς Εο]] 
Θπιῦγασοβϑ 41} “1Π6 ἀείεγηηϊηδίε σουηβοὶ οὔ 
Οοὰά;," διιξ ἰ5 ἴ5ο] ποῖ σοδά. ΑἸξοσγὰ Ἴοῃ- 
οἰυάοβ (παῖ τῆ6 δυισοοβϑῖνθ οροπίηρβ οὗ ἴῃς 
86 415 “γε δυῖ 50 ΤΏΔΠΥ Ῥγοραγαίίοηβ ἔοσ παῖ 
βηδὶ βἴαϊς οὗ ρεγίδθοϊοη ἴῃ νης τῆς 1 ,πὶὺ 
50.4}} γονυθᾶὶ ἴο (ἢ. Οἤυτοῦ (ἢ6 σοηϊρηϊβ. οὗ 
ἴη6 Βοοῖκ 1156 1’ Ὀυϊ {παῖ ψνμαῖ [ἢ Βοοκ 
5041} [18 ΓΕνΘ 8] 18 ποῖ οἰαϊεοὰ δγ 8. [οἢη. 
ΘΟ] οΙουτΔΟῦ  Γ Οὔδογνοβ ἴπαὶ {ποῖ 185 ΠΟ 
εΕτουπά [ὉΓ τορδσάϊηρ {Π|5 85. “1 Βοοκ οὗ 
Ποβίίηγ, ἴὼσ 4}} τῃαΐ 15 βδαίἀ σοίεσβ ἴο 1}. 
“δοα1:," οΐ ἴο [86 “Βοοϊ᾽ (Εἰπὶ, πε Ν. Τε::., 

8..4.59). : 
γε πᾶν ὯΟῸ τῃδίογ 8 ἴοσ ᾿υάρὶηρ οὗ [6 

οοηΐοηϊβ οὗ ἴῃς ϑεδίοαὰ Βοοκ. ἔγνθη ψεσγε ἴῃδ 

ΝΝ4 
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ὙγογἢΥ ἴο ορεῃ ἢ ὈΟΟΚ, δηά ἴο Ϊοοβε 
(Πς 5ε]5 {πεγεοί: 

2 Δπά ;ο πιδῃ ἴῃ Πεᾶνεῃ, ΠΟΥ ἴῃ 
ελγίῆ, πειῖῆεῦ ὑπάθσ τῆς ελγῖῃ, νγᾶϑ 

Ἔνθηΐβ ργορμεϑιθά ἴῃ 1815 ΒοΟΚ ἀϊδοϊοσεά ἴῃ 
(ἢς γιδιοηβ νυ ιῖσῃ ἔο ονν ἴῃ6 ορεοπίηρ οὗ ἴδ 6 
ΒΕΥ͂ΟΓΔΙ 86415,--ηὴά (ἢ15 [Π6 σοηίοηῖδ οὗ [Π6 
ΒοοΚ 1561} Ἔχργοϑϑοά βρυσαίνοὶυ,---4}} πλυϑῖ 
5[111} γϑυδίη ἃ τιγϑίεγυ ; ἰηδϑηλι ἢ 45 186 ἀἰ5ο]ο- 
5ΌΓΟ 15 πδάς του ρἢ ἱπλᾶρο5 δηὰ βυιηδοΐβ, [ἢ 6 
[0}} δἰ σηιβποδίοη οὗ ψ ῃϊς ἢ [Π6 ἤϊι4] δοςοπ,- 
ΡΠ τθηΐ δἰίοηθ σᾶ σενθαὶ. Βιίϑῃορ Νν ογά5- 
ψοτῆ, οἡ ἴἢ6 οΟἴΠΟΓ Βαηά, ντιῖο5 :--  Ποη 
ΟἿΘ 864] 15 Ὀγοΐζθη, 8 ρογίίοη οὗ {πε ἘΟ]] 18 
πμγαρροα δηὰ 115 Ἴσοηίθηϊβ ἃγὸ α!βοϊοβεὰ : 
(ἤδη ἃ βεοοπά 864] 18 ὕσοκθϑῃ : δῃηά 50 οῃ, {1} 
[ῃ6 ϑόνθὴ 856415 ἅτ ορεηϑά..... ΤῊὴ15 ἘῸ]] 
Τουθαὶβ ἃ ὑσγιοῦ υἱονν οὗ ἴῃ βδυςσοϑϑῖνο σζ2γ- 
ἐπα: οἵ τῆς ΟὨυτοῖ οὗ ΟἾτίσί ἔτοπι δ[. Ϊο μη 5 
866 ἴο ἴδ δηά οὗ {Π6 νογὶ ὰ." Τὸ [ἢ 584π|6Ὲ 
εἴεςϊ ΕἸ]οῖζ δηα οἴ ΠΟΥΒ ;--ν]Ζ.) [πᾶῖ νν6 ἢᾶνὸ 
ϑόνθη ἀἰβιϊποι νυτὶ Πηρ58. οας ἢ 5εα]εὰ ἢ ΟἠΘ 
868], αηὰ οαςῇ πιδηϊξεϑίσηρ 115 οὐνῃ σενεϊδίίοη. 
Α58 ἴο ψῇαῖ {πε ΚΟ] [156}} τορτεβθηΐβ, Ὁ ζζ. 
1. Η. Τοαὰ (δεοίμγες οα ἐδε “ρος.γ Ῥ. 91) 
ΤΟΟΚΟῺΒ ὉΡ δἰχίθοεη αἰβογεης ΟΡι πη! οἢ5; δηά 
6 ρίνοβ ἴῃ6 Θηυτηθγαίίοη 8ἃ5 ἱῃοοηρίεῖθ. 
Ψ]οϊοτίπ5 ἴλκο8 {[π6 Βοοῖὶς ἴο ὃς ἴῃς Οἰά 
Τοβίδπιοηΐϊ ; δηά ὄχρ δίηϑ [Πα πος θυϊ (ἢ γῖδί 
(σοσ, 5) οουἱὰ ρῥγοδοῖῦ ναὶ δὰ γεν οι 5} Υ 
τοαυϊγοὰ (ἢ6 {ΥΡΙς8] ἰεδοῃίηρ οὗ ϑβδοσί ῆςθϑ 
Δηὰ νασίοιιϑ οὐ]αίίοῃβυ ὙὍὙμῈ οριηΐοη οὗ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἀπείοηϊ δΔηα τηοάογῃ το Γ5 (566 δῦονε) 
(Πδΐ [6 Ἐ]] σοηζαϊποά ἴδ 5υπὶ οὗ [ἢ6 Ὠ ἱνῖπο 
ςοιιη56}5 (Αοῖϑ 11. 23}, Βοννενεῦ υΠ5415[ΔοἴΟΥΥ, 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΥ ἱποίἀδ5 ἴῃ 6 τηΔ) ΟΥΥ οὗ [6 1655 
σοιργοοηϑῖγε ἰηςογργοϊδ[οῃ5 :---οῦ. [ἋΠαῖ 
ψδαΐ ννὰ8 σι «ὐἱέδίη 5ρηβεά ἴῃς Νὸν 
Τοβίδπηοηΐ, δηὰ ννηδῖ νγὰ5 συ! θἢ οἡ δὲ δαοῖξ 
[Ὡς ΟἹἀὰ (Ρτίτμδϑβ., Βεάβ, ἅς.) ; ογ {παῖ {δε 
ἘΟΙ] γᾶν δὴ δεοοουπί οἵ ἴδε σεὐεςοη οἵ 
[06 1ἐννα (Οτοῖιβ, Ηαπιπιοηά, ὙΝ εἰϑίεϊη). 
Ηδηρβῖ. (αδοσ δομδεροη) τεραγάς “ [πὸ δ64]- 
στουρ,᾽" οἢ. υἱ. 1- ἢ. Υἱ11. 1, 88 Ἔχργεβϑίηρ ἴῃς 
ΨΥ ΠοΪΘ οοηίοηϊα οὗ ἴῃῇ6 ἘΟΪΪ, ἀγρυΐην {παῖ 
“ἢ. ἷν. δηά ςἢ. ν. Ἰδὲ 8 ἴο Ἰοοκ ἴοσ ποίδίηρ 
δυΐῖ Οοὐἀ᾽ 5) άρπιεηῖβ οἡ Η]8 Ἔἐμεπηῖεβ (ΑἸΟΔΒΑΓ 
5᾿ ΠΊ} ΑΓ ἜΧρ δι ἢ5 Ἂἢ. νΥἱ. 1--(ἢ. ΧΙ. 19). ΟἸΕΥΒ, 
Βοννθνοσ, υηάεογβίδηά 1παῖ ἔγοτῃ [ἢ6 βουθητῇ 
568] (οἰ. Υἱ]ϊ. 1) ἃ ἔχ Γ ἀενεϊορπιθηΐ ὑτο- 
ςοοάβ οὔ ἴο ἴδε ὙΕΙΥ͂ εηδ, υη} ὑπο ἢ 
Ὀπι6 ἴΠ6 βονυθητῃ 8564] σοηῃτϊη.65---[(ἢς Ν᾽ 50 ῃ5 
Ὑν ΒΓ ἢ ἕο ονν Ὀοίηρ “ Ἔνοϊνρά, 85 ἴ νγεσο, ἔγοτὴ 
1815 864], δηά “2ῤεαλίεπες απά ἐδὲ γαὶτ δ οὔεδε 
“αἱπί: " ΜῈΟ νναῖῖ ἔογ ἴῃ ἀδγ οὗ [ἢς 1, οτὰ (ςἢ. 
ΧΙ, το; χὶν. 12) θείην ἰμυδεχογοιβδοά, Αςςογά- 
ἱπρ ἴο Μεάο (Λ δ., Ρ..458), βοννονοσ, ἢ ΤΤΌπι- 
Ρεῖβ. αἷοῃθ ἅγὸ “ δνοϊνθα " ἔτοπιὶ [86 δθνθῆῖῃ 
5868], νὨισἢ 15 κἴπ6 864] οὗ ἴῃς Τχυχηροίβ ;; 
δηὰ Β6 υπάογεϊδηάς [158 δεαϊεὰ Βοοκ 45 εοη- 
ἰαϊηΐηρ ἴῃς ἀο5[ ΠΥ οὗ ἴδε Ἀοιμδὴ ΕτΆΡίτο, 

ἈΕΥΝΒΙΆΑΤΙΟΝ. ΜΡ. ἵν, 3---4. 

ΔὉΪε ἴο ορεῃ ἴδε δοοΐς, πεϊτπεγ ἴο ἰοοῖ 
τΠεγεοῃ. 

4 Απά 1 ψερὲ πιυιςῆ, θεσδυϑὲ ΠῸ 
ΤΏΔΠη νγὰ5 ἔοι πα Ὑγογ ΠΥ το ορβῃ δη 

δηά ἴμο “1, 1π|6ὸ Βοοκ" οὗ ςοἢ. χ. 2, 8. 45 οο- 
(ἰηΐηρ [Π6 ἀδϑίίηγ οἵ [6 Οπυγοῖ. ΒυΓΡΕΓ 4150 
ςοποϊυάος ἴμαῖ [6 ςοηΐϊοηϊβ οὗ {πε “ δεαὶοά 
Βοοὶκς " ἃτο πιδάθ Κπονγῃ 88 800 85 [ἢὲ 
ΒΈΥΘΠἢ 864] ἰ5 Ὀγοκοη ((ἢ. νἱῖ!. 1); δηά (δὶ 
ἴῃπεθε σοηίεπίβ ἅγα χεργεβεηϊθα ἴῃ ἴδε ϑεύεη 
Ττυτηρεῖ Ν᾽ Ἰδίοηβ. 

Α5 ἃ “ ΕυζυτγΞι," Τοάὰ (“. ε.,) Ρ. 98) τὸ 
Ἰγίηξ ὕροη οἷ. χ, 8, ΕΖ6Κ. 11. 9, ἰοξεῖδεῦ 
ἢ Ρ8. χὶ. 7 δῃά ΗΘ. χ. 7, σοπδιάογα (δὰ 
[86 Ο]] “ἀδηοῖοβ ἴμ6 οβῆςθ οὐ ΤοπΊπι55ιοῃ 
νὰ ΜΠ ἢ οὐ 1 οτγὰ 5}4}} Ὀ6 ᾿Ιηνεβίοά, ἀπά 
ἴη νἱσγίυθ οὗ νος Ηδ 5}}8}1} σοπὶς δραίη ἴῃ 
ΕἸΟΥΥ ἴο ἰυάρε ἴῃς ννογ]ὰ ."--ηὰ ἴἰο [δε 
5Β84Π|6 οβεοῖ ἢς Βυγρῇ (Ρ. 130), γγο [λκὲ5 
ἴδε δεδιοὰ Βοοκ, δηὰ {π6 ψνβοὶς Αροωΐγρϑε 
1156], ἴο Ὀ6 50] 6] Υ οσςυρίεα τ τὰς δοζουηῖ 
οὗ ἴῃε ἰαϑὲ ρτοαῖ (τ βἰ5. 

Μζν. Μϑυτγίςθ, 45 ἃ “" Ῥσγεϊοεγιξὶ," 12 Κὲ5 πὲ 
ϑελϊοὰ Βοοὶ ἴο ΡῈ “ἴπε Ἔχργεβείοη οἵ Οοάδβ 
Ρύυγροβο δηά ν]}} :᾿ δά ἀϊηρ: “ὙΒε δε]!εῖ [δὶ 
ἔδογο 15 δυο ἃ Βοοῖὶς ἴῃ βοὴ ἃ διδηά, [ῶ5 
βυπίδίηοά [η6 εἰτοηροβῖ, βίογησϑί τη 5 ἅπιοης 
ἴδῃ ; ἰξ πᾶ5 εηδυϊοὰ τποαὶ ἴο οπάυτο ἴδε 
ϑγοτ 5 ἀεβραῖγ δηά τπεὶγ ονσῃ " (9. ε. Ρ. 834). 

ΤὨς συ ἰ5 (δῖ γα ἀο ποῖ τοδὰ οἵ Δ 
σοηποχίοῃ δεΐνγεεη ἴῃς ορεηίηρ οὗἉ ἴδε 5ε1}5 
δηὰ [6 τοδάϊηρ οἵ ἴῃς Βοοῖκ οὐ Ἀοὶ!; ποῦ, 
ἰηδεεά, ἀοο5 [Π6 ἴοχί βίδῖο τπδὶ τῆς ΒΟ] ν.85 
ὑπ] ἀοά, 

Δ. αι τοὶ ΤΥ ἀπφεῆ ΑΚ ἴῃ οἷ. Χ. αἰ ΣΥΝ. 
21: εἰἴδογ δ5 Ὀεὶῃρ οὔ δίρμοσ γακ (Ὀὲ 
Ν εἴς, ϑίετη, ΖΟΠΕρΡ:---)α Πγτὰ ϑρεοίβεϑ με 
Αηρεὶ Οδρτίθ]); οὐ τὴ τεΐεγεηοε ἴὸ (Πλὶ 
“3 Γεσί “υοἱοε᾿" νΥϊοἢ τἱηρ5 [σοῦ ΟΥεδίοῃ, 
---566 (ἢ. Χ. 3: ΧΥΠ]. 2. 

φγοεϊαϊ»ηὴης «υἱὲ α ατοῦῖ τοῖος, ἤδο [] 
«υογτὦ}}] ΜοΓΩΙΙΥ ἐπΕπ]εὰ, 45 ]ομη ἴ. 27: αἱ 
Μαῖί. νι. 8. ᾿ 
Οὐ ἴα δῦϑοηςς οὗ ἴδε σνογὺ ϑυῤϑίδηςτε 

τ 11 “ Α, Ρ οπιῖξ ἐστιν), 5ες Ιηϊγοά. κὶ 7. 
ΙΝ. (ὦ. 

8. “πᾶ το οπο ἐπ ἐμ δεσύυεπ, οσ ὁπ [89 
εαγίδ, οὐ μηάρ δὲ εαγῤ.) Ὀτοῦι5 ἐχ- 
Ῥαἰῃ8 “ ὠσπιάεγ ἐδ φαγί ὉΥ ἐδεσεα (εἴ. Ἔχ. ΧΙ. 
4, ὑποκάτω, 1.ΧΧ.) :--θυζ (8ὲ εν!άφηϊ πηέλης 
ἴῃς 15 δε ΠΟ] 6 σοᾶϊπὶ οὗ Ογοδίου, οἴ, νεῦ. 13: 
ῬΆΙ]. 1“. το. Εδγασζὰ υπάετϑίδηάβ Ηδάεβ, ἴδε 
Ρίδες οὗ ἀορατίοὰ 5οὺ]5 (ποῖ οὗ ἀεπιοπϑ),-- 
ΠΟΙΊΡΑΙΟ 158]. Χῖν. 9, ὅζο. 

ΟΣ ἐο Ἰοοὶ ἐδεγεοη Α΄8 1Πυπίγαϊϊπρ {)6 βεῖ 
(δὲ πὸ οὔα “α«υα: «ές το οῥεπὶ δε Βοοῖ, 
Οτίζοη σοπιράγεβ Ἀοπι. 11]. 10-12. 

4. Μπά " ὙΠῈ Ῥγοποῦη ἰ5 ποῖ ἐχργεϑϑοά 
“566 συ. δι: ςοχητηοηϊδίοσβθ, πουγένεῦ, 



νυ. 5---Ο.} 

ἴο τελὰ τῆς Ὀοοΐκ, πειῖμεῦ ἴο ἰοοκ 
τῃογθοη. 
᾿ς Απάοηε οἔ ἴδε εἸάετβ βα ἢ υπηῖο 

ἐθεα. 4ο. τς. ἵνεερ ποῖ: δεμοὶά, τπε [ ἴοῃ 
ο οὔ τῆς τὲ οὔ [υ6Ἃ4, {πὲ ἔοος οὗ 

᾿λανϊά.., μα ργενδεὰ τὸ ορεη τῆς 

τελὰ ἴῃε ργοῦοιη, οχρίαίη παῖ ἴξ 15 ἐπὶ- 
Ρῥμδῖς, “1, οἡ τὰ ρατί "--᾽υαπάογ ἴδε οτουπι» 
δίδῃςος σοϊαϊθα ἴῇ νυ. 2, 3. 
νδ8 ποορίπα γμεδ, ὀεεασο Ὸ 086] ἢ δ. 

δεςυθα [6 Ῥγοπιβθ οὗ Ἂς. ἴν. 1, ϑεεπηθά 
ἸΚογ ἴο [Δ] ---- νι μουϊ ἴεαγβ," Ὑντιῖε8 
Βεοηρεὶ, ἴδε Βενεϊδίίοη ννὰ8 ηοΐ στε, 
πο Υ τ πουΐ ἴεατϑ σδη ἴἴ Ὀ6 υπάεγβίοοα.᾽ 
Ηδεηρβίεηθεγρ᾽ 5 ἰάεα ἰδμαΐ μετα 18 ἤετε ἃ 
ψΘΔΪΚΏ655 οὗἉ [δ οἡ 81. Ϊοπη᾿β ραγτξ σαηηοῖ 
ἴογ ἃ τπποπιεπΐ ὃε εηϊεγίδιηεά. ὍΤ 56 ΕΓ ννγᾶ5 
ναϊης ἴθ 186 ΒυπΊ ΠΥ οὗ 81} ὑπῸ]} {πε 
1,4πὶὸ πὰ ορεποὰ (πε Ἐο]}; εἰ Μαῖϊ. χχιῖν. 
36; Ματκ χὶϊ. 32; Αοῖϑ ἷ. 7. 
“ὙΒς ὅεεῦ, θη ΒῈ Ψερῖ,᾽ ποῖεβ8. Δίγ. 

Μίδυγίςς (δοςσογάϊπρ ἴσ ἴΠ6 “ Ρτείοσιβί " 
{πϑοσγ), “ ταῖρῃϊ παν Βορεαὰ ἴπαϊ ἴΠ6 ὀρεῃ 
Βοοκ νουϊά πανο ἴο]α Ηἰπιὶ τμ6 Ἰυάρτηθηΐ οἡ πὲ 
ἐτοαὶ Βαρεϊ-εηρίσγε οὐ ἴῃς νοῦ; τδδῖ [Πε 
βονθητι Τγυπρεῖ πιρῃϊ πᾶνε δηπουπηςοθά [ἢ8 
[111] οὗ Βοπιθ. Νο! ψνῆϑη ἰξ βουπάϑ, [οτὰ- 
βδίοτη υνἱὶ] 1411 (Ὁ. 186). 

«υογὴργ ἴο ΟΡ ϑῃ 189 ὈΟΟΚ, ΟἹ 20 ἰοοξ ἐδεγε- 
οὐ. Οπιῖ ἴῃς ψνογάϑ, “" “πά ὁ γεαά "---8εὲὲ 
νυ. 1. 

ὟΤΒος ἱπιίετγργείδίίοη οὗ οἷ. 1. 7. ίνθ ὉΥ͂ 
Ισορσειιβ ἰ5 ἴο θεὲ ποϊεά Πεῦθ,---566 1π ἦθος. 

δ. απα οπε Γ᾽ ἐδὲ εἰδεγ] ἘΘΡτγοβεπτηρ, 
45 Ντ. ποῖε5, ἴῃῆ6 Ὀοάγ οὗ ἴδε ΕἸάοτ5--ἰὴθ 
σδυτοῆ. Οἱ σουγϑα διζοπιρίβ μᾶνὸ θδθη τηδαθ 
ἴο ἀεϊεοττηίηθ «ὐδέες οὗ ἴῃς ΕἸάοΓ5 15 (Π6 

Κογ:--ϑοῖθ ἔχ ὑροὴ ϑ8ῖ, Μαῖίδον, ἴῃ 
ῃοϑο Οὐοβρεὶ (χχυι!. 18) 1[ἢ6 οπιπΙροΐθηςα 
οἵ (τσὶ ἰ5 ἀδοϊαγοὰ ; [6 ἔγτὰ 84γ5 δῖ. Ροΐογ, 
ψ8ὸ Πιδὰ δίγεδαν ἀϊθὰ 245 ἃ πηαγῖγγσ. (Οἵ. ἝΒ. 
ΥἱΟΣ, ὑΣΒΟΓα οπς οὗ ἴδε 1 Ἰνϊρ Βείηρϑ ἴῃ {κε 
ΤΩΔΏΠΟΣ δα γεβϑος [6 θεοῦ. Οη {δε ἔοστῃ οὗ 
Ἔχργαϑϑίου “ὁπό οὐδε Εάεγ:" (εἷς ἐκ τῶν) 566 
οδη νυἱ. 8; Μαζί. χχνὶ. 14; δηά ςἔ. «ἢ. ΧΙ. τα. 

δεδοί.]ὴ Τὸ νοι ςοιτεβροηάβ “ “πώ 1 
““«υ.,᾽ νεγ. 6. 

ἐδε Ζίοπ ψΒϊοᾺ ἴδ οΓ᾽ δε ἐγίδε 9" σωάαρ, 
ἐδε Εοοέ ο70 Παυϊά)] (Οτιΐ ὦν---86ε τυ. 
41). (σε σεη. χιῖχ. ο; [58]. χὶ. 1, το; Ἀοπῖ. Χν. 
ι2: Ηεῦ. νἱῖ. 14 :-ῖδ!|5. ΒΑΙΤΠΟΩΥ͂ οὗ τεπιοῖα 
τοχίς 11 υδίγαίο5 ἴπ6 ἕδεϊξ (παῖ ϑογιρίιγα 15 
“ οηδ οτγρδηϊζΖεοὰ 80 ]6.᾿" 

Βαῖἢ οοπᾳυθοτοᾶ, 20 οῤέπ ἐδὲ δοοᾷ] Οἱ. 
εςἢ. νῖ. 2. Αεσςροογάϊηρ ἴο ἴπ6 υϑᾶρο οὗ 1π6 
ΑΡΟΟΔΪΥΡδο, ἴΠ6 νοῦ “20 φοπφμοσ," “ἴο 
συεγεο»πε, 15 ἴο Ὀς ἴδκεη ἀ0ϑο] υ16]γ ---88 6. δ. 
ἴῃ «Ὦ,, 1ϊ. 7, 11, 17, δηὰ αβρεοῖδ! γ᾽ ἴῃ πα 61} 
ΦοΏΞ6 Οὔοδ.ϊ, 2ι. 1ἴ ἀδηοῖθβ ΠΒοσ [86 δασ Υἱο- 

ΒΕΝΕΙΆΑΤΊΙΟΝ. ΚΓ. 

Ὀοοΐκ, πὰ ἴο ἰοοβα 1826 βανθη 58624]8 
τῃεγεοξ, 

6 Απά 1 Ῥεδε]ά, διά, 1ο, ἴῃ τῆς 
τηϊάβε οὗὁ τὴ6 τἤγοης δηὰ οὗ τῆς ἔουγ 
διελβῖβ, δηά ἴῃ τῃε πκίἀβξ οὗ τῆς 6] άθγβ. 
βίοοά ἃ [πὶ 85 1ἴἴ ἢδά δδδϑη 5Ϊ]Δ1π. 

ἴΟΤΥ οὔ ΟἸτίῖϑε (“ ΥἹοεῖοσ ἔα ἰη ΒΕ οϑυττοοιίοπο " 
--)ὲ {ὑγγὰ). ΤΠ δ, δ πουζῇ ποῖ Ἔχργοϑβϑθά, 
ΔΡΡΕΔΓΒ ποῖ ΟἿΪΥ ΠῸπιὶ ἴα Θρι[Ποῖ8 Δρρ] θά, 
δυΐ αἰθο ἴτοπι πε ἱπίεγργείδιίίοη ρίνεπ ἴῃ 
ΘΓ. 9,--ἰ δεεσιως ΟἾγτϑὲ 15 ἴ 6 1 4πὴὸόὸ ὙΝῈΟ 
νν48 βἰδίῃ, Ηθ 45 ραϊποά τμ6 τὶρῃϊ, δῃά 18 
1Ππογεΐοσε νοσῖηυ ἴο ὀρθὴ ἴϊθ Βοοϊκ.᾽ ΤῊϊβ 
18. ἃ Ργερηδηΐ σοπεοίγυςίοη ; “Ηε οοπηπεγεὰ, 
[50 845] ἴο ορϑη;,"--- της ἰηῆη. Ἔροχερεῖις," 566 
ὙΜΊποῦ, 844; οὗ οἢ.1. τ. “ὙἼΒο δ] ΟΥ οξορεηίηρ 
[6 Βοοκ οὗ Οοὐ᾽β σοιηβοὶς.... 5 ὁΠ6 
οἵ ἴῃς “ 7ρεγεζογε Οοά αἰσο δαΐδ δὲ δὶγ ἐχαἰεά 
Ηἰ»ι᾽ οὗ ΡἈ]]. 11. 9" (ναυρδδη, Δ ε., Ρ. 1.43). 
ΠΙΚῈ Ισθῆξειβ (566 Οἱἱ ΥΟΣ, 4) ΟΥροη αἶθο 
Τοῖογς ἤόῸ (0 οἢ. [ἰ.-ὄ 76. Οἡ 1δὸ οἵδογ 
παηά, ΤῊΔΗΥ͂ (6. ξ. τ, Βεηροὶ, Εννδ]4) 
ἴακε ἴῃς ννογάβ ἰὴ (Π6 βᾶπι 56ὴ86 ἃ5 ἴδῸὸ 
ΑΟὟ,, νἱΖ. “ῥαΐδ ῥγευαιϊεά 1ο ορῥεηπ᾽ (“ οδ- 
ἄπυϊξ ἰὰ χυοά ἴὰ ἀοορογαηάυπιὶ ρυϊδθα5,᾽" 
Οτοῖ.), τεξεσσίησ ἴο ἴῃ6 δηδίορσΥ οὗ τῃὸ 
Ηεῦτεν.---. β.᾿ Ῥϑ. 11. 4. ([.6, ΧΧ.. νικᾶν). 
Βυΐῖ οἷ. ||. 21 ἰς ϑδυβίςοϊοηΐ, οὗ ἰἴϑοῖξ, ἴο 
ἀεοϊάς ἴΠαΐ [6 ΓΟΥΙΊΘΓ ἰ5 6 σοϊτοοῖ 56η56: 
αῃᾶ εηςε ἴπεῸ πος οὕ “οπμε 97) ἐῤδε ΕἸ εν: " 
--οηα οἵ ἴδοβο ψνῆο Κηον ἴῃς ἔγυϊξ οὗ ἴπ6 
Ἐδαοπιρίοη--- δοίην σβοβθη ἴο ἱπάϊςαῖο {παῖ 
ΟὨἸγσῖ, οχαϊἰοά ἴο Ηϊ5 ΤὭτσγοπο, 15 (ἢ 6 ἱπὶ- 
ΡΑΓΙΕΣ οὗ 4}1} Ἀδτεϊατίοη. 

διὰ [80 ΒΟΥΘῚ 860818 8071007.) ΤΣ 
ννογάϑ 210 “οο54" ἂῖὸ ἴο 6 οπλίοε--- 5866 
νυ. “, ὍΤὨΘ τοδάϊηρ οὐ ἴπθ υηςῖϊαὶ Μ5. Β 
(ὁ ἀνοίγων)----“ Ης ἴπαϊ ορεπεῖ ἴΠ6 ΒοοΚ ἀπά 
(Π6 δουϑη 864]5 {πο σθοῦ δῖ Τνουσοσηθ ""-- ἀοα5 
ποῖ δἰΐοσ [ἢ6 βθῆϑθε πεῖς δάορίεά, δπὰ δάάϑς 
ΔηΟῖΠοΣ Ἔριτπεῖ το ΘΟ τιϑῖ. 

Θ. Αδὰ Σ εν) ν δῖ {πὸ ΕἸάοΥ (νοῦ. 5) 
δά δηποιιησθα, Α πονν ἔδαΐυσο οὗ ἴΠ6 νυἱβίοη 
1ῖ58 ἱπγοάιςθά---566 οη οἢ. ἱν. τ. Οὐηϊ ““ηπά, 
ἰο"---βϑὲεὲ νυ. 2, ΟΥ τεπάεν (ἢ Α) Δπὰ 
ῬΟΒΟοΙ ἃ, ἐπ ἐδὲ »ἰάτ,, ὅχς. 

ἐπ ἐδε νπἰάε ΟΣ ἐδὲ ἐδγοημε απά 9 ἐδεὲ ζϑωγ 
᾿ἰνίης Ῥοΐηρδ, απάὐ 1π ἰδὲ »ηδάμἐ οΥΓ ἐῤε 
εἰάεγ:,}) Νοῖ “οπ ἴδε τἤγοης᾽᾽ (45 Εὐτατγά), 
ΥἱΖ. “ εἰδπηρ ἴῃ τῆς πιά, οὐ (6 ἴῆτοπο, δ δε 
ΠΟΠῖΓΟ οὗ ἴψο σοπορηϊσιὶς εἶγοὶθϑ, [06 ᾿πΏΘΓ 
οιτηθά ΟΥ̓ ἴδε ἴουγ 1[ὑἱνίηρ Βείηρβ, ἴηΠ6 οὐοῦ 
σοηβίβεπρ οὔ πε τυνεηίγοουΣ ΕἸάΘΓβ,".--νῃ ἢ 
15 ἕογθίαάθη ΟΥ ἴδς ίαοῖϊ {πμαὶ (6 ΔπλῸ 15 
566 ὴ “παπάς, δηὰ ΕΥ̓͂ νεῦ. 7; διιῖ, 85 
Πυβίογά,, ἣο γτοῖοσβ ἴο ἀναμέσον, οἶ. νἱ!. 
17, ἀπά ἴο ἐν μέσῳ ἴῃ οἷν. χχὶ!, 2 48 ΠοΓΕ; 
Δηα ΠΟ σο] 168 ὕροὴ ἴδε τοροίτοη οὗ “ ἐπ 1δὲ 
γιατ" 85 ἃ Ἡ εὔτεν Ἰάΐοιι (οἴ. ἴ,ον. ΧΧΥ. 12, 

565 



566 

Πανίηρ βανθη ἤοῃβ ἃπηὰ βανθῆ εγαεβ, 
νὩ ἢ ἀγα τῆς βενεὴ ϑρίγιῖ5 οὗ (ὦ 
δεηΐ ἰογίἢ ηἴο ἃ} τῆς δαγτῃ. 

ΚΕΝΈΠΑΤΙΟΝ. ΡΥ. [ν. 1. 

7 Απᾶ δε οσδπις δηά τοοΐς (ἢε δοοκ 
ουζ οὗ τὴ6 τρῇς Πδηά οὗ δίπιὶ {Πϊ 541 
προῃ {πε τῆτοπα. 

14,.Χ}Χ.), Οχρ αἰ η9---- ὙΠ 6 5ραςεῖη της σοΠΓα 
γΠΪὶοἢ 5 ἴπ6 τἤγοης ἴορεῖπεν νὰ [Π6 ἴουγ 
1 νης Βεῖηρ8 (45 ἴῃ οἢ. ἵν. 6); δηά νυβίςἢ 15 
ΒΓΓΟυ 64, 85 [15 ουϊνναγά ᾿ἰπλι, ὈΥ [Π6 εἶγοὶς 
οὗἩ 16 τννεηϊγ-ἴουΓ ΕἸάογβ᾽ (ςἢ. ἴν. 4). ΟΥ 
6 ΠΙΔΥ͂ υπάογοίδπα (85 ἢ δνεῖῖο), Ὀεΐοτγε 
ἴηὴ6 τἄγσγοπθ οὐ ““ῥὲ σία!» “ἐπα, ΟΥ̓ (88 
ΒΙΘ6Κ), νη τπ6 ϑογλιοῖγοὶθ οὗ {δς (ἼγοηΘ, 
πὰ {πογοίοσε “1 [6 τηϊάβξι οὗ ἴ6 Ε]άθγβ "ἢ 
4150. 

ἃ 1,81:1Ὁ] ΤῊΪΐβ5 δρίτποῖ (ἀρνίον) 15 Δρρ]οἀ 
ἴο ουξ 1 ,οτὰ ἔννοηῖγ πὸ {ἰπλ65 ἴῃ ἴΠ6 Αρος., 
--ἰὰς νψογά ὁσουγτης εἰϑοννῃογα ἰη ἴῃς Ν. Τ. 
ΟἿΪ ἰἱπ Ϊοδη χχὶ. 15, ΠΈγΕ ΟΥ̓ 1 οΓὰ 5Αγ8, 
“ Ρερά »ν ἰα»ηδ.." ὍὌΠ6 οἴποῦ ἔογτη (ἀμνός) 
οἵ τ} 158 Ἔρ! (Ποῖ 15 ἔουπαά ΟὨΪΥ ἰπ ἰομη ἰ. 29, 36, 
δηὰ ἴῃ Αοἴβ υἱῖϊ!. 12, ποῦ ᾿ξ 56 θογτονθά 
ἔτοπι [58]. 1}. ) (ΧΧ.):- θεὸ αἰθϑοὸ τ Ρεῖ. 
ϊ. 1ς. ΑἸἰέξογτὰ οὔβογνοβ (βγοίοσ., Ὁ. 228) 
(παῖ 115 εγσοπαὶ Ὠδτηθ, ἐφ 1ανιό, ἴῃ δίς 
ἜΥΟΥ ἔργ, 15 ςοπηπΠΊΟη ΟΠΪΥ ἴο ἴΠ6 Αρος. ἀπά 
τς Εουπἢ Οοβρεὶ. Οηἡ (πε αἰ συ ΕΥ̓͂ νΠΙςἢ 
[48 ὈΘΘη σαίϑοὰ σεβρεοοίίηρ ἴΠ6 δυῖπογβῆ!ρ οὗἁ 
16 ΑΡοσΔΙΥρβο, οὐνίηρς ἴο ἴπ6 δρρ]ϊοδίίοη οὗ 
118 ΠδγλΘ ὈΠΩΘΥ 115 ἀἰἴογοηΐ ἔογπιβ ἴο Ογίϑῖ, 
866 [ηἰτοά,, ὃ 7, ΙΝ, (ὦ). 
ΤὨο ἀϊπιϊπιῖινε ἔοστη (“γπίομ) ΜὨΪσἢ 15 

οι μ]ογοὰ πμογὸ Ὀγίηρβ ἔογνναγαά πΊοσῈ βιιρροβ- 
τἰνεῖν, 85 θεὲ δνεῖϊε ροϊηϊβ ουΐ, ἴ86 ᾿άθᾶ 
οὗ πιοοίκηθβϑ δηὰ ἱπηόσθηοε :---Οτίϑῖ δά 7ι5ῖ 
Ὀδθη βροόκθη οἵ 85 ἃ “""1τἰοη 7 δ πονν ἀρρθδΥϑβ 
85 “4 1, ,ατηῦ." [1 ςΚο (8. 678) οοηϊγαϑῖβ [ἢ15 
1.86 οὗ ἴΠ6 ἀϊπλϊπιιῖῖνο, 45 νν6}} 85 ἴΠ6 σγοίογσθηςθ 
οοπίαϊηρα ἴπῃ ἴδ6 νογὰ "“«ἐαὐη," νι (ἢ6 Ιά68 
οὗ 2οτυον σοηνεγθα ΕΥ̓͂ ἴπ6 βυτῆθοὶ οἵ “ἐῤὲε 
δευεη Ηογη..᾽" ὅεὲ ΚΝ ογάβ., φιιοϊβὰ οὐ Ὁἢ. χὶ. 7. 

εἰδπὰΐηᾳ,] 1. ε.,ὄ ἰὴ Ροβίυσγε 85 1 ᾿ἰντηρ. 
δ[. ]οδμη πονν 5665, ννμαΐῖ ἢῈ δὰ δἰγοδάγ βεαγώ, 
εἰ. 1. 18; «οἔ Ἀοπι. νἱ. 9: ἴδ6 14π|ὸ 15 
Ὀεμοϊά βἰαπάϊηρ 45 ἴῃ 116, δηὰ γεῖ--- 

α΄ Ἰλοα ἢ ἐρ δαά δεέεη «ἰαὶπ,} Ἐρτ [ἢ6 νετὸ 
εἴ Εχ. χὶϊ. 6; δηὰ 866 οὐ ςἢ. νἱ. 4. ὍΤ 5 
νογῦ (σφάττειν), ἔοιιηπὰ εἰσῥί {{π|68 ἴῃ [ἢ]15 
βοοῖκ δῃὰ “ υϑεὰ, 50 ἴο ϑρθαᾶκ, ἃ5 ἃ ὑοὰ «οἦδ᾽71-- 
κπὶς, ΜΙ 4 ϑρϑοϊδὶ διΐθθθθ οὗ πιοδηΐϊηρ," 
Οσσυτβ οἰθοννῃογε ἴῃ τῆς Νεὲνν Ταβῖ. ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ι " 111. 12. Ώογο τ 15 “ ἀοδίρῃει ἴο 6χ- 
δὶς Ὀεΐογο ἴ86 τοδάογ᾽β εὐ 65 ἴῆ6 ὑπ ραῖοά 
ξεατί 685 οὗ ἴΠ6 ἂςῖ οὗ (αίη :"--οἴ Ηδυρΐ οἡ 
1 ]Θδη ἰπ. 1Δ. ϑ8εὲ [πίγοά., ὃ 7, ΙΝ. (7). 

Δ: του ἐδ δαά ὀεεη “ἰαἰρ, ἰ.ο., Ὀδατιηρ ἴῃ 
ΗΪ5 θοάγ (ἢς πιᾶγκβ οὗ Ηἰ8 βδογίῇςϊαὶ ἀφαίῃ 
--ἰθο ὑγίηξς οἵ τῇς πα]]9 δηὰ {πὸ νοιπὰ οἵ 
16 Θρϑᾶσγ (8εε οἷ. ἰ. 7, ἀπά Ϊ]οῇη χχ. 20, 27: 
[1|κὸ χχὶν. 39), ἰοκθης νυ ῃϊς ἢ 541} αἰϑὸ ἢ]] 
Η!5 οποηγθϑ τ ἴογγοσ (οἢ. νἱ. τ6). Τῇε 
γννοσάβ “ἊἹΖἢ (ΠἘου 58) ἐ; δαά Σ᾿δεεη " τλδτὶκ ἴῃ 6 

σοηΐϊγασί δείννοεη “σἰαπάϊπ" δηὰ ““ἰαίη" 
--ἴῃθ ΤΌσΠΊοσ βεϊτίηρ ἔοσί ἴῃς 1 ογὰ᾿5 ἤβεη 
᾿ὸὶἷ (οἕ οἱ. 1. 18); τῆς Ἰαϊῖογ [86 δϑίάϊης 
ῬοΨΟΓ οὗ Ηἰς 5αογῆςϊαϊ ἀφδαῖμ. δ ογάς - 
ννογἢ σοηϊΓδοῖα ἴΠ6 τνογὰ5 “α-ς “ῤοιφὸ ἡ ῥαὰ 
ὁεε «ἰαίη ᾽" οἵ οἷ. ΧΙ, 2. 

ΤΠο 1,Απὶῦ Πᾶ5 ἃ ἀου δ]6 ΘπιὉ ]6πὶ--- 

“ευεη βογπ.,)] ὙΠ6 ἢγκί δπιδίεπι. ΤῊ 5 ἀε- 
ποῖεϑβ υηϊνογϑαὶ ἀουλϊπίοη ( Μδῖ[. χχυ!. 18); [86 
Ηονη--- ΔΏ ἰάθα Ὀογτονγοά ἔτομι ἴῃ ϑἰτεηρίὶ οἵ 
ἴῃ6 οχ--δεῖης ἴθ βυπιθοὶ οἵὨ ροτυεγ (εἴ 
Πουῖ. ΧΧΧΙΪ. 17: 1 ϑάτῃ. ἰΐ 1 1 ΚΙηξ5 χχὶ, 
1 ΠὰυΚ6 ἰ, 69), απὰ [πῃ πυπιδοῦ δεῖ 
186 ““ 5ἰξηδίαγε "οὗ ρΡεγέδοϊίοη :---ϑθα {πίγοά,, 
ξ 11, ὙΠΐδ 5υπθοὶ ἰ5 δρρίϊεὰ (δυϊ νυνὶ 
αἰ δγοηϊ δοσθϑβοσίθ5) ἴο Ὀεΐηρβ οὗὨ ὙΕΤΥ Ορρο- 
816 φυδὶεῖθβ: ἴο ἴΠ6 1,4πὶὉ 45 ἤθσο :--ἰη ἐδ, Χιν, 
3 ἴο ἴδε Ἀεὰ Ὠτάροη δηά ἴῃ ἢ. χὶ!. τ το ἴδε 
Βεδϑῖ ἔγτοτῃ {Π6 5εᾶ, ννῆο ἢᾶνθ οαςὶ 7ὲπ Ηοτιβ. 
Α58 δείηρ νν68}} Κηοννῃ ἴτοπὶ ἰἴ5 ἐγεαιεηΐ ο(- 
ουστοηςα ἰη τῆ ΟἹά Τεβιαπχθηῖ, τἢ}15 ϑγαιδοὶ 
ἰ5 ποῖ Ἔχρί δηθὰ ὃγ δῖ. Ϊοῆῃ, ἃ5 γε ἴδε 

απά τευεπ 47γε: ὙΠΕ βεσοπά επιθίεπι οἵ τ 
1,ἀταῦ :-- θα συπιδοὶ οὗ ρογίοςξ Κηονθάξε. 
Αἴ, Ζεοῆ. 1}. ο ; ἷν. 10. 

866 ἴΠ6 ποῖεβϑ οἡ Π δῃ. Υἱϊὶ. ς, 6, ὑυῃ] οὶ τεῖετ 
ἴο ἴδ σγτηδοὶ οἵ βίγοηρίι δηὰ 1ητε ]ΠἸφεποῦ, 
511} ἴο Ὀ6 56θη οὐ ἴδ βοιιϊϊρζιγεβ δῖ Ῥέγβον 
Ρο]15---ἰῃς κοδῖ ψἹ} “ ὦ ποίαό᾽ς Ηογη δείφυείπ 
δὲς ἐγε.." 

«υδίες αγε ἐδε τουεη δρίγι: 9 Οοδ) 16. 
(6 “δενεη Ἐγε: τὸ ἴδε “ δευες ϑρίσιι 25 
νν6 δάση ΠῸΠπι (ἢ. 1. 4; 111. ; ἵν. 5, ΠοπΊρα 
ἢ Ζοςῆ. 1. ο ; ἱν. το. 866 2 Ο(ἤγοῃ. ΧΥ͂.. 9. 

Βεηρεῖ δηὰ ς ΔΝ εἴϊε ννουϊά ἱπεῖυάε (δὲ 
“ ξρυεη Πογη," 4150 ἰη ἴπε εχρἰδηδῦοη-- 
νοῆι 18 ποῖ πγαπιπιδΕ Δ }}} ἱπιροϑβϑίδὶς (Α18). 

Βεοϑι 68 ονηπί είεπος, τι 5 Ἔτη δίεπι 4150 ἀδ- 
ποῖεβ [6 φοΐΐυς ορεγδίίοη οὐ Οοαδελι 
ΒΘ ΌΥ τς Ὠἰνίηθ ἜΠΟΓΕΥ ϑοτγκ5 ὁπ ἂπά ἐπ 
(π6 νοῦ], Βοῖῃ βδυτηθοῖΐβ οοη]οϊποά 5ἰξηὶ δ 
186 ρἰεπίτυάο οὗ οπιπιροΐθπος δηὰ οτηηιβοιεπζε. 
Απά ἴδ ννὸ ἰϑάγῃ “πε ροϑβιοη οσςιρίεά δΥ̓ 
[Π6 ϑανίουγ ἰῃ Ηδάνθῃ, 45 ἴῃς 1,6πὴὉ {πὶ 115 
βἰδίῃ ;" δηὰ τπὲπ “ἴδε ργέβεηος ἰη αἱ! ἴδε 
οδἢ οὗ (πδῖ Ὠϊνῖπε ϑρίγιῖ, νν πο 15 (δε τέ Γῦ 
Ἔγα οὗ σμηγίϑι."--- ν δυξῆδη, ), ς., Ρ. 156. ΤῊς 
ΞΥτ ΒΟ] 5πὶ 4150 ὄχργεββαβ {πε γεϊδίίοη οἵ ἴδε 
(δἰνίηο ϑρίγις ἴο ἴδε 1,ἀπιῦ,---ἴος “ἴδε ΗΟ 
Οδοβὶ ἰ8 οἵ ἴα Βδῖμοῦ δπὰ οὗ ἴῃς ϑοη." 

Ηεποείοσι “26ε δευεη Ζαρε ΟΣ βγε " (ὦ. 
ἷν. 5) ἅΓῈ ὯΟῸ τῦογὰ 56εη δεΐογε ἴῃς [ὮγΟΠΕ. 

“ἐπὶ ῶογι 6] 8εεὲ ον. 1. 

7. μὰ δὲ εαγιο, απ 80 ἴδκοῖδ [1] 
Οπιξ “426 Βοοῖ"---δεὲ υὐ. . Ὅς μια 
(εἴληφεν), 85 ἰῃ ςἢ. νἱϊ, τᾳ; Υἱϊϊ. ς, 18. υϑεά (οΓ 



νυ. 8.} 

8 Απᾶάὰ νῇεη ἢε παᾶὰ ίακεη {δε 
ὕοοκ, τε ἔουγ δεδβῖβ δληά ἔοιυγ ὠμά 
ὈΜΕΠΤΥ οἰάθτβ {6} ἀονγῃ Ὀείογε {δε 

ἢ πΑσγαῦνε σογὶ:!,"---ϑοὸὸ ΨΜΊΠΕΓ, 8. 340, 
ΜΠῸ ΠΟΠΊΡΑΓΕΒ 2 (ΟΥ̓. 1.9 ; 1ἰ. 12, 13: Χὶ, 25; 
Ηδοῦγ. χὶ. 28. [ἢ τὴ6 ἕογος οὗ ἴπε ρογίεςϊ 
ἴδηϑδ, Οσουττίηρς πο δος ἴδ6 δογὶϑῖβ, ὃς 
εἰν ---β ρρεᾶσβ ἴο Ὅδ τοσο πδίιγαὶ --ν]Ζ. 
ὁ Δληᾶ Β6 ΒΔ δίκη ἱΐ, 16 ἀεοϑοτρίίοη 
Ὀεσοπλ65 ΒΙΡΉΪΥ ἀγαπηαῖϊς ; 566 οἢ. χὶ. 17. Τὸ 
αϑὶς (45 Υ1ἴγ.) πον ἴῃς 1 ,ἀπὶῦ σου]ὰ ἐαζεῦ ΟΥ 
ἴο ϑσροδὶς (45 ϑῖυδγ) οἵ “ ποι μεῖςδὶ αἰ βῆςυ}- 
[.6 5, 15 ἴο ονθσϊοοῖς ἴδε μῥείῃςὶρίς παῖ [Π6 
δγιπῦοϊ8 οὗ ϑοεγιρίυσγε ἅτε ποῖ Ἴδρδῦϊς οὗ 
5ΘΠΏ510 16 τεργοβοηϊαϊίοη,-- 866 οἡ οὮ. ἷν. 3, 7. 
ΕΡγασὰ ᾿ηϑβιϑῖβ οἡ [ῃ6 86η586 “σϑςοϊνοα," 845 
5 Πρ τμς τοϊαϊίοη οὗ ἐπε δοη ἴο ἴπε Εδίδεσ. 
ΤΙε Βοοϊκ ἰ5 ἴακθη 85 ἰΐ ἸΔΥ ὠῤοη ἴῃ 6 ὀορθῃ 

᾿ιδηά, 566 Οὔ ΥῸῚ. 1ἱ.ὄ 

ἐδαξ “αὐ οἱ ἐδὲ ἐγοπε 866 οἡ «ἢ. ἵν. 2. 
Ομγισῖ Κπονβ ἴμδῖ ᾿ἴ 15 ΗϊΞς οβῖῆςς ἴο ἴδκὸ 
ἴῃς Βοοΐ, δηὰ ἴδ Ηε [25 ἴπ6 ροννϑῦ ἴο ορεῃ 
ἴ, 

ΤΗῊΗΕἙ ΔΝΌΒΒΗΙΡ ΙΝ ΗΈΑΝΕΝ (8-14} 

Β. “1π4 «υδὲπ Ἀ6 ἴοοῖκ {δὲ δοοὐά,)]Ἱ ἴΙῺ νυ. 
 1ῃ15 βᾶπιθ νεσῦ 15 ἰὴ ἴῃ6 δεγζξεῖ ἴεΠ56: ΠοΓα, 
1. δοτίϑὲ Μιὰ8 σαῖποῦ 15 οὐ ἴογος ἴπδη 
[δῖ οὐ 1τ86 2ῥωῤῥεγζξεῖ, “ δὲ δαά Ἰσάεη," 5 ἴπ ἰῇ 6 
Α. . ἴῃ βυρροτί οὗ ἴδε ᾿νε μά ψο Ὀυβιογά, 
τοῖοι ἴο Μαίϊ. υἱῖ. 28; δπὰ ἴο οἷ. Υἱ. 1, 3, ἄς. 

Ιἴ ον θοςάπιο Κηόννῃ {παῖ 1 νν45 ἴῃ 1, πὶ 
ΨἘἮῸ νγὰϑ8 ΨΟΓΙΏΥ ἴο ιη564] [86 ἈΟΪ],---56 6 
ΕΓ. 2. 

0 ζοῦν Ιἱνίηβ Ὀοΐπχεα ἀπά 186 ,0Γ 
ἀπά ἑαυεηῖ εἶάεγ)] ὋΤΏΘΥ ννῆο ἰπ οἷ. ἱν. ΓΘ - 
Ρτεβεηΐ δηϊπιδλίεα Οσεδίοη δηά γεάθειηθὰ Ηυ- 
ΤΑΔΗΪΥ, δηὰ ννῆο δὰ δάογοα Οοά [Β6 Ἐαΐδεσ, 
ὑεΐοτε ἴδε τἤγοηθ, ἴῃ αἰϊεσηαῖθ γτμη8 οὗ 
Ργαῖβε. ὙΠεβδα πον υηϊΐο, νὰ οἠθ τοΐςο, 
ἴῃ δάοσϊηρ ἰδς 1,4π|ῦ, ἕο Ηδς βῆαγεβ [δε 
ποιιδσε ρμαϊὰ ἴο “Ηἰνε ἐδαὶ “ἰδεδ ὁπ ἐδὲ 
ἐόγοπθ᾽ (γεγ. 13), ἃ5 Ηδ ϑῇδγεβ ἴῃς [ἤχους 
ἰἴΞε 1 (ςὮ. 1}. 21; χχ. 1). Απὰ {πὺ5 ἴδ6 
ἀοςῖσίθ 8. Πογα σερσγεβεηίεα τγρίςδ!]γ, νυν ἢ] οἢ 
5:. Ραδι}] δὰ ὄχργοβϑθα ἴῃ υνογά5---ϑε6. ΡΉ]]. 
ἰϊ. 8-11. Τὸ 1815 υηϊϊοὰ Ὦγτλη οὗ ρῥγαῖϑε ἴῃ 6 
Βοκῖ οἵ Απροὶβ τοΐυστιϑ [ἢ 6 ΓΕΒρΟ θ6 ἰῇ ΥΘΥ. 12. 

ἙἘογ ἴδε ἰηἰογργοίαϊζίοη οὗ Ἀ εἰιθϑ, ννῆο ἴδκεβ 
(δε ΕἸάογ5 (“ υἱεἰϊαγά.")}) ἴο τεργοϑοπῖ ἴδε 
ςεἸοσεῖαὶ ργεσιποοά, 5εὲ οἡ ςἢ. ἱν, 4. 

ΜῊ ἀοαυπ ὀφίογε δε 1αν»ιδ,)ὺ Ιπ τμδῖ ἴοπε 
οὗ βατοᾶϑδπι ὙΠ ]σο ἢ ΤΉΔΥΚ5 8 ΠΟΙΠΠΊΘΏΪΔΓΥ, 
Βοι55 Ὠοίο5 ἴπδῖ {πὸ ἱπιᾶρο πεγα 15 ηοΐ Δ]}1οἀ 
ἴο ἴμοβε ψ ποῖ μάνα ργεσεάδα, “ οἂγ 165 δη]- 
ταδυχ ροτγίδηϊ ἰὲ ἰσῦπα ἄς Ϊεὰ πὸ βαυγαϊοηΐῖ 
56 ͵εῖες ἃ ἴεῦσε 5385 ἔργδῃ εῦ ςε ἀθγπιεγ ἢ [{15 
Πἰ8 οννῖ Ἵχοροβίβ, βουγουοῦ, νΠΙςἢ 15 αἱ ἔδυ ]--- 
«66 οὔ Ἂςἢ. ἵν. 4) 8. 

μβανυΐτβ ΘΔΟὉ 0129 ἃ ἈΔ47},] (866 τυ. }..). 

ΚΕΝΒΙΑΤΙΟΝ. Ρν. 

οπμο οὗ {:τἢδηὶ Π,Ἄτὰῦ., Πανίπρ πὐθε 
ἤᾶγρϑ, δηἀ ροϊάδῃ νἱδῖβ ἔμ} οὔ 'Ιοάουγϑ, ! Οτ. ἐν: 
ννΠ ἢ ἀγα [ἢ 6 ργάγεγβ οὗ 8δἰ Πἴβ. 

του ἤοο αἰθο σαὶϑθ “ :ϑϊπεῖςαὶ αἰ Βῆςι}]- 
[65 45 ἴο δϑϑϊρηϊῃρ μᾶγρβ ἴο ἴπε Βουγ 1 νης 
Βεῖϊηρβ ἀεσβοσ θεὰ ἴῃ ςἢ. ἵν. 7 ;-ΠΟ 6 5ϑ νυ, 45 
ποϊρα ἀθονυε οὐ νϑσ. 7. [{|5πιογε τοῖπμο ροίϊηΐϊ ἴο 
Ὄγρο παῖ {π6 ΕἸ] άΘτα δίοηθ βθοῖῃ ἴο δ6 ᾿ηϊοπ θα 
ἤδΓΘ,---ἰ δι οἢ 845 (ΠΟΥ, θείης τοργοβοηΐϊδϑ 
ἴϊνο5 οὗ (πΠ6 (πδιιγοῦ, ἀγὸ Ὀοζίοῦ δυϊζθα ἴο οΥοσ 
ὮΡ “1δῊ ῥγαγεγ: οΥΚἱἹ δὲ «αἱπὶ:" τῇδη [86 
βύτα}}ς ταργεϑεηίδενεβ οὗ Οτγεαϊίοη (ςξ. “ἢ. 
χῖν. 2, ἄς. ; χν, 2): 80 Ὠδιογά. 

Οη [Πὸ “ἴανρε᾽ δηὰ “ Ἅίαϊ:,,) 566 ποῖθ 
αἴ ἴῃ6 ἐπὰ οὗ (18 σῃμαρῖου. 

απα σοίάεη οἷα] ΤΠΕ “ αἱα᾽᾽" οΥ “" δου] 
(1,41. ραίεγα)--- ἃ ΜΟΥ σοτηπιοη ἴῃ οἰαςϑῖς δ] 
Οτεοῖκ --τνᾶθ ἃ ὑγοδά, ἢδΐ, δβδίϊονν εὑρ. 
ΤΕ ΧΧ. υδ6 ᾿ἴ ἴο ἐχργοββ ἴῃ 6 “ ὀσίον " 
(ἔχ. χχνῖῖ. 3) οὗ “" ὀοαυ " (Ζεςϊ. ἰχ. τς: χίῖν. 
20) οὗ ἴῃς Αὐϊβοτίζεά Νογβίοπ, ψ οἢ ννᾶ58 
ἃ 6556] ιιδϑοὰ ἴοσ γοςοίνηρ ἴῃ6 Ὀϊοοά οὗ ἴΠ6 
βδογῆςοβ, δηὰ σαϑίϊηρ ἰ ὕροη ἴη6 ΑἸΐᾶσ. ὍΤΒὸ 
Γοίθγεηςθ ΒΟσα 15 ἴο ἴῃ6 856, ἴῃ ἴδε Τοπιρὶὸ 
ΟΓΒΗΙΡ, οὗἩ ἱποθῆϑθσυρβ (Α. Ν. ““ῥοοη:," 
ὁ.6.. 518}} σο] ἃ συ}Ρ5--- 566 [ἢ ηοῖδ οἡ Ἐχ. χχν. 
29) ἴο τοοοῖνα {Π6 γα κίποθῆβο (οἢ. χυῖὶ. 
11) ὙδΙςσΒ, Ἰρηϊοὰ ν ἢ οοα]8 ἔτοπι τῃς 
ΒγάζΖθη ΑἸΐασ ἴδαῖ βῖοοά ἴὴ {πε σουγί ᾿πητηθα - 
δἴο! Υ ἴῃ τοηΐ οἵ [Β6 Τθεγηδοὶς (566 16 ποῖθ8 
οη ἔχ. ΧΧΥΙΪ. 1--3), νγὰ5 οἴεγοὰ οη ἴῃς Οο]άεη 
ΑἸίασ Ὀεΐοτο ἴπῃεῈ Ὗεὶ] (ἔχ. χχχ. 1-9) :- 566 
“ἢ. ΥἹ}}..2.; οἴ, ΕΖοῖς. νἱ. 11. ὙΠῸ τνογὰ “ υἱα]" 
15 εἴηρίογθαά ἱπ ἴῃς οἰδβϑὶςδὶ βδεῆϑθε οὗ κρατήρ 
ἰη οἰ. χν. 7:--οἴ οἶδ. χίν, 10. 

Ὁ ἴποθα80,)] Μιηιο ἀϊγεςιίϊοηβ νν τὸ 
εἴνθη (566 Εχ. χχχ. 34-ξ:6) ἔογ ἴῃς σοτῃροϑι τ! οη 
οὗ [ἢς βυπιθο ς 8] ἰησεηβο ; {π6 υ86 οἵ ψΠϊςἢ, 
Ι|κὸ ἴπ6 ῬΓΑΥΟΥ ΠΟΙ [ἃ τορσγεβοηῖϊοά, ὃ6- 
ἰοηροὰ ἴο [εποναῖ δἷοπὸ (Εχ. χχχ. 37, 18). 
Τῆς Ηἰρ Ρυιοδὶ νγὰϑ ἴο γθπονν δηά Κίηαϊο τ 
ΘΟΥ̓ΟΤΥ͂ Το ηρ δηὰ ονοηΐης (ἔχ. χχχ. 7, 8); 
ἂηὰ ἴῃ ἴῃ βεγνίςε οὗ ἴπΠ6 βεσοηά ΤἊπιρὶθ 8]] 
ῥτιοβδίβ οἴἌογεα [ἃ ὉΥ ἰοῖ,---566 ΠῸΚΘ 1.9. [Ιῃ 
[ῃε ΤΥρῖςδὶ νγόῦβὩρ οὗ [6 ΟἹ]ἀ Τοβίαπιεηΐ, [ἢ 6 
Δϑοθησϊηρ 5ποΚε οὗ ἴπΠ6 δυγηὶ οἰεγίηρ--- (6 
δυγθεῖ βανοῦ τ ὑπῖο εῃονδῇ" (566 ἴπ6 ποῖς 
οὐ [,6ν. 1. φἩ --δηα ἐβρϑοίδ!ῦ οἵ τῆς ᾿ησθηβο 
νν85 ἴΠ6 5υτῆθο] οὗὨ ῥγαυεγ: [6ν΄. χΥΐϊ. 12, 11; 
Ρ8. οχὶϊ. 2; [581]. νἱ. 4; [υΚ6]1. 9, τὸ :-- ςἢ Αςεῖἴβ 
Χ. 4; Τοῦ ΧΙϊ. 15. 866 Νοῖθ Α δῖ ἴδε οπὰ 
οὗ {815 σδαρῖοσ, δηά Νοῖθ (ὶ οἡ οἷ. νὴ]. 2. 

«υδίεῦ ἀγὸ ἐδε ῥγαγεγ: οΥΓΓ 9 «“αἱἰπ5.}] ΒΥ 
{πὸ “ «οἱηΐ,᾿ ὮΟΙΘ 85 οἰβαννῆογο, ἀγὸ ἴο 6 τπ- 
ἀογϑϊοοα 81} ἴπ6 τπολῦοῦβ οὗ ἴπ6 ΟΠ γοΒ οὗ 
Οοά (ςῇ. χί. 18 : ΧΙ, 7; ςἔ, ΕρῆΉ. 1ἰ. 19). 

Ὠς ΜΝνεῖῖςο, Εὐταγά, Ὁ υδϊογά,, ΑἸΕ ἴακο {ἢ 6 
ψνογὰ υἱαὶς ἴο Ὀ6 ἴῃ6 αηϊοοδάθηϊ ἴο ““«υδίε .᾽" 
--ὐυΐ ςἢ. νἱ!!]. 1. 828 ΨῈ}} 88 ἴῃ 6 δηδίορυ οἵ 
Ηεῦτγενν ϑ5υτθο δ ἢχ της τεΐεγεπος ἴο 
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9 Δπά {Ποὺ βϑυὴρ 4 πεὺν ϑβοηρ, 
ΒΑΥ]ΠΡ. μου ἀῇΐ ννογῖῆνυ ἴο ἴᾶκε τῃ8 
Ὀοοκ., δηά ἴο ορεῃ ἴδε 864]5 τῃεσγεοῦ: 
ἴογῦ τῇου. νγαϑὲ 5ἰδίη, δπὰ ἤδϑὲ τὸ- 
ἀξεπιοά 8 το (σοά ὃγ τὴγ δοοά ουἭ 

θυμιάματα, ἑπεεησε, [6 σεηάοσ οὗ ἴδ ἁγίοὶς 
(ἐδ πλ!η!}Π6) ργοϑθηῖηρ η0 αἰ" που], 6. Ε. οἢ. ἵν. 
ς.: Μδῖγκχν. 16: : ΤΊΠπὶ. 11}. 15. 866 ΨΝΊΠΟΊ, 
ὃ 24,5. 150; δηά [πἴτοάὐ᾿, ὃ 7, Ιν., 

9, “54 ἘΔΟΥ εἰῃρ ὦ πεαὺ “οπ,) “Νιεαυ 
(ϑθὸ οἡ ςῇ. 11. 17, ἀπά ςξ. οἢ. χιν, 3), ὈδοΔι156, 
ῬΓΕΟΥΙΟΙΒΙΥ ἴο (6 γεαάθοπγηρ οσΥΚ οὗ (ἢ γισῖ, 
[Π6 δασεσ Οδυγοι, που [Ὁ Α͵ϑο 15 σορσο- 
βοηϊοά Ὁγ ἴπε ΕἸάογβ, σου]ά ποῖ μάνα υἱἱογοά 
(ῃ5 Βοῆῦ. Α πρῆὺυ ροϊηΐ 18. πονν δἰίδιηθὰ ἴῃ 
ἴΠπε ἀονεϊοριμοηΐ οὗ Οοὐ᾽ 5 Κιηραοπι--- ΠΑΠΊΕΪΥ, 
1η6 δοςοπιρ) ἰσῆτηεηΐ οὗ [Παἴ ννοτκ οὗ τγεάθιῃρ- 
τοη, 88 5σἰδίδοα ἴῇ ννῆδῖ ἕο ονν8. ὙΤΠ6 ςοϊὴ- 
τηθηΐ οὗ γςϊοσγίηι5 185 (Βαϊ ἴπ6ὸ Νὸν Το5- 
ταιηθηΐ 18 πον δά ἀρὰ ἴο [6 ΟΪά. 
Τῇ γέεπὶ ἴθηβδο, “βὶῃρ," ἀδηοῖοβ {86 

ὨΟΥΘΥ-σοδϑῖηρ ΜΟΓΒΒΙΡ οὗὨἨ ἤοάᾶνθῃ,--- 566 οἡ (ἢ. 
ἵν. 2, 8. ΟΥὨ 5. χχχιΐ, 1: Χ]. 3: ΧΟΥΪ. τ; ἄς. 

“αγίηρ, ΠΟΥΤΓΑΥ διὶ 80] 866 νοῦ. 12; 
δηά οἷ. ἵν. 11. 

διὰ ἀτϊὰδί τοᾶθθι ὦ ππΐο Οοά τΣᾺ 
ἐδγ ὀίοοά] ὙΠΟ δυϊδοσ 165 ἴῸΥ τοϊδιηηρ “ἢ; 
ῬΟΓΠΔΡ5 ρῥγοϑοπιϊπαῖο, 5866 συν. ἐ].:--ὴἷὸ τ(ῃς 
Ῥγοηοιη ὃδο οτϊεὰ, Γοηάεγ; " ἀἰᾶπὲ τοᾶθθσῃ 
πηίο Θοὰ τὰ (ἈΥ δ ]οοᾶ [π|0}}] οὗ 
ΘΥΘΕΥ " ἄζς. : 566 νοῦ, το. Ὅὅθο ἴδηϑβϑϑβ ροιηΐ ἴο 
[06 ἀοδηϊξῖθ, ραδῖ ἂςῖΐ οὗ ἴῃ Οσχιοϊβχιοη---οἶἶ, 
οἢ. 1. 5. ὙΠΟ 5εη86 ᾿ΠΘΓΑΙΪΥ 18, ποὺ ἀἱᾶδι 
ῬΌΓΤΟΒΔΒΘ 108 [ΟΥΓἹ 08} ππίο Θοὰ ἱπ, ΟΥ 
αὶτὰ,--ἰῃς νεσὺ Ὀεϊης τεηάογεά ὈΥ̓͂ τῆς Α.Υ͂, 
“ γράξε»ι" ΟἿΪΥ ἴσχεο, πὰ ἴῃ οἷ. χὶν. 3, 4. 
[πη 16 ΟΥα ΠΑΓῪ 5εη86 οὗ “ἴο ὈᾺΥ οὗ “Ρυγ- 
σοὔδθ6" ἴἴ 15 ἑουπὰ ἴῃ οἷν. 11}. 18; ΧΙ, 17; 
ΧΥΪΙ. τα. ἰομη ν᾿ 8; Υἱ. 5; ΧΙ. 29. ὙΠΟ 
σοιῃηρουπὰ νεγὺ (ἐξαγοράζω) 18 υϑεά ΟΠΪΥ 
Ὁγ 81. Ῥαιυ]--- 5. Οδ]. 1. 11. ὙΝΊΏΟΥ ποίοβ 
(δῖ ἴ8ε ῥσγερ. ἐπὶ 15, αἴἴεγ τῆς ΗἩδῦτγον, ᾿ἀϊοτῃ 
(438 ἰῃ τ (ἤγοη. χχὶ. 24), [86 Ῥσερ. 9 2γίε: 
“ΤΠ ναϊὰθ οὗ ννῆδί 15 Ὀουρξ 18 ςοηϊαϊηδα ἴῃ 
(6 ργῖςε (ἴο ψῇῖςἢ ἴῃς ἐκ οὗ ρῥγῖοθ Ἴσογτθ- 
ΒΡοηἀ5)."--8.. 348. Οὗ “ἴο0 Ἰο0889 π8 ὈΥ̓Ἅ 
(λύειν ἐν τῷ αἴματι), (ἢ. 1. 5. 

ομέ ΟΣ ευερ ὑτῖὶθο, 6.7] ΟΥ̓ ΤΟΠΟΘΥ 85 
αὔονδ, [1 9}} ΟΥ ΘΥΟΙΥ ἴτὶθθ. ὙΠὸ Μμουγγοίά 
ΦΩΤΊ ΘΥΔΊΟΙ ΠΘΓΘ, 85 υ5ι114] 1η [5 ΒοοΚ (6. δ. 
οἷ. νἱῖ. οἱ; Χ. τας χὶ. 9; ΧΙ, γ: χὶν. 6: ΧΥΙΪ. 
15}, 15 5ΥΠΊΌ 0} 1 4}}} Θχδιιβίινο.--- 4}} (Π6 ἰῃ- 
μαυ4πῖ5 οὗ ἴπ6 φαγί : δες [ηἰγοά., ὃ τι, (8). 
ΒΙΓΡΟΙ ποῖο8 ἰδδῖ, δίποθ ἴη6 ἀδίθ οὗ “τὴ6 
ςοπέιδίοη οὗ ἰοηρι65" (Οδεηῃ. χὶ. 7-9), πιδη- 
Κἰηὰ Πα8 Ὀδεη βεραγαίθα δοσογάϊηρ ἴο 1815 
ἔουγ-ἔο͵]α ἀϊνιϑίοη οὗἩ νυϑοἢ ννα δὰ δἰγεδαῦ 
τηεῖ ἢ δὴ ἢ υδιγαϊίοη ἴῃ Οεῆ. χ. ς, 31. 
ΤἼΙβ ϑερασγαϊίοη πδ5 σεαϑεὰ ἰὴ (γίϑί. 

ΚΕΝΕΙΦΑΤΙΟΝ. ΡΥ. [ν. 9---το. 

οὗ ἐνεῦΥ Κιπάγεα, δηά ἴοηριια, λπά 
ΡΕΟρΙε, δπά παίϊοῃ ; 

10 “Απᾶ ἢιαβὲ πιδάδ ι'ι8 τπίο ουὐγζέιρε:9 
(ὐοά Κίηρβ δηά ρτγίεβιβ : δηά νψψὲ 5Π8]} 
τεῖίρῃ οἡ ἴῃς βδδγίῇ. 

10. ἀηὰἃ ἀλὰεῖ τὰ δῖκο ἔμ θτα [0 ὃ6] «πὶ 
οἱμγ Οοά ἃ κίπαάομι ἀπά ργίσειι:;} 1.2. ἴδε 
τοάοοπιρα :- τοῦ ἴδο νογαβ ἔδθπι, δῃά ὃ 
κίηρᾶδοχι, 566 συν. }|, (ΟΕ αἷθο (6 ποῖε οὐ 
“ἢ. 1. 6, δῃά οη εἷ. 1]. 1ο. 

διὰ [807 τοῖβῃ οη ἐδε εαγι δ. ὅεε οὐ 
ΤῊΐβ ᾿ἰαϑὲ εἰδιιϑα 15 δὴ δα ἀϊτίοη ἴο οἶ.]. 6. Τὰε 
τοὐρδοιηθα ἃἅγὸ υηϊΐϊοα ἱπῖο Ζ ἀίπψάογι; 85 
οἰ Ζεηβ οὗ 18 Κίηράοπι [ΠΟΥ ἅτε φγίζεί, ἴοῦ 
ΠΟΥ ἂγὸ δάτηιτθα ἴο (Π6 ς]οκεβῖ, ἴΠ:6 πιοβὶ 
ἰητἰπλδῖς τε οἢ8 ἢ Οοά (ςξ, οἷ. Υἱῖ. 15); 
δηὰ 45 βιισἢ [ΠΟΥ βῆαγε ἴῃ ἴῃς ΕΙΠΡῚΥ γυΐς οἵ 
{Πεῖγ ῬΙΏςΘ,---ὐδεν γείση. 

ΎΠΕ οχργεββίοη “20 γείση," ποίε5. βδιυδ5 
(οη «οἷν χχ. 4), ἰ5 δοττονγεὰ ἵτοπὶ [εν]5ὰ 
ΚΠΕΟΪΟΡΥ͂ ΜΙ ςοἢ Ρῥτγοπηϑεα ἴο [5γδεὶ, ἀἱπηξ 
τῃ6 Μεκβϑίδηϊς δροςΐ, βυργοπιδοῦ οὐεγ αἱ 
ΡΕΟΡΙΘ5. [ἰ οσουγθ ἴῃ ἴΠ6 ΑΡΟΟΆΪΥΡϑῈ ἴῃ ἃ 
πον 5ἰρηϊβορίίοη ----ΟΠγγῖσεὲ εϑίδθ] 5 πὸ5 ἢ 
Κιηφάονι, ἰμαῖ 5 ἴο βᾺῪ Ηε οδιυϑε5 {πιῖ, 
᾿υβίιοα, ΒΟ] η 655 ἴο {τ υπιρῆ, Δη ἃ σοηβοηεΠ|}} 
ἱπαυρυγαῖθα Δη ΕΓὼ οὗ Παρρίποϑϑ ἴογ [μοϑὲ 
80 ἃ Ηἰβ ονῃ. ὙΠεθα ἰδίίογ ἅγὰ τε» 
θετβ οὔ μα Κὐηφάονι,-- ἸΠΕΥ ἜΠ͵ΟΥ ἴδε δ] οδϑίπε5 
ν᾽ ἰοἢ ἀσρεπὰ οἡ ᾿ξ, ΤΏΙ5 ἰ5 ἴπ6 πιοδηίηξ οἵ 
(86 ρῆγαβθ “20 γείψη" ἴῃ ἴῃς ΓΟ ΓΙ ϑ ΙΔ 56Π58. 

ΟἸγίϑιῖς “ ἀίησάον ἱξ ποὶ ογ᾽ 1ῤὶ: «υογί 4" 
([οἙδη χυἱ!. 36). 

ΤἼς ΟΒυτοῖὶ 8 βογα γερασγάθαά ποῖ ἴῃ (5 
ἀϊβοπιδοάϊοα 5ἰδῖθ, θυ 8458 ἰξ 15 ΠΟῪ ὑροῃ 
οατἢ,- ἢ τὴ. 1 ἀτὴρν 'ἰῃ 6 πράσί οἱ ᾿, 
βεπάϊης ἔοστῃ ἰηῖο 41} (6 νγοσ]ὰ (μδῖ βενεπίο ἃ 
Ρἰοηϊτυάς οὗ ΗἶβΒ ρονγοσ δηὰ νυἱϑάοπι ν οὶ 
(δς “Ηονγης" δηὰ “ Ἐγε:" 5γτωθο χε, ἰπ ογάεῦ 
ἴο ἴδε ρῬετξεςξίης οὗ ἴῃς 5Ξαἰηῖβ υηἴο τδς ἀ4Υ οἵ 
Η!5 (οπιῖηρ (566 Οδνγε δεεοπά κυρ Τὶ 
τ. αν ὰ Βγονγη, 61} δά., ἢ. 447). 
Μϑ55. «αἷθο τοδὰ “ἘΔΟΘΥ 8881] σοὶ βρη" (5: 
τυ. 11), διὰ τπ6 ἴδηβε ἀοοβ ποῖ σγϑαὶὶν ἁβεςί ἴδε 
τιλδδηΐησ. ΤῈ ἔυΐυγε ἴθηβθο, μονετεῦ, 15 
τ κθὴ ὉΥ ἴῃ δάνοςδίοβ οὔ πὸ “Ῥσε-πι] επηὶδ] 
Αἀνεηϊ" δηὰ οἵ [μ6 Μι|]Πδηηΐιπι ξόπεγ Ὁ 
ἴο ἀεποῖίς ἴπε ρεύβοπαὶ τσοίμῃ δεγεάῆεγ, 
νυ ἢ ΟἸτίϑε, οὗ Ἰποθ6 νγμο “ σέπν “ῤε πεαὺ τος" 
(νοῦ. 9)--- ᾿ἴογαὶ στεῖβη οὐ δε εαγιδ ἀυπηΐ 
(86 ᾿ἴογαὶ “ὙΒουβαπά Υθατϑ (οἷ. χχ. 4). Βυτ- 
ἔετ, Ψῆο δεςερῖβ ἴπ6 διΐυγε ἴθηβθ, ποία: 
ὦ ὁ ΤΟΥ͂ 58}} γείξη 88 Κίηρβ,---ποῖ ἴω ὑγουἹαῖν 
ΡΟΜΕΓ οπ ἴπ6 δατίῃ 45 ἴΐ 15 πού; δυΐ, ψβεη 
τεβίοσγεά ἴο 1πδὲ σἰδῖε οὐ ξίπδι!ν ἀεβί πε [ογ 
τῇᾶη (θη. ἱ. 26, 27), ΟΥ̓́Θ δὲ μευ ἐαΓίθ, 
εἰ. ΧΧΙΪ. 5. ΑΒ οἵδε νι οΐα φυεκέοη οἵ ἴδε 
τοίρῃ οἵ ἴδε βαἰηῖϊβ οἡ θαυ, 5εῈ ἴπε ποῖξῥ 
ου εἶ. Χχ. 1--6, 
]ὴ 1818 ἀἰδῆσυϊΕ ραϑϑαξο," ποίε8. Εναὶά, 



ν. 111-14. 

11 Απά 1 δὲεἢε]ά, δηά 1 Πεαγά τς 
νοΐος οὗ πῆᾶῃῦ δηρεὶβ τουπὰ δου 
τῆς τῆτοπα δηά τῆς δεδϑίβ δηά τῃς8 
εἰάειβ : δηά τῆς πιθοῦ οὗ ΤΠ 6 ννᾶ8 
ἴεη τπουϑαπά {ἰπ|6ὲ8 ἴεη τῃπουβαηά, δηά 
τῃουπαηἀϑ5 οὗ 1Πποιιϑδηῃάϑ : 

12 ϑαγίπρ ΠΕ 4 ἰουά νοῖςε, 
ὙΝΟΓΥ 5 τῆς [τ τῆλε νγδβ8 ἰδίῃ 

ΒΕΝΕΒΙΆΑΤΙΟΝ., ΨΥ. 

ἴο τεσεῖνε ρονγεῖ, δηὰ τίς θβ, δηά 
τγίβάοπι, δηαὰ βιγεηρίῃ, δηὰ Ὠοποιτ, 
δηά ρίογγ, δηὰ Ὀ]εββίηρ. 

12 Απαὰ εδνεγΥ ογεδίζυτα ὩΙΟἢ 8 
ἴῃ ἤεάνεη, δπὰ οὐ ἴπε ελιῖῃ, δηά 
ἀπάεγ τἴἢ6 εαγίῃ, ἀπά δος ἢ 45 δῖ6 
ἷη (6 864, δἀηά 4]1] τὲ ἂῖε ἰῃ 
(Ὠεπὶ, Πεαγά 1 βαγίηρ, ΒΙεββίηρ, δπά 

“(16 Αγαδὶς) Ηἱἰρροϊγιι8 [566 Νοῖς Α οὐ 
οἢ. χΙϊ, 27 τεδάβ ἀἱὰβὶ στοᾶάθϑιι τ [16 24 
ΕἸ6Γ5] δὴ ἃ ἀὶὰβὲ τὰ δ κ 6 “6: [νἱΖ. ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ] 
“0. δηὰ [807 888]}] χοΐβυ. ἀπά δ6 
υηδεγπίδη 8 ἴῃ6 γε οπ ἐδ εαγὶ ἴο τηθϑῃ 
ἴθ ρεγιοά οὗ 16 Ὑποιβδηὰ ὙδθΆΓ5, αἴοσ (6 
ἤγϑὲ ΟΥ̓ ΡαΓΔ] γτοσυγτγεσζίοη οὗ ἴπ 51." 

11. Απὰϊ βαψν,] ΤῈςἊ Αηροῖις πμοϑί, 25 ἀϊϑ[1η- 
δ 5ῃεα ἔτοτμι ἴῃς ΕἸάογβ δηὰ ἴῃς 1 Ἰνην Βεϊηρ. 

ἀπά 1 δεαγά ἃ σοὶοθθ οὗ »παηῦ αησε}] ὙὍδα 
Ποβκῖ οὗ Απροὶβ πονν ἴακα ρατί ἰη ἴῃ Ὠγτηῃ οὗ 
Ῥγδῖϑα ὑῃϊοι τῆς ΕἸάοτα δὰ ϑδηρ. Ετοχῃ 
ἴῃς. 5υπθο ς τοργεϑεηΐδίινοβ οἵ ἴῃς σμυγςοῇ 
[ΠΕΥ Βᾶνθ πον ἰδαγηθὰ “ [ἢς πηδη!ο]4 νν]ϑήοπὶ 
οὗ σοα," Ερβ. 111. το; τ Ῥεῖ, 1. 12; τπογοίοτς, 
ΠΟΥ δ οῆςο υπ|ἴς ἴῃ {π6 γτηη οὗἉ ργαΐβθ. 

ΤιΙβεπεηάοτέ (ἢ δὲ) τεδάβ 88 ἐδ ψ90Χ10 
ὃ γοΐοο. 

γοωπά αὐομὲ ἐδὲ ἐῤγοπε διἃ 10 εἰνίπ 
δοΐπ ρα από ἰδὲ εἰάεγ: ΤὌΠς ΑπροΪ58---οη- 
σοπηραϑϑηρς ἴπε Ἰγοηθ δηά (Π6 1ὑἱνηρ ΒΟΙη 5 
δηὰ [Πς ΕἸ ά6γ8---ϑυγτοιιπηα ἢ 6 5δοθηθ ἀδβογιδοὰ 
ἴῃ ςἢ. ἵν. ; 566 (ἢ, νἱ!. αἴ (εἶ, τ Κἰηρ5 χχὶ!. 19): 
“ὁ ΤΏυ5 ἴδε χοάθοπιοα Ογεδίοῃ βίδηαβ ὨΘΑΓΟΓ 
ἴο [6 ἴῇτοης οὗ Οσοά ἴΒδΔὴ ὄνθὴ ἴῃ Αηρεῖϑ, 
566 ΗθΘὍ. 1. ς, ες. (Βιβρίηρ). ὍΘ κίγαίη οὗ 
δάοτγδίίοη θορῦη ἰῃ νύ. 8, 9 15 ςοητπυδὰ ΠΟΙ: 
ἴῃ τεῦ. 11 1ἴ 15 Θοπορά ὈΥ̓͂ υπίνογϑαὶ (γεαίίοῃ. 

απά ἐδὲ πωριδϑῦ ΟἹ ἐδερε αὐας ἐεπ ἐῤοισαπά 
ἐΐνιες ἐεπ ἐδοισαπά, απά ἐδομαπάς οὐ ἐῥοισαπά: ;] 
Οτ. πιγιῖδάβ οὗ οὐγσχίδαπβ, σπά ἐῤοισαπάς ο 
Τῤοισαπάς. Οἵ, Ὁ Δῃ. Υἱῖ. το; Ηδθγ. χὶϊ. 22; 
υάς 14. ίαγίοιιβ γδπκβθ δηά ογάφγϑβ οἵ Απ- 
ξεῖ5, 85 νΧῸῈ}} 45 ἴπεῖὶγ βϑεραγαῖς οἤοθβ, ἀγὸ ἐ15- 
ἘὈΠΡρυ σης α ἴῃ τ[ἢ6 ΑΡΟΟΔΪΥρΘθΘ :---ἰἣ6 Ασοδδη- 
ξεὶ] Μιςοβδεὶ, οἰ. χι. 7 (ἔξ δη. χὶϊ ΙΣΣ 
ἼΆ655. ἷν. 16):---ἴἰῃθ “»ηἰσ δέν" Αηρο]5, νϑῦ. 2: 
οἷ. ΧΟΙ ; ΧΡ, 21 ;-ἶθὸ ΑὩρο]β “ ῥαυΐηρ σγεαὶ 
οἰ ογὶίν, οἰ. χυῇ, ἡ --πΑηρο]8. δηϊγιβίοα 
σ ἢ 5Ρρεςῖ4] σοπιπ)ἰΞϑίοηβ, οἷ. χὶν. 6; χνυ. 7; 
ΧΥΙ. 1, 7;:-τ-Αηρεῖὶθ ΒΟ μάνα 4 5ρθοϊδὶ 
ξιηςίοη, οὮ. νἱϊ. 1,.2; νὴ]. 1; Χίν. 18; ΧΥΪ. 5; 
ΧΧ. 1:-τιηὰ τΠ6ΓῸ ἃγῸ οΟἴποσ πλοῖο τηϊηιϊῖο 
ἀπ ηςτοη5. 

Οη ἴδε Οτεοὶς εχ ἤοῦα 566 υὐ. δ. ---ἰῆς 
ΑΟΨ. ἐο ]ονν5 [ἢς Οομρ] ἰοηϑίδη ἴοχί; νυ ἢ] 
ΤἸγπάλ!ς, Οονεγάαδιε, ἴπεῈ Οτεαῖ ΒΙδ 6, τῆς 
Βι5ῆορϑ᾽, [6 Οδϑηονὰ οὗ 1ς 57, ἕο ]Πονν, ΤΟΓΟ 
ΟΥ [6585 οἱ ϑεῖυ, ἴῃς 7Τεχζως Κεορρίμς ἀπὰ τῃ6 
νυϊκαῖε :---ϑεὲα δογίνοπογ 5 βαγασγαῤῥό Βιδέε, 
Ιηϊγοά., Αρρ. Ε-., Ρ. ςεἰϊ. 

12. “αγὶπρ «υἷα τοδὶ οἱ] ὍΠ6ὸ 
ϑΌΓα «αγίπρ 15 Ποῖ σοπδίγιιθα νυ τ γτίδᾶθ, 
δυῖ (ἴῃς ννογάϑ “ “πά δὲ πωριδεν," ἄχε., θείην 
(Δ Κθὴ 85 ἃ ραγϑῃί 65:5) υἹἢ “δ ρ5614" υπάογ- 
βίοοά ἰῃ ἴδε ποχῃ.---β 15. ἴδ βοηΐθηςς δαά 
οοτητλθηςοα ἢ “δὰ [89 δ 016 ᾿ἰζίοα 
ἊΡ μοὶ σοΐοθ, δαγίπῃᾳ :᾿"---8ϑὲ6 ἍΝΊΠΟΓ, 
δ ΧΟ 11. 

Ἡογιδν ἡ δὲ Ζανιδ τἰὰδὶῖ ἈδΔΙΒ Ὀ008 
818Δ1}) ΟἿ ςἢ. χι!. 8. 

10 γεκείυς] 4.8 δϑοτιθϑα ἴο Η πὶ ἰὴ οἷ. ἵν. 11. 
8:0 όοτυεγ, απά γίεες, πα τυἱ“ἄο»ι, απά 

ταϊσμῖ, ἄς.) Οἔ τ Οἤγοη. χχίὶχ. 11,12. [ἢ 
[ἢἰ95. ἀΟΧΟΪΟΡΥ͂ --- ϑενθηίο ἃ 8ἃ5 ΒΘ δραΐῃ 
οἤοτγεὰ ΟΥ̓ (6 Αηρεὶβ ἴῃ οἢ. Υἱῖ. 12 ---- οπέ 
ΔΤΊΙοΪς ἰ5 ργεῆχοα ἴο ἴῃς βεύθὴ πουῃϑ: δηά ἰ8 
Ὡοῖ αβηχοά ἴο εδοῇ 45 ἰῇ ἴῃ οἰ δοϑιβοδίίοη 
ὙΠ ἢ 8. σίνεη ἴῃ ἴπὸ ποῖδ οἡ ςἢ. ἱ. 6 : Πδῆςθ, 
Βεηροὶ (ὑβοπὶ ὨΘΑΥΥ 4}} τηοάθγῃ Ὑυυ το γ5 
αιυοῖε) οὔϑογνεβ παῖ ἴπεδ6 δένθη ννογάς οὗ 
ὈΓΑῖβ6 ἃτ6 ἴο δὲ υἱΐζεγοα 25 οὔθ 5ἰπρὶθ ννογά, 
Βοηροὶ σου] 4150, υῃπηθο ϑϑαΥ, Γοΐοσ τη 6 
ὨΤΊΟΥ δόνεη ἴο ἴπ6 Ὠυδοῦ οὗ ἴῃς 8641. 
Νοῖθ παῖ τπ6ὸ ννογά “γίορες "---αοῖ σῃοσοὶ 
βρί τδ] “ γίοδες" (εἶ, Ϊοδη 1. τό; ἘρΆ. δ. 
8), δυῖΐ 1π6ὸ μώπμεις οὗἩ Ἔὐεῦυ “χί" οἵ Οοὐ 
(εξ [|ἀπι65 1. 1:7: Αςῖβϑ χυ!. 25)---ἰβδ ἰουπὰ 
ἄνὲ ΠΟΤΕ ἴῃ ἃ ἀοΧΟΪΟΡΎ, δηὰ ἰῃ Τςοηποχίοη 
ΜΙ “ῥοαυεγ.᾽" 

18, “4π4 ἐὐεν οτοδιῖϑὰ π᾽η 4] Αἴ Ἰ᾿εηρίἢ 
(πε νδγουβ ΒΥΠΊη5 οὗἨ ῥγαίδβα (ςἢ. ἱν. 8, τι; 
Υ. 9, 12,) ἅτ6 ἃ}} σου ποὰ ἴῃ οὔθ Βδστηοπηίοι5 
σμοτι8. ὍὙῃὸ τηδῆποῦ ἰἴῃ νυν ῃϊοἢ Ογραϊϊοηῃ 
νυ ]σοι 65 ἴπ6 γοάοτηρίοη “ οὗ ἴπ6 σπη]άγοπ οὗ 
οὐ’ (ϑ8εε Κοπι. Υν11}. 19--23}}8 ἤογο ἀφοϊαγοά, 

«υδίεδ ἐς ἐπ 1.09. δεαυεη, ἀπά οπ ἐδὲ σαγίδ, 
απά ὠπάφεγρ όὲ εαγίδ.) “ ὕπάεν ἐδὲ φαγί" 
τοίουβ, 45 ἰη ῬΏ]]. 11. το, ἴο ἴποϑο ἰη Ηδάος.--- 
8566 Οἡ ΥΟΥ. 3; ποῖ ἴπε6 ἀετηοῃ5, “ 4ιὶ “ποι 
Ῥαγοπῖ Ὁ γιϑῖο" (1ἴγ.). 

διὰ οχ [Ὧ9 808,] ὅ6ε6 σὐ. }, “δε “τα ἢ 
18 ἢγϑί γείοσγεά ἴο (5υγιθο]!ς4}}γ} ἰῃ «ἢ. ἵν. 6. 
Οη (ἢς ἔγεφιεπί 56 οὗ “ἐῤὲ «εα᾽᾽ ἴῃ [Π6 
ἈΡοοδίγρϑβε, Ὀοῖὰ ᾿ΠΈ ΟΥΑΙ, απὰ ἃ5 ἃ βυπιροὶ 
--τθε Αροβί!θ᾽᾿ 8 6χ δ αἴ ῬαῦμΟΚ γεηάδγίηρ τ δη 
οδ᾽δθοῖ ἔπ ]Πὰγ το Ὠἰπὶ, 866 [ηἰγοά., ὃ 4. 

απά αἱ ταὶη κα ἐῤαὶ ἀγε ἐπ ἐῤερι.) ΤΟ 
0.5112] ΘΠ ΠΊΔΤΥ οὗ ςοἸ]]εςῖῖνα Οτραίΐίοη, ἃ5 ἴῃ 
Εχ. χχ. τ; 58. οχὶνὶ. 6; ῬΒ]). ἰἷ. το. 

δεαγά 1, “αγίπφ,)] 86ὲ σνῦυ. ἰ“; δηὰ ἴογ τδ6 
ξεπάετ, οἷ, οὐ οἷ. ἵν. τ. 

569 



᾿ Ο 

Βοπουτ, δηά ρίογυ, δηὰά ροννεῖ, δέ 
υπῖο δΐπιὶ μας 5:ττὲῖῃ! ὑροη ἴδε 
τἤτοηε, ἀπά ὑπῖο τῆς ἰμαπὶῦ ἔογ Ἔνεῦ 
ἀπά ἐνεῦ. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΡΥ. ν. 14. 

14 Απὰά τῆς ἔοιιγ θεΔ5[5 βαϊά, Απιεη. 
Απά τε ἔοιιγ σπά τυνεητγ αἰάετς {εἰ} 
ἄοννῃ δπά νγογβϊρρεὰ δίπι τῃδῖ Ἰϊνεῖῃ 
ἴογ Ἔνεῦ δηὰ ἐνοσ. 

- ς«  π-ΠΠ ς΄ π᾿  .--.--ς.ς:.-- --- ------ ς..-------- ο------ Ξ Ξε 

Α11 ὀίεισίης, ἀπά ῥοποιγ, ἀπά σίογγ, απά 
ἀοπιϊπίοη,)] 45 ἴῃ οΒ. ͵. 6, [Π6 ἀγί!ς]6 15 ὕγε- 
Βχεά ἴο ϑαοῖ ποιιῆ. ὙΠῸ ΒδΠεΓ 5 ργΓΑΐ56 15 
ςοἰοδταῖθά ἴῃ οἰ. ἵν. 8-ττ; ([ῃ6 δοη᾽8 ἴὴ (ἢ. ν. 
9-12:; Βεῦο, θοῖὰ ἂτὸ φὶοσιῆεά,---ςἔ Ἀ οπι. χυὶ. 
27: τ Ῥεῖ. ἵν. 1τ. Βεηρεὶ δραίη σείθυβ [πῸ6 
ὨυλΌΕΓ ϑοω ἰπ ἴῃ15 ἀοχοίοεσυ ἴο ἴδε γοὼγ 
οἾ45565 οὔ Οζγοαίίοη ἴῃ 186 ργεςεάϊηρ οἴδιιϑε ; 
866 ΟὮ ΥΟΓ. 12. 

[δε] ὠπίο ῥίνε ἐδαὶ εἰδοέδ᾽ οὰ ἐδε ἐδγοπθ,) 
5.6 ψυ. 4ί.:-ἰῆς κοηϊνα, οὐ, ρεῦβαρβ, ἴδε 
ἀλίϊνο, ἰ5 ἴο δὲ τοδὰ βοσθ; ςξ οἡ ςἢ. ἰ. 20. 

[ἡ τῃϊ15 (τ υπρὰ οὗ Ἀοάἀεπιρτίοη, τεάδετπθὰ 
(γοδιίίοη (σοῦ. 8) ἢγϑε ἴακεθ ρατῖ; ἴδεη [Π6 
Αηξεῖβ (τεῦ. 11), 88 “ πη ηἰϑίοσίηρ 5ρ|γἱ 5" ΠῸ 
ἄο ϑογνίςθ ἴθ ἴῃς βᾶκὸ οὗ ἴθπὶ 0 ἢδνθ 
ὩΟν ἰηπογϊοαὰ βαϊνδίίοη (Η ὃ. 1. 14); δηά 
(ἤδη, 45 δεγθ, ΘΥΘΣΥ͂ οσϑδίϑθὰ ὑδίηρ. ΤΊ 5 
ϑυτηῦο ϊς βοοπα σεργεβεηῖβ ἴδε ργεαῖ μου ρἢϊ 

οὔ 8ῖ1. Ρδυϊ, (μαῖ Ομγῖσὶ [5 γϑςοης θὰ αἱἱ 
(Ὠΐπχ5 οἡ βαγίῃ δηᾷ ἰπ ββάνεη, δπὰ ἢ85 υπ|ϊοά 
ἴπεπὶ ἴῃ Η ἰπι561---ΕΡΉ. ἱ. το ; (Οἱ. 1. 20. 

ΤῊΘ ςοπηροῖοα Ν᾽ ἰϑίοηβ οὗ οἢ. ἵν. δπὰ ἢ. τ. 
τε ποὺῦ Ὀγοιρῆϊ ἴο ἃ εἶοϑε ; δηὰά τ}5 ᾿οη- 
εἰυϑίοη ᾿ηἰγοάιιοθϑ νοῦ. 14. 

14. 4π4 ἰδὲ γομν ιἰνὶπς θοΐπρ8 “αιά, 
“»ιεπ. Α,5 ἴῃ οἷ. ἰν. 8. ἴῃεϑε σγερυεβεπίδίνεϑ 
οὗ Οτεαίίοη μαά Ἴοπιπιεησοά ἴδε 86 πε5 οἱ 
ΗΥ̓́ΤΊΠ5, 580 πονν ΠΥ Ῥγοηοιηςς ἴῃς “ Αππεπ," 
ΜΟΙ ἔογπιβ {86 ΟυδἝ ΟΠΊΔΓΥ οἷοβε οὗ Ὀιτίρς 
ὙΨΟΓΞὮΙΡ,---866 : ΟὐοΥ. χῖν. 16. 

Απὰ ἰδὸ οΙάθτΒ 7ζ61]} ἄοψη δαὰ Μ01" 
Βεΐϊρροὰ}] 866 υυ. 1). -π--ῖῆς νέγβθ οἱοϑὲβ 
Βεῖθ. ὙΤδε ΕἸάεγβ, ἴπ6 σοργεϑεηϊδίνεϑ οἵ ἴδε 
ΟΒυτοῖὺ [Πηϊνογβαῖ, ἴῃ ϑἰϊοπὶ δάἀοσγαίοη δϑά 
1Π6ῚΓ δϑϑοηῖ:---ἰῃς ἰδὲ ἴομεβ οὗἩ ἴῃς ἈΥπιη5 
ἀΐϊς ἀνναῦ, δπὰ ἴδε ορεπίηρ οἵ ἴπε 86} }5 
Ὀερίη8. 

ΑΠὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ (ὮΔΡ. Υ'. 8. 

ΝΟΤΕῈ Α ΟΝ νεβ. 8--ΤῊΞ ΗΑΛΕΡ, ΤΗΣ 
ΨΙΑΙ,, ΤΗΕ ΙΝΟΕΝΒΕ. 

ΤΕςε ΗανΡ,---ΗΠεῦ. 3, ΟΧΧ. (1 8απι. χυὶ. 
16, 23) κινύρα, ἴῃ ἴῃς 541 Π15 ΔἸννᾶγβ κιθάρα, 
8ἃ5 Πο6. [ἢ 1 ϑαζῃ. Χυῖ,, [αν ρἰαγοὰ “στ 
μἷ8 μδηὰ:᾽" Ὀϑορμι5 (“4π||. νἱϊ. 12, 3) 58 Υ5 
τ1ἢ6 ῥα» (κινύρα) παὰ ἴεῃ 5ἰσίηρβ (οἴ 58. 
χΧχῖϊ, 1) δηὰ ννὰ8 ραγθά νυ ἃ φιγοίγιρη, 
ΨΥ ΠΟγθα5 ἴῃῸ μαόία, ΟΥ̓ Θα ἴΈσΥ, νγὰ8 ρἰαγεά 
ἢ (6 δηρεῖθ. Αἴ 4}} δνεηΐβ (86 κιθάρα 
ΠοΙΘ, νγᾶ5 γαῖηοσ ἃ ριιϊαγ οὐ ᾿υἴε, [ἤδη ἃ ΠΑΓΡ: 
--ο.ὁ6. Δνίπεγ, Κεα ον ὁγίογό., αὐτὶ Μιωϊά. 
Ιμαἶγιρρ.; δῃὰ ἴη6 ποῖθ οὔ 1 ϑδπ). χ' ς. [ἴἴ 
[48 δοθῆ “ἀδι41] ἴο σοπϑίάεγ ἴῃ Αγδπ)αὶς 
νογὰ (Ὁ ἼΠ}Ὀ0) ἴῃ ϑδῃ. 11]. ς, ἃ ἰγδηβοσρί οἵ 
τη6 Οτεοκ κίθαρις."--- 58ε6 Εχεμγαμς οι ΠΏ Δῃ. 11]. 

ΤὮΘ }ὲα]-:-- ΤὩς ννογὰ φιάλη 15 ᾿ι56ἀ 1η ἴΠ6 
1,ΧΧ. 45 ἴῃς Ἔαυϊναϊοηΐ οὗ ἴῃς Ηεῦτενν 
(6. ς.- ἔχ. χχυῇ. 2: Ν πη. Υἱῖ. 13, 84 ΖΘὝοῆ. Ἰχ. 
15), Γοηδογοα ἴῃ Α. Ν. ““δοαυἱ᾽" οὐ“ δαςοπ" οὗ 
βίίνοσ; ννῃ1Π6 (ἢ 6 ̓ποδηβθσςυρ, Ηςῦ. ἢ5 (Α. 
Υ. “φροον ᾽" οὗ μο]ά, ἔχ. χχυ. 29), 5 εχργοβϑϑθὰ 
ὈΥ θυίΐσκη,---Ὁοῖἢ Οτδοκκ [οστ5 δείηρ ζοιιηὰ ἴῃ 
1 Κιηρβ Υἱῖί. 16: 2 Οἤτοη. ἵν. 21: 566 ἴἢ6 
οηστανίηρ οὗ (6 ϑῃενθτεδα ὙΤΔ0]16 8 [ἴ5 
᾿ποθηβθο-σιρ5 ἴῃ ἴῃ6 ποίΐδ οὐ ἔχ. χχνύ. 1Ά. 
οβερῆιβ σοηποςῖβ ἴπεὶ ἢ τἢ6 Ὑδδ]ςε 
(δύο φιάλαι χρύσεαι λιβανωτοῦ πλήρεις, 
“πη. ἅϊ, 6, 6; το, 7). Βίβορ ΚΝ ὀγάσινοσιῃ 
ῃοίε8: “ΤΠ. ψογά φιάλη (ςοππεςίοα νυ ἢ 
φίω, σι οῆο, Μ ὮϊΟ ΠΛΔΥῪ ἧε σοπιρασγοά ν ἢ 
θύω ἀπά ἐῤις, “ἱπεοηθ᾽) ἀοεβ ποῖ 5 βη!}ῦ ἃ 
αἱαὶ, οΥ δοίτἶε, Ὀιῖ 4 Ὀγοδα ϑῃδιϊονν νεβ856]. 45 

16 [1,Αἰἰη ῥαίεγα ἔτοπι ρῥαΐίεο, ϑεοηος 8150 
βαίδη, ᾿|κ6 ἃ 5Δ ΓΟ Γ οΥ θον]-ἰἶκο ἀἰβῃ (9εὲ ἴῃς 
ΔΌΣΠοΥ 165 ἴῃ ὟΝ εἰσϊείη, Ρ. 769). [ἢ οὗ. χτ. 
; (ςἢ εἢ. χίν. 10) 81. ]οῆπ υὑϑε8 ἴδε ποιὰ 
φιάλη, ἰῃ ἃ ἀϊθεγεπξ βϑῆϑθς, ἴο ϑι σπ ἴδε 
ΒΔ Ϊ τ σὰρ Υ͂ ψῃϊο ἢ νης νγᾶ5 ἄγαννῃ οἱ οἵ 
τῆ ἰᾶτ οσ κρατήρ, ΟΥ̓νιἐκίπρ νεϑβεὶ, ἰπ πιο 
(Π6 νυἱπο ἔοσ ἃ το] ννδ5 »ιχεά 8 νγαῖεγ. 
50 Ρ]αῖο ((ὐὐϊο, Ρ. 120, ἃ), χρυσαῖς φιάλαις 
ἐκ τοῦ κρητῆρος ἀρυττόμενοι --- βεε ΑἸΐοτά 5 
ποῖθ οῃ ἴον. χν. 7. : 

ἵἹπεεπεε, θυμίαμα" (ἴπε ρἱπιγαὶ ΟὨΪΥ ἰ5 υϑεὰ ἴα 
(86 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56), ννὰβ ἴπε 5υγαθοὶ οἵ ργδγετ: 
(581. νἱ. 3, 4 5 ΑἸἰπχοβῖ θαυ ναὶ εηΐ ἴο ἃπ ΕΧργε55 
Ἱπιογργοϊδίοῃ.. . .. ὙὉΠα βάγηα ΠΊΔΥ δε 581 
1,0Κὸ ἴ. το, γνΒασε ἴλ6 ρεορὶα ἄγε βαἰὰ ἴο ᾿ιᾶνε 
φῥγαγθὰ ἴῃ ἴῃς ἔογε-οουγί, ννῃ}]5ῖ [ἢς μη εϑὶ ττὰ5 
ἴῃ ἴδε ΗΟΙΥ Ρίαοε. δυγπίης ἴπε ἱῃοεηϑε" 
Κιυγίζ, δαεγίβεία! ἢρογεδὶρ, Ἐπεὶ. ὉΓ. Ρ. 293. 
Α 5ϊἵνοσ 5ῆονε]--- α Ν΄. “ ἥγεραη," Ἐχ. χχτιι. 

3. (ΠΠΠπ0)}---νναβ ΠΙοὰ ἢ ἶνε οοαὶβ, ἀπά 
(Ποὴ επιριοὰ ἰηῖο ἃ κοϊάεπ οὔἊε 5πιλὶ τ 
(Βδὴ ἴπ6 ἔοππογ, 50 ἴπαΐ βοπις οὗ ἴδε οοδὶβ 
νοτῈ βρ θὰ (οξ Κεν. υἱῖϊ. 4); δπά νβεη 
1ῆ6. ἱποεῆθβθὸ ψ͵ὰϑ Ὀγουρῆϊ ἴῃ ἴδε ἱηςεηϑε- 
οὰρ (Π,2), ἴῃς ρῥγίεσεὲ ςαϑὲ ἰξ οὐ ἴδε ἔτε 
(Μίϑβῃπα, Ταριϊά, ν. 4), φγοίουπά 5] εῆος θεῖος 
Κερῖ ἈΥ͂ [Π6 Ρεορὶς ργαγίῃξ ψλουΐ (ς Κατ. 
Υἱ. 1):-πτϑοὸ δ: 5 δε. ὁ 1δε Βιδίρ, ἅτ. 
ποῦς. 

. Ἠεῦτον Αζίσγείλ (ΠΛ ἼΩΡ), Ἐχ. χχχ. 1. ὅεὲ 

αἶϑο 1Ξαἱ. Ιχ. 6, Ζεῤσγπαλ (5129); δῃὰ Νοῖε ( 
ΟἹ ΓοὮἢ. ΥἹἱῖϊ. 3. 



ΚΕΝΕΒΙΑΤΊΙΟΝ. ΡΥ]. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΚΥ]Ι. ΝὨ [1 .αν ψἤθη τῆς [,21:5 
: 78: οῤλεπίπρ οΥ ἐλέ τεαἷς ἐπ γεν, απα τσλαΐ ορεῃεά οπς οὗ τῆς 5618. Δα 1 
“οὐ μρευεαῖ ἐλεγεμῥον, εοκέα κὴμσ α γοῤάξο ἴο . ς τ 
“Δ γηδ δ ΝΣ τὐῦρ τ Ἠδαγά, 25 ἰξ νγεγα ἴῃς ποῖβα οὗ ἴμη 

ν. 1. 571 

[εσ. 1: ἑπτὰ σφρ.---φωνῇ.---ο»ι. καὶ βλέπε (λἀἀεὰ ΌΥ͂ ΕγΑβτηυβ ἴο ἴπ6 τεδάϊηρ οὔ 5 Οοάεχ δθῖοῦ 
πε εἰ υἱάς οἵ [π6 Ψιυϊραῖο ; ἀπά 50 'π στ΄. 3, ς, 7). δ εΓ. 4 ἐκ τῆς γῆς [Α ο»ηλς ἐκ].---σφάξουσιν. 
νεγ. 6 ὡς φωνήν. δ ετ. 7 [Β, Ο, Ρὶ οπ! φωνήν ].---λέγοντος. ογ. 8 ἠκολούθει.---ἀποκτεῖναι ἴοἸ]οννΒ 
τῆς γῆς. ΥεΥγ. τὸ οι. ὁ Ὀεΐοτε ἀληθ.---ἐκ τῶν κατοικ. ΝεΥ. τι ἐδόθη [1 ΤΑΘΓΟΙΥ͂ τοδ8 καὶ 
ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται, Μυ]ο ἢ ΕΤ. ΗἸ]οὰ ἊΡ Δἴεν ἢ18. πηδηΠοΓΊ.---Ο᾽Ττοῖς ἑκάστῳ .--- στολὴ 
λευκή.---οὐι. οὗ.---πληρωθῶσιν. ΜΕΥ. 12 ον». ἰδού.--- σελήνη ὅλη. δεῖ, 14 ὁ οὐρ. ΕΓ. τς οἱ 
χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι.---καὶ οἱ ἰσχυροί (ποῖ τεδὰ ἴῃ 1; Ετ. Βυρρ δὰ καὶ οἱ δυνατοί αἴοῦ [86 
εἰ ζοσγίες οἵ ἴμ6 Ν᾿ υἱξαῖθ).---ον!. πᾶς Ὀεΐοτε ἐλεύθ. Μετ. 17 αὐτῶν. 

ΓΗΑΡ. ΥἹ. 

ὙΤΠΟ ϑεςοηὰ οδίεῖ Νιβίοη (οἷ. νἱ. 1-- |ῖ. 1) 
οὗ ἴδε Ἀπνεϊαϊίοη ῬΤΟΡΕΟΙ Ορθῆβθ ΒΕΓΕ,---866 
ΙητῸά. Ρ. 89. 

ΤΗΕ ΘΕΨΝΕΝ ΘΕΑΙ,3. 

ΤὨς ϑενθὴ 856418 ᾶἃζθὸ ποὺν ορδϑηρά, [ἢ 5 
οδαρίεσ Ἴσοπίδιηϊηρ ἴπε ἢγϑὲ σἰχ. ΤῊΘ ϑόνθη 
ἀγὸ αν δα ᾿ηἴο [Β6 ρτοιιρβ οὗ ζϑωγ (υύυ. 1--8) 
Δα 2όγεε 8615 (νυ. ο, 12; ςἢ. νἱϊ. 1),--τῃς 
ἔοτοσ στοὺρ δεῖηρ αἰδπρυ ϑηθα ἔτοπι 1Π6 
Ἰδῖῖοσ ὈΥῚ πὸ ἀρεηςῦ οἵ (ἢ6 Εουγ 1 ἐἰνίηρ 
Βεΐῃρ5, δηἀ ὉΥ͂ ἴδε ννοσὰ οἵ ᾿ηνιτατίοη, “ ον," 
ἴῃ σῦν 1,31, 5») 7. ΒΘΙΠΉΠΑΓΙΥ 186 ἤἢγθὶ “οὼγ 
ΤΓατιρε ((ἢ. τῇ! 7--12} ἅγε βεραγαῖεά ἔτοπὶ 
ἴῃς 1Δοὲ 2όγεε δ οἷ. υἱῖ. 1. Α5 κἰδῖθά ἴῃ 
ἴἢς τοτηλγκΚβ ᾿ηἰγοάδυςίοσυ τὸ οἷ. ἰϊ., 'ἰπ {Π6 
οῶβε οὗ ἴῃς δευθὴ Ερίϑ[]εβ δηά οὔ (6 ϑόνθη 
ν1415 (ςἢ. χυ].) ἴΠεΓα 18 4 ἀϊβεγθηΐ ἀἰϊν βίοη,--- 
ὨΔΤΩΘΙΥ ἰηΐο σΓΟΙΡ5 οὗ ἐδγες απὰ ϑωγ, αἵ οἢ. ἰἱ. 
18, Δῃά «ἢ. χΥὶ. 8 : θυΐ ἱπ Θαοἢ οὗ [86 στοῦ 
οὗ 54415, Ττυτηρεῖβ, ἀηὰ Δ 1415, δὴ ἱηϊοσνοηΐης 
δεοίίοη ραγίβ (6 σοὶ “οὐχ ΠῸτῃ ἴπ6 «ευεπίδ, 
δἵ ςὮ. νἱῖ. ; δ οἢ. Χ. 1---χὶ. τᾷ ; αἴ ες, ΧΥΪ. 11-- 
1Ι6.{. Οὗ ἴδε ϑενθὴ 868|5, βὶχ ΟἹ] δπποιηςθ 
Νιϑοῦ5 ραυίδκὶπηρ οὗ ἴῃ 6 σοπιπιοη σΠαγδςοῖοσγ οὗ 
Τυάστησηῖβ; ΜΝ 8116 (ἢς βονεπῖῃ (οἷν. νἹἹ. 1) ἔοστ8 
8ε ϑοϊεπιη δηὰ τηγϑίοσιοιβ οἶοϑθ. ὅ0 ἴῃ τῆς 
ςᾶ56 οὗ ἴδ Ὑτυπιρεῖβ, αἵ {πε βδενθητ (ςἢ. χί. 
15-1.8} 1ἴῃ6 Πιάάδῃ πιοδηΐϊῃρ 15. ΠΊΘΓΟΙΥ ἱπάϊ- 
ςαῖοα; ι5ῖ 245 δὲ (δες ροιγίηρ οὖ οὗ ἴδ6 
βευθηίῃ ΥἹΔ]ὶ (εἢ. χυὶ. 17) ἴπ6 Ν οἷς ἴτοπὶ [6 
ΤΠ το ΘΟ ΠΊΟΕΓΕΪΥ ἀδοίαγοβ “ 1 ἐς ἤοης." 

ΤΒε ΜΝ βίοη ν Ὡς ἢ Δοσορδη 65 (ἢ 6 ΟΡΟΠΙηΣ 
οὗ ες ϑδεδὶ ἰ5 δἰ ῈΓ ᾿ηϊοηάδα 5 πρὶν ἴο 
ῬΤέράσα ἔογ ἴῃς ἤηδὶ γονθίδιοη οὗ “δε »1).5- 
ἐγ 97 Οοά᾽" (ςἢ. χ. γ; ςἢ εἰ. χὶ. ἴδ: ΟΥ̓, 
ἴῺ 84 πιοῖε ἀεῆηϊξε 586ηῆϑ6, 15 ἃ ϑυιῃδο οδὶ 
Τοργεϑεηίδ!οη οὗ ἴῃς ςογτγεβροηάϊηρ ρογίϊοη 
οὗ 1ὴ6 δεαδϊὶθὰ Βοοκ,---566 οἡ οἢ. ν. τ. ὙΠ ΠΟΓΟ 
15, ΔΟςοΓα ὨΡΊΥ, ἃ πιγϑίοσιουβ 5ΐθπος οὐ {6 
ορδηΐϊηξς οἵ ἴῃ ϑενθηῖῃ 564]---ἰῃ6 5684] ννβὶοἢ 
οχίοπάβ ἴο ἴπΠ6 επὰ οὗ ἃ}]1] {δίηρθ. Ὁδὲ 
Νιδιίοηβ {παὶ ἔοϊϊονν τοργοβοηΐ ἴο ἴῃ6 8566 Γ 
ονθηῖϊβ ὙΠΙΟΝ ΕἸΠΕ ΡΑΓΓΥ ρῥγθοθθ δπά 
ΡΑΤΌΥ δοσοιηραηῦ ἴΠ6 ϑουθηῖ ὅ8ε8] (οη τῆς 
ΡτίηοΙΡρΙς οὗ Κεεαρίἐωἑαἑίοη--τ-θθα ΤΠ 6 ΓΟΙΏΔΓΚΘ Ἰἢ- 

ἰγοάπςίοτγγ ἰο οἷ. νἹ]1.}); οΥ ψ ΠἸοἢ εἶν ἃ ροπογαδὶ 
ΒΌΓΣΥΟΥ οὗ ἴῃ6 ῥγορτοβα οἵ ἴῃ 6 Οδυτγοῦ οὗ 
Οοά ἴῃ ἴδε νου] ὑπ|}} τΠ6 Π ἰνῖπα ρυγροβα 
ἰΘ δοςσοῃρ  ι5ῃ6α, Αἰ που ΕΥ ΠῸ πιοδῃ8 ἃ 
Ρἰςΐυτο οὗ ὄνεηῖθ ἴῃ σῃγοηοϊορίοδὶ ϑιοοοβϑίοῃ 
ΒΌΓΟΝ 85 ἴῃς ““(οπίϊπιιοι5᾽ βγϑΐοτῃ οὗ ἱπίοσρσο- 
ἰδϊίοη γευΐγοβ. ὍὨ5 ϑγϑῖθπι, νθη δρρ θά, 
Ὀγεδκ5 ἀοννῃ ἴῃ ΘΥΟΤΥ οᾶθ6. Τῆς Ἰ οτὰδβ ἀ15- 
σουγϑοὸ οὐ ἴπε Μουπί οὗ ΟἸ᾿νο8, Μαεαῖί. χχίῖν., 
ἃ5 ἴπ6 δι] δσὲ σοπιπηοηΐϊαϊογβ ἤᾶνο οὐὈϑεγνεά, 
8 ἴη6 ΚΟΥ ἴο τῆς Νιβίοη5 οὗ ἴδε 85.415. ΤΠΘ 
ἤσϑδε ῶωγ ἃτὰ Ἴσοτηπλ δὰ, 485 ἴἃ ψογο, ἴο τς 
Εουγ 1 ἰνίηρ Βείηρβ γῆο ἂγὸ “ γοωπά αδομΐ 
δε ἐῤγοηε " (ςἢ. ἵν. 6), αηὰ νο ἢονν βιιπλτηοη 
[86 δεὸσ ἴο θεῃοϊά. ὙΒῈ ϑυτιθο ἰ5πὶ τες} 
τ1ὴ6 Εουγ Ηογβοβ οὗ Ζεςῆ. 1. 8--το, ““ εὐϑον 
ἐδε Σογά ῥαϊδ «ἐπὶ ἰο «υαἱᾷ ο απά ὕγο ἐῤγουσὸ 
4ῤε εαγὲ ;"--- οἴ. ΡΚΟΥ οἡ Ζεοςῆῇ. νἱ. 1-8. 

ΤΗΕ ΕἼΒΒΤ ΕΟΥᾺ 5ΕΑ1.8 (1τ--8). 
1. “πὰ 1 -««ὦ}]} Νοῖ ἴδε ορεπίπς οἵ [ἢ 

ϑραὶ, 45 1 τῦ6 τλϑδηΐϊπρ ΓΟ “1 ννὰ8 ἃ ὕῦ6- 
Ποϊάογ ἤθη " (Ηδηρϑί.); ποῦ ἀοδβ “1 “σευ " 
ἰποϊυθ τὴς δεαγίπρ αἷσο ψῃὶς ἢ [Ὁ] οννεά, 85 
Ραγί οὗ ἴδε ργορδεῖις ἱπτυϊτίοη (ΠΏ ὟΝ εἴϊο ἀπά 
ΕἸ γΤΑγά)---5εα οἡ Ἂἢ. 1. 2: Υ. 11. ὍΠ6 56ῆ586 
15, ϑ8ῖ. ἰοῆη “«πεὺ,, Με ἴπ6 5614] ννγᾶϑ 
οΟροῃοδά, ναὶ δὲ ἀθβοσῖίθοβ ἰῇ τοῦ. 2 ΒΟΓΘ 
106 ννογάβ “1 “44 " ἅτε τορϑαϊθά. 

«υδὲπ ἐδὲ Ζανιό οῤεπεά οπὸ 9 ΔῈ βουϑὶ 
“εαἰ.,] (866 νυ. 1. Τῆς 3γι1 868], ΑΙ Που ἢ 
τοῖ κἰαϊθα : 566 ἴπ6 ποχί ποῖδ. 

απ 1 ῥεαγά οὯ6 οὗ 189 ἕουτσ ᾿ἰνίης 
Βοΐη 858] Νοῖ πεοοβϑατ!ῦ αἰ βου ρ ἢ ΡΓΟΘΔΌΪΥ 
(εἶ, εἰ. ν. ς; χν. 7) ἰἀδηίοδὶ νυ 2ρε “γε, 
186 1, ἰοη ; δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς οΓάοΓ ἴῃ ςοἢ. ἱν. 7 
--ἰὴ ψῆιοἢ οτάοσ ντ., Βοηροὶ, δηὰ οἴθουβ, 
Ρίαςο {πῸ 1ἰνίηρς Βοηρ ΠΟ βιιπιπιοπβ ἴῃ Θδο ἢ 
οὗ τῆῇοε ἢσϑί ἥῶωγ 85ε415. ὙΤΠη5, ἴδ6 1)]Ἰοης 
ΒΙΓΘηΡΊΗ, ἴῃ [Π6 3γὶ ἁνὴρ Βείηρ, 15 ἴῃς ἴγρ6 
ΟΥ̓ νἱσΐουσυ. ἀρρίγίπς ἴῃς ἰάθα αἰ ἴθγεπίγ, 
ὙΝοτγάβυνοσι ἢ (ννῆο δάορίβϑ ἴῃς ὀχρδηδίϊοη οἵ 
(δ νης Βοίηρ8 βίνθη ὃγ δῖ. Αὐρυβίηθ) 
υπάογϑίδηάβ πογὸ {πὸ ἢγοὶ Οοϑρεῖ, (μαΐ οὗ 51. 
Μαίίδον, ἱμνιτηρ [Π6 ΟΒυτςοΐ ἴο σοητοιηρίαῖο 
ΑἸ γτιϑῖ, “206 1μοπ 97 ἐδὲε Τγὶδο 9" ϑωάαῤ,᾽" 85 
ΟΟηΠ]ΌοΤΟΣ δηὰ Κιηρ---5866 ῃοῖο Β, ου οἷ. 
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ἀδτ, ομς οὗ τῆ6 ἔουγ δοαλβθῖβ βαγίπρ,, 
οπιε δπά 8ε6. 

ἵν. 6: δηὰ ννοτγάς. Ὄχρίδιπ8 ἴπαϊ ἴῃ (ἢ Ὡσχῖ 
ἴμγος 5645 “ [ς Ῥοννοῦ ἱπίγοάπςορά 5 οῤῥο-εά 
ἴο ΟΒγιϑῖ. Βοδβιιοῖ δἷ5ο Ἰάθηςῆθβ ἴῃς ΕΟ 
Τ1ἰνης Βείηρβ ἢ τὰ6 Εουτ Ενδηρο  σῖβ ; δηά 
Ἃ1δπος ἰηΐεῦβ πᾶ 6 ἅτθο ἴο υἱπάογϑοϊδπα 
ἴῃ 18.656 ἔοῸΣ 56415 ἴῃ6 Θχοουζίοη οὗ ἴῃ6 βεογεῖ 
σοιη56}]5 οὗ Οοά δοςογάϊηρ ἴο [πΠ6 συ]68 
ὙΠΟ ἢ ἀγὸ ἰαϊά ἀόννγῃ ΌΥ ΟἸτίβε ἰη [6 Οϑρεῖ5: 
--δυῖΐῖ 566 οὐ (οἷ. ἱν. 8. 

ΒΑΥΐΪΩΩ, 88 ὙΣΤῈ ἃ νοΐοθ οὗὨἩ τπαπᾶθτ,] 
(ϑεε νυ. .). ὙΠ ῖ8 νοῖςο (ςξ, ςἢ. χ. 3; χίν. 2) 
Ὀεϊοηρβ ἴο δδοῦ οὗ ἴ6 Εουγ 1 ἰνπρ Βείηρ5, 
«ΠΟ Ρ ἢ πηοηοποα ΟΠὨΪΥ ἰη ἴπ6 οὯ56 οἵ ἴδε 
ἤγοι (μαῖ σΘρεακβ. ΗἩδρηρϑῖ. νου] ὄχρίδιη [ἢ 
ταθηζίοη μετα οὗ ἴῃ “ Κοίεε," Ὁ ἴῃς ὑγε- 6 η- 
Ὡεηςε οὔ Πε ἢγοί ΕἸάοτ. 

Οο:196.}] Το νοτγάς, “ αηά «τε, αὐάοα ΒεΓΟ 
δηά ἴῃ συν. 3, 5, 7, ἅἋτ6 ἴο ὃε οπχῖοά---566 
νυ. . ὍὍὝΠΕ ᾿πϑεγύοη οὗ [Π656 οὔθ ννογά8, 
ἴῃ [86 ἔοττῃ ἔουπα ἴῃ [οδη 1. 47 (καὶ ἴδε), 18 
βιρροσίεἀ ΕΥ̓ ἴς (οάεχ διηδι ςυβ δπά ὉΥ 
50Π16 οἵἴδεσ Μϑ595. 

ἼΠ15 δυπηπλοῃϑ, ὈΥ 18 ΥΕΙΥ ἔοΓΠΊ, βεραγδῖεϑ 
ἴῃς γί ἔουγ 56415 ἔγοτῃ ἴῃς ἰδϑῖ ἴἤγοθ νΠοσο 
1: ἀο658 ποῖ οςςσιγ, Η οὔμδηη, Κι Ἰεΐοίι, ΑἸέοτά, 
τα γίης οἡ οἷ. χΧΧΙϊ. 17, 20, ἀπά ου ἴῃς ἀϊ 
ἔεγοηΐ ἔογπι οὗ Ὄχργοβϑίοη ἰῇ ςἢ. χ. 8, οι] ά 
Ἔχρίδίη [88 “ οσγ "--ἴἢ]}]8 σγοδηΐηρ δηὰ {γᾶ- 
ν ΔΙ] τορεῖδοτ οἵ Ογοδίοη ἔου πὸ στηδηϊξοϑίδο 
τίοῃ οὗ τῇς 5οη5 οὗ σοἂ (οπι. νἱ]]. 19, 21).--- 
458 δάάάγεδβθα ἴο ΕΟ γίϑδῖ, ποῖ ἴο δῖ. [οδη. 
ΤῊ8 σδηηοῖ 6 ἴῃ 56η56 :---ἰοῖ ἴπΠ6 ορθηϊης 
ννογάϑ ΟἿΪΥ οὗ νεσ. 2, "1 “αὖ, ἴῃ δεσοτάδηςθ 
ν ἢ 1ἢ}15 Ἰην τα! οη, 6 σοηβιάογοὰ : ἀπά 450 
[Π6 ἄρρϑὰδὶ ἴῃ νεῖ. το. ΒΌΓΡΟΓ ἴακεϑ 86 γοὼσ 
την Δ [Ἰ0η5 (σῦν. 1, 1, 5), 7) ἴο δ6 δα ἀσοβϑθά ἴο 
τῆς ΕἸ ΘΓ8. ΤΟΒΡΟΟΈΥΘΟΙΥ :--- ας ἢ 18 βυτητηοηοά 
ἴῃ ογάογ [δὶ δῖ. [μη ΠΊΔΥ͂ 5666 ἢ]ΠῚ. 

Ω, α αυδιίε ῥογας,)ὺ ἘῸΥ [δ6 ΤΠΆΡΟΓΥΥ, 566, 
8ἃ5 ηοϊοα ὔογο, Ζεςῆ. ἱ. 8-1ι1.  ἰδῖογά,, ἰη- 
ἀεεά, ἀδηΐθϑ [παῖ 6 ἴεχίβ ἅτ ρασγαδ]]εὶ : ὃδιιῖ 
ςἔ τῆς “Ηρα ἰοηρ," Ζεον. 1. 12, 13, ψ ἢ 
ΥΟΓ. 10 Ὀεΐονν. Οπ συδίδθ 85 ἴῃς οοίουν οὗ 
Ἀρδνθη 566 οἡ εἶ. 1. 14: 11. 1. ἍΜΝΗ τδ6 
Ἡεῦτονν5 [6 Ποῦβθα νγὰβ ἴ[ῃ6 δπιδίοτῃ οὗ νγᾶγ 
- οὐ χχχίχ. 2ς ; 58. ἰχχυΐ. 6: σου. χχί. 31; 
76ἐν. νι. 6; ΕΖεΙκ, χχυῖ. το. νὰ ἴῃς Ἀο- 
ΙΏΔη8 ἴἢ6 αὐῤῥφε ἈοΙδὲ νγὰ8 ἴπ6 δηλ ]οτὴ οὗ 
νἱΟἴΟΤΥ :-ἰ  Ἔ4 008... «. ολπάογε ηἶνΑ]!," “ΖΞ η. 
Ἰ. 517; “Νιςζοσία οπηϑη,᾿" ϑόγν5, ϑεδοί. 
σῇ 12. χ. 417; ΗἩεοτοά. ἰχ. 63; Ρ]ιῖ., ἕμρι}- 
ἰμω, 1. 

απά ῥὲ ἐδαὶ “αὐ ᾿ΆΘΥΘΟΏ)] Τῆς ἱπίογρτο- 
ἰλί!οηθ ΠΟΓῈ ἅγα νδγίοιιϑ:--(1}) ΤΠὲ ψογάϑ 
“ δεῥοίί «ἡ αὐδίίςε ῥογῖε, απο δὲ δαὶ “αἱ 
ἐδέγεον Ἶ ΔΥῸ Τοροδῖθα ὌΧΔΟΙΥ ἴῃ οἷ. ΧΙΧ, τα; 
δΔηά Π6Γδ 15 ἃ ὈΧΘΓΥ ρεποσαὶ ἀρτγοοσηρηΐ {παῖ 
ΠΟΤῈ 450 ἴῃς ΕἸᾺΘΡ 16 ΟΕ γιϑί---ἰῃς Βορίη- 

ΚΕΝΕΙΔΤΙΟΝ. ΡΥ]. ίν. 2. 

2 Απάϊ] φΑνν, διά ὃεῃο]ά ἃ ᾿ς 
ἤοῦβο : δηά ἢδ τῃδλῖ οδῖ οῃ ἢϊπὶ ἢδλά ἃ 

πἰηρ δηὰ ἴδε πα, ἴπὸ Εἰγϑῖ δηὰ ἴδ 1,25ῖἴ-- 
ἔτοιῃ ΔΝ Βοπὶ, ἴμυ8, 41} 1π6 Υ Ιϑἱὶ ἢ σοτῃησῃθΏςο. 
(2) [π ἃ 8εῆϑε ηοΐῖ δυβοϊυἴοὶν ἀϊεγοηΐ, σοπὶς 
Θχρίδιη πὶ 45 ἴπ6ὸ ΑΠῸΔΟΓ5 ἴῃ ἴῃς ποχῖ 
τῆγοο 8648 ἀὸ δυο Ώ ΠΥ Ῥεγϑοηϊ δοδίο5 οὗ 
ὀίοοά:δεά, “εαγογ, ἐεαὶδ, 6 νος ἤοτο, ἴοο, 
Οδνμ απ Ῥετβοηϊῆρα : 580 δἴογη--- 9ες Νοῖε 
Α δῖ ἴδε εηὰ οὗ 185 σβαρίῖεσ. ΑἸίογά ἀϊϑἔοετγς, 
τεραγαάϊηρ ἴῃ6 ΕΙΟΟΥ 45 “ ΟὨΪΥ͂ ἃ συτῆθοὶ οὗ 
ΟΠ γϑτ 8. νἹοϊογίοιι8 ῥοφυεν" δηά Οοὐεῖ 4150 
(( ες, ὰ 298) 5665 ΠΟΙΘ “1Ππ6 δ δ]οπὶ οὗ ἴδ 
Οουρῥεΐ, ΜΜὨϊς ἢ, ΟΥ̓ θεΙηΡ Ργεδοποά, 15 δδουῖ ἴο 
Τυη νἹοϊοσιουϑὶν ᾿πγουρὰ ἴπε ἐλ. (1) [ἢ 
ἃ αἰ εγθηΐ δεηβ6 οἵ ρογϑοηιβοδίίοη Ὠς ν᾽ δῖε 
ἴλκεβ (Π15 ϑυῶδοὶϊ ἴο ῬΟΙΒΟΠΙΥ ταῦ 85 ἃ 
ἐγρηρ},---θο ποχὲ (ἄγεθ δ6815 ρεγβοηι στην 
ΑΓ 845 ἃ εαἰαειίγορδο. Ασοογάϊΐηρσ ἴο ἢϊσπῃ, ᾿ὖ 
ΟἸσῖβι 18 Ξυπθο  χοά ὑπάεγ ἴπς ἤρσυγε οὗὨ τὴς 
Ετάοτγ, οἰἴ μοῦ ΠΟΓῈ ΟΥ̓ ἴῃ οἷ. ΧΙΧ. 1, ἰἴἴ Δ Ὦδ 
ΤΏΘΓΕΙΥ ὁ απρῥεεὶς, ἴον ἴῃ6 νἱσΐουῦυ οὗ πὸ 
Οὐ5ρΡ6] 5 νσγοῇ ΟἹΪῪ ὃγ ἴῃ ρεδοοῖωὶ ργοαςσδιηρ οὗ 
[Π6 ννογὰ :--δυῖ 5ε6 Μεαῖῖ. χ. 34; χχῖν. 7. (4) 
ἴῃ Ϊεγ. χχὶ. 7 (εξ χχχίϊ. 36) 6 νῆο ἐβϑοῶρεξ 
«υαν,  ανεπε, πὰ ῥελίοπεο 15 ἴο [2}]] Ἰηῖο δὲ 
Παπηάβ οὗ [με Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ ; δηὰ πδοῆςς 
Ἀδυβ5 υηαογϑίδπας (Π6 ξοπφμεγοῦ, ΜὮΟ Ποτὲ 
Ῥτεοθάςβ ἴΠπ656 ἔδγοο ἰιιάρ πιοπῖβ, 45 ρεσβοῦ!- 
ἔγϊης α»ιῤίϊοπ απὰ γιά ΜὨϊσἢ Ὀτης ἢ 
ἴδοπὶ ἀδϑιγυςοη δηά σγυϊη. Βεηρεὶ, ἴὴ κὸ 
ΤΩΔΠΠΟΙ, υπάετεῖλπαάβ εοηφμσ ρετξοηϊῆεά, 
ἴῃς Επηρογοῦ Τ γαΐδῃ Ὀεῖηρ ἰῃς οἰδεῖ τορτὸ- 
βεηϊδίνε Οὔἢς 1464, ἀπά τῆς ἤγϑι Εἰάογ; Βίϑμορ 
Νονΐοη υπάογϑίδπαϑ νεβραϑίδη ; Ηοτγάστυ, 
Βιϑρίηψ, δηὰ οἴμογβ υπάεγβϑίδηἀ 5 ΡΥ δα 
Ρεγβοηβοδίϊοη οἵ ἤν. 

(5) ΕἸΠοῖῖ (αἴτεον Μεάο, νι. δῆ οἴου ς) 
σοηϑιογβ {πὶ 45 (πΠ6 Ἐπιρίγε οἵ ἴῃς Μοέες 
αηὰ Ῥοσϑβίδῃβ ννὰ8 ἢριιγεὰ ἴο Τ)δηΐϊθὶ υηάον 
{Π6 ἱπιαρε οὗ “4 γαρε" ( δη. υἱΐϊ. 1), δῃὰ 
Οτεθσὸ ΟΥ̓ ““«“ κοαὶ" (Ώ δη. νἱῖϊϊ. ς), 5ο τῆς 
ἀοϑΌη165 οὗ ἴῃς ἐουγίι---ἴῆς ἰλϑδὲ οὗ Τϑδηὶε "᾿ς 
Κιηγάοπιβ ([ 4ῃ. Υἱ1. 23), [6  οὐπαῃ Ετηρῖτο 
-τᾶτα πεγα ἔογεβοννη ὈΥ ἴδ ΕἸ ίοτὰ οὗ ἃ 
οῦϑα ἢ ἃ ἈΊάοτ. 

(6) Ὅτ. 1. Η. Τοαὰ (ζεοῖ, οκ ἐδε ρος. 
Ρ. 99) ἐχρίδιῃβ [παῖ “πε γενεϊδ[οη5 πιαάς οα 
[ῃ6 ορθηϊηξ οὗ δος 8564] 4}} ρογίγαυ ἴδε ςἰγ- 
ουπιδίδηςοϑ οὗ οὔ 1,ογὰ 5 ϑοςοπὰ Οοιπίην, 
Τεργοϑεητηρ (παῖ ουθηΐ τηάοσ νάγίουβ ἃ5- 
Ρεςῖ8." 8.66 4150 οἡ ςῇ. ν΄ 1. 

ϑοῖῃα οὗ ἴπε Ἰοδάϊηρ βοῃοοἑΐβ οὗ ἰηΐεγρτγε- 
1 οη (566 [ηἴγοά. δ 12) γ6 ποτα Ἔχεπιρὶ δεά.--- 
16 ϑγπθοίιςαὶ; ἴδε Ηἰςξιοσγίοὶ οὔ σοηῖϊ- 
που. ἴδ Ευζυτγιδῖ. Εογ ΠΠυκίταϊοῦ5 οὗ 
ΔΏΟ(ΠΟΥ βοῆοοϊ, ἴη6 Ῥτείοσγιβί, 5566 ῃοῖθ Α δ᾽ 
(6 εῃὰ οἵ [Π]5 οπαρίοτγ, 

ῥα α δου] Ὅτ. Βανίπᾳ. Οη [ἴδο ποσὰ 
( δραυ," 866. οὔ ςἢ. ἱν. .. ἅνο ᾶγνς δοσὸ 
ἸΠΘΓΕΙΥ οπλὈ]οτη8 οὗ ἴθς ἈΠάοΓ᾽ 5 ἀρρεάγδηςε 
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ον ; ἀπά ἃ οὔονγηῃ νγὰ8 ρίνεη υπίο 
Ἀϊπὶ : δηά ἢς ψεηῖ ἔοστῃ σοπηυεηηρ, 
ΔΠ4 ἴο σοηαημεγ. 

2 Απὰ ψῆδϑη ᾿ς δά ορεπεά τῇς 
δεςοηά 564]. 1 Ὠεαγά τῆς βθοοπά δεδεῖ 
847. (ὕοπιε δπά ες. 

ἈΕΒΥΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΡΚΝἹ. 

4 Αμπὰ {δεῖεὲ ψεηΐ οὐδ Δποῖπει 
ἤογθα ζἠαὲ τυας τεὰ : δηὰ ῥοτυξῦ' Ὑ͵Ά5 
σίνεη ἴο ἢϊπι τπᾶῖ 84 {πεγδοη ἴο ἕδκε 
Ρέᾶςε ἔγοπι ἴῃ6 δαγίῃ, δηά (ῃδὲ ΓΠῈΥ 
8ῃου ἃ ΚΙ] ομς δποῖδεγ: δπά ἴπεγα 
γγᾺ5 ρΊΝΕΩ τηἴο Ὠϊπὶ ἃ ρστεδῖ βινογα. 

85 ἃ (Ἰοηαθετογ : ἴῃς ΟἹά Τεβῖ. βυρρ]ο5 ἴπε 
ΔΟσοπΙΡαΠΙΠηθη(5 οὗ ἴΠπεῸ ρῥἱσΐαΓο--- 8, χὶν. 4, 
ς ; Ηδῦ. 111. 8, ο; Ζεςἢ. ἰχ. 13,14. [ἴ νγᾶβ 
ποῖ ἃ5 ἃ (ομ]ΌΘΓΟΥ ἴμαὶ Ηδ βγϑὶ οδῖης--- 
ΖεςΆἘ. ἰχ. 9. 

διὰ [0170 Ὑ88Ὲ αἰἱνϑὴ πἀπίο δἰ 6 
ΟΤΟνπ:) ῬὉΤβο ςοπῖοχί (ςξ, 4150 (ἢ. χὶν. 1.4) 
ἹΠΊΡΟΞΚ65 ἴῃ 86 η586, “ ἴπδ σοῃη] ΠΘΓΟΣ 8. σσΌννῇ :ἢ 
-τ-Ύβεη ΘΟ τισὶ ροῦβ ἔοσί 25 Κίηρ, Ηδ ννυθᾶσξ 
“γγηαην παρ»: ((Β. χῖχ. 12). Εοσ [Π6 ορροϑβῖζε 
ἱπιοσργοϊδοῃ, νἱΖ., [μδ΄ [Π|5 4150 νγὰ8 ἃ ἀΐων 
ἐγοαυπ, ποῖ ἴΠ6 χαγίαπά οὗ νἱεΐογῃ, 866 οἡ ἢ. 
Ϊ. το. ΒΥ͂ 1815 ἴοκοη ἴῃς Τογὰ 18 ἀϊβίη- 
Ευϊϑῃεὰ ἔγοιῃ ἴπ6 οἴπεῦ ΕἸάοσβ. [Ι͂ἢ σεϊδίοη 
ἴο ἴδε ΒοΘῈΪς τνου]ϊὰ ΟΝ γιδῖ ἄρρθασβ 45 ἃ 
νναττιοῦ ;---ἰῃ τεϊδοη ἴο πε Εδίμου Ηδ 8Ρ- 
ῬΕΑΓΒ 45 ἃ [,4πιῦ ( [οδη 1. 29). 

απά δὲ οδῖὰθ ζογίδ εοπφωργίηρ, αμά ἰο εοη- 
φιρν.) Οτ. “κά τλαϊ Ἀ9 πυϊρῦ ἐοπφμο -ἢ 
ς(. οἷ, 1. 21; τ. 5. Ηδ δ᾽γεδαῦ ργοςθθὰβ 85 
ἃ ξςοῃαῃεζοσ, δες οὐ ἴο ἴακο Ἰοη 
οὗ Η!5 Κιηράοπι:--ου ἴδ6 δοηὰ 18 ποῖ ἃ5 
γεῖ «αἴἰδιῃθά. ὅδε ελσίδ 15 511} ἴο Ὀς βυὺ- 
ἀυςὰ : δηὰ ἴο [15 ρυγροβο ἴδε οἵδποσ Ν᾽, βϑίοῃϑ 
ἅτ 5 δοσάϊηδίο. ὙΤΠ6 ΠΌΠΙΡΏ 18 βοουγχοά 
Ὁπύσοσ 1η6 βενεηῖῃ Ὑχσυτηρεῖ; δπὰ τἤδη {86 
ΕἸΠΩ͂ ετ5 τεϊυσηῃ [ΠΔηΚ5 ἴον ἴπ6 σοηϑυτητηδίίοη 
(ςἢ. χὶ. τό, 12). ἌΝΒδη (86 Οοβϑρεὶ ννᾶϑ 
Ρτοςϊδιπηεὰ το ψουἹὰ πδϊαγα! ῦ ἐχρεςξ [Π6 
ἕυΐυτε τείρτι οὗ Ρεᾶςς δηὰ Ὠαρριη658 οὐδσ [Π 6 
φαγί ; δυΐῖ βιςἢ δὴ ὀχροοίϊδιοη ἴδ 1,οτὰ μδὰ 
ἔτοπι με ἤγϑί ἀδοϊαγοα ἴο Ὀ6 στουηά 655: “1 
εαγε ποῖ," Ηδ 5414, “ἰο “επά βεαεε οπ εαγίῤ, δυΐ 
α .«υογά " (Μαίϊ. χ. 34). Τὸ υἱηϑο]ὰ [815 (Ποτηα 
ἰ5 {Π6 οὐ)εςῖ οὗ ἴῃς ἢγϑϊ σἱχ 56415---δβ, ἱπάβεά, 
οὗ {86 ρτεδῖεσ ρατί οὗ ἴῃ 6 Αροζδίγρβο. [πϑοιεδλὰ 
οὗ Ρεᾶςο, ἴθεγε ἀρρϑαγβ [πγουρῃουῖ [π]5 Βοοὶς 
ἃ 5εοζεῖ ραϊμογίηρ οὗ δτηΐῖθβ 848 ἔογ 5016 γστοαΐ 
ὍΓΑΣ ΟΥΆὑΔ[116.---γοπὶ [ἢ]5 δηρὶθ τηγϑίοσιουβ 
Ατάσοσ ἴῃ {115 ἢτϑι 568], ἴο ἴπ6 ϑδυτηπηοηΐης [Π6 
Ὀϊγά5 οὗ πεᾶνεη ““μηΐο ἐδε φτεαξ σωρῥέγ 97 Οοά" 
(ςἢ.. χῖχ. 17): 6.8. οἷ. ΧΥΙ, 12-ἰ6. 

8. “1π4 «υὐδὲπ ξὧΘ ορϑπιθὰ 2δὲ “εεοπά “εαὶ.] 
ΤΠο ἴδηβο 15 ἴδε δογίβῖ 'ἰῃ [ἴῃς οᾶ86 οἵ δδοὴ οἵ 
ἴῃς 86815. 

ἐδε-εεοπά να Ὀοὶπα βαγίὶπᾳ,) δ᾽ πορά 
ποῖ υπάετγπίδπα ἢ ΈΣΑΙΪΥ “26. ας" οἵ οἈ. ἵν. 7. 
Ασοοτάϊηρ ἴο ἴδε Δ ΙΓΓΑΓΥ 5 τι} 13π|, ἢον- 
ὀνεσ, Ὡς ἴὯΚε5 86 ΒΟῸΣ 1 ἃ ἰνὶην Βοίηξϑ 
ἴο ὉὈ6 ἴδε ἔουτ Οο5ρε]58 (5:6 ποΐς Β οη «ἢ. ἰν. 
6), ὙΝ οτά8. 5665 ἤοσὸ ἴῃ Οοβρεὶ οὗ 81. 1υΚο, 
οἵ ψ ἢςἢ ἢο τοραγά8 ἴπῸ6 “ Ο“)7-- τῆς υσεγί- 
βεία! απὶγλλὶ "---ἴο Ὀ6 ἴΠ6 δι ]θπι, 45 ἀ15Ρ|4Υ- 

ἴηρ {Π6 “,εγίπφι οἵ ΟΠ τῖϑί, δηὰ πότε ἰην την 
ἴπΠε 566. ἴο Ῥεμο]ὰ “ἴπ6 βυβδβογίηρ ἱπβὶοϊεὰ 
ου ἴδε πιλχίγτϑβ. 

σο16.} Οη [δε ἔοιπῃ οὗ {88 ἰηνί[φἰίοη, 
οσηϊ της [Π6 ννογάβ “ απά «εε,᾿ οἷ, οἡ νοῦ. 1ἱ.ἄ 

ΤΠε γ᾽ δίοη νἈΙΓὮ ἔο]]οννγοὰ 1μ6 οροηΐηρ οὗ 
(Πῃ6 ἢγβι 568] πᾶς οπάρά,--- τῆς ἔοστηι οὗ 186 
Πσϑὶ ΕἸᾺΟΥ [85 ἀϊξαρρεαγεά, 

4. Απμὰ Διοίμοσς [ΒΟ01866] οδιὴθ Ζ0Σ.Ὰ,) 
Α5 Ὀεΐογε, ἴῃ 5σγιηθο] οὗ ννασ. ὙΠΟ Οχργεβϑιοῦ 
“ ποῖ δέν," ὑϑοα ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς 856 οὗἉ [ἢϊς 8568], 
ΤΩΔΥ͂ ἀοποῖς πε σοηΐγαβι θεΐνγοθη [μ6 ἢχοί δηὰ 
{δε οἴδετβ (Ηεηρϑβι.). 

Α5 ἃ “Ργοίοσγιβι ̓  (566 οἡ οἷ. 1. 7) Μτ. Ε. 
Ὦ. Μαυτῖςς ντίϊο8 : “1 πεεὰ ηοΐ 547 μον" 
ὙΠΟ παῖ Ὠογβα νυᾶ5 οἰ υηρίηρ ἴῃ ἴῃ6 ἀδγ8 
αἴογ [η6 ἀξδδίῃ οὗ Νόοσγο, δηὰ δεΐίοσε τῃς 
Θ5.ΔὈ]]5Βπιθηΐ οὗ Ν᾽ εβραβίδη ἢ (}:., Ὁ. 104). 

8ἃ τοὰ Ἀοσδ0:)] ὍΤἢε οοἰουγ οὗ ἴπ6 νναγ- 
ἰογβο, Ζοοδ. ἱ. 8; νἱ. 2, δηὰ οὗ ἴπ6 Ὠγάροῃ, 
οἰ. χΙϊ, 3---ἰ βεγγ- το, οὐ " δοοά-τοὰ  (ςῇ, 2 
ΚΙιηρβ 1. 22, υΧΧ.). Το οοἴουν οὗὨ οδςῖ 
ΒΟΓΙΒ6 ΠΟΙΤΕΒΡΟΠ 5 ἴο ἴΠ 6 τηϊβϑίοη οὗ 115 ἈΊΔΟΓ 
(866 τοῦ. 8):- -θογε, 11 15 ἴο βῃδά Ὀ]οοά,. 

δὰ ἴοὁ Βἷπα τλαὺ δδι ΘΣΘΟΣ ἐδ ψδ9 
Εἰνγν0}}] Οτ. “διὰ ἴο δἷπῃ 1πδ δδί ὍΡΟΣ 
τα, ππῖο Εἰ ἐδ αἰνθα," ςἢ, (ἢ. 11... 26, 
11. 8, 21. Οὐ ἴπε γσοἀυηάδηπξ ργοηουπ, 566 
ΨΝΊΏΟΥ, ὃ. 22, 4) Δ. 

ο ἑαζε ῥεαοε ὕγορι δὲ εαγίδ,) 1[.6., Ῥϑᾶςδ 
Δυϑο]υΐεϊγ, [ἢ δηςίθηξ Ἔχροβίζογβ ἀννο! ὴρ οἡ 
{6 μρβϑα ἡ με Μαῖϊ. χ, 14; χχῖν. 7. [1 τὸ 
ῬΓΘΡ. ὃς οπϊτεὰ (566 νυ. 11.), τοηάογ--- ἢ 9 
Ῥθ806 ΟΥ̓ [868 ϑαχῖ!. ΕἸ]οΐς υπηάογϑίδπα 8 
“δὲ βέαεε Ἰεῖζ ΟΥ̓ ἴῃε ἔοσπηεγ 8.8]. “72ε 
ἐαγί δ᾽ 185 υϑοὰ ΄ἴἢ ἃ Κ,ΟΠΟΓΔΙ 56 η56: ποῖ, 88 
Οτοῦμυβ υπάογϑίδηάβ, ἴο βρη" [υά28 :---ΟΥ, 
45 οἴπογϑ, ἴῆς ἘἈοχηδη τνοσ]ά :---οσ, ἃ5 Κ θηῆδῃ 
(ἰ δ), Ρ. 385), ἴῃς σονοὶῖ οὗ [πάπα ἀπά ἴῃς 
Ἰηϑυττεςξίοη οὗ ΝΊηάοχ (Α.Ὁ. 69). 

απά ἐδαὶ ἐδεγ “δοιμά 8184 7) Ἐοσ ἴῃς σοη- 
510. ςἢ οἡ ΕΣ :. ὁ μαθυῶς σνυ. ,. ὍὌΠο νετῦ 
ἰσαττ ω) 18 ἔουπά ΟΠ 'ἰπ (Π6 ΑΡοΟΟΔΙΥΡδα 
δηά ἴῃ ὦ τὴ 111, 12 (οἰ οἷν ν. 6); Ὧπά ἴο ᾿ξ, 
8ἃ5 ἴπε 5βδογιῆςϊδὶ ἴειτῃ, Ἴοστοβροηᾶβ “ἐγίο 
[86 ἴθ Ποσα υδοὰ ἴοΓ “ “««υογά" «ΑἸ δουρὴ ᾿ 
1η15 ννογὰ (μάχαιρα, ΟΥ 54οτῇςοῖα] Κηϊΐε, ςξ. 
Ο θη. χχὶ!. 6, ῪΣ Χ.) 15 αἷἰϑο υϑεὰ Ῥγοῃλι5- 
ΟΥΟΙΒΙΥ --- 6.5. οἷ, ΧΙ, το; Ιοδη ΧΥἹ!. 1ο. 
566 οἢ (ἢ. ἷ. 16. 

ομό αποίδεν " Ιἰ 18 ΟἸΘΑΥΙΥ τηθδηΐ (πδῖ {86 
ἐπδαῤίλαπί» οὗ 1ῃ6 φαγὶ (566 ΓὮἈ. 111. 10) 588}} 
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6 Απά [ πεατά ἃ νοῖςε ἴῃ πε! ενοεά 
πάθε οὐ τῆε ἔουγ δεδϑῖβ β88γ, ᾿Αὐγωδειι 
πλεᾶβιγα οὗ ννβεδῖ ἴοῦ ἃ ρβεέπῃν, δπά πρίσιν 
ἴὨγες πηεδϑιγεβ Οὐ ὈΔΙ]ΕΥ ἔῸΓ ἃ ΡΕΠΗΥ 98 σίρε 
πὰ :ε6 τῆου Ἀαγὲ ποῖ ἴδε οἱ] ἀπά τειν ει : οἱ 
ννῖΠπα. π 

ς Απὰ ψῇεη δε Παδά ορεπεά τς 
τμιγὰ 8ελ], 1 μεαγά τῆς τηϊγά Ὀαδεῖ 
ΒΆγ. (ὐοπιε δπά δεὲσ.0 Απά 1 θεβεϊά, 
Δα ἰο 4 ὑϊδςκ ἤοῖβε ; δηὰ ἴδ τῆδὲ 
δῖ Οἡ ἢϊπὶ Βλά ἃ ρδὶγ οὗ δαϊδηςεβ ἰῃ 
ἢϊ5 ἢαηά. 

ΒΙΑΥ͂ οης δποΐδεγ; δηὰ ἤοῆςο, ἴῃ6 Ἐχροβιτοη 
οὗ ες [,γγΧγα, δίεγη, δαπὰ ἴῃς δῃοίθηὶ ᾿ηΐεγς 
ῬΙΘΐΟΓΒ 15 τπηζοηδΌ]θ, νν μῸ 566 Βόγα οἷν ἴδε 
ῬΘΙΒθο ΠοΠ5 οὗ ἐῤε Οῤγίεἰΐαπσ. ὍΘ 5ᾶπιο 1πΠ- 
τογρτεϊδιοη, Βοννενοσ, 15 διρροσγίοα ΟΥ̓ ΒΙβῆοΡ 
ῪΝν ογάϑννοσίῃ; δπὰ ἢἣθ γείδυβ ἴο [6 πλΑΓΥΓ5 
Ἔτι οὗὨ ἴῃ νϑσ. 9, [δὶ “παὰ Ὀδθ 5ἰδῖῃ ὈΥῪ 
τῆς ϑσνογὰ οἵ πἰπὶ ῆῸ σιάθθ οὐ ἴῃ σγοὰ 
ἤΟΓΘ6 :ἢὉ ἴῃ [15 δεηϑ86 [6 βθοοπα 864] ρεύβοῃὶ- 
ἢ65 2εγεσομίίοη ; Δ Β6 αυοΐο5 [ἢ ᾿1Π65 :--- 

“4 1 ατηεηΐ, ίοσ Ὠἱοο]ειη᾿5 327} τιυογα 
Δ οτκς ὈυΒΥ 85 ἴῃε Ἰἰρῃίηίησ.... 
Αγραϊηςῖ ἴμε [ο]]οὌννεσα οὗ ἰῃς [πολγηδῖς 1 οσὰ 
11 ταρε5."---γογάξννοσι ἢ, ΖΦ εείές. δον ιείς, νὶ. 

11 15 τῆογο ἴῃ δοσογάδησθ, δοννονυοσ, ἢ ἴῃς 
ςοηΐοχῖ, Δηὰ 4͵50 νὰ {86 βαγίηρ (Μαῖϊ. χ. 
14) 1 ει ποί ἐο “επᾶ ῥεαξξ, μέ ἃ τ“«υογά͵᾽ 
ἴο ἴακο ἴδ6 δυπῖδοὶ 85 σείοιτίηρ ἴο [παῖ 
“ δερίππίπρ 9 τογγοαυς " Ἰοτεϊο]ὰ ὈΥ͂ οὐγ ]νογὰ 
(Μδζε. χχιν. 8), δῃὰ ἢονν γεργεβοηϊθα ὑπάθγ 
[Πς Ρογβοηιβοδίίοη οὗ ὀῥοοά:ῥεά δὈοιιϊ ἴο σοπὶς 
οὔ ἴῃ 8016 δἀγῖπ, ΑΡριὶγίηρ [15 Τπουρῆϊ 
ἴο θυῖΐῖ οὔθ ρεγοα οὗ Ὠἰβίοσυ, Βίβῃορ Νονίοη 
5665 ἤογὸ ἴπε “ΠοΙΤΙἃ ννᾶγβ δηὰ 5ἰδις ῃῖογβ " 
ἴῃ (ἢ τεῖρῃβ οὗ Τ σαΐδη δηὰ Ηδάτγίδῃ. 

5. “454 «υδὲπ Ἀ6 ορϑθπῃθὰ 2δε ἐῤίγα “εαἱ͵ ] 
ῥεαγά ἐδε ἐδιγά ᾿ἰνὶτᾳ θοΐη κα Βα γίπρ, σοτηθ.] 
Τμδῖ “ἴδε τῖϑε οὗ ῥδεγωγ,)---ἀεηγίηρ (ἢ γτιβὶ "8 
ῥωριαπὶγ--τ ἡσχῖ ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο εγεεομλ ον," ἰ5 
Ροτγϊοηάεδά ὈΥ [15 864] 15 ἰηξογγρα ὃγ ΟΝ ογάϑβ. 
ἴτοῃ ἴἢ6 ῥωγριαπ ἴασθβ οὗ ἴῃς τηϊγὰ 1,ἰνίης 
Βείηρ, οἷ, ἰν. 7, ο πονν ἰηνιῖο5 ἴο ὈοΠο]ά. 

Απὰ 1 δύ, διὰ ὈοΒο]ὰ, α ὀίσεξ ῥογιε;} 
Τὰς ςοΐοιγ οὗ βίοοπμι (ςξ. γογ. 12); πρὶ γα 
τῆς ἀσϑίγυσίίοη οσδιυϑοά δΥ ἴῃς ἈἸΑοΓ (ςἔ, συν. 2, 
4. 8) -- ΠΟ ρΡογβοη ῇῆοβ σεαγείγ. Αςοοτγάϊηρ ἴο 
ΛΙορογίϑιβ [018 σοϊοιισ 185 [86 οπλδίοπι οἵ ἴΠ6 
ΟΠυσο 5 πιουγηΐηρ δῖ ἰἢ6 σογτιρίίοη οὗ τῇς 
ἴσιο ἔδιτῃ, δηά τ[π6 σοπδοαιδηΐξ 1058 οὗ 5οιι]5. 

από ῥὲὲ ἐῤᾳὶ σαὶ ΚΆΘΣΤΘΟΣ δὰ ἃ ὈΔΙΔΠ090 
Ἧ Ἢ ῥαπά.}] ΦὝΠο πιρδηϊηρ οὗ ἴθ ψνοτγὰά 
“ὁ Βαίδιιςς ἢ (ζυγός ΟΥ ζυγόν, ὈΓΙΓΊΔΓΙΥ ὦ τοΐε, 
εἴ. Μαῖῖ. χίὶ. Εὐδι 15 ἐρήμι ἐδὲ ἄνα ὉΥ [ἴ8 
1.56 ἴῃ [,ον. ΧΙΧ, 25, 36: τον. χνΐ. 11 ; 5α]. 
χὶ. 12; 8δπὰ δβρθοίδ! Υ ΕΥ̓͂ ΕΖΟΚ. χὶν. τὸ 
((ΧΧ.ὺ νεῖ ἴδε οχργοβϑίοηβ ϑϑοὰ ἤογΟ 
(ϑεε χοῖνιξ, νεγ. 6) ἃτὰ ἔουπά ἴπ Ἰυχίαρο- 
δἴοη. ΔΜνοοάδποιιδε δηὰ οἴῃογϑβ ἰηϑ5ῖ οἡ ἴῃ 6 
"ποδηϊηρ “γοῖε "---,αἀηάἀογβίδπαϊηρ “ἴδε γοκο οὗ 
Πογο ἢ 65. ὙΝΠδὶ 18 πιραπίῖ, ΠΟΝΟΥΟΥ, 15 
[ηδὲ σοσῃ 18 αὐείσῥεά, ποῖ »πηεασωγεά; δπὰ 
Βεῆσθ “εαγο 158 51 0] }Ζεα (566 1,ον. χχυὶ. 
46; ἘζΖεϊκ, ἱν. 16, 17}, οὶ δῦϑοϊυῖθ γανιίνε 48 

ἴη {Π6 ποχί 864] (νοῦ. 8). Ηδγο δραϊη ΜῈ 566 
“ ἢς δεχίππέης Οὗ Βογτγοννβ "--- ΝΜδῖτ. χχίν. 8. 11 
58 ἴο αὐἰδοσογίπε, ποῖ ἴο “γγιδοίϊππε, νυ ΕΠ 50πὶὲ 
νυ ἴογθ (6.5. 1.) τεῖεγ Βεγο ἴο Ατηοβ Υἱῖ,. 
11: “1 ψν}} δοπὰ ἃ ἔδηῖπο ἴῃ [ἢς ἰαηά, ποῖ ἃ 
ἕλταίηθ οὗ Ὀσοδά, ΠΟΥ ἃ τπιγϑί ἔου νγδΐοσ, δυῖ οἱ 
Ὠραγίηρ ἴπ6 τννογάβ οὗ {86 1,᾿ογὰ "---ἃ σοηοΪυ- 
βίοῃ βιρρογίοεα ὃν νογάβ. ΤΉ ΐ5, μοννεῦςγ, [5 
ἴο ἴακο {παΐ νη ςἢ 15 σοηνεγοὰ ὈΥ [6 5σγιηθο}!- 
οδὶ ἰδηρύυάρο οὗὨ ἴΠ6 σϑῦβο, ΥἱΖ. ᾿ογαὶ ϑολτο γ, 
ἴο δὲ ἰἴβ6 1 ἴῃ 115 ἴαγηῃ [ἢ 6 Ξυπιδοὶ οὗἉ “ρίγἠκαί 
ΒΟΔΓΟΙΪῪ: 566 ποῖς Β δῖ ἴδ εηὰ οἵ [}ϊ5 
σδΒδρῖεγ. 

Θ. “πώ 1] ῥεαγά δ ἰξ 61 4 Ὁοἴκε ἱπ ἴδε 
γπἰά.1 οὗἐδὲ οὼγ ᾿ιἰνίπρ Ὀοὲμ 58] ᾿σιποὶ 
ἔγουη {ΠΟΙ͂Σ νοΐοθβ :---ἰῆς κδ5 ἐδ ψοτ0" (566 
νυ. 11) ἀδηοίοβ. (παῖ [Π6 5ρθακογ δείηρ ἰεῖ 
πηάἀοιογιηϊ σα (566 οἡ (ἦι. 1. 10) ταπηδιπθὰ υἢ- 
Κπονη ἴο ἴῃς ὅ6οσ. Ὅδα νοῖὶςὲ ἰϑϑι165 ἔτοπὶ 
(ῃ)6 ΤῊγοηο---γοπὶ [Π6 τηϊάσί οὗἩ (Πε τερτγε- 
ϑοηϊδίῖνοβ οἵ (γοδίίοη, ἴπ6 νγοθβ ἀεηουηςοὰ 
δραϊηξέ ψνβοἢ [1 15 ἴῃς οδ͵]οςϊ οὗ ἴδε τοῖος ἴὸ 
τοὶ ραϊο. “ὙΠΟ ΠΙΟΙΟΥ͂ 5εδὲ" νγὰ5 δοιννθθη 
(ῃ6 ΟΒογυδίπι, Εχ. χχυ. 2; Ηοῦ. ἰχ, 5. 
ΤΟ ὑτίοοβ ψΠςἢ (815 νοΐοθ βοθβ οὔ ἴο 

ΔΠΏΟΌΠΟΕ ἱπΊΡῚῪ δένοσα ἀθάτγίῃ :-- 
ΒΥ ΐΩΩ, “Ἵ΄ »εασμγε 07 «υδεαὶ γ᾽ ἃ 2επηγ,} 

(ΤῊ: ““ξεη. οὗ ργῖςθ," ὙΝΊΠΟΥ, 5.185). ΟἵΥ. “8 
ὁμοπὶχ οΥ Ὑ8θδὲ Ζζ0Σ7 8 ἀδοπδζὶπ,".--[ε 
“ ῥαηὶχ" Ὀεΐησ ἀεβηρά, “ἃ πιᾶπ᾿5 Ἰοοὰ [ὉΓ 
ἃ ἀδΔγ" (ἡμερήσιος τροφῆ, δυϊ(45) :--- Αδουΐ 
ἃ ΄υαγῖ τηδάβυσγο, θαυ] ἴο ἴνγο “εχέσγι ἰῇ 
᾿ἰφυϊὰ πιϑάβσιγο, δηὰ ἴο ἵννο ἐδγις ΟΥὁ Ρουπάβ 
ἰπ τ πιράβυτο. ὙΤΒῈ ἀεηαγις νὰ ἃ ΟΔΥ 5 
Δ 65 ἴῸΣ ἃ ἰδαρουγεῦ (Μαῖῖ. χχ. 2), δῃὰ ἴδε 
ἀδιὶγ ῬΑΥ͂ οἷα 5βοἰάϊεγ (1 ς., “πη.1. 17). ΤΒε 
εραπὶχ νγᾶβ ΟὨΪΥ ἴπ6 εἰρδίῃ ρατί οὗ ἃ »ποάϊμ ; 
δηὰ ἃ "ποάίμα οἵ ννῆσαΐ ννᾶβ 115114}}} 50] ἴοσ ἃ 
ἀθπασίιιβ, δηά βουηθῖῖπηθ5 ἔογ 4} τπᾶὶ 5υπὶ 
--Οἰοόγο, Κξεγσγ., ιν 81; δὲ υὶπ. το" 
(νογάϑ. ἐπ ἰοε.)δ. ὍΠε ἐραπῖχ, Ὠοννένεσ, δ2}}5 
δεῖον ἴδε ἀπιοιιπὶ οὗ ἃ αυδτῖ, δηὰ [Βς ἀδ- 
παρ ἈΡΡΓΟΔΟΙ 68 τονγαγάβ {πε να]ὰς οἵ ἃ 581}- 
Ἰΐπρ, --ϑθα 1ἱητοοι, Οκ α Γγερ Κευΐίον οὗ 
πη. Νέεαυ Τεσῖ., Ρ. 167. ΑἸΒου ἢ Πότε ἅγὲ Π0 
πη ς 5 ἐαυϊναϊθηΐβ, ἰἃ 15 ἱτηρογίδηϊ ἴο δἰπὶ δῖ 
ῬΓοοίϑίοῃ Παγα, “ δεσδυβε ἴῃς ΟΧΙΓΕΠΛΠΥ οὗ ἴδε 
ἰλυλίηθ ΟὨΪΥ̓ ἀρρϑᾶῦβ ψνῃεη ἴΠ6 ργόρεῦ γοϊδιοῦ 
Ὀοΐνοοη τῆς τπϑάϑυσγε δηά {πὸ ὑγῖος 15 Ὁγε- 
βουνοα.".---ἰό., Ῥ. τόφ. ὙΠς ΑἸάογ ἰ5 ἴο 8ὲξ 
τιδῖ [815 54}} 6 τῃ6 ρσίος οἵ ἔοοά, δηὰ ἴδὲ 
᾿ἰπιϊῖ οὗ [6 ἀδασγίὶι. 
δὰ [80 οἱ] δηὰ [6 ψίπο Βατί (μοῦ 

ποῖ. Τὰς ἈϊάεΥ᾽5 ΟἶΤε 85 ἀἐϑίγουεῦ 15 μετὲ 



ν. η)---8.} 

7 Απὰ νῇῆεη δε Παὰά ορεηεά [ἢς 
ἰουτῖ 56δὶ, 1 ἢεαγά τῆς νοῖςε οὗ τῆς 
ἔουπἢ Ὀεδβὲ βᾶγ, (ὑοπια ἀπά 86. 

8 Απά] ἰΙοοκεά, Δηἀ Ὀεδοϊά ἃ ραεὶς 

ΚΕΝΕΒΙΆΑΤΙΟΝ. ΓΙ. 

Ὦοτῖβδ : δπηᾷά ἢϊβ8 πάπι6ὸ [δῖ 5δῖ οἡ ἢϊπὶ 
νγ5 ᾿εδλῖῃ, δὰ Ηεὶ] [ΟΠ] οννεὰ τῇ 
ἢϊηι. 
τῆδπὶ ονεῦ ἴῃς ἔουγτῃ ρατγῖ οὗἩ τῆς Γ΄ 

ἴο οΕ6456,---ἰ 2δε οἱ απά δε «υἱκε᾽ ἃτὸ ἴο Ὀ6 
υςςά 45 υδι.8]. ΕοΓ ἴΠ]15 υϑὲ οὗ ἴδε νετὺ 

“ἴρ Βυτ" ςἔ οὗ. 1. ταὶ Τὶ. 2, 2, ἄς: 
ἴ ἀοο5 ἢοΐ πλθδὴ ὁ“ ἴο νναϑῖε " (ἈἸηςΚ);-τοτν ἐἴο 
Τφοτηταϊ 1Π᾽ υ5[1ς6 ἴπ ἴἢ6 τηδίϊοσ οἵ" (ΕΠΠοτ)) ; 
ἃπὰ Δοσοχαϊηρὶν δηοῖδογ ᾿π|} ἴο [ἢ 6 ΒΟΥ ΓΙ Ὺ οὗ 
115 Ἰυάγτηεηϊ 15 ργεβογιδοά : ςἕ, Μαίϊζ, χχίῖν. 
22. ΝΟ Ρδυτου δὺ βολγο Υ 15 γείεσγοα ἴο, 
500 ἢ 85 ἴπε ἀδατῖμ ἴπ ἴπ6 ἀδγβ οὗ ΟἸδιι ά!ι5 
(Οστοί!υ8, ΝΝν εἰδίθίη, ὅζς.) ;-ποὶ [δαῖ ὑπάὲγ 
Νεῖο, Α.Ὦ. 68, 566 ϑιιεΐῖοη,, Λεγο, 45 (Ἀ6- 
ὨΔη). ΤἼΘ βοηεγαὶ οΪ455 οὗ ἡπάρτηθηῖβ βρόκεη 
οἵ ὈὉΥ οὐὖγ 1 οτὰ (Μαῖϊ. χχῖν. 7) 15 ᾿ηἰθηάεά, 
ψδεδῖ, Ὀδγίεγ, ΟἹ], δηὰ νυῖηθ, ἔοστηης ἴπ6 
ΟΓΙΏΔΓΥ βουγοοβ οὗ που ϑῃτηθηΐ---8ε6 5. 
εἶν. 14,15; ΓΕ [οε] 1. το. Βίϑδῃορ Νενίοῃ 
ἃζαῖὶῃ ῃοῖδ65 : “Τῆϊβ [πἰγὰ ρεγίοα σογηπθη- 
Το ψ τ ΘΟΡΌΠΙ 5 ϑόνογι5᾽ [Α. Ὁ. 193]. 

Μγ. Μδυγίςς τῃϊηκ8 [παῖ 1}}}5 185 ποῖ "ἃ 
γίδίοη οὗ νγᾶὰγ αἵ δ]].... ἼΤΠ6 ἱπλᾶροθ ἤΘΥΘ 
7 Δ]} οὗ ρεᾶςθε. Ὅῇε βνυοσγὰ 18 σῃδηρεά ζῸΓ 
ἴῃς θαϊλποοβ. Μϑη ἃγε 5ἰυάϊοιιβ ἀρουΐ δατ- 
ἴεγ δηά ὄχοῆδηρσο. ὙΠΕῪ ἀγὲ ἴον ἀδουῖ 
Ο1] ἃπὰ νυὶῆθ " (Ρ. 105). 

7. Δυὰὰ ψ 868 δ9 οροῃϑὰ ἐδὲ γοιγὶδ «εαἱ, 
1] δεαγά [δὲ “σοἰες οὗ ̓ᾺΘ ζοΟΌΣ ΓΒ ̓ ἱνίπα οὶ 
δαγὶπᾳ,)] ὙὍε ραγίοῖρὶε (Τ. Ἀ. τοδά8 λέγου- 
σαν) Αῦτθοβ 1 “ 1ἱνηρ Βείην," 85 ἴῃ συν. 
1,3) 5--566 σ΄. Δ. ϑοπὶὲ Μ558 οἵ νοις οπῖ 
ὦ ῥὲ “οἰκο. 

συπι6.}ὺ Α,5 θείοτε, 'ῃ νεσ. 5. ὅδ ἰην!δ- 
ἴοῃ πιὰ ργοςθεὰ ἔσγοσαῃ ἴῃς ἔουτῖ 1ἰνίης 
Βείηρ, “Πᾷε α ἥγίης Εαγίε" (ςἢ. ἵν. 7). Δ ογάϑβ. 
Βογα υηάεογϑίδπάβ ἰῇ Οὐοθρεὶ οὗ δῖ. [οδὴ 
ο, ἴῃ ΚΟΥ. χΧχ, 14, ἀδοίαγεβ [86 ΠῸΠΙΡΗ 
οὗ ΟΠ τσ ονοσ ᾿θδῖι, Ηδάθ5, πὰ ἴῃς Βοδϑῖβ: 
ἃπὰ δε ἱπῖεγργεῖβ ἴπᾶὶ ὑπάοῦ τῆς ϑεοοπὰ 
564] (6 (μυτγοῖ οηάδυγοά ρεγαξεμέϊοπ ; ὉπάοΥ 
ἴδε τηϊγὰ 8568], ῥεγέσγ ; ἀπὰ ἴμαῖ Βεγθ, (6 ευ]]} 
15 γημί Γι. 

8. Διὰ ΕΣ βαν, απά δεῤοί, α ραΐε δογεε: 
ΤῊς ραϊ φγεεπ οὗ ἸΟΥΤΟΓ ἂηὰ οὗ ἀδαϊῃ 
(" ρβ]}άα πιοῖβ.. ὙὍΤῃὰὲ ψογὰ ἰ5 υδοὰ οὗ 
ὅταν: ἴῃ οἷ. ὙΠ}. 7: ἰχ. 4; Μαγκ νἱ. 19. 

διὰ Βο [μδ βδί Ὅροι δἰ»:,.] Νοῖ [86 54πὶδ 
ῬΓΕΡ. 485 ἴῃ ἴπὸ τἤγεθ ῥγουίοιυιβ 86415---ἤθγο 
ἐπάνω (ποῖ ἐπῶν, “ΔΌΟΥΘ," Ὧἃ5. ἰῃ [οδη 1. 31. 
ἔογ ἴΠ6 ςοπειγιςτίοη, ς, «ἢ. ἰν. χα. 

δὲ ποθ ψγὃδ ὨθΔ18:) Τὸ [8198 ἈΠΑΟΣ 
Δίοπε 5 ἃ πᾶπιθ βίνεῃ :---Θ 5 Πεσί Ῥοσβοηὶ- 
ἢρά (5ε6 πε ποῖδθ οἡ [οὉ χχυ]ΐ. 1 5), ἀπὰ {μογθ- 
ἴοτε οἴϊεσβ 86 Ὀγοδάδϑί σοηϊγασί ἴο ἴῃς Ῥσίηςθ 
οἵ π|π| ὙΠῸ Ιοδάβ ἴῃς ργοςθϑδίοῃ. ὉΤ8ὸ 
Ῥγεσεάϊηρ ποιῇ. 18 ἤεῦε ἴδκεῆ ᾧρ ΕΥ̓͂ ἴδ6 
ῬΓΟΏΟΊΏῺ “ ῥὲς ᾽ 1ὴ τῆς ἀδίϊνο; οἔ ςἢ.. 111..12..21" 

---δοὸὲ [ηἰτοὰ. ὃ 7, ν΄. (2), ἴῃς ἰαϑῖ ηοΐς; δηὰ 
οὗ. ]οὨη 1. 6. 

“πᾶ εἰ} 7οἰϊοτυεά «υἱὲὁ δί»ι.)ὺ Οτ. Β'δᾶδε 
--ἴμε ρίαςε οἵ ἀεραγίεαὰ βοι}]5, νυ ῃ οι 15 α͵5ὸ 
Ῥεγβοημοϑὰ ἰη 5. χΙίχ. 14; [58. χῖν. 9φ. [ἴ 18 
σοχηδιποὰ ἢ 1 εα1 ἴῃ οἰ. 1. τ 8 (νν Βεσὸ 5εε ἴῃ 6 
ὨοΐεΕ)) 8ἃ5 Ἔὐοσ ἐοϊἰονίηρ ἰη Ὠῖ5 (χα. Ηρηρϑβί. 
(580 ἴοο ϑ8ἴοθσῃ) υπάεγβίδπάβ ἴἢ6 ρίδες οἵ 
τοττηθηΐ,---“ [Ὁ ἴῃς ψογὰ 15 υϑοὰ ἴη ἴῃῆ6 Νοὸν 
Τεκῖ. ΟἿΪΥ ἰπ τσεΐεσεθος ἴο ἐθαά 5]ηηοῖ, 
1Κὸ χνὶ. 21" (ςξ, α'3ο0 Γ᾿. χχ. 14): δυϊ [15 
Ἀ5ΒΙΙΏ65 (παι [ες ὉΠρΟΟΪΥ δίοηθ ᾶἅγὲ ἴο ὃδ6 
δ δ᾽]οςῖ ἴο ἴΠ6 {Γ18]8 ὮΕΓΟ βρόκϑθη οἵ---ϑδεὲ6. οἡ 
νοῦ, 17. Ενναϊὰ υηάδογϑίδηα 5 “186 “ηχε! Ὁ 
ΗΕΙῚ ννῇο ἰ5 δ᾽ ]ἱδὰ ἴὴη Ηεῦτεν “δαάάοη" (ςἢ. 
ἴχ. 11): ἴλε Αηρεοὶ οὗ Η6]}] γμοίδοαυ: [) ϑΔῖ} ; ἃ5 
“ἢ6 Ποϑίγουοσγ᾽, ἀδϑίγοθ ἴο ἄγαν 41} σῆθῃ 
ἄονηῃ ἴο ἢῖ58 ΑὈγ538, ὈΥ τηθδηβ οὔ ἴδε ἴθυγ εν] 
ἀρθης 65 ψ ἢΟἢ ΠΟΙῸ ἔοϊον. ΕἸσδμοση δηά 
ΕὈγαγὰ ἴαϊκο 1 ἴο πιόδῃ, ΟΥ̓ ΠΙΘΙΟΠΥΙΏΥ, “ἠδὲ 
ἀτυείϊογ. ἐπ Ἠδάρβ, “1ὴὸ ὀηῦγε πυπλῦοῦ οὗ 
[86 ἀεαὰ :".--διιζ [15 586 η56 15 ορροβοά δοῖ! ἴὸ 
πε ψνμοἷθ ἴοπο οὗ ἴπῸ ραϑϑᾶρο, ΜΠΙΟΒ 1Π1ρ]}165 
}εγ:οπὶβεαλίοη, δηὰ 4180 ἴο ἴῃς ἴσῃς τοδάϊηρ 
ἐόγγ88 σίνθη ὉΠἴ0 ἐδοηε ; " ΤῸΓΣ Β6ΓΟ, 85 ἴῃ (ἢ. χχ. 
13, “ Ηεἰ Ὁ 15 τεραγάθα 825 ἃ ῥεγιοπ, ἴῃ σοιι- 
Ῥδηίΐοῃ οὗ “ 2 εα!ῤ." δες ον. 1. 

Απὰ ἴδόζο δα σίνοι ππίο [8.81] 12. 
πηῖο οί δπὰ Ηδ6]]1. ὙῆΠὲ τρδγρίηδὶ τοδά- 
ἴῃρ οὗ Α. Ν. “,ο ῥίν»ι" (Νυϊν., “ ἀσία εἰ 
41) 186 ϑυρρογίοα ΕΥ̓ Β αἷοπε οὗ ἴδε ἔνθ 
της] Μ55. [ἢ 15 ἀγθΙ ΓΑΓῪ ογΕοἶβπὶ Κ ο0}55 
δάορῖβ8 ἴπ6 σοδάϊηρ “20 ῥέ»ι,) υἱΖ. ἴο Πσάε; 
δηά 6 υπάογϑίδηαβ 1)εαλδ τι γεὶν ἴο 55 ΠΗ 
“ἰ ςοῃΐαρίοι5 χτηϑ δά 165, 485 ἰῃ οἷ. ΧΥΠῚ. 8 
-566 ὑεῖϊονν. 

ΔΌΪΒΟΣΣΟΥ οὐεν δὲ γοιγί ραν οὔ δε εαγιρ,] 
ἦρε ἥοιυγὶ ῥαγι" 186 Ῥθσυ Γ ἴο [ἢ ]5 Ὀἷδοθ. 
Ὦ Ξἰοτά, Ἔχρίβίῃβ, "ἃ το] Ογδ ΌΪΥ στοαΐ ρατγῖ ; ἃ 
5111} στοδίεσ ραγῖ, ΥἱΖ. οπε- δὶγά--- 6 ἔγδσοίοη 
νν ΒΙΟἢ σΟΠΓΙΠΌΔΙΠΪΥ Γες  Γ5, 6.5. (ἢ, ὙΠ}. 7-.2; ΙΧ. 
15,18: ΧΙ], 4-εϊηρ ὈΒΌΔΙΪΥ͂ ΞΘρεοιῆςδα, ϑοπιο- 
Ὑν Πα 5: Π}}|ΑΥ}},ἦΦ ΝοΪπηαγ εχρίδιὶπβ ἴμαῖ ἴδ 
δτηϊπο οὗ [158 864] ἰ5 ηοΐ 88 γεΐ ἴο αἴίδίῃ 115 
υἱπιοϑὲ ΒΟΥ ΤΥ (|οε] 1. το, ἄζο.); ἴἴ θοςοπλοϑ 
τῇογε ἰπίοηβο ὑπάθγ ἴΠ6 ἤγοῖ Τσυπιροῖ, ἤθη 
ἃ ΤοδῖΟΓ ρατὶ οὗ ἴπ6 εαγίῃ, ομεοΐδιγά, ἰ5 
αἰπιοϊεὰ (ςἢ. νἱῖ. 7);--ΖΌ ς, ἐο]οννεὰ ὃὉγ 
ΔΙξοσά, σοηβιάογϑ [δῖ {πὸ ἡοωγι βαγὶ σοπίδ! 5 
δὴ δἰ]ιιδίοη ἴο [6 ζω, ὅ86415. οὗ [18 στόυρ; 
[86 σοπιπγϑϑίοῃ οὗ ϑδοῖ κἸάογ ὀχιθηάίηρ ἴο ἴπε 
ἔοι ραγί οἵ ἴῃς ϑαγίῃ ;---ΕἸ]Ποῖ δάορίβ ἴῃς 
νογβίοη οὔ ἢ νυϊραῖε: “ ΒΌΡΟΓ σιδίμογ ραγῖθϑ5 
ἴοστα," “'ΟΥΟΓ (Π6 ἴΌυΓ ραγίβ οὗ [6 οαστίῃ ;"--- 
Ἡρηξβῖ. υπαάογϑίδης ἰδ ἴῃς ραγίῖδ] δηὰ Ὁγονὶ- 
δἰοηδὶ σμαγδεῖοσ οὔ ἢ 15 Ἰυάρτηοηί ----Ἰ ΚΝ Π112τ|9 

5795 

Αμπά ροννεγ νγὰβ ρίνθη ἰυηῖο ἢ Οτ, ἐσ 



5η6 

δασίῃ, ἴο ΚΙΠ τ δυνογά, δπά ψτἢ 
Πυηρεῖ, ἀπά ἢ ἀδδίῃ, δἀπὰ ψν ἢ 
τε Ὀεαβῖβ οἵ ἴῃς βγῇ. 

ΔΒΘΟΓΡ65 ἴο {Π]|8 864] {Π6 ὉΠΙνΘΥΞΑΙ ΠΥ ΙΓ ἢ 
ἴ6 ΠΌΠΟΙ ἥοῶωγ ἀρηοίεβ; δηὰ 5: ΑΥΪΥ 
Μεάς (ρΡ. 446), “Εχροηο ἐδ ρο[ 55] πὶὰ εἴ 
το τλαχίπλα ογδ!5  οπιαπα ραγίθ." “ΕΡταγὰ 
σοηΐοβθοα 4 “ἀοςίδ ἱρπούδηῖα." ΤὍῆδ δεῖ 
ποῖδα οἡ νϑὺ. 6, (μα ἴΠδ56 Ἰυάρτηθηΐβ ἀγὸ δῖ 
ῬΓΕΙ ΓΙ ΏΔΤῪ ἀπά ἤανο ποῖ 845 γεῖ γοδομοα {ΠΕῚΓ 
υἱπιοσῖ ᾿ἱπίθη5 Υ, 15 ἃ βίγοηρ σοπῆγηηδίὶοη οὗ 
(ἢς ἡι5ῖίςε οὗ Ν᾽ ΟἸΚπιαγ᾿5 ἰητογργεϊδοη. ὅ66 
Ὃτνυ. ἡ 

10 ἀπ] «υἱ! σευογά}] Νοῖ ἴῃς ““««υογά " οὗ 
ὙΟΙ, 4---5ὲ6 Οἡ (ἢ. 1, 16 ΨΠΟΓῈ ἴἢ6 ἴοστη 
ἤσγα υϑεα οσσιιγβ. Α8 ἴῃ οἢ. 11. τό, ἴῃ 6. ῥγερ. 
(ἐν) φγεῆχϑά ἴο ἴδε ἤγϑί ἴἄγεο ποι 8 ἀδηοῖοβ 
[86 ᾿ηβίγυπηοπί οἵ πιεδῆ8. ὙΠ656 ννοσγάβ ἃ. 
ΨΕΙΎ οἰ Ύ ζοϊ]ονγεὰ ἴῃ 86 δ᾽} 1Π6 νογϑαβ, 
Β. 111. 216, 417---5866 ηοῖο Εἰ οὐ (ἢ. 1]. 20. 
Οἔ, “κἰλάϊυπι, εἰ ἔδτλεπ), οἴ πιοσίοθπι, εἴ ἰηζεσὶ- 
τυηι,"-- 4 Εϑαγδϑ χυ. 5. 

απά ευἱὴῥ Ἰαταῖὶμ 6,.] Α5 ἴῃε “ «“«υογα" ΠΕΙΓΕ 
ἀἰἔογϑ ἴτοσῦῃ (86 “ “«ὑογα " 1ῃ νεΓ. 4, 80 0658 
[ῃ15 ““,),ανιΐηε᾽" ΑἸβΈΣ ἔγοπι ἴῃς “εαγε οὗ νυ. 
ς, 6 ἃ5 Ὀεΐηρ Τῆογο ἰηΐθῃβε ;---ἀἰ που Ρἢ Ἔνθ 115 
ΒΕΡΕΓΙΥ͂ 15 ἴο ὈΘΟΟΠΊΘ ΚΤοδῖοσ ὑπάοῦ (86 ἢγοϊ 
Ττυπιροῖ, οἰ. ΥἹ1}. 7. 

ἀπά «υἱό ἀκα δ, “ εα δ᾽" .5 ἴο Ὀ6 (ἀκοὴ 
ΤΩΘΤΕΙ͂Υ ἴῃ σοηηοχίοη ὙΠ [ῃς “«ὐογά δηὰ ΜΠ 
,)αρεὶπε (Ὀείης δοςοσηραηιθὰ ΕΥ̓͂ ἴῃ6 54πι6 
Ῥγεροβι!οη ἐν) 8ἃ8 οὔἊ ἰηβίγιτηθηΐ οὗ Ὠἰνης 
Ρυηϊδαηηθηΐ ;-- οἰ ΠοΓ παίωγαὶ ἀθαῖῃ 25 ορροϑβθά 
ἴο ἴῃ6 οἵδε Κὶπάβ οἵ υἱοΐσηέ ἀδαῖϊἢ 8ρεςὶ- 
βορὰ ἴῃ {Π18 γθῖϑε; ΟΥΓἍ, 838 ΤΊΔΠΥ ὑπάογπίδηα, 
ρει επες (τείοττοα ἴο ἴῃ οἷ. χυὶ. 2). Οοὐ β 
“Ῥω τονε ἡμάσηιοηίς ὠῤοπ ϑογισαίεηι" (ἘΖεῖ. 
χὶν. 21) δῖὸ ὀχργοβθθά ἰὴ ἴπε 1,ϑἃΧΧ. ὃν [ἢς 
ΒΔ6 ἴοι ψογάϑ ἃ5 ἴῃ ἴπο ἰοχί,---τῃῆ6 Ηρῦτγον 
ἰοττὴ ἔοσ “")ευήδοπες" (ἀεδεγ) Ὀεΐηρ τοπογοὰ 
(45 Α͵5ο ἴῃ [6γ. χῖν. 12; χχί. 7) ὃὉγ ἴῃε στσεεκ 
ἴοστὴ ἔου “ ἄεα δ." 866. οἡ οἷ. 11. 23; ΧΥΪΙ. 8. 
πῃ ρορυΐαῦ ᾿ἰνηρ Οτεεῖκ τὸ θανατικόν 15 (ἢδ 
ΟΥΙΏΔΓΤΥ ἴοττῃ ἔοσ ἴπῸ ρἴαριιθ---586ς Μοιυ]ζοη 8 
Θά. οὗ ΜΝ ηογ, Ρ. 3.οϑ. (Νοῖς,---ἰῃς ψοσὰ “2ε.- 
“ϊεπεες " (λοιμοῦ οὗ ἴῃε Τεχίμς ἘΚεορρίμε ἴῃ 
Μαῖϊ. χχίν. 7 15 ηοῖ }εῃι]π6). 

απά ὉΥ ἴμ9 ψὶ]ὰ Ὀθ85.8 ογ΄ ἐδε εαγιδ.} (ΟΕ. 
Μακ ἱ. 13; [μον. χχυὶ. 22; Ὠουῖ. νἱ!. 22: 
2 Κίῃρβ Χυϊ!. 25). Α ἀἰϊβεγεηΐς ὑγερ. (ὑπό) 15 
ΠΟῪ υ50ἃ :---ἰ «υἱἱάή ὀεασὶ:" ἅγὸ {δΒειηβοῖνοβ 
ασεηῖ:, δηὰ τ 8 ᾿πάρτηεηΐ 15 Ἱπάερεηάεπί οὗ 
16 οἴδον χοο. ΜΟΙΚιΔΥ βιιρ ξοϑίβ ἴθ Ὀθαϑῖβ 
ἴη 106 Κοπιδη διηρδ Ποδλῖσο. Δ ογάβ. 5665 ἰὴ 
1η15 ἴοπτῃ υϑοὰ ἢ (Π6 ἀγίζες (θηρίον, “ὦ 
«αυἱ 4 δεασὶ," οσσυγβ ἔοσ (6 ἢτοῖ {ἰπλ6ὸ ἴῃ [}18 
ὈΪΔς6) ἃ τεΐθγθησο ΟΥ̓ Δῃτ οἰ ρα οη, 85 ἴῃ ςἢ. ΧΙ. 7, 
ἴο ἴῃς Βοαϑβί ἔστοιῃ ἴθ Αὔγϑϑβ--- ἢ 15 8568] ἴογθ- 
ϑβηδάονπρ ἴῃς δβιιβεσίηρβ οὗ [6 ΟΠυτοῖὶ “ ἔγοσῃ 
106 σναγίος ΜΟΥΚΙηΡ5 οὗ ἴῃς Εν} Ομ." [Ιη 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΓΙ. ἱν. 9. 

9 ΔΑπὰ ψβεη ἢε δὰ ορεπεὰ (δε 
ΔΙῚ 864], 1 ϑαὰνν ὑπάεγ ἴῃς αἰϊᾶγ τῆς 
80.185. οὗ πδηὶ (ἢΔτ νγοῖα δἰδίῃ ἴοσγ 

Μαῖϊ. χχῖν. γ, ἰηϑίοδά οὗ “" δεαυἹ"" πὸ πηὰ 
“ αγέῤᾳμαξε:,,, ΜΏΙΟΙ Οσσὰγ υηάοτ [86 5ἰχίῃ 
862], Ιῃ ΥΟΓ, 12. 

Αςοοτγάϊηρ ἴο Βίδπορ Νενίοη, “ ΤῊΝ ρεσιοὰ 
σοτητηθησεῖῃ ἢ Μαχίπηη (Α.Ὁ. 235). 

ΤὮο ἤγοί ἔουγ 56415 βάν πον ὑθθη ορεποά. 
ΠΟΥ δηροιηοθ, [. δηιἐξαηὶ!)-- ἐὸ ἐπψ, 
απά 1ο κομημῦ;" δπὰ ἴποη, 11, αν; 111. 
δεαγεῖγ; ἵΝ. Πεαϊ δ. ΝΝε ἴδνε ἤεσσε ἃ ζω!}- 
ΒΙπιοηΐ οὗ ἴῃς 1] οτα δ νοτάβ η Μαῖί. χ. 34; 
χχίν. 6, 5. Τὸ Εἰάογ ὕὑροη δδοῖ ἤογϑε 
ΡΟΓΒΟΠΪΗ65 νυ μαῖ 18 δηποιηοσά οἡ (6 ορεηΐηνσ 
οὗ δδοῖ ὅεα]. ὙΤἢ5 ἔδαϊυσγε οὗ {16 βίο 15 
ΠοΙΠΊΟη ἴο 4] [πὸ ἢγϑϊ ἔθου 56.415, 85 νι }} 85 
[Πς δοσοιηρδηγίης νοΐϊος οὗ οπα οὗ ἴδε Βουγ 
Ιἰνὴρ Βεῖηρ5 Ψιο, ἴακοη τοχεῖπογ, ϑυτω- 
Ὀο]1Ζ6 ᾿ἰνίηρ Οτοδοη ; ἂἀπὰ ἰπγουρῃ βοτὰ 
Ογοδίίοη, “ βτοδηίηρ δηὰ ἰγανυδ]ης ἴῃ μαϊῃ 
οροῖῃοσ ὑπ|}]} πον" (Ἀ οπι. Υἱῖϊ. 22), ὑτε- 
ῬΑΓΕΒ5 ΤῸ ΕἸ γϑῖ [5 σοπληρ. ΤΠ Ῥγερᾶσα- 
το εχίθπαάς [πσουρποιξ τ[ῃ6 σοὶ] σοουγϑεὲ 
οὗ τε ΟΠυτγο 8 Ὠἰσῖοσγ. ὙΠῸ Ομυσοῖ 15 
ΟΥΟΓ “π]!2πηΐ οἡ οϑσίῃ ;}" 586 πιυδῖ πενοσ 
ςεᾶ96 ἰαδουγίὴρ “ἴμαῖ 56 ΤΊΔΥ σΟΠΠΌΟΣ 
(ΐζα νικήσῃ), νετ. 2. [{ τῃ]5 δε 50, ἴῃς [0]8]- 
τιοπί οὗ ἴποϑο ἔουσ 864] Ν᾽ βοη5 18 ἢοῖ ἴο ὃς 
Ἰοοκοά [ὉΓ ἴῃ ΔΗΥ͂ 5εσῖθ5 οὗ “ὠζοσσίυε Ἔνοηῖς, 
Ῥαϑῖ, ργοϑθηΐῖ, οσὐ ἔυϊυγε; δ πουξὰ δας οὗ 
{Π πὶ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 αῤῥῥεαδίε, αἱ ἀϊετεηῖ ρΡεποὰς 
οὗ Πἰβίοσυ, ἴο ραγίίςυϊασ εὐθηΐβ, ἀπά πλῶν 
δά οἵὐ τοουστίηρ {0]Ε]ποηῖ5. Οπ ἴδὸ 
ψῃοῖὶο, ΕΖοῖκς. χίν. (6 Ῥγοοϊατπηιδίίοη οὗ Οοά β 
ἡυάφτηδηῖβ οἡ {6 Απεϊεπὶ ΟΒυσοῖ 5που]ὰ θὲ 
βία !]οα ΠοΓΘ. 

ΤῊΣ 1,Α9Υ7 ΤΉΒΕΕ 5ΕῈΑ1,5 (9---Τῖ!. 1). 

ΤΠο ΕἸΒ 8568] (9---Ἱ 1). 

9. “4π4 «ὐδεη Ἀ6 ορϑοποὰ ἐῤὲ 72, “εα} ἴῃ 
(ῃ15 ἢγοῖ οἵ ἴπ6 βεςοηὰ ργοὺρ οἵ ν᾽ϑίοης 41} 
5 ςβδηροὰ, ΨΥὁ ἀγὸ Βοσε σεπγλϊηθαὰ οὗ ἴμοϑε 
ψο ἀυγίης (ἢ6 Ἰοης ςοηῆιϊςξ οὗ {86 Οδυσοὶ 
δανο βυδεγοά ἔογ ῃτισῖ. Ὑὸ ᾿ποϊἀεηῖβ τὸ- 
νελϊοὰ ἴῃ ἴῃς ΜΝ ϑίοηβ οὗ [πὸ ἤγϑί στο ὕτγεὲ- 
ΡΑΓῸ ἔοσ ἴπε σοηϑιτητηδίίοη, 5[1}} τετηοῖο, οἵ 4]} 
τῆΐηρ5. Ὅῆθ ορεπίηρ οὗ ἴῃ6 ΒΔ} 8562], ἰϊς5 
ΜΝ ιβίοη παυϊηρ ἴογ 115 οὐ]οςῖ ἴο τεϑίσαϊη ἴῃς ἴοο 
ἀτάθηϊ Πορδβ οὗἉ Ὀ6]ονοσβ, 15 ποῖ δοςοιηραηὶςὰ 
ΌΥ ΔΗΥ͂ ΞΡ6ς14] Ιπε]άἀεηξ ; ΔΙ ΠοιΡἢ [μ 6 τρδγίγτϑ᾽ 
ΟΥ̓ ἴογ νδεῆρϑᾶησς σὑθῸ8}}5 ἴῃ 6 ΠιΟΠΊΟΣΥ οὗ {86 
Ι,ογαά 5 ρῥγεαϊοιϊίου, Μαῖϊ. χχῖν. 9, ἴο ψΒοὰ 
(815 864] σοσγεϑροηάβ. ὍΤῆϊ5 δ Ἰϑίοη, ἴῃ ϑμοτγῖι. 
15 ηοῖ 4 σοηϊϊηυδίίοη οὗ, ΠΟΥ 065 ἴ Τεβευλδὶο 
τῆ6 Ῥγοοσδάϊηρς ἔουγ:---ἰῖ ροϊηῖα οηνναγά ἴο ἴῃς 
ετοαῖ ἴδεπῖο οὗ {δε ΑΡούΔΙγρϑς, ἴδε 1, οτγὰ ς 
Οοπιηίηξ ; ἰἴἰ δα 8 ἴο ἴπε στοδῆβ οὗ Οτσελζϊου 
(86 5'βὴἢ8 οὗ [6 πιαγίγτεα δαϊηΐϑβ. 

1 ταὐτό ὠπάεῦ δὲ αἰαγῇὶ ὙΏῈ ἱπιάρεγη ἰ5 



Υ. 10---τι. 

τῆς ψοτά οὗ (ὐσοά, «πὰ ἔοσ τὰς ἰεϑι]- 
ΠΊΟΠΥ ὙΠΟ. {ΠΕΥ ΠεΪά : 

Ιο Απά {ΠεΥ οὔεὰ σι 4 Ἰουά 
νοῖς8, βᾶυηρ, ἧτον Ιοπρ, Ο [οτά, 

ἰδκοη ἔσοηι [86 Το ρ ὁ -ϑοσνῖοθ, ἤὙἼΠῈ Βγὰ- 
86η ΑἸασ " (ἔχ. χχχῖχ. 19)---οδ]εὰ “τῆς ΑἸτὰτ 
οὗ θυγηϊ-οἴεγίηρ " 1η Εχ. χ]. 29)---οϊοοά “ δὲ 
(ΞΘ ἀοοῦ οὗ ἴπ6ς ὙδΌοτγηδοῖὶο ; δηὰ “αἵ 
ἴδε θοτῖοπι᾽ οὗ [Π15 ΑἸζαγ “ 411 ἴῃς Ὀϊ]Ϊοοά ἢ οὗ 
ἴα νἱσῦτη νχὰς ρουγοά, 1.6 γ΄. ἦν. 7; ΥἹ11. 1ς (εξ 
τὴς νογάς “ «ἱαΐπ 7 ἴῃ [815 νεῦβθ, δηὰ “ δίοοά 
ἴῃ τϑσ. το). Τἢ15 νγὰ5 οδ θὰ ΟΥ̓ Ργθετηπεῆςα 
“τῆς ΑἸ " (ςξ Η ἄνεγηϊοϊκ οἡ ζεῖ. χἹμ!, τ3, 
ἄχο.). ὙΠΕ 5018 οἵ [ἢ ΤῊΔΥΥΥΒ σΟΥΓΕΘΡΟΠα ἴο 
ἴῃς Ὀ]Ϊοοά οὗ ἴδε Ξδογίῆοθ ρουγοὰ οὐδ ροποδῖῃ 
ἴῃς ΑἸΑΣ, ἔογ “16 Ὀϊοοά {δογθοῦ 15 πε 16 
{πεγοοῦ " (Οεη. ἰχ. 4; [,δν΄ ΧΡ, 14). ἘΠ 5ΔΠ16 
ἸπΑΡῸ 15 υδοεὰ Ὁγ δ8[. Ρ4}}--εοἴ, ΡΒ]. 11. 17; 
2 ΤΊπι. ἱτ. 6 (866 δῖ, Ιρῃδῖ. σα Κορε. ς.11.). ὙΠΟ 
ὅ6 6 ὈΘΠοΪ 5 τὰς ““ «“οὐἶἱ᾽ οὗ ἀεραγίθα 5διηΐϑ--- 
οἵ ἴῆοϑδε ψἤοβα Ὀοάϊεβ δὰ Ὀδεη “ “«αῖπ" οη 
ολττ ἢ --- 566 οἷ. χχ. 4; Μαῖϊ. χ. 28. (οπβοῖοι8 
οὔ [ῃ6 Ραϑῖ, ὑγαγίηρ ἴῸγ ἴῃς (ὐοτηίηρ οὗ (ἢ τίβῖ, 
(Δ6Υ τπδάϑυγε ἴῃ 6 ἰαρβε οὗ [ἰπγε---- 1 οτά, Ηον 
Ἰοηρ ᾿" Οἶ 4150 ἴδε ραϊγιβεὶς γείΐδγεησοϑ βίνθη 
Ὀγ νοσά. ἐν» Ἴος. (Εογ ὑποκάτω 566 οἡ (ἢ. Υ. 3). 
Ὡς νεῖ δηὰ ΒΙθοῖς ππάογϑϊδηἀ ἤογὸ [ἢ 6 

Οολίεη ΑἸ οὗἠἨ ἴποεῆβα ἰὴ τῃ6 ΗΟΙ͂ ΡΊαςθα 
δεΐοτγο ἴθ Κ οἱ} (ἔχ. χχχ. 6--9) ; δηὰ [δὶ νυ μδΐ 18 
ΠΟΥ 5υτ  ]]Ζεὰ 15 266 δεαγίπρ οὗ ἴΠε6 πηλγίυτϑ᾽ 
Ῥτγαγοσ---ϑθα οἢ. ν. 8; Υἱ). 3. ΤῊΐβ 15 αὐἷΐα 
ὉΠ 54 Ι|5ἰλοΐοσυ. ΑἸῆ, βΑὺ8 νδριΕἾΥ, απ ΑἸΙΑτ 
οὗ βδογιῆςς." 

Ασςογάϊηρ ἴο Βοβϑυεῖ, 6 ΑἸΐΑΓ ἴα Ο σ]ϑὶ 
--586 (οἱ. 1. 3, 4. 

τ ΣΏΔΥ Ὅδς ποϊεά [Πδἷ πχοπτίΐοη οἔδη “ ΑἸΐασ ἢ 
5 ἔοσ ἴδε ἔγξι πιο ἰηϊγοάυσεά ποτα. Α5 8. 
]οδῃ 18 ἀεβογδίηρ ἴΠς Νιδίοα ᾿πἰτοάδυςσοά ἴῃ 
εἰ. ἵν., ψνοτε δὲ δεπεϊά ἴΠ6 Ὑτοσϑῃΐρ ἸῺ 
Ἡφάνθῇ, ἰτ 15 παΐυγαὶ ἴο πὰ δπιοῦρ ἢ15 5γ1η- 
δοῖῖς ᾿πδροβ ἴΠ6 δάϊιπεϊ οὗ [παῖ νοσβ ἢ! 5 
ἙΑΙΤΪΥ οουπίοεγρατί (Η6δ. νἱ]]. ς ; ΧΙ, 10). 

2δεσοι} “12ε οἶς ΟὨΪΥ,---ἴον ΠΕ Ἀ οϑυγ- 
τεςοι οἱ ἴδε Ἰ)εδλά᾽ [49 ποῖ γεῖ σοϊης ἴο 
Ρα58: εἶ (ἢ. Χχ. 4. 

97) ἐϑενε ἐδαί Ἀδὰ 668 «.αἱπ γον ἐδὲ «υογά 
οΓΚΓ, Οοὐὔὐ οὗ οἱ δοοουππῖὶ οὗ Ὀθοδα8ο οὗ 
ὉΥ τοϑδοῖ οὗ (διά ψ ἢ δὴ δοςυ5.). Οὗ ςἢ. 
1.9; ]ΘΒὴ ἵν. 41. 
απ 70. ἐδ ἐσείίγηοηῦ «ὐδίἰορ ἐδεγ δείά :] 

Εχοορῖ ἴῃ δῖ. οι μη 8 ὑτιτηρ5---Ο.Ρ. Ιοδη ν. 
6: 1 [οδη νυ. 1ο---ἰἢ 5 ἔοσπι οὗ ὌχργὌεββϑίοη 15 
ουπα ΟἿΪΥ ἰη 1 Τίπι. 11]. 7. ὙΠΟ πηρδηΐϊηρ 15 
εἰἴμοσ ““26ε ἐεείλ»ιοη " οὗ [ε518, Ὀογῃς ὉΥ͂ 
Ηἴπι (56εε οη (ἢ, ἱ. 2) ἀπά ψνῃῖς ἢ (ΒΕΥ Πδά το- 
οεἰνεα ἔσοπι Ηἰπὶ ῆΟ 15 “26. γα ῥ εὶ Ἡ))ὲ- 
πε: ἢ (τῇ, 1. 5), --ἰῃὰ ἰοβΈ ΠΟΥ νι] ςἢ ννᾶ5 
ςοπιτ τε ἴο ἴΠδπὶ ἴο δεᾶῦ; οὐἉ, οὐῥεείἑυείν, 
“16 δ ΞΕ ΠΊΟΠΥ φομϑποογπίης " [6 5115, 88 ἴηὴ Αςῖϑβ 
χχὶὶ, 18, Δηὰ [ἢ δολσίην ννῃο (ΠΟΥ πδὰ 5ῃεά 

αν 7::1.--- Δ ου, ΙΝ. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΓΥἹ]. 

ΠΟΙ πᾶ ἔγιις, ἀοβδέ ἴῆου ποῖ πάρα 
ἐπεὶ ἄνεῆρε οὐν ὈΪοοά οἡ τἢεπὶ τῇδ 
ἄννε]] οἡ ἴδ δϑατἢ ἡ 

1: Απά νῆἢϊϊε τοῦε8 ψεῖα ρίνθη 

ἴπεῖν ὈΙοοά (30 Ενναὶά, Ὡς ὙΝ εἰΐο, Α16) :-τϑθ 
ΥΟΥ. το. [Ιἢ ἔδοῖ, 45 ἴῃ οἷ. ἱ, 2, 9, γγὸ ΤὨΔΥ͂ 
υπάογϑίδπα [ἴθ ρἤγαϑθα οἰΠῸΓ σωῤῥεεϊυείν, ΟΥ̓ 
οὐϊεείἑυεἶν---866 ἡ Τἢ, χὶ. 3, δὰ ςξ, οἱ. χίϊ, 
11,17; ΧΙΧ, 1ο; ΧΧ, 4. ΤΠ ψνογάϑ, “ φυδέεῦ 
ἐδὲν δε," ἀο ποῖ τιδδη “νον ΤΠΕΥ Βοϊὰ 
2..." ([ αυδηὴ Βιτηϊζεσ τυοδδηῖυτν,"-- Ετνδὶ ) : 
θυΐϊ “ΙΓ ἢ (ΠΟΥ δὰ τϑοοινοαὰ ἔγτοπι ἴδε (δἰ τἢ- 
1] ΝνΊζη655, ἀπά νης ΤΟΥ οοππυεα ἴο 
μοὶ "-οἴ. Ἰοδη χὶν. 21. (Β σγελάβ, “(δες 
[Ἐ5Ἐ πο τΥ οὗ {Π 6 1,4πὶῦ ὔ). 

10. απά ἐξδὲγ εγίεά «υἱὲ α ᾳτοαὶ «τστ᾽οἱεε,] 
1.60, “1ῤὲ τ«οιἶἦεν," ἴἴ 8 αι ποϑάϊθ88 (ἢ 
Ἡδρηρϑῖ. δηὰ )05ἴογά.) ἴο τοραγὰ “ {δὲ «᾽αἰπ᾿᾽ 
45 [6 ποπὶ. ἀρτθείης νἱ λέγοντες,--οἴ. οἰ, 
ἵν. 8. ΖυΠ ΠΣ; οὔϑοσγνοβ ἴπδὶ {δε τους ἐχν 
ΡΓεβϑοὰ ἴῃ θη. ἱν. :ο 15 μογὸ ἀγαπιδίϊζοά. 

“αγίηρ, σοαυ ἰοηρ,] ΟΕ Ζεςδ. 1. 12; δηά 
866 ΟΠ Υ6Γ. 2. Οπ “ἴδε ἀοϊδγ οὗ ἴῃς Ὠἱνίης 
}υδίοε " 5εὲ οπ οἷ. ἱ. 1; ςἔ Ρ5. ᾿ἰχχίν, το; 
ΙΧχχχὶ. σα; [ἃὐὑκ6 χΥυῇὶ. 7, 8. 
ΤῺΘ ΔΏΒΕΟΓ 158 δίνεῃ ΟΥ̓ “1δὲ “πρεὶ οὶ 

226 «αυαίεγ:,"---ϑδθὸ οἷ, χνὶ. 5--. 

Ο Ζονγά.)] Οτ. “Ὁ Μδεῖοσ᾽" (ὁ Δεσπότης), 
--4ἃ 46 ἔουπα ΟὨΪΥ Πεγα ἴῃ (Ὡς ΑΡΟΟΔΪΥΡΒα ; 
18ς Τογτεϊδένα οὗ " βϑοσνδηῖ," 566 νεσ, ἵἵς: Ἂοἔ 
1υΚὸ 11. 29; τα Τίπῃ υἱι α; τ Ῥεῖ. ἰΪ. 18. 
86 δοὶγν απά ἐγμ6,}1ὺ ὅδ6ε6εὲ. οὐ Ἂοἢ. [1]. 7: 

Ὡοῖ “ »μδῥεείδυε αὐ] 655 (ΝΉΣ,, Βεηρεϊ, 
Ἡεηρβῖ., ζο.) ;--πἶ εἢ. ΧχΙ. ς ; χΧΙΪ, 6. 

4ο: ἐδοι ποὶ ἑμάσε απ αυεηρο οἱ ὀὶοοά ο»] 
Οτ. “οχαοῖ υϑυβθθῆοθ 3,0». ΕΕῸΓΣ [Π6 
ῬΓΘΡ. (ἐκ---δ66 συ». 11) ςἢ, ςἢ. χυῆΐ, 2ο; χίχ. 2: 
566 [ες ἀἰβεγεοηῖ ργορ., ἀπό, ΠυΚὸ χΥὶϊ. 2. 

ἐρεονπ ἐδαὶ ἀᾳυε} οπ ἐδε εαγ! ὁ ἢ 1.6.) “ἴῃ6 
ψοτ] ά,᾿" “411 Ῥρεορίο, ἴῃ σοηϊγαϑὲ ἴο [Π6 56 - 
νδηΐβ οὗ Οοά:--τἢ. 111. τὸ ; Υἱ 1}. 1.2; ΧΙΪΙ, 8, 14: 
εἴ. ]οδη χυὶ!. 14; Μαῖῖ. χχῖν. 9. ΤὨς ῥγαύεῦ 
οὗ 16 τλλιίγγϑ, ἀσου τη ἸΔΈ Ωρ; Τοπὶ δὲ ἴο ἂρς, 
[45 ἴον 118 8016 οδ]εςῖ ““[ἢς Βοηποῦγ οὗὨ ΒΟΙ᾽π655 
δηά 186 {τ οὗ {δεῖν 1 ογά "ἢ (Βοηρο]); ςεξ 
ΟἹ ΥΕΓ. τό:--ἶῖ Ὀυϊ ἜΧΡΓΟ5565 ΟΥ̓ ἀπ Εἰς ρα οη 
1ηὲ Ιοηρίηρ οὗὨ ἴῃς «υδοίε ΟυΣοΝ τυ] ἢ 15 δἵ 
Ἰεησίῃ υἰτογοὰ ἴῃ οἷ. χχιΐ. 17, 20. 

Ι. νη) απι5 του ϊὰ ποῖ υπάογεοίδηὰ πὸ 
βοιΐς οὗ [86 ΟἸΪὰ Τοβίδιηημθπὶ ϑ4ιηῖ5 (Μαῖί. 
ΧΧΙΪ, 35) ΠΟ ἃγὰ φυαίτίηρ, ἃ5 βἰδῖεα ἴῃ Ηςῦ. 
χΧὶ. 39, 40, ἴον “2δὲ ῥγορηἦσες . δηὰ 1}}8 δ6- 
ΟΔ1158 ἰἴ 15 ποῖ υ«αἱά ἴῃδξ ἴΠ 656 τῇδ μαά 
ἀϊοὰ “ἔοσ ἴπ6 (οϑΕ ΠΠΟΗΥ 97 υεηω," 45 ἴἴ ἐς 
βαἰὰ ἴπ οἢ. χχ. 4:1 Ὀδεςσᾶυβο, ἴοο, 818 ΟΥῪ 1ΟΥ̓ 
νη ΘΔΠΟΘ 15 ποῖ ἰπ [86 5ρ᾿γι οὗἩ ἴῃ6 Οοβρεὶ. 

Ἐσδπδη ἤηάδΒ Βογο δηὰ οἰϑονογο “ (ἢ6 ἐοῆο 
οὔ [π6 ρογβοσποη οὗ Νοεσο, ἔγοπι ννβίςῃ, 45 6 
5ϑετίβ, [86 ΑΡοσδῖΥρδα [85 γος τοσυϊ θὰ 

οΟοΟ 
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5γη8ὃ 

ὉΠῸ ἐν εσΥ οὔθ οὗ {μαπὶ; δηά ἰξ νγᾶϑ 
βαϊά υηῖο τΠ6πὶ, [δὲ ῆΘΥ ϑ5ῃοιυ]ά 
τεϑῖ γεῖ ἔογ ἃ [ἰττ|δ βθάβοη, ἘΠῚ] {Πεῖγ 
[6]]ονγβεγνδηῖβ αἷδο δηά τπεὶγ Ὀγεΐῆγεη, 

(Δ τῷ. Ὁ. 1τ67γ). Ηε τεΐεσβ, δονγενεσ, ἴο {Π6 
σγ 61 [168 οὗ Τλοπιτίδη (Ὁ. 172) ψ Ι ἢ σταῖς 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ βιιῖξ [Π656 “" 811.510Π8 ;᾽ ὃυΐϊ {Π15 ννοι!]ά 
Ὠοΐῖ 5Β4υᾶτγε ὙΠ 15 ἸΠΘΟΥῪ 88 ἴο ΔπΈΓτίϑῖ. 

11. Απὰ δθτ0ο ψῶ5 καἷνθὰ ὑπο ἴο 
θΔ0Ὁ Οπ6 8 ψ8:ῖα ΣΟΡ9;] (ες τυ. }.). 4.5 
ἴῃ οἢ. 1] 4, 5; ΥἹἹ. 14.-- [86 5υαδοὶ οὗ ἴπ6 
“ κίφῥίεοις ἀεὶ, οΓΓ᾽ δὲ ταἰπὶς," οἰ, χῖχ. 8. (ςἢ 
Ζεςἢ. 1, 4). Ενθη Ὀεΐογο ἴπῸ ρτεδί σοηϑβυτη- 
τηδῖίοπ, ἴπ6 τηλγίγγϑ μανς ἃ ἰογοίδϑῖο οὗ μθαυθῃ. 
Δοοοτάϊης ἴο Βοϑβϑιεῖ, [86 “ «υδίε γοὐε᾽ 15 
ἴΠπ6 ΡΙΟΥΥ οὗ ΒΟΙΥ 500}8 δυννδϊηρ ἴ86 Ἀδδυγ- 
τεςϊίοη. 

Οη 16 οοἷουγ “ «υδέζε,᾽) 866 οἡ ςἢ. 1. 14. 

ἐδαὶ ἐδ «Φομίά γα ἴῃ ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ Ρδᾶςο, 
85 ᾿πηρ Ἰεὰ ἰη οἷ. χῖν. 13 ; οἴ. Ώδῃ. χὶϊ. 12. 

Βεοηροὶ δηὰ ἢ ΝΡ εἴϊε Ὄχρίδιη----ἰ οθᾶϑ86 ἔγοπι 
ΤΒΟΙ͂Γ ΟΙῪ, 458 υἱζεγεὰ [ἢ νοῦ. το. 

γεῖ ῶγ α πίε εἶταθ,) Οἱ. οἢ. 11. 21. ΤΠ ῖ5 
ἰηΐογναὶ (χρόνος ποῖ καιρός,---866 Οη ΟἿ. 1. 3) 
σοτηθ5 ἴο Δη θη δῖ ἊἈ. χ. 6. 

βοηξοὶ τρδκο8 118 “ ΟΒγοΟΊΙ5᾽ἢ (ΟΓ 1111 
γολΓϑ, 866 ἱπιίσοά. ὃ τα, (Ὁ), ΙΝ.) ἴο Ἔἐχϊθηἀ ἔγοπι 
[6 ρῬεγβθοιοη οὗ (ΠΥ ΕΔ ὑπάογ Ὑταΐδλη 
ἴο {δαΐϊ οὗἩ (6 Νν 4Δ]άδθη565,---ν1Ζ. ἔτοτὴ Α.Ὦ. 98 
ἴο Α.}. 1209. 
Ῥογιοά πῖᾶὺ ἐχίοπα [1}} [6 εηὰ οὗ ἴδε “ἼΒοι- 
δαηά Υθλγ8,"---“ἢ. χχ. ς. 

“ῃ}}}} ὙΠῸ δῆβννογ ἴο ἴΠ6 “σευ ἰοπν 
ἴῃ ΚΟΥ. 1ο. 866 υὐ. ἢ}. 

δοΟΙΒ ἐδοὶν Ζ7061]10Ὑ-ϑουυδηῖθδ, σηά 1ῤεῖῦ 
ὀγείὀγεπ  ἰΘᾺ “δομίά ὁὲ ἀἰ σά οΎ ΘᾺ 88 ἐδὲν 
αυεγε.) ὝὙννο οἶδ5565 ἅγε ἀεηοίεά, ἴῃ “ ,μεήοαυ 
“εγυαηΐ: ᾿ Οὔ ΤΊΔΓΙΥΤΘ ---ἰ, Φ.. [Π6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ 
16 ἔλιὨδι]: ἀπά αἷ9οὸ “Τδεὶγ ὀγείδγεη" ψὮο 
δῃουϊὰ κὸ ἴπδπὶ Ὀ6 ρυϊζίο ἀεαῖθ. ὙὩς ΑΟΝ. 
866 Π18 ἴο ἱπΊρῚ Ὁ Ὀυζ οπε ο1855,---ἰῃς 5λπη6 ὈΟΑΥ͂ 
οὔ {πὲ [ἰτέα το ἃτὲ “,εἤοαυ “εγυαπίς " ἴὴ 
τεϊλτίοη ἴο {6 “ Μαβίεσ " (νεσ, το): δηά “ὀγε- 
ἐῤγοη" 88 Ὀσϊοηρίηρ ἴο [86 σοτησηπηίοη οἔὗἁ 
ὈοΙονοῖβ: 80 ἢς ιείίθ, Ηεηρϑβῖ., Ὁ ὑβίοσά., 
ΑΙΏ, Ὑδδ ἔοι 86 η86 5665 ἴο θῈ πΊοτο ἴῃ 
δοσογάδηςο ἢ τῆς τοχῖ,---5866 οὐ οἢ. Χχ. 4. 

Βεοηροὶ ντιῖοβ, “ὙΠ ἤγϑι πΊΑΥΥΥ5 εΓΘ 
οὨΙΕΗΥ ἔτοπι ἰβγδεὶ; {ΠΓ ᾿γείζοαυ τεγυαπιν’ 
ὙΜΟΓΘ η ΔΗ͂ΘΥ {ἰπ|ὸ5 ἔγοτγα [Π6 Ἠοδίμθη ; δηὰ {Π6ὶσ 
«ὀγείφγεη ᾽ ἔγοτῃ [5γδε].᾽ 

“ῥομί4 δὲ γεἐίεά.1 ὅὃεὲ6. νυ. Μ΄ 17,6. 
ἐρΟΙΔΡΙ]ο Θὰ ἱπ ὩΌΣΡΟΣ"---οἴ Τὺκὸ χχι. 
24; Οο]. '1. τος οἵ, δάορίίηρ ἴδ τεδάϊησ 
οὗ κ᾿, Β, Ρ, 1: (πληρώσωσιν), “58411 Βανθὸ 
Ζζ018119ἃὰ [τΒοὲν οΘΟὉΧ89].᾽" 

Αςροοτγάϊηρς ἴο Βοβϑυσί, οὗ. Υἱῖ. ἜΧχρ]απη8. ἴῃ 6 
οᾶυ5ε οὗ ἴῃ ἀεἰαΥ ἤογα σρόίκθη οὗὅ, δἀπὰ ἢον 
[6 υσλθοσ οὗ ἴῃ εἰοςΐ 5 ἴο θ6 Δοςοπιρ ἰϑῃδά, 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. νΝ]. 

Ι. ΜΊΑ πι8 ϑυρβεϑίϑ μα [Π|8. 

ἶν. 12. 

(δῖ δβου]ὰ ὃ68 ΚΙΠοὰ 25 {ΠΕΥ τοέγε, 
8ῃοιιϊὰ Ὀ6 Πι18]δἀ. 

12 Απά 1 ὈεμοΪά ψῆδη ἢς ἢιλά 
ορεπεδά τε βιχίῃ 868], δηά, ἰο, ἴπεγε 

ΤῊ οσγὰ οὗ πιδγῖγγβ᾽, υηάον Π1οοἰεϊίδη 
[4.Ὁ. 103].-- Βίβορ Νεινίοη. 

ΤΗΕ ΘΙΧΤΗ 5ΕΑῚ, (112-17) 

12. Απὰ δ εδν ψὯθη 86 ονροϑῃοὰ (ἃ 
σἰχί “εαἢΣ ΟΝ. χνὶ. 17-ὲ Ὀγοβθηῖβ ΠΊΔΗΥ 
ἔοδίυγος ραγα οὶ ἴο ἴῃς [ο]]οννῖηρ ἀςϑο Προ. 
ΤΙ 8εαὶ Ὀγίηρβ υ5 ἴο ἴΠ6 ΨΟΙΥ͂ εὐὰ οἵ ἴδε 
ἤηΔ] σδἰδϑίγσορμθ. Α5 υν. 1- ἀδριςῖ [Β6 515 
 Ἰ ἢ Ργεραγο ἔοσ ἴΠ6 1 οτα 5 σοπληρ,-- 586 
Μαδῖί. χχίν. 6, ἄς. ; δηά 45 ἴ6 ΔῈ δ6εδ] οοπ- 
δροηάς ἴο Μαῖῖ. χχῖν. 9, 50 μεσεὲ ἴὰῆο ἱπιλζεῦῦ 
οὗ Μαῖϊ. χχῖν. λο (ἢ ἴῃς “Ἢ εαγέῤᾳμαξε: " 
ἴῃ ΟΣ, 7), ἰ8 ἴακοη υὑρ:--οἴ, νυ. τό, 17, 
νὰ Μαῖϊ. χχῖν. 30, ἄς; [,ὑκς χχΐ 10. 
ΤΠε πιοϑῖ ϑισικίηρ ἔδδίιγοϑ οἵ δαγίοσ ῥτὸ» 
ῬΒΕΟΥ͂ ἅτε 4150 σοϊηδίηδα Ὦετε.--- 86]. ἵ. 19; 
χχχῖν. 4: ]. 1; ΕζΖεῖϊκ, χχχιῖ 7, 3; Ηος χ. 8; 
Ϊοοὶ 11. 30; Ναῖῆ. 1. 6: 50 {πε αποίοηϊ, δηά 
ΤΩΔΗ͂ πιοάύογῃ δχροβίῖοσθσ.Ό ΤῊϊβ, ἱπάδει, 
Β6οῖὴ8 ἴο δὲ ἴδε ΟὈΥΪΟΙΞΙΥ͂ 75 ἱπίεγρτγοϊδῦοη; 
δηὰ γεῖ ἴβοσο 15 πὸ ρῥγδάϊςτοη ἃ5 ἴο ψϑὶ 
σοπιτηθηΐδίοσβ ἃγὸ 1685 ππδηϊμηουβ. (1) 89 
ΘΑΙΙΥ ἃ5 ἴδε {πὸ οὗ Απάγεβ (.. ως Ρ. 34) 
Βοιηθ, δάορίίηρ (Πε “ Ῥτείογιβί " βγϑίςπι, ἰηϊεῖ- 
Ῥτεῖ πε βἰχίῃ 864] οὗ ἴτε οἰερε οὗἉ [εγυβδ ει Ὁ 
Τιζυ5: [ῃυ5 Οτοίυ5 δηά οἴπογβ. ΤῸ ἴδε 54π|ς 
εἴεςῖ, πὲ γαϊ᾿οπδ σῦς βοθμοοὶ ἱπίεγργεϊ ἰδ 
568] 85 δγονίηρ ἴῃδῖ τῆς αἰβοτγεηῖ Ιο- 
(ἰοὴ8 ἀο ποΐ τοῖοσ ἴο ἴδε ξυΐυγο αἱ αἱὶ; δυΐ 
ΤΆΘΓΕΪΥ ἀοϑογῖθα ἴμῈ ονεηΐϑ Ρεΐογο, οὐ ἀυπηξ 
186 ᾿ἰῦπις οὗ δῖ, Ϊοβη. Ἐνεγυ τδιηρ, {ΠΕΥ 
ΑΓΡῸς, γερσγοβθηϊοαά ΌΥ ἴῃς ἤγξί οἰχ 5612[5, 15 ἴὸ 
θὲ ἔουηὰ ἴῃ [ἂς διδίοσγιοδὶ σοοογάβ οἱ [δε 
Ρετιοὰ οχίθηάϊης ἔτοπι τῇς ἀρρεάγδηςε οἵ 
|εϑὺ5 Ομσῖσξε ἴο ἴδε ςοπιροβίοη οἱ ἴδε 
ΑΡΟΟΔΙΥΡΒα, ἐ.2.,), οἡ 1818 βγϑίεπι, ἀονυπὶ ἴὸ 
Α.Ὁ. 68, νἱΖ. Μεβϑίδῃ σοσηπρ ἕοσίῃ ἴο ἐχεγοϑε 
ΒΡ ΓΔ] ταΐς ονεσ ἴπε ὩΔΈΩΞ ;--ἤση, ΥΓ, 
Ροϑτ]θηςο, ἕλη 6, 45 [ἢ 6 ΔΠηΔ]ς οὗ ἴῃς Επιριγε 
5δονν ;---ἰ(ἢςη, Νεγο᾿β ρετϑεουζίοη ;--ἰδεη, ἴῃς 
δμδῦν: ποῖ; ἈΠὰ πδίιγαὶ σοηνιυ]βίοης οὗ ἴδε 
Ρεγοά : 566 Κυρηκοὶ, δεν “ἽΡ. 9οδαππε:, 5. 61. 
Μζτ. Μαιγοε 5665 ἰη (58 5ϑαἱ “ἴῃ 5ῃδκίησ ἀπά 
ἀοννη8}} οὗ ὀεσυεπὶν ροννοτβ :᾿" δβκίηρ “ ΝΥ 
οδὴ ἴμεβε ρονεῖβ 6) Ασὸ 86 ποῖ ἴδε ἀἐ- 
τ Οἢ5 οὗ ἴπΠ6 οἷά τῇ 7.2} "πο τῷ Ῥ. 113. 

4) ϑ6Υ6 ΓΔ] τηοάσγη υτιίογϑ, οἡ ἴδε “ Π|5- 
[ΟΓΊΟΔΙ ἢ ρῥγϊηοίρὶς οὗ ἱπτογργειδου, τγεΐεγ [δ 
βίχῖῃ φεαΐ, ἴο ἴδε {πυπιρῃ οὗ τὰς Οδυτγοβ τὰ 
(επί, ἶν., αεσ ἴῃ6 στεαΐ ρεγβθουζίοῃηβ. Τὺ 
ΕἸΠοτῖ---ντῆο 5665 πόσο [6 [4}} οὗ Ραζδὴ στε 
ἀαίίηρς ἔτοπι τις Ἑάϊςὶ οἵ Τοϊογαῖίοπ (4.2. 
111}.--ααὐἱῖοϑ : " ΤῊ Ν Ἰβίοῃ βΌΓεὶυ δείοκεης 
8οπὶς βυάάδη δηὰ οχίγδογαϊιηδγυ γονοϊυποῦ ἢ 
(δες Κοπιδὴ Επαρῖγε " ( ε., 1. Ρ. 243). 



ψ, 13-- 6.] ἘἘΕΒΝΕΙΦΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 570 

νν»25 ἃ σγεδῖ σδγῖῃαιδκε; ἀπά (Πα βιιη 
Ὀεςδίης δίδςκ 25 βδςκοίοιϊῃ οὐ ἢδίγ, 
δηὰ τῃ6 πηοοη Ὀεδοδηια 85 δ]οοά : 

123 Απά δε 5ἴδλιβ. οὗ ἤδάνβη ξ6]} 
ἀπο ἴῃς εαγῖῃ. ὄνεῃ ἃ5 ἃ ἤρ' ἔγεε 

[Οτ, ἔνε ζαϑίθῖ ἢ ΠεΓ ᾿υΠτΊ ΠΊΕΙγ ἤρϑ. ἤθη 586 
“δ ἃς 5ῃδκεη οἵδ πιὶρμιν τνϊπά. 

14 “Απά τῆε ᾿εέάνεη ἀερατγίθα 45 
Δ 5.10}} ψῇεη ἴτ 15 το]θὰ τορεῖθογ; 

ἃ ηἀ Ἐν ΕΥῪ πιοιιηϊδλίπῃ δηὰ ἰϑίδπά τγεῖε 
τηον δά οι οὗἉ {ῃεῖγ ρἰδςεβ. 

Ις Απά τε Κίηρβ οἵ τῆς ελγῃ, δπὰ 
τῆς ρτελῖ πιεη, δηὰ τῆς τὶς ἢ πηεη, δπὰ 
τῆς οἢίεξ σἀρίδίηβ, δηὰ τῆ6 πλὶρῃτΥ 
ἵδη, Δηἀ δνθγΥ δοηάπηδληῃ, ΔΠα ἜνΈΓΥ 
ἔτεα τηδη, πιὰ τπεπηβεῖνεβ ἴῃ τῆς ἀξηϑ8 
Δηά ἴῃ [6 γτοςΐκβ οὗ τὴ τπηουηῖδιῃ8 ; 

16 ὁ᾿Απά 5αϊά ἴο τῆς πιοιηταὶπ5 δηά ἼΠ 86 δ 

“Ἰς ψ,4. 

(3) Ου ἴδε “Ευζυγίϑῖ᾽᾽ ϑνϑίοεπι, [6 βιχτῆ 
568] 15 “Οηό οὗ ἴδε οἰεαγοεσῖ δηὰ τηοϑῖ τηΔΡη]- 
Βοοηΐ ἀοβογ ρἤουβ οὗ {πὸ Ὦδαγ οἵ [υἀρτηεηΐ 
ΜΒΙΓΝ 15 ἴὸ 6 ἔουπα ἴῃ ἴῃς Βιδ]6."--- ἰ[. Η. 
Τοαὐά, ἃ ε., Ρ. τοό, ἄς. 

115 ἴο θεὲ Ὀογηθ ἴῃ τηϊηὰ {μαῖ, Οἢ ΔΗΥ͂ 5γ5- 
ἴοτῃ, τυλιαῖ 15 ἀδϑοσι θὰ ἴῃ στ. 12--..--88 1ὴ ἴδ 6 
(856 οὗ {86 ργεςεάϊηρ ἔνε 564195---ἰς ἃ}}- [ῃ6 
διυδ)οςῖ οὗ ἃ γι βίοη, δηὰ ἀοεβ ῃοῖ γεργεβοηῖ 
δοῖυδὶ οὐϊεείξυε ἐνθῃῖϑ. 

διὰ [8 916 τα: 4 σγεαὶ εαγλᾳμαξε; (Οτπῖ 
“0, 5εὲ συν. 4). 1.4.0 Ὧι. εαγίπαυδκε ἴοοϊς 
Ρίδοο.---“ο812ὼ 8 [0 Ρ888:" οἷ. [541]. ΧΙ. 11; 
Ηαρε. ἰϊ. 6; Ἡοῦ. χὶ!. 26.5Ὁ. Τῆς νϑηροδῃοθ 
ΡΓαγεὰ ἔογ ὑυπάδσγ ἴῃς ΒΓ δε] μδ5 σοϊῃθ. 

4: “πεξείοίῥ 97 δαὶγσ) ΚΑ, [54]. 1. 2. 

δἀιὰ [86 Ψ80]0 12 00}] (δε6 σσὐ. 1). (ἕ 
7οεὶ ᾿ἰ. 11. 1ἰνίηρ Ογεδίοῃ νγγ)ἃ5 ἴῃ 6 {πο πη6 οὗ 
186 ἔχσι ἔουγ 5641- Υ 508 ; ἴῃς ΒΑ ᾿ηἰγοάπςο5 
πε Ῥσγδυεῦβ οὗ [Π6 τηδλγίγγοα βαϊηἴβ 0ΠῈ}} [ἢ 6 
Ἰ,ογὰ δῃμου]ά οοπηὸ:; {Π6 5ἰχίἢ ον τεσογάβ 
Π6 σοηνυ 505 οὗ τηδίοσιδὶ πδίσγε οἡ ἴῃς οἐνὸ 
οὗ ΗΙ5 δρρεασίηρ. 

13. «πά ἐδὲ «΄αγι: 97 19 ῥδεαύεη γε} ὠπ|ο 
δὲ εαγχίδ) Αοιπραῖε Μαῖϊ. χχῖν. 29: ὺΚ6 
Χχὶ. 25-2ὴῆ. “ϑἴδιϑ᾽, δείηρ ἴῃ6 5υγθοὶ οἵ 
τυ ϊοτβ (Ν υπι. χχὶν. 17; [58]. χῖν. 12), Ηθηρϑῖ, 
5665 ἴΠε6 ἱπιπχοάϊαῖο δ] δ] ππθηΐ οὗἉ {15 Ῥγεάϊο- 
τίοη ἴῃ ἴῃ6 ονθσίῃσον οὗἉ [πε ροϑβθβϑουῦ οὗ ἴῃ6 
οἷά Ἐοπιδη ροννουύ, “ἴῆς Ὀτιρμξ τιογηϊηρ δἴασ, 
ψνῃεη ἴ[Π6 Αρος. ννὰ5 ννγεη. “ὙΠ Βοάνθη," 
ἢ6 νντιῖοϑβ, "15 (6 2γέποοι᾽ ῥεασδη, ἴη6 ΘηΌΓΟ 
ογάογ οὔ Κιηρ8 δῃὰ ποῦϊθ5. ὉΠ 5ἴδγβ δγὸ ἴῃ - 
ἀϊνάιι4] Ὀγίποθς δηὰ ποῦ Ϊθ5.". .. “[0]]14η8 
ἐχοϊλτηδίίοη, "Του δαϑῖ σοησυογοά, Ο Οδ]1:- 
Ιεδη,᾽ ννἂ5 ἃ Δι] Βἰτηεηΐ οὗ ουγ Ῥσορῇῃοθογ." 

Ωα’ ὦ ἤ γε εαεεῖρ δὲγ ππτὶρο ἤει] Οἵ. 
ΝΔηῃ. π|. 12. ΕΠΠΟΥ (Π6 νυϊηϊεσ ἣρ νοῦ 
50] οπὶ σῖροΠ8 ; οὐ 86 “ ὠπέίγηεΐν " ἢξ οὗ βργίηρ 
--ἃ 56ῆη56 ψΒῖ ἢ [ἴῃ 6 ρΡᾶγΆ}16] οἵ Μαίϊ. χχίν. 
12 διρροϑίβ, 

αυδέη “δε ἐς σ“ραζεη, οὔ α τοδὶ ευἱπά.} Ιη 
συ. τ12-1ἰ4 Ἡρηρβῖ. δραΐη ηοίϊςδθ5 [6 Θηιϊπι- 
εγδίίοη ὈΥ͂ “εὐυεη:. 

14. 4ηπ4 1ῤεὲ δεαυέπ Ὑ88 τϑιλουνθὰ “.: 4 
σεγοΐΐ «υῤέη ἰδ 2 το] θὰ ἈΡ:] “δεγολ ἢ ΟΥ̓ 
“ δοοῖ 45 ἴῃ οἢ. ἷ. 11. [54]. ΧΧΧΙΥ, 4 ΞΌΡΡΙ165 
86 ἸπλΆΡΕΙΥ οὗ (]ϊ9 Ῥαββᾶρε. ΤὍΤὴδ δίδιϑξ 

αν [4]1|6ὴ, ἴδε Πσιπδτιοηΐ (Οεῆ. ᾿. 14) 
“ἐ βίχεϊομοὰ ουὗἱϊ 85 4 οσυγίδίη " (1581. χΧ]. 22; 
Ῥϑαὶπὶ εἰν. 2) ἀἰἰβαρρθαῦβ 85 “ἃ “ογοΐ «υδεπ 
ἐδ ἐς γοϊεά μ." ὅ8εε οὐ. ἢ]. (1 τελά8 ὁ οὐρ). 

Α8 “ἐῥὲὸ «τα, οὔϑεγνοβ Προηρϑῖ., ἀσποῖθϑ 
[Π6 ὩδίΟΩ5 Ρ,ΘΏΣΓΑΙΙΥ (ςἶ, οἢ. ΧΥΙ!. 15}, 1ἴ 15 
δυΐ δὴ οχίθηβίοη οὗ [πὶ5 ἤσρυτε ἴο ἀδϑοσῖθο 
δἰηρον: 45 ἐσίαπα; ἀηὰ »ιομηέαίη: 566 οἷ. 
ΧΥΙ. 20. ΟΥΠ6 γογαϑ ΠΊΔΥ 5 ΠΡ 5: ΡῈ} Υ (Βαῖ 
ἴῃς ἰουπαάδοπςθ οὗ ἴπΠ6 φαγίῃ ἅἃγὸ βυδνογίοθα--- 
[0αῖ ἴπεγα 18 4 ρετγίεςζ δηά ςοπιρὶεῖς οδῖδ- 
βίγορῃε ἰῃ 811} (Π6 γεδὶπὶ οὗ Ἰηδηϊπιαῖς (γεδίίοῃ. 

15. “414 ἐξδε κἰησι ΟΣ ἐῤδέὲ εαγί.) 45 ἴῃ ςἢ. 
ΧΙΧ, 18, νγ6 δάσο ἤογα ηοΐ ΟἿΪΥ ἃ Γεΐεγεηςς ἴο 
[86 ᾿Ἰη δ θιδηῖϑ οὗ [Π6 φαγί ρθη ΓΑ ]γά45 δῖ νΟΥ. 
1ο, ἀηᾷ Μεαῖΐϊ. χχνυ. 32), Ὀ0ϊ δὴ δηυπιοσαίοη 
αἶ5ο οὗ 5οςὶαἱ] δηά οἴπεσ ἀϊϑηοτί οηϑς :- Κ πρ δηὰ 
βίαν 4|1κὸ ἤεε “"" ζγονι ἐῤὲ «υγαί Γ᾽ ἐδε αν." 

Τῆς “ Κρησ:," ντιῖοβ Βίϑδῃορ Νενίοῃ, ἅγε 
[6 ΕἸλρογοΥβ “ Μαχίτηιδη, Οδ οσ5, Μαχὶ- 
τηῖη, Μαχοηίζίιι8, [1[,ἰςη8 [Α.Ὁ. 304--3}24, 
ἄχς.":-ἰηδί 15 (45 Ὀγ. 5. Κ. Μαϊίδηα ςοπὶ- 
Τλθηΐβ οὐ (18 ο455 οὗ ἰῃ[ογρσγείδ 08 ἴῃ ἢ15 
δεζοπά Ἐπφμὴνγ, Ρ. 152), [ἰἴογαὶ ἀέηφ, “ΟΠ ἃ 
ϑνυτΏθ 0] 1 8] επί, τ Πρυγαῖινα τηοιιηϊδι 5 
δηάᾶ ἰϑδἰδηάβ, που ἃ βυτιῦο Ϊς4] ἤοάνθη ἢ 
ἃ Πρυγαῖϊνο βυη, ποοῃ, δηὰ βἴαγϑ, δηὰ βυβοτγίησ 
ἔγοτῃ ἃ ἤρυγαῖϊνε δαυῖπαυδκο." 

απά δὲ Ῥυΐὶμβοϑβ, [)  ϑϊογά. οὔϑοσγνεβ [Παδῖ 
(Π15 ἴοσπὶ (οἱ μεγιστᾶνες, ἔουπιὶ ἰῃ [Π6 
Ν. Ὑ΄ ΟἿ δετο, ἴῃ οἷ. ΧΥυΠΙ. 23, δηά ἴῃ 
Μαγκ νἱ. 21, απὰ ψ πιο ὈΘΙοΩΡ5. ἴο ἰδῖϑθσ 
ΟτΥθοκΚ)ὺ 18 ιιϑοὰ ἴο ἀοποῖθς 5ἰδϊθοβσυηθη δηά 
σΘΌΓΕΘΓΘ, ἃ5 ἀἰϑιη χυ]58εα ἔΓΟπλ πλ}}1ΠγγῪ σοτη- 
ΤΑΔΏΘΕΓΒ. 

απά δὲ οκἱοῦ οανρίζαΐπα, πὰ 86 ΥΙΘὮ, 
διὰ 188 τπιὶαλῖγ,}) (δες τν. 4). “ Οδβιεῦ 
εαρίαϊης "ΟΥ̓ “ τα ΠΑΓῪ {θυ π65" (χιλίαρχοι). 
ΒΥ “26ὲ »ιλ δὲν" ἃτὸ ταθδηΐ ἴῃοβα 
οἵ ρῃγϑίςαὶ βίγεηρίδ,---οἶ, οἂ. χ τ; 5. χχχῆ. 
ι6 (ΧΧ.. 

απά ευενν ὀοπώριαη δα)ὰἃ ἴτσοοιδι,) 566 
σΌὋῇᾺ᾽σΎῪΣ. }]. 

ἐπ [868 ο8098] ΟΥ ἰοῆηῃ χὶ. 38; δπὰ [ογ 
[Π6 ἱπιαροσΥ, ἰβαὶ. '. 19. Α8 ἴῃ υτν. 12-14, 
ΗἩρηρϑί. ς4}}5 δἰτοπιίοη ἴο ἴῃ 6 ϑενθῃ[ο] ἃ δηιϊ:- 
ΤΑΟΓΔΌΟΩ ἴῃ [ἢ 15 σθῦϑα 4150. 

16. σπμά ΦΆΘΥ ΒΑΥ 1ὁ ἰδὲ »πιομπίαὶης ἀπά 
ἴο ἴδ γοοζ:,] Οἡ [Π|5 νεῦβο, οἵ. Ηο58. Χ. 8. 

ΟὐΖ2 
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τοοῖκ8, ΕΔ]} οῃ υ8, ἀπά Πἰάε ι.5 ἔτοπι ἴῃ 6 
ἔλεος οἵ Ηἰπιὶ τῃδῖ 5ιττεῖἢ οἡ τῆς τἤΓΟΙΘ, 
δηὰ ἔτοπι (ἢ ς γαῖ οὗ τῆς [,4πὶὉ : 

ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΡΥ]. ἰν. 17. 

17 Εον τῇς ρτεοδὲ ἀδυ οὗ "58 υγδῖἢ 
ἰβ οοπιε; ἀπά ψνῆο 5041] Ὀς δὐϊς ἴο 
βίη ὲ 

Ἑαΐὶ ἀροὰ τὦ,] 866 1υὸ ΧΧΙΠ, 10. 

ἐδὲ αυγαὶ οὔ 1δὲ 1α»"ηὸ: 866 οὐ ςἢ. χτὶ. 8. 
νεἢπὰ “ «υγανό "4858 Ὠινίηο αἰγιδιιῖε ἢ οἢ. 
χὶ. 18; ΧΙΥ, 10; ΧΥ. 19; ΧΙΧ. 15 (ἤεγα ὀργή: 
ἴῃ «ἢ. χὶν. το, 19; ΧΥ. 1) 7; ΧΥ͂ΪΙ. 1. 186 Ὠ ̓ νη6 
“ἡ πάὶσπαιοη "ἢ 5 θυμός): Ὀπῖ ἰξ 15 “ «υγαδ" 
αρδίηβὶ (ῃ6 μοάϊεββ ννοσϊά, δηὰ {πογεΐοτα 
Ιονθ, ζύᾶςθ, δῃηὰ πηλοσοῦ, ἰονγασὰβ Οοάβ 561 - 
γδηῖβ ὙΝΙΒουΣ 5 οχογοῖθε ΗΪ8 βϑεσνυδηῖβ 
τηυϑὲ ἔδοὶ ἀοιδι! οἵ ΗῚ8 ὥνουσ, δηὰ πηιϑῖ 
ἀοϑραῖγ οὗ Ηΐ5 ρῥγοϊεςτίοη,---οεἴ. νυ. 9, τοὶ 
«ἢ. χῖχ. 2. 

17. ,ὸν δὲ σγεαὶ ἐγ 97 τα οὲν «υγα! 7] (566 
ὋὉυ. .). Οτ. “Τ 89 ΒΥ, [8 στοαί [ἢ 4γ];,ω" 
--τἰῃᾷε ὕνο δζί]οἶοβ σεηάογίηρ ἴη6 Ρῃγα96 611" 
Ῥμδῖϊς, δηὰ ἤχίηρ ἴῃς πιοδηϊηρ, “ἴδε ὨΔΥ͂ 
οὗ Τυάρτηεηϊ," «ἢ [584]. ΧΙ. 4; [οεἱ ἱ. 1; 
1. 2. “1 15 ἴπε ὀχργοβδίοῃ οὗ ἴπδῖ ὑγεβθηίς!"- 
τηοηΐ οὔ“ [86 ἐπά4 97 δὲ «υογ ά, ΜὨϊΟΒ τη [Π6 
ετελὶῖ οδίδϑίγορηςβ οὗ Ναίυσε 9ε1Ζ68. Ὡροὴ 
πθη " (οάςεῦ. 

πᾶ 0 18 8019 20 «΄Ἰ“πη45] 8εὲ Ναῆ. 1. 6; 
Μα]. 11, 2. ΤῊ ᾳφυσδῦοη [Π6 ὅ6οῦ ποχί 
ΔΡΡ]168 Βἰπηϑοὶῦ ἴο δῆϑθνεσ. Τῆὰὲ παίυγαὶ 
υάρπηοηῖβ Ἡυ ἢ ]ςἢ ΔΟσοτρΘηΥ ἰπγουρπουΐ 41] 
Ἐπ|6 ἴπ6 σἰτιςρὶο οὗ ἴῃς Ομ υτοῦ ἢ τὰς υἢ- 
Ὀο]ονίπρς ὑνοτ]ά,---ὐυἀσιλθηῖβ ἤοσὶ νυ] ἢ (ἢ 6 
ΤΑΙ] ἅτ ηοΐ δχεηρῖ,---ἄσγο ἴῃς βυδήεςξ οἵ 
186 ἔγβι ἔουγ 86.415, Εγοσῃ ἴῃ 6 ΗΔ 86] νγὸ 
ἀεογῖνα ἰθϑϑοηβ οὗ οσ υἀς δΔηὰ ραΐδηςε ἀυσίης 
τῆς ΟΒυτγο 5 {{1415, ὯΠ6 506 ἀννδὶῖα ΕΓ 
1ιογὰ δ Οοπιηρ, υπὉ}} [Βς Εἴπιθ ῥγεάϊοϊεά ἰη 

Μαῖΐξ, χχῖν. 21 8}4]}} αστίνε. ΤῈΘ σωβεγπαίεσαὶ 
υάδεπηοηῖβ ΟΥ̓ ψηΐοὰ {πᾶ ἴθ 18 ἴο δ6 
ὈΞμογοα ἰὴ ἅγὸ {πὸ συδ͵οςὶ οἵ ἴδε 5ιχΧῖ ἢ 862]: 
δυῖ Ὀοΐογο ἴπο86 ἰαϊίετ ᾿υάρτηθηῖβ ζ41]}, θεΐοσγε 
ρα δηὰ 864 αἵὸ ιῤ᾽θοϊοα ἴο ἴδεπι, ἴδε 
βοσυδηῖβ οὗ Οοὰ ἅτε βεαϊε οὐ {πεῖν ἑογεμβοβδάς 
(ἢ. νἱῖ. 3), δηά τ[λ5 τεϑοπεὰ ἴτοσῃ ἴπε {Π00- 
Ἰαϊίοῃ ἴο οοσῆδ ὕροη ἴμ6 εἀγτῖ. ΤῊ ἱπῖοσ - 
νεηΐϊηρ δοίίοῃ (δἰ πιῖ]ασ ἴο [μδῖ ἀδϑογ θεά 1 «ἢ. 
Χ. 1---χί, 14. (ἢ. ΧΥΪ. 13-16) ἰ5 ἴῃς ἔπετὴς οὗ 
ΓΒ. Υἱῖ. ; δηαὰ βοραγαῖθβϑ ἴῃς ξιχίῃ 568], Ὡς ἢ 
εἴοϑοβϑ Βογο, ἕγοπι ἴῃς βευθηῖῃ ἴῃ οὮ. νἹ]]. τ. 

Ὑηγίηρα βοῖβ δϑίάς [818 βυτησηοῖ σις] ἃσ- 
Ττδηροτηοηΐ, ςοπηπιοη ἴο (ἢ 6 856215, Ττυτηρεῖβ, 
δηὰ Μ᾽ 415, ὉΥ̓ πιακίηρ ἴδε ΝἸδίοη οὗ ἴ8ς βἰχίῃ 
864] σοηβὶΞς οὗἉ ἴγθο βοξΏ65, Υ]Ζ. εἶ! Υἱ. 12--17 ; 
«ἢ. νυἱὶ. τ-3; (ἢ. νἱῖ. 9--17. Οοαεῖ ἴΔΚε5 αὐ τὰς 
Βγϑῖ βὶχ 56818 ἴο γοργοβδοηΐ, ἐδςὶ οὗ ἴβετη, ποῖ ἃ 
Ῥαττουϊαγ ὀνεηῖ, Ὀυξ Κ (ἢς οδίερογίοβ οὗ ἴδε 
Ῥγίηςῖὶραὶ ἠυάρτηεηῖβ ΕΥ̓͂ ὮΙ Οοὐἀ Ξυρροτῖπ, 
1σγουρῃουΐῖ 41} ἴπῆθ, ἴδε ὑτεδοδίηρ οὗ τς 
Οοϑβρεὶ" (Μαεαῖξ. χχίν. 6, 7); “ ἀϊϑεῖρι! 
πηιοδϑυ γος, ἴῃ δῃοσί, ἡ Ἐ]Ο ἢ ἴδ6 ἐαδίκακ οἵ ἴδ 6 
5648 ἜΧὨ Ὀ115,---ἃ ἐαόίεαι ΜὨϊςΓΣ 15 Δρρὶςδδὶς 
ἴο ΘΥΕΓΥ͂ ρεσὶοά οἵ ἴδε Βἰβίοιγ οἵ [ἂς Οδυτςι, 
(δῖ οδὴ δὲ οδι]οὰ Ῥγχγεραγζδίουγ : “"ὙΒς ἄγοῖ 
864] ἀφηοῖεβ αἱ [6 ργεδοδίηρβ οὗ ἴῃς Οοθρεῖ; 
---ἰιο βεοοηά, αὐ τῆς ναγα;--ἰἢς (διτά, αἷὦ 
[Π6 πη 65;---ἰῃς ἔουτίῃ, αὐ ἴΠ6 οοηΐϊεριους 
του ϊδάϊε8 ;---ἰῃ6 ΔΗ͂, αὐ τ86 Ρεσβεουϊξ:ουβ:.- 
τἢς δἰχῖῃ, αὐ ἴδ δαί βαυδίτοβ οἱ ἰδ φασὶ 
[85 56θῇ, ΟΥ Ὑ}11 δ66, ὑπὲ}} ἴδε ἰ2ϑῖ ϑοξῆς ἔοσ 
ὙἘοΝ [86 Τχυτρεῖβ τυϑὶ ρῖνε ἴδς 5 τιδὶ."-- 
ἤἦνξ.) Ῥ. 150. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΒ οὐ (Βδρ. ΥἹ. 

ΝΟΤῈ Α---ΤῊΕΞ ΘΕΑΙ, ΝΊΒΙΟΝΒ. 

τ 'ἰ5. ποῖ σψίβουϊ ἱτηρογΐδπος ἴο θεᾶσ ἰῃ 
τηϊηά, 85 ἴπ6 οἰοῦ Ν᾽βίοη5 οὗ ἴῃς Αροςδὶγ 
σοπιθ Ὀεΐογε υ5, ἴΠ6 τηοιῃοάβ οὗ ἐχροβι!οη 
δάορῖεά ΕΥ̓͂ 1π6 ΘΑΣΙΥ νυτίτεγβ οὗ ἴπῈ Οδυτςοῖ, 
οἰἴμοῦ ἡ βεσγα ΤΠΟΥ σοπιηθηῖ ἀἰγοςΥ οἡ (Π6 
ΒοΟΚ, ΟΥὙ Ῥοῦα ΓΠΕΥ͂ ΧΕΙΌΓ ΚΟΏΘΓΑΙΥ ἴο [18 
ψογάβ. [{ Ὑ1}} αἶϑο Ὀ6 υϑεῆι] ἴο δάά ἴο 1ῃ6 
ποῖο8 οη ἴδπε ἰοχὶ βοσηῆς δισίθεν 1]υδίγδείοη οὗ 
[δς 5γϑπίεμιβ [Ὁ] οννεά ΟΥ̓ πιοάσδγῃ Ὄχροϑίζογβ. 
Νο δἰϊειιρί, Βοννενεσ, νν}}} θὲ πιδάς ἴο ρῖνα 
Δῃ οχμαυδῖϊνα ἢΠἰϑίΟΣΥ οὗ Αροσδιγρές ἰηΐεγ- 
τεϊδτοη. 
51. [ΚΕΝ 08 (Α.Ὁ. 1830) δ6εηβ ἴο ἤᾶνα Ὀδοη 

{πὸ σδδυϊεσῖ Ἐχροϑιοσ οὗ ἴῃς 864]-  Ἰϑίοῃβ. 
Ἧς υῃηάδεγβίληάπ ἴῃς “ ϑεαϊϑοὰ Βοοὶκ" (“ Ραῖοτ- 
Ὡυπὰ ᾿ἰὈγυπι,.) ἴο ςοηίδίῃ ἰμοϑὲ [δ ηρ8 οὗ 

ΜΓ ἢ ΟἸγχίοϊ βαϊά: “ ΑἹ] (πἰϊηρϑ ἅγὸ ἀοϊϊνετεά 
υπΐο πῖς, οὗ ΤΥ Ἐδίπεγ᾽" (Μαῖῖ. χὶ. 27).-- 
“4υ. Ἡκτ. ἵν. 2ο, Ὁ. 2532. [ἰστεῆζυβ ἰηῖετ- 
Ρτεῖβ πε ἔγϑί δ8εδὶ ἴο βιβη ΟΕ τοὶ Η ἰγαϑε τ, 
οἵ ψ βοπὶ Ϊδοοῦ κυ ρείης δηὰ ςοηηυσείης 
(Οξεη. χχνυ. 22) ννὰ8 ἴῃ ἴγρε, δπὰ οἵ βοῖὰ 
“ Ϊοδῆῃθ8 ἴῃ ΑΡοοδιγρϑβὶ αἷῖ, " Εχίνιξ υἱωσεω, 
υἱ νἱηςεγεῖ ᾿" (,ὁ., ο. 21, Ρ. 258). 
ΤΕΚΛΤΌΣΙΑΝ (γε Α.Ὁ. 200), διανίωξ 

ΠΑΘΌΔΙΥ δἰϊυάἀεὰ ἰο ἴδε Ἀεὰ δηὰ Ραϊὶς Ἡοεξος 
(υυ. 4, 8), {᾿π|5 δὶς ἐχροδϊοη ἴο ἴδ. ΠΡ 
568], ννῃϊοῦ ἰ5 οοουρίοα, δ6 τϊηῖς, ἙΠὰ τς 
Ρογοά οχίςησίην ἴο πο υηΐνογβα] Ἀοσυττεςοω: 
“]ὴ Αροοδίυρϑδὶ [οδηπῖὶα ογάο [ἰετηροχιι 
δῖογηϊυγ, 4υσπὶ ἴῃ αυοαὺς δηϊτη 
80 ἰϊαγὶ ϑυβίίπεσε ἀϊἀϊοετιοὶ" (δε Κδευστ. 
ς. 25);- Οὐυοπιοάο οδηηὶ ἴῃ δρίγσι μαγδεϊτοὲ 
Γοξὶο σενεϊδῖα, αυῶ βυϊδ)οῖυτ αἰϊατγι, 126, 



ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΓΙ. 

4112 δῃϊπι|ᾶ8 ἀρυὰ 56 Ῥγξῖον ΣἼΔΓΥΓΌΠῚ 
οβίοῃ αι} (})ὲ “1πῖρι., ας. 5. 5);--  Μαγίγτυπιὶ 
δηϊπιας ὑἰδεοϊἀυπὶ 4υϊοβοιηῖ. . . . Νάπι εἴ 
ΤΌΓΞΙΙ5 ἱπηυτηοσα το Αἰ δαιὶ εἴ ΡΑ]πνῖ5 
υἱοίϊοσίς ἰηϑίρηθ5 γονοϊδηζυῦ ; 50] οοῖ ἀθ Αηϊ!- 
ςτσῖο ΟἹ ρἢδηῖεβ, βίοσυϊ πῆυ8 ὁχ ῬΙΕΒΌΥ- 
[6 Γ15 " Ηὀἑ σωπε,᾿ αἷῖ, “φμὶ σπεπίωπὲ, 49..." (ςὃ. 
ΥἹΙ. 14),--ϑεογρίαεε, ς. 12. 
ΑΝΟΝΥΜυϑ δὰ Νοναίιδηυτὴ (εἶχε. Α.Ὁ. 25 5, 

αΡ. ΟαἹἹαπά. ἃ. 111. Ρ. 375}.--ἰῃε ἤγβε υτιΐεῦ 
ψῆο ποίϊςο5 ἋΠε6 5ἰχίῃ 964]---σοτητηθητης 
ὑροη ἴδ “{{π|Ὶ Ηοσι" οὗ Π8η. νυἱῖ. 8 
ο 65: “ [Ὀδῆπ65 δυΐθπὶ Δ} 1}65[118 οἵ ἐς 
ἐϊε Ἰυά!οῖϊ οἴ οοπδυτητιδίίοης βου, ἀφοϊαγαῖ, 
ἀϊςεηβ, "ΕἾ εν ἀῤεγμΐσο! δια έμηε σοχίιρη, 
ἄς. 

Ννιστοκινχυϑ (εὖγε. Α.Ὁ. 290), ἴῃ Θχρουηάίηρς 
186 864]-Υ 5ϑοη8, δορίβ {π6 ῥυϊπιϊνο εἰσὶ: 
«“ροεαίγρίίεα : “ ΑἸ οηἰπι ᾿οπιίπι8 ἴῃ Ενδη- 
ξεοϊϊο.; ΤΙ ἤγϑξὶ οἰχ 86415 ργοβεηΐ ἃ ρἱεϊογὶδὶ 
ΠΠυσιγαῖοη οἱ ἴπ6 [,ογα᾽5 ὑσορπεῖῖς ψψογάβ ἴῃ 
Με χχῖν. Νἱοϊογίηιϑ (αΡ. Οὐδ] ]δηά. {. 11, Ὁ. 
57) Εχρ]δἱπβ ἴῃ6 ορεῃϊηρ οὗ ἴῃς 8564]5 ἴο ὃ6 
186 ορεπίης οὗ ἴπ6 ΟΙΪά Τοβίδιποπηϊ, δηά ἃ 
Ῥγοάϊςϊἴοη ςοποσσηίης ἴπῆοδβα ΨῈΟ ἃ ἴο 
ῬγΓοδοὴ ἴῃ ἴδο ἰδῖτεγ [πε8. [Ι͂π ἴῃς ἤγϑί 8564] 
(6 ΑΙάοτ οὐ ἴπ6 ΝΟ Ηοτῦβο, σσοσχηθά δηά 
Ὀελτίηρ ἃ Ὀον,, 15 Ξεπὶ ἴο ρῥγεᾶςῇ ἴῃς ψνογά--- 
85 ΒΥ ρ5 Ὀεὶην ᾿κα στόν, πὰ ἢἷ5 σσοννη 
δας πο ἰ56 Ῥγοπιβεὰ ἴο Ῥγεδοῆοσβ ὈΥ̓ ἴΠ6 
Ηοὶγ ϑριγιῖ. ὙΠα ποχῖ ἴῆγεθ 561415 ὅσὸ ἴῃ6 
ΥΡΆΓΆ, ἔΑ τη πε8 δπὰ ρεβϑι!]Ἔποε5 (“δ 6}18, ἔλπης5, 
ρεϑίβ,᾽) ἰογείοϊἃ ἴῃ Μαῖϊ. χχιν.---ἰῇς (πἰγὰ 
864] οχίθηαϊηρς ἴο [π6 {{π|ὲ85 οὗ ΑΠΕς γί, 
“υδηάο Πηᾶρηᾶ ἔΔΠ)65 65ἴ νοηΐυγα, αυδηθοη 16 
ΟΣ 65 ἰπάοηΐυγ." [Ιη 1η6 ΒΓ 864], ἴΠ6 5011}}5 
ΤῸ δεοὴ υπάοσ ἴΠ6 ΑἸΐαγ; δηὰ 45 ἴῃς Οοίάον 
ΑΙ δι ρηῖῆοβ δεοάνοπ, 50 ἴῃ6 Βγωχξες ΑἸΐαγ 
Βεῖο 5ἰηῖῆοβ πο οατ, “80 408 65ῖ ᾿ῃΙΟ Γι, 
τετοοῖδ ἃ ρα ηϊβ εἰ ἱρηῖδυ5 τορίο, εἴ σθαι 68 
δληῃςϊοτγυπι᾽ (ἐῤ).3 
ΑΝΡΒΕΑΒ ΟΧρ]δηϑ [ἢ 6 568215 ἴΠ0.5 :--( ΤῊΣ 

Ἀροκῖοϊ!ς δξε, δπὲ ἴῃ {Πππρἢ οὐοσ δαΐδηῃ ἴῃ 

1 Μτ:. Ὁ. Μαιῖαπά (ζ ἐ., Ρ. 164) οὔϑοσνεβ ἴπαῖ 
“1ἢ]9 6 ςοηίαϊηβ ἴῃς οδι] δὶ ἰἀσδηιὶβοδ- 
τίου οὐ ἴ86 δῆ - 5 6Α]-τηδσίγυα 1 ἴῃο56 0 
βυῆοσ υπάοῦ Δηιςμηκι,) Μτ. ΕἸΠ]Ποῖῖ, οὐ τπς 
οἵδοσς ἢιπά, οοπϑίἀοτς ἴπδαϊ ἴῃ6 ἴπο οἸδβϑθοϑ ἃ6 
Ποῖα ἜΧΡρΥΈϑϑὶυ ἀἰβ(ρτ 5 ηεά. 

52 ὕῇρ ἴο 1815 ροϊηϊ, οὔβεγσνεβ Ὁγ. Τοάά (Ζεχί. 
δε 1ἀε “420ο«. Ῥ. 276), “ἴδε ἰπϊεγρτγοίδαίίοη σίνθῃ 
ΌὈΥ οὖζ δαῖδου οὗ ἴῃς ἤγβι ἤνε 564]5 15 Ἔν θη}Ὺ 
8 τεσ δηῖ οὗ ἴῃς δῃοϊεπὶ Ἰἰἴεταὶ ἐχροβιτσῃ. Απά 
ἦξ 15 τοσμλσκαῦ]ς ἴΠαἴ πετε ἴῃς ἤρυτγαῖϊνα ἰηΐετ- 
Ρτεϊδιίΐου Ὀερίηβ [86 οοτγταρὅοῃ οὗἉ ἴδε εχ οἵ 
1ῃὶς ΘΟΠΙΓΩΘΏΪΔΙΎ Ὀεοοπηεβ τηδηϊΐεε. Αἱ ἴῃς 
δἰχῖ ἢ 9568] ἴμε ἢρυγαῖίνο, ἰπογργοίδτ οι ὈΘρΊῺ5 :᾿ἢ 
ἴῃς ““γστεδὶ φαγί ῃαυλῖο ᾿ 5 [ἢ 6 ]α5ῖ ρογβεουϊίου, 
-ἸΒε τοου Ὀεςοπιίηρ ὈΪοοά ἀεποῖοβ ἴῃ Ρουγηρ 
ἤοσῖ ἢ ὉΥ ἴδε ΟΒυγοῦ οὗ πεῖ Ὀ]οοά ἔογ (ηγίβῖ, 
ἃς. ἄς. τ. Τοάά, πονζόνεγ, ἰΒ Ὡοΐ οοττοοῖ 
ἴῃ ῥ]δσίηρ ἴῃς ἱπηΐηρ οὗ ἴῃς “ἤρυτγαῖϊνο "ἢ 
ἱπίοσρσεϊδοη αἵ (ἢ Ξξἰχίῃ ὅε8]. Νοῖ ἴο 5βρεδκ 
οἵ μοὶ Ὑιοϊοτίμυβ σα οὐ ἰμ6 ἤτβθὶ ὃ Βα 

[6 σοηνοτβίοη οὗ ἴπ6 ΟΘηΈ 1168 ----1) ΤΟ ἂρο 
Ὠοχὶ δῇοσ τἢ6 Αροβίοίις, ποῖθρα ἴογ (πὸ 
τηατίγγαάοπι οὗ ἴπΠῸ δδϊηΐ8, Μαῖξ. χ. 14;-}}) 
ΤὮδ ΠπιουΓΠΡ ΟΥ̓ΟΓ ἴδοβο 0 121] δΑΥ, δηά 
ῆΟ ἅΓῸ ἴο θὲ {Πεδὰ ἴη ἴπε δαΐδηςα οὗ Ὠϊνὶης 
Ἰυκέςο ; τῆς οἱ] ἀπά νυἱπ ἀδηοίης [6 Βοδ]ης 
οὗ δυςἢ ΟΥ̓ ΟΠ σίϑθί, υΚ6 χ. 34;--ὄ|-ξγ}) ΤΠΟ 
Το81}}15 οὗ τῆς Ὀθοη υπηάετ Μαχίπιη 
{ἘΞ Η. Ε. ἰχ. 8);--(ν) Τῆς ἡ πὐ δε! ΟἿ 
ὉΓ νϑηρόδῆςε ;---(Ὑ}) Α (γδηβϑιίοη ἴο [6 ἀδγ8 
οὗ Απεςἢτγβῖ; οὐ (οὔβογνεβϑ Απαγοβ5), ἃ5 90 Π16 
Ποῖϊά, τΠ6 5εῖρε οὗὨ [εγυϑβαϊοπὶ υηάοῦ νοβραϑβίδῃ; 
--ἰ(ὐἰ) Τῆς 5ενεπῖῃ 864] (ον. υἱῖϊ, 1) σοη- 
1Δ1η8 ἴῃς Ττυπιρεῖβ ; δηὰ ἴΠ6 οροηίηρ οὗ [παῖ 
5684] 5ἰρηΐϊβῇοβ ἴῃς αἰββϑο υἱοῦ οὗ 411} δαγίη!Υ 
γτιυϊς, ψῆϊςἢ τπἢ6 ὅϑουθὴ Τσιπιροεῖ- ΑὩροΪὶ5 
εβεςῖ ΟΥ̓ ῥίασιιθβ οὗ ςῃμβδϑιϑοπηθηΐ δἀ Ρυηϊ5ἢ- 
τηθηῖ. Σ 

ΎΤΠΟ ΓΘοπηοηἴδσ65 οὗ ΤΙΟΗΟΝΙΟΒ ' (οἶγε. 
Α.Ὁ. 180), ἀπά ΡΕΙΜΑΒΙΌΒ (εὖγε. Α.Ὁ. 553) 
ΔΓΘ ἰῇ ΓΊΔΩΥ τεϑρεςῖβ ἑουηάεοα Οοἡ [6 5Δπ|6 
ῬΓΙΠοῖΡΙ 65. Βοῖὴἢ νυτίζεῦβ 566 'π ἴῃς ἢγϑὶ 864], 
Ομ τσὶ δπὰ Η!5 Ὁ μισοῖ Θοαϊης ἴο νἱςΐοτγ ; 
δηά Ὀδοῖδ, δἕδσνγ Νὶεϊοσιπυβ, τοζαγά τῆς ληά, 
χτὰ, δηὰ 41} 85 βίη γὴν δελα, γα»ιε:, ῥε ες. 
Το ΗΔ 564] ἀδηοῖοβϑ πηλσί γγάοπιὶ σΟΠΟΓΔΙΪΥ. 
ΤὨὸ 5ἰχί ἢ ΤΠΟῪ τεΐεγ ἴο 16 1λϑὶ ρεγϑεουοη. 

τες οὐ ἴτε {π|τά : “ ἤἕημνε εἰ οἦρενε "πὸ 
ἐκεεγῖς, Ἰὰ εοῖ, Ὠουλποιλ βρ γι Δ] 6 τὶ Ὡς ῥἱαρὶβ 
Ῥετουβϑοσίβ ᾽ (ἐ.). 

1 ΤΏΘ ΘΟΙΩΣΩΘΏΪΔΙΥ οὗ Τἰοδοπίυς ἰ5. αποῖοά 
ὉοΙὰ ἰπ ἴδ6 ἀϑῦδὶ σοτητηεηΐασιεβ ου ἴπ6 Αροςδ- 
Ιγρβο, δηά ἴῃ ἴῃς οσγ ἶσα] οαἀϊοἢ5 οὗ ἴῃς ἰεχί--- 
ἴο σῖνο δῃ ἰπϑίδμος αἰκο δἵ σαηἄοπι, 566 "Γ150 ἢ» 
ἐπάογξ᾽β ποῖθβ οῃ Ἐδν. χχὶ. ἰῇ ἢἷβ 81} εα, 

Τῆς Αἰποδῃ ρῥτδσητηδλχγίδηῃ ΤΊ Ποηΐ5 γγ͵ὰ5 ἃ 
Ποοπδῖςι (Νεαπάοσ, αἸγελεηρειολ. ἱ. 527; Ἐο- 
Ῥεγίϑδου, 2.5. οΥΓ δε Ολμγελ, 1. Ὁ. 416, ,χτὰ 
εἀ.); δῃηὰ διηοηρ 5 Ὑττρβ Οανα στεοκοῃβ 
Ηἰὶς ““Ορνερερί. ἐπ᾿ “᾿δοεαίγεῖε ολαπρῆς, ςαὶ 
ῬΙυτίτηα, ἰπααϊὶ ( αβοϊοάοταβ, υθηθηοβὶ "ϑυΐ ἀορ- 
τοδιὶβ ἐρδδου ]οηΐα ροσηλβουϊ,") Ιζ 8 ΠΟΔΙΪῪ (ΟΓ- 
ἰαΐπ ἴμαὶ [ἢ] ΠΟΙΣΩΘΠΙΔΙΥ ἰ8 ὯῸ ἸΟΠΡΟΙ δχίδῃϊ, 
ΤΆα ορἱπίοῃ οὗ Εγαβπιὰβ ἴῃ ἢἰ5 δα, οὗ δῖ. Αυρυ8- 
[Ἰπε᾽ 5 σγοσκβ (ἴ. ἰχ., Ῥδγβ, 1541), τεβρεοϊϊῃρ ἴῃς 
ΠΟΥ ΠΤ ἩΙΟὮ 15 μετα δϑο θὰ ἴο ΤΙςῆο- 
πὰς, ν͵ὰϑ ἴμαϊ βῃῆοτί Ὡοΐοβ δά Ῥδθὴ ςο]]οοϊοὰ 
“ἃ 5ἰυπἀΐϊοξο αυορίαμι,᾽ δηὰ αἤεγναγὰβ ἰοππηςά 
ἱπῖο Ηοπλ] 165. 8 ΘΟΙΠΙΩΘΏΪΔΙΥ 15 8150 ἴο Ὁς 
ἰουπά ἱπ ἴῃ6 οἀ. οὗ τὰς ἀϊνίηεβ οὗ 1 ουναΐῃ 
(Ο»». 81. Αυρυκῖ. ἃ, ἰχ., ΑΡΡ.» ἢ. 352, Απῖν, 
1576), ψῆο τερεδὶ ἴῃς ορί πίοι ἴδὶ ἴῃς ὄχροϑβὶ- 
το δὰ δε οοτιρὶοἃ “4 υορίατῃ 5ἰπἀϊοβο.᾽ 
Ιπ (πὶ 5δπδ ορίηίοῃ ἴμε Βεπεάϊοϊίϊ ποθ 4]50 
ΠΟΩΟΌΣ (5.6 Οῥ. δῖ. Αὐρυκὶ. ἢ, 1]. Απῦν. 
1700) (να βαγβ8 [πὶ τἢϊ8 βυρροβεά Ἴοπι- 
ΤΩΘὨΪΔΓΥ͂ οΟμβἰσῖς οἵ ἰγαρτηθηῖβ ἰδίκθ ἔσγοση ἴῃς 
δχροϑβιιίοῃβ οἵ Μιοϊοτίηυβ, Τιομοηίυβ, ΓΓγδ- 
βἷυ5, Βεάδ, δὰ οἴμπεις (2 9}: Ζέζν ἰ. Ὁ. 294; 
εἴ. (. Ουάϊη, ;. Ρ. 800). Νῖς. Ζεροιτθ 566 Π}5 
ἴο αν Ὀδδη ἴδς ἄτβὶ το αἰϊγ ρυϊοα [18 ςΟτ- 
τηδηΐδιγ ἴο ΤιςΒοπίι8. 

ΤΗ6 ““ϑερίεπι Βερυΐδ " οὗ Τιοποηΐυβ 8τὰ 
δυϊῃεηῖῖς, απὰ ἀϊπτϊποὶ ἔγοπι 15 ΘΟ ΠΙΘὨΑΣΥ Οἢ 
16 ΑΡοσδΙγρϑ6 :--ϑ66 [ηἰγοά. ὃ ΣΙ, (Ὁ), 1. 
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ΒΕΡΑ (εὖγε. Α.Ὁ. 730) υηάἀοτπίδηάϑ [πε 856815 
85 ἀἰδεϊοσίης ἴῃς ἕαζατε ἔογίποϑ δπὰ {τ|4]5 οὗ 
1ῃ6 (μυγοῖ, ΚΘΏΘΓΑΙΥ βἰνίηρ ἴννο 56η565--- ΟΠ Ὁ 
ΔΙ]οροτίςαὶ δηὰ ομθ ᾿ἴ6γὰ]. δῖ. [οῇη οὔβογνεβ 
{Π6 τορυϊαῦ ογάοσ ἄοννη ἴο ἴΠ6 Πυπλῦοῦ 5|Χ, 
δηά [Π6Ώ, οτριηρ [Π6 δονθηῖῃ, " γεσδριτ]δῖθ5 " 
(“Ναης γοῖοὸ σεεσρείμία! δΔῸ οΥἱ βίηθ οδάθπὶ δ τοῦ 
ἀϊςῖυγυ,".--λο., Ἰπἰτοά. αὐ εαρ. νιῖϊ.). ὍΤὨς ἤγϑῖ 
864] ἀΐδοϊοβοβ ἴπΠ6 φ]ουῦ οὗ ἴπεὸὶ ῥγϊπ να 
Οδπυτγοῖῆ;--ἰῆθ τἴγοο οϊϊονίηρ τῆς νοσ] 5 
ΑΓ ἀρϑιηβί ΠΟΥ ;---ἰῃς ΠΠἢ [86 φ]ΟΥΥ οὗ ἴμοϑο 
ἘΠΙΡμεά Οὐ ἴῃ ἴῃ6 νου] 5 ννᾶσ;---ἰῇθ 
δἰ Χῖῃ, [ὴ6 Ἐπι65 οἵ ΑἸ γι. ὙΏἬΘΩ Γσοπι68 ἃ 
“ Ἀδοδριτυϊδίίοη ";-τδὺὴὴὰ ἴπθη “ἢ 5ΟρΌ πο 
ςογηϊξ ἱπιτίυ τὶ ηυϊοῖ5 εἴογης.᾽ 
“ον ἴο ἴῃς ΥΟΑΓ 1120,᾿ νυτιῖεβ Μτσ. (ἢ. 

Μαδιτδηά (ἰ ς., Ῥ. 315), ““ΘΥΝΟΥῪ Ὑτιῖεῦ τῆδῖ Πδά 
Βαπαϊθά ἴθ 5.419 ῃδάὰ ἀρτεεὰ ἴῃ [Π6 τηρδηΐῃς 
οὗ ἴῃ “γι, σἰκέῤ, πὰ “συεη!. ὙΠΟ γα δὰ 
Ὀδεη ἴαίκεη ἴο πιεδη (Ὡς Οοβρεὶ {ΠΡ ; ἴῃς 
“ἰκίδ ἴμ6 ῥῬγεογθοτβ οὗ ἴῆς ἰδεῖ Ἰυάρτηθηῖ ; 
ἴἢ6 σευεπέδ τῃ6 ορΙηηϊης οὗ [ἢ6 οἴεγηδὶ γαϑί.᾽" 
Αδουῖΐ Α.Ὁ. ἼἼῚ, ΟΥ̓ 1110, Απλυγοσβίδϑῖοσ (ΟΓ 
Βογοηραι άυ5) δηὰ Επρογίι5 Τι 6 η515 Ἰηἴος- 
ΡῬγεϊθαὰ τῆς βιχῖῃ δοδὶ οἵ ἴῃς ἀσβισυςϊίοη οὗ 
[ογυδδίοπὶ [δυϊ 566, ἀθονο, (ἢ6 δοςουπί οὗ Αῃ- 
ἀγθᾶ5), 8 ρίνιηρ δὴ ἢἰϑίογιοδὶ δρρ]!ςαιίοη 
ἴο ἃ ρατί οὗ ἴποβϑε Ῥγορἤοθςοῖοϑ το δΙ[Ποσῖο 
Πδὰ θδδη Δρρ]!οὰ ἐχοϊυϑίνοὶυ ἴο [ἢ οπά,; 

ΑΝΒΕΙΩΜ οὗΡ Ἡδνείβθετς (εἶχε. Α.Ὁ. 1149) 
εχίεπάοσα [6 Δ] Θροσγιςο- ϑζοτγιςδὶ ἀρρ]!ςδίοη. 
ΤῊ 864}5 Γοργθβϑοηΐ “ [Π6 βϑύθῃ 5ἰαίθβ " οἵ [Π6 
ΟΒυγοῦ: Αἵ ἤγϑί 8ῃ6 15 ψνῃϊο ν ἢ ΡΟΣ ;-- 
ἴδεη τεὰ στ τηαγίγγάογῃ, ἄονγη ἴο ἴδ ρὲ οὗ 
Ἀοςϊεκίδῃ ;---5ῃ6 5 Ὀ᾽δοϊκοηξα ΟΥ̓ ΠΟΓΕΞΥ͂ ἴΤῸΠῚ 
Ατῖυ5 ἴο Νεϑίογιιβ ἀπά ἴ86 Μίδηϊοβαδῃβ --- 
ἃηὰ Ρᾳ]6 ἢ ΠΥΡοοΓΙΞΥ ἀυτγίηρ [ἢ Γεπηαϊηἀ6Γ 
οὔ ἴπ6 ἀἰϑρεηβδίοηῃ ;---8ῆ6 18 ὀχροσίδπί {1}} (ῃ6 
ΤΑΔΓΓΙβ᾽ Σευνασγαὰ 15 σοηΐοσγσοα :---8ὴ6 18 σοη- 
νιυϊδοά ὑηάογ Απεςἢγὶϑῖ :---ὴά αἵ γοβῖ ἰη (6 
5 ἰσῆςο οὗ ἤδανθη : “ θεοῖο ογρὸ πηράϊᾷ οἵ ἤθη 
Ἰπίεστα Βοζὰ αἰςεϊζυτ᾽" [Εδν-. νι". 11.---ίαίορ., 
110. 1., αΡ. ἀ᾿ ΑΟΠΟΥΥ, ϑρέολλορ. ἴ, ἱ. Ρ. 166. 

ΜΌΟΡΕΙΑΝ ΕΧΡΟΒΙΤΟᾺΞ. 

Ι. Ηπογίεαϊ, 

ΜΈῈΔΕ (οὗ. 1638) σοῃδίἀογα [πδὲ [6 ἴννο 
οὨϊεῖ ργορῆβοϊοβ οὗ ἴῃ Αρος. βερίη δέϊοσ οἰ. 
ἵν. ἼΠὸ Σὲγη! εὐλῦτγαοοβ [ἢ6 864]5, δηᾷ (ῃ6 
Ττυτμηρεῖβ ᾿ηο]υἀεα ᾿ἴη [πε βθνοπίῃ 564]; τῃ6 
δεεομά, ΨΥ ΠΙΟἢ 15 τπδὲ οὗ [6 “1. π|6 ΒοοΚ’ 
(ςἢ. χ. 8), οχίοηἀβ ἴο {86 εηά οἵ [86 Ἀδνο- 
Ἰαῖίοη. Βοῖϊι ὑγοςθοὰ ἴχοπιὶ (ἢδ 8ᾶπιὸ βίαγί- 
ἱηφ-ροίηϊ---ἰἢς ἴοστηθσ βἰνηρ ἴῃς ΠἰσΓΟΥΥ οὗ 
(πΠ6 Επιρίτε; ἴ[ἢ6 ἰαῖῖοσ οὗ τῆς Οδυγχοῖ : δά 
δοῖῃ σοαΐίεθος ἰῇ (6 ΟΠυγοῆ {Πυπιρῃδηΐ. 
ΤΠ δϑενθη 856418 Δοοογα ΡῚΥ τὸ ἃ 53} 4δι15 
οὗ Κοπιᾶὴ Ηἰἰβίοσγ᾽Υ. ὅγε ἴπογὰ 866 (1) ἴῃς 
Ετηρίγα ἴῃ Ῥεᾶςς δῇεγ ἴῃ [ον ϑἢ ννᾶσ ὑπάοῦ 
Νεβραϑίδῃ ;--(2} ΤῈ Επηριγα ὑπάογ Ὑτχαΐδη 
δῃὰ Αὐτε]ϊδῃ ;--(3) ὙΤῊς Ὀδϊαπος οὗὨ ᾿υδϑίϊςο 

ἘΚΕΒΝΕΙΑΎΤΙΟΝ, ΓΙ. 

υηάογῦ δεριϊπιυ8 ἀπὰ Αἰοχαπάθσ ϑουύγιβ;--- 
(4.«) Τῆς 6ν1}8 υὑπάρσῦ Τϑοοίυ5, Οαϊϊυς, δηὰ 
γαϊογίδῃ :---(ς) ὙΤῊΘ ρογβοουξοῃ ὑπάογ Ὠϊο- 
εἰςδῃ ;--(6) Ὑῆδ ονεγίμγον οὐ ραζδηϊσπὶ 
Δη [6 σδηρο5 ὑπ ογ (οοηδίδηζίηο :---(7) ΤῊ 
Ἰαϑῖ 868], 45 ἐεχρίαἰποὰ ὈΥ 186 ϑεένοη Τγυπιρεῖς 
(ςἢ. νἱ!. 6) ννίῖς ἢ υπέοϊ]ά 118 σοπιρίοχ ἱπιροτ, 
Του 6415 ἴῃς Ἰηγοδὰ οὗ ἴῃς Βαγθαγδηβ, δηὰ ἴδε 
[4}} οὗ [6 Επιρῖγο. Δοςογάϊης ἴο [ἢ ϊ5 5. ἢεπὶς 
1Π6 5δἰχίἢ 564] ννἂβ ἢ 6}Π|δὰ πάθον ΟοηΞιλπίιης; 
ἀηα ἴΠ6 54π|6 γϑβϑι δ 15 δάοριοα ὈΥ Βίδῃορ 
Νενίοη, ἢζδυδυζ, 1 οννπιᾶη, οάάπάρε, 
Ηαἷο5, δπὰ οἴβοῦϑβ. 

ΝΙΤΕΙΝΟΑ (οδ. 1722) ἀἰδορῦηϑ ἴπ ἴῃς 56415 
(1) Τῆε Ομυγοῖὶ ἴῃ ρεδος ἔτοπη Νεῖνδ ἴὸ 
Ἰ) δου ὉΓ 150 γεᾶγβ;---(2) ογβεουτ!οῃϑ 
δἴεγ 4.0. 250 ;--(3) ΤΠ Πογεβίος ἀπά οὐἠϊάᾶ- 
τη 65 ἔτοπὶ (οηβίαπίης ἴο Οοηϊ. ἰχ.:--(ῳ) 
ΤΠ ϑάγδςοηὶϊς δηά Τ᾽ ἀγκϑἢ Ἰηγοδάς :;---[9) Τῆς 
5 Ποτηρ5 οὗ ἴῃς ΑἸδίρεηθο5 δηὰ ΥΝ δἰ ἀθηϑεϑ, 
δηὰ οἴδπετβ ἀοννη ἴο ἴπ6 ἃγὸ οὗ ἴῃς Ἀοἰοτππηλν 
τοη ;---Κ(6) ΤΊ 8}] οἵ [86 [6νν]ϑἢ ἡδίϊοη ;---ογ 
(6 σβδῆρθϑ ὑπάοῦ (οηβίδηςηο :---ον ἴῃς οὐπι- 
τηοίοῃ5 ἰπ ΕἼΓΟΡΟ ἰπ ἴθ Ἀ οἰογπιδιίίοη ρεποί; 
-ον Το ἀσδίγυσξίοη οὗ Απιϊς τίσι ;---(7) ΤΙΣ 
“ ΠΑ Βου Γ᾿ 8 5|]οηςο ᾽᾽ (οἢ. νἱῖ. 1): ἐς δ, δὲ 
ἴλίκοβ (ἢς βϑεύθηίῃ 864] ἴο πηδᾶῃ ἴδιο ρτοϊοηζοὶ 
Ρδᾶςε οὗ ἴῆς Οδυγοῖ δῆοσγ ἴῃ6 1} οὐ Δηΐϊ- 
ςγίϑῖ ; (6 Ττυπιροῖδ, τεϊδιϊηρ ἴο ἴῃς Ἀοπιῆ 
Ἐπιρίτε, Ὀείηρ ἘπΌγοΙΥ βορασγδλίοα ἔτοπι [δ 5 
864], ψνΒῖς ἢ ῥγθάϊςϊϑ ἴμ6 ᾿πίογηδὶ Ὠἰσίοιγ οἵ 
ΟἸ ΓΙ ϑ Δ π|1γ. 

ΒΕΝΟΕΙ, (οὗ. 1752):-- δ Βτϑῖ ἔουγ 8625 
ἀεηοῖς [6 δίοοπι οὗ [πιρογίδὶ ρονετ, (1) 
ἴη 1η6 Εαδξ ὑπάογ Τγαΐδη; (2) ἴῃ ἴπε ΝΥ σδὶ; 
(3) ἰὰ τὲ δουῖΐῃ; (4) ἴῃ ἴδ6 Νοιῖι, δοοογά- 
ἵπρ ἴο ἴῃς ροβίοῃ οὗ ἴῃς Εουτγ [,ἰνίης Βεῖπρ5 
(οἢ. ἵν. 6): {ΠῈγ χσεϊδῖς ἴο νυϑαὶ τυᾶβ υὐίδκ, 
δΔηά ἴο {ἰπ|Ὲ ῥασ. ὙΠὸ ᾿αϑῖ ἐδγεε ϑ6λὶς τεϊδῖε 
ἴο {πη ρ;8 ἐπυλείδίε:--- (5) τὰς τἰφδίθουβ ἀεδὰ; 
(6) ἴπμ6 υητὶρῃίεοιβ ἀεδά ; (7) ἴῃς Απρεῖπ. 

σ. 5. ΕΑΒΕΒ:--Τ6 ἢγξε ἔουγ 86ε8}5 41Ὲ 
ἰάἀδητίοδὶ νυ Πλδηῖ6} 5 ΕΟ Μορδσοῖίεδ, 
Βαδγυ]οηίδη, Μεάο-Ρεγβίδη, Οτεςίδη, Κοπιδῃ. 
ΤΩ ΠΗ͂Β 864] τοργεβεηΐβ ἴῃς ρεγξεςυθοῃϑ οἱ 
τῆς ΟΒυγοῖ ὑπάογ πε Κοπιδη Ετηρετοτς ;---ἴδε 
βίχίῃ, (ἢ ἘΞ ΔΌΠ5ἢ πιοπί οὗ (Ο Ἡγι 5 ΕΔΗ ΠΥ υπάεῦ 
(οποίδαζίηο :--- με βευεπῃ 5 ἰεῆὶ ἀποχρίαϊ πο. 
ΕΥΝΝΙΝΟΗΑΜΕ :--ἰ() ΤΈς ργοόρτοϑο οὗ (δε 

Οοβρεὶ ἴτοπὶ ἴπθ δερίπηίηρ :---(2) ἴῃς οοῦ- 
Πιοῖ5 οὗ [6 σδυγοῖὺ τ Ατίδης δηὰ [0ῃ2" 
εἰ5[8;--(3) ἴῃ6 ἀαγὶς ἀρὸ5 οὗ ἴῃς Ῥδρδζ;- 
(4) τς Ιπᾳυϊδοη, δηὰ ἴα ρεσξοουῦοη 
1π6 ΑἸδίχεηβθες δπὰ Ννδιάδθηϑβες ----(ς) ἴδε 
ἄανῃ οὗ ἴῃς Ἀδίοτγτηδί!οη :----(6) ἴῃς Ἐτθηςῖ 
ἐθῶν ἱποϊυμαϊηρ ονθηΐϊβ 511}} ἔυζυτε;-- 
7 
ΚΕεΙΤΗ-:--(τ) ΤΒορτονίῃ οΓ ΟΠ σι ληγ;-- 

(2) Μομβαπιπιθάδηϊϑβπι ;---(3) ΤῸ Αραδ ;- 
(4) [πῇ γ :---ἰ(ς) Ῥογβοςυξἕοη ἴο ἰοϊον;- 
(6) ΤΊ ἰδϑῖ στεδῖ οδιδϑίγορῆἢς :---(7) - - - 

ἘΠΠΙΟΤΥ:--() ὙΠὲ “ ξοϊάθη λζο" ἤοι 
Νεγνα, Α.Ὁ. 9οό, ἴο ἴδε ϑεςοηά Δηϊοηϊπε ;-- 



ἈΒΝΕΓΙΑΤΊΟΝ. ΓΧΥἹΙ. 

(2) ΤΊ τα ΑΙ ἀοσροῖσπι, σοτησηθποίης ἢ 
(οιηπιοάυ, Α.Ὁ. 1δς ;--[(1) Ταχδίίοη ὑπ66Γ 
Ογδοδ ϊδ᾽ς εἀϊςῖ, Α.Ὁ. 212;--(4) Οοὐ δ“ ΤΟΣ 
5016 Ἰυάστησηῖβ " ψΠοἢ ργεσεάδα ἴῃς [8]} οὗ 
(6 Εταρῖτο, ἀδίϊηρς ἴτοπὶ Α.Ὁ. 248;--(5) ΤῊς 

ἴοη υηάοῦ Ὠ οοϊοϊί4π, Α.Ὁ. 01:- 
(6) ΤΒε 2]] οἵ Ῥαρδὴ Βοπια ἀδίϊηρ ἔγοπι ἴΠ 6 
οαϊςοῖΐ οὗ τοϊογδίοη, Α.Ὁ. 111 (Βαρδηΐϊσπὶ μανίης 
Ὀεθη ννερῖ νύ, Ἂἢ. υἱῖ. σεργοϑοηῖϊβ [πὸ 
ΟΒυγοὶ ἐβιδ Ὁ] 15 Ππ6α 1ῃ 115 Ὁ]4ς6) ;---(7) ΜΥ ΠΩ 
ςὮ. τῇ. τ, Βορίη5 ἴπ6 σῃοτγί ἱπίοστδὶ Ὀεΐννθθη 
[ες ἀσδίῃ οὗ Τ βοοάοϑβιιιβ ἴῃς Οτϑαῖ, Α.}. 395, 
δῃὰ {Π6 τιϑὶπρ οὗ (6 ὈΑγὈάγδη πογάθ5. 

ΨΥΟΚΡΟΒΝΟΒΤΗ. Τῆὲ δε4]5 ρίτο ἃ ὑγὸ- 
Ῥδεῖὶς νῖενν οὗ ἴ!ε βιισςοβϑῖνα 50 σι 5 οἶ 16 
ΟΒυγοῆ ἔἴτοῦλ [6 ΕἸἰγοεὶ Αὐἀνοηΐ οὗ ΟἨτσῖ, 
ΠῚ} τὴς Επά:--ἰἀ) ΘΟ γδ σοπλε5 ἢ ἴῃς 
Οορρεὶ ;--(2) ϑαΐδῃ Ἴδιιϑε5 ΤΘΩ δεγηξομέίοης; 
ΕἸγοῖ, υπάογ Λίεγο; ϑοσοπά, ὑπάθυ 1ον»η παρ; 
ΤὨϊγά, υπάογ Τγαΐαπ; Ἐουγίῃ, ὑπάογ δαγεις 
“υγείμα «πίοπίπια ; ΒΙΊΒΏ, ὑπάογ δερεέίνιδα 
ϑευέγι; ϑιχῖῃ, υπάον ήαχίνπιίπι ; ϑενοηῖῃ, 
ὑπάον δ εεί ; Εἰ, υπάον ζαίεγίαη; ΝΊΠΙΗ, 
ὑπάογ “ωυγείίαπ: Ὑφηΐῆ, πηάογ ἱοείσίαη; 
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ΤΑ Κη ἃ ρῥεγοά οὗ δυῦουϊ 240 γροᾶγβ, ὁ. δ.) 
ἔἴτοασι Α.Ὁ. ό4 ἴο Α.Ὁ. 3.094. Τἢὶς ἰ8 (6 
δηυππεγδοη οὗ δῖ. Αὐυρυκίπο, δὲ αὖ. Μεὶ, 
ΧΥΪΙ, 52:--(32) Τὸ τηϊτὰ 864] χοργεβϑθηῖβ 
Ὧοϊ ΟἿΪΥ ἃ δεάβϑοῃ οἵ “ρέγέωα! ΒΟΔΙΓΟΙΓΥ, ἃ 
,“νιὶπε οἵ ἴῃ ἥογά οὗ Οοάὰ (Απιοβ νἹῖ]. 1 1), 
Ὀυΐ 4190 ϑαίδη “στίάϊηρ ἔογίῃ οἡ ἴπθ ὑἷδοκ 
Βοτβθ οἵ σγων,;"--( 4) ὙΠῸ ΟὟ} 18. ταυἱεῖ- 
ἔογτη---ἰῇς Βαγθδσγίδη ἱηναβϑίοηβ, Α.Ὁ. 410- 
455; Μομβαπιπηθάδηϊβπ), Α.Ὁ. 622; «“ῥίγμαὶ 
Πεαῖῃ, δηὰ οδῖμ ςοηβδοαιθηΐ ΟἹ Πογοβίοβ 
πη 5οῃίβιῃβ; ἴῃ6 Σίϑὸ οὐ ἴῃς ῬΔΡΔΟΥ, 
Οδηῖ. Ιχ. δπὰ χ.;---(9) 81. [|ολη 8665 (ῆ6 
500}85 οὗ [Π6 πηαγῖγτα ἴῃ ἢ ςὶΓ τοϑῖ, ςἢ. χίὶν. 
11;:-(6) “Τῆε ἰωξ ἄρὸ οὗ ἴπ6 Οδυτγοὴ 
δηά [6 νου] :"--(7) ἴπ “16 δαὶ Πουτ᾽β 
δίίθηςς᾽" (ςἢ. νἱϊ. 1) δῖ, [Ἅδη [85 4 β᾽πηρϑο 
οὔ τε ἕαϊυτο ρεᾶςθ οὔ Εἴογηιϊυ (ςἢ. χχί.; 
ΧΧΙΙ.). 

Μτ. Ὑγϑβοὶ ξῖνεβ ἴῃ ἃ {ΔΌυ]δγ ἔογπι, 845 ἴοϊ- 
Ἰονγβ, [ἢ6 τοβ}}}15 δία ηθὰ ΌΥ 56υ σαὶ οὗ [ἢ ς 
“Ἡ Ι5ἴογις δὶ" σοπιτηθηϊδῖοτα οἡ ἴῃς Αροςδᾶ- 
Ιγρϑθε 45 ἴο ἴῃς ἀδίοβϑ οἵ ἴΠ6 οροπίηρ οὗ ἴδῃς 
ΒΘΥΘΓΔΙ 562]5 :-- 

δελῖς.}, Ὅε γτὰ. Μεάε. | Κα. ΕἸειπίης.  ΠαῦυδυΣ. 

Βεζᾶη Α4.Ὁ.} λ.Ὁ. Α.Ὁ. Α.Ὁ. 
(Ἀσίϑεδηϊγ 33 70 33 34 
Νεῖο . ὁ. .[( Σ17 6ό δό 

Δ |Τ|5ς... ..ϑ .} 21: 118 202 

4 | Δοκιεαη. . 237 :ρο 235 
ς Ὀϊοεϊεῦδα 270 250 303 
ό Ὠιοςϊεϊίαη 1464 32οὐ 12 
7 Τὐραγυς 2 »» 325 

σ.5. (συπηΐηγς- : Ετετγε. Ἑαθεῖ. ΤΠος. ϑοοῖῖ. [ ἬΔΩη βὴ Κείῆ. 

Α.Ὁ. Β.ς. Α-.ΌὉ. Ἀ.Ὁ. Α.Β. ξ 

312 657 24 31 οὔ ((Βεϊκεϊαπί εν). 
383 518 ΣοΟ 410 622 ᾿ 

πὶ . 

4οο 331 118 δοο ᾿ 6οό (Ρορετγ). 
Α.Ὁ. 

518 30 193 Σ200Ο τγὃρ (δὰ ςεἸ γ) 
6,8 ἍΙΣ 270 1552 Ῥετξεοιίοπ. 
Σ780 313 324 1702 ΤΣ ἰαδῖ (διδε- 
" .» 488 , ἔγορῆα. 

11. (α) Ονάϊπαν» “ Ῥγείεγί σι ἢ :-- 
Οποτιῦβ υηάογοίαπά 8 ὉΥ “ ἐῤὲ σαγίδ," ἴῃ 

{π6 «φεοπά ϑοαὶ, ἴῆε ἰαπά οὗἨ [ιώά{8 ;---ἴἰῃς 
ἀραιτῆ, ὑπάοῦ ἴπ6 ἐῤίγά 864], 6 ἴδκεβ ἴο 
Ὅδ6 ἴπ6 ἔδπιπο Ὡς ῥγεναι θὰ ἴῃ ἴΠ6 σεϊρῃ 
οὔ ΟἸἰαυάϊι ;---ἰς «ἐχ)ὁ 864] ταϊδῖθβϑ ἴο ἴδθ 
οτοηίβ ἀυτίης ἴδ 5βίορε οὗ [εσιιϑαίεπι ὈΥ ΤΊϊυ5. 

ΒΟΒΒΌΕΤ (οὐ. 1704) ἴακεβΒ ἴπ6ὸ ΑἸάεγ ἴῃ 
(6 Βτοῖ 8.ι] ἴο 6 Ομηϑβῖ, ἴῃ ἌΝ Βοβο γαίῃ 
ἔρον [6 ἴἄγες ἀρθηΐβ οἵ ἴῆε σταῖῃ οἵ σοά 
(2 ὅπ. χχίν. 13) ;---ἰῇ ἴπθ βοσοηά 864] ἴο ὃς 
νᾶσ :--ἰη ἴῃ6 τηϊγτὰ ἴο δ6 Ελπηηε ;---ἰη τῆς 
ουτῖῃ ἴο Ὀ6 Ῥεϑξϊοησθ. ἴῃ ἴδε ΠΗ͂Ι 868], 
ἴῃ6 ΑἸΐαγ 15 (ἢ τίσι (Ο(οἱ. 11. 34) ὍΘ 5ἰχίἢ 
564] εἰρη ῆθβ {πε ΠὨῖνίηθ θη βοδηςθ--- ΠΟ 18 
ἴο 21]1] ἢσϑὶ οἡ [86 [ονγ»8, δηά ἴδῃ οἡ ἴῃς Ρεσ- 
βοουνς Επιρίγα, Ὀὰϊ ἡ ΒΙΟἢ 15 ἀείογτοα ὉΠῈ}} 
1ὴ6 πυπῖδογ οὗ ἴπ6 εἷεςῖϊ ἔτοπη διποὴρ ἴῃ 
]ονῖθθ ρεορὶς 8 δοσοσῃρ ἰβϑῃεά. Βοβϑιεῖ 
ππάς ἴδε ρτοᾷῖ (αϊδεϊσορῃς οἵ ἴῃς Αροζδίγρϑε 
ἴῃ ἴῃς ςοηηιοβὶ οὗ Ραρδὴ Ἀοπια ΟΥ̓ ΑἸδγῖς. 

ἌΝΕΥΞΤΕΙΝ, Ψ»ῃο ρΡίασοβ ἴπῸ ἀδίε οὗ ἴῃς 
Αροοδίγρβε δεΐογε ἴδε ἀεβίγυσίίοη οἵ [ετγὰ- 
δδίθπι, 855 π|6ὸ8 {πί ἴῃς Μὲ ρατί οἱ [δε 
Βοοῖκ 45 σεβροςῖ ἴο [πάσα δηά ἴμε εν; 
δηᾷ ἴδ σεεοπά ἴο ἴῃς Ἀοχδῃ Επιρῖγο. ΤΠα 

“δρβὶθὰ Βοοῖκ 15 ἴῃ Ὀοοῖς οὗ ἀϊνογοεπιθηῖ 
βοηΐ ἴο ἴδε [ἐννϑἢ παίίοη ἴτοπὶ Οοά ; δηὰ (ῃ6 
ΘΘΥΘῺ δ6α}5 ἄγὲ ἴο ὃε ἰηϊεγργοϊθα 8: (1) 
ΤΠ νἱςϊοτίουϑ ΗοΥβοπηδη 15 Ασίδθαπιβ Κίς 
οὗ [η6 ῬαγίΠίδΔη8 ννῆο 5ἰδυρῃϊετγεά ἴῃς [ὲνν8 Ἰ 
Βαδγίοῃ ;--(2) ΤΒῈ τϑὰ ἤοσβὸ τηθᾶη5 ἴἢ6 
45585518 δπά σοῦῦεγ8 οἵ [άδὰ ἴῃ ἴΠ6 ἀΔΥ5 οὗ 
ΕΘ χ δηὰ Ἐσβίυβ :---(3) ἔδπϑηθ σΟΠι65 ὑπάοῦ 
ΟἸδυάϊυ ;---(4)ὴ ὙἢΘ ροβί!εηοθ νος ἔοϊ- 
ἴοννβ ἔϑπιης δηὰ ριϊϊαρο;--(9) ΤῊς (ἢ σΊ5- 
[Δη5, Ρεγβεουϊοά ἴῃ [υά πᾶ, ἀγεὲ δδϑουΐ ἴο ὃς 
ἀνοηροά :---(6) (οπιπιοίίοηβ ἰῃ [ιἀ5ᾶ, ῥτὸ- 
Ῥαγδΐουυ ἴο τεῦεϊ]οη ;---(7) Α Ὀτπιεῦ σεϑρὶῖα 
--ἰ χε δίδεπεε᾽" (οἰ, νι]. 1)---᾿,ειοησραρά ἴο ἴῃς 
οηςΓοδίιο8 οὗ Κίηρ Αςγίρρα. 
ΘΥΌΛΕΥ Τοποίάοτς ἴμαῖ τῆς “ δοδϊοὰ Βοοκ," 

σοιηργϑίπς σΠαρίοτϑ ΥἱἹ.-Χὶ., βΒυπ0 }176ε5 τῆς 
Βυπλ!διίοη οὗ ἴπ6 [ἐννϑῖ ρεγβεσυςτπς ρον ΟΓ 
δηὰ ἴδὸ (τυτρῃ οὗ Ο Γιβεαηγ; δηα [παῖ 
1ηϊ5 18 [6 πηροτί οὗἩ ἴδε 5εγίεβ. οἵ βυγηδ 5 
ττουρμουΐ ςἢ. νἱ.--χὶ.---οπαρίετβ νυ ῃϊοῖ ἀ6- 
βοσίθε ννῆδξ πὸ ς8}}5 “τὰς Εἰγοῖ Οδίδϑισορῃο " 
(δες ο «ἢ. χ, 2). 

᾿ “45 Ἐχροείπον ο7 1λε Βοοῖς: οὗ Φαπκίεῖ ἀπά 
ἐἀε Μευείαζο»,." 1οπάοῃ, 1838. ΒΥ 705. Τγ9ο. 



584 
ἴβαασ ΝΙΝ ΑΛΙ5- --Π0 ΠΙΔΥ ΠΟΙ δὲ 

εἶαλϑσϑθά 45 ἃ ““Ῥσγείογϑι "---ἰἌἶεβ “ψ ἢ Ν]1ο- 
(οτγίηυ ἴῃ ἀϊδοουγβα οἡ ἴπ6 Μουπῖί οὗ ΟἾἶνο65 
ἔογ ἴῃ6 ΚΕΥ ἴο ἴῃς ἤγοῖ 8ἰχ 856415ὅ. ὍΤὴθ 
Ν βίου οὗ ςἢ. ν. Τοργεβθηῖβ ἴῃς ροννεῦ ρίνθη ἴο 
ΟἾ τίσι αἵ τῆς Ἀσβυστεσῦοη ; δηά "6 ἤδλνο ἤΟΓΟ 
ἴῃ ΟΥΟΥ δὴ σπιυϊεγηδῖῖς ὨἰδίοσΥ οὗ Ηἰ5 νἱς- 
ΤΟΥΥ οἡ Θαγ ἔτοπὶ πδὶ ρετίοά. 4.5 ἴο ἴδε 
νυ της “οπ Ἴδε ὀκεῖ," ἴῃ ἤγϑί δἱχ 564]8, δη- 
Ὀγδοῖης ἃ ροτοά οὗ [ΟΥ̓ γεαγβ “ἴῃ ν ΒΓ ἢ [ἴῃ 6 
δριτῖς ρ᾽οαάθά στ οτγυβαὶοπὶ Ὀεΐοτο [8 
ἀεοιγυςθοη;," ἀδβογῖίθε ἴῃς [,οτὰ 8 σοπλης ἴῃ 
Ἰυάφαιοπι οη ἴδε ΗΟΙΥ ΟἿ, οαςῖ Πανίηρ, δἵ 
(ῃ6 5απῖς {ἰπηθ, 4 δίάάθη 56π56---[ῃς νυσιτηρ 
“ «υἱἹδίη. “δε βευθηῖῃ 564] Ἴσοηίϊδιηβ ἴῃ 6 
ϑονοη Ττυμρεῖβ στ πΐη ἰδ... (6 Ἰυαρστηθηΐβ 
δηα βυβετγηχβ οὗ ἴῃς ΟΠυτοὶ.". -- [ὁ6] 1. τς 
(ΧΧ). 

(6) Καῤίοπαϊι ες “ Ῥνοέογὶ 1... 
ἼΤΒα6 οχροϑιτοη οὗ τηοάεσγῃ Ε δ! 41818 ΣΩΔΥ͂ 

θ6 γτεργοϑεηϊεά Ὀγ οἰ κτηδγ δηὰ Ἀδηδῃ :--- 
ΝΟΣΚΜΑΒ :--(ἰ ΤῈ Βοοῖς οὗ Τυιάρτηθηϊ 

ἤθη 118 ἢγϑὶ 8564] ἰ5 οροηθὰ ὄὌχῃθιῖ8 ἴῃς 4}}- 
Ῥοσνυδάϊηρς υἱοίουυ οὗ Μεββίδῃ, ἔο!]οννεὰ ὃγῪ 
“(6 βούτονβ" (Μαεαῖ. χχῖν. 8) ψϑῖςῖ ἰη- 
ἰγοάυςο Η!5 Κιηράοῃι;---(1) ΤΠς ΡΑγ δὴ δηά 
Ασδθίδῃ νναῦβ, ἢ (ἢ [οὐν ἢ νὰῦ δῇοσ [ἢς 
γεαγ 66:--(3) Ἀδρεαϊεά ξαπηηθ, Α.Ὁ. 44;- 
(4) Ῥεβίϊθηςε, Α.Ὁ. 66:;--(5) Τα ΤρλγΥΓ5 
αἱ Ἀοπιο, Α.Ὁ. 64, ἅτ (ΟΠὶ ἴο νἱς 5 
δἰδίῃ οὐ (86 Ὠϊνίης ΑἸΐαγ (εξ, ῬὨ]]. 11. 1γ; 
1 Τίμι. ἱν. 6; ἰχηδῖ. σά Κο»". Ἰϊ. εἰ ΠΟΙ 
Ὀ]οοά βονίης Ὀεηοδίῃ ἰἰ (ςξ [«εν. ἶν. 7);--(6) 
ΤἼΟ νου] ά-σοηνυ ϑοη8 ἩΠϊοΐ, δοσοσγάϊηρ ἴο 
411] ῬΓΟΡΒΕΟΥ (6. ξ. [34]. ΧΙ. 10), Ργεσεάς {πὸ 
ὈΔΥ οἵ [υἀρτηεηΐῖ, δηὰ ψ μοῦ τῆς 566  πονν 
οἰσαγὶγ Ὀεμοϊἀ5 ὑηᾶδογ (ἢς τεῖρη οὗ Οαδὶβθα, 
Α.Ὁ. 68:--(7γ) Τῆς βευθηῖμ 864] 5 ορεηοὰ 
ἀιηϊὰ [ἢ6 ποῖδϑβ οἵ ἴῃς ϑευθὴ Τχγυπηρεῖβ ψΏΙΟΒ 
δηποῖιηςς ἴῃς [πάἀρτηρηῖ. 
ΚΈΝΑΝ ἴδ8 ΡτΓεΐλοο5 15 σοησ  υ5ϊοῇ :--- ΓΒ 

Ταξο οὗ ἴΠε ΟἸἰιγιϑιίίαης δρδίηϑσξ ἴπ6 Ἐοιηδῃ 
Ἐπιρῖτο μδὰ Ἰεὰ ἴο ἴῃς Ὀδεϊοῦ τδὶ [86 Απι- 
οἰγίσι Νόσο ννὰ8 ἴο ὈῈὲ ᾿υάρεά ΟΥ̓ Μεκβιδῇ ἴῃ 
Ῥτόβοηςε οὗἁὨ [6 υπίνοῦβα (Ρ. 351), ἃ δεϊϊεῦ 
γΒῖςἢ ννὰ8 “ἴῃ ραγεηΐ οὗ ἴῃ6 ΑΡροσδίγυρϑο." 
Δοροοτγάϊηρ, τπεγεΐοσο, ἴο ἃ {ΠΥ 1υ8ῖ ΠΙδίοτΙς Δ] 
ςοποεροη, ἴπῈ Αὐἴποῦ οὗ ἴῃς Αροσδῖγρϑα 
ἤχοϑβ ἴ[π6 οτὶρίη οὗ [ἢ Μεβϑβίδηις δριίδίίοπ αἵ 
τῆς τηοπτεηΐ (Α.Ὁ. 69) θη Ἀοπια οχιεηάοά 
115 Επιρίγο ἴο [υἀπᾶ. Ασςογαϊ! ΣῪ [ἢ 564]5 
Ῥγεϑεηῖ (1) Τῆς Ἀοπιδῃ Επιρίγε ἴο ψηϊςἢ, ἴῃ 
81. [οἢπ᾿5 ἀδγ8, δὶ] σεϑιϑίδῃςς 8. νδίῃ ;---(2) 
ὙΝν αὖ, ἴῃ6 σενοῖῖ οὗ [υἀ 58 δηὰ ἴδ ἰηϑΓΓ στ ΙΟη 
οὗ Νιπάοχ ;---(3) ΤὴΘ ϑολσοῖ Υ οὗὨ ἴΠ6 ΥΘΑΓ 
68 .---(4) Περὶ ;--(5) ΤῈ οὙ οὔδε βου 8 οὗ 

ἈΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΓΥἹ. 

(6 πιαγίγτϑ οὔ ἢ 6 γα 64 :---(6) ΤΉ οοητνυϊ- 
βίοη οἵ ἴῃς [9ηἴνοῦβο δ ἴῃς 1,δϑῖ [υἀρτηρηῖ:-- 
(7) Τῆς “ δέδομπεε" (εἰ. νὴ}. 1.) ἰηά!ςδῖε8 (μῖ 
ἴῃς ἢγοϊ ἂςΐ οὗ [6 Πηγϑίοτυ 15 οηάε, ἀπά [δὶ 
ΔΠΟΙΒοΓ ἰ5 ἀδοιΐ ἴο Ὀδρῖπ (ΡΡ. 384--191). 

111. “ Σιμων. .--- 
1.Η. Τορυ-:--Τῆς 1,ογά᾽ 5 δεεοπά (οπιίης 

5 τοργοβοηϊθα ἰπ ἴδ 6 864] Ν᾽ βίοηβ υηάογ ἀκ 
ἔογοηϊ δϑορεςῖβ:--- ΔΝ ΑΓ5 δηά ἔδηγίης, ρεϑί!- 
Ιθῆςο δηά ἀφαίῃ, ἃἂσγὸ ἴο Ὀ6 ἴῃ 5: 5η8; ἃ στε 
δηά ἔδαγίιϊ ρεογβοουῷ!οη οὗ ἴῆς ΟΠυγοὶ 5812} 
[16] [ἢ πυπιθεῦ οὗἁἨ ἧ[Π6 ΤΊΔΓΥΤΙΒ; ἀπὰ (πεα 
501] [6 εηὰ ὃ6᾽" (Ρ. 1το4). 
ὨΕ ΒΌκΟΗ:-- ὙΠὸ 868]5 πᾶν τοί γε 

Ὀόοη ορεποά. ΨΝνδαΐῖ νὰ ἢανὸ ον ἴο ἀὐ τὴ 
ἔτοπι ἴπ6 ορθηΐηρ οὗ [6 864]5, 15 ἴῃς υίο]ά- 
ἵηρ, δοοογάϊηρ 45 {ΠΕΥ͂ ἀγὲ ορεποά, οἵ (δε δεῖς 
οὗ (τὲ ἤθη “" ἤξ ἰαἄες ἰο Η;»ἰ Ηΐ χτεαὶ 
2οαυεῦ 1Ἰο γεὶρτι᾽ --- ἢ. χὶ, 17. (. δι), Ρ. 150). 

ΙΝ. δ,,"δοϊεαί, 
ΘΤΕΕΝ πόνο ἜΣ ἐξόν ᾳ) τ 

ΕἰδηὙ ρεγβοπι θά ̓ --(2) ὙΠῸ Ρεγθοηιποαίίοη 
οὗ ἐδει Ὁ οι  μόκεὶ {Πἰγβεηρ ἔοσ Ολποιίδη 
δ]οοά, ἀπὰ ςἰϊεῆν [με Ἀοζαδη Ἐπιρίγε;-(3) 
ΤἼΗς φεγϑοηϊδοδίίοη οὔ ἔλῖϑσε ἀοοίπηε ᾿-τί 9) 
ΤΠὮδ ρΡεσβοηϊδοδίίοη οὗ ὑπδο]ϊοῖῦ ἀπά υἱεῦ 
ΔΡΟΞίΔΞΥ͂ ;-(5) Τὴ ργάγεῖβ υἱΐεγεά ὃγ ἴδε 
500}.15 οὗ ἴῃ πηλγίγγϑ ;---(6} (οπιπηοΌοΠϑ Ἰἢ 
ΟἤυσΟΒ δηὰ ϑίδῖο. ΤὨς ΦΔ]]ΠἸηρ οὗ ἰῃς 5ἰλῖ5 
ἀεδηοῖεβ ἴμ6 ΖἈ]ΠἸπρ ἀνὰ οὗ ΟΠυτοὶ τυ 5 
ἔγοτῃ ἴδε ἔδΠ}  δηά ἴΠ6 σετηουδὶ οὗ ἰϑίδη 5 δῃηά 
ταουπηίδίῃ8β 5ΥΉ00}1Ζ65 ἴῃ6 οτοσίδγου οὗ δ] 
ΘροἸοσἰαϑῖοαὶ δηὰ εἰν ογάοσ:--(7) Τῆς 
Ὑταυπιρεῖβ γα ἰηϊγοάυςεα ΌΥ ἴῃς 5ενεη 56]. 

ΝΟΥΤΕ Β ΟΝ ΜΝΕΒ. 6---ΑἸὨ ΠΕ ΟΘΟΒΙΟΑΙ, [ΝΤΕΒ» 
ῬΕΕΤΑΤΊΟΝΒ. 

ΤΒο τμϊτὰ 5641] 8458 βθοὴ [86 κυδ)εςῖΐ οἵ εχ- 
σόϑϑῖνς 4] ρου Ζίηζ. 

Βοάδνντιῖα8:-- ἔσω πίφον [ΔἸϑοτυπὶ σαίεγτὰ 
ἐβῖ ἐγαίσυπι, αυΐ σέαξεγανε ΤΟςΣ ὈΓΟΙΈ5ΒΙΟΙΒ 
παδοηΐ, βεὰ βοςῖοβ ἰξάυηϊ ῬῈΓ ορεζὰ [εηέν 
Ὀγάγυπι;"-- ρα ἐχρίδίηβ ἴδε ἀκαγίὁ ἴ0 
τηεδῃ 5ρ  ΓΙΓ.4] ,αριπο (566 Οἡ ὙΕΓ. 5), "' οἉΓΙ5 
ΔΏΠΟΩηδ 5ρ για }15," νἱΖ. ἔγοτῃη (οῃϑίδηξίης ἴο 
(δφωΐ. ἰχ. ;:---ἰΕΑ. ἃ [μδρίάε : Το Ηογϑο ἀεηοίεϑ 
Βογαῖῖοβ {κα Ασίυβ; ἴῃς Ἀἰάον ἴς ΠΥ], ΟΓ 
Ἡγεϑίδυ ἢ : ἴῃ6 Ὀαΐδποο δηᾷ τηράϑυζε 5, 
ϑοτρίατε; [ἢ ῬΕΠΩΥ͂ 18 ἴδε πηετῖξ οὗ ὅδ" ἀρὰ 
ΒΟ π685: νψνῆοδζ ἰ5 [ἢς ΘΠ. ]6πὶ οὗ ἴῃς Οορρεῖ; 
ΒΆΤΟΥ οὗ τη Βαυβθηθββ οὗ ἴδε Οἱά 1ἀνγ; οἱ 
Δη4 νυνηθ ἅγὸ ἴπὸ τιϑάϊοϊηθ οὗ οὐγ ϑαπιδγίδῃ, 
ΘΟ γϑα ;--Ν, ἀδ ἔγγὰ: Το Ὀἰδοῖς Ηρογϑε 15 
ἴῃς Ἀοπιᾶπ ΔΙΤΩΥ͂ ὑπάογ ἴῃς ΕΙάεγ Τί: 
ποδὶ δηά ΑΙ ΟΥ͂ ἀδηοῖα ἴμς [επϑ; οἱἱ δηά 
ψη6 τῆς ΟἸχΙϑτλη8. 



γ. 1. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ 1]. 

4 “45 ἀαπρεὶ «εαείλ ἐδέ τεγυακίς 7 Οοά ἐν» ἐλεὶν 
)ργελαχαῖς. 4 74: πμρνεδεν ο77 ἕάενε ἐλαΐ τοῖρέ 
σεαζοά : οὗἩ ἐάς ἐγδες ο7 7:γαεί ὦ εεγίαξ»ε τω: 
δξεγ. 9 ΟΥὨ αδἦ οἱλεν κπαδονε αρε ἐμηεμσεοναὐΐξ 
»εἰ μας, τυλίελ εἰαπα δέίογε ἐάε ἐλγορε, εἰσ 
ἐπ τυλέίό γοόε:, α»α αύίνε: ἐε ἐλεὶγ ἀλαμαΐς. 

ἘΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΓΙ]. 

14 7Άε» γοδέες τυέγό τυασδεα ἐπὶ 66 δίοοα οὗ 
ἐλ Ζαν»"ό. 

Ἄς: αἴτογ τἢε5ε τῆϊηρ8 1 84 
ἔουΓ δηρεὶβ βίδπάϊηρ οπ ἴῃς 

ἴουγ σογηογβ οὗ ἴῃς δαγίῃ, Πο]άϊηρ τῆς 
ἴοι ννἱπά5 οὗ τῆς δαγῃ, τῆδλὲ τῃς 

ΝεΓ. 1 ον. καί.---τοῦτο. Μετ. 2 ἀναβαίνοντα. ΜΟΥ. 1 ὁπ. οὗ. 
ἐσφραγισμένοι ἷΒ ἴο ὕὈῈ τελὰ ΟΥἿΪΥ ἴῃ [86 “γε: πὰ ἰω: ὑἷδοο. 

ίσωμεν. εῖδε5 ς--8 
ΕἸ. 9 περιβεβλημένους. 

ΕἸ. 1ο κράζουσι.--τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθ. ἐπὶ τῷ θρόνῳ. ίετ. 11 εἱστήκεισαν.---τὰ πρόσωπα. 
γετῖ. τ4 Κύριέ μου.---ἐλεύκ. αὐτὰς ἐν. Μετ. 17 ζωῆς.---ἐκ τῶν ὀφθ.---ἰΤῊς ψογὰ8 καὶ ἐξαλείψει 
κι τ᾿ Δ.) ἠοῖ Τουπὰ ἰῃ 1, Ετ. (αἴτεον [Β6 Ψ Ἃ]ς.) συρρ]δά ἴῃ ἰ8 2π4 οἀ. ἴτοπὶ οἰ. χχί. 411 

ΟΗΑΡ. ΨΙ1. ΤῊΣ Ὑ ο ΕΡΙΒΟΡΕΒ (1:--ἰ7λ 

ΤῊ15 ομδρίεσ, ΌὈΥ 119 ἔνο ορ βοάεβ σοσησηθη- 
οἷν “ΑΥΟΣ ὑδὶ6" (τεῦ. 1ὴ δῃηά "“"αἴζοσ 
8.980 ἐδίπη εκ) (νοῦ. 9), δερασαῖθβ ἴῃ ἢγϑί Ξχ 
564}45 ἔγοτιλ ἴΠ6 ϑουθητ (ς(ἢ, ΥἹ]. 1); [1ι5ἴ 85 
ἴῃ ἴδε «856 οὗ (6 Ὑτυτϊηρεῖβ ἴΠογα 18 ἴΠπῸ 
ἄουδ!ο ἰηϊοτὶ δ ἴῃ οὗ, χ, 1---χὶ, 14; δηά ἴῃ 
ἴδε οἄϑ6 οὗ ἴῃς Ν1415 ἴῃς ορίϑοάς οἵ ςἢ. χγτί. 11-- 
16. 

Οοιητηδηϊδίοῦβ αἰ ἔον 85 ἴο [86 σοηηῃοχίοῃ 
Βετε :--Ὑ ΠΏ ρΡΆ, ἃ8 γα ἤδνὸ 566 (οη «ἢ. νὶ. 
17), ἱῃοϊυάος οἷ. Υἱῖί. πάθον ἴ86 5ἰχίῃ 862]. 
Ἐντα]ὰ σοηποςῖβ οἷ, Υἱ!. 9-17 τ᾿. νἱ. τ1. 
ΜΔῺΥ (ϑίεσῃ, ἨἩεηρϑῖ., δνογάβ., ὅζς.) σεΐοσ 
ΤΟΙ οὐ 655 ἴο ἴπς Ἰυάρτησηῖβ οὗ 811 [Π οἱἷχ 
8564]9---Θ5Ρ6ο12}}} οὗἉ [ἢς 5ἰχί---οὐ ἴῃς ῥγίη- 
εἰρίς οὗ Κεεαρίἠωιίαλίοπι (58ε6 ἴπ6 ΤειδγΚ8 ἰῃ- 
ττοάαςίοτγ ἴο «οἷ. ν1}}.λ. 

Βοβϑιεῖ σοηηδοῖβ {818 σμαρίου οἡ ἴδ οὔθ 
δβαπὰ ἢ ἴῃς ΒΗ 862],--- 2ῤεὲ “δογὲ “ἰγιθ᾽ 
δρόΐκδϑη οὗ ἰπ ςἢ. Υἱ. 11 Ὀεϊηρ δοοουηίοα ἔοῦ 
Ὀγ 186 ϑεδιης οὗἉἩ [δε εἷοςξ ἔγοπι διηοης ἴῃς 
ΟΥΒ; δηά οἡ ἴῃς οἴδεν παηὰ ἢ «ἢ. νἱῖ]. 
ΠΟΙΏΡΑΤΙΩΡ ΥΟΓ. 1 ("26ε εαγί δ," “δὲ “τα, 

“δε ἐγεο.Ὅ) Μὰ τῆς Βτβῖ ἵἴνο Ττυτηρεῖ 
ιδίοῃϑβ, οἷ. Ὑ1}}, 7-. 

Α5 δἰγεδάυὺ οὐϑβοσνεά οἡ ςἢ. νἷ. (566 οὔ συ. 
8, 17), ἴπε6 ἰδηριαρε οὗ ἴΠ6 ὅ6εσ ἀοθβ ποῖ 
ΠΏΡΙΥ ἴπδὲ ἴπ6 εἰεςῖ ἅγε ἴο θὲ δχειηρί ἔγοτι 
τς Ἰυάρτηρηῖβ δηὰ {Γ14]5 [Π6Γ βροοϊβοά, ΤῊΘ 
ϑούφῃ ΕΡ 5168 (οἷ. 11.; 111.) ῬΓΟΙΉΪ86 ἢῸ βυςῆ 
᾿πιτ ΠΥ ἀυτίηρσ ἴδε ρετοά οἵ {πὸ Πυγοἢ 8 
τνατίατο. ὙΠ6 ΘΟΠΊΓΑΙΥ 18 ργεάιςϊοα ΕΥ̓ ΟἿΓ 
Τοτὰ ἴῃ Μαῖϊ. χχῖν. λο-29: δηᾶ [ὴ6 58Πὶ6 
ἕο! ]ονν5 ἔτοπι τοῦ, 14 δεῖονυ. Ἀβϑιιπιηρ, οἡ 
(Γ)6 οἵἴμοῦ πιεηά, παῖ (Π6 ϑ86λ] της οὗ ἴδ6 
εἰεςῖζ ἀοεβ 5 β ΕΥ̓͂ ργοϑοσνδίίοη ἤτοτὴ ἴθπι- 
ῬΟΓΔΪ οΔἸΔπΊ 68 δηὰ ρμγϑίοδὶ 80 Ἐγϊηρ, πιδη 
οἴπετβ (Μοάρ, Βεηρεὶ, 6 ΜΝ εῖῖε, ΕὈτγασγά, 
ΖΌΠΙν, ὈυἌίοτγά., Α1Π) σοηηθδοῖ {818 σΠαρῖογ 
σι (ῃ)6 βουθηίῃ 868], υηάοῦ ννῆϊοῦ τἢ6 
ἤπ] ἰυάρτηεηϊ 18 ἴο δὲ Ἰοοκεὰ ἔοσυ. Ας- 
σορίίης ΔΥ οὗ {{ε86 σεβι 8, ἴἢ6 βϑυθηῖῃ 
σδδρῖου, ΌΥ 118 γο ορ 8οά69---ἢς 568) }ηρ [6 
δετυδηῖβ οἵ Οσοά ψ0 ἅγε οὗ ϑγδοὶ (νθσ. 4), 
δηὰ τς 4556 ᾽ς οὗ ἴδ6 στοδὲ ταῦτά θ 

ὙΠῸ ἃγὰ οὗἁ 41} ἡδ[ίοηβ (υεσ. 9)--οἶνοβ ἴ[ῃ6 δῃ- 
δννοῦ ἴο ἴδ υσϑίίοη οἵ (ἢ. νἱ. 17 : “ “1π4] «υδὸο 
ἐς αὐἰε ἰο “ἰαπ43" ὝΦὍὝδε {ἰπ|6ὸ βεῖ ἔστ ἴῃ 
Μαῖϊ. χχῖν. 30 128 ιτίνοα  Ὀυΐϊ [86 Απρεῖὶβ 
Ταυϑῖ ἢχϑὶ ραῖμοῦ τορεῖβοσ “(ἢ6 οἷοςῖ ἔγοπι {πὸ 
ἔἴουγ ννἱπ 8 οὗἩἨ ἧΒοάνεη (νοσ. 321). ΤῸ ἴΠ6 
ἘΔ ΠῚ] οὗ 4}1} {ἰπ|68, ορργεβϑεά ΟΥ̓ ἴπ6 που ρῆϊ 
οὗ ἴπ6 σοπιηρ ἰυάφτησηίΐ, ἴΠ6 σοηβοϊδεοη ἰβ 
Βε]ά ουἵ---() [ἢ τν. 1-3 1ῃαἱ Ο οὐδ ῥγοῖθο- 
[ἴοῃ ν}}}} θ6 νοῦ ἴδοϑθ γῆ 584}1} Ὀ6 ὀχροβοά 
ἴο {πὸ Δρργοδοηίηρς Ὑσῖαὶ, τ ποῖθοῦ τὸ τὑἢ- 
ἀογβίδηά ὃγ ἴἃ ἴμε ἐγίας ψ Ἀ ἢ τη ΟΒυγοῖν 
845 δὲ ἤτοι πὸ Ὀδρπηΐηρ ἴο δποουπηῖοῦ 
υπάον (ἢ6 ἢχϑὶ δἰχ 864}5, ΟΥ 1 ο86 511}} ξυϊυτο 
υπάογ ([ἢ6 ϑδευθηῖῃ 868] ; δηά (2) [ἢ συ. 9--17 
Ὠιδῖ (ῃς ςεἰοβἕῖδὶ ΊΟΣΥ 8 σεϑοσυθὰ ἃ5 {Πεῖσ 
τοννασγά, ᾿ 
ΤΒο σόβϑυξ ΤΠΘῺ 8οοτ8 οἰ αΥ ἴο δὲ τῆδί 

ὉΥ τδς ϑεαϊϊης οὗ ἴῃς 5βεγνδηΐβ οἵ Οοά πὸ οπὸ 
ἀεοδηϊϊς ἂςοῖ, ἴο 6 ρΡεγίοιτηοα δ βοῦς. οὔθ 
ἀεξβηϊῖο ροϊηΐ οἵ ἔπι6, 15 ἱηϊοπαδά δῖ [ἢδῖ [18 
δηΐσο βίο σεργοϑθηῖβ ἃ σοηξίηυ] Ργοσθ588 
οὗ ργεϑεγυδίίοη ὑηάεγ ἴῃς {{|4}5 δηα δ] ἰοἢ 8 
οὔκ411 {ἰπ|65, ἄἀονγῃ ἴο ἴπΠ6 δηά. 

Α5 (δες ΜΝ δίοη οὐ Οοὐ᾽5 ἴἴσοπε (ςἢ. ἱν.) 
τοσθάθβ ἴΠ6 8564]9, 80 ἤοτο ἴῃς ΥΝἰβδίοη οὗ 1ῃς 
ἰοβϑϑοὰ ργϑοθάθββ ἴῃς Ὑχιπιρεῖβ (οἢ. νἱ}. 7, 

ἄς.) ἢ Ἐπεῖὶγ ναγηϊηρ8 οὗ Ἰυάρπηοηῖ δηὰ 
οἵ νοῦ. 

Οοτραγα 6 Ῥάγα]]6}5 Βυρρ! εὰ ὉΥ Ἐχ. χὶΐ. 
7, 131 ἘΖΕΚ, ἰχ. ,.-6. 

ΤΗΕΞ ΘΕΑΙΙΝΟ ΟΕ ΙΒΒΛΕῚ, (1--8). 

1, Αἴτον (8:8] (Οτ “41π4---866 νυ. 11}. 
1.., αἴονῦ τὴ6 Ν]σοη οὗ [6 βἰχίῃ 564]. ΤῊ 
γιβίοη οὗ (ἢ δεδὶεά, δοσοσγάϊηρ ἴο Μοάο, 15 
ξἴνθη ἔνῖςθ, --Βογο, ἴῃ οσάοθσ ἴο ἀδηοῖο τῆοϑο 
ὙΠΟ ἅτὰ ἴο δ6 ὑσοϑογνθὰ υπάεσ ἴῃ οδ]Απι ἴ65 
ἀεηουηςεα ΌΥ ἴῆ6 Τ Τυμπηρεῖϑ ; δηά δρδίῃ, 'π οἢ. 
χῖν., ἴο ἐποουγαρε ἴποϑα ψῆο τείαδίη {πεῖν ἔϑ τῇ 
αἴϊζον (ἢ Βεδϑὲ ἢδ5 ἀρροαγϑά, δηά ννῆδη ἔδο τοϑῖ 
οὗ τιδηκίηαά δᾶνὸ νογβηρρεά πη. Ηρηρϑβῖ. 
Δηα οΟἴΒΟΥΒ, 45 βἰδϊοα δθονυς, ρίδοθ [Π6 ενεηΐβ 
ἀεβοτθοαὰ ἴῃ {Π18 Ν᾽ βίοη ὀφίογε οὐ ἀμγίηφ ἴῃ 
ϑ6 8] Ὁ ἰβίοηϑβ, οσ,, δἵ ἰθαϑίῖ, θείογες [86 οἰοϑε οὗ 
[86 5ἰχίῃι δε). 

585 
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νη 5ῃου 4 ποῖ ὈΪονν οα τὰς φαγῇ, 
ΠΟΓ οη ἴῃς 8εᾶ, ΠΟΥΓ Οἤ ΔΠΥ ἴγαα. 

2 ΑΠπά4 1] 8δνν Δποῖμεγ δηρεὶ δεσεπά- 

1 τἀπὸ ϑωγ απσε 1} Ῥουθᾶρδ “ Ληρεῖς οὗ ἴπ6 
νυἱηάς "---566. Τδη. ΥἹΙ. 2: ΖΕΩΠ. νἱ. ς; ΟΥ̓, 
ΘΟΠΘΓΔΙΪΥ, ὍυΓ “ τηϊηἰβίοσίηρ' 5Ρ1γ5 "ἢ ἴο ννοτῃ 
(86 οἷος ἤεῖο ἀδϑογι θα 5 ρίνθη, ςἢ νου. 2; 
οἰ. νι. 2; χν, 1. 80 Ὀιπῖοσγά,, νῆο ποίδ8: 
“ ΝΟΙΒΟΥ ὁ ἜΝ} ἀπροῖὶσ᾽ (“γεϊ., Ζεσον, περ. 
ὥαίου., Βεησ., Εἰπεξ, δὰ οἴδοῦβθ); πού “ἴῃ 
Απροΐβ οὗ ἴδε νη ς᾽ Αἴοῦ ἴΠῸ δηδίορυ οὗ ἴῃ 6 
“Αηρεῖβ οὗ (ἢ6 ννᾶΐογϑ ᾽ ἴῃ (ἢ. ΧΥϊ. 5, εὖ, (ἢ. χίν. 
18 (4κα:., Ε. ἃ 1αῤ., ϑίογη, Ἠείπγ., Ζὼ)., 16 
116). 

σἸαπάϊηρ ἈΡΟῺ ἐδὸ ΚὍΩΓ εογπόγς ΟΣ ἐδὲ εαγέῤ,] 
1.., ἴἑῆε Ροϊηῖϊς ἔγοπη ννιςἢ ἴῃς ἔουγ νυἱπὰ5 
Ῥγοςεεά--οἴ [6γ. χὶχ. 26: Μαῖϊ. χχίν. 31. 
ΟΜ ἰ5 αἶδο [Π6 οἰρηδίισο οὐ [6 δασίῃ --- 566 
Ιητοά,, 8 τι, (4). ΤΕ ρῆγαβε ἰηςϊυάεβ ἴπε 
νυ 0}]6 τορίοη ἴμδῖ 1ἴδ5. νη πηι, ἡ. 6., τῆς 
Ψ ΠΟΪ]Ὲ οαγῖ οὐεη ἴο 115 “)2ῶωγ εογπεγο ἢ"--- 
8566 58. χὶ. 12: οὖ, οἢ. χχ. 8. 

ὀο άπ {δὲ γι τυἱπας 9 ἐδε εαγι.]ὺ ὍΤΠε 
ἱπτοσγρσοίδιοη οἵ ςἢ. νἱῖ. θείης βυθός Δ), τη 6 
τηδδηίηρ οὗ [Π15 νοῖβο ἰ5α {παῖ ἴῃς ὨΙνπθ 
ἱμάρτηρηίβ οὗ ἴῃς ἢγϑβί δὶχ 564]5-- -οὐὗ νν δίς ἢ “ δὲ 
ων «υἱπάς" ἅγὲ ον ἴῃ δι] 6 π---ἀγο, ἤγοπὴ 
ἃψε ἴο ἂρὲ οὗ ἴῆς ΟΒυγοἢ 5. ὨσίοτσΥ, ἴο ὈῈ 50 
τοσυϊαῖοά [πηδῖ Οοα 8 εἰθοῖ 5}4}} δ6 586] } σδγ- 
το ΚὨγουρὴ τΠοῖγ βριγίζυδὶ α14]5, δ Πουρἢ 
οχροβϑά [κε πηδηκιηα ἴῃ ρεηογαὶ ἴο ἴπΠ6 οδἰδ- 
τ [165 νυ] ἢ ἀγὸ ἴο σοπὴς προη 16 φαγῇ. 

Ασοοτγάϊηρ ἴο [ἢ6 56η56 ρίνεη ἴο ἴῃ 6 ““«υϊπαῖς," 
οί που ᾿ἰογὰ] ΟΥ̓ ΞΥΠΊθΟ] σα], να τηυϑῖ 4150 
ὉΠ ογβίδησ, ἀὔριιε Πυ ιϑῖογά., “ χῤὲ εαγέδ," 
(γε ““α,᾿ “ “δὲ ἵγεε Ἶ ἀπὰ ἢδὸ ἴδκο5 ἴπ6 βοῆϑὸ 
ἴο θ6 “εγα] 5ϊογιη- νη 5 ΠΊΟἢ 5}4}} ἀθϑοϊδῖς 
τῆ6 Θπίγο ϑδυίῃ,---ἂὴ ουϊδιγδῖ, αεγ ἴΠ6 5:58 
οὔ [Πο βιχίϊι 508], οὗ 5[1}} σγθαῖογ δ απλ165 πο 
Ὀαοῖκ ὑπ} ΔοΥ τὴς δϑδὶηρ οὗ ἴῃς βεσνδηίβ οὗ 
Οσοά, δυῖ ννῖςἢ ἄγὰ ἱπιπιθαϊδῖοὶν ἴο ῥγεοθάς 
ἴΠ6 δοῖυ] δηΐγαπος οὔδῃς ἤπαὶ οδίδϑίγορῃθ. 
Μεάδ ἴδϊκοϑβ πὸ “ «υἱπάς" ἴὴ ἃ ἥσμγαΐίε 56 Π.56, 
45 ἀδποῖίιηρ ννᾶγβ δηὰ Ἵδδηλ 165 ννἰοἢ, κα 
ἰετηραϑδῖϑ, ΠΊΔΥ σοπὴθ ἔτΌσῃ ΔΥ͂ φυδτγίοσ οὗ 186 
ει. Ηφρηρϑῖ. ποΐθ5 ἴμδὲ “"2δὲ 20" «υἱηά: οὗ 
ἐδὲε εαγίῤ᾽ ἃτὲ ἴῃ ϑογίρίυσγο [6 δ πῖῦοὶ οὗ 
ἴπ6 Ὠ νῖπο ᾿πάἀρτηθηῖβ (ἤθτα, [Πο56 δηπουηςσοὰ 
1ἴῇ εἰ. νἱ.) --τῆρ ταῖκος “2ῤὲ σ“εα ἴο δὲ [Π6 
5υτηδοὶ οὗ" [6 πδίίοηβ ἀπά ρβεορίεβ, δηὰ “ῤὲ 
ἐγεῖ:" ἴο 5 ση  (Π6 Κιηρβ δηά ργεαῖ πηδῆ, 
εἢ. νἱ, τς. Τῆι ὟΝ οτάϑ. αἶδο : ΤῊΘ Αηρεὶβ στὸ 
ἴο τοϑβίγδίη ἴπ6 νυπάς, οσ υϊ4ςῖ5 οὗ ἀδϑισυςίίοη, 
ἔτοτπι Ὀϊονίηρ οὐ ἴπε δαγίρ, ἱ. Φ.,), οἡ εαγίδίν 

γνΕΓ5 οῤῥοσεά ἴο ἴποδε οὗ" δεαύεη ;--- [ΤΌ Γὰ 
ἰοννίησ οὐ ἴδ6 “ε΄, 6 Θ᾽] ο πὶ οὗἩ πδίοῃβ ἴῃ 

ἀρ τδιίοῃ :;---ἰγοπι υγεηρ τῃ 6 ἥσει, ἴῃς γγοδῖ 
δηα Ροννοσί! οὔθβ οὗ ἴδε νοτγὶ ὰ : οὐ δβ ἀ6- 
δίρῃ ἴῃ [Π15 ννου]ὰ 185 ἰῃς ῥγοϑογνδίίοη δηά 
δολεβοδίοη οὗ Ηἰ5 βεγνυδηΐβ δηὰ [ἢ ριιηβῃ- 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΓΙ]. ἶν. 4. 

ἱπρ ἔτοπι τῆς δαϑῖ, μανίηρ ἴῃ 5εδ] οὗ 
τῆς Πνίηρ σά : ἀπά ἢς οτεά νυ ἃ 
ἰουἀ νοῖςς ἴο τῆς ἴοι πρεΐβ, ἴο 

τηθηΐ οὗ ἴῃς οῤῥοσίηρ Ῥοννεγα οὗ [Π15 υνογ]ὰ, 
ΠΟΙ σοργοβοηίθα ὈΥ͂ ἴῃ εαγέῤ, “εα, ἀηὰ ἐγεε:, 8 
σμδογάϊπαϊε;---ποῖ αἰ γος Εἶν ἀεϑισπθαὰ Ὁγ Η!πι, 
δυΐζ ςοπϑοαιεηΐ οἡ (ἢ οἸγ βίη5, οὗ. Μδί, χχῖν. 40. 
Ασςςοτγάϊης ἴο Βεηρεὶ, “40ε εαγί δ᾽ ἰ5 Αϑβὶδ; 
“ἐῥεεα, Ἐτορο; “1δὲ ἐγεοι " Αἰτῖοα. Οτοὸ- 
(108 ἴακε5 “2ῤεὲ εαγί δ" ἴο Ὀεὲ [υάσ8 :---“ 2δὲ 
αυἱηας" ΔΏΥ͂ ΕῚ ΠΠΕΥ͂ "πὲ “04 «ἃ ντεαῖ 
Ρέορϊο, δι οἢ 85 ἴμαΐ οἵ [εγυβδ]επι;---ἰ2δε γεεν" 
ἸΠΊΡΙΥ ἡ μαΐ 15 ἑοστηθὰ ἔτοπὶ ἴγεεβ, βυςβ ἃ8 
αἴ165. οΥὁ ἴῃ Τοπρίο ;---ηά οἡ ἴῃς ΨψΒοΙΪςο, τῆς 
Ῥοδςεῖα] γυὶϊο υπάογ Κιηρ Αρτῖρρα 15 τηςεδηΐ. 

ἐῥαὶ Ὧο ψὶπὰ «ῥομϊά Ὀϊονν οὐ ἐδὲ εαγίδ, ΟΥ 
οὔ; ἐξέ “ἐῶ, ΟΥ ὌΡΟᾺ Ὧη7 ἐγεε} (δὲ, Ρὶ τ γσοδὰ 
πᾶν, ἃ5 Ἰη (ἢ. ἰχ, 4: Χχὶ. 172; Β, (ἡ τοδά τε: 
Α τοδάβ "“"οὩ ἃ ἴσϑ0"--ἐπὶ δένδρου). ΖΣαπάᾶ 
δηά “44 Ἰηοϊιάσθ (Π6 βυγίδοο οὗ ἴη6 οδύῖὶ : [86 
ἐγεὸ: ἅγὰ ἴῃς οὈ͵οςῖ5 πγχοδῖ Ἔἐχροϑβοά ἴο 5ἴοιπῃϑβ. 

Ὡ. αποῖδογῦ ἀπρΠ ΑΙθο ἰπμάἀοῆπηιῖῖο: οὐδ 
σοπίγαοϊοα ἢ [6 οΟἴδΟΓ ἔουγ (τεσ. 1), δηά 
οη ὙΠοπὶ ΠΟῪ τηϊηϊϑῖογ,--- ςἕ οἢ, νἱ. 2: χο τ: 
χῖν. 6, 8,17. Νοῖ ΠΟΟΟΒΘΑΓΙΪΥ “δὴ Ατοῆδηρεῖ" 
(ϑἴογῃ); ποῦ οδὴ ἴἃ θεὲ ΟἈ τσὶ (Ηεηρϑῖ.), οσ 
ἴῃς ΗΟΙΥ Ομοβὲ (Ν γ.)---ϑε (ἢ ᾿τοσάβ, “ ὁ 
οἱ Οοὐ νϑσ. 3. Ἐσοίδγτιηρ ἴο {π6 δριτμοῖ “186 
ἀδγ-ϑργίηρ " (ἀνατολή), 'π [χὑΚὸ 1. γ8, δ οτάϑ. 
υηἀεγοίδη 8 ΟΥ̓ {Π|5 “ ΑὨρῸ],᾿ 1Γ ποῖ “ (ἢ γϑξ 
ΠΙΠΊΒε ἢ “8 5ρ6ΟΙ] πλοσϑοησοῦ ἔγοτη Ογιςῖ." 
Μιοϊογίηι}8 ἴα κο5 1ῃ15 Απρεὶ ἴο 6 {6 ργορῆεῖ 
ΕἸΠ].ἢ, νἢο 15 ἴο δηζοεῖραῖς ἴΠ6 {ἰπιὲ5 οὗ τπῸ 
Απιςἢ τιϑῖ, δηὰ σγοϑίογο ἀπά ρῖνα ρϑᾶςο ἴο (ἢ ς 
ΟΠυγοΒ. 

δβοθιὰ σοι 80 δι -τἰπὶπ ᾳ,) ΟΕ ςἢ. χτί. 
12. ὙἼἸΠα Αηρεὶ νῃο Ὀτγίηρβ ργοϊθοϊίοη ςοσζὴδς5 
ἴτοτῃ [αὶ οης οὗ ἴῃς ἔουγ τερίοηβ (τεσ. 1) 
ὙΠ ΘηςΘ Σἱθ65 ἴῃ 6 ϑουγοο οὗ ἸΙρῆϊ δηά δἰεϑειπς 
ἴου ἴδ δαστῇ :--- Ἰῃ νἱονν οὗ Ῥαδίπηοβ," ποῖοξ 
δίθγῃ, “ δηὰ [86 ἰδλπάς ψβοσο ἴῃε Οοβρεὶ ἢσςι 
βῇῆοπε.ἤ 

ἐδ “εαἱ 9.7 ἐδε απ Οοά ΚΕ. οἷ. ἰχ. 4. 
ΘΙΓΙΟΕΥ “ α 564]," --ΑἸουκσὰ ἴῃ δουσεσῦε σέπ. 
νῆϊςῇ ζοϊ:οννβ τεοηάουβ ἴπΠ6 ποὺπ ἀεπηϊῖζο. 
Π ἰϑϊογάϊοςϊκς συ ρροϑίβ [Πδΐ [ΠΘΓΘ τιᾶὺ δ “ αἴξ- 
εγεηΐ 56αΪ5 ἔοσ ἀι ογεης οὐ]οςῖ5,"---ἰπὸ οδ͵εςι 
Ποτα δεῖηξ ἴο ᾿πιργθβ5 [15 564] προπ ἴῃς ἴογο- 
πεδάβ οὗ {πς βεγνδηῖβ οὗ σοά. ΒΥ 1δϊ5 ἰοκἊοη 
τοῦ 1] σοπηπυδηςς ἴῃ ΟΟοάϊβ ϑεστίςς, 
ῃοϊν τ ϑϊληάϊηρ 86 σοτηϊηρ Οῦ5, 15 ἰηϑυτοά, 
Τ 5 “ 564] 15 οὗ δὴ δητγοὶν ἀϊβογοηΐ πδίυσε 
ἴτοπι ἴῃς “παγὰ οὗ ἴῃ6 Βεδϑὶ" (χάραγμα) ἴῃ 
εἰν. ΧΙ. τό; χίν. 9, 11; ΧΥ. 2; ΧΙΧ, 20; ΧΧ, 4, 
ΨΥ ὨΙΓἢ ἀοηοῖοά βογνκυάς ἴο ἃ τηδϑῖεσ.Ό ΤΟ 
{116 “206 ουίπῳῷ Οοὐ᾽ ταϑδῃβς ἴ[πδἱ Οοὰἀ 85 ἴδ 6 
1 ἰνίηνς Οἠο ([ἐΓ. Χ. 10) πονν χίυε: ᾿ἴ6. (Νοῖς 
{Παἴ ΠεΓε ΟἹἹΥ 6 ἢδνὸ ποῖ ἴῃς [}}1} Ε1]ς, “ ἐδαέ 
ἐμυεῖδ 7ογ ευὲγ σπά ευεν,"--π ςἢ. ἵν. ο, το; 
χ. 6; χΥ, 7). 



Υ. 3-4.} 

ΠΟ ΠῈ ̓ ἴ νγᾶ5 ρίνθη ἴο διιγί ἴῃς δαγιῇ 
δηά τῆε 868, 

2. δαγίηρ, Ηυτγέ ποῖ ἴπε δδτγίῃ, 
πεῖῖθογῦ τῆς 5ε8. ποῦ τῆς ἴγεαβ, {1} να 

απα δὲ εγίεά «υἷα τοδὶ τοἱς}] ΑΒ ἴῃ 
οὗ. 1. τοὶ Κ. 2; ΥἹ. το; ἄς. 

0 «υδονρε ἐξ «υὐὧῷ φίυεπ 1Ίο δι) σύ. “1Ἴο 
τὐδονι ἐΐ αὐ. κίε ἀπῖο ΒΘ." (ὙΒΙςἢ ἀ068 
ποΐ δυϊὲ ἴ6 ΕἸ 150 ἰάϊοπι---56 6 οἡ «ἢ. 11]. 8, 
δηὰ ςἶ οἰ. νἱ. 4). ὙΠαῖ 5 ἴο ἴπο86 ννῆοβε 
[ὰπσοη ἴἃ ννὰ5 ἴο δεῖ ἔτεος ἴῃ6 ἴουγ νψηπάϑ, 
Δηᾶ ἴδ0.5 οδλιιοὲ ἴΠ6 τυΐη. 

ϑοὴθ στοῦ δοϊὰ {παῖ ἴπ6 γερέγαὶπίης 
[δ6 νἱὯεηᾶς 15. (Π6 οδι56 ΒΟ “ δωγι;,"--- 
Ἀϊηοϊ ἰηΐρτσίης [815 ἔγοπι ἴῃς ἔς [δῖ ἴῃ νυῃαῖ 
Ο]Π]ονγβ πὸ σοπηπιδηὰ 5 ρίνεη ἴο σεῖ {ποτὰ 
ἴοοϑὸ :--- Βεηροὶ, θθοδυβε ἴΠ6 νυ ηά5, 1} 5εῖ ἔγος, 
τηιϑί “ ςοο]᾽ [86 βοοσοπίηρ πεδὶῖ οἵ ἴῃς δρ- 
Ῥτοδοδίηρ ῥΐαρυσεϑ, οἰ. ν|}}. 7, ὅζε.: δυῖ ςἔ 
ὙΟΓ. 2. 

δε εαγί απά ἐδε “.α.7] ἋἘΘ ἐγεζ βρεο δε 
ἴη σὐ.1, 3, ΓΕ δογὸ οπτἰθ, θεσδιι56 (ΠΟΥ͂ ΔΓΟ 
ἴο ὃ6 υἱπάογϑίοοά 45 Ὀε]οηρίης ἴο “ ἐδε εαγίδ;" 
δηά πδηςο, ἴτοτὴ [8158 οπβϑίοη, Ὁ ἰἰδϊοσά. 1} ῈΓ5 
(1 ποιοῦ ἴῃ6 δα, ποῦ ἴΠ6 568 οὐ ἴ86 
0668 ἅτε ἴο δὲ υπάοτεοϊοοα ϑυπιθο] Δ }}γ. 
Αὐδοτίορη υπάεγϑίδηβ “ἐῤῥό εαγίδ απά {ῤὲ 
“4 ἴο 5,5η:7 τ86 νου] Ϊἱγἷ] εἰοεπιεηῖ, 85 
ορροβϑά ἴο ἴδ! ἰηράοπι οὗ Οοά (Ρ. 245) :-- 
866 Οη (ἢ. ΧΙ. 9, 12. 

3. ϑαγίπρ, Ἡηγὶ πὸ ΒΥ Ἰοοβίην [86 ἴουΓ 
Ὑπά8. Ὑπὸ δεῖ οὗ ρῥτοίδοϊϊου ΠΟ οοπὶ- 
ταδη δα 5ῃ161ἀ5 τῆς Ομυτοι ἀυτγίηρ, ΠΟΥ ᾿ψ4Γ- 
ίατε ἢ [86 ψοσ]ά ; δηὰ ἴῃς ἤηδ] νυ μάγανναὶ 
οἵ 1Π15--- δη δ 5θ δ Πρ 18 σΠοσηρ εῖο  ετο- 
ὈΥ ἴπ6 βεσγυδηΐβ οἵ Οοά ἔτοτὴ δρὲ ἴο δἃῦδ ἃγε 
ταλτκοὰ ουἵ (εἶ. οἢ. 'χ. 4), ἀπά ννδῃ ἴῃ οἰἱοςΐ 
ΔΙῸ δὲ ᾿ἰοηρίῃ ραδίπεγοα τορεῖδοι---ἰ ἴο ὃς 
[οἱ] ονσοὰ ΌΥ͂ ἴῃ ρεᾶςε οὗ βρανεὴ (υυ. τό, 17). 

δὲ εαγῤ, πεῖ δεν ἐδ στα, πον ἦρε ἱσεες.) ΟΕ. 
τε Ἰυάρτηοηΐβ οὗ ἴΠ6 ἢγοι ἔγο ὙΤσχυμροΌ--- 
566 ςἢ. νἱϊ, 7-. 

11 τὸ Β84611 Βανο “τα (866 σνὐ. 11)Ὁ. 
«ες, ποῖ “1"--. δ., [815 οἴδοῦγ Αηρεὶ, δἀπὰ 
[Π6 ἔσο το πηϊηἰδῖοσ ἴο δἰ πΊ, 566 ΟἹ Ὑϑῦ. Δ. 
ὙἘδ 5 πΊδο ] !ς8] ἂςΐ οὗ “ 56δ) ηρ ̓" 5 ζηῖβε5 [Πα 
Οοά ν1}} ρῥγοίεςϊ δηὰ ῥργόϑεῖνε: 566 Ὀεΐονν, 
δΔηά οη ςἢ. ἰχ. 4. 

ἐδε «ογυάαπίς ΟΓΓ οἷν Οο47] Α τί|6, ποῖοϑ5 
Βεηροὶ, δρθοῖδ!ν Ὀεϊοηρίης ἴο ΒΟΙΥ͂ τηθῃ ἴῃ 
[5.26]--- θη. ]. 17; Πθυΐ. χχχὶ!, 16, [58]. [χὶ. 
6. Οἷ εδ. χίχ. το; χχίϊ. 9. 

Οτοῖϊυ8 δηὰ “Ῥγείογιϑίβ βΘΠΟΓΆΙΥ υἢ- 
ἀοτοίαπά [86 [εν δὰ ΕΟ γιϑδίίδηβ 0 βοά 
ἔτοπι [εγυβαίοτῃ ἴο Ρε]ϊ4, οβϑοδρίπρ, [Ὠγου ἢ 
Ὠανὶπρ Ὀδδη ““εαἰεά," (6 τοβ 15 οὗ [Πδ 516 86 
δηὰ ἀεδισχυςίοη οὗ [ΘΥυ δα θη. 

ΟἹ ἐῤεὶν ζογοῤεαά..7 Οἱ, Εχ. χχυπ]. 26--18. 
ΤὮδ ΠΟΥ ἱπιϊδίοη οὗἩ [15 Ὠἱνίης ϑ6δ] ηρ, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΥἹΙ. 

ἢδνε 56 λεὰ τῆς βδογνδηῖβ οὗ ουγ οὰ 
ἱΠ 1Πεῖγ ἐογοῃοδάς. 

4 Αμπά 1 δΒεαγτά τῆες πυπῖδεσ οὗ 
τ δπὶ ψηϊοῆ νοῦ βοα]θά : σμαά ἐδέγε 

[ἢ 5ἰδνθ- ὑγδηὰ οὐ Ἴοοπιηοη [1ἴδ, ννὰ8 οὐ 2ῤό 
ῥαμά, ΟΥ̓ ὁπ ἐῤε )ογεδεαδ, ἃ8 ἴῃς τηοβὲ σοῃβρὶ- 
συουβ οἷδοο---866 οἢ. ΧΙΣ, 16; χὶν, 9; ΧΧ. 4. 
Ὗνε δοόγθ τσϑοδὶ]] [6 νἱδίοῃ ἰῃ ΕΖΟΚ. ἰχ. 4-Ὸ} 
(566 ἴΠ6 ποίθ ἐπ 296.) νοσο “1ῆ6 τηλγκ ".--- 5 
ἴὴε Ηοῦτεν ἴοχὲ 5δοννθ---ῦνα5 (ἢ ἰοετίον Τα 
(11) ἴΠ6 ἰαϑὲ οὗ ἴῃς Ηεῦτενν αἱρῃαδεῖ, δηὰ 
οὗ νος ἢ [Π6 οἷά ἔοττῃ νναβ 1πδΐ οἵ ἃ Ἵγοβϑ. 
Ὗνε ἅγὸ ἴδυβ τεπιϊπάεά οὗ (πὸ δ'ρῃ οἵ 1ῃ6 
ΟΙΌβ8 ἴἢ ΠΟΙΥ Ὀαρίϑηηχ ἩνΒΙ ἢ [458 (Δ Κθὴ {Π6 
Ρίδςο οὗ εἰγουτηςϊδίοη, Ἀοπι. 1Υ. 11. (Οοτ- 
ΡΑΓΟ αἷϑο ἴἢ6 σείθσγοεποθ ἴο δαρί ϑπι 45 “16 
568] οὗ ἴα 1,ογὰ ᾿ [τὴν σφραγῖδα τοῦ Κυρίου] 
ἴη ἴῃς φθδοϊϊηρ ἡαγγδίίνο οἱ ἴδε Ιηἴοσνίονν Ὀ6- 
ἔνδεοη δῖ. [οδῃ δηά ἴῃς γουϊμῆι! σοηνοτγί τ ῆο 
δα Ὀεςοπλα ἃ ΓΟΌΌΕΟΓ, 858 το ΟΥ̓ ΟἸοπιθηβ ΑἹ. 
Ουὑὶς ἄνυες ταἰν., ο. 42: Ἐπ5οῦ. Η. Ε. ν1. 23, 
Τοροῖθοσ ψ ἢ ἴπ6 ηοῖο οὗ Ν᾽ δίθβϑυ5). Τῆς 
“δεα]᾽" τρογθουοσ ἰῇ 1}}148 Ρἷδςοο, απο ἢ [ἢ 6 
ἴεχί ἀοδβ ποῖ 54Υ 50, ΤΏΔΥ πᾶγο σοηϊδηοα ἰἢ6 
ὨΔηγ65 οὗ Οοά δηά οὗ Ο γίοῖ---5866 οἷν. 111..12., 
δηᾶ ἷθο εἢ. χὶν. σ  Βογα ἴ86 ““ δεαἠεα " ἀρδιη 
ἌΡρεᾶσ. Ἀδηδὴ (ἡ. ς., Ρ. 389) οὔβογνεβ ἰῃδῖ 
“86 864] ἢᾶ5 ἔοσ [5 Ἰορθηά, 85 δ]ὶ [ἢ 5645 
οὗ Κίηρβ, (ἢ πᾶπὶς οὗ Ηϊπὶ ἴο ψ Βοῦὶ ἰξ δ6- 
Ἰοῆρϑ, πη, 15]. χ]ν. 5." ὙΠῸ οβεοῖ ψὸ 

δῖ «ἢ. ΙΧ. 4; ἴδ 568}1ὴ0 Βονγόνοῦ 0685 
τοῖ ἀδποῖε ργοϊθοοη τὴ ἐσ ὀμἠα ίοπ (566 ΥῸῚ. 
14), Ὀυϊ ῥγεϑεγνδίίοη ἔτοπη ὠρονίσιγ υὑπάογ 
{ΠυΪ]δτοη :---αεἴ. [Ὡς “ ἐ ἐ} «ὐέγε βοιεἰδίς᾽" οὗ 
Μεαῖϊ. χχίν. 24. Τῆϊβ “' 56 δ] 1ηρ "ἢ ΤΩΔΥ ἀεηοῖς 
ψ8Ὸ “1η)6 ΕἸοςῖ" ἃγὸ, ἴο ψ ῇοσῃ οὐγ 1 ογὰ 
τεΐξτϑ, Μαῖίζ, χχῖν. 22. 

ΕΡτγαγά, ννῆο σοῃϑιθτβ (5. 311) ἰδαῖ “ἴῃς 
{πὸ τοπὶ ἴΠπΠ6 σοηγογβίοη οὗ ἰϑγαθὶ π|1}} (ἢ 6 
ϑεςσοηά Αἀγεηΐ οὗ Οἢγιϑὶ (ςἢ. ΧΙ. 10-14) 5 
βίδῖθά ἴο δὲ ΟἿΪΥ 1} ἀλγ5," τοραγὰβ ἴῃς 
568] 1 45 Δηοῖ υ ἴοστῃ οἵ τῆς ἤρσυγο οὗ (ἢ 6 
Πιρῆς ἴο ἴπΠ6 ψ]]άοστιθϑ5 1 οἢ. χὶϊ. 14.:---ϑ66 
ου ςἢ. νἹἱ}}. 6. 

ΤῊΕΞ 144 ΤΗΟΌΒΑΝΡ (4--3). 

4. 4541 ὍΠΠῚ ΤΒε 5εδ]ηρ 15 δϑδυτηθα ἴο 
Βᾶνε ἴδίκθη ρὶδοθ 66 τυ. 3 δηά 4. 

ἐδ πιρηδοῦ ΟἹ ἐδεγε «υὐδίεῤ αὐεγεὲ “εαἰοά,] 
ῬΓΟΘΔΟΙΥ͂ 845 δηβουποθά ὃγ ἴμε Δῃρεὶ--ῖδς 
οἶδεσ Απροὶ οὗ νυ. 2,,. ΤΆδ δεῖ οὗ 862]- 
ἴῃς ἰ5 ποῖ ἀφϑβογιδοὰ ἴῃ ἴπ6 Νιβίοη ; ἰυ5ῖ 85 1ἴ 
18. οὐ οὰ ἰη Εἰ Ζεὶς. ἰχ. ψἤεγο, αἴτοσ ἴῃ6 οοπι- 
ταδηὰ δὴ Ὀδθη βίνθῃ δὲ υεῦ. 4, ἴἴἰ 15 βίδῖθἀά δῖ 
ΨΕΟΥ. 11: “41 Βαᾶνα ἄοης 45 ἴδοι. μαϑδῖ οοπὶ- 
τηδηθρα της. 

απ ῥμπάγεάδ ἀπά 7ογίγ απά 7ο" ἱδοισαπά,) 
(Οπιξ “πα ἐδέγε «ὐεγε). ΤὮΪ5 ΠΟΠΊΘΕΓ σῖνοϑ 
[6 σγσμαγε οἵ ὕψεῖνο, πλ0 10} |16ἀ ὉΥ ἴπ6 δε 
οὗ ἴεη. πα υπθεῦ 12 (- 3 Χ4) ΠσομιὈ]Π68 
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τυέγό 8ελϊεὰ δὴ πυπάτεά σπά ἔοτΥ απά 
ἔοιιγ ἰΠποιιβαηά οὗ 411 ἴῃς τ|ῦ65 οὗ τῆς 
οἢΠ]ἄτοη οὗ [5τδο]. 

ἐρε εἰσπαίιγε᾽" οὗ Οοά δηὰ “2ῤὲ «οἰπα- 
ἐμγο᾽" οὗ ἴῃ. ψογὶ ἃ, ὙΠὸ ἀἰϊνἸβίοη ἱηῖο Ταυεῖυο 
Ττθοθ ἤχοβ ἴῃς τοϊδτίοη οἵ [βγδεὶ, Οοα β 
δηςσίοης Οδυγοῦ, ἴο ἴἢ6 ἠὐυπιῦεῦ ΤὙΤνεῖνα. 
ΟἸγιϑὲ ἴοο ΕΥ̓͂ ἴῃς Ὠυπιῦοσ οὗἨἩ ΗΪ5 Αροβίϊεβ 
85 ἢχοά [ἢ βάπιὸ σοϊδίίοη ἴοσ (6 Ὁ γι δη 
Οδυγοῦ (“Ὑὰ αἶἰϑο 514}} οἵ ὕροὴ ἵἔνεϊνο 
γοηα5, υάρίης ἴῃ Τ ννεῖνε ΤΎθ65 οὗἉ [5γ86]," 
Μαῖϊ. χῖχ. 28): δπά ἴδιιβ, ΕΥ ἴδε 86 οὗ 115 
Ὠυταθοῦ Ης ἢΔ5 ἀεδοϊατγοαὰ Ηἰβ5 Οπυγοῖ ἴοῦς ἰδς 
(ονεπδηΐ ρεορὶε ἢ τ ἤοτι Οὐα 5}4]}} ενὲσ 
ἄν 6}}. Αγαϊῃ: [86 ἡυμιροῦ τοοο (:Ξ 1οὅ) 15 (ἢ 6 
β5υτηδοὶ οὗ ὠπέυεγσαἠιὴγ--- 866 [πῖγοά. ὃ τι, (8). 
ἘΟΓῚ2 ΧΊΟΟΟ, 566 (ἢ. ΧΧΙ. 16: Δη ἴῸΓ 1Ζ2ΧΙ2, 
866 ςἢ. χχὶ. 17. [{ ἰ5 ονάοπς ἴδδὲ {δ6 ᾿ἰϊογαὶ 
ὨυΤΑΡΟΥ 144,000 Τδηποί Ὀ6 ἱηϊοηάοα ἤοΓα: ἃ 
ναβδί πυ πη 6Γ.---1658 [ἤδη ἃ ΠυΠΌΕΓ πο Βη 6 }Ὺ 
ετοαῖ, Ὀυϊ σγοδῖοσ [ΠΔὴ ἃ ἰάγρε πυτῦοῦ ἀ6- 
δἰ σηθαϊγ Πηϊῖο, 6.5. “ἃ τῃουδαηά " (ςἢ. ΧΧ, 2) 
--ἰθ παῖ 6 ἄγ ἴο υπάεγβίδηα ; 8εὲ6 Οὔ Ἂἢ. 
ὙΠ. 1. 

ΤΕ πυπίδοῦ τ44)0ο9 ἰηνοῖνοβ ἴδ ἰάδα οὗ 
εἰροιίοα (Ὡς ΚΝ εἴϊ6). ὅ866 ςἢ. χίν. ΣΙ. 

Βοαὶοὰ οτϊ οὗἩἨ ΟΘΥΘΣΥῪ ἰχὲδο 97, 1ῤὲ εδίἑάγεπ 
9 1εγαε. 1.ε., οὐυΐ οὗἁ 8}}] [ες Ὑτῖθ68 :---ἰοὺ σ 
1ἢϊ5 συπιι δεῖνα 86η56 οὔ “ ἜνΕΙΥ " (πᾶς) Ἰοϊπεά 
ἴο 4 Ξυδοϊδηϊζίνε ἢ πουΐ (Π6 ἀγΕςϊς, 5666 ΨΝΊΠΟΥ, 
δ 18. 4, 35. 101. ΤΒαῖ “ [5γδε]," δηά τοσε 5ρ6- 
οἰ! τῇς [ονν8 ἄγὲ ἴδκβϑη ἰη [815 Βοοῖς ἴῃ ἴῃς 
Ηἰρσμοϑῖ δηὰ δεϑί 56η56, 8 ΟἸεαγ ἕγοπὶ οἢ. 119 : 1]. 
φ; δῃηά (ἢυ.5 [πε ἰδληριᾶρα πογο ᾿ηάἀοδῖοβ “ (Π6 
Ὀ]658θα σοιιρδην οὗ δ]ῖ ἐδ πδιϊ ρεορὶς "--- δὲ 
1εγαεὶ 9.) Οοά" Οἱ]. νὶ. ἰς, 16; οἴ, οπι. ἰχ. 
6-8. [ἴἴνναβ ΕΥ̓͂ 115 ππεῖδρθογ τῆς Αροβίϊε 
οὗ 186 Οδης 165 ϑιρηϊδοὰ [μδὲ ἴπ6 (μυχοῦ 
οὗ ἴπ6 Ἰαῖζος (ὐονοπδηΐς 5 σορπιου8 τυ τῇ 
[86 (μυτγςοὴ οὗ [ἢ ἔοΥΠΊοΓ Οονοηδηΐ : δη πονν, 
51. [οἢη, ἑοσοϑμδάονίηρ δον ἴδε ΟΒυτοὶ οὗ 
τῆς Κεοάροιηοα ἰ8 ἴο ξαϊμβογοά ἰῃ Ποτη 
δηλ [Π6 δίη δηά σοηδιβίοη οὗ ἴῃς νου], δῇ- 
Πουηςοβ8, ἴῃ ἴηε βριυγχαῖϊνο ἰδῆσυδρε οὗ ϑ8ῖ. 
Ῥδυϊ, {παῖ 1 ἰ5. κ'26ε Τεγαοὶ 9.7, Οοά " ἃἷοπθ 
ὙΠΙΟΝ σΔΠ ΒΠΡΡΙΥ οἰ χ6ῃ8 ἕογ “ ἴδε Νὲν ]εσγυ- 
5.16 πὶ.) [Ι͂ῃ [18 βοῆϑδε [86 Ἐρίϑῖ]ϊΘ ἴοσ ΑἹ] 
ϑαϊηΐϑ᾽ ᾿ὨΑΥ͂ 5 ἴδκοη ἴτῸπὶ {Π|8 ομαρίετσ. ΤῊΘ 
τοίογεηςθ ἴο ἴδ. Τ νεῖν Ττῖθ65 οὗ [5γδ6], ςἢ. 
ΧΧΙ, 12, 8δηἀ ἴο “ἴδε Νὸνν [Θπιβα]θπι,᾽" ςἢ. 
111. 12; ΧΧΙ. 2, 1ο, 566 158 ἴο ἢχ ὕροη ἴπΠ6 ννοτ8 
1ἢ18 5ρί γιίυδὶ πιδαπίηρ ; νυ 6 [6 Ὡς τμδῖ [Π6 
ΒΔ1Ὲ6 ΠΕΠΊΌΘΙ 15 σπόβοη οὐὔΐ οἔενοσγ Τ σῖδο ἱπά1- 
οδίθβ [ἢδϊ ὈοΐΪΠ ΠᾶΙ68 ἀπ ΠΌΤΊΌΘΓΒ ἃτὸ πος 
Βυτη οΪ ̓ς 4] (οςξ [86 6414] ἀϊνϊβίοη οὗ (πΠ6 Ηοἱ] 
1,πὰ ἀποης ἴῃς Ὑ ψεἶνο Τ τῖθοβ, ΕΖοκ. χὶνὶϊ. 
13. 14). [π Δεῖ, ἴῃς ἀοἤηϊῖθ ὨΣΊ ΌΟΥ 144,00 0 
---τεργεβοητηρ “πὸ δελὶοὰ ἤ οη δασίῃ [σου ρἢ- 
ουῖ 11] {ἰπ6 ---ἰ8 ἀρδίῃ σεργεβεηίεὰ ᾿ηἀθβΠ ΤΟΥ 
ἴῺ γεσ. 9, ΟΥ̓ ἴῃ “φγεαὶ τιμάς τυδίεῦ πο 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, ΥἹΙΙ. [ν. δ. 

ς ΟΥἴτἢε τΠδὲ οὗ [υἀλ τυεγε 5ελ]εά 
ἔννεϊνα τποιβδαπά. ΟΥἿ δε τπδε οὗ 
Εουῦδη τοῦς Ξολὶ οὰ ἔνγεῖνε τῃουΞλπά, 

για εομά περγιδεγ;" ἴῃ ΟἾΠΕΥ τογάϑ, Ὁ ἴδὸ 
Ομυγοῖῦ οὗ ἴδ Κοαάροπηοά ἴῃ δόδνθη (εἶ, οἱ, 
Υ. ἡ ἢ οἷ. χίν. 1, 3):--κἴο (815 οβεςῖ Οηξεῆ, 
Μεάο, νι., Ενναϊά, ἢ. ννεῖιςο, ὨΟΙΠηξεγ, 
Ἡεηρβῖ, ννογάβ., ΑἸΐ,, ἄχε. ; 566 ου οἷ. ἱχ. 4 

ὙὝΠΟΓΘ ἅΓῸ ΤΩΔΗΥ͂, ΠΟΥΘΥΟΥ, ννΠ0 τοῆιθε ἴο 
1Δοη ν ἴποθ6 νῆῸ ἅσγὸ βογα ϑοα]οά, ψ τὰ ἴΒς 
ῬαΪπι- δελγίηρ ταυ]ατυάδ ἰῇ νογ. 9. ὙΠ ΠΟΥ͂ οοηϑὶ- 
ον “186 ϑεδὶβα "Ἃἴο γοργεβοηΐϊ [ννῖϑὶι δε! θΥΈΓ5, 
οὔόθοη οὐΐ οἵ ἴδς [τότ] ἰϑγαοὶ. Τθεϑὲ 85 
Ὀοϊοησίην ἴο [πε Τ ννεῖντο Τ τῖδεβ τυ δὶς ἢ ἀγα Βογα 
ἀἰϑΕ ΠΠΟῸΥ δροςϊβοά, ἔοσπι 4 ἀεῆηϊϊε πυπιδεῦ 
(ςξ 541. 1ἴν.-ἶχυ!, : Κοηλ. χι.); δῃὰ ἴδ υυ.1- 
τεϊδῖο ἴο 6] ον οσβ ἔγοπι ἰ5γδοὶ, Ὀυΐ συ. 9-17 
ἴο θεϊΐενοτϑ Βεῖμοσ [ον οὐ ΟΟ ΠΕ 165 (8εε ἴδε 
τειηδγὶς οἵ ν τγίησα, φυοϊοὰ ἴῃ ποῖθ Α οὔ οἷ. 
ΧΙ. 1) :---80 στοίίι, ΒΟ Π  προν, Βοηργεὶ, ϑιυλγίι, 
Ι. ὙΝ1ΠΠΑπιβ, [. Η. Τοάὐά, θὲ Βιυγρὴ, Εδγαγά, 
ΖΌΠΠΙς, Ὀ υδίεγα.,---Αὐδεγίοη (ἀπὰ 50 Βυγξεῦ) 
ξυσῖδθοῦ ποῖίηρ παῖ ἴΠ656 “ ἔοστῃ ἴμ6 πυείευς οὗ 
δἰ οσγπεά Βυπιδη!γ, ἴο νΒῖς με Οεπαϊε5 ἅτε 
θυ " (Ρ. 355). ὙΒαῖ 5γδθὶ] ββουϊὰ ἢγεὶ 

τρεπεοπεά, ἀπά ἴδεη (γοσ. 9) αἤ ἴτε 
βεσναπίϑ οὐ Οοά, ᾿υκίογάϊοοῖκ οχρίδιης ὉΥ 
[86 ἑευο Ἰυάριπηεηῖϊβ ὑπάεγ ἴϊε “ευεπίδ 5εαὶ 
-τνῖΖ. (πὲ οὐ [ογυβαίοπὶ (ςξ, «εἰ. χί. 8), 
δηὰ [δἰ οἡ Βαδγυΐοη, ἐ.2., Κομθ. Ηθ 
οἷ. ΥἹἱ. 1-οῖ. χὶ. 14 ἃ58 ἴδε οδ]οςϊ οὗ ἴδε 
Ῥᾶββδαρε δεγο---νῦ. 1τ-38 Σοργοβοηης μι δὶ 
16 ϑευεηῖ 8564] νν}}} Ὀτίης ὕροι ὑηδε εν 
ἴϑγδοὶ, ἢ }]6 συν. 9-17 τοϊαῖο ἴο ἴδε τεάεπρ-» 
ἴοη οὗὨ δε ϊονοῦβ 'π βθΠΟΓΔΙ, 85 νγοὶ] 85 ἴο ἴδε 
(τὶ δυϊατίοη οὗ Βαυγίοη. Οοάσξ 4150 ({. ἐ.» Ρ. 
150) [268 [πε 144.)οοο 868]. ἴο ἀεποῖε ἴδε 
εἰεςῖ οὗἉ βγαοὶ; θυ Βς υπάεγεϊδπας [εν τὸς 
δετνοὰ ΌΥ Οοά---ηῷ}} Απεςησισς σοπιος-ἰο 
πιλὶ ἰδίῃ ἴη ἴπ6 Ὀοβοῖῃ οὗ {πεῖς πδίϊοπ (δίς, 
88 ἃ ΜὮΟΪς, αὐνιοσί δροβίδιζοβ ἴο ἢ πφέγε 
ἴγυς Ὀεϊϊεῦ 1π [οπονδὰ ἀπά Η15 ἴανν, ᾿ἰκὸ ἴδε 
γοοο ἴῃ ἴδε ἀδγ5 οὗ ΕἸ αι (1 Κίηρβ χίχ. 18} 
ΎΠοθε ΕἸεςΐ ἀγὰ ποῖ δτεὴ γεῖ πιοιηδετῖβ οἵ ἴῃς 
Οδυγοῖ : {ΠΕΥ ἀο ποῖ ἕοστι ρατί οὗ ἴδε ἅΠΥ 
οὗ ἴδε 1 πὶ Ὁπ1|} οἈ. χίν. 1--ς.- Απά ἴδιυ3, 
ἘΠῚ1] (ἢ νΕΙῪ εηὰ οΟΥ̓͂ 41 τῃϊηΡ 8, ἴδετε ψ1}} δε 
ἴῃ {6 ΠΟΤῚ [5γΓ46] δὴ οἷοςὶ ἔδνυν, αἰ] ἴὸ 
Οοὰ πὰ ἴο ἴδε 1, οὗ {πεῖς ἴδοτβ: δά 
Αἰβο ἴῃ ἴῃ6 ράξδὴ νου] (5εε οῃ δ. χυΐὶ. 1) ἃ 
ταυϊτυάὰς οὗ 50115 ὑγοραγοὰ ἴο σείγῃ σὰ 
τῆς 1,ἀπὶὺ (566 οη ςἢ. χὶ, 11). 

[1 5δετὴβ ἃ ᾿οπο]ιιβῖνο δῆσννου ἴο 1} 15 25 
ὨΘΟΥΥ ἴο Ῥοϊηξ οὐδ ἴπαὶ Ὀοῖὴ 186 144:000 
7ετβ δηά [ἢ ἱππυπιεσαῦϊα συ ἰτυάς οἵ τεγ. 9 
ΔΓ, δοοογαϊηρ ἴο ἴἴ, Αἰϊκο ἱπεϊ υὐεὰ ἴῃ ἴδε οὐς 
ὨυΏθΟΓ 144:0οο οἴςῆ. χῖν. : Το ἅτὸ Ἔχργεθοὶῦ 
βαϊά ἴῃ οἷ. χὶν. 3, 4 ἴο πάτο Ὀδοη “τοάοειιεα 
ἔτοπι “δὲ εαγ!δ," δἀπὰ “σον ανριοπς νεπ.ἢ 

ὙΒἷ8 Ν βίου, τυτὶϊοβ Μσ. Μδυγιος (Ὁ. 18), 
ἐ ρῃηάοτθοβ8 ἴῃ 6 Πορὲβ ψὨϊοὴ ελγησϑὶ πε, 



γ. 6---.} 

Οἵ εἶς τῆρε οὗ (ὐδά τυεγε 8εαϊεὰ 
ἔνεϊνε τΠουαηά, 

6 Οἔἴεἢε τηδεὲ οὗ Αϑβ6γ τυέγό βοαϊεά 
ὕὌνεϊνε τῃουβαπά. Οὗ τἢς {πῦὲ οὗ 

εἰμεν [εννϑ οὐ Ὁ μσιβιίδηβ, πᾶνε επίετίδϊπεά οὗ 
(86 υἱαπιαῖο τοϑϊοσγδίίοη οὗ [5.26}1165 ἴο ΟΣ 
ἴηδῃ 411} ἴ86ὲ ἘΠῊΝ ΕτΕ 1πεῖν ϑῖΠοΓ5 επη͵ογεα. 

[ηϊεσγρσγεης ἀἰβεγεηῖν, δίοση ἴδκεβ [6 
Ι44,0οο ἴο τεργεβεπὶ τῆς ΕἸοεςῖ οη5 εαχἐ ἴῃ ἴῃς 
ἀλγβ οὗ Απθοβηβι ; ἀπά ἴπε “γεαῦ φημ ῖ- 
γαῖ᾽ οὗ νϑσ. ο ἴο ἫΝ [6 ἘοΘαρεπιοὰ ἐπ δεσυξη 
οἴ ενεσυ ρετιοά οὗ (δε Οδυτγςοῖ, δηὰ (Πογείοσο ἴο 
Ἰηοϊυάο [86 1445)0οο. Νεδηάοι--υπἀεγβίδπαϊηρ 
16 Σ44)0οο ἴο τησδῇ ΟἿΪΥ δε ΐενεσβ οὗ Τλτας 
ἀεβοςεπῦ, ἀπά 85 “ἃ σουηά Ὠυπηθοῦ "ἢ 10 Σεργὸ- 
δεῖ [πε οοηνεσίβ οὗ Αςῖβ χχὶ. 2ο---Σ556 8 
τδῖ 18:18 νεῦβϑε ςοπίσδάιςιβ οἷν. χὶν. τ  ΒΙΟἢ 
Θηυπιοζγαῖοβ (Π6 ὙΠΟῸΪ6 θοῦ οὗ (ὃς οἷεςῖ 
ἔγοτα 8}1} ἴε σοῦ (ἤσηξισις, Ἐπρὶ. τ.) 
'. Ρ..398). Τὸ ἴδε βᾶπὶε εβεςϊ, Βίεεῖς (5. 230). 
δυο ἂπ δγξυτηεηῖ, βονγευεγ, 8εῖβ 8:46 [Π6 
πόμα πὰ 5υτθο οὶ 586 οὗ Ὠυγ θεῖ 15 

ΑΡΟΟΔΙΥΡϑα. 
ΒΥ ἴῆςε “ Ηἰἰ5ἴοσιοδὶ " ϑοῆοοϊὶ οὗ σοπηηθηῖδ- 

ἴοτβ [18 Ῥγορβεοῦ ἢμδ8 Ὀεεη νάσί οὐ] Ὺ σείεττεά 
ἴο [ὃς [εν] δηά Οεηῖϊς σοηνεγῖβ ἴῃ [86 
ἅξζε οὗ (οηοϊδληϊζίηοε ;---ἰῥἰο [Ὡς ΑἸ χοη565 δηά 
δ] άδηϑοβ ;---ἰο 186 Ἀοίοιπηιδίίοη ἄς, ἄς. 

δ. ΟΓ δὲ ἐγὶδε οΥ᾽ ϑυάαϑ [«ὑεγε] “εα]εά 
ἱᾳυείυε ἐδοισαπά:})] ὙἼὃὺο ννογάβ “' αὐόγὸ σεαϊεά ἢ 
ὍΤΕ ἴο θ6 τοδά ΟἿἱγ πετὲ δηὰ ἴῃ ἴῃς οςλδὲ οὗ 
Βεπ͵δγηΐη, Υοσ. 8. 

Νοῖο, ἴδδὶ οὗ (Ὲ Ὑ  εῖνε δοπβ οὐ Ϊδοοῦ, 
“ἐκ ΟΤΟ 8005 οὗ ἴΠε6 ἢγϑί υυ»ἱϊε, [,(ΘΔἢ ; δευο οὗ 
(δὲ Ξεοοηὰ νε, Ἀδοβδοὶ ; 2ευο οὗ ἴῃς Βτοῖ 
σοηςυδηα, ΒΙΜΔΒ; ἑᾳαυο οὗ ἴδε βεοοῃά οοη- 
ευδίης, ΖΊΙΡΑΒ. 

ΟΥὙ ἴ8ο ἔτὶῦδοὸ οὗ Βοπῦο! ἵσοῖΐνθ 
Ἰβουμδδηὰ:})] (Απά 580 10η1}} ἴ8ε εηὰ οὗἉ νεσ. 
8--ϑεε συ. ἢ). Α5 ἴο {818 σαΐδίοσιιε οὗ ἴπε 
ΎΜνεῖντο Τσῖδεβ [ἴ 15 ἴὸ δε ποῖρά [δῖ ἰῃ πο 
ἴνο ρυἷδοεβ [πσγουβουΐ τῃ6 ΒΙΌΪ6 ἃγὸ ἴῃς 
Πᾶτη65 δηὰ (δα ογάοσ ἴῃ6 βᾶηθ. [ἢ ἴδε Ο.Ἱ τ. 
ἴδετε ἃγὲ ϑένεσαὶ βυζὶ οδίδίορυεβ γίνης 
6.5. (1) ἴδε οσγάεοσ οὗ υἱγῖῃ, σεη. χχίχ,, χχχ. 
ΧΧχυ. 18; (2) ἴπε ογάεσ οὗ [8005 ᾿ΒΙεβος 
ἴῃ, Οεη. χΙῖχ.; (3) τὰς οὗ. Μοβεϑ᾽ 
Ὀϊεβδίηρ, οι. χχχὶϊ, (Βοσο ϑιηιθοη 158 
οπεὰ) ; (4) ἴδε ογάεγ οὗ ὑ]εβδίηρ δπά 
σΌΓϑίηρ, Ὀευΐ. ΧΧΥΪΊ. 12, 13; (5) ἴδε ογάεγ 
οἵ “τὰε Ῥγίηςεϑ, Νυᾷι, 1. ; (6) ἴδε ογάεσ οὗ 
ἴδε εἐπολπιριηεηῖ, Νυπι. 11; (7) ἴδε ογάεῦ 
οὗ (με ἱπμβεγίίδηος, [οϑβῇ. χὶϊ!-χιχ, ; (8) ἴδε 
οεδηϑι8 θεΐοσο ἴδο ἰηναβίοη οὗ (δπᾶδη, Νυῃηι. 
ΧΧΥΪ. ; (9) ἴδε ογάεσ ΌγΥ ἴῃς ψῖνεβ δῃὰά Ἴοη- 
οὐδίηεϑ, 1 ΟΒγοη. 1}, 1, 2 (Ώ8η, 45 ἰη Οεη. 
ΧΙΧ,, σοσηρ αἴζοσ [6 8ο1}8 οὗ 1,δδῆ, ἔοσ νν ἰ ἢ 
ἃ ΤΕΔΞΟΏ ΤΑΥ͂ ΡΟΙΏΔΡ8 ὃς ἰουπὰ ἴῃ Οεπ. χχχ. 
4-6); (το) ἴδε ογάδσ οὗ ἴ86 γραΐθβ οὗ “ ἴῃς 
αἰιγ (ὃς Νεν [6ΘὈπυϑαίοτῃ ἢ), ΕΖεῖϊ, χη, 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΜΠ]. 

ΝΕεριδα] τι τυεγε βελὶεὰ τσεῖνε τπου- 
δαπά. Οἔ τε {δε οὗ Μάδῃδϑβαβ τυέγε 
δελὶεὰ τὐνεῖὶνς τῃοιυβαπά. 

ἡ Οὗ δε τπρὲ οὗ δίπιεοῃ τὐεγέ 

11-6όβ..:. ΤὨὶθ δαϑδὲ οδίδϊοριια ὑγόδοηῖα [ἢ 6 
οἰοϑβεσῖ γεβουῃ ΐδηςο ἴο {Πῖ οὗ δῖ. [οἤη, ἢ ᾿νε 
ἄττδησε Ε.26Κ16}5 οδίδίοσυς ἴὼ ἴῃ6 ογάοσ οὗ 
ὨοΣΙΝ, τγεβῖ, βου, εαϑῖ, ρἰδοῖηρς [ἢ6 ἤδπλε οὗ 
Τυάλῃ ἢγχϑῖ (85 δῖ. ἴοδη Ρίαςεϑ8 1 νὴ ἢ τπηδηϊξοβὶ 
Τείεσεηςθ ἴο οἷ. ν΄, 5; οὗ. Ηδθθτσ, υἱ]. 14}.--ΥἱἶΖ. 
πογέῤ, Ισθ ΑΗ, Ἀευδεη, (1μεν]); «ὑεε, Οδά, 
ΑΞΒοΓ, ΝΑΡΒΙΔΙΙ ; τοι, δΙΠΊΘΟΏ, ἰ5βδοματ, 
Ζεθυϊιη ; σα::, [Ο5ΘΡἢ, Βεηϊαπηΐπ, (δ). 1π 
1.19 ολἰδίοζιιθ οὗ ΒΖοκὶοὶ 1,ονὶ 15 ᾿ποϊυάρά ; 
ἃ 4150 Τοϑερῃ, ἰη ψοβθ βίεδλα Μδπδββθὴ 
δηὰ Ἐρδγαίπι (8εε Ϊοβῇ. χῖν. 3,4) ἄγε ἔγε- 
4υΘΏΓΥ ρἰδοεά,---ισ. Νυπι. ἰ. 18-20. Αο- 
ΠΟΓΑΪΗΡῚΥ 8. [οἤμη, αἰοϑεὶγ [ο]]οννίης ἴῃς ΟΥάοσ 
οὗ ΕΖεκιοὶ, οὐοβ ἤδη (ἴῃ ψγῃοϑο σοοπὶ Μδη- 
Δ556 ἢ ΔΡ πρίδοεὰ πόνγενεγ δῆεσγ Νδρῆ- 
111, Π) δὴ 8 Ὀγοῖμοσ ὉΥ ΒΒ Δἢ, δηὰ ' σοπηθχίοῃ 
νὰ Οδὰ δηὰ Αϑβοσ ἴῃ δοῃ8 οὗ ἴῃς οἴμεγ 
ςοποιδίης ΖΙ)Ρ48); δηά ρίδοεβ 1,ενἱὶ πρχῖ 
ΔΙ͂ΟΣ ἢ 15 ε]άεγ Ὀγοῖθεγ δίπιεοη: δεὲ ΖΕ], 
ἐπ ἰος, Ὑΐ8 ἀγτδηζοτηεπῖ ἰ8 ἀου Ὀ[1ε55 ἱπιρὶεὰ 
ἴῃ ἴδε 5γῃθο 15πὶ οὗ εἢ. χχὶ. 12. Απά ἴδιι8 ἱπ 
(δε ςὯϑε οὗ ἴδε βδοῇβ οὗ [,οδὲ δηὰ Ἀδοδοὶ 
(ἢ ἴῃς ἐχοεροη οὔ με οαϑε οὗ [υἀδῃ, νο 
18 υἰδοθὰ ἢγβϑ) ἴῃς οσάεσ οὗ ἃξε 15 Το] οννεά, 
-οΟ-ὶ΄θε ᾿Ἰαβί-θοσῃ, Βεηϊαπιίη, θεΐηρ οἰδοεὰ ἰαϑῖ. 

Οτοίϊυ5, οη ΛΝ οἴδεγ Βδηά, ὑυτιίε5: “' Νυ}- 
05 ϑβογναῖῃσ ογάο αὐυϊὰ οὔηεϑ ἰῇ ΟΝ τϑῖο 
ῬᾶΓΕΒ ; πὰ ἢδ χεὐεςῖβ 81} τρεδηΐηρ5 ΠΙΟΝ 
ϑϑίρῃ ἃ τηοίίγε ἔοσ ἴῃ6 διτδηροιηθηῖ δοσα: 
δά 50 Αἰξοσά, Ἀδυδ5 δοοῖῦοβ ἴῃς ογάοσ ἴο 
ΦΡΌΓΟ οὔδηςο ἢ (Ὁ. 74). 

6. Οὗ 180 τῖὶρο οὗ ἸδηΘΒΒΟΣ 01ν90 
᾿ποπδαπὰ:] 45 οὐβεσνεδ ου ὑεσ. 5, ἴδε 
μᾶς οὕ 12 4η, κσίνθῃ ἰῃ (6 οδίδίοσις οὗ 
Ἐεἰκῖεὶ, 15 οπιτίεὰ ΟΥ̓ 51. οῃπ, δηὰ ἴδε 
Ὡλτηα οὗ Μδηδϑβϑεῖ ἰ8 ἱπίσοάυςορά ἰηῃ 1185 βἰοδά. 

Βοδϑυεῖ τιϊηκα [μὲ ἴῃς παπὶς οἵ ὕδῃ 15 
οὐ θα ΠΟΓΟ ΤΊΘΕΙ ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο ῥσγέβεγσνο 186 
Ὠυμῖθεῦ Ὑ Μεῖνε, ]οβερὰ ἜΡΡΕΣΣ ΠΕ ἵν!ςε--- 
ΟποΘ ἰῃ δὶ5 ον Ῥδσϑοῃ, ΥὙῈῚ. 8, δΔηἀ οηςα ἴῃ 
π6 ρεσβοη οὗ Μδῃδϑβεῃ. 
Το Εδίπεσβ, ζθης γα  ]γ---τεἴοστίηρ ἴο σοη. 

ΧΙχ. 17, ΚΠ δὴ θὲ ἃ ϑεγρεηΐ ΟΥ̓ [86 ὙΨΑΥ, 
ἂπ δά άεν ἴῃ ἴπε ραῖ," δηὰ 4150 ἴο {πε τη  ἘΥΎῪ 
οὗ οἰ. χίΐ. 9; χχ. 2, σιεγε [πε δεγρεηϊ 5Υτη- 
ὈοΙΖ65 ἴῃς ρΡοννεσ οὗ 6ν}}---οχρίδίη [ἢ 6 ου ββίοῃ 
οὗ Ὁ δῃ ὈΥ ἴῃς Ὀ6] 16 τπᾶὶ ΑΠΕΟγῖϑὲ ννὰ5 ἴο 
τίβε ἕγοπι [15 Τ θα. ΤΆ υ5, 51. Ηἱρροϊγίι5(Ἂ 
“πεεότ., ᾿ς. 14.) οὔϑεγνεβ [παῖ 48 Ὁ σιϑὲ [85 
δδθη ογῃ ἤοτι {μὲ {τῖρο οὗ 7 υάδῃ, 50, 8δο- 
ςογάϊης ἴο [ΔοοΡ᾽5 νγογάβ (Ὁ πῃ. Χ]Ϊχ. 17), νν1}} 
ΑΠΕςΒτῖσε δα Ὀογὴ οπὶ ἴῃς ἰτῖῦς οὗ  Δῃ :--- 
ἴον οἴμεσ δυϊπογεβ, δεὸ [86 ποῖε οὔ σεη. 
ΧΙΧ. 170. Τδυδβίοο Βοάλδ, Απάγοδβ, (Ὁ. ἃ [,Ὧρ., 
ϑίεσῃ (γ8ο τοοδρίτυϊδίοβ ἴῃς εὐϊάδηςς οὗ ἴμα 

580 



590 

86]εἀ τυνεῖνα τῆουβδαπά. ΟΥ τῇς 
τΠ06 οὗ [μονὶ τυ2γε Ξε δὶεά ἔνγεῖνο τῃοι!- 
βδαηά. Οὗ {δὲ τῆδο οὗὨ 59ϑδσῆδι τυέγέ 
86 ἰδ τυνεῖνε τῃοιβαπά. 

8 Οὗ τὲ δὲ οἵ Ζαδιυΐοη τὐεγέ 
βαλε ἵνψεῖνς τποιβαπά. Οἴτῆς {πα 

Οτοεὶκ δηά 1,αἴὴ ΕΔΙΠΟΓΒ, 58. 215-24). ““ὍΤΠΘ 
Τοδϑοη,᾽ ηοῖο5 Ηθηρϑδῖ. οἡ οἷν. χὶ. 13, 1ἢοΥ ἴΠ6 
δχοϊυάϊηρ οὗ δη 15, [παῖ ἴῃ6 ΟὨΪΥ παιτδῖνα 
οὗ τς Ο. Τ. ἰη ψϑίοῆ δὴ ρῥαγοά ἃ ρατγί 15 
(Πα γεβροσίηρ ἴ[Π6 ΟΥΒὮΙΡ οὗ Ἰάοἷ5 ἰὴ [πάρ68 
ΧΥΠΙ. 1-ώ1;} 50 1Πδὲ [86 ἀδοϊαγαϊίοη ἴῃ σον. 
ΧΧΙΙ, 15, " «υἱέδομέ αγὸ ἑοίαίογ:,, ῖα ἈΘΓΕ 5γηὶ- 
ὈΟΪΙ ΔΠΥ τερτοβθηςεὰ ΕΥ̓͂ {πε οπηϊϑβίοη οὗ  δη.᾽ 
“Ἡδρτο, τπογοίοτο," δή 48 νγοσάς., “'" 15. ἃ ρτο- 
[εϑὲ δρδιηϑδὶ Ἰἀο]αῖσυ, ἃ8 ΠΟΙ αἰ 5404} γ1πΡ 
ἴίος δαπηιβϑδίοη ἱπῖο {86 πυπιῦογ οὗ Οοά β 
54 ηῖ5 :" --αοξ οὗ. ΙΧ. 20; χχὶ. 8. ὙΤΠῈ ον βῆ 
ΓΙΟΥ͂ ΓΟρτοσοηΐ [Π6 ἡδιὴθ οὗ Ὠλδη 45 ἃ ὈὉγ- 
Ὁογά το ἸἀοΙΑΙΓΥ,---Ταγρώνε ο7 ϑοπαίδαπ, οπ 
ἔχ. χυὶ. 8 (ννεῖϑβί. ρ. 776). Οτοίϊι5, θ 05- 
τεγὰ., ὅἄζε., βΒυρροτγί ἴπεὸὶ οριπίοη (δαΐ 458 ἴπ6 
Ττιῦο οὗ Ὅδη αϊά ποῖ γεοζυσγῃ ἔγοσῃι ἴῃ 6 (δρ- 
ΕΥΠΥ (5ε6 τ Οἤγοη. ἱν.-"1}.) τῆς ΤΠε τηυϑῖ 
ἤανο Ὀεθη ἰοὴς οχίηςς. [{ 15 τηδϊπίδ πο, 
μοννονοσ, ὃν Βογίποδυ, ἴπαὶ τῆ δυῖμπογν οὗ [86 
ΒοοΟΚ οὗ (Ἰγοηΐϊοϊοθ πα5 νἱγία 8} }7 ἱποϊαἀ θὰ 
δὴ ἴῃ δ15 ρίδοθ διθοηρ ἴπε ἴσθεβ, ΟΥ̓ [15 
τλοπτίοη οὗ “ Ηυκηϊπι" (1 ΕΠἤγοῃ. Υἱῖ. 12) 
ὙΠῸ ἃτὸ 5ιγ]οά τη θη. ΧΙν!. 232 “ 1)6 5005 οὗ 
Ὠ8η." Βὲε {Π|5 85 1ἴ τυ, [6 Ππαπηθ 85 δρρ θὰ 
ἴο ἴπῸ Ὑ σῖδθ ἀἰβαρροασβ ΔΕἔσοσ τ Οἤγσοῃ. ΧΧΥΙΪ. 
22, ἃῃηα [8 Κορί δἰϊνθ ΟἹΪΥ ἴὴ ἴπ6 ἢδπὶε οὗ 
[Π6 πογΐδεγη ον (1.415}} ;---δος [οϑῇ. Χῖχ. 47; 
]υάρεβ χνἕ!. 7, 29; 2 Οἤτσοῃ. χνὶ. 4; 6γ. ἱν. 
15, ἄς.: ςἢ, ἴῆε ποῖδς οἡ [6γ. Υ]}}. 16, δηΐ α͵50 
ῃοῖς Α δῖ {πΠῸ επά οἵ [Π15 σῃμαρίοεγ. 

ἼΤὮ15 οπιιβϑδίοη οὗ ἴπε Ὑσῖρε οὗ Ὁ δη ἔτοπὶ 
ἴΠε Ἰαΐεγ ἢ βίοσυ, θη ννεὲ σΟΏΒΙ ΘΓ 115 ννδγ- 
{κ᾿ ργοννεβ5 δηά ἴπε ἔδπηθ οὗ δαιήβοη ([υρ65 
ΧΙ), 15 ΠῸ ἀοιδῇ ΥΕΣΥ ΤΕ ΑΓΚΔΌ]6. 

Α5 ἴο ἴδε οπικίΞϑίοη οὗ ΕΡΒσαΐπι, νυ ἢ }}]6 ἢ 15 
ὉὈτοῖμοσ Μδηδββοι 15 ἱπισοάυςοα ΟΥ̓ 81. [οδη, 
ἴξ πλδΥ ὃς οὐδοσνθὰ μὲ ΕΡὮ γα πὶ 8ἃ5 νν6}} 85 
Πθλῃ Μ͵ὰβ δἀάϊοϊεα ἴο ΙἀοἰδίτΥ (ἀρ. χνυ!!.; 
ΧΟ; τ ΚΊΏρΒ χὶΐ, 25, 29), Ερῆγαιτα Ὀεῖηρ αἰ50 
ἔοτετηοϑδῖ ἴῷ τη ἀείδοϊοη ἔγοπι ἴπ6 ἤουβε οὗ 
Βανὶὰ (2 84π|. ἰ. ο ; [58. Υἱῖ. 9, 17). ΕΡἢ γα πὶ 
5. ἴῃ 6 ““ ςοηξεάογαῖο ἢ οὗ [Π6 δηθπλο5 οὗ [δῇ 
([58. Υἱῖ. 2, 5 ; οςἕ. Ηοϑβ. ν. 3, δηὰ δΔια...;»1). 

7. ΟΥὨ [ἴδο Υἰῦθ οὗ ον ἔχονθ 
τποποδηᾶὰ:)] [,ενἱ] δά ηο ᾿ππογΐδηςσο ἴῃ [6 
ΘΑΥΓΠΪΥ Οδηδδη {}οβἢ. χῖν. 3, 4); δας Πα 15 ποῖ 
οχοϊιάθα ἔγομι ἴῃς ποανθηΐγ. [Ι͂ἢ (ἢ 15 ϑιιῦϑί!- 
τυῖοη ΟὗὨ ὁΠ6 ὩΔΠΊ6 ἴου ἀποΐμου (566 Οἵ Υδυ. 5), 
6 416 γοηϊηδοά οὗ ἴδ δυνίι] πηγϑίεσγυ οὗ [ἴῃς 
Ὀϊοϊζίης 4 Ὠᾶπιὸ ἔτοτι ουἵΐ οὗ ἴῃς Βοοῖϊς οὗ 
1, :---8θ66. οἡ οἷ. 1]. ς. να ΠΊΔΥ ςοΙηράᾶΓα, 
ἴοο, πε τεϊεςτίοη οὗ [ἀδ5 ([οδῃ νἱ. 70) ἀπά 
τε βυ δε κυτίοη οὗ Δηοῖ Γ ἢ δ 18 Ξἰεδα, 

ἘἈΡΒΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΓΙ]. [ν. 8 --Ὁ. 

οὗ Ϊοβερῃ τυέγε 8εαϊεά ἐνγεῖνα του 
881η4, ΟΥ̓ τε τῆδε οὗ Βεπ͵δηιίη 
ἐσεγε 5εΔ]εὰ ὕνεῖνε τῃουϑαπά. 

9 Αἤδογ τῆι 1 θεδε]ά,, δηά, Ϊο, ἃ 
στοδλῖ παυϊτίτιάα, νυν ἢ πο πιδη σου ά 
παπαροσ, οὗ 411 παίϊοῃβ, ἀπά Κιηάγοάς, 

8. ΟΥὁ {Ἀο ἐγὶδε 9.7) Βεπ᾿ανιῖπ ἴανεγε) “«αἰά 
ἑαυείυε ἐδοισαπ47 ὙὍὌῆα δεοῖυ δ] ογάοσ οὗ {πιὸ 
5. Βογα ἐο]]οννοά ἴῃ {πὸ ρ]αςίηρς οὗ Βειϊαπιη 
ἰα9:, 45, ἰῃ ἴῃ 6 ογάοσ οὗ (γι τίη σοησορῦοῃς, 
]υάδῃ ἰ5 ρἰδοορά “γ΄. Απά ἴδυ5 {πε τρφιοοο 
5υτΏ0 0126 τ6 ΟΒυγοῦ οὗ τς Βεάεεπιοά 
{Πγουρμουξ 4}1 {ἰπιε :---ἰτοπὶ ἴῃς ΟΥ̓ ν θη 
“ ἐῥὲ 1ἰοπ Οὗ ἐδὲ ἐγὶδε ον υυάαῤ᾽" πεηὶ οὶ 
“ ροπφμογίης ἀπά 19 ξοπφμε᾽" ἀυτγίπρ ἴΠε6 δυς- 
σοϑϑίνα Δρ85 γοργεβοηϊοά ἴο ἴδε δ6ὲγ ἴῃ ἴῃς 
Νιδίοη58 οὗ ἴμε ἢγϑίὶ ἱὶχ 86415, ἀονπ ἴο ἴδε 
βηδ] Τυάρπιοπί, ἀπά ἴο ἴπ6 ἀΔΥ͂ νυ Ιςἢ 582]]} 
Βομοά οηρταβοά ἱπῖο {πε Οδυγοὰὶλ ἴδε ἰδϑὶ 
θογῃ οὗ 186 [5Γ8ε] οὗ σοα. 

ΤΗΕ ῬΡΑΙΜΕΒΕΛΕΙΧΟ ΜΌΚΤΙΤΟΡΕ (9-17). 

9. 42εν ἰ.9690 ἐδ: 88] ὙΠοθε τογάθ 
ἱπίσοάιπος ἃ πεν Υ ἰδίοη---56ὲ οὐ οἷ. ἦν. 1. Τὰε 
ἀδγ ργοάϊοϊοά ΕΥ̓͂ Ογδὶ 85 πον οοπῖθ. Η!β5 
ΟΠυγοῆ, σοηϑϑοης οἵ “(δε δεαδὶθὰ " ἴῃ ἜὐΕΙγ 
Δ86, μᾶ5 σειν 118 1αϑῖ τρθπθεγ; δηά ἴδε 
],οτά [85 βεπί ἔοσίῃ “ Ηἰβ δῃρεὶβ στ ἃ ετελῖ 
βοιηάὰ οὗ 4 ἰτυπιροῖ, Δηἀ ΠΟΥ 54} ψαῖμεῦ 
ἰοροῖβοσ Ηἴβ εἰεςῖ ἔτοπι ἴπε ἔοιισ ἡ] 5, τοπὶ 
οἠδ εηὰ οὗ βεάνθη ἴο ἴῃς οἴμεγ "ἢ (Μαῖῖ. χχιν. 
31). 

Ι βαυν, διὰ Ὀϑμοὶᾶ, α σγεαί νερά) 
866 Οὗ ΕΓ. 4. [π οπς υἱενν δῖ. [οὔ ὨΟΥ͂ δὲ- 
ἈΟΪά5 ἐπ ῥεασεη ἴῃ 6 Ἔπεσε σοσήρδηυ οὔ {με Ἀδ- 
ἀδοπιοά. ὙΠ656 μαά Ὀδδη βυτῃ Ο] ΠΟ ΔΙ]Υ τεργε- 
βοηϊδα ἴῃ {π6 ᾿γονίοιβ ΝΊϑίοη, νυ ἢ1]ε ὁπ οατῖῇ, 
ὈΥ τΒ6 144.οοο Ψῆὴο μαά Ὀθθη 5:10 βσι τεῦ 
«ϑεαίεα" ἴτοτῃι ἀπιοης ἴδο Τ ννεἶνς Τ αῖδεϑβ; διά 
[ΠΟΥ͂ ἅτ πονν δϑϑευηὶοεὰ Ὀδίοσε ἴμῈ ἰὨγΟηε. 
866 οῃ (ἢ. χὶν. 1. 

. φυδίοῦ πο πιαπ εομά πιρπιδεγ, Ἐσογ ἴδε οοπ- 
βίγυςτοη--- (6 τοἀυηάδης ΡῬσγοπουῃ"---ϑὲξ 
οη (ἢ. 11]. 8. ᾿ 

ΕΡταγά (δηά 50 «αἷοο "“Τοαά ἀπά Οοαεῖ-- 5ἐῈ 
ΟἹ ΥΕΓ, 4) τοΐβεβ ἴο ἰἀθ (15 ΠΟΠΊΡΔΗΥ 
ψ ἢ τὴ6 τ44,)0οο, δεσδιβδα (1) {8 πιιϊι- 
ἴὰἀ6 οἀπποῖ ὃς πυπιδετοά; (1) [ἃ ἰ5 ραϊμεγοῦ 
ἤτοι ἀπιοης 411} παϊίοπβ : (3) ἴδοδα ὑΠ0 ΟΟΠῚ- 
Ροϑὸ 1ἴ αν "οΐ Ὀδθη ϑδεδίεα 950 85 ἴο ἐϑοδρε 
186 Ἰυάρτηοπίβ, ὈὰῈ ἤᾶνὸ δοῖυδι! νυ οοπὶε “ ομ 
ΓΚ δε σγοαὶ ἐγἰδιι αιίοη ἢ (σετ. 14). Τὸ [δὲ 
βᾶτῃθ εἥεοι Αὐδετγίθη: “ υπηρς ἴπε ΜΙϊεη- 
πἴαπι 4η ἱππυμηοτγϑοὶα πιυϊτυάς οἵ 4}1} πα ΟΠ 
416 δά θὰ ἴο {πὸ 144)9οο 9εαϊθὰ οπεϑβ [ποτὶ 
[πὸ Ὑν εἶνε Ὑσὶρεβ οἵ ἰϑγϑθὶ ἴῃ βιεάγεῃ: 
δηά ἀροη βαγίῃ τὰς τνογὶ ἃ οὗ πδίϊοηϑ ἰ5 δ ἐδ 
ἴο ἴ6 Κίηράοπι οὗ [5γ86] ἢ (Ρ. 355). 

Α8. ἃ “Ρτχγεϊοσίξι "" Οτοιίυβ υπάειπίληαϑ 



γ. 10. 

ΔΠ4 ρεορΐε, ἀπά ἴοηριιεβ, βιοοά Ὀεΐογε 
τῆς τῆγομε, δπὰ Ὀείογε τῆε [,ἀπιῦ, 
οἰοιμεά ννιῇ ἡγε γοῦθβ, δηὰ ραὶπιβ 
ἴῃ {πεῖν Παπάβ : 

ἴοβσα ΟΠ υϑιίδηϑ ο δβοδρεαὰ ἴδ Δ] τ 1168 
οὗ ἴῃς [ενν]5} νγᾶγ ; ἐβρεςίδ!ν ἴμ6 ΠυπΊεγοι 
Ομτσίδη5 ἴο δε ἔουπά 1ῃ σγτδ. 

Οη [6 οἴδεῦ παηά, ποῖ ἴο τερεαῖ ννῃαῖ 85 
Ὀδεη δἰγοδάυ βαϊά, γε ποῖϊος ἴῃς στεροιττίοη οὗ 
1Π15 ϑδὴθ Ὠυτ ΘΓ, 144)0οο, δ οἷ. ΧΙΡΟΙ, 3, 
ἉΒΟΓΟ ἴδε ψΏοΟΪς ὈΟΑῪ οὗ [6 Ἀεαεκεπγοά ἰ5 ἴο 
δε υηάογοίοοά ; πὰ ἴΠ]5 ΠΟΙΏΡΑΠΥ 15 Ποὺ 
5α] ἃ ἴο Ὀ6 ᾿ἱπηυτηθγαῦῖο, Ὀθοδιιϑ6 (45 )6 ΝΝ οἴ 
Μ611 οὔδεσνεβ) ἴπς ἕωςῖ οὗ απ δἰγεί ον, νυ ὨἸ ἢ 
ΠΕΟΟΘΘΑΓΠΥ͂ ᾿ηνοῖΐνο5 [ἢ ἰάθα οὗ α γείεοίοη, 18 
ποῖ πον πε ἴῃοπια, θυ τηεγεὶγ [ἢ 6 155 οὗ (Π6 
ΟΒυγς ἢ ἴῃ ρίοσυ. [ἢ 5μοτί [Π6 ΠΌΤΟΥΣ 144,)00Ὸ 
βίδηα 8 ἔοσ ἃ νδϑὶ τυ] τι 6---(ἢ6 ἀοἤηϊο ἕοσ 
ἴδε Ἰηἀεῇη!6---οςοτάϊηρ ἴο [86 ἰανν8 οὗ 5υτη- 
ὈΟ]15πὶ ΔΙγεδαῦ βἰδῖεά. [{ 15 ἴο ὃρ οὐβογυρά 
α͵50 [Πα ἴΠ ὨΘΊΓΠΟΣ οἢ. γ. 9, ΠΟΥ (ἢ. χὶν. 3, 18 
ἔπεγο ἀσγαννῃ ΔΗΥ͂ ἀἰδιηστοη δεΐννεθη [ον 5} 
δΔη( Οεηῖ]ε Ὀο]ενονϑ---ἃ ἀἰδιϊησιοη τυ] ἢ 18 
50 οἥξδῃ υγρεοὰ: Ὀοίῃ τεοεῖνε Ποτὸ (566 Ὑεγ.Ψ 
1) ἴδε Ἐ0|Ὸ “σεγυαπ. οὗ Οοά, Οὐοπιρᾶγο, 
ἴοο, ΟἿΣ 1] οΥ 5 ψογάβ, Μαζί. χῖχ. 28. 

ὙΟἸ κατ (866. οἡ εἷ!. 1]. 2) 45ϑοσίβ πδί ἴῃ 
115 σπαρῖοσ δῖ. [οπ αἰνι 65 (τ βιίδη5 ἱπίο 
ἴννο οἶ45565--οΟΠς οἶλ55 σοῃϑιϑίίηρ οὗ Ηδθῦγον 
Ομ ισβίιδηβ ἔγομι ἴῃς Ἄ ννοὶνε Τ θε5 (νυ. 3-8) ; 
[ῃὴ6 οἴδπεσ οὗ δεϊϊονοσβ ἕτοπὶ 4]}1] βϑορὶθβ 
(συν. 9-17). ΤῊ]5 δϑϑδεσίίοη δηδη στεριά ϊδῖο5 
Δἰϊορεῖμβοσ : “ἼΤἢς ἀϊδιϊποίίοη," ἢὲ νυγιῖοβ8 
(Ρ. 397), “ δεΐνγεθη μεδίμοη ςοηνοσγῖβ δηὰ τΠ6 
7] εν ΟἸ γι σι ίϊδηβ ἀοθ8 ποῖ οχίϑδὶ ἔογ {πὲ 
δυῖδοτ οὗ ἴῃΠ6 ΑΡοοδίγρβε".... “ 15γδδϊ εϑί 
Ιοῖ ςογίδιποιηθηΐ ]Ὲ νγὰὶ 5γδῦϊ βριτιτυεὶ, 16 
4 ᾿Ιϑσγαξῖ ἀς Ἰει, σοτηπῆθ ἀϊξ δαϊηΐς Ῥδυ]" 
(σι. νἱ. 16). 

οοἱν οὗ ΘΥΟΣΥ͂ παδίΐου, δπὰ οὗὨ [411] 
Ἐσὶῦθ8 διὰ ΡΘΟΡ]1608 “π4 ἰοπσμε:,) 86εε οἢ. 
γ. 9, Ποτο [Π6 βδαπὶς ἔουτίοϊ οἰΔοϑιβοδοη 
οοςουγβ. Οη ἴδε Ὀεαγίηρ οὗ (656 ννοσὰ 8 85 
᾿Ἰηαϊςδίηρ ἴπ6 ΠΑΙΤΊΟΩΥ οὗ [οἤδηηθδὴ ἀοο- 
ἔγιπὸ ἢ τπδί οὗ [ῃ6 Αροϑβίΐθ οἵ ἴπ6 Οϑητ 65, 
866 ποῖδ Α οἡ ςἢ. ἰϊ. 19. 

Βίδαπ της δεΐογε δὲ ἐῤγομε] ὝὍΠθ 9566 Γ 
τονοσῖβ ἴο ἴῃ 5δοθὴθρ ἀδθϑοσιδοά ἴῃ ςἈ. ἱν. 

δισαγοὰ ἐμ αὐδίϊε γοδες,] 866 οἡ οἣ. Υἱ. 11. 
ἍνΊηεΥ (ὃ 59,11) βυρ οβίβ παῖ ἰη τῆς πορηπα- 
ἐνυε, “ τα τυ ά 6," 81. [οῃη δά ἴῃ τη “ ὑ6- 
πο], δ5 ἴῃ ςἢ. ἵν. 1; δηά ἴῇ [86 ραγίςὶρὶθ ἰπ 
ἴῃς δεεῷ. (566 νυ. 4.) τὰς νοῦ “1 8αν." Οἱ 
[86 ποῖὸ ου ςἢ. χίχ. 8. 

σπά ῥα} Τῆς Οτγεεκ ποὺη (φοίνιξ, ςξ. 
Ῥ5. χεοῖι. 13, 0ΧΧ.) οσουγβ, ἴῃ [6 Ν. Τ'΄, ΟΩΪΥ 
Βεζα δηᾷ ἴῃ [οἤη χιϊ. 13. 

Οη ςἢ. 1. 1ο, 485 ΜῈ Πᾶῦο 5ββεῆ, Αὐγοβθίββορ 
ὙτεηςΝ σοηϑιάετβ {Ππαΐ ἰπῃ [8198 ΒοΟΚ ἴΒ6ΓῸ 15 
ὯΟ “ἰτπῖδρε ἀγαννῃ ἔγοπὶ [86 σδῆρο οὗ πεδίῃθῃ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΓΙ]. 

10 Απά ογεά νι 4 Ἰουά νοὶςς. 
βαυϊηρ, ϑαϊνδίίοη ἴοὸ οὔὖγ (σοὰ ψἢὶςἢ 
δἰ τεῖ ἢ ὑροη ἴῃς τἤτοης, δηα υπῖο τῆς 
Γι Αταῦ. 

ΔΏΓΙΔΌΙΥ : "-- ἼΒα6 ραὶπὶβ ἴῃ [6 Παηάβ οὗ 
16 τοἀξοιηθα ψν8ο 5ἴδῃὰ Ὀθεΐίοσε ἴπε [γοης 
(ἢ. υἱϊ. 9) ΠΥ 5ὲθπὶ δὴ Ὄχοθρίίοῃ.... ..- 
Ὀυΐ ΤΟΔΙῪ ἃγὰ ΤᾺΓ ἴτοτὶ θείη 580θ. [ΐ [5 
αυϊο ἴσιο ταὶ τὴ6 Ρδὶπὶ νγὰ8 ἴ0Υ Οτεεκ δηά 
Κοπίδη ἃ ἴοκεοη οὗ νἱεΐογσυ, Ὀυϊ [ἢ}15 “ Ῥδίτη!- 
ἔεγΟΙ 5 ΠΟΠΊΡΔΗΥ͂, ἴο υ5ὲ ΠΘΠΤΥ Μοτε᾿Β νογάσ, 
[8656 ΒΑΡΡΥ͂ ΡαΪπιοῦβ, ἀο ποῖ βίδληά Ὀεΐοσε [δ 6 
ΚγοΟηΘ 85 σοπημεγοῦβ, θυΐϊ ἃ8 ἴποϑε ὙΠῸ Κοορ 
(π6 {τὰς Εφαβδὲ οὗ Ταδεγηδοΐθϑ---ἰῃς Εδδϑοὶ οὗ 
Ἀεϑῖ,᾽ οὗ, Νοῆ. νην τς; 2 Μᾷδος. χ. ό, 7; 
7]Ὀβερῆ. “4112. χὶῖ. 13,5. 866 4ἰ5ο Ηεηρβῖ. ου 
(δε ρσγθβθηΐ νΈγβθ. 

Τῆς ραβδὶ οὗ ΤἌρογηδοῖθβ, ἴπο {Πϊγὰ οὗἩ ἴῃ 6 
ἴἔγχες στοδῖ Ε ἐβίϊνα]β (1,ον. ΧΧΙ.), σοΟΙΏΣ ΘΙ Ο- 
Γαϊοά τῃ6 ρᾶβϑαρο οὗ [5σγϑθὶ 1ῃστουρὴ (Π6 ν}}- 
ἀογΏ655 ; 1ἴ 'ϑοὸ σοτηγλσπιογαῖεα [Π6 ἸΟΥ ΔΕοῦ 
Βαγνυθβϑῖ, ἤθη δου σδαβθά, δηάὰ πὸ ροσοά 
οὗ τεϑὲ θεζδὴ (ευῖ, χνὶ. 131-15). Ἡεπρϑβί. 
αηὰ ΨΝνοσγάξ. σγοίοσ, ἴῃ σοπβιτηδίοη οὗὨ ϑ8ῖ. 
]οΟμη 5 στεΐθγεηςθ ἴο (18 ἔεαβί, ἴο νϑσ. τς 
ὝΥΠΟΓΟ 1 5 5!ἀ ταὶ “ ΟΟοἀ 5}4]] βϑργεδά ἢ 18 
ἐαδεγπαείς οὐοσ ἴῆεπι ;᾿ ςἕ, [οΠη 1. 14. ΑἸΐοσα, 
80 Μ|}} ποῖ Ὄχοϊυάθ (ἢ ποδίμοη οὐ δίοπ)ι, 
Βανιηρ ποϊοά παῖ [Πς Ρ4]ΠγὈΤΆΠΟΐΝ νν858 ἃ ΠΊΑΓΚ 
οὗ ξεϑίδὶ ἸΟΥ οὔϑεσνεϑβ [μὲ “1ἢ18 ῥγαςίίςθ εχ- 
ἱεπάεά Ὀθεγοπὰ [86 εν; δηά με αιοῖεβ 
ὙΊγΡῚ 1 5 ρῆγαβο, “ ραϊπης, ργεῖ τὰ ΥἹσζοΥΊθι}85 " 
ΠΣ Υ. 111). Ενδ]ὰ δἰϑδο υοίε5 Ραιυβδηΐδβ 
“γεαά. 48) ἴῃ ρῥγοοῦ παῖ ([Π6 σοηΠΌΟΤΟΙΒ δἵ 

ἴδε ΟἸγρὶς σαπλθβ ὈΟσΘ Ῥαὶπλ- ὈγδΏς 65, δηά 
ξαυϊδηςβ οὗ ραϊπὶ ἰεανεβι Τογίυ απ ποῖο5 
ΟἹ [Π]18 ρΐαςθ, “ δε)! ῖςεῖ ἀς Απεςμγϑῖο {{|- 
ὈΣΉΊΡΒΔ]65,"--ϑέοηρ. 12 (5ες αῦουθ οἡ οἷ. 1]. 
10). Ασςροογαΐης ἴο Βοδβϑιεῖ ἴῃς Ρ4]πὶ5 5 ΡΠ ΠΥ 
{Π4ῖ “1ηδ στεδῖ ταῦτ δ ἀγα ΤηΑΓΙΥΓ5 "--ΥΊΖ. 
ἴῃοβε ἀεϑοτ θεά ἴῃ ΠΒ. ΧΧ. 4. 
ΤΠ “ῬαΪπὶ- δοδσίηρ τηυυάς 5γη- 

εἐὀγοηΐχει, δοζοσγάϊηρ ἴο Μεάθρ, νι ἴδς 
βευθητῃ Ττυτηρεῖ ;---Π}}5 ἰ5 ἴς δουθηῖῃ οὗ ἢ]5 
““εοπά εἶα:: οἵ 5ΥΠΟΙγΟΉΪ5πι5 (Ρ. 430): [ῸΓ 
ἃ Ὀτίεΐ ΒυΠΊΠΊΔΙΎ οὗ [Π]5 βγϑίετῃ, 566 [πίγοά. 
δ΄ 12 (2). ΟΕ ἴδε ᾿πιϊαίίοη οὗ [815 ραβϑδᾶρε 
ἴῃ 2 (4) Εϑαγαβ 11. 42--7. 

10. α!ὰἃὰ ΓΆΘΥ ΟΥΥ αὐἱρ α ᾳτθδῖὶ τοίζε, 
“αγίπ,) ὅ5εὲ νυ «}.:---πε ἴδηβε Ἔχργεββεβ {Βεὶγ 
τπποραϑιηρ Οσσυραίίοηῃ. 

ϑαϊυσίοι Ὁπῖο ομγ Οοα)] ὅδε σύ. 4]..--- 
ΤΠῸ βαϊναῖίοη [ννῃϊοῖ ννεὲ ἤανς αἰϊζαϊποά, ὃὈὸ 
Δ80γ 06 4} υπῖο οὐῦ Οοα." ὙΠΕΥ υϊετ τ8Π6 
“«Ηοραπηα " (8ε6 Ϊοδη ΧΙϊ. 13--[ 6 “δασύς »οαυ"" 
οὗ 8. Ἔχυἕ!. 25) 5Βπουϊοά Ὀγ [ἢ ΡΕορΙΘ ἀυτίην 
(ἢς Εραςῖ οἵ ΤἌροτγηδοὶοβ; οἷ. 2 Μᾶδος. Χ. 6, 
᾽. “Ιηάορά, {πὸ βαύη Ὀγάποῆθ5 ΤΟ ΓῈ οδ δὰ 
Ἠοσαπηα-,"---ἮΝΝ οτάϑβ. ; 566 αἷϑο δι} 5 διε. 
9 ιὁὲ Βιδ]ε, ατῖ. Ἠοσαπηα. 
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11 Απά ἃ}]] τῆς Δδηρε]β βῖοοά τοιιπὰ 
δοιζ τς τῆγοπο, δηά σδομέ τὴς δἰ ἀθῖς 
ἀπά τῆε ἔοιιγ θεδϑῖβ. δηά ξ6}1 θείογε 
τῆ6 (ἄγοπε οἡ τἈεὶγ ἔδοεβ, δπά ψψοῦ- 
βηϊρρεά (σού, 

12 ϑαγίηρ, Απιεη : Β]εββίηρ, δηά 
δίογυ, 8η4 νυϊβϑάοπι, ἀπά τῇδηκβρινίηρ, 
ΔΠηΠ4 Ποπουγ, ἀπά ροννεῖ, δπά πιρῃϊ, 
φ απῖο ουὖγ (ὐοά ἴογ Ἔνεῦ δηά ενεγ. 
Απιεη. 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΓΥἹΙ]. [ν. 11--14. 

12 Απάοπε οἔὗ {πε εἰάἐγβ απϑυγεγοά, 
βΆγἱηρ απο της, ἮΝ Παῖ γε {Π65ε ψῇ]ςῇ 
Δ΄6 διγαγεὰ ἱπ ψῃϊτα τοῦαβ ἱ δηά 
ὑνἤσπος σδηῖε τΠεγὴὺ 

14 Δῃά] καἰά υπῖο ἢϊπι, δὲτ, του 
Κηοννεϑῖ. ἀπά ᾿ς αϊὰ ἴο ζηξ, 
ἼὝΠΔεβε ἅτε ΠΕ ὙΒΙΟἢ σαπΊα ουὐϊ οἔ 
στελῖ τηδι]δτίοη, δἀηὰ πᾶνε τναϑῃεὰ 
τΠεὶγ γορεβ. δηά πιδάς τΠθτ ΨὨΪα ἰῃ 
τῆς Ὀ]οοά οὗ τῆς 1 4πιῦ, 

«υὐδίεῦ εἰ είδ οὰ ἐδ ἱῤγοπξ, απά μηΐο ἐῤδε 
1αν»ιό. ὝΤὮΘ 5ᾶπὶῈ δἀογδίίζοη 18 ἤἢεσο, 45 οἶβθ- 
ὙΠεΓα (Γῇ. ςἢ. ν. 13; ΧΙ, το), οβεγεὰ ἴο Οοὰ 
δηά ἴο {πὸ 1,4π|Ὁ. 

11. Μπά αἱ ἐῤε απφεῖς “ἱο00] 1.., “Ἀδὰ 
Ῥιδοϑὰ {μϑιλθοῖϊνοδ᾽" ἀυτγίηρ ἴπΠ6 5οθῆθ ἀδθ- 
βοσθεα ἰπ συν. 9, το---566 συ. }}.: 50 Ὦ υϑἴεγά. 
ΑΙΗ. τεηάθτβ, “ἴἸΟΣΘ δῖαπαϊηρ," δηὰ εχ- 
Ῥἰαίηβ8 1ῃδὲ [Π6 δίμρεῦς "18. ἴῃ 56η56 Πηροῦ- 
ἔεςξ, 1υδῖ ἃ5 ἴῃς ρΡογίδςξ, “1 μανο ρ]δοθά πιγϑς 
ΞΞ 1 βίδηά, 18. ἴῃ βεῆϑε ργεβεηΐῖ:"-Ἂῇ, ςΒ, 
ΥἹ1]. Δ. 

γομπα αδομί ἐῤδὲ ἰόγοπε, διὰὶὰἃ [αδοι ἐῤε 
εἶδεν: απά δὲ ἤϑμν ᾿ἰνὶπᾳ θοὶαβ8:)Ὶ 14.) 
88 ἴῃ (ἢ. γ. τα, [6 Αηροὶθ ἐποοπηραββοὰ ἴῃ6 
[ΒγΌμ6 δηὰ {πΠ6 ΕἸάογ5 δηά {86 1,ἰνίης Βοίηρϑ. 
Οη ἴδε ρατγτ οἱ ρδίοη οὗ Απηροὶβ ἰη [86 ψόσκ ο 
Ἀεἀεπιρίίοη, 566 [κυκο ἱϊ, 9-τ4; Μαῖξ ἵν. χα; 
ΧΧΥΣΙ, 2; [οδῃ χχ. 12: Αοίϑβ ἱ. το; ἄζα, 

διὰ (ἈῸΥ ,ε}} δεΐόγε δὲ ἐδγοπο Ὅροι Ζδεὶν 
κεν} ΤὨς ΕἸάογβ [8]] ὑγοβέγαϊς ἴῃ ςἢ. ν. τα; 
χί, τό; Βογθ, [6 ΑΠροὶβ 4150, σοπτἰηυΐηρ 86 
δοηξ οὗ ὑγᾶῖϑθ. ὅ866 υὐ. }. 

12. “ν»ιεη:} 866 οὗ, ν. 14. Ὑπὸ Αῃροῖϑς 
σομῆστη ΟΥ̓ δὴ ““νοη} ἴμ6 βοῆς οὗ ργδίβε 
αἰτεγεά, ἴῃ νϑσ. το, ΕῪ πιδη σοάἀθετηθα : δηὰ [βοὴ 
ἴαϊκα ὉΡ {μοπιϑοῖνοβ ἴΠ6 βίγαίη. [ἢ [Π]5 βουθῆ- 
[ο] 4 δϑογίρείοη, ἴῃς δυτῖςὶθ 15 ρσεῆχϑά ἴο οδςῇ 
οὗ τς ποιιη5, 45 ἴο ϑαῤυσέϊοπ ἴῃ νϑσ. 1ο, 

ΑΙ δέοι πα, ἀπά σίογγ, (5.7 ΟΥ. “126 
Ὀ]εβϑίηρ, δπὰ ἐῤε βίοσυ, δηὰ ἐῤε ἄζς. :᾽" 566 οἡ 
ςἢ. Σ. 6: ἴν. τὰ. Βεηροὶ δυθἰ ΓΑΓΙΪΥ τεῖουβ [ἢ 5 
βενεηΐο! ἃ δϑοτρίοη ἴο ἴῃς δέν Τιιπιρεῖβ, 
«Β. νἱ1]. 2, [Ὡς ἢγϑὶ Αηρεὶ βουπάϊηρ “ 72ε δἰε..- 
ἐπς," τε βεζοηά, “ 7δο α΄ογγ," δῃᾷ 50 οῃ (566 
οἡ (ἢ. Υἱ]. 12). Ηξεηρϑί. οοηηθοῖς [ἢ 18 βοὴ 
οὗ ῥγαΐδο ἢ τηδὲ ἰῃ οἢ, ν. 12, Ὀδοδυβο δὲς 
ὈΘρη5, δῃὰ ἐῤδαΐ οπάβ ψ τἴἢ6 ἴνο ᾿γοσάβ 
“ δῥεηεὶης ἢ δῃὰ “510 γ7." 

[δε] ὠπίο ομγ' Οσο] Αξ ἴῃ δ. ἱ. 6. 

18. “π4 ομε 97 δὲ εἰάεγ ΨΝΒΘη ονθηΐβ 
ἃΓ6 ἴο ΒάΡΡδη ΤὨγου ἢ [Π6 ἀροΏςΟΥ οὗ Οτοαξίοη, 
οης οὗ (86 ουΣ Ἰνίης Βοίηρ8 5ρεΆκβ8, 45 ἴῃ Ἄςἢ, 
νἱ, : δὴ Δηροὶ ᾿ηἰσοάμποοβϑ Ν᾽ ϑίοη8 ὑν Ὡς ἢ ἅτ 
ποῖ Ἔχροιιπάδθα, 845 ἴῃ σύ. 2, 3; οΒ. χίν., ὅς. : 
ΒΕΓΘ, 88 ἴῃ οἷ. ν. 5, γΠΟΓΟ Υ Ἰβοῃϑ γοϊδίϊην ἰο δ6 
ΟδαγοΙ ἃγὲ ἐχρίδίηθα, “ομε οὗ δε Ε]άργ: " ὉΥ 

νυ Πο ἴῃς ΟΠυτγοῇ 15 συπιρο}1Ζοα (566 ου (ἢ, 
ἵν. 4) 5 16 βρϑδῖκογ. 

ΤῊΘ60 ΨΒῚΟΣ α1ὸ αΥσαγϑθὰ ἐδ [80 ἩλὶῚ10 
ΤΟΌΘΒ, ΒΟ δΔΙΘ ΨΒΘΥ͂, “πᾶ «υδέπεξ ἐαπι 
ἐδεγ  ὌΠε ΕἸάογ, ποῖεβ Βεάδ, “ φυεβίοηϑ 
ἴῃ ΟΥ̓ΕΓ (αϊ δ ΠΊΔΥ ἰεδοὶ,"---“ Ιηἰεττοραῖ 
υἱ ἀοςεαῖ ;᾽" «ἢ, 1541. [ΧΙ]Ὸ τὸ [6γὶ χα Ζερλ. 
ἷν. 2, ὅζς, (οπλπιθηϊδίογ ἤόσὰ εἶνε 45 1ΠΠυσίσὰ- 
(ἰοη5 οὗ ἴμεϑε αιυκδϑβίίοηβ, [οηδὰ, ἱ. 8; Υἵγεῖ, 
““ΩἿΣ βουβὴ} ὕπάας ἄοπιο ὑ"---“5Ξ 4. νἱῖϊ. 114. 

14, Μπά 1 ΒΔ Ὑ μπίο ῥί»ι,) ἼΤὮὩς τοτῦ ἰ5 ἰὴ ἴδε 
Ῥογίοςῖ---οῦ Βανο δβαϊὰ:" 566 οὐ Οὗ. Υ. 7. 

Ἐγ Ἰιοοτὰ,] ὅεῈὲ συν. 2. Ἐρτγ (5 ἕοπῃ οἵ 
δάάγεββ, Ψ ΒΙΟΝ ΘΧργεβθαθ σευεγεηςε ἔοΓ ἰδὲ 
θείη ΠΟ αϑικεὰ ἴῃς χυεκίϊοη, οἕ, Οεη. χχί. 
ό, 11; Ζεςδ. ἱ. ο; ἵν. 4, 5, 11-.-566 4͵50 ἴῃς 
Ὠοῖΐα8 ΟἹ (ἢ. χίχ, το; χΧχὶὶ. 8, 9. ἴα Ιοἰῃ 
ΧΙ, τ, [86 βάῖηθ ἕοστη στ ουΐ (ἢ ῥγοποὺῃ 
5 υϑεὰ, 

ἐδοι ἄποφυε:. 1... “ Κηον ἠοῖ, δυῖ 
σου ὰ μοᾶσ ἥποτῃ ἴμο6,".--οὗ ἘζΖοκ. χχχυῖ!, 1. 

Ἴδε. ἀγὸ ἐδεν “υὐδίοῦ θΘοτλ 6] Ὑῆς φγωεηὶ 
ἴεῃϑε (566 οἡ οἷ. χν. 2) ἰ5 ἴο δὲ ρῥγοϑεινε 
ΠεΓδ, 858 ἴῃ ἴδφηοσ οἵ. [6 σσμο]ς Μιδίοη Τὸ 
ς αυϑδε Ἐνα]ὰ δπὰ Εὐγαγά σεηάεσ, 45 σε" 
ετεὰ ἴῃ τδς Α. Υ͂., “ «υδίορ εα»ηε." ΆΑ 5ἰπιρὶς 

ἀεδίρηδίίοη οὗ ροΐϑοηβ 18 ἱπιοηάοά--αἱὶ, 
πεῖν Οϑη[ 65 οὐ οὗ [ϑ5γδοὶ, 8}} ψῸ 808 
(οἱ ἐρχόμενοι) υπϑίαἰηοα ουξ οὗὨ [πε {|Δ], ἀπά 
ὙΒοπὶ ἴἢ6 566 Υ ἢονν δεδο 5 ἴῃ βΊ ΟΣ 85 [δε 
βίδηά δείοσο ἴδ [σοπο. 

ομὲ οὗ 180 τοδὶ ἐγίδωἑαίζοπ,] “ἼἸᾺ9 ἐσίδα- 
ἸΆ1195) 89 εὐμβότις ϑυμηρθε φῦ φεθν ὅτῳ ἁιτοἰς 

ἸῃΡ; ΞΡΘΟΙΔΙΠΥ εἰρη δες: 566 ΓὮ, 11]. το; Τῇ. 17) 
δηά σοσὰ τὰ [(οτὰβ νογάς, Μαῖξ. χχιν. 
21, 29. Νοῖ ΤΉΕΓΕΙ͂Υ 41] ἐγ} Υ ἰσουδὶς, Οεη. 
ἢ. τό; ν, 29, ἃ8 Βεπρεὶ δβοϊάβ: ογ “ἴδε 
ψΒοἷε ϑυπὶ οὗὨ ἴδ {τῖα}8 οὗἨ Τὴ βδἰηἰβ οἵ Οοά 
γενεὰ Όγ ἴδε ΕἸΑΟΥ 85 ἢον οοτηρίεἰς"ὔ (ΑΕ): 
[ῃ)ε τείξγθηςοθ 8ϑϑυγοα Υ ἰ8 ἴο ἴῃ ἰΔ5ὶ ετεὰῖ 
ὙτίΑ] ἴο Ὀ6 ἐχροοίεά ὑπάεσ ἴῃς βουθηίῃ 56], 
85 ὙῸ61 88 ἴο ἴῃ Ὀγεοραγαδίοτγυ ἴοίκθῃβ οὗ {πὲ 
ὙΤΙΔ] υπάονῦ ἴῃς βίχίῃ 868], οἰ, Υἱ, 12-|7. 

Ἀεηδη ψνουϊὰ τεβίγιςξ ἴῃς Δρρ!!οδῦοα ἴο ἴδε 
Ῥεγβοουϊίου ὑπάοῦ Νόσο, Α.Ὁ. 64, ἴογ Ὑϑῖο 
“80 βτοδὶ ΕΥΣΡ παι οπ" νγᾶ8, μῈ ἄγριο 
ἔτοπὶ Ηθδ. χ. 33, ἴδ. ΟΣ ΪΠΑΓΥ ἀεϑο ρΌο, -- 
ἦ. ξ.) Ῥ. 217. 



Υ. 15-- “7.7 

ῖς ΓΠΒεγείογε ὅγε {ΠΕῸῪ Ὀείΐογε τῆς 
ἴῆγοης οἵ (σά, ἀπά βεῖνε ἢἰπὶ ἀὯγῪ 
δηά πίρῆς ἰπ 5 τεπιρῖε : δηπὰ ἢε τῇδῖί 

“ἂν 1ι.3. 5 οἡ ἴτδ6 τῆγοης 5}4]}] ς ἀννε]]} 
ἁιοηρ Πα Π,. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΓΥἹΠ]. 

πεῖ {ΠΙγβ ΔΠΥ πιοῖα ; πειῖθοῦ 
801} τὴ6. 8ιπ ᾿ρῆς οἡ τΠ6πὶ, ΠΟΥ ΠΥ 
μεδῖ. 

17 ἔογ {δε [,Δπὴῦ νυ Β]ς ἢ 18. ἴῃ τῆς 

πα (ἈΘΥ τ δαεϑοὰ ἐδεὶγ γοόε..}] [τ 86 δ 
ΠΟΥ͂ ρᾶϑῖ δηὰ ροῃθ,---5866 ςἢ. 1.4. ΑΙΕ (8 
εἰνεβ ἴδε βιδβίδηος οἵ ΠὨ  υϑίοσγάϊθοκ᾽β Ὠοῖο: 
“[ἢς δογὶϑῖ 158 ἴῃδλί 80 οἴθῃ υβοὰ οὔ (ἢς σουγβο 
οὗ (δϊ5 6 θη Ἰοοϊκοά Ὀδοὶς ὕροη ἔτοπι 15 
γοηάοτ 5:46." 

ἐπὶ δὲ ὀίοοά ογ᾽ δε Ἐπ} ΟΥ εἰ. ἰςεΣ 
]ομῃ 1. 7. “115 ἃ ἀεἰϊοδῖς ἰοδίυτο οὗ ζϑηι πο 
εἴδις5," ποῖίε9 Ὠυὐδίεγα., “ (Πδῖ ΤΟΥ ψ80, ἴῃ 
18 ΘΆΓΓΠΙΥ 11ἴπὶ δᾶνὸ τνδομβοὰ {ποῖσ τοῦες 
Μ8ΠῸ ἴῃ ἴῃε Ὀἰοοά οὗ ἴπ6 [μἀπ|ῦ, ἀρρθᾶσ ἢ 
ἴμδὲ οἴδεὺ 1" ἀσταγεὰ ἱπ ψψἢϊῖο ραιτηςηῖβ (ς. 
οἢ. 1, 4; χίχ. 8). ὙὍὕὙπ6 Θδυ! οΓ Τοπιπιοη- 
ἰλίοσβ (Ασγεῖηδϑ, Βεάδ, Ν᾿. ἀὲ {93 ΛἷἁΧ) ΕΙΟ 
ΟΠ ἴο ΔΡΡΙΥ [8]8 ραϑβᾶρε ἴο ἴῃ6 ρυγίγίης 
εβεςῖ οὗ πηλγίγτάοπι---)6 ἔὑγτὰ υπάἀογϑϊδηαϊην 
ΌΥ ““2δε ὀίοοά οΥ ἐδε 1,α»»ὁ " τῆς Ὀὶοοά οὗ ἴδ 6 
ΤὨΔΥΊγΥΒ, “41 οΘϑῖ 58ηξιι}β ΟΣ ὈΓΟΓΌΤΙΙ 
ἱρδίι5 " : 50, ἴοο, Ενναϊὰ ονὴς ἴο μἷ5 ἰάθηϊὶ- 
ἤγιπρ 1.15 ρἷδος ἢ οἷ. νἱ. το. Ἡδεηρβῖ. ἰη- 
(εγργοῖβ ἴῃς «υσεῤίηρ, οὗ 186 ἐογρίνθηθϑθ οὗ 
δ'η5; ἴπε »παζίπρ «δε, οὗ βϑαηςιβοδίϊοη. 

156. 7 εγεζογε) “Οπ [Ἐὲδ δοϑοιπῖ"--- 
θεσδῦϑβε [86 σοη ΠΟ Ἔχργεβϑεὰ ἴῃ ἘΡἢ.. νυ. 27 
5 ἢονν δἰίδιηθὰ, 

αγὸ 1867 δεΐογε δε ἐόγομπθ οΚ᾽ σοά;)] 1.ε., ἃ5 
Πονν 566 ἰη ἴῃς νδσίοη, ΤῸ δε ἴΠογὸ ἰ5 Σϊ56} 
01155,--οὗ ]οἤη χυιὶ. δ; σ [οδη 1ἰ1. 2. 

διὰ ΤἸΌΘΥ ΒΟΥΥΟ ἰπ}] Οὗ οἷ. ἵν. 8, ἄζς. ; 
γ. 8, ἄς.; χχὶϊ, 3. ὍὙῃε γνογὺ (λατρεύω) ἰ5 
υϑοὰ 85 'ῃ Μαῖίί. ἰν, 1το---“ Ηΐνι οπἷν οδαΐὲ ἡδοι 
σευ," 

ἐπ δὶ: ἱοριρἰο:} “Βαποίπαυυ," Λῖχο., 45 ἴῃ 
οἰ. χί οἱ :--πῆ οη οἷ. δ]. 11: χχ;. 22. ΤΟ 
ἐόν ον ἰδ οὗ ἴῃς ἔτ ] 15 ΔΙγοδάγ σοργὸ- 
δεηϊοά 45 ἴξς θείην πιδάθ γίω υδίο Οοὰ 
--οὰ..1. 6; ν. το. 

“δα 1] πἀρτοδαἃὰ πὶ8δ ΦΔΌΘΣ 8010 ΟΥ̓ΘΣ 
Ἐ8601:.}] ἘΡγασά σγεηάοσβ, “ ἰδὲ εἴη Ζοὶς θοῦ 
59" --15 ἃ ἴσηξ ονοῦ τπο." ὍῊῸ νοτὺ 
(σκηνόω) νὩῖςῖ, ᾿η σοπηροπίοη, οἴδθῃ οσουγ5 
εἰϑεννῃετε ἴῃ ἴδε Νὲνν Τοσῖ., 15 ἰουπὰ ΟὨΪΥ ἴῃ 
δῖ. [οδη᾽5 τ; 5,---νἶΖ, ἰπ [οδπ 1. 14: ον, 
ΧΙ, 11; ΧΙ, 6 (ἢ [86 ῥγορ. ἐν); ςἢ. χχίὶ. 
3 (ἢ μετά); δηά Βετε (ἢ ἐπῶ, Βογα 
ἢ 15 ἀϊδίου ἴο Ἔχρτεββ ἴΏ ΕΏΡ ἢ 5ἢ ἴδς χὸ- 
ἔετεηςε ἴο ἴδε ὈΙνΘ ΡΊΟΙΥ οἵ ϑμοκιηδῆ, 
ονεγϑ δάσους [ἢ ΠΊΘΓΟΥ 56εΔΐ :---566 Εχ. χχνυ. 
8; [,εν. ΧΧΥΪ. 11; 54]. ἦν, 5, 6; ΕΖεῖκ. χχχνὶϊ, 
17; δηά [86 ποίΐδὸ οἡ ἔχ, χχυϊ. 1, Ὁ8ῃὸ 
ἀϊειηςἴοη Ὀεΐννεοη τπ6 ὙὝδηΐ 858 ἴπ6 οΟὐΐοῦ 
δοῖεν, δηά τς ΤἌδεγηδοὶο 45 ἴπ6 “ ευελέης 
ῥίαεε οὗ ]ελονδὰ " (8 ἀϊπεϊ ποίου πλλτκοὰ ἰπ [6 

Δίαιον 7{ώ::.----Ν οἱ, ΤΥ. 

Ηεῦγον Ὁγ ἴπθ ἀεβηϊῖϊς δτίϊοὶϊς φσγοῆχοά, 
ῥα»ε»ε“δέωη), 156. ὙΕΤῪ οἶθᾶγ ἴῃ ἔχ, χὶ. 14,-,.8: 
ΤΠ φἴοσυ δρροαγεὰ 825 ἃ ᾿ρῆϊ νη, δηὰ 
ἃ5 ἃ οἰουὰ οἡ ἴπεὸ ουϊϑ!άο6," --ποῖος ἐπ Ἴοε.; ςἕ 
Εχ. χυὶ. το; Νυπι. χίν. 1ὸο ; ΧΡ. 19, 42: Σ 
Κίηρϑ νἱϊ. το, 11. κ'ἼΒο τὶςἢ βἴογε οὗ δ]]ὺ- 
8ίοῃϑβ σοπίδιποὰ ἴῃ ἴπ6 ννοτὰ (σκηνώσει) οὐρμί 
ἴο δὲ οαγεξι!γ ἰγοαβυγεὰ ὑρ ἰῃ ἴὰς πλϊπὰ οὔ᾽ 
δε τεδάδσγ, 248 δῃονηρ ἴδαζ ἴΠῸ ῥγορῇθοῖθβ 
δηά ἴγρεβ οὗ ἴ!ε Ο]ά Γεβῖ., Ἐβρθοῖδ!ν ἰη (δος 
Πρτίμλαρο (Ὠγουρῃ ἴῃς νυ] άογηθββ, δηά ἴδῈ 
Ἐϑίϊννο σΟΥΘΠΊΟΠΪ8] οὗ ἴμ6 Ηροῦτγοενν σίζιαὶ, νν1]]} 
δανθ {δεῖν 11] Δοσοπιρ Ι5ῃπηθηΐ ἴῃ ἴδ ΠΕΔΥΘΩΪΥ 
ΕἸΟΥΥ οὗ ΟΠ σιδὲ δηὰ Ηἰ5 5αἰηΐβ (5ες ἔχ, χχῖχ, 
43; Ῥ8. ΧΡ]. 18; 1 ΟΟΥ. χ. 11)"-- ν οσάβ. 

Νοῖς ἴδε ἐωμες ἴῃ υὐ΄. 14,15: ἴῃε “2γεαὶ 
μας" 15 Ἀ5βετ πρ δεῖογε ἴΠ6 ογὸ5 οὗ 
16 566 ἰπ ἕγοηΐ οὗ ἴῃς (Ἃἤγοηο :-- ΤἬΕΟΥ 
«υα“δεά τοῖν τοῦσ5 ;.---ὙΠΕΥ ἄγε Ὀείοτο ἴῃ 6 
γος," “ΒΟΥ “εγυε;"--ηῆ ἰδ, ἴῃ τῆς 
ίωγε, “ Ὴς ἴὈδῖ 5116 οἡ ἴπ6 ἴἤτοπο “δα 
“ῥγεαά ΗΝ: Ταῤεγπαείς Ὄνου τΠοτῃ," ἴον (ἢ Ἀο- 
ἀδειηοά ννβοῖῃ δῖ. [ομη Ὀεποὶ 5 ἤᾶνα ποῖ 88 
γεῖ δοΐυ δ! δοςοιρ 5μεὰ [ΠοὶΓ νυ ΓΆσο. 

16. κείδεῦρ “ῥα δὲ στ βιτὶϊο πρὸὰ 
Ἐ861,]) ΟΥ. μειδεῦ ἷἰὰ ΔῺΥ ΜΠΠ66:--(Ο1- 
ῬάΤο ἴδδ ποράᾶῖίνα ἴῃ οἷ. 11. 11. 

ΜΟΙ ΩΠ7 δεα!} Ἐογ [π6 ςοῃίγαϑῖ, 566. «ἢ. 
χυὶ. 8, 9ο. ὙΤῊϊ5 ρᾶββαρε 185 Ὀοιτονοα ΠῸΠ) 
58], χχ. 1ο. 

117. ἐπ ἐδε νὼ! 97] ΟἿ, ἴῃς ρΡοβιξίοη ἰῃ ςἢ, 
γ. 6, ψ νυνὶ ς ἢ [815 ΡοβιτΟἢ ἀρτοοβ δἰ που ἢ 
186 ΡἤΓαβο ἰ5 ἀϊἔθσεηῖ. Εογ ἴμ6 ρῆγαδε ἤεσὸ 
(ἀναμέσον) ςἴ. Μαῖίϊ. χι!. Δς; Μαγὶκς υἱῖ. 31: 
1 Οογ. ψῇί. ς :--ἰτογα γ, “νοσϑὺ5 πιράϊυτα 
τ τοηι. ΤὍὙδο 1, πὶῦ 15 ρἰδοεὰ ἰοναγάβ ἴῃς 
τἀ] οὗ (ἢ. ἴσχοῃο : Ὀεΐννεθ Η πὶ ΝΟ 8118 
Ὁροη 1, δηὰ 186 ἔουγ 1ἱνηρ Βείηρβ ψ ἴδε 
{νοηϊγοίου ΕἸῸ ΘΓ, ννῆο δίδηά ἀγοιπά, ΤδῃἊς 
ἔοστῃ οὗ ἃ “ 1.π|ὺ,᾿ 48 νγ6}} 45 [18 ροϑβϑι(οη, 
ἀοϑισηαῖοβ Οσὶϑὶ 85 ἴῃ γεσοῃο]ης Μοάϊδίοῦ 
(Θυἐϊεγά.) 

8.411 Ὅ0 ΤΠΟΙΣ ΒοΡΒοτὰ,) ΤΙ 8 ἱπγλρθ 
ἰ8 ἰδαῖ Δἰγεδαυ υδεὰ ἴῃ ἴπΠ6 ουτγίμ Οοβρεῖ, 
]οδη χ.; χχὶ. τό. Εοσ ἴδε οἰρηβοδο “ 20 
χω κ᾽ 56ὲ6ὲ ου Ἂἢ. 1Ϊ. 27; ςξ, «ἢ. χΙϊ, ς; ΧΙΧ, 15. 

απά ῥα] καἰᾶο [θπι ππῖο ουπίαΐῃδ οὗ, 
ψαΐοσδ οὗἉ 1176:] ὅεε τὐ. },.; δηά ςἢ, Ϊοδῃ 
Υἱἱ. 427-19: χνὶ, 13: ἴῃς νοῦ ἰῃ {Π|8 ᾿ΔοΥ 
Ῥίαςς (ϊε βᾶπιθ 85 μ6γθ) ἰ8 υϑεὰ οὗ “1ῃς ϑριτὶξ 
οἔ Ταυῖὰ ; το ΝνΒοπὶ δῖ. [οδὴ Ἔχρσοϑϑὶῦ 8ρ-» 
ΡΙ 68 ἴπε ἔοιτωεσ ρβαϑδᾶρε, ΟἿ Ἂἱ. χχί. 6: 
ΧΧΙΙ 1. 

ΡΡ 
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16 4ἼΤΠΕΥ 5181] ΠυΠρΡΕΓ ΠΟ τηογε, “15 49:10. 
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ταϊάσε οὐ τε τῆγομς 514]}} ἐξεὰ {ῃεπι, 
ἃπα 581] Ἰεδά τῆδπιὶ τπῖο ᾿ἰνίηρ ἔουη- 

«υἱρὲ ἀαυαῦ ΘΎΘΙΥ ἴθδτ “γονι {δεῖν εγε5.} 866 
οἷ, χχὶ. 4; 8]. χχυ. 8. (Νοῖο, ἴδε νεγό δακρύω 
ἰ5 ἑουπὰ ἴῃ ἴπ6 Ν. Ὑ΄. ΟἿΪΥ 'ἰπ ἰοῇη ΧΙ. 35). 
Νοῖ νου ΤΊΔΠΥ ἴδδῦβ πᾶνο [ΠΕῪ ΠΟΠΊα “ ομΖ 
ΟΥ ἐῤρε στγεαΐὶ ἐγίὀμίαιοη," νετ. τ4ᾳ: Ὀυΐζ “ {ΠΟῪ 
(πὶ ΒΟΥ ἴῃ ἰδῶσβϑ 5|4}} Γεᾶρ ἰῇ 1ΟΥ, ΡΒ. 
ΟΧΧΥΪ. 5. 

Οοάες (ῤε, Ρ. 270) ἴλκεβ τῃ6 ρῥγοϑϑεηΐ 
Ρᾶβϑαξε, συ. 15-17, 45 Δῃ ἰηδίδῃοθ ἴῃ Ψ ΪςΒ 
Ὸ Πηά τεουηιῖοὰ βενοσαὶ οὗ ἴῃς σπαγδοίογίβς 
ἰρδίυσοβ οὗ ἴδ Εουγί ΟΒρεὶ :-τνόσ. :ς ἴο 
ἐἰ«υεἰ! (πηάον ἃ ἴδῃ), ]οἤη ἱ. 14 ;ππνοσὶ τό ἴο 
βωπσεν, ἴο ἐῤὶγαί, [οῇη ΥἹ, 35; ον Γ. 1:7 [ἢ 6 
1», Ἰοῆπ ἱ. 29 ;--ἰὀό. ἴο ἑενά, ]οθη χχὶ. τό 
(ςξ. τῆς ἱπιαρε οὗ ἴπὸ «“ῥεῤδεγά, Ϊολη Χ, 1--16) : 
-ο-ὶἰδ. ἴο σωάε, Ἰομη χυΐ. 12. Οἡ {πῸ οἴδοσ πδηά 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΥΠ]. ν. 17. 

(415 οὗἁὨ νγαῖετβ : “δηά (σοά 5}12]] γγῖρε ἽΠΗῚ 
ἉΨΨΑΥ͂ 411 [β2γ8 ἔγοπι ΠΕ}. ἐγεβ. 

(815 νοῦβῈ 5Ό 0 165 δὴ {Πυ5ἰγαίίοη οὗ ἴῃς εἴοτίβ 
ἴο ῥγονς {μαῖ ἴι6 Αροοδίγρϑε νγᾶβ8 ποῖ πυτηΐεη 
Ὁγ ἴδε δυΐδογ οὗ ἴῃς Εουτί! Οοβρεὶ. [1ὕελο 
ἰηάδερά δάπιῖϑ (8. 683) [δῖ [86 ἱπΊΔΡΌΤΥ Βεῖὲ 
σοστοβροηάβ δεΐοσ (ὨΔη ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΓ ἰηφίδηζε 
ἴο παῖ οὗ Ϊοῇῃ χ. 1: ἴῃ6 νοῦ τηοσθοῦει 
τοηδεγοὰ “2ὼο ψωῤλώε᾽᾽ (ὁδηγέω) Ὀοϊδ οοτ- 
Τοβροηάς ἴο {πὸ ἱππᾶρὸ οἵ " ᾿ϑηαϊηρ 85 ἃ 5!πὲρ- 
μεστά, δηὰ 18 αἷϑὸ ἃ ᾿ομδηποᾶῃ ποχγὰ (ε. ξ. 
]οδη χνΐ. 13); θυῖζ, δνογίποὶθϑβ, ἢ ἀγσδ5, ἢ 
ΪοΒη χ. 3 ἴδε τογὺ νος ἀδνεῖορϑ ἴδε ρα5- 
ἴογδϊὶ ἱπιᾶρο 15 ἀἰβογοηΐ ! 

ΠΝ. χχίὶ. ; δηά ςἢ. ΧχΙϊ, τα ΚΓ ΠΟΥ͂Ν 5661 ἴ0 δὲ 
186 διίηρ 5εαιεὶ οὗ [15 Νιϑίοη; δαΐ οἴδες 
[1415 ἅγὸ 511} ἰῇ βίοσγο ἕογ τς σμυτγοῖ. ΑἹ 
ΠΟΥ͂, Γεδαγ ἴοσ ἴδε ορεηΐηρ οὗ ἴδ ϑουθπίβ 862], 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἡ (Βδρ. ΝἼ]. 6. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ ΜΕΝ. 6--ΤῊΞ ΟΜΊΒΒΙΟΝ ΟΕ 
ΤΗΕ, ΤΈΙΒΕ ΟΕ ΠΑΝ. 

Ἡατγίνὶς (“ροἷ. ἀετ “ῥοξ. 1ῖ. 2217 1.) δὰ 
Εννα]ὰ (αῤνὸ. ἀ. διδί, ὅι“:., τ8ς6, νἱῖϊ, 5. 98 
2) ἀγρὰς ἴπδῖ ΔΑΝ ννὰβ οὐ }ί πα! γ νντι ἴδῃ ἴῃ 
86 ςορίεβ ἴῃ ρίδος οὔ ΜΑΝ. ψθὶοἢ ΠΟΥ 85-» 
βοσί ἴο 6 ἴπ6Ὸ ΔοΌγονυϊδίίοη οὗ Μανασσῆ (ΥΕΥ. 
6); δηὰ πὶ τῆσουχῃ 8ῃ εἴτοὸῦ ἴῃς {ΓΔῃ- 
ΒΟΙΌΕΙ5 ᾶνο δος εα Μαν. (4παὰ ἴμδησς 
Μανασσῆ) ἴον ἴδε ἴσυς τεδάϊηρ Δάν. ΤΆΡΟΥ͂ 
ΔΡΡΘΔΪ ἴῃ βυρροσί οὔ 5. δορεα Δ σγενυδίοη 
ἴο ἴπ6 υπὶπηροτίδηϊ ουγθῖὶνγε Μό5. 9, 13; 
ὙΠΟ ἢ Βοννουοσ ἀἰβι ὩΓΠῪ τοδὰ Δάν ἴῃ ρίδςε οὗ 
Τάδ ἴῃ Υ6τ. 5. Ου ἴδε οἴδεοῦ παηά ἰγϑηδ 8, 
τοίοστίηρ ἴο [6γ, ν}}. 16 (44υ. Ηκτ., ν. γο, 2), 
Οτίρεη, Απάγοαδϑ, ἀπά Ασοῖῃαβ (͵π ἰοἊ.) τοδὰ 
Μανασσῆ ἷἰπη ἢ1]}, ἀπά 5ἴδϊε Ἔχργοβϑυ ταὶ δη 
τννλ8 οὐχ, Βεηροὶ δηὰ ΕἸΠΠΠΟΣΏ, υὑγρίηξ 
τῆς 5ἰρηιῆςδίίοη οὗἴ6 πάτο Μαπαβϑεῆ (Ο οη. 
ΧΙ, 5 1---ί,δ., "ἐσισὶηρ ἰο ἤογσεί, ΓΦ, οὐϊέμς ἐπ), 
ςοηϑδιάογ τῆδϊ [6 πάσης 1156} ἱη{ἰπ͵λαῖο5 [ἢδῖ 
ΔΏΟΙΠΟΥ ΠΑΠΊ6, ΥἷΖ. Ὠδη, νγὰ5 ἕογροίίθη, οὕ 
ταῖμευ “ἴῃ 4 τηὐϑίοσίοιβ ΤΏΔΠΠΟΓ δχοϊιάρα 
δηὰ βυρργοϑϑθά," [Ιἢ βιυρρογί οἵ ἢΐ8 οριηϊοη 
(δὲ 106 {δε οὗ απ δά Ὀδθθῇ Ἰοηρ ΘχἝποξ 
Οτοῖιι8 φυοίε5 ἃ [εὐ ϑῃ ἰγδαϊτίοη : “ [Δπ| ΟἹ πὶ 

δα {τῖδυς δα υηδηὶ ΤΩ] Δ πὶ Η ιι551τ τες ἀογαῖ, 
υἱ αἰυπί Ηοῦγαϊ, αι ἰρ58 ἔπ} 14 ὃ6}}15 ἰῃ- 
[οτὴ155ε υἱάετογ δηΐς ἔβγα τοτηρογα. " -- δυϊ 5 
ΠΟΙΙΟΏ 56 6Πὶ5 ἴο ἤαᾶῦθ δίϑϑηῃ τῸΠὶ ἃ γε πιοῦ- 
εἐπος οὗ Οδη. χὶνὶ, 22. Οπ ἴδ6 δηϊφπιδίωὶ 
ψογάβ οὗ σ Οἤτγοη. ΥἹ]. 12, “" ΗΌ5}1π|, ἴΠ}6 905 
οἵ ΑΠδον," Βευίδοδυ σχοΐίοσβ ἴο Οεη, χἰτὶ. 23, 
ψῃεγα Η υϑδῖπι ἅγὰ “ “οη., 9 απ" (μοῖς ἴδε 
ΘῈ συ οη οὗ ἴῃ6 πλπὶθ “ ϑ8υμαπι,, Νυπὶ, 
ΧΧΥΪ. 42): Δηἀ ςοῃδίάοτβα παῖ “ΑΒΓ " (ΠΝ) 
5 ποῖ ἃ ΡΙΌΡΕΙ πδπΊΘ, Ὀιιξ 5ἰ ΠΊΡῚΥ πιεδῃβ “ ἴδς 
οἴπογ"---νὶΖ. [86 οἴμοῦ βοὴ οἵ ΒιΙμδΒ (Νδρα- 
141} δεΐῃρ παιηθὰ ἴῃ ὑοῦ. 13} τυβοϑα ῃᾶπιο ἴδε 
ΥΤΙΟΣ θη ἴο Ῥᾷ55 ΟΥ̓οσ ἴῃ 53:|6ηοδ, [0 ἴῃς 
Ὠᾶπῖε οὗ λη νγ»ὰ5 ἰπ αἰβγορυΐοε 25 ΠΑΥΪΠΡ 5εῖ 
ὉΡ ἃ ῬΟΥΙΒΙΡ οὗ 115 ονγῇ---ϑὸς [υάρεβ ΧΤΙΝ. 
ΎΠε ψογάβ, δοοοσαϊηρὶγ, ἽΠΝ 52 ὉΦΗ (ἢἰ- 
ΒΠπΔ, 80ὴ8 Οὗ ζδε οὐδεν") κἰδηὰ ἴογ ")8) 
ὈΦΠ 1Ἵ, “ἀπά ἴπε βδοπ8 οὗ Ῥδη, Ηυβμίπι." 
ΚοΙ] οδ]εςῖϑ ἴο 115 ἐχρίδηδίίοη, ἀγρυίπρ ἴσοι 
{πε τερϑαϊθὰ τηεηϊίοῃ οὔ δη δ ἴδῃς (ῃγοπιοιεῦ 
(1 σἤγοη. 1ϊ. 2; χὶϊ 35; χχυῖ. 22) ἰδ 
ογγησσἰοη ἔτοῖη οὴς Ἡεόγεαυ ἴεχί (1 ἤτοι. τὶ 
46, ΕΟΨ. τοῦ. 61) οὗ ἴπ6 ννογάβ “ ΕΡρβγαιτι, 
δηά οὔἴδε Τρίδε 9 αηπ᾽--- ΔΙ ἢ ΟΟΟῸΓ ἢ 
1058}. χχὶ. ς---οῖηρ 'δη ὀστοῦ οὗ ἴῃς οοργίϑί. 
566 ΚΟΙΙ, Οὐ»ηηι. ἐπ ἰος..) Ἐξαρὶ. . 



ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΥΠΠ. 

Ὶ “41 ἐ4ε οῤεπέηρ οὗ ἐΔε ξευομλ τα, Δ “ευένε 
ἀησεὰς λαά “ευόε ἱγεριβες γίνε εν. 6 
Η7 ὁ ἐλενε “οιρνα ἐλεῖ ἱγωσιβείς, αμα 
γα ῥέαρμε ,οἰἦζοισ. 3. ΑἸ ποίλεν ἀπρεὶ ῥωΐ- 

ΚΕΝΕΒΙΓΑΤΙΟΝ. ΝΠΙ|Ι. 

ἑεέλ ἑπερεῖο ἐο ἐλέ 2γαγε67: οΥ Δ “αεκνίς ο" 1ἠξ 
φοέάεν αἰίανγ. 

ΝῸ νεη ἢς Πδά ορεπεὰά τῆς 
βενθητῇ 868], ἴΠεγε ννδ8 53:16 πος 

ἴῃ ἤεάνθῃ δῦους τῆς βράᾶςε οἵ ἢ] δὴ 
δου. 

[ΕΓ 1 ὅταν. Μεγ. 3 τοῦ θυσιαστηρίον [Α,, Ῥ, τ τεδά τὸ θυσιαστήριον)].---ὡώσει. Υέετ. ς 
βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστρ. ετ. 6 οἱ ἔχοντες.---αὐτούς. 
(44 καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη. ΥεΥ. 9 διεφθάρησαν. δ'ετ. το τῶν ὑδάτων. 

γε. 7 οπι, ἄγγελος.---ἐν αἷματι.--- 
Ἄγ αὶ ὁ ΑΨ. 

-“ἰγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων.---τῶν ἀνθρ. ΝΟΥ. 12 μὴ φάνῃ (ΟΥ φανῇ). δεῖ. 13 ἀετοῦ 
πετομένον.---ἶἰις, Β τεδή τοὺς κατοικοῦντας,---Α, Ρ, 1 Σεδά τοῖς κατοικοῦσιν]. 

ΟΗΔΡ, ΥΝΙ11.--- ἸῊἙ ΘΕΥΕΝΤΗ 5ΕΑΙ,. 

Νο 5ἰηρὶςε Ν᾽ βίοη Ὁ] οτνβ ἴῃς οροηΐϊηνρ οὗ (ἢ 6 
ϑου ἢ 964], 85 ἰὴ ἴδε σὯ56 οὗ εδοῦ οἵ ἴῃς ἢγξί 
δἰχ, Α 5βοϊεπιη ϑδϑιθησθ δηβιιθβ; δηά ἃ ΠΟῪ 
δογῖος οὗ ϑουθη Ν᾽ βίο Π5 15 Ἔχ το, ἴῃ 125ὶ οὗ 
Ψ8ΙΟΣ (ςΒ. χί. 15) 5 [0] οννοὰ πῃ ᾿ἰκὸ τλᾶπηοῦ 
ΌΥ Δηοίβεῦ δεγ68 οὗ ϑενεη (οἢ. χυ. ; χνἱ.), 
πὰ [25 πο ἀϊγεςϊ βεη06] οδβίϊης ᾿ἰσμξ ὕὑροη 
[15 τπηοδηίης. 

ΎΒΕΙΕ 18 0 ΣΌΔ8Οη [ὉΓ πηδρὶπἰηρ (ἢ 
Ἡεεἴητ ἢ 5) [πδὲ “ἴδε δελὶεὰ Βοοῖς ᾿ 1156} (ςἢ. 
γ. 1) Ὀεσοπηε5 ὩΟΥ [ῸΣ ἴπ6 ἤχϑι {{π|6 νυἱϑ: Ὁ]6, 
ΔΡΟΥ 115 ϑουθῆ ὙΤΑΡΡΕΙΒ (“ ἐπυοίωμεγα") ᾿ᾶνς 
Ὀδοη ἴδκεὴ ἃνναῦ. Α5 ἴπε ϑδεαὶ 15 ([π6 δ ὉΪ]ο τὰ 
οὗ δὴ ονεηὶ ἀδογοοὰ ΌὉΥ Οοά---τιγδίεγίουϑ, 
δηδ 51}}} πηγενελὶοὰ . δὸ ἴδε Ττυπιρεῖ ψβθη 
Ξδουη θά 15 τόσα [ἤδη [ἢς 5:π|ρ]6 τενοϊδίίοη οὗ 
δὴ δνεηῖ ἴο οοπλο---ἰς 15 ἃ “τηδηϊεϑίδιίοη οὗ 
«υἱἱῇ, στ Ὡϊο 081}15 ἔοσ 105 Βρεθαυ δεσουιρ[ 5}}- 
τοῦ (Ὁοάεῖ, Ρ. 296.) ΑΗ [Π6 ΔηΔΙΟΡΥ οὔ 
τῆς 56415, [ς Ττγυπιρεῖς 4150 ἀγὲ ἀϊνι θὰ ἰηΐο 
ξτοῦρϑ οὗ ζθεγ δηὰ ἠόγεε (5δεῈ νοῦ. 12). Το 
αἰΞκιϊηςῖ ορίϑοάε8, Τογθουοσ, ἰηΐετνθηθ δοΐννεθ 
186 5ἰχῖῃ δηά βουθηῖι Ὑγυτὴ (εἰ. χ.--- 
ἢ. χὶ. 14), 85 ἰπ ἴ!6 ολβϑε οἵ ἴῃ 564]5 (Ἂς. 
τἹ1.):---8ὲὸ {πὸ σελγκα ἱπιτοα ΓΟ ΥΥ ἴο (ἢ. Υἱ. 
Ὕνο ορροκὶϊε ῥγίηςΐ ρ]ε5 οὗ ἱπιογργεϊδιίοη 

πάνθ ὈΘΘΏ ΟΟΙΏΠΊΟΠΙΥ ΘΠ] ογοὰ ἴῃ ογάεσ ἴο 
εἐχρ δίῃ ἴπῸ σοῃηοχίοη Ὀεϊτνοοη ἴΠ6 Ὗ 5] οἢ5 οὗ 
ἴδε 956ε115 ἀπά ἴῃς Ττιπηρεῖϑβ :-- 

(1) Τα. »υίηςορίες οὔ “ Κρεαρῤἑμίμέοη." 
ἼΏΙ5 ῥυϊηςῖρὶς 18 συρροτγίοα ΟΥ̓ ἴῃς δυϊβοΓ Υ 
οὔϑι. ΑυχυΞίπο (“ γεεσρέλωαηπαο αἰςὶϊ Δηαιιδπὶ 
δα τὰ τοάϊθῃβ, συοά ὑγοῖοσγίογαδῖ, ροζίυσνο ἀϊπῖι"- 
Ἰοσαϊ.".--- δῪε ὦν. εἰ, χχ. 14). ἴῃ τηοάσσῃ {{π|65 
ἴξ μᾶ8 Ὀεεη δάὐορίοα ὉΥ Υἱϊτίηχα, Βοβϑιιῖ, 
ΗεαρΞῖ,, Νν ογάς,, ΑΙ, ΕἸ] ες, αηὰ οἴδογα. [{ 19 
ἴο δουπάοτγϑίοοά, ΠΌνΕΥΟΥ, [δῇ “ γεεαρίζωίαγε"" 
5 ποῖ ἰἀσηίςαὶ νὴ “ γεβείεγε :"--- ἴο τϑοδρὶ"- 
τυϊλίε " 15 ποῖ “ 10 'δο ΟΥ̓́ΣΣ ἴδε “5»»ς στουπὰ 
διξϑῖῃ " (“1ἰἸοεῖ γορεῖδῖ Ρεσ Ρ.ἴλίδβ, πο ἴδηθη 
4υλϑὶ 05 [δεΐυπι αἰοϊϊυΓ. .. Ουοΐᾶ ἰη Τὶ 5 
ταῖηυ5 ἀἰχι, μεῖς ἴῃ Ρ12}15 οϑι,"---ΥἹοτο ἢ 115). 
Ιη “ Κειρρμίαίοη" ἴΏοΤΟ 195 ἃ δαγαίίεί, ποῖ Δη 
ἑάεπείεα! δετίεβ οὗ Ἄευνεηῖ8. “Κερείδίοη," Ἀονν- 
Ἔνεσ, ἴῃ ἴῃ 56η56 οὗ 5οσίρίυγο, 15 δυϊ ἃ ἴοκθη 

οὗ τς οὐγίαίη! οὗ ἴῃς ἐνθηΐϊ--οὗ Οδεη. χ]ὶ. 
12:1 58, Ιχιΐὶ. 11. Το (ἢϊς οεἶλ88 δοίοηρ ἴἢς 
“' ΘΥΠΟΙΓΟΠ 5Π|8" οἵ Μεάθ. (2) Το ῥγίηςρ]ο 
οὗ νος Απάγοδϑ, α. ἀ᾽ [,ἀρἄςθ, Βεηρεὶ, 
Ὠε ΜΝνεῖϊε, ϑίοσγῃη, ΒΙςοκ, Ενναϊά, Ἀδιιβα, δηὰ 
οἴδεῖβ, ἅτ ἴμο δανοοδῖοϑἕ --- υἱΖ. τῃδὲ τὰς 
8εγε5 οὗ ἴδε Ττυχρεῖ- 508 15 ἀδνεϊοροά 
ἴῃ ογάεγ ουΐ οἵ ἴδ δουδηῖῃ 9562]; τνἢ!οΐἢ 564], 
85 Ὠυδιίογα!οοῖκ ΟΧΡΓΟ 5565 ἰἴ (8. 15), ““ ΟΥ̓ Τ6Δ}5 
οὗ ἴῃς βονεηζῃ Τγυπιρεῖ ργοςεδεάϊης ἔγτοσῃ ἵ{, 
οὀχίοηδϑβ ἴο ςἢ. ΧχΙΪ. ς.; 

γιϊίηξα, μδονγονεῦ, οοηϑίογβ τῇς ΤΓυπιροῖβ 
ἴο οοπϑιϊζιϊο 4 πε ΜΊΒίο : Β6 υηάογβίδηάβ 
ἴΠοπὶ 85 ογοββονίης πὸ ΠΙΒΟΤΥ οὗ [6 Ἀοπλδῃ 
ΕΤΏΡΙΓΟ, ΟΥ̓ ἐχίογπιαί σοπαϊίοη οὗ [6 ΟΠΌΓΟΙ; 
8ἃ5 [πε 5641-  ἰβίοϑ ῃδὰ ἰογοϑῆσνγη [6 Οδυτο 5 
ἑπέεγη αἱ σομαϊοηῃ. 

1. “πώ «υδὲη] ὅεὸ νυ. 1|. »--ἰὰ ρίαςς οὗ 
ὅτε (8ε6 (οἰ. νἱ. 1, ὅζς.) τς Μ558. Α, (ἡ τεδὰ 
ὅταν, ΜΆΓΟΝ 158 υϑεα νυ] τῇ τἴῃς δογ. ἑπάϊε. ὉΥ τῆς 
ΒγζΖδηίίης νυτίϊοσβ. ΟΥ̓ [}15 ι.56, ννγῖ65 Ῥτο- 
ἔοβϑου Μοιιίΐζοη, ἴπογὸ ἃσγο, ἰη ἴδ Ν. Τ΄, “ ἵννο 
νν6]] -ατιεϑιθα Ὄχδηρὶεβ, Μασκ χὶ. το; εν. 
ΥἹ, τ --ϑοὸ ΨΝΊΏΟΣ, ὃὶ 42, 5, 8. 227: δηά ςἢ 
ςἢ, 'ν. 9. ΑΙΕ ποῖδ5 : “1ἴ οςσςσιῖ5 ἴῃ ἴῃς ορεδη- 
ἴῃς οὗ 1Ππ|5 8564] ΟΠἹΪΥ, βίνίηρ ἴἴ δὴ ἱπάθβηϊξοηθ 585 
ὙὨΙΟἢ ἀοε8 ἠοῖ Ὀεϊοηρ ἴο ΔΗΥ οὗ ἴδε τοϑί." 

80 οροπϑὰ δὲ «“εὐεπὶῤ “εα1]1 866 οη οἢ. 
Υἱ. 3. Α5 Ὀείοτο, ᾿ἴ 15 ἴῃς 1,ἀπὶὸ Δ Ο Ορθἢ8 
{18 864]. Δοοοτγάϊης ἴο ΑἸξ, 1815 “1εῖ8 ἰοοβο 
[δ το]. Βυγρογ 4150 σοποὶάδβ τηδῖ, οὐ [ἢ]5 
ορεηΐης οὗ [Π6 βϑυθηῖῃ ὅ64)], ἴῃς σοηίΐοηῖβ οὗ 
[η6 ϑοδίοα Βοοῖκ ἃγὸ πιδίίδ κηοόνη, δηὰ τἢδί 
τς ϑόνθὴ Τγυμπηρεῖ-ν ᾿5ϑ]οἢ5 σεργεβεηΐ 115 ζοῃ- 
ἰοηῖβ :--σδαΐϊ 566 οὐ (δ. ν. 1. 

ΒΟΣΟ ζ01]]Ογοὰ ἃ δὲ] 9109 ἐπ δεασυεη] ΟΥ. 
8129 0 Ρ6858᾽"---566 οἡ οἢ. 1.9. ΤῊ] ἱπλαρο 
866 Π)5 ἴο μάνα δε Ὀογσγονγοα ἔτοτῇ [Π6 83:16 ης 
κερί ΌΥ ἴδε ρεορὶς ψ δῖ]6 [πὸ ὑγίεϑῖ οἤεγοά 
ἴδε ἰῆσεπβε. ὍὮα δίίεποα ΒεΓῈ 15 ργερδγαίοτυ 
ἴο ἴδ Ξδοεγάοίδὶ δεῖ οὗ ([ἢ6 Αηροὶ 1ὴ υϑὺ. 3:-- 
σξ Τὐκοὶ. το; 2 Οδγοη. χχίχ. 25--29. 

ΎΤΒΟ ορεοηΐηρ οὗ ἴΠ6 βδευεηίῃ 86], υσῖῖο5 
Με. Μδυσίςοθ 85 ἃ οἰγιςϊ “ Ῥγεϊοσγιϑδί," Ἰἰγοάιιοοβ 
41ῆ6 ρῥτοαδΐεδε Ἴδίδδίσορῃς ἴπαϊ 85 γεῖ θ6- 
[Δ]]εἢ τὴς Τ᾽ ηἴνοῦβε "-ἰ δε ἀσβίγυςίίοη οὗ )εγ- 
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2 Απὰ [ 8ᾳνν ἴπ6 βενεὴ ΔηρῈΪ8 
ψν ΠΙοἢ βιοοάᾷ Ὀδείοτε (ὐοά ; «πὰ ἴο 
16 πὶ ὙγΕΓΟ ρίνε βανθη {ΓιπΊρεῖβ. 

ΒΒΕΝΕΓΙΑΤΊΙΟΝ, ΜΠ. ἷν. 2--Ξ 

4 Απὰ δποῖπεγ δηρεὶ Ἵᾶπὶς δηὰ 
βίοοά δὲ {πε δἰζαγ, πανίηρ ἃ ροϊάεη 
σΘΏδοΓ; ἃπά {πεᾶγὲ νγᾶβ ρίνεη υῃῖο 

βϑίοῃ, ““ὙΔοσα 15 βδίθησε ἴῃ πεάνθη ἴῃ ἴδε 
ςοπίετηρ᾽δίίοη οὗ ἰ (Ρ. 136). ὅδε ϑενθῃ 
Ττχυχηροῖβ ἀγα ἴο βουπὰ δτουπά Ϊογ σα] πὶ ἃ5 
{ΠΟΥ δὰ βουηάεά γουηὰ ΪεγίςΠο. 

Ηροτε ΟΠΥΥ͂, ποΐε5 Βϑηρεὶ, 15 ἴΠοσο “' ἃ 5: ]θῆς δ 
ἴῃ μοανθη." ΕἸβοΠἜΓα ννὸ τεδά οὗ Ἴσοπίμηυδὶ 
γοἱς68---Θ.Ρ. οὗ. ἴν. 8: ν. 9, 12; ΧΙ. 15. 

αδομὲ ἐδέ “ῥαεε οὔ ῥαίξαπ δοων.} ἴῃ ἴῃς ποσὰ 
“ αὐομὲ᾽" ΜῈῸ Ὦᾶγθ ἃ ἔογπι οὗ Ὄχργεβϑϑίοῃ υ504] 
νὴ δῖ. [οδη, 58ες [οδ 1. 29; Υἱ. 19 ; Χὶ. 18. 

ΤὨς νι βίοη οὗ ἴῃς βονθηίῃ 868] 15 οἱοβοά, 
ἃ πὸ ἔυγῖ Ποῦ σον δίίοη ἰ5 σταηίθα ἴο ἴδ6 566. 
ἴη σοπποχίοη ΨΙ ἰἴ 45 ἴῃ π6 οὯ56 οὗ [86 ῥγε- 
σεάϊηρ 864|5--οῖ ουθη βυςὶ 85 ἴδαῖ στδηϊοὰ 
ἴῃ εἢ. χ. 4 ΜΟΙ δ ννᾶ5 σοιητηδηάοα ηοΐ ἴο 
ντθ. ὙΠε “ ϑδώεπες ἐπ δεαυεη" (85ε6 οὐ «ἢ, 
ΧΙ, 15) ΒΥ1Ω 0 011Ζ65 [18 ἀῦϑεηςς οἵ ἃ σενοἶδυ 
ὕοῃ ; δηᾶ [86 “ δίῥεπεε᾽" ἰδϑοϊηρ ἕο δυΐ “ δαζ 
απ ῥόον" ἀεποῖοα [δὲ ἴ86 σοηδβυχητηδίοη οὗ 
4}1 (Πίηρδβ, ἴο νι ἢ [πα δονυθπίῃ 864] αἰ ΓΟΟΙΥ 
Ἰεδάϑβ ὑρ, 18 ἴο ἕο ονν ἴῃς ορεηΐηρ οὗ παῖ 564] 
αἴοσ ἃ ρεσιοά χόιοϊμέεῖν βϑῃοστί, (Εογσ ἃ μετ οά 
ΔΌΒΟΙυἴΕΪΥ Ἴοης, 566 ου ἴΠ6 “ ΤὙποιιδηὰ Ὑθδγβ, 
(ἢ. χχ, 2) Τῆς γεαίέυε 5μοσγίηθβθθ οὗ ἀιιγὰ- 
τΙοη---τοἰλίϊνς, [πδί 15, ἴο (6 ἀϊνὶπο ἜΡΈΣΕΣ 
βἰ Οὔ ---ἰ5 Εἰ δούνῃογα 50 }}}7 οχργοσϑεὰ ΟΥ̓ δι οἢ 
ΡῃΓΑ565 ἃ5 “ἼΒΟ Ἐπὴ6 8 δ δδηά," “1 ςοπὶα 
ΖΌΪΟΚΙΥ :᾿ 866 ου ςἢ. 1. 1,.3:; δηά 4530 Νοῖς 
αἱ ἴῃε επὰ οὗ [15 σμαρῖοσ. 

ΤἼΘ ΡΓΘΡΑΓΣΔΊΊΟΩ ἔῸΓ ἃ πε νν 56 γ68 οἵ Ν᾽] οης 
ποὺν Ὀορίη5 δὲ ὑοῦ. 2. Τὴ 5665 ψ ὩΙΟΒ 
ΠΟΥ̓́ΘΓΒ ἴῃ6 βᾶτὴς ρεγὶοά οὗἉὨ {π|ὲ 25 ἴπ 6 Ν᾽ ἰϑίοῃβ 
οὗ {6 δεδὶ5 15. ἃ “ Κειαρι μαίίοη,) 858. 186 
Δποίεηξϊ Θχροϑιξουα ΟΧργοβ5 1. [1{ [5 ΘΟΙΏΤΠΟΙΪΥ͂ 
ἀϑϑυπηοά {Π4ΐ [6 ορεπίηρ οὗ [πῃ 6 βδϑυθητῇ 868] 
(οἸ]Ἰοννβ, ἴῃ ἴῃς ογάθσ οὗ {ἰγηθ, [86 δνυθηΐβ τὸ - 
ἔεγγοὰ ἴο ἴῃ ἢ. νυ. ὙΒυ5 ΑἸΕ ποῖοϑ : “Τῆς 
ςοπληρ οὗἩ 16 Ἰιογὰ μὰς ραβϑοᾶ, ἀπά [δ6 
εἷος ἅτε ραϊμβεγοὰ ἰπη. Ασςογαϊηρὶγ (ἂς ᾿αϑί 
564] 15 πον ορεποὰ,"---δυΐϊ ἔογ βυςὴ ἃ σοοποὶυ- 
βίοῃ ἴδετε 18 Π0 ροοῦ. ὙῈ6 ϑϑυθητῃ 864] 
ξο ]ονν5 ἴῃς 5ἰχίῃ, ᾽υϑὲ 45 [πε βἰχίῃ ἕο] ον 5 τδ6 
ΠΡ, δπὰ ἴῃς 6 1Π6 ἔουτί---[ἣς ορίϑοάδβ οὗ 
«ἢ. νἱ!. τεϊδίηρ ἴο (26 Θηίγο οουγθε ΟΥ̓ ἴΠ6 
5618 ἔγοπι [86 Ὀερίηηϊηρ, ἀπά ποΐ γουθδὶηρ 
ανθηΐβ βιιϑοαυεηΐ ἰη {ἰπ|ιὸ ἴο [ἢ δίχίῃ. 868]: 
566 ἴδε χειηλτῖς ἱπίγοά. ἴο οἷ. νΥἱῖ, [ ΣΙΔῪ 
νΥ6}1] Ὁ6, πο ἀουδί, (μαῖ [6 “ δίμεπεε᾽" ὨΔ5 ἃ 
ἔαγ ΠΕΣ δρ γι [18] σηθδηΐπρ : ἴἴ ΣΔΥ Ὁ (δῖ, 48 
ὟΝ οσάϑ. αἴϊεγ Ν)οϊζοσίπιιβ ηοΐοϑ, “" 81. ἰοβη ἢδ5 
πον ἃ ὑγίοξ νυἱενν οὔ (μ6 “" εἴογῃδὶ ρϑᾶςθ᾽ 
οὔ ποάνεῃ " (" σεγηϊ ἐμέέλον φιείὶς πῖοετηξ 5). 
Βεοάδ αἰϑο Ἴσοῃπϑοῖβ ἰῃ 18 πιᾶπηοῦ οἢ. ΥἹ], 
ΜΠ οἷ. τῇ, (Ἰἢ βοχῖο 51:01} 0 τρδλχίπιᾶς 
Θοοϊαδί Ῥγέβϑυσας ἴῃ δορίϊπιο Ὁ] 6 Τὴ 
σογηϊ. .. . Ναης νόγὸ σεςσδρίτυ]δί δ οτιξίπο, 
εδάεπῃ 8}1Π6Γ ἀϊςίι Γι ") 

ΤΠΟ “ ϑδέδεπεε" 18 Ὀσοίκεη ΟΥ̓ ἴδε Ττυμρεῖ 
ποῖο8 ὙΠΟ ἀππουησα ἴπ 6 ψταῖῃ οὗ (ἢς1,2πιῦ. 
Το ΤΗϊγὰ οδίεῖ ΜΝ ̓ϑίου (ΥἹ1}. 2--- αὶ, 19) 

οὔ ἴδε Ἀρνοεϊδιίίοη ῬΧΌΡΕΙ ΠΟῪ Ογρεῆϑ :--δὲὲ 
Ιηἰγοά. 8 12. 

ΤΗΕ ΤΕἈΟΜΡΕΈ-ΑΝΟΕΙ. 

2. “πὰ 1 :“««υ] Δερσογάϊηρ ἴο Ὁ ὑπίογάϊεοῖ, 
(ἢε ᾿πίτοδυςίοτγ Ν᾽ βίοη, νυ. 2--ό, 15 5εδὴ ἀυγ- 
ἴῃς ἴπ6 βυπθοὶὶς “ δῥίεμιες." Ασοογάϊην ἴο 
ἘΡγαγά, [86 Ὀσίοῦ “ δέλεπεο "ἢ τΉΘΓΕΙΥ ἰπίγοάθοιδ 
(Π6 δνεηῖβ ννὩϊο ἢ πον ἔθ ονν ; ἀπά ᾿ξ ἰ5 ἴῃ 
οἸυάοά υηάον [86 δονοπί 56]. Οἱ (ἢϊς ροκιῖ, 
Βονγενοῦ, ποίην 15 ἰο]ὰ ι.5, Δηά οἡ ἃ ποίδιης 
ἀερεπάβ. Τῆς “ δέῤπες᾽ 15 ἰἴ5ε1 βυτηδοῖ!ς 25 
δίδίθα οἡ νεγ. 1 ; δηά, αυϊΐε ἱγγεβρεςτεΙγ οἵ 
ΔΗΟΙΠΟΥ 5εγε8 οὗ Νιβιοηβ Ὀορίηϑ 845 ἴἴ πεῖς 
ἦε πουο. ΤὨϊ8 5Ξεσῖεβ οὐ ν᾽ βίοπβ Ὠ [εἰεγά, 
οη ἴῃ Οἴδοῦ παπᾶ, τ ἘΠ 6 ΤΔ) ΟΥ̓ οὗ οσπι» 
τησηϊδίουβ, γοραγβ 85 “ Ἄευοϊνεά ουΐ οἔ, ἀπά 25 
σοπίϊηυϊην ἴῃ6 862᾽-ισίοβ. Ηἰδ τεᾶϑθοῃ 15 
(δῖ οὐ {δε ρῥγίποῖρὶα οὗ “ Κεροαρ μία! ρα" 
““[ἢς οΥρδηῖς σοπηθχίοῃ οὗ ἴῃ6 διδίοῃβ 85 ἃ 
ΜΏοΪς ψουἹὰ Ὀς ἴογῃ δϑυπάογ" (5. 296) 
Ἀεπδη οὔἶοτς {πῸ [Ὁ] ονῖπρ οτγιςῖϑαι: Τῆς 
“ϑέεπεε" ἀεποῖεβ (μδὲ ἴῃς ἢγϑὶ οί οἵ (δε 
ΤΑΥΞΙΕΙΥ 5 ἴοιτηϊηαϊεά, ἀπά (μαὶ ἀποίβεγ 15 
δοουῖ ἴο σοτησῆθηοθ. ὍὅΤδὸ βάτο [μίηρ Οὐ 5 
ἴῃ 1ῃ6 ϑοηρ οὗ ϑοῆρβ. Ἡεόγεου {εγαίμγε 
ἧρπογε: ἐδε ἰατυ 97 ὠρἱ1γ.---ἶ, ἐς.) Ὁ. 391. 

ἐδὲ “ευεὴ απσεὶς ψΕΪΟΒ δέδια δείογε Οοά " 
(δον ἴδε νεγὺ «“απά 5εὲ οὐ οἷ. υἱῖ. 11). (ΟἹ, 
οἰ. ΧΥΟΙ ; ΨγῈ ΤΩΔΥ 4150 ζοπὶ ἴῃς πογὸϑ 
οὗ Οδϑσίοὶ ἰ Πυκοῖ. 19. Ὅς ἀοδηϊίε ἁτιοἷἰς 
ΤΑΔΕΘΕΥ ἀδηοίοβ ἃ 5ρ6ςΐδὶ τεΐεσοηςε; ἀιὶ 
Ποπηηδηϊδίοσβ (85 ΑΓ 495 ΟἸεπιεῃ5 ΑἸεζ. 
δέχου. νἱ., Ῥ. 493) υοίε Βετε ἴδε ᾿νογάβ οἷ 
ἴδε Βοοκ οἵ Τοῦῖέ (χίϊ. 1.5): “1 πὶ Ἀδρμδεὶ, 
οπ6 οἴ [δε δενεὴ Ηοὶγ Απηρεὶς (τῶν ἑπτὰ ἁγίων 
ἀγγέλων) ΜὩϊοῖ ῥσεβεηΐ ἰῃς ῥγάγογς οἵ ἴδε 
βαϊηΐβ, ἀπὰ νηοῦ ρὸ ἴῃ δπά ουΐ βΡείοτε ἰδέ 
ΒΊΟΥ οὗ {δε ἩοΙΥ Οπης:"---]Ἱοϊοτίηυβ ἴο τῆς 
δᾶτης εβδοῖϊ ηυοΐεΒ Μαγὶκ χιϑ. 27. 
ςοηβίάογα αῖ τυρὶ ἰα Ὦογα τείεγγεά ἴο “" νγ5 
Ῥατί οὗ ἴπαϊ τενεϊδείοη ψνἢ τοραγά ἴὸ ἴδε 
νον. Αἰρεῖὶβ ψϊοἢ βθοπὶ ἴο δᾶνς ἰἄκεῃ 
φίαςς ἀυτίηρ ἴπὰ οσαρνιγ." ὙΠ δενεῃ ἃγὲ 
“Ατομδηροὶς," Σ ὙΠ655. ἰν. τό; [υὰἀξ 9; α. 
Ὁ δῃ. χ. 1ς (ϑίεγη, Ὡς ὟΝ εἴἴ6);-- Τὴ ς δενεῦ 
ϑριτῖϊβ οἵ Οοά; εἰ. ἱ. 4; ἵν. ς; νυ. 6 (ἀγεῖη 
Βοββυεῖ, Εννα]άλ; ---- “ δευεὴ Αηρεὶς Ἅβοϑεῦ 
ΤΛΕΓΟΙΥ Οὐ δοοουηῖ οἵ ἴμε ϑενεη Ταιπιρεῖβ 
(Ηεηροι., ΕὈταγὰ,---ἴῃς Ἰδίξον οοπείετίης [μα 
[δε γί. 15 υϑεὰ ἰπ ογάεσ ἴο οοπίγαϑί ἴδε “εἴν 
Βοτθ, ὉΠ τμ6 ζοωγ Αηρεὶς οἵ «ἃ, τί τ. 
υΐμοῦ ἂπὰ ΨηΠηρα ἰλκο ἴπς ἀγθοὶε ἴο Βὲ 
“8 Ἡοῦχεν συ ρογυ1γ." 



ν. 3. ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΓΜΠΠ|. 

ιν, «(ἡ ᾿ἰπι τις ἢ ἴποεπβο, παῖ με βῃουϊά ὑροπ τῆς ροίάεπ αἱέατ νυ ον νγᾶβ 
ιἰο δα 
Ρ1γέτε. Ιοῆξεν ἐξ τ τὰ 6 Ργάγοῖβ οὗ 81] βαἰπβ Ὀεοίογο τῆσδ τἤγοπα. 

διὰ ΒΟΣΤΘ ὙΟΣΟ ΚίΎΘι ππῖο ΓΒ ΟΣ “ἐὐτῆ 
ἐγισπρεί..} [ἢ οτάδγ ἴο ργοοίδιπὶ ἴῃς ἡυάδρτηοηῖθ 
ἀεκογιδεὰ ἴῃ νυ. 7, 8, ο. Ενδὶ ἃ σγεΐειβ ἴο 
(6 υἱὲ οὗ [{τυπιρεῖβ οὐ ἀδγ5 οὗ τε)οϊείην 
(Νυπι. χ. 10), οὈὐδεσνίηρ : “ἼΠε 1,δοὲ [υὐρ- 
τηοηΐ 18 [ἴῃς γγοαΐοσὶ Ἐς βου] ἴῃ Ὠιβίουγ, "---οἶ 
[οβῃ. υἱ. ; Ηοϑβ. νυ]. τ; [οε] ἰϊ. 1. Μεάς σὸς 
ξατὰς ἴηε ὙΤτυπιροῖβ 45 του δα ἴῃ [πε 86α]ς, 
(ὃς ϑευθηῖῃ ὅδεὰὶ δοίηρ “ἴἢε ϑ8εαὶ οὗ {πε 
ΤΥυπιρεῖϑ ̓; δηά ἴΠ656 ἔννο Ν᾽] 5:08, Ἔχ πη 
ποσὶ οΟἈΒ. ἱν. 1 ἴο ςἢ. χ. 8, ἔογτῃ, δοςογάϊηρ ἴο 
Μοάς, {πε πγϑί ςὨϊοῦ αἰνϑίοη οὗ ἴῃς ΑΡροοδῖίγρϑς 
(» ογᾷε, Ὁ. 424). Μνογάξ. τεραγὰβ ἴῃς δηδὶ 
τἰυχαρὴ οὗ τὰς τἰρίθουβ 25 ἴῆ6 »πογαὶ] οὗ τῆς 
864}5 ἴῃς Ῥυηδησλοηΐ οὗ ἴΠ6 νιὶςκοά 48 [πε 
"πογαἱ οὗ ἴῃς Ὑτυμπιρεῖ8---ἰῃς ΜΝ 1215 ( χυΐ.) 
ἐχοςοιτηρς ὕροη [δ6 ετρῖτε οὗ (6 Βεοδϑεὶ ἴΠ6 
)υάρτηοηῖς οὗ ἴπ6 Τ͵Ιυτηρεῖβ. Μαχ Κυεηκοὶ 
(δὲν «“Ὧρ. υοδαπηει, 5. 68) οοηηοοῖβ [ἢ6 
Ὑτυπιρεῖϑ δηὰ Ν]415 αἰ ΠΘΓΘΏΓΙΥ :--- Οἡ [ἢ υἢ- 
οοηγνογίεα νου] (οοηϊτασῖοα ἢ " 2δεὲ “ἐγα 
ταπ!: ὁ Οοά," «ἢ. Υἱῖ. 1; ἰΧ. 4) 81. ]οῇῃ 36ε65 
παρεπαάϊης ἃ ἀουθδὶο βογθ5 οὗ Ἰιιάφτηοηίβ; οὗ 
ἔεϑε ἴ86 ἔσγϑξ ϑευεη τὸ ἴδε Τζυϊηρεῖβ, δηὰ 
ἴδ βεςοηά δευκη ἃσὸ ἴῃ 1.15, “ἢ. χΥυί. 
Οα ἴδε ψογὰ “Τταυπιρεῖ" 3εὸ Νοίς Β δἱ (6 

επὰ οὗ [Π]5 οδιαρῖογ. 

ΤΗΕΞ ἹΝΤΕΟΏΌΟΤΟΚΥ ΕΑΙΤῈ (3-5). 

8. “1“π4 αποίδεγ σπρεῇ ΑΑσοογάϊηρ ἴο ϑ8ῖ. 
]ομη 5 υϑᾶρε (566 οὔ (ΒΒ. ΥἹ]. 2), αηὰ ςοηίγαβιοά 
ὑ} τῃ6 ϑενθη ϑρεςϊοα ἴῃ Ὑυϑσ. 21,--ὐ σμοΐδεῦ 
“ηηεῖ" νῦο οεσβ ὕροὴ [6 ΑἸΤΑΥ, 845 νγᾶβϑ 
ἄοῃς ἰῃ ςΒ. ν. 8, [πε Ἰποθῆϑα ὙΠΟ} [ΥρῚΠ68 
ῬΓΑΥΕΤ. Α 8ρ| πᾶ οὗ Ὀγάᾶυεσ ἰ8 πον ρουτεὰ 
ἔογῖ, ἴῃ ογάεσ δὲ 186 βεγυδηῖβ οὔ (ὐοά τ]ΑΥ͂ 
Ργεέραᾶσγε [θυ βεῖν 65 {ΠΟΓΘΟΥ͂ ἴὸ τηδεῖ [δ6 σοπγϊης 
ἡυάρτηεηῖβ. 

ΜΑΩΥ͂ ςοπιπιεπίδίουθ, Ὀοίδ δηςίοηξ δηά 
τηοάοσγη (Βεάλ, νιν. ΕἸΠοῖῖ, ἄς.) ἴδκοὸ 1}]18 
ΑὩροὶ ἴο Ὀε (ἢγιοι---ἃ 56η986 ὙὮΙσΝ ΘΟΠΕΙ565 
[δο Ἔπεσε πιοδηϊηρ οἵ νι δῖ ἔοϊοννβ. Το ἴοχῖ 
ἰελνος ἴθ σείογθηςο ᾿ηἀοῆἤηϊῖο, δηά ἀοο5 ἠοῖ 

τὶ 1ῃς 5ρδςῖδ] ᾿Ἰηϊογργείϊδιοη οἵ Οτοί 5, 
“ἴδε Απῃροὶ οὗ ἴηε Οδυγο 5 ΡΓΑΥΟΓΞ᾿" (ςἶ (ἢ. 
χῖν. 18, χνυὶΐ, 5) ;-οὧῦ οὗ Ζ.ΠΠΕν, (μὲ (6 534πὶ6 
ΑὩροὶ σρᾶρροδῖβ ἴῃ οἷ. χῖν. 13, δΔηΐ, ἃ8 δανίης 
“ αι δον ουεῦ 16 ε ἤγε,᾽ ὭΟΥ ἴΔΚο5 ἷ5 ρἷδεθ 
δὲ τς ΑἸτατ οὗ θυγηΐ οἤεγίηρ. 

εὔρη απᾶ “«Ἱοοά οὐοτ ἐῤε αἰἰαγ.) ΟΥ “δἱ," 
8εὲὲ τὖνὐ. “᾿; σοῃρασε Απιοβ ἴχ τ (ΧΧ.), 
δηὰ χτ. Ῥιι9εγ5 ποῖϑ: ἴἢς Αῃροὶ βθϑ8 ἴο 
βάν ρἰδοεςεὰ ἢϊπι56] 50 [Πδὶ ἢϊ5 ἔοσπι Ἀρρεαγοά 
ἦρυεγ ἴπο ΑἸϊΑγ." ὙὉὙΠὸ νοὶ ἀθϑο τρί οΩ 
τη ρ]}165 [μδὲ “26ε ΑἸτασ ἢ" μεγὸ (ποῖς ἴπε ἴοσγος 
οἵ ἴε ατγίϊς]6) ἰ5 (αὶ δγοδαυ ἀεϑογιδεὰ (566 
οη ςἢ. Υἱ. 9),---ΥἴΖ. “ἴδε Βγαιοπ ΑἸϊαγ "ἢ οὗ Ὀυγηῖ 
οἰεγίης νυ ἢ βιοοά ἢ ἴῃ σουχί ἰτητηθα διε] Ὁ 

ἴῃ οηΐ οὗ ἴῃς Ταδεγῃδοῖες (ἔχ. χχχυ δ, 1-- 7), 
ἃ5 ἀἰϑΠηρυ ῃοὰ ΠῸΠι “6 Οσοίάφη ΑἸΔΑΣ," ΟΣ 
ΑἸ οὗ ἴησθηςο νι οἢ ννῶ5 “' Ὀείοσε (6 Ψ ]] 
(μδὲ 18 Ὀγ 16 Ατὶς οὔ ἴ6 Ταβαπιοην " (Εχ. 
Χχχ. 1-6) :--δες ἔχ χχχίχ, 38, 29; χὶ. 5, 6. 
Βοῖδ ΑἸζδιβ ἂύεὲ πιθηςοηδὰ ἰπ 818 νοσϑθ [Ι͂ῃ 
[6 φαγί Υ Τορ]ο [86 ὑσχσὶεϑῖ ἴοοῖκ "ἃ σόηβοῦ 
0]] οὗ Ὀυγηίης ςο4]5 οὗ ἤτο ἔτοπὶ οἱ ἴῃς ΑἸασ " 
--ἰἂς ΑἸ οὗ θυτηϊ-οΒεγίηρ ([μεν. χυὶ. 12)-- 
δηά νεηῖ ἢ 1 το [ὃς ΑἸζᾶσ οἵ ἱποθῆβο 
νη [86 δαποΐυδλιγ. Ηδνίηρ ἴδογοὰ τοςοινοά 
[Π6 ᾿ποδῆβο ἔγοπι [86 ὑτΟΡΟΥ στ ηἰσΐοσ, μῈ ρἰδοθά 
“186 ησδη86 ὕροη ἴπς γε Ὀεοίοσς ἴπὸ 1, ογὰ "ἢ 
(μεν. χυὶ. 13). Αςςοογχάϊηρ ἴο [ἢ]5 τίζυδὶ, τ[Π 6 
ΑἼρεὶ μογὰ ὑγίηγβ ἔτοπὶ ἴῃ6 ΑἸΐαγ οὗ δυγηῖ 
οβογίης ςοαὶβ οὗ γε οἡ ἴδ “χοϊάεη επι6 
ὙὮΟἢ τν 858 ραγί οὗ ἴδ ξυγηϊζυτε οὗ τη 6 ΑἸΩΓ οὗ 
Ἰησεδῆϑο, οὐ “ Οοϊάεη ΑἸϊαγ," Νυπι. ἵν. 1, 14 
(δες αἰϑο Νυπι. χνὶ. 6, 7). ΤΟ “ἤγθτρδῃ "ἢ 
(Εχ. χχυΐ 3), ΟΥ̓ “ ἐρηογ" ςοηγεγοά ἴῃς ἢἤτγα; 
[86 νϑβ896] ννῃϊςῆ Βε]α ἴῃς ᾿ποεηβο ἴο ὃ6 οἴδεγοά 
15 ς8]1δἀ ἃ “ στνἱαἰ᾽" ἴῃ οἷ, ν. 8 (ὙΠογα 566 ἴῃ6 
οοιηπηοηΐ, ἀηὰ Νοίς Α; εξ Νυπι. Υἱῖ. 13, 84). 
ΤΏ Απροὶ ποχὶ σοϑςοείνοβ ἴδ 6 ̓ ἱποόηβο ἔτοτη 
Δηοΐδοσ ννῃο ὈοτΤῸ “' δε υἱα]"; ἀῃὰ [δὴ οι: 
ἴτ “ μροη ἐδὸ Οοίάεη “4]αν' ΜἈισοΝ ννα8 Ὀοίοσγο 
[6 τἤγοηο : --δὸ Υἱῖγ., Βοηρ., ΖΌΠΙν, δίοση, 
Ἡοδηδηη, Εὐταγά, ἄο. Ἄν Έτε οἱς ΑἸϊᾶγ ΟὨΪγ 
ἰηϊοηἀεα Ποῖα, ὮΥ 5μουϊὰ 1 Ὀ6 ἀεβογ θά δὲ 
ἢγϑὶ στ ουΐϊ, ἀπά ἴΠοη, 245 ἴὴ «ἢ. ἱκ. 11, ἢ 
86 εριμεῖ “ σοίάερη"---ΟὙ ψνιοἢ οριποῖ τὴς 
Κκηον [δῖ (6 ΑἸΐᾶσ οὗ ἰησθῆϑο (ΕΧ. χχχνυῖ!. 26) 
Ὑγ25 ΘΟΧΡΓΕΞΘΙΥ (Ἰ51ηρσι 5ῃοα ἔγοπι ἴῃς ΑἸ οὗ 
δυγαὶ οἤετγίηρ (ΕΧ. χχχυη, 2))} Ὁ ὕβίεγαϊεοϊκ 
Βοννοῦοσ ἀρ θ8 (Δηὰ ΑἸΐοτά, 848 υϑυλὶ], ἕο] ονν5 
ἢ) (παῖ να ἅγὰὸ ποῖ ͵υ5:1Π6ἀ ἴπ Ξιρροδβίηρ 
[παῖ νγὰ ἢδνο ἴῃ {Π656 Ν᾽ ἰϑοηβ οὗ βοάυθη Ὀθρίῃη- 
ὨΙηρ ὙΠῚῈ οἷ. ἷἱν. ΟΣ ΔΠΥ͂ σουηϊογρασί οὗ (86 
1 Ἰϑ Τάθοσγηδοϊο;---ἰἢε 5βἰηρσυϊαν σοάβοη Ὀδίηρς 
δαάεοὰ [Ππλὲ ἴο 4ϑϑυπὶε (ἢ158 τυνου]ὰ ὃς ἱποοηϑἰ5- 
τοης νι ςοἢ. χὶ. το ννοσο [ἢ Τορὶε οὗ Οοά 
ἴῃ δεάνθη ἰ5 ἢσγϑοξ ορεπθά. Ὑδὸ ἀεὶ 5 ἴδαϊ 
δδςἢ πεν Ν᾽ ἰδίου αθογὰϑ ἃ ἄδεροσ ἰηϑεϊῃς ἰηΐο 
(ἢ6 ΠΟΔΥΘΏΪΝ 5806 η63, ἀπά χἰπν ΒΟΠῚΣ ὨΘῪ 
ἔεδίυγε ἴο ννυβαῖ δὰ Ὀδὲπ σευθαὶοὰ Ὀοίοσο. [}η 
ςἢ. ἵν. 1 [6 566 Υ Ὀοθμο 9 “α΄ ἀοον οῤεπεά ἐπ 
δεσύυεη" :--- γα Β6 νυ Π6 5968 [Π6 τἱζυδὶ ψψοΥ- 
510 οὔΠο ΒοάνθηΥ Τερ]εο :---ἰη οἢ. χὶ. το τῆς 
ΤΈτηρΙε 15 ἴσγονγῃ ορεη, ἀηάὰ [ες Ατὶς οὗ ἴῃς 
Οογνεοηδηΐ ἀϊϑοϊοβθὰ :--ἰὴ οἢ, χν. ς “ 26ὲ 
Τροηρίε ὁ ἐδε Ταῤεγπαείς οΥ᾽ ἐδὲ Τεεεέηιονῖν "18 
ορεπθά. Ὠυδῖεγα., Πονοτῖ 6 1655, σοποϊυ ἀθ5 [δῖ 
πεῖ ἰδ δυΐ οης ΑἸίαγ--ἰηαῖΐ βροκοη οἵ 
ἴη «ἢ. γΥἱ. 9, ψϊοἢ ΓΟΒο 0 ] 685 ἰῇ 506 ΓΟ- 
δρεςῖ5. Ὀο(ὰ [86 ΑἸΐᾶσ οὗ Ὀυγηΐ οβετγίης δηὰ 
[δῖ οὗ ᾿ποθῆβθθ6. δ ὙΝνεῖῖο, ΗἩςηρβί., ΒΙθοκ, 
νογάς., ἄς., 566 ΟΝ ἴδ ΔΙΙΑΓ 9 ἑπεῦμε 
στο; δηὰ {Π|8, οὔβογνοβ ἰπ6 υτῖοσ οὗ [86 
ΔΙΏοΙς “μαν ἴῃ 8:88 " Ὠἱςῖ, οὗ τὰς ΒΙδ]ς; 
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4 Απά τῆς 5Ξπιοκε οὔ τῆς ἱποδῆβα. 
τυλίελ εαπιθ νχτἢ τἴῃ6 ῥγαγδῖβ οὗ τῆς 
βδϊηῖ8, Δϑοαηάδα τρ δείοτε Οσοά ουῖ 
οὔ τῆς Δπρε}᾽ 85 μδηά, 

“ἧἷς (Π6 ΟΠ ΑἸΑΓΣ ὙΠΙΟΝ ἀρρθᾶτα ἰη (ἢ6 
ΒΟΑΥΘΩΪΥ ΤΟΡΙΕ.᾽ 

Τῆς ΑἸτασ, ποίθ5 Βοβϑβιιεῖ (ςξ οἡ ςἷ. νἱ. 9)), 1 
ΟἸγτίϑῖ; δηὰ 11 15 ἴο [8 16 Αηρεὶ Ὀτίηρ5, 85 1 
ΠΟΥ ΕγῈ ἰησθῆβο, ἴπ6 σάγους Μῃϊςἢ ΕἾ γίϑῖ 
δίοηθ σἂ τϑζεῖνθ. σοὶ [ἢ 15 ἰηϊογργείδίοη 
Βοβϑυοί ἀογῖνεβ ἃ ὑργοοῦ οὗ ἴῃς ἰηϊεγοθβϑβίοη οὗ 
ΑἸροΪ8. 

ῥαυΐπρ ἃ σοϊάεη ἐμεῦ} ὍὍα πλδίοσιδὶ ἰ8 οὗ 
βο]ά (5εε ἔχ. χχυῖ. 3) 85 ἰὴ ἴῃς Ἂἀεβοσιρίουβ 
οὗ βοαάνεη [βγουδουΐ ἴΠ6 Αροσδῖγρϑε---εῖ. (ἢ. 
ἵν. 4:1 ν᾿ 8; χν. 6,7, χε. Οη ἴδε νοσγὰ γοπάοσοα 
“ὁ ρρΡ Ὁ, 566 ποῖε ( α ἴδε οπὰ οὗ [15 ςδδρ- 
ΘΓ: [15 156 ἴῃ ΥΕΥ. 5 ἤχοϑ 115 πηδδηΐῃρ ΠΟΤΕ; 
1 θοτο ἴδε ἤγε, δηά ὕροὴ ἴδε ἥτε ννᾶ5 ρἰδοθὰ 
ἴΠ6 ἰῃσδη56--- 566. ΝΠ. χνὶ. ό, 7. 

απά ἐδεγε αὐαῇῷ σευ τἰπίο δὶ] 1. ἐ., 845 
͵ιιδῖ ὀχρ δἰ ηθά, σίνθη ἴο ἢϊπὶ ὈΥ ἴῃ 6 τ] ἰβιοσῖηρ; 
ΑἸρΡΙ ψ πο οοττοθροηάδά ἴο ἴπ6 ὑτγίοδί δἱ 
16 ΑἸΐαγ οὗ ἰποθῆθθ. Τῆηΐϊθ Αηροὶ ποὶὰ (ἢ6 
μοϊάδῃη οΡ οἵσ ναὶ σοηίδιηηρς ἔγδηκίποθηθο, 
δηᾶ ρουγεά 1ἴ ὕροη ἴδε ἤγε ἴῃ ἴἢ6 Τϑηβοῦ--- 
5 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ τγοαυϊγοὰ ΟΥ̓ ([Π6 Ρῥᾶγδὶ]οὶ οἵ [ῃ6 
Τοπιρὶς βογνίσθ ΕἸΠοϊΣ 15 οἰ α Υ  ττοης 
ἴῃ βιδεϊης [παῖ ἰἴ ννᾶ8 ρίνδη ἴο (γί, 45 “" 1τΠ 6 
Οποὸ Μεοάϊδίογ᾽᾿ δηά Ηἰρῇ Ῥυίοςι, Ὁ. {Π6 βαἰπῖβ, 
“ἢ6 144,)0οο, ἴΠ6 586 4]οὰ οὔμδ5, ψῆο οἤετγοά 
1Π6 ΡῥΓΔΥΟΓΞ ;---ἰοῦ ἴῃς ἰησεηθε ἰ5 ἐσ. ηςΕἸῪ 
πιατικοα 458 δοϊηρ ἀἰϊβογοης ἔγοτι [ἢ 6 ὈγΑΥοΓ5 οὗ 
νν ΒΟ ἢ τἴ 15 [86 5γτλθοὶ. 

»πμεῦ ἱπεοησε,} 866 Νοῖθ Α οἡ ςἢ. νυ. 8. 

ἐδαὶ δὲ «δοιίά δἂἀὰ ἰξ ἴο 1860 Ῥγτδγοσζᾶ οὗ 
8411 189 δδὶπτ8] (51 πηγρίη. Οἵ. “κὶνο᾽" 
-τϑεὲ υὐ. 4. σοιραγα ςἢ, "1. 9). 1...) ἴηι Β6 
βῃοιυ! ά ἑπεησς ἴ86 Ὀσαυγθῦβ οὗ (Π6 94 ηἴ8 --- 9866 
γΕΥ. 4. Ἱπεόνθς 18 Ὡοΐῖ ΠΕΓΘ, 45 ἴῃ ἙὮ. ν. 8, [Π6 
ὋΡε οὗ ργαγεῦ; δυῖΐῖ ΕΥΡΙΟΔΙΪΥ͂ Ὀδᾶγθ υρ ἴῃς 
Ῥγάγετβ ἴο “ Ηἰπὶ παῖ 5Ἔἰ ἢ} οἡ πα [Ὠγοης." 
“ἼΤὮΡ ἀδίνο πογο," ηοῖο8 ἮΝ ογάϑ., "158 ἀσίξυι 
«ογινιοά! ; ἴῃ Ἰσεηδα νν85 βίνεη ἐο ἴΠ6 ῬγΑύΈΓΒ, 
δηὰ πιδάθ ἴποπὶ ῥἐκαρίπς ἰο σοά, ΑΟΥ ΝνΊπον, 

171,5. 191: --βοοὸ Νυπὶ. χνὶ. 46, 47. ϑ8ι|1η1- 
ΙασῚῪ Οδίον., 1. ἔννα!ά, θὲ ννεῖῖο, ΕὈτγασγά, 
᾿υδίεγά., ΑἸ, Βυγζεγ. Βτοπὶ 1818 ζο]]ονν 5 
6 σοἰδίεπιοηϊ οὗ γεσ. 4. Οτοῦιυϑ νϑηζυγοϑ ἴο 
σδδηρε ἴἢ6 ἀδίϊνο ἱπῖο 8η δοςιι8., Δηὰ γεηάρχβ: 
“ Αςςοριῖ τηυϊοβ βυβῆηζι5, υἱ 605 βιιηξυϑ, 4υἱ 
τνθν οὐηηϊτλ βδηοίογιιπι) ῥγθοθβ, ᾿ἰη]ϊςεγεῖ ἴῃ 

ἴατο." 

“οι {ῤὲ σοϊάεπ αἰΐαγ' «υδίερ «υα.ς δεΐονγε ἐδὸ 
ἐῤγοηθ.)] 1. 6.. ἴἤῃῆς ΑἸΐατ οὗ ἰῆσδῆβθ, 845 ΔΙ γθδαΥ 
διαϊθα, νν Ὡς ἢ 15 ηοΐ ἴο Ὀ6 ςοηξουηάδα ἢ [ἢ 6 
ΑἸτᾶγ οἵ θυγηΐ οὔετγίης δ [6 Ὀοριπηΐϊης οὗ 
ἴῃς νοσβθ. Το ΑἸϊδσ οὗ ἰπσθηβο βἰοοά Ὀεΐογο 
τὰς 1] νυ ΐςἢ ϑεραγαίϑα ἴπ6 ἩΟΙΪΥ ρίδοθ ἕγοπι 
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ς Απά τῆς δηρεὶ ἴοοκ ἔῆς ςεη- 
86Γ, δηὰ ἈἸἸεὰ ἴὸ σὰ τε οὗ τὰὲε 
αἰτᾶγ, δηὰ οαϑδὲ 2ὲ ἱπῖο τδε δλπῇ: 
πὰ {ποῦ ἡψεγε νοὶςεβ, ἀπά τῆυπάετ- 

(ἢς Ηοἷγ οὗ ΗοἾεβ ; δηὰ ποῦν, ἰῃ ρἶδοο οὗ (ὃς 
Ατῖκ οὗ ἴῃ Οονεπαπηῖ, γα οοηϊεπιρίαῖς ἴδ 
(σοης οὗ Οοά. Οἵ, Ηδϑ. ἰχ. 3, 4. 

4, “154 1δὲ “πιοῖες οΥ᾽ 1δὲ ἱπεέσες, αἰ κλ 189 
ῬΤΔΥΟΤΟ ὁ δε “αἰπὶ:,}] (Οτρλῖξ “ «υδίο εἐαπεῦ) 
ΟΥ Ζ70Σ [86 ΡΣΑΥοσδ. ὙΠῸ Αηξζεοὶ οδεῖς ὕρ 
(Π6 Ιπσθῆβθα Ὡς ἢ πδαὰ Ὀδθη σίνθη ἴο δίπι, 80 
[Πδῇ 11 ΠΊΔΥ ταϊηρ]ε ἢ [86 ῬΓΑΥΟΥΒ (566 Ταγ. 2) 
δαάτγεβοοά ἴο Οοὐ---α. οἷ. νι. το. Ἐ γαγὰ, 
δηὰ Ηρηρϑβῖ. ἐχρίδιη, “186 5πιοῖκο οὗ ἴδε ἴῃ- 
Πςρῆ56 σαάάεά ἰο, ΟΥ χέυε 10, ΟΥ δοίοηιπρ 19 
[Π6 Ῥγάγοῦβ οὗ ἴῃς βδϊπίβ, σσγοπῖ ὑρ᾿ ἄς.--ἰδο 
ἄκαέλυε, ἰἱκὸ ἐπ6 ΗἩθῦτονν ὃ (Οευ. ἴχ. «; θευ. 
1.3: ὁ ϑ4π|. 11. 2: .ΧΧ.), θείης ὀαυϊναϊοοῖ 
ἴο ἃ φεμίνυε. Ἰ)υϑίογά. τεηάογϑ, 186 580 0 
οὗ 10 ἱπόοθῃδο ψοΣΐ ἋΡ ἴο 786 ῬΣΔΥΟΙΒ᾽" 
--Οαἴ ὙΝΊποΣ (8. 11. 6). Κ᾽ δυ55 15 ἱπίεγργεῖβ 
[π6 ἱπιᾶρα: “ὉΟοίία ξυπιέος δϑὲὶ δ 4υείηθς 
βοσία 16 νέῃιςυἹθ δοιν 165 ρυ ἐγοβ.᾽" 

ψοηΐ εὐ δείογε Οοά οὐ ο.᾽ ἐδὲ απεεῖ: 
δαπά ΟΕὉξ. Ῥ8. οχ]!. 2; Αςῖβ χ. 4... Τίς 
τουρδξ ἴῃ τυ. -ς ἰ5 [αὶ Οοὐ .}}} Πεᾶγ ἴδε 
ῬΓΑΥΕΥΒ οὗ Ηἰβ5 αἴδιεϊοα Οδυγοῦ. Ἡδηρει, 
1Ἰηἴεῖβ ἔγοτῃ [ἢ |58 [Πα ἴῃς Θχροϑιτίοη 15 εἸτοῆ- 
ἐοὺυβ ΨΥ ΠὶοΝ 5665 ἴῃ 16 Ὑτυτηρεῖ-  50η8 
Εἰ μογ τῆς ρεγβθουϊΐοηβ οὗ ἴδε Οδυγοδ, ΟΓ 
ΒοΓαβίοεϑ ; ἴβοβε δνθηῖϊβ ΟἿΪΥ δείπρ ἱηϊεπάοά 
ὙΒΙΟΝ ΑΓΘ “ 54} |4Υ ἴο ἴ 6 Οβύγοβ, ἀεπίσις- 
ἔνε ἴο ἴπ6 νγοσ]ά." 

5. “πώ ἐδὲ απφοὶ ᾿α ἘδΘ1 ἢ Ἴδε εεπιογ; 1. 
ἴῃς υδοὰ [ξ 45 ἀδϑοσ θεά ἴῃ νου. 3, πὰ διδνίης 
Ῥουγεὰ ουξ [᾿ἴ5 ςοηΐεηῖθ οὐ ἴδε Αἰΐϊῶγ, ἴδε 
Αὔζεὶ ἀσαὶῃ ἴδ 68 ἴπ6 σεηϑου, Ψ 8116 ἴδε 5ιροῖς 
15 Δϑοθηαϊηρ. 

Νοῖς ἔπε ρμεγῆδςξ δἀπιοὴσ πὸ δοτίβίβ, εἰ μετ 
ἴῃ ἴπ6 86η56 οὗ “(πὸ πγσγδίϊνο δογίϑῖ ;᾿ Οἵ, 
τεϊδιηΐπς ἰζ8 ἕοτοθ, “"ἈδΌΒ ἔα Κθμ"---5ὲὲ οἢ 
οἷ. ν. 7. 

αηπά Ἀ6 4||.ἡ 1] Νοῖε ἴδε δοσγὶβί. 
«υἱδδ 19 γε ὁ" δὲ αἰναν,] 1.2. ἴδε ΑἸΏΓ 

οὗ Ὀυγηϊ-οἰἌτγίησ, ἴὸ τψῆϊς ἢδ πον ΓΕΪΌΓΠΙΒ 
---ποῖ ἴῃς Οοίάεν ΑἸΐαγ οὗ Ἰπσθηϑ6 : 566 Οὗ ΕΓ. 
4. Π ϑίεγά. δηὰ ννογάϑ., 49 δεῖοτγο, υπῶεῖ- 
βίδηά, ἰῃ ἃ βέπεγαὶ 56ηϑ86, ἴ8ε “ἤσε οἵ (δε 
ΑἸΐατ Ὡς ἢ πὰ σοηϑυτηοα [δ 6 ̓ἱποτῆϑε." 

απά εασὶ ἰῥ ἱπίο ἐδε εαγτί δ Οτ προι--ἰδε 
ῬΓΕΡ. ἰβ εἰς. “1 πὸ. τῆς ἤτο ἴδυ5 (κοη ΠῸσι 
ἴδε ΑἸτατοῦθυγηξ οβοτίηρ, ἴΒ6 ΑἸ Αγ οἔ οἱ. τ. 9. 
ΤῊ συτηθο ςα] δεῖ ἰγρίβες ἴδε ΔησΜΕΥ 

ἴο ἴδε ργάγεγβϑ ψῃ ον μἀ ἀϑοεπάεά νηΐ ἴδε 
ἰποθῆβθο, ΟΥἁὨ 1δὸ ϑἰγλ αν δοξίοη, ργεσδάϊης 
ἠυάρτηοηίΐβ, ἰῃπ ΕΖεκΚ. χ, 2, 85 Ὑεὶ1 85 οὔγ 
Ἰ,ογὰ 5 ψογὰβ: “1 οᾶπιθ ἴο οἂϑὶ ἤγε οὐ ἴδε 
δατῖ ἢ "--Ἴνυκο χίϊ, 49ς. Α5 τεραγάβ ἴδε ῬγέΡ. 
(εἰς) μοτα δηὰ ἴῃ υϑῦ. 7) 866 οἡ ςἢ. ΧΥ͂, ἵ, 2. 



ν. 6 ---7.]} 

ἴηρβ, ἀπά ᾿Ιρμιπίηρβ, δηά δὴ εατγίὶ- 
φυλίκε. 

6 Απά τῆς βδενεῃ δηρεὶβ νυν] ο ἢ 

διὰ ἰδόοτὸ ζο]]ογοὰ ἐμβυπᾶοζα, δπὰἃ 
νοΐοοδ, απά ἰἐφῥίπὶπ:, απά απ εαγίῤρφωαξε.} 
ΟΥ. ΒΟΣΘ οδῇῦδθ [0 Ρ888.. ϑὲεὸ υυ. }}.. 
ΤΠοουΐοτγολκ οὗ Ὠ᾿νίης ᾿υάρτηθηίβ 15 αἰ νυ αν 5 

(5 ἱἰηϊτοάυςεά --- δεὲ6 οἢ. ἵν. 5. χὶ. το; 
ΧΥ. 18, ἴῃ ΒΊΟΝ ραϑβᾶρσοβ (ῃ6 οΥάον 5 “ ρδῖ- 
τηρ5 δηἀ νοὶςε8 δηὰ [πυη 678. δυςὶ 1ἀρ- 
τῃεηῖθ ἅΓ6 ἤοῖῸ σοργοβεηϊθα 845 ἼἿοῃϑοαυθηΐ 
οἢ ἴδε ῬγΑΥΟ5 “ 97 αἱΐ ἐδὲ ταἰπίι " (τεῦ. 2): 
866 Οἢ εἷ. Υἱ το. ὙΥ̓́ΠΘΩ (πὰ γῥτίεδὶ δά 
οβεγεά {ῃ6 ᾿ῃοθῆβο ἰὴ ἰῃς Τορὶς 56, ς6, 
δηὰ δά Τοπιὸ οι δηὰ ὑ]εβϑοὰ (ἢ Ῥεορὶο, 
186 1,ον|68 Ὀυγδί ἔογ πο βοὴ δοςοσ- 
Ῥαηϊοὰ ΕΥ̓͂ [ῃ6 ἢ] 5.6 }}] οὗ ἴδς Τεπιρὶς 
τηυϑῖς, [86 κουηὰ οὗ ψΠΙοδ 5400 ἴῃς ἈΔΌΡΙΠ8 
οοὐἹὰ θὲ Βεαγὰ ἃ5 [2 ἃ8 Ϊεσίςοῖο (Μίϑβηδ, 
Ἰαρ»εα, 111, 8): 866 ϑ5:1{Π᾿8 ὲεί. οΥ δὲ Διός, 
ΑΙῖ, Ἱπεόπσέ) ΜΏΕτΕ ἃ Τοίεγοηςθ 15 βυξρεϑιοὰ 
ἴο [158 γόγϑ6. 

Μτ. Μαυτίος ποΐίοβ ἰδὲ υεσ. 2 σϑς}}5 τη 6 
ΠΘΙΤΥ οὗ ἴΠ6 Ῥτίεϑίβ δείοσγε [ετῖοβο ; ἂδπά 
ἴδδλὲ νυν. 3--ς ΤΕΟΔ]] {πε τ] 5 οὗ ἴῃς Ῥυίοβίβ 
ἰη ἴ86 ὙΔΡετγηδοΪε : “ Απά ον ἴδ6 ΗΟΙΥ ΑΙ 
ἰ5 ἴο Ὀς Ἰυάρεά " (Ρ. 140). 

ΤῊΣ 5ΕῈΝΕῈΝ ΤΑΟΜΡΕΊΒ (6---ΧΙ, 10). 

θΘ. ΤἬῊΙ5 νοῦϑε Γεδυτηεβ, Δηα σοΥτϑροηβ ἴο 
γε. 2. ἴῃ [86 Ττιυμηρεῖο) υἀρταθηΐβ, 45 δυῦβο- 
ΠΌΘΠΓΥ ἴῃ ἴδε 1418 (οἰ. χνὶ.), γε δῖε σε- 
ταὶ δα οὗ ἴπε ρίαριοβ οὗ Εργρί. ὙΤῆς Βτϑὶ 
Ττγυπηρεῖ τειη]η45 1.5 οὗ ἴῃς “ενεπέῤ ρἴδριο, οὗ 
41}, Εχ. ἴχ. 24 ;-ἴἰἢῃ βδεοοηά, οξίδε γε ῥίδριιο, 
(ἣς νγδῖοῦβ τυὐγηεὰ ἴο Ὀ]οοα," Ἐχ. νἱ]. 19, 20 ; 
--δἐ ἔουγίῃ, οὗ [6 πἰητ Ρίασιιε, οὗἉὨ ἀλγκῆθϑ58, 
Εχ, χ. 21;--:δηὰ [δε ΠΗ͂Β, οὗ [δε εἰδή ρίασυς, 
οὗ Ἰοςυπῖβ, ἔχ. χ. 1Δ. ὍΤἘ15 5 ΓΑ] ΑΣ ΠΥ νχδβ 
Ροϊηϊεά ουϊ ὈΥ 51. [Ιτεπαὺβ (44. Ηστε. ἵν. 10, 
4, Ῥ. 268), ψῆο ποέϊςε5 ον ἴπ6 ἀδρασίυσγε οὗ 
[5:26] ἔσοταῃ Ερυρῖ νναβ ἴδε ἴγρε οὗ ἴῃς ςοπλίης 
ἰοστί οὗ ἴε (δυο ἔτοπι ἀιοὴρ ἴδ ΘΟ: η0165. 
ΤΗ15 164 15 [ἢ6 ἐουηάδίίοη οὗ ἴπΠ6 ἱπλᾶρ τ 
ΠΕΙΕ--8ὸὺ ὩΣ 45 1ἴ Ἔχ ]5 (Π6 υάρτησηίβ 
ἴο σϑσὴθ οὐ {86 ΟΡ γθϑϑοῖϑ, ἰη 41} {{π|65, οὗ {π6 
Ρεορῖε οἵ Οοὔ. Υνμαῖ ἴδε ργορβεῖ μιδὰά 5διὰ 
οὔ τῆς ΠΠΠ ΓΔ] σγδοὶ, [Ὡς Ἐσνδηρο δὲ Δρρ] δά ἴο 
Ογίϑι---σμαῖ Ηοϑοδ (χ.), βαά βροΐεη οὗ πὸ 
Βοάγ, 58. Μεαῖίβον (1. 1.5) γεΐεσβ ἴο [Ὡς Η δά: 
δηὰ ἡονν δῖ. [οὔ ΘΠΊΡ]ΟΥ5 ἴδε ᾿μἀρτηεηΐβ οἡ 
16 Ἐργρίδη ορργόϑϑοσ ἴο ϑβύ 710 }1Ζε [Π6 
ἡυπυάστηεπῖβ ἀδηουποοὰ οὐ τῆς δποπιῖθ8 οὔ 
Ομ τ ς[᾿5 Βοαγ---ἰῃς Οδυγοῖ---ἀυτίηρ ἴῃ ΠοΪς 
Ρεστιοά οὗ δοσ διΐυγε σοηῇϊοϊ ἢ {86 ννοσ]ά. 
ΓΒαΐ ἴ[π6 Δρρ!οδίίοη 15 Ῥυγοὶν ἤγυγαῖΐνε 15 
ἱηαιοδίεαά ΌΥ ἴπ6 ᾿πἀοπηϊΐθηθ58 οὗ [ἢ 6 86 ]ες- 
τίου, ποι Ποὺ [ἢ 6 Ὠυτηθοῦ ΠΟΥ ἴπ6 ογάογ οὗ [Πς 
Ρίασυος οἵ Εργρί θείης οὐβογνεά. “Ὑνἤεη 
ἴῃς Αροσδίῖίγρϑε ν»ὰ8 νυτιτῖθη,᾿ ποίΐε8 ΒΙβῃορ 

ΚΕΝΕΙΜΑΤΙΟΝ. ΥΙΠ. 

μαά τἣς 8ενεπ ἰγυπιραῖβ ῥγερδγεά 
τΠΘΠΊβεΪν 8 ἴο βοιηά. 

7 ἼΤμε διβὲ δηρεὶ βουπάςα, «ἀηά 

Ψνοσάβϑιννοσί, κ 186 Οδυτγοῖ οΥ̓ Ογϑὲ νν28 
Ρεγβοουϊοα ΟΥ̓ ἴπε βόνγεσς οὗ [818 ποτ] ά---ἰἣς 
ῬοΟνΟΣ οὗ μεαίΐβεη Ἀοπιθ.. .. . ΤὴςἊς σβυσοῖ 
οὗ Ομ γιϑὲ νψαβ ἴδῃ ἴῃ Εργρῖ; ἴδε (αϑασβ 
ἍΕΓΕ ΠΟΙ ῬΏΔΑΓΔΟ 5. Ψνα ἅζὲ αἷϑο ἴο οὔ- 
δεῖνα ἴμαΐ ἴῃς Ττυτηρεῖ-Ἰυάρτηοηί8---ἰΠθπ-» 
5εῖνεβ τῦοτε ἱπίεμβα ἴπ8ὴ ἴδε ὅδ8ε8]5 (ἢ 
“[η6 ,ουγι ρῬατῖ," ςἢ. νἱ. 8).--τοίασῃ νυ 1η- 
ογθαϑθά ᾿πίΘ51Υ ἰη ἴῃς Ν 1815. Ἡ σε, ΟἹΪΥ “(ἢς 
ἐῤὶγά Ῥατῖ" οὗ τηϑὴ (ἢ. ἴχ. 18), οὗ {πε δασίῃ, 
οὗ ἴδε 8εᾶ, οὗ [86 ἰιυιπιίπασίοϑ οὗὐἨ δεάνφη, 18 
δυῦεςς ἴο ἴπ6 ρῥἱαριιθ5.--ἰη ἴῃς ΜΝιαὶβ, (ῃς 
ψνῃοῖὶς Ογοδίίοη. ὙΠεσα 18 ΠῸ ΠπιΘηΓΟἢ ΠΟΥ 
οὗ [86 συ οὐ [Π6 ᾿πποοθῆοθ οὗ ἴδ βυ δ γοσβ 
(ὀχοορῖ, ρεγδαρϑ, ἴῃ οἷ. ἰχ. 20); ἰπ ἴδε Ν᾽ 415, 
ἴῃς ρίδσψυδβ ἂῖὸ Ἰυάρτηθηῖθ οὔ ἴπε ὈΠΡΌΩΪΙΤ : 
8566 (ἢ. ΧΥΪ, 1, 5--7) 9-11,) 21. 

80 της ἢ 48 ἴο ἴῃς Ν᾽ βίου σῆς ἢ Ο] ον. 
Οη ἐΐς χοϊδέίοη ἴο ἴῃς Ν βίο νης Ῥγοσθάσϑ, 
Τοάὐά (λε., Ὁ. 127) νυτῖϊεβ : “'Α ᾳτοδῖ Πυπιθοῦ, 
ῬΕΙΒΔΡΒ ἃ τ δ) ΟΣ ΠΥ οὗ οοπιπιεηϊδίοτβ, δηοϊθηΐϊ 
ἃπὰ πιοάστη, δάπιῖ ἴῃς ρῥγιηοῖρίς ἴπαΐῖ ἴδ6 
ὙΤτυπιρεῖβ ἃσὸ ἃ γεεσρδμίαἑοπ οἵ ἴῃ 6 56215 ;ἢ 
δηὰ πῈ ἀδϑοῦδο5 [6 56115 δΔηά ἴδε Ττυπρεῖβ 
ἃ8 “18 ἴχο γψίεοαῖ 6] Μιβίουβ οὗ ἴπε 
ΑΡΟΟΔΙΥρϑθ" (ἐό.Ὁ..225). ΕὈταγά σοηβι ἀεγϑίδδῖ, 
1κὸ {πε ἤγοξ ἰοὺ δεαὶβ, ἰῆς ἢγϑὲ ἔουγ Ττυτη- 
Ρεῖβ σεϊδῖε ἴο ἃ βεσίεβϑ οἵ ἰυάρτηεηϊβ ᾿πῆϊοϊοά 
ἙΘΟΠΟΣΑΪΥ οὐ ἴδ6 ὑπροῦϊγ, ὑυζϊ [πᾶῖ 5ἴηρὶς 
ἐυθηῖβ ἅσε σοργοβοηϊεά Ογ ἴδε 1458 ἴτϑε ; δηὰ, 
ἈΒΘΌΓΙΠΡ (8. 311) ἴα ἃ σεϊδοη ϑιϑ)ϑῖβ 
Ὀοΐνγοοη “ ἐδε βυε »ιοηὲδι " οὗ οἢ. ἰχ, 5, δηὰά 
[86 τὲ “ 2έ»γιο, ΟΥ̓ “ ἐλ}: οὗὨ ςἰ. ΧΙ. 14 (566 
ου (ἢ Υἱῖ. 3), ἢ6 Ρἷδοθβ 81} ἴῃ6 οἱχ Ττυπιροῖθ 
Ὀοίοσε ἴῃς πιο οὗ ἴδ6 5εδὶϊης οὗ σοηνογίοα 
5 γδε]. 

Π  ἀϑιογάϊεςκ, το τρδλκο8 ἴδ Ττυμπρεῖβ 
ἴο ἔοϊ!ονν τῆς οροπίης οὗ ἴῃς ϑευθηῖβ 862], 
οὔϑοσνοο: “"ὙὍὝΒε μα ουτβ 5ιἰθησο ἰῃ Βεανυθῃ 
8 πον αἴ δὴ οηὰ; δήεσ ἴῃ ἢτε--ἰῃς ᾿τηροτί 
οὗ ψϑὶοὴ 18 τοδηϊξοβίοα ὃν (δ6 τὨγεδίθηϊηρ 
βίζῃϑ τδαΐ ἱτπηγηθ Ἰλίου ἤ ον (νεγ. 5}.---ᾶϑ 
Ὀεοὴ οαδὶ ὕὑροη ἴδε οαγίῃ, ἴς Ὑχγυτηρεῖθ 
ΒΟ 51 " (8. 304). 

“4 δὲ “ευεη απρεῖς φυδίοῦ δαά δὲ “ευεπ 
ἐγιωηρε 866 ὑεσ. 2. τ. δπὰ Ἡδηρθί. 
ΠΟΠΊΡαΓο [οϑβῆ. ΥἹἱ. 4) ἀηα (6 42]1] οὗ 7εγίςδο. 
Το κα: ἸυΙᾺΡ᾿ (1 Οὐγ. χν. ς2) ϑυρξοϑίβ [Π6 
1άδᾶ οὗ ϑυσςοσϑῖνο Τσυμρεῖβ. ΕΘ [ἢ ἱΠΊΔΡΟΤΥ͂ 
Πεσο, οἕ Ιοεὶ ἰϊ. τῶ τς :---ἂς Ὑτυπρεῖ Βδά 
θοοπη ψοηΐ ἴο κουπὰ ἱπ Ζίοη ΟὨΪΥ ἴον γεϊϊρίουβ 
0.565 (Ναπι. χ.; Χχχχὶ. 6: σ Οἤγοη. χύῦ. 24), 
δυϊ [οε] δηπουηςοβ τπδὲ ἴῃ Ζίοη ἰἴβεϊξ, (ῃς 
“ΠΟΙ͂ τηουηϊαίη οὗ Οοἀ;" [με {γυπιρεῖ νγᾶβ 
ἴο Ὀ6 υϑοά ἔογ βουπάξ οὗἉ δἴδττῃ δηά ἔεδι---ο, 
7ετ. ἵν. 5; ΕΖεκ. χχχὶϊδ, τ-τ-ό ; 5866 ποῖθ Α δ ἴδε 
επὰ οὗἁ [Πϊ5 σπαρίοσ. “ὙὍὙΒΕ ᾿υάρτηδηϊβ ργες 
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τἤετε (οἸϊονγεὰ [41] δπὰ ἄγε πιϊπρὶεά 
ἢ Ὀ]οοά, δηὰ {ΠΕ ἡγεῦα σαϑῖ ὑροη 
της δαγῃ : δπά {πε τῃϊγά ρα οὗ ἴγεεβ 

ἀϊεϊοά ὈΥ [οεἱ γοργεβθηΐ 41} Ἰυάρτηθηῖβ υπίο 
[Π6 οηά."--- ΌΒΟΥ, ἐπ ἤθε. 

}͵νεραγεά ἐδεγησείυες ἰο “ομπΔ Το 5158] 
μιδὰ θδθη ρίνθη γ ἴῃ 6 ργεβθηζίης οὗ {πε ἰῆσθηβο 
οη (ἢς ΑἸΐᾶγ, ἀπα 186 ᾿σαϑίηρ οὗ [6 ἤγα ἴο 16 
ΘΑγῖῃ. [Ιἢ 8 5. Π|}ΔΓΓ ΤΠΔΠΏΘΥ δὲ οἷ. ΙΧ. 14 ἴἢ6 
Ἰοοβίηρς οὗ 1π6 ΑὩρο}9 ἔο]ον5 (ἢς νοῖςθ ἵἔγοτα 
[ἃς ΑἸῶωσ. 

ΤὨο Τγυπιρεῖ-  ϑοηβ ἀγὸ ἀϊνδεά τηἴο [ἢ 6 
ἔνο αἰδιϊηςξ σγοὺρ5 οὗ ἴπε ἢγϑβι ἔοασ (οἰ. ν"ῖῖ.), 
δηά οὗ ἴῃς αϑὲ ἴδγοο οσ “" νοἊ- Ττυπιρεῖϑ ᾿" 
(ςΒ. ἰχ, 12; ςἢ. χὶ. 14). ὕπάον [δε ἢγβί ἔουγ 
Ἰηδηϊπηδῖθ ἡδίυγο συ ἔογα, ἴῃ ἴῃς δὲ ἔγχος [Π6 
7υάρτηεηῖβ [8}] οὔ πιθῆ, 866 Νοῖς Α οἡ 
«ἢ. Ιχ᾿ 14. 

ΤΗΕ ΕἸΚΒΈ ΤᾺΟΜΡΕΥ (7). 

7. Δπὰ [8ο ὅτεϊ “οὐδ .)] (ΤΠΟ ΑΟΨΥ͂. 
Οπ5 ἴπῸ ἤτδὶ Ἀπ). [Ι͂ὼ {π6 ς886 οὗ {818 
Ττχυτηρεῖ ἀοηε 15 ἴμ6 νγοσγά “ “ηγεῖ" οὐχττ6ἀ6--- 
866 συ. 1]. Σ ἰὴ τὰ Νἰβίοη οὗ ἴδε Ν 1415 (ςΒ. χυ!.) 
1 ἰ5 οὐ ὰ τπσουρδουῖ. Εχοσρῖ ἰη τδ6 ο8536 οὗ 
[ὃς 5ἰχίῃ Ττυτηρεῖ (οἢ. 1χ. 13-5)., νν ογα (ἃς 
ΑὨρξεὶ 18 σοπιηλδηάοά (ο αςΐ, ἰῃς Αηρε]5 πΊΈΓΕὶῪ 
δηποῦηςς ἴδε σογληρ ᾿υἀρτηθηῖβ. ἴῃ ἴΠῸ ἢγχϑῖ 
ἴουγ Τ͵υχηροίβ, 88 δἵ οἈ. χίν. 7: χυΐ. -3, [86 
γ]510]6 Οτοδίϊοῃ 15 γεργοβοηίεα ΕΥ̓ 115 ἴουσ 
οἢϊεῦ ἀϊν]51οη5---[ἢ ΟΥ ἰαπά, ἴδε 56ά, ἴδε 
Τίνοσβ, (6 Ἰυπλϊηασίοβ οὗ δοᾶνθῃ: 866 οὐ 
οἷ. Υἱ!. 3. 

Νοῖς {Π6 8]]8οη8, ὑπόεσῦ ἴΠ6 Ὑτυπιροῖβ 
δΔη Μιδ]5, ἴο ἴ[)6 ἀδβοσιρίοη οὗ ΟγἊοδίίοη ;ἢ 
Οσεη. ]. 

απο ἰδέτε γο]]οαυεά δα! απᾶ γε, »πρίεα 
«υἱϊὸ δίοοά}) (8εθ νυ. .). ΟΕ, τδὲ ποῖβ 
ΟἹ ΥΕΥΙ. 5 :--ἰ[Π6 ραγρίς “τοαϊηρ] θά," ἴῃ (Π6 
πεμίοῦ ῥίμγαὶ, τοῖετβ ἴο ὈοΤΉ “Ἢ 4:1 δηὰ “ γε." 
Ὁ βίεγά. ἐχρίαἱπβ [αἱ [6 88: ]5ἴοηθ8 δηά δ41]5 
ΟΥ̓́ΤΕ ἀδδοθηάδά Ἰη ἃ βῃονου οἵ δἱοοάὰ ;---οἴδοῦς 
υηάἀεγβίδηὰ Πρ ηΐηρ δηὰ ἢΔ]] :---" δίοοα " 15 ποῖ 
τηοητὶοηδὰ ἴῃ ΕΧ. ἰχ. 24, δηὰ Ξοπῖο ἴδκο ἴ ἴο 
᾿ἰΠΠΡῚΥ πε τῆς ἀεδίγυσίίοη οὗ 116. ὙΤῆΘ 
ςοηηοχίοη οὕ ἔγε σὰ ὑἱοοά τοςρ8}}19 (ῃς 
ἸΏΔΦΕΓΥ οὗὁὨ [οδ] 1Ϊ. 10, ψῃϊοῖ, 85 81. Ροῖοσ 
Αςῖβ 11. 16) ἀεοϊατοά, Ὀοχζαῇ ἴο δ ξἔμ)]- 
᾿Ιοἀ αἵ ἐῆος δΥ οὐ Ρεηΐθοοεῖ. ὙΠὲ πηθηϊίοη 

οὗ “ δαὶ!" Ἴσθηποςοῖβ [Π1|5 Τυυμρεῖ νὴ (δ 6 
Ῥίασιιες οὗ Εξγρῖ; δῃηὰ 8: 5658 [ῃ6 ἀο] Ινογάηος 
οὔ Ἴ5γδ 6] ἔοι Ρολ Δακὸ, ὙνΠΙςἢ ΒΥ πλῦ1Ζ65 ἴῃς 
οΔἸπς οὗ 16 ΟΠυσοΟΒ οὗ ΟΠ τσὶ ποσὰ [ἢς 
νου] ὰ :---866 οὐ γοσ. 6. Αηὰ {δι πε Ττιπιρεῖ- 
ΙΒ οἢ5 ΟΡθη, δοηθννδαὶ ἀἔογ [6 τρδπηοῦ οὗ 
[δε ϑε8]- ν 151 οη5, ἢ (Πς τίβε οὗ (ΓΙ βΕ Δι γ 
δηὰ 118 Ῥγόρσοβ5 ἀπιὶὰ {γ1815 δη ϑυ βου ηρ5, 

απά ἐδὲν «ὐεγὸ εὐ ἱπῖο [80 Θδ:ῖ 8: ΟΥ 
ὌΡΟΏ,--8 ἴῃ Υε7. 5. Οτὐ ἐξ ψδὸ οδεῖ," 2.2.) 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΠΙ[ΠΙ. [ν. 8. 

νν28 Ὀυγηΐ ὉΡ. ἀπά 41] ργεθη ρζδβ8 νγ23 
Ὀυγηῖ ὑρ. 

8 Απά (ἢς Ξεςοηά δηρεὶ βουπάει͵, 

ἴδε γε (Ὀυϊ 5εὲὲ ἴα φεηΐάογ, πευΐος ῥ]υγαῖ, οἵ 
[ἢς Ῥδσξς!ρ 6). 
ὭΣ ὦ φαγί,» ἀπὰς ύοτύρι με κε δῆ δῖ 

Αροςδὶ τῆς Ἀοιμδὴ Επιρίτγο; 
““εα" 186 τ  χαββδυδι ΤΆ(Θ5, 85 [ἢ Ἢ τι 12. 

διὰ 180 ἐπδὶτὰ »Ὡτὶ οὗ [860 ΘΑΤῚΝ Μὴ 
θυ αΡ,) Τ 5 δ ἀπτίοη ἴο ἴῃς Τοχν; Κρ 
ἐβίμ ἈΡΡΘΟΑΙΒ ἴῃ 411 ἴ[η6 υῃοὶλ] Μ55. Τιε 
56Πη86 866Π|8 ἴο δε ποῖ 411] ἴῃ (815 (μιπὶ 
Ραγξ ἰ8 Ὀυγπξ ὑρ, οχοερὶ ἰδο οἶλεϑθος οἵ 
ΔηΪΠΊ418 ἀπὰ ρμἰδηῖϊβ δῆσσγνγαγβ ϑρεγιβαά, 
ΤΒΕ ΡῬγοροσγίίοῃ ἃ “ἐῤῥίγά ῥαγὶ ̓  ΟΟΟΙΪΕ 
(Ὠσγουρῃουΐ πιοβῖ οὗ ἴἢ15 Ν᾽] βίου ---ἰη ἴδς ΠΡ 
ἔουν Ὑτυπιρεῖβ (υν. 7-12), Δη ἰπ ἴδε βἰχίῃ 
οἷ. χ, 15) 18): ἰξ 8190 Οσςιγσα ἰῃ οἷ, χὶϊ, 4 
οὗ. ΕΖΕΚ, ν. 2, 12; Ζεςδ., Χἱϊ. 8, 9). 
ΎΤΒΟ Ἰυάσπιοηίβ τ Γοᾶ56 ἴῃ ᾿πθηϑγ. [η- 

ἄογ [Π6 ἔουττἢ 868] (ο. νἱ. 8) ἴπε “ουσδ 
Ρατί οΥἹὨ [Π6 οδγίῃ 15 δδιςϊθὰ ; Βόγε πε ἐδιγά 
᾿ἰγθῖθ: υπάοσ ἴῃς ΨΊ2]5 (εἰν. χυἹ,) αἱ Οτεδὕοα, 
γῖπεῦ : 25 ἴῃ [6 5βἰχίῃ 564] (οἰ, τὶ. 12-16) 

τον Βιςοἢ τοργοβοηῖϊβ πε ΣΙ πιεηΐ οὐ Οὔγ 
Τυοτά 5 Ῥτγεάιςϊίοη ἰηΠ Μαῖξ, χχίν. 29, 30, ἀπὸ 
ΡΒ οἢ Ὀτίηχϑ υ8 ἴο ἴπ6 ΥΟΤῪ Ἔτὸ οὗ ἴδε βηλὶ 
οδίδβ ορὴς---ἰ6 Ἰυάρτηθηϊ 18 υπίνεγοδὶ, οα 
αἰ! Ογεδίίοη : δηὰ 845 [86 “δέγα ῥαγί ἀδηοίες 
δυϊ ἃ ρανγα] ΠΒΙπιοηῖ, ἰδ σαβυ 5 τπδὶ ἰὃς 
ἢγϑὶ ζοων Ττυπιροῖβ 2γεοεάρ [δ 6 5ἰχίῃ 562]. 

Αἴποηξ οσοπιπιεηΐδίοτβ, ὙΝ ογάς. (λκεβ (δε 
“ μρίγά ραν" ἴὸ ἀδηοῖδ 5 ΠΊΡΙῪ “ἃ ἴδγρὲ ρα." 
Μράε (Ὁ. 459) υπάεγϑίδπαάβ δῖ. [οὔ 45 οὔτι» 
Ραγηρ ἴδε Ἀοϊαδὴ Ἐπιρῖγε ἴο πὸ []ηἱνεῖϑε 
ψΠοϑς ραγίς ἀγὸ δαί, 868, σίνεγϑ, 5ΚΥ. 5[2β.- 
[86 56 εν ἀσποιίηρ ΕΥ̓ “ ἐῤε ἐδίγά ραν" οὗ ἴδε 
οατίς, ἄς., ἤοΓοσοῦ (ἢ6 ρῆγαβο Τσοισα, ἴδε 
οχίθηξ οἵ τῆς Επιρῖσε ΠῚ] ἢ} επιδγδοοά [ἣε 
ἤρὶγά βῥαγ οἵ ἴμ6 Κπονγῃ νοι] (ϑες οὐ οἷ. Χι!. 
4): κ4δὲ δίγ βαγ," ἢ δαἀά5, 15 αἰνγᾶγϑ ἰδίεῃ 
“ ῥαγλιυὲ" (Ρ. 474),---8.66. οἡ οἷ. ἰχ, 18. 
Αςοογάϊηρς ἴο ΕἸΠοῖΣ, {[Β6 Επηρῖσο ὑπάεγ (οη- 
δίδητίης νν5 ἀἰνίἀθα ἱπῖο ἴπγες ραγίβ; 2ηά 
[η6 “ εδίγά ραν" ἴῃ (ἢς ἢγϑί ἔουγ Ττυπρείβ 
ΓΟΙΟΓΒ ἴ0 ἴῃς ὉΝεπίεγῃ αἰνβίοη, ἴῃς ἘΔϑίεπι 
δῃὰ τὰς ΠΙγγίδη (ογ σεηῖγα]) αἰνίσοη5 θείην 
85 γεῖ ϑβραγεά:--8.ς Νοῖὲς Α δὲ ἴδε επάὰ οἵ 
«ἢ. Ιχ. 

απά δὲ ἐδίγά ῥαγί 97) ἘΔ6 ἐγεξ: «υα: δεγαί 
4,1 1.2., 411 οὐ (παξ (δἰγά ρατγί; οτ, ἰΐ τ 
Ὀς, ἴπε {πἰγὰ ρατί οὗ (6 ἴγδθεβ οὔ ἐδ φυροὶ 
Θαυϊῃ, 45 ἰῃ οἢ. ἰχ. τς. ΤὍΤῇο ἀεπίγυσίοη 15 
ἘἸ 65 ΕΥ πὸ ἤγε, ποῖ, 45 ἴῃ Εχ. ἰχ. 25, δ 7 ἴδε 

41]. 

αἰ] στεεη μὲ 1.ε., ὁπ ἴδε «υδοΐν ελγ}. 
γγ, οχρ δίηβ, “ ἱΪ [ἢς στᾶβ8 οἵ ἴδε [μἱγά ραηὶ 
οὗ ἴδε δατίὰ "--εἴ, νυ. 1ο, 121. Ὅς κεηεγαδὶ 
ἱπηροτὶ οὗἨ ἴπε ἀεβοϊδιίοη υὑπάογ ἴῃς Βγεῖ 
Τσυχηρεῖ, Βοδϑυεῖ οὔϑεσγυαβ, "15 Ὑἱν] 7 γέργε- 
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νυ. 9.] 

δηά 451 σγγεε ἃ ργελῖ πηοιιηίδίη ὈυΓη- 
ἵηρ γι ἢγα νγὰβ οδϑῖ ἱπίο ἴΠε 5868: 
δηά τῆς τπΠιγτὰ ραγὶ οὗ ἴμε 868 θεσδπηςε 
Ὀ]οοά ; 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΜΠ. 

9 Απά τῆε (Ὠϊγά ραγὶ οὗ {με Ἵσγεδ- 
ἴμγεϑ ἡγῇ ]ς ἢ νγαγε ἴῃ τῆς 868, δηὰ ἢδλά 
[πἴβ,, ἀϊεά ; δπὰ τῆς τηἱγά ραγὶ οὗ τῆς 
88|ρ5 νγεῦε ἀεϑβίγογεά, 

δεηΐϊεά ΟΥ̓ [6 οοπηρατίϑοη οὗ ἃ δεδλυῖι ἂδπά 
ΤΊΓἢ σΟΟΠΙΓΥ τ ἢ 15 δ] νναϑῖς ὈΥ͂ ἢ 1]. 
ΜΔΩΥ ςοπιπιρηϊδίογϑβ οὗ υοῦν αἰ εγοωϊ οἶλ5565 
866 ἰῃ {15 Ττυτϊηρεῖ (δ6 1υάρτηοηξ οὗ ΜΑΓ: 
ἐ.5. 1. ὙΝνΊ 5 πὶ5 (“ Το ἤχει Τυιυτροῖ 15 ἴδε 
[2}} οὔ πιὸ Ὀ]Ϊοοά-Ρο) ] υϊεοα [ΘΓ 5416 π|᾽);--Βεηρεὶ 
(ΤΒε ννατβ οἔ Τταδη δηὰ Η δάγδι);--Ν εἰϑίοιη, 
Ηεγάεσγ (“ἢ Ασῶ αν] ἢ) ;--Ηεηρϑῖ. ( ΤΒε 
δοουῦρο οὗ ννᾶγ 30 [ΔΓ ἃ5 ἰΐ ἴῃς ορρο- 
δ'θοη οὗ ἴπ6 Ὠδαΐμοη τυοτ] ἃ ἴο (ἢ γίϑὶ ἢ ;-- 
ΝΥ ογάς., ΕἸ] οῖς (ὙῈ Οοιϊς ἱδναβίοη οὗ εηΐ. 
ἿΥ. --- “ὁ 115 Ττιμηρεῖ 8 'κΚ 4 τεσ ὈΕΥΘ 
864 αὶ ἴο ἴπ6 ϑεςοηά 8564]. Γηρα υη- 
ἀογϑίδηβ [6 ροϑί θοῆς δηὰᾶ ἔδλσηϊηθ υηάοῦ 
Ὠεδοῖ8 δηὰ Οδ)]]08 ;--ϑίοσῃ τοίους ἴο [Π6 
ΘΔΥΥ ΒεΓοβίθβ, δηα ἴμ6 ρεγβθοιοηβ ἴῃ ΠΟ Ν 
δέβῆορβ δηά ρυγίεϑίς ("266 ἐδίγαά ραγὲ 9 1δὲ 
ἐσεε: .) δηὰ 4}} δε ἰΐονοσβ (" αἱ] ξγέεη γα: 
δυβοτοὰ ----Εὐτγαγὰ σοηϑιἀογβ παῖ [86 ϑρὶ γιτυδὶ 
ἕατηϊπθ 195 ἰρηϊδοά, ψ Ὡς ἴποβα σοιιπίσίο 5 
ὀπάυγο τ οτα (86 ᾿τρδς οὗ τῆς ἘἈδίογπγχαϊίοη 
845 ποῖ Ὀεεη ἀϊδιυποὰ (5. 532). 

Α5 ἴο πε 5γτηθ0}15πὶ 1561 :- ΒΥ ἴπὸ ἡγε, 
Ὠοῖε5 Ηρςηρβί,, δἂτὸ ἀεποῖοραά ἴπ6 ἢϊρὰ δηὰ 
ΤΑΙΡΗΙ͂, δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃε ΕϑιΔὈ]Ι5ηεὰ 1π|8- 
ΞΕΙ οὗ ἴῃε ΟἹὰ Τεβῖ.; [6 γσγα.: Ἰηἀςαῖο5 
[86 Ρεορὶς ([52]. χ]. 6, 7); 2γες δῃὰ σγω : 
ΟΟςῸΣΓ ἰπ οἢ. Χ. 4) 45 ἃ ἀδϑὶ ῃδίοη οὗὨ ρυποθ8 
δηὰ 5ι]6ςῖ5 : 566 1πηἰγοάᾶ., ὃ το, (Ὁ). ΔΝ ογάϑ. 
8665 Βεῦα “6 ῬΤΙΠΟΟΙΪΥ ΟΔκ8 δηὰ [2}}] (εάδγϑβ 
οὔτε ὑγοιυὰά ἀγηῃδϑῖγ᾽ οὗ [Π6 πεδίμθη Εσηρίσγε 
ὙΠ ο56 ΡΟΠῚΡ δηά ρίουῃ {{κὸ “" ψγεθπ γα: Ἶ 15 
ἴο δε βεοογομεά ὈγΥ ἴ6 δυη. Ηοννεύοσ νγὲ 
ἱπίοτρτγεῖ, [ἴ 15 ἴο δὲ πσϊεὰ (δαῖ ἴῃ ἴπε ἢγϑί 
ΨΊΔ] (ςἢ, χυῖ. 2) ἴἴ 15 γε νῆ0 8:6 βῃλτίθη, ποῖ 
[ΠῸ σγα: δηᾷ ἐγέξι. 

Ἀσδηδη, ἢ οΟἿΠΟΥ σαι οηδ  ϑῖϑ, τγοίογϑ ἴο 
πὸ ἔδατγῇι! βἴοστηϑ οὗ [6 γϑδγβ 63, 68, Δηά όρ: 
-" τ δὐϊσυγζυπὶ ἤοη 4}118 σγο τίου," νυσιῖο8 
Τλδοῖϊυβ (“1π5. χνυ. 47; ΗΜ. ἴ..χ,. 18). 

ΤῊΕ ΘΕΘΟΝῸ ΤΆΟΜΡΕΤ (8--). 

8. “πώ δε «εεοπά αηρεὶ “οαπάφά,)] 866 ου 
τεσ. 7. 

“πά α-: ἰ! «ὐοῦὸ ἃ φγεαὶ γπομπίαὶ")] ἴῃ τὰς 
ΟἹά Τοβί. ἃ πιουπίδίη ἰ5 ἴῃ 6 {γε οὗ ἃ ργεαΐ 
κιηράοτη ---Ζεςῇ. ἵν. 7; οἕ Ὦδη. 1ϊ. 3ς ; [ογ΄ 
Ἰ1. ,ς. ΤῊ νογάβ " α: ἐξ «υεγὸ" ἀδηοῖε τῆαδῖ 
ἃ ᾿1Ιἴογ4] τηουπηίδίη 15 ποῖ πιϑαηῖ :---ςοπίρατο [86 
5ΥτΑ ΒΟ] οὶ δου ἴπ οΒ. ΧΥΙΙ, 21, ψὨ ΙΓ τεϑίβ 
ο Ϊ|οτ, 11. 62. Τῆς Βοδιηρ δηὰ 1Π6- ἀπ υ5ηρ 
οἴγοδπι οὗ ΕΖοῖκ. χὶνὶ, 8, 9, ν ΠΙς ἢ 15 [ἢ 6 ΒΟΌΣΟΘ 
οἵ ἴδε ἱπιᾶρο βοσο, ἰοωβ ἴῃ σοηίγαθξ ἴο 
ἴδε Ὀυγηΐηρς ἀπά ἀδδῖῃ- ὈΣΙΠρΊηΣ τηοιπίδιη 
(Ηεπρι.. 

«υαΞ εασὲ ᾿π|ο ἐδ “4 :] Αοτάρατζε εἶ. Υἱ, 14: 

566 4͵ῖ5ο Ρᾳ. χὶνὶ, 2: Μαίϊ. χχὶ. 2:1. ΤῈΘ 
ἴλᾶσο ἰ8 {πδὲ οὗ ἃ νοϊσδῃῆο, “4 θυτηΐ πηουῃ- 
ἰδίῃ " ([6γ. 11. 25). Ἐοίεγγίηρ ἴο δῖ, [ομη 8 
Ροβίξοη ἰη Ῥαίπιοβ, [ϑθδη 8:Δ}]ΕΥ (86ς [ηἰτοά., 
ὃ 4) ντίίοβ: “ὙὍδε οχίγδοσαϊ ΣῪ ἃ5 οὔ 
ΎΠοτὰ ((δ6 πιοάεσγῃ ϑαηζογίπ), Ἔἐνο ἤθη 115 
γοϊσδηὶς ἤτεϑ γγεσα ἀοστηδσῖ, ΠΊΔΥῪ νγ6}] ἤᾶνο ἤ;γ- 
πἰ5ιοα (ἢ 5 ἱπηλρ6,"---ἶδ., Ρ. 220. ὙΒ6 τοϑυ 8 
ὙΜΕΪΟΝ ΠΟΥ [Ό]]ΟΥ ἀ͵80 βρη παι 1815 ἀς- 
80. ΡΈΊΟΩ ἰς ἤρυγδῖνα. ϑοῖης, Ποννουοῦ (6. δ. 
δίυατι, Ὠ υδίεγά.), υπάοτβίδηδ [ῃ6 παίμγαὶ 
ΓΕΒ] οὗἩ ἃ τρεΐθου οδϑὲ ἄουνη ἔγοπι ποᾶυθῃ, 
ὙΠ ἢ ἢ ΠΟῪ οδυ568 ΡυΓΓΟβοθηςα ἴῃ [ἢΠ6 508. 

σηά ἐῤε ἐδίγ ῥαγ 9} 1δὲ “εα δεεα»ιε ὀοο ;] 
σε [δες ἤχβί ρίαριιε οὗ Εργρῖ, Εχ. υἱΐ, 19, ἄζς., 
ΨΥ οἢ 5 ἐπε οτὶξίηαὶ οὗ {μἷὶς ἀοβοσιρίίοῃ : 
Αἰ Βουρῃ, 85 δῖυδτι οὔβεσνεβ, “ἴπ6 ἱπιᾶρε οὗ 
[6 Ὀυτηίηρ πιουηίδίη ἰ5 πενν, δηά Δρργοργίαδϊο 
ἴο Ϊομη." δενθσγαὶ δρρ]οδίίοηβ οἵ τῃ6 ρὑγὸ- 
ΡΒΘΟΥ͂ ἀγα ἔουῃάορά Ὀπ (5 ἰάεαβ. ὙὍῆε νο]- 
οδηῖς πηοιηϊδίη, νυ πόσης νὰ 115 ἰανα 81] 
ἃτουηά, ἰ8 Ππρετ]α] ἘοπΘ ὑρτοοϊεοά ὈΥ̓͂ [86 
θα αγίδη8.---ἰἰ8 5011ἀ 1258 ἀϊϑϑοϊνθὰ ἱπίο ἃ 
ΒΘ Πρ 568 ἀρ ἰλῖεὰ ὈΥ [86 νυνἱπ 8 δηὰ νγᾶνοβ 
οὗ τενοϊυκίοηθ. 8ὃο Βεῆροὶ, νγῇο ῃἠοΐῖο8 1ῃδιὶ 
ἔτοπι Ραϊπιοβ Ευσορε ἀρρεαγεὰ ἴο 8, [ομπ θη- 
ςοπλραββοα δγ 86 “ “ἐ4" .--ἰῃ.5, ἴοο, ἊΝ ογάϑ. 
δηὰ οἴμεσβ, ὍΤΠὸ σεα, δΔοσονάϊης ἴο Ηδρηρβῖ. 
ΒΥ} 0112685 ἴΠ6 ψου]ὰ δηά ἴῃς ἡδίϊοηβ (ἢ. 
ΧΊΟΣ; ΧΡ. 15); δηά, σοπηδίηοὰ ψἱῖὰ (ἢ6 
ὀμγπὶνρ γπιουμπέαίη, ἀθποῖεβ ἴΠΔὲ δὴ δροβίδϊς 
ΨΥ] ---ῶΣὧοΐ ΘΧο]ϑίνοῖὶν τη6 Ἀοπίδη ἘΣ ΠΊΡ ΓΟ 
- 5881} 6 ρυηϊδῃοαὰ ΟΥ̓ νγὰσ δηὰ οἼοῃαυεβῖ. 
Αςςοσχάϊης ἴο 1. ΝΠ ατ8, 186 “»ομηέαὶπ 
5 τῆς ΟΠυγοῖῦ οὗὨ ΘΟ γσίϑι "' οδϑῖ ἰηΐο ἴδ6 568 
οὗ πε παίίοηβ (Μαῖξ. χχὶ. 21) ΌΥ͂ ἴῃς ῥγᾶγοῦ 
οΥ̓͂ (Δἴ, ἀπὲ τπ6 σοηβαρταϊίοηβ οὗ Ἂοτὰ- 
βίο. Δοοογαϊηρ) ἴδε Απροὶ οὗ (Π6 ὥονο- 
Βιδηΐ ἴῃ οἢ. Χ. 2, ς "“απάς ὁπ δε σαγὲ απά ἐῤέὲ 
“εα,, ἸΔῈ Ππιδίίηρ; [δι (ἢ τϑι 5 ΚΙησάοχῃ [8 εβἰδὺ- 
ϑῃεά, ἐπιδγδοηρ ὑὈοΐδ ἰοὺ δηὰ Οεης 
. 146). 

9. διά βΒοσὸ ἀΐοὰ {8ὸ ἐδίτα »ασί οἵ 
[80 οτοδίτσοδ ΨΌΪΟΣ ΨΟΤΟ ἰὰ δ 96 δ568,] 
ὙΠΙΒ ΤΑΥ͂ τηθδῃ ἴδε 1Π]γὰ ρατί οὗ [6 ογοδίυγοϑ 
ἴῃ ἃ}1 [ἢ νυν θοὶς ἐχίεηϊ οὗ ἴῃ 6 5648; ΟΣ ροιβάῃϑβ, 
4}} ἴῃ τμαῖ {πιγὰ ρατί νμὶος (15 Ττυμρεῖ 
αβεςοϊβ-- -ἀθδίἢ ἔο]]οννίηρ παῖυγα!]γ, 85 ἢ ἔχ. 
ΥἹΙ. 21 (566 Οἡ ΥΕΓ. 7). 

[909}} ΒΟΥ ἐμδί δωηά {,5;] Οτ. “ ῥαά 
80}6"---Υἱ2Ζ. “τὰς [ἰνἱηρ σγοδέιγοβ": οἷ, ςἢ. 
χυΐϊ. 3; Οεη. ὶ. 10 (ἴῃ6 ποπι., ἴῃ ᾿γτορυϊαῦ ἅρ- 
Ῥοϑίτἰοθ, τεΐευβ ἴο “" Ἵγεαίμγε " ἴῃ [86 φδῃ, 
ΡΙυτ.; ς, ςἢ. 1. 2ο; "1. 1.2). Ετοσῃ [ἢ πηθηξίοῃ 
οὗ ἴῃς εαγέῤ, ἴμ6 “ες ἴῃ ἐγέες ἴῃ (ἢ, νἱΐ. 32, ΑἸΖ 
ἰηξεῦβ [πδί [πε ρἷαςε οὗ [6 ἤγϑε ἴννο Ττυτηροεῖ- 
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ΙΟ Απά τς τπἰγά δηρεὶ βοιυπάςεα, 
Αηά τπεῖε [61] ἃ ργεᾶῖ βἴδγ ἔγοπι 
ἤδᾶνθπ, Ὀιγηίηρ 45 1ἴ ννεγα ἃ ᾿δπηρ. 
δηά [τ ἔ6]] προὴ τη6 ταϊγά ρατὶ οὗ τῆς 

Ρίασιυθ5 “πιυκῖ Ὀς κουρηξ α,ὲγ {παῖ 56! : ἢ 
Ὀυξ [15 λβϑυπιθβ {πα {πε “ 5θδ]ηρ "ἢ 15 οὔδ 
ἃςῖ, οῃςο ἔογ 81]} ρεσίοστηδά---ϑεα οἡ ἊὉἷ. ΥἹ]. 2. 

ὙΝν τίϊοσα 904} } 4] ροσῖΖε πεγα, δηὰ 566 ἴῃ 
τ 5 Ττυπιρεῖ (Π6 5ρηδὶ οὗ ννατ :---δ Ρ. στοῦ, 
γνιηγα, Βεηροὶ, δίοσθ. ἴη [Πκὸ ΤΩΔΠΠΟΓΙ 
Ἡδηςϑί. ἱηΐεγργεῖβ, ΌῪ [6 ᾿ρῃϊ οὗ Μαῖ. χχὶν 
7, 81} τἰὰε Τσυρεῦον ἰϑίοηβ οχοορὶ {πὸ ἰαϑί 
25 5 γπσης ᾶγ. Ης υπάεγοίαπάςϑ τῆς “εα ἴο 
ταθδῃ “ ἴπο 564 οἵ [πὸ ννοσὶ ἃ," ἰπ ἴῃς 5θῆϑο οὗ 
ςεἷ. χυὶ!. 1ς5---ἴθε ἀδαῖῃ οὗ (ΒὨ6 ᾿Ἰνηρ στεδΐυσγοϑ 
ἴῃ ἰἴ σης ἴπε ἀεδαίῃ οὗ τε, δηά ἴῃ 6 
σ δὶ, βγυτωθο  Ζίηρ σοι πλι 168 ἰῃ ἴοννῃβ δηὰ 
να χο8. Δνοσγάβ. (9866 οὐ Υδῦ. 8) νυτιῖο5 :- 
ΒΟΥ, δο, 4π)|ιὰ ἴπε Ἰυάζτηοηῖβ ἰμ4ἴ σᾶπηα 
ὑροὴ Κοσπῆσ, οἰυπρ ἴο πεῖς τλεγα σπέρια! ἰῤε 
(ψυχή), ἀϊεά ἴῃ θοάγ δηὰ 5ο}}." 

αμαὰ ἐῤὲ ἐδιγά ῥαγί οΓ᾽ 1δὲ “δι δὲ ὅε:- 
ἐγογεά. ΒΥ ἴῃς ἀεϑιίγυςοη οὗὨἉ “ “ῥὶ,. "ΔΜ οτάβ. 
υηάογβίδηαβ ἴῃς ἀεδιυςοη οὗ [πε ἱποῖσυ- 
πιοηῖβ οὗ σοιηπιοῖος δηά ᾿ὈΧΟΣΥ͂ (εξ [58]. 
᾿:, 16}.--τοΐεστίηρ, πογὸ ἴο Αἰδγὶς᾿ 5 διϊδοϊς οἡ [Β6 
ἘἈοπΊδῃ ἀγβοηδὶ αἵ Οδἕδ ; δθ66 Οἱδῦοη, οἢ. χχχί. 
ϑιγ]γῖγ, ΕἸ]Ποῖ᾿ τοΐετβ ἴο ἴῃς ἀεβίσυςξοη οὗ 
(56 πανῖο8 οὗ Ἀοπὶθ ὈΥ ἴπ6 Ναηάδλὶβ.0 ὙὍδο 
εἰ ἡ υΐπς ἐγεαίμγ 5)" ποῖο5 δίθγῃ, ἃγὰ πΊθ ᾿Ἰν]ηρ' 
ἴῃ ἴδ “44 οὗ [ἢ}5 τνοτ] ὰ :---᾿ [6 υδέρε ᾽" πιοδη 
ΡΥλαΓΙΪγ, {Ππ||6 βίδσοβ, νῃϊςἢ, τοροῖθοσ ἢ 
[(ῃ6 ΠΟΥ͂ Ρονεῦ οὗ ἴ6 Ἀογηδὴ Ἐπιρίγε, τὸ 
δηφυρμεὰ ἱπ ἴῃς ““ἐα" οὗ ἴπε πδίοῃβ; δηά 
βοοοῃάδλγι υ, ΟἸ γι ϑιίδη σγο 65, συϊηθα ὈΥ͂ 
(ηῆὴ6 Ατίδῃ ΠΟγΟΒΥ, ᾿πλϑηιοἢ 845 ἴἢ6 ΘΗΓΓΘ 
(δυγχοῖ 18 ἰγρίβεά ΌΥ͂ ἃ «ὁὲ[᾽᾿ ([μὐκὸ ν. 1--1ο). 

ΤΗΕ ΤΒΙΆΡ ΤΆΟΜΡΕΥ (10-11). 

10. απά ἐδέγε 721} ἔτοτα Ἀϑαυϑὴ ἃ στοδί 
δίδι, ὈΌΣΙΣΑ 88 ἃ (ΟΣ 0},.}] (Οη ἴδε μογὰ 
ἜΦΟΣΟΒ" οὗ, (ἢ. 1ν. 5; [οβη χυῇ!. 3). 11 6.) 
[Δ]ΠἸὴρ 48 ἃ τπεῖθοῦ ΠΟ [4115 25 1 5010 68, 
δὰ ΟΠΪΥ 5[ϊπε8 ἴῃ [ΔἸ ΠἸΠἸπρ : 566 οἡ εἶ. ἰχ, 1. 
Α ϑδίδγ, ἴὴ ἴῃς ἄρος., ἰ8 [6 βσγτῆδοὶ οὗ ἃ σγωΐφγ 
-- 56 οὗ. ἱ. 20; Υἱ. 12; ἄς. Το δῖαν ἄοος 
ποῖ ρΡΡθαγ ἴῃ ἴῃε {πιγὰ Νίαὶ (ςἢ. χνὶ, 4) --- 
ΠΟ 8127 δ] ονϊδίοβ. [παὶ ἀδγπεθθ. “[ἴ 15 "4δὲ 
διαγ᾽ οὗ τῃ6 Αροσδίγρϑβε, {6 Απρεὶ οὗ (Π6Ὲ 
ΟΒυτο ἢ Δ] ρ ἔτσοπι (γ᾽ 5 ἤδηὰ οσ Κϑερ- 
ἴῃς ;--ἰῃε σογσσυροη οὗ Ἰ)᾽νίηο {γι ;--- ΠΟ ΓΕΞΥ͂ 
τυγηΐηρ ἴπς ναῖειβ οἱ Βαρίϊσπι ἰθΐο {πὲ 
««οϊτηνοοά᾽᾿ οὗ ἀεδῖμ " (1. ΔΝ 1Π14π|5). Απὰ 
80 ογάβ. Ἂἐχρίδίηϑ: “ΔΑ ΪἸυπιηδῦυ οὗ ἴῃς 
ΟδυγΟΒ. . . ... Α (Δ]|εἢ ϑίασ 18 εὐ ]οπηαῖῖς 
οὗ ἃ ἴλ]5ε ἴοδςδογ ;" ---δἋηά ἢθ τεΐθσβ ἴο- ἴΠ6 
[ἘΠΊΡΟΓΔΙ Ταϑυ 8 δθοη “ἷη (Π6 ΠΙΣΥ οὗ [Π6 
Αϑίδεϊς Μοπορβγϑιῖοθβ, οὗ ἴῃς Αἰτίσδη Οἰγουμ- 
ΓΟ] ΟΠ 5, οὗ [Ὡς Αὐδὴ Νδηά4]9 υπάεν Οὐ Π5ΈσΊς, 
Α.Ὁ. 41. Φ1η (ὃς δ86ε415, ἢε οὔϑογυεβ, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΜΝΠΠΙ. [ν. 10---τῖ, 

Γίνειβ, ἀπά ὑροὸὰ {πε ἰουπίδὶπε οἵ 
ννλῖοῖϑβ : 

ΓΙ Απά τῆς πᾶπιὸ οὗ τῆς 5ἴΆΓ ἰ5 
ολ]]οὰ ΨΝνοτγιηννοοά : δηὰ τἢς τῆι 

ἡ ΒΠΕΓΕΘΥ 15 Τεργοβϑεηίοα 85 ἃ {ἰγίδὶ οὗ ἴδ 
ΟΒυγοῦ δηὰ ἃ5 ἃ ϑδϑύεσε υβεγιηρ ἴὸ ὃς 
ἐπάυγεά ὈΥ πεν (ςἢ. νἱ. ς, 6). ἴη ἴῃς Ττν» 
Ῥεῖβ, ΠΟΓΈΘΥ ἰ5 ἰγσεδλίθα 25 ἃ Ἰυάρτηςσπι ἰηβιοϊεά 
ΟΠ πθη ἴοὺγ 5ἰπ, δηὰ Ὀγουρῆϊ ὕροπ {δοαὶ ΒΥ 
{μεπιϑοῖνοβ." 

ἀπά ἐξ Μ6}7 μροη ἐδε ἐδιγά ῥαγὲ οὗ δὲ γίθογ..} 
ΕἸΠΙοΐΕ 86ὲ5 1ῃ {Π1ϊ5 Ττγυπιρεῖ ΑἸα]δ, “ἴῆε 
δοουγρε οὗ Οοα᾽" (Α.}. 450), ἀυγίηρ μι οϑὲ 
1ηναϑίοῃ “" 41} (86 σίνεγ δηὰ ἰουηΐδιη ντδίοιβ 
τῆς νν εβίοσῃ Ἐπιρῖσο (΄ ἐδε ἐδὶγά βαγὶ οὗ ἰδὲ 
«αὐυαίεγς ᾽) Ὀεσᾶτηο, 45 1 γεγο, ἀθδάϊυ 45 σοπῃ» 
νοοά." ΒΚ οηδη, ὑπαῦῖο ἴο πὰ ἃ ᾿πογδὶ] ἐτεπὶ 
οὗ ἴῃς Ὀπιὸ σοσγεθροπάϊηρ ἴο {ῃ15 Υ Ι5ῖοῃ, τὲ- 
ἔετβ ἴο ἴῃ ἔοο] δ Ρορυ δῦ ἴ8]65 (“ ἱπερίεβ ") 
ὙΠῺ νος Ταςϊτυ5 6118 1ιῖ5 ρΡαροβ.--ἰ ὦ, 
Ρ. 395. ΑἸξοσά πιθηξίοῃβ, “49 δὴ 111 υοἰγαίιοη," 
ἐἢς ἀρδά!γ εβεςῖ οὗ κίτοηρ Ξρίγἰτυουϑ ἀγίηκβ." 
δ... Νοῖε Α αδἱ ἴδε εηά οὗ σπαρῖοσ ἴχ. 

ἀπά ὠῤοη ἐδε γομπέαϊη 977 ἘᾺ.ὁ «υαίεγ: ;] ΨΈΓ. 
11 566ΠῚ8 ἴο ἱπΊΡΙὉ ἐξέ ἐδιγά ραγί οἵ ἴδε ἰου- 
[αἰη5; θυϊ «ἢ, “ αὐ σγέεη γα..." σετ. 7, 80 
868 Υ6Γ. 12. “ἼΤἢΘ ἢτο ἢ ἩυΠς ἢ ἴδε ἐτεαῖ 
δῖδγ δυγης ἰ5 ἴῃ6 ἔτεα οὗ ντδῖμ, ψαῦ, δπά 
Ρίυπάεγ" (Ηεπρϑι.. 

Ὁπάεν ἴΠ6 βεοοηξ δηά (Πισγά Ὑχυπηρεῖβ, 25 
ὑπάογ ἴῃς βοοοηὰ δηὰ (δἰγὰ Υἰαὶς (οἷ. χτί.), 
“ἰ χῥε σεα,᾿" δῃὰ “1δὲ γέύυεγ: ἀπά ἐδὲ γοωπίαιπε οὗ 
[89 «υα᾽εγ:" 81τὰ ἱῃοϊυἀεὰ πάθσ τυδδῖ ἅτε 
ἀοβοῦῖθοὰ ροπογα!ν ἰπ ἴπ6 παιταῦτε οἱ ἴδε 
βεοοῃηὰ «δπὰ {τπϊστὰ Ταγ5 οὗ Ογοαδίίοῃ 45 “δε 
«υαἱεν: μην ἐδε ῥεαυεη." δ εδε νυδἴειο ἅΓῈ 
ἐἀοῆπεὰ ΟΥ̓ ἃ σοτησηοη Ὡδιηδ, “ ὅεα:," ἴῃ σεῦ. 
᾿. το. Οπδ 5ύγηθοὶ ἰ5 ἴδ5 ργοβἼοηϊεά δεῖ 
ὑπάον ἑαυο ἀβρεςῖβ; δηὰ ἴῃς αἰϊδαποιίοα δον 
ἔχνθοη ἴποθε ἴννο ἀϑρθοῖβ ςοπϑίϑῖβ ἰῃ ἰἣς ἀϊ5- 
ποΐίοι θεῖνθοπ ἴδ Ἰυάρτηοπίϑ 5ἰρηϊβεά, [ἢ 
[Π6 οὔθ ο856 ἴδε ᾿νπρ “ ἐγεσίμγε: «υδέοδ ὠὐεγε 
ἐπ δε σεα;7 ἴῃ ἴῃς ΟΙΒΕΣ “»ῃιεη " ρογιϑἢ :-- δε 
νυ. 9, τι. 

11. γον»ιαυοοά: ὙΠῸ “γιενε ἐκ αδορὶπ! δέαπι 
οἵ Ὀοϊδηϊ5ι5---οὗ ἔγεαιιοηξ υ5εὲ 85 ἃ πιεύϊοίμε 
δλοηρ (ἢς δηοϊεπῖβ, 8ες Ρ]ηΥ, ΠΗ. Ν., χστι. 
28 (ΗεΡ. ποῦν, ἰπαπάδ; 1.ΧΧ. πικρία, χολῇ, 
ὀδύνη, ἀνάγκη. ἴῃ Ῥτον. ν. 4, Α4υϊ] γεθάεῖβ ὃ7 
ἀψίνθιον). “Το Οπεηϊδ]5 ἰγρίβοα ςοιτοῦβ, 
στε [ε8, δΔηἀ οΔΙΔτ 165 οὗ ΔηΥ Κιπὰ ΕΥ̓ ρἰλπὶΣ 
οὗ ἃ Ῥοϊϑοῃοι οὐ δἰΓζοΓ Ὠδῖυγο.... ΜΙΠΟ 
(Ρργ»». Ηϊ:. οΥἹ Ῥαΐξεεπε, 21.) φΘὨυχηεταῖεβ 
ἴουγ Κιηάς οὗ ᾿νοττηνοοὰ 85 ἐοιπὰ ἰῃ Ῥλ}ε 
ἔπε-- γρορίσία πἰδοιίσα, “4. ὕμάασίεα, ΛΑ. ΚΣ 
εοσα, πὰ Λ. εἰπέγεα.. .. Τῆς Ηεοὗτον ᾿μαπάὺ 
8 ἀουθι1ε55 ξεηεῆς."--5π|}1}᾿ 5. 2010. οὗ 18 
Βιίδίς. ὙΤΒὲ ψοσγά 5 υδεὰ τηεῖδρδθογ δι τ 
[6 ΟΪά Τοκι.--ἰη Πουῖ. χχίχ. 18, οἵ ἴδε 
ἸάοἸΔΙΣΥ οὗὨ ἰβγαδεῖ ; ἴῃ |6γ. ἰχ. 1ς ; χχ πῇ, 15) 



ν. 12. 

Ρατῖ οἔ τὰς ννδΐετβ δεοᾶπιε ννογγηνγοοά ; 
ἈΠὰ ΠΊΔΗΥ͂ πιοη αϊεά οὗ [6 ννδίεϑβ, 
Ὀεσδυβς ΤΟΥ ννεῖα πηδάς Ὀϊ ΕΓ. 

12 Απά τῆς ἰουχῃ ἀπηραὶ βουπάεά, 

ἈΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΜΠ. 

ἀηὰ τῆς τηϊγὰ ραγὶ οὐ τῆς βϑυπη νυᾶς 
Βιἰ6Π. ἀηὰ (πες τΠϊγὰ ραγὲ οὗ τῆς 
πιοοη, ἂπὰ τὰ τηϊγτά ρᾶγὶ οὗ τῆς 
ΒίΔΓΒ ; 390 48 [ῆ6 τὨϊγά ρατῖ οὗ [Πδπὶ 

1, Ἄγ. 11. 1ς, 19, οὗ οδ᾽διλ Υ δηὰ ΘΟΥΙΤΟΥ͂ : ἴῃ 
Απιοβ νυ. 7, υητρδέθουβ Ἰυάρεβ “τυγῃ Ἰυἀ- 
πιεῖ ἴο ψοιτηποοῦ. (ΤΠῈ βεπάοσ, 508} 
ἔστη. ῖ5 ποῦς δϑϑιγημ)δίοα ἴο [πδὶ οὗ ὁ ἀστήρ, 
δος νυν. ἢ.) 

απα δὲ 1δίγ ῥαγὶ ὁ ἐδὲ «υαἱεγ.} 8566 υν. 
"}.: --ο τῆς εχ. Ἀδερ οταβ “ῳ' ἐδε 
«υαΖ97:.᾿" 

δεεανιε «υογυπαυδοάῖϊ ;] 1. 4.. ὈΪΕΟΓ 45 οστῃ- 
ννοοά. ὙΠῸ πᾶπιθ, ἀδϑοσ ηρ ἴπδ6 παίυτε οὗ 
16 ϑίδσ, ἀδοίασοβ (45 ἴθ πᾶῖὴς “ ἢ αι " ἴῃ 
ςἢ. νἱ. 8) [15 εἴἶεςξ, Υ]Ζ. σδυδίης δὲΤίογη,:.:---- 
εἴ. Ηεδ. χίϊ. τς. 

απά »ι2η7 6] 8ὅ6ὲ νυ. }],. Οτ. ΚἸΔΔῺΥ οὗ 
[86 1291," ΟΥ, “οὗ τοδυκίη)ὰ "--ἃ ΡὮΓΔΞΟ 
ἰου πα ΟὨ]Υ Πογα : οἔ οἷ. ΙΧ. 12ο. 

“τα ΟἹ ἐδε «υαίετ:,]Ὶ ΤῊς ῥγορ. (ἐκ) ἀδποίίῃρ 
«υδέπες ἴα τϑϑυ]τ ῥγοςδοαοά,:--- Ὁ τοϑδὸΣ 
οὗ," 566 νεῦ. 11; ΟἿ. ΙΧ. 2: ΧΥΪ, 10, 11. 

[ἡ {δε5ὲ Χυάρτηδηΐβ, 85 ἴη ἴπ 868]5, Ὀἷου 
ἔξ] ]ον5 ἰονγ. [ἢ 15 8536, χρό ὑπάοσ [Π6 
Ῥγενίουβ Ττυτηρεῖ, δε ἐγεαίμγε: «υδίο «ὐεγὸ 
ἐπ δε “2Ω, ῬΕΥΙΒὮ, 

δεεαιωε ἰδέ «ὐεγε γιαάε δίδ᾽εγ.] [ἴ 15 Ἀ ΔΙ ΠΙΥ͂ 
ἰγσοϊονδηΐ ἴο ἀἴβοιι58 ψν Βοῖποσ νοπηοοά ἰ5, 
ἴη 5 πδῖυσε, ἃ ἀεδαϊγ ροίϑοη οσ ποῖ: ἰΐ 
ἀοηοῖος Πόσα, 85 ἴῃ ἴῆς ΟἹ] Τοεβῖ., ἃ ποχίοιιβ 
ἰπῆυοηςς. ὙΠα δρρ]!οδίίοη ἴο ἴΠ6 ΒἰδίοΟΥΥ οὗ 
ΠΟΓΕΞΥ͂ ὁ ΙΓ ἢ σοττυρῖθ ἀπ οἰ τἴ6γ8 ἴῃς 
ΟΓΟ ϑργίηρβ οὗ δϑογίρίυγε--ἢς ἔουπίδιηβ. οὗ 
τσ " (Πρ μΠοοῖ, δίεγη), 15 502]: 566 δῦονα. 
ΤΠε ςοηΐτγαϑὶ 45ὸ νος [Π15 ρίασιιε ργεβθηΐβ 
ἴο 6 ϑιυνδεϊδηϊης ἴΠ6 ᾿ταῖοσϑ οὗ Μδγδῇῃ, Εχ. 
χΥ. 232-22 (εξ.  Κίῃρβ ιὶ, 19--21), .5 οὔθη ἀννεὶ 
ὈΡΟΏ. 

ΤΗΕ ΕΟΌΒΤΗ ΤΆΥΜΡΕΤ (12). 

12. “54 δὲ ,οεγι δ᾽ αησεὶ τουπάεά,] ΤὨῖ5 
Ττυτηρεῖ Τςογγεβροῦαβ ἴο [6 ηἰπίῃ Εργρίδῃ 
Ρίαρυςο οὗ. “ ἀλγκηοβα," Εχ. χ. 21: δηὰ ννὲ 

ἴτοπὶ υἱβι δου ὕροπ ἴῃς εἰοπιοηῖβ οὗ 
εαγίδ, ἴο Ἰυάρτηοηῖβ ἰἱῃ ἴδ Ἀτγτηδηηθηΐ οὗ 
δεασύυεη. 

απά ἰδὲ ἐδιγά ῥαγί οΥΓ δε “ἐαγ; ᾿ἰλδῖ ἐδέ 
ἐδιγά βαγὲ ο7 ἐδερε δι οαϊὰ θὰ ἀαγἀεηεά, ἀπά 
ἐδε ἀαγν δϑουαϊὰ ποῖ δὲπ0) Οσ, ἰἔ (ἢς 
γον 15 δοςεπίυαϊοα 45 ἃ ρᾶβϑῖυθ, “δβουϊὰ 
ΟΣ ΔΡΡΡΟΔΙ""---δὲ6. νυ. }).; δηάᾷ ςἶ, οἢ. χνιῖ. 
123. 
3ῶγ 180 ἐδίγά ῥαγὲ ΓΚ 11} 1. 4.) ἀυτίηρ ἴῃς 

λιτὰ ρατὶ οὗ ἴπ6 ἀδΥ ἴπεγο ννᾶ8 ἴο ὕὑδ ἴοίδὶ 
ἀλγκηε55 --- οὗ οΒ. νἱ. 121; Μαῖῖ. χχῖν. 29. 
Ἡετε νὰ δᾶνο οἣς οὗ ἴπΠῸ ΠΊΔΩΥ ὑγοοίβ οἵ ἴδε 
ὑτηοῖρὶς οὗ “ Κειαριμίαξοη " : τ}}95 Τ͵Ταυπιρεῖ 

5. ΟἸεασγὶΥ ηοΐὶ ϑυθθεαυεξηῖ ἴο [86 5ἰχίῃ 868], 
ψ Βοη [6 ψ ΒΟ "σῶΣ δεεαριε ὀίσεξ “: ““εἐ- 
εἰοί δ ""--τϑοὸ οὔ υϑῦ. 7. 

Βεηροὶ, ΖΕΌΠΙΡ, δῖυατε ὀχρίαίη (παι (ἢ6 
Ἰυπηδτίθϑ δεῖπρ 5θοση οὗἨ οπα (ἰγὰ ρατί οὗ 
(Πεῖὶγ ὈγΙ ἴῃς 58, ἃ βοπιῦσγε φίοοπιλ στ ουἹὰ ὃς 
αἰ ηικοὰ ονοσ (ἢς εαγίδ. 

από ἐδὲ πίρδέ ἷἱὰ Ιἶκο Ἰοϑῆμογ.} 2716.) 
εἰἴπεῦ Ῥεσγίεςϊ ἀλγκηςββ ἀυγίηρ ἃ {πἰγά ρατῖ 
οὗ [δὲ ηἰρῃϊ; οσ της 14] ἀλυίκηεςϑ δγίϑίην 
ἔἴτοτῃ (δε (Ὠἰγάὰ ραγὶ οὗὐἨ ἴπ6 τηοοη πὰ ϑἴδγβ 
Πανίης Ὀεεη οὐὔδουτεά, Ηδρηξϑῖ., 45 Ὀείΐοτς, 
[105 [Πδὶ ννᾶγ 15 πηθδηῖ, [86 ἀδγκηθ55 ἱπιροσί- 
ἴῃς ἴτοῦ]6 δηὰ ἀἸ5Γ658 ;---ηά 50 5υγῃδο οδὶ 
ἱπίογργεῖΐουθ βΟΠΘγΑ Ϊγ, δοσοογάϊηρ ἴο ψῃοπὶ 
115 Τσυταρεῖ ἀδποῖοθβ ἢ σοηξυδίοη οὗ ΠΔ[ΟΠ58 
ΟΥ̓́Θ ὈὈὐδουτίην οὗ ϑ5ριγίίυδὶ συ. ὙΠυ5: 
ἴῃ6 8υη, νυσῖῖεβ 1. ΔΝ 1ΠἸὰπὶ5 (Ρ. 292), 15. 186 
δυο] οὗ οἷγ [ογὰ ἴῃ ἴμ6 ᾿ῃολγηδίίιοῃ : 
ἰῖ5 θείη 5πιθη ἤογὸ 5 ἴπ6 νυ άγανγαὶ οὗ 
ΟὨγιϑι 5 ̓ρῃξ ἴῃ [πὲ βριγίζυδὶ ἀλγίκηθϑϑ ὩΙΟἢ 
Ῥτεοοάοθά Μομαιηπιοάδηίσπι ; ΔΡΟΥ ΠΟΓΟΞΥ͂ 
[ΟἹ ]ονν8 ᾿ἤάἸΠγ ; γοῖ {Π6 ἢ 15 Ὀυϊ ρᾶγ- 
Ἐ4ΠῪ ες]! Ρ564---Π6 “μη, ἴῃ 6 σποον, πὰ [δς 
σαν ἅγὸ ποῖ [2]16ἢ, [ΠΟΥ ἅΓῈ 511}} ἰὴ ἤδάγθη. 
ΘΙΠΊ ΠΥ δίοσγῃ, Ὸ δά 8 ἴο (δ6 σῖϑε οὗ 
ΜΜοδιασησηθάδηϊϑε, ἴΠ6 βεραγδοη οἵ ἴπς Ε45- 
ἴεσῃ δηά Ὗν εξίοσῃ Ομυγοδα8. 

Ιη [δες ἌἜχροβιίοη οὔ ἴῃς ἤσβι ἔουγ Ττυτηρεῖβ 
ψὸ τηροῖ ψ} υϑιγαϊοη5 οὐ (ἢς νδγίουβ 
δ. 8οο]5 οὔ ̓ ἱπτογργεῖοῖβ :---- 

Ι. ΤῈ ᾿υάρτηθπῖβ αγὸ ἐεγαί---αβοςῦην, 
Ἰκὸ τς ρῥίασιιοβ οὗ Εργρί, ᾿ῃδηϊπιδὶς παίυγα. 
(α)“ Ρτεϊογὶ5ῖ5, δηὰ Β δι! οῃ δ] ϑῖϑ γοΐοσ 4}} ἴὸ ἴῃς 
{Ππ|65 Ὀεΐογε [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡδῈ νν88 υτιτεη : 6.5. 
Ἀεηδη (Ρ. 395), τεΐεσβ ἴῃς “οωγί Ττυπρεῖ 
οἰϊποσ ἴο [86 πυπΊογουβ 6ς] 1 0565 ἀδουϊ Α.Ὁ. 68 
(Τς., “ππ., χν. 47; Ημιι. ἴ. 86), οὐ ἴο ἴδ στὸ - 
ΤΑΔΥ ΚΔΌΪΟ βἴοττῃ οὗ [Δ ΔΤΥ 1ο, Α.Ὁ. όρ (Τᾶς,, 
Ἡμ., 1. τ8 ; Ρ]αῖ,, σαήδα, 23). (δ) “ Ευτυτ5ῖ5,᾽ 
δυςἢ ἃ5 ἸΤοὐὰ δηά ὃς Βυγρῆ «αἰθ8οὸ σεραγὰ 
ἴμο56 ἰυάφτηοηϊθ 45 ἠϊεγαί Υἱϑβ δι] οἢ 5 νυ ἢ 
ἅτ “ἴο υϑῆογ ἴῃ ἴῃς στοδῖ ὑσὶ υϊδίίοη οὗ [Βς 
Ἰλῖῖοῦ {{π|65: δηὰ 80 Βιϑρίης δπὰ Βυγξοσ. 
ΒΙΘεὶς οηἱγ ἀἰδεγβ ΟΥ̓ υηἀεγϑίδηάίηρ ἃ ρόπογαὶ 
»οείίεαί! ἀεβοτὶρίίοη, Ὀοστοννεὰ ἔγοπη ἴπῸ ΟἹὰ 
Τοβῖ., οὗ στοδῖ ἡδίιισαὶ σοην]βϑίοηϑ ἴο Ὀ6 ςοη- 
Ὡροϊοὰ ψ8 ΟΥ̓Το ὑτεσδάο [πὸ 1Ἁ,᾿ογά 5 (οπιίης. 

11. ΤΟ ἡπάρτηοπηῖβ ἂῦὸ -γνηδοἠεαἝ--- ΠῸΥ 
τεῖεσ ἴο (με Βίβίοσυ οὗ ἴ8ε δυσοι: ἀπά (4) ἴο 
τΠ6 δεγεσὶσε ΜὮΙΘΒ ορροϑοὰ ἢοὺ [οδοῃιην. 
ΤὨιυ5 Ὠς ΕΟΥ͂ΤΑ 5665 ἰη [8686 ἔοι Τ͵Γυπιροίβ [ἢ 6 
Πογοβι68 οὗ Ατίυϑ, Μαοδάοηϊιϑ, Ρεϊδρίυβ, Ευ- 
οἢ65;--υϊθεῦ δεὲ5 μεσ Ταϊδη, Ματσείοῃ, 
Οτροη, Νονυδῖυ8β. (δ) αγαίη οἡ ἴῃς “Ηἰ5- 
τοσ!οδὶ " βυϑῖεπι Μοάβ ὀχρίδίηβ ἴῃς ἔουσ ΕΥ̓͂ 

6ο3 



όοΛ4 

νγᾶβ ἀλδυκεπεά, δηά {πε ἀδὺ 5ῆοπε ποῖ 
ἴογ 4 {πϊγὰ ραγὶ οὗ 1ἴ, δπὰ τῆς πρῆς 
᾿Κεννβε. 

112 Απά 1 Ρεδεϊά, δηά δεαγὰ δη 
ΔηρῈ] Ἀγίηρ τῆγουρῃ τὴς πιίά8ὲ οὗ 

ἈΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΜΙΠΠ1. ἶν. 13. 

Βεάᾶνθῃ, βαγὶπρ ἢ ἃ ἰουά νοῖος, 
οα, Ψγος. νγοα. ἴο ἴῃς ἱπμδῦϊτοῖβ οὐ 

τἢς ελττῃ ὉΥ γεάβϑοη οἵ τῆς οἵβεσ νοῖςεβ 
οὗ τῆς ττυρεῖ οὗ τε τἢγες δηρεῖϑ, 
ννΠ Οἢ ἀγα γεῖ ἴο βουπά 

{πῸ ουεη! οὗ ἴδε Εταρῖσε το ὙΠεοάοβίυ5 
(ῆς Οτοδῖ (Α.Ὁ 395) ἴο ἴτε Ὠυμλ δου οὗ 
Κοπῖς ὈΥ ἴῃς Εχαγομαῖθ. (ὦ) ησηρα οοπλ- 
1168 (4) ἀπά (δ) ᾿πϊογρσγεϊηρ ἴμ6 ἢγϑὶ Τσυτηροῖ 
οἵ ἴΠπ ννᾶῦβ οἵ Αἰθχδηάεσ δεν γι; ἴῃ βεςοηά, 
οΟὔΠο Οοίδὶς ἱηναβίοη ; [6 {πἰγὰ, οὗ ΑἸδηΐϊϑαι ; 
ἴῃς ἔουσίῃ, οὗ ἴλ6 ονεγίῆσον οὗ ἴδ. Κοχήδη 
ἘΠΊΡΙΓΟ ---866 4Α'5ο Νοῖθ Α δἵ επὰ οὗ ςἷ. ἰχ. 

111, Ὀδίοσγαϊοςκ, ννῆο το)εςῖϊβ ἴῃς 5Υπ|- 
ΒΟΙΊΟΔ] ἱπιεγργοίδιίοη, σοηβίάεγβ παῖ Ὧ5 Μαῖΐ, 
χχῖν. 6-3 5 τοϊαϊθα ἴο γνεῦ. 29, 80 ἃγὲ ἴῃ6 
864]5 ἴο ἰῃς ἤγϑὶ ἔουγ Ὑτυπιρεῖβ ]ςῇ, [0]- 
Ἰονίης 186 5ιχίῃ 86], ἀπηουποα ποὺ ἴοκοης 
οὗ ἴῃ6 σοπγηρ εηὰ :---566, ΒΟΊΨΟΥΘΙ ΟἿ ΥΕΥ. 7. 

ΤΗΕ ΤῊΒΕΕ ἌΥΟΕΒ (13-Ὸἢ. χΙ, 14). 

18. ΤῊΙΒ σεῦβα ἰπίγοδυςεβ πὸ ἰαϑὲ ἴῇΓοα 
οὗ {δε586 Ἰυάρπιοηῖβ, οὐ ἰς ΤὭγος ὟοΟ- 
Τγυπηροῖβ :--- 

“πάἀ ταν, διὰ ϊ Βοδτὰ δὴ 64416,] 5εῈ 
συ. . Οτ. “΄ολο 684410---πἶ εἢ, χνίμ. 21; 
χίχ. 17 (ου ἴδῃς ἱπάοβηϊΐϊα 5εῆβε οὔ ἴῃς ἢὺ- 
τρογδὶ, 58εὲ86 ΨΝΊ ΠΟΥ, 8. 106). ϑό6 διιρρεϑὶ “8 
δἰπ 510 ΟΥ̓ ΔΟΙΣΊΔΥΥ 64510." 81. Ϊοδη θ6- 
μο]ὰ 5 ἴῃ ᾿ν15 Ν᾽ϑίοη ἃ ᾿ἰτεσαὶ οαρὶο (εξ, [86 ΑἸτΑγ 
ὙΒΙ ἢ σρεᾶκϑ, οἣ. χυΐ. 7), ΠΟ56 ΟΥΥ̓ 85 Σΐ 168 
οἡ ἰΐβ ΡΓΕῪ (ςΐ. ΗΔ. 1. 8) 15 Βεγε οπιρὶογθά ἴο 
δηηουηςος ἴῃς οοπχίηρ ΔΝ οὐβ : [18 ςοῃρϑίἀθσγδς- 
ὕοη γοηᾶογβ ποῖ υπϑυ40]ς ΕὈταγα δ τείογοηςθ 
ἴο Μαῖϊ. χχῖίν. 28... ΕὈγασζά 5665 ἴῃ “26 3 γεαΐ 
εαρίε" οὗ οἢ. χιὶ, 14) Δηά ἴδε Πιρμὶ ἴο [(ἢς 

ἀογΏ655 ποτ ἀοβου θά, ἃ τεΐεγοηςς ἴο [815 
Ρΐδοε : Βα α]50 βυρσρεϑίβ ἰμδὲ ἴΒο γοδάϊπρ οἵ ἴῃ8 
ΑΟΥ., “απ “ηπρεί," ἈΔ8 ιίβεη ἔγοπι ἃ [γδη- 
ΒοΙ δογ 5 “ ςοστϑοϊίοη ᾿ οὗ ἴῃς ἴοχί μοῦθ, [ἴῃ 
ἰτμιϊϊδτίοη οὗ οἰ. χῖν. 6.ὙἩ. Ηεοτγάοσ ὑπάογοϊδηαϑ 
[(ἢς οαγὶο οὗ ἴῃς Ἀοπιδη 1, ερίοηϑβ ;--- οἴτηδηη 
ἘΠΙηΚ8 τδαῖ ἴπῈ τεβϑοίδποθ δεΐνεθη [πῸ 
Οτοοκ ἴδστῃ ἴοσ “νοῦ " (οὐαΐ) δηὰ ἴῃς 5ογθδηι 
οὔ Δηὴ οαφὶς βυρροσιοὰ [ἢ 15 σγγαῦο!] ἴο 81. ]οη ; 
--εηρϑι. ἰθδῖ ἴῃς Βα ἴα παπιεὰ ἤσσε ἴῃ 
ςοηϊταβὶ ἴο ἴδε ουε ἴῃ [οδῃ ἱ. 32;---ϑίοσῃ, 
διίυατί, 6 ΝΝν εἴϊε οχρίδίη ΟΥ̓͂ δὴ Απηρεὶ ἴῃ ἴῃς 
ἔογπι οὗ δΔη δδεὶε :--- 6 Πὐτὰ, δηὰ 1. "Ια πὶ5 
866 81. [οδη Μἰπιβο :--Ζορεσ, δῖ, Ῥδυὶ;--- 
ΑΝ ογάϑ8. νυτῖῖεβ: "Οπε εαρίε. ΤῊ5 ομθπδ:: ΓΑΛΔΓ ΚΒ 
ἃ 5Ρ6 08] ΤΠ βϑοΡΟΓ.. . . ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΟἸ τσὶ ΗἸπὶ- 
86}, ῇο 58 οδι]εα " ἐῤε χγεαὶ εαρίε, «ἢ. ΧΙ, 
14, ςἔ Ῥουῖ. χχχὶϊ. 11, 12. ΨΙοϊοτ 8 
τολὰβ “ωπρ “ηρε!," Μποῖὰ Π6 ἴακεβ ἴο πηδδῃ 
[6 ΗοἱΪγ Οπιοβῖ βρεδίηρ δῪ δῖ. Ϊοβῃ, 85 6 
μδὰ ϑροίθῃ ΟΥ̓ Μαίδοϊιὶ (ἰν. 5) οὗ ΕἸ} ἢ (566 
οη (ἢ. νυἱῖ, 2);- - ΕἸ οτῖ ᾳφ  ναυδη [ΟΥΤΊΕΤ]Υ) 
ἴλκοβ {86 ““ηγρεῖ" ἴο ΡῈ Οτέζοῖγ ἴδς 

Οτοαὶ ρῥσγοίεβεηρ ἀραίηϑι ἴθς {Π|ὲ “ Τ᾽ ηἰνεγϑαὶ 
Βί5ῃορ ;".--- Ζ. ς αἰϑο τε εςῖβ ἴπ 6 δυϊδογῦ οὗ 
Μϑ595. δηὰ οὗ Ννεγβίοηϑβ, δῃά πιδιηἰδίηϑ ἴῃς γεδά- 
ἴῃς “.π “πρεὶ" ᾿Ο5Ὲ δ σοοσϑοῦ ἴ5 «Ὡς Απρεὶ 
οὗ ςἢ. χ. 1. 

“ρίας ἰπ ταὶ ἀ-Ἀθδυθῃ,)] “Τῆς τπεγϊ ἀϊδη 
ἐουῃὰ τὴ ἴδε Ν. Τ΄ ΟἹΪΥ ἤεγε δηὰ ἴῃ ςἢ. χῖν. 
6: ΧΙχ. 17:-- θαυ 85 ἴπς δι δ ποου, δηθὰ 
ΥἱβΌ]. ἴο 411, Εσοπὶ οἢ. χῖχ. 17 Ζ.}Π ἄγσυο5 
(δὶ ἴδε βρᾶςς τηϊάνναυ δεΐνγοθη [Β6 φάτ δηὰ 
ἴδε σοηοδγυο οὗ ἴῃς ΒΚΥ 15 τπιοδηΐ. 

“αγίπῷ «οἱ α κτοοῖ σοἱκε,)] Τῆγος πιᾶρ- 
τηθηΐβ το ἀνὰ] 51}}}---ἰ(οϑς οὗ ἴς [ἔτος 
ἍΟΟ-Ττυτὴ ΔΙῈ ΠΟῪ δηπουηςοά: 5:Ὲ 
οἷ ἰΧ. 12: ΧΙ. 14. 

Ἡοε, «υοε, τὐοες, ἴον ἸΆΘΙα ἰμδὲ ἅνο}1} ο5 
ἐδε εαγίῤ,} (ϑεε συ. }}. :--- οὐαί 15 4150 [ο]] οντεὰ 
ΕΥ̓͂ ἴδε δοουβαῖίνε ἰῃ (ἢ. χί!. 12. νος ἔος 
ἴῃς υῃροῦγ νου ὰ 45 αἰϊπιϊησυ Ξποὰ ἔγοει 
[6 ΟΒυτοῖ : 5866 οὐ (ἢ. 11). το; Υἱ, τὸ ; δὰ 
ΔΝ ογάϑ. σοποϊιιάθϑ (δῖ, ποννουοσ ἰοστιθὶς τς 
τοτηδίηϊηρ Ἰυάκχπιθηῖϊθ ΠΊΔΥ ὃς, ἴδε Οδυτςοῖι, 
ἐ γἢο 14 ἠοῖ οὗ ἴΠπ6 φοΑγῆ,7 15 Ποσγὸ δεδυσεοῦῖ 
οὗ τΠ6 Ὠϊνίης ρὑγοϊος!οη---τἴ, Ρ8. χε, 4. Οα 
[π6 οἴδογ δδηά, Μεάο (Ρ. 466) εχρἰαῖπα ἴῃδὲ 
1π6 ΟΠ τι βδη ᾿ημδοιδηῖβ οὗ [ς Ἀοιμλη ποεϊα 
Βδά ρσίνθη {[ΠοπΊβε γ6 8 ΟΥ̓ΘΓ ἴο ἰἀοΟἸ ΤΥ ψ81|6 τπς 
Βγϑῖ ἕουσ Τσυτρεῖβ εῦα βουπάϊηρ ; δηά ἰδὲ 
{Π|5 5η, δά δὰ ἴο {86 ργευῖίοι"8 ϑἰδιζῃϊεσ οὗ 
«ες ποῦν ἀἄγαννβ ἀόντῃ ἃ πιοσο στίετοὺς 
Ρυῃίϑηπλοηξ ἰὴ ἔπε Γεπιδιπίηρ Ττυτηρείβ : [Πῖ5 
Ρυπίϑῃπιοπέ οὗ ἸΔοἸδίΤΥ μ6 ᾿ηΐογα ἔγοσα ἢ. ἰχ. 
21ο. 80 ἴοο, ἴῃ οβεςῖ, ΕἸΠοῖξ. 

ὁγ γεατορ οΥΓἹ ἐδε οἱδὲγ “τυοἱςε1}] ἙἘοτγ ἴδε 
ῬΓΕΡ., 566 Οἵ Υ̓ΟΥ. 11. 
9 {δὲ ἐγμριρε Βεοηρεὶ ἴδλϊεβ [πε ϑἰ συγ 

ἀἐεεγιδιμμυεῖν ;---:Ὁ ἀδῖοτγα. ἐχρίδιη5 [μα οπε τᾶ 
8 σοτημηοη ἴο {Π6 γοὶς68, ΥἱΖ. ἰλῖ δδεοῖ ὕτο- 
ςοδ 8 τοπι ἃ Τσχυτηρεῖ. 
9 δὲ ἐῤγεε σπρεῖς 80 αγέ γε ἰο “οιπεέῖϊ. 

Α5 (ῆγοθ Τχυπρεῖβ σεπηδίη, οδο ἢ 15 
ἐᾳ ξοε"---8θὸὲ. ςἢ. ἶχ. 12; χὶ. 1. Ὁνδδῖ 
ἴο] ]ονν5 νν}}} ἰηά!ςαΐο, οὔδθοτνοβ Βοσϑουεῖ, τδαῖ 
ἴηε ϑουεὴ Ν᾽]ς ἄγ οοπηδοϊοα ὉΥ (ἢς “ Ζ2γες 
ἤ οι." νὰ [δὸς Τγυπιρεῖβ, ἃ5 ἴδε δενυξῃ 
Ττγυπηροεῖθ ἀγὸ ςοηησςοίοὰ 1 ἴδε δεαῖ. Α 
ἴεστῖθ]ς ΟΥ̓, τἱηρίηρ τδγουσῇ ἴδ δἱγ, ἀς- 
ὩΟΌΠΟΙ ΠΡ, ΠΟΔΊ ΠΥ, ἰ5 5 σηδεὰ ὉΥ ἴδὸ “ ἤδοε:," 
845 'η ΕΖ6Κ. ἰἱ. το. 

Βοηρο} 5 ἰηϊογρσγοϊδιοη 15 {πδι ἰῆς “᾿ξ δω " 
οχίςηα οὐοσ ἴῃς οαττῃ ἔγτοτῃ Ρετβίδ ἴο {2}}7 δά 
(ὃς νν»͵εδί. [ἢ 1818 βϑρᾶςς [165 Ῥδϊηος, υυεωςδ 
δῖ, Ϊοβη δ ο ά5 τὲ Ελρὶθ. ΤὨς “ ἢ οε:" ἃσὲ 
ποῖ ἔουπὰ ἴῃ [δε ἢτβὶ ίους Τ͵Τυπιρεῖς, ἢος ἃ 



ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΓΥΜΙΠΠ]Ι. 

ἴο ϑουθὴ Ἐρίϑιϊοβ, ποῦ ἰῇ ἴπε 864158, ὯΟΣ ἴῃ 
186 γι.]15. ΤΠο 3γη “"ὟΝνος " 15 σοηίδιποα ἴῃ 
ἢ. ᾿Χ᾿ 1-Ὶ; [86 “εεοπαά δ η οἷ. χ. 11-:21; [86 
ἐδιγἀ(κουςπεάοη Ὀαϊῖ ποῖ ἀεϑοτ θεὰ ἴη οἢ.χὶ. 18) 
56 υηΐοϊάφδα ἴῃ ςἈ. χιὶ., μανίην Ὀδθη γεν ουϑὶγ 
ἰηἀςαιοά ἴῃ ςἢ. χιϊ. 12, “ ἤξοε ἰο ἐδε εαγί ὁ. απα 
σα" --πτοτὰβ δα ἀεὰ ἴο ἴπΠ6 δηποιποοπιοηίβ οὗ 
ἴδε 4,γ,5) πὰ σεεομά “ ὟΝ οὐ5.᾽ 

ἴῃ τῆς τογλδυκβ οἡ υετ. 6 {πὸ 5υτηθο ] 1.8] 
Ἑδδγαςῖογ οὗ ἴῃς ἤἢγοῖ ἔουγ Τ͵Υυπιροῖβ ἢ25 θθε 
Ἰηάϊοαίοά ; ἃ5 νγ6]}] 45 ἴῃ γεϊδέοῃ οὗ ἴπε }υἀρ- 
πιδηῖϊα δηπουποοὰ ΟΥ̓ ἴμεπὶ ἴο [Π6 πενεγ- 
σδαξηρ οοηῆιϊςϊ οὗ [86 ΟΒυτοῦ ψῈ τἢς ννου]ά, 
Οη ἴδε φῬσγίποϊῖρὶς οὗ “ ΚεἼεαρἐ μία ον ἢ ἴδ6 
Ττχγυχηρεῖβ ἔο] ον, ἔγοπι ἴῃ 6 ΥΕΣῪ ἤγϑῖ, ἃ σουγδα 

ῬΑΓΆΪ16] ἰο 186 δ6λ195: δηᾶά, τὰς {ΠΕῪ 5εῖ 
Τοσῖι οδ δι τθ8 τηοσο ἰηΐθηβο [ἤδη [ἢ6 862]5, 
[ΠΟΥ ἀγὸ τποπίβοϊνεϑ βιςοθεάδα ΟΥ̓ ἃ οἶδλ85 οὗ 
ἡυάρτηεπίβ 511}} πιοσὲ ἱπίδηϑε σοργεβεηίοα ὉΥ͂ 
(ὃς 1415. Τῆς ἴδγες Τ͵τυπιροίβ αἰϑο τυ ῃϊς ἢ στὸ - 
τηδίη ργοϑεηΐ ἴο (ἢς ὅ56εσ, ἰη [6 [ἔγχος “ ἤοε:,᾿" 
)υάρτηοηῖβ ἔ2σ πιοσε ἔοστη  ἀΔ0]6 [μδῃ ΔηΥ͂ Εἰ οὰ 
δὰ σοῆς Ὀεΐοτε. 

ΤὨςο ἤγϑὶ ἔουν Τχυπιρεῖβ Δηποῦυηςς ὈΪΔΡΊΙ65 
1ηΠΠσοϊοα ᾿πιπηοά ἰδίου ὈὉΥῪ Ὠἱνίηε Ῥοννεσ ; ἴδ6 
τεπιδίηϊης ἴδγοε---ἰ οί (Π6 ΝΠ δηὰ βιχίῃ 
---ἀὔὲ ᾿ηῆϊςοῖϊοά Ὀγ [πὲ ἀζθηςΥ οὗ ἴδε δριγι8 οὗ 
(186 ΑὈΥΞ55 : ἴογσ ἴπ6 βενεηίῃ, 566 Βεηξεὶ δῦουοδ. 
ΤΠο ἤγϑοὶ ἥόμ" Τγυχηρεῖς ῥγεσθάθ [ἢ6 δἰχίῃ 
862] : 866 ΟἹ στ. 7, 12. 

ΑΒΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οὐ (βὰρ. 11. 

ΝΟΤΕῈ Α ΟΝ ΜΝΕΒ. 1--ΤῊΞ ΘΙΠΕΝΟΕΞ ΙΧ 
ΗξεΑνΕΝ. 

ΜάδΥ ἱπίεσγργεϊδιίοῃβ ἕδνα Ὀθθ ρίνοη οἵ ἴῃς 
“«επες ἐπὶ δεασύεη : "--- Γς “ δῥεποε" 15 “86 
ἴγρε οὗ ἴδε ρδίΐεηςς οὗ ἴδε βαϊπῖβ, ἃ 5σγτῆῦοὶ 
οὗ ἴδε Οδυγομῖβ ρεᾶςθ [οη εατί ἢ} θη ΠΟΥ 
ἱυμηρἢ 18 ἀϑϑυγεά " (10...) .--- ἃ (γδηβοη 
ΤΑΘΓΕΙΥ ἴο ΠΕ νεῖ" (Ζύ]Π;, το Τοχ- 
Ρᾶγοβ Εχ. χίν. 13).--ἴδ "' ϑ:]δσηος ἐπ δεσύεη," 
δοσογάϊηρν ἴο Ηεηρβῖ,, “ἴῃ τΟΔΙ ΠΥ Ὀοϊοησ8 ἴο 
2δε εαγίὁ ;"---ἰὰ ἰκὸ ππᾶπηοσ Ν. ἀθ Εἃγτὰ 5668 
Ποῖα ἃ ρῥσγοδις!οη οὗ ἴδε ἄξογες οὗ (ἢς Ετὰ- 
Ῥετοσ 70]18π ΔΙ ς ἢ πὶ “ εἰἦσηοο" ΟΝ ἴῃ 6 
Αγ ϑιδη5 “" ἴδπὶ ἴη Ἐοο] 658 αιδηὶ ἴῃ πλ}}1{14 
δολάετηϊ εἴ 5.80}15." 

ΕἸΠοϊΣ εχρίδίης (06 δα δοὼγ ἴο τηθδῃ 
(δε «δογέ ἰηΐοτναὶ! Ὀεΐννεοη (ἢ6 ἀελί οὗ 
Τμοοάοκίυβ (Α.Ὁ. 395) δηὰ ἴδε Τιβπρ οὗ [δ 6 
ὈΑγθασίδη Ββογάς8 ;--- Βεηροὶ ἴοο (οη ἢ 5 οσἶτγο- 
Ὠοϊορίςδὶ ϑυϑίεαι, 8δεὲ6ὲ [ποὰ, αὶ τι, (δ), 1Ν.) 
Ὁπάοτϑίδηάϑ ἔουγ ΠΟΙ ΠΊΟΩ ἀΔΥ5, ΟΥ ταῖβον ΠΑ] 
ἃ ψεεκ;- -Εὐγασγά 450 σοιῆραγεβ ἴῃς σδογὲ 
5ρᾶςε οὗ ἴδγες δῃηὰ δ μαὶῖ ἀδγ58 (ες. χί. 11) οὗ 
Διο ἢ σῃοτὶ δραος ἴΠῸ Πα ΡΟΣ ΠΟΙῸ 15 ἴδε 
τόδ 1} "π--δηρὰ 50 Ασεῖπας (ἐη' 4οἊ., ἃΡ. 
Οτασμοσ). ΟἹ ἴδε οἵδος μβαπά Υ γηρα [Δ Κ658 
τῆς δαεδοιγ ἴο τηθδῃ [ἢ ἰοπρ βἴδῖε οὗ ρεοᾶςθ 
(““Ῥὲν Ἰοηψιοη ἴετηροσβ ἱπίεγνδ! υπὶ ἢ) τις ἢ 
(δὲ ΟΒυτοῖ 15 ἴο ΘὨ]ΟΥ͂ υηάοσ [Π6 ϑουθηῖῃ 562] ; 
--Ἰληξςε υηάεογείδηάβ τς Μη ηπί. Οὐ ἃ 
ἀϊδετεηϊ 5Ξγϑίεπι, Μσ. Ε. Κίῃρ (ΔΜογεεῖν οὗΓ; 
Ογἐἐεεηι, νοὶ. 11. Ρ. 79), Ὀίδλοθβ ἴῃς ῥαΐδβ 
ῥοω Ὀεϊνοοη {Π 6 Ἐ ΤΈΠΠῚ δ6δὶ δυὰς Βγϑῖ 
Τχυμπρεῖ 45 ἃ ρεγοά οὗ “ ᾿πνεηίγεῖῆνε γοΔΓ5 
Ρτεςί 96}, ἴτοπη 312 ἴο 337; δηά [δε θοζδη 
186 5ἴογπι οὗ [21]. 

Ἡδηρβῖ. ΔΚε5 τῆς “ δίέλεπος" ᾿156}} ἴο πηδᾶη 
“(6 ἀυμῃθ δοϊοηϊβησηθης " οὗὨ δε δηερρείει οὗ 
Οδτγῖτ, Μαῖϊ. χχῖν. 10 (εἶ ΗΔ5. 1ϊ. 2ο; Ζερῆ. 
ἰ, 71 Ζεςἢ. 1ἰ, 13). Τυϑἴετά, (Δῆεγ Ὁ. ἃ 1,2.) 
υηάδεγϑίλπάβ ἴῃς ἘΧροοϊδηοῦ οὗὅὨ 2δε ἀᾳυείϊεγ: 
ἐπ δεασυεη Ἰοοκίης ἕοσ ἰῃς ςαἰλδίσορδε οὗἉ ἴῃς 

δὶ 862], [ἢς “ δῖ υροσ οαἸἸἴατη " δυϊῦ]ε ἴο (Ὡς 
υἱγογηθηΐα “ογῃδίύ5 εἰ ἀγαπηδίϊςα: βοθης;" 

--ΕΟὐγαγά, ψῆο τεὐεςῖβ ἴπε Ῥστίποιρὶε οἵ “ Κε- 
εαῤῥἐμ πα ίοη," τείετθ ἴὸ οἷ. ἵν. 8, βογα {ΠῸ 
Εουγ νην Βείηρψϑ, ἴπ6 ϑυπιροὶ οἵ Ἰἰνίηρ 
Οτεαϊίοη, βίης Ὀγαῖβδα ἰρῃϊ ἀπὰ ἀδΥ ; ὑπάεγ- 
βἰδπάϊηρ ΟΥ̓ [ἢ15 ἀἰδοοπίηυδηςε οὗἉ [ΠΕῚΓ 5οηΡ, 
{πΠ6 ἱπάϊοδοη οὗὨἩ βδοε νυ] ουθηϊ ἈρρτΟΔΟἢ- 
ἴῃ. Ναδΐυγο 5 ἀδουΐ ἴο 06 σοηγνυ]βεά, δηά 
Οτοδίίοῃ οραϑ968 15 δίσαίῃ οὗ ργδῖϑβθ, 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΝΕΚΒ. 2--ΤῊΕἙ ΤΆἈΟΜΡΕΥ. 

ΤΠΟ ψοσά υδϑοὰ ἰπ |οεὶ (ΒΊΨ, τ) 
8 ποῖ [δῖ υδοὰ ἰῃ Νυπι. χ. 2 (ΠΌΥΠ 
ρα οἰσεγα })---ἴῆς διγαῖ ἢ ἰΓυπηρεῖ 45 θθθ Οἡ 
(6 ἀγο οὗ ΤΊτυ5: (Π6 “δοῤῥαγ, ΟΥ̓ “ οογῃοῖ ἢ 
(ὑδαςυ»ι, Ῥ. Β. νεγξίοη οὗ Ῥ8. χουἹ[. 6 τυ οΓ6 
Ὀοῖὰ ψνογάβ ἃσε ἔουπα), δεὶῃρ τεραγάθα ὈΥ͂ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἃ5 οὗ ραϑϊογαὶ οσιρίῃ, δῃὰ ἀθγινοὰ ἔτοπὶ 
“ [ῃ6 τη 5 ποσγῃ ᾽" (058. νἱ. 5). 850 81. Ϊγοπὶς 
οἡ Ηοβ. νυ. 8: “ Βυοςίηα ρΔϑίογα!!5 ἐβὶ οεἱ 
ἐογπ γεέζγυο οἴδπεϊυν υηάς οἱ ργοργῖο Η6- 
ὑγαῖος σοῤδαγ, Οτῶος κερατίνη Δρρεϊ ἰδίῃ." 
Οη ἴδ οἴδοσ πδηὰ, Ογοάποῦ ἴδῖκοβ [ἢ εϑαι.- 
οἰσεγαδ, πὰ ἴπ6 «“ῥοῤῥαν ἴο Ὀς ἴῃς 5Δπὶς 1ἢ- 
διΓαπιεηΐ (ὑεῖ, 8. τό4, }: 866 ἴοο Νοῖς Α, 
οη 058... ΥἹ. 4. ἼΔΕ ἘΕ εἰὰ ἴο θεὲ ἀϊδεγεοηῖ 
ΕΥ̓͂ ΝΥ ̓ηεν (Βι δ]. Κοαὶ Β., «τί. Μιωΐϊ. 
πγ΄. ὍΘ σδοβόαν 18 ἴῆς οἱσπαϊεἰγιρηβεῖ οὗ 
(6 [υδ]]6, [,μον. χχυ. 9, το; [6 «υσγ-Ζγιηρεῖ 
οὔ ]οῦ χχχίχ. 25 ; [6γ. ἷν. κ᾽ Υἱ. 1. 

ΝΟΤΕ (Ο ΟΝ νΕΒ. 3.--ΤῊἙ ΤΟᾺΡ ΒΕΝΡΕΒΕ. 
“(ΓΘ ΕΝΒΕΒ." 

ΤΕΙ5 ἴογῃ,, ὅ λιβανωτός, ἰ5 ἴυ8 ἀεοβησά ὈΥ͂ 
Οτπεῃ (;εχ. σν. 1αἰ. ἐπ Ν. 1): “ (1) δρυά 
Ῥιοίΐῶποβ ἐδιω, ἐκ τοῦ λιβάνου ἀ65 1} 145 (1 
ΟἾγ. ἰχ. 2: Ηάϊξ,, Μοπαπά., Ευπρ., ΡΙδῖ,, 
Ἀιοά,, Ηἀϊδη., α1.); (1) ἐφεγίδμίμηι (ὯΡ. ὕτο- 
ἔλῃοβ ἡ λιβανωτί:)." ὙὍὙΠὲ νογὰ 15 ἰουπὰ 
ΟἿΪΥ ἴῃ τ ἄβσοῃ. ἶχ 29, ἤεσα ἱξ ΟΕΤΙΔΙΩΪΥ 

όοσ 



όοό 

ΤὴοΔῃ8 ἴπ6 ἡγσπλίμεοης ἰἴ56 1, δηά ἴῃ Ἐσον. 
Υἱ δ. 3, 5, ἌΒΕΓ {πε Ἄσοηΐϊοχὶ τοαιῖγοβ [86 
Τοοδηΐϊηρ “κε εγ." Οη (86 Ηδοῦγενν ἴοστῃ, 
Π)5ν, Οὐδϑθηϊβ οΐθ685: “Οτ. λίβανος, λιβα- 
νωτόςφ) ἔδι, ἴ,δν. 1. Ο1,0ϑ15:; Υ. 11; Χχίν. 7; 
Νυμπι. ν. τς ; 54]. ἰχ. 6, ἃ οοΐοσε αἷδο ἀϊςῖΐι5," 

'ἄχς. :---λίβανος 15 υϑεά ἴο 8 η “,)7,͵απζίπ- 
φέρ. 6 1 ἴὴ οἢ. χυὶ!. 13. Τα ἴοστη ΠΠΠῸ (ΟΧΧ. 

1 ἐς ἘΥΔηΚίηοοηβο, ςαἱὰ ἴο "6 50 οι] οά ἔγομῃ 
115 ΠΙΌΟΤΑΙ αἰσισ υϊοη οὗ οὐουτ, ἴπ6 συπὶ- Το βίῃ 
οἰδαρηε, ῖ5α ἴὰ6 ργοάυςε οὗ ἴῃς “ορυείζα ἐλιέ- 
γίγα, δηὰ ἰ5 ἱπιρογίεα ἴτοα ἴπε [μονδηί.--- 
Βτδῃάδ δῃὰ (ζοχ, ζ) εἰ. οὐ «ϑεζερεε. 

ΓΗΑΡΤΕΒᾺ ΙΧ. 

Χ 4. 1}ε τοιπαδησ οΥ 1ᾧς ἥ,[ὰ αἀπρεῖ, ἃ τἱαν 
“αὐ ζείά ,ονε ἄξασφε, ἐο τυάσρε ἐξ ρέσυεηε ἐλὲ ἐξν 
97 {Δε ὀοέϊογεζξες ῥὲὶ. 2 42,72 οῤέερκείά ἐδε 2ε:, 
απα ἐλεγε εον!θ ),ογίλ ἰραμσές ἐξέ σεογ βίο», 
12 74ε ἡγείτυοο ῥα. 13 722 εἰχίλ ἐγερρεῤεῖ 

ΚΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ, ΙΧ. ἱν. 1. 

τὸ πυρεῖον), τοπἀογοά “' ἤγορδηβ᾽" 1η Εχ. χχυὶ!, 3, 
18 Γεπαογθα “ σδσΏβοσβ " ἴῃ [,δν. ΧΟ  ; ΧΥ͂;. 12; 
Νυπι. ἱν. 14; ΧΥ͂Ι, 6, ἄς, ὙΠ 696 δεεῖῃ ἴο 
ἢᾶνθ ὈΘΘΏ 5ῃ δ] ]}ον στροίδ] νεβϑοὶβ, νος ἢ βοστοὰ 
ἴο Ὀυγη 5112}}] φυδηζ1ε5 οὗ ἱποδῆϑο, οσ ἔοσ 
Οἴδοσ ΡυΓρΡοΟβα8 (6. ξ. “σπωὔ- ἄμ δει!, Ἐχ. χχν. 18, 
ΧΧ. ὑποθέματα; ἴῃ ἔχ. ΧΧΧΥΙΙ, 3, ἐπα" 
ρυστρίς, ἱ.“., “ὦ τεσ“εἰ 70" ῥουγίπν Πφμίάε," ἐ5ρ. 
ΟἾ] 1ηἴο 4 ἰδρ). ὙΠ Ὲ ορὶογτηθηΐ οὗ {115 
υϊδη5:] ἴο ΟΩΓΤῪ ὈυΣΏΙΩρ ΘΙ ΟΙΒ ἔγοπι “ἰδὲ 
Βγδϑοῃ ΑἸΐδγ᾽" ἴο ἴδ 6 ΑἸΑΥ οὗ ἰῃόθῆϑὲε β6επὶ5 
ἴο ἔπγηϊδἢ “ (ΠΟΥ ΟἿΪΥ οἰδὶπι ἴο ἴΠ6 πδπιὸ οἵ 
εἔῃθεγ:. 866 οὐ Νᾷαπι. χΥϊ. 6." οὗ [δε ποίς 
Οου ἔχ, ΧΧΥΙ͂Ϊ. 3,---ηά 4͵50 οῖδ Α οἡ (ἢ. Υ. 8. 

σοί, 
τεῦ δοιεμα, 

ΝῺ τιδε ΠΗ͂ δηρεῖ βουπάεά, ἀπά 
1 9εᾶνν ἃ 5ἴδσ [2}1] ἔτοχι ἢδδνεπ 

πηῖο ἴΠὴ6 φδλγίῃ : δηὰά ῖἴο ἢϊἰπὶ νγ23 
δῖνϑιι τμ6 ΚεΥ οὗ τῆ6 Ὀοζζοιλ 685 ρἰϊ. 

14 ον ἀπρεῖς. ἄγ ἦεί ἴροτο, ἐδαί 

[νεγ. 2 [δὲ͵ Β ο»ριέξ καὶ ἤνοιξεν .. . τῆς ἀβύσσου]. Υετ. 4 ἀδικήσουσιν.--- οι. μόνους.---οηῖ. 
αὐτῶν. Ν τ. 5 βασανισθήσονται. 7 εΥ. 6 οὐ μὴ εὑρήσουσ.---φεύγει. δ ετ. το [δὲ, Α τεδὰ ὁμοίοις].- 

, 1 ᾿ 3 σι [ς ᾽ ) 

κέντρα, καὶ ἐν τ. οὐρ. αὐτῶν ἡ ἐξουσία. ἌΟΥΓΟ Ι1 ογι. 181 καί. Ψ τ. τ [δὲ, Α τοδὰ ἔρχεται} 
γεΥ. 13 ογι. τεσσάρων. ΝεΥ. 14 λέγοντα.---ὁ ἔχων. δεῖ. τς ΓΑ, " τεδὰ καὶ ἡμέραν,--Β 
κ᾿ εἰς τὴν ἡμέρ.,---ἰδ, τ οπιῖ καὶ ἡμέραν]. Νετ. 16 τῶν στρατ.---δισμυριάδες.---οπι. καί δείοτε 
ἤκουσα. δεῖ. 18 ἀπό.---τῶν τριῶν πληγῶν.---ο»!. ἴῃ6 λη δπὰ 3τὰ ἐκ. ὙΈΓ. 19. ἡ γὰρ ἐξουσία 
τῶν ἵππων ἐν... . . ἐστὶν, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν. γεογ. 2ο [( γσγεδάβ οὐ μετεν.,---, 
τελὰ οὐδέ,---Α, Ῥ, 1 τεδὰ οὔτε].---προσκυνήσουσιν.---τὰ εἴδωλα. ΜΕΥ. 21 [δὲ, (Ο τερά φαρ- 
μάκων].} 

ΟΗΑΡ. ΙΧ, ΤῊΕΞ ΡΙΕΤῊ ΤΕΆΌΜΡΕΥ (1- τι). ΒΙεοκ, 6 ϑνεῖίε, α κοοὰ Αηρεῖ᾽ (ςξ εἰ. 
ΧΧ, 1). ὙΠδ ΔηΔΙΟΡΎ οἵ [58]. χῖν. 12; ἰψυζε 

1, “454 δὲ δ ἀπρο] Απηουποθβ πα ἢσθὶ χ, 18 (ςἔ, Κον. χὶϊ. 9) βυσρμοϑὶβ ἰμαὶ πῃ ετὶ 
Ὗνοο---566 οἢ. 11}. 1.3. 

α “1αΥ ἔσοτα ἈθδυΥθὰ ζ8110}] Νοῖ ,αὐιέπσ, 
Ὀυΐϊ ῥαυΐη αἰγεαάν γα ίεη---ἰορ ρῬαγῖ. ρογί, 
ἀςῖνο : ςᾶϑῖ ἀἄόννῃ 45 ἴῃ Ἵἢ. νἱ. 13, ποῖ ἀδθϑοοπά- 
ἴῃς ΤΟΙ ΠΊΑΤΙΥ 85 1ἢ οὮ. Χχ. 1. Π15 ϑίδσ, 'Κ6 
[ες δίαγ οὗ Ἄοἢ. υἱ]. το, θε]ο;ρ5 ἴο {ΠῸ ἱπλΆ ΈΤΥ 
οὗ 1Π15 Ν᾽ βϑίοη, δηὰ γοργεβθηῖβ {Ὑρ δ παῖ 
νΠδῖ [Ό]]ονν8 σοϑυ]5 ἔγοσῃ 86 Ὠἱνίπθ σοτη- 
τηδηά. 

Ασοογαάϊης ἴο Ἀδυβθ, [ἢ]18 σὑογϑὲ Ὀσοβϑοηίβ 
1Πε πιοϑῖ τεσθηΐ ἴγαςε οὐ (Π6 δητίαυςε ϑεμλῖς 
ΓΑΥΠΟ]ΟΡΥ ---866 [πάρ 68 ν. 2ο. 

ει:ο ἐδε εαγὶ δ: Νοῖ μῤοη ἴ86 Υίνοσβ, 85 ἴῃ 
οἷ. νἱ}1. 10 :-ἴλο ῥσερ. 15 εἰς 45 ἴῃ (ἢ, νἱ]]. ς, 7. 

απά ΟΣΤΘ ψ8 κἰνϑα ἴο δώῃ) Ηδοτο, 48 
ἴῃ (ἢ. 1. 20, {86 δεγυοπαί ἰτηροσὶ οἱ ἴπε δίδσ 15 
παρ] 1οα. [η ἴδε Ο]ὰ Τεβίδπιεπί ςοηςορίίοη 
οὗ “16 ΠΒοβί οἵ ἤϑάνυβη," ἃ δῖασ δηὰ δὴ Αῃρεὶ 
ᾶἃτὸ Κιηάγεά 1ἀ625--- [οὐ χχχυ][δ. 7; 5. ο"], 
20, 21, δηά 5οπ6 ῬδΥβοηδὶ ἀροηΐ οὗ 1ῃ6 
ἀϊνίηθ Ἰυδῦος 18 εὐ ἀθηῖ ἱπίεπάθά, να 
σδῃ ΒαγάΥ ὑυπάογβίβηά, ἢ Απάγτεδβ, Βοηρεὶ, 

ΔΏΡΟΙ 5 ἀεβοσιθοά---80 Ασοῖμαϑ, Βοάδ, ΥἹ. 
Τοὐά, ΑΙΣ, ο. Ηδε ἰ5 ϑαἴδη διπιϑοὶῇ δοοογά- 
ἴπρ ἴο Τετγίυ δὴ (Βεγηιος. ας. 11}}--8(- 
σογάϊηρ ἴο ννοτάβ. “4 Ὁ τίϑείδη Τεδοδεῖ 
18 ἴο δ6 υπάετβίοοά (ςἢ. ἱ. τό, 20; Υἱϊ!. 10} 
Τοργοβοηϊίηρ “ἴπ6 Βογεῖίοδὶ δροβίδϑυ οἵ ϑ501)Ὲ 
ΜῊΟ νγεγα ἀεοβίρποὰ ἴο δε {ῃῖ5 ἰὰ [δὲ 
αμυγοὶ ;" --  ἪΕ6]],᾿ ποῖε5 Βοβϑιοί, “" ἀοεϑ ποῖ 
Ορδη ἰΐβοι; 1τ 18 ΔΙνναγβ βοπὶς ἴα ͵5ε ἰεᾶςβεῦ 
τμδῖ 5εἴβ 1 ορεη." ᾿ς [{Ὑτὰ 5665 ἢ ἴῃς δ δε 
Ἐταρεσοσ Ναϊθης :--- ΕἸ] ἰοῖΣ βοοβ Μολλδπιπιρά; 
- οἸΚπιαγ, “Ἰἢς ἀοιοη Νεγο." Νοὶ οοηἰεπὶ 
μὰ (μ6 δυτωθο σαὶ τποδηΐης οὗ “ἃ 5Ὦ 
([πποὰ. 8 το, ἃ, ποῖε 3), Ηεηρϑί. δὰ άϑ5 ἐμαὶ ἴδε 
εἰνίπε 19 ῥίπι ἴῃς “ ἀεν" “'δδονβ [82 [δε 
Δρρεᾶγδπος οὗ {με δία νγᾶϑβ ἱηϊειπηϊπεοά νη 
μαξ οὗ τῇς Βυπιδη ἔΌγπι." ὙΜΈῈ8 τείεγεηος Ὁ 
{π6 “βαγδςῖεσ οἵ {μ15 “ ΨΝοο,᾽" ἢε οὔϑεσγϑεβ [μδἱ 
186 ἀθδοηςε οἔ]} ἱπάϊνίἀυ] ἔδαϊυγεϑ ϑμομθ δὶ 
1815 “Ε]ΟΓ ἢ 15 πὸ βἤηρ]ς Ὠἰσίογίοδὶ ρεγϑοπᾶξε, 
δυΐῖ ἃ ψβοῖα βοτῖββ οὔ σᾶ] ρεγϑοπβ, αῃά 80, 
τερδγαϊης ντᾶσ ἃς [6 ἡμάρτηεηϊ ἰηβίοἰοά ἰα 4} 
186 Τγυπιρεῖδ, Ηερηρϑβὶ. δὐάς: “ΤΆε ἰλεὶ ἐτελί 



Υ. 2---.. ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ἸΧ., 

2 Απά δε ορεπεδὰ πὰς Ὀοζίοπαϊεβ8 ἀδιϊκεηθά ὈΥ τεάβοη οὐ {πε δῆιοκε οὗ 
Ρἷτ ; 4πά ἴμεγε ἅγοϑὲ ἃ 5πιοκε ουζ οἔ τῆς ρίξ. 
(ἢς ρἷτ. 45. ἴηε βπιοκε οὗ ἃ ργεᾶῖ ἔυγ- 
πᾶς; ἀπά τῆς βιη δπὰ {με δἱἷγ νγεῦα 

2 Απάὰ τδεῖα σάπια οὐδ οὗ τῃε 
8ΏΟ Κα ἰοςιιβῖβ προη τπ6 φαγῇ : δηά 

οαδοαϊπιοηῖ οὗ 1815 δῖαν νγαὰϑ Ναροίεοη ; νυζ ἢς 
582}} ποῖ σχεπιδίη ἴδε ἰδϑί." 

[1 μᾶς Ὀοοη οὐβοινοά παὶ πόσο, 85 ὑπάογ 
ἴῃς τηϊτὰ Ὑτυπιρεῖ (οἢ. νὴ. το), ἴὶ 18 ἠοῖ 584] ἀ 
ἴο 6 “Δ ϑῖαγ ο΄ Ββεαυθῃ," δυῖ ἰμαΐ 5 [2]} 15 
“ον ἴπεῶςς 45 οὗ οδα πη] εχαδϊίθά, 

ἐδε ἀ.7] Οἴνεη ὉγΥ ΟἸ γιὲ Βο πο] 5 16 
ἀξ (ςΒ. 1. 18) :-- ρει βϑίοη 8 ΠΟ βῖνε ἴο 
Ἰεῖ ΙἸοοϑὸ ἔδθ ἀδιῆοῃ δοϑῖ, Ῥὅδο “εν " ἰ5 ἴτε 
5υτηθοὶ οὗἁ δΔυιῖμογιν---5ες οἡ ΟἈ. 11. 7. 

οὗ 180 Ρὲ1] “1 δεΡ βῃδῆ" οὐ “νοὶ 
(φρέαρ);---οἴ [νὐἰκς χὶν. ς; ΟΠ ἷν. 11, 12. 

οὗ 180 8ΔὉγε8.] Αἡ δάϊεςζίνε οὗ ἴνγο ἴδιτη- 
πδίοηϑ, ἃπὰ 5 νη γὴν “ δοίίογείδος -" --τῖη 
δεπρίυγε ἰἴ 15 υϑεἀ 85 ἃ ἔξῃι. βιιῦϑῖ. (ἡ ἄβυσσος, 
“αἱ, χώρα), 45 ἴῃ Ἀοτη. Χ. 7. [{ 5 ἴῃς Θαυϊναϊ επί 
ἴη ἴπ6 ΕΧΧ, οὗ [6 ψογὰ (ἐεδό») τεπάογεά 
ὦ ῥὲ ἀεερ" ἴῃ Οεη. 1. :-τ--οῇ “'ἐῤὲ ἀεριίῤε οὗ 
6 φαγί," Ρ5. ἰχχὶ. 2ο. Ηδσο, δπὰ ἴῃ οὐ. 2, 
11; (ἢ. χὶ. 7:1 ΧΥΐ. 8; ΧΧΟΡῚ, 3) 1ἴ ἀεηοίεβ [πε 
δροάς οὗ (6 εν! δηὰ [58 δῆρε ϑ---τθοῖς 
Ῥγασπὶ δοοάθ, Ῥογθαρα (56 [Κ6 τῇ, 31) 
28 ἀπε ηρσυϊϑηθα ἔγομι “ ἐῤε ἰαξε 9 ἥγε," «ἢ. 
Χχ. το. Εἰὐτασγά, οἡ ςἣ. Χχ. 1, {πίη Κ8 (δῖ ἢο 
1ΠἴοΓΑ] ἸΟςΔΙ ΠΥ 15 τηθδηῖ, θυΐ ἃ συπιῦοὶ οὗ (ἂδς 
{|π||15 αϑϑοίρῃεὰ ὉΥῪ Οοά ἴο δείδη᾽5 ῬοΨΨΕΓ, 
ἔτοπι ἴῃς ἀδῖς οὗὨ δ]5 [2]}] ἰο ἴδε 1,18ὲ [υὰ- 
τηεηΐ :-οβδΝδαἴΐδη 5. Π6γα ρεστη 64 ἴο Θχοτί ἢ 15 
ΓᾺ] ἱπβπδηςς ὕροῦ σλθῃ; δηὰ 90 51. Αυριβπο 
(ὃε ὦὑ. )εὶ, χχ. 7) 58γ8 οὗ ἴμῈ Αὔγϑβ5, " Οὐ 
ὩΟΙΏΪΏΘ 5 ψηϊδοδία οϑῖ στ] τὰ ἀο ἸηΠυτηἜΓΑ- 
8115 πρίοσγυπι. ὙὍΠς ΒΒ 861] δπὰ (δ6 ΠΔῊ 
Ττγυτηρεῖ δοῖῃ θεϊοηρ ἴο (Π6 ἴην 51:0]6 ννοσ]ὰ 
--τἰἢδ ομο ἴο ἴπε ἀοτηδίη οὗ ἤδοάγθη, [ἢ οἵ ποῦ 
ἴο 186 νοσ]ὰ οὗ ἀδυύκηθϑθ. δες οὐ ἢ. χί. 7. 

ΤῊΕ ΕἸΒΒΥ ΟΕ (212-11). 

Ὦ. “πά δὲ οῤεπεά .1δὲ »ἱῖ οὗ τἴᾺ 9 ΔΌΣ ΒΕ :} 
ΤὭυ5, ποΐ65 ΕΡγαγὰ (566 οἢ νεγ, 1), 5 ἐσρ δίῃ 
Θαἰδηβ ἀρρθάγδηςθ ἴῃ ἢ. χὶϊ. 23. (δοιῆδ φοοά 
Δυϊμοσγίτ165 οὐζ (656 ννογάϑ---ϑεὶ συ. 71... 

Οη ἴδε σδϊοπαὶ σις δοῆοηϊο, ἴῃ 6 ΡῬΠοηοπΊοηα 
Θχμιδεἀ ἰπ “ἴΠδ νοϊοδηῖς ςεπῖγα οὗ ἴ6 ΒΑΥ 
οὗ ΝΑρ]ε5" βυρεεβίθά [ῃ6 ϑυτῃδο  ϑπὶ ΒΟΓῈ 
δηὰ ἴῃ οἷ. ΧΙχ. λο; ΧΧ. 1ος 14) “ ἴδῃ Υδδγ8 
Ὀεΐοτο Νδῖυγο, ΌὉῪ 2 βίηφι ]αγ οοἰποίάδηςο, τα- 
οροηδὰ ἴδ6 ογαῖοσ οἵ δ εβυνίι8." -- δηδη, 
ΡΡ. 330-335- 

δὰ ἴοτο ΘῈ ὉΡ 4 “»"οξε ομί οὗ δὲ ρὶ1.] 
ΟΕ Οοηῃ. χίχ. 28 ; Εχ. χίχ. 18, ἌΥ ὁ ΤΏΔΥ, ρετ- 
Πᾶρ5, ψἱ Ηεηρϑῖ., ἴακε ἴΠ6 βηιοκε ἴο ἀδποῖθ 
4 ᾿6 15} ϑρίσις νυ] ἢ ροποίγαίαβ ἴο ἴῃ 6 ϑάσίῃ 
(εἴ ςἢ. χνὶ. 13}.--ἃ σοπίγασϊ ἴο “26 “ποῖε 
οὔ δε ἑπεόρσθ" ἴῃ οἷ, γιϊ!, 4. 

αμά ἐδὲ “ ἀπά ἐφέ αἱγ «νεγὸ ἀαγξεηεαά ὧν 
γεατοη οΥ ἐδε “»ιοΐς οΥΓἹ ἐδὲ ».}] (Ου {δὲ 
Ῥγεροβίξοη ἐκ, οἷ. οἷν. 111. 11,13.) 

10 ἀβίεγά. [Πϊηκα {παῖ ἑφυθ Γ65}}15 9Ὁ]1ονν :--- 
ὈοΙἢ (δ6 80η δηὰ ἰδ αἱῦγ ἅγὸ ἀδγίκοποι, δηά 
ποῖ οπε οὗ ἴπεπὶ ΟἿΪΥ (Βεηρεὶ); 186 δἱσγ 18 
ἀλτκοηρά 45 ἴε σοῃβθαῦδηςς οὗ ἴῃς οὐβουγοὰ 
8:15. Βοοσβδιί (Ηΐεγοῖ., 11. Ῥ. 495) δυρροβίῖβ 49 
ἴδς Ξουτος οὗ [815 5ΞΥπιδοὶϊδπὶ ἴΠ6 ἤγοβ νι ϊοἢ 
Βυσδθαπάπιηοη Κιπά]ε ἴῃ οσάογ ἴο ἀεϑίσουΥ Ἰοοσυῖϑ. 
νι, ΕἸοδδοση, ΖΌ], Ν ΟΙκπλὰν σείοσ ἴο ἴῃ 6 
ἄδβϑθο οἰουάβ οὗ Ἰἰοουπῖ5 ψ Πς ἢ προς τδ6 
δΌΠΙΠΙ ἢ :--ϑὸ 1 ὕε[6}} Εργρί (Ἐχ. χ. 15). 

Μεάε᾿β ἱπϊογργεϊδιίίοη (Ρ. 467) μα58 ἔουιπηὰ 
ἔλνουσ νυνὶ ΣΊΔΗΥ :---ΤῊς βηλοῖκο 15 Μοδδηη- 
πιράδηΐϑηῃ ΠΟ ἢ σονγογοὰ ὙἹ ἃ πὸνν ἀδγκηθβ5 
[6 νοσ] ἃ δἰγεδάυ ἐἰ τι πθὰ ΟΥ πε ϑυη οὗ 
ΕΑἰμΒιθουβῆθθθ. Απὰ 50 νοσάβ. :---  ογείῖοδὶ 
(εδοδοῦβ (“ἴῃς δίαγ᾿) οδυβεῖ ἴῃ6 ορεηΐηρ οὗ 
τὴς Αὔγ85; δηὰ Μομβδιιηδάδηΐσηη οὐγοϑ 1185 
οτ βίη ἴο Πογθβϑίθβ, 98. βτηβ8, δηὶ σοττυρίοηβ 
ἰη ΟΜγβίοηάοση; “4}} [π6 ἔεαΐυγοϑ οἵ {δ ]5 
γιδίοη αἰίγαςοὶ 186 πιπὰ ἴο Αταρῖβ.Ό 1. 
ΝΉΠΙΑ αἷδὸ ποίο5 {παΐ 1ἢ18 ρμίαχιιθ ἀοοβς 
ποῖ ἀ5ϑπ|6 4 ἀοἤηϊῖε σπασγαςίοσ, 48 ἴῃ ΥῈΓ. 3, 
ἘΠΕῚ] τῆ6 “ἔοι! νάρουγς οἵ ἰάἀο] ΔΊ ΤΥ δηὰ ἴη- 
ΒάοΙ ΕΥ̓͂ Πα οὐδουγοὰ ([Π6 δυη οὗ ΕἸρΡὨθουϑ- 
655: [18 Ὀ]αρΊΘ 15 ηοί οὗ ἀενδοίδιϊπρ δστηΐοβ 
ΟΠ, οΥ οὗ ΠΥ ϑργεδά οἵ 1Βαθ} γ, Ὀυΐ οὔ 
Ὀοίὴ τὰ δίδεα, : ὕπηᾺῺ}6Γ οἰγουτηδίδησοπ, ἴοο, 
ἐβ ἢ 45 διἰεηἀθα [86 Ὀγοόρτεβ8 οὗ ἴῃς ὑγο- 
Ῥβεῖ-σοπαεΓο οὗ ἰ5ἰδπὶ " (Ρ. 152). 

ὙΤὮΘ φοποσδὶ ΔΡΡ  σΔ Ὁ] ΠΥ οὗ [λ15 Ττυτηροῖ 
ἴο Μοβδιηπηθάδηιϑπι 15 ἀθδοσυηρ οὗ ποίϊςθ. 
Εγθη ννόσο (Π18 ἴο Ὀς δάἀπυῖοα, [Π6 ἢγχϑεῖ 
το." νουϊὰ ποῖ ὃο ἐχβδυβίθα ἴἢ [ἢ 5 οῃθ 
ΔΡΡ]Ιοδ οη. 

3. Απὰ οὔ οὗ 189 δΙ:ροῖΐο οδΐὰθ ΖΟΣ ΤᾺ 
Ἰοοπεῖα μροπ ἰδὲ εαγί.)} 1 18 ἴο θεὲ ποῖδα 
(λδῖ [86 ““γιοζε᾽ ΟΠΪΥ͂ 15 βαἰὰ ἴο ἼἿοὴθ Ὁ 
“ ομἑ 97 δε δὶ," νἈΠῸ6 186 Ἰοσιυκῖς {ποτηβοῖγοβ 
οοπῖα ἕο δ “οὐ ΟΥΓἹ ἐδε “᾿ποξε. ΤΒοθ6 
νοτγάβ, ἰδογείοσε, ἀο ποῖ ἀδοιάθ ψΠοῖθοῦ ἃ 
ἀεπηοης-δοβῖ ἔγοσλ ἴῃς ΑὈΥ58 18 ἱπίθηδοά ; ΟΥ̓ 
ὙβοῖθοΓ (6 Ἰοσυδῖβ8 501 11ΖΕ ἃ ποβί οὗ δυ- 
ΤΏΔΏ ἘΨΔΥΣΊΟΓΒ, ἰηϑιϊραϊοα ΟΥ̓ δαΐδη :---86 6 οἡ 
νυν. ς, τι. 1 ΕΓ  ϑρεακίηρ, Ἰοςυδῖ5. ἅ1Ὲ 
ποχίουβ ογοδίυστοϑ ΠῸπὶ ΨψὨϊο πδη ἢ45 ΠΟ 
τ θδη5 οὗ ἀοίοπαϊηρ Ὠἰτηδεϊξ, 

ΎΒοΓΕ 5 τς ἢ ΒονΕΥΟΓ Βόγα νος Ροϊηῖβ 
ἴο 8δη οὐἶογοακ οὗ τηοσαὶ ον, ἔπ6 861} 15}} βοκο 
Ὀεΐηρ ἴῃ 6 τε }]}] θοποαῖῃ ννῖς ἢ ἴδα ἰοσιιθῖ5 ἃ5- 
σοηά ἔγοπι ἴπΠ6 ΑὈγ59 :--οὖῦ, (Π6 εἰρῃι ροἰάσις 
οἵ Εφγρί, ἔχ. χ. 12:-ἰις. ἴῃ ἴῃε ἀεβοσίριοη 
οἵ ὑπ ιϊ, τὴς ὙΠ ΕΑ ἷἰ8 [ἀκοὴ ΠῸπὶ ἴῃς 
Πιρῆς δηὰ ἱηγοαδὰ οἵ ἰοςυῖϑ :--- ΤῈ 4116- 

6ο7 



δοδ 

πο {πεπὶ νγᾶ8 ρίνθη ρβοννγεσ, 45 ἴδε 
βοογρίοηϑβ οὗ ἴῃ6 δαγῖ ἢ ἢλνε ρουγογ. 

4 Απὰά [ἴ ννᾶ8 σοτηπηδλπάεά {Π6πὶ 
{παῖ {πεν 8ῃουά ποῖ δυγὲ τΠ6 ριγδϑϑ 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΙΧ. ἵν 4 

οὔ τὴς βαγίῃ, πεῖ θθγ ΔΠΥ ῥτέθη τὨίηρ, 
ΠεΕΙΕΓ ΔΠΥ͂ ἴγεα ; δῖ ΟΠΙΥ͂ ἴῃοϑς 
τε ψνῃϊς ἢ ἤανε ποῖ ἴδε 868] οἵ Οοά 
ἴῃ ἘΠ6ΙΓ [ογεμεδάβ. 

ΒΌΤΥ (ποῖε8 Ὠτ. ῬυΟΥ͂ ἐπ ἰος.) 18 580 σοτῃρίεῖς 
[δῖ (ῃς ργορβεῖ σοτίραγοϑ {Π6Πὶ ἴο ἴΠο56 {ΠῚ 55 
ὙΠ ςἢ ἀγα, ἴῃ ἕδςῖ, ᾿Ιηἰοηἀοα ὑπάεγ ἴΠεπὶ, ννᾶΓ- 
ΤΊΟΥΒ, ἤογβθβ, ἂπᾶὰ ᾿ηβίσυτηθηῖβ οἵ νᾶ; δπά 
{|5 [6 τοῖο Ὀδοδυθε ποΙΠΟΥ ]Ἰοσυδίθϑ ΠΟΥ 
ΑΤΤΪ65 ἅτε ΘΧο  υ 5 6] ἱπιεηάθα, ὍὙΠο οδ]οςῖ 
οὔ τς Δ]  ΟΣΎ 15 ἴο ἀοβοσῖθε (ἢ οτγάογ δηά 
σοῦγοο οὗ'ἴἢς αἰνίηθ Ἰυάρτηεπίβ.. .. Δ Υοη- 
ἀογῆι] ἱπιᾶρο οὗ τη6 Ἰυἀρτηοηίβ οὗ σοά, ῆ)ο 
ΤΆΔΙΒΠΪ5 δηὰ Του 65 ἴῃ ΟΠΘ, σϑι1565 δᾶς ἢ 
ὑπανδι ρ ἰη 561 θυΐϊ τνοσκίηρ Τορεῖθμοῦ [Π6 
[0}} ςοπιρ]εϊίοη οὗ Η:158 ᾿ηϑοσγυΐδθ]ς ν1]}].᾿.-.-- 
1όε Μιπον Ῥγοῤῥεῖί:, Ρ. τι2Ζ. Το Ἰοοσυϑέ 
(Ηεδ. αγόεδ, ἴοεὶ ἱ. 4) 8 πε ςοπηπιοῦ 
Ὡδπο ΟὗὁἨ ἃ 5Ρ6 6165 ἔΌστ Πρ ἃ ΚΤΟῸΡ ΟΥὉ 5υῦ- 
δεηι5 οὗ [6 ψηγίμε οὗ 1ἰπηασυ5. Ὑ ΒΟΥ Βᾶνὸ 
ςοἸουτεα εἰγέγα (16 ΒΌΡΟΓΙΊΟΥ οὐ ἤγϑί ὑδὶγ οὗ 
νἱηρ5 ἴῃ Τουγα ροα 1η56ς[5), πὰ ἰαγρο στ] ηρ5 
ἀϊβροβοὰ ἴῃ βίγαιρὶ ἔδη-κὸ 0] 45, ἐχὈ! πς 
Ὀγσ δ ὈΪυ6, ρύδθη, οσ γε σοϊ]ουγ5 :---566 Βγδηάα 
αηὰ (οχ," 1)1εἰ. ὁ. δείοπες " δηὰ ἴδ ποΐθϑ ου 
(δε Βοοκ οὗ Τοε]. 

δηὰ ῬΟΨΟΣ δὲ ρίνου [861,}] ΟΥ δὺ- 
ἘΒΟΣΙΌΥ, 85 ἀοβο θεὰ ἴῃ νοῦ. το. 866 αἷ50 
ΥΟΓ. 19. 

4: ἐδὲ “εογβίοπς 9 “ῥὲ εαγ 8] Τῆοβδα ννοσά8 
ἜΡΙΣ (μαῖ ἐῤέσε Ἰοσυδῖβ ἃγὲ ποῖ οὗ (δε βασι 
(οἴ, γνϑσ. 5), ὑυΐ ἅτε ροβϑεββεὰ οὗ ἃ ἀδδαϊγ 
ΡΟΥΤΕΥ Γοϑα Ὁ] ]ηρ [μαῖ Οὗ ς Βοογρίοηβ γοίογγοα 
ἴο ἰῃ ουῖξ Υϊ. 15. δϑεογρίοη--- “ἃ ν6]}"» 
Κηονπὶ Αγὐδοπηϊάδη δτγιςουϊαῖο, ἴῃ ἢ ἢ πο 
βρ᾽ πηεσεῖβ [ουρᾶη8 Ὁ] ὙΠ] ἢ ἰηβεςῖβ ἔοστῃ 
{πεῖν γε Ὁ 5] Ἔχιβῖ δὲ {Π6 Ὄχί γε γ οὗ [πε ΒΟΥ, 
{μεῖγ ρίδλος θείης βυρρ !εὰ ΟΥ̓ 4 γεποπηουβ Ὧρ- 

ἴυ5.᾽ --ΕΑΕγαπάς δη Οὐχ, ες. ὙΠ ΟΓΟ ἰ5 πὸ 
ςοπίγαϑξ ἴἰο ἴμ6 50- δ] δὰ “ἐα-σεογρίοπς ἀδ- 
δευθεά Ὀγ Βοοματί (Πϊεγος., 1ϊ. Ὁ. 635). 

ΤΠΟ ἰηςεγργοίδουβ ἃσὸ νάγίοιιβ δηὰ οἴρφη 
ΔΙΌ ΓΑΓΥ :--- 6 Ἰοςυϑῖἴ8 βυγθδο }1ΖῈ (1) ον]] 
Βρ᾿ Γι 5 (Αηάγεδϑ) ;---(2) δοσγεῖῖο (Βεάδ) ;-- 
(3) Βισίογίςδὶ ὀνθηΐβ, 6.5. 16 Ἐοπίδῃ ννΆΓ8 
πη [υάπὰ (Οτοί!5) ; οὐ (6 Οοίδϊς ᾿ῃναϑίοη 
(νη κ4) ; οὐ [μῈ Νδηάαὶς (Αυγθο 15) ; οὐ [86 
Μοματηπιεάδηβ (Μεάς); οὐ “τῆ σοχπηπιθηςο- 
τηοηῖ οὗ ἴδο ἰδίϊοεν ΤΉγοα Τἰπιοβ δηά ἃ Η αἱ, 
[86 ϑαγάσθηιῖς γος," Α.Ὁ. όος (Βδδθετγ.) ;-- 
(ῳ ευθηΐδ γοῖ υῃε ] 8]16ἀ, 6.5. Κ νογᾷ Ἰοσυ βία 
[δε [65 ); “ἴοσαὶ Ἰοςυβῖβ Δ. Πουνσἢ οὗ 

Βιιρογηδίυγαι οτρίη (Ὠ 6 Βυγρῆλ); δηὰ 5: γα] ατὶ 
ἸΤοαάά, νο δος {πδὶ {Π6 ““ ϑίασ " 15 ϑδίδη, 
δηά [86 Ἰοσιιί8 δΥ] βρί γιῖ5 (ροσθαρβ ἴῃ ἔὌγτι 
ΤΟΒΟΙΏὈ]Πηρ Ἰοςι 5135), ἤοϑε Κιηρ 8 ἴῃς Αηρεὶ 
οὔ [6 ΑΌγ55 (νεσ. 11), βεπί ἔοστῃ ὉΥ ϑαΐδη 
δεαλϊηβί πο [ἐν ἤθη σοβϑίοσχοά ἴο Οδηδδη ---- 
(5), τεβῖ]655 βρβεου δι! Οἢ8 85 ἴο ἴπε ξυΐυγε (Μδυ- 
Σῖς 6) ;--(6) τεϊϊρίουβ Τοπίτογοσϑίοβ ἢ ἴδ8, 

Βυ]]ηροῦ δηά Βυρσιδη 566 ἴῃ ἴπς “ δία" ἴδε 
Ῥοροθ, δῃά ἱπ τῆς ἰοσιυπῖβ 1ῃ6 τηεηαϊολπὶ 
ΟΥΟΙΒ ; δηὰ ϑοἤοσγΖογ Ἴ ἴη [86 ᾿ ἜΣ 

ῬΑΟΥ, δηά ἴθ ἴθ Ἰοσυδῖὶβ ἴδ6 τ 
Ν Ὡς ἤν οὗ ἴῃς ἔ]1οὴ δ2σ νγα5 δρρίεὰ ὃ 
ἃ οἶδ55 οὗ ΡῬχοίοβίδηξ ὀχροβίζογβ (6. ζ. αυά 
σμγίγξυβ, Α.Ὁ. 1575) ἴο Ρορε Οτσεζοιγ ἰδε 
Οτεδῖ; δηά Βεϊϊδγταΐηρ χῖνοθ δὴ εἰδλδογαῖε 
ΓΟΡΙῚΥ (δὲ Κογι. Ῥοπί., ἰϊ, 23). Βεϊ]]δππίης 
ἈΙπΊ56 1} 8665 ἴῇ ἴ86 “δίασ " ἴδεν, δηὰ ἴῃ 
ἴῃς Ιοσυδία Ῥτχγοίεβίδηίῖβ (ΑἸσᾶϑαγ ποίϊπῇ, 
“ἰ ΝΙτ πὶ Ποποσβ 1ςΠετὸ ἀεἴεστι οχἰσε[πΊ0, 5, 
Αρος." ἄς, ὅς.) ;--Ἕ() Βιϑρίηξ, Ἵοηξεβϑίην δΙ5 
Ρεγρ  οχιγ, δϑϑθηΐβ ἴο {86 δ] οροσίοδὶ ἱπίεγργο- 
ἰδῖίοη οὗ ἢ 6 νεῖζε ψγῇο ἴλικεβ ἴδε Ἰοςιυϑίβ ἴο 
θ6 ἃ ἴγρε οὗ βοπῆδα ὑρκποόνῃ Ἰυάρτηεπί ὙΠΟ 
Ἰηζθηβὶπο58 τηδὶ οὗ Εχ. χ. 12. 

Μτ. Βιγκβ (Ελρη. ὁ ϑαεγεά Ῥγορό., Ὁ. 177) 
(265 [86 ἰοσυκὶ “Δ ος" ἴο {]υϑίγαῖς Νίς, 
ἙΔΌΕΓ 5. “ τηαχὶπὶ" (Ργουϊπείαί 1,εἰΐεγι, 1. Ῥ. 
122) οὗ “ἴδο Ξγϑίθπηδίς στη ρὶ ογτπθηϊ οἵ πιϊηϊδ- 
ἴαχε ἴῃ Πἰεγο γρῆϊο δὶ συτηθο! ζϑίίοη ἢ “ Τλε 
Ἰοσυιδίβϑ ἂτεὲ ἃ τηἰπίφίυτε Ξυπιδοῖ, ἰηϑοοὶβ ἴογ 
ΙΏΘΠ ΟΥ ἱηνδαϊηρ δττηϊεσβ.Ό ὍὙηὲῈ ἴπιὲ. . - 
(Πογείογο 15 ὄχργεβϑοα (γΈγ. 5.) ἰπ ἃ στ ἰηἰδίυγε 
ἔοττη." Ὧγτ. ῬυβοΥ (ἦρε. εἰβ.) αἶϑο υυτιες [δὶ 
Ἰοςιιδῖβ “" ἅτ {16 πυϊπϊδίτιγεβ οὗ ἃ νυε]]- ογάογοὰ 
ΔΙΤΩΥ.᾿ 

866 ποῖδ Α δἱ ἴδε ἐπὰ οὗ 115 Ἅσδαρίογ. 

4. Απὰ ἰξττπτδο δοϊὰ ππίο ἐῤε»ι ἐδαΐ ἐδ 
“δομά πο δωγὲ ἐδὲ στα": οΥ ἐῤὲ εαγιδ.) [Δκε 
ἸΠογὰὶ] Ἰοςσυδπίβ. οὗ Ζδεε Ἰοςιικῖδ, τογείοσο, ἴδε 
ΟἸἹά, Τεϑῖ. Κκπονβ ποϊμίηρ---5ος Εχ. χ το; [οεὶ 
1.3. ΟΕ [δε τεςἰςοη οἰ. νἱ. 6; δηὰ 4͵50 
Εχ. ἰχ. 26. (8εε νυ. 2,.). 

πείθεο Ω᾿7 βγεεπ ἐδίπ, ποίμδεῦ ἀπῇ 1Γε}} 
Οἵ. “πο ὲῖοΣ ΘΥΟΣΥ͂ ΠΙἼΙΘΟΘᾺ ὑδίπβ, ΟΣ 
ΘΥΟΣΥ ἴτο0"--οἴ, οἷ. νυἱ. τ. ὙΠ ῥίαζις 15 
ἴο 811] ὕροῦ ποιῃίης οὌχοερὲ ἴδε ρεσγβοῦβ οἱ 
τ εΏ. 

αΐξ ΟἿΪΥ δον θη, δ δανυε πο 1δὲ 
σεαἱ ὁ.7Σ, Οοά οἱ ἐῤεὶν Τογεδεαά:. (εὲ υν. 
11). Βαρξβγη ἰ5 “ἐδ «ταὶ ὁ Οοά" υπάεῦ 
(ΞΘ Νονν ἰθρεηβαϊοη--οἔ οπι. ἵν. 11| 
Ερῃ. ἷν. 3.0. ΑΒ ἴο ἴδε ἱπιπιυη!γ οὐ ἴδε 
δεαϊϑά (οἷ. νυἱῖ. 3) ἔτοπὶ δὐἱ ἴδε ἱπιρεπάϊης 
οΔἰαγαϊτῖ68, 56 ἴη6 τοιηᾶγκ8 ἰηϊγοάυςοἹ7 ἴο 
οἢ. νἱῖ., ὟμἊ ργεβϑοηΐ γοσβε, δὶ ἴδε πιοβῖ, 
ΤΛΟΓΟΙΥ͂ Ρύονεβ ἰμαῖ ἴῃς ϑεαϊεὰ ἂγε ποῖ ἴο 
βιδεν ἔτοπὶ ἴῃ Ἰοουϑὲϑ νυ !οἢ σός τρ ἤοαι 
[6 Αὔγβ8. ΑἹΕ ετυρίουϑξ (μϊ5 οοῃϑίἀογδῦοη ἴο 
δεῖ δείάς ἰἢς δρρὶϊοδίίοη οὗἉἩ (5 Ττυπρεῖ ἴ0 
Μομιδπιπιεάδηϊδπι : “ 1 ἰ8 δυγεὶγ ἴοο πιιοὶ ἴο 
ΒΔΥ [μδῖ [4}}] Οοὐ δ εἰεςι] εβοδρϑὰ ϑοδίδ] 685 [τοῦ 
(δες Τυγκίϑ βινογά." ἘΜ)Ποῖῖ, τ8ο 80 ταΐεῖν 



ν. 5. 

5 Απὰά ἴο {δεπὶ ἴζ νγχᾶ8 γίνε τῃδῖ 
1π6γ 5ῃου]ὰ ποῖ ΚΙ] ἐπεπι, ως τηδῖ 
ἴον 5που]ὰ θὲ τογπηεπιεά ἄνς πιοηῖῃβ: 

Ῥγεῖβ {ξ, γεΐοσβ ἴο ἴῃ6 οοπιηδηὰ οἵ ἴῃε Κογδῃ 
εηΐογοοά ὉΥ Αδυδεῖοσ ἴῃ 8 Ἰηναβίοη οὗ ϑυτίδ 
(Α.Ὁ. 6312): “ΠεβίσοΥ τὸ μϑὶπι ἴεθβϑ, ὯΟΣ 
θύσῃ ΔΩΥ͂ Ποϊὰ οὗ σοσπ. ΟἋυϊ ἀοντῃ πο ἔτ 
ἴχτο65," ἄς.---ΟἸδθοη, οἰ. 1. Αςςοτάϊης ἴο {π6 

. ΒΥ ΤΏ ΒΟ] ΟΔΪ βομοοὶ οὗὨ ἱπίεγργείεγβ, [πε γε 685 1η 
εἶ. νἱῖ, 1, 3, σογγοϑροπά ἴο ἴδε Κίηρβ δηὰ 
ΠΟΌΪ65 ἴῃ ςἢ. νἱ. 1ς ;--ἴγοοβ δῃηά ρυδ58 1η οἷ. 
ΤΊ. 7 σοστοθροπα ἴο ῥγίῃςςβ δηὰ 5υδ)εςίβ, ἴῃ 6 
Βίγῃ δηὰ {86 ον]: δῃηὰ 50 ἤοσε. ΤὍμδῖ 
41} Ξξιιθετ πΌσπ [15 ρίασυς ἐχοερῖ ἴῃς δεα]θὰ 
βδῇοννβ, ῃοῖοβ Ηοηρβῖ., (μλῖ ἴῃς ϑοδὶεὰ οὗ ἴπ6 
ΤΙΡε5 οὗ ἰϑγδεὶ ἴῃ οἷ. νἱϊ. σοσαργοποηὰ 4} 
ΒΟ] ΙΕ ΘΓ :---ϑοε οὐ (ἢ. ΥἹ]. 4. 

5. ΔΑπὰ ξ ψῶὸῦ κἰνϑι ἔμ θ1 δα, {δέ 
“δοιμίά ποὲ δι} ἐδεηι.) 11..6., ἴηαι (ἢς Ἰοςσιυκῖ5 
5ὁου]ὰ ποῖ ΚΙ] [6 μπαεαϊεα ; ἃ5 18 4150 ουϊάθηϊ 
ἴτοῦλ ννμαΐῖ ἔο]Ιονγβ, ἀπ ΠΠΤῸΠῚ σὑεσ. 6. ΕΣ 
δἰςδὶ ονἱ] ἰ5 ἢοῖΐ ον [δὲ ᾿πάρτηεηΐ, Ὀυΐ τῆ6 
οὐυϊθυγεῖ οὗ τόσα] οὐ]. ὍΤῊ18 ἰδτίοσ 156 {86 
Ρίασυς οὗ τς ΠΗ ὙΤτιπιρεῖ, 

δὲμὲ δαὶ δὲν “δομίά δὲ ονιη Ταδῖ 
τῆς υπϑολϊοὰ 5ῃου ἃ ὃδο τοττηεηϊοά. (δες 
συ. "].; τὰς ἱηάϊς. ξυῖ, ἔο] ]ονν8 ἵνα, ἃ5 1ῃ ΜΟῚ. 
4: οἴ ἴΠδ υϑὲ οὗ δοίῃ [δὲ 1ηῆπ. απὰ {πε ἔυζ. 
ἴη (ἢ, ΥἹἱ. 4--566 [ητγοά, ὃ 7, 1... 
ἊΝ ογάϑυνοσί ἢ ποΐθϑ ἴδαϊ ἴπ6ὸ Μομαπητηθάδη 

ΡῬοεγβεουϊΐίοη αἀἰθβεγεά ἔγοπι ἴμδὲ οὗ δηςϊεπῖ 
δοδίβεη Ἀοπια Ὡς ἢ τηλγίγτεα ΟΠ τς [ἸΔη5 4: 
“μοῦ, ἴῃ ἰδαῖ ἴ)6 ἀυ{Υ ρῥγεϑοσι θεὰ ὉΥ ἴδ 
Κογδὴ 08 ᾿ΠΕΓΟΙΥ ἴο 5ιδ)οςξ [ἐγ δηά 
ΟΠ γίβιίδηϑ, 1 {ΠΕῈγ τεΐιβε ο ργοξεϑβϑβ ἰ5ἰδηγίσπη, 
ἴο ΣΩΔΗΥ͂ ἀ15401}{165 (566 ΟἸΌδοη, 1. «., ἢ. 11.). 
Ὠασίης ἴΠ6 βενεηῖῃ δηά οἰ σεπζυγιε5 (86 
ϑΑΓΔΟΘΉΒ ἰῃ Αϑίδ, ϑγγία, δηὰ Νοσγίῃ Αἰτίςα, ἀϊὰ 
ποῖ ρΡεζϑοσιῖο {πὸ ΟΠ γϑίδη ᾿ΠΠΔΟΙΔη8 οἡ 86- 
ςουπΐ οὗ {πεῖγ 1 1 ἸΠΕῪ ρα (με {δαῖΐς, 
Ὀυξ Τποῖθ ΕΓ ΤΊΔΗΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΠ8 ΤῸ ἀΙΓΌΙΓΑΓΥ 
ΟΡΡυεβϑίοῃ, στ ο Υ δηὰ ἰηϑ!. ΟΥ̓ ΟἿ νεγ. 
“.- ““ Μομβδιῃηπιϑά," νυτῖθβ ΟἹ βείοσ, κ' ννὰ5 δἵ 
γί τοϊογαηΐ ἰοννασάὰβ οἵμεσ γε] ρίοηϑ (ϑωγα 
1:, ἀπὰ ν.)». Αἴ ἃ ἰδίετ ρεγὶοά, ΟΥ̓ (86 πίη 
ϑωγα, δε τηδάβ ἃ σεϊϊριοιθ ΑΓ ἃ αἀυΐγ, ἴῃ 
οὐοσ ἴο σοοῖ ουὮξ ἰάοἰδίτΥ δηὰ τδκε ἴεν. 
δηὰ ΟΠ ϑιῖ4πη8 ΟἸδυΐαγΥ " (ΚΧιγεδεη εν. 1. 
8. 721). ΜεάοἮβ Ἔἐχρ δηδίίοῃ 15 παῖ νῃ 116 ἴῃ 6 
ϑαγδσθηβ ταγδρεὰ ἴπὸ Ἐοπιδη Ἐπιρίγε {πεν 
ὍΤΙ ὉΠΑ0]ς ἴο σἀρίυτε οἸΠοΥ οπης οὐ σοη- 
βίδητίπορῖο;-- -οσ, 45 ΕἸ ]Ποῖ (αἴτεον ΒΙσορ Νεν- 
ἴοη) ποΐο5, οου]ὰ ποῖ δηηϊῃαῖο (86 ΟὨ γί ϑζδη 
ὈΟΑΥ͂ Ροϊπῖς, θυ τπνετα τερυϊδοὰ {{π|6 αὔεσ 
πιο, Ὀο(ἢ ἴῃ Εδεὶ δηὰ ὟΝ οϑί. 

Βυγροῦ υπάοτγοίλπάς ἸΠἸΟγὰΪ ἅστηϊθθ 45- 
βει ]εὰ ἴῃ ἸΟΠ ἴῸΓ γᾶγ. Α5 γεῖ ἴδον 
ἀο ποῖ “ἀἠ ; Ὀυΐ {ΠΟῪ “ Τογηιοπὶ " δηὰ 
ΒΑΓΑ55 [6 ἰδηᾶ ἴῃ ψΒΙΟἢ (ΠΟΥ ἅΓΟ ΘησΔΠΙροα: 
“-δὸὸ ΟἹ ΥἘῸῚσ. 1ό. 

αν 7::1.--- οἱ, ἸΥ, 

ἈΕΒΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΙΧ. 

Αῃὰ τπεῖγ τογπηθηῖ τοῦς 45 ἴῇς ἴοτ- 
τπιεηΐ οὗ ἃ βΞςογρίοῃ, γἤεηῃ δε βίπ κεῖῃ 
ἃ ΠΊΔΠ. 

,3ῆνε »ιοπίδε } ΑῬετὶοά σερεδίεά [ἢ νεσ. 1ο, 
δΔη ΦΘΏΘΓΑΙΥ ἴἌΚοὴ ἴο ὑὕε ἃ δραΐῃσγε οἵ ἴδε 
ΒΥτη θο] ἰσὶ οΟὐὗἨ {15 ραββαγο--ἰοσυκῖ5 δοίης 
ΡΟΡυΪΑΥΪν Ὀεϊονεὰ ἴο σοπίπυς ΤΠΟΙ͂Γ ταναροβ 
ἴτοπι Αργὶ] ἴο ϑερίοπιδοσς (Βοςδατγῖ, ἰϊ. 49 5). 
ΟΙδοΥβ ρεγοεῖνα ἃ σεΐεγεηςθ, ἰῇ ἴπ6 ὨυπΊ ΟΣ 
υε, ἴο ἴῃε πιθοῦ οὗ {8185 Τ τυπιρεῖ :--οῇ, 
ΟὨ «ἢ. νἱ. 8. ἴῃ ΕἸ ΠΟΥ ΨΑΥ οὗ τοζαγάϊηρ ἴξ, 
{18 ρετοὰ οὗ “23υε »ιοηΐδι" ψμψουϊὰ βίην 
Δ ᾿ἰηἀοῆηϊῖϊα, Ὀυϊ σοπιραγατεῖυ Ὀτγίεῦ ἀυτα- 
ὕοη. Τὸ 5εῖεϊε (6 σὨΓΟΠΟΙΪΟΡΎ ποτα, ΒΙ5ΠῸΡ 
Νενΐοη σοηβι66Γ5 ἐδε κα γέαίεΣ! ἀϊπεμν ο. αἱ! ---- 
ἴο Μτ. 6. 5. Εδθεγ, 1ἴ ἀρρεᾶγβ δὴ “ κω ας... 
ΟΕ ον ίης γε ἀπιοηρ ἴδε ἱηϊεγργεῖδ- 
ΌΟΠΒ γρίνθῃ :- 

(4) Οη ἴδε “ Ὑδδγ δὺ " ΤΠΘΟΤΙΎ, ς Χ 30 ΞΞ 
150 Ιγδίϊς ΟἀδΥ5 ΞΞ 150 ΟΘΟΙΏΠΊΟΏ Υ̓ΘΑΓΒ: 860- 
ΓοΥ ΡΣ ἴδε “,3υε πιοπίδε᾽" 5 ΠΥ τς ἀυ- 
ταϊίζοη (4) οὗ ἴῃς Οοἴδίς συϊὸ [1 τΔΥ θὲ 
ΡΟΓΒΔΡ5 3 υε σοπληλοῃ ΥΘΑΓΒ, οπε, πᾶ ον Αἴδτῖς, 
Δηῃἀ ,οὼγ υπάθσρ Αἴδυ]ρῆι5)] (1 η 4) :-- 
(δ) οὗ Ασίδηιβδπι (δαιον); ὦ οὗ [6 5δγα- 
σοηὶς ἀονακίδίίοη οὗ ἴη6 ΕΠΊΡΙΓΟ, ἔγοπι Α.Ὁ. 810 
ἴο Α.Ὁ. 98ο ; δηά ἰξ πιαΥ Ὀς, 45 (ἢϊ5 ρεγοά 
Οὐου5 ἀρδίη ἰῃ ὑϑγ. σο, ἴπαῖ [ἴ 15 ἴο 6 ἴάκοη 
ἐαυΐεε, ἃ5 Ἴ1οο Ὑ6ΆΓ5, Υἱ2Ζ. ἰγοπὶ ἴῃς σῖϑα οἵ τῆς 
Αθαϑϑίάθ (δ]ρμδῖθ, Α.Ὁ. 750, ἴο {6 σἀρίυγο 
οὗ Βαράδαά ὈΥ Τορταὶ Βορ, Α.Ὁ. τοςς (Μεάϑο). 
[51 1. Νενίοη Ἴουηῖβ ἴΠ656 300 γε 5 ἔγοτηῃ 
Α.ὮὉ. 627 ἴο Α.Ὁ. 916, ἥυε τιοηῖῃβ δ ἢ) 8- 
τηΆ5ς115, ἀηὰ υε αἱ Βαράδὰ.1] Μεάε βονένυεγ 
15 ΟὈ]ρεὰ ἴο δά ἥυε γεᾶγβ 1ὴ ογάδγ ἴο οδίδι π 
{πὸ ἀυγαίίοη οὗ ἴἢο τις οὔτῃιε Ο 4] Ρἢ5 : δηὰ ἢδ 
15 ΟΠ] ονν θά, ΙΓ νασιδτῖοηβ, ὉΥ δυῦυΖ, ΒισιοΡ 
Νονίοη, Κοῖδ, Εαῦοσ, ΕἸΠοῖ σουηΐβ {Πὶ5 
Ἰυάρτηεηϊ οὗὨἨ 150 γοδγβ οἡ (ἢ γίβίίδη ἰἀοϊδῖογϑ 
ἔτοπη Μομαπηπηεα β δηπουηςεηεπὶ οὗ ἢ15 
Τηϊβϑίοη, Α.Ὁ. 612, ἴο ἴπῸ βοι]οτηθηΐ οὗ δὶς 
“Ἰοσυκῖ5" δ Βαράδά, Α.Ὁ. γό2 ;---(4) 1. ΝΝ 11- 
1Ι4τ|5, Το] ονν πη. Μοάσ, τοῖετβ ἴο ΘΟ εη. Υἱῖ. 24-- 
186 τςοὸ ἄδγβ ἀυγίηνρ δῖος ἢ ἴδε  εἰιρο Ἰαϑῖθα, 
“7υἀ!]οῖαὶ ἀπά σοττεςῦνο, γοῖ σεπλθαϊαὶ, 48 1 
ἔσσῃ ἵγοπι (πὸ ὅπ] Τιάρτηοηῖ" (Ὁ. 156). 
Το [δ6 βδῖηὴς οβεςϊ Ζ.ΠΙς. 

(2) Βεηρεῖ οὐ ἢ158 ϑυϑίεη (506 Ἰηϊγοά,, 
δ. τι, Ὁ, [Ν.) υπάογοίδηάβ ἄνο γοῤῥεΐς τλοηί ἢ 8 
8ἃ8 ΓΟΡΓΈβοητηρ 791 ΟσΟΙΊΠΊΟ. ΥΑΓ8--- ΠΌΤΩ 
Α.Ὁ. 510 ἴο Α.Ὁ. 589 ---ἀυγίηρ ψὩσἢ (86 [6νν5 
ὙΕΓΘ Ρογϑοοιῖοα ἴῃ Ῥοτγβίᾶ. 

(3) Ηοΐβάαπη (11. 8. 340) σοραγβ (ἢ 6 
ΠΙΠΊΡΟΙ 8ἃ5 ὑοιγτονεά ἔστοπη {πὸ ὺς 51}5 
βρεςϊποά ἴῃ σύ. 20, 21. 

(4) Ηεηρϑῖ. τοραγὰβ ς -ἑ 19 δ5 {ΠτἸὸ Ὀσόκθη 
10---ἰ 6 “ οἰρηῃηδίιγο" οὗ ψῆδὶ 15 ἱποοπηρὶείο : 
(ῃϊς Ττυτηροῖ δεῖηρ ἡπεονιρίοις 8ἃ5 σοϊηραγοὰ 
ψἢ τὴ6 σευεηίδ, ΜΓ Ἀ1]6 Ἰη ποι Γ [818 Ποῖ ἴῃ 6 
βούθηῖῃ Ττυπιροῖ ἀο ννὸ βπάὰ 6 ΠΌΤΟΥ ὁπό 
ἐδίγά. ἴπ ἔαλεῖ, ἴδ τε, ἴῃ τοϊδιίοη ἴο [Π6 

Ωρ 

6ο9 



όιο 

6 Απὰά ἴῃ τἢοβὲ ἀδγϑβ 5}4]} πιβῃ 
86αὶς ἀδαδίῃ, δηὰ 85}.4}] ποῖ βπά ἰξ ; δπὰ 
8.4}} ἀεβίγε ἴο αἷς, απὰ ἀεδίῃ 5}2]] 
σε ἔτοπι τΠεη1. 

7 Απά τῃε 85Παρεβ οὗ ἴῃς ἰοσιιβῖβ 

ἈΚΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ, ΙΧ. [ν. 6--8. 

τὐόγέ 'ἰκα υπῖο Ποῖβεβ ρὑγεραγοὰ υπῖο 
δῖα; δηά οὐ {ποὶγ ἢθδάβ τυεγέ 45 ἴξ 
γνεγα σγοννῃβ ἰκε ρο]ά, ἀπά {πεῖς ἔλςεϑ 
τύόγὸ ἃ5 ἴῃς ἔλεε οὗ πηδη. 

8 Απᾷ {πῈγ μα Βαὶγ 5 τπε δαΐγ οὗ 

ἰαυείυε τλοηΐῃ8, ἀύὸ οὗ γε δε νεῖν δος ἀιγα- 
το, “ δηὰ 5111] ποῖ {πῸ Ἰοηροϑὶ. Απηά 50 
Νν οτάς. : “" 15]. τῖσαι ἢ45 [5 “ ἅνε τπῃοηΐ 5, δυῖϊ 
16 Οὐοβρεὶ οὗ γιὲ 15 δνογ δίς " (ον. 
χῖν. 6). 

(5) “Τδε πηδδηϊηρ τηυϑί 6 ἃ “δογέ ροσοά,» 
ποῖεβ ϑίυατι ; δηὰ ἴῆυ5 Τοάά, ψο ὑπάετ- 
βἰδηά5 ἥυς ἰἰἴεγαὶ πηοπῖῃβ, σοῦ ἴο Μαῖϊς. 
χχίν. 22. ΒΌΓΡΟΥ 4150 ἴδϊκεβ [86 {{π|ὸῸὸὲ ἴο ὃὈ6 
ἸΠ1Ογ ΠΥ “Ἢ ἤνο τη 8. 

(6) ΒΙεεἰκ ἐχρ]δίῃβ : “ἃ γοηᾶ πυταθογ, πΚὸ 
86 ἴδῃ ἀδγβ ἴῃ ςἢ. 11, το. 

(7) Ἀδηδηὴ ντιῖεβ: “Οἴπαᾳ πιοὶβ (ἴουΐζ ὑη 
ἐτώ),".-- ες, Ῥ. 396. Ηε νου]ά τοῖίεσ ἴο ἴπ6 
ἰηναϑίοη οἵ ἴμ6 Ῥαγίίδη σαυδίγυ, ννεῦα 1 ποῖ 
[δῖ [ἢ]5 15 ἴπ6 βυδ͵εςξ οὗ ἴῃς σἰχίῃ Τσυμπρεῖ, 
γεσ. 16. ἼΠοΓο "47 ῥαυε ὀεεη, ἣῈ δάάϑ, ἴῃ 
5ο6 ργονίποο ἃ ρίαρυς οἵ δεῖ] Ἰοσυῖ5. 

αμά ἐδεὶν Ἰογηιθη 1} 1.6., ποῖ, ἃ5 ΑἸΕ εχ- 
Ρἰαΐηβ, “ ταῖ οὗ ἴδε βυβεγογα," Ὀυϊ ἴΠε ἴοτ- 
τηθηΐ οσδυϑοά ΟΥ̓ ἴμ6 Ἰοςυίϑ :---5866 ἴΠ6 ννοσὰ8 
Ὡς ἴο] ]ον. 

το αι} ΟἹ ἐδὲ Ἰονρριθηέ 9 ὦ “εογ Ῥίον.) 11 6., 
οδυβοα ὉΥ ἃ βεοογρίοη (ἴδ βάπηθ σοπϑίγαοίίοη 
45 Ὀοΐοτο, “86 σοηϊνο οὗ 186 βυδ]οςῖ ἢ). 

«υδέμ ἀξ εἰγίζειρ α πιαπ ὙΏΟΥ δυτῖ, ποῖ 
[86 φασί 45 Ἰοσυκῖβ, θὰϊ τῆθη ὈΥ [Π6ΙΓ ΠΟΙ 
βίίηρ. 

Θ. 454] ἐπ τους ἀαγἢ Μν ρθη (δς Μ]ϑίοη 
50.811 δ6 8116 ά. 

ἸΩΘῺ 688}8]1 δ00Κ ἀθ81},}}ἢ Δ οστάβ. ποῖθϑ: 
“ Οὔϑοσνο ΠΟσΘ ὁ ἐρε τῆθη,᾽ ἐδὲ θη ΠΟ Παγθ 
ποῖ [ἢ6 864] οὗ σού, νου. 4; οὗ νεσ. το." δε 
ΤΩΔΥῪ τεῖοῦ ἴο [οὗ 11]. 21; [6γ΄ ὙΠ]. 2. 

απὰ “ῥα! ἴὰ πὸ ψὶδ0 γπά 1 (866 νυ. 2... 
Νοῖθ πεύθὸ ἴῃ6 ρῥγορδεῖϊς ἰηϑίεδαὰ οὗ τπ6 

ἀεϑογὶρίϊνο βίγὶθ, ἀπά ἴΠῸ υ5ς6 οὗ ἴπΠ6 ργορμεῖϊς 
ξαΐυγχο :---ἰο 566 σ64565 ἴο Ὀ6 [ῃ6 Ἔἀχροηοηΐ οὗ 
να Π6 8ᾳνν, δηδ 6 ἀθϑοσθοα ψῃαΐ 18 ἴο 
ΒάρΡΡΘη ΠΟΓΘΔΗ͂ΕΓ ; 566 οἷ. ἵν. 1. [ἢ νογ. 7 
6 σοΐυγηβ ἴο ἀδβοσῖθα ἴπς Ἰοσυπί5. 

απά ἸΆΘΥ «ῥα ἀεεῖγε ἰο ἀΐτ, απά ἀεαὶϊό 
{1991} 23,0» ἐῤεν!.}] (δὲὲ υὐ. ). ΤΠὸ 
ροδίϊς ρδιδὶ]ο σαὶ οὗ ἴῃς ννογβ 8 ἰεὰ 8οπὶδ 
(Η ἴησις, ΒΙΘῸΚ) ἴο ςοπ]εσΐαγε τας τἢϊ5 
γΟΥ56 ἰ5 4 Πποίδλίοη ἔγοπι ἃ ἰοϑί ροοπι. 

Βοάδ στε αιοίεβ ἴῃς βαγίῃρ οὗ 5ῖ. υργίδῃ 
ὑπάοτ ἴπΠ6 ΠὨ δοίη ρογϑθουζοι: “ὁ ΨοΟΪΘηΕδιι5, 
᾿πφυϊῖ, “ πιοτὶ, ποῇ ρου οραΐυσ οςςϊά!.᾽ 
Βεηροὶ ΠΠυδίγαϊοβ {Π15 ραϑϑᾶρα ΟΥ̓ ἴῃ 6 ρεῦϑε- 
ουζίοη οὗ ἴπὸ ΕἸΩΡΕΓΟΥ [υ]14η, ἴῃ νυ] ἢ {Π6 
ΟἸ σιϑ[απ5 ψεγα ποῖ ρυῖ ἴο ἀδαῖμ. ϑοπὶο 
ψγου ] σοιηρασγα [8158 νοῦθθ ΜΠ  οἧ. νἱ. 16. 

ΒΌΓΡΟΙ τοίοσβ ἴὸ  δῃ. χὶϊ. τ; Μαϑῖί[. χχῖν. 21 
-πθο ἢγϑῖ ἔουγ Ττυπὶ δυο ἀεϑοϊαίοα οσχ- 
ἴογηαὶ Νίυγο οὐ ΨὨιοΝ τὴ αἀοροπάς ἔογ 
[οοά δηά δδγίῃ]Υ οχἰσίθηςς ἢ ἀπά πον ἃ υεἷρ- 
Τιθηΐ 5.1} τῆοσο ΠΟΥ τοηάθσο [6 1561 ἃ 
Ὀυγάδῃ ἴο δίπι: ἴπ ἴπ6 σοηξιδίοη 4150 δοιὰ 
ἀϊδγυρίίοη οὗ βοοῖαὶ 1 ἢ ἢ5 ἴο σϑῶρ ἴῃς 
Βατνοβῖ ννῃϊοἢ δ ρἰδηῖθα ννβοη μὲ ἀςορατῖεὰ 
ἔγοπῃ σοά. Μτσ. Κι ονδάδς τῆς αἰ δῆς] 165 
ΟΥ̓ 1815 νεῦϑα ΟΥ̓ ἰδκίηρ “ 2ῤθ γιέ" ΜἘῸ “ σεεξ 
ἄραι" ἴο 6 1Π6 ρεμυΐ:, ΟΥὍ Μοβαπιπιοάδβης, 
[ποι ϑοῖνος  δηὰ [ΠΟΙΓ ϑδεοκίηρ ἀοαῖῆ δὰ 
ἀεαῖῃ Πδείηρ ἴτοπι ἴμοπι, ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ τε ἀος- 
{της οὗ ργϑαάεβιηδίίοη : κ ὙΠον σουσδὲ ἐξα 
ἴη τη6 ἔτ τηδῖ ἀδαῖι σου]ὰ ποῖ πεσε ῦν δά 
(Π6πὶ ἃ Ππηοπλθηΐ ΒΟΟΏΘΓ. ... ΤΟΥ ἀεβιγοά 
ἀρδίῃ, Ὀυῖϊ ἀφείη ἢΠορὰ ἴτοπι 1ῃοπὶ ἕοσ όσα 
1 δὰ ηο ἴοστοσ." 

7. Ἡκχνίηρ ἀοϑοσιθοά [π6 βδυϊηρ οὗ ἴδ 
Ἰοςιι5ῖ5 ἔγτοτῃ [Ὡς Αὔγϑ55 δπὰ ἴδε ἰοστηθπῖ ἢ ἢ 
[ΠΟΥ ἂῦὲ ἴο ἱπῆιϊςῖ, δῖ. ]οῇη ὑγοςθθαάβ ἰὴ συ. 
πιο ἴο ἀδρὶςΐ τπογὸ δοσυγδίο!Υ {Π6ὶΓ Ἔχίσαοτσ- 
ΑἸΠΑΤῪ 5πᾶρθὲ. ὍὕμῈ ἴοπῖῃ γάγϑα δίοης [ιδ5 
ΟΧΡΓΘ55 γοίοσθησα ἴο ννῃδΐ 15 βαιά ἴὴ σύ. 3-: 
[Π6 οἴμεῦ [δραΐυστεβ οὗ ἴ86 ἀοϑοσιρίοη.--- 6 
ἸΙοη 5 ἴθ, ἴῃ6 νγουηδὴ 5 δαῖγ, [6 ἴδοθς οὗ 
ΤΆΘη---ΤοΪαῖο σαῖμοσ ἴο ἔπθ ϑρεγηδίυγαὶ [Δ 
ἴο ἴπ6 παίυγαὶ ϑυτηθο ϑη ἢ δηα, 8116 ποῖ 
ΔΡΡ γίηρ ἴο [86 ἸΏ] υγΎ ἴο ὃς ᾿πῆϊςοϊοὰ Ὁγ τδς 
Ἰοουκῖ5, αἴογά σοοπὶ ἔοσγ δ] ερογίςδὶ ἐχρο- 
βι[τοη. 

“π4 δε “ῥαρε1] ΟΥτ. “18ὸ ᾿κοηοδδ08᾽".-- 
εἴ, Εχεκ. 1. τό; χ, δι (ΧΧΟ; ἃ 6.) ἴῃς ἔοιτης 
ΠοΥΓβροηάιηρ ἴο ἴΠ6 ἰγὉρε: 50 οπι. 1. 21; 
ΡΏ]]. 11. 7. Ηρηρϑί. σοπάοτβ “11 Κοηθ8866᾽", 
ΟὈδβογνηρ ἴδ ΤΙΟΌΣ νοῦϑοβ ἄγ ἀδοντοϊοὰ ἴο ἃ 
ἀδεοοσιρίοη οὗ παῖ ἴΠ6 Ἰοςσυκῖβ αγὸ “ξε, ὈοΙὴ 
ΘΌΠΟΓΔΙΥ δηά 1 ἀεῖδ)}. 

[«υεγε}] ἰἰξο ὠπίο ογεες ῥγεραγεά ἴου ψδτ:] 
ΕῸΥ ἴδ τοϑοιῃδίδηςε οὗ ἴδ6 πδίυσαὶ Ἰοςσυξὶ ἴο 
[πε ΠοΥβθ, 866 οε] 11. ᾳ; ςἔ, ]οὉ χχχῖχ. 20 :--- 
88 ΘΟΙΊΠΊΟΠΙΥ ποῖοά, 'ἰπ Οεστθδὴ ἤκω-» γα, 
1η [14]14ῃ σασαίείία τλοδῃβ ἃ ἰοςιϑῖ. 

απά ΡΟΣ ἐδεῖγ ῥεαά; 885 ἰὶ ΟΤΘ ΟΥΣΟΎΣδ 
1κο ππῖο χοϊὰ,] 1. 2.., ει ΠΟΥ ᾿ἴεγαὶ σσοόνσ, 
ΠΟΥ ἰιἴογαὶ γσοϊά. Ϊὶῃὼ [15 ἔθραϊυτγε οὗ {δὲ 
ἱπλΈΥ ΕἸΠΔΠοση ἂπὰ Ηεϊητοῖβ 8δὲὲ ἴδὸ 
Ὠεϊπιεῖβ οὗ ϑοϊάϊεσβ. ὙΠΟΥ ἅγὸ “"σστονζῃβ οὗ 
ΥἹσ[ΟΓΥ, "85 ἰη ἢ. νὶ. 2 (Ν ογά53.). ΕἸ Ποῖ πο 
ΓΕρσοβοηΐβ ἴΠ6 Ἰοςιι5ῖ5 ἴῃ δὴ ΘΏΡΤαΥ ἢ ) υἢ- 
ἀεγβίδηάς [6 Ατδῦὺ τυτῦδη. 

απά ἐῤεὶγ ζαεε; [«ὐεγε] ας ἐδὲ ας: 9 »επ.} 
Α58 Ὀεΐοτο, ἃ ᾿ἴογαὶ βθῆϑο 18 ὀοχοϊυάθα ΕἸ]οῖς 
ΒΌΡΡΙ 65 Βογο (6 Ὀεοαγὰ ψῃϊοὰ (ἢ 6 Ατῶρ8 νοτε, 



γ. 9---11.} ἈΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ, ΙΧ. ό61ι 

τνοπιεη, δηά τἢεῖὶγ ἴθοῖῃ νγοῦα 45 1} 
ἐεείἑ οὗ ἸΙοη8. 

9 Απά {πε πιαὰ Ὀτεδϑιρίδῖεβ, 45 ἰΐ 
ὙγεΓῈ Ὀτοδϑιρίδῖεβ οὐ ἴγτοη ; δηὰ τδῃε 
βοιπά οὗ [Π6]γ νγίηρβ τυᾶς ἃ5 ἴῃε βουπά 
οὗ σμιαγίοῖβ οὗ ΠΊΔΠΥ Ποῖβεβ τυπηΐῃρ ἴο 
δία. 

ΙΟ Απά {ποὺ Παὰ [4115 κε υπῖο 

βοουρίοῃμβ, δηά ἴπεγα ννεῦα διϊπρϑ ἴῃ 
τΠεὶγ 18115: δηά {ῆεὶγ ρόννεσ τας ἴο 
ἢυγί πχεῃ ἔνε τπλοπί8. 

11 Απά τῆογ δά ἃ Κίπρ ονϑὺ τΠ6π]|, 
τυλιεῖ τς τὰς δηρεὶ οὗ τῆς θοζτοπλ ! 688 
Ρὶ, ψῆοβα πᾶπα ἰῃ τῆς Ηεῦτεν 
ἴοπριε 5 Αδαάάοη, δὰῖ ἱπ τῇς τεεκ τμλὶῖς 
τοηρια Παῖῃ ἀξ Ππᾶπια 1 ΑΡοΙ]γοη. ἐβτρλλ ας 

δηά ὈΥ ψΒΙΟΝ “ΠΟΥ͂ ΤΕΓΕ ΘΑϑΙΪγ ἀἰϑι συ 5ῃθὰ 
τοὶ ἴΠ6 ροησσαὶ τὴδ588 οὗ ἴδε στηθῃ οὗ 
ΟΒπβίοπάοῃι." 

8. “4πὦ4 δὲν δαά ῥαὶν α΄ δὲ ῥαὶν 9 «υονιϑη,] 
ΤΗΘ σπέεπσς Οὗ ἴδ Ἰοςυιδῖ5 νν τα ἴκὸ νγουηδῃ 5 
μαῖσ. Ἡδρηρϑῖ. 5665 Βεύε 4 ἴοκεοη οἵ δδγ- 
θατγίσηη, Ἰοηρ ΠᾶῖΓ Ὀσΐης ορροβθεά ἴο δηςϊθηϊ 
ΕἰνΠΠ!χατίοη. 

«ὑεγέ ὧ- ἵψῃ 461} 9 Ἰοπσ.7 Νοῖε [86 τὸ - 
ουστθηςςα οὗ [15 'τλᾶρα ἴῃ γΟΓ. 17; δηὰ οἴ 
]οεὶ 1. 6, σβεῖε 5866 Ὦγ. Ῥιυβογ᾽ 5 σοτῃπηεηῖ: 
--  ὙὝΠΒΟΥ ἀρρεϑᾶγ ἴο θὲ σγεδίβα ἔὺῸΓ ἃ βΒοοῦσρο ; 
5'ῆς6 ἴο 5[ΓΘηΡΊ ΠΟΥ 0]6 ΟΣ 50 5π|4}} ἃ 
σγοδῖυγο, ἴΒοΥ δαά βανν-ἰἰκα τθοῖῃ... . . ΘΟΠῚΊΣ 
ΔΙῸ ἀτιηθαὰ ψ ἴννο ͵ανν8 τοοϊῃεά [πὸ ἃ βᾶνν, 
Δηὰ ΥΟΣΥ Ῥονεγίι]." 

9. α: 1τ1ὲ «αὐεγε ὀγεαςσίρίαϊε! 07 ἱγοη;} ΤὨΘ 
Πδΐυγσαὶ ἐδογανκ οὗ ἴῃς Ἰοςσυπῖ 15, ἴη ἴῃ6 σδ86 οὗ 
[8656 5Β:ρεσγηδίυγαὶ Ἰοσιιίβ, ςοτηρατγεά ἴο Ἰσοη. 

[«υα5}] α΄. ἐδε «οἰμσά 9.5} εἐραγίοίς, ΟΥἿὙ »ηιαδγ 
δο.: ΤαΒϊηβ ἴο ψ81.}] οης [Ιά64,---ἰῇς 
βουηά φῬγοάυςεδα ΕΥ̓͂ σμαγιοῖβ ἄγαννῃ ΟΥ̓ ΠΟΥΙΒ565. 

10. Απὰ δ 9γ ΒαΑΥΘ (8115 111 πτῖο 58007- 
Ῥίομε, διὰ βίῃ ρ85;] (ϑεε νυ. |..). ΤΊ ρῥ]αΐπ 
Γλθδηΐηρ 8 :--- ΠΕΥ μάνα [4115 Κὸ ἴο ἴπ6 (415 
οὗ Βεογρίοῃϑ, δηὰ βίρ5 ἴῃ ΤΠΟΙΓ [4115 .᾽ ἔῸΓ Π6 
ςοηβῖσ. ςἕ οἢ. ΧΙ. τι. Οη [ὃς ΟἿΟΣ Βαπά, 
Βεηροὶ, νΊποσ, ἢ ες δνεῖζο, Ἡρηρβί. ἄγρας, 
ἔτοσῃ υϑυ. το, ἴδ το [4115 οὗ 16 Ἰοςσιιδῖβ ἃγὸ 
Ποῖ ΣΩΘΓΟΙΥ {κα τΠς ἴ4115 οὗ ϑδεογρίοῃϑβ, ὃ ἰΚὸ 
[Π6 ϑΘςογρί οἢ5 {πε π 5  νο 5. 

διὰ ἰῃ ΨΠΟΙΣ (6115 58 ΓΔΘῚΣ ῬΟΎΘΣ 20 
βωγὲ γι ἥἔυε »ποπ 5. 8566 τσ. }), ΤΘ ΑΟΥ. 
Ποῖα {γδηβϑὶαῖοα  ἰεχὶ ἀἰβεσγοηξς ἔγτοπὶ [(ῃδΐ 
Βίνθη ἴῃ 411 ἴΠ6 τ᾽ ηςϊαἶ5. (ὐοπΊρατα ἴοο [ῃς 
τεδάϊηρ οἵ ἴδε Τεχέμς Κξοοβίμς ἸῺ ὙΘΓ, 10. 
Το πδῖυγα οὗ ἴΠ6 ρίαριυιδα σοπηηϊτδα ἴο {ΠῸ 

Ἰοςυκῖ5 (υν. 1-5) 15. ἢοΓΟ ἀδβοσιθοά, δηὰ [6 
ἀεῖ2115 ἰγοδαγ βίνθηῃ ἅτε γεϑιπηθά. [ἴ ἈρΡρΘδΓβ 
Ρτοῦδῦ]ς τμπαΐῖ, ττουρπουΐ [Π15 ᾿πηάρεσυ, ἴῃς 
ἀεϑοτιριοη 15 ᾿ἴπ δοσοσγάδησθ ἢ [δ ΡΟΡ ΪΑΓ 
Ιάοὰ οὗ ἴδε Ἰοςσυδὲ δηϊογίαϊπθα ἴῃ τῆς Εἰ αϑί. 
ΝΙΕδυΝγ (φυοϊεά Ὀγ Ζ.Π]Πρ, 11. 5.113), ῖνοϑ δῃ 
Ατδϑίδη δάδρο: κ“1π ποδὰ [κ6 {π6 ἢοΥβα: ἰη 
Ὀτοαςῖ ᾿κὸ {πὸ Ἰ’οη: ἴῃ ἔθος {Κα [6 σδπΊΟ] ; ἴῃ 
ὈΟΥ͂ |1κὸ [Π6 βεγρεηῖ; ἰῃ 141} Κα ἴῃ 6 βοοσρίοῃ ; 
ἴη απίεπης ᾿κὸ ἃ ΥἹΓρΊη 5 μ41Γ. ΤἘ6 ογοννῇβ 
{|κὸ φο]ὰ δπὰ {πε ἕδςεβϑ οὗ πιεη (Υεσ. 7) δθεπὶ 
ἴο ὃ6 ἴπΠ6 ΤλΟΓΘ 5ΡΘΟΪΔΠΠΥ͂ συ δ  ] ̓  4] ἐδαΐγο5 
οὗ (815 ἀεϑβογιριίοη. 

ΒΥ ἴδ6 ταΐε ἴῃ 1818 νοσβο, Μεάο (ἡ. ε., Ρ. 499) 
ππάοτγϑίδησϑδ ἴπ6 ΑἸΤΊοΔη ϑάγδοθη5,---[Πο56 τηοϑῖ 
Γεπιοῖθ ὅτοπὶ ἴῃς ΕΔϑῖ: ἴῃ 6 45541].ηἴ5 οὗ [ἴῃ 6 
ΕτήρΙγα ἔτοσι [86 Εαϑὶ θείηρ τοργοδεηϊθα Ὀγ 
ἴδε ὌΡΡΕΙ ρατί οὗ ἴῃς ὈΟΔῪ οὗ δε Ἰοςσυί5. 
ἼΣ νγ5 σαγαρθὰ Το εΠγ ΟΥ̓ ἴῃ6 Βογάοϑ5 ἔγοπι 
Αἴτισδ. 

11. ἸΔΟΥ͂ ΒΔΥΘ ΟΥ̓́Σ Δ: 88 ἰίῃρ])] 
(Οπῖξ 4η4---8εὲὲ συ. .). ὙΠΕΥ ἃὔὸ (ἢυ5 
δεϑδῖη ἀἰβοηρυ ϑμοα ἔτοσὰ Ὡδίυσγαὶ Ἰοσιδῖβ νῆο 
“ἐῤαύῦε πὸ ζίησ," Ῥτον. χχχ. 276. ἊἈσςοσγάϊης 
ἴο Ηξηρϑῖ. (566 ὑεῖον), ἴ6 “ἀπ " δοζο, 
ΓΟΥΓΟΘρΡροπάβ ἴο [6 “ δέαγ᾽ 1ἢ ὙΕΥ. 1. 

[89 8:69] οὗΥἩ [89 Δ0γ885:) (Οἔ, ςἢ. ΧΥ!. 5. 
ΤΗΣ ἀεῖ, ἀγίῖςὶς ροϊηῖϊβ ἴο ἃ ϑδρϑοίδὶ ἀρεηῖ--- 
[86 δρεηΐῖ, 85. Ηεηρϑβί. {πη Κ5, βυπιθο Ζοὰ ὉῪ 
1η6 “ δ,αγ᾽ ἴῃ σοῦ. 1. ΒΌΓΡΕΣ Πιηῖθ αἱ ἴδὸ 
ῬΟΒΘΙΌΙΠΥ͂ οὗὨἩὁ υπάογβίδηάίπρ ἃ δια ἀρθηῖ 
(ΑὨρεὶ᾽ Ξ " Μέεββεηροσ ᾽) οὗ ϑαΐδῃ. ϑοπὶθ 
566 ἴῃ [Π]|5 Αηρεὶ ϑαίΐδῃ δ!πιϑοὶῖ (ΕὈσγαγά, 
ΕἸ]ΙΟΣΙ) ;---δοπιθ, ἃ σἢϊοῖ διποηρ ϑαΐδη᾽ 5 δΔηῆρε]5 
(ςἢ. χὶ!. 7, 9): 6.5. διατί ρατιϊου]γ 1265 “ δ8πη- 
ΠΊ86], 1.2., [6 σμ6Ε οὔ [ἢ 6 6Υ}] δῆροὶϑ ; "---5ο0Πὶὸ 
ΔΠ Δη56] ννῆο ἴπ ἃ ΡΑΓΠΓἶΔΥΓ 56η5ε 5 ΤὨϊοῖ οὗ 
(ἢ. ΑὈγΞβ5: 580 Βεηροὶ, )ς Δνεῖίε, Ὠ υβίοσγ- 
ἄϊοςκ. [πῃ ἴδε ἔλεος οὗ με Οτδεεὶς ἀγίϊς]ε θυ55 
ΒΡΘΟΙΔΪΠΥ πηοῖε5 {μαι ννα τηυδῖ υηαεγοίδηα “ αἡ 
Δηροῖ, ποῖ δὲ δηᾳ6}----ῶν ἀῆρε ἀς 1᾿Δδίπις..... 
ΠΟΩ Ρᾶ5 ἤἤδηρε.᾽ 

δὶβΒ λᾶπιθ ἰῃ ΗΘΌΣΘΨ) Οη δὲ ςοπϑίγ. 
ςἔ οἢ. νὶ. 8, 3Ἃη4 οἡ ἴδε ννοσὰ τεπάοσγοα ἐμ 
ἩθΌτον--ἃ ΡἤΓΑβα ΡΘΟΊ] ΑΓ ἴο δῖ. [οη---86ὲ 
ςἢ. χνὶ. τό; [ομῃν. 2; χὶχ' 13, 17, 20; ΧΧ. τό: 
ἴῃς Ῥῆγαβδε 15 ἀἰἥεγοηΐ ἴῃ Αςῖβ χχὶ. 40; ΧΧΙΪ. 
21 ΧΧΥΪ. 14-- πε ρὲ Ηεόγεευ ἀϊαΐεε!." 866 
Ιηἰγοά. ὃ. 7, Ι΄. ἀ. 

[1] “ῤαάάοπ,] Α Ηδεῦγονν που 5: 5 1 Πν 
“ ἀοβισγιςζίοη :ἢὉ τ 16 σοιηδιηδα ΜΙΝ “ ἀεδίῃ "ἢ 
ἴῃ [οῦ ΧΧΥ . 22 ; ἀπά ννῖτἢ [Π6 σταν οἵ σας: 
(ϑῥδοῖ) ἴῃ [οὉ χχνὶ. 6; Ῥγσου. χν. τι. ὍὙ5, 
ἱποϊπάϊηρ ἴῃς Ιάθ4 οὗ ἴπ6 “ΑὈγ55," ἢ 15. υϑδϑὰ 
85 ἴΠ6 αὐρϑδίγδοϊ οὗ “ρῥοίίγοπ ““ τὴς Π ΘϑΓΟΥοΥ:" 
--οἶ Ηρ. 11. 14. 

διὰ ἱπ [80 τ 90 1 [ΟὩ5π0] ΒΘ Βα! [Ἀ9 
Ὅδτλ0 “ροϊγοπ.] ἜἍΠὲ δρϑίγαςϊ ρεγβοηιβοά ; 
ςΚ τὴς αἰθοτγοπί ἴεση υδεά ἴῃ Ηεῦ. χιίὶ. 
28. Ὗνε ποῖδς Βεσὸ 81. [οῃπ᾿β “ τπηδηποῖ"---ἰῆς 
Ηδφῦτονν ἰεττῃ ἰ5 ρίνεη δηά ἰΐ5 Οὐεοκ εαι}- 
ναϊθηΐ : 6.5. ΚΑΌΌΙ, Μεβϑίδῃ, [οη 1. 38, 42; ἵν 
25 ;--  ΕΡὨ 25, ἱ. 42 :--ϑΠοδηι, ἰχ. 7;-- Τ Ποιηδ5, 
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12 Οπε Ψος ἰβ ραβῖ ; σημά, ὈεμοἹά, 
[ἢθγο ςοπλα ἴνγο ψψοο5 πλοσα πογϑλίζοσγ. 

12 Απά τἢξ βιχῖῃ δηρεὶ βοιμπάδα, 

χὶ, 16;---Οδδθαῖῃα, χίχ. 11:--- Οοἱσοῖδα, χίχ. 
17; -πτοοῆραγε αν. 1. 7:1; 1. 14: Χὶϊ. 9. 
Βθηροὶ, δίοση, Η εηρϑῖ., ᾶἄτε., ςοηΐγακξ ἴῃ6 {16 
“ [εβϑ8 1ῃΠ6 δανίοισγ᾽ ψ ἢ “ Αρδδάοη [πε 
Πεβίγογοσ." ΕὈγαγὰ ἱπίογργοῖβ : --- δ ἰ5 
δαΐδη ἴῃς “ ἀεβίγογεν, ἴῆ6 “πλιγάογοσ ἔγοπὶ 
της Ὀδρίπηϊπρ. ἢ Ηε [5 ςδ]]δὰ [6 1) εεέγογογ, 
οὔϑογνεβ 1. ΝΠ πι5, οπὶ ἴΠ6 Ρεσυ γ σΠδ- 
ΓΔΟῖΟΥ οὗ Μομαπηπιθάδηιϊθηι, ννηϊοῇ 45 ποῖ 
ὈΓΙΟΥΙΥ ἀοοιγογεά ΟΞ Δ ΠΠΥ, Ὀυΐ Ὀουπά [ἰἴ 
ὉΡ ἴῃ Μομαπιθάδηϊϑῃη,---ἃ ΠΟΥΓΙΡΌΟΙ νΟΓΒΘ 
10δὴ ἀδθδί," 566 νεσ. 6. ΒΙθοῖκ 5 ΠΊΡΙΥ͂ τυτιῖε5 
“Νδροΐεοῃ ;" δηά Δ ΙΚΊΑΣ ποῖεβ : “1 15 
πδΐυγαὶ παῖ τυτιζοῦϑ, σιπος 18οο, αν βουρῆϊ 
ἴη ἴῃς Απιςοἢ τισὶ ἴοσ ΝΑΡοϊδθοῃ 45 Μ6]] 85 ἴοτ 
ΑΡοἸἸγοη." (““Ναϊαγςι, 4458 πηδη βεῖϊξ 18οο 
ἴῃ ἄθπὶ Απος γβίθη σ᾽θῖο ΑΡΟ]γοη ἄθης 
ΝΑΡοΐδθοῃ ροϑιςῆξ παῖ). 
Βοηρο] 5 σοσηπηθηΐ 18 ας [ἢ]5 Ιοδάθσ ἴῃ 

106 ἢγϑὶ "νος " δδ5 ἃ Ηεῦτεον δηὰ 4 Οσεοκ 
πδηθ; ἰη 1η6 [τὰ “νος (ςἢ. χΙ!. 9) ἃ 
πδῖὴθ Οτεοκ δηὰ Ηοῦτεν.--- ἐῤὲ Πευὶϊ ἀπά 
ϑαίαηπ." 866 οἡ (ἢ. χιΐ. 2 186 κυρεεκίίοη οὗ 
ΒΟΓΡΟΙ 45 ἴο [δ χοϊαϊίοη οὗ [}}18 ραϑϑᾶρὸ ἴο 
ταῖ νηοῦ ἀοδοσῖθθϑ “της Βοαϑδὶ ἔγτοπι τῆς 
568." 

12. Το δσχεΐ ἷ)δόῸοθ ἰδ νΡαβδϑδοὰ:)]) Οτ-: 
ΤῈ9 ομ9 Ἅο0. ἼΠ656 ἅγΓῈ6 Ὠοῖ, 45 5οπὶ6 Πο]ά; 
[ῃ6 ψοτάς οὗ “ἴδε Εδρὶθ" (ςἢ, νι}. 13) Ὀυΐ 
οὗ ἴΠ6 566 Υ ϑδυχημηϊης ὉΡ ἴ86 οοηΐοηίβ οὗ 
συ. τ-τι. Τῆς ἕδεΐϊ οἵ [Π6 ἔεπηϊηϊπο ἔοστῃ 
οὗ ἴ6 ψοσγά “νος " (ἡ οὐαί) πεῖε, «πὰ ἴῃ 
οἢ. χὶ. 14, ΔΛΓΊΠΟΣΥ ἐχρίαἰη8 ΟΥ̓ ἴῃ6 υπάογ- 
᾿Ιγιῆῃς ἰάθα οὗ ἐγδμαίίο ΟΥ ε«υγείεῤεάπει: 
(θλίψις, ταλαιπωρία). 

δεδοίά, ἐῤδέγε εοριο] (Ουξ “ “πα ). ΤΠΣ 
νοῦ ἰ5 ἴῃ ἴῃ6 5ιἰηρυϊαῦ: [ἃ Ρῥγεοθάθβ [δ6 
Ὠοπΐηδῖνο ἢ] 1Γ8]---ϑος συ. ἢ). 

γοί ἔἴνο Ἅοθ86 ῥεγεαεγ ΤῊς ϑβεςοπά 
νος οχίοπάς ἤοστὰ [818 ροίηϊ ἴο οἢ. ΧΙ. 14. 
ΤὨς Πγβῖ (566 νεγ. 1) ργοςεθάς ἔγοτῃ ἴῃ 6 ταρβῶ 
Δη4 15 ρὑγοάιισοὰ ΟΥ̓ 4 ροινοῦ ψ δῖος Πδά [Δ] θη 
ἴτοπι σοά. ΤὍΤδα 5ίρῃαὶ ἔογ ἴς βεςοπά νος 
5. είνθη ἴτοῖηῃ Οοὐ᾿ 5 ῥγϑβεῆςο, δηὰ ὑγοςθθάς 
ἔτοπὶ [ἢ Οο]άδη ΑἸΐαΓ (5.6 στ. 13, 14). ΤἼς 
ἀοβοσιρίίοη οὗἁ (15 νου 15 ἀϊν!Ιἀεα ἰηΐο 566- 
τἰοη5 οὗ ννῃϊο ἢ ἴπὸ ἤγϑί 5 ρίνεη ἴῃ υὖ΄. 13-2!, 
ἱπισοάυςὶπρ 15 ἙσδιοΥ ᾿πη!ςσοη. Τῆδ Ργοβεηῖ 
νΟΙΒ6ς ἰ5 [Δ Κθὴ ἴο {ΡΥ ἴμαἴ (π6 ΑΝ ΟΘ5 αζὲ ἴο 
Ὀ6 “ποῖ σοπίειηρογδπηθοι 8, θιιξ σοηβεσν ἢ 
“-πβοῦῖθ ἱπίογργοῖουβ ῥ᾽ δοὶπρ ἃ ΠΟΙ ΡΑΓΔΙΥΕΙΪΥ͂ 
δῃοτγί, οἴμοσβ ἃ ἰοπρ ἱπίογσναὶ Ὀεΐννθθη (Π6 ἢσγϑῖ 
δηὰ ἴἢες βοοοηῆ, ὙΠυ5, Βεοηροὶ (566 ΟἹ ΥΘΥ. 5) 
πᾶ κο5 ἴπ6 ἔγϑι Νν οο, ἀυτίηρ ἴῃ ἥυε ργορῃεῖς 
ΤΟΠΙἢ5, ἰο ἐμά Α.Ὁ. 589, Δηά ἴΠ6 βδοσοπά ἴο 
ὀεσὶπ Α.Ὁ. 614::--- Βίδῃορ, Νεινίοη τηᾶκος ἴΠ6 
Βγβὶ ὟΝ οε ἴο επά Α.Ὁ. 762, ἀπά ἴῃς βεοοπά ἴο 

ΒΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΙΧ. ἰν. 12--ἰ 2. 

Αηά [1 πεοαλιά 4 νοῖςς ἔτοτῃ ἴδε ουΓ 
ἤογπη8 οὗ τῆς ροϊάξῃ αἰζδασ ψ μος ἰ5 
δείογε (σοί, 

δερὶπ Α(Ὁ. 1281:--Μτ. ΕΔΌΘΓ πιᾶκος ἴδ6 
ἢγοὶ νος ἴο ἐπέ Α.Ὁ. γό62, δηὰ ἴδε βδοςοηΐ 
ἴο δεσὶη ἢ {ππ τείρη οὗ Οἰπιδη, [πὲ 9, 
ΑΙ. 1301 (ϑσεγ. Οα],, νο]. 11. ρ. 411):- 
ΕἸΠοῖς Ρ]δοος ἴΠη6 οηὰ οὗ ἴῃς ἢγϑὶ Ὑνοο, ἐ:., 
18. αὐραϊοπιοηὶ οὗὨ 115 ᾿ἱπ|ΘὨ5ΠΥ, ἴῃ [86 ΥΕΑ͂Γ 75 5 
-ἰἢς γενναγά, 45 ἴἴ ψΈσα, ἴοσ ἴῃς ἄδογοοβ οὗ 
ἴῃς Οουης!] με] ΒΥ (οηϑίδηϊτπο (οργοηγτηυς 
ἴῃ 754, ΨΒΙΟΒ σοηάἀοπηηρὰ ἴπ6 υ56 ἴῃ ουγοδος 
ΟὗἨ ΔΗΩΥ͂ «γίἰϑέῖς σεργοϑοηϊδίίοη. ἴῃ 755 ἴδὸ 
Οαϊρηαΐϊς νγὰ5 αἀϊνιἀθὰ, δηὰ ἴπ6 ϑδοογρίοῃ 
Ἰοευπῖί8 ψγεγα οσαττίοὰ ἴο ἴῃς Εὐυρῆἢγαῖος---5εςὲ 
γ6Γ. 14. ἴῃ 842, ΒΟΨΘΤΕΓ, ἱπλᾶδο ΌΣΘΠΙΡ νγᾶ5 
{τ πρμδηΐ οῇσο τήογο, δηά, ἴῆς Μοβίεπη ροντοῦ 
Βεΐηρ ἀραΐϊη ἰοοβϑοά, τς Τυσκ Ὀοσᾶτης ἴδε 
Ἑςδίοῖ οἔὗὨἁ 15]4π|. 

Βιϑρίηξ ψ8ο δάορῖς ΚΙ οίοι ἢ 5 δηὰ Κ εἰ} "5 
Ἰηϊεγργεϊδίοη οὗ Τγδηΐθ} 8 “ϑετεα ἡδεελ." 
ρὈίαςος ἴπο βοςοηά δηὲ {πϊγὰ νοῦβ ἴῃ τῃς 
“φυεηἱο Ἄν εκ, 1.5., υπάεγ ΑΠΌ γισΣ δἱ 
1ῃ6 εηὰ οὗὨ 411] τπϊπρ8β. ὙΤΒῈ Ἰυάρτηοπῖ οὐ 
ὉΠΡο Ἰονίπρ 5γδ6] 2} }5 ἴὴΏ ἴδε “γ2 ““ ΒΔ}- 
ννθοκ," υηάογ ἴπ6 βοοοπὰ νος (ςἢ. χὶ. 11}; 
Μ 16 ὑπάοσ [86 τϊγτὰ ὟΝ ΌΘ, ΟΥ “εεοπα “ ΒΔ]- 
ψ εκ" (δς 41 πιοῃῖῃβ οὗ εἶ. χί. 2), ἴδε 
1,451 Τυάρτηδηϊ σοπλεβ οὔ ἴδε τεϑῖ οὗ τῇς 
ΔΗ ΠΟΙ γΙσύδη ννοσ]ὰ (4. ἐς.) 5. 173) :--56ὲ ςἢ. χί. 
14. 

ΤῊΕ ΘΙΧΤΗ ΤΆΜΡΕΤ (131-21). 

13. “π4 δὲ εἰχίδ ἀπρεὶ «ομπάξά.)]ὺ ΤῺὨς 
βεςοπᾷ “ὙΜ)οε-Τ͵υμρεῖ;" 

απάὰ 1 ῥεαγ Δνταὶ 15 δεαγά, ἀηὰ τὺμδῖ ἰ5 
“εεῃ («ἔ, νοῦ. 17) ἃγὸ ρδοεὰ 5ἰάβ ὉΥ͂ βἰάς ἰῃ 
[Π656 γιβομϑ---ο, οἢ. νἱ. 1-8. 

Ω τ7ὐὧοἱ.] Οτ. “ομὸ νοΐοϑ"--ϑὲὲ. οἡ εἶ. 
1}. 11. 

ἥτοιι [80 ΒΟΣΥΩδ Οὗ ἠδὲ σοίϊάεε «αἰ!αν) 
Οπιξ ,οων---566 νυ. . Ὠ ἀπἴετά. 18 1ηκπΞ {πὶ 
ων ὰ8 βυρρεοβῖθα ἴο ἃ ςοργ᾽ϑὲ 85 ἃ ςοῃίγαςὶ 
ἴο ἴῃς ἴῃ ““οπε “σοἱεε, δῃὰ 85 ἃ Ῥαγσδὶ]εὶ 
ἴο [86 “72ῶ" “ηφεῖὶς" ἴῃ νεσ. 14. Ψιτη ρα ἰΔγ» 
ΘΙ ΡΠαϑ815 οὐ ἴῃ πυτηθδεγβ---οἱς ΒΑΣΙ ΟΠουΒ 
νοῖοο οὔξ οὗ [6 ζόωγ Βοῦῃβ. ΗἩδηρβῖ. στοάς 
((ῃ6 γμγ Πογη5, δηά σοηηεςῖβ ἢ ἴῃς “ρα 
Απροὶβ, νοῦ. 14, δηὰ ἴῃς “ων βίῆβ, νεσ. 21. 
Τῆς “ Οοάοχ διηδιτ ουβ᾽ ΠΊΟΓΕΙΥ τεδάς “ἴδε 
τοῖὶςο οὗ ἴ[ς Οο]άφη ΑἸἰΐαγ,"-- ςἢ. χνὶ 7. 
Το ῥσγοροβιοη “3,30 ον," “οἱ ογ( ἐκ)" ἐχο]υάεβ 
(πε 5θῆβ6 γίνε ἴο {πε ψοσάς ΌὉΥ δίἊγῃ, [Πδῖ [δε 
νοΐςα ργοσςοάβ “ ,γοηι" Οοὰ 5εαλίεά δεβιηά ἴῃς 
ΑἸἰτασ (ςἕ Αςῖϑ χίχ. 34). “Ὅῆε Οο]άδη ΑἸϊαν " 
(ςἢ. νὴῖ. 3) ἰΞ τε ΑἸΑΓ οὗἩ ἱποθῆϑε Ὀείοσγε 
[86 Νεῖ] (ἔχ. χὶ. 26). “ον " Ῥτο)εςῦηξ 
πρνγαγάς δὲ [6 σΟΓΏΕΓΞ (5ες ΕΧ, Χχχ. 2) ΨῈΓῈ 
αἰίδομοά το 115 ΑἸζασ ᾿κο ἴμοϑα οὔ τῆς ΑἸλγοῖ 
Βυγηϊ-οβεγίης : 5866 πε ποῖς οὐ ἔχ. χχυῖϊ. 2. 



ν. σ4.} 

14. ϑαγίπρ' ἴο τῆς 5ἰχίἢ δηρεὶ ἘΝ 
ἢλὰ τῆε τευμηρεῖ, Ιοοβα τῃ6 ίουγ 

ΤΈε νοῖοε--- οὗ νι ἢ [6 βουτος 15 ποίῖ ἀσδηεὰ 
--ἰβϑυ65, 85 ἰη ςἢ. χνὶ. 7, ἔγοιῃ 1ῃ6 ΑἸίδγ, ἔτοτα 
86 5ρᾶςδ ἱποϊυάδοὰ Ὀεΐννθθη [6 “ δογπς:,᾽" πὰ 
στο [ἢ6 ῥγΑΥΟΓ οὗ (6 5δϊηί5 (566 οἢ. Υἱ. 
10) δά Ὀεεη οἴἴεγεα (οἷ, νι}. 3..4). [ἢ νοῦ, 
14 ΜῈ τοδὰ ἴῃ6 δΔῆϑνγεῦ ἴο [Πδἴ ΡὈΓΑΥΟΓ. 

ΤΗΕ ΘΈΟΟΝΡ ἍΝΟΕ (14---χὶ. 13). 

ΤΒς Ἰυάρτηεηΐ οὗ ἴῃς βοοοπὰ νοἊ- Ττυτ- 
Ῥεῖ ἰ5 ἱπβίοίϊεά ὈΥ̓͂ ἃ ναϑῖ ΔΙΙΩΥ͂ Οὗ ΠΟΥΒΟΠΊΘΠ, 
ὙΟΓ. τό, ὅζς. ; δἀπὰ [Π]15 5 ζ]]ονοὰ ὈΥ ἴνο 
ερ ϑοά68 (45 ἴῃ ἴπ6 οᾶ56 οὗ [πὸ βἰχῖμι 568] --- 566 
οὔ ςἢ. ν1.}, [6 ἢγϑῖ οὗ ψῃ]οἢ 15 σοηίαϊηθρά ἴῃ 
οἷ. χ., ΠΟΤ 11 ἰδ αηηουηςεαά (τγεγ. 6) ἴδαὶ 
(ε ἀεἰαν δανεγίε ἴο ἴῃ ἢ. Υἱ. 11 ννᾶ8 8Ρ- 
δ: πε ἴο 118 οἶοβδα; ἴδε βεσοηά εορίϑοάς 

ἴηρ σοηΐφϊηδα 1η οἷ. ΧΙ. 1--14. 
Τοὐὰά ςοηδίαετγϑ [πδῖ ἴῃς βεσοοηά  οε οοη- 

5δἰϑῖ8 οὗ ἵἴννο ρει οάβ, (1.) "ΤῈ πουγ, ἀδγ, 
τοοηῖῃ, δηὰ γεαγ᾽ ἀυγίηρ ἡ Ιςἢ ἴΠ6 τὨϊγά ρατῖ 
οἵ πιδῇ νν1}] θ6 ϑἰδίη (γ6ῖ. 1.5); (2) ἴδε 1δόο 
ἀδγ5 οὕ ἴῃς Το ΝΝ ἴη65565, ςἢ. χὶ. 3. (Ρ. 176): 
--866 Οὔ 6 γ. 15. 

14, :αγί;" 5] ΟΥ οπθ9 δαγίῃρ--566 συ. }]. 
Ἐοτ ἴ86 φεηδεσ δηὰ Ἴςοηςοσζά οὗἩ ἴδε ραγί!ορὶς 
8566 οἡ (ἢ. ἴν. 1. 

ο δε εἰκὲ αησεὶ,] Ἡέξετα ΟἿΪΥ 15 ἴῃς Αῃρεὶ 
ςοπιηδηάοα ἴο ἃςῖ---566 οἡ οἷ. ΥἹἱ1]. 7. 

«ὐδίεδ ῥαά ἐδεὲ ἱγωριῤρε,) (ϑ8εὲ συ. ἢ.). 
Τῆς Ττυχρεῖ Ὀαϊοηρίηρ ἴο {18 ΜΝ ϑοη---- 
ἜΠ6 ποῖ. 1 γγερ δῦ δρροβιζίοη .᾽ ςοἶ, “ἢ. 
1], 2οϑ. ἼΤΕρΡΕ 165 ἴλΚε5 ἴῃς ρδγίςὶρ]ς (ὁ ἔχων) 
25 ἴῃς νοςαῖνο, "ἼὙἼΛἸἴου παῖ μασ1." 

1οοιε ἐδὲ ἤϑμγ ἀπρφοὶς «υδίεῦ αγὸ δοιῃη ΤῊΣ 
ΔΙΌΟΙς, “ ἐδε ἴουγ ΑὨρεΪ5,᾿ τεΐδυβ ἴο (ἢς ἔο!]ον- 
ἴῃ; “ «υδίεῦ ἀγε δοισιά," οἴ. οἢ. νἱ}}. 2. ὙΒΟΙΘ 
ἀοεβ ηοΐῖ 5θοπὶ ἴο δ6 ΔηΥ͂ τείθγσθηςα (0 οὮ. νἹ!. 
1, ἃ5 Βεάδ, ΕΠΠΙοῖζ (566 οἡ ΥοΣ. 12), δηά οἴμοῦβ 
Διο] ;---διιιαγὶ τηαϊκοβ ἴΠ6 ΠυτθοΣ τεΐοσ ἴο ἴπ6 
ἔουγ αυδλτίεγβ οὗ ἴΠ6 ἀδβδεσὶ νἤδησε ἴπ6 Ποϑῖβ 
ἅτε ἴο σοπο;--οἴπεῖ (6 ννεῖϊο, Ηδηρβῖ., 
Βυδϊοτὰ., Ψνογάβ.) τείδσ 16 ὨυπΊθοΓ γοὼν 
ΨΈΙΟΒ ἰὴ [86 Αρος. ἀδηοῖοβ ὠπέυεγσαί ἐγ ἴο [6 
ἴουΣ αυδγίετβ οὗ {μ6 βαγίῃ (ςξ ςἢ. νἱῖ. τ; χχ. 
8): ἴἴἃ νου] [ἢ 15 5:5 ἴΠδ ὈΠΙνΟΓβα ΠΥ οὗ 
πο Ἰυάρτηεηϊ ;--- ΕὈγαγαὰ Ἔχρ]δῖηβ [πὲ ΠΟΥ ἃΓῸ 
ἴΠς ἔοι Ἰεδάθγϑ οὗ [6 ἀσπιοη ἢοϑβί, ἴο ἴῃ ἔουγ 
ἀἰνιϑίοη8 οὗ νιον [ΠΕῪ ςοττεβροηὰ (ἔνα), 
ςοηίγαδζηρ ἢ πυ6Γ νυ [Π6 οπό Κιίηρ οὗ ἢ 6 
Ἰοςευδϑῖ5 (ν6Γ. 11) δηά ποῖ πανίηρ ΔηΥ οὗ [ῃς 
᾿ηϑίρηϊ οὗἨ ἁ ΧΟ ΥΔΙΙΥ ;--- ΖΌΠῈΡ ςοηϑίοσβ τῆλ 
δῤγεε ἴγ ρεβ8 τὲ σοπηδιηθαὰ ὑηάογ 1Π185 Νοα: 
(1) ἀεδῖι, 85 ἴῃ [πε ἰαϑδῖ Εργρίϊδη ρίασιι, ἔχ. 
ΧΙ. 29; (2) ἴδε ζϑων Κιίηρβ οὔ Οδη. χὶν. 9, 
τρις ἴ6 ῶὼγρ Αηρεὶβ οὗ ἀεσϑίσυςστςοη 
(ορροϑβϑεά ἴο ἴπε6 ομε Π οϑίγουου, νοσ. 11); (3) 
ἴο ἴδε 8λπι6 εβεςῖ, [Π6 οων ἀεβίσογιπρ Κιηρ- 

ἘΚΕΝΕΤΙΑΤΙΟΝ. ΙΧ. 

ΔΏρεἾἶβ ΨΠΙΓΙ ἀγα Ῥοιπά ἴῃ ἴδε ρῥτεδῖ 
γῖνεγ ΕἸρἢγαῖζαβ. 

ἀἄοπιβ, [εσ. 11. 27, 28. ΑἸξ, ἴλκοβ [ποπὶ ἴο ὃς 
ῬΟΙΞΟΠΙΠΟΔΊΙΟΠ5 ΠΊΕΓΕΙΥ͂, 85 [ΠΟῪ ἅτὲ ἱππθα ἸΔτΕ]Ύ 
ΓοϑΟΪ θα ἰπῖο ἃ ἢοβῖ οὗ σδυδαῖγΥ. ἢς Μνεῖς 
ἴλκεβ ἴῃ ἔουτ ΑηρεΪβ ἴο Ὀ6 “ΑΠροΙ5 οἔ ἀδβίσιο- 
τίοη," δἰ ποι ποῖ συλ ΑηρεοΪ5. 

Βεοάα, Βεηροὶ, Ενναϊά, ϑίοση, ϑιίυασλτσῖί, ἴ. 
ὙΝΊΠῈἊατβ, σοηϑιοσ πὶ ΠΟῪ ἀγὸ δου] δηρ6}5 
(εξ, Τοῦιξ ἰ. 17; 8. Ιχχυὶ!. 49). Βοβϑυεῖ, 
ΗἩρηρϑβῖ., ννογάς., δῦ Ἴσθγίδιῃ τηδΐ ΠΟΥ ἅγὸ 
Ξοοά ΑπρεΪ5---Αἡμρε]5 οὗ Οοὰ ἴον ριυι ϑῃχηθηῖ, 
δηᾶὰ ἈΠ Πογῖο σεβίγαϊηθα οὐ “ δοωμμά " ὉΥ {πὸ 
Ὀινῖπα σοτητηδηᾷ ; ἀπά ὟΝ ογάϑιυνουίῃ οὔβοσνοϑ 
(δα τῆς ννοτγά ““ΑὨρε] ρ᾽αςθὰ δοϑοϊυῖοὶγ, ἃ5 
ΠΟΘ, ποννῇογο 5: ΡῈ 165 ἴῃ ἔπ6 Αρος. δῃ οὐ] 
Αηρεὶ: δὲ Τείδσϑ ἴο ἢ. Υἱῖ. 1, 2. ϑοῖὴβ 
μανς ἀνε βυρροϑίδα ἘΠΕΙΓ ΠδπΊ65--- ΜΊςΝΔΕ], 
ἂν ὐτῳ ὕπε!ϊ, αρμδοὶ: 5866 Απάσγϑδϑ ἐπ ἴοε. 
(Ρ. 51). 

50 Ἰοῃβ 45 ἴπεβε Αηροὶβ δζὲ “" δοιρά, [ΠΟΥ͂ 
βίδη “γεβαγεά,᾽" ἃ5 ἴῃ ΥῈῚ. 15. 

δῷ ἐδὲ σγεαὶ γίυεγ Ἐωῤῥδγαί ἢ (Οοτηραγε 
[π6 5ἰχίῃ ΨιΑ], ςἢ. χνὶ. 12. (Οη δες φῬγοροβὶ- 
τἴοη Βογε (ἐπῷ 866 ςἢ. χχὶ. 12: [οδη ἷν. 6). 
ΤὨῊ8 18 ποῖ ἃ βϑορσδρῆϊοδὶ, θυ ἃ βυσηδο ςδὶ 
ἀεϑοσ ρίοη νυ ςἢ τεϑῖβ οἡ [6 δυο Γ Πἰβίοσυ. 
Ιηἄεεά, ᾿ξ νὰ ὕθδᾶσ ἰὴ τη [86 ἤρυγαῖνο 
σμαγδοῖοσ οὗ [π|5 Ν βίο, ννὰ σδηηοΐῖ ὑπάθγ- 
βίαηά [ῃ6 ΕὨΡἢγαῖο5. 11 ΓΑ γ. [ἢ μὲ ΟἹά 
Τεβῖ. ἴῃς Ἑ“μαϑ  βεπηθηϊβ οἡ ἴϑγδεὶ ργοςθοάθὰ 
[Ὠδηςοο---Ἰ881. Υ]1. 20 ; γ11}. 7; [6 Γ΄ χὶνὶ, τὸ ; δηὰ, 
Δοςογάϊηρ ἴο οη6 ο1455 οἵ ὄχροβιζογβ, 85. [οδη 
υδίηρ ἴδ ἰδηριαρε οὗ ἴῃ6 ΟἹά Τοβῖ. (Οεη. 
ΧΥ, 18; [ουΐ. 1. 7; Το5ἢ. 1. 4) πονν ΘΠΊΡ ΟΥ̓ 8 
(ῃ6 ἘΞΠΡἢγαΐθβ 85 ἴὩ6 Ὀου Πάδυυ οὗ ἴῃ τορίυη 
ψψἤοηςα ἴ86 ἀεπηοη-Ποβί 15 ἴο σοσῆθ Ἰροη τῆ6 
Θά ---80 ΗἩρηρϑῖ. ἀπά Ὠ κῖϊεγά. “ὙΠΟ στοδῖ 
ΤίνοΓ, νυτίϊο8. ϑίεσγη, 18. “ἴδ συτηδο]ς ἰιπ| 
ΜΏΙΟΝ δορασαῖο ἴπ6ὸ ΟΒυσοῦ ἔτοπιὶ ΠΟΥ 
δΉΘΠ165." 

ἴῃ ἃ αἰξεγεηξς πιλπηοῦ ἊΝ ογάϑννοσ ἢ 4150 
[265 [Π6 νεῦβε Πρυγαίίνεὶγ :---ἶί 15 [Π6 σῖνοσ οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΣ ; [Πς ἔἴουγ ΑΠρο6]5 τοργοβοηῖ ἴῃ Ὠν πο 
ννοτά, δυμπητηθα ἢΡ ἴῃ ἴῃς ἔουγίοϊά Οοθρεὶ, 
ΒΙ ἢ Παὰ Ὀδεη Ἰοηρς θουπάὰ ἴῃ ἴῃς τηγνϑ- 
τίς] Βδθγίοη ; ΟΥ̓ ἴδε αἰὰ οὗ ρὑτίπίϊηρς ἰξ δ25 
Ὀδοη ἰγδηϑἰδῖθα Ἰηἴο 4]1} ἰδηψιιαροβ; δηὰ (διι8 
{Π6 ἴουγ Αηροὶβ παν θθθη Ἰοοβεί. 

ΕἸΠοῖΕ (ἀπά ΑἸξογά δάορίβ μἰβ σοποϊυϑίοη) 
8665 ΠῸ ΟἰΙΒΠουΠ ΠΥ ἴῃ ἰδκίης ἴπΠὸ Ευρῆγαῖθβ 
ἐμεγαλίν, αιὰ ἴμ6 τεβί οὔ (πὸ Ν ἰδίδ ἢ ΤΥ ΒΈΊΟΔΙΠΥ : 
ἢ6 ἃρρϑδὶ8 ἴο δυςῇ ᾿ηϑίδηςοϑ οὐ ϑογίρίυγαὶ 
ΔΙΙΘΞΟΥΎ 45 ἴπδΐ ἴπ 5. ἰχχχ, 8 --- “ Τδοι δακῖ 
Ὀτοιρς 4 νῆα οὖ οὗ Εργρι" ἄς., ψΜΒΘΥΟ 
Ἐφγρὶ 18 1ἴογὰ] δπὰ ἴῃ6 νιης ταγϑῖίςαὶ. “1 
5 ἴῃ δἰπηλοβῖ πη] γουθδὶ ορὶηΐοη οἵ ἴπε δη- 
εἰςηΐ8, ποῖοβ Ὦσ. Τοαά, “ταὶ Απεςσισῖ 
588}} 4τῖϑ6 ἔγοπι [ἢ]5 σϑρίοῃ " (Ρ. 152); δηά 
ΟἹ ἴἢ]98 ῥγίπείρὶθ, τακίηρ ἴῃ6 ΕἸΡὮγαῖοβ ἴο 
τηθδη {δὲ 1ἰἴογαὶ σίνεγ, Μεϑάς, ν πσγ., θδυθυΖ, 
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15 Απὰ [Π6 ἔουγ ἀπρε]β νεγε Ἰοοβαά, 
ιοσ, «. ὙῬΜΈΏΪΙΓΝ ννεγα ργεραγεὰ ἰοῦ δη ἢοιτ, ἀπά 

Εδθοσ, ΕἸΠποῖῖ, ἄς. τοίου 1η15 Τσατηροῖ ἴο 
186 ᾿ηνδϑίοηβ οἵδε Ταγίδιϑ δηὰ 'ΤσΣΚβ. Βθηρεὶ 
Δ ΚΟ5 υὐ. 13, 14 ἀδοογιῦε ἴῃς δος νγ οὗ 
Μομαχητηθά, Α.Ὁ. 589--634. 

Αγαΐη:--Ν. ἀδ {ὔ0γτὰ υπάογεοίδησβ ὈΥ [ἢ 6 
ἘΠΡὨγαῖο5 ἴῃ οιμαπ Ετηρῖγο ; δηά ἢδ ἴδ κ65 
[Π6 ἔουγ Δηροΐβ ἴο Ὀς6 ἴδε ΕἸΏΡΟΕΓΟΣ Αηδϑίδϑι 5, 
ἴη6 Οδίτοροίῃ Τποοάοτσις, δηά [6 δης!-ΟΡ65 
ϑΥΓΊΔΟ ἢ 15 δηἀ 1 αὐυτοηίυ8. ““ Ῥτοίογιϑίβ "ἢ 
(Ηαπηπιοηά, Ν εἰϑίεϊ πῃ) υβυα!ῦ τείεγ ἴο πε 
ΤΊΌΕΓ, θοσδυδε Βδργίοῃ (οἷ. χιν. 8) 15 Κομηε. 
Εννα]α δηὰ γαιοηδ δὶς “ Ῥτοίογιϑίϑ " σγϑίεσ ἴο 
(Π6 Ἰἰΐεγα] ΕΡΗγαΐοβ 85 {π6 ἔτοπίοσ οὗ [Π6 
Ετηρῖγε : (θηςς ἴη6 Ῥαγιίῃίδη Ἰορίοῃβ πηθοηδοεὰ 
τῆς οπίδη ρονγοσ. [Ι}{ἷὴ [Π158 δοῆβε Ἀθπδη (ρ. 
398) [ΔΚ65 ἴῃε ἴουγ Αηρεῖβ ἴο 6 ἴδε Αϑϑυσίδῃ, 
16 Βαδυ]οπίδη, 6 Μοάϊδη, δπὰ ἴῃς Ῥεγϑίδη 
Κίηράοτῃβ ; ἢς σείει ἴο [οϑορῆυβ (8. .., ΥἹ. 
ΥἹ. 2), δηά ἴο Τδοιῖι5 (Π“2., ἵν. 51),  ΒΟΓα να 
τοδὰ {μὲ Ψοϊοροϑυβ οἴογοα ἴο αδἱὰ Ν᾽ εϑραϑίδῃ 
ΜΠ 4ο,οοο σαναῖσῦ. Τὴ5 Ττυτϊηρεῖ, σοη- 
τίη 68 Ἀδηδη (Ρ. 400), ἀΠἔεγς ἔγοπὶ ἴῃ 6 ὕτα- 
σράϊηρ ἔνε ννιϊςοῇ τοῖοσ ἴο θυθηΐβ δίσοδαν ραϑί 
γν οη (6 δυῖθοῦ ψτοῖθ; ἤοσὸ 1ἴ 15 ποῖ 50,--- 
“ἰ χηδὶβ 1| οϑῖ ργοῦδθ]α 4υεὲ 1᾿΄δυΐθυγ 14 ἰδηδὶῖ 
ἀἐ)ὰ ΡουΓ υἡ ἔα!ξ δοσοπρ!!." Ηδ ἄρρ]1ε5 σύ. 
14-τ-2:: δηά οἷ. χνὶ. 12-,16 ἴο ἴῃς ρεγιοά οὗ 
7ονν 5 Θηιυπίασπιὶ βῃδγοα Ὀγ 81. [οπ ΙΓ ἢ 
[ο]] οννδὰ ἴπε ἀοξραϊ οὗ (οϑυ5 ΟΔ]]ὺ5, Νον. 5, 
Α.Ὁ. 66 (]ο8., 8. .., 11, 18,9; Τὰς, Ηἰέιν. τοὶ 
δυεκίοη., ἤεηῥ. 4), Ώδη 11 ννγᾶ8 Ἔχροοϊοα {μαῖ, 
ὈΥ ἴῃς αἱ οὗ ἴπ6 Ῥαγίῃίδηβ, ἴῃς ἘοπΊδῃ Ῥοννοῦ 
νου ]ὰ Ὀ6 ονεγίῃτονσι (ἢ. ἐς.) Ρ. 272). 

Μτ. Μαδυτγῖςθ πλᾶῖκοβ 1158 ἰοοϑίηρ οὗ ἴδε 
Αηρεῖβ ἀδθηοίε [Πδὲ 16 Ὀαγτίοσα δοΐννεθη [86 
Βαθοὶ Κιηράοπι, δηά τῃ6 Κιηράοπι οὗ 5γδεὶ 
νν ποῦ [Θγυβαίετη σερτγεϑοηϊθα, 5βῃουϊὰ οχῖβέ πὸ 
Ἰοῆροῦ ; δηὰ ἴδι8 [ογυβαὶοπὶ Ὀεσοπηθ5 ἴδ6 
σοηΐγα ἂηά οδρίίαὶ οὗ ἴῃς Βαῦεὶ βοςϊ θεῖ (Ρ. 
164). ΒῸΓ ΟΙΠΟΙ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠ 566 ποίθ Α δ 
(ἢς οπά οὗ 115 σπαρῖογ. 

156. «υδίερ Ἀδὰ 6608 2γεῤαγεά) (ἢ ςἈ. νι]. 
6. ΤΒΕΥ δὰ θδεη “2γεῤῥαγεά," Ὀυΐϊ Ὀθουπά. 

7γ] 1. 6.,  πο,᾿ “ ἀσαϊησι, 
ἐἴον γον (εἰς) "---45 ἴῃ γεσ. 7. 

1890 ΒΟῸΣ δηἃ ἀν διὰ ποῖ δηὰ 
γ9841:,] Ὅῇε δγίοὶς ργεῆχοα ἴο ἴῃς ἢγβξ ηουῃ 
Δηά ποῖ γεροαϊθα γίνεϑ ὈΠΙῪ ἴο ἴΠ 6 σοτηπΊοη 
ςοποορίίοη οὗ ἴϊπὶς, ἤχϊηρ ἃ ἀεϊογτηποά 
τηοπηοηΐ---ἶδοό ΒΟῸΣ οὗ 4 ἀοβηϊε ἀδΥ,---ἶδέ 
ἀδγ οἵ 4 ἀεβηϊξε τποηῖ, ὅζο.---οἔ, Νιιηλ. 1. τ; 
Ηδξ. 1. 15; Ζεοοἢ. 1. 7: “1418. ἈουΓ οὗ σοῦ β 
ἡιάσπηοηϊ, 266 ἀΑΥ οὗ Ηἰ5 νντδῖῃ " (Υ̓ογάϑ.). 
ΤΗΟ ἁγίιοϊες ΤΥ αἷἰϑὸ ἰηάϊσαῖα ἴῃ 6 γτοαῖ 
Δρροϊηϊοά ςοπῆϊςϊ δ Αττηδρθάσοη (ςἶ. χνϊ. 16) 
45 Ὑ6]1 ἃ5 [δῖ ΒΓ ἢ 15 ἀδϑοσι θεὰ ἴῃ οἢ. ΧΧ, 7) 
8,---ἰῃς ορροϑβίπς μοβῖ θεὶς βροκθὴ οὗ ἴῃ ςἢ. 
ΧΙΧ, 14. 

» ἐπ γεογα- 

[ν. 15. 

ἃ ἄγ, ἀπά ἃ πιοπίῃ, δπά ἃ γεᾶγ, ἴογ ἴο 
ΒΥ τῃ6 τῇϊτά ρατγί οὗ πιεη. 

ΟΕ γσποϊοριςδὶ οδ]ςυϊαϊοηβ πᾶνε 4]ϑὸ Ὀεθῇ 
ἴουπάορὰ οἡ ἴδοϑθ ννογάβ, ἃ5 18 ἴστε σεῖο 
ΠΟ ἅιίοἰα δ 411, ΟσΣ 85 1 1 μαδά ὕδοη 
τορεδλίθὰ δείογο ϑδοὺῦβδ ὠουη: (1) Οη ἴδε 
εἰ ὙρΑΓ-ΟΔΥῪ ᾿ [ΠΘΟΓΥ, ἃ Υγοαῦ -Ξ:- 216ο ἀδγ5-:- 360 
ΡῬγορβοῖϊς γεαγβ; δηὰ ἔδησε δ: 1. Νενΐοη 
σουηΐβ 360 301 ΞΞ 391 γοαῦβ ([1Π6 “ δον ἢ 
θείης δἰϊοροῖμοσ οτηῖοα)---νῖΖ. ἔγοσαθ Α. ἢ. 
1063, ννοη ΑἹΡ Αγϑίδη “" τὴ Ευ- 
Ρἢγαΐοθϑ δὲ ἴδε μεδά οὗ ἴῃς Τυγκιϑἢ σαν γγ ᾽᾿ 
(Ο!δδοη, ςἢ. Ἰνὶϊ.}, ἴο Α.Ὁ. 1453, [Π6 ἀαλΐς οὗ 
1η6 σαρίυγε οὗ (ὐοπδίδητίπορὶε ΟΥ̓ ἴῃς ΤΌγκϑ. 
(2) Με. ΕἸποξῖ, ποξίηρς ἴῃαἴ ννὸ βᾶνα Βεγε ποῖ 
ἐς ἐέηιθ᾽" (καιρός, ςἢ. χιὶ, 14), Ὀυϊ “ὦ »εαγ᾽ 
(ἐνιαυτός), ἀοραγῖ5 ΠῸΠπι ἴΠ6 ὠσμαὶ] “ Ὑ ΘΆΥ-ΟΔΥ ἢ 
ἴπθοσγ. Ηδ γι ΓΑΓΙΪῪ 4551}}π|65 ἃ ΥΘΔΥ ἴη ἴἢ 15 
Ρίδος ἴο 6 16ς:ξ σοϊῃπηοη ἄἀλγ5,--- ἢ] δὲ 
ΤεσΚοιβ 30 δγϑ ἴο {Π6 τπιοηῖῃ, δηά “ ζςυείσε 
ῥομγ: ἴο ἴη6 φγορδείίς ἐγ." Ἠτ ἴδυΞ οδῖδϊης 
16: Σ 10 πὶ τς ΞΞ 196 ργορῃοίς ΥΕΔΓΒ ἘΙ2Ὶ: 
ἀλγ8. ΑΒ ἃ σοπησηοῃ γεαῦ, πούνονοσ, ἰ5 ἀδουῖ 
οἰρυεη ταϊμυΐο5 4.5.5 ἴπ8Ππ 16: ἀδύδ, δηαὰ 25 
1115 ἀοἤοίθ ΠΟΥ ἃπιοιηῖβ ἴῃ 396 γολῖ5 ἴο ἐγεξ 
ἄαγβ, ἴμ6 ἴγυθ γόβυϊ 15 396 ΥΕΔΓΒ 8πα 118 
ἄδγ9---ΟΥἨ πὸ ἱπΐογναὶ Ὀεΐνγεεη [ΔηΌ ΤΥ 18, 
1057, θη ἴῃ6 ΤτΓΚϑ πλδγοπεὰ ἴτοπὶ Βαραλδα, 
ἴο ΜΔΑΥ 29, 1453, Βεη {ΠΕΥ̓ ἴοοκ Οοηῃοῖδη- 
ὈΏΟΡΪΘθ. ὍὙΠοθθα ἀδίο5 ἱπάθοα γραῦν 396 
ΥΘΑΓΒ 1320 ἀλγ5, πο οχοεθά ΝΜῖγ. ΕἸ] Ποῖ 5 
σἰσι]δίίοη “ ΕΥ̓͂ δμξ 12 παῖιγαὶ ἀδύϑ, ΟΥ̓ ἦκ:: 
ἐῥαη ῥα α ῥγοῤῥείίς δομγ᾽" (ν0]. 1. Ρ. 527): 
566 [ηἰγοά.ὃ τι, Ὁ,11. Μεάδ μαᾶ δάορίεά ἴδῃς 
5416 ὈΓΪΠΟΙρ]6, δηα ἴππ5 οὐϊδίηεα ἴῃς ἱπῖογ- 
νὰ] Ὀοϊνδοη 1057 ἂπά 1451; δυῖ δὲ νᾶς 
ΡυΖΖΙοὰ ἃ5 ἴο “:ῤὲ δοωγ:" [18 ἢ6 ἴδκεβ ἴο 
τήθδη “ἴδ ορροσίιπο {{π|ὸ " (16 ἤγξι “ ἀπε ἢ 
Ὀοίηρ “ Ἔχοροίις 81), "' ραγδῇ ἴῃ ἴετῆριιθ ορροσ- 
[υπυπὶ, περρὲ ἴῃ ἀἴθπι, τηθηϑεπι, οἴ ἀπηυπι.ἢἢ 

(3) Μυ. Βιγκϑ {π|ηΚ8 δἰ ἴο δάορῖ [Β6 τοδάην 
οὗ ἀοάοχ Β νοεῖ ρἷδοοθθα δὴ ατίϊςοϊε θεέοσε 
“24, ἀπὰ ἰγδηϑίδίθβ : “" Ἴμ6 Απρεὶς 
ἴον ἴμα ΠοῸΓ ἂπὰ τπαῖ ἀδύὺ ψεγε Ἰοοϑεὰ θοῖἢ 
ἃ τηοηῖῃ δηά ἃ Ὑϑαγ, ἡ. ξ.) [0 Υ 390 ὑγορῆεςς 
γολΓ5---866. ΕΖεῖς, ἱν. ς---ἃ ρεγοά ἠοῖ ἑουπὰ 
εἰβονθογα ἴῃ δϑογιρίιυγε.---Εἰχηι. ΟἹ ϑαςγν. Ῥγο- 

2 δες, Ῥ. 378. 
(4) Βεηρεὶ, Ἂἃ9 αἰγεδαν εἰδίε, τῆσκεβ ἃ 

Ρτορδεῖς πουγξξ8 σοπιπιοη ἀδγ5, δη ἃ ὑτὸ- 
Ῥποῖις ἀδΥ - ἀδοιιΐ Πδὶῖ ἃ σοπιπιοη τεῦ (56 ς 
Ιηἰτοά. ὃ τα, δ, 1Ν.. Ης τϑοκοηβ Ποσὸ 21: 
γοδγϑβ, ἔγοτῃ Α.Ὁ.63.4.1}ε Ἰλϑῖ ἀδγ5 οὗ ἀδιιδείκοσ, 
ἴο Α.Ὁ. 847, ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ Μιιϊοζαπι; πὰ δς 
ΙΏΔΚο5 [15 βᾶπὶὸ βρᾶςθ οὗ ἔπιε ἴο ὃς ἴὴῆς 
ἀυτγαῖοη οὗἁἩὨἁ [Πδ 5ἰχῖῃη Ττιρεῖ. ἔτοπι ἴδ 

ἰηῖξ ἢδ ῥίδοθβ ἴμδῈ ἱηΐεσναὶ οὗ 1οὸ 
Ἐποῦθὰ (ῃ6 “εεοπά δηὰ 2διγά ήοοσα, Τῆς 
ἐῤίγά νος τλ05 Ὀερᾶπ ΑὉ. 947, δηὰ δὰ 
ποῖ ὀχρίγοά ἰη Βοηγεὶ᾽β {Ππ|6. 

(5) θϑαυδυ (λε., Ρ. 328) ἱπίετγργεῖβ : “ Εὸξ 



ν. τ6---17. 

16 Απὰά τλ6 πυπλρογ οὗ ἴΠ6 ΔΓΠῚΥ 
οὔ τῆς ΠοΙβοηχθη τὐεγέ ἴψο ἢυπάτγοά 
ΚΠουβαπά (Πουβαπά : απὰ [ δπεαγὰ ἴπ6 
πιπιῦοῖ οὗ {ἢ 6Π|. 

ἃ γεᾶγ, Μοηΐῃ, ἤδυ, δηὰ Ἡουσ, ΠαπΊΟΪΥ͂, 50 
8ἃ8 ἴο Ὀ6 ΓΟΔΑΥ͂ ὩΡΟΏ ΔΩΥ͂ ΟσσΑ3: ΟἹ ΟΥ̓ ὙγΑΓΠΙΉΡ 
ἴο Ρυΐ [815 γτεαῖ δνεηΐ [1ἢς ἀεπίγυςτίοη οὗ ἴῃ 6 
Βαβίοσῃ Εταρίγε ΟΥ̓ ἴμε Οἰϊοπιδη5) ἰῇ 6χθ- 
οὐυτοη.᾽ 

(6) Τοάά ἰδϊκεβ {πὸ ννογάϑβ (48 ἢδ γθπάουβ 
τΠ6πὶ} “4ὴ ὨοΟΌΓ, ἃ ἀΔΥ, ἃ τροηῖῃ, δηἀ ἃ γεᾶγ "ἢ 
ἴο ᾿ΠΡΪΥ ἀυγδίοη, ἀπά ἴο 5:5} ἴῃς “γε: οὗ [ἢ 6 
ἴνο μεσ οάϑβ ἱπῖο γι ο ἢ “ [6 Ἔνεηῖβ σοηϑβῇίι- 
(ἰηρ ἴῃς βεςοπὰ νος δγὸ αἀϊνιἀβὰ : {π6 “εεομά 
Ρεπιοά δεΐηρ ἴδε 42 πιοηΐῃϑ, ΟΥ̓ ἰἤγΘΟ γὙθαγ5 
δηὰ ἃ δα], οὗ ςἢ. ΧΙ. 2 :---866 Οὔ στ΄. 12, 13. 

ἰδὲ ΤΌΘΥ δμου]ὰ Κὶ}}} Βείεστίπρ ἴο 
 βγεβαγεά," 85 ἴῃ οἷ. ΥἹ]]. 6 ; ΟΥ̓ 1 ΤΏΔΥ Ὀδ, ἴο 
μόνε Ἰοοσεά, 566 ἅδονδ, ΥὙεσ. 14. 

ἐδε ἐδίγά ῥαγὶ 075, γπεμ.}ὺ ΑΡρδγοπν “τῃς 
(τὰ ραγί " οὗ “τεπὶ παῖ ἄννε!] οἡ ἴδε 
εαττῇ " (566 οἷ. Υἱῖϊ. 13, δηά ςξ, ςἢ. νἱ, 10) 85 
ἀἰσηρ υἱϑῃοὰ ἔτοπι ἴἤο56 ννῆο ἃγὲ ϑεδὶ θά : 866 
ΤΟΥ. 4, Δη4 ἴδ ηοῖο οἡ ςῇ. Υἱῖ!. 7. [{ 15 ΠΟΥ 
δὐἀάοὰ τῃδΐ βοἢ ΡΟΓσΘΟΏ8β ἅἀγθ ἴο δ ΠῚ ἀρδίῃ, 
ἴῃ ἴῃς 54πΠ1|6 ρσορογίοη 45 ἴδε ἐγεές δηά «δίΡε 
ἴῃ ἙΓἈ. Υἱ]. 7. 9. 11 5. {6 ́  

ΕἸμΠοῖς υπηάογοίαπάβ 1η6 Ἐαεεγη-Ὠγὰ οὗ 
(η6 οἰά Κοχιδη Επιριγο---566 οὐ ἙΟΒ. νι. 7. 

Ὑνμαῖ ὅθ Αηρεὶς ργοοεδά ἴο ἀο 15 ἰεῆ 
ὑπο] : {ΠΟΥ ἀγοθ, ργοθδΌ]γ, ἴδε Ιεδάοτβ οὗ ἴδε 
Βοϑξὲ ἰῃ νεσ. τό; δηά ἤδπος ἴδε ἀεβίσυςςοπ 
ἙὮΙΟΒ ΠΟΥ ἅγο ΠΟΓὰ βαἰά ἴο σδιι56 15 δϑοσι θὰ 
Ἰὴ τοῦ. 18 ἴο ἴῃς ἢἤγο, ἄζς.), ὑγοςεθάϊηρ ἔγοπι 
1ῃ6 Βογϑ6ϑβ᾽ τη οι ἢ. 

16. “πῶ δὲ πιρηδογ οὗΓἹ δὲ δτιαὶθβ οΓ 1δὲ 
δογιοηθ) ΟΥ. “οὗ [89 οανδῖσυ." ΒΓΡΕΓ 
(5866 Οὔ ΟΊ. 5) ἰάοπιῖβοβ τ[Π15 ποϑὲ ἢ τῃ6 
Ἰοςιισῖς ἀπάσγ [6 ΔΑ. Ττυμηρεῖ; σοι ρΑτης 
[6 ᾿ππΑ ΈΤΥ ἴῃ στ. 8 δηά 17, ἰὴ νῦ. ἡ ἀῃὰ 17, 
ἴὴ σύ. 10 δηὰ 19. 

ψ85 ἔνΐοθ ἴθ) 1πουδαηἃὰ [π|9ὸ8 [608 
ἐβουδαπὰ:] 142.. ἵνῖσε ἴῃ6 πυθο  σρόκθη 
οὗ ἴπ δῃ. Υἱῖ. 1ο :---ἴτὸ αγχίδὰπβ οὗὨ τὰγ- 
τὶδᾶκ," ΟΓΥ 2οο ΠΏ] ]ΠἸΙοη5. ὙΠῸ ναϑῖηθςος οὗ 
ἴΠ6 ὨυπΊ  ΓΓ βἤοννϑ ἴδδὶ Ὧο ᾿ΠΕΈΓΔ] ΔΙΤᾺΥ 15 
ἱπτοηἀοά:---οὗ εἰ. χχ. 8. ΤῊΪ5 ἀσβοσιρίοη 
ΒΟ Πἢ5 Οἰσατὶγ ἴο 6 Ὀαβεά οὐ ἴπδϊ οὗ ἴῃ6 
σουπίΐοβ5 μοϑῖβ οὗ Οοά, 5. ἰχυῇἱ. 17 (οη 
ψὩοΝ 566 ἴἢ6 ποί6) ; ΗΘΌΓ. ΧΙ. 22 ; [υἀ6 14. 
Ἡοτγϑοπίοη 4δ᾽'50 Ἴοπϑίτυϊς [86 ΑἸΤΏ685 οὗ 
Ηρθανθη ἰῇ οἷ Χἱχ. 11, 14) 19. 

Ι οασὰ {ῤὲ πμριδεν οὔίδενι. (Οπιῖ “ ἀπά 
--ὲὸ συ. )). Ενναϊὰ 5υρροϑῖβ [μα [6 Θ6δΥ 
μοαγὰ {πὸ πυτ οΓ ἔγοπι οἠὲ οἵ ἴδε ΕἸ] 65, ἃς 
ἴῃ οἷ. νἱ!. 12. ;-|ο. Π6 νγ8 το υνῆδξ ἴΠ6 ὨυτΊ ΟΓ 
ννᾶ5 ; σουηΐ ἴποπὶ ἢ6 ςοου]Ἱά ποῖ᾽ (ϑ[ι4τι): 
866 Οὔ ΚΟΥ. 170. ἼὙχπνο ΔΓΠ165 ἃΓῸ ἀοϑογιθοά 
ἴῃ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΪΥΡϑο :--() ἴδαϊ ψῖοΒ 15. ἀς- 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΟΝ, ΙΧ, 

17 Απά τυ 1 8.νν ἴῆε ἤοῖβεβ ἰῇ 
[ες νἱϑίοῃ, δηά τῃεπὶ [δὲ 84ῖ οἡ τῇ πη, 
Πανίπρ Ὀτγεαδϑιρδῖεβ οὔ ἤγε, δπάὰ οἵ 
]Δεἰπῖῃ, ἂδηά Ὀπιηηβδῖοηα : ἀπά τῃε 

βου θεα Ποῖα δηά ἰη οἢ. χΥϊ. 1416: χχ. 8, ἀπά 
οὗ νοι τη6 ἀϑροοῖ μαά Ὀδεθὴ ἔοσγεβδβονγη ἴῃ 
ἘζΖεῖκ. Χχχνῆ!. 4) 15; δηὰ (2), ἰῃ ορροϑβιοη ἴο 
(Π15 Βοβῖ, {6 Αἰπτηῖεβ οἵ Ηρδνοη οἵ νυ] ςἢ 
6 Ταδά [ἴη ςἢ, χίχ. 14. ΤὮῸ ναϑίησβϑ οὔ {πὸ 
ὨυΠΊΌΟΓ, δοοογάϊης ἴο Ηρηρβί,, Ἔχοϊυάθς τῃ6 
Ἰάθα οὗ 4 ῥαγεμίαγ «υαν--- 16 Ἦᾶγθ ἤογο ἴο 
ἄο ΟΠΙΥ ΜΠ ἃ Ρεγϑοηϊ θα βρεςῖθ 5." 

17. “Ἵπά ἐδ 1 :440υ] “ ΑΙΟΥ (15 πιληηοτ, 
“ δοςογάϊηρ ἴο [6 [ΟἹ] ον πρ ἀδδογιριοη," 
ϑίυδλιι Γεΐογβ “ ἐδὼ" ἴο δὶ ρῥγοςθάς --- [ἢ 
δΌ ΓΟ ἢ ναϑῖ πιιτηδοῖς αἰ [ 566 τῆθπὶ." ϑοπὶθ 
ἴλκε 11 έροπαιεα ν---566 οὐ «ἢ. ἰϊ. τς. Οἡ 
{Πς6 υηΐϊοη οὗ “1 δεαγά " απὰ “1 «αεὖ,᾽ 5:6 οὔ 
ςἢ. 1. 2; Ὑῇ. 1. 

ἐπ δὲ υἱἱοη,] (Α5:1ὴ Τλδη. νἹ}. 2 9 ΙΧ. 21:-- 
«ἢ Αεοῖθ 1. 17, ἀπά οη οἷ. ἰ. 1). ὙΠοδα 
ννοσγάς, ηοῖε58 Ὠ υκῖοτά,, ἄγὸ δα ἀοά ἴο “17 «“ευ,᾿ 
ἴῃ ςοπίτγαϑί ἴο {Π6 “ 7 ὀεαγά " ἴῃ νϑσ. τ6. Εγαγά 
᾿ηἴδγα ἔγοπι (198 δά τοι ἴπδὶ γε ταυϑὲ ποῖ 
Κη οὗἨὨ ἠέεγα! ἨὨογβοπιθη ; δηὰ 50 ϑιίυδτεϊῖ, 
0 8665 ἰὴ [Π|5 Τσυχροῖ (ἢ6 πιοβῖ τοπιοῖα 
οὗ 411} [μ6 σγιθοὶβ ἴῃ ἴπε Αρος. ἔγοτῃ ἴῃς γϑαὶ 
οὔ]οςῖθ οὗ ἔπε ῃδΐυγαὶ ννουϊά. Μαεάςδ ἰηΐογ- 
ΡΓεῖβ ἢ ἀρροάγδηςσε ποῖ “ἷπ σϑα] γ "-- 
ὁ“ ἤρῃ ΓΈΥΕΘΓΔ, 5βοαὰ δϑρθοῖι "; δηὰ ἢἣδ σοίουβ 
ἴο οἢ. ἵν. 3, ΠΟΙ 566 ἴδ ποίδ. 

απά ἐδερε ἐδαὶ “αἱ οπ ἐδερ, ῥαυἱπρ)] ΤΟ 
ραγίϊοῖρὶα "" φῥαυΐπο" Τείεγϑ ἴο θοΐῃ μοῦβ68 δπὰ 
πογβοηθη, Ὀοῖι Ὀοατγίηρ διτῆουγ--50 ΖΑ, 
Ἐργαγά, Ὁ ϑίοσα., ΑἸ οἱ δὲ οἴποσ πδηά, 
Βεοηρεὶ, Ενν4]ὰ, 6 νεῖ, Ηδηρϑί. σοηβιοΥ 
{παῖ τπ6 ΕΊἀοΓβ δίοπα νγοᾶσ δγοδϑειρ δίθβ. 

ὀγεαερίαίε: [88] οΥὍὉἨ το δπὰ οὗὨ ΒΥΔΟΣΒΤΆ 
διὰ οὗὨ ὀγὶ»ιείοης:) “ΤῊΘ ὀγαείπέῤως οἵ ἴῃ 6 
ΒοπΊδηϑ 15 ᾿ὨΥΑΤΙΔΟΪΥ ὈΪὰα δηά Ἰυβίγοιυ ;᾽ 1ἴ 
νναϑ8 ἴῃς ἔδνουσιίο δριτ πεῖ “ Δρρ θα ἴο ἴῃ ἤονν- 
ἰῃρ ΠΑΙΓ οὗ βουΐβεγῃ Ὀεδυΐγν, ἴῃς Ὀ]ΔοΚ οὗ 
ὙΠ Ις ἢ ἜΧΔΟΕΥ Γοργοβθηῖβ ἴῃ νἹο]οῖ γοῆσχ οὗ {π6 
ΤΑΥ͂Θ᾽ 5 Ὀ]υπιλρο."--Κίηρ, Ῥηγεείοι δίοπει, Ὁ. 
197. ἔογ ἴδε ἀϊδιἱποίίοη Ὀεΐννοθη τ 6 “ ἢγα- 
οἰ 5 " οὗ δῖ, [οῃη, δηὰ {Π6 “"' ἡ αεὶπέῤ ᾽" οἵ 6 
ΑἸ Ποσιζοὰ Νογβίοη, 566 ἴη6 ποῖο οη ςἢ. Χχι. 
20. ΤῊ5 ἀδβοτγιριίοη δυρροϑίβ ἴη6 ὈΪὰς6 ΠδΔπὶὸ 
ἉΠΙΟΣ 5565 Ὀεΐννοθη ἴῃ ἤγε δηά ἴδε Ὀδγίπ)- 
βδἴοῃθ, δηάὰ ὙΒιςἢ 15 Γοργοβοηϊοα 85 “" σριοῖξε, 
Ὀεῖονν ἀπά ἴῃ νοῦ. 18 : [πΠ6 (γδα σο]ουΓ5 γοϊδῖθ 
ἴο ννδῖ ὑγοςεθάβ ΠῸπιὶ ἴπΠ6 Πουβοϑ᾽ πιουῖῃ8. 
Ζ.ΠΙ υπάετγϑίδπβ “ ΠΟΡΡΟΙ, σἴδοὶ, δηὰ 
Ὀγα55" ;--- δὃῖυδγί ἊἼχρίδίπϑ “" ραγιςοἱουγοὰ ᾽";- 
Ι. ΝΠ Απὶβ ἴαϊκοϑ {π6 Ἐῆ γος σοϊουγβ ἴο δἰ ΚΠ 
αἰβεγθηΐ ἀδρτθαβ ἴῃ ᾿η ΘΠ 51Υ οὗὨ εν}} (οι. χίν. 
Ιο; Χῖχ, 2ο; Β5. ΧΙ. 6) ;-- ΕΗ εηρϑῖ., νν ἢ ᾿Βοπὶ 
ΕΥ̓ΟΤΥ ῬΤτυπιρεῖ 5 η|ῆεβ ΜΆΓ, υπάογείδηάβ 
χὰ ἀχδοροσζαϊίίοη, {μ6 (ἢἰγθῖ Ὸσ τυχόν, 
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διό 

᾿Πελάβ οὗ τῆς ἤοῖβεβ τὺδγέ 45 ἴῃς Ποδάϑ 
οὗ ]Ιοηβ; δηά οιἽε οὗ τῇοϊγ του 
ἰϑϑι6 4 ἢτε απά βπῖοΐκα δπὰ θη πιβίοπεα. 

ι8 Βγ τμε86ὲ τῆγεε ννὰβ τῆς τηϊγὰ 
ραγὲ οὗ πιεὲπ Κι], ὉγῪ τπὲ ἤτγα, δηά 
Όγ τῃ6 5πῖοκε, δπά ὈΥ τῃ6 ὈτΙπηδίοηα, 
ὙΠ ΙΟἢ ἰδϑιιεά οὐ οὗ τΠοῖγ πιουτἢ8. 

Ι90 Εογ {τῃεῖγ ρόονγεσ 185 ἴῃ {πεὶγ 

16 ἀεϑῖγε οὗ ἀεϑοίδ[οη : " δηῃά δ σςοποϊυ 65 
[μαῖ Ὀυΐ ἔογ [ἢ νδγδί!οη5 ἰῃ [ῃ6 ἱπλα ΡΟ ΥΎ ἴῃ 6 
δὶχ Ττυπηροίβ ταϊσξ θ6 σοτηρτγεϑβεά ᾿ηἴο οπΘ. 

[419] α. δὲ δεαά: οὔἠοης; ὙΒΘΓο 15, ἀουδὲ- 
655, ΒΘΓΘ, 88 ΤΏΔΩΥ πάνθ ποίδά, ἃ γεΐθγοηςς (ο 
νοῦ. 8, νἤοτε Ὀθμπά ἰπΠεῖγ ἀεδςοερείναε ἔξπιδὶα 
δαῖτ, ἴ86 ἰοςσιυιϑῖβ δανὸ (ἢς ἰδεῖ οὗ Ἰ'οη8. Τῆς 
ΠοΥ865᾽ μοδάβ ἂῦὸ ἤονν ὈἰδίΠἶγ ἰἰοη5᾽ Πι6469--- 
(18 Ττυπιροῖ ἀοο8 ποῖ σοηςοδὶ 115 ἀδδῖγυς- 
(ἰνγθθϑ8. ὅ66, οὔ συ. 5, τό, ἴῆ6. τοπλάγκβ οὗ 
ΒΟΓΡΟΥ οὐ ἴμ6 σοηποχίοῃ Ὀοΐννθθη ἴῃς ἢ ἢ 
Δηά 5ἰχί Τυτιιπιροῖϑ. 

απαὶ οἱ ο7 ἐδεὶγ τιομ δ} 1, ΜΝ] Απι5 ποῖε8 
ἴδαιῖ [Π6 ψογὰ “»π"ομ δ᾽ 15 ἴῆγος {{π|65 γὲ- 
ρΡεαϊεὰ (υν. 117-19), 8ἃ5 υπάοθσ ἴΠ6 βιχίῃ ΥΙδὶ, 
οἷν. χν]. 13. 

Ῥτοοθθᾶάθῖ! “ἡγε απὐ “»ιοζε απά ὀγί)γι- 
“1΄09π|} ΒῪ «ἃ υϑυαὶ ροεῖϊς ἤρυγο, ἴῃς ἤοΥΙδ6 
Ὀγδαῖῃμθ8 ἑογίὶ "' γε σπά ᾿»ποῖε᾽" --- νο]νὶ δὰ 
παγίδυ8 ἰχζηθηὶ" (ΝΊΓΡΙ], στον. 11}. ὃς ; Ον!ά, 
Μείαρ"ι., νἱϊ. 1το4), ἴο ψ Ὡς ἢ “ δν γισίολ)ε,) 85 
αϑϑοςίδίθα ψΒ ἜΥἹ], 15 ποῖὸ δα θά : ςοἶ εἢ. 
χὶν, το; ΧΙΧ. 20; Χχὶ. 8.(. Μϑάδ «δηὰά ΕἸ]οῖῖ 
υπάογϑοίδηά (6 Τγκιϑη ἀγ Π] Ὁ. ΑἸΕ σίνος 
ἃ 5: ΠΡΌ ΪΔΓ ᾿ηϊεγργείδίου :---- Ὡς οἷαριθς ὑσο- 
ςορα “ βερδγαίοὶυ," ἢ ηοΐ68; οἣς οὔ ἴἿΠϑτὰ “ οὐζ 
οὗ {6 πιουῖη8 οὗὨ δάςῖ ἀν ϑίοη οὗ ἴπε δοβί. 
1 18 τειμάγκαθὶε (δῖ ἴπ65ς αν Ο5 ἃΓ6 
ἐῤγεο, του ἴῃ6 Απρεὶβ ψεσὸ ,οωγ.᾽" 

ΤὨς ΔῈ δηά βἰχῖῃ Τσυχηροῖςβ, ποῖθ8 ἢ θιι55, 
τίη οὐ ἴννο ρἰδριιθβ ρθου ας το {πΠ6 ΕΔϑεῖ--- 
Ἰοςιιδῖβ, δηά [Π6 5ἰπλοοπι. 

18. 8» ἐδειε ἐῤγέθ Ῥ183.}98] (86ε6 νυν. 41). 
ΟτΥ. ἕἥσοτι (ἀπό) εαυϊναϊοηξς ἴο {86 Οοτπίδη 
ἄμγοῤ (ΝΝΊποτ, ὃ 47, 8.312).---υ]Ζ. ΌὉΥ ἴῃς ἢγε, 
[86 5ηῖοῖο, δηὰ ἴῃ ὈτΓΙπιϑίοῃθ. 

«υαιῷ ἐδὲ ἐδιγά ῥαγὶ οὗ νιεπ ἀι ϊε}] ὅ66 οὐ 
γΟΥ. τς, δηά οἡ οἷ. Υἱ!. 7. ὍΤῆδ ΔΙΤΩΥ οὗ 
Πογβεπιθη 18 ἢοῖ Ῥγο 6α ἔγοπι ΚΙ] ηρ, 85 
[86 Ἰοσιι5ῖ8 ἡ ΓΘ ἰῇ τοῦ. ς. 

Μεάςο ΣΡ αΙΓ 5 παῖ ἴ[Πς 5ιιβεγοσβ Ὀθεϊοηγοά 
ἴο ἴποϑβο αἰγὶ θὰ “ἐῤε ἐδιίγά ραγὶ 97 »ιρη".--ἰ, ε,, 
της ᾿ἸηΠδὈϊΔη15 οὗ {πε ἈοπΊδη ΕἸηρῖτε (566 οἢ 
ςἢ. Ὑ111. 7); δηά (ΠΟῪ σοηδίβδξ οὗ σονιδ ΟἿΪῪ οὗὨ 
[86 ἱπμαδιίδηΐθ οὗ τί “ἐῤίγά ῥαγί᾽" Ἰιπῖ 85 
ἴῃ εἶν. ΧΡ. τό ΟΠΪΥ͂ 80π16 οὗ {πΠ6 “ 125 ἤογπε " 
ΤῈ πηεδῃῖ ; 866 4150 [ιἀρε8 ΧΙ. 7. 

ὃν 1δὲ ᾶτο διὰ [86 διλοῖκο δῃὰ 189 τί πι- 
δῖοπο,) (Οτιὶξ “ γ᾽" ἵνῖςε ---ϑὲὲ νυ. .). Ο΄. 

ἈΒΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΙΣ. ν. 18---20. 

τοῦτ, δηά ἴῃ (πεῖς [2115 : ἔογ ἐδεῖγ 
[2115 τὐεγό κα ὑπο ϑβεγρεηῖβ, δηά 
δά Πελάβ, ἀπά νὰ τπεῖὰ ἘΜΕΥ͂ ἀο 
λυτγί. 

20 Απὰά [ἢε τγεϑβὲ οὗ τε πε Ὡς 
ψγατα ποῖ Κι]]οἀ ὈγῪ {Π6856 ΡΪάριαβ γεῖ 
τερεπῖεά ποῖ οὗ τῇεὲ ψγοῦκβ οὐ τἢεῖγ 
Πδπάβ, ἴλι ΠῸῪ που] ποῖ ννγογβῆρ 

ΦἘὮΥ χϑϑδοῃ Ο7" (ἐκ)---ἰίΟΥ ([Π6 Ρῥτγεροϑβιίοη 
866 ΤΟΙ. 2; (ἢ. Υἱ1. 11. 

«αὐδίωῦ Ῥτοοθθᾶθὰ ομέὲ οΓ᾽ ἐδεῖν »πομἹά:.] 
ΤὨς ρατγίίοῖρὶς (τ 115. γί.) ἄρτθοβ στ ἴδς 
Ἰλδῖ ἡουη, Ὀαϊ Δ00]1658 ἴο 41} (γϑαϑ. 

ΕἸ]ΠΙοτὶ γοίοσβ (ἢ]5 γοῦϑο ἴο ἴπ6 211] οὗ (οπ- 
βϑίδητηορίο; δηὰ ιοίεβ ΟἸΌΡοΟη 5 ἀεϑοσιρίίοη 
οὔ ἴῃς Οἰοπηδη ΔΓΕ ]ΟΥΥ (ςοΒ. ἸχγὩ]}].).Ψ 

19. ΟΣ [89 ῬΟΨΟΘΣ ΟὗἩὨ [780 ΒΟΙΦΘΒδ ὦ; ἐπ 
ἐδεὶν γ»πηομδ, απά ἐπ ἐδεὶγ αἰ :}] ϑ8εε τυ. 
ΤἼῆο Οοάοχ οὗ Εγσαϑιλυϑ πετὸ α"ἘΕ{ἔπ ὸῖ98 ἔτοπι αἱ] 
τῆς ὕὕπεϊ415 ; δηά (ἢς Α. Υ. ἐγδηϑιδίεβ ἃ ἴεχὶ 
ἀἰβεγοης ἤτοι ἴπ6 Τεχέ Κεεερ. “Ἴδε 
ΑὐϊποτίΖεα Ν γϑο ἄζτοεβ 11 Β6ΖΔ (1589) 
αϑδϊηδῖ ϑίθρῃθη85 (15 50).᾿"---ϑογίνεποσ, 1227. 1 
αν. ΒιδίἊ, Ὁ. εἰ. ΟΕ, [86 ἱπιαρεῦγ οὗἉ γὙδγ. τὸ, 

,)ῶν δεῖν αἱ δε [8190] δε ὠπῆο σέγρεμι:, απ 
Βαᾶνθ δεαάς; ΝΝ εἰβίείϊη, Βεηξεὶ, ΗἩοθγάεσ, ἄς. 
αυοῖς, 45 ἴῃς 5οιιγοα οὗ ἴἢ158 τη ρου, ννηδῖ {8ε 
Δηςσϊοπίβ5 (Ρ]1η., Η. Ν., νι}. 3.5: ᾿μυσδη, δαγεαὶ. 
ΙΧ. 7190) τΤεϊδῖε οὗ ἃ γρεῆι οὗ 5 5 οἵ 
οΡ δ ΐδη τορί!]65 οδ] θὰ αρηρδίσῤσηα “ἰὴ νοὶ 
ἴδε 141] δηά μεδαὰ ἂύε δαυδ}} Ὺ οὔξυδο, ἀπά ἰδὲ 
502165 οὗ ἴπ6 δά 50 51:Π|||2Γ ἴο ἴῃοϑβο οἡ ἰδὲ 
ὈᾶςκΚ δ8 ἴο γσοηάοσ ἱἰξ αἰ ῆουϊξ ἴο ἀϊκιηξυ5ἢ 
ΟὯΘ ΟΧΙΓΤΘΙΏΠΥ ἴτοπὶ ἴΠ6 οἴπεσ. Ἠφηος ἴδεϑε 
τορί 165 ἢᾶνα θδθη βυρροβοά ἴο ἢᾶγο {86 ῬΟΨΕΓ 
οὗἨ ογθορίης ὑδοκνγασαὰβ ΟΥΎ  οσνναγάς νηϊῃ 
ἐ41141 ἔδει γ. --ΒΙΒγδηάς δηὰ Οοχ, μιίω. οἵ 
ϑείσηςε. ΒΘηΚΟὶ ποῖοβ {παΐ ςογίδίη {1065 (οἵ 
Τυγκϑ) πρμῖ σνθὴ νν Π1]6 [ΠΥ τεῖσγοας;--- Οτοίυ9 

. 5665 ἃ Γοΐογρησο ἴο ἴδ6 ςιδίουῃ οὗ ἕοοϊ-5ο] ἀ16Γ5 
του πΈης ΘΙ πα ΠογϑοπΊθῃ ;--δϑίιατί οὐϑοῦτεβ 
(δαὶ [86 Τυγοοπηδὴβ ἰγαίΐη [ΠΘΙΓ ἤογβαθ ἴὸ 
4554} 1 (Ποῖ ἈἰΠπάεγ ραγί, 88 νγὲ]] 85 νυ 
ἴη6 ἔτοηΐῖ;--- ΕἸ] οἵ τοίεγβ ἴο ([ῃς δΒογϑοίδι 5 
Ὀοτπα 85 5υγ}0 08 οὗἉ δι Ποτῖγ ΒΥ τῆς Τυγκίϑἢ 
Ῥᾷβῃδϑ, ἴθ [4115 μανίηρς δεαάς ἀεηοξΐης {μδῖ 
ΔΟΪΠΟΓΣΙΗΥ͂ ;---ϑῖεσγη, Εὐγαγὰ, Ηθηρϑῖ. 566 ἢετε 
ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς πδ] "ΣὩΣΥ δηὰ {τεδοῃογ ργας[ἰ5εἀ 
Ὁ 1656 ἀΥτμῖ65. 

απά «υἱῷ ἐῤῶπ ἐδὲ7 40 διγι. [πΠ|ςὶ 
ραϊῃ ὈΥ {πὸ δἰίὸ οὗ ἴῃς δεγρεηϊ-βοδάς, ΕἸ]Ποῖ 
ΤΕΠΟΟΥΒ, ὁ ΤΠΟΥ (..6., ἴὴς ΤΏΓΚΙΒΙ. ῬΔ5}25) οοπὶ- 
ταϊξ Ἰη]υδεῖςε "-τὰ ϑθῆϑε ορροϑϑά ἴο ἴπε υϑὲ οὗ 
ἴῃς γεγ ἴῃ ΟὮ. 11. ὦ; ΥἹ]. 2, 3; ἰΧ. 4, 10; ΧΙ. 5. 

20. “Ἵ“πά δε γεὶ 9 τλαπυκὶπ ἃ, 12. ἴδς 
τοδί πηρ ὑννο-Ὠγάβ, 566 ὑοσ, 18.:--Οτ. {δε 
»ιϑη; «οἷ, οἷν. γι}. 11. 

«υδιεῦ «υὐεῦε ποῖ διλἜρά πϊτὰ ἐδοο »ίαχκεη} 



ν. 21. 

“Ῥε. στ5.φ (6 ν}}5. “δηά 14οΪ]5 οἵ ροΪά, ἀπά 5 Ϊνεγ, 
ἃ 18ς. ἔς. 

Δα Ὀγδβ8. Δπά ϑβϑἴοπε, δηὰ οὗ ψοοά: 

ΚΕΝΕΙΓΑΤΙΟΝ. ΙΧ, 

21: Νεῖῖδεῦ γερεηίεα {ΠΕῪΥ οὗ τῆεὶγ 
ΠΊΌΓάΘΓΒ, ΠΟΙ οὗ ΓΠΕΙΓ ΘΟΓΟΟΓΙΟ5, ΠΟΥ 

ὙΠϊοἢ ποτα Γ ολῃ 866, ΠΟΓ ἤδᾶγ, ΠΟ οὐ τῇθὶγ ἰογηίσδίίοη, ποῦ οὗ {Πεὶγ 
γαῖ: 

(στ. κ.5"---1Σ8 1 νεῦσ. 19, "" «οἱ ἴῇδπὶ ἀο ΠΟΥ 
δυτί ἢ). Ὑπαῖ [5 ἴῃς ῥίαφιο: οὗ νεσ. 18. 

ἘΡγχατα σοΐοτβ σὑὐ. 2ο, 841 ἴο 1} ἴῃ6 ἢγχγϑῖ 
δὶχ Ττυμιρεῖθ, ψῃϊοῆ ἤᾶνα ποῖ ϑιςςεοάοα 
ἴῃ σαυδηρ ἴῃ6 προ Ὁ ἴο τερεοηῖ; ἴῃς ἵνο- 
1τηϊγά5. οὗ σῆθη Ψ8ο ουτγνῖνο, ποῖ πμανίηρ δέῃ 
οοηνεσίοα :---υἕ 566 ἴλ6 ἴτυ6 τοδαϊηρ, “ἴῃ 658 
ἴ(ῃγχοο 2ίασιιρ;," ἴῃ γεῦ. 18. 80 «ἷςοὸ Ζῦ]ιν, 
0 τεραγάβ ἴΠ656 γεῦϑοϑ ἃ5 ΧΡ ΔΙ Πρ ΨΠΥ ἃ 
“ευερδ Ττυτηρεῖ 15 ἴο Ὀς δά ἀεά,---Ῥεςσαιι5ε ἢδὰ 
τήοη σϑρεηϊϑά ἴῃ σοηβεαυδηςε οὗ ἴδε ργεσθαϊης 
σὶκ, ἸΏΟΥ σου] ά Παρ συλ ϑβραγεὰ ἴῃ6 ΠΊΟΓΟ 
[ελγ} Ἰυάἀρστηοηΐ γεῖ ἴο σοῖμε. Ηδ δα άϑ [παῖ 
ὁ ἢ6 σηδῃ οὗ ἴδ δαγίῃ ᾿" ἂτὲ οἰδϑϑεὰ ἴῃ (ῃ6 
Αρος. 48 [εννβ (ςἢ. Υἱῖ.; χυ.) δηὰ Οεδηί 68 
(ςἢ. ΧΟΙΙ; χὶν. 6-9}); δοςογαϊηρ, ἴῃ 6 το β5 
ἸΔΟΙΪΔΌΥ οὗἉ ἴπε Οεητ1165 15 ἤσϑὶ σεπδυγοά, δηά 
ἴθθη βἰῆϑ σοτητηοη ἴο Ὀοῖδ [ενν8 δῃὰ Οθης 165. 

ΕἸΠΙοῖς τεΐεβ ἴῆθθ6 νεῦβοβ ἴο ΟΝ δβίθσῃ 
ΟὨτιϑιεηαοιη---ἴο “Πα σηθὴ οὔτπε ΚΝ ἐσ ἦν 0 
ἍεσῈ οί ΚΙΠ]οὰ 45 ἃ ὈΟΑΥ ρο]ῖς, Δηά ῃοβα 
τοὶ σίου δηὰ ογῖτλθβ (6.5. ἴῃς ρΡεγβεουτίοη οὗ 
τις ΑἸ ίσεηϑοβ, ὅς.) ᾿Ἰσουσμουΐ ἴῃς Μιάάϊς 
Αραδ 6 σοηῃϑιάθῦϑ ἄγὸ βεσγα ἀθϑου θεά. 

γεβεηπίεά ποῖ οΚ7Ἷ (Οἰηῖϊῖ “γε:). Οτ. “ἔσο 
566 οὐ (ἢ. 11. 2:1. ὍΤῆα πηρδηϊηρς 18 ἐχρί δἰ πε 
ὈΥ τπ6 εἶδιιθθ “ ἐῤαὶ ἐδεῦ τὀομίά ποὲ «υογαδὶρ.᾽" 
ΤὨο ἤηδ] ολἰδϑίσορῃο 15 ᾿ἱπου!δῦ]6 :---τηδη νν}}} 
ποῖ δοςερῖ ἴμ6 ἰονίπς ἔογρεάσαηςε οἵ Οοά, 
1 Ῥεῖ. {, 9. Νεῖϊδεγ ΟΥ̓ ἴμεὲ Ὑτγυτηρεῖ- 
Ρίαψυεα μογθ, ποσ ΟΥ̓ ἴῃς ΜΝ δ]-ρίαριιθβ (τ. 
ΧΥΪ. 21), ἅγ6 τῃηδηκίηα σπου ἴο τερεηΐδης. 

ἐδε «υογὰς ο7 ἐδεὶν ῥαπά:.)] ἘΠΊΠΘΓ, σΟΏΘΓΑΙΪΥ, 
“{Π6 5105 οὔ {πεῖν [1ἴ6,"--8ὸ Ὠς ΚΝ εἴΐο, ΕὈταγά, 
ΒΙεοΕΚ ; οὐ (ἔὺσ [1 ἰ8 ηοῖ τ ΓΟ ]ν “ Ζῤεὶν «υογᾷς ἢ 
45 ἴῃ ςἶ, ἰϊ. 22: ΧΥ͂. 11) “186 1Ι4οἷ5 ψτοιυρπῖ 
δΥ 1μεῖγ μδηά 5, “{Πεῖγ ἸΔΟἸδΈΓΥ," 45 ννε γεδὰ Ἰῃ 
Δςῖδ τἱῖ. 4 (εὗ Βευῖϊ, ἵν. 28; Ρ8. ΟΧΧχν. 15; 
1581. 11. 8), --8δὸὸ Βεηρεὶ, Ἡδεηρϑβῖ., Ὁ βίοσγά., 
Μγ οσγάς., ΑἸΕ, Βίϑρίπρ, Βυγρεσ. Ὅῇδ τοϑὶ οὗ 
[6 γοῦϑο ἰηά!οαῖοβ [πδῖ 1815 18 [ῃ6 πγεδηΐηρ. 

ἐδαὶ δὲν “ῥδοωϊά ποὲ «υογοδὲρ ἀευϊ] Οτ. 
“080 ἀθ:λο} 8," 45 ἰῇ 1 (ΟΣ. Χ. 20, 61] βρι γι 
οὗ ἢ ἰῃίθσιου ογσοσ, 566 οἡ Ἂἢ. ἴι. 1ο ; ΧΥ͂Ι. 14. 
ΤΒδ γογὺ 15 ἴῃ 186 ἕυΐυγο (αἴεσ ἵνα), 5ε6ὲ συ. }}. 

απά [Ἀ0 ἰᾶδο]8 οΥ, σοἰά)] 866 υν. 
απά οὗ εἰΐεν, απά οὗὨ ὄγαν:, ἀπά οὗὨ «ἰοπε, 

αηδ 9. «υοοά; «υδίεῦ οδπ ἈΘῚΓΆΘΥ “εξ, ΠΟΙ 
ῥεαγ, ποῦ αὐαἰξ ἢ (ΕΚ Ὦλδῃ. ν. 23) νγῆεηςε [ἢ }5 
Θηυταογδαίίοη 18 ἴάκοη. [Ι}ἢ [ἢ]8 νϑῦϑθ, 51η5 
δραϊηϑὶ σοὰ οσοηάειηπεά ἰη ἴῃς ἤγϑὶ Τῦϊα οὗ 
τῆς εροαϊοριιο---"1Ζ. ἀδπιοη- νοσϑρ (οἶς 1 
Τιπι. ἷν. 1), ἀπά 115 αι ίναϊθηΐ, ἰἀοΙΔ Ὺ (ςξ, 
1 ΟοΥ.Χ. 19-21}--πᾶσγα σγεοιοα. 866 Οἡ γοῦ. 21. 

4]. διὰ [Ἐ0Υ τοροπίθὰ ποΐ 9.7] Α5 ἴῃ 

τοί. 

Υ6Υ. 2ο. Το τεροϊτίοη οὗ ἴπ6 νϑγῦ “ σερεηΐ ἢ 
ΒΘΟΙῺ5 ἴο ἤανα Ὧ0 σγεδίοσ ϑ'ρτποδηςς (ἤδη ἴο 
σοηηδοῖ τλοΓα ΟἸΘΑΓΙΥ ἴδ ἵννο γε ῦϑαβ. 

“ογεεγίο.) Οτ. ἐἴδε υϑὲ οὗ τὰ 5," ἀεηοῖ- 
ἴῃς ἴδε πιαρὶς τὶῖεβ. οἵ ἴπ6 πεδίῃοη (ςἢ. χυῆ!. 
23). ΤῈ ψνοτζά ἰ5 υδεὰ ΕΥ̓͂ 16 ΕΧΧ. ἴο ἀθ- 
ΒΥ θ6 ἴ86 “ ἐηοπαηϊτηρηίβ᾽" οὗ ἔθ Εργρίδη 
ΒΟΓΟΘΓΕΙ͂Β (ΕΧ, Υἱῖ. 22), Δηά οὗ Βαῦγ]οη ([88ἱ. 
ΧΙΥ, 9, 12}, ἴ8ε6 ἔοιτῃ νυγίηρ ἤθη υϑεὰ ἴο 
ἀεβοσῖδε ἴπ6 “ΠΟ Πογδῆϑ " οὗ [εΖεῦεὶ] (2 Κιηρ8 
Ιχ. 2). [ἴῃ Ὁ]. νυ. 2ο ἰΐ ἰ5 ρἰδεθὰ ποχί ἴο 
ἸΔοἸΔΊΤΥ ; εἰβεννθεσε ἰη [6 Ν, Τ᾿ τ6 νογὰ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ (ἢ. ΧΥΙΪΙ. 22 :--οἴ Γἢ. χχὶ. 8: 
ΧΧΙΙ, 15, δοΟΙΒ οὗ ψΒοἢ τοχῖβ ἄγ σορηδῖα ἴο 
115 γεσϑθ. δ. ΓΟ Γ σοηποςῖβ ἴΠ6 ψογάὰ ψ ἢ 
(ς ι96 οὗ ἀγυρθ ἴῃ οδιβίηρ δροσγίίοη δηὰ 
ἰηδηϊτοιάθ; δηὰ τἢι8 118 σοπηθοϊίΐοῃ ΒοΥΘ 
ὙΠ} ἸαΟΙΔΊΤΥ οὐ ἴῃ οὔαὲ παπᾶ, δηὰ σῇ 
ΙΏυΣάοΣ δηὰ ἔοσγηϊοδίίοη, οὐ [86 ΟἵΠΟΓ.---ῇ., 
ὙΠῸ ΑΓΔ] δηά βρίγιζυδὶ ξοσγηιςαιοη---οδη Ὀὲ 
δοςουηϊεα ἔοτ. 

,)Ὀυπίεαίίοα,)] ΤὨς υβὲ οὗ ἴῃς εἰπρμανὶη ἴῃς 
(856 οὗ [15 ψνοσὰ δἱοπθ, 15 ννῈ}} ἐχρ δηθὰ ὉΥ 
Βεοηροὶ: “ἼὝΒΕΓΟ 15 ομΘ, που  - οθδϑῖηρ ΠΡΌΣ Υ 
ἢ [Πο56 γῆο τὸ ηοῖΐ οἴδδῃ ἰὴ πεατγί " (" Α]ὰ 
βοοίοσγα δ μοιηηϊθυ5 ΡῈῚ ἰπίογνυδ]}] ρδίγδηζισ 
ὉΠ4 ρεγρεΐυδ πορνεία εϑῖ ἀρυὰ 605,40] τη πα 6 
ςογάϊ5 σἀγεηΐῖ ἢ). Ὅῆε 5'ηβ σοπάδπηηδα ἴῃ (δ6 
βοοοηάδ Ταῦϊα οὗ ἴπ6 ϑϑοδίοχζιιθ, ἃσὸ ΠΟΥ 
τοοϊοα,---θὸθ ΟἿ ΥΟΓ. 20. 

ΤΠ ρσσοδῖ οὐδϑουσίῦ οὗ ἴῃ6 5ενθγαὶ Τ σι πι- 
Ῥεῖ- ν᾽βίοηϑ, Ὄβϑρεοδιὶγ οὗ {Π6 ἴννο Ν ἰϑίοῃβ οὗ 
[Π18 σμαρῖογ, 15 δάϊηϊτεα ΟΥ̓ 411. Α5 ἴῃ {Πς βγϑῖ 
ἴουγ Τ͵υπιρεῖθ ψψὰ ἀἴβοογηῃ πα ρπιθηῖβ ὑηάοτ 
νΑΓΙΟῚ 5 ἔογη5 οὗ ρἤγϑιςδὶ 6υ]], 580 ἰη ἴῃς ΒΙῚἢ 
Δηὰ 5ἰχῖίβ. νὰ δθεοπὶ ἴο ἊἀἰἸἰβοοση τηδηϊοσία- 
[Ἰοη5 οὗ πιοσδὶ οὐνῇ]. [Ι͂ἢ ἴπ6 δ, ἴῆς Ἰοςσυϑπῖ5 
1556 ἔτοτῃ ἴῃ6 ΑΌΥ55 (νεσ. 3), ἀπά {ποὶγ “ Κίηρ᾽ἢ 
18. “τῆς Αηρεὶ οἵ ἴ[πΠ6 ΑΌΥΞ55" (νοῦ. 11). ὙΠεΙγ 
ΤᾺΪ5ΒΙΟΏ 15 ποῖ ἴο “ διγ᾽" πιδίθσιαὶ γραίίοῃ 
(σου. 4), οὕ ἴο “ αὐ" (σεῦ. 5), -τ-ουϊς ὈγΥ {ΠΩ} Γ 
ΡῬοϊϑοποι ἰηἤυδηςς (γεηοσηοι8 9 ἐδαῤ 
ΒΟΟΓΡΙΟΏΒ, στ. 3, 5, 10) ἴο Τογπηθηΐ δηά ἰΠ] ΓΘ 
τλθη, ὅδε ρεγϊοὰ οὗ “" ἕἔυε »ιομῖ. ᾿ ΥὙΑΑΥ͂, 85 
ΔΙΤΟΔΑΥ͂ βυρρεκίοα, 6 ΟἿΪΥ ἃ ἔδαΐυτε οὗ 16 
ἸΊΔΡΕΤΥ 5ιιξξεϑίοα ΌΥ ἴΠ6 ϑσυπιῦοὶ οὗ ηδίιυγαὶ 
Ἰοσιυιῖβ; ΟΥ̓ [ἴ ΠΊΔΥ ΤΟΙοΥ 5ΙΠΊΡΙΥ ἴο [86 ΠυΠΊΌΟΓ 
οὔ [6 Ττυπιρεῖ. Οὐ, δραίη, [Π6 δθῆ86 τῇδ Ὀὸ 
τηδῖ [ἢ1515 ποῖ ἴῃ6 στεαῖ ουἱῦγοδκ οὗ εν] ἰὴ 186 
Ιαϑὶ τἰπι65 ἴο Ὡς ἢ ἃ}1 ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ ροιϊηῖ5,---διιῖ 
ται [Π15 5Βῃογί δηὰ “ Ὀγόκθη" ρετγὶοά ἱπάϊ!οδλῖος 
ἃ ῬΑγίίαὶ ὄχογοῖϑο οὗ ϑαΐδηϊς ροννοσ, σοπβηθά ἴο 
0 Ῥαγίουδῦ σεπογδίίοη. ΤῺ δἰχῖῃ Τσυτηρεῖ 
ΒΘ ΕΙΏ5 ὯΟ 655 αἸ5[1ΠΟἘὙ ἴο ΔΠΠΟΏΏΟΘ ἃ 511]} ΤΔΟΤῸ 
᾿ς Ώ86, ΡΕΓΠΔρ5 ἴῃ6 ἤπδὶ (566 Υδσ, 1.5) Οἢ- 
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δι8 

βἰδιιφῆς οὔ [6 φρονεῖ οὗ ἀδγκηῆοββ. Τῆς 
Ὀϊπάϊηρ οὗ ἴδῃς ἔοιιγ Αηρεὶβ (νοῦ. 14) Ἰοδά 8. οῇ 
(ἢ6 πηιηά ἴο {πε Ὀϊηάίϊηρ οὗἨ δαΐδη πίτηβεὶῇ (ςἢ. 
Χχχ. 3); [δε πηοηίοη οὗ ἴῃς Εὐρῆγαῖοβ, 1ῃ 6 
τῖνου οὗ Βδδυϊοῃ, αἴ οπςα ϑυρρεβῖβ ἴῃς (Βουρῃϊ 
οὗ παῖ ργεαΐῖ ΟἿ νυΒὶοΐὶ 15 βρεςῖδ! !  εἤόβθῃ 
8ἃ5 ἴῃ6 βυπῖῦοὶ οὗ [ἢ Οοὐἀ-ορροβίηρ ἮΝ οὔ] - 
Ρονεγ (ςἢ. χὶν. 8; ΧΥΪ. 5); ἴπε6 ΑΥΩΥ͂ οὗ 
Ἠδάνθη ἰ5 σοπηροβοά οὗ μογϑβοπιθη (ςἢ. χίχ. 
14), Ὀυξ Ποῖα ψ 566 (ἢς δηϊδροηϊϑίῖς Βοϑῖ 
ἃ5 ογοδδονσπι 1πη ἘΖΕΚΙΘΙ ΧΧχυῖ!, 4 (τς, οἢ. χΥίῖ. 
τό; χχ. 8); ἴῃς δααϊπίοη ἴο πδῖιγαὶ ᾿πΊΑΡ ΤΥ 
ὙΠ ἢ να δηά ἴῃ γὑϑυ. 17, ὈγΙΠηρΡ5 Ὀοῖογο 15 ἴῃ 6 
βυτῦο 5. οὗ μ6}1] οπηρίογεὰ εἰβεννῆεσο ἴῃ ἴδ 
Δροσαδῖγρβα (ςἢ. χὶν. τος χὶχ. 20; ΧΧ, 16; ΧΧχί, 
8) ;--ἰη ἃ ψογά, οΥ̓ΈΓ ἴοκθη ροὶϊπῖϑ ἴο ἴπε 
ετεδῖ ουζογοαῖκ οὗ ον]. [Ι͂ἢ 16 ςᾶ56 οὗ Ὀοίἢ 
Ττυτϊηρεῖθ, ΤΏΟΥΘΟΥΘΣ, ἴΠ6 πηοηϑβίγοι5 ἔδαΐ γο5 
δἀάεά ἴο {π6 παῖυγαὶ ἔοττῃιβ οὗ ἰοοιιϑίβ. δηά 
᾿οσβοϑ σοηῆγηι ἴΠ 6 χοίογοηςε οὗ ἴπ656 ἵννο 14 ρ- 
τιθηΐβ ἴο ἴῃ Ἔχ ὉΠ ΟΠ 8 οὗἩἉ ΠΊΟΓΑ] 6Υ]1] 1π οἱ 15 
ἀϑρεοοῖθ; δηὰ δοςσοσάιπαι ἴποσγα 15 ποῖ ηρ 
5 ΠΣ ΪΑΓ ἴῃ [Π6 ΥὙΟΓΥ ρΈΠογαὶ αῤῥἰἑεαέίοπ οὗ ἴῃς 
ΠΗ͂ Ττυμηρεῖ Το Μοματηπηθάδῃ!5π)---ἰῃδ πιοϑσῖ 
Β.ΓΙΚΙΉΡ, 85 1 [25 ὕδοη [6 τηοβῖ Τοστη ἀδῦ]ς 
τηδηϊ δοίδίοη οὔ δος τ δία Ρον ἘΓ ἈΠ ΠοΥ- 
ἴο ἀδνεϊορεά υπάογ πε (γι δη αἀἰβρεηβαίιοῃ. 

Οοάεϊ (ἀ ες, Ρ. 353) τοραγάβ ἴμε ἤγϑί οἷχ 
Ὑσχγυπιρεῖβ 45 ἰογσπλίηρ οπο ρἰεΐαγο, οι πρὶ 
(Π6 ργερᾷγαϊίοη ἴὼγ (ῃ6 ἀθοϊϑδῖνο {γ14] νυ] ςἢ 
ΜΥ}} ἀοίοττηῖης ἴπῸ ἀρρεάγδησο οὗ ΑΠςγιϑῖ: 
ΤΠΕῪ ἀγα ἴῃ 5'βηδ]5 οὗ ἴπ6 ἀ 1550] υἱοη οὗ 1Π6 
οἷά 5οςϊαὶ οτάοσ, ἀπά ἴῆθη οὗ (ἢ ἐϑι δ 5 πιθηΐϊ 

ΒΕΝΕΒΙΑΤΊΙΟΝ, ΙΧ, 

δηά (86 τυΐη οὗ ἴπε ετηρίτο οὗὁἩ Απεςιγβὶ (5εὲ 
ου (οἢ. ΧΙ. 1). Αὐσοσυπηυ αϊοα σοπνυ]βίοηςβ ἴῃ 
[πε φασγίῃ, [6 8568, ἴΠ6 γΓνοῦβ, (6 αἷγ (Ἰς ἢτεῖ 
ἔουΓ Τγυτηροί5) ; [δ σοην] 5 ἢ 5 1Π 50 ΓΕ 
ΜΠΙΟΌ ἃ αἰαῦο οι] εριάθπης υὑπάογπηεβ 
(ες δή Ὑτυπιρεῖ) δηά 186 ἔουπαάδίοης 
οὗ ψ Βῖοῖ δὴ Ἰῃνάβίοη οὗ Ὀαγθασίδῃ5 Οὐετ ΠῚ 
([ὰδε 5ἰχίῃ Τγυπιροεῖ), σους ἅτ ἴδς )υάξ- 
τὴεπί5 νη μάν ἴπ6 νγὰᾶν ἴογ ἴδε ἰλϑὶ 
ΑἀνογβδγΥ. 

Ἄν Βοη Ἀεπδὴ (ἡ ε4. Ρ. 326, ἄς.) ἀνε 
ὍΡΟΙ ἴΠ6 δοςσυπηιαῖοα οδίαδβδίσορμος οὗ ἴδς 
Ἀοπλδηῃ ΕΠΊΡΙΓΟ ἔτῸΠὶ Α.Ὁ. 59 ἴο Α.Ὁ. 79, ΓΔΥ͂ 
ψῈ ποῖ, ἴῃ ΤΕΡΙΥ, δϑὶς δίπι, ΔΥ ΕΥ͂ δῃου α ποῖ 
5 ΠΉΠΑΤ σδίδϑίσορῃθ5 ὃὈ6 τγερεαϊεά--- πᾶν, οδίδ- 
βίγορ!θϑ 5111} πιοσθ ᾿ἰπίθηβο-- -οἡ [ἢ ετε οἵ ἴδ 
ἀἰἸβϑοϊ το οὗ οὗ οἱά νου], ἀπά τῆς δι ἢ» 
Ῥδηρβ οὗ ἃ πον δνεη δηὰ ἃ πον απ ἴη 
δι (ἢ σοι οἴ Οἢ5 ἴῃ 6 ρἢγϑίσδὶ ἀπά ἴμὸ πιογαὶ 
νος τὸ ηοῖ ἴο 6 βοραγαῖς, Τῆς ἴψῸ 
ἀοπιαὶπϑ ἅτε υηϊϊεὰ ὈΥῪ τηγβίοσίους ΔΠπΙ 65. 
ΑΞ5 Ῥαᾳϊόβίπο [85 Το] οννοά, ἴῃ 115 Αἰ [ουπΔΠΟη5 
οὗ ἀοϑβοϊαϊίοη δηὰ οὗ ξογι!πν, (ῃς ἀεδίην οἵ 
15γδοὶ, νυν τηδὺ ποῖ {πε ἔλίο ὃς [Π βᾶπηὸ οἵ ἴδε 
ΘΑγίῇῃ ἰη τγοϊδίοη το πηδῇ ὃ---οἴ Ο οὐοσῖ, λω,.355. 

ΒΌΓΣΡΟΙ σοποϊιιάθ5 ἴῃπαΐ Ξίποθ, δοοογάμπε ἴο 
[Π6 ἴννο ἱπϊογντοπὶηρ Υ ςίοπσ ἰῃ οἰ. χ.-χὶ, 14 
ΜΓ ΙΘΝ ῥγοοθάθς ἴπ6 δονθηῖῃ ὙΤτυπιρεῖ, ἴδὲ 
κίῃράοπι οὗ ΑπεΕςηγιϑῖ ἄρρθᾶσβ υπάεγ [βαΐ 
ἰασῖ Τ τυπηρεῖ 85 ἃ ρογίεοϊοα νν οὐ] - Κιπξάοπι, 
{86 γεραγαλίοπ ἴον ἴῃ 15 Κἰηράοπη σοηϑιϑίβ ἴῃ [8Ὲ 
οὐδ ὑηάογ {πε ΔΗ͂ δηά βἰχίῃῃ Ττυπιρεῖδ; 50 
τη 411} 15 πονν ΤΕΔΑῪ ἔοσ οἢ. ΧΕΙ. :--τ θα οὐ τῈΓ. τό. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ου Ομαρίοσ ΙΧ, 

Νοῖο Α--- ΤῈ ΤἈΜΡΕΤΥ-ΝΙ5ΙΟΝ5. 

ἈΝΟΙΕΝΥ ΕΧΡΟΞΙΤΟΒΞ. 

ΨΙΟΤΟΒΙΝῸΒ 15 ἴΠ6 δαυ]οϑῖ ὀχροϑίίοσ οὗ ἴῃ 6 
Ττυμπιρεῖον ἰϑίοηβ. “ἼΒὸ Τ τυπηρεῖ, ἢο νυγ 65, 
“18 ἃ ψοτά οὗ ρονεσ." ὙΝΠαΐ [6 Ὑγυπηρεῖβ 
ἤθγα δηποιηςθ ἴῃ6 Ν 415 (τ. χυὶ.) τοροαδῖ ; ποῖ 
85 ᾿ξ τῆς της ννεσὸ ἔψοθ ἄοπο, Ὀυΐ ἴῃ ογάδυ 
ἴο 5'ιονν ἴῃς σογίδι ΠΥ οἵ Οοὐ᾽β ἄθογρο---5 ἴῃ 
Οεη. χΧὶ. 12 ( υοά εΥροὸ ἴῃ (δ ]158 τη ϊΠι}5 
ἀϊχιῖ, πος ἴῃ ΡΒ ]4}15 εϑῖ. Νὴ δϑριοθηά 5 οϑῖ 
ογάο αἰϊεζογιπι, 4οπίατη 5 ρα ϑριγιῖα5 ϑδηςία5, 
ὉΔῚ δὰ ΠΟ 551Π}1 ἴθ ρΟσΙ5 ἤποπὶ ρΡογουτστοσγίζ, 
ΤυΓΒι15 δὰ οδάδτῃ ἴεπρογα σεάϊζ, εἴ δυρρὶεῖ δᾶ 
αυᾷ τηΐϊπυ8 ἀϊχίξ ; πος σαι σοπάι5 εϑδί ογάο 
ἴῃ Αροοσδίγρϑι, βοὰ 1ηςε]]εσῖυϑ ᾽) :--ϑοα τῆς 
ΤΟΙΏΔΓΚ5 Ιηἰγοάυςίοῦν ἴἰο οἷ. τυἱϊ. ὙὍὙῇ6ὸ 
Ττυπιρεῖβ δπὰ Ν 415, ἰμεγείογο, ἀθβοσῖθα: (1) 
ὙΠ ρῥίαρσιιθθ δεηΐ οὐ ἴῃς νου] :---(2) ΤΒ6 
τηδάῃοβα οὐ ΑπΕςβγσῖ ;-( 3) ΤΊ Ὀ]ΑΒΡΠΟΙΗΥ͂ 
(( ἀεεγαςῖίο ἢ οὗ ἴπε ῥρεξορίοϑβ ; ---- (4) Τἢα 
ναγοῖν οὗ {Π6 ρ͵δρι68 ;--(5) Τῆς Πορδ ἴῃ [86 
κιηράοπι οἵ ἴῃς 5δϊηΐβ;--(6) ΤῈ {4]] οὗ 
οἰ1165;--(7) Τῆς 11] οὗ ἴμδῖ ργεαῖ ΟἿ, 
Βαῦγϊοη, ἐ. «. οὗ [ῃς ΕΠῪ οὗἉ Κοχηα. 

ΑΝΌΒΕΑΒ (5ε6 Νοῖθ Α οὐ ςἢ. νἱ.) τεχαγάϑ 
[86 Ττυμηρεῖβ 85 ευολυεά, 50 ἴο ϑρεᾶκ, ἴγοιι 
ἴῃς δενθηῖῃ 868], δηὰ 45 ἀθηοίίηρ τῆς ἀϊ5ϑοἷυ- 
τἴοη οὗἩἨ φάτ ρονεγησηςπηῖβ : (1) [ἡ (δε Ἀππὶ 
Τειπιρεῖ, ἴῃς [41] ἀδηοῖεβ Οοα᾽ 5 νυταῖν, δηὰ ἴδε 
ἤτε δηά Ὀϊοοά {πε συΐη οδυσεὰ ὈΥ ἴδε δατθᾶ- 
τἶδῃ8;--(2}ὺ 7 564 ἀθηοῖεβ, “ ἐγορί ν᾿ ἴδε 
ργοβθηΐ [πρ, ἀπά ἴῃς “3 γεαξ »ποισίαὶπ" 5 ἴϑε 
ον] Βυγηίης  ΠΟΓΥ νταῖῃ δεαίηϑὶ πη; 
---᾿ΟἈ) Ὑπὸ β] θη βίαν (ςἢ 158]. χίν. 1.2) 15 δαῖδῃ 
80 τίη ἴθς ρΡίασυεβ;-- (4) Τμε ἰουπὰ 
Ὑτυμηρεοῖ 5 δβκίη ἴο 06] ἰϊ. 31. 

[ἡ ἴπ656 ἔοι ρίαριιοβ, Οοα 5 τΊΈΓΟΥ Γεσϑι ΠΟῖ5 
86 Ἰυάρταεοηίβ ἴο ἴπ6 ἐῤίγά ρΡαγῖ. 

(5) Τς" δια», "ἡ. ε.,8 ἀϊνὶπε Απρεὶ, ἰεἰ ἰοσϑὲ 
5ΠΟΓΕΥ ὑεῖοτε πε δηὰ οἵ 4}1} ἰμίηρβ ἴδε 
ἀοπιοπβ ἡ οπὶ ΟΠ χῖσὶ αἵ Η]5 [ποδγηδύοῃ 
Βουπά, δηὰ ἴῃ6 “)3υε ν»ποπίδε᾽" ἀεποῖςε “ἴδὲ 
βῃογίοποαά ἀδγς" οὗ Μαῖί. χχίν. 22:---(6) “Τὰ 
ρυγ πεῖν" οἵ εἰ. ἴχ. τς ἅτε ποῖ Αγοβδπρεβ, 
νυ ἀσπιοηβ οὗ (ῃ6 ᾿νογβὲ κιηὰ ννδο πδὰ δε 
Ὀουπὰ «αἱ ἢ γιϑι β σοπιηρ, δηὰ ᾿γΠ0Ὸ ἅτε ΠΟΙ͂’ 
1εῖ ἸΙοοβε ὉΥ πὲ ἀἰνίπε Απρεὶ οἵ νεσ. 11. ΤΟΙ 
θείης Ὀουηάᾶ ἰη ἴῃς Ἐπρῆγαϊεβ Ὡς {ΠΠι5ἰΓαῖεα 
ὈΥ ἴδε ἰπϑΐδπος οἵ {πε ἀοτηοηβ 'η Μαῖς τ. 32: 

ΒΕΡΑ ἴοϊ!ονβ, ἔογ ἴδε πιοσῖ ρατὶ [Τ δον 



ἘΒΝΕΙΑΤΙΟΝ. 

Ὠἰυ5᾽' 44] Ῥτπιδϑῖιβ. ὙΤΒῈ ϑεένεη Αηρεὶς 
βίην ἴῃς Οδυγοῖ ; δηά ἴΠ6 Τ υπιρεῖβ Ξἰ σΠΙΥ, 
(1) Τπε ἀεοίγυςοη οὗ [86 ὑπροῦ!γ ΒΥ γε 
δηά δι2ὶ]]--ἴἰῃο Ποαῖ οὗ Οδδοπηδ, δηά Ὀϊζῖοσ 
οοἷὰ : “ δίοοά "ἢ ἀοποῖππρ ἴπδ δορί τιῖυδὶ ἀθαῖῃ 
οὗ (86 501) :---(2) Το ολϑίηρ οὗ ἴῃς Π εν] ὈΥ 
4πΠ6 Οδυτοῖ ἱπῖο [6 564 οὗ [Π1|5 του], 85 
Ομτῖσὶ ργογηϊϑοὰ Ηΐβ ἀϊϑοῖρ ες ἴῃ Μαῖζ. χχίὶ. 
21 :--(3) Ηοτγεῖῖςβ ἐδ! Πρ πΚὸ βἴλγβ ἔγοπι ἴῃς 
Οδυτςοῖ, δηα σοττιρίίηρ (Π6 νναΐεγβ οὗ Δ ΉΡ: 
ἴυτο.---(4φ)ὴ ὙΤδε δοσυ οὗ τῆς Ομυγοὶ ο 
βουγοὰ ὈΥ [(δς [4]ΠπῸ ἀννᾶγ οὗὨ [2156 Ὀγοίζῃγθῃ :-- 
(5) Ηφγεϑυ Ὀεσοπληρ πιο ἰπίεηϑο, ἃ8 Απίϊ- 
οἰ χιϑῖ ἄγαν ΠοαΓ ; δι Πογοῖῖοβ σαπηοί ΚΙ} [ἢΘ 
5ου] (ςἢ. ᾿ἴχ. 9);-ξ(6) Τα ορϑη ννὰγ οὗ Απι!- 
οἰγιοῖ δραϊηϑσὲ 1ὴ6 ΟδυτγΟΝ : “ Οογηυ δἰ [2715 
διιγοὶ Ενδηροῖα συπί Εἰ σο] βίας ργαξεπηηςηῖ14 ᾿ 
(ςἢ. ἰχ. 13);--ξ[-7) Τὸ Ῥδγ οὗ [υἀφπιεηῖ, 

ΜΟΡΕΙΕΝ ΕΧΡΟΞΙΥΟΒΒ. 

ΤῊΣ ΕἸΆΞῚ ΟΝ ΤἈΟΜΡΕΊΞΒ. 

Ι. “ Ηίογιεα " [ὨϊοΥΡΓεῖοΓβ :- 
ΜΕΡῈΕ ἴδκοβ (ἢς ὙΤτυπηρεῖβ ἴο 5] ΠΥ, (1) 

ΤῊΣ βιιθδνογβίοη οὗ ἴῃς Ἀοπιδη νοσγὶ ἃ ΌὉΥ ἴῃς 
ποσίμοση πδέϊοηβ, γῆ ἅΓῸ συγ 11ΖΕα 45 “δα ᾿ 
([52]. χχυνη. 2); ἴ86 “ἐγ, τὲ ἴῃμε ςοἢϊεῦ 
το (15Αἱ. χχχυΐ!. 2; Ζϑοςοῆ. χὶ. 2), δηά, ὈΥ͂ 
ΔΠΔΙΟΡΎ, ἴῃε “χγ4::" 5ἰρηιῆο5 ἴπΠ6 Ρθορὶς δῖ 
ἴαγσθ. Τὶς Τγυπιρεῖ Ὀερίη5 τυ [86 ἀδαίῃ 
οὗ Τποοάοβιι5, Α.Ὁ. 395:--[} Τὸ Αοπιδῃ 
ϑοτὶά, οὐ “ “ἐπ, 15 4554 ΟΥ̓ Αἰατὶς δηὰ 
Ορηϑοσίς, Α.Ὁ. 410, ἃηὰ Α.Ὁ. 455 ;---[(3) Τῆς 
[Δ] “ δέαν᾽" 15 Βογα]υ5 Αὐρυπίιυ5, Α.Ὁ. 
476 (“" ἀε «ςξῖο ροϊίεϑςίδι 8 δὺς γονυ βυπὶ"), 
ἴο ψΒοπὶ ἴπ6 {16 Ὁ, ογ»παυοοά ᾽" ΔΡΡ0]165 45 ἃ 
Ρῆποο οὗ διεγηθθα δηὰ βοῦτσονν ;--(4) ΤΠῈ 
ΕἸΟΙΥ͂ οὗ Ἀοπια υπάεγ ἴῃ6 Οδπίγοροί ῃβ 15 
αιυοηςβεοά ΟΥ̓ Βε  Ἰϑαγυ5 ἀπά Νάγϑοβ, Α.Ὁ. 542, 
0 ἀδοϊἰβδιεὰ {ῃ6 (οηβυϊαγ ἀϊξηϊ ((Ὠς 
“μη, ἀπά ἴῃ6 δυϊμουγ οὗἩ ἴῃς δεηδῖα (186 
“πιοοη "ἢ δηὰ ἴπ6 ““16»9. 

ΒΙΒΚΒ: (1) Α διγίουβ ἱηναϑίοη οὗ ἴς ο- 
ΤλΔη ΕΤΏΡΙΓΟ, ΘΡΡΘΟΙΔΠΥ 115 Οτεεῖκ οὗ Εδϑίογη 
Ρτγονΐποος (Λ.Ὸ. 25ο-όδ, 5εεὲ Οἰἴδθοπη, ἼδΒᾶρ. 
χ,, χὶ), “μὰ τῆς ρᾶυϑὲ οὗ Ἰυάρτηεηϊ," Α.Ὁ. 
27ο0-36ς ;--(2) Τῆς εἐχποξζοη οὗ ἴδε ΝΥ ε5ῖ- 
ὁ Ετηρίγο, ΑὉ. 316ς-476;:--} Η Ἶ 
ΟἸΠΟΥ Ατσίδη οὐ Νοβίοτγίδη ;---(4) Α ποίδδἰε 
ΘΟ Ρ86 οἵ (ες [πλρουῖ8] βρεηάουγ οὗ ἴῃς {πιτὰ 
ΟΥ Οτἴροκ ΕἸΡΙΓΟ, Α.Ὁ. 540-622. ΤἼΘΕ οχ- 
Ργοβδίοῃ “:ῤε ἐῤιγά ρῥαγὶ," ννυτῖῖϊεβ Μσ. Βιγκϑ, 
“ἰφ οιηά οπεό ἴῃ ςἢ. χΙ!. 4, δηά “οιγίεεη {ΠῚ65 
ἴῃ (6 Ὑχυπιρεῖ-ν ἰϑίοηβ ;᾿ δηὰ 45, ἤθη ἴῃ6 
ΑΡοσΔΙγρθο νν85 νυτιτεη, ἴδε Ἰυάρτηοηΐ οὗ ἴῃς 
Οτοείδη, [86 ἐῤίγά οὗ Ὠ 4η16}᾽5 ἔουγ ΕΤΏΊΡΙΓΟ5 
(Βαδγίου, Μεάο-Ρογβῖα, Οσθεοθ, Ἐοπθ), 
ννᾶ5 51}}} ἴο σοτηθ, Μγ. Βισκβ σοποϊυάθ5 [ῃδῖ 
σπου ἴδε ὁτηϊγὰ ρατ᾿ 15 βρεςϊδεά ἴῃ 
(95 Υ᾽δίοη, ἴῃ6 ἀϊγεςΐ σοίογοπος 15 ἴο ἴῃ6 
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ΙΧ. 

Οτεοκ οὐ Εδείοσῃ Ετηρίγο."- δὲ Μη: 
Ῥγουϊάεηεε, Ὁ. ός. 

ΤΠς οριηϊοηβ οὗ “ σοπηπιοπίδίοτς οὗ ςοῦ- 
5: ΟΥΔὉ]6 οτηθηςα δηὰ σορυζαδιίοη ἢ 85 ἴο ἴῃ 6 
Βτυβείουγ Τγυπρεῖβ ἀγὸ [ἢ 8 5υτητηθά ὑρ ὉΥ Μτ. 
Βιγκα (1. δ, Ρ. 103):--(1) “ὙΠἢε ἤγϑι Τσιιπιρεῖ 
δεχίη:, ἀεσοογαϊηρ ἴο ᾿οντηδη, ἴῃ τ 6 πιὸ οὗ 
Οοπείαηπεπο; Δοςογαϊηρ ἴο Μτ. Οὐηηϊηρἢαπιο 
δῃὰ Μτ. ἔτεγε, σῇ τἢς ἀφαίῃ οὗ Καϊεπηπίαη, 
Α.Ὁ. 176, ἀπὰ επ4. ΜῈ τπΠ6 ἀοδίῃ οὗ Τ2εο- 
οηι, Α.Ὦ. 395. Βυΐῖ Μεάς, Νενίοη, Ὦζγ. 
Κοιη, πὰ Μτ. ΕἸΠοῖῖ, τλᾶκα 1 δεσὶη τ ῇ 
16 ἀδδίῃ οἵ Τδεοάονέις, Δῃὰ τοδςὴ ἴο {πο ἀθδαῖἢ 
οὗ “|| αγῖς, Α.Ὁ. 41ο. ΟΟὐασὑγόβϑοηοσ δπά ὟΥ Ὠϊξίοῃ 
ἰπο]υάα ἴῃ [ἃ θοῖἢ ρετοάβς. Μχ, ΒΆΒΟΥ Ἄρτθο8 
ψ ἢ Μράο δηὰ Νονίοη, ἴῃ [8 σςοϊηπιθηςδ- 
τηοηΐ, θυ σοητπιι65 1ἴ ΤΟΓΙΥ γοᾶγβ αὔεν “4]ατγὶο: 
ἀθδίῃ, Α.Ὁ. 395-50. 

(1) “πε βοοοῃά, δοσογάϊηρ ἴο 1 ονντηδη, Μτ. 
Οὐπηϊηρῃαπιο, ἀπά Μγσ. Εσογο, γοᾶςθ5 ἔγοπι 
Τδεοάοσί ἴο “ἰαγὶς, [6 Ἔχδςῖ ἰηΐογνδὶ νυ Ὡς ἢ 
Μεάςο, Νενίοη, σ. Κοίη, δηὰ Μέσ. ΕἸΠοῖς 
Αϑϑίστι ἴο ἴδε ἤγϑῖ. Οὐὑόβϑοποσ γείοσϑ ἱἃ ἴο τῆς 
ὙΤτγδηβδίρίης ἰηναβϑίοηϑ, Α.Ὁ. 410-448: 5:Ὑ Ι. 
Νονίοη ἴο {πο Κωιροίδε απά Καπάαίς, 407-417; 
Ἀν ϑίοη, Μσ, Ἑδῦογ, δηά Ὦγσ. Κοιῖ ἴο {Π6 
Καπάαϊς ΟὨΪΥ, Ὀιξ πη αἰ ἔεγθης ᾿1π|118,.4.Ὁ.Ψ 
4ο6--450, 439-477, Δπα 429--477 τεβρεςσείνοϊγ.» 

(3) “ΤΒε ἐγὰ Τσαπιρεῖ ΟΥ̓ δι. 1. Νεινΐοῃ 
8. ἀρρ]εὰ (ο τῃ6 Καπάκί, Α.Ὁ. 417--530; ὉΥ͂ 
νυ] ἰδίου, Μσ. (υπηϊηρμάᾶπιο, δηὰ τσ. Κι, 
ἴο “ἸΠἰἰα ἀπά δὲ Ημηπι, Α.Ὁ. 441-451; ὉΥ͂ 
Μεάθ, Οὐγεβϑθηοσ, δΔηα ἰοντηδῃ, ἴο ἴπῸ ἡγοι- 
δίετες 97 1 αἷν, οὐ βεῖτπρ οὗ ἴη6 “  είεγη Οσιαν, 
Α.Ὁ. 450-476; ὈΥ͂ Μτ. Βαῦοσγ, ἴο [ἴῃ6 βᾶπι6 
ὙΠ Πάγτόννοῦ [1Π|1ἴ5, Α.Ὁ. 462--476 ; ἀηὰ ὈΥ͂ 
Μτ. ἔτεγε ἴο ἴδ δΝιεςέογίαπ δέγειγ. 

(4) “15 1}γ τῆς ουτίῃ 15 τοίειτεά δΥ Μτγ. 
Οὐυπηίϊηραπιε ἴο ἴπε γα] οΚ 1ὁὲ Ἐσιρίγε, Δ.Ὁ. 
455-476; γ ΝΝ Ηἰδξίοη, ἴο {π6 ὀχιηςτοη ἰζ56] , 
Α.Ὁ. 476; ὈὉγ Μεοάσ, (ὐθββοποσ, ᾿ονυπδῃ, δηὰ 
τ. Κοῖ, ἰο ἴῃς βυθδβοαυθηΐ σε βυε 97 οηιε, 
Α.Ὁ. 476-540; ΟΥ̓ 5᾽Γ 1. Νενοη ἴο ἴπε6 «υαγι 
97 Βείμαγίμασ, Α.Ὦ. 515-552; ὈΥ̓͂ Μτ. ἘΔΌΟΥ, 
δηὰ Μτγ. Εσογο, ἴο ἴῃ 6 τοῖρη οὗ Ῥῆοοσδϑ, δηά ἴῃς 
Ῥογϑίδη ᾿ηνδβίοη οὗ ἴῃ 6 δ᾽. λϑῖ, Α.Ὁ. δο- το." 

1. (1) Ογάϊπαν “ Ῥγείογι είς :- 
ΒΟΒΒΘΌΕΥΤ 5665 ἴῃ ἴδε ἤγϑι ἔουγ Ν 5] 0ῃ8 :-- 

(1) Το ἀεϑοϊαζίοη οὗ ἴμ6 Ϊεῖνβ υηάοσ Τ σα͵δη ; 
--ἰ(ΣΔ) Το Ἰαϑὶ ἀδβοϊδίίοη οὗ [6 [δὺννϑ ὑπάοσ 
Ἡδάτιδη ;---(3) ἴῃ τς “διαν ἢ σμοσμ8Ὁ 
(“ ϑοὴ οὗ ἴδε δῖδγ᾽᾽.), [86 σδυϑε οὗ ἴθ ἀδϑο- 
ἰαϊίοη υηάογ 16 δεοοπά Τχυπρεῖ;---(4) ΤὴΘ 
ἀλυκεηΐηρ οὗἨ ὈῬΧΓΟΡἤΘΟΥ ΟΥ̓ {πὸ τηδὶῖςε οὗ [6 
]ενν αἵ {815 ὙΈσῪ πιὸ; ΟἸγίϑὲ 15 “ 2δὲ σι; 
ἴῃς Οδυγοὴ ἰ5 “ἐό πιοορ,;" ἴπ6 Αροβί!θβ, 
“ὁ ῥ. “Ιαγ΄. “ΦΟη Ιπλγήηϊι6 ϑϑυ]οτηθηῖΐ ἰδ 
ἰγοϊϑἰ πη ρασγίϊθ, φυδηά 14 πο πδοα π6 σορᾶγάθ 
Ὠϊ 14 τοΐΔ}{ξ πὶ ἰὰ ΡΪ115 σταπὰς ραγίϊθ.᾽ 
ΝΕΊΞΤΕΙΝ :-( ἾΒε Ὀυγηΐ ἴχδθο5 δηὰ ρταϑ5 

ἀεδηοῖο ἴῃς νυ] ρθβ δηα σουηΓΥ ραΓίϑ οὗ [ιι5:, 
ὙΒΟΓῈ (ἢ βοαϊοη ἤγϑὲ δῃοννεα ἰἰ9ε];--- 2) 
ΤΠ υγηηνς “"ποιρηαίρ" Ὑ ὨϊςὮ 5ἰαϊηοὰ [6 568 
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ὙΠῊ Ὀ]οοά, ἀπά 4150 (2) ΤΙ “ δία" νῈ ἢ 
τηδάς (ἢ νναΐεσβ ὉΠΟΥ͂, 5 ΚΏὟ τὰς 5 δυρΒῖογ 
οὔ ἴδε Ϊεννβ δὲ σβαγεᾶ δηὰ δογίποροί !β :---(4) 
ΤἼΟ οὐδουγδίοη οὗ σωπ, »πόον, δῃᾷὰ “ἐαγ: ἀδ- 
ΠΟΙ͂ΘΒ ΔΠΔΓΟΝΥ ἰη {Π6 [ενν]ϑἢ σοπηπιοηνν δ ἢ. 

ΗΈΆΡΕΚΒ: Το ἤγβὶ ἴουγ. Τχυμπρεῖβ ἅτ 
δ η4]5 οὗ [(ὈΠλ1}15, πιλββϑαςσοβ δηά Ἴοηϊζοϑῖβ 
ἴῃ [υἀ58, ἱπΐογηδὶ ἀπὰ ὀχίογηδὶ, ὑπάθσγ ΕἸοσὰβ 
δηα [86 Ζοαϊοῖ ΕἸοαζαν (ἤαγαπ “δα, ἐπ 7ος.). 

(0) Καιοκαλ ες “ βγειεγί σις 5 :--ὦ 
ΝΟΙΚΜΑΒ : [ἢ ἴῃς ἤγϑῖ ἴουγ Τ͵υπιρεῖβ ἴῃς 

δϑοῦ 6 ΒΟ] 5. τς σδἰδηλ 165 νι ς ἢ ἴπὲ ψνοσὶ ά 
δηδυτοα Α.Ὁ. 62 (Τἅς., “πη. χν. 47), Α.Ὁ. 68 
(ΤΑς. Ηρ. 1. 3), ἀῃὰ Α.Ὁ. όρ (Ημἐ. ἱ. 18): τῇς 
ῬτΟΟΙρΥ οὗἉ ὀἠοοᾷ 45 γαὶπ νγὰ5 αἰνγαγϑβ Ὀθ!ευθὰ δ 
ἘἈοπλε--- δαησιης ρἰυ᾽ ({ἰν. χχχίχ. 46); [ἢ6 
ΘΘΕΥ [25 4150 ἴῃ ἢὶ5 νἱενν, ἃ οσδηο, ἃ (ὉΠ ην 
Μεῖοογ, δηά δὴ Ες])ρϑο. 
Το ἴδε βᾶπὴδ εἴεςϊ ΚΈΝΑΝ. 

ΠΠ. “ Γωῤωγίσίς 7 .:-- 
ΤΟ 45301η65 ἴῃδί {Π6 Ἰυάρτηρηίβ ργεάιοϊεὰ 

ἴη ἴπ6 ἔγβὲ ἔουγ ΤΓιπηρεῖςν ἰϑίοηϑ ἄγὸ ἴο ὃδ 
υηδογείοοά ἰΠἴ γα γ. ΗὀἜ δρρεαὶς ἴο ἴῃς 
ΓΛΔΠΠΟΓ ἴῃ ΠΟΙ δ ΟΟΥ 1 οτὰ δδ458 ρῥσγεάϊςϊοά ἃ 
ν᾽ Δ οη οὗἩ [Π6 8ᾶπὴ6 Κιηὰ 88 οης οἵ ἴΠ6 5:58 
οὗ Η!.5 ἔυΐζατο σοπιην ἢ ([ὑκὰ χχὶ. 2ς, 26) : 
δηά Τςοποϊι 68 (πδὶ τῆς ̓ υάρτηοηΐβ ἔογεῖο]ά οἡ 
ἴῃς βουπάϊηρ οὗ ἴ8ε5ε Τ͵γυπηρεῖβ ἀγὸ ἔυΐυγα 
δηα δαυδ}}ν ᾿ἴογαὶ (Ρ. 135). 

ὨΕ ΒΌΒΟΗ: “1 σοπβίάοῦ [{πῸ ἢγϑί ἴουγ 
Ττυπηρεῖ5] ἔζυτο ; δηά οὗ [158 γγὰ πᾶνα ἃ {νο- 
[ο]Ϊά ονϊάφηςο":--(4) “ὙΠΕ6 ναγίειυ οὗ οχ- 
Ῥἰαπδίίοης οἴογοά οὐ {ΠῸ βυρροϑπίτίοη οὗ ὅ1Η]- 
τηοηϊ"; (ὁ) “ὙΠ πεςοϑϑι τυ, οἡ {πὶ Πγρου ο5ὶ5, 
ἴοῦ ἃ ἴοσγοιθ]ς δοςοπηηοάφιίοη οὗ ἴῃς ψνῇοϊα 
ἰδηριυαρο." ὙὍδὺ5 ᾿ξ, 45 Ὄχροβίϊογβ οοηίθηά, 
(Π6 ἡγέες, σγας:, ἄζς,, δρΌΓΔΓΥΕΙΥ τηθδῃ ῥεγσοπ:, 
ἴΠ6η ἔμεβο ἔουγ Ττυπιρεῖβ δῇοςξ τὴς 1ηΠδδὶῖ- 
δΔηΐϊ5 οὗ ἴΠ6 οαγί᾽ 458 ννὲ]}] 2458 ἴῃ 1δϑῖ ἴῆγεο: 
ὙὙΠΕΓΘ45 ὈΠάΘΥ ΤΠ 6πὶ ἰπδηϊπιδῖθ οὐ͵θςῖβ Δ]οπΘ 
γε αἰεοίοά, ψ Ὦϊ6 ννὸ τοδὰ ἴῃ εἶ. Υἱῖϊ. 11: 
“ἦν οΘ, ψοΘ, ννοθ, 29 δὲ ἱπῤαῤίαη!: οἵ ἴῃ 6 
ΕΑ ΟΥ̓ τοάϑοη οὗ ἴδε οἵπονγ νοΐςθβ οὗ {πὸ 
Ἰσυμηρεῖβ οὗ [6 τες Απρεὶβ, ννϊςἢ ἀγὰ γοεῖ 
ἴο βοιιπὰ Ὁ ΟΕ 4150 οἷ. ἰχ. 4, γἤοσο “τῆς 
ἔγαϑβϑ, [6 68, ἄζο.᾽" ἀγὸ αἰ νι 586 ἔγοπι πο 
(λε., ρΡ. 186--ι88). 

Οη ἴδε δεῖ [Πα ϑοδτγΟοΪ Υ ΔΗΥ͂ ἴννο ΘΧροβίοσβ 
ἄξτες ἴῃ [πε αἰνί βου οἱ (Π6 δᾶπὶῈὸ 5υδ]εςΐ 
Δοηρ ἴπε86 ἔοιιγ Ττυπιρεῖβ, Μτ. δθογ οὔ- 
ΒΟΓΨ6Β : “80 ΟὈΓΙΟΙΙ5 ἃ ΟἸΓΟυΙηβίδηςΕ ΓΊΔΥ͂ νγε]] 
δ6 ἀρειηθὰ [6 ορργοῦγίυτα οἵ Αροοδίγρίϊς 
ἰηϊογρσγείδίίοη, δηά ΠΊΔΥ παῖυ σα! Ἰολά τ18 ἴο 
βυροςῖ τΠδἴ (ἢς ἴσιο ΚΕΥ ἴο (ῃς ἀϊδ(ηςξ 4Ρ- 
ΡΙσφίίοη οὗ ἴῃς ἔουγ ἢγϑὶ Τ τυγηρεῖβ μ48 ΠΌΡΟΥ 
τ Ὀεθὴ ἔουπά, οτγ, 1 ἔουηά, Π458 ΠεΥοσ γεῖ 
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ΤῊΞ ΤΗΒΕΕ “ ΟΕ -ΤἈΜΡΕΤΊΞΒ.᾽" 

Τῆς ἴδτος τγοπιδίηϊηρ Ττυπιρεῖβ, ΚΟ ΠΟΓΆΪΥ 
δἰγιεὰ ἴπε “ γος-Ττυπιροῖβ,᾽ ἄγὲ ἱπιίγοάυςοά 
ἰῇ (ἢ. νἱ]. 13. [Ὁ Ψ}]1 θῈ σοηνθηϊθηΐ ἴο ρῖνο 

ἘΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΙΧ, 

ΠΟΙ 8 5 ΠΗΣΏΔΙΎ ΟὗὨ [6 Ὀγίποῖραὶ ορί πίοηβ 85 
ἴο ἴῃς ΒΒ δηὰ 5ἰχῖ Ττχυπιρεῖς (ςἢ. ἰχ.), τὸ- 
ΒΕΓυ Πρ ΤῸΓ ἴδδ ῥσγοϑοηΐ ΔΠῪΥ γελδσκβ οὐ ἴῃς 
δευεηίῃ, ςἢ. χὶ. 15. 

95) Ὦτ. Τοάά τεάποεϑ {}}6 νάτίουϑ ἱπίογργο- 
ἰΔ ουβ οὗ {πὸ “ Ἰοςυι515 ἢ ἴη {ς 43,2 Τττυπιρεῖ- 
γιϑίοη ἴο ἔοι εἶδλθθθ8: (1) ΤῊς δηςοηὶ 
οΡίηΐοη παῖ ΠΟΥ ἀχὸ 6Υ1] βρίγιῖθ; δηά {δοὶσ 
ΔΡρδάσγδηςο 511}} ἔχαγο ;---(2) Τε πχεάϊοναὶ οἵ 
σοπίσονογβίδὶ ορίπίοη, {παῖ ΠΟΥ ἀεηοῖς δότο- 
[ἰ3. ΤΠ5 5 τἴ!6 ορίηΐοη οὗ Βεάδ, Ηδγτηο, 
Βεγεηρδυάυ5, ὅζο., ΘΑςοἢ ἀρρὶ νης [86 Ῥσορἤθςῦ 
ἴο ἴμ6 Βογοίϊοβ οὗ 15 οννὴ ἀδὺ. [Ἂ{πάᾶπσ 1}}5 
Πιοδα πιδύ ὃ6 οἰασϑθὰ Ἀοσηδηῃ (δίμοϊὶς νυυτιζετβ 
(ς.Ε. ΒεΙϊαττηίη) Ὑ}0 566 ἴὴ ἴῃς Ἰοςυιδῖβ ΟὨΪΥ 
Γαὐἴδὸσ δηὰ ἰῃς Ῥγοϊοϑίδηϊβ ἃ5 ννῈ}]}] 5 Ρτο- 
τοβδίδηξ ψυτὶῖογβ (6.5., ϑϑῆεγ, Βοςδασγῖ, Εογδες, 
Ῥαγαυ, ἄς.), ννο ΔΡΡΙΥ ἴμ6 ῬΣΟΡΒΕΟΥ͂ ἴο [;ς 
Ῥορο, {πε Μοηκβϑ, ἴῃς [ηηυϊπίοη :;---(1) ΤΒΟ 
“Ἡ!5τοτὶςδὶ ᾿ ἱπίογργείδϊιοη : Ὑῆδθο τοῦτα 
Ὀεσυη ΌΥ Αὐτοοὶι5, 6 υγτὰ, δηὰ τπεὶς ἔοϊ- 
ἰονγοσβ νῆο ΔΡΡΙΚ ἴῃ Ργορῆθου ἴο ἴῃς νδηάλδὶς, 
Α.Ὁ. 441--ς16, δηά ἢαγο 5:ῆὴς6 δάορίεὰ ὃΥ 
δι δϑοαισης νντιῖογβ, δοῖης οὗ ννδοπὶ (ἱποϊυάϊην 
[Π6Ὸ ““Ῥγοείεγιςι!β᾽" -- σῦν. Ηδιτηοηά, Ἐοϑεη- 
ΤΠ] σ, Ενγαὶά, ὅχο.)} αν Ὠαά τϑοουσες ἴο 
ΘΑΓΙοΥ {ἰπλ65, δηὰ ᾿ηἴογργεῖ ἴΠ6 ἰοςυ5ῖ5 οὗ ἴδε 
Ἀοπιδὴ νγᾶγβ ἱἰπ [υάὰ, ἐηάϊης ἰη ἴῃς ἀδε- 
δίγυςοη οὗ ογυδαίεη. Μοάεδγῃ ςοσζηπιθῃ- 
1λΐοτβ, βίπος ἴῃς {πὲ οὗ Μεάς, ξΟΏςΓΑΙΥ͂ 
ΘΌΡΡΟΒΕ [158 ὈτορἤοοΟΥ ἴο ανα Ὀεθη δ18|}|ςἀ 
ἴη [ὰς γἱςϊογι 68 οσ [ἢ γεϊρίοη οὗ Μοδαμπτηθα :; 
Δ βουρὰ Μιαίηρα τσολεςῖϊβ [ἢ15 {Βϑοόγυ, δηὰ 
ΤοΐυΓη5 ἴο 6 τοΓο δηοϊθηΐ δρρίσβιίοη οὗ τἴ 
ἴο ἴῃ6 Οοἵῇἢβ δηά ναηάδὶϑβ ----(4) “" Βυζυτικῖβ "ἢ 
(6.5. ἴῃς [ἐϑυϊ 1,οβϑῖυθ, πὰ ὃς Βυγκ ἢ) 
(ὨκΚ (δὶ ἰἰΐογαὶ Ἰοσυδῖα ἂγὲ [:ηϊεηάεθα.---- 
“γεγῷ ἰοσυπῖ,᾽, 5 [1,6551}8 Ἵχῦγεβθϑος ἃ 
“Ἰςοῖ ροσγοστίης οἵ πιοπϑίσοβδα " (1. ἐ. Ρ. 148). 

(6) τ. Τοάὰ δρδίη βιπὶ5. ὑρ ἴπε οριπίουϑ 
οὗ πηοάσγῃ ντιῖοῦβ 85 ἴο {πο οὐκ Ὑ γυπλρεῖ :--- 

(α) “ῥνείεγ 5." Οὐτοῦιμς ἴδκος ἴδ ἕουτ 
ΑπρεΪβ ἴο Ὀ6 [Π6 ροηογα]β οὗ ν᾽ οϑραϑίδη, Τ᾿ πως; 
Μυείδηιι5, ἀηὰ Τιρογῖ8 ΑἸοχδηάοσγ, νοῦς 
ΑΥΤΩΙ68 ρεπείγαϊοά 45 Ὧσ 45 ἴῆς Ευρδγχαῖος. 
Ηδηιπλοπὰ βυρροϑοβ ἔπεπὶ ἴο δε ἴδ6 ξεπεσαὶς 
οὗ ψεβραϑίδη : [3686 ννογε δοισά, θδοδυϑε δ5- 
Ραϑίδῃ νγὰβ ἴοσ ἃ ἰοὴς {ἰπ|δὸ πιηάετεὰ ΟΥ̓ ἴῃς 
ΑΔΓ οὗ Βοπια ἔγοτλ σοπηὶηρ ἀραϊηθὶ [εσὶ- 
βαίθπι, ἀηὰ Ὀοιηᾶὰ ἐπ δὲ Ἐμῤῥγαΐες, ἐ.᾿., ἸΏ 
οτηςε, ἴοσ τῆς Εὐρηγαῖοβ συγτουηάοὰ Βδογ - 
Ἰοῃ δπά ἰς βοσὸ ρυῖ ἔογ ἴῃς οἷν ΒΑΡΎ οι, ὁ... 
ἴογ Ἀοπιο. 

(2) Τῆς “ Ημιονγικα]" σοπιηπιεηϊδίοτα. 
ον παΐίοης αὔὸ ἰηϊοηάθά, νἱΖ., ἴς Ατϑδς, 
ϑαγδοθῆς, Ταγίδλιβ, ἀπά Τυγκα, το ἀνεὶς 
Ὀεγοπά 186 ΕἸρἢγαῖοβ, πὰ νγεσὸ ὩΟῪ ρὲτ- 
τηϊοὰ ἴο στοββ ἰἴ. 80 Ῥάγαιις, (οζίζεσ, ἄς. 
ΟἸΠοῖβ οὗ ἴῃ βᾶπὶα βοῆοο] (Ὠ υγῆδπι, Εοτθες, 
Ριβοδῖοσ) ιἱπαἀογϑοίδηα ἴῃς Μομβαδιισηδάδῃς, 
Μὴ ἅγὸ ςδ]]θὰ γόων εἰἴΠεν ἴο ἀεποῖς ἃ τωἶῦ- 
εἰεπὲὶ ὨΤΊΟΥ, οὐ ἴο ᾿Ἰηάϊςαῖς (Βδῖ {15 ρίλζυς 
ννουϊά οχίοπά ἴο ἴπῸ ἡῶωγ ςογῇοσβ οὗ τὰς 



ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΙΧ. 

οατῖθ. Μοάο, δ 1. Νονίοη, ἀπά Ββῆορ 
Νενίοη βυρροβς ἴῃς Τυγκϑ ἴο θῈ (Πς βυδ]εςῖ 
οὔ ἴῃς ρσορῆοον ; Ὀεοδυ56 {ΠΟῪ αἰν!ἀεὰ {πο π|- 
56 ῖνοβ δου [ΠΟΥ δὰ Ἵγοβϑεὰ [86 ΕΠ Ρη γαῖα 
ἰπῖο ον ϑυϊδησιθϑ; δηὰ ἴΠ Ἰοοβίης οὗ ἴἢ6ϑε 
ἔους ἴοοϊκ ροἷδοας δῆογ [86 Οσυβδάθϑ, ὁ.2., 
δδουῖΐ ἴῃς γέαγ 1300; οΥΓ, ἃ5 δυθῃΖ 80Ρ- 

, δη ἴὴ)6 Οἰϊοπιδη5 ψ6Γὸ ᾿ηυδαά ΟΥΟΥ 
Υ̓ (ὑαπίδουζεῃ, Α.Ὁ. 1346. ΕΑΌΕΓ ἴδκος [πὸ 

ἔουΓ Απροῖὶβ ἴο δὲ ἕουἁ ΤΣ ΚΙ ἀγπδϑίθϑ, 
υἱΖ., Ῥοετῖβα, Κοιπηδη, ὅϑγγία, δηὰ ἘἈδουμι, 
Α.Ὁ. 1τοφ2: ΨἘΠο ΚΙΠοὰ (ἢ6 τὨϊτά ρῬατὲ οὗὨ πίςῃ, 
ἐ.2., ἀεσισογεὰ [πε Ἀ οπιδη Επηρῖγε ἰη δε Εαϑῖ, 
Α.Ὦ. 1451; δηά 80 Κεῖ ἀηὰ Ηδθοσβῃοη. 
νὰ Τ᾿ οντήδη δηα Π)οάατγιρο [ἢ ΑὨρ6]5 ἃσὸ 
[Π6 ϑαγδοθῆβ, ὙΠῸ ΨΟΓΟ Ἰἰοοβϑοά ΑἹ Ὁ. 513, δηὰ 
ὙΠῸ τὸ βροόκθϑη οὗ 45 227 τ ΤΕΥ ἴο ἀδηοίε 
[86 υπίνογβδ Ὑ οὗ [Πεῖσ γάναρεβ. Μτ. Οιπ- 
ΠΡ ΔΠΙ6 ΒΌΡΡΟΘΟ5 186 πο ἥοὼγ ἴο Ἂς 
τΑΥ 5 Ες 4], 5: ΡΠ ΊΩ εονηρ είς, ἐπεῖγε; πὰ ἴπε 
Ευρῃγαῖεβ ἴο θὲ ῥεῖ ἴῸΓ ἴ86 ΤΟΣκΙιϑἢ Ὡδίϊοη 

. 154). 
ὧν ἴο “τῆς πουῦτ, ἀΔΥ͂, τιοηῖῃ, δηὰ γϑαγ 
(ςἢ. ἰχ. 15) βοπιὲ σηδιπίδίη [πδὲ ΟἿΪΥ ἃ ἢχοὰ 

Μεάε. 

ΤὨ15 11σἱ οὗ “ Ημογίεα]) ἸηοΥρτεῖουβ ΓΩΔΥ͂ 
θεὲ εἰοδεὰ ψ ἢ ἃ γταῖμοσ ἀου δ Ὁ] ΘΧχδιρὶο :--- 

Ι.- ΝΠ δίεγῃ (5) ἴῃς 32,2... Ττυχηρεῖ ἀδηοίοϑ 
ΠΟΓΕΒΥ, ἱποϊυάϊηρ, [ΠΕ ΕΥΤΟΙΒ, ἔγοπιλ ἰΠ6 ἐπά οἵ 
Οεπί. ἴν., οὗ ἴῃς Οδίδασι, {πὸ ΑἸδίξθηθος ἀπά 
δν δϊάδηϑοβ, ἄόνγῃ ἴο [ἢς Ρδηιῃοϊϑῖβ οἔου ονῃ 
ὯδΔῪ ;---(6) ἴδε «ἱκ:ό, ἴῃς Ῥεριπηΐϊηρ οὗ τῆς ἰαϑῖ 
Ρεσβεουϊίοη, 5ῃογΥ Ὀεΐοστε ἴῃ6 σοπηηρ οὗ 
ΑΠΕςδ τισι. ὝΠεη, δἵ “ἴῃς ΒουΓ, ἀδγ, πποηίι, 
δηὰ γελγ᾽" ψ Ὡς Οοα [45 ἀεϊογηηηθά οὐ ἴῃ 
Ἡΐϊ5 ςουηϑο]5, ἴῃς [υἀριηθηῖ [1115. 

11, (4) Ονάϊπαγ “ Ῥγείεγί "ς:".:-- 
(5) ΒοΒΒΌΕΥῪ υπαογϑίδηάβ ΟΥ̓ (6 “770 

Ὑσυμῃρεςῖδο πογοϑίθβ νυν ῃϊ ἢ, δανίης {Π6ῚΓ οτὶ βίη 
Δ Ο!ρ ἴπ6 [οὖν δρδίησὶ ἴῃς Ῥεβοη οὗ (Ὁ τιϑὶ 
ἀπά πὸ ΤΙ Υ, ὑγογα 5 ΘΟ]. ΘΠΕΙΥ͂ τεννοά 
Όγ ΤΠπεοάοίυ οὗ Βγζαηζυπι (νῆο βυςοεεάεα 
(οτἢ.5), ἀπά ὈΥ Ατίεπηοη (Α.Ὁ. 196). 
ἨἩδΦΓΙΕΒΥ͂ 15 ἃ ““εογῥίοη," ΜἈΙσἢ δοογεῖθβ [ἴ5 
Ὠοχίουϑ γὑθηοτῃ : ἴἢ6 5(ἰηρ 15 ἴῃ ἴῃ 14]}---ἰ.ε., 
οοησοδὶςά ΒεΠἰ πα, ἕου ΠΟΓΕΞΥ͂ Π85 ἃ ]γ δϑροςῖ 
(νεῖ8. 5, 19). ΤῊ!5 ΤΙ ͵ΤυπΊρεῖ 4150 ἰηἀ!ςαἴο5 ἴῃ 6 
νγΓ οὗ Ρεσβίᾶ ἀσαϊηβῖ Ε ὁτηθ, δηὰ [6 σδ᾽ατη 165 
ἴδεπος δγίϑίηρ Π]οἢ πηϑάθ ΤΟ ννΘΑΤΥ οὗ 116 
(τεσ. 65. Το “ρει: "7 (νοῦ, 7) ᾶνὲ “ας “ἢ 
«υεγὸ ἐγοαυν ἤξε μπίο κοί 1.6., οἵ [4156 βοϊ]ά, 

Ἑ. ΕἸοτηΐπρ. ΘδυραΣζ. 

1 Ατῖας λοΚ 
4 Μαςεάοουϊιι5 410 4ος 41το 
3 εἰλρίυ8. .} 475 475 442 
4 Ἐπΐγεδες . 542 κς68 454 
ς αϊοης . 50Ι 622 612 
ό Ἡετειῖος 846 ΣΟύ7 1156 
7 Ἑανουτετῖς οἵ δ τοτό Σ517 

Ηετειῖος. 

ΟΥ δρροϊπηίοα [{ἀπ|ὸ ἰ5 ἀδποῖοά (50 Οτοίϊι5, 
ΗἩκταμποηά, Ὠδιδιι, Γονντηδη, ΠὨοάάγ!ἀρο). 
Βίβδῆορ Νοεινΐοῃ, οἡ ἴπε “ Ὑδϑαγ- δ  " ΤΠΘΟΤΥ, 
ΓΛΔΚΚ65 ἴΠ6 ΡΟΓΙΟὰ 301 ΥΟΔΓΒ ΔΠα 1 ς ἀΔΥ5, ἔγοση 
[ς “γι νἱεΐοτυ οἵ ἴδς ΤτΚΒ ονοὸῦ ΟΠ τ 51 ]14η5, 
Α.Ὁ. 1281, ἴο ἴδ ἀωυἐ, ἴὰς ἰλκίηρ οὗ (ὐδιηθηῖος 
ἔτοπι {86 ῬοΪδϑ, Α.ἢ. 1672. Μτγ. Εδῦοσ υπάδθσ- 
βίδηαβ ἴἢ15 ροτοα ἴο Ὀ6 196 γοδγβ, 3 Πιοη ἢ 5, 
Ὀορίηπῖηρ ΜΠ ἴδ τοῖρη οὗ ΟἸτηδη, [πὸ 9, 
1301, Δηά οπάϊηρ ΠῚ Ῥχίπος Εἰιροηοβ υἱὸς 
ἴΟΙΥ «αἱ Ζεηΐδ, δορῖ. ᾿ἱ, τ69οη. Με. Ουπηίϊηρ- 
Πιᾶπιο [Δ Κο58 1 ἴο θὲ ἴΠς ρογίοα οὔ Βοῖν φγεβαγα- 
ΠΟ ἴΟΥ ἀαβίσουϊπρ Ππιθῆ, ΟΥ 391 ΥΟΑΓ5 ἵγοπὶ 
Α.ὮὉ. 1ο57, ἴο Α.Ὁ. 1448; δηά 50 Μτ. Κοῃ, 
ὙΠῸ ΤΕΟΚΟΙ5 3296 ΥΘΑΓΒ, 101 ἀδΔγΥ5, ἔΤοτ Δ.Ὁ. 
1057 ἴο Α.Ὁ. 1452. Μτ. Ηδθογϑῆοῃ σρλῖοβ 
1 τῆὴ6 ρογίοάἂ ἀυγίης τῆϊοῖ τδ6 Τυτκβ Μ}} 
ἢο]ά (ὐοηπίδηςἝπορίε, ὙἱΖ., 391 γοᾶγβ, δπηά 
οὔθ τιοηΐῃ, τομὶ ΜΩΥ͂ 29, 1453, ἴο [υπῸ, 
1844. 

Μτ. Τγϑο (δες Νοῖε Α. οἡ ςἢ. νἱ.) 815 
ὉΡ, 845 δεΐοτε, ἴῃς σοπουβίοης οὗ ἴδε “Η]5- 
ἴογίς 8] " σοπητηδηίδίοτβ 8ἃ5 ἴο [η6 ἀλίθ5 οἵ {Π6 
βόν σαὶ Τσχυπιροεῖ- Ι5]0Η5 :--- 

(ὐυπηίΐης- 
Ὠδτης. 

Α.Ὁ. 

488 
412 

450 
416 
(οὔ 
Σδι 

᾽» 

ὉΠΙῚΚῈ [Π6 ἐγοννπβ π᾿ ΓΒ. ᾿ν. 4--Πογεῖῖο5 δι 
ἕογτῃ ἃ ναΐῃ ᾿πηϊϊδίοη οὐ στ. (6) Τῆδ «ἐκ 
Ττυμπηρεῖ Ὀτίπρα τι5 ἀονῃ ἴο Α.Ὁ. 260, 270, 
δηα [6 Οουηο! δρδιηϑξῖ [ἢ ε ΠΟΓΕΞΥ͂ οὗ Ῥδ1} οὗ 
ϑαπηοβδίῖα, θη ἰῃ6 Ξοοοηά “ νοε Ὀδρηβ5 
(γογ. 12. ΤὙμὲ Ῥεογβίδῃ δΔιΤΩΥ͂ στοόϑοά {πὸ 
Ἐυρῆγαῖοβ : δηά ἋΠοη, ἴῃ [6 1111 οὗ Ν᾽ δ᾽εσίδῃ, 
Ὀορδη [6 [4]] οὗ Κοτηθ. Ι͂ῃ συ. 16, 17 8 ἀε- 
βουιδοὰ {86 ἀπηοιτγ οὗ ἴδ6 Ῥεγϑίδηῃ σαν ῖσν, 
ὙΏΙΟΝ τηάγοποά 8 ἴῃς ἔογος οὗ Ἰἰοπβ. ΤΒα 
“ ρΡ εη 1." ἴῃ γΕΥ. 10 ἀσποῖΐς ἴῃ6 ΔΙΓΟΥ͂Β 
ΜΉΙΟἢ, ἀἔοσ [Π6 Ραγίδίδη ἔαϑῃίοη, [ἢς ῬΘΓϑΙΔΠ8 
βῃοϊ ὈάςΚ ὕροη [ῆς ἴοε. 

(Ὁ) Καροπμαϊαεὶς “ Ῥνείογι εις" :- 
ΨΝΟΙΚΜΑᾺ : Η[5 ρῥγίπο!ρ]ο 15 {παι {πΠῸ Εδρ]6 οὗἁ 

εἢ. νἱ]ϊ. 11. 15 [6 ἴγρε οὗ ἴῃς οϊμδη ΕἸἼΏΡΙΓο. 
(5) Το “γμαλεη δίαγ᾽" ἴὼ ἴῃς 332, Ττυχϊηρεῖ 
5 Νεῖο, ψῆο ἰοδάβ 4 ἀεπιοη-οϑδέ ἔγοπι 9 
ΑΒ γϑ85 δραϊηβί οπια δηὰ {Π6 Ἐοπιδη ὑγου]ά, 
δυΐ ποῖ ἀραϊησὲ ἴῃς ΟἸ γι βίδη5 ((Π6 “ δεδλ)εὰ "᾿ 
οὗ εἂ. νἱ. 4; ΙΧ. 4), ὑπο δοννενεσ δδά ὕδεη 
δι δ)εςς ἴο ἴΠ6 οἴδπεσ παΐυγαὶ ρ]αριιθ8, Ἴχοθρῖ 
τῆς Ροβ]θηςς ἱπ εἶ. χυὶ. 2. ΑΥΟΥ Νόῖο, οΥὗΓ 
“Αροίδγοπ " (νεῖ. 12) [ο]]ονγ ἵννο “ ἤζοε:".--- 
Οαἷδα, ποὺ ἴπε γοιρηίηρ ἘΠΊΡΕσοΥ, δηά ἃ 
βουθητ ποῖ γεῖ ςοπὶο (ςἢ. χνυῖ. 1ο). (6) 
Νεσο, σοϊυγηιηρ ἃ85 ΑπΕς τσὶ, Ὀτγίηρβ δ 

όὅ2ι 
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Ἠ6] 15} Ποϑσὲ πρᾶγεῦ ἔσοπὶ [ἢ θουπάλιγ οὗ [ἴῃ 6 
Ῥαγιδίδη Κιπράοιη---ἰἢ6 ΕἸὈΡἢγαΐο5. 

Π|. ““Εμίμγίσί.  :-ὦ 
ΤΟΡῺῸ: (5) 45 ἃ “ Ευζυγιδῖ " 115 ὙΓΙΙΟΥ 

(Τεαῖς9 τπ6 “Ἰοσιδι" γ᾽βίοη 45 σεϊλϊθα ἴο {πε 
δοδιίηρ οὗ οἰ. νΥἱῖ, 3. ΑΠοΓ [6 τεβίογδιίοη οὗ 
[6 [ἐν ῖϑ ρεορὶε ἴο ἴῃς ἰαπά οὗ (δπδδῃ, 
ϑαίΐδῃ Ψ1}} γαὶϑο δραϊηϑδί ἴπθτὶ [Π6 ἀρϑηοΥ οὗἉ εν]] 
βριγιῖϑ ; δηὰ {π656, ΘΟ ΠΘΓ ὑπάογ 6 Δρρθάσγαησα 
οὗ Πῖογ8] Ἰοςιιδῖβ, οὐ ΟΥ̓͂ [π6Ὸ ἱπδί ΓΤ] ΘΠ Δ ΠΥ οὗ 
παΐυΓΑὶ Ἰοσιιδῖ5 ΟΥὁἩ Οὗ ἃ Βυπίδῃ ΔΥΤΩΥ͂, Μ1}} ποῖ 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ Χ. 

Ὶ Α νιἱσλέν εἰγοησ σμρο αῤῥεαγείλ τὐίὰ α δοοξ 
ῥέε ἐς ἀϊς λαμά. 6 4Π7ε «τυεαγείά ὧν ἀἦρε 
ἐλδαί ἤυσείλ ,0»γ εὐερ, λα ἑάεσε σλαΐ ἐξ "ο 

νον. σ᾿ ἡ ὗρις. 

ΚΕΝΕΙΑΊΤΊΙΟΝ. ΣΧ. [ν. --.- 

γπυτο νορείϊατίοῃ, Ὀυζ νν}}1] πιογοὶν 1ηυτγε (ποῖ 
ἀοδίγου) τἤξῃ, εχοθρῖ ἴῃς δε] οὔ ες δ] άγεη 
οἵ [5γτ8Ὧε]. ΤῊ τογηηθηΐ οὗ ἐδ. ἢ 15 ἴο σοπηιδ 
ἴον ἔνα [Πογὰὶ πηοηΐἢ8, οὐ ἄνθ ᾿ἰοσγαὶ τποπῖς 
ΤΆΔ 6 ὉΡ ἴΠ6 ἐπέγα ἀυγαίοη οὗ [Π15 Ἰυάρτηςξηϊ : 
--ἰ(6) Τιε σορίοῃ οὗ ἴῃς ΕἸΡΗγαῖεβ 15 Βετὸ- 
Δἴοσ ἴο Ὀεςοπὶα ἴῃς 5οοπο οὗ ἴῃς Ἰαϑῖ στεαλῖ 
ΒίΣΌΡΡΙς Ὀεΐνοοη “τς Ῥτίηςο οὗ [18 Δ οὐἹὰ 
δηᾶ τῆς Ρεορῖὶε οὗ Οοά,---ἰῃς ΔΥΓᾺΥ οὗ δοτϑε- 
ΤΆΘῃ ὈοΙηξ ΠΟΥ ρεϊτηϊτοἀ το ἀ:}} {πὸ ττὰ ρατὶ 
οὗ τπῆθη, 16 (ἢς Ἰοςσυιδῖβ νεγα ρεσστηι τε ΟΠΪΥ 
ἴο 2ογ7η6711.----(].ς.) ῬΡ. 136--151). 

»ογ6 ζζηό. 9 άπ ἐς εορενιαποξα ἔο ἑαξε 
απ ἐαέ {ἀπ ῥοοξ, 

ΝῺ Ι 94.»7 ἃποῖδμεσ σηϊρῃτΥ 
ΔηρΡ6Ὲ] σοπὶα ἀονγῃ ἔγοπὶ ἢθδ- 

γεγ. 2 ἔχων. ΜΈΓ. 4 ο»ῖ. τ. φωνὰς ἑαυτῶν.---ο»". μοι.---μὴ αὐτά τ, ἀρτεείης 
ἢ τπ6 οπηπι. οὔ Απάγρδβ, τοδάβ καὶ μετὰ ταῦτα γράφεις. ΤῊΪ5, ΕΤ., ΔΗ͂ΕΓ ἴῃς δἰ ποὺ εὰ 
φεγίδεγε οἵ ἴῃε Ψυϊραῖε, ομδηρθά ᾿ἰπηΐο καὶ μὴ ταῦτα γράψῃς). ΥΈΓ. 5 τ. χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιάν. 
νεῖ. 6 [ὲ, Α ον». καὶ τ. θάλασσ. κ. τὰ ἐν αὐτῇ ].---οὐκέτι ἔσται. 
δούλους τοὺς προφήτας. 
ΕΓ. τα λέγουσιν. 

ΤΗΕ ὙΜῸ ΕΡΙΞΟΒΕΒ (Χ. 1---χὶ. 13). 

Ὑνο ορίβοάοβ, [ἢαϊ οὗ (ῃ6 “1,π|6 Βοοκ᾿ 
(οι. χ. 2) δπὰ [πΠδΐ οὗ ἴδε “ Μεδβυγίηρ οὗ ἴῃς 
ΤεαρΙς" (ςἢ. χὶ. 1-3)) ΠΟΥ βεραῦαῖθ {πΠ6 οπά 
οὗ [Πς ϑἰχίῃ ἔγοπι [86 Ὀοριπηίηρ οὗ ἴῃς βονοπίῃ 
Ττιυμηροῖ-ν ἰϑίοη (οι. 1Χ. 21; ΧΙ. 15); 58 5 
(ῃ6 ἴννο δρίβοάεϑβ οὗ ςδ. Υἱῖ. 4, 9 δερασγαῖε {6 
βίχί δπά ϑενθηῖῃ δε ῖ5. ὙΠῸ σεϊδίοη οὗ [115 
(οη1 σΠαρίοσ ἴο [6 ΡΘΠΟΓΑ] ΟΤΙΗ͂ οὗ [Π6 Νἰδίοη 
5 τῦοσὸ ἀιβῆςσιξ ἴο ἀἰδοοσῃ ἴπδη ἴῃ [6 οᾶ56 οὗ 
οἢ.ν. Ατηοηρ δηςσιθηΐ νυ τ ἴ6Γ8, βοῖὴδ (6. ξ. Βσὶ- 
τηδϑιιβ, Βεάλ, Βογοηρδυάι5,) υπάεγϑίδηἀ ὉΥ 
ςἈ. χ. ἴῃς ρῥγοραρδίίΐοῃ οὗ (τ ΞΕ ΔΠΙΥ͂ ; 816 
οἰ βεγβίθ. 5. Δπάγεδϑδηά Ασοῖἢ5) ΠΊΕΓΕΙΥ σοραγὰ 
1 25 ἰηϊγοάυοσίοτγ ἴο ννβδῖ [Ὁ] ονν8. Μϑάς δπὰ 
Βίβδῃορ Νοεοννίοη σοῃϑίδσ (15 σμαρίογ 48 1η- 
τεπάεά ἴο δχρίδίπ δον δῖ. ἰοῇπ τοοείνεά τ86 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ ςἢ. χὶ.--χῖν.; δηὰ 825 ρίνίης ἃπ δο- 
οοιηΐ οὗ 15 “Ἰηδπ ργδΌοη ᾽ (“ οἷς ἔμ [οδηηῖ5 
᾿πδυροτγαῖο,᾽ Νίοαο, δ, Ρ. 478) 1ηἴο ΠΪ5 ὕγο- 
Ρδεῖίις οὔϊοςθ. Μίεαε α«ϑο γεραγάβ (ἢε “" δεοοηά 
δος, οηάϊηρ αἵ Ἂἢ. χὶ. 14, 85 [ἀθπίςδὶ νυ ἢ 
(Π6 ρῥίασιια οὗ ἴπ6 5ἰχῖδ Τσυτηρεῖ; 8116 Πα 
ΤΆ κΚο5 [Π6 ϑβεοοηα Ἂπίεῖ Ῥσόορῆθου οἵ τδς 
Ἐονοϊατίοη ἴο ὃς ἴπμαΐ οὗ (6 “1{π|6 Βοοκ,; 
ΨΥ ϊοἢ βεῖβ οὐδ ἔτοπι ἴῃς βδὴθ Ὀοριπηΐηρ οὗ 
Αροοδίγρίϊς {{π|6Ὲ 45 ἴπ6 86ε4]5, αηὰ ργοςεεήβ 
ἔτοπὶ ςἢ. χ. 8 ἴο ἴῃ οπὰ. 1. ΨΥ Πατὰς. {ΠῚ Κα 
{Παἴ 45, ἰὴ τῆς ἢγβί 868], νὰ 566 ἴπ6 ϑδιπρὶς 
Ἡ ογβειηδῃ ἴῃ [τῶεΔ, δηὰ ἴῃ ἴῃς τοὶ Τ σιχπιροῖ 
τῆς ΟΠυτοῖ μοὶπρ ἔοσίἢ ἔγοπι ἴῃ6 συϊη5. οὗ 
7εγυβαίεπι,- --580 Ποῖ νὰ ἤᾶγα ἃ Ν᾽ Ἰϑίοῃ οὗ ἴῃ 6 
ἐχρδηῃβίοῃ οὔἴμε Οοβρεὶ σου ρδουῦῖ τις νοσὶά; 

γεσ. 7 ἐτελέσθη.---τοὺς ἐαυτ. 
ες. 8 λαλοῦσαν.---λέγουσαν.---βιβλίον.---τοῦ ἀγγ. ετ. 9 δοῦναι. 

[Π6 Βοοκ ρίνεῃ ἴο ὅῖ. ]οδη Ὀεΐῃρ “ἢϊς5 ἴῃ- 
δυρυτγδίίοη ἱηῖο ἴῃς ἀδοροῦ Κπον]εάρε οὗ τῆς 
Κιπράοπι," δηά 8}1} [ηδξ ο]]ονν5 δῇτοσ ςΒ. χὶ. δ6- 
ἰης “ Κεοδριτυ]ατῖοη," δηά υπέο]αϊηρ την βίοτος 
μογοϊοΐοσο πηγενεδὶοά, “ὙΠΟ {ξβ{π|6ὲ Βοοϊ,,ἢ 
νὐϊῖο5 Μτ. Μαυτίςο, “18 ἴο Ἰηΐεγργεῖ ἴδοϑβἊς 
ΡυΖΖ η Ραϑϑᾶρος οὗ πυπιδὴ δβίοσν ψ Ὡς ἢ 
ΘΧΒΙΌΙ ρεγοάβ οὗ τενοϊ ἱίοη πὰ ἈΠΑγοὮν :"-- 
“ἃ Βοοκ οὗ Ἰυπάρτηςηΐ " (Ρ. 172). 
6 νοι, ΑἸίογά, δηάὰ οἴδμοσβ ᾿ἰπιῖῖ ἰῃς 

ἐ ϑεςοηᾷ Ὗνοο " Ἃο «ἢ. ἰχ. 13-21 ; Ὧδηά Ηφηρεί. 
ςοηπεςῖβ οἢ. χὶ. 14 ΜΠ οἷ. ἰχ. 21. ΕὈγασά, 
οη ἴθ οἴμου ηά (5. 348) νου] σοϑέσιςῖ [ἢς 
“ ϑεςοηά ἡνοε " 1ο “δε τυγϑίῖς εατίδαυδκε ἢ οὗ 
ςἢ. ΧΙ. 13) ΟΧρΡ δ πἰπρ ἴἢ6 ᾿πιου]υάς τυ :--- Α5 
ἴη οἷ. Υἱῖ. τ (ῃ6 σοιγθο οὗ {Π6 Ὠίτνιης ἰσἀς- 
τηθηΐβ ἰ5 διτοοῖϊοὰ Ὀεΐογο ἴδὲ ἤηδὶ Ἰυάρτηθηϊ 
νἹὮ νης ἢ 16 ἀοΙΑΥ δἰ οννοά ὃν Πλνῖπε σταςς 
(ΟΠΊο5 ἴο Δη δηά; 50 ἤεοῦε Οοα 5ἴσινοβ ἴο Ὀγὶπν: 
ΤΠ ἴο τοροηΐδηςο, ἤγϑὶ [σοι ρἢ ἴΠο56 κη- 
γευεαίεί ἃςῖβ 5υτιθο Ζεὰ ὈΥ “ἠδὲ δεῖεπ 
Τρυπάστ: " (ςἢ. χ. 4)---δὴ οβοσγι ψνῃςἢ [Βς εἶοσθε 
οὗ 5. χχίχ. (6115 5 Ψ}}} ποῖ δῈ ψπβουϊ ἐσγιμῖ: 
Δηα 5ϑοοηά ν, ΟΥ̓ “ἴδε τηγϑῖῖς εἀγῖ παυλκο 
(ογ “ δϑεςοπά νος )) ψ ῃ]οἢ οσοὺγβ αἤετ ἴδε 
,Ὧνν δηὰ ἴῃς Οοβροὶ ἤατὸ υἱτπιδίοϊγ ἐδιϊεά, 
δηά νι ἢ ἀοπίγογα ἴἢ6 ἴοπῖβ ραγῖ οἵ ἴδὸ 
κιηράοπι οὗ ΑπΕςμγῖϑῖ. Οη δὴ ορροβιῖς ῃσὶη- 
εἰρὶο, νΠπρὰ (ΡΡ. 422, 485) τερξαγάβ ἴδ οδ)λ- 
τηιζῖ65 ἀοβογιθοὰ ἔτοπι ςἢ. ἰχ. 13. ἴο «ἢ. ΧΙ]. 14. 
85 Αἷϊ Ὀοϊοηρίηρ ἴἰο τῆς “ ϑεςοπὰ Ὑν οο," ἴδδῖ 
5, ἴο {Π6 5δἰχῖῃ Ττυπιρεῖ; ΨΉΠ6 Βδηρεὶ αα- 
αἰιιά65 ἔτοτι ἴπ6 “δεοοπά νος" [16 πἰιοὶς 
Ρᾶβϑᾶξε ἔγοτῃ Ἂοἢ. Χχυὺὺ ἴο (Β. ΧΙ. 11. 



ν. 2. 

νεη, οἰοιμεά νυ 4 οἱοιά: ἀπά ἃ 
Γλίηδονν τοῶᾶς ἀροῃ ἢἷ8 Πεδά, δηὰ ἢ]8 
ἔλεε τυᾶς 45 ᾿ξ ψψεῦε τῆς 5. δῃά ἢ]5 
ἔεεϊ 25 ρι}1γβ οἵ ἤτε: 

Βιϑρίπρ οῖθ5:---Βεΐοσγε ἴῃς “Τμιγὰ νος," 
σοπιο5 [πε Ἰυάρτηθηΐς οἡ [ϑ5γδεὶ; δηά ἴΠπε5ε 
ἴχο Ερί βοάδθβ ἴογαι {πε Γδηϑιοη ἔτοπὶ ἴπ6 
Πγϑῖ ἴο [86 βοοοηά μαὶ]ῇ οὗ “πε ἰαϑὶ ν᾽ οὐἹά- 
Ἄγ ες Κ᾽ (5. τ64):-ϑεο οἡ (ἢ. ἰχ. 12. 

ΟΠΙΆΑΡΤΕᾺΕ Χ. 

ΤΗῊΗΕ ΕΙΤΥΚΆΕ Βοοκ (1-1). 

1. “πώ 1 “ατὸ αποίδεν »ηρδὶὲν αηρὲὴῇ Οἵ. 
«ἢ. τ. 2: ΧΡ. 21. ΤὨῖ5 Αηροὶ σοτγεϑροηάϑ 
ἴο 186 " “ποΐδεῦ “προ " οὗ «ἢ. νἱ;. 2; δηά [6 
ορίτβεῖ “γε δίγ" ροϊπίβ ἴο δὴ δηδίορυ ὃδ6- 
ἔνε ἢϊπὶ δηά ἴπῸ Αηρεὶ οἵ ςἢ. γ. 2, ΒΘΓΟ, 
ἰπ Κα τη δηηεγ, ἃ " ΒοΟΟΚ "---ἰῃὸ ““δεαὶϑά Βοοκ᾽ 
--15 ἴ!ε τπεπιὸ. δ ννεῖζε ὑπάεγϑίδηα 8 [Π6 
ψοτγὰ “ σποίδεγ " ἃ5 αἀἰστρυ ϑηϊηρ [ἢ 15 Αηρεὶ 
ἔτοπσι ἴπὸ Αηρεὶ οὗ ςἢ. νἱ}}. 132 (“τὴς Βαςὶς ἢ); 
οὐ οἵ οἷ. ἰχ. 11; ογ οὗ βοπῖεὲ οης οὗ ἴδε 
Ττγυπιρεϊ- Αηροὶς. ὙΝΙὮ τἢς ΕΑΥΙΥ ἐχροϑίϊουβ 
ἘΘΏΘΓΑΙΥ, Μεάς, Ηδεηρβῖ.,, Ννοσγάϑβ., Βιβρίηρ 
τιἱπἀεγοίδηαά ΟΠ γιϑῖ ; [86 βυτῃθοὶϑ---ἶῃε “ οὐομά " 
(ἢ. ἱ. 7), ἴ6 “κεῖ ὧς ῥιἠϊαγε 97. 3γε " («ἢ 
οἢ. 1. 14), ἃπηὰ δβρϑοίδ!ὶγ ὑπῸ “χαϊπδοαυ," 
(ες. ἴν. 3 - -δοηοίηρ ἢονν ΟΟὰ [ΘΠ ρΕΓ5 0566 
ΜῈ ΤΏΘΓΟΥ. ΤῸ ἴπ6 βδάπὶὲ οἤεοϊ Ηἱρροϊγίυβ 
( Αῃοοϊίξι5 "--- 566 Νοῖς Α οὐ Ἂἢ. χΙϊ. 1; 1.8- 
ξατάς, }, ε.,) Ρ. 26), νυΥιίε8 παῖ δῖ. ]οῆμῃ Βοσγε, 
δηὰ Δη16] (χὶϊ. 1--7) ὈοΪὰ ὈεΠε]ά ἴῃς ὙΝ οτγά οὗ 
Οοά. Μιίηρα, ἀγρυϊηρ Ότα ἴΠ6 οδίδ ἴῃ τοῦ, 
6, σοποϊυάοβ τμ4ὲ ἃ σᾶῃ Ὀ6 Ὧ0 οτοαϊθα Ὀοΐης 
(εἢ. Ηφῦνσ. νἱ. 17); δηά ἢδ ἰεανθβ 1 υηοοσίδιη 
ΜΒΕΙΠΟΣ της χείργοηςο ἰ5 ἴο (ἢ γιϑί ΟΥΓὁ ὁ [Π6 
ΗΟΙΥ ΟΠοβί. Οοἡ (δε οἴ μεσ μαπηά, Βεηρεὶ 
ΑΥσαθ5 ἔτοσ ΥΟΣ. 6 {παῖ [Π18 Αροὶ οπηοῖ Ὀ6 
ΟἸγιδῖ; δηά 50 ϑδίεγῃι : ψνν»ὰ ΤΩΔΥ͂ ἃ'50 ποῖὲ 
δον ἴῃς. ἀδῤϑοπρίίοη ἤογὸ αἰ ἔεγα ἔγοπλ [παῖ 
ἴῃ ςἶἢ. 1, 11π1|6 Πετε ΟἾ ΓΙ δῖ ρρεᾶγθ. [Ἃ|ῃ 
(ἢς τ ρ ΠὙ Αηρεὶ" Πδιθι2 5665 Γυἴδοτ ;-- 
Κεῖ δπὰ Β]]Ποῖς, τὰ 6 ροννογ οὗ ΟΠ χβῖ τηδηὶ- 
[οοϊεα ἴῃ ἴῃς Ἐἰοτγτηδίίοη, δηὰ ἀϊβοεγηθα ΟΥ̓ 
18 ον -- τῆ τὴς ἀδοσοηξ οὗ [ῃ6 Αηρεὶ," νυτιΐε5 
Μγσ. Ουπηϊηρῆδπια (1ῤὲ δεαὶς απά Τγωριρβείς, 
418 εἀ. οἷ. γ111.), “15 τῆς Ετοποῖ Ἐκδνοϊυτίοη 
οὗ 1789." 

σοι β'ὶ ἄραυπ οαΐ οὗ δεαυεη,)ὴ ΑἸξογά σοη- 
ϑίάθσβ ἴῃδὲ ἴπ6 ὅ6θσ, 8ἃ5 ἴῃ Οἢ. 1501. 15 511}} ἴῃ 
Ὠράνθῃ :---τδυῖ οἴ νυν. 8,9. Ηξεηρϑῖ. 1051}} οὔ- 
5εσύο5 [ῃδ ἴΠο6͵ὰ 15 4 ἰδτ!τἀθ ἃ5 ἴο 51. [μη 5 
Ροϑβιζίοη : θη ἴπ6 Νιδίοη 18 56 οἡ εατίῇ, 
6 15. οἡ δδγίῃ---ο . ὁ ἐπὶ δ «αυἱάργποις" (ςἢ. 
ΧΥΙΙ. 3); θυῖϊ ψ ἤθη ἴδε ΥΊβίοη 15 ἴῃ θάνῃ, ἢ6 
5. ἴδεγα (ςἢ. χΙ. 16; χίχ. 1). 

εἰοφεά «υἱέ α εἰομά ,]Ὶ ΤΕ εἰουά, οπαγρεά 
στῇ ᾿ρτηϊηρβ δηὰ Γπυπάογβ, 15 [ΠΏ 6 5Υ1η00] οὗ 
Ἰυάρφτηοηίς---86ε 6 οἷ, νι. 5; χὶ. 19; ΧΥΪ. 18. 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Χ. 

2 Απά ἢες Παά ἴῃ 8 πμαπά ἃ {{π||Ὲ 
θοοΚ ορεῇ : δηὰ ἢς εῖ ἢἰβ πρῃϊ ἔοοῖ 
ἀροη ἴῃς 868, ἀπά ἦς ἰδεῖς 20οὐ οἡ τῆς 
ελγίῃ, 

δῃηὰἃ [89 ΤΑΙ ΠΟῪ [αὑα.] ὠῤοη δἰ: δεαά,] 
(“ροη"---5εςὲ [ἢ6 ῃοΐξοη (ἢ.1]. 2ο). ΤΟ “γαὶπ- 

" τη6 ν᾿ ]1-Κηοόνῃ οπιθίοτη οὗὨ ΠΊΕΘΓΟΥ͂, 
Οεη. Ιχ. 132. Οὐοπιραζγα οἷ. ἰν. 1; ΕΖΕΚ. 1. 28. 

απά δὲ: πες [«υα.} 88 189 “.5,}] ΤΒο εἴη- 
Ὀ]οπὶ οὗ (ῃς ἸΟῪ ψ ἢ νν ἢΙςἢ ἢδ ννᾶ5 ἰπνεϑῖεα 
--αἴ ελ.}. τό; χν σ ; [χὐΚὸ ἰχ, 26. 

ας ῥἠϊανς οΥ ἥγε; Νοῖ τλΈΓΕΙΥ 5} 1π| Πρ, 85 ἴῃ 
οἷ. 1. τς ; δυῖ τἸππἰπηδ πε ἴπ6 ἢτα οὗ }υάρτηεηϊ, 
οἢ. Χχχ, 9. Ἐοίδυτιηρ ἴο οἷ. 1. 12, Ηδηρβί. 
Ὀπαογϑίδηάβ ΟΥ̓ “2 καρ: " Ὑποπδηροδῦὶο κἰθά- 
ἔαϑίῃθββ. 

Ὡ. αμπὦ δὲ δαά ἱπ δί ῥαμ4)] (ΟτΥ. δπὰ 
δευΐηῃρ--5εουύυ. .). Α.5 σοτητηδηϊδίογϑ ροίηϊ 
ουξ, δῖ5 3) μιδηά---866 υεῦ. 5. 

α ἠ. δοοξ] ὍΤΕ ἀἠρπίπί ες οὗ ἴῃε ννογά 
υιδ6α ἰη οἢ. ν. 1 :---βϑὲ ηοΐδ Α δ ἴδε εηὰ οἵ (ἢ15 
σΠδρίοσ, δηὰ οἡ σεῦ. 8. ὙΤΠ15 ΒΟΟΚ, 85 ἴο 
(86 σοηίθηϊβ οὗ νοῦ ποϊῃμίηρ 15 τουδὶ θά, 
5, ΔρΡΡΑΓΘΉΤΙΥ, δοσεῖθεῦ ἀϊδέίηςξ ἔγοπι ἴῃς 
“ϑεδιθά Βοοῖὶ " οὗ “ἢ. ν. [{ ργοῦδῦϊὶγ σοη- 
ἰαἰη8 ἴῃ σοτηγηϊβϑίοη ρίνεη ἴο ἴῃς ὅεοσ ἰῃ 
ΜΕΥ, 11 :-οςξ ΕΖΕΚ. 11.. 2,11. 

οῤῥεη 7 [Ιῃ σοηίτγαϑί ἴο ἴμ6 “ ϑεαϊεὰ Βοοκ᾽ οὗ 
ςἢ. ν.:-Ἴἰ 1165. ὑησο δὰ οὐ 16 ΑΠπρο] 5 μδηά, 
δοονεσ, 8. Τὸ “216 Βοοῖ," ἠοΐο5 Βιβρίηρ, 
(5θς. οὔ νεῦ. 8), ἔοστῃβ ραγί οὗ ἴῃς “δεδὶοά 
ΒοΟΚ;" δηὰ δθοδιιβδ 1185 ϑδευφηϊῃ 864] δά 
Ὀδεη Ὀσόζκεὴ (ςἢ. ν|}}. 1) 1815 ρογζίοη οὗὨ 1 15 
“ὁ ρῥεη᾽): ἃπὰ 580 Βυγρεγ;-ἠὴἱ 15. Ορεπ, ποῖςβ 
Ἐγαγά, ἴῃ Ἴοοηΐγαβὲ ἴο [ἢ6 σοηςοδὶθα τηεδηϊηρ 
οὗ [μὲ ΤΠ οΓΟΥ οἱθθβ, Υϑγ. 4.;.-ἰῖ 15. ΟΡ ῃ, 
Ὠοῖθ5 ϑίυδλτί, Ὀδοδυδθ, 45 ἴἴ σοῃσοτη5 ἴῃ6 
Ῥᾶρδῃ Ρεσβοσυΐοτβ οὗ ἴπ6 δυγομ, 1 [45 [655 
ΤΑΥ̓ΒΙΕΥΥ ἴβδη ἴΠῈ “ δελϊεὰ Βοοῖ " νυ ῖ ἢ σου- 
ἰΔ1η5 (6 ἀοϑίην οἵ Οοὐβ ρθορίδ. 

αρα ῥὲ “εἰ ῥὶς γἱσδὲ οὐ οἋ 1ῤὲ “εα, απά ῥὶς: 
1070 οὰ 2δὲ εαγὶδ;}] ἱἹπιπιδίϊηρ ἴπε Ἰυά!ςῖ4) 
ΔΌΣ ΒΟΓΙΥ͂ σοπιλι 6 ἴο πὶ ΟΥ̓ 2ῤέ «υδοΐε 
γνοΓ], 45 σοηϊγαπίοἀ Μὰ ἴῃς 2αγΖίαὶ Ἰυάρ- 
τη ηΐ5 οὗ ἴΠῸ ἢγβί ἔουσγ Τσυμρεῖβ (ςἢ. νη}. 5- 
12) :--τςξ Ῥ5. γῇ. 6. ΒΙΘοΚ ἴακοβ [6 ννογάβ5 
ἴο πιϑᾶη ἴδ σο]οβϑαὶ ἔοσπὶ οὗ [μ6 ἀηρεὶ, ν]βι Ὁ]. 
ἴο ἴμ6 []}ηἱνοῦβα. Απιοηρ δἰϊοροσγιδίηρ Ἰηϊογργὸς- 
ἰλϊοη8, α. ἃ ἀριἀθ6 δηάὰ ΑἹςᾶζασ σϑίοσ ἴο 
ΟὨγιϑῖ 5. ργθδοηρ ἴο [ἐνν5 δηὰ (σεῃί]65 ;-- 
Βθηροὶ υηάἀογβίδηάβ Ευισορο δηά Αϑια ;--- θῖῃ, 
Εππεϊδηά (ἢ 564), δηά (σέεγηλδηγ (1ῃς ἰΔηά)[--- 
Ηξεηρϑῖ. ἱπτογργοῖβ, 45 1ῃ ςἢ. ν1}. 8, “Π6 568 οὗ 
1Π6 παίϊϊοηβ," δηά ἢδ ἴδ Κε5 {Π15 ραϑϑαρείυυ. 2--Ὁ7) 
45 ἰπϊεπάδά ἴο οϑ]πὶ {6 ἀϊδαιυ!οζιάδ νν Ὡς ἢ [ἢ 6 
ςοηίοηΐβ οδῖμο “ 1116 Βοοξ᾽" ναῦς ᾿ἰΚε]γῪ ἴο 
ρτοάυςο ;---]δοσογαϊηρ ἴο ΕἸΙοῖῖ, 186 Αηρεὶ 
νὴ τὴς “1 Βοος οροηπ 15. ἃ Ῥγεαϊςίοη 
οὔ τὴς ἘΚ οἰοστηαίίοῃ. 
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2. Απά οτεά ἢ ἃ ἰουά νοῖςε, 48 
«υὐεπ ἃ Ἰἰίοη τοδλγεῖῃ : δηπὰ ψῆση δε 
ἢδα οτιδά, βενεη τπυπάογβ υτζεγοά τΠεὶτ 
νοϊςε5. 

4 ΔΑπὰ νἤεη {πε βενεπ τπυπάετς 

3. από Ἀ9 εγϊεά «υἱἱα ατθαῖ τἰοἱκέ, 88 ἃ ἰ05 
γοαγεί:} οηοίϊηρ ἴπ6 πηοηδοίμρ ἴοηα οὗ ἴπ6 
νοῖςθ. παῖ τπ6 υτΐογᾶηος νν88 ἴῃ6 ἴοχί ἀο65 
ποῖ οχρ]δίη---οῖ. Ηοβ. χὶ. το; Αση. 11}. 8. 
ΑἸίογά σχεραγάβ [Π1|5 θητίγα ἀθβογι ρύοῃ 845 ἃ 
Ἰἴεγαὶ γοργοβοηϊδίίοη οὗ ἴπῸ Ν ἰβίοῃ :--- Βοηρεὶ 
νοι] σοῖοσ [86 ΟΥῪ ἴο γοΓ. 6 :--- ΕὈταγὰ {ΠῚ} Κ5 
(δὲ ἴῃς Απροὶ ΟΥ̓ ἢ]5 ΟΥὟ δῖνοϑ ἴδε δἰρτδὶ ἴο 
(ἢ ϑδόνθὴ Τ υπάουβ, 85 ἰὴ οἢ. ἰχ. 14 ἴῃ Απηροὶ 
οὗ [με 5ἰχίῃῃ Τγυσηρεῖ ρίνοβ ἴὰς βίρῃδὶ ἴο ἴπ6 
ἔουγ ΕὈΡ γαϊοβτ ηροῖβ. 

απά αὐδέπ 0 οτἱθὰ, [89 δούθῃ ἐδωπάεγ. 
1 15 ἰο θὲ ποῖρα {παΐ {6 [ἐνν8 ψεγε πτοηΐῖ 
ἴο 5ρεδῖς οἵ (πη 6 Γ 45 “" [Π6 βϑευθη νοΐςς5᾽: [ἢ]85 
υ5ᾶρδ νν85 Του δα οἡ ἴδ βενθη- ἕο] ἃ γοροι θη 
οὗ “1ἢς νοῖςε οὗ τε 1 οτὰ ᾿ ἴῃ 8. χχῖχ.----566 
ΕἸβοητηθηροῦ, Ἐπίάσοξίος μάσπέῤμηι, 1. 416. 
Αὐςςοχαϊηρν, ἴπεῦο ἰ5 ΒΟσῈ ἃ Ρεογβοη:βοδίϊοῃ, 
85 ἰξ [ῃ6 δενεη βρίγιῖβ οὗ [πυηάογ υτογοά τποὶγ 
γοΐσε5. [οφοῖμευ :-οῇ ςἢ. χίν. 2. ὙΉΘΥ 556, 
85 ἴἴ ᾿νογο, ἔγοπι ἴηὴ6 εοἰουά ΙΓ ἢ τς} 59 (ἢ6 
Αηροὶ, δηά δύο ἴῃ δοῆο οὗ ἢϊ5 ᾿Ιοη- νος 6. 

Βεάδ ἴδἴκεβ ἴη6 ϑοσεη ΤὭυηάογβ ἴὸ 6 Ἰάθη- 
(ἴοδὶ ἢ τὰς ϑόνθη Ττυπιροῖβ ;-- Μοάς υηάεογ- 
βίδηαβ βέυύθὴ Ογαεῖος οὔ υὑπκῆοννῃ ἱηροτί, 
ὑπ ςὴ ἀϊν! δ [Π6 δενεηῖῃ Τχιπιρεῖ ᾿ηἴο σεγίδιη 
Ῥετιοάς ;--- Εγαγά, βενθὴ Ἄουθηῖβ ὁσουστίηρ δ6- 
ἔνοοῃ (Π6 δἰχίῃ δηὰ βονθητῃ Τυαυπρεῖβ, νι: οἢ 
σοηάτυςε ἴο {Π6 τΈροβο οὗ ἴἢς 5δἰηῖ5 δηὰ [6 
ἀἰϑοοπηβίιγο οὐ Οοὐ᾽β ὁπεπηῖὸς ;-- πἰσῖηρᾷ, ἴῃ 6 
βεύθῇ Οχγιβδάοβ (566 Οἰδδοη, «ἢ. 11χ.);--δυ- 
Ὅυχ, [86 δούθῃ Κίηράοτης [παΐ τεοορινθα {Π6 
Ἑ οἰογπημδίίοῃ :--- ΕἸΠοῖς, τὴ6 ΒῈ11 ἐαϊπιηαῖοα 
ἔτοπι ἴμ6 ϑϑυθη- δὰ ΟἿ ἀραιηϑσῖ ΓΌ ΠΟΥ :--α 
ΒΟΓΡΕΟΣ {ΠῚηΚ5 (αὶ Οοὐ δ, 1ςῖ4] οσημηϊροΐθηςς 
18 ἱπίοπάδθά : δηὰ ἢδ σοιῆραγοβ ἴδε ὄὀχργοϑϑίοῃ 
“ἐῥὲ δϑευεη δρίγὶ ς᾽ ἴῃ ςἢ. 1. αἰ ἵν. δ; Υ. 6. 

ΜΑΩΥ εχρίδίηῃ [ἴἢῸ δγίϊιοϊο ----  ἐῤὸ ϑοόνθῃ 
Τμυπάετβ᾽"---ν (6 σοηδίαδηξ υ86 οὗ [86 
ὨΟΤΆΒΕΣ “εὐέη ἴῃ ΑΡοσδΙγρίίς ᾿πΠΔΡΟΤΥ (ἐ.Ε. 
ςἢ. 1. 20); δηά ἴδ, “εὐεη Ὀοδίηρ ἴῃ 6 5 το] οὗἉ 
εογρίείίοα, ΜΝ οτάβ. υπάογϑίαπάς “αἱὐ ἴὰὴς 
τπυπάογοβ." Ηδσεηρβί. οὔβοσνεβ παῖ, ὀχοορῖ ἰῃ 
Μασκ 1}. 17, οτο δῖ, Ϊοῇη διτηϑο] 15 ἀ65- 
οτθδοὰ ἃ8 ἃ “δοὴ οἵ τδυηάογ, [86 ννοτά 
ἐΒυηΔοΓ "ἢ 15 ἐοιιπηά ἴῃ ἴΠ6 Νὸνν Τοβίατηθηΐ 
ΟΠΪΥ͂ ἴῃ 81. [π᾿ 5 νυ τι ρ58 :---ϑὲ6 ἰοδη ΧἸ!. 29, 
οὐ ΨΏΙΟΝ σεῦθα οὐγ ᾿νοτὰ ἩΗ!π]560}} ρἶνεβ ἃ 
ςοτητηθηΐ, 'π σύν. 30, 11, ΜῈ  τοΐογοηςο ἴο Η!5 
ΕΙΟΤΥ, δηά ἴο ἴδ ξυαΐατο Γπαἀρτηρηΐ, 

ἐδεῖγ “τοἱοε..ὺ ΟΥ.». “ἘΘΙΣ οσὰ σοΐοθ8 ᾿" 
-- νοῖςα5 οὗ ἃ σπάγδςῖου ρου δ ἴο Ποπὶ : νἢ 
ἃ Τοίογοησθ, ἤογθδαρβ, ἴο ΤΠΟΙΓ ΣΟΠΊΔΙΠΙηΣ υῃ- 
ντιτεη. 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΟΝ. ΣΧ, ἵν. 3-.. 

Πδά υἱζογεά τῆεῖγ νοῖςςβ, 1 νγᾶβ δδοιιϊ 
ἴο νυηῖϊε : δηά 1 πεαιά ἃ νοῖςε ἴτοπι 
Βεάνεη βαυηρ ππῖο της, 56 δ] ὕρ ἴδοβε 
τῆϊηρβ ῃῖς ἢ (ἢ δενεη τῆυπάετιβ υἱ- 
[εγεά, δπὰ ψτῖς τΠε ποῖ. 

4. 4πά4 «υδέπ δὲ “εσυεη ἐῤδωπάετγ, αἰτοτοὰ 
[δεῖν «οἱςε4],7]ὺ 866 νύ. 1|.:---Οτ. Βρ8ο. 

1 «υα: αὐομὲ ἰο «υγἱέε:}] ΜιΖ. δὶ [86 
πδὰ υἱἱεγεά : δοσοοσάϊηρ ἴο 18:6 σοπιπιδηὰ ἴῃ 
ΟἈ. 1. 11, δηά 845 ἴπ6 566 Γ 566ΠῚ5 ἴο ἢλτε 
υηάδογοίοοά ἴῃς ννογά5----566 Γἢ. ἱ. 19. 

11 βθεῖηβ ἴο ὃ6 ἱππιαϊθα ἢεγα [ἢαὶ δῖ, [οδη 
νγ)5 σπιρίογοὰ ἴῃ τ τίς ἀυσίης ἴδε ἱπίογναὶς 
οὗ ἰ5 γιβι οῃβ. 

απά 1 δεαγά ὦ “σοἶοο ζγοηι δεαυεη)] Ἀ5 ἴο ἴῃς 
1ηἀοῇη!ς 6655 οὗ ἴῃς 5ρθάᾶκοσ, 5ε6 οἡ Ἂἢ. ἱ. 10. 

δΑΥΪΩΒ, 8084] ὋΡ {10 ἐδὶπρι) Οπι 
“ μηΐο »ῃ6 "---δὸὸ οὐ. ἰ], 

«αυῤὶεῦ ἐδε “φυεπὶ ἐδωπάογ ὠδεγεαῖ, απδ «υτιὶδ 
ἐδεγι πο. (Οη {πε τοχί οὗ σοάεχ 1---β οἵ [ῃ6 
(οι  υϊθησίδη δηὰ οἴμποσ Απάγοαδϑο-τοχίς,---ϑὲὲ 
συ. 11). ΑΙ(Βουρ υπάἀεγβιοοά ΟΥ̓ δῖ. [οἤη, 
ναὶ ννὰ5 υἱἱοτγοά 8 ποῖ τουθαὶ θά ἴο 5 (Λαῖ51. 
4); ΠΟ 1π ςἢ. ΧχΙ, το δ ἰ5 σοτητηδηάοά ποὶ 
ἴο 568] ἴπΠ6 ΡγορῃοοΥ, “,)0γ δὲ εἰν: αἱ δαπά." 
ΤΟ ἀοἴλ115 οὗ [6 οδίδϑιορῃΘ ἃγὸ ραϑϑθὰ οὐεῦ 
ἴῃ 5ἰίδποθ ΕΥ̓͂ [6 566 σ ἴῃ 115 ,δηά ἃ 
ΒΓΔ ΠΪΑΥ δι θησε 48 ἴο ἀεῖδ!]5 ΤΏΔΥ Ὀὲ ποίεά ἴῃ 
“ἢ. χ᾽. 115-19. ϑίυδι σοποίάοσβ (ῃδὲ νυ βαῖ 15 
1.5 Ῥαϑοοὰ οὐεὺ ἴῃ ἢ. ΧΙ. 15-1ο 15 ἴῃδλι τ δι οἢ 
16 ΤὨυπάογς ἤσγο ἀδοϊαγοά, δηὰ [πλὶ ΒΟ} 
81, ]οπη 15 ἑογδϑιάάθη ἴο ντὶϊε, [ὰσουζὰ ΡΠ 
ἴογ πὲ ψνϑδίκηθθα οὗ πιθρῆ. Ἐδθυϑ5 ἰηΐετγ- 
Ρτγεῖβ : ΑἹ] 15 Κηονγῃ ἴο [πΠ6 ῥσγορβδεῖ; γεῖ δες 
ταιβῖ ποῖ γιεἰὰ ἴο ἴπ6 παῖυταὶ ἱπιραΐϊεπος οὗ 
Τ ΟΥΔ15 ΟΥ̓͂ αἴ οησε ἀσϑογδίης (86 ἤηλὶ τὲ- 
5.1 :-τῆρ τουϑσὶ ἀἴδοϊοσς [86 συθηῖβ 1Π δὺς- 
οοϑβίοῃ, “ δοοογσάϊης ἴο ἴπ6 τορυϊαγ ἐτοϊυὔοη 
οὔ {πὸ ἔαςῖ5." 
Το σοπηπιαπά ποΐ ἴο νυτῖϊο, οὔὐϑεγτεῖ 

Απάτοαδβ (}. ς.) Ρ. 55}, 8 ἃ σφοπιπιδηά ἴο ἢχ 
6 νοΐσθϑ ἰπ 85 ΠΙΘΠΊΟΙΥ ; ἴῃ ΖῈ]ΒΙ πιεηΐ 15 
Τοβοστοα ἔοὸσ ἴπ6 ]δϑὶ {ἰπ|ὲ65. ὉΠπῸ] τμδῖ Ὁπ|ιε 
ψνἤεη [Ποῖγ ΓΙ ΠΙ πιοπὶ ρῖνοβ Πρ, ἴῃ τοῖςα5, 
ποῖοβ Ἡδηρβῖ., γα ΟΠΪΥ͂ ὈΓΟΥΙ5ΙΟΠΔΙΥ 5εαἰο 
(εξ, 4η. νι]. λ6; χὶϊ. 4). [ἢ 186 σομθπμουβ 
ῃατταῖίϊνα οὗ ἴπεῈ ΑΡοσδγρβο, οὔϑεγνεβ Ϊ. 
ὙΝΊΠαπι5 (Ρ. 478), ἴθετα Τσσυγβ 1815 Ἔχοῖρ- 
τίοη ; ἀπά ἴπ6 βίϊδσπος Βεγα τηδὺ δοοουηῖ [ὉΓ 
[86 αἰ συ ἴῃ δἰϊζοτηριπηρ ἰο οἰυςάδίς ἴδε 
πδίυγε οὗ {πῸ ἰαϑσῖ σοπῆϊοϊ ἢ ΔηΒολσοῖ:-- 
“6 Ἰοάγῃ ἔγοπι 81. [οῆη δηά ἔτοηι 8ι. Ραυὶ], 
τιδξ {πεῖς σδυγοῆςβ δα Ὀδεη ἱπίοππεα οἵ 
[6 σοπιης οὗἁ “πε τπιὶοκοα οπο,᾽ οὐ ρεγβοηδὶ 
Απεοιτίϑε; ἀπά [παῖ ἴΠΕῈῪ Κηενν ννε}} οὗ δε 
Ῥονεσ (δὲ ΒΒ ο]άοῖῃ : Ὀυϊ οὗὨ ἴΒεθς {δ1πξ58 
{π6 ποχί σοηογαϊίοη μδά ἢο Κπουϊεάρε ἢ :--ϑὲὲ 
δῖ, Αὐσιυί,, )ὲ Οἴν. Πεὶ, χχ. το, 



ν, 5-7.} 

5 Απά τλ6 δηρεὲὶ ψῃςο ἢ} 1 98 
δίαπά προη ἴπε 8ε4 δπά ὑροη ἴδε 
ελτῖῃ ᾿ΠΠεὰ ὑρ ἢ 18 Παπά ἴο ἢεάᾶνεη, 

6 Απὰ ναῖε ΌὉΥ κἰπὶ τῃδῖ Ἰίνεῖῃ 
ίογ ἐνεσ λη4 ὄνεῦ, γῆο οτεδῖθά ἤεᾶάνεη, 
ἃπὰ τῃς τῇϊπρβ τπᾶὶ τῃσγεὶπ ἃγε, δπά 

δ. εὐδίεῦ 1 τ-44ὖὸ διαπᾶϊηρ οἱ ἐῤὲσέεα απάᾶ 
ΟὩ 180 θ81:.}}] ΝΖ. [ἢ νεῖ. 2. 
βεά τωρ ἰδ τἰρσμς διὰ 20 ῥεσυεη,}) (566 

τυ. 1..). ὝΒε γκεβίυσε οὗ οὔθ ννῆο ϑννθᾶγϑβ,--- 
Οδη. χὶν. 22: ςἔ,  4ῃ. χὶὶ. 7. Ηἰξκ ἰεῖς μβαηὰ 
δε τὴ6 “2 ς Βοοΐ." 

6. απά “ττυαγε ὁγ δὶ») (Εογ (6 εοῃϑίγ. 
εἴ. Μαεαῖί. ν. 34, ἄς... [ἢ οσγάοδγ ἴο γογονο 186 
Ροβϑιῦ]ς ἀουδῖβ8 οὗ ἴμ6 5υογιηρ ΟΒυτοὶ, ΟΥ 
οὔ τε υπθεϊϊενίηρ νου] (2 Ρεῖ, 1}. 4). 

ἐδαί Πυείρ Ὧ ευϑ' απα ευεγ)] Α τ|6 
ὮΚεη ἔγτοπι Ὠουῖ. χχχὶϊ 40 ; «ἔξ, [581]. 1ν}}. 15. 

180 δεαυεη, απὐ δὲ ἐῤδίπρ ἰῥαΐ δΥθ 
Ἰποχοΐῃ, ἀπά ἐῤὲ εαγίδ απά ἐῤέ ἐῤίηρ ἐραὲ 
ἃτο {ποχζοὶῃ, από 2ῤὲ “τα απά ἐῤὲ ἐῤίπῃ: 
18εῖ ἀγε ἐῤεγεὶπ)] (Μ55. οὗ νεῦῪ δπίρὰ 
δυο οὐ “πᾶ δὲ “τα, απά ἐδὲ ἐδὶπσι 
881 Ὧγε ἐῤεγεῖη"--τ-δεὲὲ νυ. 1). ὍΤΠΕ ἔοσγτῃ 
οὗ {Π15 οαἵβ σοηβγιηβ ἴπΠ6 σοηοὶ]υβίοη [Παᾶῖ ἴΠῈ 
Αἤρεὶ, 1 γε. Σ, 18 ποῖ (γίϑ, 

ἐδαΐὶ ἐδέγε Β8}4}}1 ὍΘ ἐἦνιο πὸ ζομψεῦ} ΟΥ 
2δη: ἐδέγε 841} ὃὍ0 ἀρ᾽ΑΥ πὸ ΙΟΏΩΘΣ:] 
566 νυ. ]. ον ἴμε νογὰ σεπάογοα “ δέηηε"᾽ 
(εὗγοποἹν, 586 οἡ ἢ. ἷ. 1; ἰΪ. 21). 

ΎΤΠΕγα ἅγὰ αἰ εγοηΐ ἸηϊογΓργοϊδιοηβ ἤΘΓΟ :--- 
(1) Ὑπδῖ ἴπεγο ϑῃουϊὰ δε πε ἐπά οὗ τῃαὶ 

Ροπίοη οὗ Πηϊΐε ἀπταῖίοη νυ ἢ γ6 Γ(4]} “έρηε, 
Δηα πε δερίππίηρ οὗ εἴδγηϊγ ; ν1Ζ. 1ῃδὲ 1] 
8841} θὲ Πηιϑῃοά ὑπάογ ἴΠ 6 βενθητῃ Ττυτηρεῖ. 
πονν δδοιιξ ἴο βουηά (ςΐ. ςἢ. νἱ. 11):-- Τ Πογὰ 
Μ1}} 6 ἴῃεπ, 5ϑ8γ8 Ασγοεῖδϑ, πὸ δυθηίῃξ ; ΠῸ ϑ8ιϊιὴ 
ἴο τηᾶγκ (ἢ σοι Γ5865 Οὗ {Πὴ6 : ἴΠ6 δι 584]} Ὀ6 
Βιαδιι ΌΥ ἃ ἔα γεδλίεσ 1ἰρῆϊ, ἃ5 ἴπ6 βἴδιβ 4Γ6 
πονν Ὁγ ἴδε ἀδγ. (Εουπιοηΐι : Τίπιο ψν1}} ὈῈὲ 
16 ΠΟ ΠΊΟΓΘΟ, ἰηαϑπιοῆ 45 ἰ ΜΠ] ποῖ 6 
τηολβυτοὰ ΌΥ ἴδ βιυη, δυῖ ᾿ἰΐὸ ονουϑίίηρ οχ- 
ςεοάϊπο ἴῃ 6 πιθογίηρ οὗ ἴπη6. ὍΤΠα βονθητῇῃ 
80], δηά βδευθηΐῃ Τσιμπηρεῖ ἀγα 85 ἴη6 βουθηϊῇ 
ὈΔΥ ἴῃ Οεηρϑῖβ, νι ἢ Πᾶ8 πο δνοπίημ."-- ὶ. 
ἊΥ ΠἸπι5, λα, Ρ. 180. 

(21) Ἀδηάεγίηρ αἰ Πεγ ΠΓΥ,---δηά {115 5οοπὶ8 
ἴο εἶνε ἴδε σοττοοῖ πηεδηϊηρ,-- ΤΠΟΥΘ 588} 8]] 
Θ ΠΟ ΙΟἸΡΟΣ ἀ618 ," “γεϑρίῖο," “δὴ ἰη- 
ἴογναὶ :᾿" «ἢ οἷ. 11. 21, δηα [6 νογῦ ἴῃ Μαῖί. 
Χχὶν. 48: [ὑκὸ ΧΙ. 45.  υδῖογά, ἀύριιθϑ [παῖ 
186 8ενεηῖῃ νεσῦϑα ΠΠΡΟΘ68 ἃ “ςγοποϊορίςαὶ "ἢ 
56η56 : δηά ἢς δά ά8, “Τῇ Αηροὶ ϑννθᾶγβ ἴπδῖ 
δεΐννοθ [Π6 ργοβϑεηΐ ροϊηϊ οὗ ἀιυταίϊοη---αἰόο 
“εεφΐ 10 τῆς οἷοβε οἵ {πε οὐκ:ό Ττυχηρεῖ, οἷ, 
ἶχ, 21, Ὀυϊ ὀφζζόγε ἴῃε οπὰ οὗ 186 «εεομά Δ οΟ, 
«ἢ. χΙ. 14---ἀηά ἴῃς ΠΙ]Π]πιοπὶ οὗ τὰς πιγϑῖο 
Ὁηάεγ πε σετνεη ὙΤτΤυπιρεῖ, πὸ {ἰπ|6 58}4]}} 
ἰηΐοσνυεπε." 80 Ησδηποηΐ, “ ὙΒΕΓὸ 5841} Ὀ6 

ΑἌὕἴξευ 7.54.----ιῖνοι, Κ΄. 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Χ. 

τῆς οαττῃ, δηά (Π6 τΠΐηρβ τῃμαῖ τῃεγείῃ 
ΔΓ6. δῃά τῆς 864, ἀπά (ἢς τΠϊηρβ ψν ἰ ἢ 

᾿8Γ6 τΠόγεῖη, τας Πέτα 5ῃου ]ά δὲ της 
0 ἰοηροῖ: 

 Βυῖ ἴῃ τῃ6 ἀδγβ οὗ ἴδε νοῖςε οὗ 
τῆς βανεπητῇ δηρεὶ, νγῆθη Πα 584]} θερίῃ 

ΠΟ Ἰοηροῦ ἀεἶαγ,"---Ὧἂ8 ἴῃ ΗδΌ. 11. 3, “ἰἴ .}}} 
ποῖ (ΔΥΓΥ " (οὐ μὴ χρονίσῃ); εξ ΗεδὉ. χ. 37. 
50 4͵|50 ΠΊΔΩΥ ΟἴδιοΓ5,--- τὴς 1ΠΠ]6 εὐν:6 ἢ γὸ- 
ἐοττοὰ το ἰπ ςἢ. νἱ. 11 δανηρ ΠΟΥ ΤΟπΊο ἴο Δ 
επά. Τὺ Ηθηρβῖ.: ΤῈ ΟΠ ΌΣΟΙ 15 σοη5ο] θα ΠΥ 
[86 ῥγοιηΐϑε [δῖ {ποσὰ 584} ποῖ Ὀ6 υὑπάογ (6 
βενοητῆ Ττυταρεῖ ἴἢς 54π|6 ἄείαγ ἴῃ ἴΠ 6 σοτηης 
οὗ σοάνπ Κιηράοτῃ 45 ἴσα "δῷ Ὀδοη Ὀεΐογο. 

(3) Ενταγάὰ υηδογβίδηαϑβ “ἃ βϑρᾶςς οὗ {τὴς 
νν Πογοίη ἴο γεροηῖ" (“ Οηδάδη- Εσιϑῖ,᾿), 85 ἴῃ 
(ἢ, ἴ1..21. Βίβμορ ὟΝ ογάϑινογί : “ Ὑ ΠΟΓΟ 5841} 
Ὀ6 ὯῸ ἸΟΠΡΟΙ ΔΠΥ͂ ἀείαν ΟΥ τοϑριῖας ἔοσ σὸ- 
Ῥοηΐδπος ταῦς οπῖν ἴῃ ἴπ6 ἀδγβ οὗ [6 1ω“ὲ 
ΑὩρο]." ϑ8ὲεθ οὐ νοῦ. 7. 

(4) Μεάς εἐχρίδιηβ: ΤῊ “ἐρηο οὗ (6 ΕΟΌΓ 
Μομαγοῆίοῷ, ΟΥὁὨἨ σδῖμοσ οὗ ἴῃς ᾿αϑὲ Κιηράοπι 
--1.ς., ἴῃς Κοπιδη---ἰης 481 ρεσγοα οὗ (ἢ6 
“ἴπ|6, Ἐ{π|65, ἀηὰ μδ]Γ 4 {ἰ{π|6Ὸ᾿ [ςἢ. χίϊ. 14, 
ὙνΠΟΓΘ, ΒοννΈνῈΓ, καιρὸς 15 1|564}]---5}4}} Ὀ6 ἢοῸ 
Ἰοηγοῦ; δηὰ [πε6ὸ ἔουπ, οὐ Ἀοπιᾶη Βεαβῖ 
Ὀοίην 5ἰδίὶη (0) 8π. υἷι. 23-12δ; χίἹ. 7), {πε 
Κιηψάοπη 5411] 6 ρίνεῃ ἴο ἴῃς 8αϊηῖ58 οὗ ἴΠ6 
Μοὶ Ηἰρῇᾷ (Ρ. 476). 

(5) Βίββορ Νεινΐοη, ᾿νοντηδπη, δυδυ, ἂς, 
δοςορίϊπρ ἴπε σγοδάϊηρ οὗ ἴῃς Τεχένς Κερρπω, 
ἴακο [Π6 ννογάβ ἴὸ β βῃΠῦ : “ Τῆς τἰπις [οὗ ἴπε 
ξ]ΒΙ]πγθητ] 514}} ποῖ Ὀὲ γεῖ, διιῖ ᾿ξ 514}} Ὀ6 
ἤθη ἴΠ6 βονθηῖ Ττιμπρεῖ βουπηάς." 

(6) Βεηρεὶ (5.6 [πῖγοάὰ,, 8 τι (Ὁ), 1Ν.), Δ κίης 
ἃ “ ΟΒσοπυβ᾽ ἴο ΒΕ 1111} γελγβ, σου ηΐβ ΤΌΤ 
[ὴ6 ΘφΑΥ ΠΟΥ ρΡᾶτὶ οἵ Α.Ὁ. 725 (“" Ευπάο ϑαγδοεποβ 
Α.726 νἱςῖῖ᾽}); δηά τϑη 618 : “(Πεγὸ 5ἢ4]] ποῖ 
οἶδρβθ ἃ Οἤσγοηι." Ηδεηςε ἢς ρίδοοϑ ἴῃς δηὰ 
οὗ 1} (Πΐπρ8 'ἰπ 186 γεᾶῦ 836. Οη 1815 ν6Γ56 
ἢδ6 αἷϑο ἔουπάβ 8 ροσοα οὗ ἃ “" Νοῃ- Βγοηι5,᾽ 
δτοδῖοσ ἴδῃ οοοῦ (1000) γεΑΓ5, δΔης ἴ655 ἴδῃ 
11111 γϑαγβ ; δπὰ ᾿ουπίϊηρ [ΤῸΠὶ Α.Ὁ. 8οο, ἴῃ 
ἀδῖς οὔ (ἢς οτίριη οὗ [6 (σόγτπιδη Εταρίγο απο γ 
ΟΠμαγίοβ 1η6 Οτεδῖ, ἢ6 δραῖη οὐΐδιη8 8ἃ5 [Π6 
πιο οὗ [6 οπά Α.Ὁ. 1816. 

7. δι ἐπ {δὲ αἰαὶ ΤὨΘ ςοηποχίοῃ, 8ς- 
οοτάϊης ἴο ἴδ ϑεςοηά ᾿πιογργοίδϊίοη οὗ υϑυ. ό, 
5: “ὙὝΠΟΕΓΟ 584}} 6 Ὧο ἀεἶαγ: οἡ ἴΠ6 σοῃ"- 
ΤΓΑΤΥ͂, πο [ἢ βενεπίῃ ΑηρῈὶ 15 δρουΐϊ ἴο 
βοιιπέ, ἐῤεη 15 δηϊϑῃςά," ἄς. 
ν οσά5. (56. ἂῦονὸ οἷὺ νεσ. 6) ιηἀεγϑίδηάσ, 

“ὀχορέ, ΟΥ̓́“ “ἀὖε ομὴγ "--8.6ὲ Μαῖϊ. χχ. 23; 
Μαῖκ χ. 40: Οοά, ἴῃ Η!5 τῇεγου, νν}}} ρῖνε ἃ 
Ὀγίοῦ γοϑριῖθ οἡ ἴδπε ἐνε οὗ ἴξμε ἤπδὶ σοπϑιπι- 
ταδίϊοη, ἴῃ ογάθγ [παῖ ἴῃ6 πῃ ΡΟΑΙΥ͂ τ τερεηϊ. 

Βοηροὶ σοηϑίθσβ τπδὶ ἴΠ6 ϑδενθηΐα Αηρεὶ 
ν1}} βουηὰ σοποπυδ!ν αἀυτίηρς ἴῃς ἀᾶγβ5 αἵ 
(ἢς οπὰ οὗ ψ ποῖ σοτηθ8 “1ῃ6 ἰδοὶ Τ αΙΤῚΡ ἢ 
(1 (οτ. χν. 52) 

ἈΚ 

625 



6526 ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Χ. 

ἴο βουπά, (ἢ6 τηγϑίεγυ οὗ (ὐσοὰ 8Που]ά 
Βε ἢπιβῃςά, 45 ες μδῖῇ ἀεοϊαγεά ἴο ἢΪ8 
βεγνδηῖβ ἴῃ6 Ρτορῃεῖβ. 

«αυρέη Ἀ6 ἰδ δϑοαξ ἴο βουπὰ,} Τῆεβε 
ὑογα 5 ἅσὸ δὴ δχρδηδίοσγ ἀδβοσιρίίοη οὗ “2ῤε 
“μοϊοε ΟΥ᾽ ἐδε “ευεπ “ησεὶ" (ςξ. Ματκ χιῖ. 4). 

ΕἸΠΙοῖΣ τοπάογβ, “αἴ ψνῆαῖ {πΠ|6 Θοθυ τ ἢ6 
ΤΆΔΥ ᾶνο ἴο βοιηά,"---ὴ ἰηἀοβηϊζοποϑ5 ΒΟ ἢ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ἄρτοεβ 1} [6 ἀϑᾶρο οἵ (ἢς Ν. Τ. 

Οἴθ9η5 18 δηΐβδμθὰ) ΟΥ Ζ7.181164] (566 
τυ. 1].----οἴ. ]ομη ΧΙ. 31: χν. 6). 80 ΨΜίποσ, 
“ ἀδηῃ ἰδὲ νο ]θηάοι," ἴῃ6 δροάοβὶβ θερίπηϊης 
σῇ καί. ΕὈγαγὰ δηὰ Ὁ ϑίοσα. πλᾶῖο καί 
ἢ τὴς δογάσὶ σογσοβροηὰ ἴο ἴπῈ Η τοῦτ. Καυ 
ψ ἢ τῆς ρέγγξοῦ ἴθ ἔχ. χνΐ. 6, 7; ΧΥἹ. 4,- 
Πότ (ἢ6 ,ΧΧ. ι.ι56 καί ἢ ἴῃς μέμγε. ΟΥ, 
ΜΘ ΠΙΔΥ ΤΟΠΟῸΟΓ, “Ψ80π 86 ἐδβ δουὶ ἴο 
δοππὰ [8]1 8}}81} οοτῃθ ἴο Ρ888]: διὰ [89 
ἸΩΥΒΊΟΙΥ οὗ Θοἂ ἰδ δη18δ8ο0ὰ.᾽" 

[80 ΠΙΥΒΊΘΙΣΥ ΟΥἩἨ Θοἀ,]ὺ Α5 Ὀεΐηρ 511}} 
ἔαϊατο (τ (ον. 1ϊ. 9); οἕ οπ εἶ. 1. 20 ; ΧΥΙ!. 5. 
ΤΠΟ ““πραγοϑὲ διῖϊποηζις οχρίδπαϊίίοη οὗ ἴδῸ 
»γεγ" Ὠοϊοτά. βηάβ (υπάοῦ [6 βονθπῖῃ 
Ὑτυχηροῖ) ἴπη οἷ. χὶ. τ7, ἄζε. ;--ἰη οἢ. ΧΙ, 15, 
18, ηοῖο5 Ηρηρϑβί. “πο Τηϊηρβ5 σοησοδὶ θα ΠοΓα 
ἤοπὶ ἴπ6 ΟΠυγοῖ δου! ἀρρθαγ." διίυδτγίι 
σοηϑίάετϑ ἴπαϊ ἴ[Π 656 νγογά 8 δοϑοϊ θῖν ἀετηοη- 
βίγαῖς τπδῖ 186 “ δοαϊοὰ Βοοκ " 18 Ὀσουρῇῃῖϊ ἴο 
ἃ αἷοβο ἴῃ οἷ. χὶ :--ἰπο ψοσὶ ἃ Ἰοοκοὰ οἡ ἴῃ 
δἰίδηςς (ἢ. νἱϊ. 1) ψ εη ἴπΠ6 ἰαϑὲ 564] ννα8 
Ὀγοκοη δηὰ αἰνίἀεὰ ἱ᾿ἱπῖο δονεὴ Τυυχηρεῖβ; 
{πὸ Ττυμηροῖς δάμη οὗ ηο βυδάϊνβίοη ; [ποτὰ 
15 Δ4η ἱπῖογναὶ (ςἢ. χὶ. 1-14), δηὰ Ἃῃθη ἴδ6 
τηγϑῖεσγν 5 [1 8]16α.----Ν ΟἹ. 11. Ῥ. 21ο, ποΐξ. 

δοοοχάϊηρ ἴο [80 κοοὰ (ἰδΐη 5 ΨΔΙΟΘᾺ 
820 ἀθοϊασϑὰ 09 ῥὶ; σεγυαπί: ἐῤε ῥγορῥεῖ..ἢ 
Οτ Ὀσουῦρσδί ἴο. Α5|1πη Απιοβ. 11. 7 ΕοΥ 1Π6 
σοπϑοίγυςᾳοη ἢ} ἴἢ6 σεοι αι , 566 ὑὐ. )]., αηὰ 
Ἑ«ἔ ΓυΚο 1. 18; Αςἰβ νι}. 25. [ἡ ἴδε Ν. Τ. 
(Ὠς νογὺ (εὐαγγελίζων) 15 ἔοιιπαὰ ἴῃ ἴῆς φείίυε 
ΟἾΪ Ποῖα, δηὰ ἴῃ ἢ. χίν. 6: ἴἴ ἄοθϑ ποῖ 
ΟΟΟυΓ εἰϑονῆογο ἴῃ δῖ. [οπη 8 νυτι 8 :-- 
νῸ ΠΊΑΥ ἰΓδηϑίδῖο ΠΤΟΎΔΠΥ, “85 Ηὸ ον δηροὶ- 
ἐἑεοὰ ΗῚ5 βουυδῃῖβ." 

Ὡς ΔΝ εἴς τράκοϑ [86 ροεγιοά οὗ ἴχγες γϑᾶγϑ 
δΔῃἀ ἃ Π81ξ βσροίθη οὗ ἴῃ Π δῃ. Υἱΐ. 25 ; Χι!. 7, δηὰ 
τοίειτοά ἴο ἰπ ἔδθν. χὶ. 2; χὶϊ 14; ΧΙ, ς, ἴο 
Ὀορίη πον; δηά τὶ {Π|8 δεῖ π6 δηά8 τῃ6 
ταοδηϊηρ οὗ ἴπε ρῥγοϑεηΐ γεῖϑθβθο. 8ὅ0. Ὧ4͵530 
Βιβρίης ποῖθβ: “ὙΠῸ 14 " {{π|6ὲ5᾿ οὗ 4π|ε] 
τὸ Ἰἀδητ οι] ἢ οὐν “ ἄδγ5 οὗ ἴπΠ6 δϑυθηῃ 
Ττυπρεῖ.’ ΜΝ ΈΏ τῆς ϑουπάϊηρ οὗ 6 βενυθηῖῃ 
Ττυϊηρεῖ Ὀορπϑ ἴπΠ6 βεσοηα ἢα]ῇ οὐ [Ὁ δηϊε} 5 
νου ά-νν εκ :--ἰἢδ πιγϑίεγυ τενθαὶθὰ οὗ οἷά 
ἴο ἴδ Ργορβεοῖβ νν}}}} θὲ ἔ 1 Π]|1δὰ ὑπάθσ τῃς 
ϑούθπί Ττγυπιρεῖ. 

ΗΠ Βογῖο, δεςσογάϊης ἴο Μοάήρ, τῆς “δεοπά 
ῬΤΟΡἤΘΟΥ οὔτε ΑΡοσδΙγρϑα [85 γεΐοστεα ἴο Πε 
ἔαϊο οὗ ἴῃ6 Βοπιδη ΕἸΡΙΓΟ; Ποποοίοτιναγα [ἴ 
ἰγεαῖβ οὗ [Ὡς ἕογίυποβ οἵ ἴῃς ΟΠυσοῖ :---ἰὰς 

[ν. 8. 

8 Απὰ τἢπ νοῖςες ψῇιϊοῖ 1 Βεαγὰ 
ἔτοπη πεάνεη ϑρᾶκε υπῖο πὶὲ δρδίη, 
Δηά 54]ά, (ο απά ἴακε τε {{π||ὲ θοοΚ 

[οΥπΊοΥ τγᾶ8 ἴῃ 6 ἴΠ6π|6 οὗ ἴῃς “ δεαϊοά Βοοκ," 
ομυν. α; ἴΠ6 φτοῦ 15 186 ἴσης οὗ ἴλ6 “ {|6 
Βοοκ᾽" οὗ 115 οπαρίεγ; δηὰ ἴγοασι [δ6 εἰμ 
νοῦϑα Πογὸ ἴο ἴδ δηά οὗ ἴῃς Αρος,, ἴῃς ἐδίγά 
σΠΙΟΥ αἰνιϑίοη οὗ {πε νεϊαϊίοη ῥγοςεοάϑ-- 
Δ που ρ ἢ “ βοπλα οὗ ἴῃς βοηυθπηὶ ὙἸ5!οῃ5 [6. ξ. 
ςἢ. χα ἄἀο Ὀερίη δῖ ἴδε δερίππιηρ οὗ ἀροῶ- 
ἰγρεϊοαὶ Ὀπὶς " (λε., Ρ. 582). ὙΠῸ ψΒο]ο Βοοκ 
8 ἴῃ ἀϊν ἀφο ὃν Μοάς ἱπῖο ἐῤγες ἍἽδιεῖ ῥὑτὸ- 
ῬΒοοῖοβ, ες υϑῃογεὰ ἴῃ’ ΟΥ̓ “ὦ σγεαί υοίκε 
α: 9 α Τγω»βεῖ"---νἰΖ. αἵ Ἑἢ. Ἰ. τὸ ; οἷ. ἵν. τὶ 
ςἢ. χ. 4, 8. 

8. 4π4 δὲ “τοεε «υδίοδ 17 ῥεαγά ἥγονι 
ῥεαύυεη,) 866 ΥΘΓ. 4. 

[Σ Βοασὰ 1) δραΐῃ βρϑαϊκὶηρ ὙΣῈΔ πιο, 
διὰ βαγὲπῃᾳ,) ὅεὲ συ. “. ΟΥ̓ οἢ. ἵν. 1. 

Οο,] ἢ. εἢ. χνΐ. α; [6 σοτηγηδηὰ 18 οδεγοά 
ἴῃ γογ. 9φ. (Οπιὶϊ απά.) 
6 Κ 189 θΟΟΚΧ] 66 συ. ,. Ιῃ τεῦ 2 

ἰ 15 ἀοϑογι θα δ5 “α Ζεεἰ Βοοξ," μοὶ, 
88 0.5014}}}7 εχρίδηεά, ἰ5 σοηίγασῖοαὰ στ ἴδε 
“ ϑρᾳ]οὰ Βοοκ;,᾽ εἰ. ν. τ. ΟΥ̓ ἴῃς ςοπίεηϊο οἵ 
(ῆε ϑεδϊοὰ Βοοκ 86 “Ζμείς Βοοῖξ" ἰοττῃϑ 
Ῥασγί,--ϑὸ νη Πηρα, Ὁ ὕϑζεσά., ἀπὰ οἴδοῦβ. ἀ5 
ἀϊβεγίηρ ἔγοπι “ ἴη6 ετϑαῖ βοδίειὶ γῸἢ οἵ Οοά 5 
Ῥυγροβεβ, ΑἸξ ὑυπάεγβίδηἀϑ δγ τ “ οτς ρογὕοῃ 
οὗ τἴῆοϑα ΡΌΓροβοβ υνιοἢ ν ᾶ5 ἴο δὲ πιδάθ (πε 
ϑ6οΓ 5 ΟὟ ἿῸΣ 5 ἕυϊυγα ῬγΟΡΠ σΥ 5," 12. 
τῆς συδ)οςξ οὗ ἴῃς τοϑὲ οὗ ἴῃς Βοοκ :--ἰϊ 5 
“1655 ζορίΟυ 5" ἴΠ4η ἴπΠῸ ““ δεδίοὰ Βοοκ, ποίεϑ 
ϑιυατί ;---Ἴἰ [5 ἀἰπιϊπυτίνο, ἀοοογάϊης ἴο Βεηξεί, 
ἃ8 ΟΡροβεὰ ἴο ἴθ ρ»τοδῖ ἔογπι οὗ ἴπε Απρεὶ, 
ΥΟΓ. 1 :-τ-ιορΤογαϊηρ ἴο ΕἸΘΏΒΟΓη, 115 5126 δᾶ5 
ἃ ταοίογεησς ἴο ἴμ6 οαϊΐϊπρ οὗ ἴῃς Βοοκ ὃγ 
[ῃ6 ὅθοσ, νοῦ 9φ. Ἔραάδ θὲς ἰῃ 1 ἴῃς Νον 
Τοεβῖ., ἃ5 οοηϊγαβῖοα ἢ} τῃς ΟἹά :;--ΤῊς 
εἰ δεδίεὰ Βοοῖκ," δοοογάϊηρς ἴο Ηδεηροῖ., οοη- 
ἰλῖϊπ5 ἴῃ6 ἡιάρτπθηϊβ οὐ ἴθ ιτνογὶ ἀ; ἴδε 
“116 Βοος" αἰβετς ἔγοπι ἵζ, [ ςοπίδιῃς ἴδε 
ἀεϑιϊηο5 οὗ ἴπ6 ἀδρεποσγδῖς Οδιγοῖ (εἶ, Μοάε 
ἰη ἴπε ποῖε οἡ νεσ. 7) ;--- ἀςοοσγάϊης ἴο Εναἰά 
ἴξ ςοπίδίῃ8 ἴῃς ἀδϑίην οὗὨ [658] 6πὶ ;--- ΕὈγαγὰ 
ἢηάς ἴῃ6 ςοηϊοηϊα οὗ ἴμ6 “1 Βοος" ἴῃ 
ἢ, χὶ, ;--θ)ὸ Βυγρὴ ΔΡΡΙ 1658 ἰδ 5 ἱεὶν ἴο ἴδε 
(απ ΠἸΟΗΥ͂ οὗ ἴῃς “Τνο ὟΝ ἰἴηεβϑοβ " --- ΕἸ Ποῖ, 
ἴο ἴππε 5ροςΐδὶ σοτηπϊβϑίοη οὗ (Ὁ γϑὶ ἴο 0 ΠεῪ 
δηὰ 16 ργδδοῆογϑ οὗ ἴῃς Ε οἰοστηδίοη :---σἴετι 
8665 ἴῃ ἰἴ ἃ σρεςίαϊὶ γϑυοϊδ!οη τοβρεςῖης 
Απητεἰς τῖσε  δηὰ [ξ 1165 “ ορεη, Ὀεζᾶυθε Μ8}Π}Ὲ 
ΑἸΕΟΜΓΙβῖ τι ]68 ΠῸ οπα οδη ρῥἱοδά ἱρηογάηος 
85 ἴο (ἢ6 ἀδ5ξη1658 οἵ [6 Ομπγοῇ. 

Οοάεϊ, ννῆο σοῃϑβίάογβ ἴπαΐ ἴδε οοηίεπίς οἵ 
[δὲ “1 με Βοοῖ" ᾶτὸ βυτητηπθὰ ὉΡ ἰπ ἢ. Χι. 
1-13, 4ἰ8οὸ ἰποϊυ65 ἃ τγοίογεηος ἴο ΑηῈςδτιδὶ 
(ϑθε οἡ εἶ. χὶ. 11; χυῖ. 16): ἂς 1268 ἴδς 
“1{ἰ|ς Βοοῖ᾽" ἴο Ὀδ, 45 1ἴ Ψεγο, ἃ ραγέην» 
{6518 ἴῃ ἴμ6 “ Οτδαῖ Βοοῖ " οἵ οἷ. ν᾿ τ; Ὧπά 



ν. 9---το.] 

ΠΟ ἢ 15 ορεη ἰπ πε Παπά οὗ τῇς 
ΔΠρΡῈΪ Ὑγἢϊς ἢ βἰαπάειἢ ὕροη τῆς 8εᾶ 
δἃηὰ ὕροη ἴῃς εαγῃ. 

9 Απάϊ ψεπῖ υπῖο (ἢ δηρεῖ, δπά 
δά ὑηῖο ἢϊπι, (σἷνε πὶ τῆς [{{{||6 

ΚΕΝΕΙΓΑΤΙΟΝ. ΣΧ. 

θοοΚ. Απά ἢε 5αἰά υπίο πιε, “ Τάζε αὶ 
ἐϊ, ἀπά δαὶ ἰξ ἀρ; δηά [ἴ 5}4]] πιᾶκε 
τῆν θεἸ]γ δἰτῖετ, δας ἰτ 58.411 θῈ ἴῃ τὴν 
πλουτῇ ϑννεεῖ 45 ΠΟΠΕΥ. 

10 ΑπάϊΙ ἴοοκ τδὸ [τὶς θοοκ οὐ 

ἴο 6 ἴῃς δηπουποοπιθηῖ (δηεὶραϊοα ἴῃ τῆ 
Ῥγορδοεῖῖς ρὶςΐυσγε (5610) οἵ {86 σοηνεσβίοη οὗ 
ἰϑγϑεὶ. ἴῃ ργοοῦ Οοάσί τεΐεσβ ἴο ἴδε ἀρρϑᾶτγ- 
Δης6 Οὗ Απιςἢγισῖ, [μα Βοδϑῖ, ἰη οἢ. χὶ, 7, ψΠο 
μα8 αυπῖε Βοπιε ἔοσγ [εγυβαίοπιὶ (οἰ. χὶ. 8), 
ὍΒΟΓΟ τνὸ Τεσορηϊζα 6 δι] ἴον ΠῸ 
ὉΟΥΒὮΙΡ δἵ ἴῃ 6 ΑἸατ (οἢ. χὶ. 1); 45 νν6}} Ὧ5 ἴῃ:ς6 
Ττοϑῖ οὔ ἴδε ῥβορὶε, “ δἰπγοβῖ ςοπῃρὶ οἰ οὶ γ ραψἂπ- 
ἰχρά," τοργεβεηϊοὰ ΕΥ̓ [6 “"εοωγί «υῤίε ἐξ 
«υεέδομὲ " (ςἢ. ΧΙ. 2).--ἰε,, ΡΡ. 35 5--2 57. 

Μτ. ΕδΌΟΘΥ τοραγάβ [Π6 οριβοάο οὗ [86 "' Σέ εἶδ 
Βοοϊ" 45 ἰάθπίιςαὶ νι οἢ. χ.---χὶν., οὐ 186 
ΒσίοΥΥ οὔτμε ὟΝ ἐβίεσῃ Ομυγοι, ἔγοτῃ Α.Ὦ. όο 4. 
ΤΙΙ5 ορίβοάθ ἢθ ἱπίεσροβος δεΐνγθθη ἴπ6 ἤγβὶ 
δηὰ βεςοηά ἀϊνβίοηβ οὗ {π6 στοαὶ δεδλὶοὰ Βοοῖ 
-τϑεα οὐ οἢ. ν. 1; δηᾶὰ [ὸ πηᾶῖίκοβ ἴδ6 ρεγιο 
εὐ γαςεὰ δγ ἴἴ ἴο Ὀερίη ἢ {863,3} Τ ταπιρεῖ 
(εἰ. ἴχ. 1) ἢ νι σἢ [Ὁ ΡΑΓΕΔΙΪΥ σγηςῆγο- 
Ώ1ΖΘ65, ᾷαηά ἴο οχίθπηα ἴο ἴδ ϑηά οὗ ἴπο ννογ]ά. 

Δ οτγάσξννοσιῃ: ὄν ὲ 5}|4}} 566 γϑάβδοῃ ἴο 
Ὀεϊίονο τὰ6 μές γο] οὗ 81. [ομπ ςοποογηβ ἴῃς 
βουνοῦ ννῆ ον 18 οδ]᾽ ὦ ἴπ6 ΠΠΛἈΤΤΨΕ ΗΟΚΝ, 
ὈΥ [4η|6ὶ (ΥἹ]. 8, 20), ΠΑΠΊΘΙΥ ἴδδ βρισγιζυ αὶ 
Ῥοννεσ οὗ οπι ;"---ΤΒς ἱηϊγοάἀυςοη οὗ ἴδε 
“ ΧἾ Βοοῖ" Ὀδέοτο τπ6 βονοπίβ Ττυπιροῖ 
ἃτίβδεβ, Ὡοΐεβ 1. 1] πι5 (Ρ. 180), ἔγοπι ἴῃς 
ἴλεϊ ἰθαῖ δῖ, [οῆη, δέϊοσ ραγίακιίηρ οὗ ἴδε 
πάσῃ Κηον]οάρε τνῃῖςῃ ἢἴ οοηϊδ!η8 (νου. 9), 
Ῥτοςεθάς τπγουρῃ τπὸ τοδὶ οὗ ἴῃ6 Αρος. ἴο 
Γεςδριτυ]αῖο {πὸ ΠΠιιγομς ΠΙδίουυ ἃ5 ἴο 118 
ἐπηογ παίωγε; ἴου ἴδ πδά πογοϊοίΐοτο ἰγαςοά 
15 ἀενοϊορπιοηΐ ΟὨἷγ 48 υἱϑίδὶς ἴο τς ἐχ- 
ἐεγπαί ἐγε. ἴἴ 15 ποῖ “τῆς 1ἀγρε Βοοκ᾿" οἵ 
ἴδο ΟΒιυγοῦ υπίνογϑαὶ, δῖ, 4145 “4 11 
Βοοῖκ," “οἵ ἃ 5λοτρα σοπιηδηΐ οὗ ἴπθ {π|||6 
οποβ οἵ Οοά;"--ἰτ 15 ὀφήοσχγε ἴῃς δονοηῖν 
Ττυπιρεῖ, ποίοβ δίυασί, Ὀεςσδιιδ ἴῃς Αηροὶ 
ὙΠῸ ἀδοϊαγεβ τπδὶ “ ἐΐπς αὐαδ δὲ πο ἰοησεγ ἢ" 
ἴῃ τεϑρεςῖ ἴο ἴῃς ςοπιρίεϊοη οὗ ἴῃ6 ῃγϑὶ στραῖ 
(ἐαίδοίγοριιθ, ΟΥ̓ “ονεγίμγονν οὗ ἴδε [ενν5ἢ 
Ῥεγβεσυτηρ Ῥοννογ" (ςἢ. νἱ.--χὶ.), αἰδὸ γρῖνθβ 
51. ]οδη ἃ πεδνν σοπΊΠ) ϑϑίοῃ ; πα ἀ5511{65 ἢ] πὶ 
{παῖ Πῖ5 ἀν 65 ψν1}} ποῖ επὰ νυν (ῃς 11} ἀ15- 
εἰοβυζε οὗ [6 δονεη-ϑοαὶεαὰ Βοοκ (ἢ ες.) Ρ. 206). 

«υδίοῦ 1: οβεπ ἐπ ἐῥὲ ῥαπά Γ᾽ ἐδὲ απσοὶ τιαῖ 
“ἰαπάειδ᾽ οἈ 1δὲ “εα δπϑ!ὰ οἱ 1ῤὲ εαγίὁ.] 86ὲ6 
συ. 4; διὰ ἴΠ6 οἵα οἡ γνϑζ. 2. 

9. “π΄ 1 «ὑεπ1}] ΑἸΕ τεπάεσ “1 νεπΐ 
ΑΝΝΑ, Ἴ.ες κἸἼΤΓΟΠῚ ΤῊΥ ΓΌΓΙΛΕΓ ρἷδοθ ἃ5 ἃ 
δρεςίδλῖον ἰπ μεᾶυθῇ :"---δυΐ 8566 οἡ Υεῖ. 1 858 
ἴο 51. [0}π᾽8 ροϑβιτίοῃ. 

δαγίΐηρβ ὠπίο ῥὶι ἘΒδΔὶ 80 Βδοιπ]ὰἃ οαἱνθ 
τη 6 ἐδὲ {εἰς ὁοοξ. ὅ86ς νύ. ἐ|.; δῃᾷ 186 ποῖς 
οἵ τεσ. 2. 

“π4 Ὧ9 Βαϊ ωπ20 »ιο, Ταξζε ἐ!, απά καὶ ἐξ 
μ᾿} Εογ τε συτηθο 5πὶ ποτὸ 566 Εχοκ. 1], 9-- 
1.1. ὙΤΒΟ τηδδηΐϊηρ 8 ἐχρίδιπθὰ ἰη ΕΖεῖκ. 11}. 
Ιο: “.ΑΙΙ τ ννογάβ {παῖ 1 53}}8}} βρεὰκ υηῖο 
ἴ[Πδ6, τοοοῖνθ ἴῃ {81η6 ποαγί, δηὰ δβοᾶσ υἱῖἢ 
{Π1Πη6 οδἂσγβ." [ἢ ἔαςϊ ἴῆθ 56 0 σ ψν38 ἴο συ. ἐ»ηαίξ, 
ἴο πιᾶκο [ΠογουρὮ!γ [158 οὐστ, τς ςοηϊεηί8 οὗ 
ἀῥὲ 1 ἰς Βοοῖ," 

θα πὰ ΤΥ πιοῦν ἐξ 88:81} δε “εὐεδεὶ ΩΣ 
βοπε. ὅὃεε ΕζΖοκ. 11. 3; οἔἱ Ιοσ. χν. 16: 
“ΤῊΥ ψογάβ νεσε ἔουπὰ δηὰ ἀϊά «αὶ ἐμεπὶ; 
δηὰ ΤΥ ψογὰ ννὰβ υηΐο πιὸ ἴδε ἸΟΥ͂ οὗ πιΐης 
Ἠοαγί ;" ςἶ, αἰϑο 58. χὶ. 8; Οχίχ. 103. 

10. απ ἐξ «αυὐα:,Ψ ἱκπ 27 γποιΐδ “«υεεέ ας 
ῥοπεῦ: δὰ ψΏΘ0ῈΣ ῥαά δαΐεπ ἐϊ, »17 δεν 
Ὅδ5 πδὰρ δὲζῖο:.} ἴπη ΕΖοΚΙοΙ, [ἢ 6 ϑυνοεῖ- 
Ὧ655 ΟΠ οὗ ἴπε Ὀοοῖς ἰ5 Ἔχργοϑϑθὰ (1. 3); 
ἴο. Οοάδβ ἡιάρτηεηῖϊθ “ἅτε ονυδοῖογ [ἢδη 
ΒΟΠΕΥ͂ ἀπά 6 ΒοηΘΥ-Οοπ)ῦ ᾿᾿---Η5. ΧΙχ, το: 
Ὀυΐ “186 ὈΙΕΟΓΉ658" 8 ποῖ ΟἹ ἱπηρ Ἰοὰ 
ἴῃ ΕΖΕΚ. ἰϊ. 1ο, θυῖΐϊ οχργοβδοάὰ ἰπ ΒΕ Ζεῖ.. 
1.14, ἴῃ6 ἔοτηοῦ οὗ 8656 ἴνγὸο ψοῦϑθ5 οχ- 
Ρἰαἰπης ψπαὶ “(86 ὈΙΓΘΓΏ 658 ̓ ἱπιροτγίϑ--- 
νἱΖ. ““ Ἰαπιοηϊδίίοη, δηά τηοιυγηίηρ, Δηὰ νος." 
Α8 ἴο ἋΠ|5 Ἰαϊῖοεγ εἴεςῖ, ο [6γ. νἱ}}. δι; 
Π:. υἱϊϊ. 27; Βοπι. 1χ. 2: “ΜΝ ΈΓΥ δυνοεῖ," 
5ΔγΥγ5 Οτίρεη, “15 {δὶς [ῃ6 Βοοῖκ οὗ ϑογίρίυγο 
ψΠοη ἢγσῖ ρογοοινοά. Ὀυϊ ὈΙΓΕΓ ἴο ἴῃς ᾿σοη- 
β|ῖίθηςο νη." --:ὐρῥί]οεαί, ν. 

Τῆς ξοϊ]ονηρ οχροβιζίοῦβ ἃῖα σίνεῃ :--- 
Απάγοδϑ, νῆο ἴακεβ ἴδε “Δ μμἐς Βοος" ἴο 
Ὀ6 (πὸ τεοοτά οὗ ἴῃς ἀοοάβ οὗ ἴς ψιςοκοά, 
ὀχρίδιηβ ἴπαὶ δ(. [ομη ἴμ.5 ἰοᾶγη5 ἴιαῖ ἴῃς 
ϑυοῖμ655 νυ αἰ ςἢ βίη δ ἢγβῖ ργεϑεηῖβ, 15 αἴοσ- 
νναγὰβ τὐγηραά ἴο ὈΙΓΓΟΥΠο55. ΤΠ 5Δπι6 ΒΟΟΚ, 
ν 6 ἅγὸ 1οἱΪὰ ΌΥ͂ οἴποεγβ, σαπποῖ ὃ6 θοῇ δννεεῖ 
δηά Ὀϊϊῖοτγ, δηά ἤδποε δοπὶα (Η εἰηγίς 5) ἐχ- 
Ρἰαίη Ὀγ (ε ἀϊἕεσγεηῖ παῖυγε οὗ ἴῃς σοηϊεδηΐβ, 
οΥ (Τοὐάλ ὈΥ͂ “ ἴῃδ πιϊχοὰ Ἵπαγαςῖεσ οὗ ἴδε 
διιςοοδάϊηρ Ργορἤδοίοϑβ ;" --οἴβεῖβ (Ηοἴπμδηη) 
(Πα ἴῃς Βοοῖϊς σιιδε5 ἸΟΥ͂ ἴο ἴπε 5ριγίυδὶ 
τηϊηά, δυΐῖ διτἴογηθβ5 ἴο 186 ΤΑΙ] ;---ΟἴΠΟ ΓΒ 
(ΕΡγαγαὴ) Ἴοπϑιάδσγ δῖ, δ ἢχϑϊ, [ῃ6 σενεϊδίοη 
ΔΡροαγοὰ ρἰθαβίηρ (ςἢ. χὶ. ς--ὁ δηά 11--12) 
δυῖϊ «ἴἴοσ οδὶπὶ σεβεςϊίοη, βδογγονίμὶ! (ςἢ. χίὶ. 
7-ο). 

51. [οῆη, ποῖεβ ΕἸ]Ποῖτ, ϑυτηθο 2165 ΠΟν 
Τὰ αἵ ΜΝνασίθυγα, δηὰ ἢϊ8 σοι ρδηίοἢ5 
Ῥοπάογεά ἴδε ννοσὰ οὗ σοα. 
“Ωγ, 25Κ5 Μγ. Μδυσίοθ (45 ἃ “Ῥσε- 

τοτῖϑι ἢ), "δμουϊὰ τς Βοοκ ὕες ϑννεεῖ [τὸ 
ΒΟΠΕΥ͂ ἴῃ ἴα τηουτἢ, [ἢ 1τ 15 50 1} οὗ νος Ὁ 
... 851. ]Ιοδη πιχῃϊ ὅάν ποροὰ παῖ ἴδς 
ορεη Βοοῖ ννουϊὰ δανα τοϊὰ δἷπι ἴῃς 7υὰξ» 

ἘΚΞΚ2 
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Ἐσεῖς. 4. 
ἃ χ. 3. 



6.8 

οὗ τῇς. δηρεὶ 5 ἢαπά, δηά δῖε ἰξ ὖρ ; 
ΔΠΔ ἴἴ ννᾶβ ἰῇ ΓᾺΥ πιουῖῇ ϑνγεεῖ 83 
ὨΟΠΕΥῪ : δηἀ 85 δοθῇ ἃ5 1 ἢδὰ βδίξη [ἴ, 
ΓᾺΥ ὈΕΙΪΥ ννᾶ8 Ὀἰτῖοτ. 

ΚΕΥΕΓΙΑΤΊΟΝ. Χ. [ν. 11. 

11 Απὰ ἢς ϑ8κἰά ιπΐο πὰς, Του 
Πλιδὲ ΡΙΓΌΟΡΠΟΒΥ ἃραὶῃ Ὀαίογε ΠΊΔΗΥ 
ΡΕΟρΡΪε8, ἀπά παίίοῃϑ, αηά τοηρας5, δηά 
Κίπρϑ. 

τποηΐ οὐ ἴμ6 ργοαῖ Βαῦεὶ- παρε οὗ ἴδε 
νοῦ]... ὙΠΟ βεύθηῖῃ Ττγυπιρεῖ ταϊρηΐ 
ἤᾶγθ αδηπουποεα ἴῃς 8]] οὗ Ἀοπιθ. Νο'! 
Βοη ἰς δουπάβ [εγυδαίεθ νν1}} 14}1" (ἐε,, 
Ῥ. 186). 

11. Διπὰἃ [8607 5847 ὠπίο »π6,}] (δεε συ. 11... 
ΤΟ ρίυγαὶ 15 πο βηϊΐα 85 ἴῃ εἶ. ΧΙΪ, 6---ἰ οἡ 
ἀπ, “δὴ 5ιρῖ.) Αυδοτγίθη οὔϑογνοθ (ἢδῖ 
(85 ἴῃ Π δῃ. γἱῖ. 5, 13) ἴῃς τὨϊγὰ Ρεγβοη ρίυγαδὶ 
Γρίογβ ἴο ὨΘΑΥΘΠΪΥ ροννογβ8---866 ἴἢ6 ποῖθ οἡ 
Ὠ 8ῃ. νἱϊ. ς. Εν ὰ τεΐεσϑ ἴο (6 Αηροὶβ ρεηθ- 
ΓαΪγ, ἴῃ σοηίγαϑδε ἴο ἴπο σπϊοῦ ΑὨροὶ βροΐθη 
οὗ ἴῇ νύ. 4) 8, 9. 

Το “Ἢ Νοῖ [ἢς σμό᾽εείυε ἨΟΟΘΒΘΙΕΥ͂, 
του Ὡς ΠῸπὶ οαϊηρ ἴα “ 121. Βοοῖ (88 
Βρηρεὶ, Ηεηρβί); Ὀυῖ με οὐϊεοΐίυε, Ατιϑὶπς 
ἔγοπι ἴε ςοπιπιδηὰ οὗ Οοά---566 (ἢ. 1. τ, ἄζο. 
δηά ςἔ, Αςἴ5 ΧΧΙΙ!. αἰ. 

ἀξοημ Ἡετγο ΟΠ (ςξ οἰ. 1. 1: ΧχΙ!. 7, 
1ο, 18, 19) ἰ8 ϑ8ῖ, [οῇη αἱά ἴο “ὀγορόε:νγ." 
ἮἫ! 15 πον σοηϑεογδίίοη (συ. 9, 10) πον οΪδ. 68 
δϊπὶ 5:46 ΕΥ̓͂ 8ἰάες νἢ Εχεκίοὶ, Ὁ δηϊεὶ, Ζο- 
σμαγίδῃ ; δηὰ ροϊηϊβ ἴο ἴδε σβδηῆρθ ἰπ ἴῃς 
Αροοδίγρῖϊῖς δηπηουποοπιθηῖ8 ἰηϊσγοάιςεα ὈΥ 
οἢ. χὶ. 1-14, δηὰ Ὀορίηηϊηρ δῖ οἢ. χίϊ. χ. 

αφαϊμ}] ΑΒ ἴῃ [86 ἔΌγΤΊΕσ ρατί οὗ [6 Βοοκ, 
δηά τη δαάιϊτίοη ἴο ἴἴ; 2.4.) 85 ἴῃ ἴ[Π6 56415, δπὰ 
[06 ἢγχϑοὶ 81χ Τ᾽ τυτηροῖϑ. 
ΤΙ οαἴϊῃρ 6 “111. Βοοῖ," δὰ “20 

γοῤῥε.γ," τὰ τοϊαίϊεα οὴς ἴο (6 οἴμεσ 48 
“ γρυφίαἱίοη ᾿" ἀηὰ “ ῥγοῤῥεον," οὮ. ἱ. τ, 3. 

ΝΙςεϊοτίηυ5---56ε6 [ηἴτοά,, ἃ 2, Ὁ, Νο. (23)--- 
ΔΡΡΙΪ65 118 σϑῦβο ἴο ϑ8ζἴ, [ομηβ τεϊυσῃ ροῦ- 
ΘΟΏΔΙΪΥ, οὐ ἴδε ἀεδῖῃ οὗ Ιοπιτίδη, ἔτοπι 
ΡῬαΐπιοβ ἴο Ἐρδδϑιιβ, δηά ἴδεγε ρυ ] ! ϑηρ [ἢ 6 
ΑΡοοσδῖγρβο. ΜδηΥ δποίεηζ νυτιζεσγϑ---Ατο- 
145, (ξειπιθηῖ5 (αὐ. ΟΥΑΠΊΟΓ, Οαίεηαν), Ῥτὶ- 
τηδϑβ1ιι5, Βεάλ, ἄζς:---ἴαϊκε (ἢ6 ννογὰ " ἀγα2η,᾽" ἃ5 
γεΐογτίηρ ἴο {πε δι θδβεαυδηΐ σοπιροβιτίοη οὗ 51. 
]ο μη Οοβρεὶ. Μεάς υἱπάογϑίδηάς, “ ἴο τε- 
Ροδὶ ἔΟγΠΊΟΓ υἰΐογδηςθ8 :--- Βοηρεοὶ, “ ἴο βρεαΐ 
45 αἰάὰ [πε οἱά ῥγορδοεῖβ ;"--- Τοάά, ““ἴο ρεῖ- 
ἔοτται, τπᾶάθσγ ἴπΠ6 Νὸν Τοϑῖ., 85 σοραγάβ ἴῃ 6 
Οσεπμϊεβ, ἴῃς οβῆςο νυν ῃϊς ἢ ἴῃς Ργορδείβ οὗ {ΠῸ 
ΟἹΪὰ Τοβῖ. μβαὰ ρεγϊογπηοὰ ἴοσγ [5γδ6], ςξ 
οἷ. χί. σ, 2, ἢ ΕΖΟΚ. χ]. 3;- ΕἩἸΠοῖΣ Ἔχρ δίῃ 
(8οῖ τῆς ἘΘίοΥΠΊΟΥΒ νοῦ ἴο ργοαςῇ, ποῖ, 85 
Ὀεΐοτο, ἴῃ {ΠΕῚΓ ραραὶ ογαϊπαίίοη, δυῖ ὈὉν (γι 8 
Γςοπλπλἰςϑίοη. 

ΘΟΠΟΟΣ ΠΩ »257 ῥεορβὶδε απά παίίοης ἀπά 
ἐοποωε.} ]7.2.,. Ἴπ [89 0880 ΟΥ̓ “ῳἱΓῈ το- 
ζοτϑιῃοῦ ἴ0---ἰμα ἀδίνοβ, 85 1η [οῇη Χὶϊ. 16, 
υεῖηρ ἴη6 οδήεςϊ οὗ ἴπῈ ΡΓΟΡΠΕΟΥ͂ : 566 οἡ Ἂἢ. 
χχὶ!. τ6.ὉἩ Εγασγά, τεξεστίης ἴο ΕΖϑκ. 1}. 4, 

ΤΠ ΕΓΒ, 885 ἀοαβ (ἢ Α. Ν. ““δείογε" (δυϊ εἰ 
Δοῖβ χχν. 26; χχυΐ. 2) βογα ἴῃ 6 ῥγερ. ξονθγῃ3 
τῆς ροπινο). 

«πᾶ ἀἰπρ.. Βίβῃορ ἊΝ ογάϑυνογξι σοπϑιἀοτο 
(δαῖ {πὸ ςοπηηηἰϑϑίοη ἢονν ρίνθη ἴο “ ῥγορόψι 
ἢ45 θη οχοουϊοά ἴῃ ςἢ. ΧΙ---ΧΥΙ!.; δηά ἢς 
ςοιρᾶΓ68 ἴδε γοροι θη πόζα οὗ ἰεϊηρβ, ρεορίαϑ, 
ὅτς., ἢ οἷ. ΧΥΙ. 12, 15. Ηρηρϑῖ. ᾿γδηβίδίος 
“ ΡΘΟΡΙ65 δηὰ ἡδίοηβ δηά ἰοῆρυο3, δηά "πα.7 
“ἔπε "--τρ Ὁ [6 πιοηζίοη οὗ »ηαπῦ ἀϊπρι ΜῈ 
ἃτα ἴΆΚεη ου[ξ οὗ ἴῃς τεϊδιίοηβς οὗ ἴῃ δ6εογ5 
ΟΥ̓ ἴἰπι6, 'ἰθΠ ψ ἢ ἴτἢ6 ΟΠ γι ϑιϊδη Οδυγοὶ 
δὰ ἴο ἀο ν| ΟἿΪΥ οης Κίηγ, ἴῃς Ἀοπιλῃ 
Ετλροσοσγ," 
ΤΠ ποῦν σοπητ ϑϑοη ον σοηξετταῦ, ποῖοϑ 

ϑίυατγί, σον (δὲ ἴῃς ΜΝ ἰβίοη οἵ ἴΠς δεδιὰ 
Βοοῖκ ἰ5 εἰοδεὰ ; «πὰ ἴδπαϊ δῖ, [οβὴ ποοάεὰ 
Ὧὸν ἀϊγοςξίοηβ ἔογ ἴδε ἕπΐυγο: ψ βοὴ ἴδε 
δενθπίῃ Τχυπιρεῖ 584}} ἢανὰ βουπάρφα ἢ 5 ἴ25κ 
Ψ01}1 511}} ργοςθθά, ἴῃς βοεὴθ δηὰ ρεγβοῃβ θείης 
σἰδησοά, Αοσςογάϊης ἴο δηδη, ἴμε6 ἤγσὶ 5ἰχ 
5648 δηά Τ τυπιροῖβ γοῖεσ ἴο ὄνθηςϑ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ραϑὶ 
Πεη ἴδε δυῖθοσ ψτοῖθο. Ὑμ6 Αροωϊγρῦς 
ἀγαπῆα ννὰβ8 πάθεα οὐδοῦ: δυῖ ἴῃ ογάεγ ἴο 
Ῥτγοίοηρ δ 18 Βοοκ, δῖ. [οδη μῖνθϑ ἢἰπιβοὶξ ἃ 
ΠΕῚ Ῥγορδῃοῖὶς τηϊδδίοη ; δπὰ ννβαῖ ἔο!]ον" 5 τὸ- 
Ιλῖε5, ἕο ἴΠ6 πιοβῖ ραγῖ, ἴο {86 ξυζυτε (Ρ. 400). 

ΤΠε ῥγοϑεηΐ υϑῦβο, ἴθ ἴῃ σοπηοχίοη ΜΠ 
]Οἢη Χχιὶ. 22,23, 825 γεςεϊνεα ἃ δίγδηρε ἰηΐεγργε- 
ἰδιίοη ἔγοπι ϑοπὶα ἘΔΓΙΥ τὶ ἴογ5,---ιρ. Διοίῃλ5 
δηὰ (ἘΕςσυπιοηΐυ8 (αΡ. ταπιοσ, αέεμα), ἀπά 
ἘΡἢγαῖπὶ οὗ Απίοςι (αΡ. Ῥμοῖίϊυ5, Ορά. 229), 
--«νἱΖ. ἴῃαι 81. Ιοδ 5111} βυυσνίνοϑ, δπὰ (μαῖ ὃς 
Ὑ}1}} γεάρρθαγ ἢ μος ἢ δηὰ ΕἸ )αὶι, ἰπ ἰδὲ 
ἄἀδγ8 οἵ Αποςἢτϑῖ. 

ΤΠἼο γί οὔ [μ6 ἴπνο ορί9ϑο 695---ἰηἰοηάοά, ᾿Κε 
τ86 ἴννο ἴῃ οἷ. Υἱῖ,, ἔοσ [6 βυρροτί δηά ᾿οῃϑο- 
Ἰλϊίοη οὗ πὸ σδυγοῖ---εηά 5 ῥέγε οἡ ἴδε ἐνὲ οἵ 
[6 βουθηῖῃ Ὑγυπιροῖ, 45 ἐδέγέ οἡ ἴῃιε ἐνε οἵ 
πε βουθηϊῃ 8.4. ὙὍῇὲ ρίόβοηςς οἵ ἴδε 
ἐν ὴγ) “πεὶ" οὗ νοῦ. 1, ΨΜῈΟῸ Ρδιιϑθβ [0 
δηπουηςο (νυ. 6, 7) [δῖ (ἢ ἀεἰδγ ϑροκεὴ οὗ 
ἴη οἷ. νἱ. 11 τννσᾶ8 δδουΐ ἴο εἶοθε, δηὰ τδλὶ ἴδε 
δτεαδῖ δηὰ βηδὶ οαϊδϑίσορῃθ ννᾶ8 ϑοοη ἴο ὃ8 2(- 
ΠΟΙ] ἰ5μεά, 185 Ποσα θεὰ ΌὉΥῪ {πὲ ΤἈυπάοῖβ 
ΜΒ ἢ τὸ (86 υδι.4] ργοϊυάθ οὗ ἴδε [ἱ νης 
ἡιάστηθηᾷϑ ---ϑθο οἷ. υἱι. ς : χὶ. 1; ΧΥ͂. 18. 
Τῆι σοπηπιδηά ἠοῖ ἴο νυτῖϊο νυν δῇ ἴ[Π6 ΤἈπηάετ» 
γοῖςα5 μδὰ ρῥγοοϊαϊπιοὰ πολυ, ἰκὸ (6 5ιϊεῆζε 
45 ἴο {πε ἡπἀριηθηϊβ ὑηάογ [ἢ 6 βονθηίῃ ΤΓΙΠι- 
Ῥεῖ (ςἢ. χὶ. 15-19),, δ 5ΠΗΥ ἃ πγογοιὩ] τέϑεττε 
--ἃ ἰεπάοσ στεραγὰ ἴο Πυπιδη ἴολιβ---ῇεῃ 
ἀεοϊασιπρς [6 Τἰνίπο τσγάῖῃ : δἷἵ ἃ]} ἐνεηῖβ, 0 
ἱπίοστηδίίοη ἰ5 ρίνθη ἴῃ εἰἴ μοῦ ςᾶϑ6 45 ἴο ἴδε 
εὐθηῖβ οὗ ἴπεὸ Οτοαῖ ἤδγ. Τὸ δπποιιηοθ 
τιεηΐ οὗ συν. 6, 7) ἰ8 [οονγοὰ Ὁγ ἴδς ἀε- 



ν. 1. 

ἸνετΥ οὗ [ες ἢδνν σοπηπηϊϑθίοη ἴο δ. [ὁμῃ ἴο 
“ῥγοῤδεςγ αγαὶπ;" δῃὰ τ}}]5 σοτηπ)! 551 0ῃ---- δε 
»ηγ":Γῦ 97 Οοὐ " δανίης Ὀδθη Φ16116 ὦ υηάοῦ 
ἴῃς. 5ευθηῖμ Ὑχυχηρεῖ---ὨΔΈΌΓΑΙΙΥ τεϊαῖε ἴο 

ΚΕΝΕΙΜΤΙΟΝ. ΧΙ. 

(δὶ ρματί οὗ {πὸ Αροσδίγρθβε ψν Ὡς Ὀορὶπδ 
αἴ ςἢ. ΧΙ!. 

Ετοπὶ [818 ροϊπξ θερίη Μεάες᾽᾿β "" ϑγῃοῆσοη- 
513 "---ϑεὲς 1ηϊγοὰ,, ὃ 12) (2). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ ΟΒαρ. Χ. 

ΝΟΤΕ ΑΟΝ νΕΞ. 2--ΤῊΣ ΟΕ} βιβλαρίδιον. 

ΤΗΣ νοτζὰ βιβλίον, τό, 15 ἃ 4ϊ»:. τοπὶ βίβλος, 
ἡ (866 οἷ. 1. 1; ἢ. 5; οὗ. Μεαῖξ ἴτας [μυκα ἰν. 
17},28 6 ἱππεῖ δαγὰ οὔ δὲ βαῤγγ (βύβλος);---ἰδε 
αρβεγ »παάξ οὔ ιδὲς δαγί. βιβλίς, ἡ ΞξΞ βιβλίον, 
4 εογά 7 βίδλος. βιβλίδιον, τό, 15 ἃ ἀνε. ἔγοπι 
βιβλίς. βιβλιδάριον, τό, ἃ ϑβεοοπὰ 4ΐ»:. οἴ βιβλίς, 

ΓΗΑΡΤΕῈΒΝ ΧΙ. 
8 714 ποο τοϊηόστος ῥγοράσγ. 6 7λεν ἀαυε 

Ὁ 19 σάμ ἀξαῦοε, ἐλαί ἐξ γαΐρε πιοί, 7 
7.4: δεαεί «ἀα ἥρλέ ἀραίνκεὲ λέσι, ακα ἀἐ 
ἑάορη. 8. 7λὲν ἀδἼ μπόμγιοα, τὶ ακμά αΛεν 

--Ο᾿Α στῖϑι, ἔν. ς9οό--- 866 Ζ ἰΔάοϊ] πα ϑεοί!. “Αταοπς 
{πε αἰπηηυζινο5 οἵ {6 Ν. Τ'΄, νυ τῖο8 ΝΥ ΠΟ 
ι 87), βιβλαρίδιον 18 ἀδοδογνίηρ οὗ τοπιασκ: 
οσηθα ἢγσὶ ἔγοπι, βιβλάριον, νοι Ῥο]]υχ 
αυοῖε5, ἰηϑιεδὰ οὗἩἨ [Π6 οάοσ ἔοπῃβ βιβλίδιον, 
δῃὰ βιβλιδάριον (85 ἱματιδάριον ἔγοπι ἱματίδ- 
ιον). [οὉ. ῥαΐδοί. 81." 

ΤὮ15 ἴοσπι 15 ποῖ ἑουηὰ ἰῃ ῥσγοΐδης υυτίϊογβ. 

ἑάγεό ἅπγν σμα α λσ γἱἡό σραΐμ. 14 714 
σεκομαἶ οῦῦ ἐς ῥαςί, τῈ 714 «ευρι ἐγμρεβεί 
σομμεΐείΛ. 

Λ ΝῸ ιβεῖε νῶ8 ρίνεηῃ πὲ ἃ 
τεοὰ [κα υπῖο ἃ τοὰ: δηὰ 

ΕἾΟΙ ον». καὶ ὁ ἄγγελος εἱστήκει.---ἔγειρε. Μετ. Δ ἔξωθεν (ἐαυΐοε, ἴῃ ρίλος οὗ ἔσωθεν τηὰ 
ἔξωλ.--τ-καὶ δύο [ὲ, Ρ ο»". καῆ. Μετ. 4 καὶ αἱ ὃ. λ.--τοῦ κυρίου.---ἐστῶτες. 

Ψψετ. 6 τὴν ἐξουσ.---ονῖ. ἐν.---τὰς ἡμέρας.---ὀΟἦἧΟἥ πάσῃ πλ. νεῖ. 7 ΓΑἤῈΣ τὸ θηρίον θελήση. 
γογ. ς θέλει.--- 

Α ἰπϑοσγίβ τὸ τέταρτον]. ΨΈσ. 8 τὸ πτῶμα.--τῆς πόλεως.--ὁ κύρ. αὐτῶν. Μετ. ο βλέπουσιν. 
--τὸ πτῶμα.---ἀφίουσιν.---μνῆμα. ΜεΓ. το χαίρουσιν.---εὐφραίνονται. ΨΟΥΟΘ1Σ εἰς αὐτούς 

85᾽0 

ἕξ Β τεοδὰ ἤκουσα]ῇ. ΝΈΕΓΙ. 1ς ἐγένετο ἡ βασιλεία. Ν ΕΥ. τό ο»ι. 6 2η4 καί. ΜΟΥ. 17 οι. καὶ ὁ 
ἐρχόμενος.---ὲ, Ο τελά καὶ ὅτι εἴληφ.γ--Α, Β, Ρ ογι. κα. Μετ. 18 τοὺς μικροὺς κι τ. μεγάλους. 
εσ. το ὁ ἐν τῷ; οὐρ.} 

ΟΗΑρΡ. ΧΙ. ΤῊΗΕ ΘΕΈΟΟΝ ΕΡΙΒΟΒΕ (1--13). 

ΤΟ βεςοῃά οἵ [πε ἴννο ορ ϑοάθϑ, βερασγδίης 
ἴπε 5δἰχίῃ δηά ϑονοηῖῃ Ττγυπιρεῖβ, δηὰ 1η- 
τοηἀοὰ ἴο βυρροτῖί δηὰά Ἴοπϑοῖὶε ἴῃ6 ΟΠΌΓΟΝ 
υηάεῦ ἴῃς οδατη65 δρουΐ ἴο ὑεῖ8}} (Π6 
ψοσ]ά, 5 ςοπίδιηοά ἰπ ςἢ. χὶ. 1--13. 581. [ὁἢπ, 
Βανίης ἰδκοη σης ἔα 15 ἢδνν σΟηϑθοσαϊίοῃ 
(«ςΒ. χ. 11) ἀιῆοηρ ἴμε Ῥσγορῇμεῖβ οὗ [ῃ6 ἔθη Σ 
Οὐονοηδηῖ, πον ργοςθδάβ ἴο Ῥογίοιτῃ ἃ 5υτ- 
Ὀοὶὶς δοϊίοη βοΐ 85 ννὰ σεδὰ οὗ ἴπ {Πε]γ σᾶδὲ 
--8ε6 154]. χχ. 2; |6σ. χίχ τ. Ῥσεραγαίίοῃ ἰ5 
αἶΞο τιδάθ ἴογ ἴῃδῖ σὔδηρε ἴῃ ἴπ6 σμασγδοῖογ 
οὗ τς Αροσδιγρς δππουηςσεπιθηῖβ ἡ Β]ς ἢ νγ6 
ποῖϊςς δῆσον ἴΠς ἐπὰ οἵ 115 σῃδρῖεσ. Ν᾽ ἃγὸ 
ποῦν ἱπίτοάυοσοα ἴο 5υπθο ἰ5πὶ οὗ ἃ ἀϊ-. 
ἔεγοηϊ ἔγοπι ἴρδῖ πεγοϊοξογε Ἂπλρ] ογθὰ :--ονγὸ 
τελὰ (γνεσ. 2) οὗ “2δε Ηοὶν Οἱ " ἴῃς ΟἿΥῪ οὗ 
Οοά, δὲ Οβϑωγοδ, ἰὰ σοπθ δϑὶ ἴο “26 Ογεαὶ 
Οἱ" (τοῦ. 8; ςἔ, «ἢ. χίν. 8; ΧΥ], 5; ΧΡΠΪ, 10), 
ΜΙ ϊοἢ 15 ἴπ6 οὐ] τὰ οὗ ἐδε ογί ἡ (ςἶ. νυ. ο, 
10);-- νὰ τοδὰ (ἢς τηγβίεγίουϑ ἀσβοσρίίοη οἵ 
τε Ἴτυο ἢηιπεσσε," ΜὮΪΟΒ ΟΧΒΙΡ5 [δα 

ἨἰΞίΟΥΥ οὗὨἩἉ ἴ6 ΟΒυγοῖ ἴῃ ἴθ ννοσ]ὰ ---τὴὸ 
αν αἶ5ο, ργεβδθηϊοα ΌὉ- δηϊ οὶ ρα οῃ ἰῇ νυεσ. 7, 
(Π6 Βεδϑὶ [τοπὶ {πὸ ΑὈγ85, ννῆο ἢ}]5 50 ἰᾶγρε ἃ 
Βρᾶςο ἰη ἴῃς ν᾽ ϑίοῦβ [παῖ ἐοϊϊον. 

ΑἸογά οοπβιάοσβ ἴμδὲ [815 ραβϑᾶγο, υν. 1--ἰΆ, 
15 ἃ σοῃρθηάϊουβ 8] ΔΤῪ οὗ ἴμ6 Ργορδοςοῖθς 
«υδίερ δοίδοαυ, “, ἴον ἴὲ Ἰηϊτοάυςε5 ὈΥ͂ αρμέείβα- 
ἐἰοη τιοὶν ἀγανπαῖ: βεγιοη." 

[πτογρτγείϊδιοῃβ :---1. Οπἡ τὰς “ Ῥχείοσιϑι "ἢ 
βοῆεπις ὨΙΠἸσοΥ πὰ ΑἸέογαὰ ἄρτθα ἴῃ αἰς- 
ἘΠΕ 5 ϊηρ “ ἐῤε Ηοὶν Ομ" ἴγοπι "1δὲ Ογεαὶ 
Ομν»,"--- σοῦ υηάογβίδηδιην ΟΥ̓ “ 2ῤε Ογεαὶ 
ὧἱ»" ἴδε ραζδὴ Ἀοπηδη Επιρίτο ;--αἰξογά ὑπ- 
ἀοτγϑίαπαϊης “Ἀοπιο βάρη δηὰ ρᾶραὶ], δυῖ 
ΡΓΏΟΙΡΑΙΙΥ ραραὶ]." Ασςοτγαϊηρ ἴο διυδτγῖ, “ τῃ6 
5 ΠΊΌΟΪ 1. τἰγδηβαςίίοη" οὖ νυν. τ, 2 ἀδηοῖοβ “(6 
Ῥγεβεγναίίοῃ οὗ 1]}} νυν ῃϊοδ νν8 ξυπαδπιθηΐδὶ 
ΔηἋ 6556 η[14] 1ὴ ἴπη6 δηςίθηῖ [{δυν|5}} γε  είοη, 
ἠοῖ Ππιδηάϊης ἴπ6 αδσδιίτγιςτοη οὐ 41} {παῖ 
νγᾺ8 ΘΧΙοΓΠΔΙ ἰῃ τόβρεςῖ ἰο ἴῃς Τοαπιρῖο, ἴΠ 6 
ΟἸΥ͂, 8δπὰ [πΠς᾿ δηςϊθηΐ ρθορὶε οὗ Οοὐ᾽"; δηά 186 
ταεηὔοη οὗ {πὸ Τννο ΝΝ ̓[ἴπθβϑθβ τηθδῃβ {δαΐ 
(ΔΈ: ΟΠ γιβιίδῃ ἰδδοοῦβ νσεσγα ἴο ῥγοοϊαΐτη 

ό29 



ό2ο ΒΕΝΕΙΑΤΊΟΝ. ΧΙ. ν. 1. 

τῆς ἀπρεὶ 5ιοοά, βαγίπρ, ΐ56, δἀπά τῆς αἷϊδι, δηὰ ἴδπεπὶ τἢδξ ὑψογβῆρ 
πιθᾶσαγε τῆς τεπῖρὶες οὗ (ὐσοά, Δπά 

(ῃ6 Οὐοβρεὶ ἴο ἴπε [εννβ, ἀυσγηρ ἴῃς ἴηνᾶ- 
δίοη οὗ ἰυάξξα δηά ἴπ6 5ίθρε οὗ Ϊ6γυβδίοτη, 
ψΏΠ6 τὲ [|[ἐνν8, ΟΥ ἀεϑίγογιπρ [{Πε6ΠῚ, 
ψουϊὰ Ὀτηρ ὑροη {πο πιϑεῖνεθ δὴ ἀννίὰ] ἀοοπὶ. 
Π ὑδῖογαάϊθοκ, οὔ 8ῃ ορροϑιίε ργηςρίθ, ὑπάεγ- 
βἴδαπάϑ ἴῆε ψγο]6 ρᾶϑϑαρε (υὐ. 1-3} ΠΠΈΘΓΔΙΙΥ. 
ΗΦς ἰάοηςῆοα ἴῃ6 ρῆγαϑθοϑ “"ἴοἱγ (ἀν᾽ δῃὰ 
“Ονγεαὶ Ομ," --- οἵ οὗ ἴπεπὶ ἀσποίϊηρ ἴδε 
Ἰτογδ] [ογυβαϊθπὶ ἀεϑίσογεα Ὀγ ἴῃ6 Ε Οπλδη5,--- 
δηὰ δα δοςοιιηΐβ ἔοσ {πὸ νατγίδίίοη Ὀείννθθη {}}}8 
ἀοβοσρίοη δηὰ ουζ], οτγά 5 ργεαϊοϊτίοη πη Νίαι. 
χχίγ.  1υΚο χχὶ. λο--24 ὉΥ͂ δαγίπρ [παῖ ΟἿἹἿΓ 
1οτὰ δηπουηςθβ ἴπὸ ἀοῆηϊϊο ἕαςϊ οὗ ἴδε ἀ6- 
βιγυςοη οὗ {πε ΟἸγ, 16 51. Ἰολη επνεῖορβ 
πὸ ἀεῖ4:19 ἴῃ ϑυτθο 58π|ι. ὙῊ15 ραβϑᾶρο, 8438 
ν6}} 45 οἷ. χίϊ!., δπὰ οἷ. χνι!., Ὠ ἰϑῖογά, 
(Εἰπέ. 8. 51) Τεραγὰβ 25 ἔωγη βῃίηρ “ αἀϊγεςῖ 
σΠγοηοϊορίοδὶ τοστποΟΩΥ Ὁ παῖ ἤδη ἴΠε ὑτγο- 
ῬΠΕΘΟΥ͂ νγὰ5 νττίεη ἴῃς ἀεδίγυςσίίοη οὗ ἴῃ6 
Ἡοἱἷγ ΟἸΤΥ Βαὰ ποῖ 85 γεῖ σοοπλα ἴο ρᾶ55; δηὰ 
(Πἰς Π6 ἰῃξογ8 ἔγοπι ἃ ᾿οιηραγίϑοη οὗ υν. 2, 
8, ἢ 81. ΠΚὸ χχὶ. 24. (Βιυῖ 56εε 1ηϊτοά. 
8.4, ὃ; τοροῖμοσ ἢ ἴη6 ποῖεϑ. ΟἹ ὙΕΓ. 2, 
Δῃά οἡ οσδαρίοϑβ χίι!. δηά χυῇ.) 

Εογ ἴδε ᾿ηϊσ, ργεϊδιίοη οὗ ἴπ6 Ἀδιοπδ  στς 
“ Ῥτεῖοσιϑῖβ ᾿" 866 ΟἹ ΨῸῚ. 1ἱ.Ἅ 

1. Οη ἴδο “ Εὐυζυγίδῖ " 5οῆποῖηθ, 6 Βυγρὴ 
Ἰηςογργοῖβ ΠΠ ΟΓΑΪΥ :---- Τ Ὡς ΟἸ(γ ἢ (νυ. 2, 8) 
ἰῖ8 ἴπ6 ᾿ἰἴογαὶ [ογυβαίοπι; δυῖ 4}} 15 ἴο θὲ 
τοξειτοὰ ἴο τῆς ἔχΐατε, δπμὰ ἴο [ἢ οννϊϑὰ 

ρα Ὡς 15 Βογεαῆεσ ἴο θὲ δρδίῃ ϑιυὺ- 
Ἰεοϊοά ἴο (Π6 Οοπί!εβ. Τὸ β5γδε] ἂτεὲ ἴο ὃς 
βδοηΐ ἴννο ᾿ἴογαὶ ργορμοῖβ, Μοβθϑ δηὰ ΕἸ1]6ἢ : 
(Π6586 ἅτ ἴο ΡῈ ριιῖ ἴο ἀεδίῃ ΟΥ̓ Απιςῆσισβῖ; 
δηὰ ᾿ς ἀοοπὶ, ἰητπιδῖθαὰ ἴῃ Ὑεσ. 13, 15 ἴο]- 
ἰοννοά ““ φμίολίν" ὈΥ ἴπε6 βονοπί Ὑτιυπιρεῖ 
νὰ ψνὩϊοὰ τὴ6 Ἰυάρτηθηῖ οὗ ἴμε [ἰδνν5. 15 
εηάεοα, δηὰ ἴῃς ἰπάἀμιποπὶ οὗ ἴτἴὴ6 ΟοπΈ|65--- 
ἐ.ε., οὗ ἀροβίαϊο ΟἸ γἰδσϊοπαοπλ--- [Ὁ] ]ονν8, αἱ ἴῃς 
Ἐἰπιὸ οὔ {π6 1, οτὰ δ (οπιηρ. διπλίασὶγ, Τοαά 
τοίου ἴο ἴῃ 6 διΐζυτε  Βοπ [ΘΓ βδ] πὶ 51.4}} Ὀδ 
1Π Δ 16 ἀραίη, (6 Ὑοιρὶα σοθι]ῖ, δηὰ δ] 
Οὔσδ πιογο ἀεβίσογοαὰ ΟΥ̓ ἴπ6 (ὐεπῖ 65 ννῆοβα 
ΡοΟΜΕΥ ἴῃ πο “Ηοὶγ ΟἸγ," οὐ ἴη6 ἀυγαίίοη 
οὗ Απες γ᾽ 5 ἀοτηϊπίοῃ, 15 ἴο Ὀ6 126ο αἄδΥύ5, 
ἀυγίηνς ψν πο ἢ πιο ἴῃς ἴννο (ΤἸτογ4}}) ΥΝ ΠΠ6 5588 
ἈΤῈ ἴο ῬΓΟΡΠΟΞΥ. 866 δ]50 οἡ οἷ. χυἹ, τ6 {πὲ 
ἀϑροςΐ οἱ 115 ἱηζεγργεϊδϊίοη βίνοη ΕΥ̓͂ σοὐεῖ. 

[Π. Οἡ {δς “ Ηἰδβίογιςδὶ) " βοῇεπὶς, Βίσῃορ 
Νονίοη, ΕἸ] οὶ, ἄς., τοίοσ (ἢϊ15 δρίδοάς ἴο ἴΠ6 
ἈΠ εἰογπιδιίίοη δηὰ τῆ οδιι565 ΨΏΙΟΒ ἰεὰ ἴο 
1----ἀ«πιοὴρ ΜΏΙΟΝ ἅγὸ γοοκοπεά ἴμ6 σδρίυγα 
οἵ (οπεοίδητηορὶς ΌΥ ἴῃ6ὸ Τυγκβ, δηὰ ἴδε 
οὔἴοςϊ οἵ 118 Ἔνυθηΐ οἡ ἴῃς γονιναὶ οὗ Ἰεασγηϊηρ 
ἴῃ ἴμ6 νεβί. 866 οηἡ οεῆἢ. ἴχ., γνῆογο {ΠπῸ 1η- 
τογργοίδιίοπβ οἵ ἴς ΠῚ πὰ ϑἰχῖῃ Ττυπροῖβ 
ΒΌΡΡΙΥ ἴδε ρΡοϊηϊβ οὗ σοηποχίοη. 

ΙΝ. [Ιηϊογργοῖηρ “ ΑἸΙΕ ΡΟΣ ΠΥ," ΜΝ οσάς- 
ψοστἢ υπάογβίδηα5 τ}8 ραϑϑαϑα 845 5: ΣΠΙ  ης 

ΚΠογοίη. 

ἴπε ννοτὰ οὗ Οοὐ ψ Ὡς ἢ τρδδβυγοϑ ἴμ6 ΟὨυτο 5 
ἔλιἢ (νυ. τ, 2); ἔγτοπι ψδιςοῖ ἴμ6 ἘΓΔΠΒΙ ΟΠ 
(νυ. 3-13} 18. ΘΑ5Υ ἴο ἴπ6 ΟἹ δῃὰ Νενν Τοϑβίδ- 
τηθηῖϑ---Σ, 4. [ἃς Τνο ἣν ᾿ἴη65565 ΟΥ̓ ψ ῖςἢ ἴῃς 
Ηοὶγ Ομδοϑῖ ρῖνεβ ρμῖ ἴο {πὸ Ομυτγοῖ, Ηδηρϑῖ, 
ἀϊνίάος [ἢ]5 ϑϑσίίοη ᾿ηΐο ἑφυο, (1) σῦ. 1,2 
εἶνε 1Π6 ῥγοπηβε ἴπδῖ ἴῃς {211} οἵ (ἃς εἰεγί 
54}}] ποῖ οχρίῖγε (2) συ. 3-,1 ἙΠΟΠΠΠ (δε 
ςσοπίπυδηςσς οὗ ἴῃς οδῆῖςς οὗ υνηφϑϑϊηρ :--ἴδε 
1} ἱπιρογῖ ἰ5 ρίνθῃ ἴῃ ἴῃς 1 ογά᾽5 ψογάϑ, 
Μαῖϊ. χχῖν. 9--128. 

Ι. νη απ 5665. Πογα ἃ σεοδριτυϊδίίοη οἵ 
ἴῃς ραϑῖ:---Ἰὴ τῆς οἴχῃ Τσγυπιρεῖ [πε ὨΔΌΟΠ5 
Ργοςεοά δγαίηϑδε 186 Ηοἷγ ΟἿΥ ἔογ [15 ἸΔοἰ ΔΤ, 
δηά Βοσγο “2ῤὲ Ηοίν Οἱ ἐγ" 15 τπτοάάδση ὑπάετίοοϊ: 
ἴῃ ἔαςξ ἴῃ 6 58πι6 {πῆρ νυ] ἢ ννᾶ5 Ὀεΐογε γεργες 
βεπίοά---τ6 Ομυγοὶ οὗ Οὐ ροβϑεβϑοὶ γ΄ 
ἴῃς ννου]ά "--ἰθ ϑθθὴ οὐδὺ ἀρδίη ἴῃ ἀδθρογ ἰη- 
δ ἢϊ δπὰ Κηον]θάρεο (Ρ. 181). ΕἸ θεγα, Υιεραϑ, 
Βοβϑιιεῖ, δίεγῃ, ἡοῖς {παῖ ἴῃς Νὲν Τοβῖ. (αἱ 
ςἢ. 11. 12;  Οὐοτ. νἱ. 16; Ερῆ. 11. 21, 21: 
ι ΤΊπι. 1. 1 5) γτοχατάς ἴμ 6 ΤΘρῖε δ5 ἴῃς ἴγρε οἵ 
{π6 ΟΒυγοὶ : ἀπά {ΠΕΥ̓ 566 Πεγὲ ἰῃ “ἐῤε Τορίε" 
ἢ 115 ψψογβῃίρρογα [Π6 ἴΓ 6 πηοπιθογϑ οὗ ἴδε 
ΠΒυγοὶ; ἰπ κε Οοωγ᾽" ντπουΐϊ, ψνοακ δρᾶ 
ὙνΑΟΓΙΩρ πο θε 5 ψνἢο Δ}} ἀνναῦ ὑπάεγ Αη- 
ςἢγτίδῖ; ψ 116 [6 ΟΒυτςοῖ |ἰ5ε] οχίεπάς [Βγουξὴ 
[6 σοηνογβίοη οὗ ἴπ6 Βοαΐμοη δηά ἴδε [εὖ 
οννίηρ τἴοῖδα ργοδοβίηρ οὔἴμε “ Τευο ἤποιε." 

Μεάρ, ψῆο διᾶς ἀϊν!ἀοα {πὸ εηζίγε οὗἉ [δε 
Ἀονοϊδίοη ἱπῖο ἐῤγες ομίθξ ρατγίβ,--(1) Τὸ 
ϑευεπ Ἐρίσεϊεε, Ὀορπηΐης δὲ οἂ. ἱ, το; (2) 
Τρε ϑεαίεά Βοοῖξ, Ὀδεὶηπιηρς αἱ ςἢ. ἵν. τ; (9) 
Τόε 16 Βοοῖ, Ὀδριπηΐϊπς αἵ εἰ. Χ. 8,--Τὸ 
μᾶγὰϑ ςἢ. χὶ. 85 ςοπίαἰηίηρς ἴῃ ἤτοι γ βίοη οἱ 
πὸ Δώμείς Βοολ, δπιὰ 85 Ἔπιδγαςίης ἴδε ψβοὶε 
σουγϑα οὗ Αροοδιγρίϊς ἔπιε ἔγοπι ἴδ Ὀερίηπίηξ 
ἴο ἴπ6 ἐπὰ (Ρ. 491). Τὶβ τεβϊ ἀερεπάς 
οἡ ἢἰ5 πιεῖ μοι οὗ" ΘΥΠΟ ΓΟΠΙ5ΠῚ5 "---566 [ἢ 
δ 12, (2). 

ΤῊΕ ΜΕΑΞΌΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΈΜΡΚΕ (1-2). 

1. “4πά ἐδεγε ευας σίνεη »,9)] [ἴ ἰ5 ἠοῖ 5418 
ΌΥ νυν ῃοπὶ---ςῇ. οἢ. νἱ. αὐ; Υἱ. 2: δηά 96ὲ 
νοΥ. 3. [π 86 ραγδίἰοὶ Ν᾽ βϑίομῃβ οἷν. χχὶ. 15: 
μ26Κ. χὶ. 3 ἴθ γτοοὰ ἰβ ἰπ {πὸ Αηρεὶ 5 
ιδηά. 

α γεεά ἰξε μπίο α γο: 1ἄτεο 85 ἃ «[α7-- 
8566 οἷ. 11. 27; Μαῖϊ, χ. το; ςξ, τ Οογ. ἵν. 21. 

Ἂν ογάϑ. ἰλκεβ ἴπε γερά (κάλαμος) ἴο δὲ “ἴδε 
Ηεῦτενν ἀαπερ," νῆσθηςς ἴῃ6 ννογὰ εὔποϑπ 5 
ἀογίνεά (8εῈὲ Εζεκ, χὶ. 3, υχΧΧ.: ἴπ Ζεωδ. 
ἰϊ. 1 ἴἴ 15. “ἃ πιραϑιισίηρ ὄπἊ ἢ); δὰ θὲ 
Ἔχρ δίηβ ἃ ἴο τπθθᾶὴ “ἴῃς δηοη οἵ ὅ5.Πρ- 
ἴυτο." [ΤἩῇς νογά, δονγευεσ, πόγε 15 ηοῖ 
εαπορ ὙΥΠΙ ἢ 15 υϑοὰ 85 ἃ γηασμγο ΟΥ ἐμ Πα 
λ ΟοΥ. χ. 13, 1ς, τό; δηά εἰδέοα ν ἴο ἀεηοῖα 
ἰᾳ γωΐφ" ἴῃ ΟΔ]. νἱ. 16}. 



ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΙ. 

ΤΈΟ “ γεεά, ἠοῖε5. ΕἸ οϊῖ, 15 ἃ ἴγρε οὗ {πε 
Ουϊννατα δυϊποΓ Ὑ ἴο Ῥγεδοῖ ρίνεη ἴο [δ 
πε υδΝ οὗ [6 Βείοππιδίοη ΟΥ̓ {πε ΕἸεςσῖοτ 
οδῃ. 

ΒΑΥΪΆ6.,) ΟΥ [4πὰ] ομοὸ βαΐὰ.)] (Οπιϊ 
ἴδε τνογὰβ “ “σπά δὲ σπρεί “1οο( "---566 νύ. 1). 
Τῆε ραγ!ορίε ἰῃ τε ποπι. 15 ουῖ οὗ οσοη- 
διυςίοη, ςἶ «εἰ. ἵν. τ; δηά ἤοπος Βοηροεὶ 
ἴΉ]ο5 Αηάγοδϑ ἱπ ἰακίηρ ἰἢ6 “ χεεά "7 ἴο ὃς 
ἴῃς δρϑδκου --- Απάγοαβ ὄχρίαϊπίηρ δἱϊθροτσὶ- 
οδ]γ; Βεηροὶ τοίειτίηρ “ΟΥ̓ πλείΟΠΥΤΩΥ " ἴο 
ἴῃς κίνοσγ. 

Κιμε, απά »ιέεστηγο] 866 συ΄ 0} 1.6, “ΟΡ 
διὰ τιθῶδηγ0," οἷ. ΄ομη ν. 8, Τῆς πηεξηϊίοη 
Οὗ ὉΟΥΒΠΙΡΡΟΙΒ ὕγονεβϑ ἴπδὶ τῆ6 σῃηθαβυσην 
15. βΒυτῃθο  ς 4]. ΤῸ “ »πεασωγε᾽" (ςἢ, οἢ. χχί. 
15) 18 ἴο ϑεραγαῖε ὉΓ ϑαςγοὰ ῬΌΓΡΟΘΟΚ, 566 
ΕΖΟΚ. χ]. 3, δηά ἴῃ6 ηοῖς5 οἡ Εἰ Ζοῖκ. χὶ].--- χἹ"]. : 
ν δῖ ἰ5 ὀχοϊυδοά ἔγοπι ἴῃ6 τηραςυγεπιθηΐ ἰ5, 
ΔΟΠΟΓΟΙΏΡΙΥ, ΙΏΟΓΟ ΟΥ 1655 πηϊηρὶοὰ ἢ ον]. 
Ἡρηςοθ, ἰπ [Π]5 ρίδλοθ, νναϊ 15 τηραβυγσγοά--- 
ἴδε ἴσας θεϊενοτ γριβοὰ --- ἰ5 ἴο θ6 ὀχοπηρίοά 
ἴτοταῃ ἴδ6 λιάρπιοπῖβ ἴὴ νης ννῆαΐ 5. ποὶ 
τιδδϑυγοα (σΈγ. 2) 15 ἰηνοϊνοά : οὖ Ναπι. χχχν. 
ς; 2 ϑδτὴ. Ὑ]}}. 2) ἀπά ἴδ “θα! ηρ ̓ 1Ἰη ςἢ. νἱῖ., 
ὙὮΙΓὮ 5 4 ἤξγε σοστοβροπάϊηρ ἴο “ τηξᾶϑιγς 
ἴηρ." Ὀ᾿Βεγεηῖγν :--(1) ΑἸΕ υπάογοίδπάς ἴῃς 
τακίηρ ἴδε ἀϊπηεηβίοηβ οὗ ἴπαῖ νης ἢ 15 ἴο Ὀδ 
τηοδϑυγοά, 45 ἰῃ ςοἢ. ΧΧΙ, Ις : 50 [δῖ τῆς 56Γ- 
γδηῖϑ οὗ Οοά ΤΔῪ ὃὲ ἴπ5 αἀἰπιηρυϊδποὰ ἔγοπι 
ἴποσε ῆο πᾶν ἴῃ τπλγκ οὗ ἴῃς Βεαϑδῖ. (2) 
Το »πέσμγε 15 5414 ἴο ἀεηοῖο “ 1ο 4εσίγον "---566 
2 Κίηρϑ Χχί. 11; [51]. χχχῖν 11; [,4π|. 1]. 8 ; 
ΑπΟ5 Υἱ]. 7π-9. (2) [ἴ ἀοποῖεβ “20 χεδωίίά" 
ἘζΖεῖϊκ, χὶ., ναῖε ῦ ̓ΠΘΓΑΙΥ ἴῃ τῆς ἔυΐοΓγο, ΟΥ 
ΔΙΙΘρου ΔΙ ΟΥ ἴπε γχεβίογδαϊίοη οὗ ἴῃς ἴσὺς 
ΟΒυτοῆ. 

ἐῤε ἱφριρίε ο,Χ7 Οοάα Τῆς Νίαο;, οὐ Β8πὸ- 
ΤΌΩΣΥ, ἱποϊυάϊης ἴΠ6 ΗΟΪΥ ὑἷαςε δηά (ῃς 
ΗἩοὶγ οὗ ΗἩο]ϊεβ 45 ἀϊϑιηρι 5ηεὰά ἔγοπι τἢς 
Ηρεγοη---ῆς Τοριῤ] σεοαγι, [6 ν Βο]Ὲ οοπλ- 
Ῥᾶ55 οὗ ἴῃς ϑδοζεά δῃςϊοβισε. Ἡἔδόγοη, ποῖ 
ἔουπά ἴη 186 Αρος., οςσοιιγϑ εἴθνθη Ὀπιθ5 ἴη [ἢ ς 
Εουγῖῃ Οοβρεῖ, 6.5. [οδῃ 11. 14. (566 οὐ (ἢ. 
1. 121). ὲ Ννεῖῖϊε ποῖος ἴμαϊ 8. [οῇη 
οδῃποῖ σοηςεῖνα ἃ Κιηράοπὶ οὗ Ὁ σῖδὲ προ 
ΘΔ ψπουῖ ἃ Τοπιρίο : ἰἴ 15 ποῖ δ0 ἴῃ 
τῆς ΠεΑΥΘΏΪΥ [Θγιιβδὶεπὶ, οἢ. χχὶ. 22. “Τὸε 
Τοριρίς ὦΥΧὙ Οοά," ποῖεβ δ ογάβ., 15 δἱννδγβ8 
τῆς ὥδωγεδ 'π ἴῃ. Αρος.---8.6. ςἢ. 1}. 12; 
γΠ. τς: ἄς. ΟΥ̓ τδὲ τείδσεηςε ἴο ἴῃς Τερὶς 
ἸῺ ΨΟΓ. 19. 

από δὲ αἰαν,] ΤῊς ΑἸζὰγ οὗὨ ἤπεόπας, καπ6 
Οοϊάξῃ ΑἸζαγ᾽" οΥ ἔχ. χχχ. 3: Νπι. ἵν. σ, νἢςὶι 
δίοπο ννᾶβ νη {π6 λ'αο.--- 566 οἡ «ἢ. νἱϊ!. 2. 
Ηδεηρξῖ. (580 ἴοο Οτοίϊι5, 1.) ἴαΚοβ 1 ἴο ὃὉ6 
[π6 ΑἸ οὗ Βωγπίὶ οὔεγίης ἴῃ ἴῆε ουἵετ (ουτῖ, 
ὁ 16 γοαὶ Ῥὶᾶςο οὗ τοϑοστί οὗ ἴπ6 ρϑορὶς," διυῖ 
ἤοτο τΓδηϑίεστοα ἴο ἴΠῸ ϑαποίυδσυ, ἴΠς ᾿εα] 
ἀμ !]ηρ οὗ τῆς Ρθορίο; δπὰ ΒΓΡΟΥ ἄρτοοϑβ, 
ἀὔρυίης ἔσο ἴδε αὔβοπος ἤσοσα οὗ ἴδε 

ερι ἐπεὶ “ ξοϊάδη," νυ ϑῖς ἢ 5 ἑουηά ἰπ οἱ, νυἱϊῖ, 
3:1 χ, 12. 

απδ ἐδεν»ι δαὶ «ὐογι δὲ ἐδεγείπ.] ΜΝ 2. ἴῃ ἴῃ6 
ΝΝδο:, ἴο ψψῃςἢ ον ποῖ {πε ρῥγίεϑίβ δίοῃθ, θυζ 
41} ( σιϑιδηβ πᾶνε δαἀπηϊξβϑίοη. ὙΠ ΓΙΠρΑ 6χ- 
Ρἰδίηβ, “1ποϑὲ 0 ψΟσβῆρ δ ἴμθ ΑἸϊαγ ᾿ 
(αῤμά εἰωά, ἐ. δ., 5 Όονο, [6 ΑἸΐδσ οὗἩ Βωγηὲ 
ὀῤεγίικ)" ΡῬγοϊθοϊίοη Ὀεϊηρ ἴῃ βδοουγοά ἴοσ 
ἴΠ6 ἴσιο ννουβῃρΡοΓ (ςξ. οἷ. νἱῖ.), [86 “ Πἰνίης 
δίοῃθϑ οὗ ἴδε υς ΤοπΊρ]ε --- 866. τ ΟοΥ. ἢ. 
16; 2 (οΥ. νἱ. 16. Οοάεῖ (866 οἡ ςἶ. χ. 8) 
ἴλκεβ. ἴποδὲ ηὴοῸ ΟΣΘΠΙΡ δ ἴπῸ ΑἸΐασγ ἴο ὃ6 
ἴῃς. Ὀοαγ οὗ ἐδ ι}] [ὸνν8 θη Απες γὶβῖ, 
ἴη [ἢ ἰαϑσῖ ἄδγϑ, γοί βῃβ ἰη [γυβαίθτη :-- 566 οἢ 
οἷ. χυἹ!. 16. Βιδρίηρς υπάοτγοϊδηβ σοη ΓΑΙ 
ὈαΙΙονηρ ἰϑγδο  ἴθ8, ἃ5 αἰϊβιηρυϊδηοα ἔγοπι 
Τυάδίϑπι Ποϑῖϊο ἴο ΕΟἩγίσῖ, οὔ νος (Π6 
Ἰυάρτηοηῖ 18 ον ἀρουί ἴο 4]}. : 
Οἷ [δΠό οἵδον μαδηά, Ὁ ἰἰδῖογάιθοϊκ υὑπάογοϊδηάϑ 

[πε ἐἔμέεγα! Τολρὶε δηὰ ΑἸΐαγ αἵ [ για  : 
6 τηρδϑυγίηρ οὐ ἴδε ννουβῃρροῦβ 5 ση ῆς8 
ΓΠΕΙ͂Γ ῥγοϑοσυδύοη αἀιγίης [πε Δρργοδοῆίης 
οὐογίδγον οὗἁ [5γδε]---ϑῖ, [μη “ Ἰἀεδ]Ζίην "ἢ 
(ηοἵ “Δ]]εροσίχίηρ ἢ ἴῃ [5 τι86 οὔ [ενν]5} 
5ΥΠΊ0 018. [Π (ἢ 5 τέβϊτ ἃγὸ Ἐχργοββεά ἴδε ργίῃ- 
ΟΙΡΙ65 οὗ πηοάσγῃ γαῖϊοπδ  ϑὶς Θχορ 515 ἃ5 ἴο {Π6 
ἀαδῖο δηὰ τηδαπίηρ οὔ ἢ 5 ΒοοΟΚ (5εε 1ηἰγοά. ὃ 4, 
Ὀ.). ΤΕ Ἰιΐῖογαὶ Τεπιρ]ὸ 18 δϑϑιιπηθὰ ἴο 6 511} 
βἰδησίης, δηὰ ἴῃς ΑΡροσαίυρϑο, δοσογάϊηρυ, ἴο 
ἢανθ Ὀδοη ντιοη ποῖ τππάοῦ ᾿οπλτιαη Ὀὰὶ 
Ὀείοτε {86 ΟἿ νναβ ἴακεη ΟΥ̓ ΤΊζιι5 :---ἴθθ ρ- 
τποῖϊς ἔδε! ηρΡ5 οὗ ἴῃς 566 Γ ἱπὰρο] πὶ ἴο ρῖνα 
ὉΡ ὉΠ ἴῃς ουΐεγ Οὐοιιγί (γεγ. 2) ἀπά ἃ επί 
ραγῖ οἵ ἴῆς ΟἿῪ (νοῦ. 13} ἴο ἀδδίγιςῖίου. Τὸ 
οτεῖς]] (ῃς ἀοἰνεγδηςο οὗ {π6 ΟἿ το ἴῃς Οεη- 
{1165 νγᾶβ, ϑυτῖϊοβ δήλη, ἴθ ἴῃς ἤγβτ τῃοπίῃ8 
ΟὔΤΒ6 γεδῦ 69 ἢ0 ρστεδῖ ὄχογςοῖβε οἵ ἴῃ βοννεῦ 
οὗ ργορβοϑγίπρ (“11 πὸ ἔβα ρᾷᾺ8 υη ργαπά 
εβοτγί ργορμέϊζιηιυς "--Ῥ. 400). Αποΐδοσ νυτιοῦ 
οὗ πε βᾶτηθ βο!μοοὶ, Κύεηκοὶ (λἀω 5.371), οὐ" 
Βοῦνοβ: “" ΓΠΟ δι ΠοΥ ἜΧΡΓΟ5568 85 ἀθἤΠΙΕΙΥ 85 
Ροβϑίδ]ς τῇδ ὀχροοϊδτίοη ἰῃδῖ {86 Ἐοπιδη δ6- 
βἰορίηρ Ποδῖ νν}} σου ΔΙ ἀοϑίγου ἴπῃ6 ΟἸῪ, 
θυῖϊ δρασγὸ ἴπεὸ ΤΎεμρὶθ." Απά Νοϊκπιδτσ :--- 
“ δίηςο ἴΠη6 ὅεοὸῦ ὀχρεςῖβ ἴπ6 ἀε]νεγαηςε οὗ 
ἴῃ Τοαιρὶθ, 6 σου]ά μάνα Καοννη ποῖδηρς 
οὔ ἴπ6 ργϑάϊοϊϊοηβ ἴῃ Μαγκ χί. ; υΚὲ χχί.; 
Μαῖϊ. χχίν. ΤῊ δ ̓ποσθᾶ565 ἴῃ 6 ργο δ Ὀ] Υ {παῖ 
{Π656 αἰδοουγϑος ἰῃΠ ἴῆ6 (Οσοβρθ]ὶ58 ΨΕΓΘ (ΟΠη- 
Ροβϑά 20:ἐ ευεηλ». ὍΤΟ δ}} τ15 θιι58 αι 5: 
ἭΟΩΥ ἴοχὶ ἀθοίαγεθ ἰη ἴῃς τιοϑῖ ροϑβίτῖνο 
τηδηηοῦ {παῖ τῃ6 Τοιαρὶς νν}}} ποῖ θὲ ᾿π]υγοῦ ἢ 

ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο σις σοπο]ιιϑίοηβ ΟὴΘ ΠΛΊΑΥ͂ 
[ΑἸτὶγ δ5κ,---ἰὔἶ δῖ. ]οδη δὰ ἤδσγα ρὑγθαιοϊοά 
(ῃ6 ρῥγοβογσναϊΐἼοη οἵ ἴῆς Τεπιρὶα νῃϊςἢ, ἃ5 
411 τῆς ννοτ]ὰ Κηονν, ννὰβ ἀεϑιγογοα οἱ Τίζι5, 
ἢονν σδῃ ἴδε δοοορίαπος ὃὈὲ ὀχρίαϊηθά οἵ ἴῃς 
ΑΡοσδῖγρϑο 85 ᾿πϑρίγοὰ ϑοσίρίυγε ἀισίηρ τῆς 
ἢγϑδε δηά βοοοηά Ἴδηῖυσιεβ ἡ (8566 ὑοεῖονν οὐ 
γΟΣ 2.) 

Εοτ 1ῃς ορίηίοη οὗἁὨ οἴδπογ “" Ῥγοίογιβίβ," 566 
1ῆ6 ποῖε οὔ υϑσ. 2; δηΐ ποίΐβ Α αἵ ἴμε6 εῃάὰ 
οὗ [ἢ]5 σμδρίεσ. 

ό5ι1ι 
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4 Βιιῖ τἢ6 ςουγί ψῆηϊοΐ 5 ψιτδουῖ 
βΟτ, κασέ τῆς τεπιρὶε ἔἰεανε οι, δη4 πγεάβϑιγε 

ἴτ ποῖ; ἴογ ἴξ 15 ρίνεη ὑπο τῇς εη- 

2. Απὰ ἠδὲ εομγὶ «υδίεν 1. «υἱῤῥομΐ ἐξέ ἐφρηρ 6] 
(ϑεε ον. “2, ὝΎΠε οοὐοχ οὗ Ετδβηιιβ σοδαβ 
“ΦΠη .᾿ δηἀ 50 [ΠῚ τοπάογοα “ δεη 
ἐμπογ; Οδον ἀε: Τοριρεί,). Ὅῆς “ Τεπιρὶοε ἢ 
ἰ5 Δίωοι ἃ5 θεΐογθ. ὙΠ ΠΟσΟ ἰ5 ἢὸ ποοᾶ (ἢ 
Μεάς, νῆγ., Ενναὶά, Ζ}115) ἴο ἀϊδιϊηρυ 5ἢ 
δεϊννδοη δῃ “Ἷπηογ" ἂπά δὴ “ οιοῦ " Οουτί 
(: Κιηρβ Υἱ. 16; Ε'ΖοκΚ. χὶνὶ. 1,21): ποίβίηρ 15 
βα: ἃ ἤογὸ οὗ ΔῃΥ 800} αἰσιὶποίίοη (εξ, ποῖς Α 
αἴ (Π6 οηΐὲ οὗ ἔΖοϊ. χἸἹ.) :-τονν δῖ 15 ΠΤ πηϑδηΐ 
ἰ5 ΘΥ̓ΘΤΎ οὗ (ἢε Ηἰέγοι (566 Οἡ Υϑῦ. 1) 
Εχοορὶ (ἢ Ναο. Μροάθ ἀϊδιηρυ θῆοβ δ6- 
ἴνδοη δὴ (δϑϑιπιθα) “ΠΟΥ Οουτγῖ," οὐ [π6 
ῬΓ ΓΙ νε βῖδίς οὗ ἴπη6 Ομυγοῖ, ὀεζῶγε ἰάοἸΔΙΓΥ 
Ρειυδάδαά [ἢ ; δηὰ τῆς ““ ουζοεν Οουτγί," οΥ 86 
ΟΠυτοῦ α,,[ὲν ἴ Ὀδοσπιε ἰἀοϊαῖτσοιι5 ἀυγίηρ {πὸ 
ΔΡΟΒΙΔΘΥ οὗ ἴ(Π6 42 τιοπίῃβ. ϑίυδγι ἀγριι65 
ἴογ [ἢ15 ἀϊδιϊηςτίοη Ὀοΐννθοη δὴ κ ἰηπογ ἢ Οουτγῖ 
ςοτηρτίϑίηρ ἴμῈ Νῖσον, δηὰ δὴ “ ουΐογ᾽ Οουτγῖ, 
ΌΥ τοβεσγίης ἴο ΕΖεκ. χὶ]. 17, 19---Ὀυϊ 566 (ἢ6 
Ὠοῖδ5 Οἡ ἴπ656 νεῦβ68. 

ἰεαυε ομἱ.] Οτ. οδβὶ οαΐ, “οχοϊυάο ἴτοπὶ 
ΤΥ πιοαϑιτγοηθηῖ"---δῃὴ ἜΧργοϑϑίοη ᾿ηγοϊνϊηρ 
Π6 Ιάδα οὗ γοὐεσῖίοηῃ. Οὐ ἴϑᾶαν υἱίδοαῦϊ, 
δ66 τσ. . [15 εἰπρ μαι δ} δά θά --- 

αηδ γπρασωγε ἐΐ πο 7 Ἰποϊυάο ἰξ ποΐξ ἴῃ (6 
δ ΌΟΪς δςΐ ψϊςἢ 15 ἴο συάδτὰ δἀηά ῥσγεβοῦνα 
ἴῃς ϑαῃποΐπαγυ δπὰ [ἢ 1|5.1η ἃ ἤριΙΓΟ, σηβαυγο ἴῃ 6 
δαίεγ οἵ (ῃς Ομυτοῦ οὗ Οοά ἔγομι ἴῃς 4554} 8 
οὔ της τνοτ]ὰ. ΄ 

Ὧν ἐὲ σδβ αἷνθ}} Οτἵ ζὸσς ἐΐτ βδίδ8 6060} 
Εἰνθη)] ΤὍΤῇς πδίυγαὶ ἔογος οὗ [πε δογὶϑὶ ἰ5 
τηδῖ  ῥαά αεἰμα ίγ ὀξεπ σίυεπ ουεν (ἐδόθη) 
“ μπίο ἐδὲ Οερε ει." (5866 Τὺκα6 χχί. 2ο0--24)} 
ΜΏδη δῖ. [οπ νυγοῖθ. δῖ. [΄οδη ἰ5 γοξοστίης 
ἴο ἴπ6 ΤοπΊρὶο Δἰγεδῦ ἀεοϑιίγογοά ; γιι5ῖ 85 
ἴῃ οἷ. χι!. ς Πα τοίου ἴο 6 δισίῃ οὗ (Ὁ γϑῖ 
ψν Πἰοἢ νν 45 ̓ἰἰκονν 56 ρᾶϑῖ, 

Ὠ υδϊογάϊεςκ οχρ δίηβ ὁ δἰ γοδαΥ ρίνθη ΟΥ̓ΟΓ 
ἴῃ ἴῃς Ὠ᾿νίηθ σοι η5615,᾽ “ΌΥ 4 [)ινίηο ἄθοσθο:" 
δηά 118 ἢ6 βιιρρογῖβ ΌΥ ἃ σοίεγεηος ἴο [Π6 
ξυΐυγο ἴθηβο (μ4ῖ ἔοϊϊοννβ. ΒΙθοῖκ, ννῆο 4150 
Ρίδςεβ ἴῆς ἀδίς οὗ ἴῆε ΑΡος. Ὀεΐοσε [86 
εἰεπίγυςίοη οὗ ἴῃς Ὑεπρ]6, σοποϊάθ5 παῖ 
ἴη6 δαποΐυαγγ δηὰ Αἰΐϊαγ οὗὨ ᾿ποεῆβεὲ ΟΠΙΥ͂ 
ἅ16 ἴο 6 υηάὸῦρ Οοὐ᾽ἷβ σἄγεὲὸ ἀυγίηρς ἴῃς 
δίοζε, ποῖ ἴπεὸὶ (ουτί δηὰ ΑἸΐαγ οἵ ϑδοτγὶ- 
ἤς6---δἷ. Ϊοβη ἴπ5 ᾿ἰηάἀϊορίίηρ ἴπαΐ, ἀπά ογ 
(6 πον (ἀονεηδηΐῖ, οὶ Ὀ]οοάν νἱοπιβ Ὀυΐ 
186 Ῥγαγοῖβ οὗ ἴῃ ἀδνουῖ, οἵ ννῆϊοῦ [86 
ΑἸΐδγ οἵ [ησϑῆβα νν8 ἴπε συγηῦοὶ, ἀγὸ ρ᾽θ σι: 
ἴο Οοά. ὅδὅ0 ἴἢε “Ῥτείεσίβίβ.᾽ ΟἿΠΟΓ τ οΓβ 
-- Ἑυζυγοἴ5, ̓  ννῆο ἴπ1Κὸ ΠππδπΠΟΥ υπάἀογβοίδηά 
{πε “ἠεγαὶ Ϊετυβαϊοπὶ (6.;. Τοἀά, ἢ ὁ ΒυτΡ ἢ) --- 
ΤΟΙΣ (ἢ 15 ρᾶββδαρὲ ἴο ἴπε {ἰπ|Ὲὲ οὗ ἴδε 1, οτα᾿ς 
ϑεςοηά Αἀνεηΐ, [ἢ 6 πηοαϑβυτίης οὗ ἴῃς Τ᾽ πιρὶς 
ἀεποίίης ἰἴ2 τεϑϊοσγδίίοη  δῆοσ Ὡς ἴἢς ΗΟΙΥῪ 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΊΟΝ. ΧΙ. ἶν. 2. 

{Π|68: δηά τῇς ΠοΙγ οἷΥ 5}}}} τῆ εν 
{τεδά υπάφτ ίοοξς ἔογν απά ἴψο 
ΤΟητὮ8. 

πρασοσ τοι ττοσττσταν, 

ΟἸΥ ἰ5 το Ὀ6 οἣςθ πιοῦο ἴτοάάθη ὑπᾶογ ἰοοῖ "7 
ἴἢε ΟεηΈ 165. [ἢ ὁρροβίτίοη ἴο (ἢ!]5 σοποϊ υπΐοη 
οὔ ἴπῸ “ Ευξυγὶϑῖ5,᾽ ἴΠ6 οὐ μοάοχ ““ Βτοίεγϑίβ " 
ἴαϊκο (ῃς ραϑϑᾶρο ἴο αν Ὀδθὴ ἢ] Ἀ]16ἀ ἰη τῆς 
ΘΑΓΪν ἀδγϑ οἵ [ἢ Οδυγςοὶ ; 6.5. Βοβϑυσῖ, ἰη ἴῃς 
Ρογβοουζίοη οὐ Ὠ]οςϊ]εζίδη :---ηά Ηδπιπιοηί, 
ἴῃ ἴῃς τουυ]άϊηρ οὗὨἨ Ϊ[εγυβδίεπὶ Ὁγ Ηδάπμδῃ, 
δΔηά ἢἷ5 κεϊζίης ὕΡ Ποαίῃδθη ννουβῃὶρ ἴμογα. 

Μδηυ νγτιζογβ οὗ (πὸ “Ηἰϑβίογιοδὶ " ϑοβοοὶ 
(γ., Βίϑμῃορ Νονίοη, Εδδεσ, ΕἸ]ΠοΓ) 5υρ- 
Ροβ6 ἴῃε ρσορῆδογυ ἴο ἀθποῖς ἴδ ϑεραγαίίοῃ οἵ 
{πε Ἀ οἴοστηεὰ ἔγοτῃ ἔπε οογγυρί ροτίίοη οὗ ἴδε 
ΟΒυγοῖὶ ἴῃ Οδηΐ. χνὶ. 

Οοὐεί (566 οπ οἷ. χ, 8.) ἴ2κε5 [6 (ουπ 
ἰγοάάφη ἀοννη ὈΥ ἴῃς ΟΟ ΠΕ 165 ἴο δε ἴῃς [6158 
παίϊοη υὑπίδιτμξιϊ ἴο {πεῖν δποϊοηϊ [ἅ'7. δ6Ὲ 
Νοῖθ Α δ ἴθ επὰ οὗ [815 σῃπδρίου. 
ΤΒε “ Εἰγβὲ Τ οπιρὶς,᾽ δοςογάϊηρ ἴο 5γ 1. 

Νενίοη (λε., Ρ. 467), νγᾶ5. “ Π]υπιϊπαϊοά ὉΥ 
1ῃ6 [μᾶπὶρ8 οὗ ἴῃε ϑενεὴ Ομυγοθεβ." ΤᾺ 5 18 
ΠΟΥ ἀπ) ο] ἰσῃθὰ ; ἀπά ἃ ποὺν Τορὶς ἰ5 δυ 
ἔου ἴδοβο ψῆο Ψ1] ἢοῖ ψνογβηὶρ ἴΒῈ Βεδεῖ 
(εἰ. χίϊ!.) τπαπλοὶγ, [6 τ44|:000 ΜΠῸ γέ 
βῖγοά ἱπ 115 σμδρίοσ ἴῃς “Τευο Ἐξ πομο" 
Τῆδ Ὠυπῦοῦ ἑαυο ἧς ἀεγῖνοβ ἔσοτῃ ἴδε “Το 
ἤῆη:" οἵ ἴῃς “ Ογεαί Ἑαρσίε" (οἱ. χίϊ. 14) 
δηὰ ἰἴ 8 δραΐῃ τεργεβεηϊεά Ὀγ ἴδε “Τῶο 
(ὐδηάϊοϑεῖς 5" 1 νου. 4. 

μπίο δὲ πδιϊουβ:] 1.ε., ἴδε εποπιεβ οἵ 
Ομ γϑι,---Οδητ ες ἃ5 ορροβεὰ ἴο εν) 580 
τῆτουρδουῖ τἴμ6 Αρος. ἀδθηοῖς ἴσιο ὈΕ Εν ΓΒ, 
866 (ΟἿ! ἰ. φ ; (1. 9. ὙΒ6 ονογῆονηης οἵ ἴδε 
ΟΒυγοῖ (80 ἴῶγ 845 ἰξ πδὰ Ὀδθοοπια ςοστυρί) ὈΥ͂ 
(ἢς ψοτὶὰ ἰ5 βεγθ ἰηἀϊοαϊοα ; δπὰ (85 15 
ϑυτηθο Ζοὰ ὈΥ ἴδε βαςΐ, αἰγεδάγ οοπϑυπιτηαίοά, 
οὗ ἴῃς ἀεσϑίγυςτοη οὗ Ϊεγυβδίεπι ὈΥ ΤΊ, 

απά δὲ ῥοὶρ εἰν σδὰ δ ἐδ εν ἐγεαά ὠπάεγ ῥοι 
866 1ὺκὲ χχὶ. 24. [ΘΓΏΒ4]6πὶ 5 οἰγίοὰ “ἐδ 
Ἡοίγν Οἷ ν᾽" ἴῃ εἰ. χχί. 2, το; χχί!. τ; Νεῖ. 
ΧΙ. 1, 18: [581]. χὶν. 2: 1.1 Μαῖὶ ἵν. 94; 
Χχνῖ. 532. [ἡ ἴα Αρος.--ἂ5 ἐη Ὁαὶ. ἵν. 26; 
ΗδὍ. χιϊ, 22--- [Θτυ 5416 πὶ ἰ5 ἴῃ 5γτηῦ0] οἵ ἴδε 
ΟΒυσο ἴῃ ΠΟΥ σοἰ]οςῖῖνο δηὰ ἀϊβυδῖνε οπαγδο- 
ἴεγ. ὙΠ πιοαϑυσίηρ “" γερά, ||Κκὸ ἴπὸ “ρἰυπιὸ- 
᾿πὸ᾿ ἰῃ Απιοβ υἱ!. 7, 8εἴ5 ἀρασὶ ἴῃς ἴσυς 15- 
ΓΑ 65 ἴτοπὶ ἴποϑα ψνῆο ἃγὰ ᾿ἶκὸ “ ὀκαιέγη 
τθῃ δηά ρυδ]οδη5 ᾽ (Ὁ ογάϑβ.); δοά ἴῃ ΟἿ 
πον ἐκάλει ἄοννη ἱποϊάο5 ἴμε οπῖίγε Τ πιρὶςε 
(Ηἱενοη), Ἔχοερί ἴῃς ϑαποΐυδιγ (Ν οε) πιλτκοὰ 
ουΐ ἃ5 511] Οοὐ 5 ἀννεϊ!ηρς ρἷδοθ. “Τὰε 
Κηον]εάρε οὗ [6 ΟΒυτγοῖ 85 ἴξ ολπὶθ [τῸπὶ 
μοᾶνθῃ νγᾶ5 δυγεεῖ 45 ἴ8ς Αηρείβ᾽ ϑοὴς ἰδδϊ 
δηπουπορά ἰξ δ Βοι]οποπι; δυῖ.. .. ὈΠΙΈΓ 
ἃ5 ἴμ6 σοὶ οἵ ΕΖεκίοὶ 18 ἴῃς ἰδίου οἵ 115 
τεοερίϊομ ἃπιοπς τηεη. ὙΤῊΐβ ἰ5 ποὺ ἢγδὶ 
δῆονγιι ἰῇ ἴδε πιραϑυτγίης οὗ ἴδε Τεπιρὶε."-- 
Ι. ΝΥ. λπιθ, Ρ. 183. 



ν. 2. 

νι ἀπά ἱαυο »ιομίδ.) Νοῖε ἴπε ἴπβεῖ- 
(ἴοη οὗ καί---ἃ5 ἰπ [Ομ 11. 2ο; ν. 5--τουρἢ 
τὴς ἰσγχεῦ ἈυΤΊΌΕΣ ὑγεσεάθβ Αοσςογάϊηρ ἴο 
πϑᾶρε πε Τσορυϊδιϊνε 5 ᾿πϑογίεαά ΟΠ ννῃεη 
πὸ ωπαίδεγ πυταῦοΓ Ὀγεσθάσβ, 6.ρ. οἷ. ᾿τ. 4; 
«1. 4; Χίχ, 4; [|οδη χχὶ. τὰ: οὗ Υ ηοσ 
(ὃ 37, 4);.--5ὲὲ τυ. 42 ᾿ 

Τῆϊς ρογοα οὗ ρῥργορβείὶς ἔπι δἰπιοϑὶ 8]] 
ςοϊησηθηίϊδίοσβ λ55:π|ὸ ἴο ὃὉε τοργεβοηϊοά 
πάθον ἐγ ἴουτηβ ἴῃ ἴπμ6 ΑΡοοᾶγρβε:--(Ὁ 
Βετα δηά ἴῃ οἷἢ. ΧΙ, ς ἃ8 42 πιοηίἢ8 ;---(2) 
8ἃ5 1260 ἀδγ8 (Ξ-Ξ: 42 Χ 30) ἰπ ΥΕγ. 3 δηά ἴῃ 
εἰ. χὶϊ. 6;--(3) 45 “ἃ {π|Ὲὸ (οἵ γεᾶγσ, καιρός) 
δηά Ππη65 ἀπά ἢαὶΐ ἃ {ἰπ|ὸ "ἢ (Ξ: 3 Χ 360 Ἐ 18ο 
ΞΞ 126ο 44Υ5) ἴῃ «ἢ. ΧΙϊ. τ4 (ςξ τεσ. 6), δηὰ 566 
ΤΏ 8ῃ. Υἱ]. 25 ; χὶἹ. 7. Τὰς “ Ὑδαγ- δ  " ΤΠΘΟΥῪ 
ἴλκοβ ἴδ6 42 »"ποητδ. ΟΥ̓1} ἡἔγμεὶ ἴο ὃ6 δαυδ] 
ἴο Ι126ο γέαγ : 566 [πίγοά. δ΄ 11, Ὁ. [{.,) δηὰ 
ποῖο Β αἵ ἴθ ἐεπὰ οὗ [15 σδιδρίεγ. 

Αςοογάϊηρ ἴο Απάγοϑλβ (λε., Ρ. 58) ἰῃς “γί 
ἔᾳυο τηοηἢ5 ἀοποῖς ἴπε “ῥογέηει: ΟΥ 18 {ρπξ. 

]οδοδίπι οὗ Ε]οτβ ({ 1202) πιᾶκοβ ἴῃς 1260 
ἄλγϑ ἴο ὑε ἴμ6 “ἊΝ οὐἹά-αρξε᾽" οὗ Οοἀὰ ἴδε δοη-- 
ψ Ὡς ἢ 1 ἐχοοοάβ ὈΥ 26ο ΥΟΔΓΒ : ἢδ ΑΓΡῸ 65 ΤΌΣΩ 
ἴδε 42 ξοπογαϊίοηβ ἴῃ δῖ. Μαίζπιεν 5 ρεῆθ- 
ΔΙΟΩΥ, οδοὶ οὗ ψνῃςἢ 6 σουηΐβ 45 30 γε 5. 

Ατβοηρ ἴποϑε γῆ ἰηϊεγργεῖ ἴπε ρεγοὰ οὔ 
42 τοοπῖδβ μενα 185 Ὠιοηγδίυβ οὗ ΑἸεχ- 
δηάγια, ὙΠῸ χεΐετσεὰ ἰἴ ἴο ἴδε ρεγβεουϊίοη 
Ὁπάοσ ἴῃς ΕΤΏΡΟΓΟΥ γαδϊογίδη (Α.Ὁ. 253-260), 
ὙΏΙΟΝ Ἰαϑίοα ἴῆτες γοᾶσβ δηά ἃ [δ] (Ευδεῦ. 
Η. Ε-, νἱ. το). Οουληρ ἴο τηούδγῃ {{π|68. 
ϑίυαγί τυτιῖοδ: “ [{ 15 σογίδίη ἴηδὲ [πε ᾿Ἰηναϑίοη 
οἱ τῆς Ἐοπιδη8 ἰαϑιοα ι5ῖ ἀρουΐ [86 ἰδησίη οὗ 
ἴῃς ρεσίοά παηηθὰ ὑπ} [εγυβαῖεπὶ ννᾶ8 ἴδκθη. 

.. ΤΠῖ5 5 ἃ παῖυγαὶ, βαρ θ, δηδ ΘΑ 
τιεϊβοὰ οὗὨ ἱπιεγργείδιίοῃ ἴο βαύὺ ἴδε ]Ἰθδϑὶ.» 
50 ἴΠ6 ΣΔΓ ΟΠ Δ] 1511. σομοοὶ ρΘΏςτΑΙγ. ὍΤὨδβ 15 
4ἰ5ὸ ἴῃς ἱπιεγργείδιίίοη οὗ Μτυ. Ε. Ὁ. Μαυσίςς 
(ε., Ῥ. 190). 

[{ἴ πιαὺ ὃς τῦὲ]] ἔο 5ἴδϊε ἤθγε ἔπ σοῃο]ϑίοη 
οὔ 81. Αυριικῖίηο 45 ἴο ἴε56 τῃθᾶϑι1γ65 οὗ {1Π|6 : 
“ΤροΙηρΡΙΒ αυΐρρο, εἰ ταροτα, εἰ ἀπ τυπη 
[ΟΠ ΡΟΊΣΊβ, ΔΠη1:πὶ Πηυ πὴ 6556, εἴ ἀμοπ, οἱ αἰ π|}- 
αἀἴυπὶ: δ. ΡΟΙΓ ἢος, ἴΓ68 ΔΠΠΟΒ οἵ 561) 596ΠῚ, 
εἴἴδιιη Ὠυπίογο ἀϊοσυπὶ Ῥοβίογιιι5 ρῬοβίῖο, ἐἀϊ- 

. Ἰυσοϑοῖξ ; δἰ φυδηάο ἴῃ ϑεγιρίυγίβ εἴ τη θηβιυτη 
ὨΠΊΕΤΟ ἀδφεϊαγαῖυτγ."---)ὲ τυ. εἰ, χχ. 13]. 
ἡ ἴδε 1 ΠΕ ΠΥ οὗἩ ἴῃεϑε ἴπσος ἀδβιρηδίοης 

οἵ {π|6, Μεάδ ({ε., ΡΡ. 419, 481, 597) ἰουπά8 
[15 ἢγχϑί " δυῃοβσγοηΐσγῃ ἤ(υ1Ζ.(1) Τα Δ οπιδη, 
ςἢ. χῆ. 1,14; (2) Τλς Βεοαϑί ἔγοπι ἴπ6 868, 
«ἢ. χὶλν τ, 5; (3) «ἢ. χί. 2; (4) «ἢ. ΧΙ. 3); ἀπά 
6 εχρίδιηβ γ ἴῃς ῥγοΐδηδίίοη ὉΥ ἴῃς σεη- 
{1165 15. πιοδϑυγεὰ ΟΥ̓ »ποηέῤσ, ἀπὰ ἴἢ6 ργεδοῖ- 
ἴῃς οὗ ἴ)6 Ὑνο Νν 1ἴπ65565 ΟΥ̓ ἀα7:, Ὀδοδυ 56 
1Π6 »ποο Ὀτθϑι ἴῃς οὐϑῦ "πορέδι 158 ἴῃ6 δυτῇθοὶ 
οὗ ΙἀοἸἰδίΥΥ δα ἀαγκηεββ, [86 Ἰἰρῃϊ οὗ ἀδὺ 
ἀοποῦης γα. 1. ΨΝΊΠἜΔ5 αἰσὸ βιιρροϑίβ 
(αὶ ἴδε ἀυγδίίοη ΟΥ̓͂ 6Υ}} 18 ΕΧχργοϑϑεα ΡΥ 
γπορδς, ἰῃμαῖ οὗ Ζοοά ὈΥ͂ ἀΔγΥ5,---ηά 50 δετὸ ἴῃ 
ἔν δβιισςοϑϑῖνα γ6γ563 (Ρ. 187). 

ΤἼε φυεδίοη οὗ ἴδε ΑΡροςαϊγρες υπιῦεγβ 
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[85 Ὀδϑη ςοηβίἀογοὰ ἰῃ ἴῃς Ιηἰγοά., ὃ 11, Ὁ. 
[{ |5 ἴσα οοπτεπάρα [δαὶ [πΠῸ ΠυπΊθεΓ5 ἰπ [Π|5 
ΒοΟΟΚ ρῥσγορογὶν θείοης ἴο ἴδε ῥγονίηςε ποῖ οὗ 
ΠΠΓΟΠΟΙΟΡΎΥ δυΐ οὗὨ 5γτηθο  5πι. ὙΠαῖ ρετοαβ 
οὗ ἀοδβηϊΐο {ἰπ|6ὸ ἅγὸ ποῖ ἱπῖοη θα ἤθγὸ 566 15, 
85 ἢ45 Ὀοοη οἴζϊοη οὐδοσγνοά, ἴο ἕο ον οὗ ᾿ἴ56} 
ἔγοσῃ ἴῃς υδγίειυ ἴῃ ἴῃς ἔοτγπιβ οὗ Ἐχργαββίοῃ ; 
νυ ἢ]. τὰς τοουστεπος οὗ ἴῃς βάπιὲ ὄχίεηϊ οὗ 
ἀυτακίοη ἴῃ 41} ἴἔγϑο, ἱηάἸςαῖο5 [δῖ τῆς δνθηΐϑ, 
ἴο ψΜ ὨοΒ ἴΠ656 ρεγίοαβ δ΄ὸ δεϑίρηςα, ἀγα ᾿οη- 
[προΟγάποουδ. [ἢ 4}} ἴΠγ66 ς8565 ψὙὲ πάνθ 
“1ἢς6 Ὀτοίοη ννθεκ " οἵἉ γελγβ8--- Πα] [π6 πηγϑῖὶς 
“γν εκ " οὗ Ώδη. ᾿χ. 27, ἴο νος ΤΏ δη16] δϊτ- 
56} ροϊηΐβ ἴῃ ςἢ. Υἱῖ. 2 ς ---[ἢσ ἶτηο, ἴῃ δδοτγῖ, ἴῃ 
ννΏ ἢ ἴλ6 ρον ΕΓ (Πδῖ τεϑίϑίβ 41} {πδῖ 15 οὗ 
Οοὐ, [δὲ “ποι δ “ρεαξίηφ ργεῶί ἐῤίηρε᾽ 
(θη. νἱῖ. 8: 5εὲ6 θν. χὶ. 5) ““ῥα.} «ὑετῶν 
ομέ ἐδὲ ταἷπὶς οΥ ἐδε ΜοιΙ Ηἰσ " (Ῥαη. νἱῖ. 
25); δηὰ {ἢ 18, 1ἴ 8 δι! Ὀπλ θὰ, 15 ὑγΘΟΙ56}γ ἴπαῖ 
οουζβα οὗ Ἔενθηΐβ ψἹ νυν ῃϊςἢ ἴΠε ργεϑθηΐ νογ86 
15 ςοηςογηοά, ΔΝ ΒείΒοσ ἴῃς {π|6 Ὀ6 ΟΧργαββϑοα 
ΕΥ̓͂ ΥΟΑΓΒ, τηοηίῃ8, ΟΥ̓ ἄδγβ, 41} ἱπειτηδῖος ὦ 
ὀγεαξίηφ οὗ, 8ἃ5 ἴἴ ψετε, οὗ {ἰπ|6---ἰῖκα 1Π6 
ΠΑ] ΒΟῸΣ 5ρᾶςε οὗ 51|]|Θῆςθ ἴῃ ςἢ. Υ}}. 1. Τῆς 
ἀλγ5 “ἀγὸ «ῥογίεπεα" ἴοτ ἴῃς οἰεςι 8 58 ΚΟ, 
Μαῖϊ. χχίν. 22. Απιοηρ ἴῃς [νὺὺν 1Π15 ρεοσοά 
οὗ 42 πιοηΐῃϑ νν5 ἃ σῃσγοποϊορίςδὶ ὀχργεϑϑίοῃ 
βισπιβοδηΐ οὗ ἃ {ἰπ|ὸ οὗ βιιβεσίηρ :---6. Ρ. τς 
τἶπιε οὗ ἔαπλῖπο ἴῃ ἴΠ6 ἀδγ8 οὗ Ε]1]}]6ἢ (ὺΚς 
ἷν. 25); οΥἩἨὨΤΏα ἀεδοϊδιίοη οὗὁἨ [εγυιβδίοπι Ὁ 
Απέοςπι5 ἘΡΙΡΏδησ5, Πδῃ. χὶ!. 7; 1 Μδςς. 1. 
(ςξ. ΝΙΓ., ΡΡ. 449, 463):- Τῆς νεῖ οὗ 
βαςγεὰ [Πϊηρ8 ΟΥ̓͂ Απτοσἢυ5 [ἘΡ᾿ΡΠΔΠ65] ἰΔοῖ- 
ἰὴρ ἴογ (ἄγεθ γεᾶγβ δηά ἃ ἢδὶ [|Ὀβϑρῇ, 
“1π|2., χὶ. ἱ, 5], τῆς [εἰν τεϊδιπεὰ τπδῖ νΟΓῪ 
ὨΘΤΌΘΥ 85 ἔδιηουβ, ἰΠΔϑπλςἢ 8458 ἴΠΕΥ οἴθῃ 
τηδάθ υϑὸ οὗ ἴἴ ψ ἤθη (ΠΕΥ ᾿ψου]ὰ ΟΧΡΓΕ55 
ΔΠΥΓΠΙ Ηρ ὙΟΤῪ 584 δηὰ δέιςϊινο" ({Ἱρμιίοοῖ, 
ὥργομοσν. Ἰηφμίγγ, νἱ. 4, αυοῖϊεὰ ὈγΥ ΔΝ ογά8.). 
Αὐδογίθη οὔϑογνος οὗ ἴῆς Ζόγες απᾶ α δαί 
γεδῖβ τὶ “1ῃ15 υμῆδεῦ ἀοεβ ποῖ, ᾿'Κ6 
Τωσι, ἀδβιρηδῖο [ΠῸ βοννοῦ οὗ [6 ψογὶὰ 1η [15 
ζω] π685, Ὀυϊ ἃ ΡοΟΥ ορροβεά ἴο πε ὨΥ]η6 
(νοι ὑπο] 5 [56] ἴῃ ἴῃς Ὠυπηῦοῦ ϑευεη), 
γϑῖ Ὀγόκε ἴῃ [156] δηὰ ἢ οβο !ρ μεϑὶ {ΠΡ 
15 αἱ [6 β8π|6 {π|6ὸ 118 ἀείεαῖ, ον ᾿τηπιοάϊ- 
αἴθ! υ αῇοσγ τῆς [γος δηὰ ἃ μδὶ ἐἕἔρες, Ἰυάρτηοπὶ 
[1115 οἡ {πὸ υἱεϊοτίοιιβ ρονγεῦβ οὗ ἴῆε ννου]ὰ, 
8566 Ὠδηῃ. ΥἹ]. 25, 26 (Ρ. 137). Αηό [8,85 ν»ὲ 
ψνοῖα αἀἰγοςῖοα δρονο, ΟΥ̓ ἰδ υ86 οὗ ἴπε φογίνζ, 
οὐ δ βαἰνθη"" ἴο δὴ πίιίβίογίςδὶ ἔουπάδ- 
τοη ἔοτ [Π]5 ϑσυτῃθ}15Π|,---νἱΖ., ἴο [6 ἀοδῖσυς- 
τίου οὗ ἴ)6 Ἴ πρὶ ὈΥῪ ΤΊϊι5,---50, σου ητηρ 
ἔτοπι [δῖ ἐνθηῖ, ἴῃς τηγϑῖῖς 42 πιοηϊἢ5 Ἔχίεπὰ 
ἴο [πε οεἶοϑθε οὗ ἴῆς ΟΠ το δ᾽ 5 σοηβιοῖ ἢ} ἴῃ 6 
ΔΝ ουἹάσρονοσ, δηὰ (6 Ἰυάρτηεηϊ οἡ Απί!- 
οἰγδῖ, δὰ τῆς ἤηδὶ νἱεϊοσυ οὗ Ομτδι. [ἰ 
βῃουϊὰ Ὀ6 ποῖορά, ἴοο, [παῖ (15 ΣΟ} 15 ποῖ 
ΟὐὈΒΟΌΓΟΙΥ ἰπαϊοςαϊοὰ ἴῃ οὖν [οτὰ δ ψοτγάβ: 
εἰ 7ὲ Εἴ 5ἢ4}} ὈῈ ἰτοάάθρη ἀονῃ οὗ ἴῃ 6 
ΟΕ. 165, τπῈ}} ἐδε τρπιος (καιροί) οὗ ἴ1ῃ6 Οεη»- 
ὉΠε65 Ὀς Π 1616 Ὁ ({υκΚε χχὶ. 24)- ἍἸΕ νυ] ἢ 
ῥῬαϑϑδᾶρε ἴῃς ἰδησυᾶχε οὗ ἴδε ῥγεβδοηΐ νεῦβθ 
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ἽΝ Πρ 4 ΑΠ4 1] νν}] ρῖνε ῥοτυεῦ ὑπῖο ΠΥ ΡΠΕΘΥ ἃ τῃοιβαπά νο πυπάγεα 456} “εἰ τσ κὰν μ᾽» 
Ἣν ἕω {0 ὙΙΓΠΕΘΘΕ5, Δπὰ ἴεν 584}} ργο- τῆγααβοογε ἄλγβ, οἱοι μβεά ἴῃ βδοκοίοιῃ. δι 

ζ΄ 

ΔΈΤΟΘΕΒ ἴῃ ἃ ΓΟΠΊΔΓΚΑΌΪΘ τπηδηηογ. Εγασγά, ἢ (δος ᾿ρῃϊ οὗ ἴσὰς ἔδ Ὀ6 ῥγεβεσνεὰ ἔσοζῃ 6ὃχ- 
ψ οπὶ Αὐδοευ]επ ἄρτθθϑ 85 ἴο [15 “" σῇυγο,- τἰησίοη νὴ ΠΟΥ Ὀογάετβ Σ᾿ ὍΤΒὲ ἀπϑυνοῖβ 
ἩΙΒ[ΟΥΟΔ] Ροτιοα " οὗ ἴπε 42 τῃοηῖηβ, τηΔ ΚὸβΒ ϑδεεπὶ ἴο ὃς βυρρίοά ΟΥ̓ τμδῖ τποδὲ οὔδουγς 
(Π6 εἶοβε οὗ (ἢς ρεγιοὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 σοῃνογβϑίοῃ ραβϑᾶρὲ (συ. 3-12) οὐ Ψ ὮΙ νὰ ΠΟΥ͂ 
δηὰ τεΐυσι οὗ ἴπς [ονν5 ἴο Ραϊοϑξίίης (Ζεςῇ. χ. εηἴεσ. Ὑὕ8ὲ Κεγσηοῖς οὗ ἐπε ΑΡόΟΌΆΪΥΡδε, 85 
4, 6). ὅ8ε αἷϑο Βυγρεῦ αυοϊοά οη ες. χὶϊ. ὁ, ἱπάεεά οὗ }} 81. [οῃη᾿5 νττίηρ5 ([Οδη 1. 7; 

Οη ἴδε αυσβίίοη “Ασα ἴποδε ἴσος ροῦοάβ 1 [οδηῃ νυ. 9, 10), 15 “2 ε "δἐπε: οὗ ὕσεμς"--- 
δι: οαβϑοῖνθ ΟΥ σοη[οΠρογαηθοιβ᾽᾽" 5.66 Νοῖ Ὁ “πε [ἘϑὈΔΟΩΥ ἴο Ὀὲ Ὀοστπς ἴο ΗΪπι᾿" (566 
ΟΠ «οἷ. ΧΙ. 5, Ὧπάὰ Νοῖε Βὶ δ ἴ᾿ὸ οηὰ οἵ -ςἢ. ἱ. ο; Υἱ. 9; ΧΙ 11, 17: ΧΧ. 4); ἴον ᾿ὸ 5 
[Π|15 οβδρῖεσ. δε ΕἘΧργΌΘΘΥ ἴῃ οἢ. χίχ. τὸ {μαῖ “δὲ 

; Ὕιΐπο85 οὐ ὕσσω ἐς ἐῤε ϑρέγιὶ οὗ Ῥγχορόεω. 
ΤΗΕ ΤῸ ΨΨΊΤΥΝΕΞΒΕΒ (3---Δ2). Α5 ἴδογε ἅγὰ Πεγὲ “ 7ξυο ΔΝ ἴπεσϑεβ "ἢ οπ 1} 6 

βἰάθ οὗ σοά, 50 ἴῃ οἢ. ΧΙ . ΤΠΟΓΟ ἅγὸ Ζεσο Βοαςῖξ 
οῃ ἴδε 5'ἀε οὗ δαΐδη---οηα γοργέβεηϊζηρ ἴδ6 
ΡΠ γϑίςαὶ Δ ου] ἀσροόννεγ, ἴῃς οἴμογ {πὸ ᾿ηϊ6]16ς- 
ἴυα] Ψν οτἹά-ροννεσ. ὍῊ5 ΔΗΔΙΟΡΎ ΤΡΔΥ, Ρεῖ- 
805, δυρρεβῖ [πα΄ ἴῃς “Τευο ἤπιε: τὸ ἀὸ- 
βίβηθα ἴο βυπιῦο]ῖΖε, οης οἔἴμεπι, {με Βα σοι 5 
ουϊννατὰ ογρδηϊζαϊίΐοῃ δηὰ ρον, ῖε οἴβοσ, 
ΠΕΓ δρίγιἴυδὶ δηὰ ουδηροῖςαὶ τοδοδίησ. 

ΑΒ ἃ ΓΟΆΘΟΠ ἴῸΓ ἴακιηρ [15 τόῦϑο ἴο ὃς 
βυταθο ς8], ΕἸγαγὰ ποῖεθϑ τπδῖ οὐγσγ 1 τὰ [διὰ 
βίγεβϑ οἡ ἢ!5 βανπρ “ ὟΝ Ιἴπεβϑα5 ἢ" (]οδη ν. 
31, 39; χν. 26): [115 “νἱίη655," ἃ ἰ8 Βοόσς 
Ῥτγοιη δε, νν}}} 51}}} Ὀ6. πιδιηιδιπεοὰ : ἀπ δο- 
σογάϊηρὶν {πὸ ἰοσΕ ΠΠΟΩΥ ἴο Ὀε Βογας ἰβ Ρέτ- 
Βοηηοὰ 45 “ΜἭῪ ἐπυο ἤιίπεσιες," νμῸ ἃσγὸ ἴο 

3. 4πά41 «υἱὴ καὶνο ππξο οἠ ΎΤΠε οὐήεε! οἵὗὨ 
[με νεγῦ 15 ποῖ ἱπίγοάςεά εἰ εγ αἀἴτεςῖ]γ, ΟΥ ἰῃ 
τῆς ἔοστῃ οὗ δὴ ἐηβπείυς 45 ἴῃ οὗ, Υἱ. 41 νἱ}. 2; 
δεῖ, δοςογάϊηρ ἴο ἃ Ηεῦτεν Ἰάϊοπι (ς ΕΖεΕΚ. 
ΧΧΧΥΙ, 26), [ἴ 15 ΒΡ Ιεἀ Ὀγ [Π6 ἱπάθρεπάσηϊς 
οἴδυδο ψνηϊοἢ [ο]]οννβ, “ ἀπά ἐδεν «ῥα! ῥγο- 
2ε:ν." 11 185 ποῖ ὨδΟΟϑβασΥ ἴο 5ΌΡΡΙΥ δυςἢ 
ΔῊ ἀεομς. ἃ5 “ βοιυογ᾽" (Α. Ν. δῃηὰ δὲ ννεἴζο); ; 
ΟΥ̓ “ εομσίαπο ἀπά αυἱάονι" ( ε ἴγτγα, Ε. ἀ 
1 ΔΡ146); ογ “2ῤὲ Ηοΐγ Οἰἐν " (“" ἀαδο εἰΐα»γι,, ἃ5 
ΒοΖᾷ, σοπίγασυ ἴο ἴπ6 σοηΐϊοχῖ)ῆ. ΤῊ 5ρΡΘΆ ΚΟΥ 
15 ἴῃ 6 “““οἱες ἤγοηι ῥεαυεπ᾽" (ςἢ. χ. 4, 8), ἰῃ ἴῃ 6 
πδηλς οὗ (ἢ γιϑί. ΑΒογννασ 8 (ρογμὰΡ5 ἴῃ νοῦ. 
4) ΠΟΥΔΙΠΙΥ͂ 'ἰπ σοῦ, 8), [6 ΑὮρο] ΟΥ̓ΥΘΓΟΙ, ΟΥ̓ 
δῖ. [ομη ὨΙπηδε]ξ, 15 ἴΠῸ βρεάᾶκεγ. [ἢ Ὑ6Γ. 11, ὦ γοῤῥδιν " ἀπγουρβους τλῈ πιγϑεὶς ρεποά 
Ψψ Βεγα ἴῃς ῥγεαϊςίοη ρᾶ5565 ἱπῖο ΠΑΥγδίνο, ( Ἴ ἘΠ ΤΩ, δΥ ποὴς ἀΔΥ5) οὗ δὴ ΟΝυχον 5 
δῖ. ]οῆη σςοπίϊηιιο5 {86 ἀσδοσρίίοη. ϑοπὶθ Χ Οη]4- 
οοπϑιάεσ {παῖ [ἰ 15 τίσι Η πιβε]  ν πὸ πονν ἜΘ ἘΠ ΕΟΣ ταν (Σ τὉ᾽ε 

ΒρΕᾶΚ5: {ΠΟΥ ἄγριε ἔγοπι ἴδε ννογὰ “' γι," ἀπά  ς ἢ ἐχρδηδίίοηβ οὔ ἴε “{1ποὸο 7 :- 
ἔτοτῃ ἴδε Ἵχργθϑϑίοῃ “ ἐῤεὶγ 1νοσγὰ,᾿ ἴῇ σνϑσ. 8. προσ, ἂ5 ἴἰῇῆς 17 ἂδηὰ ἴῃε Οοερεῖ,-τοῦ 

»Ἠ7 ίαυο «υἱϊπε) Οτ. “189 Ὑνὸ ἴδε ΟΪά αηὰ (πὸ Νὲν Τοκίδπγεηΐ,---οΥ ἴῃς ἵντο 
 ιΐηο58608 οὗἨ 1|0:"-ἂβ ἴο ἴῃΠ6 ΟἸΏΡΠαῖΙς δϑδοσζαπιθηῖβ, ἅτ οὗ Ἴσοιγβο ἱποϊυάοθα τπεῖεσ 
στο ]Ὲ 566 Οἤ Ὑϑύ. 4. [Πς ϑΥπθο 1 1ς 8] σγϑῖθπι οὗ ἱπϊεγργείδειοη. 

Ιῃ 186 ρῥγενίοιιϑ γεῦβοθ ἢδ5 Ὀθθὴ σοργο- Μίοἀε δηά ΗἩρηρθῖ. ἴακὸ 6 “βηεπεεε ᾿ 
βεπίοα {πε ογαϊπαγΥ σοηασίτίοη οὗ {πε Ομυγοῦ ἴο θὲ γεὰὶ ρόγβοῆβ. ὙΈοΥ οὔδεγνε ἴμαῖ Οπσιϑὶ 
ἴπ ἴδε νου] (Μαῖϊῖ. χὶ, 47, 48) τσουρσῆουξ δἰννᾶγβ βεηῖ ἔογι} Η115 ἀϊβεῖρὶεβ ἵννο δδὰ ἵἴντο 
(6 ΟἸγϑιίίδη ροοά. Τορεῖπου ἢ τἢ6 [τςορεῖποι--- 5 ἴῃ θαυ οΓ {{π|6ὸ5 Μοϑοβ πὰ σοῦ 
[ΑΒ 1 ἔδνν, [ῃ6 “δονθὴ τῃουδδηΐ ἴῃ ἰ5σγδοὶ, ψεσε ϑεηῖ, ἀηὰὶ [οβῆυα πὰ (δ]εῦ, δηὰ ΕἸ 2} 
41} ἴπΠ6 Κηξεβ ΟΝ πᾶνε ποῖ Ὀονεὰ ὑπῖο δηά ΕἸΙΘΒα, ἂηὰ Ζεγυδθαῦοὶ ἀπά ορβιυα, ἁυιά 
Βααὶ" (τ Κίπρβ χίχ. 18), ΨῇΟ ἅγε ἴῃ Ἐὐοῦ Ηδρραὶ ἂπὰ Ζεςμαγίδῃ. Βυγρεῖ ποῖεβ τμιαῖ 
ἃθε πγαγκεά οὐδ Ογ ἴῆς Ὠἰνίης πιοαβιγίηρ ψνμαῖὶ Ηδαρραὶ δηὰ Ζεοβασγιαῆ (ὉΥΎ ψΒοσὰ ᾿ε 
Τορά, δαπὰ ψνῆο ἃγεὲ ἤθσε ϑυτῃθο Ζοὰ ὉγΥ ἴπ6 υπάοτγοίδηάβ “2ῤεὲ πυο Οἷνυε Ἴγει:" οὗ νετ. αὶ 
ΘΔΠΟΐΌΔΓΥ δηά ἴπ6 ΑἸίασ,---ἰ ἱηοϊυάεὰ (6 85 ὀχρίαἰπεὰ ἴῃ Ζεςβ. ἵν. 14) εσε οἕςε ἴο τμε 
ἀϊἔυδῖνο θοαγ οὗὨ ρῥγοΐεβϑίησ Ὁ τ βδιϊδηβ, ἰκεὸ- [Θνν5, 580. νν}}} ἴῃ “Τευο διπεα"" Ὅς ἴο 
ὙΑΤὰ ἰκΚὸ Ταοάϊςοα (ςἢ. 11}. 15-1.9), οΒῈ πε Οδυγοῖ οὗ ἴπε ἰΔσὶ ἀΔΥγ5. Δ5 ἴδε ζσγϑεσεαῖ οὗ 
[λιῖ 158 δϑϑδιϊοὰ ὈΥ ἴπ6 ον] νου] ά-ροννεσ, τ1ἢ}15 ἴογπὶ οὗ ρεγϑοῃ!πηοδίίοη, πυτηεγουβ ἐχροςΣ- 
ἃ ῬΟΝΟΙ ΟΥΟΓ Ὠοβί]ς ἴο ἴπ6 Ομυγοῦ, δηὰ ἴογβ, δῃςϊεπῖ διὰ τηοάθγη, πᾶτε ροϊηϊοσὰ το με 
ΜΠ ἢ ἴτοπι {ἰπ|ὲὰ ἴο {{π|ὲὶ {ΓΑ Ρ] 65 ΠΡΟ “ἼὙνο ΚΝ ἴησβϑεβ" “' ΨΠΟ Ἀρρεδσγοὰ ἴῃ βἼοευ." 
Βετ. ὕπαάοσ [Π]58 Ἰαϊξεγ δβρεςῖ, 1η6 μυγον δηὰ ψθμοπὶ δῖ. ]οθη Ὠἰπιβεῖ Ὀεμεά Θὰ ἴδε 
5 5Υτηθο χε ΟΥ̓ “166 Οομγὲ «υἱήδομὲ ἐῤῥε ταουπίδιη οὗ Ὑγαπεπρυγαϊίοη (κε ἔχ. 28-- 
Τωηρίο" πο Οὐοα μᾶ5 ποῖ πιεδϑιιγεά. δὴ6εὲ 31)-- Μοβθβ δῃὰ ΕἸ|)4ῃ, (Πε 1 λν τεῖνεσ ατά 
15. 51}}} “266 Ηοίγ Οἱ" ΜὨϊοἢ ἢς Ναίίοηβ," ἴδ Ρτορῆεῖ οὗ ἴῃς ΟΙά Τεβῖ; δηά ἴ τὰδν ὃς 
με δῃογηίεϑ οἵ Ογιβὶ, “ ἡγεαά εριάσγ ζῶο! ἢ; ἀθῃὰ τεπιδγκοὰ τπδῖ ἴῃ Μὰαὶ. ἷν. 4, 5, Μοβες ἃς 
{Π6 ᾳυρδίίοηβ ἃγίϑο, "Ηον 15 ἴῃς Ομυγοῆ 2ῤεὲ ““εγυαπὶ" οἵ Οοά 15 “26. χορός" 
ὈΠΩΘΓ ΠΟΙ ΤὈΓΠΊΕΓ ἀβροοῖ ἴο ὃ6 ργεβοσνθοά παπιϑὰ ἰορεῖβεγ ἢ ΕἸ). Μλῶν Βιϊςῖο- 
ΒΟΙγ}᾽ δηά, "ον; υὑπάοσγ μος Ἰἰαϊζου ἀβδροοῖ οδῆ σὶσδὶ οοῃῆγπιδίίοηβ ἃσὸ βυρρί δα Ὁ τῆς ὧς. 



ἐ Ζεςἢ. 4 
ς ἢ, 14. 

ν. 4--5.] 

4 ἼΠαθα ἀγὰ ἴδε ὄῖνγο οἷΐνε ἴγθεϑ, 
ἈΠ {πὲ ἴνο σδπαϊδβίςκβ βιδηάίηρ 
Βείογε πε (ὐοά οὗ τε βαγίῃ, 

ΒΟ ΡΏΟΘΩ ὙνΒΙο ἢ Το] οννβ. ὙΠαῖ Μοϑο5 54118- 
[65 {18 Ὄχραπδίίοῃ, 18 1]]ιιϑιγαϊοα Ὁγ ει. 
ΧΥΙΠ, τς. Μτ. ϑδηάδυ (“μέ δον δὲρ οΥδε Εομγι 
Οοερεὶ, Ῥ. 30), οη ]οβὴ 1. 21, “Αγ ἴδου 
ΕἸΠ4} Ατῷ του ἴῃς Ῥτχορβεῖ " γεΐεσβ ἴο 
ον. χὶ. 3-|2, δῆαϊηρ : “Ἄγ μᾶνε {πὸ Τ νο 
ψνιΐηθϑθοβ δρδίη, τοργεϑοηῖηρ Μοβοβ ἀπά 
Ε]145, σῆοϑε πιαγίγσγαοπι 5 ἴο Ὀε [ἢ ὈδρΊη- 
πίηρ οὗ ἴῃς επά.᾽ Ὑπὸ “ σηαγίγγάοιι ᾿ οὗ 6 
ἴπεββοβ του Ἱά ἰἢ5 δ6 [Π6 [δ ρΡΟΓΑΤΥ οὔ- 
δουγδίοη οὗ ζλ  ἘΠ 1] τοσ ]ΟΉΥ. 

Ἑποςῖ δηά ΕἸ) ἢ ἅγὸ βιυρροβίεα ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ 
οὗ ἴῃς δηςοιθηΐ νυυιοσβ, δηἃἀ ὨιπΊογοΟυ5 ΟἾΠΟΓ 
Θχραπμδίίοηβ ἴᾶνε Ὀδοη οδεγεά -:---ἰοσυ ϑοπὶς 
δοοουηῖ οὗ ἴ656 566 ποῖ ΕἾ ΟἹ ὑϑσβὲ 3; 
Δηὰ «4150 Μαϊἀοηδῖιιβ οὐ Μαῖΐ. χυ!Ἱ. [1 τῃ6 
“ὁ βἸπειει" τὸ ἴο ὃ Ιἀδητβοαὰ νὰ δου] 
ϑεγιοη: Βρόκθὴ οὗ ἰη ἴῃς ΟἸΪά Ταβῖ., [815 σδη 
ΟὨΪΥ 6 ἴῃ ἴδε βεῆβε ἴῃ μος [οδη (με Βᾶρ- 
τισὶ νγδ5 ΕἸ]αἢ, Γυκο 1. 17; Μαῖξ. χυῖϊ. 10--ἰ1. 
(ὐοχραγα ἴοο ἴδε ννογάβ οὗ Ο γίϑσῖ πη Μαῖί. χὶ. 
14 τεβρεοίίης [οδη, “ 12: ἐς Εἰ αῤ «υδίε ἐς 
1ο εο»»δ ᾽ (ὁ μέλλων ἔρχεσθαι). 

ΑἸογὰ ρτοποιῆςοβ {πὶ “Νο 5βοϊυϊίοη ἢᾶ5 
ετσεσ δε ρίνεη οὗ [18 ρογίίοῃ οὗ ἴμ6 ὑτο- 
ῬδοςΥ. 

από ἐΦεγ «ῥα ῥγορδε}) 11κὸ ἴδ οἹὰ 
Ῥγορδεῖβ, ὑγοοϊδιπηης Οοὐ 8 άρτηοπῖθ (566 
ΟΓ. 5), δῃηά ὑγεδοῆηρ τερεπέδηςε, δηὰ 65ρ6- 
ΟἸΑΙΥ Ὀεδγίης ἰοδι ΠΟΥ͂ ἴο ΟΠ γιδὶ (566 οἷ. 
ΧΙχ, 1ο)ὴ. ϑοπῖε---Ὃ, . ΑἸΐογά---ιιηἀογξίδηά, 
ἃ5 ἴῃ ἢ. χ. τἰῖ 1 Ροῖ. 1. το; πε 4. ἴῃς 
5 ταρὶς δηπουποειηεηΐ οὗ {86 ζυυγο; δῖ 
1815 15 ἢοΐῖ ςσοῃδίϑίθηξ ΜΠ [ΠΕΣ ΟΗΟς 858 
“Ὁ »μπε.ε.." 

4 ἱροισαπά αυο ῥωπάγεάδ [ἀπά] ἐῤγεξεσογε 
“4γ5,] 1. ., ἀατίηρ, ἴπ6 42 πηοηῖῃ5. 

Βιβρίης δῃὰ Βυγροσ (5866 ἀῦονε οὔ νοῦ. 
2) ἄγξὺς {παὶ ἴπεθδε 1:λόο ἀδγβ ἅἃτὸ ποῖ 
ἰἀοηξίοαὶ ἢ τὴ6 41 τοοηΐζῃϑ; ουῖ (παῖ [6 
“Ὁ ηπει ει ἢ ῬΥΟΡΒΟΘΥ ἀπγηρ ἴῃς 3γχυὲ Δ] οὗ 
ἴΠ6 1151 Ψνογι ἀτννθοῖκ, νυ Ἀ}]6 [ῆ6 42 ΙῃοΠ[ἢΠ5 
σοηϑθςαϊε {π6 σεεομά μα, Ὁ ϑίοσγα. {πη Κ8 
(αἵ ἴῃς υδ6 οὗ “ 44γ.,᾽ ᾿ηΠπιδῖοϑ (παῖ τὴ 6 
“πε: " 4τ6 ἴο ργορῆδθν ἀαὶν ἀυγίηρ [815 
ψνΠο]ς ρεγιοά οὗ ἃ ᾿ϊΐεγαὶ 2} γεᾶσβ. ΕἸ]οιῖ 
Ποῖρ5:--ἰ ΜΥ Δ Ἰη65565, 50- δ] ά,---ἶννο ἴῃ 
πυπηθεῦ, δυῖ Ξκυβηοϊοηΐϊ, τπουρὰ ἔν ἢ ἔοσ “16 
τασθπηοην οὗ ἵννο σηθῃ 8 ἴγυε " ([ὁδη υἱῇ. 
17); δηὰ 530 δ[ἴυλσί, νο]. 11. Ρ. 226.Ύ6 ΤΟΥ͂ ἅγα 
186 Ἰη6 οὗἩ ἈΝ ᾿Ιἴη 5565 ἕογ (ἢ γιϑῖ, δα ἀ5 ΕἸ] οῖζ, 
5ΌΓΝ 25 ἴ 6 “" Μαράσθυγρ (σπιυγιδίοσβ," ΕΟχοθ᾿ 5 
“ ΜΑγιΥτΟΙΟΡΥ," ἄζο., ἔτοπι ἴΠ6 ΘΑΥΪΥ σοπη- 
τηεηςετηοηΐ οὗ ἴΠ6 Αροβίδϑυ, [Ὡγουρῇ ἴῃς ἀδτκ 
αϑὸ8 οὗ ἴπε Ρδραὶ Δπεςσιϑί, ὺγ τ 26ο γοᾶτϑ: 
ἴπον ἃγὸ δυὐδὺ ἰῃ ἃ δίς οὗ πιουγηίηρ, ἔογ (ἢ6 
σογγυρτοηβ ἀρδϊηδῖ νυ Ὡς ἢ [ΠΟΥ ΟΤΥ. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

5 Απά [ξ Δηγ πιδη ν}}}} Πυτγί ἐβεπι, 
ἤγε ργοσβεάειῃ ουἱἍ οὐ τῃεῖγ πχουτῇ, 
Δη4 ἀενουγεῖῃ τΠεὶγ ἐπεπηεβ : δηά [ἢ 

εἰοἐδεά μι «“αεξείο! δ ΑΘ Ῥγοδοῆοῦβ οὗ σὲ- 
Ρεπίδηςε (ςξ, 58]. χχὶϊ, 12; [6γ' ἵν. 8 ; ]οπδ ἢ 
τ. ς ; Μαῖϊ χί. 21). ὙΝν ογάβυνοσι ἢ σοηβίοσβ 
παῖ τς Ἱρῃογηηϊοιβ ττεαίϊτηθηΐ ννλῖο ἢ [Π6 
ιοτγά οὗ Οοά ἰ5 ἴο γεςεῖνο 15 γεργοβοηϊεὰ ὈΥ 
86 πιουγηῆι] ρατὺ οὗ ἴῃς “ πε... Νοῖς 
(ῃ6. Ροϊηΐβ οὗ γεϑοιηδίδηςς ἴο πε ἢισίουυ οὗ 
ΕἸ αἱ :---ἰῃς 5δοκοϊοῖῃ (2 Κίπρβ ὶ. 8), δηά 16 
ξατὺ οἵ ἢΪ5 δητῖγρε ἴῃς Βαρῦκι (Μ αί. 1]. 4); 
--ἴθς 1} γεᾶγβ οὗ ἴῆς ἴδπιὶπε ρῥτγθαϊοϊθα ὈΥ̓͂ 
ππὶ (1 Κίηρβ χνῇ α; ΓυΚ6 ἰν. 25 ; [Δπ|68 Υ΄ 
17);--ἰῃς ξαοῖ5. τηδηοηδά ἴῃ στ. 5, 6. 

4. Τρεῖς αγὸ δε ἰαυο οἷδυθ ἱγεες ἀπά ἐῤε ἑπυο 
εαπάίρσϊεζ,.) ΟΥ. Ἰδιιρδβίαπ 8. ὅες υὐ. },. 
ΤΠ ἀγέείει, ἃ58 ἴῃ ΨΕΥ, 3, Τοΐοσ, ποῖ ἴο με ]}}- 
Κκποννη δέγθοης, Ὀὰξ ἴο νγ0}}- Κπονγῃ γε. 866 
ΖοΟἢ.ἶν., νν ΙΓ ἢ 151 δουγοο οὗ [Π15 ἀθβοσρίοη, 
δηὰ ψΒοτο (τεσ. 14) ΖογυῦθδθΕΙ ἴπς δποἰϊπηίθά 
Ἀπ]οσ, δηὰ οβῆια (ἢ δηοιηϊοα Ῥυίεβῖ (Ζεςῇ. 
11}1.. 1.) ἅτ ἴῇς ρεγϑοῃβ ἐγρίῆοα. ὍΠ18 νϑῦβθο 
(ςεῦ. ἘΡταγὰ ᾿πὶὸ ἰος.)ὺ δι ρρ 65 ἴννο δά ἀϊτοηδὶ 
ἴγρεβ, ἴο νη ϊοἢ “δε Τννο ΝΥ Ἰἴηε5565 " σοσσ- 
Τοϑροηά. Μάόοβοβ ἴῃς [νυ τείνοῦ, ἀπά Ζογι» 
Ὀ4Ό06] ἴῆ6 πυ]εγ, τοργοϑοηΐ ἴῃς [,ἂνν ; ΕἸ] 6 ἢ 
(ῃε Ῥτορδοεῖ, δπὰ ]οϑῆυδ ἴδ Ηἰρῃ Ρυιοβῖ, 
Τοργοϑοηΐῖ ἴπ6 Οοθρεὶ :--- Ἴ ΠΟΥ Ὀοαγ," ποῖθ5 
Ηεηρθῖ., “πὸ ἢδπὶε οὔ Δτὴρ5 δηά οὗ οἰϊνε-ἴγθοβ, 
ἃ5 ἴῃ6 σοπορηϊγαϊὶοη οὗ ἴῃς ᾿ἰσ ἢ ννῃ]σἢ ΒΕ οη; 8 
ἴο ἴπο (βυτγςοὶ οὗ Οοά, δηὰ 845 δὴ ἱπϑοιγυπιοηΐζ 
οὗ ᾿ίνῖηθ στᾶςθ ἔοσ μοσ." Το ἀδδιρη οὗ ἴῃ 6 
Τοίογοηςσθ ἤοτὸ ἰ8, ἀουδέ]655, ἴο δηΐοσος ἴῃ6 
ΟΠ 5ἰαϊεα ἴη Ζεςῆ. ἱν. 6 ; νἱΖ. ἴπαὶ [86 ΡυγΓ- 

56 οὗ ἴῃαῖ Νιβίοη ννγᾶβ ἴο ἐποουγαρο Ζογιθ- 
ΑΌΘ] ποῖ ἴο [5ῖ ἴῃ ἴῃς ἀγιὰ οὗὨ ἤδσϑβῃ, δι τη 

(πε ϑριγῖ οὗ [εμονδῇ---ἃ ἔσυτῃ δ ΓΟΙῪ ἴῃ 80- 
σογάδηςς ἢ [Π6 Ργθβοηΐ σοηϊοχὶ (566 [86 
Ὠοῖθ5 οἡ ΖΟςΟἢ, 'ν.). [Ι1η Ζοοΐῆ. ἵν. 2 διιῖ οπό 
(ὐδηα]εβέῖςκ ἢ δανθη 1 ἀπὴρ8 8 5ροόκθὴ οἵ; 
πὰ 16 ἐεχρίδπαίϊίοη οὗ ἴῃς 1 αι ρ5 ρίνθη ὈΥ 
Ζεοβαγιδα ἴῃ ὙΟΥ. 10, 15 σίνεη ποσὰ ΕΠ] ὈΥ͂ 
81. Ϊ]οδη ἴῃ Ἀδν. ἵν. σον. 6. 1 νν Ὀθαγ ἴῃ 
τὰ παῖ δῖ. [οδὴ ᾿ηϊοπΈ ΠΑ Υ ἀθραγί8 
ἔγοπι ἴδ 5υγθο 15πὶ οὗ Ζοομαγίδῃ Ὀγ Ἰάἀθη ΠΥ - 
ἴῃς ἴῃεο “Ζπυο ἤηίηεσε, " Δ (ἢ6 “24υο 
(απαάϊεε εξ," Μὸ ἀνοιὰ ἴπ6 αἰ ΒΠου ]65 τ Π]οἢ 
ΤΩΔΏΥ ὙΓΙΟΓΒ ΕὙΪἀἘΠΕῪ ἔδο]. Εοτσ Ἰηβίδποο :--- 

Αςοογαϊηρ ἴο 51:ΓὙ1. Νοινίοη (566 Οἢ ΥΟΓ, 2), 
οὗ ἴτε δενθὴ ΟΒυγοποβ οὗ Αϑία Μίποσ, ἤνθ 
ἦι γοτῈ ἰοιηὰ ἔδυ]; ..... ἴῃε οἴδοῦ ζφυυ 
[5:γτηδ δηά ΡΒ] δά δ ρ 4 7ν σε υπουΐ ἔδυϊ; 
ἃηὰ 50 {πεῖν " Οσπαά κε εξ" Μοτὸ δῖ ἴο ὃ6 
Ρἰδορὰ ἱπ ἴδε ϑεοοηά Ταηρ]ε... Τῆς “Ττυο 
Ἐηέπε δι᾽ ἅτὰ ποῖ πεῖ σῃυγοδαβ: (ΠΟΥ γα 
[6 Ροβίογ υ οὗ (86 ῥσγίπηϊτῖνε μυχοῦ, {Π6 
ϑίοΓ ΠΥ οὗ {π6 “Το ἤῥι:" οἵ ἴῃ Εδρ]ς 

ἴῶε ΧΙ. 14]... δε [δε “ΕἸτβέ Τοηρὶς 
νγ.45 ἀδϑίγογεά, δηά 4 πενν οὔς 011} ἔοτ [πὸ πὰ 
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ΔΩΥ͂ πδη ὙΜ1}1] μυτγῖ τῆδπη, ἢ πλιβὲ ἴῃ 
τἢ 15 τηδηπεῦ δὲ ΚΙ]6ά, 

6 Τμεβε μᾶνεὲ ρονγεῦ ἴο 5δυῖ 

ὙΠῸ ψνΟσϑἢρ ἴῃ ἴδ6 Ιηνναγὰ Οοιτί, Τυο οὗ 
186 ϑόνθὴ (ἰδηά]θϑῦςοκβ ννοσε ρἰδοθά ἴῃ ἴῃς 
Νον Τορ θ᾽ (λε., Ρ. 467). 

Ι. ΝΠ ῈἊ5 βδυρροβδία παῖ ΕΥ̓͂ ἴῃς “κυο 
Οαηάϊρο εκ." ἤοτα ἴῃ ρἷδοθ οὗ ἴΠ6 οπε, 15 5 5τ}- 
Βοὰ “ ἀϊνϑίοη ἴῃ ἴὰ6 ΟὨτιϑιίδη ΟΒυγοῖ," ποῖ 
οηΐγ οὗ τῆς Εαβὶ ἔτοπὶ ἴπε δ εβῖ, υυΐ οὗ τῆς 
βοοϊίοῃβ οὗ (γι βίοπάοπι πονν ἀϊπιηϊοα : “ΎΠΣ 
ΡΓΪ να ΤΠΔΙΓΥΥΒ, ΟΥ νυν Π65565, ἀγα ἴῇ6 ΟπΘ 
“απ εὐ ἰά᾽ (ςἈ. χΙ, 9), Ὀυϊ αἴοσγ (ῃἢς ΗΟΪΥῪ 
ΟἿ 5 ῥγοίΐδηεα {πεῪ ἅτε ἵνο᾽ (Ρ. 194). 
ΔΝ οτγάβ. ὀχρ  δίῃηβ [15 νδυδίίοη ΟΥ̓ βαυγιηρ, παῖ 
45 ἴα (Οἰδπάϊοϑοςκ τορσγοϑθηῖθ ἴπεὸ ΟΒυγοῇ 
(566 ςἢ. 1. 20) ννΒο ἢ ΜῈ} 115 ϑόνεη Πρη8 
ΔΌΡΕΔΥΒ Ὀεΐοτε Οοά (566 οἷἢ. 11... 11.}, (Πότ 
ἷἰβ θυῖϊ Ομε Οπυτγοὴ οὗ Οἢγίϑξ, σοῃϑίϑιηρ οὗ 
ον δῃὰ Οδηῦ]οβ, νἢ1|6 ἰΏ ἃ οοσίδιη 5656 
ποθ γῇ ἑυο Οἤυτοδο5. Απὰ 845 πεσε ἴπ6 
Τιυο ΟΔΠα]οβςΚ5 “ ἀσίηκ ἴῃ ΟἹ] πτοπι ἴπε ἴννο 
ΟἸϊνο-ἴγθαβ, τῆς [ονν δα ΟΠυγοῇ, οὐ 118 546, 15 
γοτηϊηάοραά τῆδι ἰἴ σαηποῖ πᾶν ρῶς που [6 
Νενν Τοβίατηθηῖ; «πὰ ἴῃς (ἢ γιϑίίδη ΟΒυγοῖῦ 
15 ἰδ ρηϊ, οπ ἰΐ5 5ἰάθ, παῖ 1 οδηηοῖ Ὀυτῃ 
ΠΣ ΠΕ νπουῖ τῆς ΟἸἹά.᾽ 
Τοάὰ (Ρ. 182) (ὨϊηκΚ5 {π4ῖ δῖ. [ομη, ὈΥ “26 

Ταυο Οαπαάϊουσίοξι,, τοῖο ἴο ἴ 6 “ἵνο ΟἾΪῖνα 
Βναπερε." οἵ Ζεςοῆ. ἵν. 12. ΤΏ 656 ἅγὸ ἴο ὃς 
ἀἰσξθπριι5ποα ἔγοπι ἴπς “ἴνο ΟἸτνο Τγεοι " οὗ 
γοΓ. τὰ ΚνὩὶςἢ ἴῃ Αηρεὶ, ΕΥ̓ ρἰνίπρ ὈυΓ οἠς 
ΔΏΒΨΟΘΙ ἴο τμ6 (πγοΐο]α αιδίίοη οὗ ἴἢ6 ῥγο- 
Ῥδεῖ, Ρἰ Αἰ πὶῪ ἰἀεηῖ1ῆ65 ἢ (Π6 ὁ ἔνο Αηοϊηϊεὰ 
ΟὨδβ΄ (νεῖ. 14); δηὰ ψῃςῆ, 45 “ἐπ ρίυην 
[Ὠγουρῇ τῆς ἴνο βοϊάθη ρίρεβ ἴδθ ροϊάδφη οἱ] 
ουξ οὗ {πεηβεῖνοβ," δῖ. ]οῇη ἵπΔὺ μάνα σὸ- 
βαγάεδά ἃ5 ἰδηρ5. 
ΤΠ ᾿τεοάοπι, δονγουθγ, ἢ ν Ἀῖςἢ 81. [οῃη 

ὈΟΥΓΟΥΒ ἴπ6 ϑΥμΌο ἰ5πὶ ΟΥὨ ἔοστηοσ ὑσορῃοῖβ 
(ςΐ. οἈ. χι. 2 ἢ Ὁ 8ῃ. Υἱῖ. 4-6), 48 ννῈ]} 45 
τῆς ΟὈΥνου5 ΠΘΟΘΒΘΥ ἴοσ 815 ἀθβο τ] ΡΈ ΟΠ ΠΕΓΕ 
οὗ υβίηρ ἴδε πυτῦεῦ ἐ'2ευο᾽" [Πγουρπουῖ, 
Τοη 6 γ8 Δ}Υ ἰδδοιισεά ἐχρίδηδίίοη οὗ [ῃ6 ναγιθὰ 
ἸἹπηᾶρσο ποϑά]θ55. 

Οὔβεγνο τῆδϊ ἴῃ [6Γ. χὶ. τό; Ἐοπί. χὶ. 17, 
τῆς “Οἰνυεεῖγες" βἴδῃη 5 ἕο ἴῃ σῃυσοῖ. ΕῸΓ 
τὰς νογὰ “ ασπάϊο εξ" 86ὲ6 οἡ Ἂἢ. 1. 12. 

ΟΣ δῖ βιδη ἀὴρ ὈΘΐζοσο [89 ᾿οχὰ 
οΓ δε σαγε}.ἢ 8εὲ τυ. }].} ἀπὰ ςξ, Ζες!. ἱν. 14. 
ΤῊς ςοπδίγυοσίίοη οὗ [ἢ 6 τῇ45ς. Ῥαγς ρ]6 τυ ῃ 
186 ἴδηχ. γί ς]θ, ροϊηϊβ ἴο [6 δεγεοης ἀεηοίεα 
ὈΥ 186 σγτηθοὶβ (εξ νεγ. σ, δηὰ ςἢ. ἵν. 1). 

Νοῖο, οὐ ἴμ6 σοίδρσγθηςο ἴο ἴῃς Βοοὶς οὗ 
Ζοοδαγίδῃ ἴῃ [ἢ 15 γεῦβο, [πὶ Ζοςοὶι. 111. δης ἵν. 
οὐ ΒΙΟΝ [ἢ6 ράᾶβϑᾶρο χγεϑῖβ, ἀγὸ ργεσδάβὰ ὈΥ̓͂ 
16 ψογάβ ἰη νηοῦ “6 πγεραβιυγίηρ ἢ οὗ 
[Θγυβαϊοπὶ ἰ5 ςοτητηδηάδα (Ζερδ. 11. 1, 2). 

5. “πώ 7 αν »ιαη ἀϑβίσϑῖι το δωγί ἐδό»1,] 
866 νυ. Ι, ὙὝὙΠΕῈ ῥγοϑεηΐ ἴθηδα ΠΟ Ῥοϊηϊβ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. [ν. 6. 

ἤεάνθη, παῖ ἰζ γαίῃ ποῖ ἴῃ τῆς ἀδγϑβ 
οὔ τῆ εῖγ ῥγορῆξου : δηὰ ἤᾶνα ροννγεγ 
ΟΥΕΓ νγδῖειβ ἴο ἴυγη τἤδπὶ ἴο Ὀ]οοίά, 

ἴο ἴπε σοπίϊηυςαά Θητ ΠΥ οὗ ἴῃς νογὶὰ ἴο τὰς 
ἙδΒυτςοῖ, ἀυσίηρς ἴΠ6 οηζιγα σουγϑε οὔ ἴ[δ6 νν}- 
Ὠσ5568᾽ [βίη οὴΥ (οἷ, ΟἹ νεῖ. 7). 

ἤγε ῥγοκεεάεί δ ομἱ ὁ δεῖν ᾽ποιδ)] ῬὍΠῈ 
γε ἴοκεὴ οὗ ἴπὸ “ Ἐηέπονε:." 

ΤΑΚο 85 σοπιπηεηΐ: “1 πᾶν ρυΐ τὴν υνογβ 
ἴῃ τῆν πιουῖὰ ;" “ Βεμοϊὰ 1 νν}}} πιᾶκε τὶ 
τνογάϑ ἰη (ΠΥ πιοῦτῃ ἤτο, δηὰ [Π]5 ρεορὶθς ΘΠΑΡῚ 
Δηά ἴἴ 5}4}} ἀθνουγ {ποπλ" (6γ. 1. ο; ν. 14}. 
566 ἴῃ οἢ. 1. 1τό ἃ 5 πὰ ἤρυγε; δηὰ ςΐ. 
Ἐςο] 5. ΧΙνΠ. 1,  ΠοΓα ΕἸ]. ἢ 18 βροκεϑὴ οὗ 

από ἀευομγεί ἐδεὶνγ ἐπθηεῖσι :] 566 ἅδόουσ, [ογ. 
γ. 141 δηά “1 μᾶνβ 5ἰδίη {π6πὶ Ὁ ἴῃ 6 ννοσάς οἱ 
ΤΥ πιοιῖῃ," Ηοβ. υἱ. 5. ΗἸ!:βιουΥ βΌρΡ]165 
(ἢς {Πι5ἰγαῖοη5---ἰπ σα τπαΐ σοηδυπγοά (ἢς 
ΟΡροῃρηΐβ οὗ Μοβοβ (Νυπι. χυὶ. 28, 35), δπὰ 
{π4ἴ ννὩ]Οἢ σάπια ἀοττῃ αἵ ἴδ 6 ννογτὰ οἵ ΕἸ) α]ι 
(1 Κίηρϑ 1. 1ο, 12; οὗ 1υκὸ ἰχ. 54); 586ς 
ᾶῦονθ οὔ ὑου. 3. 

απά ᾧ σηῦ »ριῶπ 888}} ἄἀοεΐτο ἴὸ δωγί 
ἐδερι) 866 συ. ἰδ. Ιῃ τῃϊ5 οἴδηρε οὗ ἴεῆϑα 
106 υδιιαὶ 5σἴ]6 18 γοϑσιιγηθά. ; 

ΟΥ̓́Θ 80 τουδὶ 86 6 ἐἀἰϊά, 
ὉΥ ἤτοε (ςξ Ἐςοϊυ5. χΙν. 3); δη 
ἴο ἴΒς ἡμς ἑαἰϊοπὶς, 566 οἢ. ΧΙ. 6. 

ἴῃ ορροϑβι[οῃ ἴο ΔΥ͂ ἔογπὶ οὗ δ᾽ ορογίοδὶ[ 
ἀεβοτιρίίοη, ΑἸΕ βαγ5 : “Ἱπάυϊάμαί [1 Ῥετ- 
ΒΟΠΔ]1Υγ] ςουὰ ποῖ 6 τῇογε βἰσοηρὶ ἱπα]- 
οδῖεα " (δη 1 15 ἴῃ {Π|8 νεσϑο.0 Νοῖ 90, ον»- 
ΕΥΕΙ, ἃ5 ΕὈγαγα 0 5Ὲ]}Υ ηοῖεϑ ;---δῖ. ἰοδη ςοιυ]ά 
Ποῖ πΊοζε ΟἸΘΑΓΙΥ [6}] ι.ι8 [Ὠδὶ ἢ ἀοθ8 ποῖ πιθδῇ 
᾿Πτογὰ] ρεγσορα, ἴἤδη ὈΥ Ροϊηπης ἰπῃ ΥΟΓ. ς ἴο 
Ζογυθθαθοὶ ἀπά [οϑῆυα, δπὰ Το ἴο Μίοϑεβ 
δηά ΕἸ] 4}, 48 ϑαισίγίηρ [6 βαπὶὸ ἤσυτγαῖννε 
Ἰλῃξυαρε :--τϑοο δῦονε Οἡ Υδγ. 3. Βιβρίησ 
(58. 176) ΠΟΑΣΙΥ ἄρτοὸβ ἢ ΕὈτγαγά. 

Θ. Τῤειο ῥαυε 1889 ῥοιυέγ ἰο “δι ἴδ9 
ῥδεαυεπ,) (ϑεὲ νυ. ). Α8 ΕἸυδη ἀἰϊά, 
Ι Κίῃρβ χυΐ 1; Ἐςοὶυ5. Χ]ν, 3; δηᾶ ἴογ 
(Π6 βάπῆα δρᾷς οὗ {ἰπιὸ, {π|Κὸ ἵν. ἃς ; [ἀτηθ5 
γ. 17. 

ΤΆο “τομαὶ ἴοκοη οὗ (δὲ “ Ῥπεο. ἢ 
ΤΒς “2οαυθῦ 19 αὐ ἐδὲ ῥεσυεη" Βοὰλ 

ςοηϑίἀετβ ἴο Ὀ6 ἴῃε “ ροϊεβίδβ οἰανίυσῃ " :--- 
ΕἸΠοῖ τεΐεγβ ἴο [58]. νυ. 6, δηὰ Απιοὸβ υἹ]ϊ. σὲ, 
ΠΟ ΠῈ (ΔΚ68 ἴο πιδᾶπ [6 “ 5 υτπρ ὑρ 
οὗ ἢδᾶάνθῃ ἢ"; δηά δε γεοορῃῖζοβ ἴῃ [Πϊς ςοη- 
ποχίου, διποὴρ ἴδε ᾿ἴπὸ οὗ νιΐπεξθος ἔοσ 
ΟΝ γιϑῖ 5 {τ ἢ} πὰ δραϊηδὶ ἴΠ6 ἃ οἵ 
Ἐδϑίογῃ οὔ ρίη, ἴῆε Ῥαδυϊιοίδῃ8 ἔτοπὶ (ἰοηῖ, 
ΜΙ, [ν 80 ΥἹΓΓΟΔΙΪΥ Βοϊὰ τπ6 Μαηϊςμαᾶη ἤογοξυ, 
δες Οἰδῦοπ, ςεἢ. Ἰῖν.; Βοβδεγΐδοη, Ηΐ. οὗ 
ἐδε Οὐν. Οδωγεῤ, νοὶ. ἴ.. Ῥ. τόᾳ; Ατοδίβθορ 
Ὑτεηςῇ, Μεάϊευαὶ Οδωσεῤ ἯΜῚ., «ἢ. χν. ννἤο, 
ΜΠ τῆς ΟΠ γι ςτδηϑβ οὗ Ρ᾽εἀπιοπῖ ἴῃ ἴπὸ Αγ εϑῖ, 
ΨΈγα Ὀ]οηάοὰ ἰορεῖδεσ, ἰῺ ος ᾿ἰησ6, ἔσοπι ἴδ 

Νατμοῖν, 
δεοςοσγάϊηξ 



ν. 7. 

ΔΠ4 ἴο 5π|ϊῖ6 (ἢς εἀγιἢ τ ἱἢ 41} ρίαριιεϑ, 
85 Οἴϊδηῃ 85 πεν ψν}}]. 

ἈΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ. 627 

7 Απᾶάὰ νψῆδη (ΠῈΥ 5}4}} ἢανα 
Βη8η6 4 τῆεῖγ ταϑπιοηγ, ἴῃς δεδϑὲ 

εηὰ οὗ (δηΐ. χιϊ,, ἴῃ [86 ὟΝ δ θηβεβ.:---νν οτγάϑ.: 
“ ΔΩΥ οπς ἀοβρίϑεβ μετὰ [ΟΥ̓ “ἐδέ»ε" Ὦδ 
Ὁπάογβίδηςβ ὁἴπε δογρίυγοβ ᾽Ἶ,. ... . [ΒΟΥ οδη 
δῃῖ ἤοαάνθη, ᾿κὸ Ε]145, δηὰ ὀχοϊα δ 411] ννῆο 
τεϊες ἴδε. ὙΠῈ ἀονβ οὗ αἰϊνίηπο στᾶοθς ἃγδ 
τὺ 6] ἃ ἔγοπι 411} νο δοόγη τΠοη.᾽ 

ἀπτὶπρ ἴἢ80 8472] (ὅεε νυ.  . 1. δ.) 
(Π6 12 γελῦβ (1μυκὸ ἰν. 25 ; [4168 υ. 17)-- 
186 “ 1τ26ο ἀΔγ5 " ΟΥ̓ΎΕΥ, 3. 

αηπά ὈΔΘΥ ῥὲᾷαᾳυε ῥοαυθῦγ οὐεῦ ἘὮ 6 «υαἱέγι ἰο 
ἔωσι ἐδερι ἴπτο ὀίοοδ] Α8 Μοβοβ εἐἰϊά---566 
Εχ. νἱ. τς. ΟἿ οἷ. νἱ. 8. 
Τῆς ἐῤίγά ἴοκοη οὗ ἴῃς “ "πεσε: :.---}] 

τες Ροϊηϊπρς ἴο Μίοβεβ δηὰ ΕἸ) 4ἢ 85 γερσε- 
ΒΕΩΡ ἴδ6 “[ἂνν 7 δηὰ ἴῃς “ Ῥσορῇμοῖβ."» 

ἀπά ἐο “»ι ες 1δὲ εαγίδ ΕΓ ΘΥΘΤΥ ΡΙΔΒπ6,] 
(ϑ8εεὲ τυ. 4). Απάὰ ποῖ τΏΘΓΕΙΥ νυ ἴδ 
Ῥίασιιοβ ἢ ΒΟ Μόοϑεβ “»»"οΐς Ἐφγρῖ,--- 
Εχ, νἱῖ!. τό; ᾿χ, 15:1 ϑάγ. ἵν. 8 (,ΧΧ... 
Οπίβε δισζογίοδὶ ἐοιιηἀδίοη οΥ̓ [6 5Υπλθο] 15Π|, 
566 ΟἹ σύ. 3, 5, ἅῦονο :---ἰ 18 ηοη νἱάοῖ," 
τῖο5 Μδιοπαῖιι5 οη Μαῖῖ. χυι. 14," Μοβοῖα 
αυδϑὶ ἀϊρ᾽ῖο ἀοπιοηβίγατ ἡ ̓" 

ΩΦ οὐέηθ ας ἐδεῦ ΒἈΔ}1 ἀθβδὶσϑ)] Μοεάθ 
.. 481) σοηϑιογβ {Παὶ [ἢ15 ροννοσ, οὔςθ ἀϊ5- 

Ρἰαγθὰ ἰῃ Βργρῖ, 15 πον ἴο ὃ οχῃὶ θεὰ 
πηαοτ ἢ ς γ14]5 (οἢ. χυὶ.); δηὰ ἴῃ {|Κ6 πιδηπΟΥ 
Οοὐάεσῖ οσοηπδίάογβ (παῖ ἴῃς Ἰυάρτηρηῖθ βροόκθη 
οὗ Βεγε δηά ἴῃ νεῦ. ς, 48 ἰηβιοϊεά Ὀγ [(ἢς “ Τευο 
Ἡιιπεισει " Ῥτοδομίηρ τερεπηΐδηςθ δἵ [θγὺ- 
8216 Π|, ΔΤῈ ἴῃοβε οὗ ἴῃ6 ϑδνϑη Υ᾽ ἰδ]8 ἀδεβογι θεά 
ἴῃ οἰ. χνὶ]. νυ] ἢ ἀγα ᾿ηβιοϊοα οἡ ἴπ6 ΒυπΊδη 
ΤΑςσε βϑυδ)εςϊοὰ ἴο Απεςγῖβε. [ἰ 15 [Π18, ἢθ 
ἄγρυδϑ, ΕΟ} δοσοιπῖβ ἔογ (ἢ6 ρσεβϑθῆςθ οὗ 
με Βεαβὶ αδἵ [εγυβδίετη, 48 νν6 σχοδά ἴῃ ὑυϑυ. 7 
(λε., Ρ. 311). 

7. “1π4 «υδέη ἐῤέγ “δα.} δαυς ηὶ: δε ἐδεῖν 
“1 ΡΉΟΠΜ7,] ν1Ζ. δῖ ἴῃς επὰ οὗ ἴδῃς 126ο ἀδγϑ5 
(“ ὅταν νη [6 ΔοΓ. ΠΟ]. ἔογ ἴῃς 1,41. βύίμγα 
ἐχασί, Ἰοῖη ἱν. 2ς; χυΐ. 13." ---τὴν ἱποσ, καὶ 4.2). 

ΑἸΣ τγδηβιαῖοβ " ΔΝ ἤθη {ΠΟΥ Πδὰ Πηϊδῃοά,᾽ 
Ης οὐ]εςῖα ἴο Μεάες᾽5 ἱπιογρσγεϊδιοη “νυ ῃθη 
ἘΠΕΥ 5}8)4}]}} θὲ δδοιιΐϊξ δηϊδηίηρ;"--ἰο τμαῖ οὗ 
ΒαυθυΖ, “ νΠ1]5ὲ ἘΠΟΥ 5}|4}} ρογίοσιῃ :" ---ἴο 
τ-παὶ οὗ ΕἸ], “ ννβεη ΠΟΥ 5114}} ἢανθ σοπη- 
Ρἰεἴεα," ποῖ ἴπ6 οὶ σουγϑε οὗ [ΠΟ νυ Π 658, 
“ Βυϊζ Δηγ οπο οοτηρίεῖε ἀεἸνογγ οὔτ, 10. ν}- 
᾿Ι2τη5 ἰγδηβϑὶαΐῖθϑ, “" ν ἤθη ΤΟΥ 5041} Ὀ6 δοςοπὶ- 
ρ 5πιης "--λδ, 116 “Κ Απιο τίβε ἰ5 σου ρἢ- 
ουἵ [ἴῃς 1Δ26ο ἀλγ5) ςοηϊοηάίηρ ἢ τῃς Το 
νη 65565. Ηρ ηρϑί. 566Πὶ8 ἴο ρίῖνε ἴθ (σὰ 6 
5656 : “ ὙΠΘΥ͂ 5}4}}] ΟἿΪΥ Ὀ6 Ονεγοοπιθ ΏΘη 
ΠΟΥ Βᾶνα ἤπιϑῃθα {ΠΕΙΓ τοϑ ΕἸ πποΥ, πο Οοά 
μᾶς ὯὩ0 ἔυγίδοῦ ποεοὰ ἔοσ πεὶγ βογνίςθ, ἤθη 
κεῖσ ἤφδίῃ σδη ργοάιποθ τόσα ἔγι τΠ4πη ΤΠ ΕΙΓ 
᾿τἴρ. . .. ὙΜΝΒαῖ 8 5δι ἤεσὸ οὗ ἴῃς ΔΝ ̓[ἴπη65565 
οὗ Ομ χιϑῖ, νγ85 ὀχοιηρ βοα ἴῃ (γιὲ Βἰηηϑοζ,᾽" 

ἐδὲ εχ! ἐδαξ ΘοΙλοὶ ἊΡ οὐ 9, [89 
ΔΉΥΕΗ (86ε ςἢ. ἰχ. 1,11). ΤΙ σοτηϊης ὑὉ 
οὗ ἴῃς Βοδϑβῖ ἔτοπὶ ἴῃς ΑΌΥ88 ἰ8 ̓ νν]ϊοο πηθηϊοηοά 
-- ἴΟΓα δηά ἰῃ οἢ. χνὶ!. 8. Το Ηεῦγενν βυϑξΐοτη 
οὗ ἴῃς ὕπίνοτϑθε ἱποϊυάοα ἴουΓ τορίοηβ, νΥἱζ. 
ἤράνθη, θαγίῃ, 968, Δηα δῦγββ. ϑδαΐδη ἢγβίὶ ἃρ- 
ῬΘΑΓΒ ἐπ δεαύεη 85 ἴπ6 ορροπεηΐ οὗ (γῖϑι (ἢ. 
ΧΙΙ, 1- }-πθὸ [48 οπάεανουτγεά ἔτοπλ ἴΠ6 ΥΕΤΥ͂ 
ὈαρΙπηϊης ἴο ἔτυκίταϊο ἴ86 [πολγηδϊΐοη, ΤῊ 8 
αἴτοτηρῖ μανίην [21|δἀ, ἴῃ6 ορροβίτἰοη οὗ ϑαΐδη 
5 ἰγδηϑέοστοά ἴο ἴΠ6 σεξίοῃβ οὗ 2δε «εα αιγὰ 4δὲ 
ἐαγδ (ςἣ. ΧΙΙ, 12; ΧΙ, 1, 11}, Δηὰ ἴῃς ΘΠ 
οὔτῃς Βοδϑῖ ἔτοπι ἴδ “εα θΘρΊη5 ψ ἢ ἙΟἢ. ΧΕΙ. 1. 
Βυϊ [πε Βεκϑῖ 15 8: 5Ἔα ΘΠ) Ὁ ἴο ἐπλοῦρο τόση 
[δὲ “416γ.5 ἃ5 ἴΠ6 ἘΠ ΠΥ οὗ τ[ῃ6 Οῆυγοὴ οὗ Οοά, 
ἃ8 6 οπηογροά ἔσοπὶ 2ῤε “τα; δηὰ ἰΐ 15 ΟΥ̓ 1818 
Βοαβὲ ἔγοπι ἴῃς Αὔγ538 [ἢδί ἴῃς “"" Ἐἤέίπει ει" τὸ 
Βετε 8814 ἴο θὲ ρυΐῖ ἴο ἀδαῖῃ. ὍὨῆς Βθδϑῖ πηδΥ͂ 
Ὀε οχρεςοϊδα ἴο σῖβδὲ ἔγοπι ἴδ Αὔγ588 ᾿νῇθη δϑαΐδη 
ΠοΟπΊ65 οιἱῇ οὗ ἴζ (566 «ἢ. Χχ, 1--7);--- ΠΑΠΊΕΪΥ͂ 
ἤθη Οορ δηὰ Μαρορ ἃγὸ ἴο Ἴοϊϊοςὶ τῃεὶγ 
Ποϑῖβ (ςἷἢ. χχ. 8), δηὐ πε οἹὰ Ῥάρδῃ ρσγίπεὶρὶ 
οὗ ΔΈ ΡΑΙΕΥ ἴο ἴῃς ΟΠυΤΟΝ 5 ἴο Ὀ6 τοηοινοα, 
ἊΝ Βεῖδον [ἢ βἰδυρῃῖοσ οἵ ἴπε “ ππειιος "ἢ Ὁ6 
ΟΥ ὃς ποῖ ἔυΐζυτε,---νν ΒΕ Ί ΠΥ ΠΟΥ͂ ἅγὸ ἴο ὃ6 
ΡΟΙΒΟΊΔ] ᾿ἰοδάογβ οὗ ἴῆ6 δυο, ΟΥ ἡ ΠΟΙ͂ΒΟΣ 
ΠΟΥ͂ ἃΓΘ ΠΊΘΓΟΙΥ Δη Ἔχργοϑϑίοη οὗ ἴῃς ἔαςϊ [δῖ 
[ῃ6 ΟΠυτοΐ, 48 ρογβοηϊβεα ἴῃ Ζεομδσγιδ ἢ Β ργοσ 
ῬΏΘΟΥ, ννᾶ8 βδῃδάοννεα ἑοσίδ ΟΥ̓ τῆς ΟἸϊνο-Γο 68 
ὙΠ ἢ στανν Οἡ ΕΔΟἢ 5ιἀ6 οὗ ἴῃε ΑἸζαΓ,:---ἰἢ ΔΗΥ͂ 
(836, [ΠΟΥ ἅτε ἴο τῇᾶκε δεδά δρδίηβί τῆς 
Βεδϑῖ, νῇῆο ἄρρθᾶγβ ἴῃ 118 ρίασε ποῖ 45 ἴῃ 6 
Βεοαϑὶ ἔγοπι ἐῤὲὄε “εα, δι 45 “16 Βεαι 7γορε 
δὲ “12ὁγ.." --βἰτοσλ “ἴῇς ΑὈγ585 458 ϑαῖδη᾽ 8 
δρΟΟΙΔ] Ἰηδίσιιπχεηΐῖ, [16 τουϊνοὰ ἕοόσιῃ οὐ 86 
ἊΝ οὐἹἱά-Ῥοννεσ. 

ΤΠῈ πουὴ τεπαεγεὰ “ Βεαυ (566 οὐ εἶ. 
ἶν. 6) Βογε, ἴῃ ςἢ. ΧΙ.) δηά ἰῃ οὗ. χνί!., Π45 ἴῃ 
1561 δὴ ον] βἰσηιϊποδίοη: ἃ ἀδποῖθβ ἃ νὴ] 
ΟΥ Ῥγεάδίοσῃ δηϊπιδὶ (ςἢ, Αςῖ5 χί. 6), Ὑ15, Π6 
ςοησγεῖθ στοργεβοηζαίιοη οὗ ἴῃς δῖ -ΟἢΓιβτίδη 
ἍΝ οτ  ἀσροννοσ, 15 ἢγϑί ἱπίγοάυςοά ἴῃ (ἢ6 
Ρτεβεηῖ ερίβοάε ὈΥ πιο ραίίοη, 848 Βαδγίοη 
15 ἱπιγοάιιοοα 1η εἶ. χίν. 8. Ηες ἀρρθαᾶγβ ἔοσ 
18ς Βγϑῖ {τὴ ἴῃ δοίίοῃ ἴῃ οἷ. ΧΙ, τ. 

ΔΝ ογάβνυνογίῃ (οη ςἢ. χν!. 3) βιιρρεβῖβ {παῖ 
81, []ομη υ8ε8 ἴὴ τῆς Αρος. ἴδε ἴεστὰ (Αρνίον) 
ἀδποίιηρ ἴπε Δ α»ῃιὁ ἃ5 ἃ σοηϊγαβί ἴο [Π6 [ΟΓΙῺ 
(θηρίον) ἀεποίίηρ ἴῃς Βεας; ἴπογα δεῖηρ “ δὴ 
ἐχᾶςῖ ᾿οιτεϑροηάδηςθ οὗἨ ϑυ}}40].85 ἂπὰ δο- 
ςεηΐβ "---5εῈ οὐ οἢ. ν. 6. 

ϑοχης (Εγαγά, ΖΕ») φυδδιίοη ἴπς ΔΘ ΠΕ Υ͂ 
ἤστγο δηὰ ἴῃ οἷν. ΧΥΪ. 8, οὗ {ῃ6 ““Βραϑοῖ ἴτοῸπὶ 
186 ΑὈγε85,) ψ ἢ τῃ6 Βεασὶ ἔγοπι “τε “εα," 
οἰ. χὶϊὶ. τς δυΐϊ ἴπ6 δγίϊο]ε οἰ ΘΑΥΥ ἱπάϊοαῖεβ 
(Π6 Ἰάσποῖγ---566 οὐ οἢ. ΧΙ. 1; ΧΡ. 3. ΔΒ 
γεῖ, ἱπάφοά, [με Βεαϑβῖ 15 ποῖ ἀθβογ δ 45 σοῃ- 
ποοῖοα νν ἢ ΘΟπὴς ΠΥ 5ΓΘΤΙΟΙ8 ΒΡ  ΓΙει1ἃ] ΠΑ Ὁ Υ͂ 
-δὸὸ. ἢ. χίθ. αα; χΥϊ, 12; ΧΥΪ. 5; δυΐζ (δ 



ΚΕΝΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

τ(ἢλὲ δδεσεηάειῃ ουξ οὔ {πε Ῥοϊζτοπ 688 
Ρ᾽τ 5841] πλάκα ννᾶῦ δραϊηβῖ τῃεπὶ, δπὰ 
804} ονετοοπηε τῃεπὶ, δηὰ Κι}} {πεπὶ. 

«-. 

ὑΠἸΑΡΈΤΥ οὗ  8ηῃ. Υἱῖ. 18. γηδη! Ο51]}Υ βυρροϑίεα 
ΟὉΥ ἴμ6 ςοηϊοχῖ. Ηδεηςθ, ἀουδίϊε55, ἴθ ς τελά- 
ἰης οὗ ἴδε Αἰοχαπάγιπο Μϑ., κη ΖουΣΣ 
Βοδβὶ"" (566 Ὦδη. νἱ!. 7):--ἰ(5 σεδάϊηρ, 
οὔϑογνοβ Ἀδθηδῆ, 185 οχρ αἰποά ΟΥὉ (ῃδὶ οὗ (6 
Οοάεχ ϑδίπαίϊία, “τῆς Βολϑοῖ ψ ῆϊοῆ ἐῤεπ 
σοιηθῖῃ ὑΡ; 566 ῃοῖς ( «δα ἴπε δπά οὗ {ἢ} 15 
οἰαρίοσ. ΒΥ {6 ργεβεπῖ ργίςορὶα (τὸ ἀνα- 
βαῖνον) ἴδ. σοπίϊπιιουϑ ΔΟΓ ΝΥ οὗ τὰς ΥΝ οὐ] ά- 
ΡΟΟΙ ἰῇ Οφρροβιίιοη ἴο “δὲ ἤηιηπειε" 18 
᾿η{πηαϊρα, 85 ἴῃ ὙΟΓ, 5. 

Ἐν δὰ (5ε6 Νοῖς (Σ ου εἶ. ΧΙ. 3) 5ίδἴοθβ 
τηαὶ (16 Ατδῦϊς) ΗΠ ρροϊγίυϑβ “ σοΥτ ΠΥ 5665 
Πογο, ποῖ ἴδε Ἰοςσιιϑῖβ οὐ ΤΠΘΙΓ ἰΘΑσογ,---5 
βονογδὶ πιοάδγη νυτῖῖογβ,---υῖ Απες γιϑῖ, το Ὀ6 
(ἰΘ5ουθο πιογὸ δοσυγαῖο!  Πογοδῖῖογ." 

ΜΔΗΥ 'π τεςοηΐ {{π|65 ἔυγΠῈΓ τοραγα [ἢ 15 
Βοδϑβῖ ἔγοτὴ “16 ΑὈγ55 25 Ὀεῖηρ ἴῃς ρεγυοπαὶ 
ΑπΕς σι, “τῆς τηδη οὗ 5η " οἵ 2 Τ 655, ᾿. 3. 
Βιϑρίπρς ἴδαίκοϑ ἰπὶ ἴο τεργεβδοηΐ “(δες Απί!- 
ηοπηίδη «ρίγὶΣ οὗ “μάαϊενι, ιοἢ ν}}} Κπονν 
ποῖῃίηρς πιοῦο οὗ Μοβϑοβ δπὰ ἴπε Ῥγορβείϑβ :" 
(Π 6 ““ εογγιέησ μῦ ομὲ 9 δὲ “46γ.: ᾿ 5 πηῖΠε65 {Π|Ὸ6 
ον} } 5} νυ Κοάῃθϑϑ {Ππαὶ 54}1 Πογεδῖῖοσ σΠδ- 
ταςϊοτῖζε [υάἀδίδπι, νῃϊοῆ 1} ποῖ θα] ονα 
οὐ Οἢτίϑξί. Ης ὑεσοπιθβ αἵ ἰαϑὲ με Π6]}115}} 
Ὠτάρσοη ΠἰπΊβοΙ ἢ ννῃῸ ρίνεϑ Π15 ρον  ἴο δηῖ]- 
σΓβιίδη [ιι44|5Π|. 

“ῥα »ιαξε «ὐυαὐν ψὶ τὰ ΓΘ .ὰ, δηἃ ΟΥ̓́ΘΣ- 
οοθ ἐδει, απά ἀ}}] ἐδ] (Εογ ἴδε σορεῖ!- 
[ἰοη οὗ [15 ἰάθα, 5866 οἢ. χῆϊ. 7; δηά ἔογ ἃ 
αἰ ογεηῖ γοϑα] οὗ [π 6 σοπῆϊςοϊ, 5ε6 οἰ. ΧΥΊ]. 14). 
ΤΗϊΚ5 ἰ5 ἴῃς ἰασῖ πιδηϊ οϑϊδτιοη οὗ πηδο]εῖ. ΕΣ 
ἃ ἴτησ, διιῖ ἔὸγ ἃ βδῃοτγί πιο, [π 6 ἊΝ ογ] ἀ- ονν ον 
Υν}}} ὀχιϊ συ δ5ἢ ἴῃς ουὐνναγά [ο5 πη ηΥ οὗ ἴῃς 
Ομυτοῖ, Δ πουρ ἢ “ ἐῤὲ Τερηρίε 9.7 Οοά, απά 
ἠῤε Αμαν, απάὰ ἐδεν ἐρδαΐ αὐογεῤὶΡ ἐῤέγειπ 
ἅΥῸ 511}}} ργεβεσνοὰ ὈΥ ἴῃς ὨΊνῖη6 σΆΓα. 

Μεάδ ςοποϊιής5 παῖ ἴῃς ἀσβογιρίοη οὗ ἴδ 
ἔαϊα οὗ ἴῃ6 ΨΝν᾽ϊηθ5θο5 15 ἴακοη ἴτοπὶ ἴδ 
παγγαῖϊνα οἵ {πΠ6 1,οτὰ 5 Ρβϑίοῃ. 

Ψαδτγίοιυβ ἱητογργεϊδιοηϑ :--- 
ΤΠο Βοαϑβῖ ἰ5 (ἢ 6 [προσῖδὶ σοποσαὶ ΒΘ] 5αγῖ5 

(6 ιγγτα) ;-- ψΚΘοῆα Ατοιασ5, νΊΓ., ἀπά οἴβοΓβ, 
ἢδ 15 (Σὲ Ρορε:;- -ΕἸ]Π οἵ ποῖθ5 παῖ [Π6 
ΔΝ τἴη65565 θείη, 5υτηθο] οὶ], ἴΠ6 ἀδαῖῃ βροίεθη 
οὗἨ ννᾶ58 ἴο Ὀ6 5ΥΠΊΡΟΙΙοα] 450: [15 ῥγθάϊο- 
τίοη, 6 δα ἀβ, σᾶπ δ6ὲ βδιἰϑῆθαὰ ΟΥ̓ πὸ ρεγ οά 
οἵ Εἰπιτορθδη ἢ βίοσΥ οἴμεῦ ἴΠ8η ἴῃς ορϑη- 
ἴηρ οὗ (ὐϑηΐ. χυὶ., [σὲ Βείοτε ἴΠῸ Ε οἰοστηδίίοῃ, 
ννῆθη, ἃ5 ΜΙΪΠΟΥ νυτιῖο5, {πὸ ἊΝ αἰάθηβες ννεσο 
ἴοο ἴδον ἴο τοϑιδὲ ἴῃς Ῥορεάοπι, δηὰ ἴϊς 
Ηυκοῖῖος, ἀϊνιἀοὰ δῆοην {Ποπιβοῖνθϑ, γΟ ΓΟ 
τοάιιςσος ἴο 51:16 ηςὸ :---᾿ηδη᾿ 5 ςοιηπιθηΐϊ ἰ5 : 
““ὝΠΘ Βεαϑὲ ΨῃΙς ἢ ἀϑοεπάβ ἔσοτι ἴπε ΑΌγ55 
(ἴδε Ἀοπιδη ροννεσ, οὐ γαῖμο ΝΟΙῸ ΓοαρροΔΓ Ηρ 
8ἃ5 ΑπΕς γίϑῦ) ΜΝ} ΚΙ ἀδόπὶ" (Ρ. 402): 
ἰα Νεόῖο 80 [459 βιιρροσίςα ἴπ ννῇοϊς σοῆ- 

[ν. 8. 

8 Απηά τβεὶς ἀεαβά δοάϊες «ῥαἱϊ 
ἐδ ἴῃ ἴμε βἴγεεξ οὔ τῇς ρτεδῖ οἰ, 
ὙΠ] ἢ 8ρ γι 8}}γΥ 5 ςδὶ]εά τὸ κθ δηὰ 

ἀασπεον ππα τα τον... 

σερίίοη οὗ [πὲ ΑΡοσδῖγρϑο: “ Οδιιρυϊδ ἃ «ἰἕ 
᾿᾽,4π||- Πίσω, Νέτοῃ βθγὰ 1᾿ “1π|ϊ|-Οδγια!. 1 Αρο- 
αὐἰγρ56 ὁϑῖ οοηςιε ̓ (Ρ. 179). 

8. “42πώ4 ἐῤδεὶν ἀεαά δοαϊΦ: Οτ. τδοὶν 
ἀοοὰ ὉὈοὰν, δηὰ 50 ἰῃπ τοῦ. 9--5866 στ" {1 
ὙΠ 5ἰηρυ αν ἰ5 τιϑοὰ ΤΟΙ] ]ος νεῖν --- ἢδὲ ἐν 
2) αἰ οὗ ἴῃοπὶ" (τὸ πτῶμα, “14 φμοά «οί- 
ἰαβοιη δι, 560 ἐεοϊ α}, ἐογρμς »πογίμὶ, εαάσυεγ" 
--σππηπι). Οὗ Μαῖίί. χιν. 2; Ματζκ τἱ, 29. 

ὙΝοσγάβνγουί ἢ 5 ὀχρίδηδίίοη 5: “ΤΠΟΥ͂ ἀτὲ 
ἑαυο ἀπὰ γεῖ οπε; ἴῇθ ΟἹἱά «πὰ Νεν Τορῖ. 
Ἄγ ἴννο, Δἀηὰ πιᾶκὸ οὴς Βοοϊ." Βιςρίπρ 
Ὡοῖ65 :;---Τἢ ἴ οὗ ἴῃς ρῥγοίαπαϊίοη οἵ ἴδε 
1,νν ἀπὰ τς Ῥτορδεῖβ ; {π6 ΟἹ Ταϑί. ἰς "ἃ 
ἀἰεαά Ἰεῖῖοτ " (“ οἷη Ὀ]ΟΘσοΥ 1, οἰοδηδπι ") ἴοτ 
τῆς ἀηθο]!ονηρ [ενν8. 

[119] ἐπ ἐδὲ “ἰγε ΟΥ. Απὰ τϑοὶσ ἀδεὰ 
ϑοὰν Ιἐθ ἢ οα. Ὑΐογὸ ἰς πὸ σνογὺ ἴῃ ἴδς 
οτἱρίπαὶ; δυῖϊ ἴ86 ῥγεεηΐ, τδῖθποσ θα (ἢὸ 
“ῥαδ] {Φ" οἵ ἴμ6 Α. Υ.., Ὀοτῖοσ διἴ5 [ἢ 56Π65 
οὗ ργϑϑεηΐ ἴδεηϑϑϑ 1 υὐ΄. 9, 1ο, ἄονῃ ἴο “δαὶ! 
“ἐπα ἴῃ νοῦ. τὸ ;-τϑὸὲ τοῦ. ἡ, ὙΠΕΟΙ͂Γ σοτρϑὸβ 
Τετηδίπίηρς ὑῃδυγοὰ οἡ 89 Ὀτοδὰ ψ4γ" (25 
[ἢ6 ννογά ᾿πηροτίβ) ἀσποῖοβ ἴῃς σοηπίοαηρί σὴ 
ΜΠ οἢ 16 ΔΙ ΠΟσθο5 σνογε (τοαϊοα, Τὸ 
1ενν5 ΕΓ Ἔβρθοῖδιν σατο] ἴο Ὀυτγ τποὶγ ἀδλά 
(θη. χχι. 4: 2 884πι. χχὶ. 9-,1: [54]. χὶν. 
19, 20) :---οῦ [ἢ ϑοηεπιοηῖ οὗ [Π6 Πεοαδῖῃεη οἡ 
[15 τηδίίοσ 5εὸ ὙΝΊποσ, Κὶ. ΣΡ, 8., 5. τ1:; 
8ηἀ ςοτῃρατα Ηογσ. ΟἿ. 1. 28 ; ϑόρβοοςὶ., “πίΐ.ν 
δηά 4)». 

97 ἐδε σγεαὶ εγ7γ,,] Οὔϑογνο, ποῖ “"2ῤδεὲ Ηοὶγ 
ΟἿ", ἃ5 ἴῃ νϑύ. 2. ΤῊς ρἤγαϑο “ἐδ Οτγεαὶ 
Οἱ» οσευγϑ εἰρῃτ ἘΠπ|65 ἴῃ [ῃ15 Βοοῖ---Πέγοὶ 
ἙΒ. χΡΪ. 19; ΧΥΙ, 18; ΧΥΠΙ. 1ο, 1ό, 18, 19, 
11. [{158 ΠΕΡΕΓ υϑεά οὗἩ [ογυβαίοπῃ ; ἰἰ 5 ποῖ 
Τοδα 1 οἷ. χχί. το. “1όε σγεαὶ᾽" 15 ΑἸ ῬΑΥ5 
[86 ορίμεῖ οὗ Βαδυ]οη---οἶ. χὶν. 8; ΧΥΪ. 19; 
ΧΥΠ]. 5; ΧΥΙΠ. 2; οἔ, αἷϑο δῆ. ἵν. 27 (3ο). δὲς 
ἴῃς οἜχρίδηδίίοη οὗ ἴπ6 Αηροὶ ἴῃ «ἢ. χυί!. 18. 

ΤὨΙ5 τοϑα] 15, ἰὴ εβεςῖ, Δἀορῖοαά Ὀγ νη Πηκζα, 
ΨΠΟ υπάογβίαπαβ (Π6 ΟἿ οτὐ ἔπιρίτε οἵ 
Κοπιο;---γ Ὠ)]Π προσ, πο ὑπάοτγεϊδηάς ἴδε 
Ετηρῖσγα οὗ Ἀοπιε ;- Ὁ. ΑἸ, το υηάδογείληαβ 
“6 Οτεδῖ ΟἿ δῖοι νν}}} θ6 ἴδιο συ δ)εςῖ οἵ 
Οοά᾽β ἤπαὶ ἡυάρτηοηῖς.᾽ 
Ποῖ, ἃπά, ἢ νατγιδίοης, δ]5. 5οδοοί, 

υπηάογοίδηπά οπις Ῥᾷᾶραὶ, νοῦ ἴλ6 “1 1:- 
πθ.5 61 5 Μετο {ΠῸΠῚΡΠΘἀ Ὄνοσ, ἀπά συ βογε {Βεῖγ 
),οτὰ ννὰ5 (βξυγαῖίνο!γ) σσυσδοά, 

Οη ἴδε οἴδβεσ παηά, “2ός Ογεαί Οἱ." 
ντιῖο5 Τοαὰ (Ρ. 188), “’ “δὴ ἀδηοῖθ [Θγιυϑδίεπι, 
Δηα [Θγυϑα]επὶ ΟὨΪΥ." δὸ Βίβρίηρ δηά οἴδεϊξ. 

«υδίεξ «ριγμαὶ ὃς εαἰϊρά ϑοάονι απά Ἐφ ι.} 
“δ ρέγμαίν,᾽" ἰ. 5, “ τγρίςα!γ," ςἔ τ ὕοτ. χ. 
3, 4. Αὐδοτίοη, ἀρρϑαιης ἴο 1 Οογ. ". 
7) 14, Ὦκε5 ἴπε ποσὰ “ρεγμαδίν" ἴο οοΓ- 



ν. 9.] 

Ἐρσγρῖ, τψῆεγε αἷϑο ουὐγ 1 ογά ννᾶβ 
σγυςῆεά. 

9 Απὰ δεν οἵ ἴδε ρεορὶε δηά 

ΒΕΝΕΤΙΆΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

Κιπάτγεάβϑ ἀπά ἰτοηριιε8 δηὰ πδίϊοῃς 
581] 86.ὲ6 {πεὶγ ἀεδλά δοάϊεβ ἴἧτγεα 
ἀλγβ πὰ δὴ δαί, πὰ 5}4]}] ποῖ 

τοβροηδα νὰ ἴῇ6 ποτὰ “ »γεεγν,᾿" ἴῃ «ἢ. 
ΧΥΪ. 5 (ε, Ρ. 275). “ΤΡὲ Ογεαὶ Οὐ" Ὀεϊης 
ΠΟΥ ἀεϑογ θα 45 ἃ εομη:γ}.---- ἘΡγρῖ" ---οδηποῖ 
ΘΊΓΙΘΕΥ πιδᾶη 4π7 εἰἴγ; πᾶ, θείης ἰγιεὰ 
“ δοάοχῃ,) [ἴ σδηηοῖ τεργεβϑοηΐ [6γιιϑα]οπὶ “ 16 
Ἡοῖγ ΟἸΚΥ " (566 οὐ τόσ. 2). Βοίῃ δοάοπὶ δπὰ 
Ἐεγρὶ 16 δραίη τοίοστοὰ ἴο ἴῃ ςἢ. χυϊ!. 4 ; 
δηὰ ϑοάοχῃ βρϑοῖ δι! Υ ἴῃ οἷ, ΧΙχ. 3. Εὐτίβετ, 
[εγυδαίοπι 15 ΠΟΤῈΣ οδ θὰ Εργρῖ:---ἰη ΕΖΕΚ. 
ΧΧΙΝ. 3,4, 1 15 7 σγαοὶ νυ] ἢ 15 βροίκθῃ οὖ; δηὰ 
ἴη [54]. 1. 9, το, [6 [ον 5ἢ παΐίοπ 18 [6 βυδ]εςῖ 
οὗ ἴῃς σοτηραγίϑοη ἢ δοάοπι; ςἔ, ΕΖΟΚ, χνὶ. 
48, Δηἀ 566 ἴπ6 ποῖθς οὐ ΕΖ6Κ. χυὶ. 44. Τῆς 
ΠΟΙΠΠΊΟΠ Γοΐδγοησο ἴο 58]. Π|. 8, 9, 18 5ΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
τεϊονδηῖ; δπὰ [ἴῃς β4πὴὸ ΤῊΔΥ δὲ 5δ!ὰ οὗ |6γ. 
ΧΧΙ. 14; ες. Μαῖϊ. χ. ό, 1ς. 
Τα σοηῃοϊυβίοη ἤδη 15 {παῖ 85 ννὲ σεδὰ }η 

τῆς Αρος. οὗ “ἴῃε (ΙΥ οὗ σοά᾽ οὗ νϑιςῇ 
6πὶ 5 ἴμο ἴγρο ; δπά οἵ "(ες ΟἿῪ οὗ ἴδε 

ΔΝ οὐἹὰά " οὗ νῆϊο Βδθυοη 5 ἴῃς ἴγῥε, δηὰ 
ὙΠ ἢ 15 ἜΧΡΓΟΞΒΙΥ σἰγ]θαά ἰη 1ῃ18 Βοοκ “2ῤεὲ 
Ογεαὶί Ομ, ψὲ ατὸ ἴο ἱπίογργοϊ (ἢ15 υθῦβθ 
οὗ ἴδε Ἰδίίογ,-- οὗ Βαῦυϊοη,--- οὗὁἨ “τῆς Οτεδλῖ᾽ 
ΔΥ ον] ά-εἰἴγ. ΤΠ ΠΙ5 15 δ ]εὰ Ἐρυρῖ οἱ δεςουηῖ 
οἵ 15 ορργοϑβϑίοῃ οὗ 6 ρεορῖὶὲ οὗ Οοά, δπὰ 
δοάοπι οἡ δοςοιπηῖί οὗἉ [15 τλογαὶ σουγ  ΡτΊΟη. 

]ογυβδίοπι, 48 ἀδβοσγι θά ΟΥ̓ οἷν ᾿μογὰ ἴη 
Τυκο ΧΗϊ. 23,34.) 45 συ ροϑίθα ἃ ἐῤίγά οἤαγδο- 
τεγϑῖὶς οὗ τς ὟΝ οτ] -οἱγ---ἃ σμδγαςοίογιβεις 
βυτηοἰἰζεὰ Βογα ΟΥ̓ ἴῃς ρυϊζέης ἴπ6 ““Τευο 
Ἡέπεσθι" ἴο ἀεαῖῃ. ὙΠ15 που ρἢϊ 15 6χ- 
Ῥγεββεά ἴῃ ἴθ ννοσάὰβ ννῆϊος πον ἔοϊον :-- 
866 [ἢ τειλάσκ οὗ Ζ.]]ς φυοίεά Ὀείονν. 

«οὐέγ αὸ Ὀοὶτ ΤἸιοτὰ «ὐα.ς γμεϊβεά.} (566 
τυ. 1). ΑΠά 5ἰδίη ἃ5 ννεὶ] 45 ἴῆον :---[ῃε ν 1- 
Π65565 σδηηοῖ οχροςοῖ ΔΠΥ οἴποσ δῖε ἤδη τῃδῖ 
νυ Ὡς ἢ θεῖε} {πεῖν 1 ογά (|ὁὉὁἢη χν. 20). 

ΤὨΘ Δ) ΟΣ Υ οὗ σοπηπιοπίδίοσϑ, γοὶ γῖηρ ὑροῦ 
[15 οἷοδε οὗ [6 νϑῦϑθ, 1ηϑίϑὶ τῃαϊ [ἐγ 54] 6 Πὶ 15 
ταοδηῖ---ἰἢς “Ηοΐν Οἱ γ᾽ οὗ νογ. 2, πονν Π0 ἰΟΠΡΟΓ 
“ῥοίγ" αἴϊοῦ 115 ἀδεβεςγσαίοη. 80 Ηρηρϑῖ. δηὰ 
Εγαγὰ ννβο σοπιραᾶγε Ϊεγιιβαίετῃ ἴο Ἐργρῖ, οη 
δοςουηῖ ΟΥἾδα ταὶ ρίοιιβ σογγιρίοη ἢ νυ] ἢ 
11 ᾿Ἰηξεςϊεὰ σγδοὶ (ΕΖοϊκ.. χχῆ. 3, 8, 27); ἀπά ἴο 
δοάοπι, οἡ δεςουηῖ οὗ 115 πιογδ]5 (Ἰ)ευῖ. Χχχχὶ!, 
12). ΔΝεῖδυ5 Πᾶνο “ ἴΠ6 ἀδρεπογαῖα Ομ υτςοῇ;᾽ 
δηά Ἡδηρϑῖ. ροθβ οἢ ἴο ὄχρίαιη [πα {πὸ ννογὰ 
“ρισ μα ν 16 ἴο Ὀ6 δι ρρ] δὰ το [6 Θχργοδϑίοη 
ἐν ΠεΓΟ ΟἿΓ 1] ,οτὰ εὐα. ἐγμεϊβεά,"---“ Ουὐϊνναγά!Υ 
πε 1 ογὰ ννὰ5 σστυςβεοά ἴῃ [Π6 οΥ οαἰϊοά }6- 
Τιι5Δ]6πὶ; Ὀυϊ 5ΡΙΓΠΌΔΙΪΥ πῃ τς ἀοροπογαῖς 
σΒυτοὴ." υδίοτγά. ποῖθ5 (παῖ [86 σοχηρατγί- 
560 οὗ [Θγυβδίοτῃ ἴο ϑοάοπιὶ δηὰ Εργυρῖ σεϑίβ 
5ΠΏΡΙΥ οἡ ἴπε ἔδεϊ {παἴ δοάοτῃ δηὰ Εἰργρί γὸ- 
βεπιδίεα δδοῖ ΟΒΕΓ ἴῃ ΤΠΕΙΓ ΘΠΠΆΠΥ το Οοά 
δηὰ Ηἰ5 ρεορὶθ. Ζ.}11ρ, τακίηρ τῆς “ Ογεαΐ 
Οἱ» " ἴο πιοδῃ Βαδγίοη, Ἔχρίδιηβ {παῖ ποῖ ἑευο, 
δυῖ ἐδγός ϑυτηῦοῖς ΠΑΠῈ5 ἀγὸ ἤστο ξίγεη ἴο 

“εγμσαίενι, νὶβ. Βα γίοη, ϑοάοπι, Ἐργρῖ:-- 
86 παπὶθ εγυβαίθηι, 6 δά ἀξ, 15 ποῖ ᾿ἱπῖτο- 
ἀυςεά, θεσαυθο ἴῃς ΟΥ̓ ἢ45 Ὀθθη ἀδβοοσγαίοδη, 
84 20 ἰοΏΡΕΣ ἄθβθογνοβ (ἢ6 ἡδπιο ννἰςἢ ἄἀοοθ5 
Ποῖ ΓΟΑΡΡΟΔΓ {π|}} ννὲ οοπῆθ ἴο “ἴῃς Νοῖν 
]Ἐγυβαὶοπι." ΤὍὉὸο ἴδε 54πὶῈ εβθςϊ Αὐδουίθη. 
[Θγυβα]οπι, γτεργοϑεηΐδίινε οὐ ἴῃς ΟἸἹὰ Τοβίῖ. 
Ομυγοδ, μᾶ5 Ὀοοοπι ᾿ἴκὸ τῆς ροῦΐοθβ δηά 
ἀοοπιοὰ ΨΥ οΥ]ά-ΟΥ δηὰ Ψνοσγὶ ἀ-ρόνεσ, θ6- 
σδιι56 586 τγοϊοςϊοα δηὰ οσιιςι θὰ {πῸ 1 ογὰ. 850 
16 Νὲνν Τοϑί, Ομυγοὴ 5 οδ] θά δῇοσ ἴῃς 
ὟΝ ογἹ ἀ-εν, Βαθγίοη, Ἀοπης, θεσαι 56 δἣθ ἢ85 
ἔογβακοὴ (Ἶγίβὲ (Ρ. 275). πὰ ἴδιι5, ἀϊ5- 
τορατάϊηρς ἴῃ6 τπηδγκοὰ ἐϊδιιηςτίοη Ὀεΐννθοη 
ἐῥὲ Ηοὶν ΟΠ" δῃηὰ “δὲ σνγεαὶ Οἱδγ,᾽ τοδὴν 
τπηἀογεοῖδηά ἴη (ἢ15 ρἷδοθ ϑεγεαίορι,--- ν ὨΙ ἢ 5 
οδ]]οὰ ““ριγμαλν," 1.6., αἰϊοσογίεα γ, “ ϑοάοπὶ 
δΔηά Εργρί;" δηά δέ ογίεα έν ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟΓΟ 
ΟΝ τβῖ ννᾶ5 σσιυς θα : 5.6 Τοάὰ ηἰιοῖορα ἀδοτο. 
ΒυΓΡΕΣ ἰεᾶνο5 ἴῃς ηυσβίοη τἱπάεςϊἀ6α, 

9. Απὰ ἔἤξγοτῃι διθοὴ α ἴδ Ῥθ0}]08 διὰ 
ΕΥθ98 σπά ἰοησμθ, ἀπά παΐο] Ἐρτ {πε 
ςοηϑίγ. οὗ, «οἷ. 11. το; τσ. 9; Ιοπη χνὶ. 17; 
1 ]οδη 4---56ἐ6 ΝΊΠΕΣ, ὃ 47, 5. 328. 566 οἢ 
νοῦ. 10. 

ἂο [π|01} ΙΟΟΚ ΠΡΟῚ (ποὶσ ἀθδὰ Ὀοὰἑθ8] 
Οτ. ἀοθδαὰ δ οὰγ ----5866. συ. δἔι;; δηά ἴου πὸ 
1.56 οἵ [6 ργοβεηῖ [6 Πη56 ἴῃ Ῥγορῃ δίς ΠΑΙΤΔΌνο, 
εἴ ςἢ. χνηϊ. 9, τι. κ'΄Α5 ΙΓ τδοιρἢ 5:]ο ποθ 
ἴῃ ἀεί ΠΕΥ σοπεπυεα ΔΝ ἴηθ5565 511}}."---ὶ. 
ΝΗ] απιθ, Ρ. 203. [πάογβίδπαϊηρ ἴμ6 ΠΠ6τὰ] 
7]εγυβαίοπι, Ὠιἰσϊεγά, ποῖος [ἢδξ πιθη ἔγοπι 4]} 
παϊϊοηϑ (ςἢ. ν. 9), [οννβ δηὰ Ο η [1165 (866 ΥΟΓ. 
2), ἅΓ6 4596 0164] ποῦς, δηὰ ὈΘ ΠΟ τῆς οὐἵ- 
ΤΑξε οἴεγοα ἴο [6 τεπιδίηϑβ οὗ ἴῃς “ ἢ πέπον..." 
-,θ «566 οἢ τεῦ. 8. 

ἐδγες 4πγ: απά απ ῥα) (Ασςιι5. οἰ ἀυγδῦοη, 
85 ἰῇ γ6Γ. 3). (ΟΥτοβροπαάϊηρ ἴο ἴῃς γεσγ: οἵ 
{ΠΕῚΓ ΠΛ ἰΞΊΓΥ--- [ἢ 32 γεαγβ νυ ΠΊΟἢ ἀγὸ δαυἶνα- 
Ἰεπὶ ἴο (6 42 πλοηῖἢ8 δηά 1260 αΔΥ5 ἰῃ “τ. 2, 
4; ἐ.ε..), δας ἴτε τηγϑίὶς δόυθη : ἴῸσ “[ὴ6 νἱςίοσυ 
οὗ {πὸ νοσ]ὰ,᾽" ποῖθο8 Ηρθηρβῖ., “15. δἰννᾶῦϑβϑ ἃ 
ΚΥΔΗΞΙΓΟΤΥ οπο." “Ευζυγιοῖ5" ἴ2Κο 6 22 ἀδγ8 
᾿ΠτΟγαῖν, ὁ. Τοαά απὰ Πὲς Βιγρῆ (ἀπά 50 
Τοσγίυ !δη, Νιςϊοσίηιιβ, Απάγοαϑ, ἄς.): ἢ 
Βεηροὶ δηὰ ΕΡγαγά [ΠΟΥ ρίασς ἴποπὶ αἵ {Π6 
ϑηά οὗ ἴ!ε ννοτ]ὰ ἰῇ τῃ6 ἔπος οὗ Απεςτιβῖ. 
ΕΡτασὰά δά 58 1ῃδῖ ἴῃε ἀιιγαϊίοη οὗ ἴπε ριιπ:5}- 
τηοηΐ ἔογ ἰσγοδάϊης ἀονῃ [ογυβδίοτη, δηὰ ἴῃς 
ἀυταίίοη οὗ ἴῃ6 ΕΥΤΔΏΠΥ οὗἨ Απιςἢτγιϑὶ ἅτὸ 
γοϊαϊοὰ 85 3} γεαγε ἴο 1ὲ 447: (ἀπ 50 
νη ρα). Ζ.Π]Π Ρογοοῖνοβ δῇ Δ] }πἰϑῖοῃ ἴο ΟἿἹΓ 
Τιοσα 5 ̓νὶπηρ ἐῤγεὸ ἀαγ: ἴῃ ἴῃς στάνὸ (ἴο ἴδε 
βπι6 εἴεςϊς ΝοΙΚιηδτ), ἀπ 4150 ἴο Ηοϑβ. τἱ. 2. 
ΒΊΘοΚ γεραγάβ ἴῃς ρεγιοά 45 “ἃ τουηά τηγϑίςδὶ 
Πυθοῦ ἴο ἀεποῖε ἃ β8ρᾶςθ οὗ “ετογαὶ ἀ4γ5." 
Ἄσριυδ5, οἡ ἴδ6 οἵδε μβαηά, υπμάογοϊδηάβ “Α 
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βυ εν τπεῖγ ἀεδά Ὀοάΐε8 ἴο Ὀς ρυῖ ἰῃ 
δτᾶνεϑβ, 

10 Απά {τΠεγ τπδῖ ἄννθ]] ἀροη τῃς 
δλγῖ 5}14}1] γεϊοῖσα ονεσ τπ6πὶ, δηά 
ΓΊᾶΚα τΤΠΕΥΓΥ. Πα 5}8]] βεηὰ 8 ομβ 
ἴο Δποῖμεγ; Ὀδεσδυβα ἴπεβδε ἔννο ρῥῖο- 
Ρμεῖβ τογηηεηῖτεά τῆδηι παῖ ἀνγεῖς οπ. 
τῆς οδγιῆ. 

11 Αμπά δεν τῆτες ἀλγ8 δῃά δῃ 

εν} “ῥογὶ βρᾶςς οὔ [ἰπηθ, δεςογάϊηρς ἴο ἴῃς 5[}]6 
οὗ [ῃ6 ΑΡοσδίγρϑε" ; δηὰ δῖυαγί γεΐεγβ ἴο τῆς 
«ῥογί ἴίτης ἀυγίηρ ν᾽ Ι ἢ [ἢ Ὀοά165 οὗ ἴπε «ολὰ 
τοπιαίη νπουΐ ΡυϊγείδοςΙοΩ. Ῥγτοβροσ, Ῥτγὶ- 
τηδϑίυβ, Βεάδ, απὰ οἵδεγβ ἌἼχρίαίη ἴποβε ἀΐων: 
ἃ5 γέεαγ!; δηὰ, οὐ ἴῃς “Ὑδαγ- δύ "ἢ (ἋΠοοτν, 
ΕἸΠοῖξ υπάογείδηάβ {π6 ἱπίογναὶ Ὀεΐννθθη ἴπ6 
Πἰπί βϑοϑϑίοη οὗ ἴπ6 [,μἴογαη σοιηςῖ!, ΜδΥ ς, 
1514 (Ὑμεγο τῆς οχοϊυβίοη οὗ δεγείοβ 330»: 
ὀωγίαἱ νν85 οὔς οὗ ἴῃ Ῥαραὶ εηδοϊπιθηϊβ σοη- 
βγπιθα), δηὰ της ἀδγ οὗ υὐ[Π 68 Ροϑίης Ὁ 
.ν15 ἴΠ0565 αἱ Ἦν ἰτἰοηδογρ, ΟὐἴοῦοΥ 11,1517--- 
[86 ἰηΐογναὶ δεῖπρ ἴγοο γοᾶγα δηὰ 180 ἀδγυϑ, 
“ ργεοίϑοὶυ ἴο ἃ ἀδύ, ἴἄγεθ δηὰ ἃ [δ] γϑαγϑβ.᾽" 
ὧπ 118 ςοποϊυδίοη ΑἸέογά οὔϑεγνεβ {παῖ 
ἴἢε ἴἤγεα γοᾶγϑ τοπὶ ΜΑῪΥ ς, 1514) ἴο ΜΩΥ͂ 5, 
1517, ὈδΙηρ γοαγβ οὗ 16ς ἀδγ5 βοὴ," ΕἸ]  ἷ5 
“ ΠΔ4]Γ γοδγ ἔγοπὶ ΜΑΥ ς, 1517, ἴο Οεἴοροῦ 
11. οὗ ἴῆς 54Π|6 γεαῦ 8 18ο, οὐ ΔΗ 360 ἀδγ5 : 
ἐ.ς., ΜΑΔηρ 2ὲ ἀδγ5 οὗ [πε {πιὸ στεαιγοά 
δοςογάϊηρ ἴο παῖ τοοκοηίηρ." ΑἸίοτά βῃοι]ὰ 
᾿ὰνς δά ἀθά ἴμᾶῖ ἴἴγεθ ὐὐν} γεαγβ οὗ 36ς ἀδγ5 
(ογατπς οι) Ξξξ τορς ἀαγβ, δπὰ [δδαΐ [πὸ 
ΘΓ Ις16 ννᾶβ8 ἃ ἰδὰρ Ὑϑᾶγ; σοῃϑοηθθηίγν, 

Ἰηϑῖοδὰ οὗ ΕἸΠοῖ 8 1260 ἄδγϑ, ἴε ᾿ηΐοτναὶ 
δίδιϊοά ὈΥ πὶ μῖνεϑ 118 τοϑό Ἐ 182} ΞΞ 1278} 
ἀλγε--ἃ ρεγοά ὑπκηόννὴ ἴο ἴδ6 Ῥσγορῆξεογ: 
566 ᾿πῖτγοάα., ὃ εἰ (Ὁ), 1]. 

αηπά βαδοτ ποῦ ἐῤείν ἀεαά δοάϊε: ἰο δὲ Ἰαὶϊὰ 
ἐπ ἃ ἔοπ Ὁ. Εοτγ ἴῃε ἐπυο τοδάϊηρϑ ἤογα 566 
νυ. “1. αμὰ ἔου ἴδε νὸγὺ “ἴο βυαβοσ" ςἴ 
Ματῖ 1. 34; χί. τό. 

Νοίε (ῃδῖ ἴῃ ἴΠ15 ἐδίγά ρἷαςς, γε ἤανε ἴῃ 6 
2 μγαὶ “ ἀεαά ὀοάϊε: "---πτώματα. 

Μράδ (Ρ. 485) 5υρεοϑῖβ {παῖ [656 ὈΘΠοΪ ἀογ8 
ΤΉΏΔΥ Ὀς ἴῆ6 ,“γηἱεπά: οἵ ἴῆ6 “ ᾿εέιεσσες; " ἀπὰ 
παῖ {ΠῸῪ ἀο ἠοῖ Ῥογπιῖ ἴπεπὶ το θὲ Ὀιυτίοα 
Ὀεοδιιδα ΠΟΥ ἅτε Τοηνιηςοά ἴδαῖ {ΠΟΥ νν}}} 
ΤΑΙ ΓΔΟΌΪΟΙΒΙΥ ΓΙ56 ἀραίη--- 56 86 ὙΘΓΟ ΣΙ. 

. 10. ““πάώ4 ἐῤεν δαὶ ἀκυοὶ ΟἹ ἐδὲ εαγί 2} ὌΠα 
ξοάϊ!εβ5 ννογ] ἀ---β ὑγονοὰ ΟΥ̓ Ἂἢ. νἱ. 1οὸ; ΥἹ|}. 
11: 566 οἡ (ἢ. 11. 10. 

τοϊοΐοθ οὐ ἐῤεγι, ἀπά ταῦϊζο ὩΔΟΣΣΥ;] 
(Βοῖῃ νεγῦβ ἃγε ἴῃ ἴῆ6 ρῥγϑϑοηΐῖ ἴςηβε,---566 
νυ. |., ἀῃὰ ὁπ νέγ. 8). 1.4., το)οῖςς. δἵ ἴῃς 
ουΐγαρε οἴεογοὰ το ἴμ6 “ ἢ πε:ε.." 

απὰ ΤΆΘΥ “δα]! “επά σἱ ἢ: οπὸ ἰο αποίδεγ ;} 
Α εὐἌἴοπι 514] ἴῃ {π|65 ΟὗἉ ΕΞ. ΝΥ .---οῦ, ΝΟ. 
1}. 10, 12; Εϑίδ. ἰχ. 19, 22. 

ΒΕΝΕΙΆΑΤΙΟΝ. ΧΙ. [ν. 10---12. 

ἢ ῇ τῆς δρὶπε οὗἉ 1 ἔτοπι (ὐοὰ εη- 
τεγεά ἰπῖο τπεπὶ, ἀπά ΠῸῪ βῖοοά ὑροη 
τπεῖγ ἔδεϊ ; ἂπά ργεδῖ ἔξαγ [6]] ὑροὴ 
τε πὶ ψν ἰ ἢ 5Ἂνν τῆεη. 

12 Απά {πεὺ ΠΒοαγὰ 4 ργεδῖ νοῖςε 
ἔτοπι ἤδξανεῃ βαγὶπρ πηῖο τπεπι, ὕοπιε 
ἃρ ἈΠπΠετ. Απά πεὺ δϑοεπάεά υρ ἴο 
ἢεάνεη ἴῃ ἃ οἱοιά ; δηά τπΠεῖσ ἜΘ απ, 65 
θέμε] τῆςπὶ. 

Νοῖο {πὸ ἔπτατο ἴοησ6---5ο 6 στ΄. 8, 9. 
ἐογγιοη4}] Ηεπρϑῖ. Ἔχρίδιης: “ ΤΕΥ πάτο 

ΠΟ ψοΔροῦβ5 οἵμοσ ἴδῃ τῆς ννογσάὰ. ΤΕΙΓ 
ννογά, νὰ κ δὰ σοηίειρί]ς ἴῃ 1156], ἢΔ5 δη 
ΑΙ ἴῃ ἴῃς Πεοαγίβ δηὰ Ἴοηῃϑοίθηςοβ οὗ ἴβοϑὲ 
ραϊηθὶ ψψἤοπὶ ἴἰ 8 αἰτεςϊοα," ϑαγάϊβ δινὶ 
Τ,λοάϊοθα (ςὮ. 111. 3,15) δαὰ ποϊδίηρ οἵ 1}}5 
δρίγ!ί. ΟἸδεῖβ (ε6.Ρ. Βεηρεὶ, Ὁ ἀϑιογά,, διυλτη, 
ΑἸΙΕ) τεῖδσ (ἢ15 ὀχργεββίοῃ 50]6}} ἴο πε ρίδξυεϑ 
τηοηςοηδά ἴῃ νύ. ς, 6. 

ἡδενι ᾿ἰλαὶ ἃ 6011 οἡ ἰδὲ εαγὶ δ. ἌΝ οβε 
Τοργοϑοηϊδίίνοθ ΠΟ ρρθασ ἰῇ “ 2. Οζα 
ὧΐ»"---866 Υ6Γ. 9. 

11. “πᾶ αεν Ἐπ 6 ἴπ στο ἀαγ: απά ὧπ δαϊ] 
γι. ἴπο56 βροκθὴ οὗ 'ἢ Υυϑυ. 9. 

ἐδεὲ δρὶγὶ οΥ 55] ΟΥ τἴ89 Ὀσϑδῖὰ οὗ ᾿ἰἴ: 
Οτ., 8 δερὲσὶζ, οὐ δ Ὀσϑδαῖίδ; Ἴοιήρασε [κε 
γ|1. ςς. “ δρίγι: ἱπ 1Π6 οτὶ ῖπδὶ ἰ5 ἰηάεδηῖε: 
---866 οἷ. ΧΙ. 15; δηὰ ΕζΖοϊκ. ΧΧΧΥΙΪ. ς. 

επίογεα ἱπὶο ἐῤενι.) 8566 υὐ-. 71]. 

απά ἐδεν “Ἰοοὐ προ ἰδεῖν ἥεεῖ 866 ἘΖεκ' 
ΧΧΧΚΙ. τὸ (ΧΧ.), τὴς ἰαδῆσυδρα οὗ ψυδίοῃ 
ιδίοπ 18 οἰοβεὶν ἔο!)οννεὰ ἢεγο--τϑὸς 4150 
2 ΚΙηρ5 χίι!. 21. 

αηπά σγεαὶ αν 721} ἐβοη ἔδενε  ἰοἈ Θ0Β91ἀ 
8 91,18 Οη ἴπε νογὺ “" δεῤοί ἡ ΒεΣε, δηὰ ἰη 
ΥῸΓ. 12, 5ε6 [πἴγοὰ. ὃ 7, [Ν΄., (ὦ. (Οὐοιηρᾶτγε 
Μαῖίς. χχνὶ!. ςῳ, ἴο ψῃὶς ἢ ρίας ᾿ἰἰοϊοσάϊεςκ 
υ5Ὲ τεΐοσϑ. 

ΕἸΠοῖς ποῖ65:---ΑΟΑἴοσ ναῖα ἀσϊδίίοη ἴο ρυΐ 
ἴδ ἀονη, 6 ΤΠ υτπόγαη Ἐ Θέογτηθσ Ῥτοὸ- 
εἰαἰπιοὰ {παῖ {ΠΕΥ ψψοτε δῖ [86 “πε ἢ οἵ 
ΓΟ σι βῖ σΊβ6ι} ὉΡ ἀρδίῃ ; ἐ.Φ.,) νη ἸΏ 1.530 ἴδεν 
τηϊοὰ {πειηϑοϊνοϑ αἵ 5π14] δ] ἃ εν ἴῃς πλπὶς 
οὗ Ργοϊεϑβίδηϊϑβ. 

12. 4πά ἐῤὲγ δεαγ ἴπ βιιρρογῖ οἵ {δ5 
τεδάϊηρ, Ηθρηςξϑῖ. τοΐοσϑ, ποῖ αἵ 411] ἀρρτο- 
Ῥίον, ἰο Ϊ]οβῃ ν. 28. [ἢ ορροβίξίοῃ ἴο ἴῃς 
ννοῖρης οὗ δι Πογιγ,  υπϊογά. (50 αἷφο Βεῦξζ. 
Εννα]ά, [)ὲ ΚΝ εἴς, δῖυλτῖ, ΕἸ] οἵ) δεςερίβ ἴδε 
τοδάϊηρ Κὶ δοασχὰ," ἔογ 50 ννὸ ἢπὰ ἴδε ὅ56Ὲτ 
Ἔχργεβϑίης ὨΙπιϑοῖε, ἰὴ οι. νἱ. 6 : ἰχ. τ3 :--ἰ [τε 
νοῖςο, δά 8 Ὁ βίεγά., ννεῦὸ αϊγοςϊοὰ ἴο (δε 
«πεέπεισεν" ἘΠοΙηβεῖνοβ ἴῃς ἀἀςϑοτί ριίοη νου 
Βανὸ Ὀδοη αἀἤτεσ ἴῃς τηλῆποσ οὗ ςἢ. Υἱ. 11; ΙΧ. 4. 

7 ονι ῥεαυεη)] ἘΕιοῖϊ ᾿πῖεγργεῖς ποῖ ἴδε 
ποάνεῖ οὗ [6 Ὠἰνίης ργέϑδηςο, ὃυῖϊ ἴδε 
μιοάνθη οὗ ροϊῖςαὶ ροντοσ, ἴο νυ ἢ ἴῃς “ 3» 



γ.1.3.} ἘΚΕΝΕΙΜΦΑΤΙΟΝ. ΧΙ. ό4ι 

"Οτν. 
ΜΩΡΦΙ οἤ' 

11 Απά τῆς 54π|6ὲ ἤουγ ννᾶβ ἴπετες ραγῖ οἵ ἴῃ οἰ {6]], δηά ἵπ τῆς δαγἢ- 
ἃ στεᾶῖ φαγῖῃηυλίκε, ἂδπὰ τῆς τεητῃ 

κει σε: δοοοπάοά [15 ργεάιςτης ἴῃς {ΓΠῸΤῚΡὮ 
ἴῃ ΟοττηδηΥ ἀπά εἰβεννῆογε οὐ ῬγοίεἊβιδη5π|, 
ἴον ἴδ ρϑᾶςε οὗ Ῥαϑϑᾶιϊ,, 1552 (50 Βίϑῃορ 
Νενητοη) :--- ΕἸ] ΙοῖΣ διπι αγὶγ ἰακε5. “ δεαύεη"" 
ἴο τηοδη “ φαγί ἴὴ ἙςΒ. νὴ. 1. 

“Μπά δὲν ϑὰῖϊ ἊΡ ἰπΐο δεαυέπ ἰὰ [89 
9]ουαὰ:] ΟἿ 2 Κίηρϑ ||. τα; Αςῖϑὶ. 9. Τῆς 
5γτΏ  ] ἰ5γὴ 5 ἐοιιπάφά οἡ ἴδε ἔδεϊβ οὔ [ἢς 1 οτα 8 
Ῥαβείοῃ δηὰ Αϑβοθῃβίοῃ (566 οὔ νοσ. 7 Μεάε᾽β 
τοῖα ). ΤΠ 15 ἰηἀϊοαίοα ὈΥ ἴπ6 τοίογοηςσα 
ἴῃ γϑσ. 8 ἴο ΠῚ5 Ογυοςίβχίοη. ὍΤΠὸ Αϑοθηβίοῃ, 
ποίο5. ΗἩ εηρϑῖ., ἰ8 ηοῖ πηεηποησά ἴῃ δῖ. [ὉΠ 5 
Οοβρεὶ, γεῖ ἰ8 αἰἰοϑίεα ἤοσε:---ςξ (ῃς “ χγεαὶ 
αν," νοσ. τι, ἢ Μαῖῖ, χχν!. 54; δηὰ “2ῤὲ 
εαγίῤφωαίε," σνοτὶ τι, ἢ Μαῖῖ. χχνὶϊ. σι; 
ΧΧΥ. 2. [ἢ ζοπῆσπιβτοη οὐ ἴπε ΔΙ] ροσΊοδὶ ἴἢ- 
τεγργοίϊδίοη οὗ ἴ6 “{ευο ἢ ηηπε14:,"--- . ἴδ 6 
1,2») δηὰ ἴῃς Οοθρεὶ,-- ΕὈγαγὰ οὔβογνεβ (παῖ 
ἴῃε ψογά5 ἀνάστασις Δηἀ ἐγείρεσθαιᾶτε ἀνοϊἀεἀὰ 
ἴη (ἢ15 ἀοβοσιρίοη : δηὰ ἐδδῖ ἃ γεϑυστεοίίοη 
ΟΥ̓ δδοθηϑίοη ἴο ἤφανθη οὗ ἵνρο δείιιδὶ ρογβοῃϑ, 
ΟΓ οὗ ἴῃς ςοἸ]ϊοςῖίνα θοάγ οὗὨ δε] ϊενθῦβ, δεογε 
(ἃς ΤΗΙιτὰ νος «δπὰ ἔπε δονθηῖ Ὑτγυτηρεῖ 
ίνυ. 14,15), νου δε! 1016. 

δε6ε Νοῖςε Ὦ αδἱ ἴδε εηάὰ οἵ [᾿ϊ5 σμαρίογ. 

138. Απὰ ἰπ ποῖ δου] [ῖη νυ λϊςἢ (6 
“ ιιπετει" ψεΥῈ φρογβοά (νεσ. 12), νϑῃ- 
ξεδηςς 8}15 οἱ πεῖς δ, ΠΊ68. 

Ἐ8οτ9 88 ἃ ργεαὶ εαγίδημαζε,.) 8566 οἢ 
«ἢ, νἱ. 12. ϑοπὶὲ ψὴο ἰηοϊις [Πἰ8 νοσϑς 
υπάογ ἴῃ οἰχ! Ττυπιρεῖ ΙάσπΈν (ἢ 6 της οὗ 
186 5ἰχίῃ Τσγυμπιρεῖ ἢ τῃαΐ οὗ [6 5ιχί 564]. 
Τῆς φαγίμηυδκα ΚΘ ΠΟΏΓΟΠΙΖΟ5, ποΐο5 Μτ. 

λθοῦ, τὰ τῆς ἀεδῖῃ δηὰ δϑοθηβίοη οἵ ἴῃς 
“ἡ Ρμπειε:" “ἃ ἀσποῖοβ (ἢ Βονοϊυξίοη ἴῃ 
Ἑπρίδηδ, ἴῃ 1688, ἤδη (Π6 Ῥαρίϑίβϑ ὑγεῦδ 
ἐχοϊυάεὰ ἔτοπι Ρο οὶ] ρονοῖ" --- ϑαεγεά 
Ομεπάαγ,, το]. 111. Ρ. 8. ΕἸοῖΕ ἐχροιιπάβ ἴζ 
ἴο 6 ἴπ6 παρ αἀϊθγυρίοη οἵ ϑάχοηγ, 
Ῥπιβϑῖα, ϑννεάθοη, δηὰ εοηλασκ ἔγοπὶ ἴΠ6 
ῬαδρᾶςΥ. 

από 126 επί ῥαγί οΥ ἐδε οἷν 2211;}] 1.6. 
ἐγ ῥὲ Ογεαΐ Οἱ γ᾽ οὗ τεῦ. 8. Βεηρεῖ, ΗἩΘγάοσ, 
ΖΌΠΙν, Βισρίηρ, ἄς., υηάεγδίδηἀ [εἐγυδδ]οτη : 
--8ὲ6 ἀῦονϑ οἡ ὑοῦ. 8. 

Οὐαστγίηξ ουΐ 5 Ιά64, ΕἸ] οἱἐ νυτιῖε5: ΤΠῸ 
Οτεαῖ ΟἿ, Ἰπεϊυάϊης ἴῃ 115 Επιρῖγο 51 ἴση 
Κἰηγάοπιβ, 22. Ἑπηρίδηά, οὔς οὗ ἴθ πηοβῖ 
ποίδοϊα οὗ {δεϑε Κιπράοιηβ, ἴἤγενν οἱ (Π6 
Ῥδραὶ γοκο. 

διὰ Ἐ86ΤΘ ΨΟΙΘ ΚἰΙ]1οἃ ἐπ 80 ΘΔ. Ἐ- 
4ὈΔῖο δ6ύΥθ ἱμβουδδηὰ ἈΟΣδο}8:) ΟΥ. 
ἼἼΔΙΩΘδ Οὗ 005, δ6γοι ἰἰδβουδδηὰκβ. 
(Ε εἰ. ἡ. 4; Αςῖβ 1. 15. ϑίυλτξ δπὰ ΑἹῇ, 
πηάογϑίδηα 8 Ῥγοςῖϑα βίδίεηθηϊ, 85 ἔτοπὶ ἃ 
οδίδίοσιιθ οὗ δηγοϊπιφηῖ, Ὑνογάβ. ὄὌχρίδίης 
ὦ ΡΕΣσοῦ8 Κηονγῃ δηὰ εἰδβιϊηριυ 5μοά,» ὙΤῊΘ 

νίαν 7.::{.----χοιῖ, ΙΚ 

4υᾶκε ννεγε 5ἰαίπ 'οῦῇ πιεῃ βενεῃ ἴπου- 

Ἰάϊοπι, μοννένεσ, ἄοεβ Ὡοῖ βδόσπλ ἴο βᾶνθ ΔηΥ. 
5ροδςδ] ἔογςϑ. 
ΤΟ πυτῦοῦ “σευ ἐδοιμαπά," δηὰ ἴῃ πηδη- 

τἴοη οὗ “ ἴῃς 2": ρῬατί," σοπίγαβῖοὰ ἢ ἴδ 6 
“ρων δ, ἀπά ἴθ ἐδίγά ρατί οὔ ςἢ. νἱ. 8: νἱῖϊϊ. 7, 
ἰεδὰ τλδηῦ (ϑιυατγί, 1, οῖκο, Εννα]ά, ) 6 ΧΡ εἰῖο, 
Ὦ ὑβίογά.) ἴο υπάογβίαπὰ “4 ςοπιραγαινοὶ 
5118}} ραγί ";--ἡν ογάβ., οἡ ἴθ οἵπογ ἴδῃ 
ἴλκοβ ἴῃς 7ζοοο ἴο ἀδποῖς “ἃ ςοχηρίοῖα ονθῦ- 
γον." Ζ. ΠῈΣ ἀπὰ ΕὈγαγά ἀσρὺθ παῖ βιπος, 
ἴλκθη ᾿ἴογα γ, ἴΠ6 νγογάβ πηθδη [ἢς ἰδ Δηῖ8 
οὗἩἨ 186 ἀεΞίγογεά “2επ: ραγί," 16 Ρορυϊαίίοη 
οὗ ἴΠ6 ΟἿ πιουηῖΐα ἴο 7ο,οοο ; δυῖ, 85 
ἙΡγαστὰ δάάϑ, “ βίηςες “ἐῤὲε εἰἐγ᾽ ἰ5 ποῖ ἃ βεο- 
ΒτΑρ  οδ] Ἰοςαϊ ἐγ, τΠοτα ἰ8 ἤοΓ πο 5. 5: οδὶ 
ποίιϊςς, δηὰ ἴπ6 βίο 15 βυπιθο οὶ :---ἰδ 
“ ἐεπ ῥαγὴ" τείθυβ ἴο ἴη6 αἰϊνιβίοη ἰηΐο 2ὲπ 
κιηχάοπιβ οὔ τῆς (ἔουγτἢ) ΚΝ οὐ] ά-ροννεγ, οὐ 
ψπιοΣ πες γῖδῖ Ι5 ἴο ὀχίθηά ἢἰβ8 γυΐϊὸ (ΠΏ Δη. 
Υἱἱ. 2; ςἢ. ΧΥΪ. 12, 13). ΕΡταγὰ 5665 ἴῃ ἴΠ6 
Ἴοοο πῃ δ] πηἴ5 οὗ δας ἢ οὗ [6 2επ κί πρἀοπβ 
ΔΏ δη[ ἢ τιϑιίδη ἱπλιατίοη οὗ ἴῃ6 Οἤυτγοὶ οὗ 
Οοά,---ἴἰοῦ σευ 15 Οὐ β ϑδοσοὰ πυσθογ. 

Μράβ ἰάἀδπίβεβ ἴπΠ6 δνοπῖβ οὗ {π18 γΟΓΒ6 
ἢ ν παῖ 15 ἀοβοσδοὰ υπάον 186 4,22 Ναὶ, 
ςἢ. χυΐ. το; δῃηά υπηάογβίδηά8 ἃ στοᾶῖ ροϊςδὶ 
οοπηηοίίοη, ννθθη πε ἐπέγε ΟἿ .---ἰοσ Ἀοπιε 
Ῥάᾶραὶ 15 ἴῃ εοχίεης Ὀυῖ [Π6 {επί ρατί οὔ 
Άοπις Ῥαρδη---ἰ8 ἀἐδίγογεα. ὙὕὙνο ἀεδίγις- 
[ἴοηβ8 οὗ Βαῦγϊοη δγὸ ἴπιι5 ἑογοῖο] ἃ, (1) ἤοσο, 
Δηἀ ἰη ςἢ. χΥΐ. το, οὗ ἴδε ΟἿγ οἵ Ἀοπις :; (2) ἰπ 
οἰ. ΧΥΠ, ἀπά Ἑἢ. χῖχ. οὔτπο ο1ΖΟ 5 δπὰ Ε οπηδῃ 
81δλῖο, ἃ οδέδδίσορ»α γεβϑοσυθά ἔογ ἴποὸ χω Ν αὶ. 
4 ἰ5 ἃ ργεδαῖ τηϊδῖακαο ἢ Μροάς," ποῖοϑβ 
Ι. ΝΗ Σαπιϑ, “ ἕο δυρροϑβε [818 ,2,]} 9 δὲ ἱεπε ὁ 
ῥαγὲ 97 1ῤὲ οἱ ἴο Ὀ6 ἴῆ6 5άπὶι6ὸ 895 [αἱ ἀθ- 
δοῦ δε ὑῃάθγ ἴπ6 ΠΗ Νίδὶ : ὑπάογ ἴπ6 Ν 1415 
ἴδεγα ἰβ ὯὩο γοροηΐδηςσο : [Πϊς 15 ςογγθοῖίνο.. .. 
ΤῈ6 “επῖδ ᾽5 Ὀυϊ ἃ Ἰ᾿ἰπιιῖοὰ ραστῖ; δηά (μαῖ 
ὨΠΠΊΒΕΓ (45 νν6}} 8ἃ5 ἴπ6 7οοο) [859 αδουΐϊ [ἰ 
βοογαῖ ἱπιρηδίϊοῃβ οὗ ροοά." ὙὍἢδ 5Ξυγαθο ἴ51 
Βοῦα δῈ σοπϑιάθιβ ἴο δὲ ἰουπάξεα ὕροη ἴδο 
δοςουηΐ ἰῇ 2 Κίηρβ χχίν. τό οὗ ἴῃς ᾿ἰοδάϊης 
“ευεη ἐδοισαπά τιθῃ οὗ τοῖρῃϊ ̓" σαρῦνοβ ἴὸ 

. Βαδγίοη ψ ςποίακίπ ἔγτοπλ [Θγιιβδίθπι, 
Ἰεπ Ὑ6Αγ5 Ὀεΐογα [15 ἀεϑιΓ ΠΕ Οἢ :---ἤοτο, ἴπογο- 
ἔογο, ἢε δά ἀβ5, “1ὴ6 ργορῃεῖοδὶ δοςουπὶ οὗ 
[86 δρίγίυδὶ [ϑγαοὶ 15 οοῖπεὰ ἴῃ [6 Πἰβίοσν 
οὗ ἴπ6 παίίοηαὶ δηά ἰοςδὶ ;" σοῃβθα θη γ, 
115, “260. δεεοπάί ἤοο," τη πόνοῦ δὲ {Π6 
ἔα ]η655 οὗ Ἦν οο :--“ἼΠογο ἰ5 οογγεςϊίοη, δηὰ 
{ποτε 18 γτερεηΐδηςς " (Ρ. 2οό). Εἰνναϊὰ 4150 
5665 ἴῃ [Π]5 “ 2επ|2 " ραγῖ ἃ ἴοκθη οὗ σγδείουβ 
ΤΏΘΓΟΥ. 

ΕἸΠοῖ ὀχρίδίηβῖδο Οδίδαν (Ξ τοοοὺ ἴο πηϑδῃ 
Ω ῥγουίπεο; δηὰ ἢδ ἴδκοβ ἴῃς ννογάβ ἴω βἰζη 
“(Π6 βενεῃ οι [7ηΠὲὰ Ῥχτονίηςοβ," ν Βοἢ 
ἀυγίηρ ΕἸ Ζαθοῖ ἢ 5 τεὶρη βοραγαίοα ἔγογα ἴπ6 
Ῥδραὶ τυὶθ. Μγ. Ουπηϊηρσδαπιο ἐχρίδιης [Π6 

55 

ἈΝΜΦΉ, 
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884 : δηά τε γεπηπαηῖ νγεγε βτιρῃτεά, 
δηὰ ρᾶνε ρβίογυ ἴο τὴς (ὐοά οὗ μεᾶνβη. 

ἈΚΕΝΕΙΦΑΤΙΟΝ. ΧΙ. ν. τΆ. 

14 ἼΠε ϑβεςοηά νος 15 ρᾶβῖ; από 
Ὀ6Πο]ά, τῆς τῆϊτά νγοα σοπιθτῃ φυῖςκ]ν. 

ἀραίῃ οὗ 16 7οοο ὃὉΥ ἴῃς δροϊτίοη οὗ ἴΠ6 
Μοηαβῖίς Οτάογβ ἰπ Εἰποϊδηά ; δηά, ἴκὸ Μτζ. 
Ἑδθοσ, πὸ ρίαςεβ (86 δ1}} δοςοπιρ ϑῃπγοεπὶ οὗ 
1018 ῬΓοΟρῆθΟΥ ἰπ 1τό88, γε Επρδηα νγᾶϑ 
δηΔ]γ ἰοϑὲ ἴο Κ οτησ. 

απά 189 τζοδὲ τὐεγε αἤτγισῥίο ] ΤῊ ἰατρο 
Τοιληδηΐ οὗ (ἢ6 ᾿ηπαρΔηῖ5 οὗ ἴῃ 6 ΟἸΥ, ἰη- 
εἰυάϊηρ ἀουθι]655 τδὴῦ οὗ ἴμε6 Ὠοδίποη, γα 
ΤΊΘΓΟΙΛΙΝΥ Ἰοὰ ἴο τερεηΐδηςθ. ΕΟ ἂῃ ΟΡροσ 
δῖε οβοςῖϊ, 566 «ἢ. ΙΧ. 20, 21. 

απά σατε σ'ογ}) Τῆς ἴοκϑη οὗ τεροηΐδποθ 
--8εὲ εἶι. χῖν. 7; χυΐ. ο; οἷ, [οβῆ. νυ}. το ; [6Γ.Ψ 
ΧΙ, τό. 

ο ἐδὲ Οοά ο7᾽ δεασεπ] ΔΑ Π|Ὸ ἴουηά, ἰπ 
[6 Νὸν Τοαβῖ., ΟὨΪΥ όσα δηα ἴῃ ςἢ. ΧΥΪ. 11: 
ἴῃ ὈοΟΐδ ῥ]Δο65 1 18 ϑεὰ 1ῃ Τσοπίγαϑδε ἴο 1Π6 
ξἕοάϑ8 οὗ ἴῃ6 ποαΐμεη. Ὡς δ εἴίε ποῖεβ8 [πδῖ 
(86 ὀοχργόϑϑίοη 15 ἴδκοη ἔτοπὶ ἴπε ἰδοῦ ὈΟΟΚ5 
οὗ ἴ(ἢε ΟΙά Τεβί.---Εζγα 1. 2;: Νεῖᾶ. 1. αἰ 
Ὁ 5. 1ὶ. 18. 
Τοάά οὔϑεγνεβϑ : “ Νὸ οἰγοιτηβίδηςο ἴῃ ἴῃ 6 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἈΡΡΕΔΓΒ ἴο μανο σγοδῖεὰ τογὸ ἀἸἈ[1- 
Οὐ} ἴο ἴῃς ἰδίοτιοδὶ σοτηπιοπίδίοτβ ἴπδη [ἢ}]5 
(Παῖ ἴδ τοπιηδηΐ ννῆο δά δϑβοδροά ἴΠ6 εατῖῃ- 
4υλκε “ξανθὸ βιίοσυ ἴο {π6ὸ Οοά οὗ Πεανεη. 
Βίβῃορ Νεννίοῃη σοῃϑιάογϑ ᾿ξ ὉΠ] Β}1ςὦ, Μτ, 
ἙΔΌοΣ {π1ηΚ8 ἴΠδὶ [ΠΕ ΠΟ γβᾶνε βίου ἴο 
Οοά ννεγὲ (ῃς Ρτγοίοβίδηίβ ; Μγ. (ὐυπηϊηρ- 
διάπιο, ἴῃς Ραρὶϑί5.".---". τοο. ΕἸΠοῖς Ἔχρ δίῃ 5 
ταὶ “16 γωρηαηί, ΟΥ Ῥαρὶϑῖβ, Ὑνῃοῖποσ 
ΐἴπ ΕπρΙδηά, ΗοἸ] απ, οὐ ΟΣ ΔΩΥ͂, νγογο δὲ- 
ἔηρῃϊοά ; δηά ἴῃς ΝΙΏ65565 σαὺς 9 ΟΥ 10 
ἐῤε Οσοά 97 ῥεαπθη." 

ΤΠὸ ᾿ηϊογργεϊδιοη σίνεπ ΌΥ Οοάεξ γοϑῖβ 
Οὗ 15 6] οῇ {πὶ ΑΠΕΓ γϑὲ νν}}} γεΐυση ἔτομι 
Κοιλθ, ἢ] ἢ ἢ 848 ἀοοίγογεὰ (566 οἢ (ἢ. 
ΧΥΪΙ. 16), «πὰ νν}}} ἢχ 8 τεβιίάθηςθ δὲ [επὶι- 
586 πὶ: “ὙΠ6 τοπιηδηῖ οὔ [π 6 ρθορΐο [οὗ ἰ5γδ6] 
τεβίογοά ΌΥ Απεςγϑὲ ἴο ἘΠΕΙΣ ονγῇ ἰ4π4], ἀηά 
ἴῃ ρῥαγισυαῦ ΠΟΥ ῆο ἢάνὸ θθθη 5ροΟΔ ΠΥ 
τοβϑεγνεά [566 οὔ εὖ. νἱϊ!. 4] ἴοσγ ἴμεϑ86 50- 
ῬτΈπια τηοπιθηῖβ, σῖγα βΊοσυ ἴο Οοά, δηὰ ἂῖὸ 
σοηνοεγίοα ἴο Ηϊπι. Τῆι νγὰ 5118}} Πηά 1η 
οἢ. χὶν. (ῃἢ6 τ44,)οοο βιγχτοιπάϊηρ της 1, 4πιῦ, 
Ὀδεΐννεοη πὸ τηοπιοπῖ οὗ ἴῃ σοχαίημ οὗ Αη- 
οἰ τσ, πα (Παῖ οὗ ἢ!5 ἀδϑιγυςτοη ᾽" (λε., Ὀ. 357). 
11 ἰ5 τῆ ἀϑϑυπηοα ἴπαΐ ἃ ἀομόίς ]εγαεὶ, ςατηαὶ 
δηὰ ϑρίγιῖυδὶ, 15 ἴο Ὀ6 το- ϑίδὈ σμθὰ ἃς ἃ 
Ναίίοη ; νὰ “26 Ογεαὶλ Ο»᾽ (νεσ. 8), 
ΤἸοτυβαίθπι, 45 8 σαρίἴαὶ. Βιβρίηρρ ὑπάεγ- 
δίδῃ 8 βοὴθ ἔυΐυτο Ἰπἀρτηθηΐῖ τ ῃϊς ἢ 15 ἴο [Δ]} 
ΟὨ ΪΘγυβα οπι ; δηα ἴουγγ ἴο τοροπίδπος [86 
διεδλῖοσ ρατί οὗ υπθε]ϊονίηρ [σγαεὶ. 

Αςςογάϊηρς ἴο Μγ. Μδυγιοο, ἦν μοη 65- 
Ῥαβίδῃ δϑοοηάεα πε πγοῦς, ἴπ6 νοσ]ὰ ἀϊὰ 
δρϑῖῃ δοςορῖ ἃ τρῃΐθουϑβ δηά ογάδγυ ρονογη- 
τηοηῖ;... ἀἰὰ Βογηᾶρο “ἴο (π6 Οοὐ οἴ ποανϑη 
(Ρ. 2ο1). “Βα ΥΟΣΥῪ τοϑζοσαίίοη οὗ οσάδγ ἰῇ 

Κοπιθ ννᾶ5 ἴδ βἰζηδὶ ἔογ ἴῃς ἄοοπὶ οὗ Ϊεγυ- 
δαίεπι." ΤὨΐβ 15 ψνμδὶ δῖ. [ολη πλεληβ ψβεῃ 
[6 5805 “Το ϑεςοηὰ ὟΝ ες 15 ραϑῖ---ἰς Τογὶ 
Ὗνοςε ςοπιοῖι αυϊοκΚὶγ " (Ρ. 28:1). 

14. Τ2ε “εεομα ἤζοο ἐς ρα:::] ΤὮδ τεθριῖς 
ῬΓοπιϑοαὰ ἰπ οἢ. χ. 6, 7, 15 δδουῖΐῖ ἴο εὐ. 
ἘὈτασὰ (566 ἴῃς τεπιασκα ἱπιίσοάιυςίοιγ ἴο 
ςἢ. χ.) σοηβίοσβ [ἢ ξαυι παυακο οὗἁ νοῦ. 11-- 
8 Ἰυάρτηοηϊ νυ λῖς ἢ [ἢ ἀνοπῆ ΟἿΪΥ νν}}} οχρίδιη 
---ἴἰοὸ Ὀ6 16 “ δεεοπά ἥοε,᾽ ἀριὰ ἴο Ὀς τῇς βϑοοοπὰ 
ΤΏΘΓΟ] {τἴλ] ρίνθη ἴο Ὀγίηρ τηδη ἴο τὸ- 
Ροπΐδηοο : {18 ἐδδΐαγο οὗἩ ἴῃς ργεϑεηΐ ερίβούς 
ἢδ 5665 1Π ἴῆ6 ϑυγθο πὶ, νυ ς ἢ εδάς ὺϑ 
θαςΚ ἴο τῆς ἀεπϑίσιςίίοη ΟΥὮἨ [6Θγυβδίοπὶ ὉΥ͂ 
Τίζυβ; δηὰ {Π|8, 85 ἴδ ῬΘηΔΥ ἴῸΓ τεσ 
Μεϑϑίδῃ, ἔοστηβ ἃ ρᾶγα δὶ ἴο ἴπε Ἰυάρπιοηῖ 
οὗ νεγ. 113 (Ὡς ἢ Γεροαῖς Μαῖϊς. χχνῇ]. 2-) 
ἔοσ τοϊοοϊίηρς δηὰ ἰαγίης ἢ γίσε 9 ἢ η ποιοῦ 
Μβρίπρ α͵9ο ρίδοιθ ἴῃ6 ᾿υσπιοπί οἡ ἀΠδ6]16γ 9 
ἴῃ ἰ5γδοὶ, υπάθσ [πὸ “ δεωοηδά ἢ τ" ἀοϑοτιδοὰ 
ἴῃ Ὑϑγ. 13; δηάὰ πὸ ρῥ]δοθβ ἴπ6 1,δϑῖ [υἀρτηοπὶ 
οὐ {πε ννῆοΐϊο Αποςἢγιϑδη νου], υπάεγ (δὲ 
βουθηῖῃ Τχυπηροῖ, οἵ “ ΤΟέγα Ἡοε"".--ἰ.ς., ἀυππξ 
(π6 42 πιοηῖῃϑ5 οὗ Υδγ. 2 ΟΥὙἹ {Π6 σεεοπά ΠΑ} οἵ 
Ὁ Δη16}}5 ἰασὲ ν εεκ (ΠΏ 4η. ἴχ. 27). δὲεὲ οὗ 
Ὑ6Γ. Δ, ἴπ6 ἱπζογργοίδιιοη οὗ Βυγρεγ. : 

Βεπρεὶ (566 οἡ (ἢ. ἰχ. 12--1 5} πιᾶκο5 (818 
δοςοπὰ οο ἴο θορίῃ Α.Ὁ. 634; ἴο ὁπά Α. 
847: δηὰ ἴο σοπείσὶ οἵ ἴῃς πανος ρῥγοάυςο 
ὉΥ ἴδε τῖϑο οὗ ἴῃε ϑαγασθηὶς ρονγοσ. ΕἸΠοῖ 
(58ε6 οπ ςῇ. ᾿ἴχ. 12), ῆο τηᾶκοβ ἴῃς “ δειομά 
ἤν οε" ἴο θὲ ἴῃ6 Τυγκπλδη ρονγοῦ, σοπϑιεΓ5 
ἐπαὲ [πὲ ΡονΟΓ ραβδεὰ να ἴπ ἴα νγᾶτβ οἱ 
1769--1774, πα 1787, δραϊηϑδὶ Ἐτιϑοὶα πὰ 
Αὐυπίτία ; «πᾶ {(πᾶὶ ΤΌΓΚΟΥ σεαϑοὰ ἴο δὲ ἃ 
νοῦ ἴο Ογϑίοπάοπι, Α.Ὁ. 1790, ἱπ [6 βεᾶος 
(θη ςοποϊυάοεά. Μν. Βίγξβ ἰδγ8 ἀονῃ, 25 
(ἢ ἱπιογργοϊδιίοη οὗ ἴθ πιοϑῖ ᾿εαπιοὰ λπὶ 
δὐϊο σοπιπχοηϊαΐογβ, [παῖ {πὸ ἔννο ΑΥ̓͂ οο5 γεϊδις 
ἴο ἴδε ϑαγδοθῆβ δηὰ ἴῃς Τγκϑ. 

ΤῊΗΕΞ ΤῊΗΙΒΚῸ ΚὟΝΟΕ. 

δεῤοίά, ἐδὲ ἐῤὶγἀ ἤξοε εονιειδ φμίεξίν.] (Οπνὶ 
ἐπ). Βυγροῦ ηοῖο5 ἴδ βὰν ἀν ἴο ἴδε 
οἵα οἵδε Απ|εὶ, ἢ. χ, 6,7, ἴδιο βευεηῖῃ 
Ττυχπιροῖ Μῆϊοἢ Ὀγπρε οὐ ἴῃς οὁπά, ἰοίϊονϑ 
{86 5ἰχίβ Ττυπιρεῖ που ἀεῖαγ. 

ΑἸΙΒουσἢ βοπὶὸ τϑεσγ ἴο (ἢ. χίϊ, 12, "ὸ 
ξαγῖ μοῦ πιοπίίοῃ 5 ταδάς οἵ [Πἰ5 νος: ἰἰ 
ταϊχης [111] ὑπάεγ τῆς «ἰχήδ, οὐ ἴδε “εὐςπιὸ 
Ττιυμηρεῖ. [{ πδΥ, ΜΠ βόπῖς, Ὀς ςοηϑιἀογοά 25 
ἱποϊυάϊηρ ἴῃς ΝΊ4]5 ἴη ψψμῖςι “6 δαϊομοὰ ἐκ 
«υγαῖδ 97 Οοά" (ςἢ. χν. τ, 7}.--50 ϑίεγῃ. Μεύε 
Ρίαςεβ ἴ ὑπάεγ ἴῃς σευεηΐδ Ττυπιρεῖ. [{| 
1} ὑπάογ {πὸ σἰχίδ, ννῈ ΠΊΔΥ σοιηρᾶγε Μαῖϊ. 
χχίν. 21; Εδυ. ἰἢ, τὸ; Υἱῖ. 14. Αςοογαϊπρ ἴο 
Ηεηρβῖ., [86 “ενεκὁ Ὑτυπιρεῖ ογ “ Ζδιγά 
νος ἰ5. ἱποϊυάεά ἰῃ υν. 15-19:- -ἰᾶ οἷν τὴ. 



γ.15.} 

Ις Απάτμεβενεητῃ δηρεὶ βουηάεά ; 
Δηἀ {Πεγ6 ὑγεῦα σγοδῖ γοἱς 68 ἴῃ Πδάνεη, 

ς, ᾿φμξηϊηρ5 δηὰ δὴ θαυ ῃ] υΑΚ6 συταΟ] Ἰ ΔΠ}Ὺ 
δῃηουποεα τΠδῖ (ἢ 6 ννογὶ 5 Ἰυάρστηοηϊ 15. ἃρ- 
Ργοδοδιης ; πονν, ἴῃ γϑΥ. 19, [Π]5 ΞΥ τ 01. 8] Δῃ- 
ποιπησεηθηΐ 15 ἢ ]Β]1οὰ, δῖ᾽ποθ στοδὶ ουθηΐϑ, 
τε Εὐνγα]ά, ἀσὲ ποῖ ἔμ] Ά]]εἀ 845 ϑρεεα!ν 25 
ΠΟΡΟ ΤΩΔΥ Ρἱεΐυτγε, πονν Υ 505 ἄγε ἰητογροβθα 
Ὀείοτε ἴῃς εηὰ ρῥγεαϊςϊζεα ἴῃ οἢ. Χ. 7:--ἰῃι5 
[6 οπά οὗἉ τἢϊ5 "" Τ2ὲγ ἤοε," δῃηηουηςοα οἠςσθ 
ΠΊΟΙῸ ἰῃ (ἢ. ΧΙ. 12, ΠΟΠΊ65 ἰαῖου ; δηὰ [ἢ15 4150 
ἴῃ ἃ ἐῤγεεγοίά ἔοττω, 566 οἷ. χυἹῇ, το, τό, 19. 

Οὐ {πὲ “ ΗἰΙ5ἴογ 8] βοῆϑηλθ, Βεηροὶ πα ΐκο8 
ρα 56 οἴ διῃυυπαγεά γεαγϑο ἰηΐοσνεπο Ὀεΐννθεῃ 
(ἢ. “ δεεοπα ἤοε" δαπὰ (δες “ Τρίγά " νῆϊςἢ, 
1δογοίογο, θορῖη58 Α.Ὁ. 947---566 Οοἡη (ἢ. ΧΙ, 12. 
Μτ. Ἑαῦοσ, ννῆο στρλκοβ ἴη)6 δεοοηά ὅνοθ ἴο 
εηά ἰπ 1697 (566 οη οἷ. ἰχ. 12, πὰ ποῖθ Α 
αἵ ἴῃς εηὰ οἔὨ εἷι. ἰχ.), ρίδοεϑ 92 γεδῦβ δεΐννεθῃ 
{Πε ἐπά οὗ τῆς “ δεεομά " δηά [86 Ὀεριηηϊηρ οὗ 
(ῃε “ Τριγά ἤοε," Ὀεσδυδε ἴμ6 ννογὰά “ φωίείν " 
ἀοβοσῖθεβ ΔΩΥ͂ ϑσρᾶςς οὗ [ἰπ|6 ηοΐ ὀχοθθάϊηρ ἃ 
σΡΠΓΟΓΥ (ἐις., νοὶ]. 111. Ρ. 225-355}: ἢδ6 8 
τα κο5 (ἢς “ ΤΡιγά ἥοε" Ὀδξίη ἴῃ 1789--- ἢ 
ἴῃς Ετεηςοῇ Ἐδνοϊυξοη--- ΠΕ “ 2ῤε πη ῦ ΟΣ 
δὲ παίίοη  " (νοῦ. 18) θόβδηῆ. ϑδ[ηςδ 1789 πΊθῇ 
δδνυς ᾿ινεὰ ἴῃ {πε {ἰπ|65 οὗ ἴπε “ Τϑὶγά ἤοε." 
ἼΤῊΙ5 15 ἴο ςοπίϊηιδ ὑπ|ὶ]] δ 206 ἀεείγμοίίοπ οὗ 
ἐδερε δαὶ ἀεεῖγον ἐδ εαγί δ᾽ (νοτ. 18) αἱ ἴδε 
δαῖι]ε οὗ Ατ- Μαρεάάοῃ (εἰ. χυὶ. 16) ἴῃ [ῃ6 
ΥΘΑΙ 186---[Π6 ὀχῃδυκίίοη οὗ ἴῃς βουθηῖῃ 
Αροω)γρῖϊς Υἱδὶ "--- ἴῃς σοτηπηοποοηηθηΐ οὗ 
δῖ. [ομη᾽ 5 ̓οοο γοδῖβ (Εν. χχ. 2, 3). 

Οὐτἴδ6 “Ευζυγ5ι βομεπ)--- ΤΠ δυδ]εςξ οὗ 
τῃ6 “Τ2ίγά ἤοε," νυτῖοβ Ὡς Βυγρῇ, 15 ἱπεϊπηαϊοὰ 
ἴῃ 86 ννοσάϑβ οὗ υϑσ. 15: "ἤδφσγο ννὲ ἴυγ ΟΥ̓ΘΓ 
ἃ πονν ρᾶξο οὗ [15 ργορδείϊς Ὠϊδίοσγ᾽Υ. ΑἹ] Πδΐ 
να ἢδνὸ ςοηῃδιἀεγοά οὗ 1ἴ, ν Π [ΠῸ ἜἘχοερὕοη οὗ 
16 ξδΏΟΓΑΙ 5ιρῃ5 οὗ ἴῃς 1 οταὰ 5 (οιηιηρ ρίνεη 
ἰπ ἴῃς Βγϑβί 9ὶχ 5645, [γεδῖίβ οὐ Οοάδβ ᾿υά!ς! 8] 
ἀεὶ ἢ ([ἢς ὕδεαυὰδ παέίοπ: Ὀυῖ ἔτγοσῃ 
1815 Ρίδαςε νὰ βᾶνε [ἢ Ἰυάρτηεπι οὗ πε Οδη- 
1165 "---Ῥ.- 221 [5ε6 νι ΠΠηγ8᾽5 σειηδτκ αυοϊεά 
ἵπΠ ποῖδ Α Οὔ ὑδσ. 1]. Ἰοάά οσοηϑιάθγβ {δ 6 
“Τριγά Ἡοε" ἴο δὲ 186 ϑεοοηά Αἀνεπηΐὶ οὗ 
ΟἸτίσῖ, δηά [ἢ6 6ϑιδ Ὁ} ]σηπιθηῖ οὗ Η]5 Κιηρ- 
ἄοτα, ἰπ δοοογάδηςθ ἢ Μαῖῖ. χχῖν. 10, 
“Τρεη; “ῥαΐ! αἱ θὲ ἐγίδες οὔ δὲ σαγϑ νιομγη." 

ΤῊΕΞ ΘΕΨΝΕΝΤΗ ΤΕΆΌΜΡΕΤ. 

15. “1π4 δὲ “εὐεπ! ἀπροὶ σοωπάεά ;} ΟἽ. ἰχ. 
11-2: 5 σοῃτπυξὰ ἤσγο. Α ἢδνν 56 1165 οὗ 
ΨΊσΙ Ο5 ἰ5 ̓ ηϊογροϑθά, 45 δέζοῦ [ἢ οροηΐϊης οὔ ἴῃ 
βδουθητῆῃ 564]. Τῆς Τῆια ΚΝ οΘ νν Ὡς ἢ “ εογροῖδ 
φιεξν "15 ἀεΐεγτοά ἴοσ ἃ 5ῃογί {1π|6 ὉΠ] 8]]} 8 
ΤΕΔΑῪ ἴογ ἴῃ6 Ππη8] σοῃϑυπηηγαίίοη---ῃς ἰαϑῖ 
ςοηῃῆιςϊξ στ Απιςῆγτισῖ. Νὸ οἰγουπηβίδηςδὶ 
ῃδιτδῖῖνο 185 ρίνοῃ ἃ5 ἴο ψνῆδΐ ΠΟῪ ἴΔΚ65 
Ρίδοε:--ϑθθ οἡ ς. χ, 4. Εργαγά γχεϑβίγιοϊβ 
186 σδονρῖ ὙἸτιμηρεῖ ἴο ὧν. 15-18, ννῆϊςἢ 
ἔοττηι, δ6 ςοῃϑιάοσβ, 86 σοτηρίείς οἶοβς οὗ 
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βαγίηρ, ΤῊς Κίηράοπιβ οὗ 115. νγοτ] ά 
ἅτε θεσοιης ἐδε ἀϊπράονις οὗ οὐυγ 1 οτά, 

[ῃ6 ““βεςοῃά δ, βίο" οὗ ἴπ6 Αροσαῖνρϑδ :-- 
566 Οἡ νΕΓ. 18. Ὠς ΜΝ εῖϊε αἷϑο στβδκοϑ {πὸ 
Ττυτηρεῖ- Ἴ510Π5 οἷἶοϑο αἵ νϑσ. 18. 1 ὕςκο 
τοχαγὰβ υὐ. 15--17 ἃ5 52 Ἰ5]ηρ᾽ [Π 6 ἸΟΠΡΊΩΡ ΙῸΓ 
[πε ἑπαζυγα σοηδβιυχηπηδίίζοη ; ἀπά υὉ. 18, 19 (566 
(ἢ. Χ. 11) 45 ἰοδάϊηρ οἡ ἴο ἔυ ΠΟΥ σουθ δ! οη5 
οὗ 186 μιΐυγε. δϑονοσαὶ υυτὶῖοῦβ, οὔϑοσνοϑ Π6 
Βυτγρὴ (Ρ. 437), ςοηϊεηά {πα [ῆ6 βουθητῃ 
Ττγιυμρεῖ ννᾶ8 {018Π|δὦ ὉΥ ἴδε ἘἈ εἰοττηδίίοῃ ; 
οἴδμετβ ΌὉΥ ἴπ6 ἔσεηςῃ Ἐδνοϊυκίοη ; “ βίσαηρε 
ἴο 54Υ, ΟΥ̓ ΟἿΪΥ ἃ ἔδνν ἰ5 ἴἴ τείοστοά ἴο {παῖ 
νυνὶ νη ᾿ξ [5 50 τρδη  5{}Υγ ἰἀθπε!ς4]--- 6 
ΑΒΥ Ττγυμηροῖ᾽ πιοηιοηρθά, 1 (ΟΣ. χΥ. 52. 
Τοάά 5665 ἤθγε “"ἴῆε ἤπδ] {τ ὰπὰρ δηά σοπη- 
ΡΙεῖα βϑίδὈ ϑπχεης οὗ (ΟἾγιδι 5 Κιηράοηι,"--- 
ρΡ. 210; δῃηά δἷ Ρ. 211 6 5:1π|5 0Ρ {πὸ ορίπίοη 
οὗ πε δηςοϊθηῖβ, ννῆο, ““ τραβοηϊηρ ἴτοπὶ ἤδη. 
ΧΙΪΟΙΙ, 12) 5 ρροϑοα [παῖ ἴῃς ἰηΐογναὶ Ὀεΐννοοι 
[86 ἀεβιίγυςίίοη οὗ ΑΠΌΠ τδὲ ἀπά ἴῃ 6 ρόπογαὶ 
)υάρπιεπὶ (ἑοσεϊοϊ ἃ ΌΥ τῆς βδονεπῖῃ Ττιπιροῖ) 
ννου]ά 6 45 ἀΔγ8 ΟἾΪΥ. ΤὨϊ5 οριηϊοῃ 5ι1}- 
Ροβοβ ἴῃς ἴδγεθ ργορμεῖὶς ρογοάβ οὗ 1ι26ο, 
129ο, δηᾷ 1315 ἀδΔγ5 ἴο ἤᾶγε ἴπεὸ ϑδᾶπὶῈὲ ὃδ6- 
εἰηπηϊησ. Ὅς νυ] ῆθ5565 ἅ.Ὲ 541ὴ δῖ [ῃΠ6 ἐπὰ 
οὗ ἴΠ6 126ο ἀδγ8 [σν-. 3, 7), θυΐῖ “6 Δροπλ!- 
παΐίου ἴπαῦ τα κοῖ ἀσϑοϊαΐο, 2.ς., ΑΕΓ σιϑῖ, 
σοπίίϊπιεβ8 ἴοῦ 30 ἀδγ5 [Π Δῃ. ΧΙ. 7, 11] Αἴεγ 
[ΠΟΥ ἀγε σἰαίμ, πὰ σΟηΘΘα] ΘΏΠΥ ἕοσ 26 ἀαγ5 
ΔΙ͂ΟΣ ΤΟΥ ῥαυε γίδες ἴγοση ἴμῈ ἀεδά. ὙΠθη 
ΑἸ οι σΙιϑὲ 15 δἰδίη δὲ [86 εοπά οὗ {ἴῃ6 1290 
ἄδγϑ; Ὀυϊ τλ6 σοηῆϊςξ Ὀεΐννεοεη ἴδε ΟΒυσοῆ 
Δηἃ ΒΕΓ ΘΠΕΙ165 15 ποῖ βηΔΠῪ ἀεϊοττηϊηθα ἴῃ 
ἔλνουῦ οὗ ἴΠ6 ἔουτηεσ [ὉΣΓ 45 ἀδγβ πιοσα 
[261 Ὁ 2:ΞΞ3ο0; Δηα 1290 45-1335}-ΙΩΔῃ. 
ΧΙ. 12; 566 5[. [Θσγοσηδ ἐπ Ἴοε. 

Βιϑρίηρ 18 Ἰηϊγοάς65 [ἢ 5 βθοϊίοη : “ 86- 
ςοπὰ Αεῖ:---Τ 6 «εεοπά ΠΑ] οὗ {Π6 1α5ῖ ἤγογἰ- 
«ὐεοξ, οἷ. χὶ. 15--Χχ. το... .. ΒΥ ΝΑ οὗ 
ἱπιγοάπςθοη {Π15 Ν᾽ ΘΟ ΤΟργοϑοηῖβ μον παῖ 
Ὡς ἢ ἴΠ6 δενοπίῃ Ὑσγυμπιρεῖ 15 ἴο ὑστης οὐ 
(6 ννοσ] ἃ 15 ργεραγεά ἴῃ ἤϑάνθη. 

Τμδῖ πὸ [41] οὗ ἴῃς ὙΤοιρὶς ἔο]ονν5 'πὶ- 
τιδάϊδίου (ἢς Ὀ]απσῖ οὗ {πΠ6 ϑδενεπῖῃ Ττχιιμπιρεῖ, 
Μσ. Μδυτγῖςο ἱπέογβ ποπι ἴῃ6 ννογάϑ οὗὁἉ γϑσ. 19 
(1. κε.) Ὁ. 241):-τ|  λ6., 1260 ἄδΥ5, οσ δροιῖ γομσ 
γεασβ δεΐννεεη ἴπ6 σοπηπηθησεπιεηξ οὗ {116 
[εν δι γε ε!]οη, δηὰ ἴ6 τογπιϊηδίίοη οὗ μα 
νναῦ ὉΥ Τῆϊυ5.᾽ 

απά ἐῤέγεὸ Το] ο τ θὰ γγεαὶ οἶκός ἐπ ῥεαύεη,) 
ΎΤΒα γτοῖςθϑ Βεσθ, δηά π6 βοὴρ οὗ ἴῃς ΕἸάεσβ 
(υν. 16-18) ΠΙΔΥ Ὀε σοηϊγαπιεά νυν (μὰ 
“ ἐεπεο᾽" αἵ ἴῃ6 οροπίῃρ οὗ ἴῃς ἰδϑῖ 864]. 
Ὑνμαῖ νν6 θὰ 15 ποῖ οἡ εαγίῤ, Ὀυϊ ἐπ δεαπιδη, 
ἃ5 ἂἱ ἴπ6 οροηΐηρ οὗ τμε βδενεπίῃ 8568] (ο]"). 
1}. χα), δηά δὲ ἴπ6 ρουτίηρ ουῖΐ οὗ ἴῃ δευθηῖι 
Ναὶ (ςἢ. χνῖ. χ7) -πτ πάτον {πῸ αϑὲ 864], ἴοο, 
πὰ υὑπάογ [6 αϑσὲ 14] (ςἢ. νἱῖϊ. 5 ; οἱ. χνὶ 
18) 6 πᾶγο “ “δε ἐϊῥιίπίπρ: ἀπά τοἱεεν," ἄζο. 
ἃ5 ἰῇ Υ6Υ. 19. ἴῃ νεῦὶ 18 ννὲ ἀγεὲ (οἱά (μαΐῖ ἴῃς 
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δπὰ οὗ ἢΐ5 (γιβῖ ; δπὰ ἢς 8841} γείρῃ 
ἔοσ ἐνεγ δπά εἼνεῦ. 

16 Απά τε ἔουγ δηὰ τυνεπ οἰ άδγβ, 
Ὡς ἢ 84ῖ Ὀείοτε (σοά οἡ {ΠεὶΓ 8εδῖϑ. 
[61] ἁροη τπεὶγ ἔλεεβ, ἀπά ννογβῃϊρραά 

17 ϑαγίηρ, Ὗε ρίνα {πεε τπδηΚϑ, 

λυάσηποηξ οΥ̓͂ δε ἀεδὰ 15 σοσηθ : ἴῃ (ἢ. χν]. 17 
τῆς νοῖος δῃηποιῆςοβ ἕτοπὶ ἴπΠ6 ἴἤσοης “1 ὦ 
ἄομε; " δῃὰ ἴτοπὶ οἢ. νἱ. 17 νν6 ἰθάσῃ ἴπαξ ἴΠ6 
οηά ο!οννβ ἴμ6 βιχίῃ δε]. Ἡδοσο ννὸ ἢᾶτο δῃ 
"Ἰυϑδιγδύοη οὗ ἴῃς ρῥγηοῖρὶς οὗ “" Ἀδοδριυ]α- 
το (5ε6 (ἢ6 ΓοΠΊΑ 5. ̓ ηἰΓοάυςίοΣ ἴο οἷ. 
ν111.)}: “ὙΤμο ἴῃγοο Ν Ἰϑοη5," 45 ΑἸξ, ηοῖςθβ, "'ἂσε 
ποῖ ςοηζηυουβ, Ὀιζ γοϑυσηρίίνο : ποῖ, ἱπάσφοά, 
ἔοϊηρ ΟΥΟΓ ἴμ6 58π|ι6 στουπα ἢ οἠθ ΔηοίΟΥ, 
ΕἸΠΟΓ οὗ {{π|Ὲ ΟΥ οὗ οσουγοηςς, δυῖ Θδοὴ 
σνοϊνηρ δοιπεῖῃησ ΠΙΟΝ ννᾶ5 ποῖ ἷπ (δ6 
ἔογπιθσ, δηᾶ ρυϊίης (6 σουγθο οὗ Οοά β 
Ῥγονίάεηςςε ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπὶ ᾿ς." [Ι{ 15 ἴο δὲ 
οὈβοσνοά τΠδῖ ἴῃς οιγ 1 ἱνιηρ Βοῖηρ5 (οἢ. ἱν. 
6) ἀο ποῖ ΔΡΡΕΔΥ ἰπ ἴπ6 ϑενοηί Ττγιυπιρεῖ 
48 ἤδγα ἀει μετα: [ΠΟΥ ἀΡΡΟΔΣ ἀρδίη, ἴῃ ςἢ. 
χῖν. 1; χν. 7; χΧίχ. 4. ΤῊς "ἰ σγεαὶ τοἱκες ἢ 
ἀῦὲ που ἢ ὈΥ δοπὶθ ἴο Ῥγοςθεά ἔτοπι [Π6η], 
ἃ5 ἴπε ἔουῦ δηά ἔννεηῖ Εἰάεγβ (οἰ. ἱν. 4) 
ΔΙῸ ΠηρηΠοηοα ἴῃ Υοσ, 16: 580 Εννα]ά---υῖ 
566 ΟἹ ΥνΕΓ. 183. δ Ὑνεῖζες ἀβοσῖθε8 [Π6 
“ἐ φοἱκο." ἴο (86 Αηροῖς ;---Βεηροὶ ἴο ἴδῃς 
ἄννε! ]ε β ἴῃ Βοάνθη, Αηρε]β δηά τηθῃ ;--- Η δηρϑί. 
ἴο {π6 Ἰπηυμλογδῦϊθ τι] τυάς οὗἍὨ ςἢ. νἱ!. 9 :-- 
δυῖζ ἴο [π18 Ὁ ἰδέογά, οδ]θςῖβ, θθσδιιθο ἴῃ οἷ. νἱϊ. 
1Πδὲ που! τις 15 5θθη ἴῃ Βεάνεη ΟΥ̓ δηΐὶς!ρα- 
τίοη ; [ ἀοδ5 ποῖ δοΐιδ!!  ἌρΡΡΟασ 'π πεάνθῃ 
ἘΠῚ] οἰ. χν. 2, δηὰ ςἢ. χὶχ. σα: [6 σουγϑθ 
οὗ τῇς Μιδίοη Βοῦα 888 ποῖ γεΐῖ δἴίαϊηθα 50 
ἴλτ. 
ΤῊΘ 5ΡΟΆΚΟΥΒ, ΠΟΊνΘΥΟΥ, βδοοὰ ἴο δὲ ἰεᾷ 

πὑὐηάδεϊοττηϊηεά (ςοἔ ςοἢ. ΧΙ. 1ο--12.. χὶν, 2})-- 
ΜΝ ΒΟΙΠΕΥ να τοραγά [Πς Ῥαγίς ρα νι ς ἢ ἐοὶ- 
Ἰοννβ ἴο δε σῃᾶβς. (νυν ἢ Α, Β), οὐ ἔδηι (ἢ 
ἐξ, (, Ρ.. 

“αγίπσ, [[Ἐ{ἢὸ ραγιςι ρα Ὀς6 ππδϑο., {1115 15 ἃ 
οᾶβὲ οὗ ᾿γγορι 4 Γ ἀρροϑιτοη, 45 ἰη οἢ. ἵν. ὦ; 
ΟΥ ΜῈ ΙΠΔΥ ΓΟΠΟΟΥ “2 ῥεαιόη, δὰ ἃ ΒΟΥ 
βεϊὰ," 
πὸ κΚίπρᾶοιι οὗ [86 ψου]ὰ] 866 συ. ἢ]. 

ΟΕ εἶ. ἱ.6 ; χὶϊ, το. Τῆς χεη. οὔ ἰῃς οὐϊεεὶ (ςξ. 
ἴῃς σεπ. ὙΠ Π ἐπί η Γἢ. χνῖ. 18)---ῖῆὸς τογαὶ 
ἀοπιιηΐοη (Ποῖος ἴΠῸ “ἐπῷ.) οὐδοῦ ἴπ6 νγογ]ά. 

18 ὈΘοΟΟΙΩΘ [189 Κὲπράομ) 9.) οων Ζογά 
απ ψ ῥὶς Οδγμ“1:] Τῆα ρονεγηηηθηῖ οὗ ἴΠ6 
νου α 5 Ὀοσοπὶς Ηΐ8, 85 Κίηρ: πἰζδοῦῖο 
“ἢς Ρχίῃςο οὗ (Π15 νου] ἃ " ἢδ5 γυϊοᾶ 566 "532]. 
᾿. 2. Ζ.ΠΕ, τοίοστηρ ἴο ςἢ. ΧΙ, 10, Γοη- 
ἄογβ: “Τὶ νου] ἀ-Κιηρσάοπι οὗ οἷς 1 οτὰ, 
δηά οὗ Η!8 Αποίηϊεά μαῖῃ ἀρρθαγει." 

Τῆς ἰαϑὲ Τχυπρεῖ Π45 ϑουπάρσά ; δηά τῇς 
νος ο5. ςαἰουτγαῖο, ΕΥ̓ δηκοἰραϊίοη, ναὶ 5 σὸ- 

ἈΒΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. ἰν. τ6--ἰτϑ. 

Ο Τιοτά Οοά ΑἸπαϊρ ιν, ψ ἢ ϊς δπ, 
Δηά νυδβϑῖ, ἀπά δῖ ἴο Ἴοπηε ; ιυ8ς 
ἴοι διαϑῖ τἌΚθὴ ἴο {πε τῇγ ρτεδὶ 
Ροννεῖ, δῃά ἢαϑῖ γεϊρῃςά. 

1ι8 Απά τῆς πδῖίοπμϑβ ὑνεγε ΔΠΡγ, 
δηἀ τὴγ ννγαῖῃ 15 εοηγε, δηά τῆς τἰπὶς 
οὗ ἴπε ἀελά, τιδλῖ {ΠΕΥ 5ῃου]ά θὲ 

ἔεστεά ἴο 1ἴὴ ςἢ. Χ. 7; οἷ. χίχ. τ. ΤΟ τορυὶϊ 
οὔτ 6 Ἐπ ἴο Οοά ἰ5 (ο]ὰ ἰη εἶ. χίχ. 2ο. 

απά δε “ῥα ] γείση ῶγ ευεγ απά ευεγ. “ ἨΞς" 
ἀεηοῖεβ εἰ ΠΥ Οὐοα, 45 τοὺ. 17; οὐ Ὁ το, 
“Ὁ ἌΜΏΠο86 Κίηράοχῃ 5}4]} ἢᾶνο ῃο δπὰ;"-- δίωπε 
Ογεεά. 

18. “πώ 1δεὲ ζω" απαά ἐπυεηῖν εἰάεγ:,)] (δ6ὲ 
νυ. “.). Ἀδρτεβεηῦηρς ἴλ6 Ομυτοῖὶ ἴῃ μεᾶνοῃ : 
---3Ξ66 οἡ (ἢ. ἵν. 4. 

ὙΔΐΪΟΣ δἱς Ὀοζοζο Θοὰἂ ὍΡοπ ἰδοὶτς 
ἘΈΣΟΣ68,] ΟΣ οἷ. ἵν. ,4.:--ἰἰὴὸ6 ΕἸάοτβ ψ8ὸ 
οὔεσγ ἴο Οοάὰ ἴπε ργδυγοσβ οἵ ἴδε 9αϊπηῖ5 (ἢ. 
γ. 8). Εογ ἴδε νοσὰ “" Ζόγορε,," θὰ οἡ οἶδ, ἵ,. 
11. 
ἘΠ] ροη ἐδεῖγ ας. ΟἿ. οἢ. ἵν. τὸ; Υο τῷ 

Ιῃ οἷ. Υἱῖ, τα [86 ΑἸρεῖ8 βιπλ  ]Ὺ 1211} ρτοῦ 
[γταΐο. 

17. δαγίηα, Ἦνε σίυε δεε ἐδαπά:) Τῇ 
νογῦ, οὗ νευῪ ἴτεαυοηΐ οσσυγτοηςς ἰῃ ἴδε 
Νον Ταβς., 15 ἔοιιπηά ΟὨΪΥ Βογὸ ἰπ ἴδε Αρο- 
ΟΔΪγΡΘα; δηά, ἴῃ 8ῖ. [ομηβ οἴδμοσ υπίίηξδ, 
ΟΠΪΥ ἴῃ Ϊοῇη Υἱ. ΧΊ, 23; Χὶ, 41. 

Ο Ζογά Οοά, 19 «Αι δίγ,)] ΟΕ εἰν}. 8; 
ἷν. 8. Οοὰ ἰ5 αἷϑο δά ἀγεββοὰ δγ {15 {{Π||6 ἰω 
“ἢ. Χν. 3; ΧΥΪ. 7, 14; ΧΙχ, ὅ, τς ; Χχί. 22. 

ὙΔΊΟΝΒ δὶ δυὰ ὙΜΙ6Ὰ τ δοῖ;] Οαι 
“ πᾶ ἀγὲ ἱρ εο,6 "---866 σὉὐ. {|., δηὰ ἴδιο ηοῖε 
ου (ἢ. “. 4: ςἔ 4ἷ5ο οἷ. χνὶ. ς. 

Αὐ 1τη18 βἴαρε οὗ {π6 ρσορῆθου Οοά [5 "ὸ 
Ἰοηοῦ “ Ηδ «υδο ἐ: 10 εο»ε," 45 ἴῃ Μαῖϊ, τ. 
1ο. Η!5 εο»ιέηρ ἴ5 ποαὺ Ῥαϑὶ ἀπά οτεσ. 
διὰ Ὀοοδαδο ἐδομ δατὶ ἑαζεπ ΚᾺΥ Βτο8ῖ 

ῬονοΣ,} ὅεὲ υν. “4, (Οπιϊξ “29 ἐῤεε" νι δίς 
8 ποῖ ἴὴ ἴπε Οτοοῖ). ὙὍδὲ ρεγζα υἱὰ 
ΟΡ :1.-τ-- 506 ΟἹ (ἢ. ν. 7. 

Οοά Π85 ποεὺ ἀϑϑιιπχοά ἴῃς “ροφυεγ" νι ιοὰ 
Ηε ννα5 “ «υογίδγ" ἴο ἴακε (οἷ. ἵν. 11); πὰ 
οὗ νῃῖοῖ [6 Τσυπιρεῖ ᾿υἀρτηεηίβ, ἰπ λησμεῦ 
ἴο {Πς6 ῬΓΑΥΘΓ5 οὗἩ ἴῃς βδιηῖβ (οἢ. Υἱ. το; ΤῊΝ. 
3-6), ἄγε ἴδ6 τῃηδηϊ οϑίδίοη :--- 866 ςἢ. χίχ. ἅ. 

δυὰ ἀἱὰσί τοΐρι. (ΤΠε σογίσί, ἕο ον 
ἴὰς ρεγήζεῖ). Οὐοάἄ μαά πετεῦ Ἵδαβοά ἴο πιὶς 
ΟΥΕΓ ἴῃς ννου]ὰ :---Ης δἰνναυϑ8 ἀ ἴδε 
“ροαυοτ," Ὀυ ΒΠΠογῖο μδὰ ποῖ ἐχεγοϑοα ἰξ. 45 
ἴῃ Ρ8. χεῖχ ι (ΧΧ.), τμ6 1ογα 5 τγεϊ ξπισξ, 
τηὰ ἴῃς ᾿ταῖῃ οὗ ἴῃς παϊίοπϑβ (566 πεχί ναϑθ}, 
ἅγὰ ςοπηδοῖοά νχἢ δᾶςὴ οἴδετ. 

18. “πὰ δε παίίοης φυεγε ὍτοΊ,] 85εὲ Κ5. 
χεοῖχ ᾿ (ΧΧ.) ἃ5 ἰπ νεῖϑα 17. Τῆς ΕἸάεῖ5 
πον ἀεδοτῖδα [6 ομαγαοῖεγ οὔ ἴῃς 5ενεηῖα 



ν. 19. 

Ἰυάρεά, ἀπά τπαῖ τῇοιι 5ῃουϊάεβι ρῖνα 
γενναγὰ ὑπῖο ΤΥ 8εγναηῖβ (ἢ6 ρῥτο- 
ΡΠεῖβ, ἀπά ἴο τἢε ϑαἰπῖβ, ἀπά τπϑη 
τπδῖ ἔξαγ ΠΥ πάπα, 5Π|2}} δπά ρτγεδῖ ; 

Ττυπιρεῖ, Τἢε ψτδῖδ οὗ [Π6 Ὡδίιοηβ 15 ςδ]εὰ 
ἴοστῃ Ὀγ ἴἢ6 Ργοόορτεβς οὗ ἴῆε Βαϊβά κίηράοτῃ σῇ 
Οοά, 45 1ἴ Ὀερϑη ἴο ἴδε ρίδος δἔῖοσ ἴῃε ὟΝ οτὰ 
νγ͵258 τηδάθ ἤἌϑῃ (Πε προ). Ηον [πὲ ταῦ 
νν.45 ἰησιιραϊοα νυ τὰ το] ἱῃ οἰ. ΧΙ. 17. 

ἀπά ἐδ «υγαΐ!δ οδλ9,)ὺ ϑ8εὲ οἷ. νἱ, τό, 
ὙΠΟΓΕ γὸ ἀγὸ Ὀγουξξ ἴο [Π6 ους οὗ ἴῃς στεδῖ 
οδἰδϑδίγορῃς νος, ἴῃ (ἢ. χ. 7, 15 ρἰδοθὰ ὑπάοῦ 
("15 Ττυπιρεῖ, ΤῈ Οπηϑϑίοη οὗ 86 ΕουΓ 
1ἰνῖὴρ Βείηρϑ 450 Ῥοϊπίβ (566 οἡ γοῦ. 15) ἴο 
(δε ἀϊδβοϊαίίοη οὗ Οτοδλίίοη. ὙΠΟΥ ΥΘΆΡΡΘΑΣ ἴἢ 
ἴδε Νν βίου ἡ ὨΙΓἢ Ἰηϊγοάυςε5 ἴμ6 1415 (ςἢ. χν. 
72), δηά Ὀθεΐοτε ἴδε 1[,δϑὲ [υἀρπιεηῖ (ςἢ. χῖχ. 4 
--ἴ οἰ. χίν. 3). Νεῖθογ [86 ἀεβοσ ρύοη οὗ 
(Π6 ἴγοησ, ἰη οἷ. ἰν., ποῦ ἴδε οἴδοσ Ν᾽ ἰβἱοἢ8 
οὗ [πε Ὀ]ε55εα---οχοορὶ δῖ {πὸ εηὰ οὗ (ἢ. χχ---- 
86ετὴ5 Πη4] {{{ὸ (158, ἡ ΒΙ ΓΝ 15 411 ΔηΕἸςὶ Ραΐοσγ. 

απά 1δὲ {γι ΟἹ δὲ ἐεαά ἴο θὰ πὰᾳοὰ,] 
ϑαιἃὰ ὈΥ δηϊεὶραίίοη, δηὰ δοίυ δ} οσουττίηξ 
δῖ «ἢ. χχ. 11-ἰς. ὙΠΠηρα υηἀεογοίδηάβ Ὀγ [Π6 
͵7μάσνιεπε οἵ ἴθ ἀεδά, [6 υἱπάϊεαλίοη οἵ ἴῃ 6 
ςᾶυ56 οὗ (86 χηδγῖγυβ ὈὉΥῪΎ Οοά (566 «ἢ. Υἱ. 
9-11}, 85 ἴῃ 8. ΙΧΧΙ͂, 4 ; 50 4150 διίυδτγί, 0 
τεΐεγβ ἴο Ηοῦγ. χ. 10. 

διὰ [πὸ {ΐπ|90}] ἔο κχὶνα μοὶ σονδιὰ 
ἔο 167 “εγυαπί: ἐδε ῥγοβῥεί.,) ὅ8ε6 ςἢ. χυὶ, 
20; «οἴ. Μαῖϊ ν. 12; Χ. 41. 

αππ το ἐδὲ “αἰπῖα, απά ἴο ἐδερι ἐδαΐ αν ἐδ 
παριξ, ἐδ 9 “»αϊί ἀπά ἘᾺ6 σγεαΐ;}) 8ὅ6ὲ συ. }}.; 
οὗ εἰ. χιΐ. τό; χίχ. 5, 18; Χχ. 1. “ἘΠπθ 
“»α]} απά ἘΔ6 “τεα" ἀτὸ 1ὴ ἴῃ 6 περι.) νν ἈΠ 6 (ἢ 6 
ῬΤΕΥΟῦ5 ΠΟυ 5 αΓ6 ἰῃ ἰῆς ἀαζέυε,---ἃ ας νν ΒΓ ἢ 
δεῖβ δϑάς ἴἢς αἀϊβεηςτοη Ἰηἴο Ζτυο ο]α5565 ΟΥ̓ 
Ἡρηρῖ,, νἱΖ. (1) ἔδο ϑεσνδηΐβ οὗ Οοά, σοιαρτί5- 
ἴῃς ἴηε ργορῇῃςῖβ δηὰ βαϊηῖβ ; (2) ἴοβε ἴπῃδῖ 
ἔορατ Ἠ!8 ἤᾶζῃθ, σοϊρσγίβίηρ “189 :»»α}} ἀπά 
ὅπ 2 γεαὶ" (Ρ58. οχν. 13). 

διὰ ἴο ἀοοίύσου ἐῤεηι αὐδιορ ἀεγον {δὲ 
εαγί δ.) Οτ. “αὐδίι οοτσαρί 2ῤὲ εαγι " 
(τ. διαφθείροντας), 45 ἰῃ «ἢ. χίχ. 2; 67. 11. 25 
((,,ΧΧ.):--πἴ 586]. χὶν. δ Ὗνὲ βᾶνε Βοσο, 
«υγαῖδ, ἡμάσηιεπί, ἀεείγμεϊοη, δηὰ αἵ ἴδ 
δάτὴς ἴπ|ς ἀιπιδιιίοη ΟΥ̓ Τενναγάβ: Ὀυζ ἰΐ 15 
ἴδε εχοουξίοη οὗ Ἰυπάρστηοηξ νν] ἢ ὈΤΙηρ5 το- 
ἀετηρίίοη ; δπὰ ἴπμε τεννασγά οὐ ἴῃς (δ ἢ] 
ςοηῃϑιδίβ ἴῃ 15 (ῃαΐ {π6 ϑαγίἢ 18 ἔγεθὰ ἴστοπὶ 18 
ΟΡΡγόβϑοσβ (Ηδεηρϑὶ). ὙὍὙμὲ ΕἸάοΥβ᾽ βοῃξ, 
υὐτιίεϑ Τοάά, 5ιιτὴϑ ὕὉΡ ἴΠ6 ἐνθηΐβ σοηηροίοά 
ψἢ [Π6 ϑεςοπὰ Αἀνεηῖ--- ΟΠ ἐΠγ ἴῃς ΜΊ]Θη- 
ΠΙΔ] Ἀ εἰρη (οἷ. χχ. 6), ἴῃς ψταῖ οὗ 6 παιϊίοῃϑ 
(ςἢ. χχ.8), ἴῃ νυγδῖῃ οἵ Οοά (οἢ. χχ. 10), [Π6 
Ἰυάρεπιεηῖΐ οὗ [πε ἀςδὰ (ςἢ. χχ. 11), ἴῃς τεννασά 
οὔτδο ἐδιμᾺ1] (οἢ. χχὶ.; χχὶ!). ἘΠΠΙοῖΕ οὔθοσνο5 
τιδὲ θεΐογο ννῆδί 15. μοσὲ ἀδβδοσι δεὰ ΌΥ δηϊὶςῖρα- 
ἰἰοῃ ςΟΠΊ65 ἴο Ρά455, ἴπ6 5667 Δ ΘΥΒ ἴΠῸ 4165- 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 645 

ΔηΔ 5ῃπουϊάεβε ἀεβίτου {πεηὶ Ὡς ἢ 
ἐ ἀαβίσγου ἴΠ6 δδιῖῃ. εὐνδε 

Ι9 Απά τε τεπιρῖὶς οὗ (ὑοά νγᾶ8 
ορεπαά ἴῃ ἤεάνθη, δηά τεῦς νγᾶ8 586 εῃ 

τίοηβ, “ ὍΝ ο ἂγὲ ἴῃς σοστυρίουβ οὔ {πε εἀτγίῃ }" 
- ὙΝηλὶ 15 ἴῃ Ὠβίοσυ οἵ ἴῃς Βεοδϑὶ ")"-- 15 
δ Ιἀδηξῖοαὶ ἢ ΑΠΕςτΙβι "ἢ [Ιἢ ΔΏβνΣ ἴο 
Τδοτὰ ἃ ἢδνν ραγθηςῃεξς 56.165 οὗ Ν᾽ Ἰϑίοπϑβ δερίη9; 
Δηὰ γογ. 19 56γνῈ5 45 ἃ βίξῃ οὗ σοοπηδχίοῃ ἴο 
8δῆονν ογο ἴἢ6 βουθηῖ Ττυτηρεῖ-  Ἰϑίοη 18 
Τεβυπηοά, ΥἱΖ. αἵ οἰ. χυ. ἱ.ἥ 

Αςοογάϊηρ ἴο ἴπε βοδόπιο οὗ Εὐγασά τπῸ 
βεςοηά Ὁ Ιβίοῃ οὗ [6 Αρόοσδῖγρϑο, νυ ς ἢ Ὀεζαῃ 
αἴ οἰ. ἵν. 1, ϑηάβς ποὸ:--ἶἴθα τηϊγά Ὑ]βιοη 
οχίθηάβ ἔγομι οἢ. χὶ. 19 ἴο (ἢ. χῖν. 2ο, ἃηά [5 
ἱηϊγοάυςεοα Ὀγ [Π6 5Δπὶ6 πδίυσγαὶ ρῃθποιηθῃδ ἃ5 
{Π6 5δθοοῃά ἴῃ ςἢ. ἰν. ς. [ἡ [86 γ᾽ βίοη 81. 
]ολη θεμοϊὰ {πε δοὴ οὗ Μδη ἰη Ἡ 5 7υάἀϊςϊδὶ 
τοϊαϊίοη ἴο ἴῃ 6 ΟΠγΟἢ68 ;---ἰῇ τῆ6 ϑβοςοοηά, 
ΜΝ ΠΙΟΝ πονν οπά5, ΑἸπιρ γ Οοὰ ἴῃ ἢΐ5 )υάϊςοϊαὶ 
Τεϊδίίοη ἕο ἴη6 ψοῦ]εβ5 νγου]ά ;---ἰὰ ἀἴῃ6 τηϊγὰ 
γι βίοη, Ὀορὶηηϊηρ νυ] ἢ νοσ. το, (ἢ 6 τοϊδίίοη οὗ 
ἴΠ6 Ὁηροαϊγ μὴ αὶ αέλα οὗ ἴῃς Ρχγίηςς οὗ [815 
νυοτ]ά ἰο ἴῃς (μυτοὴ οὗ Οοὰ (8. 419). 

Βυγσοσ τᾶ κοβ ἴΠ6 φουθη ἢ Τχιτηρεῖ ἴο οηὰ 
ΠΟΓΕ ; δηὰ 8]1 μδῖ ξο ]οννβ ἴο Ὀεϊοηξ ἴο Ἔνεηῖβ 
ΨΒΙΟΣ πιαγκ [86 Ἰαϑῖ σΟΠΗ͂Ις. 

19, “454 ἐδὲ ἐοριῤρίς 9.7 Οοά, 18)8ὲ ἰδ ἷἰπ 
ἘΘΔΥΘΩ, δὲ ορϑῃθὰ:) (δες οὐ. ..). ΤΟ 
δδαῃοίυδτΥ, ΝΝαος,---οἶ. νοσ. τ. Ἄν πο 866 
“86 ραϊζεγῃ " οὔμαῖ φΑΥΊΒΙΥ ϑαηοῖυδΓΥ νυ ὶςἢ 
ΒυΡΡ 1εἀ {πε 5 τη ο] Ι5πὶ ἴῃ νεσ. τ (ἔχ. χχυ. 8, 
9, 4ο; Ηϑοῦ. νεῖ. 5). 6 ϑδῃςζυδτΥ [165 ορεη 
(ςἢ. χὶν. 15, 17; ΧΥ. 5- ὃ; ΧΥυὶΐ 1, 17) ὑπ] 
“Τὲ ἤογά 9.7, Οοά " ςοτὴεβ ἴο Ἰπάρε (ς. 
ΧΙΧχ. 13), δηὰ [Π6 δοςοιῃρ 5 πηθηΐ 8 ΣᾺ Π}Υ 5εθη 
ἴῃ οἢ, χχὶ. 22. 

αηά ῤέγε «ὐαῷ “εεη ἐπ δὶΣ ἱρηρὶς δὲ ἀγὲ 
07 δὶ δουνϑῆβῃῦ;}) ΤῊ]5 Ὑεῖβα 15 ργδὶ]εὶ 
ἴο «ἢ. ἵν. τ; χν. κα: ἰκὸ ποτη, ἰῃ δηςς ρδῖοη 
οὗ νδαδῖ ἰ5. 51}}} Τυΐζυγο, ἰἴ ἱπίγοάιοοϑ. ἃ θῖν 
γι κίοθ. ὍΠο ρδιι5ὲ αἵ τῃἷ5 ροϊηΐ Ὀοΐοτε [86 
Ὧδνν 561168 οὗ Ν᾽ 5] 058 18 δςσοσηρδηϊδὰ ὉΥ͂ {πὸ 
υ.50.4] ᾿οΚΟΏ8. 

Τῆς Ατκ οὗ δε Οογοηδηΐ 15 ΠΟῪ ἱπηῖσγο- 
ἀυςοά ον (ἢς Ἰαϑὶ {ἰπ|ὲ ἴῃ ϑογρίυγο. [Ιπ [ἢ 15 
ϑίθγῃ 5665 ἃ ΞΥΠΏΌΟΪ ΓΔ] Δ]}δοη ἴο ἴΠ6 ἔ16]- 
τεῆς οὗ Οοὐ 5 ἀδδ] ηρ8 νυ] ἢ [5γ86] σοηνοσίοα 
ὉΥ ἴπ6 ργεδοδίηρ οὔ ἢ “ εριο::."---5εὲ ἘΌΟπι. 
ἷχ. 25-1.. Ενναϊὰ δηά ΒΙΊθοκ σοῖοσ ἤοσὸ ἴο 
“τῆς πΒιάάδη τπδηηδ᾽ (οἷ. 11. 17), ν ἢΙςἢ,, πανὶπς 
Ὀδοη ἰοσῖ ἢ τ[Π6 Ατκ οὗ ἴῇς Οονεοηδηῖ, 
ἤθη (6 Τεπρὶε ψγᾶ8 ἀεβίσογεά ΟΥ̓ ἴδε 
Ομαϊδαπ8 (1 Κίηρβ χχύ. 9), νγ85 απ Πρ ἰπ 
16 ϑεοσοηά Τερὶθ. Ασοογάϊηρς ἴο [ενν δὲ 
ἰγαδάϊοη, εγεπνῖδὶ πα ἴδκθη ἴπ6Ὸ Ατὰκ δηά 
411 τπαῖ ἴ6 Μοβὲ ΗοἱΪγ ρίδεος Ἵοηΐδ πε, δηά 
ςοηοραϊθά {μόπὶ Ὀεΐογε ἴῃς ἀεσίσυςοη οὗὨ ἴῃς 
ΤοΏρΡΪΕ ἴῃ ἃ σαντα αἱ Μουης 51η8], νβθηςα ἐδεγ 
ἃΓΘ ἴο ὃ6 τεϑιογεὰ ἴο ἴῃς ΤΎεπιρ]ο ἴῃ ἴῃς ἀΔγ5 

[Ον, ἐστον 



6.6. 

ἴῃ ἢ]5 [ειρὶς τῆς ἂὐΐ οἵ ἢϊ5 ἰεβίδπχεηῖ : 
δηά {ποτα νγεσα Πρ τηΐηρ5, ἃ νος α8. 

οἵ Μεβϑίδῃ (2 Μάαςς. 1, 4--7): 566 4'5ὸ δ εἴ- 
δἴε!ιη ἐς ἰος. Ἡδθηρϑβῖ. δθοπὶ5 ἴο ἱπαϊςαῖα τΠ6 
{γι 6 τηδδηϊηρ οὗ ἴδε 5Υ1Ώ00] :-- με Ατὶκ οὗ 
(Π6 (Οονεηδηΐ 15 τηδάθ υἱβίθὶας ἴῃ ογάθσ ἴο 
ΒΒ τῆδί [ῆ6 (ονοπδηΐ 45 σεςεϊνεαὰ 118 
Γλοϑί δἰρῃδὶ δοςοσῃρ Ἰϑῃτηθηῖ, Οοά 45 Ὧον 
“ χρη εγεα ἢ8 ΗἩΟΪΥ Οογεηδηῖ, δπά ἢ15 
ῬΘΟΡΪς ΤΑΥ͂ ὨΟΥΥ ““βεῦνς Ηΐπὶ ψπουΐ ἔξαγ"-- 
1,ὰκΚα 1. 72--}.4. 

από ἰδέγε ζο]]οοὰ ἐἐρδιίπίησι, απά “σοἱεε:, 
απά ᾿ἰϑππᾶθτα,) ὟΝ ΒΙοἢ ἃγὸ [ῇς ΟὨΪΥ ῬὮῃγϑιοδὶ 
ΡΒΕποιήθῃδ 56θῇ ἴῃ οἷ. ἵν. 5. 

απά απ εαγίδημαζε,.)] ὝΠΕ ελγίμπαυδκε 15 
αἶϑο βρεεϊᾷθά ἴῃ οἷ. Ὑ1}}}. 5; Χυΐϊ. 18. 

απάὰ ργεαὶ ῥα ἢ ΜΨΜΏΙΟΝ 15 ἀραὶη ἱηΐγο- 
ἀυςοά ἴῃ ςἢ. ΧΥΪ. 21 :---ἰδῖ! 15. 4150 τηθηϊοποά 
τπηάογ ἴη6 2 Ττυμροῖ (ςἢ. νὴ. 7). ὙΠ 
ἡιάρτηθηῖ-ΠουΓ ἰηάϊοδίοα ΟΥ̓ [πε συτηθο 5πὶ 
οἵ γεσ. α [45 ποῦν διγινοα : δηά ἔγοιῃ ἴδ6 
Θδηστ ΔΓ ἡγῃοτα ΟΟοά [5 εἰ γοηεά δε )υἀς- 
τηθηΐῖβ ῥσοςθοά---866 οἷ. ΧΙν. 15, 17; ΧΥ. δ᾽ 
ΧΥ!. 17. 

ΤὨΗ5 ἀσβογρῖοη οὗ (ἢ6 βουπάϊηρ οὗ {πΠῸ 
βανοπίῃ Ὑτυμπρεῖ (υν. 15--19) ΤΌΠ5 5[ΣἸΓΓΥ 
ῬΑΓΑΙΪΟ] ἴο ψνῃαῖ νγὸ δαντε τεδά 85 ἴο ἴδ6 
ορϑηΐϊηρ οὗ ἴῃς βονθηΐϊῃ 564] (ἢ. υἱ}}. 1--Ξ). 
ῬΑΓΑΙ]6] ἔο {πε “ οἠεπες ἐπὶ ῥεαυεη᾽" (ςἢ. νιῖ!. 
1) Ψ͵ὰ δανθ Βοῦὸ {πε “χγεαΐ οἰεες ἐπ ῥεαυεη,᾽" 
δηά ἴδε ΕἸάογϑ᾽ Ἀγπηη οὗ τδηκϑρίνίην (συν. 
15) 17, 18); --ΡάγΆ}}6] ἴο (πΠ6 οἤἴεγίηρ οὗ 
ἰησθηθα δηά ὑγαυοῦ δῖ ἴῃς ΑἸίαγ (ςἢ. νι. 2---5) 
νν6 δανθ όσα ἴΠ6 νΟβἢρ οὗ ἴη6 ΕἸ] άοτβ (νογ. 
16), δΔηὰ πε ορεποά Τ ερῖο, δηά [86 σἰρῃϊ οὗ 
(86 Ατῖκ οὗ (6 (σόογοηδηῖ :---[ἢ βαπΊιθ παίυσγαδὶ 
Ῥμθηογῆθηδ ἴοο (Πεγα ἱπογοαϑοα ἴῃ ἰηίθῃ5:γ) 
νΠ] ἢ δηηοιηςα σοτηϊηρ Ἰυάσηλοπίβ ΓΘ πΊλη]- 
[Ὀσῖθα ἴῃ οί Ν᾽ ἰϑίοηβ (οἷ. ν1}}. 5; χὶ. χ9). 
ἼΠ656 νᾶύίοιιϑ ἀθῖαια ἴῃ6 5660, ἱπεϊοδα οὗ 
σινίηρ ἃ σοπίϊηιου5 παγτδῖίνθ, " Ἀδοδριτυ]αδίθ5.᾽ 
ΑἊ5 ἴδε βογίεβ οὗ ἴῃς Τγυπιρεῖβ βίλγίβ ἔγσομχ [6 
ΒΑΠῚ6 Ῥοϊηϊ 85 16 86.165 οὗ ἴὴ6 8615, δπὰ 
οηᾶϑ νι [Π6 58ΠΊ6 σοΠϑι σα Δ ΟΏ,---580. ΠΟΥ͂Ν, 
ὈορΙηηΐηρ ἢ οἢ. ΧΙ,, να να οἤςΘ ποτε ἃ 
πον “ Ἀδοδριτυϊαίιοη " οὗ Οοὐ 5 ἀδαϊϊηρϑ τὰ 
τῆς ΟΒυγοὴῇ πὰ νυ της ννοτ]ά, ἀυγίηρ [86 
5416 ΡῬεσοά. Τὴ ἀθϑογιρίϊοη 15 ἢονν σοϊουγοά 
ΌΥ 5 γηθο 5πὶ οὗἩ ἃ ἀἰϊβεγοηΐ σμαγδοῖοσ ἔσοτῃ 
ναί [45 ὨΙ[Πεγῖο Ὀεθη επιρ]ογοά :---866 [86 
ΤΟΙΠΊΔΤΚ5 ᾿πΊγοάυοίοιΎ ἴο [Π]5 σμαρίοσ. ΤῊ 8 
γΟΓΒ6, [ΠΕΓΟΙΌΣΟ, ΠΥ ὃς τεραγάθα 45 {86 ῥσὸ- 

ΚΕΝΕΙΜΑΤΙΟΝ ΧΙ. [ν. 19. 

πὰ τιυπάσγιηρβ, δηὰ πη εἀγιίαυλζς, 
δά ρτεδῖ ἢ]. 

ρῬαγαϊίΐοῃ ἔοσ [86 ἤπαὶ Ἰυάστησηΐς, Ὀυϊ 11 ἀρε5 
ποῖ ἀεβοσῖθο {Π6 ἤπαὶ Ἰυάρτησηϊ ἰἰϑο ἢ, 

Ηετε {μὲ Ταϊγὰ 1)1νἰδίοη οὗ ἴμς Ἀ ενεϊδιίοῃ 
ῬΙΌΡΕΙ σοπι65 ἴο 8η δηά. 
ΝΠ οἵδε νυτϊοτβ (ἢ6 σοπησχίοη 15 Οἱΐ- 

ἔετεηῖ. ΗἩξεηρϑβί. τεραγάϑβ [18 σοῦϑε 45 ἀθσςτν- 
ἵπρ ἴῃε αϑῖ Ἰυάρτηεηΐξ ; δηά ἢ σοηδβίἀοτβ οἰ. 
ΧΥ͂. 18--21 ἴο δ6 5ΙΠΊΡΙΥ Δῃ δχίεηβιοη οὗ ναὶ 
15 ἤεγα σενυθδὶ θα ;--ασοοτάϊηρ ἴο 1 ὕςκε (8. 
155) ἴδε ΤὨϊεῖ δοσῖοβ οὗ Μιβδίοπβ οπάς ἤεγο. 
δὺς ἃ οἷοϑα οί βδιί5ῆθϑ (Π6 Ἰοηρίηρ ἐχ- 
ῬΓεβϑεά ἴῃ υνὐ. 15-17, ἀπὰ ροϊηϊβ ἴο ἃ ΓΒΕ 
ἀϊδείοσυσε οὗ [86 ζπΐυγο, 85 συρρεβίεα ἰῃ εἶ. 
Χιαι; ἴἃ τυ ἔοτπηβ ἃ ὑγοϊυὰθ ἴο ἴῃ Ὑ διοῃ5 
ν ςΠἢ ἑοϊΐονν, δηὰ ννῃϊοῆ σοπϑεζυίς ἰῃδ οοῦ- 
(εηἴ8 οὗ 186 ἰαϑὲ Ττυπιρεῖ;---ἰ. ὙΠ ΠΑπι5 
ςοηδβίἀετβ [πδὶ κἴμ6 ψΒοΙς ἀγγδηρεπιςεπῖ οἵ ἴδε 
86415 ἀπά ἴδε Τσχυπηρεῖβ βθοπβ ἴο οὐδϑὲ ΜῈΝ 
{815 σδαρίογ ; δηὰ ἰἴ 15 δϑῖζοσ ἴο σοηϑβίαογ (δὲ 
8 δεαυδηΐ Ῥγορμοςοῖεβ 48 ϑιυρρίεπιεηϊαὶ δηά 
ἱπάερεπάοηξ, νου ΔΩΥ͂ τεΐεγεηςε ἴο ἴδε 
Ρτγενιουβ αἰϊνίβίοη : 411} ἴπαξ ἐοϊ]ονν5 πιρπΐ ὑε 
ςοῃδιογεά ἃ5 ἴῃς " Ζάγίε Βοοϊ᾽ " (Ρ. 209); 
-͵ἸΒυτροῦ πλαῖο5 [ἢ15 νοσϑο ἴο 6 {86 {γδηϑιιίοι 
Ὀεΐινθθη πὸ βενθηῖῃ ὙΤτυτηροῖ, νυ μοι ολπιὲ 
ἴο δὴ δηά ἴῃ ὑοῦ. 18, δηά ἴπῸ Δ ιβίοης {πὶ 
(ο]]ονν ; --- ϑυατγί, ἐο]]ονηρ ΕἸσΏΒοση δηά 
Η εἰπτιςὮδ, πιακο5 [6 βδουθηῖ Τγαπιρεῖ ἴὸ 
ΒΙΡΏΠΥ “16 {ΠΡ οὗ (ΟἸἾ τσ Δ ΠΥ ΟΥΕΓ 
ορροβίηρ ἀπά Ὄπιθιογεὰ [υάἀαἶσπι:" ον [ἂς 
Μοβὶ ΗΟΙ͂Υ ρίαςε 18 ἰγοννῃ ορεῃ, “ Δποῖμεῦ 
δΥΠ 00} ἐχργοβϑίηρ [Παΐ [υαίϑτῃ ἰ5 τοῖν δἵ [8 
οἶοϑβε ;"---Ῥ Ο τοἴϊυβ σοίεσγβ ἴΠ6 6 ἴο 
]ενν ἴῃ τὲ ἀλγβ οὗ Βαγομοοδὺ (γεῦ. 13); 
Δάάϊπρ οπ 15 νεῦῖβε: “"Ῥδγ πος ᾿υθεηΐυ 
ΕΟ γιβδηὶ αυϊ ἴῃ Τυάδεα ογαηξ δηϊπιοβ δὰ 
σαίυπι δἴζοϊϊοσο, δὲ Πθυ5 παριαῖ, υδὶ δγῶ 
ἔα άογίβ βεγνδίυγ;" --Ὠ6 1, τεΐοτβ δἱὶ 
(18 ραϑϑᾶρε ἴο πο υἹοῖοσυ οὗ Νάγϑεϑ (Α.}. 
551) ΟΥ̓ [πε Ατίδῃ Οοῖδο, ἴῃ Απξεὶ οἱ 
(ῆ6 ϑενθηῖϊῃ Ὑτυπιρεῖ δοίηρ ἴῃς ἘΠΙΡΕΙῸΓ 
7 11.;- - ΕἸΠΕ (866 οἢ νοῦ. 1.4) επυπιεγαίεϑ 
ἃ 86τε8 οὔ παΐυγαὶ σοηνυ]βίοῃβ αἱ ἴμε οπὰ οἵ 
(εηΐ. χυ ας ἢ 45 [π6 τεορθηίηρ ἴδε ἔγεσ οἵ 
ψεβυνῖυ5 ἀπά ἴμ6 ογυρίοη οὗ δμαρίδδ ]οκυὶ 
ἴῃ [Ιςεἰαπά ; ἴδε εαγί παυακα ἰπ Οαἰδογία ῥγὸ- 
ἰγδοῖϊεα ἔτοπὶ 1783 ἴο 1786: ἴῃς [μια] 5ἴοιτῃ ἃ 
Εσδῃῆςα ἴῃ 1788, ξο]οννοὰ νυ ΐη ἃ πποηῇβ ἈὈὉ 
ἴΠ6 σοηνοοσξίίοη οὗ ἴδε διδίεϑ-: Οεηογαὶ, τ διοὶ 
νγ85 ἴῃ 5'ρη8) ἔογ {πε [ΕἾγβὶ]) Εσεης ἈΘνοΪι- 
(ἴοη, ΜαΥ ς, 1789 : 866 οῃ (ἢ. χΥ. 1. 

ΑὨὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΈΘΒ οα σΒαρ. ΧΙ. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ ΕΒ. 2--ΤῊΞἙΞ ΜΕΑΒΌΒΙΝΟ ΤΗῈ ΤΈΜΡΙΕ. 

ΤΠΟ ξο]]οντίης 1Πυδίγατίοπβ οὗ ἴπ6 τηθδῃίηρβ8 
δϑϑίρηῃθα ἴο [15 ρβαβϑθαρε ΠΥ δα δά ἀθά. 

(4) Ογάϊπαγ “ Ῥγείογι:1..᾽..-- 

ΘΤΌΑΕΤΥ, ΟΠ] νης ΕἸΟΘΗΗΟΕΝ δηά ΓΚΑΝΘΕ, 
ςοπϑίἀεγβ 18αῖ “τς ϑβυπιθοὶς ἰγαηϑδςίιοη 
ἀεβογι θεά ἰὴ νῦν. 1, 2, Ρυοῆξυγεβ “2 ε 2γὸ 



ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

ιεγυσίίοη φΓ αἰ «υδίεῦ «ὐα. ᾿ιπάκα»πεπλαὶ ἀπά 
“σεμταὶ ἐπ δὲ ἀρείση! γεϊσίοη, Ὠοϊν σϊδπά- 
ἴῃ 18ε ἀεπίγυςτίίοη οὗ 411} {πδξ ννᾶ8 εχίεγηδὶ 
ἴῃ Γοβρεοςῖ ἴο ἴῃε Τορ]ο, ἴπῸ ΟἿὙ, δηὰ 
ἴδ δηοίεητ ρεορὶες οὗ σοὰ᾽ (Δε., Ρ. 214). 
“« Νοζβδίηρ σὴ ὑε τῆογο οσοσίδίη ἴλη {πὶ ἴῃ 6 
ἀρ γμκίοη οἵ ἴδε ΟΕ δηὰ Τεῖρὶε οὗ Ϊεγυ- 
54] 6 πὶ 5 [ῃὨγεδίοποα, δηὰ ἠοῖ πλΟΓΟΙῪ 2γοΐαπα- 
“οπ ΌὈΥ ἴδε ργέϑθηςς οὗ ἴῃς μοδίμθηῃ " (ρ. 218). 

(Ὁ) ΑἈδεέίοπα ἐμπεὶς “Ῥγείεγιας  αἰ5ὸ0 τοίοσ 
1815 5υγωθο] σαι ἴο (πε ᾿Πεγὰ] Τ εταρὶε, δηά τς 
Ἰοσ8] [εγυβαίεπμ. ΤῊΘ ΗοΙγ ΟἸΕΥ 15 [ογυβδ]οτη 
ῃοῖ γεῖ ἰλ!ὰ ἴῃ γι η5 ὈΥ {πε Ἀ ΟΠλΔΏ ΔΙΤΩΥ ; δὰ 
1815 Χαδα] 15 ἴλκθη ἴο ργονυε [δῖ [ς Αροςᾶ- 
Ιγμθθ ννὰ5 ψτιτεη Ὀεΐοσο {πῸ σαρίυγε οὗ ἴΠ6 
Οἰἴγ, ἀπά τῆς ἀοπίγυςίίοη οὗ (ἢς Ταεπιρὶς ὈΥ 
Τιίιυ5. ΤῊ 5 ΟρΙ πο 85 Ὀδθη δΙγοδαγ σεοίεγτεά 
ἴο ἰῃ ἴδμε [ηπἰγοάμποϊίοη (566 8. 4, Ὁ., 1.), ἀηά 15 
Αἰϑο ςοηϑιἀογοά ἴῃ [6 ποῖε οἡ ἴῃ ὑγοβϑθηΐϊ Ύ σβα. 
ΤΙΣ Τυάλίζίηρ τοηἀξηςῖε5 αἰϊοροὰ Ὁγ Ἀδιοη- 
4ἰ15ῖ5 ἴο σμαγαςίεγζε {Π|ππ νυγηρ5 οὗ 8ῖ. [οῃη, 
ἃ5 ΟΡροβεὰ ἴο δῖ, δὶ, πᾶνε ᾿ἰκεννῖϑα θθθη 
οθοννῃ (566 Νοῖδ Α οἡ οἢ. 1]. 19) ἴο ᾶνα ἢὩ0 
οχίδίθθοθ. Τὴ) ποῖίΐοῃ, τπογείοσο, οὗ [6 
δοῦοο! οὗ Το ρδίηρεη πὶ ἴΠ6 Ῥγεβθηῖ ραϑϑᾶρο 
ὄχργεϑθεθ Ὠοϊδίηρ πλοῦ ἴΠδη [6 ϑεη τ πηθηῖ5 
οἵ ἃ ἔεγσυιϊὰ [ἐὐνῖϑὰ ραϊσίοῖ ῆο οουἱά ποῖ 
θοῶσ ἴο ςοπίεπιρίαῖο (6 ἀσβίσιςίοη οὗ [ἢ 6 
ΤορΙο, 15 ἃ πιεσγὸ βοίίοη οὗ ἴδε ἱπιαρίηδίίοη : 
-δὲ6ὸ Βαυτγ, 2)2ιὲ ἐαποη. ἔσναησ., 8. όος. 

1{.-.“ Σιάμγν 1." Ἰοοῖκ ξογιναγά ἴο 4 σγεβίογοά 
]ετυδαίεμι, δηά ἴο ἃ Τεαρὶς σεῦ ]ξ 'π τῆς 
1,4ϑοὶ ΤΊπΊ65 : --- 

ὨἙῈ ΒύΒΟΗ: Το πδίυγαὶ ἰηΐοσεησθ Βογα 
15 “ τῃδί 118 σοπητλ!βϑίοη σης ΓΒ [ἢς [Θνιβἢ 
ῃδίιοη “ (λε, Ρ. 2ο5). “Νο ἀοιιδί 5δου]ά 
τοπιδίη [παι (5 σοπλπ βϑίοη δηὰ Ὀγορ οΥ 
Γείοτ ἴο ἴδε ΟΙΥ [ογυβαίοπι, δά τε [Θνν]5ἢ 
Ρεορὶθ. Νοιν τ διδπαάϊηρ [ἢϊ59. (ῃς σμαρίογ 
᾽458 θη δ᾽ οροσίζεα ; δῃὰ 5830 δ]]ερογίζεὰ ὉῪ 
ΒΟΠ6 οὗ ἴδε πιοβῖ δπληθηΐ ὀχροβίζουβ 45 ἴο 
ὀχοϊυάο ἃ}} γείεγεησε οὐ δἰ υϑίοη ἴο εἰτμοῦ 186 
[εν ϑὰ ΟἿ οὐ ρεορὶε ' Ὄλι5, δοςογάϊηρ ἴο 
Μεάε, ννβοδε δυιϊ ΠΟΙ Υ ΓΑ Κ5 ΡΕΓΒΔΡ5 ὨΙρμοϑῖ,᾽ 
ἄς, ἄς. Δπά τ. )ς Βυγγρὰ υπάογϑίδπα8 
ἤογὸ ὃγ (ἢς “ Οερεέρ " τῆθ πδΈοπϑ ννῃίὶο 588} 
Βογοδῖζοσς θ6 ἰεαριιθα ἢ (6 Βεδϑί ἔστοπι ἴῃ 6 
ΑΡΥ55 (ν6γ. 7) ννῇο 15 ἀδβϑογι θα ἰη οἢ. ΧΙ, 
δηά ψπὸ 1 τεα]1Ζ6 τῆς ἀεϑβοτιρίίοη οὗ 2 
ἼΠ655. 11. 4, ἴη “ἴπ6 πιὸ οὗ ἴπ6 1], ογα 5 ἰδϑῖ 
στεδῖ σοῃίγουθβυ ἢ [86 [|Θὐν]5}} ἡδίϊοη ᾿ 
( ε., ΡῬΡ. 2ο6--210). 
ὙΠ τοξεέγεηος ἴο ἴΠῸ ῥσίποῖρὶθ οα ψνῃϊ]οἢ 

(Π6 “Ευζυγίϑι " 5γϑίθπιὶ οὗ ᾿πἰεγργείδιίοη 8 
ουηαϑδά, 11 15 νν6}} ἴο ὈΘΑΥ ἴῃ πιϊηά ἴδ ννοσὰ 5 
οὗ νιγηρσα οα Εδν. υἱ}. 1-8 (ε., Ρ. 303):-- 

“1 ννουἹὰ ρῬαγι ςυ Αυὶγ ἄγαν δἰϊοηϊ!οη ἴο 
{Π15, (δὲ ζῆγουρδουξ ἴῃ6 γννῆο]ο οἵ [ἢ Κδνοϊλ- 
οΩ πὸ ϑεραγδίε τῃθηϊὶςοη 5 τῃδάς οὗ (Π6 
]εν δὴ 85 αἰβιϊηρσυϊσπεὰ ἔσοπι ἴ6 Οδηι6 
ΟἸ γι ϑιδηβ ; δηά {Π|5 ου ἴδς Οἶοαγ δηὰ οὈὔνιουϑ 
Ἑτουπά (μδῖ, υπάογ (ἢ6 Ὧδνν ἘΟΟΠΟΙΏΥ, 4]]} 
ἀἰϊδιποςίᾳοη οὗ ΔΈ 05 ἴῃ ἴδ τηδίζοσ οὗ σγεϊ! ρίοη 
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18 δυο ἰϑῃοὰ. “ὙΠεῖα 5 ποῖ ποῦ [δοῦν ΠΟΥ 
Οτοεϊ ̓  ντιῖεβ ἴδς Αροβίϊο (Οδὶ. 111. 28); δηὲ 
ἢθ δᾶάάβ: “1 γε θὲ ΟἸ γίδιβ ἴδῃ ἅγε γὲ 
Αὐγδηδην 85 βεεά (ἰό. νεσ. 29). Νονῆεζο, 
τδετοίοσε, ἰη ἴπ6 Βο]Ὲ ΑΡοσδῖυγρϑε ἀο ὑγχγο- 
Ῥβδοῖθ5 ὁσςγ τυ] Γεβρεςῖ ἴο [6 [εννϑ, ἴἢ 50 
ΓᾺΓ ἃ5 ἴῃ ἅγε Ἴοηιγδ ἸβΕΠπρυ ϑμεά ἴτοπὶ ἴῃς 
ΟδμΈ|65 ἴῃ ἴθ τρδλῖῖοσ οὗ τσεϊσίοη." ὅδ, 
ἀἰϑο, ϑίεγῃ, νο Ὀθϊοηρβ ἴο 4 ὑὙετῪ ἀϊεγοηξ 
δοῇοοὶ, νΥ65 οὐ οἷ. ΧΙ! 1: “ΒΕ δῖ Κοίῃ 
(ὐπίογβομιεά, ννῖς δεσγῆδυρὶ ἴῃ ἀθγ ψδῆζθῃ 
Ἀροκαῖγρϑε πιςῃΐ, ζυνίϑεῦθη [υάδη- υπὰ Ηεὶ- 
ἀεηοἢ χίϑίθη ογκοηΠθΑΓ ροιηδοβί ᾿" (5. 301). 

ΝΟΤΕ ΒΕ ΟΝ ΜΝΕΒ. 2--ΤῊΣἙΞ ΕΟΚΤΥ ΑΝΡ 
ΤΟ ΜΟΝΤΗΞΒ. 

ΤὨος “  ογὰν απάᾶ ἰαυο Μομΐδι:," τῆς “ 1260 
ἄδγ58 " (γεσ. 3), με “ Τόγεε «ἀπά α ῥα γεατβ,"--- 
οἴπογννιθε ἴπ6 “γιε, πα ἐΐγιει, ἀπά ῥα ἃ 
2ἐ»γιε᾽" ((Β, χιὶ, 14),---ἀϑδιιπιίηρ ἴπε56 ἴῆγεε ἀς- 
ϑἰβηδίίοῃϑβ οὗ {πιὸ ἴο ἀεποῖς ἴΠ6 βαπὶε ἰεηρτῃ 
οὗ ἀυγαῦοη, ἤάνα δθη Ἰηϊεγργεῖεα ϑριγιζυδιν, 
ΟἸγομοϊοριοδι νυ, δηὰ 1, ΠΟ ΓΑΙ γ. 

Ι. Τα ΒΡΙΒΙΤΌΑΙ, ἱηίογργοίδιίοη 15 ἴδ υ8 
ἀεβησά ΟΥ̓ Αὐδετγίεη (866 Οοἡ ΥῸγ. 2) :-- 
ΤΟ ἴδγοςα ρεγοάβ ἅγὸ Ἰάθηῖςδὶ, δηὰ μᾶνς 

δὴ δοουγαῖα σὨγοποϊορίο] τηδᾶπηρ νὩΙ ΟΝ 
Πονονοῦ νγ6 οδηηοί δῖ ργεβδοηΐ διτίνε δῖ. δὲ 
Κηον [86 τηρδηίηρ οὗ ἴδε 41ὲ γοδῖβ ἔγοπὶ 
Τδηῖοὶ (ΥἹΣ. 25; ΧΙ, 6, 7; ἰχ. 27). [Ιἴ 15 ἴδ6 
πιὸ οὗ [6 ΜΝν τ ἀ-ρονοῦ ἴθ νοῦ [δ6 
ΘΑΓΠῪΥ Κιηράοιχῃβ σγὰ]θ οὐοσ ἴῃ 6 ἘΠ ΞΡ Υ ΓΕ 
ΧΙ, Δ, 3)-ὲ:2., ἴῃῆε {πὶὸ τοῦ ἴἢ6 ἘἈοπΊδη 
ἀεκίιγισοη οὗ  6γυβδίοη ἴο ἴῃ6 δεζοπὰ 
Οοπιηρ οὗ Ομγιοὶ (οὐ Τυκὸ χχὶ. 24 νἢ 
Κδν. χὶ. 2). Ασοοτγάϊης ἴο 1[ὑὺκὲ χχὶ. 24 ἴΠ6 
ἰτεδάϊην ἀονπὶ οὗ ἴδε ΗΟΪΥ ΟἿ 5 ἴο Ἰαϑῖ {1} 
ἐγ ῥὲ ἐβγιθ Οὗ ἐδε Οεπρ ες; οΥ, δοοοσγάϊηρ ἴο 
Ἀδν. χὶ. 2, ἘΠῚ 421 τηοηῖῃβ (1260 ἄδΥ5 -ῷ 14 
γ68Γ5) ὅἃτὰὲ ἢ] Π]||οὰ, Αἀά ἴο 1815 [μαΐ ἰη δν. 
ΧΗ, ς 1π6 42 τποηῖῃς ἀοδισηδῖο (6 ρεσιοά οὗ 
ἴπΠς Βοδϑί---ἰ. ς. [ἢς νου] άτρονοῦ (λῶν Ρ. 252). 

ΒΟΒΒΌΕΤ τοραγάϑ ἴῃς “ΖΓ ΟΓΙ᾽ ἑαυο »ιοημδι᾽ 85 
ΤΑΥΒΌΟΔ] ; δηὰ δ5 ἀδποίϊηρ {πδξ [Π6 ρεγβεου"- 
οηβ οὗ [π6 μυτγοῖ μᾶνὲ ἃ ἤχεα δηά ᾿ἰπλτοὰ 
Ρεγιοά ἴῃ ἴῃς Ὠἰνίηθ σουηβεῖβ. 

1. Τῇε ΟΘΗΒΞΟΝΟΚΟΟΙΟΑΙ, (ΟΥ “ Ὑδδγ-ἀδγ᾽ 
ἰηἰογργείδίοη (5ες [ηϊτοά. ὃ τι, (Ὁ), 11.):- 

ΜΕΡΕ, τοβίπρ οὐ ἴπε ἀϊδιϊηςσξίοη ΔΙΓΟΔΩΥ͂ 
ποῖά Ὀεΐννθοη “πὸ ἰπηογ᾿ δηά “ἴπὸ ουξοῦ 
ςουτχί " οἔζπε ΤοΏρΡΙο, αϑϑυ πιθ5 45 ἴΠ6 σοηςηυ- 
8ῆς6 οὗ [ἢ6 ρυγα 5ἴδίε οὗ [6 Ομιγοῦ, νυν ἢ] ςἢ 18 
ἀσποῖθα ὈΥ̓͂ ἴΠ6 “ἸΠΏΘΥ σου," ἴμ6 ρογιοά οὗ 
46: ΟΥ 393) ΟΥ̓ 430, ΟΥὉἨ 455 ΥΟΔΓΘ ;}--ἶπὸ θερὶη- 
Ὡς Ὀοίηρ σουπίοα ΠῸπιὶ ΟἾ Γι 5 Ὀἰγίῃ, ΟΣ 

ΣΦΕ ἰς ἀσηχοηθίγαίεα Ὀγ Ν}]Π]αΙραπάαβ ουϊ οὗ 
ἘζΖεκὶς]᾽ 5 πιεάϑυγε, {μαὶ ἴῃς Ἰάγρθηθ85 οἵ [ἢ 6 σεῦ 
εὐμγέ νγὰ5 ΒΌ ἢ Πδῖ ἰἴ οοπίαἰηοα ἴΠ6 “γε 7 εριεγέ 
ἴῆγες {{π|ὲ5 δῃηὰ ἃ ΠαΙΓ ᾿ῃ αυδητῖγ." Νονν δ5 (ἢ 68 
της Δ]]οιϊοα ἴο [Π6 οεείν» ἐσ» 15 Χ] τηοηϊῆς, ἴῃ 6 
{πιὸ αἱ οιϊοὰ ἴο 1Π6 2γιπε7 ἐοἐγί, οὐ Ῥυγα 5ἰαῖς οὗ 
[6 Ἑ“Πυτςοῖ, 15 χὶὶ πιοηϊῃς, οσ 360 ο4}).,- 5 (αἀἀοά 
ὈΥ ““Ομαϊάδεδη οουηι)---δ,, 2βᾳ ῥγορμεῖϊς γεν... 



648 

Ῥαβϑίοη (Α.Ὁ. 33), σσ ἤοπι [6 ἀοβίσαςτοη οὗ 
7εγυδβδῖεπὶ (Α.ΡὉ. 70), οὐ ἔγοτῃ (ἢ γεσορίίοη οὗ 
ἴῃς νδίοη Ὁ δ.. ἰοῦ πάθον ΤΠ ουἴδη (Δ.Ὁ. 
95). Το ἴδε ἀδίοβ (36ς, 455) δος δα 8 126ο, 
σουηίηρ “ ἀλΥ5 ἢ 85 “" γὙεδγβ," δηά ἴῃ. οὐίδίης 
ἴοσ ἴπ6 σοπιηυδῆσο οὗ ἴῃς ςοττιρὲὶ 5ἴαϊε οὗ 
τῆς Ομυτγτοῖ, οὐ “ (ἢς οὐἵον Οουγί, τῆ6 φεσ οὐ 
ἄοννῃ ἴο Α.Ὁ. 1625, ΟΥ Α.}. 1715 (ΡΡ. 588, 6οο). 

Παμκμονῦβ (1637) τεσκοῦβ ποπὶ ΤπῸ ἔπη6 
οὔ Ῥορὲ 1,εὸ τῆς Οτεαῖ (Α.Ὁ. 440) υπ8Ὲ] 
Α.Ὁ. 1700, ἤδη “4 ργεδῖ Ὄνοηΐ, ἰοδάϊηρς ἴο 
(ὴ)6 (411 οὗ 16 ἀσορεηογαῖα Ἀοιθδη ΟἾἸυτγοῇ, 
ται ἴδκο ρίδοθ." ' 

Οοοσοσειῦδ, ἀγρυΐην [μὲ ἴῆς ἀυγαίίοη “ οὗ 
(86 δη στ ϑεατι Ῥόννεσ ἢ Ἰειτηϊηδίεᾶδ αἵ ἴπὸ 
ἀαῖο οἵ τῆς ““ Ῥαοϊποδίίοη οὗ Ῥάϑβ5δι:,᾽ 1. δ.,) Α.Ὁ. 
1552, ΟΥ̓ 5ιιδίγαςσίίης ἔγοιῃ [18 ἀδῖθε 1:λόο 
γεαγβθ, οὐἰδίηθδά Α.Ὁ0. 292-τ-οῦ ἴπ6 Ὑδαγ ἴῃ 
γΠΙοἢ “ (ὐοπδίδηζ 5 ΟὨ]οτυ5 ἰξβαγοδπὶ ἀϊρ- 
ηἰϊδίοτῃ εἰ ραϊσοςϊπίυπι Ο γι Δηογιπὶ 5115- 
ςορί᾿ "-8 ἴῃς “ [εγτλη8 α φίο " ΏδηςΘ ἴο 
οουηΐ ἴΠς ἀυγαίοη οὗ [Π6 42 τῃηο! 5. 

ΨΙΤΕΆΙΝΟΑ: ΤῈ “ἸΟἸη}8 4 φμ0 ἢ ΤΩΔΥ͂ 
Ὀε Ρἱαςεά ἴῃ [πὸ “υε}} ςεπζυτγ (Ὁ. 465) :---ἢς 
σουπίβ [ἢ}15 δεγίπηὶπρ τόση {πὸ ἀδίο οὗ ἴδε σῖβα 
οὗ {πὸ ““ν διάθηβεβ, πξάποηβ65, ἀπά ΑἹθὶ- 
ὕθη865.᾽ Ὑπὸ ΒοΪ6 ρογοά ἤόννενοσ οὔ ἢ σ2όο 
γεᾶγβ 85 ποΐ ἃ5 γεῖ ἐχρίγεά (“" πδοΐξηυβ. ἕο 
Οχι, Ἰαϊεΐαιια ἸΏ Δγοδη]5 [61] ςΟΠ51}1}8 ἢ"---Ὁ. 
463). ΜΙ τΓίηρα, δὲ ἴῃ 6 βδπὶθ {1π|6, ἰοο κα ἢ 
ἕδνουῦ ο δη ἱπίογργεϊδιίοη βυρρεϑιθα ὈΥ 8ς8- 
Ἰίσοσ, ΥἱΖ. (δὲ ἃ “ εγιθ᾿" ἀδηοῖςοβ ἰῃ ϑογιρίυσε 
1Ο0Ο ΥΕΔΓΒ ; δηά, [πεγεΐογε, [μα [πὰ 1 “ Ζέρεσι 
οὗ [)6 ῬγΓοΟΡἤΘΟΥ 5 ΩΣ 150 ΠΟΙ ΠΊΟΏ ΥΘΆΓΘ. 
Αἴ 4}1] ἜἽνθηΐβ Ἴσοιιηϊίης ἔγοπι ἴῃς μεγβθουϊίοη 
οΓ 1 ε “4 δίψεμαφι 16 ΟὈϊΔΙΠ. ΟΧΑΟΊΪΥ 350 γ8δγ8 
ἄον ἴο [6 ργοδοδίης οὗ 1 υἴπογ (566 [ηἰτοά, 
δ αι, (ὃ), 111.).Ψ 
ἈΟΒΕΚΤ ΕΨΕΜΙΧΝΟ : 8115. έσεομγιδι ΜΓΕΤΘ 

ΡυὈ]5Π6α ἴῃ 1701.. Δηα δηπουποορά {πδὲ ἴπ (ἢ ς 
ΥΘΑΥΒ 1794 δπὰὶ 1848 σεγίδίη Αροσδγρίς ργὸ- 
αἰςτΙοη5 ννεγεῖο δὲ ἔμ] 816, ὍῊς ϊδίοτιοδὶ 
ςοἰποϊάδησοθ ἃσε σοηδγκῦϊο : δηὰ 85 (6 
“ ὙΘΑΥΓ-ΟΑΥὍ [ΠΘΟΓΥ ΓΕσεῖγοϑ ΣΏΟΣΘ Ἰ511σ6 δ 
ΕἸΕΣΙ ἢ»; 85 δδπάβ ἴδῃ δ ἴῃς ῃδπάβ οἵ νυγιο 8 
ὙἘ}0, ΟἾΠΕΟΥ Ὀεοίοσθ ΟΥ δίηςθ 5 {ἰ6, ἢδυθ 
ἴα Κοὴ “ {κγ:" το ἀδηοῖθ “γεαγ:,, 11 18. ἀθϑὶγ- 
Δ0]6 ἴο ξὲνε ἃ ὑγιεῖ δοςοιυπηΐ οὗ μ]5 βυϑίθτι. 

ΕἸεπιίηρ 5εἰ5 ἑοσίι “Το Ὀγο Πλ ΠΑΣῪ οοπ- 
δἰ ἀογαϊίοῃβ :" ---(ι) “ὙΒαϊ τῇς ἴῃσοα ρταηάὰ 
ΑΡοσδίγρίοδι Ὡυτλθοῖ8 οὗ 126ο ἄδύβ, 42 
ῬΛοΠΠ5, δηάὰ 4 Τίπιο, Τιτηεθ, δηὰ δὴ δέ 
ΤΕ Βοῖ ΟΠ]Υ ϑυποιγοηϊοαὶ, θυΐ πιυδὲ δὲ ἱπίογο 
ῥγείθϑα Ῥχορῃοίισδιγ, 50 85 Ὑθδγβ τηυβὲ 6 
μηάεγοίοοά ὈΥ ὨΔΥ8 ;"---(2) “ὙΒαῖ ἰὴ ογάου 
ἴο υηάἀογϑίαπα ἴῃς Ῥτγορῃεδίςαὶ γεϑᾶγβ σι ρἢΐ, 
γα τηυϑῖ τεάπςο ἴπεπὶ ἴο [0}|4Π γεᾶγβ, οὐ βυςἢ 
85 ΑΥδ Ἴἢ 056 ὙΠ 5 πονν ἰῃ Επγορε" (ρΡρ. 
190-24). Τὴ Ξγηςῃγοηίθπι οὗ [6 ἴ γοο μογὶοας 
ἀδζειτηῖηεβ παῖ ἃ τῃο ἢ Ξῷὸ 390 ἀδγβ; δηά 

1 ίνεοιεγδες οὐ 19. μέ απ ΣΝ ὁ “ἀε 
Ῥαξαςν, 1τ7οιῖ. 

ἈΚΕΥΕΙΓΑΊΤΙΟΝ, ΧΙ. 

[παῖ 12 βυςος τποηΐῃ8τεᾶ γοαγ. ΑςοογάϊπεΥ 
“ἃ γεαγ"" ΞΞ 160 ἄαγι, “ΜΠ ΒουΣ [6 δά ἀ!ῃοηδὶ 
ἢνς ἀδγβ δηά οὐά ἤοιγβ δηὰ τηϊπυῖο5 {{πἴ ἅτε 
δάάεα, ἴῃ ἴῃς ςδ]ουϊφίίοη οὗ [86 [υ]]14ῃ γολγ:" 
δηά ἴπὺ5 χες δηά ἃ Π21} (ρὑγορμεῖιοδ]) γεαγε τε 
1260 (ΡΓΟΡΒΟΊΟΔ]) ἐαγε; δηὰ [ἤγοο δηά ἃ μδὶἢ 
Ὁ]Π]Δ ΥΟΑΓΒ Ξῷ 1278 ((ΟΠ]ΠΊΟὨῚ) ἀΔγ5:---“ ΝΟΥ͂Ν 

1 δεοοσάϊηρ ἴο [Π|8 σοτηρυζαίίοη, ννα σιιδίταςῖ 
1λόο ΑΡοςΔΙγΡίΪ Δ] γεᾶγα ἴτοπι 1278 [υ]ϊλῃ 
οΥ Οτερογίδῃ ομϑ8 (1 ς8]} [6 Π} 50 ογέ γοίμηδο, 
ογοτοοκίηρσ πε 5πΊᾺ } 16 Γ τηθάϑιισγοβ οὗ {π|οὶ], 
{ΠΟΙ ΓΕΙΏΔΙΏ 18 γδᾶγϑ ἴο ὃς οὐ ΟΥ̓"... “1 
6 ΤΏΔΥ ΒΏΡΡοϑο [παῖ ΑἸ Πο γῖϑῖ δ ρδη ἢ 8 τείξῃ 
ἴῃ (Πε6 γεᾶγ όοό [5Ξε6ὲ Νοῖθ Ὁ οἡ οἷ. χΙ!.], (δε 
δ ΠἸΟΠΔ] 126 Ὑϑαγβ οὗ 5 ἀυγαῖίοη, σοῖὲ 
ΠΟΥ [υ]}1}8Δἢ ΟΥ̓ ΟΡ ΠΔΓΥ γοᾶτβ, ϑνου]ὰ Ἰοδὰ υ8 
ἄονγῃ ἴο ἴῃς γδᾶγ 1866, 835 ἴῃς Ἰλεὶ ρετὶοά οὗ 
ἴῃς δενθη-Ποδάβα Μοηβίεσ [Ἐ εν. χῖΐ. 1]. Βυῖ 
βθοηρ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ὈΤΟΡΒΕΙΟΔΙ γεδγβ ΟὨΪΥ, ΜῈ 
Τηυϑῖ οδϑί ΑΥΑΥ 18 ὙΕΘΔΓΒ ἰπ ΟΥΕΓ ἴο ὉΠηξ 
(Βεπὶ ἴο ἴῆ6 Ἔχδοῖ πιδαβυσο οὗ πὸ {ἰπ|6. ᾿Απά 
(805 (Π6 βπ4] ρεγοά οὗ Ῥαδραὶ [Π5υγραϊοιϑ 
(Ξυρροβίηρ πὶ δε ἀϊά ἱπάροαά γίϑε ἴῃ ἴδε 
Υ̓ΘΑΓ 6ο6) πιυκῖ σοηο]υάε νυν [Π6 ὙΟΑΓ 1848" 
(Ρ. 27). Αρδῖη: ΕἸεπηην Ρ᾽δοοβ εἶ “οῦδ» 
ἔοη οὗ ΡΙριη," “1ῃὴ οὗγ δϑουξ {6 ΥΕΑΓ 758, 
ἀρουΐξ ἴῃς ἔἰπὸ ἴα Ῥορε Ῥδὺυὶ τδὲ Εἰτθὶ 
Ὀερξαὴ ἴο Ὀυὰ τ[πῸ6 Οἤυτοῖ οὗ 81. Ρείεγ διά 
δῖ. Ραυ]. Νον ἴδ να τᾶκο (ἢ 5 (Π6 ΚΕ οἵ 
[πΠ6 ῬΑρδὶ Κιηράοχι, [πθ΄ 1: 26ο γϑδγϑβ νγ]}} ποῖ 
γὰη ουἱ δεΐογο ἴΠ6 γεαγ οι δ, δοοογάϊηξ ἴο 
Π6 σοιηρυίδιίοη οὗἨὁἁ ἈΤΪ0]14π γοᾶγβ ; δυΐ τὸ- 
ἀυςίηρ ἴΠε56 ἴο Ῥτορμοεῖοδὶ οὔσϑ, ἴῃ 6 ὀΧρίγῶ- 
ἴἴοη οὗ ἴῃς Ῥαρδὶ Κίηχζάοπι οπα 5 ἌἘχδοῖὶγ ἰη 
{ἢ γεᾶσγ 2οοο δοςοσάϊηρ ἴο ον Ὑυΐρᾶγ γεοζοη- 

ἴηρ" (Ρ. 34). τὸ 
Το ςοπιρίεῖο {{|8 ςαἹςυϊδίίοη [86 121. 50ῃ5 

τηυϑὲ δὲ ᾿πο]υάοά: --- ΤΠ ἔουπῖῃ ΥἱΔ] (Ἀεν. 
χνΐ, 8), ΕἸοπ Ωρ Ὀο] εν 65, “ 15 ρουτγοά οὐδ υροὴ 
“ἐδὲ τωπ᾽ οὗ ἴῃε Ρᾶρὰὶ] Κίηράοπι," δηὰ “ πιιδὶ 
ἀεηοίο ἴπ6 Βυ πιο οὗ βοπῖὸ οἰηϊηθηΐ 
(λῖθ5 οὗ τῆς Ἐ ουλβῃ ἱηΐοσγοϑῖ:" . .. “18έβε, 
{βεγεῖοσε, ππῃϑῖ ὃς ργίποῖρα!ῦ ὑπάετϑίοοά οἵ 
186 Βοιι565 οὗ Αυκῖτια δηὰ Βουγῦοη" (Ρ. 64) 
Α5 ἴο {δε ρατγί οὗ {15 14] ποῖ {1 8]16ὰ νίκη 
ΕἸεπλίης ψτοῖθ, ἢ6 βιρροβοβ “ 1μδὲ ἴ νἱ] 
οοπα ἴο 115 δίρμεβῖ ρος ἴῃ 1717, πὰ [δὶ 
ἴ Ν}} σὰη οὐ ἰπ 1794. [πη Α.Ὁ. 475 [δὲ 
Δ εβίοσῃη Ἐοπιδη ρονγοῦ νγὰβ ἀσβίσογοά, δρά 
[ὴ6 ΡονῈ οὗ ἴῃ Ῥᾳᾷρὰὶ Κίηράοπι ννᾶ8 ἰπ- 
ογοδϑοα." Νον 47ς τ 1260 ΞξΞ 1735: ἃπηά, 25 
Ὀείογο, συ διταςξίηρ 18, Μὸ σεῖ 1717. Αρδίῃ: 
--"υκιϊηΐὯπ, οα ἢ]5 οοηηιεσῖ οὗὨἨἁ [(Ἀ]7, 4.Ρ. 
551, κ ἸΘΗ [ἴ ἴῃ ἃ ρτεδῖ τηϑάϑισο ἴο ἴῃς Ῥορεῖβ 
τηδηδρεοιηθηῖ: ἡ --υ δοι - 126ο “ γεδοδεβ 
ἄονῃ ἴο (ἢς γεδᾶγ 1811: ψΠΟΝ, δοοογάϊηρ ἴο 
ῬΓΟΡΒοΙοΔ] δοσουπηῖ, ἰ5 ἴπ6 γϑᾶσ 1794. ἀπά 
{πεη 1 ἀο βυρροβε ἴδ ἔουττἢ ΝΊ4] νν}}} εὐ" 
(Ρ. 69). ΤΒε ΒΗ ΜΝ αὶ (Άεν. χνΐ. 10) “ὙἹἱι 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὀερίη ἀδουΐ (6 γεᾶγ 1794, δῃὰ ἐχ- 
Ρἶγε δδουΐ α.Ὁ. 1848." (Ρ. 77): ΨΩ 15 δὲ 
ἀδίε ίνεῃ ἅδονς 85 ἴο ἴδε ννεδκοηίης οἵ (ἢς 
ῬᾶΡδΟΥ, σουπίϊης ἔτοπι Α.Ὁ. όοό. “ΤΒε 5ἰχὶὴ 



ΚΕΝΕΓΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΙ. 

ΥΊΔ] (εν. χυΐϊ. 12) 5}} 6 ρΡοιιγοὰ ουὖΐ οὐ 
τὸ Μδμοπιεΐδη Απιςἢγιςῖ; " ἀπά [Π6 Ελϑίοσῃ 
Κιηρβ δηὰ Κιπράοπιβ ἃγὸ "ον ἴο ΓΟΠΟΙΠΓδ 
1Πε], Βολίμεη ἢ πὰ Μαβμοπιηείΐδῃ δἴτοσϑβ. 
ΎΤΠΕ 5ιχῖῃ Ναὶ στυη5 ἱπίο ἴπΠ6 βϑϑυδη (Ά ον. 
χυῖ. 7);-- “ ΟΠΙΥ͂ 7οι! ΠΊΔΥ οὔδετνε παῖ τῆς 
δτϑῖ οὗ ἴδπεσε Ὑ] ῬγοῦδΙΥ ἴὰκ6 ὕΡ πιοϑῖ 
οὗ 16 Ὀπιὸ δεΐννοοῃ {ΠῸ γόοασ 1848 δηὰ τῆθ 
ΘΓ 2οοο: Ὀεσδιι56 βυςῇ ἸοΏΡ τλόϑϑᾶροβ δηά 

᾿πίγιρυσα (δεϑιάθ5 (ἢς ἔἰπι6ὸ σρεηΐ Ὀδεοίοσς ἰπ 
ἀεπίτογίης ἴ[ῃ6 Τυτγκιϑὶ ΕτΏΡΙγΟ).. .. πιιβῖ 
Ὠδεα5 ἴδκο ὉΡ ἃ ρτοδαῖ ΤΏΔΩΥ Ὑ6δγβ" (Ρ. 79λ 
“ διιρροβίηρ, ἴποη, {παῖ ἴΠ6 'Γυγκϑῆ Μοη- 
ΔΙΟΝΥ 5δουϊὰ θὲ τοῖδ}}γ ἀεβίσογεά δεΐννοεῃ 
1848 Δηἀ τροοο, ὅ)ὰ ΤΑῚ 1151} Ὁ7 455: 70 ΟΥ 80 
᾿Ξ Ἰοπρεῦ ἴο [6 ὁπ ὍΡ [6 5᾽χῖῃ Δ], δηὰ 
υἱἵ ἔν ΠΥ οΥ ἘΠΙΓΓΥ͂ δἵ πιοϑὲ ἴο ἴδ ἰδϑῖ." 
ΕἸΘτΊ Ωρ (Ρ. 98) σοιηρυΐοβ ἴῃ ἀδῖο οὗ ἴΠ6 

ΜηΠΘΠπΙπὶ :---ε ΕἸ γηρ οὐ Ὦδη. νηὶ. 7, τι, ἢ6 
ἤχοϑ ἴπ ὙἝΔΓ 115 88 ἴῃ6 δροςΐ ἔγστῃ Ὡς ἢ ἴο 
ςουπῖ---ἰΠαῖ 5 ἴο 547, ἴπῸ ἀδίο οὗ ἐπ βεςσοηά 
ΟΥ̓ ΠηΔ] ἀεδίσιςςοἡ οὗἩ Ϊεγυδαίεπι Ὁ Η δάτγίδη. 
ΝΟΥ 135 1290 ([ Δῃ. ΧΙΪ. 11)5ΞΞ1425. ὙΠ ἢ 
ἴῃ Ῥγορδεῖῖςδὶ γοσκοηίηρ 18 ἴπ6 Υεᾶγ 14ογ᾽-- 
τῆς ἀδῖο οὗ [6 Η ιι551ἴ65, ΑἸδίψεηθεβ, Ν ΊΟΚ- 
1|ῆϊ65, ΝΝ δἰάθηβϑοβ, ζεο. Βυΐ 1407 - 1115 (ΠΏ 4η. 
ΧΙΙ, 12) ΞΞ 2742, “2.ς., 2722 οὗ ρῥγορμείίοδὶ 
τοσκοηϊηρ: ὑὶοἢ, τπογεΐίοσο, Ἰποϊυ θα {Π6 
Βεσυη ἀονπ) οἵ [6 Ῥάρδου ὑπάογ ἴΠς ϑόνεη 
ΨΙΔ15, δηὰ τπ6 ἔπ] δοςοπιρ  ϑηπιεπε ἐπογοοῦ 
αἰεσγιναγάβ, ἰορεῖπεσγ ἢ [6 στοδίδοι ραγὶ οὗ 
16 Μιηεπηΐαπι. Απά ρετῆδρβ ἴπΠ6 θεξυη 
ΔΡΟΞίδΔϑΥ οἵ Ϊεννιϑῆ ἀπὰ Οεηῖ!ς (σι ϑιδη5 
ὙΥὮΙΟΒ 5 ἴο ἰδ ἴῃ 8ῃ ὨΒΊΝΟΙΒΔΙ] ΔΓ δρϑίηβί 
τῆς 841πηἴ5 (0 ροη {ΠπῸ ἐχρίγδεοη οὗ πὸ ΜΊΝεη- 
Ὠΐ..Π1) ΤῊΔΥ δὲ θερυη δρουΐῖ [ἢ6 γὙεᾶγ 2722.᾽ 

ΕΠΊΟΤΥ, κὸ ΕἸοπλης, ἴῃ ις65 ἴστε ἴῃς 
τπϊεγρτείδιοη οὗ τς Ν4]5. ὙΠὲ ϑοϊυξίοη οὗ 
ἴδε στοδῖ υσβίίοη, “ ΝΝοη ὅο ἴπε 12όο γεδγβ 
οἵ ςἢ. ΧΙ. ςοπιὸ ἴο 8ὴ πὰ" 15 Ἰηνοϊνϑά, ἢ6 
1] ηΚ5, ἴῃ τῆς πιοδηϊης οὗ ἴπο 3,26 ΝΊΔΙ :---866 
Νοῖε Α οἡ ς ἢ. χΥ!. 

ΒΕΝΟΕΙ, δϑϑυτηθα [δὲ ἴΠ6 42 τηοηῖπς ὀδποῖθ 
ἔπε 666 γεα». οἵ ἴ!ε Βεδϑεῖ (Ἂς. χιῖἹ 18):-- 
ἔοσ ἢ15 σῃγοηοϊορίςδὶ ϑγείθει 966 [πίγού, δ 11, 
Ὁ}, ΙΝ. 
' 1Π|. Ὑπὸ ΠΙΤΕΒΑΙῚ, ἰηϊεγργοίδιου :- 

ΒΗΕΙΟΘΗΥΜΑΝ νοι] πάἀογϑίδη ἐπ 14 γδαῦβ 
ἀυτης ν ςἢ τῃ6 Οουηςο!! οὗ Τεοηΐ ννὰ8 θη - 
ξλξεὰ ἴῃ 5]εποηρς ἴΠ6 ΟἹὰ 4δηὰ Νεν Ταβῖα- 
τη εηῖβ---ἰἢς “ΤΩ υο ἤἤηέπε1.:::᾽" οὗ νο τ. 1 (Ὁ. 296). 

Ὕνο ορροϑὶῖθ δοῇοοΐβ οὗ Ὄχροϑβιίουϑ.----ἰ δ 
“«Ῥγείεγ 1..." αηὰ ἴπ6 ἔμέμγ 1. "-παῖθο ἴδκο 
(6 τόδο 44, [6 42 »ιοπέδε, ἴῃ6 1} μκαγ:, 
ἴο 6 ᾿Ιΐεγαὶ γ5, πιοηίδ5, γ68 5. 

1. (4) Ονγάϊϑπαν “ Ῥγχγείογε..:"- 
ΟπΟτΤΙῦ5 ἀπά ἨἩΑΜΜΟΝῸ οουπί [ἢ 42 

“ τῃροηίἢ5 ἢ 25 1260 ἰἰἴεγὰ] “ἀδγϑβ,᾿" ἴτοπι Α.Ὁ. 
5ο ἴο Α.Ὁ. 54--- ΟΧ 400 5[Γ ςαρς ΤΡ] υπὶ 
7]ονῖβ (δριτοἱπὶ δά πηοῖΐυπι ὑϑ4116 [υἀδιουπὶ 
ἄυςε Βαγοῃοςοθδ. 

ΘΤΌΛΕΤ ἰΔγ8 ἀοόντ [παΐ, τὲ θεηρ οηθ μιΑ] οὗ 
ἴῃς 5λοσϑά πυιθοῦ δευεη, “ 1818 15 ἃ σοηυθηϊθηϊ 

ἀεςϊ ηδίίοη οὗ 4 πιοάδεγαῖς ἰδσηρίῃ οὗὨ {π|ο, 
ὙΠΟ οΥ ἴ[Π6 ἀοοὶ χηδίίοη 5 αυϊΐο οχαςῖ οσ [2}}9 
ἃ {π||6ὲ βσῃογί οὗ ὄὀχδοίῃοββ, ΟΓὁ ὀχοθοάβ ᾿ξ ἰὴ ἃ 
51.8}} τηδάβυσε ̓  (ἔχς. ν., 'ϊ., ἢ. 465). ΑΚ ἴο 
Άσον. χὶ. 2, γεβραϑβιδὴ αἴϊδεκεά Ῥαεβξξῖπο ἴῃ (6 
βρτῖη» οὗ αὉ. 67. Οη ἴδο τοῖἢ οὗ Αυφαυκῖ, 
Α.Ὁ. 7ο, Ϊετυβαίεη ννᾶ8 ἰδκοὴ Ὁγ Τί: 
“ὙΓΠΘΓΘ σΔἢ 5ΟΏΓΟΟΙΥ Ὀς 4 ἀουδέ, τπογοΐοσε,"» 
[παῖ ἴῃς 42 πηοπίῃ8, ἃ5 νγὲ}}] 25 16 126ο ἀδγβ 
οὗ νεσ. 3, πιασκ ἴῃ6 ἴἰππὸ ἀυγίηρ νος [ἢ 6 
οοπαημαβῖ οὗ Ρδ]εϑῖπης νγᾶ8 ροίηρ οὐ (Ὁ. 468). 

Ὁ) Ααείοπαἠ ες “ Ῥγείογιίσ1..ἢ 
Εὐ85 (““ Τδεοὶ. ἐπ 1δὲ “ῥοι!. “σε ̓ ") ὀχρ δίῃ 

παῖ, ἰοττιπεά ΟΥ̓ τῇς Ῥαρᾶπ ρουϑβϑοιτςοη ἰῃ 
᾿Αϑὶὰ Μιποσ, δῖ, Ϊοῆη ποὺν ἀδοΐδγοϑ (πὲ {86 
Ἐπ οὗ 8}} τη ;5 15 δὲ μβαῃὰ (ἢ. 1]. ς ; χὶ 14; 
ὅις.). Ὑῆα 566 Γ ουθῇ “"σϑηίυγοϑ ἴο ᾿ἰτηϊξ [ἢ 6 
ἀεἶδγΥ ΟΥ̓ ἤριγεβ Ὀοστοννεὰ ἔτοπὶ ἴΠ6 τενεϊδι !οη 
οἵ 1) δηιοὶ :᾿ “1η (ἢγεθ γϑδῦβ δηά ἃ ἢδ]ξ, ἔτοπι 
ἴῃ τεοιηθηΐ δὲ τς τῆ δυῖθοῦ ντοῖο, 8}} 
νου]ὰ θὲ ΔοσογΊρ] 15Π64." υτγίηρ [ἢ 5 ρετοά 
οὗ ἴΒγδε γϑαγΒ αἰκὶ ἃ ἢ {πὸ Ῥδρδη5 νν1}}} γετηδίη 
τηδϑίετβ οὐ [εγιβδίεπι, ἃ ρίδοε οὐ 5δέειυ δείηρ 
Ῥτγον ἀδὰ ἔογ ἴπε οἱοςῖ νπίη [Π6 ῥγεςσιηςῖβ οὗ 
[Πε Τοαπιρὶο (ΡΡ. 373-76). 

Ἀδηδη, 4190 [ἀπε γίης ἴπ6 [γος ροσίοαβ, 
δεοσορίβ ἴη6 σοπιπηοῃ ἱηιογρσγείδίοη οὗ 1ὲ γεαγ: 
85 ἴπ6 οχρδηασζίοῃ οὗ ἴδ6 1χ1ἡ “2;».:." ὌἢΙ5 
15 “ἃ ἀεπη-“οδερα οΥ̓́ΝΝΘοΙς οὗἁ γολγβ,"--- 
“ἃ σεδερηα ΟΥ̓ Ῥετοα οὗὨ ϑευθῆ γϑδγβ ἰ5 οἥδηῃ 
ἴδκθη ἴογ ἃ υηϊΐ οὗ Ὦπιο, (ἢς ἤθε Ρετ οὐ 
Ὀεϊηνς σοπιροβδοὰ οὗ βόυδη σοδεορεα; 566 Νοι- 
Ιδυογ, ϑουγπηαὶ αείαλίφμε, Ὠ δος. 1869." “ΤὮ]8 
τηγϑίοσίουβ οἴρθοῦ Ὀοστονεάὰ ΠῸπὶ ἴπς Βοοὶς 
οὗ Τθδηϊοὶ 18 ἴπΠ6 βρᾶςσθ οὗ ἔππ|ὸ νι ἢ 58|] 
ΤοΙΩδῖἢ5 ἴοσ τῆς τυνοτ]ὰ ἴο |ἴνὸ " (λε., Ρ. 401). 
Απά Ἀδηδη ἀοβοῖθεβ ἴῃ 6 ΑΡΟΟΔΙΥρ98Ὲ 85 “τῇ 
ἕοτῖς ἀδ εἰγοσηδίδπος 401} Ὀογηδ 10}- πηέτηο 800 
ΒΟΤΊΖΟΗ ἃ ἸΣΌΪ8 Δῃ5 εἴ 1,16 βϑοσεῖ ἀθ ᾿᾿υθηῖν 
δηεῦ ἐς 1 πυπηδηῖϊίέ " (Ρ. 462). 

2. “ Εμέμγ:"- 
Ὡς Βυγγὰ: Τῆς [εν ρεορὶς δηά ἵποὶγ 

ΟἿΥῪ 5}.8}} Ὀς σίνθη υῷ [ο “2 ε Βεασ:ί " (τόσ. 7) 
ἔοσ τῆς ρεγίοά οὗ 42 τποηΐῃϑβ, ἴμδῖ ἰ8, 1260 
ἀαγ5, ΟΣ ἴἴγεα γοᾶτβ Δῃα ἃ ἢ] ἢ, ἴῃ νυνὶ ςἢ ἴῆγες 
ἀϊβεγοηὶ νναγ8 [15 βϑᾶπης ροοά ἰ5 παπιοὰ ἰῃ 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ " (Ρ. 210). Ἦξε ἴλκε8 ἴδῃ. ἰχ. 27 
ἃ58 τοίουστίης τὸ τῆς πιο οὐ Απιςμγῖϑῖ  ἂπά 
(ἂς ἀιυγαῖοη οὗ Απεςοῆγιϑῖ 5 ΡΟνΕΥ δεΐηρ 
ΒΑΘ ΥΟΑΓΒ, 6 αν 65 ἴπεϑα δθνθῆ Ὑθδγ5 
ἰηΐο ἴννο ρεγίοαβ οὗ 32} Ὑϑαῦβ, ΟΓΥ 1260 ἀΔγΥ8, 
θᾶςἢ. Ὀυτγίηρ ἴΠπ6 ἰογτηςεσ δ Απιςἢγϑῖ 5 
ἴῃ οονοβδηΐ πὲ [πε [ἐνν8 (1 4ῃ. ΧΙ. 23, 32), 
ἃηά ἀιπίηρ ἴπδ Ἰαϊῖον Πα] ἴὐγη8 δραϊπϑῖ ἴΠθπὶ. 
ὈὨς Βιυγρῆ, δοσοσάϊηρυ, ἀουδῖ5 νεῖ γ [Π6 
42 ταῦ ἀπά 1260 ἄδγς ἴῃ ἔμεν. χὶ. “ δ6 ποῖ 
ἀϊδογοηΐ ἔσοπι ἴπε 42 τποηῖ8 ΟΥ 1260 ἀλγ8 οὗἁ 
[πΠ6 στοδί ροννὸσ οὗ ἰῃς Βεαϑῖ ἴῃ οἷ χίϊ!., τῆ6 
ἴοσσμοσ ὑοιηρ ἴμε ἢγβῖ, δῃὰ [86 ἰδλζίοσ τῆς 
δοςοηάᾶ δαὶ οὗ ἴῃς ννϑοκ (Ρ. 440): ςἕ. [Π6 
ΟΡ πίοῃβ οὗ Βιβρίηρ δηὰ Βιγροῦ φυοῖϊοά δρουθ 
Οὔ τόσ. 2. Ὠς Βυγχῇ βθεπ5 ἴο αἰ ἴον Πογα 
δου Τοιά---566 οἡ (οἷ, ΙΧ. 13,15) ὶ (6). 
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ΤΟΣ δανηρ ἐχρουηάδα ἴῃ ἃ 51: Π1114Γ ΛΔ ΠΠΟΥ 
16 πιραϑυγίηρ οὗ τὰ Τειηρὶο 45 ἀθηοίιηρ “115 
τοϑϊοσζαίίοη, δἴζογ νης (ἢς ΗΟΙΥ ΟἿ 5.14}} 
Ὅ6 δποοιηραξθοὶ νΠ ἀγηλῖε8 δηά ἰγοάάδη 
ὉΠπάοΥ ἔοοϊ οὗ ἴ6 ΟοηΈ]65 42 τλοπίῃϑ." δαάϑ: 
“ὁ Τῆς τευγαϊηάοσ οὗ (ἢ 6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ΡῸ65 οὐ ἴο 
ἀδϑοῦῖδε ἴπ6 ἐνοηῖβ μι ἢ 5}4}} ἴδ κα ρδος ἴῃ 
ἴῃς ΗοΟΙΪγ ΟἿ ἀυτίηρ ἴῃ6 1)λόο ἀδγϑ οὗ 1ἴ8 
Ῥγοίδπαϊίςοη ὈΥ ἴπ6 θη ]65" (Ρ. 171):---5εὲῈ 
Οὔ (ἷ. ΙΧ. 13, 15. 

866 Νοῖδ Ὁ) ου «ἢ, ΧΙ. 5. 

ΝΟΌΟΤΕ Ο ΟΝ νεῖ. --ΤἨΗΕ “ΕΟΟΚΤΗ ἢ 
ΒΕΑΒΤ. 

Μρηϊίοη οὗ “1ρὲ Βεαΐ ἐῤδαΐ εογιοῖ ες οἱ 
9 ἐῤῥε 46)..." 15 ταδὰβ ΟἿ ἤεσεὲ ἂηά ἰπ 
ἢ. χνυ]]. 8. ὙΠῸ τοδάϊηρ οἵ (οάοχ Α, τὸ 
τέταρτον θηρίον, 15 δαἀάἀυςεὰ Ὁγ ΖΕ] Ἰη 
Ῥτοοῦ τμδῖ {πε Βεαϑῖ ἔτοτῃ “" ἐῤε “ὁγ:." 15 ἴῃ 6 
7 θυνηδ ἰπδίδηςε οὗ [ἢ}5 ϑυτηθοὶ ἴῃ (ἢ Αροοδ- 
Ιγρϑθ, ἴῆε οἴδβεν ἐῤγες θείης (1) ἴῃς Ὁταροηῃ, 
ςἢ. ΧΙ. 3:-τ(4) ἴδε Βεαδβῖ ""οωμ οΓ᾽ ἐῤε δεα," 
ςἢ. ΧΙ. τ ;-π-3) ἔπε Βεαϑί “ ομ οΚ᾽ ἐῤὲ Ἐαγιδ," 
εἢ. ΧΙ. τι. ὙΤΠῆθθ6 γόων το, (1.) ἴς δηῖ!- 
[οδβονδῖ, δαΐδῃ, ννῆο σὰ]65 τη [ῃ6 δἰγ, οσ ἴὴ πε 
ὨΘΑΥΘΩΪΥ τορίοηβ ;---(11.) τῇς Βεαϑδὶ ννπο σι]68 
ΟΥ̓ΟΓ ἴ6 568, ἴῃ 5σγπιῦο] οὗ {πε ρεορίθβ οὗ ἴῃς 
Ἑατγίῃ, ΌΥ πὸ δη{1- Μεβϑίδϑ, Βαϊδδπὶ (566 Νοῖίς 
Ἐ οη οἷ. χι. 18);-(11.} ες Βεαϑῖ ννῆο συ ]ς5 
ονογῖδο ἥστῃ οαυτῃ, ἴΠ6 “σα σε- Ῥγοῤῥεῖ;".---ἰ(ἰν.) 
ΔῊ Ἀρραγιτίοη ἔγομι ἴῃς ΑὈγ55, ἔ4156- [υἀ415Π|, 
δηὰ Θϑρθοίδ!}ν 118 ἰαϑδῖ συ ]εγ (οἰ. χν]].) βρόοκεη 
οὗἉ ἴῃ 1) 4ῃ. υἱῖ. 7, τ; Υἱ". το. δῖ, [οδῃ ἀοδβ 
ποῖ ΘΟΡΥ͂ [4η16] σαγεΐαγ, ἔοσγ μῈ πα κο5 ἐῤγέξ 
οὗ [Π6 Βεαϑῖβ ἴο ἢανο “ϑευτπ Ηεαδς" δπὰ “ Τὴ 
Ἡογη," δῃὰ 411] ἅγὲὸ ροννεσα]; (ἢ (Πιγά, ΟΥ̓ 
“«Ραίε Ῥγοῤῥεῖ,᾽ ἸονΘΥΟσ, μ85 ποῖ βἰγεηρίῃ, 
δυῖ ῥγονδὶὶβ Ὁ. ἴῃ βϑάυςτίοη οἵ 15 ἰοηξιθ. 
Οννηξ ἴο ἴῃ ἐῤγεες μανίην ϑδο ἢ “δϑυε Ἠεαδ:᾽ 
«πὰ “Τεη Ηογης," [ΠΟΥ ἤᾶνα θδθη οἴθη ἀθη- 
εἰθεὰ νυνὶ ἢ οὴς ἀποίπογ: Ὀυΐϊ [815 15 ΔΠ ΕΥΤΟΓ. 
Τἢὸ γι: Πὰ5 ἀροη ἢΪ5 “ δενθὴ Ἡ θδάβ ᾿" “υεπ 
ἀϊδάοπηβ ((ἢ. ΧΙ. 3);---ἴῃδ “εεοπά ὩΡΟΩ ἢ 15 “ΤΕ 
Ἡοτη5," ἑθη ἀϊλάοτηβ (ςἶι. ΧΙ]. 1);:--ἰῃο “εχ 
[145 πο ἀϊδάσπι οἸἴΠποΥ οὐ “ Πεαά:᾽" οΥ “ογης " 
(55. 156, Ι91, 192). 

ΕΡγαγὰ γριιε8 ἴο ἴῃς ςαπὶ εῇΈςῖ :---(1) 
Ι͂ὴ ςἢ. χῖν. 8 ἴῃς Βεαδϑῖ οὗ οἷ. χιϊ. 1 15 βδίγιεὰ 
Ἰ)αυγίοη ; θὲ ἴῃ ςἢ. χυὶ. ἴεὲ δγὶοῖ, οὗ 
Βαθυ]οη, [5 ἀἰδ σι ϑῃθα ἴτοση ἴἢ6 Βεαϑῖ;-- 
(2) Τῆς Βεαβί ἰπ οἰ. χυῖϊ. 3 ἢ8258 ηο ἀϊδαθδῃιβ; 
--( ἴῃ εἰ. χυῖ. 2. ἴῃς εοδοων οἵ ἴπ6 Βεοδϑῖ 
5 τηδητοποά, ποῖ 15 ἔοιτῃ 825 ἰπ οἷ. ΧΙ, 2; 
--(4) ἴῃ ἢ. χυνὶ!. 3, 8 (ςξ οἢ. χὶ. 7) 1815 
Βελϑδῖ ἴγοπι ἴ6 Αὔγϑθ ἰ5 ἢ1}1}] οὗ “παρε οὗ 
ῥίααρῥεν»ιν," ΜἘὮΠῈ ἰπ ΟΠ. ΧΙ], Σ (6 ὨΔΠΊΕ5 

1 ΤῊ ρΐδες οἵ ἰἢς τὸ τέταρτον οὗ Α, Οτοίϊυς 
βυσρεβίβ [πὶ ψὰ 5ῃου)ὰ τεδὰ τὸ τεράστιον, ---270- 
ἀἰἐσίοσα, σἴγαμρε, ριον γος, -- δα ἀὴρ: “' ΝΙϑὶ 
[οτίβ ῥγίπγα ίεγα εδὶ Ὅτγταδοο, δ]ΐεγα εχ τμδσγὶ, ἰογίϊα 
ἐχ ἴεττα οτγία, ἤξες νεσοὸ αυδλγίδ." 

δὲ τεαάβ τότε ἀναβαῖνον. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

ΔΙΣ ΟἿΪ οὐ [6 Ἠεδάβ οἵ ἴδε Βεδϑὶ (8 
455). Οη [{Π|5 βυδ͵εςξ ςἕ ἴδε ῃἠοῖς οὐ εἰ. 
ΧΥΙΙ. 1. 

Τυκϊογάϊοςοκ ροϊηῖϊβ ουὐ τμ6 ΣΌΪ] ονπης ἀἸδῇες- 
εῇς65:--(1) ὙΤΠῈ σοηπςερίίοη οὗ ἴμε Ηελὰ 
“ βγηϊἴδη ὑπίο ἀθαῖῃ" δηὰ ἴδε “ δβεαϊεὰ " 
(εἢ. χΙϊ. 3) 15 ποῖ ἔουπά ἴῃ ἴῃς ἀεϑοπρῦοη οὗ 
(δε Ὠγάροη ἰῃ οἷ. χὶϊ, ---(2) [ἢ ςΒ. χυῖ τὶ 
δῃ “εἰσ ίδ" Ηεδὰ 15 πιεηΠοηθά, ν δὶς 15 
τοΐῖ 5ροΐίκθῃ οὗ ἰῃ οἷ. ΧΙϊ. ΟΥ̓ “ἢ. ΧΙ. ;--(1) Τῆς 
ἐ Τρ Πογη Σ᾽ ἴῃ οἢ. χυι. ἀΙ ΒΕΓ ἸῺ ΠΊΔΗΥ͂ νυὰγ5 
ἔγοπι ἴπ6 Πογης ἰηάϊςδίθα ἴῃ ςἢ. ΧΙϊ. ἀπά «ἢ. 
ΧΙ, ;-π- 4) ὙΤΒῈ Ηεδὰ “ 5πιίεη "Ὁ δά 
“ὁ ρα θα " (ςἢ. χὶΙ..) 5 ποῖ γεΐεγσγεά ἴο ἀῤγεωΐν ἴῃ 
οἷ,. χυὶ. Τὸ ἴπεϑεὲ οἠδ ΤΏΔῪ δα, 85 δῦουε, 
(5) [με ροβιξιοη οὔτμε ἀϊδάδτηβ οὐ ἴδε “ Ηεαά: ἢ 
ἴῃ ςἢ. ΧΙ; οὐ ἴδ “ ογηπ" ἴῃ οἷ. ΧΙ. ; δηὰ 
ἴῃ φρϑβεῆςθ οὗ ΔῃΥ πιοηίοῃ οὗ {Πεπὶ ἰη «ἢ. τὶ. 

(οπητηοη, ποννόνοσ, ἴο δἱἱ ἴὰγοε Ἴμδρίεζβ, 
ΑΙῸ 1ῃ6 ἵἴνο ᾿ἰοδάϊηρς ἐδαΐιγοβ οὗ 186 “δευῶ 
Ηεαά:" δῃὰ (6 “ 1εη Ἡογης," Ὀοτγοντεὰ ἔτοπι 
16 5γτηδο]βπι οὗ 1) 4η16] ἀπά ἱμάϊοδεηρ ἴδε 
ἰἀσπί Υ οὗ ἴῃς Βεδϑὶ ἔγσγοπι ἴῃς “6;.., δῃά ἴδε 
Βεδδῖ ἥτοτ ἴῃς δεα---ομς βραϑῖ--τννο 15 ἴῃς 
τοῆοχίοη δηά [δς ἰηδίσιιπιεπί οὗ (6 Ὠγάξοῆῃ. 

ΝΟΤΕ Ὁ ΟΝ ΨΕᾺΒ. 12--ΤΊ|18Σ ΤῸ 
Δ ΊΤΝΕΒ5Ε5. 

ὉΠΗ͂Ι τῃ6 τῖϑε οὗ 186 βοῆοοὶ οὗ “ Ηἰβίογιοδὶ " 
ἱπιογργοῖουϑ ἴῃ (δηΐ. χὶν., [ῃ6 ὈΔΙ ΘΓ ἃ5 ἴο ἴδε 
εἰσηἰποδίίοη οὗ [Π6 “ Τευο ἢ ίπεσσει".---Βο οῦ 
ΙΓ 5 πον Κποννὴ 45 [παῖ οὗ ἴ!ε “Ευ- 
τυγι5ι5 "---νναϑ5 δἰπηοδῖ ὑπίνογξαὶ ἴῃ [Π6 δηςσιεηῖ 
Ομυγοῖ : υἱΖ. "ΤῈ “Ταυο Ἡηίποιτος" ἅτὸ ἴο 
Ὀ6 ἴννο Ρτγορδεῖϑβ, γῇο 5114}} ἄρρεαγ μεγεαῆοῦ 
ἴῃ τ86 {ἰπὶιὰ οὗ Απις σίϑεὲ ἔου ἴῃς σοηῇτ- 
Τιδῖϊοη δπὰ βυρροτῖ οὔτδε ρεγϑεσυῖοα Ομ υγοῇ : 
-- ΠΟΥ 58.411 βυθεγ τηαγίγσγάοιι ;---ἰΠεὶγ ἀεδά 
Ὀοάϊοβ. 5}|4}} 116 ἱπ ἴπε βίγεοξ οἵ τῃε Ἰτοτγαὶ 
7ογυβαίεπι ἕοσγ ἴσος Πἰἴογα] ἀαγβ ἀπὰ ἃ μδὶῇ 
(οΥΓ ἔογ ἴδγεε γεαγβ δηά ἃ Πα], 5εὲ θεῖον"); 
--ηά {πεὶγ δοοθηβίοη ἴο ἤδανυθῇ 5}}8}} ὃὈὲ δἵ 
οὔσς ἕο ]οννοὰ γῪ ἴμε ϑοοοπὰ Οοπιηρ οἵ 
[6 1,οτά. Οπ ἴδε ζυγῖ που αυοϑύοη “ Δ΄ ΒΟ 
ἴ(ἢς ἔνο Ῥσορπμοῖβ ατὰ ἴο 6," ΟΡ πιοηβ ΜΈΤΕ 
βοιπονῆδὲ εἰν! ἀεὰ :--- 

Ι. Ὑπαῖ οπς οὗ ἴπε Δ ποϑθεβ ἰ5 ἴὸ δὲ 
ΕἸ Δ Π1 (εἶ. 2 Κίηρϑ ἢ“. τὰ; Μ)Δι. ἱν. 5; Μαῖξ 
ΧΥΪΙ. 4, 11) 4}1 ΘΑΥῪ του νι γὸ ἀρτοσά; 
Ὀυῖ ([Πογε ννὰϑ ποῖ ἴπ6 5Δπ|6 ἀρυθοπιθηΐ ἃ5 ἴὸ 
ἴῃς βοσοηά ΝΝ ̓ ἴπ655. 

11. Βγ ἴλγ ἴθ βγοδῖου. πυπῖροῦ οὗ ἴδε ἔδ- 
[Πογ5 σοηϑιἀογε [ῃ4ῖ Εποςἢ (Οεηῃ. ν. 22, 24; 
ΗΘ. χὶ. ς ; Εςεῖι5. χὶῖν. 16; χὶϊχ. 14) 15 ἴο 

1 Ἑ. σ. 7Ταυκίίη, Μ. ( ία]. ς«. Τ»»ᾷ. ς. 49); 
Οτίρεη (}΄| οαμπ., ἴ. ἵν. Ὁ. 92); [,δοϊδη 5 
(}ιφ . νι. 15, 16) ; Τμοοάοτγ. Μορρυεοί, ἀκ 
Μαὶ, δορί. Κε. λίουα Οοὐέ,, ἴ. νι. ΡΡ. 27 
298) ; 510γ11. Οτδς. (Β. 11., 187) ; (οπιπιοάίδῃ. 
(αν. “42ο],, 832, αΡ. ϑρὶς!!. ϑοΐεβαι. 1. Ρ. 44) :-- 
οἵ, αἰϑο σβχγϑοβῖ,, μὔρηι. ἐνῶ, ἐπ ἴα, χες 



ἈΒΥΝΕΒΓΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

Ὀε ἴδ6 βϑεοοηά. Εποοῖ δηὲὶ ΕἸ) ἢ δοης οὗ 
τηδηκιηὰ πδὰ ποῖ ἰδϑϊθα ἀοδῖῃ; δηὰ 50 8ϊῖ. 
]εγοπὶθ ᾿υτιῖῖθθ ἴἢ ΔΠΘΥΟΥ ἴο ἃ 4υδϑίίοῃ γε- 
βρδοῖίηρ ἴμοβε Κ ψν ῆο 584}} Ὀ6 σαυσῆϊ ὑρ ἰη ἴῃς 
οἰου 5 ἴο πιεεῖ (ῃς 1, ογά ἴῃ {πὸ αν" (α Τ μ685. 
ἵν. 17}: “ὙΊΒ46. Ὠοβ56, υἴγυπὶ σἷὶς οσσυγγαηῖ 
ἰῇ ςογροσίθιι5 εἴ πο δηΐδ πιουίδπίυγ; οὐπὶ οἴ 
Π)οπιῖπι5 ποβῖεγ εἴ Εποοῖὶ δίᾳιις ΒΕ] 125 βεσιη- 
ἄυπιὶ ΔΡΟΟΔΙΥρϑὶπὶ [οδπηῖ5 τλ γι στ] 6556 ἀϊ- 
ΟΔΠΙΟΣ : Π6 56]]ςδξ 1015 511, 4 ποὴ συπίανοσι 
πιογΐεῃ " (ριἱ. το, αὐ Μαγεεία»ι, ἴ. 1. Ρ. 
126). Απὰ ἴο ἴΠε 54πι6 εἴθοϊ δῖ. Αυρυίηο: 
“Ομα δηἰπὶ ἀϊσαπηῖ ἢ 51 ρεοςαῖὶ εϑί τρΟΥσ, 
ᾳυᾶγο ποῦ τηοσία δυηΐ Εποςἢ εἰ Ε]1α5}. ., 
Εἰ δ ποῇ Δ] ᾳφυσάδπι εχ ϑοσίρειγα [6ὶ 
ςοπἸεσΐαγα ΠάΕΙ, που τσὶ σαπῖ. (Οοπιιοπιογαῖ 
ἈΡοσαϊγρϑία αυοσάδπη ἀιὺ5 τλγαῦ}} 685 ὕτο- 
Ῥἢεῖδϑ, εοδάθυηααδ πιοσίζυσοϑ, εἴ 'π σοηβροςία 
μοι ππὶ ΓΟΒΙσγγθοοΐυσγοβ, οἵ δϑοθησισοβ δὰ 
Ἰ)οπιηυσπι: εἴ Ιπ|6]]ΠἸσαηῖυγΓ ᾿ρ81] πος οἵ 
ΕἸΙ25 ; φυδπιν!ϑβ "]ς πουλϊηᾷ δογυσῃ ἰδοθδηΐυσ "ἢ 
(δεν. 299, ς. βείασ. ῥατ., ΟΡΡ. εἰ. Μίρης, 
ἴ ν. 11761}).. ὙΠ γᾶθου ἤθγο δϑϑιμηθα ἰοῦ 
υπηἀεσϑίδησιηρ Εμοςοδ ἀπά δ] 74 ἢ 56 χροβῖ 
Ἀν ΠΥ. 

5ῖ. ΗΑ Ῥὶςοΐαν. πιεηϊίοηβ Ἐποοῦ νἢ 
ἀουδὲ (5866 υπάογ ΕΠ]. δεῖονγ). Δηάγοαβ 
Ψτιϊε5: τούτους τοὺς δύο μάρτυρας ᾿Ενὼχ καὶ 
Ἡλίαν πολλοὶ τῶν διδασκάλων ἐνόησαν κ. τ. λ. 
(Λ δ, Ρ. 58) :--- -Ατείἢδϑ ἱπάεθα βἰδίος (ἢδῖ [ἢ15 
"γὰ5 ἴῆ6 ᾿ΠΔΠΙΠΊΟυ 5 σοποϊυδίοη οὗ ἴπε εατὶ 
ντιοσβ. ΟἿ Ιγεῆξι5 (Ητ. ν. 5); Τετίαϊν, 
(δὲ “κπένια, 509); Ηϊρροϊγίυβ (2)ε ““πεϊοδγ. 
43); Ερῆγαπι. ὅγγὺ5 (γα. ἐπ σάν. ἢ) ο»».; 
Ορρ. ἔ. πὶ. Ρ. 141); Ογοη. Ῥαφεφ. (νο]. 1. Ρ. 
36); απιάβοθηι5 (Ὧς Ογίῤ. ΕΠάδ, ἵν. 26). 
δεο δἷϑο [δε εἰαδογαῖς ἰδὲ οὗ ννγιἴοσβ ρίνθῃ 
ΌΥ ϑίεγῃ (ἐπ 10..),Θ, ο αυοίε8 (ὐδϑϑίοάοσ. 
(ὠνιρίεχ “πὶ “ροε., ἴῃ ς. Χ. 1); ΑἰΔογοϑίδϑίοσ 
(ὥρν»ιρι. αὐ τ (ογ.); ΑἸἰσυΐη. (ον»ιρε. ἐπ “ρος. 
γ.); Αᾳυΐϊηδ5 ()ὲ σάνε “πιεόγ., Βοιῆξ, 
1840, Ρ. 41). 

ΒεΙἸαστηίης δτίηρθ ἴῃ6 οὔατα οὗ ἢΟγΕϑΥ͂ 
ραϊηϑὲ ΔΗΥ͂ 0 ἄξηγ (πδὶ ἴῃς “"ηεηίπε ἢ 
ΓΘ ἴο δε Βποςῖ δηὰ ΕἸ) 4.3 

1Π|. ΤΠ ΟΓΟῈ νοσὸ βοπλε, μονζουοῦ, διηοηρ ἢ 6 
πιοβῖ ἐπηϊηοηΐ οὗ ἴῃς ΕΔΙΠοΓβ ν πο [εἰ [Παΐ τῆς 
ΤΟΆΘΟΠ5 ΔΓ ϑίγοῖῃρ οὕ τοραγάϊηρ Μοβεβ (566 
Μαῖι. χυἱἹ. 3) ἂἃ5 16 βοοοπὰ οὗ ἴῃς “ "}11- 
πεσε: "--ἰοῦ Μοβδβ, ἴοο, ἰἴ ννὰ8 ἀγριδά, {κ6 
ἘΠποΟδ «ἀπά ΕἸ), ἀϊὰ ποῖ ρ858 (Ὠγουρὴ 
ἀεδίῃ, 58ε6ὲ Ὠδευΐ. χχχὶν. 6: [πᾶς 9; δηά 50 
ιοϊοτίπι5 ποῖθϑ: “ΜΔΠΥῪ βυρροβε [ῃδἱ ΕἸ] ]Π]4ἢ 
δηά ΕἸ15Π4, οὐ ΕἸ Π]4ἢ πὰ Μοβοβ, ἀγὰ ἴπ6 Ζευο 
;δηπεν.ε" (ἰ. 7 Ὁ. 59). 581. ΗἸαγΥ Ριίςοῖδν., 

5 Οκ {Πὶς ἀϊδοουτβα ἴπ6 οάἀϊΐοσ Ὡἠοΐοβ: “" ΕΧχ 
νεΐογα ᾿ἰῦτο (ογροίθηϑὶ ἤσης Ὀσχίπχυτῃ ργοάϊξ. Ἐχ- 
ςεογρίδ οχ ἢος βευπίοης {γα ἀδαϊ Βεάα ποηάυτῃ 
νυ]ραίαβ ἴῃ ΔῈ] ΕΡίβίοϊαβ. ὕὕπυπι. δὰ 2 (οσ. 
ν. ; ἀυο 4 2 Τίπηι. τν."ἢ 

2 Ἐο]]ασταΐηα ὑγοπούυποθβ "ὁ [56 6181] σΟ- 
ἘΔΙΔΙΩ νῸ] ο556 Ἠεργοϑίηι, νοὶ δυτόσοῖι ἤροσοϑὶ 
Ῥτοχίσωυη,᾽"--22ε ἄσσι, δυο.» 1, 6, 

δανίηρ ἀΙϑΈ ΠΕ} βροςϊβοά ““Μοβοβ δηὰ ΕΠ) 48," 
δἀά5: “Ηοβ5 αυϊάοπηῃ Ῥτγορῃεῖαβ ἄϊιοβ ὕγα- 
γϑηϊδηΐο5 δάνεηζυπι ΕἾ05 6556 ἰπ|6]]1 ς᾽ πλυ8, 
411ὸ5 ΑΡοοδίγρϑῖβ [οδπηῖβ ἂὸ Απιςἢγχϑῖο ρος 
ἱππεηο5 ε556 αἀἰοϊξ (οηρεηι. ἐπ. αν. ς. Χχχ. το, 
εἀ. Βεη., Ὦ 1. Ρ. 769); δηὰ ἴῃ [815 βδᾶπιὸ ννοσκ 
(ς. χχνὶ. ς) 8ῖ, ΗΠ ΠἸΑσΥ, μαυρ Ἔχργοϑβοαὰ ἢϊ5 
ἀουδὶ ἃ5 ἴο Εποςῇ, ἀραίῃ ἀδοϊ 65 ον Μοβϑϑβ.ὄ 
(οπλρατο δῖ. Αἰηδγοβο (ἢ ὲ πίη εἰ «δεί, ἱ. , 
ἴ. 1. Ρ. 186}. 

ΓΙν, Το Εποςβ!ῃ: δηὰ ΕἸ) ἢ, τῆς Αροϑβίϊο 
οι Πἰπιβοὶξ (}0λὴ χχὶ. 22) 8 δά ἀεὰ ὉΥ 
Μειβοάϊυ5 (αρ. δυΐςεν. Τρδααμν. ἰ.. 391})} 566 
450 ““ῤῥεπά. αὐ Οῤῥ. ΗΙρῥοίγι" (εὰ. ἘΔθτῖς, 
Χχί. ἢ. 14); ἘΡὨγαπι. Αἰτοςἢ, (αῤ. ῬΒοξίαμη, 
(σά. 229). 

Ν. Το ΕἸ ϑοπιὸ δάἀάδά [δ ὑῥσγορδοί 
εγεπιίαῃ. Ὅμὺ5 Νἱςϊοτγίηιδ, ἴῃ σοπίϊηυδίίοη 
οὔ [ῃς νοτάς αἰγοδάυγ φυοϊοα (866 υπάογ 111.) 
Ῥτγοςσδεάς ἴο ϑαὺ {μαῖ [θγοσηϊδῃ 15 ἴο δὲ Ἰοϊηοά 
ἢ ΕἸΠ]ἀἢ, ἴοσ ἴ νγὰ8 ργεαϊοϊοὰ {παῖ Β6 
βῃοιά 6 “4 ργορμοῖ ὑυπῖο {πὸ πδίϊοηβ᾽᾽" (εν. 
ϊ. 5); δηά ἴῃ ογάοσ [δῖ ἢς βῃοιι ὰ ἔμ] 15 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, ΠΟ ἢ ννὰ5 ποὲ 1 8}|6 ὦ ἀυγίης ἢἰ5 
ξοσπιογ [Πἴ6, ἢ6 τηιιδὶ σῖϑο ἔτοιῃ ἴῃ6 ἀδαά, τηιϑί 
Ὀδα ΡγδουγϑοΥ οὗ Μοββίδῃ, δηὰ ργοδοῦ ΠΟΥ ΔΗ Γ 
ἴο ΤΏΔΗΥ Ὠδίίομβ8. 8ι:. ΗἸΑΤΥ͂, ἴο Π6 54 πὶ6 
εἴεοϊ, Δ ἀ5 ἴο ἴπε νοσάβ φιιοῖθα αὔονθ ὑπο γ 
[11.: “1ιἰςοῖ ναῦς νοὶ ἐθὸ Εποςῇ, νοὶ ἐδ 
]εγουηῖα, ρὶυσγίπιοσὰπὶ εἐχϑεςοσιηΐ ΟΡ ΟΠ 68, 
αυοα αἰΐζεγαπι δοσγὰπὶ δίσυϊ ΕἸιΑπὶ ΤΟΣ] οροσσ- 
τοδῖ," 

ΝΙ. Νοῦν νμ88 {86 ἤρυγαῖϊνο ᾿ηϊογργοίδειοῃ 
οπ το ὈΥ ἴμ6 ΕΑΥΙΥ͂ νΥΓΓΕΓΒ :---αρ. [ΤΊοΠο- 
Ὠἶ115], Ρχϊπιαϑίυβ, Βεάα υπαετβίοοα ὈΥ (Π6 
Το ΚΝ ἴπ65565,᾽ 1Π6 “ὙνΟο Τεβίδηιηϊβ 
Ργοδομοαὰ ΟΥ τς (Ο γιϑιίδη Οἤυγοῦ ἴοὸ [86 
ννοσ]ὰ,ἢ 

Οοτηίηρ ἴο πιοσθὸ τηοάθσῃ {ἰπ|65, Ο. ἃ 
Τριάς οεἰαβοίποὰ {πῸ ορίηϊοῆβ πηάθῦ ἴῆΓΟΘ 
μοαδάϑ :---- 

ι, “Αἱ ῬΕῈΓ Πο5 ἀϊιο5 ἴεβδίεβ ἤθη ἐμος 
οἰπγωίαγοι υἱύος, βεὰ ἀμὸ ρέπεγα ἰξείδι ἃΟς- 
Ρίυηι;" --Εἰ. Ῥαδηῃποηῖϊ ὑπάεγϑίοοά (ἢ6 
Ποεῖοτβ οὗ ἴπ6 σἤυγοι 0 ῥσγεδοῦ ἴῃς ΟἹά 
δῃηὰ ἴπὸ Νοὸν Ταθῖ.;---ασὐᾶ9 Μοηΐδηιϊι5 ἴοο 
ἴΠθτὰ ἴο θ6 {Πη6 [ϑὰνν ἀηὰ ἴῃε Ῥσορμδεῖϑ ;---ἰῃ8 
(δἰν!πἰϑῖ υηἀογείδηά ἴῃς ΟἹὰ δπὰ ἴῃς Νεὸν 
Τοβῖ., οὐ ἴμ6 ϑογιρίυτεβ δὰ ἴῃς ψῃοΪῈ θΟΩΥ 
οὗ τὴ6 (βιΠΈι] ;---ΑἸοασασ {ἢ6 ννυϊδάοτῃ δηὰ 
ΒΔ ΠΟΥ οὗ ἴῃ6 ῥγπλινα Ομ υγο ἢ ; Μοβοβ ἀπά 
Ε]ήΔἢ Ὀεΐης αἷδϑο ργοῆρυγεα, [51] πιογὲ τὸ - 
σΟΠΓΥ Βίϑδθορ Αηάγεννβ (Οομέγα βεϊαγηιίμ., 
σ. 11), δηά Βίϑμιορ ϑνογάβννοῃ ἴακε 1ῃ6 
“ηίπεισε:" το Ὀς ἴδε ΟΙά «πὰ ἴῃς Νὲὸνν 
Τοκίαπιεηίϑ]1. 

". “Ωυἱ ες ἀς ἐεριρογίδια πον βμέμγὶ., βεὰ 
απι ρῤγαίογι ἐς ὄχροηυηῖ:"--- Ἔκρ. Ὀὐεγίηυβ 
πη ΕἰἸϊϑίηρεσ ἴακα {86 “ "θηέπενσον" ἴο ὃς 
Ομ τῖϑὲ δηά [ολη {πὸ Βαριϊδὶ ; δηὰ )εττίπα 
{Π|ηΚ5 ἴπδαῖ [ῃ6 ΡγοΟρΡΒΘΟΥ ΠΊΔΥ͂ 450 ΔΡΡΙΥ ἴο 
δι. ᾿ϑοιηίηϊς δἀπά 81. ἔσδηςϊβ;--- Ρὶ Αὐγθο 8, 

στ 



ἥ ἘΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. 

Ὠς Ἰγτα Αηϊἰοπίηι ΘΌρροβα ἴμοπι ἴο Ὁδ 
Ῥορε ϑυϊνογιυ5 δηὰ ἴῃς Βα ταντὴ Μεηῆδ5, 
[86 ρ»γοδαῖ ὁορροποηῖβ οὗ [6 Ελ ΥΟΒΙ ἢ ΠΟΓΘΞΥ. 

ν᾽. “ (ογλπλιη 18 βοηζοηζδ δἰϊογιπὶ οϑῖ, μας 
δὰ ωἰέρια ταυῃαϊ οἵ “πηι εῤγισιὶ οπιβογα Ῥετῖ- 
ΠΟΓῸ ;" δηά (. ἃ Τ,αρίάθ ῃᾶπιθϑ, 85 ἴπ6 σοι" 
Ῥαπίοη οὗ Ε]1]4}.---- ΕΠοςἢ, ΟΥ Μοϑβο8, ογ Ε 15}, 
ἘΠΉΙΕΙ ΠῚ 

οπλίηρ ἴο γεῖ ἰαῖογ {ΠΠπ|68 :--- ἡ )ὲ οδη 
ππάεγοίϊδηἀ πὸ οἴπογβ," ντιῖεβ. ϑίἊγη, “" δ 
Εποςΐ δηὰ ΕἸ} 48." Ηδηγς 5, ΖΟΠΕΡ, ΒΊΘοΚ, 
τοροαῖ ἴῃς τείεγοποας ἴο Μοϑεβ δπά ΕἸ] 4}, 
ὙΠῸ Ἐννδ]ὰ μιοϑιϊδίθϑ εΐννεεη Μοϑθβ δπὰ 
Ἑποςἢ. 6 Βυγρῇ σοπο]άο5 [Πδἱ “ ΟΟἀ νν}} 
ΤΑΪβ6 ὉΡ ἕευο, οὗ ννοπι [οϑπυδ αηὰ Ζογιθθαθεὶ 
ψογα δῖ ἔαϊηΐ ἴΥρ65 " (Ρ. 213); δηά Τοάά ςοη- 
βίάθῦβ “παῖ ἴῃ ἴῃς ἰδτῖοῦ ἘΠ Πγο5 ἑαυο Ῥγορἢῃοῖβ 
Ὑ|1 6 ταὶϑεὰ ὕρ ἴῃ πε [εννϑἢ ΟμυγοΒ ἢ 
ΤΩΪΓΔΟΙΪΟΙ5 ΡΟΥΨΘΓΒ 5: πΊ 1 ὰγ ἰο ἴπο56 οῆςς Ρο5- 
βεϑϑο Ὀγ Δίοϑεβ δπὰ Εἰ) δὴ ἢ (Ρ. 194). 

Απιοης “ Ῥγείεγ: 1... :---ΟὙ Οὔ 5 Γεΐευϑ Ἀδν. 

1 Οχ (δϊς ορἱπίου οὗ θὲς ἵωγτὰ, Ὠ ἰϑεετγάϊεοὶς 
855, “ον οδῃ ϑγίνεσίυβ δηὴὰ Μοηπδᾶβ Ὀ6 ἵΏΟΓΘ 
51 }|γ Πεϊἃ ἴο Ὅς “ὨἭἰεϑῖεβ. νοσγιίδιϊβ, ἴμδπ [ἴῃ 6 
ναϊάδηςεβ, ποβα ἰοϑι πον (45 Νιϊτηρα δηὰ 
Οἴμοῖβ τηδἰηἰδὶη), ἀεὶ νεγεὰ ὈΥ [ΟΠ Η 55 ἀπά 
7εζοῦλε οὗ Ρσγαάσιθ, οᾶστης ἴο 116 δραίῃ ἴῃ [ΠῈΣ 
κῃ ἃ Μεϊαποδίμοη ᾽ Βίβμορ Νενίοη διτῖνοϑ αἵ 
ἴῃς βᾶυὴηδ σεϑυ] ἂς ψιτίηρα, ψἱ ἃ 5] 1σῃς νατᾶ- 
(ίοη,---νὶΖ., ([ῃ6 ἈΝ αάοῶβεβ δηὰ ΑἸ ίρεηβος; Ηπες 
δηὰ Ϊεγοσῖς οὗ Ῥτγασιυο ; [Γαΐ μοσ δηὰ (νη ; 
Οὐδημιεσ δηὰ ΕἸῸ]ου, δὰ {πεῖν (ο]]οννετβ. Αο- 
ςοτάϊηρσ ἴο Μτ, (υπηϊηρμδηιε, ἴῃς ““ ἐπέπεσον ἢ 
ΔῈ [αἴ οΓ δηὰ ἢϊ5 (οἢ]οννεῖβ ; ἀπ δοοογάϊηρ ἐο 
Μτι. Εαῦεσ τῆς “4 )]εῆβε δπὰ ΑἹΡίρεηβεβ "ἢ 
Ψο, δε τηδιηϊδῖηβ, οσς ἴΠ6 ΟὨἹΥ ἴνψο οὔυσοῆος 
οὗ ἴὰς δῖ ψ  ῖο γνοσὸ “" Ἔχεηρῖ ἔτοτη δροβῖδϊς 
ἰάο]αίτΥ ἀυτγίην [6 ψ ΠΟΪ]ς όσα οἱ ἴδ Ἰαϊῖογ " ἴπτεα 
{Ἰπ|65 δῃά Α μα]ζ.᾽ " Μιηρα, μΒονγενεσ, οδηάϊά]γ 
δατηϊία : “Ιηἴεγ ΑἸΡίρεδηβεβ..... ποσυπί Ζαϊοῖδα 
6.660] ΠΙΡοτὶ πο ἁπσσαῶΐ δΔῸ οττοσίθυ5 Μδηὶ- 
οἰρείβσωὶ.'΄-- ὡς, Ρ. 466 ; δες ἀῦονυε οὔ νεσζ. 6. 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚ ΧΗ. 
1 Α τυοριαρ εἰοίλεα τυίὰ {Δ τη ἐγαταίἑοίλ, 
᾿.4 7}6ε φγεαί γεά ἄγαρογ σἰακαάείδ ὀεονε ἀφ᾽, 

γεπαγ 19 ἀευσγ ἀε7 εὐτία: 6 τοάφρε «ἦς τας 
ἕἰεἠνεγεα «“ἀε ἥείλ ἡμίο 116 τοίξάξγηεσς, 7 

[ν. 1 

ΧΙ. ἴο (6 ἀεσίγυιςςΙοη οὐ 7οτγιδαίεπι ὃν 
Ἡδάτίδῃ ; δηά ἣς ἴλΚ65 ἴῃ “7Ζευο ἢηίπειε ἢ 
ἴο Ὀὲ “ἀμο οοηνομζὰ5 ΟΝ τσ δηογυπη".---ἃ 
Ἡεοῦτγον -ϑροακηρ δηὰ ἃ Οτσεεκ-ϑρελχίης 
σἤυΓγοῖ δὲ ]εγυβδίθῃ ; “ 712ε Βεαςῖ" οὗ τεῦ. 7 
Ὀείηρς Βασοῃοςῆδῦ, ἴῃς ἀοοϊσιισξίοη οὗὨ ψῆοϑὸ 
ῬΑΙΓΥ αὐλ δίη ἐδὲ εἰ 16 ἀοβοσι θεὰ ἴῃ τεῦ. 11, 
δηὰ ννυοβε ἀδθδίσυςοη ομ τάς {δὲ εἰν ἰ5 τὸ- 
ἕοσσεά ἴο ἴῃ ὑοῦ. 15. ΠῚ Ηοτάεογ, Εἰς» 
Πογῃ, δηά οἴποιβ, [86 “ ἤηίπεσο;" ἅτ ἴῃς 
ἔνο Ηἰρῃ Ῥυίεδίβ Απδηϊ δῃὰ |6 505, ψῇῸ 
ψΈτα ρυξ ἴο ἀθδίῃ ὃγ ἴπς Ζεα]οῖβ ἴῃ [6 ιβλ]ετὶ 
(1]οϑερῆῇ. 8... ἵν. 2, ὅζς.). Βοβϑυεῖ [ιηκϑ (μλὶ 
ἴῃς “Ζευο ἤηἑποιο,"" ΤΟΥ τασδηΐ ἴο 5: ΣΕ 
(Πδΐ ἴῃ 1ἴῃ6 ΦΑΓῚ Βοαδίμοη ΡΟγϑο  [Ἰ0ΠΒ5 ΠΊΔΓΙΤΕ 
νου Ἱά δὲ ἴκεη ἔγοπι ἴπὸ6 οἰ ΡΥ, τεργεβεηϊοα 
ΟΥ̓ Ϊοβιυ8, 50 οὗ ]οδεάεςβ, 'η Ζεςῇ. {{. τ; 
δηὰ ἔσγοπι [πε ᾿ΔΙΥ, τοργεβοηζοὰ ὉΥ Ζεγυῦ- 
ὈΔεὶ ;--ἰῆς σογάβ κ ΏδΩ ΠΟΥ͂ 5}1}8}} Πᾶνα 
Πηϊπῃεά {ΠΕ ῚΓ νη 655" (τοῦ. 7), ἰηἀ!Ποδθης ἴπς 
Ρεγϑεουζίοῃ οὗ Ὠιιοοϊεϊίδη, ἴΠ6 ͵αοὶ Ἵδοτὶ οὗ 
Ῥαραπίθη ἴο ἀεβίγοΥ ἴπῸὸ Οδυτοῖ. διίυλτιι 
(λε., Ρ. 26) ἴακοβ [Π6 πηδδηΐϊηρ ἴο ὃὲ [δαὶ 
ἃ το» ρείεπί ΟΤΑΌΘΥ οὗ ΤΠ 1] ΟΠ γσιδη τῖϊσ 
165565 δ5ῃοι]ά ὕὑθᾶγ ἰεβΕ τ ΟΩΥ ἃραϊποὶ [δὲ 
τοῖτρῖ [ἐν ἀὐυσίηρ της ἰαϑὲ ἀδγ8 οὗ [δεῖ 
Ἑ«ουηοηννθα τῆ. ΕΠ] ον πη [86 5λπιὸ [ἴπὲ 
ΨοΪκαιαῦ 5 φυϊ σεγυδίη {παῖ ΠΟΥ σδῃ ΟΠΪΥ δὲ 
ΔΙΏ65 ““1Π6 σγοδῖεσ" (Αςῖβ χίῖ. 2) ὙΠῸ ν|13 
μεδάεα Α.Ὁ. 44: δηὰ Ϊ4π16ὲ5 “86 1655 ψὴῸ 

νγ»ὰβ δίοπεά ΑὐὉ. ὅσ. Ἐδηδη ἀεβογθες ἴδε 
“ ἄδσδυχ [{ἐπιοίΐη8 σοι ἀδὰχ Ρεγϑοπηδξεβ 
᾿πηρογίδηῖϊϑ ἐς ΓΕ θα ἀς [έγυπαϊεπι, ἀεὺυχ 
6... ζοημης ΕἸΊ6 εἴ [δι ; δηὰ ἴξ 15 ηοῖ ἱπι 
Ῥοββιῦ!ς τδδὲ ΤΕΥ ΤΥ Ὀ6 {πὲ ἴννο 4Π|εϑεβ 
{τε ΨοΪκπλαγ δθονελ) :--- Ρουΐϊ-ἐσε δι5581 [πῃ 
6 (65 ῥγέαϊςδίουτϑα ἀς ρέηϊϊοηςς 651-11 [6λη- 

Βαριἰβῖο, ᾿᾿δυῖγο [8 (Με. χυὶϊ 9-τ,}"-- 
Ῥ. 4ος. Οη (δε οἴδπες παηά, δυβ5 ἀεοϊάδ5: 
“(65 ἀεὺχ ρῥγορῇ ἐΐεβ ϑοηῖ, ἃ πὲπ ρᾷ5 ἀουζεῦ, 
Μοῖβε εἴ Ε]16" (ἐπ οε., Ρ. 92). 

Ἀκλαεῖ αμπά λὲς σρρεῖς δὴ τοῦ ἐλε ἀγσ- 
ξύη, απα γευαῖ, 18 7Δἀε ἀγαρονε δείηρ κα 
εἴστυνε ἐμίο {δε καγίλ, 2.7 :εοέσα ἐἀε τροριδη. 

Διν ἴπετε ἀρρεαγεά ἃ ρτεαῖ 

[νοσ. 2 καὶ κράζει. νεγ. 5 ἄρσεν.---πρὸς τὸν θρ. Νίετ. 6 ἔχει ἐκεῖ.---- τρέφωσιν. 
γε Υ. 7 τοῦ πολεμῆσαι μετά. ΝεΥ. 8 οὐδέ. Δ ΕΥ. το ἐν τῷ οὐρ. λέγουσαν.---ἐβλήθη. δ τ. 11 
ογι. 1τϑ5ῖ οἵἱ.----οὔ᾽. τοῖς κατοικοῦσι. 

γεγ. 18 καὶ ἐστάθη. 

ἍΜΟΜΑΝ ΑΝῸ ΜῈΗω ΤΉΒΕΕ 
ἘΝΈΕΜΙΕΒ (ςἢ. ΧΙ, 1-χῖῖ, 18). 

ΤΒο Βουσίῃ ἙΒΙΘΕ ΝΊδίοη οὗ ἴῃς Ἀδνοϊδίίοη 
ῬΥΟΡΟΙ πονν ΟΡΘἢ8 :---866 [ηἰγοά. ὃ. 12. 

ΤΠ6 566Γ πον δθμο]άς “ 2ρε ἤονναη" ὉΥ 
σοι ἴπ6 Οδυγοῦ οὗ Οοά [8 5υπθο]Ζεὰ 
(νεσ. 1), πὰ δἷϑὸ πε ΤὭγσγεθ Ἐηοπ}}65---ἴῃς 
Ὀναρσον οὗ σοῦ, 3, δηά (ες ἵἴνο 8εα:: οἵ 

ΤΗΕ 

γεγ. 11 ἄρσενα. 
’ [ - ν})2 9 ρὲ »ν ἢ στόματος αὐτοῦ Ὀεΐοτε ὀπίσω τῆς γυν.---αὐτήν. 

ΘΓ. 14 αἱ δύο. ΕΓ. 15. ἐκ τοῦ 
ΜΕΥ. 17 τὴν μαρτ. Ἰησοῦ.---οηι. Χριστοῦ. 

οἢ. ΧΙ. 1, 11. ΤΠ Ὄγάχοη (ϑ4ἴδη) δὰ ἔΓοπὶ 
[Π6 Ῥερίπηΐϊηρ Ῥγονεα Βἰπηβοὶ ἴο δὲ ἴδε ΘΕ 
οὗ (ἢ γδῖ, δὰ δά οηάεοδλνουγοά ἴο ἀεϑίγου 
Ηἰπὶ αἱ Ηἰ5 ᾿ποδγηδίϊοη (γοσ. 4)-- ου δέ ]ε58 
ΟΥ̓ ἴδε ᾿ηϑίγυμλθηιδ! Υ οἵ Ηεγοά. Νοῖ δυο" 
ςοεδάϊηρ ἴῃ τ}5 (τεσ. 5), ϑαΐδῃ 56 εΐϑβ ἴο ἀδϑιΓΟΥ͂ 
186 Ουτςοῇ (νυ. 113-17} δηά ἔογ [15 ρυγροδέ, 
Ὧ6 ΟΙΏΡΙΟΥΘΒ ἵννο ἰπβισυπηεηῖϊοὁ---ς ἴννο Βα 
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ἸΟτνεῆ. ἔγνοηάογ ἱπ Πεᾶνεη ; ἃ ννοπιδη οἱοι με ἢεγ ἔεεῖ, ἀπά ὑροη δε πεδά ἃ Ἄσγοννῃ 
ἢ τῆς 5συη. δηά τῆς πηοοῇ υὑπάρσγ οἵ ἴννεϊνο 5ἴδγβ : 

οὗ ἢ. ΧΙ. [Ιη 16 Ῥγόβδεηΐ Ἴβαρῖοσ νὰ ἃγθ 
εἰνθη ἴδε ἄγει οὗ ἴῃ ῥ᾽ σῖυγοσ ΙΓ Β χεργοβδεηῖ 
τῆς ΠοΘΌ Υ οὗ ἴδ6 Ομυγοὶ5 ἴἄγες ἘΠΟΠΊϊ68. 
Μορῖ υτιῖοῦβ ἀγὸ ἀρτεοά (Πδὶ ψγὸ ἅἃσὸ ΠΟΥ͂ στὸ- 
ζεττοὰ θδςοῖκ ἴο πὸ οτὔὐσίη οὗ (ἢς (γι ϑιίδη {15- 
Ῥεπϑαίοη---ἰη οΟἴποσ ννογάβ Πδἱ 51, [οἢη ποὺν 
“τοοδριυλίο5." ΗΠ Πογῖο, ἴῃ ἴ6 Αροσδίγρβο, 
ΠΟΥ͂ ἴῃδῖ ἀνγεὶ! οἡ ἴπ6 φαγί " Πᾶνα Ὀδοη 
ΟἸσισι 5 ἔοεϑ ; ποηοοίοσννασαά ϑαΐδη δηά ἢ 8 
ἰπϑῖσυπιοηῖβ ἈρρεαΓ ἰῃ δοῖῖνο ΒΟϑ ΠΥ. 

Αὐδογίεη αἰνι 65 [ἢ]15 σἤδρίογ ἰηῖο ἴὮγοθ 
Ραγῖϑ:--ἴδο ἢγϑϊ ἴνο ρασγί8 ἀθβοτίρε [ἢ6 σοῃ- 
ἀϊίίοπ, ἴῃ δῖ. ἰομη᾿β ἵππος, (1) οὗ ἴῃς ΟΒυτοῖ 
οὐ Κίηράοιι οὗ σοἀὰ (συν. 1-6), ἀπά (2) οὗ 
τῆς Κιηράοπι οὗ ἀλγκηθθϑ (7-12). δῆ'ε ἃτὸ ἴδῃ 
δῆοννῃ (1) ἴδο τεϊδίίοη οὗ ἴπ6 ἔνο Κιπράοπιβ 
ἔἴτοπι ἴδδί {πὸ οπνναγάς (τυ. 12--1:7}--Ὁ. 26ο. 

ὙὝΒΠοΙς 15, ἃ5 1511], πο αἰἰνογϑὙ οὗ 
ΟΡίηιοη 845 ἴο ἴπε ἀείλι]5. εὔςκο (8. 355) 
τορασαάϑ ςἢ, χίὶϊ, 1--ΧΧΙ!, ς, 45 ζοστηίηρ ἴδ βεσοηά 
εἰιεῖ βεσί 68 οὗ Αροςδίγριϊς Υ ἰϑιοηϑβ---ἰῆς 566 Γ 
ποῦν γοϊυγηϊηρ ἴο {πε ρδϑῖ, δηά ἴδκιηρ ἢ15 βἰδηά 
ἴῃ τ}6 ἀγάπα οὗ {πε ννογ] ἀ᾽5 ῃἰδίοσγΥ. [)ὲ δ εἴς 
τοραγάβ ςἢ. ΧΙΙ.--χῖν. 45 ἔοστηῖν ἃ πδὺν ορίϑοὰθ 
κε οἢ. χι-χὶ. 13, δὡηὰ 85 ἰηϊγοάυςίηρ ἃ ΠΟ 
5δ.θῆθ. Ηρῃρβῖ. δἷσὸ ςοπηθοῖβ 85 ἃ ἀϊδίηςῖ 
του ομαρίογβ χὶἹ., χπὶ. ἀπα χίν.---εἢ, χίὶν. 
ςοηϑοϊϊηρ ἴδε δ] ορργοϑϑοὰ ὈὉγ ἴδε ΤὮΓγΟς 
ξτεδλί Κηθη68 οὗ Οοά. Τοάά, ἴῃ {ἶκὸ σηδηποῦ, 
σοσηθίηε5 ἴ8ε 58 Π1|6Ὲ ἙτΟῸΡ οὗἁ σμαρίετβ :---ἢ θὲ 
ςδδρίοσβ Ἴοπίδίη, ἃ5 6 ᾿πϊογρτγεῖβ, [6 ἤγβί οὗ 
τὴ6 ΜιβίοηΒ “᾿δυρΡ πιο η2] "ἢ ἴο {Π6 864}5 δπά 
Ττυπιροῖϑ :--- ΠΕ “ 411 ὼρ τῆς οὐ έηθ νυ ἢ 
μδά Ὀεδεη Ὀεΐοτο σευθα]εα " (Ρ. 226). 
ΘΙ σεν (128ε ἥγοῖ απὸ οὗ 186 Οδωγορ, ἘΠΕ. 

{γ., τοὶ]. χα Ρ. 173) Τοηδίάεγ ἴδ ἴῃς 566. 
Του σῖβ ἴο [πε διττἢ οὗἩ Ογίϑι---ῇθ ΟΠΠ]ὰ θογη 
οἵ “71ϑὲε Ἡονγριαπ " (1.ε.. [ὴς ΟΠ τ ἢ ἴῃ 115 ΘΑΓΙ ΟΣ 
7εννϑἢ ἀπὰ ργεβϑοηὶ (ἢ γίβείδη ἔοσγηλ)---- ὟΝ ἤοπὶ 
ϑδαΐδη ννδῖῖβ ἴο ἄθνοιγ ᾿πγουξῇ ἢ15 ἸησιΓυπηθηΐ 
Ἡετοὰά (Μαεαῖς. 1.5. ννογάβννοσι αὶ υηάοτγ- 
βίαπάβ ἃ τσείγοβρεοξ ἴο [6 ἢσγϑί ἂρὲ οὗ 
ΟΣ ΔΠΠΥ ; ἢ6 5665 Βογὸ ἃ ργορδεῖὶς νον οὗ 
16 υΐυγο ἰϑίοτγ οὗ [6 ΟΒυγοὶ ; θυ 511}, 6 
δὐάσ, “ποῖ 'π ΠΟΥ ὨΠΊΝΟΓΒΔΙΠῪ δυῖϊ ἸΏ ΠΕΓ 
τοϊδλιίοη ἴο 4 ρῬαγίϊοι"Ἱδσ ρονοσ--- [6 ροννοῦ οὗ 
Ἀοτμθ." ΕἸ]ΠΙοῖὶ πιᾶκος5 [Π6 “οωγί μα τορι: 

ΠΗΑΡ. ΧΙΪ.--Τὴξ ΝΌΜΑΝ (1--ἰ7). 

1, ΑἿπά ἃ ατοδῖ δὶ }}] ὅθε οἢ. χν. 1. “α 
εἷᾳπ"--εἴ “ πουϊγη πε," οἢ.1. 1. ὍΤῊε ΜΝ ἰβίοη 
6 ἴ(ῃυ5 ἀςοϊαγεά ἴο Ὀ6 Βρυγαῖϊνο; 11 δχδι δ 18 
ἴνο ἴοκοηβ οὗ ἃ σευοϊδλίοη---ἰῆς "ογιαη, δηὰ 
τε γασοη. ἼΤὮε ρυγαῦνο σδβαγαςίοσ οὗ [ἢ15 
 δίοη, Ὀεΐηρ τῆογὸ σγοπιοῖς ἴστοπὶ 181 ηρ5 σεΐμαί 
ἴλη τόσα 186 οὐ[δεί: Βοοῃ ἴῃ ἴδ 6 ὑγοςδάϊηρσ 
γιβίοηϑ, βϑυςρεβίβ [15 (6 ΠῚ. 

τρθηΐδὶ ραγὶ οὗ ἴδε Αρος. νοὶ ἰγοδῖβ οὗ ἴπ6 
“ Βεαϑδί ἔγσοπι ἴδε Αὔγϑββ,᾽ οἵ Ῥορεάοπι, ἴο 
Ὀεχίη μοῖὸ: ἰδ οχίεηάβ ΠῸσ «ἢ. χι!, τ ἴο (ἢ, 
χὶν. 8, δΔηά νν8 ψυχι6η “ οη5 ἐδε ὀαεξ ᾽ οὗ ἴῃς 
ἈΟΪ], δηὰ ἔογπιβ ἃ ςγοηοϊορῖςδὶ τγεϊγοντοϑδίοῃ 
(Ξεε οἡ ςἢ. τ. 1); -- Ρεγβεουϊίης Βεαϑὶ μδὰ 
Ὀδεη βροκθὴ οὗ ἴῃ οἷ. χὶ. 7; δπά, 85 1ἴ νυᾶβ 
ΠΕΟΟΒΘΑΓΥ (0 γίνε (6 Ὠἰβίοσυ οὗ ἢ15 σίϑε δηά 
τεῖρη, ἤεῆςο 10:18 ἐρίϑοάθ. Οἡ ορροβὶϊθ ργη- 
εἰρεβ ϑίυδγε ἴδκοϑ ἢ, χὶ!---χῖχ. ἴο ἀδβοῦς 
ἴῃς ““ϑεςοηά (Οαἰδϑοίσορδο," οὐ ἀεσβίγυςτοη οὗἉ 
[8ε Κονιαπ ῬΟΙΒΘΟΌ ΠΡ ΡΟΝΟΓ; 48 (ἢ. νἱ.-Χὶ. 
ἀεβοσίθοβ ἴῃς “ ΕἸγϑῖ (δίδϑδίγορῃε," οὔ ἀδϑίγιος- 
(ἴοη οὗ ἴὴ6 ͵εαυ! Ὁ ῬοΥΒοσ ΠΡ ΡΟΥΝΕΓ :-ϑαΐδη 
δά ἄοηε [8 υἱπιοβῖ ἴο ἀδϑίσγου ἴπῈ ΟΠυγοῖ ἴῃ 
]υάκσα, Ὀεΐοτε δε θερδὴ ἴο 5110 ὉΡ δςῖϊνε 
Ῥεγδθουζίοη δῦγοδά. Αὐυδοτγίθη, ἀονεϊορίηρ ἢΪ5 
ῬΑΓΆ4116] δεΐννθεη ἴῃ6 Βοοκ οὗ Π 8π|ε] δηὰ (πε 
Αροσδίγρβο, οὔϑεγνεβ ἴπαὶ “ νοπιδ δηά 
Βεδϑδι ᾿" ἴοσ (Π6 βᾶτδ ζοηῖγασὶ ΠΟΤ 85 ἰῇ 
ΤΠ δηϊοὶ “τῆς δθοη οὗ Μδη δπὰ ἴπε ἔοιιγ θ6δϑ818 :" 
1 ὅοη οὗ Μδη ἴῃ 28ῃ. Υἱῖ. 13 15 δθδῇ ἴο 
σοπῆδ ἔγοπι ἤοάνθη ;--ἤστο (νοσ. 1) ἴῃς ὟΝ οπλδη 
5 566ῃ ἴῃ ἤοάᾶνοη. Ὑῆὸ Ὀεαϑίβ γ86 ΤΤΟΤᾺ [86 
868 ἰῃ δῃ. νἱῖ. 2 :---:ἀπά 50 ἰη Ἀδυ. χα (6 
Βοαβσί. ἴῃ Ὀοῖπ ἴπ6 δωνια 15 ορροβεά ἴο ἴῃ 6 
δε» ΟὨΪΥ ἢ ΙΓ Δη16] ἴῃ πλδὶς, ἢ ]οΠη 
ἴῃ ἔδπιδίθ ϑδῆαρε. Ηδοσείη πο ἐοηϊγαϑὶ Ὀεΐννοθη 
(ῃ6 Κιηράοτῃ οὗ Οοὐ δηά ἴπδΐ οὗ ἴδε νογὶά 
58. 5σγτηδο  Ζοά. Ὁ Δηϊε] ὈεΠοἰἀ8 {πὸ Μδη, ἴπ6 
Βτίάδρτοοπι, (ἢ Με βϑίδῇ :---- [οδη θεΠο] 48 ἴῃ 6 
Ὑνοίλδη, ἴδ Βγάθ, τῇς Ομυτοὶ οὗ Οοὰ ἴῃ 
πο ννοτγ]ά.--- λέ, Ῥ. 24ο. 866 Ὀείονγ Οὔ ΥΕΓ. 1. 

Α5.4 “ Εὐυζυγίοι "" Ββρίπε (185 ἜΧΡ] ΑΙ Π5 :-- 
ΟἩ. χίϊ. τ--Ξ.7 5εἴ5 ἑοττἢ [ἢ κῖδίς οὔτ]! ηρ5 δῖ [ἢ ς 
εἷἶοβο οἵ {πε ἢγϑι μδὶ οἵ ἴπ6 ἰαϑὶ Ν οὐἹά -σθοκ, 
ψ ἤδη (ΠῈ [6νν8 5}}8}} πᾶνε, δἰπιοβῖ 4}} οἵ ἴθι, 
ογ δγαςθὰ (ἢγϑιἰδη ΠΥ (ςἢ. χὶ. 13}; ἤδη (ἢ6 
ΟΒυτγοῖ οὗ ΟΠ γςῖ 5Π4}} πᾶνε ἀνγακεηθά ἴο ΠΕ 
μἴθ : ψἤθη ΘΟ γϑὲ 584}} ματα Ὀεεῃ, ἃ8 [ἃ ΨΕΓΟ, 
Ὀογῃ πον ννἱΠῖπ μεσ. Οἡ 115 ἀυνδκοπίης οὗ 
ἴῃς Ομιγοῖ, (ἢ6 ταρὸ οὗ δαΐδῃ 5 ᾿ηβλιιοὰ 
δρδϊηδὲ Ποῦ, διά ὅς πιυδὲ τ πάγανν, ἴπ τὰς 
ἔλεος οἵ ροσγβεουϊΐοη, ἤτοπὶ ἴῃς ννοτ]ὰ ἱπῖο 
ςοποραϊπιοπί. Βυΐ Ποῦ {Πυπῆρ οὐεγ δἰ! Πεσ 
ἴοοβΒ Βᾶ95 ὕξθη δἰγόδαὺ ϑ8εοιγοά ἴῃ Βεᾶνεη 
(5. 187). 

Ὑδ6 6601] (ΟΟἸΏΡΔΓΙῸ (ἢ. ΧΙ. 19. 
ἐπ ῥεαυθη;) ἍΝ ετο ἴἢς ὅεοσ Ὀεοἷ 5 δαὶ 

5 Τενελὶεά, ἀπά βεῆος {πε “ Ὀγαφοη" 15 οδϑῖ 
ουΐ, σογρασα συ. 3, 7, 9, Δη4 [86 νυοτά5 
“ ἐῤὲ σἰση οἵ ἴπ6 δοη οὗ Μδῃ ἴπ ἤϑανεη," Μαῖί. 
ΧΧΙΝ, 20: 566 4'3ο {,0Κ6 1ϊ. 34, “Δ εἱση ὙὨΙΟὮ 
5:ἃ}} δ6 βροκεὴ δρδίηϑί." Βεηγεοὶ ὄἊχρί δίῃ : 
“ΤὨς ΝΝνοπγδη, ἴδ 6 Οἤυτοῖ, [που ἢ Οἡ δασΝ, 
18, ὨΘυ ΓΠ6 1655 ΟΥ̓ υἱτῖυς οὗἩἨ ΒΕΓ υηϊοη Ὑ1Ὸ 
Ομγιδῖ, ἴῃ Πεᾶνθη,"---ϑὲςὲ ΕΡΒ. 11, 6; ῬΆ]]. 111, 
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12ο. Ἀσοογάϊηρ ἴο Ησεηρβῖ., 51. [σῇ 5. “ἴῃ 
τῆς ϑριγίι; δηά ἴο ὃ6 “1ὴ ἴδε δρίσιξ δηὰ ἴο 
6 ἴῃ ποᾶνδθῃ ἃγὲ ἴῃς ϑδπης,᾿ --ϑοὸὲ ΕΖεκ, ἃ. α; 
δηά οὗ, κδν. ἵ1ν.1, 2: Χ. 1. 

α «υοὗπα"})ῇ δοηρίισο σου Πυ Δ }} ΓΟρΓα- 
Βοηῖβ ἴπὸ σοἰαζίοη οὗ σοά ἴο Ηἰβ5 σδυτγοῖ 45 
1(Παὶ οὗ ἃ Βυδραπά ἴο ἢῚ5 νυνῖϊξο :--- [584]. 11ν. κα ; 
]ολη 11]. 29; 2 Οὐγ. χὶ. 2; Ερῇ. ν. 25, 32. 

8566 Νοῖδ Α δἵ {πε επὰ οὗ [158 σῃαρῖοσγ. 

εἰοέδεά «υὐἱρ ἐδὲ “μπ,|)]} Με βᾶνθ ἤοσῦε δὴ 
1464] ρισΐαγε οὗ {πε Οδυγοὴ οὗ Οοά, ἴδε ἴγυς 
Ισγδοὶ, [6 Βτιάς, [λ6 βριτιζια] πλοίμεῦ οὗ [6508 
ΕἸ γιϑ. Αβ διῇ 586 ννϑᾶσβ (86 σζοννη οὗ 
“Ζαρεΐυε δ8ιαγ.." Ὁ ἀδϊεγάϊοςκ [Π}5 ϑυτ5 ὉΡ {πὸ 
ἱπηροτί οὗ 1Π15 πρυγαῖίνα ἀοβοτρίίοη: “ΤἢΣ 
. ονιαπ᾽ ΜὮΟ ξῖνοϑ ὉΠ ἴο ἴΠ6 Μεϑϑίδῃ (νου. 
5), Δηά ἢδΔ5 γεῖ οἴ βεῦ “εεά᾽ (νεγ. 17), σδῇ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀ6 (6 Οἰὰ Τοβῖαπιοπί Οπυσγοῦ οὗ Οοά, (ἢ6 
{χὰ ἰσγαθὶ. ἰοἤη δὰ αἰγοδαὺ ὑδεη ἰδυρμῖ ΟΥ̓ 
[π6 τοργοβεηϊδί!οηβ οὗ ἴῃ6 ἀποϊθηΐ ργορῃοῖϑ ἴο 
ἀϑοῦῖδο " “τε ᾿ ἴο {πΠ|5 ΟΠ υγοῆ, δηά ἴο τερασγά 
ΠΟΙ 45 Μοῖδπεοσ οὗ μοσ ομ]άγοη, τῃς ἔδι{Π 8] δηά 
σοάϊγ (ςξ, [54]. 1ἴν. 1,13 Ιχν]. 8): [ῃ6 ἀδϑβογρ- 
τίοη, πιούθονογ, οἵ νῦ. 2, 5, [45 ἢοΐ δ.ίβθῃ 
σδουῖ ἃ στογλϊπίβοοηςς οἵ Μιοδῇ ν. 1-- ᾿-- 
(5. 420). 51. [οδη, ἴῃ ἔδεϊ, ἀθβη!εὶῦ τερσγοβθηῖϑ 
6 Οοηῖς Οδυτσοῖ (“ τε τεσ οἵ ΠΕῚσ βερά,; 
ΥΟΙ. 17) 85 ὑεϊοηρίπρ ἴο ἴῃς “βεοεά οὗ ἴῃς 
ὙνοπΊΔη "(566 [οἤη ἵν. 22; ΟΔ]. ἢ]. 7, 16), δηά, 
850 ἴδσ ἰογίῃ, 45 ὑσγείῆγοη οὗ (6 Νθβϑιαῃ. 
Οοιηρασο Μίςοδ ν. 3,-- ὙΠ γτοπληδηΐ οὗ ἢ 18 
Ὀτοῖθσοη,"--- οὴ νυν ϊςἢ Ὀγτ. ΡΏΒΕΟΥ ποῖ68 : “ΗΙ5 
Ὀγοῖπγοη ἡ ἀγα Ρ]ΔΙΏΪΥ ἴδ6 Ὀγοΐηγθοη οὗ (Π6 
ΕΟ γίϑβε ; οἰἴμοῦ Ὀδσδυ5ο [5115 νου  Π5αἴθα ἴο Ὀ6 
Ὀογῃ “ οὗ ἴῃς Ξοϑὰ οὗ αν (οι. 1. 3)1.... 
ΟΥ ἃ5 δος 485 Ηδ τλλκοβ δηά δοσουηΐβ δηά 
“15 ποΐ δϑῃαπ)εά ἴο ς]}, Ὀγεΐδισθη  (Η οὗ. 11. « 1), 
δοῖηρ 80η5 οὗ Οοά ὈΥ ρζάςς, 48 Ηε 15 ἴθ δοη 
οἵ Οοά ὃγ παίιγα.... ἴὴ ἴῃς ἢγϑί 5βθηβθ, Μισαῖ 
ἔογεῖθ!!]8 [6 σοπίπ}4] ἱηῆονν οὗ (δε [ενν8 ἴο 
ταὶ (τὰς [5Γ46] ννῆο 5βοιυϊα ἤγϑί ὃ ᾿ς] θά... 
Βυϊ... ἴποΓε 185 πὸ γεάϑοὴ ἴο ἴακο [6 ὩδηΊ 
ἐ γαῖ γοη ̓ ΠΕΓΟ ἢ ἃ ὨΔΙΓΟΥΤΟΙ 56ῆ56 [88 50 
ἴο σοιμργομοη 4}} 16 στοσηηδηΐ ὑνβοπὶ {Π6 
Ιοτὰ 5}|41}1 ςδ]]᾽ (]οδἱ] 1... 32), ὙΒΕΊΠΟΣ [ἐν 
οΥ Οεμηι|ε5.".--σόὲ Μίπορ Ῥγοῤῥεί:, Ὁ. 334. 
Ἡδηρβῖ. Ὄχργεβϑεβ (ἢς ϑδϑαπιθ τοβυϊ : ὙΠῸ 
“ ονιαρ" 15 ποῖ ἴπΠ6 σοχαπλι ΠΥ οὗ [5746] ἴῃ 
ςοπίγδα!ϑιησίίου ἴο ἴἢ6 ΟἸγστίαη Οδυτοῖὶ 
(5εε στ. 6, 14-17)} ποῖ, οἡ ἴδ οἴπεσ Παηά, 
(6 Ομ γιοϑιίδη Ομυτςοῖ ἴῃ σοηϊγδα!ϑθποίίοη ἴο 
ἴ5γδεὶ ; δυὲ “ 22ὲ ἤον»ιαν," οὐ Ζίοη (οἔ Μίοδῃ 
ἷν. 10), 15 ῬΓΟΡΟΥΙΝ τπ6 οης ᾿ηάϊν ϑιῦ] 6 σςοπη- 
ΤῊΌΠΙΠΥ οὗ ἴῃ6 ΟἹὰ δῃηὰ Νὲενν (σοονεηδηί---ἰῆς 
ἰβγδεὶ ρεγρεϊυδίεα ἴπ 186 ΟΠ γιϑίίδη ΟΠυγοῆ 
ουξ οὗ νον ἴἢ6 4156 βεοά μ85 Ὀδθη Ἵδϑῖ ΟΥ̓ 
ἰῖ5 πηθοὶε. Αὐδογίθη οὔβογνοβ ἴμδί [πὲ 
Τείογθηςε οὗ πε “ Ζευείυες διαγ:" ἴο Ὀο(ὴ {||6 
Ύ νεῖν Τ θε5, πὰ ἴπε Ὑ ὐνεῖνε Αροϑβίϊεβ (56εε 
Νοῖε Α αἵ {πὸ δηά οὔ {15 σῃαρίθυ), ἱπ1Ρ1}165 {μα 
“ἐγ δὲ ἤγογιαν ᾽" τερτεβοηῖς ἢοΐ ΟἹ ἴΠ6 δηςίοηϊ 
[εν δ Οδυγοῖ, Ὀὰϊ ᾿ἰΚονϑε ἴ6 δυτοῖ οὗ 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ]. [ν. 1. 

Οοά ἴῃ [ἴ5 Νανν ΤοἌίδπηθηΐϊ ἔοστῃ :---αῆεν ἴδὸ 
᾿Αϑδοθηβίοη ἰβγδοὶ σθαϑϑά ἴο δὲ ἴπ6 Ἴοηρτοζᾶ- 
ὕοῃ οἵ Οοά (1 4η. ̓ χ.) ; αηὰ γεῖ ἴῃ Ἀτεν. χὶϊ. 6, 
13, “ἐῤε ϑογιαπ᾿᾽" 1ῖΆ56 βδροόκθη οἵ αἷογίῃε Αϑζεη»- 
βΒίοῃ (τεσ. 5). ὍΤε τεΐογεηος οὗ [15 ϑγπηθοὶ 
ἴο ἴ!ε ΟΒυγοῖ οδηποῖ ἰδογείοσε ὃς ἐιπιϊοὰ 
ἴο ΔΗΥ͂ ΡΑΓΠΙΟυΪΔΓ ρετοά οΥ ΘΡΟςἢ (Ρ. 247). 

Οη (δες οἵἴδοσ παπᾶ, Εὐγασγαά Ὄχοϊυάες ἴδῈ 
Ομ γιϑίδη Οδυγοῦ. ΑΝον ΗἩοΐπδηη, ἢδ τείειβ 
ἴο 158]. νἱῖ. 14: Μιοδῇ ἱν. το : ἀηά υηάογοιϊδηάς 
ποῦς {πὸ ἀδιυρμίοτ οὗ Ζίοη, [ϑ5γδεὶ----- σκα τὸ- 
σεἶνοῦ οὔ [δὲ ργοπιῖϑ65" (Ε οπι. ᾿χ. 3--). “Ηζς 
ΤΏΘ]ΠΟΥ," τοῖς δῖ. Αὐξυδῦης, “ δηΐᾳυδ οὶ 
Αἰνι 15 δὶ... . ταὺς ἀδ πδῖο φυοάλπι ἴῃ 
Ζίοη Ῥϑβαΐπλιϑ ἐϊςῖῖ. (Ρ5. ΙΧΧΧΥΙ!. 1,5). . . .ὄ οἵ 
114 τα ]ίογ, Οἰν 85 Π)οὶ, ο᾽5 ἰὰςο ῥγοϊερθθαίυγ, 
ου͵]ὰ8 σαγης ργανιἀδυδίυγ " (παγτ. ἐπ Ριαίπι. 
ΟΧ]Ι!., Ορῥ., ἵν. Ρ. 2264). 

Οη [86 ““Ευζυγίϑξ" 5οῆσπηο, δἴοση, αἴτεῦ 51. 
Ηἱρροϊγίυβ ()ε ““πηεῤγ., ς. 61), σοποιάοτβ 
(παῖ ἴῃ6 126ο ἀδΥ8 (γοσ. 6) ἀο ποῖ δίἷονν υ8 
ἴο πιϊδίαϊκο (6 πιὸ οὗ Δητὶς τσ ; δηὰ μοῆος 
δε ογιαη" ἀδηοῖοβ “186 (μυγχοβοϊοδομιηῦ 
οὗ ἴδε 1,Ὧϑὲ Τιμπιθ." Το πὲ 5ᾶπιε εβεςὶ δὲ 
Βιγρῆ ΓΟ]Ι65 οἡ 5834]. χυἹ. ς5-; ἢθ οϑῃ- 
βοῦς (Πα “266 ἤονιαπ᾿᾽" 15. ποῖ δὴ οηθίοπι οὗ 
τς (Ἰτίβεῖδιν Ομυγοῖ δ 41}; ἂπά δ οδῃ “ δηά 
ΠῸ δοουγαῖα οοττεβροηάθφηςς ἴο ἴῃς εἰηθίεπὶ 
οχοορῖ ἴῃ πε θνν 5 πδιϊοη... .. ργεξπδηῖ 
ψ ἢ (Π6 ἐχροοϊαϊίοη οὗ πε (οπιίηρ οἵ ἴῃς 
Ι,οτὰ " (ΡΡ. 2128--215) ; ἀπά 50 Τοάἀά: “Τὰς 
Ὑνοιηδῃ ..... 15 ἴπ6 παίΐοη οὗ ᾿ϑγδοὶ δ [86 
ρει οὗἉ Πεγ βαΐαγε ργοχηϊσοά ρίοιγ " (Ρ. 243} 

ἴῃ ἀΐϊγεςϊ σοηίγαβί ἴο 8ι1ςἢ ἱπιογργείδι! 5 15 
(παῖ, ΒΕ ΒοΓ ἀποίεηϊ οὐ πιοάεγῃ, νΒἰςἢ ἐχ- 
Ὀἰαὶπβ (485 δηογάβ.): “Τῆς ΨΜνοπιδῃ ἴπ (815 
γί βίοη 15 [6 γα ΟΠυτςοΝ." 

Α58 “Ρσοίοσγίϑί " Βοβϑιιεῖ (δηὰ 30 ΕἸ]Ποῖῖ σῦὸ 
λῖκος “" ῥεαυεη " ἴο πηδδῃ “ἴῃς Ποάνοη οὗ ἴδε 
ῬΟΙΠΠΙΟΔΙ] ννοσ]ά 5) ἱπίογργεῖβ [15 ργορθοοῦ οἵ 
{Π6 Ῥεγβοουζίοηβ οὗ ἴῃς Οδυγσοῖ ὑπάογ Ὠοεῖες- 
τη, Οὐδ ογῖ5, δηὰ [,ἰςη}0}.5, ἔγτοπι Α.Ὁ. 301 ἴο 
Α.Ὁ. 3232. ΤΠδ ορ᾿πΐοη σεϑῖβ ὕροπ ἴδε ἴῃγοξ 
ἐδ θῶν ἴῃ [86 ΠΟΘ ΠΥ οὗ“ 2δε γασοη:" () 

ἴογο [6 ἰ5 οαςῖ ουἕξ οὗ μϑάνθῃ (τεσ. 9); (2) 
ἀἴεσ ἢ 15 οδϑὶ ουἕ (νογ. 13); (3) ἴδε αἴῖδοκ 
δἴοσ [πὸ ἮΝ οπηδη᾿β βιρ ἢ (νογ. 1 5). 

80 ΘΑΥΥ 85 Οδηΐ. ἰἰ., Μειποάϊι5 (φ. 
Ογαπιοσ, (αίεπα, Ὁ. 352), ἃ58 5:05 406} 
Απάγϑδϑ (1ε., Ρ. 62), γθ)ηεοϊεά [86 ορίπίοη ἴδ 
(Π6 ΝΜνοπιδη νγᾶ5 [πε ίγρὶπ Μδῖγ. δ8ι:. Βεῖ- 
ῃαγὰ, ποννόνοῦ, ἀϊὰ ποῖ ταϊηῖς ἴῃς ἀρρὶ!οδίοη 
ἴο ἴΠ6 Βἰεβοθὰ ὙΊγρῖπ ὑηϑι 40]. (“ Ρυΐλεηε 
ἰρϑα [Ματ18] εδὶ 5016 δπιῖςϊδ πιυ]εγ ἢ Ἐϑβῖο 
διχυϊάοπι, υὐ ἄς ῥγαβοηϊτὶ Εςςοϊεσία ἰά ἰμῖε]!- 
δοπάϊτιτη ργορμεῖίςς Ν ἰδίοῃἱβ ϑϑῦῖεβ ἱρϑὰ ἀδ- 
τηοηπίγεῖ ; δοὰ [4 ρδπθ ποῦ ἐἡπεοπύξηι τη 
Μασῖᾳ νἱἀείυγ διεγιδυιοπάυπι."--- ϑέηο ἀρ Χ]!. 
2γαγοσ. Β. ὕ.. Μαγίς, ὶ . Τῆς 5πἰδίεπηθηϊ οἴ. 
ἃ Τιαριάθ ἂἀπηὰ οἴμοτβ ἰδαῖ δῖ. Αὐυκυδίπε 
ταδάθ {Πΐ8 δρρὶϊςδίίοη, ἰ8 υπίουηάοά: --- ἴδε 
Βεπράϊςξίηο δαϊοτβ οὗ 81. Αὐυφυπίίπε᾽5 ὑγογκδ 
ροἰπε ουὖἱ ἐπδξ 186 ϑειτηους “ ᾿ς δγπιδοῖο, "ὦ 



Υ, 2-.} 

2 Απά εῃς δείηρ ψιἢ ςἢ]ἃ4 οπεά, 
τγλνδῖ!πρ ἴῃ διγίῃ, ἀπά ραϊπθά ἴὸ ΡῈ 
ἀε]ϊνεταα. 

(αἰεςιιπηθηοσ5,᾿ ἴῃ νυν Ὡς ἢ [ἢ]15 ΟΡΙ δου ἀρρδδῦϑβ, 
ἃ βρυτίουβ (αΡ. 5. Αὐρυξκῖ. Ορῥ., τ. νἱ., Ὁ. 
ρός ; 5.6 Τοάά, Ρ. 234). Ηεηρῖ., πονοσῖμο- 
ἰο55, τιῖο5: κ᾿ Γαΐ (δὲ μυχοῦ όγε ννᾶϑ8 
56 θῇ ἴῃ ἴπ6 ἴγρε οὗ ἴῃς. Ν᾽γρίη ΜάατσΥ, οὐ [Πα 
(6 560 Υ ρογςεϊνοα ἴῃ ἴπ6 Νίγρίη ΜαΙῪ δη 
ἴπιᾶσο οὗ ἴπεῈ ΟΠυτοῇ, 15 γεηεσγοα ὑσγοῦδθ)ς ΟΥ̓ 
τοῦ. 4. (5ε6 δ]59 δείον οὔ ψϑσ. 6). δίβσζῃ (5. 
101) ΔἸ ορεῖποῦ τεὐοοῖ5 [ἢ]5 ἱπξεγργείδιοη. 
ΤΟ ΔΡΡΙῪ ἴῃ ϑσυυηθο 5πὶ ἤΟΓΟ ἜΧΟΙ 5 ΥΘΙΥ ἴο 

ΘΠ ἴῃς [ον δὴ οὐ ἴ86 ΟἈγιβιδῃ ΟΠΌΓΟΝ 
[2115 ἴο τηδεῖ {π6 τοαιγοτηθηίβ οἵ ἴῃς ἰδησυαρο 
5.4. Βυγροῦ {Γ165 ἴο τπθεῖ [815 αἰ σὙ ὉΥ̓͂ 
υηἀεγοϊδηάιϊηρ “286 ἤον»ιαν" ἴο Ὀ6 ἴῃ. σῃυγοῖ 
οἵ Ομ τιϑῖ ἴῃ μοσ ἤπαὶ ςοπάπίοη, δηὰ ἱποϊαΐης 
ςοηνογίοα [5γΓ86] (Ε οπλ. ἰχ. 27). 

απαά δὲ ὑποοῦβ “πάρ δὲγ βεὶ,)]ὺ ὅὃεεὲ (δηΐ, 
Υἱ. το. 8586 Ἄρρϑδαῦβ ἰῇ ἴθ γμὶοσῦ οὗ 4]1 {ῃ6 
᾿υπλϊηατῖο5 ΒΙΓὮ δάοτῃ ἴδς μεάσθηβ. ὅδε 
οἷά νυτιῖοῦβ ὑπάογϑίαπά ὈΥ 1015 ἀεσβοσὶριίοη 
(δαῖ ἴ[ῃ6 δὺη συΐε (6 ἀδγΥ οὗ ἴῆ6 Οοθβρεὶ 
([55]. 1χ.)}. “ὝἭΒΕε πιοοὴῦ πᾶσ πεῖ ἔεεῖ ἢ 
5:ΡΏ1ῆε5 δαὶ ἴη6 1ἀνν, ἴὰ6 Τροραὶ]ὶ Ιϑγαεὶ, 
Ὀεσδῖηα ἴο ἴῃς ΟΠ γιϑίίαη ΟΠ ΌΓΟΙ---ποῖ ἃ γοκο 
ΟΓ ἃ θοηάαρο, Ὀαζ ἃ ἐουμπάδίοη. 

απά οὰ δὲν ῥεαά ἃ ἐγοτυη ΟΓ ἰευείυε “(α»: 
Βεηροὶ ποῖεβ ἴμδὲ ἴῃ6 δίδγθ ἀγὸ ποῖ “ ϑίδιβ οὐ 
ῥεαυεη" (νεῖ. 4. Οἡ [δὲ νογὰ “" ἐγοαυπ," 
866 Οὐ (ἢ. 1. το. ὙΠ ΠυΊθΕΓ οὗ δἴδγϑ ἴῃ 115 
Ρίδες---(ῃς οδοτοά ἡὐυπθεῦ οὗ ἴπῸ Ὑτῖδο5 οὗ 
ἴ5γ26]---Τοργοϑοηΐβ, δοσοσγάϊηρ ἴο Ψ]ςοζοτίηι8, 
ἴῖὴς Ἴννοῖνα Ρδίγιαγοἢϑ --- τὴ Ἐδίμοσβ, οὗ 
ὙΠΟ 45 (Ὁποογηϊηρ ἴῃς Ποδἢ ΟΠ γιδί σδπη6." 
ΤὨΘ “ἐγοαυη οΓ ἐπυείυε δαγι," ποῖος Ἀ θι155, 
ἐγ 6 8115 ἴῃ 6 1Ιά68] (οἴ! ΠΥ οὗ (πὸ σις [5γδε].; 
ΤὨϊ5 Πυθεσ, πον τεργεβδοηίθα ΟΥ̓ ἴδὸ 
ΊΎνεῖνες Αροϑῖϊοθ, π845 Ὀδοοπῖα ἃ οσονῃ οὗ 
δίαγβ :--εὗ ςἢ.. Χχί. 12, 14.-. Εννδὶὰ (566 Νοῖδ 
( οἢ νϑγ. 3) βϑίδῖεβ [πδὶ (1πῃ6 Ασδῦϊς) ΗΙρρο- 
᾿ἰγῖυβ υμπάοτεῖαλπάθ Υ 16 ᾿οριαη, ἴδε 

Βυγςοῖ ;---Ὁγ ἴ86 στ νῃΙςΓἢ γδάϊδιθὰ ἀγουηά 
μεσ, {8ὲ Μεβϑβίδῃ ;--τΌν ἴδε Μοοπ ὑηάθσ ΠΟῚ 
δεῖ, Ϊοβη ἴμε Βαρεῖϑβί ;---ηὰ Υ ἴῃς ἐγοτυπ οὗἁ 
ϑίδγϑ, ἴῃς Ἴ μενα Λροβίϊοβ. 

“ Τνγεῖνα, οὔβεγνεβ ϑἴοσγη, “ θείης ἴπ 6 5Ξ'σῃα- 
ἴυγε οὗ ρεγίεςξοη, 411 ϑαϊηΐβ. ἅγὸ βΞυσῃδο ζοά 
Βεσγε.᾽ Μδηγ τείεγ ἴο ΟἿν. ΧΧχυ. ο 85 ἴῃς 
βουγοο οὗ {86 5ΞΥΠΊΡΟ]15Πὶ ;---ἤ όσα, μουν Ύοσ, νγὸ 
τεδὰ οἵ Ὀυΐϊ εἰρυεη 5ἴδυϑ. 
“ΤΠ οἷά ννογ]ὰ [88 οἴδῃ Ὀὕδθη οδ]δά ἃ 

»παΐς ννου]ὰ," νυγεβ Μστ. Μαυσῖος (ρρ. 2ο8-- 
212): “ΤΌΘ ΓΟνογθῆσο [ὉΓ ΟΊ Θη νν88 ἰηἀοοά 
ουϊναϊοά ἴῃ ἴπ6 [ονν ΟΥ̓ 411 ἢ15 ἰηϑεκυτοπϑ : 
Ὀυῖ τῆς ἀγεδὰ ἰοϑὲ βοσὴθ οἵἴμογ ἴδῃ ἃ π|δ]6 
βίδηάαστά οἵ ψόσίῇ δῃου]ά οτθὸρ ἰπ ἴο [86 
δίδίο, νγὰ5 ἃ Ἂοἰϊεῦ τόᾶθοη ὙΨὙΠΥ ἴΠ6 εἰ ὁ Γ 
ἘἈοπιδῃ8 ἀγοδάθὰ ἴῃς ἱπουγδίοη οὗ [Π6 ατί 

ΚΕΝΕΙΓΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ]. 

3 Απά τἴετα ἀρρεαγεὰά δηποῖπεγ 
Ἰνγοηάογ 'ἰπ ἤεάνθη; δηὰ δὈἊθῃο]ά α' 
στεδὶ γε ἀγάροη, μανίηρ βϑενεῃ Πεδάςβ 

δηά ᾿εασγηϊηρ οὗ τεὸς." [Ι͂}ἢ Οτϑοος Ῥᾳ]145 
δὰ Αρῃγοαϊζε δὰ ἀϊδβρυϊοά [δὲ ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ 
ἢ ΑΡοΙΪο ; δηὰ ὑροη 118 βιιδ]εςῖ οὔτἢς »κπμαίς 
δηὰ Με»παΐε Ιά68]5 ἴῃ ργεϑεηΐ Υ' ἰβίοῃ πιδὺ ἴγονν 
ἃ Ἰ᾿ΙρῃῆςΈς. Ὅε “ «υοπάεγ" ΜὮΙΓῃ τ 6 ΑΡοβί]6 
51 }--ἰὴς πιοῖδθοῦ δηά ἴῃς ςοἢ]4---ἰ5 “τῆς 
ψοηάεν ννῃϊςἢ μα5 δοσοτηρδηϊθα (γισϊεηάοπι 
[Πσουρῇ 41} {π6 ἀϊογεπὶ σἴαροβ οὗ 118 1ἴ6 δηά 
δτοντ." [Ιζ 15 ““Ὀδθη ρῥγοβθηΐ ἴο 41} ννῇο 
μαννα {τἰδὰ ἴο 585} {πουλβεῖνεβ ψνμαῖ [6 
ΠυπΊδη ἰ6, δηὰ ἧονν τ 15 γοϊαϊδοὰ ἴο ἴπο Ὠινῖπο." 
ΤΠῈ ἀδβοτρίοη οὗ ἴῆ6 ονιαη “ἤΕσα 15. ἃ 
ΥΌΓΥ 5ι γι κί βυθοὶ οὗ ΒυπΊαπιγ. . .. Βυζ 
1πουΡἢ ποσὰ ρεγίεοςϊ (ἤδη δηγίδιης παῖ (Π6 
ννοσϊὰ μΒδὰ γεῖ δθεῆ, 1 15 511} ἱπιρετξεςξ, 
δοιηθίβίηρ ἰ5. "δεάδα ἴο σοπηθοῖ [815 ,ὥνιαΐξ 
Ἰάδαὶ νὰ τῃ6 »κπ"α᾽ε ἰάθαὶ οὗ [ς ἔοιτηοσ ἀρ68. 
Τραὶ ταυβῖ Ὀ6 ἐχραπάθα 85 νγ06]} 85 ἐδ". ὙΠΟΓΟ 
ταιϑῖ 6 ἃ τῃδη- Ὁ ἢ," 

Ὡ. Δὰὰ 880 88 ὙΣΙΔ 5114 :}] Οτ. “δπηὰ 
ϑοΐπα τΙῈ ΟΕΙ1ὰ"--τἋΠ656 ννογάβ ὅσο ἰῇ 
οοηςοσὰ νὰ “ας ον»ιαη." 

διὰ 689 οΥοΙΒ οπί, ἐγσυασίἑϊης ἐπὶ δίγν!},} 
(ϑες σὺ. ᾿.). Εογ [86 δρρὶϊςαίίοη ἴο {πὸ 
ἔοττηοσ Ομυγοῦ οὗ Οοά, 566 [5α]. Ἰχνὶ, 7, 8, 
δηά (Π6 ποῖθϑ ἐπ ἰο.. 80 ἰκϑυνῖβο ἴῇ 4 ἰδίου 
ἃῦε οΟὖγ [οτὰ 5068 Κ8 οὗ Ηἰ5 σδυγοῦ ἴῃ ΠΟΥ 
ΘΑΓΪΥ {Ὑ1415----866. [οδη ΧΥΪ. 2:1. 

διὰ ἱπ Ῥαΐπ 2ὼ0 δὲ ἀεί υεγεά. (Οη {6 
ςοηϑῖγ. οὗ ἴῃς ἰηῇῃ. 566 ΔΝ ΊΠΟΥ, ὃ 44,5. 291 [.Ψ 
“Ίη τηϊς νου] ἐδ Ομυτοῖ, πκὸ ἔνθ, Ὀσηρ58 
ἴοσι αὶ σι] άσγθη ἴῃ βοστονν " (Υν ογάβ.). Ἐννα]ά 
ποῖοβ [δὲ ἴῃς οἷά ῥγορβιεῖβ ἀδϑοσι θὰ ὑπο γ 
1ῃ15 πάρε ἴῃ 6 “Ἄν οοθ5 οὗ Μοβϑιδῃ" (6.5. [ς4]. 
ΧΧΥΙ, 17: Ηο5. ΧΙ, 13}; δηὰ 80 Οἢγις ΗΙπι- 
561 Μαῖῖ. χχῖν. 8. “ Ὑν δῖ πιοσε ἀρρτορσγίδῖθ 
ΒΥ Π100],᾽ νυτῖϊο5 Αὐδογίθη, “ οὗ (6 ΟἹά Το. 
ΟΒυγοΒ}᾽".. .  “Βε πιοδὶ δγάδῃξ Ἰἰοηρίηνς 
οὗ ἴῃς δηοϊοθηΐ Ῥαδίσιασοβ.. .. ννὰ8 ποϊπιης 
εἶδα δυῖϊ ννῆδί [5αἰδὴ Ὄὀχρτοβϑοά: "]ηἴο ὺ5 ἃ 
ΟΠὨΠΠὰ 15 Ὀογη,᾽ ς.-- [54]. ἰχ, 6" (Ὁ. 244). 

ΤῊΕ ΟΕΕΑΤ ΚΕΡ ὈΒΔΟΟΝ (3-17). 

3. “πᾶ δεγε 88 Β001} 4ποίδεγ' ἷκιῃ ἰη 
ῥεαύυεπ; ἴη δάάιίίοη ἴο “{Π6 οἰρῃ ᾿ οἴ νογ. 
ΠΕΓΟ ἴ5 ΠοσῸ δποῖδοῦ δριυγαῖϊνο ἀθβογριοη--- 
ποῖ ἴμε ἀσβογρίίοη οὗ ἃ 2εγθοπ, Ὀὰῖ [ἢς συταῦοὶ 
οὗ ϑδαΐδη 45 γεργοϑοηίαζιυθ δηὰ δυίΐπουῦ οἵ ]]} 
τπδῖ 15 60}} οἡ ϑαγτίῃ δηὰά ορροβϑά ἴο Οοὰ διά 
ΑἸ γσιβῖ : 5866 ΕΡγαγὰ, φιιοϊθα οχ Ἵἢ. 1χ. 2. "15 
ῥὲ7έαυεη," ὨἸοῖε5 νυ ογάϑβ., Ὀδθσδυθα πε Οδυσοῇ, 
“(Πὲ ἰπηρνάομι οὗ πεαυθῃ ᾿ 15 45541]6 (ἃ, 

αηπά δεῤοίά, α σγέα! γοά ἄγαφοημ,) ὙΠ ποτὰ 
ἐἐ γρά᾽" (866 ςἢ. νἱ. 4) ἀεῃοῖθβϑ οἵου “ βαπηο- 
ςοϊουγοα ᾿ 25 ἴπθ ἴὺρὲ οἵ ἀεβίσυςτίοη (ςἢ. 
ἾΧ, 17)} ΟΥ “ δἰοοά-τγοα ᾿ {δὲ ἴγρε οὗἉὨ τηυξάοε, 
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δῃά ἴθ ἤοῖπβ, δπά ϑένεῃ ογοννη8 
ἸΡΟη ἢΪ5 μοδάβ. 

4 Απά ἢϊς 181] ἀτενν ἴῃς (Ὠϊγά ραγῖ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. ἵν. 4. 

οὗ τῆς ϑ8ἴδιβ οὗ ἤεᾶάνεη, δηὰ ἀϊὰ Ἵδβεῖ 
ἴπεπι ἴο ἴῃ6 δλγίῃ : δηὰ τῆς ἀγδροη 
οἴοοά Ὀείοτε ἴῆ6 τνοηδὴ ψὨϊοἢ νγᾶϑ 

7οδη νἱῖ}. 44--ςἔ οἢ. χνῖ. 6. ΜΠ τ }5 ἀθ- 
βου ρίοη σοπήραγο [μδῖ οὗἉ ςἢ.. χυὶὶ. 3. 

ΤΙς ψογὰ “γασοπ᾽ ἴῇῺ ἴδε Ν, Τοκβῖ. 
ἌΡΡΘΑΓΘ ΟὨΪΥ͂ ᾿ἰη {π|5 Βοοῖκ : (᾿ς ἴογπὶ ἰβ {πδῖ 
επιρὶογεά ἴῃ {πε 0 ΧΧ. ἴο τεπάεγ [Π6 ἐαηπὶπ οὗ 
Ἐχ. νἱῖ. ο (“α “ἐγβεπὶ ἢ), δηά οὗὨ Ϊε6γ.]!. 34 (“ἃ 
ἄγασοη"-- 566 ἴδε ποῖΐο ἐφ Ἴος.). [11 15 αἶϑο υδεὰ 
ἴου ἴ86 ἰευίαίῤαπ οὗ Ἰοὺ ΧΙ]! τ :---θθὸ ἴῃ ποῖθ 
Οἵ 581]. χχνὶϊ 1, δηά 4]5σο Νοῖβ Β δἱ ἴῃ οπὰ οὗ 
(Π15 σπᾶρίεσ. [ἴῃ νυ. 9, 13-16 ννε πὰ (δ6 
Πδπλ65 δααπδηὰ ευΐ, τὰ. Ηοῦγον δηὰ Οσσεοκ 
ΠΑΠιΘ5: 4150 ϑδεγρεηέ δηὰ Ὦγαρορ ---ἴη 6 Ὡδίλο5 
δεγρεπὶ δῃηὰ Ὦγαροη Ὀεϊηρ ᾿ῃΤοΥΟΠδηροά ἴῃ υν, 
13,15. ὟΝ 6 αἵὲ ἴδυ5 τοίεσγοα ἴο θη. 111. 1. 
1541. ΧΧυἹ]. 1 ΒΌΡΡΙΙ65 [ἢ 6 δουγςθ, δηά Ὄχρ δι η8 
τῆς Ἀρργοργίδῃθ55 οὔτ ἢ 15 συταδο] ; ἴοσ “1μενιᾶ- 
{πη (“τῆς Ὠταροη "ἢ ἴπ ἴμ6 1,ΧΧῚ 15 (ΠογῸ 
1π6 5γτῦδοὶ οὗ Βαῦδγίοη, (ἢ6 ροννεσ Ὠοβίι]α ἴο 
6 ρεορὶε οὗ σοά. 80 ἴῃ ΕΖεκ. χχίχ. 3, ἴῃ 6 
“ Ὀταροη" (ΟΧΧ.; Ηεοῦ., ἐαηηπέρι, ΟΥἩὨΤαπηπὶπ) 
185. {πε Θαλδ]επὶ οὗ Ῥῃαγαοῖ, Κίηρ οὗ Εργρὶ 
(ἀουθ 655 ἴῃ 6 εγοοοά ἐφ 15 τοΐεγγοὰ ἴο ---- 566 
πε ποῖὸ οη ΕΖοκΚ. χχῖχ, 3); δηά Ἐργρί ννᾶβ 
νοῦ {Π|6 ὈΪΠΓΟΙ ΘΏΘΙΩΥ οὗὁὨ ἴῃς οἰάοσγ (μυτγοῆ. 
ΤὨΙ5 γεΐοσγεηςς ἴο ῬΒασδοῦ {Ἰυδίγαϊοβ ἴηι [116 
οἵ δαΐαῃ ψν Ὡς 18 ἰοιιηὰ ΟΠΪΥ ἴῃ 81. [οδη, 
“Ῥῆηςο οὗ [ἢ15 νγοσὶ ἃ " (].Ἑλλὴ χίὶ!. 21: χίν. 
40; ΧΥΪ. 11). Οὔδεγτο, “:ῤε Ὀγαφοη᾽ 15 ὩὨοΐ 
{86 δα ] 6 πὶ οὗ ϑαΐδη βεπογαν, θυ οὗ ϑαΐδη 
ἴῃ [86 ραγεςυ]αγ σοϊδίίοη οὗ “ Ῥσίηςε οὗ 115 
ψν σα," 

Μνυ. Μαυτγῖςα ποΐθα: Ἀυτίην [ἢ6 1260 
ἀλγ5---ἰῃς γος ΟΥ̓ ἔΟυΓ γοᾶγβ αἱ ἴδε επά οὗ 
ὙὩΙΟ ἢ [ογυβαϊοπὶ ζ6]1-- οπς νγᾶ5 Ῥαϑϑίῃζ 
[Ὠγουρἢ 4 ἀθδι ῃ-ϑίσι ες: δηά (ἢ 5 οὐ ἰϑὶ8. δὶρ- 
πιῆοα τ[ῃ6 βσυρρίο “ΠΕ Γ ΒυΓΏΔΠΙΥ 5841] 
δᾶνὸ [15 ἔσθ δηὰ σσμίθουβ Κίηρ, οὐ ν ποῖμοσ 
ΔΠΟΓΠΟΥ ΡΌΝΕΙ 50] τυ ϊθ ονοσ ἴἴ, δηά σϑςοοῖνο 
1ἴ(5 Βοτῆαρο. Τμαῖ ῬονΕΣ 18 Γεργεϑεηίεα 85 ἃ 
ὈΪοοάγ Ὠτάροη " (Ρ. 213). 

σσυεη ῥεαά.: απάᾶ ἰεπ ῥοῦ.) Οἡ [86 ΠυΠΊ ΟΓΒ 
σφυέη πὴ ᾿εη, 5606 οἡ εἷἧ. ΧΙ. 1. ΑΒ ἴο ἴΠ6 
᾿τηροσί οὔ {15 ΒΥ πιῦ} 15π|ὶ Μὰ πιυδὲ σοραγε Γἢ. 
ΧΗ͂Ι., ἀΔηά οἢ. χυ!. ὙὍδὲ «ιοϑίοηδβ, 45 ἴο ΒΟΥ 
(6 “ 12π Ηογη: " τὲ ἴο ὃὈ6 ἀϊνιἀεα ἀιλοηρ {πῸ 
“ϑευεη Ηεαά: "--- δλςἢ οὗ νης ἢ θοδγ8 ἃ τογδὶ 
Ὠϊδάοθπι (5δος Νοῖθ Ὁ οὐ ςἘἢ. 11. 10), δηα ννυῃδῖ 
ἴδ ΡΓοροσ πποδηΐηρ οἵ γτοΐογσοηςς οὔμεϑο Ἡξαάς, 
Ἡογπε, αὰ δἰαάεν»:. 15, ἄἀτὸ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀηϑνγεγοά 
ἕγοια οἷ. ΧΙϊ. ΔΙἰοηδ. ϑαίδῃ, 45 ἴ6 βοιγοὸ οὗ 
ὈΠΙνΟΓΒΑΙ ΠΟΒΈΠΠΥ ἴο Οοά, ποὺ ἀρρθᾶγβ 'ἴπ 8 

᾿ς ΓΤ 5ἰ πη ατ ἴοὸ [Πδὲ οὗ [6 Βροαοῖ --ἰἣ6 Αηξ- 
οἰ γίδι οὗ ἴῃς ΟΠ γιβϑιίδη οσὰ (566 ςἈ. ΧΙ. Σ ; ΧΥΙὶ, 
3). ΟΥ̓ 6Ἐ}}8 δι. [οῇη εῖνοβϑ ἴῃς ὀχρίδπδίίοη ἴῃ 
σ᾿, ΧΥΪ. 9-12. Τῆς “ 1}25η Ηογης "ἢ ἅτ ἵδκϑη 
ἔσοπλ ἴῃς ἀεδογρίοπ οὗ ἴῃς ἔουσίῃ Ὀεᾶϑῖ οὗ 
4016] (11. γ, 2ο). Ὠς Μνεῖίε βιιρρεϑίβ [ἢδῖ 
ἴΠ6 “ δευεη Ηεααάς" ἅτὸ ἃ δυύτηθδοὶ οἵ τυϊϑδάοπι, 

πη (ἢς “1 Ηογης Ὁ ἃ 5Υτιῦο] οὗ ρονεῖ,-- 
"16 πυθοῦβ σευεν δηὰ ἐεπ Ὀεΐπρ (ἢ6 με}}- 
Κποννῃ 5υτθοὶς πυχγάθοῖβ, ἀπά μδυΐηρ ΠΟγδ ὯῸ 
ΤΆογο ἀδἤηϊῖο πιοδηϊηρ ἴῃ [ἢ6 ΠυιπΊΌΕΥ “οὔθ - 
{γα ἢ ἴῃ νϑῦ. 4. ϑιπΆ ΑΓ δίεσῃ (5. 105) 
τεραγὰβ ἴῃς “ δευεπ Πεαδ: " 45 ἴγρ65 οἵ ἴδ6 
υνἱδάοπὶ οὗ ἴδ6 ἰήοϊδίτγουβ ροννεῖθ οἵ ἰδὲ 
νοῦ]. ὙΝΤΠΠουΐ ΔηγΥ ἀεβηϊίε τεΐθγοηος Βεάλ 
οχρ δίη8: “ιαθο5 Ροΐθηϊτια ἴογγόπὶ τερτὶ 
ἀγμηδῖυγ. [Ιἢ ϑδορίεπι σδριτῦι115 ΟΠλη65 ΤαξΕ5 
ΤΠ εἴ ἴῃ ἀδοθῖὰ ςογηϊθυ8 οπληθ τορηυσιὶ 

εἶτ." 
Τῆς “ ϑευε Ηκεαά:,,) νυτιῖο5 Αὐδετίοη, ἀγὲ 

ἃ σατοδίυγο οὗ [6 δϑύεε ϑριγ15 οἵ Οοὐ (εἶ. 
ἵν 4: 11. ἀὔἰς ἴν. δ; ν. 6); ἢ }]Ὲ τῆς “12π Ηογπε 
Τεργοϑοηῖ (ῃς ἍΜ οὐ] ά-οἸοπιδηΐ (ρ. 267). 8εὲ 
Ιηϊγοά. ὃ ττ, (4). 

διὰ πρὸοπ δ΄δ δθδὰδβ δοῦϑῃ ἀϊδβὰ 618. 
ΤΒΟ “ ἀιαάενι" (α ννοτά ἔουπα ἰη (ῃς Ν. Τ. 
ΟἿΪΥ Βοτα, ἴῃ ςἢ. ΧΙ, 1, ἀηά ἴῃ οἷ. χῖχ, 12) 
15. ἴη6 σγτῆδο] οὗἨ τογαῖτγ.----5θο, αὔσνο, ἴμε δες 
Ρηςο οὗἉ [15 ννου]ά.᾽ 1π δοοογάδπος ψπὰ 
[ἢ15 06 τῃ6 “δευεν Ηεαδε," ἢ {πεῖν ἀϊᾶ- 
ἀεπΊ5, 5:5 ΠΠὟ πίνε γβα ΠΥ ΟΥ̓ σαΥ ΠΥ ἀοπληίοη, 

ΎΠ6 Ὀγάροη ἰὰβ ϑέυεπ αἰἰαάονι: οὐ ἢἰ5 
Ἡεαά:; ἴῃ!ο Βεοαβθὶ ἴῃ οἷ. χϊ. 1 845 Τα 
ἀϊδάθιηβ οἡ ἢϊ5 Ηογπα, δηὰ ἴῃ οἷ. ΧΥΪ;. 2 135 Π0 
ἀϊδάοηβ. ὙΒΟΓΘ 15 ἢ0 στουηὰ ἴῃ 1τῃς τεχῖ (ὉΓ 
ΔΗΥ͂ Ορἰπίοη ἃ5 ἴο ἴῃς τεϊδίίοη οὗ [6 “ 71 
Ἡογη" τὸ ἴδε “δευεπ Ἡεαάς": πὰ ἴῃ ἃ 
ΒΥΤΏ οΪ᾽σαὶ ἀοδοσρύοη οὗ 115 παΐυγε 1ἴ ἰ5 
ΞΕΏΘΓΔΙΙΥ͂ 45 ργοβίϊοβα ἴο αἰϊετηρῖ δὴ Ἂχρ δπᾶ- 
Ὥοη ἱπ ψοσγάβ, 85 ἴἴ 15 ἰδϑίϑὶοθς ἴο σοργοϑοπὶ 
Ρἱ ἴον Αγ (45 ΑἸςδϑασ, Βεηρεῖ, ΖΟΠῖν, ΕἸ οι, 
διὰ οἴπογϑ ἤαγτο ἄοπϑὺ) (π6 ἔοσῃῃ οὔ (ἢ Αρο- 
οδἰγρῦς οτθ]οβ. [ἢ [Π6 ῥσοβεηΐ Ἵσᾶϑβδ, ἢον- 
δνοΥ, ἴΠ6 ψΒοΙῈ αυσδίίοη. οἵ ἱπίεσγργοϊδθοη Β 
ἰηνοῖνεα, ὍὝμυ5 Νισίπρα (Ρ. 523), ἀϊδάη- 
ξυϊϑϊης [6 σγτωθο σαὶ ποῦ ἔτοιῃ παῖ ἰη εἰ, 
ΧΙ, τ, ἃΔπὰ ὑπάογϑίδηην ὈΥ “28 ε Ὠγαροη "τῆ 
Ῥετβοουϊίηρ Κοθδὴ Ἐπιρῖγα οὐ ἴδε οὖς οἵ 
[Π6 δοςοβϑίοη οὗ Οοηβίδηθηο,--- 66 Γ ἴῃ 501} 
οἵ Ὠἱοοϊεϊίδη, Μαχίπιίδη, σ αἱοσίυ, Οοπϑιδητυβ 
ΟΠίογι5, Μαχίπιη, ϑονογιϑ, δηά Μαχοηθυ5,-- 
Αύζυοβ ἰμαΐ (Π6 »πἼίδίς δηὰ ψτεαῖοςσὶ Ηολὰ 
(ΥΙΖ. Ὁ) Ἰοςοϊεῖαπ) ὑεαῦα (ἢ6 “ 1επ Ηογπι," 1. δὴ 
ΤΌΪ65 ΟΥΟΓ ἴδῃ Ὁσουϊησθα. Βεηρεῖ, ΗἩρηρϑῖ. 
ΕΡγαγά, ὅζο. 1ῃΐοσ (566 οὐ οἷ. χὶϊ!. 1) [δῖ 
ἴῃς “1ὲπ Ηογη," ἅτὸ Ὀοτπα ὃγ ἴπε “ετεπ 
Ηεδὰ .---ο Νν εἴϊε δηὰ ΖΊΠΠς, τπῖηκ (παῖ ἔουγ 
οὗ (ς Ηρδάβ ἴδνο δᾶςἢβ! ομἊε Η ογη, ἀπά οδοῖ 
οὗἨ [δ τοπιδίηϊηρ ἴσο ἑαυο Ηογηβ ;---Ψ}}Π}ς 
Π δίεγά. οοποϊυάε5 παῖ, 1Ε 8.1. [Ιοδη μβδά 
ΔΏΥ ἀσῆηϊίε ἱπτυ ΠΟ Πόσο, ἢ ΤΩΔῪ πᾶνὸ ψΊγθῃ 
οπε Ἡοτη ἴο δδοῦ Ησοδά, δηὰ ρἰδοεὰ ἴδ γε- 
Τηλι ἰπς ἐόγεε Ἡοτῃβ δεΐσεεη (86 ΒΕΔ ἀπά 
βίχί ἢ Ηοδάβ: 566 οἡ οἷ. Χυϊ!. 10. ; 

Εὐγαγὰ ποῖοϑβ πὶ Ὀδοδυϑὲ “2 Ὀγαζον ὅ 15 



Υ. 5.} 

ΤΕΔαΥ ἴο δὲ ἀεϊνεγεά, ἔογ ἴο ἀδθνουγ 
ἢεσ Τἢ]]ὰ 45 βϑοοῃ 45 ἰζ νγὰβ Ὀόγη. 

“1ῃὴ6 Ῥχίποθ οὗ {π15 νου], ἢθ Ὀδᾶγβ 85 ἢῖ5 
Ἡεδάς δηὰ Ηοσγηβ ἴῃς δευεη ϑυσοθϑϑῖνα 
Ἂν οὐ] ἀ-ππιοπάγοδιος, δηὰ {86 ἰαϑὶ Τρ σοηϊοπι- 
ῬΟΓΑΓΥ Κιηραάοπιβ ; νν ἢ ας Δεοσογαϊηρ ἴο δηδη 
τὸ ΒΟΓΟ τοραγὰ “ δϑαίΐδη ιἱπάεσ {πε ἰοδΐαγεβ οὗ 
ἴῆς ποσὶ ρονογῆι οὗ δ΄5 ᾿ποαγηδίίοηβ, ἴῃς 
Βοσδη Επιρῖγο ἢ (ρ. 407). Μεάδ 4Α5ὸ γεραγάϑ 
“ῥέε γαροη" 85 ἴῃπε συπῖροὶ οὗ ἴῃ Πεαδΐῃπθη 
Ἐ οπιᾶπη Επιρῖσο Ῥογῆδρο ἴπ6 ϑαυ  οϑὶ αἴζειρί 
ἴο δἜχρίαΐη {Πς “ δευεη Πεαά: " 45 5υτ οἰ Ζίηρ 
{πΠ6 ϑένθὴ ΔΝ ου  ἀ-Κιηράοπιβ 15 1μαϊ οὗ 51. 
Ηϊρροϊγίυβ 1π ἢϊ5 σοπηηθηἴαΓΥ οἡ ἴῃς Δροςδ- 
Ἰγρβε, βουῖθ ρογίίοῃβ οὗ ννῃϊοςἢ ἤανε θεῃ τὸς 
ςονεγεά ἢ 83η Ασγδϑὶς πιαπιισογιρὶ ἀθϑογιδεὰ ὈΥ͂ 
Ἐναϊά. ΟΥ̓ {πΠ|5 βδοπιὸ δοςουπί ἰ5 βίνεη ἴῃ 
Νοῖςο ( αἵ ἴδε οπὰ οὗ 115 σβιαρῖου. 
Τῆς Πογη: τὸ ἴῃς 5βυπιθο]ς5 οὗ ρονεσ (566 

ου (ἢ. ν. 6); Δπά [ἢ6 πυπιῦοῖγβ σευεη πὰ τη 
ΘΙ ΓΏΣΕΥ σοτηρ]εΐθῃοβϑ δηα δχἴθηβινο δι ΠΟΥ Υ. 
566 οὐ οἧ. ΧΙ Ι 45 ἴο [6 σπατδοϊογιϑίῖοβ ποτα 
ἀεϑοσι θά, τυ Βὶς ἢ, 45 δεϊοηρίπρ ἴο ἢ 5 οδιεῖ 
τερτοβοηίδίινε ἂπὰ ἰπϑιγυπιεηῖ, ϑαῖϊδῃ ΠΟΥ 
ἈΞΘΏΤΏ65 ; Δηἀ σοϊηρᾶτε Νοῖς ( οἡ οἷ. ΧΙ. 7. 

Α. ἄτανοία ἐῤὲ ἐῤίγά ρῥαγὲ Γ᾽ ἐδὲ σίαγι οΚ 
δεαυεη,) Τῇο ὐφίάρ ἴεξηϑθ ἤθσα Ροϊπῖβ ἴο 
1ῃῆ6 ννοῦκ νυ ποῖ {86 5ριγιὶ οὗ 6ν}] 15 αἰνναγϑβ 
ἀοιηρ ἴῃ ἴῃς ΟΠιγοῆ. “Τῤεὲ Ὀγαροπ" κε (ἢς 
ἐς ον»»μαν" ἰσὶῃη ἤδανθπ, δῖ [Π 6 ᾿δίδτϑ οὔδεσυνεη᾽ 
ἤσοτὸ 26 ηοΐ ἴβοβϑ οἵ ἢθῦ σσονη. 1. να π|5 
οὔϑοσγνυοϑ {πὶ 85 {Π15 ραγξσι δῦ 15 τηθπίοποά 
Ὀεΐίοσο {πὸ ρογβεοιυζίοη οὗ ἴῆε “ απ Οδιά," 
ταυϑὲ σοηῖδιη 50πΊ6 ΘΑγ]οΥ Γοΐεγθηςσο ; δπὰ ἢδ 
δυρβοϑῖβ (45 Αηάγ., Ασοίμαϑ, νἹοζοτγίηϊ, ὅζα., 
δὰ ἄπο) {πδῖ (ἢ6 Τείεγθηςς ΤΥ δὲ ἴο ἰῆς 
ΔηΡε}5 (566 πάρ 6) ψΠοπὶ ϑαΐδη ἶγενν ἀοννῃ 
ΜΠ} ὨΙ πιο το ρογάϊίοη, Τὸ ἴΠ6 54πι6Ὲ οῆεςϊ 
Βυγρετῦ;-- ΒΟ εἐχρίδίη5 {παῖ “206 γαχοη ἢ 
25 ϑιι)εοϊοα ἴο Πίπιβεὶξ, ΟΥ̓ πηδη5 οὗ [Π656 
[2116 ἢ ϑΡι Γι ἴ5, {Π18 ννοτὶ ἃ δηὰ [15 Κἰπράοχῃηβ, αηά 
ἰ5 15 δο]ς ἴο ι.86ὲ ἴπο ννογάβ8 οὗ [Κὸ ἵν, 6. 
᾿ς Ἀνεῖῖο, να], ΒΙΘοΚ, υπάογθίδηα ϑοπλθ 
νἱοἴοσπος δχουοιδε οὐ Οοὐΐ Κιηραάοῃ οὗ 
τε μς. 
Το “ἐῥιγά ῥαγί " 5665 ἴο ἤἢδγο ἴΠ6 84π|6 

τηθδηΐης 45 ὑπάογ ἴῃς Ττιπιροῖσβ----566 οἡ ςἢ. 
τὴ. 7. Μράδ δοςογαϊηρ)ν Ἔχρ δίῃ [Π656 ννογάϑς 
ἴο 5: ΗΠ παῖ ἴῃς Κοπίαη Εἰ ρίγο (566 οα 
γοΥ. 2) δα458 τοάπυςεά ἴο 5υδ)εσϊίοη “ ἐῤε ἐδὶγά 
}αγί" οὗ ἴῃς ῥγίηςεβ δῃὰ ἀγηῃδϑῖίεβ οὗ 1} 6 
νου] (Ὁ. 450). 

Οη ἃ ἀϊῆετγοηῖ ῥγίποιρὶς ΕἸΠοΓΕ σοηοϊυ 68 
τῃδῖ ΟΥ̓ ἴῃς εὐϊςῖξ οἵ ΜΠ|4π, Α.Ὁ. 311, ἴῃ6 
Ομυτοῦ κμαϊποὰ ἰοϊογαίίοη ἴῃ υγορο δηά 
Αἴτίοδ: ἴῃ Αβίδ, πονγενυοῦ, 586 ννὰβ 51}}} ρογ- 
βεςι66---ἰῇς βάψαη Κ οπλδη ρόοννοσ Ὀοίηρ πον 
τεοαἀυοςρα ἴο οποοϊῥιγα οὗ 115 ἔοστηθῦ ὀχίθηϊ. Απά 
τ 5 τπΠ6 Πτάχοη 5 [41] ἀγὸνν ἀοννῃ ΟἹΪΥ 4 τμπιγὰ 

οὗ [86 5ἴδγϑ οὗ ἴῃς ροϊ σαὶ ἤράνθη. 
γιτηγα, Βρηροὶ, ἀπά οἴμουα υπάογοίαηά 

ἤνειυ 7::1.--Χ οι, [Υ. 

ΚΕΥΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ. 

ς Απά 8Π6 Ὀτουρῆς ἰογῇ ἃ πιλη 
σἢΠ]4, ννῆο νγᾶβ ἴο συ ϊε 411 πίῃ 

Ποσο ἴῃς Ρογβθοιζιοη οὗ ἴῃ ραϑίοσβ οὗ ἴῃ 6 
ΟΒυτγςοῇ ;--Ηεπρϑῖ. (πΠ6 ονεγίδγον οὗ δαγῖη 
ΓΌΪΟΙΚ, ἃ5 'ῃ [ 4ῃ. ΥἹ1]. 1ο :--- δϑίοσσῃ ἴδ βοάιμς- 
Ὠοη ΕΥ̓ δϑαΐδη οἵ ρῥγοΐοοοιηρ Οτιϑιίδη5. ννῆο 
Παά οπος Πο]ὰ πΙρἢ ρίαςοθ ἰη ἴπ6 ΟΠυγοῖ, 

Ἀδυβ5 ποῖθϑ 1ῃαί ἴ[ῃ6 Ὠγάροη 5 [41] 4 6 η0}}- 
ἴῃς πε Πρ 5 οὗ ἤδαάνθη 15 [ἢ βυτθο Δ] ἔοττῃ 
οὗὨἨ οχργοϑϑίηρ ἴΠ6 ποίοη οὗ ἴμε Ῥσίηςθ οὗ 
ἀλγκηθ585. 

απά 44 «αὶ ἐδοόνι 10 1δὲ εαγ! 1 ὍΤἢΘ 501- 
ὈοΪσπλ ἤεγα ἰ5. ῥ᾽ δΙηΪΥ ἴακοη ἔγοπι ΤΌ δη. υἱΐ, 
Ιο; 5 16 “72η Ηογης" ατὸ Ὀοττον" θά ἔγοπι 
Ὦδη. υἱῖ. 7. ΑΙ 5665 ἴῃ [18 ἀσβογ ρίοη 8ἃΠ 
δ] πὶ οὗ “ἴῃς τηρητυδς ἀηὰ ἔΓΥ οὗ τῇ 6 
Ὀτάξοῃ :" --- ϑίπμαγς ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ ἴοκοη οὗ ἢἰ5 
Ῥοννοῦ ;- Εὐτγαγά ποῖεβ τῃαῖ “ἐρὸ Ὠγαροπ᾽" ἰ5 ἃ 
Ροννογ ἴῃ ἤδώνοη δπα οἡ θυ ; {Ππ|5, ῃ6 δά 5, 
ΑΡΤοο5 ΜΠ ἢΠ15 βοαποϊίοη οὗ ἴπ6 δημρΪβ. 

απά ἰδὲ ἄγαροπ «“ἰοοά ὀεζογε ἐδε «υο»»αη] 
Οτ, βίαπαοῖδ, Ρ]ηγΥ (Η. δι, νὴ. 2) 5ἴαϊοβ 
[πδὲ ὉΠῚΚΘ ΟἸΠΟΥ βογροηΐβ, ἴῃς ἀσγάροῇ “ ςοΐϊϑιϑ 
εἴ ἐγεςίυβ ἴῃ πιϑάϊο ᾿ποςαϊῖ.᾽" 

ΨΕΪΟΏ ψ8 δϑοτπὶ 9 δὲέὲ ἀεϊμυογεά, ταὶ 
ὝΠ6. ΒΏΘ848 ἀο]  γοτθὰ, 6 παρ πὶ ἄθ ο α Σ 
ΔῸΣ οὨἑ]ὰ. Ψνοτγάϑ. ποῖεϑ: “Ηἰἷ5 ἀθβίζῃ 15 
.Κὸ ἴῃο86 οἵ 5. .. ἱηϑίγυπηοηῖθ, ῬΠΑΓΔΟὶ ἴῃ 
Εργρῖ, δηὰ Ηεγοά ἴῃ ἴονσυ ; [ἢ6 ΤΌΣΤΊΘΓ 
ἀρδιηϑδῖ ἴῃς »παὐς ἐρι άγορ οἵ 5.86] ννῆο νοῦ 
0 Ὀ6 οδϑῖ ἱπῖο {86 γίνου. ΝΊ]Ὲ (ἔχ. 1. 22}, ἴῃ 6 
ΟἴΠΟΥ δοοκίπρ ἴο ἀδϑίγου 206 ήαπ Οῥιϊά, 
ΟΠ γίϑὲ 655" (Μαῖί. 11. 1.3). 

58. Απὰ 889 ψ88 Δδοϊὶ γοσθὰ οὗ ἃ δο0:), ὦ 
απ εὐ 4} (ὅθε στ. 4). ΟΥ. “4 δου, 8 
1186 ̓ (τέκνον δεϊηρ ὑπάογοϊοοα).-- Ἰπάδοα 
6 5ῃοι]ά ποῖ τοδὰ ἤοσε, η ρἷαςς οὗ ἴῃ6 πεμέεγ, 
[86 »ιαιεμίπε (ἄρσεν) 85 ἴῃ νοσγ. 12. Ὠ ἰϑῖοσγα, 
ΤΟΙογβ ἴο ογ. χχ 15. (Η οῦγ.), δηὰ ὄὀχρίαϊηβ [Π6 
ἔογπι ΌΥ ἴῃς ἀοϑίρζη οὗ ἴΠ6 ὅεὲσ ἴο ἄγαν δἴϊθη- 
τίοη ἴο ἴῃ6 5ὲχ οὗ ἴῃ. Ομ, Βεάᾳ τῃοιρῃῖ 
τηδἴ τῆς ἀδϑιστ ννα5 ἴο ἀσϑιρηδῖο ἴδ6 ΟΠ 85 
ΠΟΠΩΘΓΙΟΥ οὔ“ 2ῤε Ὠγασορ" (“ νυἱεΐογοτπη αἴ ο ] 
4υ!] απληάτὴ υἱσογαῖ ᾿). Βεηροὶ, Ηεπρϑῖ., δηά 
οἴπογβ, δἀ ἀπςίηρ [54]. ἰχνυὶ. 7, 566 ἃ σϑίογθηςο, 
ἴῃ [Π6 οἰ ρἤῆδϑια ἴἢι1ι5 ρίνοη, ἴοὸ ἴῃ6 ννογάβ 
ὙΠ ΙΟἢ πηι α ἰδίεϊγ ἴο]]ονν. ΒΒ Ἰαρίηρ σοτραγοϑ 
Οδεη. ἵν. τ, ννἤογο Ενρ, θη 506 “" Ὀᾶτο (δίη, 
5 ΡΡροΘοα {παΐ σε “ Ππαά ροϊζεη ὦ »παπ [Ὁ] 
ἔἴτοπὶ ἴδε ] οτὰ "-ἶ ας αη» Οδια" ΜὮΟ ννα8 
ἴο Ὀγυϊδε 186 ϑογρθης 5 μοδά, 

Ὅ8ὸ ἰδ ἴο ζ1]0] ΟΥ. “ἴο Τοπὰ 88 ἃ 
ΒΆΘΡΒοτΙὰ." δοε 5. 1᾿. ᾿ (ΧΧ.), δηὰ τῆς 
ποῖο οἡ ςἢ. ᾿ἱ. 27. 

811 [10 παίΐοπδ «ὐὐ α γοάδ 97 ἰγοῃ:) 
ΤΠο τοίογοηοθ ἴο Οἤ γιϑῖ, 'ὴ ςἢ. χίχ. 15, οὗ 
[Π656 ννοτά5 ἰτοτὶ ἴῃς Μεοϑβίδηϊς ῥϑαίπι, ργονθβ 
(μαῖϊ νγ»βαῖ ἴῃ 1521]. Ιχυἱ. 7 νυᾶβ, Ὀγ ΔΤ Υ, δι ἃ 
ῬΕΙΞοηΙβοδίίοη μᾶ5 δ ἰθηρίῃ ἔοιηά 118 ῥχο- 

ΤΤ 

657 



δοὃ 

ΜΠ 4 τοά οὗ ἴγοη : ἂδηά δεῖ Ἵμ]ά 
νν5 σδιρῆϊς τρ ὑπίο (Οά, Δπηὰ 10 ἢΪ8 
τἤτοπα. 

ἔουπὰ τοα]ζατίοη ἴῃ “16 πιᾶη Ο τισὶ 6505," 
}η δπὰ Ὁγ Νν ἢοπὶ δοῃης σδὴ ἴδε Οπυγοῖ Ὀτγίηρ 
ἔοι μοῦ σπ]!] άγθη. Α5 'η Οδεῃ. 11. τ 6 δεεά 
οὗ {π6 ψοπιᾶη δηά ἴῃ 5εεὰ οὗ {6 ϑογρεηῖ, 90 
ἴῃ τῆ Αρος. {6 δοὴ οὗ Μδη διὰ ἴδε Βεδϑεῖ 
ΤῸ Ῥασγα] οὶ δη 6565. “ Αἱ ἤἢγϑι ϑἰζῆϊ," ποῖθϑ 
ἍΜ οτάβ., τῆ 656 ννογάβ ἈρῬΘΔΥ Ἀρρ] 1 4 0]6 ΟἹΪΥ 
ἴο ΟἸγίϑι ;" θυϊ ννῃδῖ 15 ἴσιο ὑγ  πλασὴ]γ οἵ Η ἴπὶ 
5 ἰγαηϑέοστοα ἴο ἴῃ6 ᾿ποπιῦοῦβ οὗ Ηἰ5 Ὀούγ. 
Ὑνμαῖ 581. Ῥδυ] 5γ5 οὗ Ὠϊπλβοὶέ (( αἱ]. ἵν. 19) 
15 ἴσιο οὗ ἴδε Οδυγοῖ ννπιςἢ " ἴγανα]β ἴῃ δίγιῃ 
δϑαΐϊῃ ὑη1] ΟἸ τισὶ Ὅς ἐογπιεὰ ᾿ ᾿ῃ ΠΟΥ σΠΠ]άγοη. 
Ἄν παῖ Ρ5. 1). 9 Τογεῖθ] 8 οὗ Ομ τῖσῖ, Ηδ Βιπιϑεὶέ 
ΔΡΡ]165 ἴο ἢ 5 [Δ 1{{}ι}} οὔθ 5 ἴῃ Ἑἢ. 11. 26, 27. Απά 
(5 ΟἾγισὶ Ηἰϊπιβοῖ δ πα5 ἰηϊογργεῖεα τῆς 
Ῥγοβδθηΐ Ὑἰβίοῃ :--- " ΤῊΣ γοά οὐ ἰγον, 15. ἴμ6 
ἩΟΙΪΥ ϑετίρειγε, δηὰ ΌΥ̓ ἴἴ {πὸ »ιαίς εὐ άγεηι, 
[η6 πιθοῦ! ηθ βρὶγ 5 οἵ (ΓΙ 5ῖ᾽ 5 ΟΒΌγΟΣ τα]ὸ 
ἴῃ. Νδιϊοηβ, ἀπ ονογοοπιθ ἴπ6 ΔΝ οσ] ὰ "-- 58ὲ6 
εἰ. (1. 21. [Ι͂ἢ ορροβιἴοῃ ἴο τῆ ϊ5 νίενν, ΑἹΕ, 
[ο] ον ίηρ Ὠ ἰϑιογά,, νυτῖῖο5: “ ὙἼΠ6 Μδῃ ΟΠΠὰ 
15 ἴ!ς Τογὰ Ϊ|]ϑϑ805 ΟὨγΓιϑῖ, σπμά πόρε οἱῥεγ." 
ΑἸ, τεΐοςῖϊϑ οὔς μδὶῇ οὗ τῇς :πἰογργείδίοη : 
ΜΠ16 ΕἸΌΟγα ἂπὰ δἴογῃ (8. 107), νν ἢ δηϊαὶ 
σογίδι ΠΥ, γοοςῖ [π6 ΟἾΠΟΙ ΠΑ]: ““ΠΑΡίου χὶΐ. 
ς, Ἑςδπηοῖ δὲ Τείοστεά ἴο ΟἾ γιϑῖ " (“ πιοἢΐ 
δι Οπηβίυπὶ ὈοΖζορεη νεγάθη ἀυγίο᾽)), 
Ὀοοδυδο, δοσ Ηἰ5 Αϑορφηβίοη 6 ποοάθὰ πὸ 
Τοσα ἴο δ6 τεβουδὰ τοῦ δαΐδη ννῆοπι Ης [α5 
ςοπημπεγεά ΟΥ ἢῖ5 ἀδδίῃ δπὰ τοβϑ; δηὰ δίεγῃ 
Τοίεγβ [86 ψνῃο]Ὲ ραβϑᾶρὸ ἴο ἴΠ6 πεευΐν σοπ- 
νογίοα, ἴο ἴἢοβε ννῇο δὰ “" θοσῃ δξαῖη " ἴῃ ἴῃς 
Ῥεγβθουΐϊίςοη οὗ ΑπΈςγιϑῖ:---θὸ Βιβρίηρ δῖβο, 
ἃ5 αιοϊοἀ ἀῦονυθβ. Ἀσοογάϊηρ ἴο Ἀδπαη (ἢ6 
“ ἤογια» ᾽᾿ 5 [5γδοῖ, δηὰ ἴπο “" ἤἥαη Οδι " τὴ6 
Μεβϑβίδηϊς 1464] ( Μιςδῃ ἵν. το). ἔογ Αὐδογ- 
Ἰ6η 8 οχρἰδηδίίοῃ 58εὲ6 Νοῖς Α δῖ ἴῃς εηὰ οὗ 1815 
σδδρῖου. 

απά ῥὲγ ερὶ 4 «υας εαμσδὶ ω} Βεςδιυβα 
{π|5 ρῆγαϑθες “"σδυρδτ 0 ἰ5 ποῖ 6 εἾ56- 
Βεγο οὗ ἴΠ6 Αϑβοθηβιίοη, Βυγσοσ χοΐιϑοσ ἴο 
5866 ἴῃ [ἢ15 ραβϑᾶρὲ ἃ σοείοσγοποθ ἴο “Ἃὸ Ὀιπιἢ 
οὔ [Π6 1,οτὰ ἴῃ ει ομοπλ. [ἢ ςἢ. νἱϊ. 9-1}4, 
ἢ δά ά8, [π6 σοῃηϊ σοῦ οἱ “δε ἤγαφορ"" κἴδηά 
Ὀοΐοτο ἴΠ6 [γοηθ ; δπά 50 ποτὸ “2ῤε ἢ δρηια»" 
---»τἈῷἪῸὴς σδυτγοὴ οὗ ΟὨγιϑῖ----ἰς ηοΐῖ ἀεδίγογοά, 
δυῖ Ποὺ “πιθη οπι]άγοη " (6 σοπηυόγοῖβ οὗ 
“δὲ Ὠγαροη" ἅτ τεπιουθα ἔγοση ἴῃς οὁν}} οὗ 
ΘΑ ὉΥ ἀεραίῃ, απ ““ἐσμσδὲ τ" ἴο τὰς 
[ἤσοπο οὔ Οσοά, δηά ἴο [ῃς 1,4π|Ὁ. 

Ασςογάϊπρ ἴο ϑ:Ὁ 1. Νενίοη, δῆοσγ (οπεοίδη- 
[1η6᾿5 υἱσΐογυΥυ ονεσ Μαχϑηῖ! 5 (Λ.Ὁ. 3112) ἴῃ 6 
Ομυτοῦ Ὀγουρῆΐς ἕοτῖῃ ἐς απ Οῤι"-- ἃ 
Ἑγιϑιίδη Επηρίτγο, νῃ]ς ἢ (Α.Ὁ. 321) Ὁγ τῆς 
ΥἹΟΙΟΓΥ οΥογ 1 ἰοϊηῖ5 νγὰ8 “ἐσυσϑί μρ τοῖο 
Οσοά " (ἰ. ε.,) Ῥ. 466). 

μηΐο Οοά, σπάἰ παῖο δίς ἐῤγομε.) (ϑ8εὲ συν. 

ἘἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. ν. 6, 

6 Απά τπὲ ψοπιαη βεὰ ἰηἴο τῆς 
ὙΠ] ἀογηοθ5, γῆεγε δῆς παῖς ἃ ρίδος 
Ργεραγεά οὔ Οοά, τιδῖ τῆ εν 5Που]4 

1). Α5 ἴῃ «ἢ. χί. 12, ΒέΈσο ἴῃς Αϑοδηβίοῃ ἰ5 
Ττείοστεα ἴο, 8580 Βοσὸ ἴπε ὈΓΙΠΊΔΤΥ 96η5ε 15 ἴπὸ 
βοβϑίοῃ οἵ Ο τίσι δ τῆς τἰρῃϊ μδηά οἱ Οοά: 
“«Οἢγχίϑβε οὔ Κὶπρ δηὰ Ῥυιεβὶ " ιᾶ5 πιδάδ υϑ 
Κιηρβ δηὰ Ρχίεϑίβ ἴο Οοά. Βγ Ηἰβ ᾿Αϑοεηβίοη 
ἱπῖο ἢδάνθη ννῈ ἅἃσὲ ὄἜύθῇ σηδάδθ "ἴω 51 ἰοξεῖδετ 
«υἱέ Ηΐ» ἴῃ ΠοαυθηΪ Ρδςοβ᾽ (ΕΡἢ. 1. 20; 
ἴϊ. 6), ἃῃὰ Οὔκ " οἰ ΖΕΠΞΏΡ 18 ἰῃ δελτοη᾽--- 
ῬᾺ]. 1. 2ο " ΟΝ ογάβ.). ὙΤς ἱπιετγργείδιίοη 
τπαϊ ἔτοπὶ ἴῃς ἤγοι ἴῃ ΟΠ υγοΐς, αἰννᾶγ5 1 ρδἱπ, 
5 Ὀτησίηρς ἔοστι ἢ ΟἸγῖσε ἰη Ηΐ5 πιεπηθεῖβ, ψ  ὶς 
ἐἐῤε γαφοη" ἰ5 αἰννᾶγβ ϑϑθκίηρ 10 ἀετουΓ 
τς πὸνν Ὀἰτίἢ.---ΑἸξογὰ ἀοος ποῖ ποῖϊίςς. ἤε 
ΠΊΘΓΟΙΥ ΟΡΡοϑβ65 ἴο 5 οννῇ ἰἰἴογαὶ ρρὶ!οδὕοη 
ἴο οὔὖγ 1], ογὰ (Δηὰ μὲ ργοποιῆςεϑ ἜΥὐΘΤΥ ἰηΐετ- 
Ρτοϊδιίομ μι οἢ ονογβῖορϑ [15 πιεᾶβυγε ἴο ὑε 
“ ρρηνοῖοα οὗὨ ὀγγοσ) ἴῃς ορϊπίοη οὗ Εἰ ποῖ 
ἴπαῖ τ(ἢς ννογὰβ8. ἅγθε (ΙΒ κά ὉῪ 16 “παῖ 7 
ἰδϑιια οὗ [6 σοπδυπηπιαῖθα Ὀἰττἢ οὗἉ ἃ 5οη οἵ (δε 
Οδμυγοῖ, ἃ θαρΕ Ζοὰ ΕἸροσοσ, ο ρο ἰςδὶ συρτο- 
ΠιΔΟΥ ἴῃ ἰῃς Κοπιδη Επιρίτγα, . .. υηϊτεὰ ψηὰ 
ἴπ6 βοϊθπιῃ Ρυδὶὶς ργοέξεββδίοη οὔ ἴῃς ἀἰνιηὙ 
οὗ τῆς ϑοη οὗ Μδη᾽ (νοὶ. 1, Ρ.. 24). ΕἸ οα 
ἱπάθεά, πιογοὶν ἕο! ον Μεθ, ψνῆο 5685 ἰπ ἴδε 
ΟΣ 5 ἃ ὑγοάϊοϊίοη οὗ ἴμε ἐπυχπρὴ οὗἩ (ἢ Π5- 
ἘἸΔΏΠΥ ἴῃ τῆς Ἐοπιδη Ἐπιρῖγε; ποῖ ΟὨΪΥ Υ5 
βρίγίτδὶ ἐστὶ απιρῇ, δυξ 4ἴϑοὸ τῆς υἱοΐοτες οἱ 
(ἰοποϊδπίίης δπᾶ Τ βεοάοβίιβ οὐδὺ ἴδε ἐπεπικβ 
οὗ [μὲ μυγοῖ: δηά 50, ἔοσ ἴῃε πηοβὶ ρλΠ, 
Βηειρμίπιδη, ΝΊγ., Βίβδορ Νενίοη, ἄς ἀς- 
οσοτγάϊηρς ἴο ἐς Βιγεὴ ἴῃς ντογάς ἅγὸ “ 5: πρὶν 
ἱηϊοηάδα ἴο σον {86 οπῖϊγε ἔδι!υγὰ οἵ δδἴδη 
ἴο ῥγενεηξ τῆς Κίηράοτῃ οΥ̓͂ ἢ τίσι ;" τβουξὴ 
{πὶ Κιπχάοπι ὃς ἀεἸαγοα ἀυτγίηρ ἴῃς ΝῊ οπιδῃ5 
Βιρῆϊ ἴο τλ6 νἀ γηθ55 (Ρ. 236). “ὙὍῆε το 
ΡΒΘΟΥ," νυτὶϊοβ Τοαά, “ ἴς αἀἰβηου!υο5 
πο 1 Κπονν ποῖ μπονν ἴο 5οἷνε " (Ρ. 243). 

6. “πώ τε «ὐοπιαπ Με] Ιἴ ἰ5 ΦΈΠΕΙΩΪΥ 
ΔἰΙοννεὰ {παῖ 1815 νεῦϑο 15 ᾿ηϊογροϑοα ἢεγὲ ἰῃ 
δηϊϊ οἰ ραοη οἵ νοῦ. 14. Τὴθ Λιγῖοσ Ποϑα ΠΥ οἷ 
“ὁ κῥε Ὠγαφοη" ἴο ἴμ6 “Οδιὲ)α, " (νεῖ. 7, ἄς) οὔ» 
ποῖ Ὀ6 ἀεῖα! θα υπ|} ἴ8ς ἔδίε οὗ {πὸ “ "ξονιας 
Πᾶ5 Ὀδθη τοοογάβά. Ηεσ Πρ (τεῦ. 1.4) (Ὁ ον5 
τπ6 νἱοΐοτΥ οὗ τς Αγοδδηρεὶ, ννβεπ “ἐν 
γαχον," ἀϊϑβοοτηβίοά ἴῃ ἢϊ5 δἴῖδοκ ὕροη Ομπϑί, 
ἴυγηβ ἀραϊποῖ Ποσ (νοσ. 13). [π οἷ. Χίϊ!. ἅγὸ 
κεῖ ἔοπτῃ [ἢ6 πιεδηβ νος Πα ἐπιροῦς ἴογ (δε 
Ρύτροϑβὸ οὗ υργοοῦπρ ἴα (Ἰγιϑιίδη ὕΔ ἢ. 

Ηδεηρϑι. ἀπά Αὐδογίεη τεραγὰ ἰμς βιρδῖ οἵ 
ἴα νίγρίη Μᾶγγ δηά ἴῃς ς ἃ [65υ5 ταγουκι 
16 νυ ]άσγηθθβ ἴο Εγρὲὶ (Μαῖῖ. 11. 11) 89 ἃ 
{γρςε οὗ τὰς Πίρμς οὗ ἔπε ἰάδαὶ πλοῖδεγ οἵ {ἐδ5ι 
ΒΟΥ δΔηὰ [ἢ Ὑογ. 14. 

ἑπίο 1δὲ αυἱϊάσγηει,,} [{6., ἴο ἴῃς 80επὲ οἱ 
ΠΕΙ τεπιρίδιίοη, 45 ἰζ ννᾶ5 οἵ (ἢ γι :---ἴο [Ὡς 
Ρίδοθς οἵ μοῦ οοῃῆϊςοϊ “ φγωραγά 97 Οοάδ," πὰ 
ἀρῥογε σδε ἐς πομγίσδεά" (γετ. 14}. Τὶς 



νυ. 7.1} 

[οϑοὰ ἢθσγ ἴποτο 4 τποιξαηά ἴνο διιη- 
ἀγεὰ σμά τῆγεεβοογε ἀδυϑ. 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. 

 Απὰά {δογὰ νγὰβ8 νγᾶγ ἴῃ ἤεᾶνεῃ : 
Μιοβδεὶ δηά ἢἰβ8 δηρεὶβ ἔουρῆς δρδίπϑὲ 

“ἢἤξξονιαν " Ἦ85 ΠΟ (ΠΥ οη οαγίῃ, Ὀθεςσδυϑο 586 
56 εκΞ ἴῃς ΟἸὟ Ὁ ΠΙςἢ 15 ἴο ςοπια (Η ὃ. χὶϊὶ. 
14}).-586 8ᾶ5 ΟΠ]Υ ἃ ῥίδος ἰῃ ἴῃς νυ] ἜΓΠ 6558. 
ὅες ᾿ουῖ ν)}]. 2-- ; Ηοϑβ. Ἰ!. 14---ἰοχῖ5 ψ ΒΓ ἢ 
ΣΟΟΔ]] τῃὸ Πίρ ἢ οὗ ἴπ6 δηςσῖεπὶ Ομ σοῦ ἤθη 
Ρεγβεουϊοά ὃὈΥ “δε ἤγαφοη" τῇῃγουρἢ ῬΠδγδοῖ. 

Γ δ]]ΠἸρον τείετβ ἴο ἴῃς ἐδγ8 οἵ Απεοςῆι5 
ὍΠοη ἴδ. δ} Πεὰ ἴτοπὶ Ϊ6γ 58 6 πὶ, 
: δος. "". 29. 

«υδέτε “ὧὲ ῥαΐδ ἃ ῥίπες ῥγεβραγεά 977 Οοά,] 
(ὅεε συ. “.). Οτ. “019 886 Βδ(ἢ [Π616; 
(πὲ “χεϊδενε δάνεσγὺ " (ἐκεῖ) 5 τεἀυηἀδπί, 45 
οσουτβ ἴῃ τοἰδενυς βεπίεποςβ: 566 ἴπε ποῖθ οὔ 
εἷἢ. νἱ. 4, ἀπά ςἕ. θεῖον νεσ. 14. Οη [ἴδ ὕγερ. 
(ἀπὸ) 566 οἢ. ἴχ. 18. 

ΤΒο Ηδιὶοῖ 5 ἀδοσγιναγάς ἔουπά ἴῃ ἃ νν»}}"- 
ἄσεγηεβα (οἷ. χΥῇ. 32), Ὀυϊ ποῖ ἴῃ “4 2ίαζέ 
"τγεραγεά 977 Οοά." 

ἽΠῈ “2ίαεε ῥγεραγεά 9.7 Οοά" ἴῃ ““16ὲ 
«υἱ]άεγηε!: ᾿" ΠΟΥΤΟΒΡΟΠ 5, Δοςογαάϊηρ ἴο ΒυγροΥ, 
ἴο πὸ ἰαπά οὗὁἩ (δηδδῃ:; δηά ἴο [ἢ] ἰαπά οὗ 
5 ἐδίδετβ Ἴοηνεγίεα βϑγϑθὶ 8 ἴο σεϊζυγη 
ΒΠΟΤΕΝΥ δείοτε ἴδε στεαΐῖ δϑοεπάδηςυ οὗ Αηϊὶ- 
οἾγιϑῖ :---866 οἡ (ἢ. χίὶ. 2. 

τ:8δξ π01τ9 ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ΠοΟυΣΙΒῺ 6. 
(δὲ ἀπὰ ( γελὰ ἴδε ἐπάϊε. Αοσ ἵνα). ΤῊ βυδ]θοῖ 
οἵ {δε νετ 15 ᾿πάοδηϊϊε ; [π6 2συυῖυε ἰδ τϑεὰ 1η 
νοῦ. 14.:-.566 ΑἸδΟΓ ΟΠ 8 τογηδγὶς οἡ ἴῃ6 τπιγὰ 
Ῥεγϑοῃ ρίιγαὶ, αυοϊεὰ οη (ἢ. Χ. 11. 

Οοπιρατε Ματκ 1. 13 - “ἼΒε Αηροὶς 
ταἰϊτϊσιεσεὰ ὑπο Η π|." 

Ζ Ἰδοιμαηπά ἐπυο διπάγεά ἀπά ἐῥγεξεεοῦο ἀαγ..ἢ 
866 γοσ. 14) δΔηὰ [ἢε6 τοπιάγκϑ οἡ εἶ. χὶ. 2, 3 
Ψ ΘΓ ἴΠ6 βᾶπιθ, ΟΥὁἨ Δὴ εαιυϊναίδηξ ρας οὗ 
εἰπις, 15 τείοσγοα ἴο ; 566 Νοῖς Β ου «ἢ. 
ΧΙ. 2. ΤῊ5 ρεγοά οὔ ἴΠ6 ννοπιδη 8 5Ξο]ουγη ἴῃ 
“ἐλ: «αυἱάεγηε:." (12όο ἀΔΥ5 ΞΞ ἴ[ῃ6 32 ὙΕΆΓΒΟΥ 
“ 2 ῥ»ρ,61:᾽ οὗ γεσ. 14) τοργεβϑθηΐβ ἰὴ ἴ86 Αρος., 
δεςογάϊης ἴο ΠΔηϊ6}᾽5 ργοαι:ςοηβ, ἴῃς ἀϊταίίοη 
οὗ ἴῃς οοηῆϊςϊ Ὀεΐννεοη [86 ννοτὶ ἃ δηά [ἢς 
ΟΒυτςοῆ,--- 16 {πιὸ οὗ {1Π6 ΔΝ οὐἹά-ροννεσ, 
πη νος τ86 φΑΣΤΠΥ Κιηραοπιβ Γ]α νοῦ {Π6 
ποάυθην "ἢ" (Αὐδετίοη, Ρ. 252),--ἰἰἢὰ Ὀτόοκοη 
τυοοῖκ οὗ Πλδπ. ᾿ἰχ. 272. Τῆϊ5 ρεγοά, γε πᾶνὸ 
566, 15 ἀεβοτθε συ] Δ]ΪΥ ἴῃ οἷ. ΧΙ. 2, 
ἃ5 ἴπδί ἀυτπς δῖος ἢ 1 Ἡοΐγ Οὐ" 85 
αοάάξη ἄοννη ὉΥ ἴῃς Οδηῖ]ε5. ΤῈΣ “ «υἱκ 
ἄεγπεις" δ ἴῃ ῬΤΟΡΠΕΏς ἰδηχσυᾶρε ἴπε ἴγρε οὗ 
15γλο]᾽5. Ἔχῖϊο (566 [βδ[. χ]ϊὶ σ7-|Ιὡὐ; [6τ. 1. 2; 
Ἐ.ΖΕΚ, χχ. 11; Ηοϑβ. 1]. 14-15).. ἼῸ ΟΒΙὰ 
Βεΐηρ “ ἐαμαϑδὲ μῷ τοῖο Οοά ᾽" δπὰ ἴδε ΠΡ δ οὗ 
«ς ΔΝνοπιδη --ἰῆς Αϑοθηβίοη οὗ (ἢ γίϑε δηὰ 
{Π6 ἀοκίγυςτίοη οὗ [ογυβαίοπὶ ΟΥ̓ ΤΙΐι5---ἂγὸ 
ΡΆΓΔ]16] ἐνεηΐβ ; δηὰ (818 ρετίοά οὗ 126ο ἀδγ58 
οτηῦγαςσοϑ ἴπε ννΠο]Ὲ ἀυγαῦοη οὗ ἴα Ομ γοἢ 8 
Ἔχὶϊο, ἔγοπι ἴμο ἀδίς οὔ [πδΐ ἀεϑίγυςίίοη ἴο (6 
Ἐπάὰ οὗ 4]1 (δίηγρβ. Εὐγαγὰ υηάογϑίδπας ἢογο 
(Ξεε οὔ νεσ. 1) [μδῖ ἴη6 “ βονιωη," Ὀείηρ ἴῃς 

Τοργεβοηΐϊδινο οὗ [5γδ6] ““σμα ἴῃς οδ)]εςῖΐ οὗ ἴῃ 6 
ῬτγοπΊ 565," τυδὶ ὃς εὐ; ἃπά δοοογά- 
ἸΠΕΙ͂Υ τηαῖ [βγϑεὶ 15 ποῖ εχιγραϊοα Υ 186 
ἴουπτ ὙΝ οτ] ἀ-ροννογ, ἴῃς Ἀοπιδὴ Επιρίτγο, 
Ὀυΐ ρῥτγεβετνεά ΌὉγ Οοὰ ἰη [ἴ5 παϊϊοηδὶ βεραγδ- 
Ὠοπ ἔτοπι οἴδεῦ ῬθΌρΪ65 (5. 3632). Βιβρίηξρ, 
8ἃ5 ἃὔοτνο, γοίογβ ἴο ςἼοηνοσίοά [5γδοὶ, Ὀυῖ 
“ ἀυτγίης ἴμε ᾿ἰαϑὲ δηι!-Ο γιϑιδη ρεγβϑεσυ τοι, 
«ον ἀσγιηρ ἴῃς νΠο]6 οὗ [ῃς ἰλϑοὶ ννουτ] ἀ-τνοοκ ἢ 
(δες οἡ ςἶ. ᾿χ. 12 ; Χὶ. 2). 

Οοοςεῖιι5, τ., Βεηρεῖ υηάἀεγοϊλπὰ ΕΥ̓͂ δε 
,“ισδι τὸ ραβϑᾶρε οἵ Ομ γΓϑ Δ ΠΠὙ ἔτοπι τΠ6 
]ὸνν5 ἴο {πε Οεπεϊεβ ; ἂπὰ 50 Αὐδεγίθη (Ρ. 
247),-- Υ ἈΠΠΟΥ ἀοεβ5 πε ὟΥ οπιδὴ ΗὟ δῆοσγ 
ΟΠ τ ϑῖ 5 ΑϑοἌοηϑίοη ἡ ἰἸπάουδίθα ΝΥ ἔγοπι τΠ6 
ἐν ἴο ἴδε πεδίῃοη,, Ηδποο ἰἴ 15 βαἱὰ ἴῃ 
γοῦ. ς οὗ “26ὲ Μα» Ορίί4" τῃαῖ Ηὀς 15 ἴο 
τυὶς ἴη6 πολίμθη υυνἱτἢ Δ ἸΤΟῚ βεορῖγαο. “78 
«υἱάογηει: " δληὰ ἴδε ἰληὰ οὗἩ [Π6 ποδί θη πιοδῃ 
(ἢς Ξαπηο τπίηρ : ἴθότα ἴῃς ἀδπιοηδβ, Γι ]οτβ δηΐ 
Ργίηςοβ οἵ ἴπ6 Βεοαῖπεη ννοστ]ά, ἀννοῖ ([82]. 
χχχίν. 14; Μαῖϊ χὶϊ. 41; Μαγκ !. 12). δες 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ [58]. χΧχὶ. 1--1ο, “ΤῊς Ὀυγάδη οὗ ἴΠδ 
ἀοδεσί οἱ (ἢς 568," --ἰε Ὀυγάεπ οὗ Βαῦγ!οη,--- 
οὗ ψ ΒΟ Ὦ ραϑϑᾶρο τοῦ. 9 15 φυοϊεα ἴῃ Κτεν. χίν. 
8: δλῃὰ ἰη ον. χυῇἱ. 2. Το Πιρδΐ οἵ [6 
“«ἤονιαη " ἱπῖο “ 2δε «υὐδάεγηπει: " 15 ἴ8.5 [86 
Ῥάδϑαρε οὗ ἴῃς Οὐοϑρεὶ ἴο ἴπῸὸ ΟςηΈ|68, 85 
δηποιποοά ἱπ Μαῖϊ. νἱ}. 11, 12; ΧΧΙ. 41; 
Αςῖβ χιϊ. 46, 47; ΧΧΡΊΙ. 28. 

Αςοογάϊηρς ἴο δ8:. 1. Νενίοη (ἰδία,) τῆς 
“«ἤγονιαπ," ὉΥ ἴδε ἀϊνίϑίοη οὗ ἴπΠ6 Ἀοπιδη Επ|- 
Ρίγο ἱπῖο τῆς Οτεοκ δηὰ 1,δ[η Ἐπιρίτεβ, θὰ 
ἔτοπι ἴῃς “ Εἰσὶ Τορ]ς ἢ (5ε6 οἡ (ἢ. χί. 2) 
ἰηΐο “4ῤεὲ «υἱάεγπει.:," ΟΥ 51 ΓΙ Π4}}} ὈαΙτεη 
Ετηρίγο οὗ τῆς 1,4{1π8, πεσε 56 15 ουπὰ 
αῇἰογνναγὰβ δἰἰηρς ὕροη (ἢς Βεαϑί (ςἢ. χνἹ!.). 
Ζ.Π , ἀγχζυΐηρ τδαῖ 41} Ποσο 15 ἢ ϑίοτιςδὶ 

(νη ϊςἢ Πα ᾿Ἰηΐετβ ἔτοπι ἴῃς υ56 οὗ τῆς φγωεπὶ 
ἴῃ ΜΟΥ. 14), Τοίεγβ ἴο ἴδε ΘΑγΥ ρογβεσι τ οῃ8 
δυςἢ 45 ἴπαϊ οὗ 8411 (Αςῖβ νἱῖ. 3), δηά (δ 
Ἔβοᾶρο οὗ ἴῃε Ο γίϑτίδηβ ἴο 1 γάϊδη Αϑὶ4 ;-- 
Ἡετγάον δηὰ Εἰννα]ὰ τοίοσ ἴο ἴδ ΠΙρῆϊ οὗἁ τὴ6 
ΟΠ γιϑείδηβ ἔτοπὶ [ογυβαίεπὶ ἴο Ῥεῖϊα ;--- δ πδη, 
ἴοο, οη ἴδε ἴπεογν [Πα {πῸ Αρος. ννϑ υυγιτθῃ 
αἵ τῆ οπά οὗ Α.Ὁ. 68, οὐ Ὀορίπηΐϊηρς οὗ Α.Ὁ. όρ, 
ςοηδίογβ (παῖ νυ. 6, 13-17, γον ἀδοϊ βίνεὶν 
( (6. 4} εβῖ ἀές!5:1) ἴπὰῖ (ῃς δΒΙρῃὶ ἴο 

6114 (Μεαῖί. χχίν. τς; Εἰ. 1]. ς  ΕΡΙΡἤδῃ. 
1. Μεη:. εἰ Ῥοηπά., 15} Ἀδὰ αἰγεδλάν ἴἌκθη ρίδορ, 
δηά τπεγείοσο τπυϑὶ πανα οσσυττοά ἴῃ ἴΠ6 οαγὶν 
Ραγί οὗ Α.Ὁ. 68 ( ε., Ρ. 296). 

ΤΗΕΞ ΑΚ ΙΝ ΗξΑνΕΝ (7-:12). 

ἡ. “πά ἐδεγε πυα: «υαν ἐπ δεαπεη :} ΤῊ ἀ6- 
βοσρίοη ΓΘ 15 ἴῃ {Ππ6 σἰγοϊοδί δθηϑ6 βυτηθο- 
Ἰϊσαὶ ; 116 ἱπλάρογΥ δπά δεϊίοη θείης ουπάοά 
ΟἿ ΟἴοΓ δίδίςτηθηῖϑ οὐ ϑοσρίυγο. ΤῊΝ ΡΓΣΊΔΓΥ 
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6όο 

τῆε ἀτάροη ; δηά τῆς ἀγαροη ἐουρῇῃξ 
Δα ἢ᾿5 ΔΠΡΈΪ5. 

οὐ]οςῖ οὗ [6 ρῥγϑϑοπὶ γ᾽ βίοη ἰδ ἴο ἔοσοϑδῃδάουν 
{π6 ςοηῇὶςϊ ἀπά ἴῃς ἔγπρἢ οὗ ἴδ6 (ἢ τ 5. Δ η 
Οἰπιγοῖ: δηά, ἴθ ογάθσ ἴο ἱπάϊσαῖο αἵ [ἢ6 
54ΠΊ6 {Ππ|6ὸ πον ἴῃ ΟΒ τοὶ οὗ {ΠπῸ εἰ ἜΓ δηὰ ἴῃς 
ΟΒυτςοῇ οὗ ἴπ6 ἰαῖου (σονοπαηΐῖ ἅγὸ Ὀυΐ οπο, ἴπ6 
«ἰοϑογι ριίοη 5 ἰουιπάδα οἡ ἴπε ᾿ἰσίοσιςαὶ Ἔνεηΐβ 
οἵ ἴπε ραϑῖ, αηὰ 15 ὀχργοϑϑοά ἴῃ {πε ἰδηριιαρε οὗ 
ΘΑΓΙΟΓ Ῥγορἤδογ. δῖ. [οδη, 48 Βίσπορ Ν᾽ ογάβ8- 
σόσῇ ποῖοδ5, “ον γέτεγς ἴο ΔΠ ΘΑΤ]ΠΟΥ ροτΙοῦ, 
'π ογάογ ἴο τοοῖῖς {πῸ σπέεοεάεπε ᾿ἰδίοσυ οὗ [πὸ 
τάροη, δηὰ ἴο ὄχρίδίη πὸ οἰγουπιβίδησοβ 
πάθον ννῆϊοἢ ἢδ ννᾶ8 ἰεὰ οὔ ἴο ρογβεσιῖο τῆς 
Δ οπιδη ; δηά ἢ [Γᾶς65 {πὶ ἢἰσίοσυ {11 1 15 
Ὀγοιρηΐ ἄοννῃ, ἰπ το σ. 14, ἴο (6 βαῖὴθ ροϊπί 
ἃ8 ἴῃ ὙΘΓ. 6, ΠΑΠΊΟΪΥ, ἴο ἴΠ 6 ἐβοδρο οὗ ἴῃς ΝΝ οπιδῃ 
ἰπ τς νυ] άθγπθβ5." Ὅο οἹὰ ςσοηῆῇιϊςϊ οὗ δαΐδλη 
νν ἢ [Π6 ροννοῖγϑ οὗ ἤθάγθη νγὰϑ γεπονγοὰ δὲ ἴῃς 
Ιηςσαγηκίίοη, δπὰ ντῇ ἴΠ6 ϑ5λπιθ γΓεϑυϊῖ; δηά 
πονν, ἰὴ ἰδηρσιαρε γοβεςῖπρ ἴῃς ραϑῖ, [Π6 νἱσἴο ΣῪ 
οὗ {πὸ ΟὐΥοβθ5 ἰ56 {πὸ {ποπιΘ. “ὙΠ6 ῥᾶϑϑαρο 
Βν. χίϊ, 7-ἀὰ 5 τοίοσγοα," ντιῖεβ Ασομ Ὀϑῆορ 
ΎΤτεηςΣ (ϑεέμάζε ἐπ ἐδε Οοεβείς, Ὁ. 229), “ ὉΥ 4} 
ξοοά οχροϑίζογϑβ ἴο [πΠδἵ ἀδθδίγουϊπρ οὔ [6 ννοσκ8 
οὗ ἴῃς ἀδν}} νος ἢ ννα5 [6 σοηδοηθεηςο οὗ ἴΠ 6 
{Γυππρηδηὶ Πρ, απὰ ἀφαῖῃ, πὰ Αϑοεηβίοη οὗ 
ἴ ϑοὴ οἵ Οοά. Τόογε 5 ἀδϑοσι θεὰ τη 118 [0}}} 
ςοπϑιιπητηδίοη {παῖ νυν] οἢ τς 1, οτα, (51. Γι Κα 
χ. 18) ἢ ργορδεῖῖς οὐὸ, Π85 δἰγοδάν Ὀομε]ά." 
Το ἴπ656 ννοτάϑ οὔ ἴῃς 1 ,οτά, “1 ὈοΠοΙὰ δαῖδη 
ἃ5 ᾿ρῃιπίηρ [4}1] ἔσγοπὶ ποάνθη," πιᾶν ὃς δά ἀοὰ 
]οδη χῖϊ. 11: “Νονν 5ῆ4}} [ῃε Ργίηςς οὗ [85 
ἡνοι]ά δ6 σδϑῖ οι. Ηδοτο (85 ἰῇ υϑσ. 3), "2 δὲ 
1)γαφοη" 15 566 ἴῃ Βοάνεη ; δηά ννὸ τοδά ἴο ἴΠ6 
δλπιῈ οἴεςϊζ ἴῃ [οὗ Ι., 11. ΖεςΝ. |. ΤἬδί δαΐδη 
Δηᾶ ἢὶ58 δΔῆγρεῖβ ἀγὸ πονν τοργοϑοηϊοα 45 Ὀεϊηρ 
“ὁ αι ῥεαυεη," ϑἴιδλτγι ἜΧρὶδη5. ΌὉΥ ἴπΠ6 ποίϊοη οὗ 
τῆς ἰονν5 ἴῃΠαΐ συλ 5ρί γι 5 ἸηΠΔ 01 [ἢ 6 αἷν,--- ΕΡΉ. 
1. 2: γ1. 12. “ὝΠΟ ἀοπιϊηϊοη οὗ δαΐδη, νυτῖῖο8 
Οοάὐεῖ (ὁ. ε., Ρ. 358), “Τοῦ ἴπ6 πιά οἵ (ἢ. 
παῖίοηβ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ἐαδοιπδίίοη οὗ :ἀοίδίσΥ 15 ἃ 
Ῥῃδηοπιεηοῇ ϑν ΒΟ γοβι 5 ἔγοπὶ ἴἢς οἰοναϊοά 
Ροϑιζίοη ννῃςἢ 511], δὲ {π6Ὸ ργοϑοηΐξ ἀδλύ, δὲς 
Οςσσιρῖ65 ἴῃ [Πη6 50} γϑθηβι 0] 6 ἀοχηδίπ, ὁ Ἰῃ 16 
ΠΟΑνΘΠΪΥ ρἷδοοϑ᾽ (ἢ. νἱ. 12): δηὰ σοάεῖ 
Τορματὰβ δῖ, 1ΚῸ χ, τ 45 δεῖν “τς τοχί 
οἵ ἴλ6ὸ Νιβίοπ ἴῃ οἷ. χὶ!. οὗ [ἢ6 ΑΡΟσΔΙΥ 56.) 
Αἰδογίθη πιᾶκο8 (ἢ6 ενοηΐ ἤοσὸ ἀσβοσιδοά 
“τῆς τυτηϊηρ-Ροϊπὶ ἢν ἴπς Ἠἰδίοσυ οἵ ἴῃς 
Ῥτίηςο δὰ ἴῃθ Κιηράομι οὗ ἀλγΚη655":-- Παῖ 
ΠΙΒΊΟΥΥ πᾶ5 ῶωγ φροποάβ, (1) Τὸ ἴϊπε ἤγϑϊ 
ςοπιίης οὗ ΟἸγῖβὶ : (2) ἔσγομη ΕἾ γίϑῖ ἴο τῆς 
Ὀεσίπηΐϊηρ οὔ ἴ[πΠ6 Μ|Π]εοπηΐυπι; (3) Τῆς Μι|]- 
Ἰεπηΐυπι 1156]. (4) δαΐδη ἰ5 λιιάρεα, ΗἊὸ «4͵30 
5665 [ἔγος βἴαροβ ἰὴ (ἢς ρεγϑοηδὶ Ἴσοηῇϊςϊ οὗ 
ΟΝ γιϑὲ δπὰ δαίδη---(1) ΤὴῈ Τοιηρίαζοη ; 
(2) Το Ἄοδϑδίης ουΐ οὗ ἀεν!}]8 (υΚὸ χ. 18); 
(3) Τῆε τπππρὴ οὐ πε Ἐδϑυττεςϊίοη αῃά 
᾿Αϑορηϑίοη (οὖ ΠυΚο ΧΧΙΙ. 51}---ΡΡ. 253-257. 
ΤΠ “ «υαν ἐπ ῥεσύεη" Μὰ Εὐτατγά, σοπιθβ 

ἈΒΝΒΙΓΆΑΤΙΟΝ. ΧΙ. [ν. 8. 

8 Απά ρτενδιϊεὰ ποῖ ; πειτθεγ ννᾶ5 
τῆεῖγ ρίδος ἐου πα ΔΠΥ ποτα ἰῃ ἤεᾶνεη, 

αὔεν ἴῆε 1:λόο ἦδγβ οὗ νετ. 6:---ϑαΐδῃ, ρβεῖ- 
πιτοἀ ἴο Δοςυ56 ἰσγδοὶ ἀπγηρ {π6 1260 ἀλγ5, 
15 ςᾶϑῖ οι (υῦυ. 9, το); δηά, ἔογ 50 ἰοηξ, ἴδε 
ῬΓΟΠΊΪ565 ἴο 5.26] ἅσὸ ποῖ ἢ} ΠΠ]εὰ : δὲ τδὲ 
επηὰ οὗ ἴδε ἀλγ8 ἢς ἰβΘ ςοπηυογεὰ ὈΥ ἰ5γδε} 5 
ξυλτάϊαπη Απρεὶ, Μ|ὶςἢΔ6] ([2Δῃ. χ. 13,21; χὶ. 
1), Δη4 5γΓδοὶ 15 ΌὈΥ̓ [Π|5 νυἱοΐϊογυ τεσοοης δά 
(Ζεςοδ. 111.). Τὸ ἴδε 5ᾶπιὸ οἴεςϊ 1)ς Βυγεὰ 
(1 (κὸ {Π18 ΑΓ ἴῃ οαάνθὴ το ὃς ἱιϊεγαὶ," 
Ῥ. 216) ; δηά 50 ϑἴογῃ, ννῖο 5665 ἤδθγε ἃ ρΓὁέ- 
ἀϊςῖίοη {παϊ ϑαΐδη νν}}} οὔσθ τόσα ΤΟ] ]οςΐ ἢ} 
Ροννεσβ Ὀοΐίογτο ἢ γιϑ 85 δοοοηά Αἀνρηῖ:---ῆς 
ϑυρροβῖβ ἴοο [Παΐ δαΐδῃ᾽ 5 ργοϑεηςὸ ἴπ βθάτθῃ 
ἰογοβῆον ἃ ἀλγίηρ αδἰϊοτηρί ἴο δηπι δῖος ἴῃς 
ΟΒυγοΒ ἴῃ ίοτγ. ΕἸΠΏΒοση, Η ἐγάοσ, διυλτί, 
[6 ΔΝ εἴθ, ἴὰ 'ἰκ6 ΠΊΔΏΠΟΣ, διιροϑί ἴΠδῖ “ 2ῤὲ 
Ὄγαχοπ᾽" Πιδά ριιγδυεὰ (ἢς “ Οῤῥ͵ά" ετεῃ ἴο 
Οοὐΐβ ἴἤγοπο, δὰ {πδῖ 1815 ννᾶ5 186 σδιιὲ οἵ 
(86 ννᾶσ. ον μεθα δϑϑιυσηρίοπϑ {μ6 Ποπίεχ 
Εἶνοβ πὸ στουπά. 
Το νὰσ ἴῃ ἤδαύθη δηά ἴδδ νἱσίουυ 5 τι, 

ποῖο5 Μγ. Μαυτγῖςε (Ρ. 221), ἴπαὶ τῃ6 “ “λμη 
Ορῥά " φγοβεοηϊθὰ τῆθη ἴο Οοά ἃ5 τοὐεεπιοῦ 
δηά )υκιῆςα, 

Μιεραθῆ Οη {Π|8 πᾶπὶὸ 566 ἴῃ6 ποῖθ οἢ 
Ὦλη. χ.ὄ 123. Μιςβδοὶ 15 δἰγ]οὰ “τς ἀτοῦν 
δΏκοΟΙ, ἴῃ Τυάθ 9. Ης [5 ποῖ ἴο ὃς ἰἀοπαβοί 
ψ ἢ τπς “Ἢ οδῥ " (νοσ. 9), ἐ.ς., πῇ Ομποὶ, 
ἃ5 ὙΠΓ. δηά Ηεηρβῖ. ἀΠ1οχο, ΔΩΥ πιοῦὸ ἴδῃ 
1π6 οἴου Τπιοῖ Αηροὶβ ἴῃ τῆϊα Βοοκ. (5 
Οαρτῖεὶ (“18Ὲ πιλη οὗ Το ἦ τεργοβεπῖς ἰδὲ 
ΤῊ 5ΊΤΥ οὗἨ Απρε]ς ἰονναγαϑ τηοη ([24η. τ]. τό; 
κε}. το, 26), 50 Μ|ΊςδδεΕ] 15 τε ἴγγρο οὔ {δεῖ 
5 ἢ ϑαΐδη, ἀπ ὀϑρθςῖα Πγ πιδιηϊδίῃς [δὲ 
σαι οὗ ἴβγδοὶ (απ. χ. 13, 21; χα; 
Ἰυὰς 9}.---ὁΒ5 οὗ οά {Π6 σδιυβε οὗ [ϑςγδοὶ ἀπὲ 
ἴΠ6 Ποϑῆ, 50 ποῖν οὗ ἔπε ἴσγις [ϑγαδοὶ, ἴδε 
ΟΒιυτοῆ. 
ν ογάϑ. σοπηραγες [π6 πιοδηΐηρ οὗ ἴδε ποπὶ 

Μίςοδδοὶ (“ΠΟ 15 πκὸ υππίο Οοά ν᾽) νἱὴλβ 
ἴπ6 τνογάϑ “ ΔΝ ο ἰ5 ἰκὲ ὑπῖο ἴῃς Βεοδϑοῖ"᾽" οἱ. 
ΧΕ, 4. 

απά ῥὶς απφεῖς [φοἱπα ζοτ}]} το τσ πὶ 
δε ἀἐγαζοη;) ὅ8εὲ τὉ. ]1.----4 σοηβίγ. ἡ ΈΙΓΝ δ 
ψπουΐ ἃ ραγα οὶ ἱπ ἰἢς Νειν Τοεϑῖ. ογ ἴδε 
1,ΧΧ., πο νοσὺ Ἐχργεβϑίηρ ἃ ἐἰθϑίρη ργοσδάϊπξ 
(6 ἑηβα. Ψνογάϑ. βιρρ θα “ μὸ ἤοτεμ," (δλὶ 
5, “ἴο ἤγῃξς ντἢ;"---ἰ. ὙΝΊ Παῖς τγδηβίαεϑ 
πόσο ἴο δραδὶ σἱτ;"--- ΑἸΌ, ἴῃ ἢ]5. οὐπι 
ΤΑΘΠΪΆΓΥ͂, δἰ πρὶ “ἴο Δρδὲ τ τε," δηὰ, ἴῃ ἢ 
τονϊβοά ἰτγαηϑιδιίοη, “"Δαδβεὶπς τὶ!" Ἰδὲ 
γεῖῖε δάπογοβ ἴο ἴπεὸ Τεχές Ἀροζρίω : τ ϑεξ 
Νοῖς Ὁ δὶ τῆς οπὰ οἵ {Π1|5 ςμαρίευ. 

απά 1φε ἄγαφοπ “αττοᾶ, ἀπά δὲς ααρεί!:} 
Ι. ΝΠ] απ οχρὶδῖπβ συ. 7-12 85 ἃ ραγεηῖδε- 
τἰς ἰηϊτοάδυςξοη,.----“ 45 ἴπε ΕΡΙπΙΚίοη οὐ τισῖον 
τίουβ Ηγπιη οἵ τε Ματγίγτβ,---5 ορεπίπς ἴδε 
γα 5 ἴο ἴδε πιουηπίδίη Β|1οἀ Ὑν1ἢ 186 ΑΙΤΗΙΕ5 Οἱ 



ν. 9-- το. 

9 Απά τς ργϑαλῖ ἀγαροῇ ννὰβ Ἵδϑβῖ 
ουζ, τῆι οΪά ξεγρεηῖ, ς4|}1ε4 τῆς [)εν!], 
Δηα δαΐδη, νης ἀεςείνεῖῃ τῇς ννῃοὶα 
νοῦ]: πε ννᾶβ ςαϑδῖ οιἱἽἕ. ἰηῖο τῆς 

ἈΒΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. 

οαγῖῃ, δηὰ ἢϊβ Δηρεῖβ ὑγεγε Ἵδϑῖ ουζ 
νυν Πιη. 

Ιο Απά 1 Βεοαγά ἃ Ἰοιιά νοῖὶςε 58γ- 
ἱπρ ἰπ μδάνβη, Νονν 15 σοπια βαϊναδιίοῃ, 

Βεάνθη (2 Κίηρϑβ νὶ. 17): “.Α5 ἴδῃς ἰοσοροίῃς 
δοςουηΐ δὰ ροηθ ὈᾶςοΚ ἴο ἴῃ [πηολτπαίϊοῃ, δηά 
ἴοοκ ἴδ ΔΠΔΙΟΡΥ ἔτοπὶ ἴΠπ6 ϑαγ]οῦ (4}} οὗ δαΐδη, 
50 15 ἴ 15 Ἔχργεϑϑθά ἴῃ ψψοσγάβ ἰῃδῖ τηὶρῃΐ τοϊαῖα 
ἴο {πὸ 54 π|6 ̓  (Ὁ. 226). 

ΕἸΙοϊζ 5665 ἤοσο ἴΠ6 σοηῆϊςς Ὀοζινοθη ραρδη- 
᾽5πι δηὰ ΟἿ ΤΙ ΒΕ ΔΗ Υ ἴῃ “ 1Π6 πεάνθη " ἴο νος ἢ 
(ὴ6 ΟΝ τΙβδη ὈΟΟῪ ΡΟ] ἰς 15 ἐχα] θα :---ἃ νυ 
δεΐννεθη κτῃ6 Οδρίδίη οὗ ἴμ6 ],οτὰ 5 πμοβί 
ΔηΔ (6 ἀροβίαϊε ΕΠΊΡΟσΟΥ [,ἰςϊηϊιι5. δὲν 1. 
Νεντοπβ σοπο]ιβίοη ἰ5 ἴο (ἢ 6 5βαπὶς εῇδοῖ. 
ΤΕ ςοπιηθηῖ οὗ Ἀ ἐν}}1ὁὸ (Δ ας, Ρ. 87) 15, 

“ΤΠ [2 6ν]], θεΐοτε δείπρ σοπαηιογο ἴῃ ΟἿΓ 
τνοσ] ἃ, σλυδὲ ἢχϑῖ Ὀ6 σοπαμογοά ἴῃ ἴπ6 ΠοΑΥΘΪΥ 
γοτ] ἀ, δ᾽ ηρΡΊΪΔΓ ΡΑΓΔ11ε] ἴο (ῃς Ρ]αΐοηϊς ΓΠΘΟΓΥῪ 
οὗ ἰάελ5 "" 

8. “π4 ΤᾺΘΥ ῥγευαϊϊεα ποῖ} 866. ἴυάο 6, 
ὍΠΟΓΕ γα βηα Δποῖμοῦ τοίογοηςσ ἴο {π6 ἔδοϊβ 
οα νΒΙΟΒ ἴῃ 5 το] 5πὶ ἤεγα ἰ5 ἐοιιηἀςά. 

ποῖ ονὸπ «ὐα. ἐῤεὶγ ῥίσες ἡοιωιί “57 
ὕπογε ἐπ δεαυεη.) δες υὉ. ἰ(.,--- ἴ[Ὡ6 ἴσιο τοδά- 
ἵπρ (οὐδέ), “ποξ οΥθῃ, ῥργοβϑθηῖβ ἃ οἰϊπιαχ: 
“ΤΩ. γαροη δηὰ 5 δηρεῖὶβ ποῖ ΟΠΥ͂ 
[211δἡ ἴο ςοπαῖϊοῦ, δῖ ΠΟΥ σου]ά ποῖ δνοη 
ταδλϊηΐδίη {ΠοῚΓ ρ]άςα ἴῃ μδανεη. ὙὍὙΠα ροννοῦ 
οἵ ϑαΐδῃ 15 ΠΟ ὈγΟΚθη, δηὰ υοσ. τι ἴ6}}5 
Ὀγ ννμαῖ πηεδηβ. Ηοίπιαπη, Αἰιθοσ]εη, ΕΡγασάὰ 
ἰἸηΐοσργοεῖ ἴπαῖ “ἀπ τ6 Αϑβοθηβίοη οἔ 
ΟΠ τισὶ, [π6 ἀδπηοηθ ΜΟΥ ἴῃ ἤοανθῃ ᾿ἰκο τῆ6 
οἴμβεγ Δηρο 5. ΤΤὨ15 ποίϊοη 15 ναϑθὰ οὐ 86 
νοτάθ “47 γπογε᾽) ἴῃ 115 νοῦβο;; δηᾶά το- 
ἴεσθηςε 15 αἰϑὸ πιδάς ἴο ἴοῦ 1. 6: 11. 1; 8116 
θοῇ ἴῃ τ ΚΙηρβ χχὶϊ. 19--22, δηά ΖΘΟ᾿. 1.1, 2, 
δίῃ 15 Σεργοθθηϊοα, ἃ5 ἴῃ ΨΌΓ. 10, 825 “286 
“Ἵεωσεγ. Ἐγαγὰ βισίμο μοὶ 5. (παῖ δαΐδῃ 
ΤΟΠΊΔΙῺ5 “;π ῥεσυέπ" ὄνθὴ ΠΟΥ ἴΠ6 Αβοθη- 
βίοῃ, ΠῚ] ἴμ6 επὰ οὗ {πε 1όο ἀδγϑ---ἰ. 6.) 
ἘΠ11}} (Π6 οηά οὗ {πΠ6 τννου]ά. 

Βυγροῦ γε)εςῖβ 41} γείοσγοπος ἴο ἴπε6 ραϑέ--- 
ΕἸ Ποῦ ἴο ἴδε [8]] οὗ τῃ6 Απρεῖβ, οὕ ἴο νυῃαῖ ἰ5 
τησδηΐ ἴῃ [οῇῃ ΧΙ. 21: 1Κ6 χ, 18: ϑαἴδη᾽5 
ΘΠΓΏΠΥ͂ ἴο [5ΓΔ6] [5 Ἰηζο πα δα, νυ ῇΙςο ἢ σοπ65 ἴο Δη 
ἐπα ννῆθη [5γα6] 15 Πογοδῆῖοσ σοηνογίθα, δηὰ 
ΜιομδΕὶ, στα 5 συδγάϊαη Απρεὶ, 845 ονοσσ 
ΓΟΠῚΘ 115 Ασσι 500. 

Ῥδδηίϊβηι, ποῖο5 ΕἸ]οῖῖ, πιεῖ ἢ [15 {πιγά 
Δηὰ ἢηδὶ]ὶ ἀεΐεδλϊ Α.Ὁ. 324. 

9. “41πώ41δὲ σγεαὶ ἄγασοη «ὐαςῷ οδϑὲ ἀοπ,] 
Οοτήραγο οἰ. χχ. 2: δπὰ αἶϑο [ἴῃς σοΐεγοηςθ ἴο 
1Π15 ραϑϑᾶρε Ὁγ Ῥαρίαβ, φυοϊθά 1η 1ηϊτγοά., ἃ 2, 
Νο. (2): Βισδορ 1ἱγμτίοοῖ ροϊηῖ οὐδ {παῖ 
Ατεῖμαϑ ἀπά Αηλδϑίδϑιιιϑ οὗ δῖηδι ΠΠπδῖσγαϊο τΠ6 
ἕαςϊ πεσε σγεΐεσγοα ἴο ΟΥ̓ Εχοκ. χχυ!, χό,-- 
πίε». Κεου., Οςῖ. 1875, Ρ. 845. 

[μ0 οἰά μεγρβεπ!,] Οἵ, Οδη, 1.; ὁ (ον. χὶ. 

3.) δηά [86 ννογάϑ “ ἔγοπι {πε Ὀοριπηϊηρ," [ολη 
Υ}}. 44. ἢ 

89 δεῖ ἰδ εὐαἰοά 1δὲ Ὠευϊ 866 οἡ οἢ. 
1, το; δηά εἴ. εἢ. Χχ. 2, 10, ἴογ ἴΠ6 αόιεπες ἀπε 
ἔογ ἴῇς γώξεπες οὗ ἴῃ ἀγίϊο]θ νυ ας ἢ 15 δοβοηϊ 
ΠεΓα. 

απά δαΐαη,} 866 (ἢ. 11,9; [οη ΧΙ. 27---ἰη 
Ἠενγαο- Ασγάμιαῖς, “τῆς Αὐἀνουβαγυ : [ἴ 15 
11.5114}}}7 τοπάθγεά ΌὉΥ ἴπὸ 1ΧΧ. “(6 Ὠ συ," 
6.5. ]οῦ 1. 6; ἴο ψὨΙΟΝ ὉΠ|65. 15 ἔασῖδοσ δα ἀθὰ 
δογα--- 

9 ἀθοθῖνοῦ οὗ ἴδ ΨἘΟ0]9 ψοσ]ὰ;] Οὗ, 
εἢ. χχ. 3, 8, 1ο. Ὑπὸ Ὠγαροη Ἄρρθαγβ ποὶν 
ἃ5 ἴπε δι)πιδῖϊηρ ΡΥ ποῖρὶας οὗ τθ6 ὑηροάν 
ῬοννεΣ οὗ ἴῃς ννογ]ά. 

Βο γ8ὸὺ5 οδδί ἀοτ) ΟἿ [58]. χίν. 12: 
Γἀκὸ χ. 17, 18--- Βαδγίοη, {πὸ δγταῦοὶ οὗ (Π6 
6Υ}] ΝΥ οὐἹά- ροννοσ, δοίης ἴῃς βυδ)]οςξ οὗ ἴπΠ6 
ζοττηοῦ ἴοχί, ἀηα {πος νΥἱσΐοτΥ οὗ (Ὁ γιϑί 5 ΤΏ] η15- 
ἴδ 5 οὐνδὺ {Π6 ροννοσ οὗ βρισγιζυαὶ στ] "ΡΥ Ὀείης 
186 5υδ)]εςξ οἵ {Π6 Ἰαϊΐοσ. 

ἴο 2ῤὲ εαγίῤ, απά δἷ'ς ἀπρεῖς «ὐεῦό οασὶ ἃἀο ΤῈ 
«υἱῤ ρὲ». ΤὮς θεϊης οαϑὶ ἀοννπ ἔγοπι ἢδάνεῃ 
ἴο δασγί παϊογα!Υ ἀθηοῖοβ, πηάθτ [6 ἤρυτγο οὗ 
15 ογἰρίπδὶ ὀχρι ]ϑοη ἔγοτη ἤθάνθη, ἴῃ ἀοννῃ- 
[4]}} οὐ δαϊδη᾽ 5 ρόννεῦ :---5εὲ Ϊοῆῃ χίὶ 31:1 [οδμη 
"|. 8. Το ψνογάβ οὗ δῖ. δὶ 1π (οἱ. 11. ἃς 
ΑΓ πὸ ΚΟΥ ἴο ἴῃς πλθδηϊηρ οὗ 15 γϑῦβθ. 

ΤΠἼςΘ «εα, Αἰδογίθη οὔβογνθβ (Ρ. 245), “15 (ἢ6 
τα ργ, του οσόδη οὗ πδίΐοῃβ (ςἢ. ΧΥἹ]. 
15). “ὙὝὙΠ6 δαγί πιοδὴ8 ἴπ6 σοῃϑο  ]αϊοά, 
ογαοσγοᾷ ννου]ά οὗ παίίοῃβ ; υυἹἢ} {Π6ῚΓ οἰν}}1χ8- 
[ἴοῃ δπὰ Ἰοδγηΐησ; ΠΟΥ ργοάποθ ἴῃς Β]56 
Ῥτορδοῖ᾽" (ςἢ. χί. τι). δὲς δηὰ ξασγρ Ὀοίἢ 
βίδηα ορροβϑά ἴο ἤδανθη (Υ Υ. 12). 

ΕἸΠοΙ φιοῖε5 [ἢ ννοσάβ5 οἵ (οῃϑίδπεπο 5ὰγ- 
ἴῃς [πα Πα τοραγάδα 1,1σ 1115 45 “ φε ὥγασον ἢ 
ἀεροβοά ὃγ Οοά (Κα (οηπέαπέ., ᾿ῖ. 46: 1}. 3). 

10. “4π41  δεαγάϑ στοϑῖ σοΐοθ π ἈΘΘΥΘῈ 
δΒαγΐὶπᾳ,}) 866 υὐ΄. ,; οἴ, “ἢ. χὶ, 12,15. Τα 
ὨΘΑνΘΉΪΥ μοϑβῖ σοϊεδγαῖε [Π6 {τ ρἢ οὗ {Π6 
Οστοββ (566 οἡ ὑὉὺ. 17): --ἴθ βρθδίογ, 45 6]56- 
ΨΠοτα (ςἢ. οἰ. χ. 4), 15 ποῖ βρεοιεοά. ὍΤΠα 
γνοῖοθ ἀθβοσῖῦο5 ἴἢ6 ἱπιροτί οὗ ννμαῖ 16 560 Γ 
μι45 1υ5ῖ νυυΣττοη---[ῃς ΥἹοῖογυ οὗ θ6] Ἔνθ τβ ΟΥΟΥ 
[ἢ6 δηθπΊ165 οὗ (ἢ γτιϑ 5 Κηράοπι (στ. το, 11); 
δηά ἀδποιυηςοβ ᾿νοῦ ἴο 2ῤὲ εαγὶῤ ἀπά ἐῤὸ “εα. 

Τῆς “χγεαὶ «υοἱκε,,) ποῖε5 Ἐ οιι55, δοσογά!ηρ, 
ἴο {π6 τιδᾶρὸ οἵ [Π15 ΒΟΟΚ, 5ἰρῃ!ῆθβ [ἢ 6 νοῖσδ 
οὗ Αηροῖὶβ ; ννῆο ποῖν οδὶ] πιδεὴ ρεγϑεςσιῖθά ΌΥ͂ 
ϑαΐδη “ ὀγοέφγων, δλῃὰ ἴῆιι5 δά ἴο {ΠῸ ςοηϑβοΐδ- 
τίοπ Ργοοϊδιπηθά ἴῃ ἴΠ|5 ΠΟΑΥΘΗΪ θοὴρ. ὍΤΠ6 
νοῖςθ Ῥγοοθθάβ, ποΐοβ Ενναϊὶά, ποι εσ ἔγοσι [Π 6 
ΑἸροῖ5, ποῦ ἔτοπιὶ ἴῃς Ὑνεηπίγ-εξοι ΕἸάοτϑ 
((ἃ. χὶ. 16), Ὀυϊ, 45 ἴῃς ἴσττῃ “ ὀγείῤγεπ." Ῥγονὸβ, 
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δηά 5ἴγεπρίῃ, δηἀ (ἢ Κίηράοπι οὗ οὐ 
(οὐ, «πὰ τλε ρονεσγ οὗ ἢὶ8 (γίβε: 
ἔογ τῆς λσοιιβεῦ οὗ οὐγ Ὀγεϊῆγεη 15 οδβῖ 
ἄονγη, γῇ ἢ δοςσιυβεά {πε πὶ Ὀεΐογε ουὔγ 
(ὐοά ἀᾶγν δηά πίρῆϊ. 

11 Αμά ΓΠδΥ ονογοᾶπηθ ἢϊπιὶ δΥ ἴῃ 6 

ἔτοπι ἴπ6 ρἱογιβοεὰ Μαγίγιβ οὗ οἷ. νἱ. 9-11; 
ΧΙΧ. 1-. ΑΔ5 ἴδ 5οπρ' πέσε ΠαΓΠΊΟΠΙΖΟ5 11}, 
Δηά, ἃ5 ἴἴ ννοσγὸ, σοϊηρὶοἴο5 {παἴ ἰη «ἢ. χὶ. 16-- 
18, Ηηρϑῖ. γεΐουβ ἴΠπΠ6 νοῖςθ ἴο “[ἢς 5διηἴβ οἴ 
τῆς ΟἹά Τοβι." ΕὈτγαγά σοηϑβιάοῖβ ἴἴ ἴο σοπΊα 
ἔγοσῃ 4}} ἴῃς 153γδϑ  ὸ5 σοηνογῖεὰ ἄονη ἴο (6 
δης οὗ ἴδ 126ο ἀδγϑβ: οὐ εἶδε ἴποϑε οοηνεσίθά 
ἔγοτῃ 4}} παϊίοῃϑβ, 45 ἰῃ οἷ. υἱῖ. 9. 

Ννοαυ ἱ- εονι] Οτ, ον ἰδ [890 δΒαῖνυ δύο 
... δθοοπιθ οὐζ Θοὰ᾽ 5,͵] ὙΠῸ νοῦ ἴῃ (ῃ6 
δοτίϑι ἰ5 Ἰοὶπθα ἴο ἃ ρασίϊςϊα οὗ ργεβεηΐ {{π|6 :-- 
ἴῃ ΕΠ ρ 5} {Π18 5 γοργοβθηϊοα Όγ 186 ρεγίεςϊ. 

8) υαἱυαίίοη, δι)ὰἃ [86 ΡΟΎΟΘΣΙ, σπά {ῥέε 
ἀιησάον ΟἹ οἱγ Οοά, απά τὲ ΔΌΪΒΟΣΙΓΥ οὗ 
Ηἰς Οῤνγε ἢ “ρὲ Ὠνγαφοη" πανῖηρ θεθη σαϑῖ 
ἀονη, “16 βαϊναϊίοη οἵ σοά " (πη ἴΠε βρεςιῇῆ- 
ΟΔΙῪ ΟἸ σι ϑιίδιι βεηβο, {κε 1. 6), Ηἰ5 ῥροννογ, 
ἄτς., Βανε σοῖο. 1)6 Ννεῖϊο, σοπιπίηρ ννμδῖ 
15 5814 ἰη ςἢ. νἱὶ. το, ἀπά ἰῇ οἷ. ΧΙχ. 1, Ἔχ ρ δίῃ 8, 
“ ΠΟΥ͂ ἰἴ 5 566ὴ ἴῃλί ϑαϊναίίοη 5 οὗ Οοά." 

,ν δὲ σεειϑογ] 8εὲ Νοῖε Εἰ οἡ ἴδε ἔογπι, 
“ Καίξσον," γίνθῃ ἴὴ ἴῃς Οοά. ΑΙεχ. Ὁξιτμς 
{1105 “" ϑαΐδη," “πὲ [)6ν}},᾿" “ δεγρεηῖ," “τὰς 
1) εοεῖνον "ἢ (νοῦ, ο; οἢ. χχ. 2, 3). 

ἐς εασὶ ἀοαυπ) 8εε συ. }}. :-τϑῆς νοῦ ἰ5 
[16 54 πιὸ 85 ἰῇ ΥὉΓ. 9. 

ἘῸΝ δοουδοῖμ 89) Τῃὸ φγεεπί 
ἜΧργοβϑοβ {π6 Παδίζυαὶ! σπαγαςῖοεσ. Αυδοτίθη 
(ΡΡ. 255--257) ἴᾶΚε5 ἴθ ραγίςρ]ς ἤδσγα ἴο δ6 
πῃ ἐριρεγζεῖ-- πο δοοπδοὰ ἔμ όχὰ ; ἀπά 
6 ὀχρίδιπϑ ἴπμαΐ δαΐδῃ οδῇ 20 ἰο ΡΟΣ δοσιιδὲ 
τπθη ὀεύογε Οοή, Ὀδοδιδο τθη ἃγὲ Ὀσγείῃγεη 
οὗ ΟΒτιοῖ, απὰ, ἰη Ηἰπὶ, οὗ ἴῃς Αηρεῖὶβ. ΟΠ γιϑῖ, 
οὐγ “ Αἀνοςεαῖς " ἴῃ ποάνοη, ονθγσοοηθθ ΟἿΓ 
“ ΔΟσ 56 Γ.ἢ 

Δοςογάϊης ἴο Βυγροῦ, ϑαΐδη Ἴοηζίηιθ5 ἴο 
[Π6 ἐπὰ “2ῤεὲ φεειεγ" οὗ ἴῃς δροβίδιο δηὰ 

γνοῖῦϑο, δμποιρῃ 6 οἂπ ἀο πὸ τΐοΓΕ ἴο 
ἸηἾ τὸ σοπνογῖοα [5γα6]: ἢ ἰ5 ποῖ οδϑῖ ουῖ οὗ 
Οοὐν Οτγοαδζϊΐοη ὑπ|}} οἢ. χχ. 1ο. 

11. οτεγεανις ῥῥημ] 866 οἡ οἷ, ἰ1. 7 ἔῸΓ [ἢ]15 
φεῦρ; δπὰ 45 ἴο [ἢϊ5 ὀχργοϑϑίοη οὗ υἱείοσυ (1[ῃ6 
γεγὺ μανίην ἀπ οὐ ες!) εἴ. τ ]οδη 11. 13, 14. 
ὝΒα νυἱοΐοτῃ ἰ8 ςεϊευγαϊοα 45 ραϑί δηά ονϑῦ, ἴΠ6 
ϑρϑακοῦ δοίης Γδηβρογῖεά, 85 1 νεγο, ἴὸ τῆ 6 
Ἑπά οἶ 811 {ππ|ηγ5---δηςὸ ἴΠ6 δοσίϑξ ἔυνίσε ἰῃ 
115 νοῦβο: 566 οἡ νεῖ. 17.0. ὙΤ6 ΥἹοίουβ 4ΓῸ6, 
ποῖ ἴπο εοχηραίδηϊβ οὗ νοσ. 7, Ὀυϊ {Π6 δοςσυδοὰ 
οἴνογ. ’ιο. Νοῖδ δοσο, 'ῃ ἴῃς πηάάϊο οὗ 186 
Βοοϊῖ,, [6 πιεητίοη οὔςθ πιογο οὗ ἴποβο νὴ οῸ 
“ ρυσγοογρς "" τὴ 6 νογῸ οσσιΓϑ ἀραΐῃ ἴῃ σΠἢ. ΧΧΙ. 7. 

θοοΘα 80 οὗὨ ἐῤὲ δίοοά ο ὁὲ 1α»:ὁ,} Νοῖ 48 

ΚΕΝΕΙΦΑΤΙΟΝ, ΣΧΙϊ. ν. 11-θ. 2. 

δΙοοά οὗἩ τμε 1, Ὧπιρ, δηὰ ὃγ ἴδε ννγοτά 
οὗ ποῖσ τεβιϊ πΟηΥ ; ἀπά τῆν ἰονοὰ 
ποῖ τπεῖγ ᾿ἰνε8 απο ἴῃ 6 ἀεδιῃ. 

12 ΤΠδετγείογε τε]οῖςς, γε ἢεᾶνϑῃβ, 
Δηά γε τῆδῖ ἄννεὶ] ἴῃ ἴπεπὶ. οε ἴο 
τῆς ἱπμαδίτεγα οὗ τῆς δαγῖῃ δπὰ οἵ τῇε 

(ἢς »πεαης, Ὀυΐ 45 ἴπ6 σχγοωπά ΟΥ̓ ἐαισε. ΑΒ ἴὸ 
{πὸ ῥγεῤ. (διά) τὰ τὰς ἀεωω., ἢ οἈ. 1. ο: τὶ 
ο; Ϊομη νἱ. ς7 ; δπὰ 566 ου Ἂἷ. ἵν. 11. νυ ΊΠΕΓ 
ΒΟΥ ΕΥΕΓ Ργοίουϑ [6 ΓΌΣΤΏΘΓ 5εΏ56, Τείοιτίην ἴο 
(ἢ. νἱ!. 14 (8. 356). 

διὰ Βοο86 1866 οὗ έῤε «υογά 97 ἐδεὶγ ἰεηέισιοαν;} 
1... θεσδιι56 ΤΠῸῪ πάγος θογπο (Αἰ {Π|π|] ΓΕ ΘΕἸΠΊΟΩΥ͂ 
-τδὸα οὐ εἶ. ἱ. οἱ νἱ. 9: {πο “ «υογά," ΙἰκῸ 
“ρε ῥίορά οΓ δὲ 1α»ιὸ," Ὀεῖηρ ἴῃς οὐ εείτυε 
Ετουπὰά οἵἉ ̓ δπεὶτ νυἱοΐοτγ. 

απ ἐξὸν ἰοπιοά ποῖ ἐδεὶγ 1ἰ9 οὐϑῃ πη[0 
ἀθ6:}.1 1... ἀϊογερατγ θα τπεὶγ [ἴδ {ψυχήν} 
ΤΟ τοπάογίης οἵ ΑΟΥ., “το 1δεὲ ἀεαι δ," -- 
ποτὰ θείην πο δτί. ἴπ ἴῆς Οὔς}οκ, -- 25 οοπς 
ἄοννῃ ἴο ι.5 οπὶ ὙΤγηάδὶο, 1534: ἴῃ Αεῖς 
ΧΧΙΪ. 4 118 ρῆγαϑε 85 σοπὶὸ ἀονῃ ἴο υ8 ἴοῃ 
ὙΝ ΟΝ, 1280: 566 Βίϑθορ (85. Υν οσάϑινογῇ, 
ϑδαζρβεαγε ἀπά δε Βιδίε, Ρ. τὸ (ςῇ οἷ. ἡ. 
10). [ἢ [οἱη χίϊ. 2ς ἴῃς νεσγῦ (φίλε) ἀφηοίοϑ 
{δὲ ἰουε Ξρτὶ πρίης Πποπι παιαγαὶ ᾿ης]Ἰηδίϊοη (εἴ. 
]οῆπ χχὶ. 17); ἴῃς νεγ υδϑοὰ ἢεγε (ἀγαπαω), 
ΤΑΙΠΕΓ 5 5ηϊῆεϑ Ἰονςα 45 ἴῃς ἀἰγεςτίοη οὗἉ ἐόν εὐἱὴ, 
ἴῃ 16 56η56 οΥ̓͂ [Ϊοῆη [1]. 19; ΧΙ! 41--8 5εῃ5ς 
Ργοάἀοπιίηαης υἱτῆ 186 ἀπορία ννβοπὶ [6505 
ἐουεά᾽" (] οὔ χε, 23; 566 αἷϑο τ [ θη ἵϊ. 15). 

ΤἼ15 νοῦβο, 85 ἴῃς Ἴσοδοϊ υϑίοη οὗὨ νεγ. 0, 
σοχηπιοιηογαῖοα ΟΥ̓ δηςτὶς  ρβιίοη τὰς υἱοῖοι οἱ 
Βείίονοσθ, Τπγουρβουΐ ϑιιςσοβϑῖνα βοπογα[ 5, 
οΥοσ “ ἐδε Ὦγαρον "--ἃ νἱσΐοτυ ἰουπάεά οἡ [δε 
ὨΘΑΥΘΗΪ ἘΠ ΠῚ Ρἢ ΟΥΕΓ Ὠϊ πὶ: 566 ΥΟΓ. 12. 

12. Τρεγείογε χγεζοῖοσ, Ὁ Ἀθαῦθη8,) 5εὲ 
νυ. 1]. 

απηαὶ γε ῥα! «υε] ἐπ ἐδορ.] Οὐ. ΚἌΔΥΘ ΟΣ 
8 ΌΘΙΏΒΟΪ9 ἐπ Ζῤε»ι:"--- 566 ςἢ. ΧΙ, 6, ΜΠ εΓΕ 
115 Ρῆγαβο ἰ5 τορθαῖθα : οἴ. αἷβοὸ ςῇ. Υἱί, 15: 
χχὶ, 3. (7 ε τείογεπες ἴο “ἐῤε ἑπδαδίτεγι οἵ 
ἐφε εανγι "---8ε6 δοίον, δηάὰ οἡ οἷ. {1}. τοὶ ΥἹ. 
10---ἰ8 ἴο δ6 οπιεῖο). ὙΠεθῈ ϑΌγαϑ Γγείεγ ἴ0 
ἴποθὲ ννῆοϑβα δεΐυδὶ δϑοάδθ 15 ἐπ δεααθπ. 
ΠΟ ἴπεγα ΘΠ)ΟΥ ἃ τεϑὶ ἱγου δὶς ΟΥ̓ πεῖ Βα 
“ᾳυος" ποῦ ςοπῇῆϊοεῖ ; Βυῖ Ηςηρϑί. τείεγϑ τῃεπι 
ἴο ἴδε πιοπιδοῖβ οὗ ἴῃς (μυγοὶ ομ εαγι ΜΠ, 
δοῖῃε ΟἹ Ταεβῖ. ὄἐχργεβϑεβ ἴξ, ἀνε] σρί γι }} Ὁ 
ἴῃ Οοά᾽ 5 Ταῤεγηαοίθ. Αὐδογίεη α]5ὸ γείογϑ ἴδε 
ννογάϑ ἴο ἴῃ6 πιειηθεῖβ οὗ ΟἸ γίϑί οπ θλγδ, 5 
᾿ηο]υάοα ἁπλοῖς ἴπ6 ᾿πμδοϊἰδηῖ5 οὐ ποάνεῃ, -- 
1 Οον. ΧΥ. 48; ΡὮΠ. 1|.. 2ο. 

706 ζοῦ ἔμο ϑασίῃ δπὰ ζοσ ἴδο ε08:] 

Οπιΐϊ “20 δὲ ἱπῥαῤῥεγ. 97 -- ες νυ." (ἔοτ 

{Π6 ςοπβῖτ. ςἕ, οἢ. νἱῖϊ. 13). [ἢ νῦ. 1- δδἴδῃ 

[ι45 αἰϊειρῖθά ἴῃ “" φεάσνθη" ἴο ἔπισίγαϊς Ο Πιδὶ 
ΌΥ ορροβίης μιἰ5 [ποαγηδίίοη ; ἢς ὨΡῪ 



ν. 13---14.} ΠἈΛΕΝΕΙΦΜΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. 663 

8ε:4' ἰογ τῆ6 ἄεν! ἰ8 σοπὶα ἀἄονγῃ ἠδ νγᾶϑβ σαδῖ ὑπίο ἴῃς δλγίῃ, ἢ ρεῖ- 
υπῖο γου, μανίπρ ργεαῖ ψγγαῖῃ, ὕε- ϑβεσυτεά [Π6 ννοσηδη ννῃϊοῃ Ὀτουρῃξ 
σᾶυ5ε ἢ6 Κηονγοῖῃ τας ἢ6 δίῃ δυῖ 4 ἰογίῃ τῆς πιδὴ εὐ 4. 
βῃοτί τἰπΊα. 14 Απά ἴο {με ννοπιδηῃ ᾿γεγε ρίνεη 

11 Απά ψῆδη τῆς ἀτάροη 8ἂνν ἴῃς ἴγγὸ νυηρβ οὗ ἃ ρτεδῖ εᾶρΐε, ἴῃδϊ 506 

ἢϊ5 ορροϑιτίοη ἴο ““2δε οαγίδ᾽ ἀπά ἐῤεὲ “εα;" δοτα (οἷά, ἀπά ἴΠ6 σηδῆποσ οὗ ἢοσ ἢϊρ ἰ5 ἀ6- 
δηά, [686 [ἢγοο σορίοημβ δεὶηρ Ἔχῃδυβίθά, [6 βοσίδθα [ἢ υϑσ. 14. ; 
ἔουγῖμ, ἐός .4δγε:,) ἀἴοπε γεπιδίη8--- ἢ. χυῖ!. 8 ; ἐδα! δὲ «υας εαπὲ ἃ τη ἴο {δὲ εαγίδ,]ὺ ὙΒε 
866 οἱ εἢ. ΧΙ, 7. Ἡδεηρβίθηθοεγς υπαάογϑίδησβ ταθαπίης ἴ5--Ὑ8Ὲ “ γαφοη ἢ βοοῖπς ἱμαῖ 

δγ “1Ὅε “εα,᾽ ἴῃς γεβῖεββ ννου]ά (5.6ε ἐμ. γγὰς ψῇδβουῖ ῬονΟΓ ἴο ᾿τηυγε [ῃ6 “ Ομδῥά " 
ΧΥΙ, 15). ΨΊΕ. ᾿ηϊοσργοίβ “δὲ ἐαγε δ᾽" ἴο πιεᾶῃ ον; Ρτοςθθάϑ ἴο ρογβϑοιῖα με “ ἡ ονιαπ." 
τς Ἀοιθδη Εὐπηρῖσε ; “ἐδ “τα ἴῃ6 Ὀάγθάγοιι5 , ᾿ 
πᾶῖϊοπ5. Αὐυδβετγίοη ἐχρίδίης, Ἔν ο6 ἴο τποπὶ «υδίεὐ ὀγομσόε γογεῤ δε ὑπαη [εὐ 4) 8.ε 
ΠΟ 511 δοίοης ἴο ἴμ6 νου, δπά ἵγυσὶ ἰο ὕέϊ- 5: Νοῖς ἴδε υβε οὔ ἴῃε γεῤαίνε, ἃ5 ἴῃ ςἢ. 

[5 ροννοῦ δηά εὐ]ϊζυγο᾽---ϑθα οἢ νοῦ. 9. πῶ.  ρο Σ 
ΜΔΗΥ δχροσίϊογβ ἰοοῖκ ὕροη {πεϑὲ ᾿νογάβ ἃ5 ΕἸΠ ΟΣ ἐχρίαϊπβ τπαΐ ΟἩ γε δη Υ νγὰ5. Ποὺ 

{86 ἱπΗϊςτίοη οὗ ἴῃ “ Ζ2Φίγά ἥος," οἰ. χὶ. 14, ἀϑϑαιεὰ ὈΥῚ Ατίδηϊσηι δηά ἴῃς ἱεπιρίδιοη5 ἴο 
- ςε. Βεηροὶ, ψῃο πιᾶκοϑ “ ἐδε ἐαγι αμὰ εὧε ϑ50}εγϑιπίοη. ἘΡγαγὰ (8. 405) οοπβίάεγϑ {παῖ ἴῃς 
τῶ" τοικιτοῖν ὡς χὰ Ἐπεξοῦδ, “γαχοη δ ΤΛΆΚΕΚ5 ἑαυο αἰζλς 5 προη ἴῃς “ "70- 

ἐΡ ΡῈ »ι4π᾽ οΥὙἩ ςοηνογίοα 5γδ6],---ἤργο, δηά ἴῃ ὙΘΥ. 1 5. 
Ῥϑοδῦδο 1όε ἀευϊ ἰα Βοπ ἄοψγῃ ππὶο ΤΉϊς τῇς ἢγοῖ δίδει, μὲ μοϊάβ ἴο δ6 “' σεϊδείνεϊ 

701 Νοῖ ἴμε ραρίυο, “νναθ σᾶδῖ ἄοννῃ "ἡ ρῃςΑ] ψ ἢ τῆς Δ. Ττυπιρεῖ;" 566. οῃ ΝΝ 
(γεγ. 9), ἀεποῖίπρ 8ῃ ἰῃνο  ιιπίδγυ {8}; δῖ {6 ς 7. Ας τῇς ἐπ Ὁ Βα βἔυε πιγσεῖοδὶ πποπίας 
αείξυε, ἀεποῦπρ ἴμε νοϊυπίαγγ εβογῖβ οὐ ϑαΐδη. (ἢ ἴχ, ς)-- ἢ, δ ἐδε Βερίπηίης οὔτις 34} ἀΔγ8 οὗ 

ῥαυΐπς σγεαξ «ὐγα!ό,1ὺ Κιπάϊεα ἅπενν 5 6 Απεομτιϑι---ϑαἴδπ πα 8 [5γ6] οοηνοτγιθὰ (ςἢ. 
ςοπϑεηιεηςς οὗ νεῖ. 8: 8εὲὲ 1 Ῥεῖ. νυ. 8. Ης χῇ, γ-τ1), δηὰ ἴἤδη ἴαγηβ ἀραϊπϑὶ που [ἢ ρΙαριιδ 
5 5111, νυτϊε5. Αὐδετγίεη, 85 ΒῈ ννγὰβ δείοτθ, σοά Ὠμμοσῖο ἀϊγεςῖε ἀραϊπϑὲ “ [Π6 υηϑθαὶθά " (ςἢ. 
οὗ {815 ψνοσῖα (2 Οού. ἱν. 4);--ςοὐ Μαῖξ. χῆϊ ἴχὶ 4): θυῖ πονν [5γ86] 15 ϑδεδὶ θά, 866 νεῖ, 14. 

3... 5.9. ἘΡΟΡ Θ ΟΤ: 14. Μπά ἰο δε «υογιαη «ὐεγε χὶ ἱ : ᾿ ξϊ υεη] Οἱνθῃ 
Κηονπίης δαί δὲ ῥα δι ἃ «ῥογὲ ἐϊνιο] ΒΥ Οοά, ἀπά ἕογ ἔπε ρυγροβὲ βρθοϊβεά. 

Νοῖ 1Π6ε νογά τεηάογεα ΌὉΥ Α. Ν. ““εα:ο0ηἢ ΕΟ ῸΣ: Ι 
(εφγοηοσΚ) ἴῃ ςἢ. χχ. 3, υῖ σέναν :--- 566 οἡ (ἢ. 1.2, 
δηὰ ςΐ. «ἢ. χνῇ, το. ΨΝνογάβνοσίἢ ΔΡΓΥ αυοΐς5. οὗ [86 ψγεαὶ εασίς,) ΓῊΙ5 5υτῦο!], ΕΧΡΓΟ5» 

οἷν οἵ [6 ΠΙΡΕΐ οἵ ἴπὸ Ουγοῦ, 15 ἴδοη ἔγομλ Μίαϊτι. υἱ. 2ο. ΕὈγασγά τοΐοσς ἴο ςἢ. χί. 11, : : 
ἰάεπεγίπρ ἴμ6 “ σδογὶ ἶρις οτος ν τ τδ6. 31] [δὲ ἰδηρυᾶρε δρρ!!εὰ ἴο ἴμε Πρ) οὐἨἁ ,ἰδγδεὶ 
4αγ: οὗ Απιϊοιτῖδε αὔογ [Π6 οἷοβα οὗ πθὸ τ2όο ἔοπὶ Εργρί (ἔχ. χίχ. 4; εὐ. ΧΧΧΙΙ 11,12) 
ἀλγ8 οὗ νεγ. 6,---ἰ.ο., ἴδ 3} γεαγι ΟΥ ἐΐγιες οὗ δηά ἤξηςς ἴδε ἀεῇπιῖε Δγῖς]6--- ἐός βτγεδῖ 
τεῦ. 14. Βεπρεὶῖ δββιιπιθβ ἴπαὶ ἰἢς ““ὁογέ Ἐᾶφ5]ε :Ὁ" Τἔ 158]. ΧΙ]. 41. 
Ζ:»ις 6. Ὠοῖ τῇς ἸΟΏΡΟΓ ἴδῃ 16 ὁ“ έγιξ, Ἠεηρϑβῖ., αἴεσ ΖΏΠΙρ, ργεβϑεβ ἴἢε ἰληριᾶρε 
εὗτιξς, ἀνα αὶ α τἰπιθ᾽ οἵ νετ. 14, ἀπά ἔβετγε- οἵ ἔχ. χίχ. 4, ἀπά σοποιυάὲ5 {παΐ ἴπε 1 οτγὰ 

ἴοτε -εΐοιιγ {{π|ὲ8 “4 ἐἰγις" (οΥ 4χ 1122 Ηἰπιβε]ῇ 18 τηςδηῖ, “1 (1ἐμονδἣ) θᾶγε γοὺ ου 
γολιϑ), δπὰ τμογεΐογε τὸ 8885 γεᾶτβ; ἴἢυ8 ΕΔΕΪΕ5 ὙΠΠῈ5 (ἃπά 50 Ννογάβ,, ΠΟ αυοῖε5 
ταλκῖηρ ἴΠ6 ἀυγαιϊοη οὗ ἴῃ ““ ΤΟΙ αἱ ἩζοἊ " (866 ΜαΑιὶ. ἵν. 2.-- {πε “ΔΝ Ἰπρ5 οὔ Ομ γϑι. ) Εὐταγὰ 

δδονθὴ Ὄχίεῃά ἔτοπὶ Α.Ὁ. 947 ἴο Α.Ὁ. 1816, οΥὨἁἨ ἘΧΡίΑῖπβ {πε ἀγίίς]ς δῪ τγοίεττίπρ ἴο {πε Εδρὶς 
186 ἀδῖε οἵ ἔπε Μη]εηηίαπη : 566 οη οἷ. χὶ. 4: οἵ οἷ. ὙΠ}. 12 ΨΒΙΓΒ δπποιποεά 86 “ Δ Κγοαβ; 
δὰ [πιχτοά,, 8 τα (Ὁ), 1Ν. Βεηρεὶ γεαγάβ [15 ἴδ5 ἤχίπρ με Πϊκηΐ ἴῃ ἴΠ6 {ἰπ|6 ργεσεαϊπρ 
οδϑοῖίπρ ἄοννη ἴο ἴπΠ6 βατῃ ἃ5 ἴδ “εεομά 5ἴαρε {πε ,)}6 πὰ εἰκεό ᾿ΓΥυπηροῖθ, Ἴπε ΠΙρμῖ πέτα 
ἴῃ ϑδϊδπβ ριιπίβῃπιοπί (566 ἴοσ ἴπ6 ἐδίγά δηὰ ἴ5 ποῖ, Εθγαγά δγριιεβ, {πᾶξ ὑγμῖο ἢ 18 ἀεϑοτγίδεά 
ϑυγιό, εἰν. χχ. 2, τοὺ); ἰῇ τῃε γι: βίαψε ϑαΐδη ἱπνεγ. ό, Δα ΨΥ ΒΊΟΝ ννα5 ΤΌπὶ με“ Θγαβοπ νμο 
Βιδὰ Ἰοδὲ ἢ15 ργὶποῖραὶ γ :---ςῖ, ]ομπ χὶϊ. 31. Ρεγβεσιῖεά δ ν ἤρονιαη ἐπ δεσ φη ; ἈΘΓΟ 5Π6 

ὙὝΠΒε ᾿ιι5ῖ ἱπέδγεηςε 5|ΓΟΙΎ ἰ5 πὶ ἴῃ6 5Βῃοτί-ὀ [165 ἔτοπι ἔπε “γάσοπ ἡ ΠΟ ρεγϑεσιυῖεβ ΠΕΡ οσ 
πεβ5 οὗ ἴδ “δέν δονοέ ἴου ϑαΐϊδη5 Απιὶς ἐαγίθ. ἴῃ Ἵτάεσ ἴο ἀγανν [Π]5 Ἰηϊεγοηςς, ΕΒ γασὰ 

ςτιϑείδη ννοσῖ ἰ5 ἐοαπάθα βἰ πρὶ Ὁ οἡ ἴπε ργίη- 3 “ουηρε!εα ἴο ππαεγβίδηα ἴμε ννογά ὀκατεπ 
εἶρίε ὑπο ρεγναάεβ ἴῃ Αροράίγρβο, ἴμαὶ ἰΥΡίο ΔΙ γ---ῖμε ΔΝ οπιδπ᾿5 ΠΙρμε ἴο πε ΜΠ] άετ- 
ἐς ἐδ {ῤς ἐς αὐ δαπά"---ἰιαῖ ἴῃ Πνοτὰ “ εοριεί Ὧ655 ἴῃ ὀεαυεπ Ὀεὶηρ ἃ ἤξυγε ἴο Ἔχργεβ8 ὅδε 
σωῤεξίν" (οἰ. ἢ. 3; χχίϊ, 20). ἀϊδβρογβίοη οὗ ἴβγδεὶ οὐ εαγέῤ- -- πὰ με εαγη 

᾿ς1ΟΓΔΙῪ (5. 369). ΣΕΥΣΣΝΤΝΣ 
ΒΙσΒορ ΚΝ ογάβυνογιῃ [265 “δε ἕαυο «υἱπρε ἢ 

Ἢ ΗΕ ἘΠΙΘΗΤ ΘΕ ΒΕΚΥΓΌΜΑΝ Υ75 16}. ἴο 6 αἰ Ὁ θα οὗ ἴῃ. Τννο Τ εβίαπηθηΐβ ΟΝ 
13. ΤῸ πγταῖϊνε οὗ υυ. 4-6 ἰ5 πον τὸ -ὀ Ηἰρροίγίυ5 (“Αποο]υ5," αῤ. ᾶραγάθ, 4.ε., 

δυπιοά, ὍΤΒὲ γεάβοη οἵ ἴῃς ΔΝ οπιδη 5 ΠΗ ῖ5 Ρ. 25) ἰητογρσγεῖβ {πὲ “ φυΐησι" ἴο δὲ Ηορὸ (οΣ 



6ό4 

ταῖρῆς ΗὟ ἵἱπῖο (186 ψ]]άδγηθββ, ἰπῖο 
ἢογ ρίαςε, γνμεγα 86 15 ποι ΓΙ 564 ἔοΓ 
Δ ἴϊπια, ἀηὰ τἰπλε8, ἀπά δαὶ ἃ τἰπι6, 
ἔτοπι ἴδε ἕδος οὗ [6 βεγρεπῖ. 

ἈΕΝΕΙΆΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. ἵν. τς, 

Ις Απὰά τῆς 5εγρεπῖ σδϑῖ ουζ οἱ ἢ 5 
που ἢ ννδῖεσ ἃ5 ἃ ἢοοὰ δἤεγ ἴδε 
ὑνοπΊδπ, τῆλε ΠῈ πηρῆς σδιιβα ΠΕΓ ἴο 
δὲ σαγεά ἀνγᾶὺ οὗ τῆς ϑοοά, 

ῬΥΔΥΘΥ) δηά 1 ονο, 5σος Νοῖς (ὶ οἡ νεῦ. 3;- 
ΕἸ οτα ποῖθ5 [δὲ [6 ΟΠ σΟἢ τοσεῖνοϑβ ποῖ “ [6 
υνΐηρ5 οὗ ἃ ἄονε" (5. ἵν. 6), θαῖ οἔδη “Βαρφίε," 
Ὀδοδιιδοὸ 58ῃ6 ἢϊ65 ποῖ οιι οὗ ἔρασγ, δυῖ οι οὗ 
Ἰονε ἴο σοά, ἴῃ οτγάογ ἴο βδοῖγ ἴο ἴδε Ὠινὶπα 
δὰ :---διιδγί 8665 ἤόγὸ ΤΠΘΓΕΙΥ Δη ἱπιᾶρε οὗ 
τρία Βίριι, 51. ᾿ομη ἴπι|5 σχργοϑϑίηρ νν δῖ [86 
1,οτγὰ πδά ϑαϊά ἴῃ δίαδι. χχῖν. τό, ἄζε. 

Μεάς (]οννοὰ Ὀγ Βεοῆροὶ δηὰ Αὐδογίθη) 
τἱηἀογϑίδηάς ὈγῚ (ἢ ““«υὐπφι᾽ [ῃ6 ἴννο ἀἰϊν!- 
δἰοῃβ οὔ ἴῃς. Ἀοπλαι Επλρίγο, δπα {ἢς ργοΐοο- 
κτίοη νι ἢ τῆς Ελδίοσγη δηᾶ Ν᾿ ἐδίεσῃη Οὐ 5λΓ5 
αἰογάθά ἴο {πὸ ΟΠυγςοὴ ; αηὰ ΑὈδεγίθη σοίουϑ 
ἴο ἴῃς “γτοιῖ Εδγίὶο ἢ οὗὨ Εἰ δοῖς, χυῇ. 3, 7 ΠΟΤΕ 
ἴῃς Κίηρβα οὗ Βαῦνίοη δηά Ερυγρί ἂγὰ ἴδιι5 
ἀοπιμηαϊοά, οὗἩἨἍ ννοῖὰ ἴδ ἔοΊΟΓ ἀρϑίη ΔρΡΘΑΓ5 
ἴη Δη. νἱὶ. 4 ψῈ “ Ελρ θ᾿ 5 νηρ5᾽" (Ρ. 260). 
ΕἸΠοῖ Ρροϊηΐϑ ἴο ἴπηὸ τπίοη οὗ ἴῃς “' 2πύο «υἱηρε ᾽" 
οὗ ἴδε Κοιηαῃ Επιρῖσα ὑπάογ ὙΠροάοϑβϑιιϑ, 
δηά τῆς δεῖρ μίνοη ἴο ἴμεὲ Οδυγοῖ ἀυπηρ [86 
εἰρῃΐδοη γθαγβ οὗ Πὶ5 γοίρῃ. 

ΑΚ5  “ Ευζυγι5ῖ " Ὡς Βιγρῃ, 8ο Ἔχρίαϊπϑ 
[Παἴ {πὸ “ "ο»γ»αρ᾽) 15 Δῃ οριδίορι, ἰῃγργοῖβ (ἢ 6 
νυ] ἀογηθ55 ἐμογαϊν ἃ5. ἴῃ ἘχΟΚ. χχ. 1ς-8---ἃ 
Ῥαβδᾶρο ἢ ἢ Ἰητἰπιαῖο5 ἴπαϊ ἴῃ 6 ἔογπιοῦ ἀΪ5- 
αἰρ! πὸ οὗ ϑγδϑὶ ἴῃ {Π6 νυ]άογηθδθβ δ Μν1}} Ὀ6 
γοιςζοά ΡῬσοςίϑε]γν "ἢ (Ρ. 242). 

ἑμηο ῥέγ ρίαε 7 866 νοῦ. 6--ἰὴς “ρίαεε 
ἸΑΊΜΗ 9.7 Οοὐ." “Ἑυζυγιοῖβ ᾿ τιηἀεγϑίδηά 
Υ [15 πὸ ρἴφες οὗ γοΐιιμο οὗ σοηνογίθα [5γ86] 

ἀυγίηρ τῆς ρεγβεσυτίοη οἵ ἴῃ βοσοπα Βα] οὗ 
ἴῃς ἰαϑῖ ὙΝν οὐἹά- υνεοκ. 

«υδόγε “δὲ ἐς πομγῥε7] Οτ. “πουγχὲβδΒοὰ 
Ἐδοτο:"--οη ἴῃς τοἀμπηάδηϊξ “ ἐδέγε,᾽" 566 νϑὺ. 6, 
διιὰ οὗ οἢ. χνὶ!. 9. ΝΥ ὁ Βανὲ πούς ἀποῖθοσ ἔδα- 
ἴυτο οΥ̓Ι5Γ16}}5 Πιδίογγ --- 56 Πουΐ. νἱϊϊ. 3, 16. 
,ῶγ α ἐΐπιο, απ ἐΐπεα, ἀπά ῥαϊ ἃ “ἐνιο,} 

ἘῸΥ ἴδ6 ννογὰ τοπάογοα “ Ζίγιον᾽ ἃ5 Ἰῃ ΨΘΓ. 12, 
566 οὐ (ἢ. 1. 3. ΤῊ]5 ἀοδίρησίίοη οὗ {πὸ ρεγοά 
Κηοννῃ Δἰγόλαῦ 45 1260 ἀδύϑ, ΟΥὁ 42 ΠΊΟΠΙΙΒ5 
(566 ςἢ. χὶ. 2, 3, ἀπά οἷν. ΧΙ. ὁ; 500 4150 
Νοῖο Β αἵ ἴπ6 οπά οὗ ςἢ. χὶ.) 5. ἴαίκθη ἔγοση 
4η. Υνἱῖ. 25; χὶ!ὶ. 7. ΤΠ15 νοῦϑο ῥγονθ5 ἴῃς 
ἸἀθηΥ οὗ (πὸ 32 ΥθΆΓβ, ΟΥ̓ Τιγϑῖῖς “ Βα] - 
νοοῖ " οὗ Π δη. ἰχ. 27, ἢ {ΠπΠῸ 12ό6ο ἀλγ5 οὗ 
ὙΟΓ,. 6:---ὐῦ ΤΑΥ͂ σΟΙΊΡΑΓΟ ἴοο [Π6 αἰ ιϑίοη 
ἴο [15 τηγϑῖῖς “ μα ΐεννοοῖκ " ΌΥ οὐὖν [μοσγὰ ἴῃ 
Μαῖϊ χχίν. τις. ὙΠοῖο 15 ηο ἀμα ΠυθΟΥ ἴῃ 
186 Οτχτοοὸκ οὗ τῇς Νὸνν Τοβῖ., ποσ, τορὰ- 
ἸΑγῖγ, ἰπ τῇς ΟΠαϊάοε; απὰ ἤοηςο, δοῖἢῃ Πότ 
δηά ἴῃ [ᾶπῖοῖ (11. 25; χὶ. 7, 0ΧΧ.), ἐνο 
{1πΠ|6 5 ΟΥ̓Δ ἴννο γολγϑ᾽ 15 ἘΧργεϑϑοα 5᾽ΠΊΡΙΥ 
ὉγΥ ““ἐνος :ἤ-π- δες ΔΝ ΊΏΘΥ, 8. τόο. ον Βεηρο "8 
σδἰου]αϊίοη 5.66 Νοῖς Α δῖ ἴπὸὶ ἐπὰ οὗ 1{|}|5 
σδδρίεσ, Εὐγαγά ἤθσς 4͵5ο γϑἔϊιβθβ ἴο Ἰἀθητν 
ΕΓ. 6 δηὰ νεσ, 14: δ ἀδθηΐθβ [μαΐῖ ἃ “" 2,»ηι6 

Ξε ἃ γεαῦ, ὯῸὸ ἀδθῆηϊθ πιοᾶάβυγε οὗ ἀυγαί!οι 
θείης ἐχργεβϑοά, Ηδ 5605 ἤδγθ πιργοῦ 1) 
Τηγϑῖῖς ροσοὐδβ νυ ἢ, πκὸ ἴπ6 11 ἀκ: οὗ εἰ, 
ΧΙ. 9, Ἅ11, ἀοποίς ἃ ρογϊοά οὗ ἀυτγαῦοη ἀἱβ 
ἔεγεηξ ἔγοσῃ ἴῃ6 :26ο ἀδυβ οσ 42 πιοῃίῃ5--ἰῆὸ 
ΠΑ] νοοῖ οὗ γεαγι; ΜῈ πἰπὶ ἴΠ6 3} γεαγ' 
ΒΥ Π100]1χ6 {πε τηἴογναὶ θοΐννθοη [ῃς ἀοδιγαςὕοη 
οὗ Ϊεγυδαίεπι Ὀγ ΤΊϊι5 δηὰ τῆς τῖβε οἵ Ἀπἴ 
οἰμγιϑέ ; δηά 1ῃς 1} ἀν», ΟΥ 3} “2ἰπιοι," ὄαργεθς 
186 ἀιιγαϊίΐίοη οὗ ἴπδ τσιΐϊὸ οὗ Απεςμ τσὶ ;--ὸ 
ΓΕΙΈΓΒ Ἰηὴ ῥγοοῦ ἴο ὕλῃ. νἱῖ. 25. ἘΠ γαγὰ ϑθεπὶ 
ἴο 5ἰδηά δίοῃθ ἴῃ [15 οριπίοῃ. Ἐ εεκ τεξαγι3 
π6 1} “' 2έ»γιδι ἴο πιδοδὴ ἴῃ βδάσὴδ διηοιηΐ οἱ 
ἀυγαῖίοη 245 τἴῃδῖ βροκθη οὗ ἴῃ ςἢ. χὶ. 2, 13; διυϊ 
Πα Ρῥίδοθϑ πὸ 32} ἐρρσε" ἰγηπ)θαἸδοῖν ἴτε 
ἴῃ6 Αϑοεδηβίοῃ, αδἰγεδὰν ραϑῖ; ψ ἈΠ]ς ἢ τείετϑ 
οἢ. χὶ. 2,.3, ἴο {πε ἀδγβ δοΐοσε οὖγ 1 ογάϑ 
ἤἴυϊτυγο (Οοτηϊηρ. 

Οπ 1Πς ταϊοηδ]ϑεῖς ΤΠ ΟΥΥ ἴμδῖ ἃ ργορδεῖ 
Οδπ ΟἾΪΥ ἀσβοτῖῦε 2α.ἡ ἐνεοηῖβ, Κύεηκεὶ ϑυξ- 
δεϑῖβ8 ἴπεὸεὶ ποίίοῃ ἴπαὶ “κ᾽ 2έ»ις" βιρῃιῇο5 ἐπ 
γεαγε:---ς ἴῃιι5 μεῖβ 35 γϑαγβ ἔσοπὶ ἴῃς ἀαίε 
οὗ {π6 Οτυοχίοη, ἀπ σομϑε ΠΌΥ ἴδε ΕΔ 
68, ΟΥ 1 γϑαῦ ἴῃ ν ῃΓ ἢ ἢς ρῥΐδοεβ ἴῃς οοπν 
Ροϑιτίοη οὐ [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΕ.----ἰ,ε.) 5. 42. 
7 ονι θεὸ ὕαεε 9.) 1δεὲ “εγρε ἢ Α Ἠεῦτγον 

ἰάϊοπι, ςἔ. Τρ. ᾿χ.21 (Χ Χ.): “ πουγιδεά... 
7 ονι," --τῖος, “πα 2, οι," ἴατ ἴτοτι." Τὰς 
ῬΓΘΕΡ. 15 ποῖ ἴο δὲ Ἰοἰποά ἴο {ῃς τεπιοῖε τετῦ, 
ἐσὲ Δν." 

Ηροτα δηά ἴῃ νου. 15 “δὲ γαφοι " 5οεπὶϑ ποῖ 
ἴο αν ἴπε ϑρθοῖαὶ ἔοσυτῃ 45 ἀθϑοσι δθά 1 τὲ. 
3, δυΐῖ Π΄Ί5 οτμίηδὶ ἔοστῃ οὗ δεγρόπί. ἴῃ τᾶ. 
16 ἢδ ΔρΡΡρεδγβ δρδίῃ 85 “ ἐδε 1) γαρο". 

15. εαϑί ομξ ΟΣ δὶ »πομε αἴξον τ: 9 Μ᾿ ΟΠ 81] 
866 νυ... Τὰς “δέγρεμι" μανίην ἔδϑὰ ἴο τεδοὰ 
{πὸ “δ ονιαη," οιαρίογβ ΟἾΒΟΥ πλεδῃ5 [ῸΓ δεῖ 
ἀεϑίγυςοη. 
ΔΙΟΙ 88 8 ΣἾΥΟΣ, δαὶ δὲ γπῖσ δὲ ἐσιωθ ἐγ 

10 δε εαγγίεά ααυαν ὉΥ [μ6 βίσϑϑδι, , ωδ. [οδῃ 
ΠοῦΘ 565 [ἢ ΠΠΠΑΡΘΙΥ οὗ ἴπὸ ΟἹ] Ταβῖ., νι μοτε 
ἰταταϊηθηΐ ἀδηρεγ 15 οχργεϑϑεὰ ὃν {8ε ἤξιυτγε οἱ 
ἃ νναἴετ-Ποοά---οὗ, Ῥ5. ΧΙ. 4, 16; χχχι! ὁ: 
[541]. υἱ]. 7: [6Γ. χῖνη, 2: Ώδη. ἰχ. 26: Χί. 22. 
Ηδηρϑβῖ. ἴλκο5 [ἢ νογάς ἴο πιοᾶπ “ἴδε ἢ05. 
{16 ονοσπονῖης οὗ τ1π6 ΟΒισγοῖ, ἴλ6 δορί πηϊηῦ 
οὗἩ ψ ΠΟ κάνε γίβε ἴο [15 ΒΟΟΚ,:---ῖμε Ἀοιηδῃ 
Ρεγβοσιποη. 

τ πἀογβίαπαϊηρ τῆς σίνεσγ᾽" Ποῖος, ἀπά ἴδε 
“ΠΗ «ὐαοῦς" ἴῃ ςἢ, χυὶ. τ, ἴο δὲ ἐχρίδἰποά 
ὈΥ «ἢ. χυὶ]. 15, ΠΊΔΩΥ 866 πη [8656 νγογάϑ “ἴῃς 
ἀοίασο οὗ θαγθάγουβ παϊίοπβ, πὸ Οοἱὴϑβ δηή 
Ἡχης,"--- 590 ΜΝ οτγάξνογι : δπὰ Αὐβεγίεη 
ποΐε5: “ὙὍδε βίγεδπις οὗ ἴῃ πιϊξγδίίοῃβ οἱ 
ῃδῖίοηβ. Τὰς Οοτηδηὶς {γδο5 Μεγε ἴο ἀςϑίτοΥ 
ἴδς Κογλδη Ετηρίγο, δηὰ {βεσγεῦΥ, δοςογάϊηρ ἴο 



Υ. τ6---17.] 

Ι6 Απά τῆς εἀγῇ δμεϊρεὰ τῆς 
ΜΟΠπΊλη, ἀπά {Π6 εἀγρῃ οροπεά ΠεοΓ 
τηου τη, ἀηαὰ βυνδοννεὰ ἃρ τῆς βοοά 

δαΐδῃ 8 ρΪδη5, ΟἿΣ 5 ἘΔ} }Υ 4190 (Ρ. 261). Μοτγα 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ 511}}:---ἈΝ εἰδείη, ἃ5 ἃ “Ῥγσεϊοσίϑῖ," 
ΔΡΡ 165 ἴῃ νογὰβ ἴο [86 δύτηῖεβ οὗ (ὐδϑίϊιβ δηὰ 
εβραϑίδῃ ; δὰ Μσ. Μδυγῖος υπάεγείδηαβ ΟΥ̓ 
πὸ νναἴοτϑ οδϑὶ δῇογ ἴῃς. Ἂν οὔγδῃ, (ἢ 5θοῖϑ Οὐ 
Βογεϑῖεβ οὗ νιοὶ [εγυβαίοτη πδὰ Ὀεοη ἃ μοί- 
θεά. Α5 ἴο {πὸ6 “ Ηἰ5ζοσιο δὶ" ἱπἰογργοῖογϑ, 
Οδίονιιιϑ 5665 πόῖο [16 Ατίδῃ Ὠθσοῖὶςβ ;-ν]- 
αἴηγα, [με ϑαγδοθῃβ ;-- -(οοςείι5, ἴπῸ Ποβῖβ οὗ 
1Ἰ᾿οη15 ἀπὰ Μαχεοηῦιβ αἵ ννὰσ νν ἢ (οηδίδη- 
[ἴπ6 ;--Βοηροὶ, τἴπ6 Τυτκς Τσποοκοά ἴῃ 86 
Αϑίδῖς “εαγι᾽" Ὀγ τμ6 Ογιυβδάθβ, δηά ςμβεοκεά 
51}}} ΖΌΓΙΠΟΥ ποτὰ 172ς ἴο 1816 :---ΑἸίοτ 15 
αἰβροβεά ἴο 566 ἴῃ “"{Π6 σέσεαρ" πε ᾿γσταρ[οη 
οὗ ἴῆς Μοβαπιπιθάδη ἀγπιϊο5." Οη {πὸ “Εὺυ- 
τυγῖΞῖ " δου, ᾿ς Βυγρῃ (ραίη δϊροσιΖιηρ) 
ΓΙ 65: “ῬΓΟΌΔΟΙΥ δὴ δοβῖ οὗ δστηῖθβ, }ιι5ῖ 85 
ῬΏΔΥΔΟῊ 5ςηΐ ἔοτί ἢ ἢ15 ἀγηλθ5 δηά ριιγϑυθα [ἢ 6 
[5γδθ} 65, νος ἀγηγλο5 Οοα αἀδδίγογεά ὃγ 
ὈΓΙΠΡΊΩΡ ἴδ ννδίοσϑ ἴο ἴῃ Π6ΙΡ οὗ δῖ5 Ρβορὶε " 
(Ὁ. 243) ;--Ο. ἃ Τριάς Ἔχρ δίηβ : “ΤῊς μοϑῖβ οὗ 
ΑἈΠΈΠΒγΙσ᾽ .--ϑίοση: ἃ ἀσίρο οὗ μοῦ θβ5 
ΡῬθορίοθβ, δηὰ ἰηΐεσπαὶ βρίγιῖϑ, ἃ5 δαΐδη 5 1η5ἴ1}- 
τηεηϊβ.᾽ ὍΤΠῖβ νεῦϑο Βιγασγά (866. οὐ νοῦ, 13) 
τεραγαάϑβ 45 ἀθβοσι δίηρ 6 ϑεσοηά δἰζοτηρὶ οὔ ἴπο 
“ὨὈγαχοηι" δρδϊηϑῖ σοηνεῦίθα [8γ86].. ῬΤΠ]8 
αἰϊετηρῖ ἢς σοηηεςῖβ ἢ [Π6 σἰκὲ ΤΤυπιροῖ, ΟΥ 
(ἴοσ ὃξ ἰἀοητῆο5 δηλ) [πὸ σὐκεῤ ΝΊΑ]; δπά ἢς 
Τλλῖκ65 1ἰ ἴο ἔοϊονν ἴῃς 1} ἀδγϑ οὗ Απεηςἢτϑβὶ :-- 
866 οἡ (ἢ. ΧΙίχ. 19. Βίδρίηρ 450 υὑπάογϑίδηβ ἃ 
νδίη δ[τοπιρί οὗ ϑαΐδη πουοδῆοσ ἴο ἀῤδίσου 1Π6 
ΟΒυτςοῇ, ἴδ ἡδίιγε οὗ νν Ιςἢ 4554} ἴ8:6 {ι1}}- 
τθηΐ οὗ 115 ργεα!ςξίοη δοηθ σδη ἐχρίδίη. 

16. “4:4 ἐῤε εαγι ῥεϊῥεά δὲ «υο»ταν,} “" Τ8ὲ 
εαγί»,᾽ ννδη [ἴ ΟσσΓ5 1 {Π|15 ΠΊΔΠΠΟΙ, 5 ΟΥΘΥ 
ρα ἴῃ ἃ ρα 5εη56. . .. Τα βἴγοδπι Ὠ]Οἢ 
ἐς ᾿γδβοη βοηἀ5 ἴζεσ ΒΕΥ 15 ον] ἀθπὶγ {Παΐ οὗ 
[ἢδ ΘΑΣΙΥ Ρεγβθουτοηβ; [6 ϑασῖῃ ΒοΙριηρ ΠΟΥ 
15 ἴ)6 νογἃὰ θοςοσηίηρ Οἢηβιίίδη : ἴπθποὸ 
Απεοἢ τισὶ Αγῖδε5 [566 (ἢ, ΧΙ]. 11], δΔηά [Π}]5 15 
(ες δηϑιηρ Πἰβίοτγ."---ἰ  ὙΝ ]απι5 (Ρ. 231)... 

ΤΠε ἱπιΆ ΡΟ ΥΥ οὗ [ἢ]5 νοῦϑδο ΒυΣΡΟΥ τοραγαάϑ 5 
Ὀοτγτοννοά ἔγοπι [6 ἀσ]νεγαηςε οὗἉ [5γαρ] ἔγοπι 
Ἐργρῖ [γουρὴ τὲ δά 868; δηά Πὸ τε] εβ οἡ 
τῆς ἰδηρυᾶμε οὗ Εχ, χν. 12. διπηαγὶγ, ΒΊοο 
(δἴϊεσ Εννδι)5665 ἃ γοίδσσθηςε ἴο ἴῃς ἐδ] ινογαηος 
οὗ [5γδὲ] [σου ἴῃς Ἀεά 868. 

ὦ ῥὲν γ»πομ, απά «αυαἠοιυεά ὦ 1δε 
σῖνοσ)] Α5, ἰπ ἴπ6 Ὠἰβίογυ οἵ [βγδοὶ, Καὶ οσβὶ"β 
σοπιρά ΠΥ Ρεγίϑδμεα (Ναπι. χνὶ. 309-13). 80 
ἩΗ!Ρροϊγίιιβ (“ Αποοίτυ5,᾿ λ4), πο ΒΟνΟΥΟΥ 
Ῥτεΐοσϑ ἴδε ϑδθῆϑε ἴπαΐ ἴῃς ἀρεηΐβ οὗ ἴπὸ γάροη 
νδησοτσζοά ἴο δῃαὰ ἔσο οἡ ἴῃς δαγτίῃ ἴῃ ἀσδραίγ. 
Ἡδηρϑίοηθεγρ ποῖασβ: Αποίμεσ θαγῖῃ}Υ Ρροννεσ 
γίοεβ δραϊηδσὶ ἴῃῆοβε Ψψῆὴο ρεγϑοουῖϊοὶ (6 
ΠΗυγχεῖ; 48 ἴῃ6 Κιηράοη οὗ ἴῇεα Μοάοβ 
δοὰ εσϑίδῃβ ὑσουξῃϊ μα οὗ Βαδγίοῃ ἴο δὴ 

ἈΚΡΝΒΙΓΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. δός 

ννΠΙ ἢ τῆς ἀταροη ολϑῖ οὐδ οὗ ἢἰ8 
τοι ἢ. 

17 Απά {Π6 ἀγδροη νγαἂβ ψψτοτῃ ννἢ 

Θηἥ, 80 (485 ψὰ τγεδλά ἴῃ οἷ. χνυἹἹ.) Ἀοτὴθ ν"ᾶ5 
ἴο ὃς ἀοδιτογοά Ὀγ ἴδε “ Τεπ Κίησ.." Αὐδοτ- 
ἴθ υπάογβίδηαβ ἴπαϊ “16 εοὐἰτιγεά ἘἈοιηδη 
νου τσγοσεϊνορα [86 νὰ Οεττήδηϊς πιλ5568, 
δη τεςοηςϊοά τμὲπὶ ἴο (ΟἸἾγΙβΓΙ ΔΉ Υ ἢ :- 
Ἀοπιε 15 ἴδυ5 τοραγάθα “5 ἃ βοννεσ οὗ 
εἰν χδίίοη," δηὰ πε πιυοῖεβ [Ι͂Δηρε: “ὙὍὙΠὲ 
ΘΑτἢ, 2.ς., οοηδοϊἀαίοὰ δςοϊοϑιαϑίςαὶ δηά 
Ροτῖςα] ογάσγ, ἀδνουγοά {πὲ 5δἴγεατη [οὗ ἴῃ6 
Οεστηδη πα οη5], δηὰ δπιαὶ ραπλαῖςα υνἹτὰ 1156] 
(ῃς νὰ {τ 5᾽" (Ρ. 261). 

Μεάς 9665 εσγε (ῃ6 {{Πππρἢ οὗἩ ἴῃς οὐἵῃο- 
ἀοχ (ἴῃ, 'ῃ {πε δαυ]γ Οουης 5, ΟΥΘΓ ΠΕΓΕΘΥ.. 
“ Μυῖμυάο ΟΠ γιϑιϊδηόγαπὶ ἢ ΟΟης 115 οσῖ πὸ- 
ἄοχα Πάδς ργαναϊοπίλιπι ἱπηδαϊοηοπὶ Ὠϊ4θο- 
᾿ιοαπὶ Ἔχμδυϑιῖ, φυετηδαπιοάιιπι Τ Υγὰ Δ4114Πὶ 
βοϊεῖ, οὐπὶ 5ἰσοϊϊαῖς ργανδ ποσὶ "ἢ (Ρ. ᾿οϑ᾽. 

δι. ἴ. Νονίοη υπάἀογϑιδηαϑβ (6 ““,3Ψοοά " ἴο Ὀ6 
[ἰς 2 απ, δὰ ἴῃ “ εαγί " ἴῃς Ογεεξ ἘτῃρΙγα. 

Ἀδηδη (Ρ. 297) Θοηϑίάἀοσβ 1 ᾿ἸΚΟΙΥ παῖ 
νὰ ἴανε ἤοῖα ἀσβοσι θεὰ δὴ δίϊετηρί οἵ {πε 
Ζοδὶοβ, ΟΥΎ σἰεαγὶ οὗ Το γυβαίεπι, ἴο ἄγον ἴῃ 
τῃς Ϊ]ογάδη ἴδε ΠΟΙΥ Ὀαηά (“ἰδ ἴγοιιρε βδὶπίς ᾽) 
οὗ ΟΠ γϑιίδῃβ ἢγίηρ ΠῸπι ἴἢς 5ίερε ἴο Ρε]ἶδ. 

«υδίερ ἐδὲ ἄγαροπ εαδί ομὲ 9 δἰ: πιο. 
Τῆς “ΕἸΒιορὶς νογβίοη δα 5 πογε : “" δηά Κηδν 
ἠοῖ {παῖ ΔΝ ὴρ5 μαά Ὀδεη ρίνβ ἴο Βοτγ." ἱ 
ἼΠΕ ἠδγταῖϊνο ρίνθη ἰη υσ. 6, 13-ἰό, ΠΟΥ 

οΟμλε5 ἴο 8η ἐπά;; γνεῦ. 17 [ακηρ ὉΡ ἴῃ ΠαΙτᾶ- 
ἴϊνα δὲ ἴῆο φηά οὗ νεσ. ς. 

17. “πὰ 1δὲ ἐγαζοη ψαχοὰ αὑγοῖρ «υἱδ ἐδε 
τυο»απ,)] [ἴ 5 ἱπιρογίδηϊ ἴο ἢχ ἴΠ6 σοπποχίοι 
οὗ {Π1|5 νόῦβὸ ἢ ννμαῖ ργεσθάεβ. ΨΈΓΘΟΒ 1--ξ 
[6}} ιι5 οὗ ἴῃς “ο»παη" δῃὰ ἴῃς “ ὥγασοη""; οὗ 
{Π6 Ὠι7γαροηβ ΠΟΘ ΠΥ ἴο ΒΕΓ; δηά οὗ μεν ἢ αν 
Ορ 4," ΟἸγτβῖ, δεῖηρς σαιρῆῖς ὑρ υὑπῖο Οοά. 
ψογϑβα 6 (ηςἰς ρατιηρ νοῦ. 1.4) 16}15 οὗ τμ6 ΠΙρΗῖ 
οὗ 16 “ἢ ον» απ," πονν Ὀδσοπῖε ἴῃς Ομυγοὶ οὗ 
Ομ τσ, ἴο ἴ1ῃ6 νυ] άογηθϑβ Πογο δδὸ 15 ργο- 
βοσνοὰ {Π| τῆς Βπὰ. [Ιῃ συ. 7-9 15 Κίνεπ 86 
ἀβενοῦοι Ὠἰδίοτγ οὗ ἴπε “γαροη, νυ ἈΙ ἢ 15 
τουρῆξ ἀοννη ἴο ἴῃ: νἱοῖογυ οὐθσ πἰτη ὃν ἴΠῈ 

Οτοβα οἵ ΟἾγιςῖ ((ο]. 11. τς: σ [ὁομη 1. 8 ; 
Ιυἀε 65. ὝΠΕ τοϑυῖ 15 Ἔχργεβδοα ἴῃ ἴδε 
᾿γπηη οὔ Γπρἢ (υσν. 10-- 2) ΜΓ οοἸοὈταῖο5, 
ἃ5 ᾿ξ 186 σοηῆϊςξ ννογὸ ραϑῖ δῃηὰ οὐὲσ, ἴδ δι - 
σοϑϑῖνα υἱοϊοσγίθϑ, 181} της Επα οὗ 4}} {πΊη 5, οὗ 
τ Ομ υτοὴ οὗ [6 Ἀδάεδοιηθά. δἰίΈσθ65 13-,Ρ6 
Τοδισηο απ ἀθβογιὺς ποσὰ ΠΥ νυ παῖ τννὰ5 το! 
ἰπ υϑυ. 6,-- ΝΟΣ, 15 σεσογάϊηρ ἴΠ6 πεν γσ δ βίης 
οἤἴογίβ οἵ ϑαΐδη ἀιγίηρ ἴῃς “ 2ἰγιδ, 1ρῖσς, ἀρὰ 
ῥα α τἰνιο;" αῃὰ νεσ. τό τεσογάϊηρ ἴπ6}Γ 
ἔα! υτο. ΤῊ σοιγβὸ οὔ [ἢ παυταῦνε θη 65 ἤογο. 
Ψεῖβο 17 πον γουογίβ οὔσὸ ΠΊΟΓΘ ἴο {πὲ Ροϊηῖ 
ψνογο {πὸ “απ Οριά  μαὰ Ὀθόῃ “ὁ ἐαμο δὲ 
“ἢ μηῖο σοί" πὰ ρτγοςθεάβ ἴῃ Ἴσοπίϊημυδίίοη 
οὗ νοσ. 5ς---νν. 6-16 ἔογηλην, 8ἃ5 ἰξ νεῖ, Ὧη 
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(ῆ6 ννομῆδη, δηἀ νγεπὶ ἴο πιᾶκα νγᾶγ 
συζῇ τὴς γεπιηδηῖ οὐ Πεγ βεεά, ννῃιςὴ 

Θριδϑοάθ “"Τρε ἤοριαη," ᾿Ὼ Ὑ6γ. ς, ννὰϑ 51}}} (6 
ΟΒυτςοὶ οὗ της ΕἸάογ (ονοηασηΐ; Ὀυῖ ἀἴοστγ [ἢ 6 
Αϑοθηβίοῃ ὅδ [85 Ὀεσοιιθ ἴῃς ΟΠυτςοΐ οὗὨ τ 6 
Νονν---ν ]ςἢ 18 πονν γοργοβοηϊθα 85 “2δεὲ τϑδῖ 
ΟΥ δὲν “εοά" (866 οὔ ὑυϑῦ. 1). ὑνπῆ τῃ6 
ΟὨγιϑιίδη Οἤυτοη, (πογοίοσγο, 1Πη6 “ γασοη," 
θα Ἴρα ἴῃ 8 διἰοπιρί ἴο ἀδϑίσου Ο γϑῖ, ἴυ ΓΠ5 
ἴο πλᾶκο ννᾶῦ ; δηά 1:ῇ (ἢ. ΧΙ. νγὸ ᾶνθ 8ῃ 80 - 
οουπί οὗ ἴδ ἀρεηΐβ ΟΥ̓ οβ6 ἰηϊεγνοηξίοη ἢς 
σΑττῖθ5 οἡ ἴΠ6 γναγίαγο. 

ΤΗς “γαρον,," νυτῖῖοβ δγ 1. Νονίοη, νυᾶ8 
τντοῖῃ νχπῖἢ τῆς “ ἤγο»πιαη" υηάογ ἴῃς ΕΠΊΡΟΓΟΥ 
Τ᾿. δυο ὴδ ἃ Τοϑυξ 45 [Π]15 1]Πι5ῖτγαῖοβ [ἢς 
ἀείοςῖς οἔπο “ ΗΞἴοσιο δ] "ἢ βοῇοοὶ. Ἡοννονυοσ 
ἴγις [Π1|5 αρϑ͵]οαίίοη ΤΛΑΥ δ, ἴἴ σἸοασΥ ἀοθ5 
ποΐ Ἔχηδιιϑ ἴμε πιεδηΐϊηρ οἵ ἴῃς Ῥγορβεςυ. 

από ΘῈ ΔΎΘΥ 10 »ιαξε «υὐαν «υἱἱὸ [8 9 
τοδί οΚ δὲγ “εεά,] ((ἔ, «ἢ. χὶ. 7). 1.., ἴδὸ 
“«γγασοη," αἴτοῦ ἢ15 ἔγι {1655 οἴοσί ἴο “ “εύοων 
βεγ Ορδι αὶ, ννθηῖϊ ἌνγΑΥ ἴο 45581] “22 ε τϑδ5ὲ ο7 δὲν 
“εεα".---ῃς ““ Ὀγεϊῆγθῃ ᾿ οὗ (ἢγιϑὶ (566 ο συευ. 
1; Μιοδὴ ν. 1; Ηδῦ. 1. χυ Ἐ--ἰ ΟΒυτγοὶ οὗ 
Οοά. Τῆο δϑϑδι 15 ἀδοογιθοά ἴῃ ςἢ. χΙϊ!. 7. 
ΤῊΙ5 ννὰσ Π (ἢς “ γαοη "ἢ 15 ἴῃ 6 ϑϑτὴς 83 
τηδἕϊη νῃϊοἢ τῆς (δι [ἢ [1] λγὸ ουϑσ, πη [Π6 οηα, νὶς- 
[οσίοιιβ (566 σοῦ. 11), δηὰ αἷδοὸ ἴῃς β8π|6ὸ 45 ἴῃδϊ 
ἀἰοϑοσιθεὰ ἴῃ νυ. 15, 16,---Φῃς τεροτοη οὗ ἴΠ 6 
ἕαςῖ θείης 4 νναγηΐης [παῖ (6 ΟΒυΓΟἢ 15 ΠΟΥΘΓ, 
γγὮ}16 ἴῃ Κ {δὲ «υδάεγηεσ.," ἴο ΘΏ)ΟΥ εχίεγηδὶ 

ς6. 
ΎΠε νογάς, “2δὲ τοδὶ οἵ δὲγ “τά " Ἦανο 

Ὀδεη νδγοιϑι  ἱηϊογργεῖοά, Μεάε πηάεγ- 
βίαπάϑ, “ὝΠοϑβο ἴο πολ ἴῃς ΝΝ οπιδη νγᾶβ ἴο 
εῖνα ὈΠῚ ἴῃ τῃ6 νυ] άογη655";---Ηεηρϑῖ., 
“ὙὝΠοβο γῆ 0 βυγνινοα [Π6 πο ]Ὲ ονεγῆοννηρ 
πῃ ΘΓ. 15) ΟΥὙ ψναῦο ποῖ αβδοϊοὰα ὃγ [ἴ ";-- 1. 
Μ] .π|5,  Ἴηο Ὠγάροη τηδῖοϑ ννασ,--- ποῖ ἢ 
[πὸ δ οπίδη,νν ο πὰ ἢδά ἰη γε τγοπηοηΐ οὗ βρί τιῖ 
ἴο 6 ννκ Οοά, ποῦ ψ ἢ τῆς Μη ΟΠΙ]ὰ οὗ 
Ποῖ βγϑοῖ θοτη, Ὀυζ νυ ἢ ΠΟΙ δορά Ζφα γερισιηοί 
ἐμ {ῤὲ «υογ]ά, ἀπά τἢ 5 ΌΥ ταϊϑίηρ τῷ Αποςγσίϑι.᾽" 
Οη τε οἴδπογ μδηά, Αὐδογίθη : “ Ἡδνιηρ ἔδιϊοά 
ἴο ἀεοίγου ΟΠ ΓΙ ϑ Δ ηϊγ, ἴμ6 ἴσιο (ἢ ΓΙϑι Δ 5 ἃΔΓῈ 
ἉΙννᾶγβ ἴῃς οὈ]εςῖ5 οὗ ἴῃς Ὀτάροη β ΘΩΠΊΥ, 
[ὁἢη χν. 18." ;-Εγαγά δηά Βιβρίπρς Ὄχρίδιῃ 
{πὸ "ον ιαη"" ἴῃ νῦ. 1τ-ό, 45 15Γ8 0] ἀδϑεπρά ἴο 
Ὀε σοηνετίο, δΔηά Εθὺ νεῦ. 7 85 δεῖ} Ὁ σοη- 
νοτίεα ; “26δὲ τοβῖ ὁ δὲγ “ἐεά " ἀτὸ ἴῃ (ὐεπῆ! 6 
ΑἸ τι ϑιίδης (Ε οπι. ἱν. 12; Οἱ]. {. γ);-ῖν πῇ 
ες Μννεϊῖς δῃὰ Βιθοκ, [ες “"ϑορια," 15 τῆς 
ψΒοΪ6 ΟΠυγοῆ; 189 σοδῖ᾽" ΔΓ [η6 ἱπαϊνιά 4] 
Το θοῦ (50 ΒΌΓΡΕΓ, ν Π0 τεΐεγα ἴο μι. ἰχ. 
6) ;---ΒυρὨπιδῃ: “ Τε τοδὶ 077 δὲν “εεα ᾿" τὸ 
{π6 Ἑδδίοσπ Οδαγοῖ; --ν ἴσ.: ΤΉΘΥ ἀγὸ ἴῃὸ 
ὺ δδΐοσῃ Οδυγσςοῇ, νἱζ. τὴς ΝΝν αάθδηϑος, Ὑν]1Ὸ- 
Ἰγῃῖοϑ, ἄς. ;-- ΕἸΠοῖς, ΤΙ ΠΟΥ ἀτὸ ἴ ἘΠ }] να 
Π65565, Υ᾽ρη  δηῖ5, Αὐρυβίπο, ἄς. :---διυδτ: 
ΟΠ γιδιίδηϑ Πδά ἴογ βοπλθ {ΠΙΓΥ γοᾶγϑα δῆῖοσ [ἢ 6 
᾿Αϑοθηβίοῃ ὑὕθθη ρεσβϑεσυϊθά ἰὴ [υάα, ἀηὰ (ἤδη 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. ἵν. 17. 

Κεερ τῆς σοπηπηδπαπηεηΐϊβ οὗ (ὐοά, λπά 
ἤδνε τῃε ταβτ ποτ οὗ [εβυβ (σι. 

Νοσοἶῖβ ρογβθουτίοη Ὀγοόῖκο οὐ οἰϑοννῆογο δρδιηςς 
{πόπὶ, ὑπο δαΐδη 5 Ἰηϑιβαϊίοῃ. 

Ὠς Βυγεῖ, ἡ ἢο 5665 ἴῃ ἴδε “ "ονιαπ᾿᾽" ΟἿΪΥ 
(Πς ἘΞ ΜΕ ΟΒυγοῆ (566 οἡ τυδῦ. 1), υπάετ- 
δίδηαἀϑ ἤθγο {πΠῸ "τηϊγά ἸΘΕΣ ἴῃ τῆς ἰαπά᾽᾿ (Ζετβ. 
ΧΗ. 8, 9), ΘΧο  ϑῖνο οὗ 1ῃ6 βόπογαὶ γοβίογαδϊίίοη 
οὗ 15Γδε] : “ ΤῊ γοπιηδηΐ 15 Ὡοπὸ ΟἴΠΕΓ ἴμλη 
{Π6 144,00ὁ0 5οδὶ θὰ :"--- 9866 ςἢ. χῖν. σ᾿ (Ρ. 245). 

Ἀδηδη Γοραγαάϑ “ ἐδὸ τϑβῖ ο7 δὲν “σεεά " ἃ5 ἴδ 
σὔ το 5 οὗ (ῃ6 Ὠ᾿Ισρογβίοη “νυν ῃῖς ἢ ΚΕῸΡ τῆς 
σοτηπιδηἀπιοηῖβ οὗ Οοά,"--- ἔδδζυγο δά ἀεὰ ἴὴ 
ΟΥ̓ΟΓ ἴο Ἔχοϊιάς ἴπῸ συτοῦθ5 Τουπάοά δΥ δῖ. 
Ῥδυϊ], νν Πς ἢ “' ΒΘ οη 165 Ἰυδέο-Ἑ γέ επ5, πιδη- 
αυφίοηΐϊ δΔιιχ ργέςερίεβ ποδοβιηιι65 εἴ δυχ (οἢ» 
γεπίοηβ ἀς [έγυπα]θπι."--- Ρ. 41ο. 

απά ῥαυες δὲ ἱεεέίγποην ο7 ὕει ἢ (Οπι 
“(ρῤνμ "---ϑος ὧὐὖ. 4). Οτ Βοϊ]ὰ:--οἴ εἰ. 
ΧΙΧ, τος σᾧ ἰοδη τ. τὸ ; δπά 566 οἡ (ἢ. ἷ. 2) 9. 

18. [ΧΙ]. 1]. δἀιὰ 89 βἱοοὰ πμβοη ἐδὲ “απά 
97 ἐδε -εα.}] 866 συ. ).; ἀπά ἔογ ἴδε νετῦ οἱ 
οἰ. νὴ]. 3. 

ΤΗΣ γαάσοη" πονν [2Κ65 ἢ5 σἰδπα δηλ ἴδε 
βόθηθ ἀοβοσι θὰ ἴῃ Π 4η. νυἱὶ.----ἃὶ σμαρῖεγ ψ μιοἢ 
ΒῈΡΡ 165 ἴμ6 ἱπηασοσγ [Πα ΤΟ]]ονν5---  ποτο “ἰδὲ 
ἴουγ ννὶη5 οὗ ἴῃ όδνυθη βῖσονο προ ἴῃ6 κτελὶ 
562." [115 “)3ῦ οι ἐδε σεα " ἴῃς Βοαϑῖ σοπὶεβ υὉ 
ἰη «ἢ, ΧΙ, 1. “1δὲ “εα 15 ἴλ6 5 πῖθ0] οἱ 
Ὠοτγάθβ οὗ ρεορίεβ---5θὸ6. ςἢ. χυὶ] 15: ΧΧ. δ᾽ 
8Δη4, ἴῃ δοσοτάδησθ ἢ [15 Ἰάοα, πὸ Βεοδβῖ-- 
{86 δι δίοπι οὗ 16 ἊΝ οὐ ἀ- ρόοννεσ Ξυπιθοὶ χά 
ἴῃ [6 Βοοκ οὗ Ὀδηϊεὶ ΌΥ γϑμγ Ὀεδϑῖϑ --- τϑε5 
ἔτοπι “20ε «εα.᾿; 

Ὀυκῖογά. υπάογϑίδηκο ἴῃς ἡίεγαὶ 568.:---ν οἷκ- 
ΔΓ δηὰ οἴπετβ, ἴῃ 6 5σρὰ δος Τογεγα ἴδε 
Αὔγϑϑ5, 2.6., Η:6]}} (ςξ. εἢ. χὶ. 7; χνὶϊ. 8);-οίδεῖσ, 
[6 564 “αἱ Οαϑβαγοᾷ" (5εε Η. Οεῦμαγιὶϊ, 
Ϊ. ε., 5. 237);-π--δηά Βα[᾿οηδ] 5ῖ5. σθηςΓΟ Υ ἐτ- 
Ρἰαίη : ΚΤ 6 οπιαη “γασοπ" Βᾶ5 ρεγϑεουϊε 
ἴδε ἴσια ΟΒυτγοῖὶ ἡ ἢ ἢ Πᾶ5 ἐβοδρϑά τὨγοῦρὰ 
16 ἀσϑεγ Ὀεγοηά [ογάδη ἴο Ρεὶἰὰ ᾿νῆεγε ὃς 
5 ἴο Ὀ6 Ργοϑοσνθά ἴοσ ἴπτοε δηά ἃ ᾿δ᾽ ἢ γὙο5 
ὉΠ|11] Μεβϑίδῃ οοπιθβ. Τὸ “γαφοι," εηγαρεὰ 
δ [ΟΡ δβοᾶρε, ἴπγῃβ ἴο ρετϑθσιῖς ἴῃς οἴ ΚΤ 
(Ἰ γϑι απ ννῆο ἀο ποῖ ἐἶννεὶ ἴῃ [ογαυβλίεπι 
Βιυϊζότοη δεΐοτο [Πϊ5, ἴῃς Βοαϑςί νυ τι τις “ ΒΟΥἥΪΙἧ 
Ηεαά:" ἀπὰ τε “1επ ογηις Ἠδ5 ρ]οεὰ Ἀἰπιβεὶξ 
ου ἴδε ςοκδϑῖ οὗ Ῥαϊοκίη6,---(ἣς Κοπιδη Δ 
βίδπαϊης ποῖ ἴα ἤοῖι ἴθ ΗοΪγ ΟΙἰγ᾽ (εξ 
᾿ΒΟΒΘΉ ΚΟ 8 ὁ ΒΙδ61-1,οχίςοη, 5. 158). 

ΕἸΙοῖς ἐχρουπάς: Ὑπὸ δβοοά οἱ ἱπνδάϊης 
ΟοΙἢ5 15 ον δϑβογθοὰ ἴῃ ἴπο ἢ οπιᾶπ ΕΠΊΡΙΓΟ. 
Τῆς Ραραπ οχθδη συὶς (“ἢ Ης ψ8ο πον ἰεῖ- 
(εῖἢ,᾽  ΤΠ658. 1. 7) ἢα5 ἴο είῖνε ρίδοε ἴο Ῥδραὶ 
Κοπιο. Ουἱ οὗ 115 βοοὰ οὔ Οοἴξδις πδίιοηϑ 
τίβοβ [6 Βεαδβῖ οἵ οἢ, χὶϊ. τ, ἴῃ βυδειτυῖϊς Δπά 
Βυςσσοσοοῦ οὗ ἴῃς “ δγασοη." 

ΤῊς τοδαϊης οἵ 1ῃ6 Ζεχήμς Ἀρρέρβμω, “1 
“ἰοοά," δηὰ ἴῃς Ἰοϊπίης οὐ οὗ (15 τεσβεὲ ἴ0 
οἢ.. χἰϊί., τορος [με ἀεδοτρίοη [ΔΓ [655 εἰἤεσῦτε. 



ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΠ]. 

Α58 ἴδυι τεδὰ, πιοσέουεσ, ἴῃς ορεπὶηρ οὗ [δε 
πὸνν γ᾽ βίο ἴῃ οἷ. ΧΙ, 15 ουΐ οὗ 411} ΔηδοΡῪ 
ΜΠ [Π6 υϑιι] Τηληηοῦ οὗ (Π6 566 ψ 0 
θΟ ΙῺ5 ἢ15 Πδνν 806 65 8:10} νἱτ ἴῃς ψψογας 
“1 “ἀ4ὐ,"--οἴ. «ἢ. ἵν. ας ν. ας Υἱν ας ΥἹ, ας 
ὙΠ}. 2: ΧΟ Ι. 

Ηεηροσῖ., αἀορίηρ ἴδδ υϑι.2] τεδάϊηρ, Γεθ σϑ 

“1 τγᾶβ ρἰδοοὰὲ :".-- Ϊ]ομη ἀἰά ποῖ ἴαΚα ὺὑρ δ 15 
οὐ ροβίου, δυῖ δ6 νγὰ8 δεῖ ἵποτς," ςξ, 
ςἢ. χνὶ. 3: ἷν. α; δηά 50 δὲ νου]ά τοηάοτσ οἢ. 
ΥἹ. 3. νητίηγα βᾶγ8: ΚΑπ ὍΓΑΓΟ βρεοίδῖογ 
ο55εῖ ποίδθι:}}|8 δυΐὰ5 δνεηίυ5; πυπὶ Ροῖ 5 
]οαπῃδβὴ . .. [οδπηεβ ϑρθοϊδίου ἔπϊξ. .. εχ 
ςαἶο βυθιῖο νοὶ ἀοἰδῖυϑ ἴῃ [ογγάτῃ ἢ (Ρ. 567). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ ου Οδρ. ΧΙ]. 

ΝΟΤΕ ΔΑ ΟΝ νΕΗ. 1:-- ΤῊΣ Θ᾽ ΔΒ ΟΒΟΥΝΕΡ 

ἌΝΟΜΑΝ. 

Τραῖ “ ἐδε ἤον»"αν " 5ἰξηῖϊβοα ἴη6 ΟΠυτοΝ, 
εν δῆ οὐ ΟΠ γίϑιίδη, 15 ἴῃς ορἰπίοη οὗ ἴδ8 
δΔηςϊςηῖ ᾿ηοΓρΡΓοῖο ΓΒ : - 

51. [ΚΕΝ Ξ 05 ἴῃ ἢϊ5. ἱηϊογργοίδειοη οὗ ςἢ. 
ΧΤΙΪ. 12 566 Π|5 ἴο Ἰἀοπίν ἴπὸ “Ἢ ονιαπ᾿" νψῈ 
ἴδε Ογπιίδη μυχοῦ. Απεςδ γι ἀπὰ (Π 6 
Το Κίηρϑβ, Βὸ νυγῖεβ, "ἐδυραῦδυπὶ Εἰςς 6 512Ππ|" 
- Ἕοπ|. σεν. χ. 26, Ὁ. 3231 :-- 5866 ΥὙ6Γ. 14. 

δῖ. ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ ἴῃ ἢἰ5 ἴγοδίίϑε 1)ε “{π||- 
εὐγίσιο (ἰ. ε.γ Ὁ. 30) τορεαῖβ ἴπμ6 ᾿ηϊογργείϊδιίοη 
ΑΙΓΟΔΩΥ αἰοίεά (566 Οἡ γογ. 1) ἔγοσῃ ἴδε Ασαδὶς 
γεγβϑίοη οὐ ἢ18 ἰοϑσῖ νγοσκ οἡ ἴπὸ ἄρος. (586 
θεῖον, Νοίε (). “Ὅπὸ σμυτοῖ," ἢδ δάάβ, 
6 0}}} ΠΟΥΘΥ σθᾶθο ὑγίηρίηρ ἔοστι, τοπὶ ΠΟῚ 
δοασί, (6 ννογά, νι ς ἢ, νν ἤθη [᾿ 185 ἴῇ ἴδ 
γνουὶ ά, ἰ5 ρΡοσγβεσυϊοά... . [πδῖ τηδὶς δηὰ ρεσγ- 
ἴοςῖ οβδργιην ΟἾσιϑῖ." τῇς ΟΠ δοίην 
σαι ῆϊ αρ ἴο Οοά (νεσγ. 9), ἀθποίθβ. {παῖ Ηθ 
18 ΠΟ ΘΑΣΊΠΙΥ Κιη;, 45 1)αν ἃ ννγοῖς ἴῃ 5. οχ. 
Ι. Τἢε 126ο ἀδγβ οὗ ἴδο “ ἥον»ιαπ᾿ ᾽" Πίσῃ 
(τοτ. 6) τὸ ἴδε διαϊριίνεεκς οὗ Απηςῆγδί (νου. 
14); δηὰ [πε “Το ἤἥηηγ:" οἵ ἴῃς Εαρὶὸ 
ὙΓΏΙΟΠ 5Π0]ῈΥ ΠῈΣ ἀεποΐς (Π6 ἔα! ἢ οὗ 6815 
Ομτιϑί. 
ΨΙΟΤΟΚΙΝυ5 σοτηδίποβ ἴπΠῸ ἴψο σοῃςερ- 

Ὀοπϑ :--- Μύυ ογ δηζίαιιδ Εἰ ςο]εϑία οϑῖ ραΐσγιτη 
εἴ ρῥγορβεοίδσγιιπι εἴ βαποΐογιπη ΑΡροβίοϊογαπι, 
αι ρεπηῖι5 εἴ τοστηθπῖα ἤαδυῖ ἀ 651: 6 71] 511}, 
υ5416 4αυο0 Πιιοῖιπὶ εχ ρ]εῦς βιιὰ βθοιπάιϊπὶ 
ςΑΓΏΘΠὶ ΟἹ τ} ΡΓΟΠΊ 5511Πὶ 5101 νοοῖ (ἢ βπὶ 
ΟΧ ἰρδὰ ρεηΐθ σογσρυ8 ϑυπηρϑίϑϑο " (ἐπὶ  οε). 
Απὰ 50 Μειδοά!5, ΡΥ πιαϑῖιβ, Απάσοας, Βοάλδ. 
Βεάδ ντίϊθβ: “δοῦρε Ἐςο]οθα, Ὀτασοῃθ 
Ἰϊοοξῖ δέάνογβδηϊο, Ὁ γίβίυπη ρμᾶγῖ. Μαβοιϊιτη 
δυΐοπι αἰςοϊξ, νἱσϊοτεπὶι ἀἰδθο!! αὶ ἐκπιίπδπὶ 
(ἔναδπι) νἱςειδαῖ. . .. Νὰπὶ εἴ Εςο]οϑία ηυο- 
τἰἀϊὸ κίγσηι Εςοϊοβίδη πηυηά πὶ ἰῃ ΟἾγδῖο 
υἱηςσοηΐοπι ἢ (ἐπ 7οε.). 

Τυγηίην ἴο πλοῖα πιοάδθγῃ σοπιτηθηΐϑ :- 
Αεςοοτάϊηρς ἴο ΜΕΘΡΕῈ :--- Ὑμ6 “ ογιαπ ᾽" 18 

[86 ργίπιζινα Ομαγοδ, ο]οῖπεα τυ ἴῃ6 ἔϑτἢ 
οἵ ΟἸγιϑὲ “τῆς δὼ οὗ Εἰφῃίθοιιβποβ :".--- ἰὴ 
“ οοπ᾽" ἀεποῖοβ ἴμ6 [εὐν 5} 1ἃἂνν ἀπά σι] οὗ 
Μοβεβ νοῦ 516 ἰγεδάβ Ὀοπθαιϊῃ ποὺ ἔδεῖ: 
--δῇο δυο ἴπὸ ὑβδηρβ οὗ ἰδδοὺγ ἴῃ ὑτηρίης 
ἔοι μοῦ σὨ] άτοη, οὐης ἴο ἴῃ ρεγϑδουΐοη οὗ 
τῆς Ῥαγραπ Κοπιδη Ετηρίγο ννδιοἢ νου ρ8 ἴῃ6 
“θγαχοη πὴ 2} αη Οριϊά" 85 (γίϑι 

ἔοσηθά ἰη Ηἰβ πιοηθοῖβ;: -αηὰ {Π6 “ Οδ᾽ 4 
σδιρῖ ὺρ ἴο ἴδε ἴἤγοης οὗ Οοά πιεληβ (ἢ 6 
οἰοναίίοη οὗ (σοηδίδητίπο ἴο πε ἴἤτοης οὗὨ {ἢ 
Οϑασγθ. Α5 [9Γ26] νγαπάσογοά ἴη {86 ψ] θη 58 
ἀυγίηξς ἔογίγ-ἴννο ἠομγπεν: (ΝΠ. Χχχῆ.), 50 
τῆς ΟΒΌΓΟΣ, μανὶπρ ραϑϑεα ΠῸπὶ Βεδίῃθη ροσ- 
Βοοιιτίοη, νη ογβ ἴῃ τὰς νυ] γηθ55 οὗ 16 
ννοσ] ἃ ὑη11Π] [Π6 δοοοπα (οπηηρ οὗ (ἢ τιβῖ, πὰ 
τἢἰ5 ἀπγίηρ “ ἔοτίγ-ῖννο »ιοπί δ." “Τῤὲ Ογεαΐὲ 
Ἑαρίε᾽" ἴα ἴῆς οπιδὴ Επιρίγο ; δηά “2ῤ Ταυνο 
ἘδιησΙ" τὸ ἴδε Επιρογοῖβ οὗ ἴῃς Εδϑὶ δπά 
νεῖ, Όγ ψῆοβε δὰ ἴ86 Οπυσγοι, Κὸ ἰσγδοὶ 
(ἔχ. χίχ. 4), δ8 τεδοβοά {Πε νυ] ἀεγη 6585 (“ Ιη 
Ε οι θ τ ςιπὶ βίδίιτη σοπηοοβϑιῖ ᾿). ΤῊ “,"Μοοα" 
ἔτοτῃ ἴπε Ὀτγαροηβ πιουῖῃ δβὶρ πιῆθ5 (ηἢ6 Ατίδη 
ΠΟΓΟΞΥ, δηά [πε “ οαγέδ᾽" ἴπε6 Οουης!]β οὗἉὨ [86 
ΟΒυγοῦ ΟΥ̓ τς ἢ ΠΟΓΕΞΥ͂ ννᾶ8 ϑιρργαϑβθα. 
Τῆς“ γάσοη" τλ115 ἀείοαϊῖοά, ργοσθθάβ ἴο 5εῖ 
ὮΡ ἃ υἱσδτίοιιβ κιπράοπι-- [ἢ βου αῦ δπὰ [ἢ 6 
Θοο]οϑἰδϑίοδὶ, ἴῃ ἢ15 διεδα (ςἢ. ΧΙ. 1, 11). 

ΝΙΤΕΙ͂ΝΟΑ νυτῖῖαβ : “' Νίβιιπη ἤος «ἐρηγῶρε ἐπ 
εαἴο ἴυπι αυἱὰ δὰ Ἐεἰϊξίοπειι ρεγτ ποῖ, οὐ} 
οὐὐεείμρε οδὶ ἴῃ ἀαῖὶο; τὰπὶ ρῥγαςριιὸ 4υῖ8 
“μὐϊεείωρε Ἀυ) 5. ιδὶ, Εἰςο] δα Νονὶ σά εγβ 
εδὶ ἴῃ οαἷο (Ερμ. 11}. 6). ... “Ιη επι- 
Ὀ]οπηλαῖθ η1Π1} οὐβουταπη.. . . . Ἐδίὶ διρυίυπι 
Τοργαϑοηΐδπιθη Εςο δας Νουὶ απ άοσὶ8... ... 
ηυοὰ πλῖγοῦ. . . . ποῃ γ᾽ 556 1, ,δυηξιιπὶ οἴ 
(οοοείυπι, 4 1η μας Μαυϊίετε υἱάεηϊ ἱπιδρ- 
ποπὶ Εςοϊοβις ἤάοίαπλ Ν᾽ οῖογί5 Ὑϑίδιηθηίι, 
41 ογδῖ ἴῃ 8.0.8 ρασίυγ οὶ ( Ὠτϑίιπι. ὙΠῈ 
“ὁ ον απ "15 οεἸοῖποα νυ τῇ ἴῃς “ δμη,᾽ " ἔου 56 
45 (τίδῖ, (6 δι οὗ στ ϊοουβηθ55" (ΜΔ). 
ἵν. 2) 48 Ποὺ ἴοδσῃοῦ ἴδ “ οο»᾽"" 1ῖ5 Ὀθηθαῖῃ 
μοῦ ἔδεῖϊ, ἔοσ, νυν δῖ 15 σμαηρεδῦϊο ἴη τσοϊ ρθη 
Ὀεῖηρ ποὺ 00] }5ηθα, 58ὴῆ6ε ᾿ιὰ5 “4 Κιηράοπι 
ννῆϊςἢ σδηποῖ Ὀς πιονοὰ " (Ηθφῦ. χίὶ!. 28). 
[Τῇ ἱπῖοεγργεΐδίοη νν Ὠιοἢ πλαϊοβ [6 “ οον" 
ἴΠ6 Θπιθ]επὶ οἵ οἴδηρε, 566 π|5 ἴο παύὰ Ὀθθη 
βιρεεβῖεα ΌΥῪ ΟΥ̓́ΕΡΌΓΤΥ ἴῃς Οτεαῖ (ννῆο [50 
ἴλκεϑ [Π 6 “ον»ιαπ" ἴο Ὀ6 “τῆς Ηοἷγ Οδυτγοῖ,ἢ 
“υϊα δΌΡΕΓΠΙ Ἰυπιὶηἷἰα βρίθπάοτε ὑγοῖθ- 
εἰἴυτ᾽᾽.) :-η ἑμπα, αυς τηθηβίγιι5. δι ρρ]θ- 
(ἰἸοηΐδιι5 ἀφῇς, πλυταθ 5 τοιπρογα δι 5 
δοοριυτ."---σογαί. ἐπ ϑοὐ., χχχῖν. 7]. 

ΒΕΝΟΕΙ͂, 5665 ἰη ἴῃς “" ο»"απ᾽" 186 ΟΠΓΟΝ 
οὔ σοά, «ἱ ἢγϑί οὗἉ [5.46], πονν οὗ ἴῃ Οὐσπι!]68 ; 
-οἰπ τῆς “ δὼ" τῃ6 ΟἸ τ δίίδη Επιρίγο ;---πὶη ἴῃ 6 
“οομ᾽" τὸ Μομαπιπιθάδη ροννὸῦ οὗ ψ ῃῖο ἢ 
[Π6 οι οπ 15 πὸ Ογαβοθηῖ:---ἰη [πὸ “ Ταυεδ 
διαγι" 106 Ταδ65 οὗ [5186]. Το 31.» Οδμά" 
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18 ΟΠ γϑι 5 ΚΙΠΡΙΥ ἀοχλιηίοπ, ἀπά Η8 Ὀοΐπν 
σδιρῃτυΡρ υπηῖο Οοα ἱπιρ]|165 τῃλι (ἢ ]15 ἀομηπίοη, 
ὈΠΩῸΘΡ {πΠ6 δουθηῖῃ Ττιυμηρεῖ, 15 δ ργεβθηῖ 
μίάάεξη ἔτοπὶ ἴῃς ννου]ϊά. Τῆς 1260 Ῥσγορδμείὶς 
ἀγ8 οὗ γϑυσ, 6 Ξξξόξ 677 σοπιηηοη γεαγϑ ([ηϊγοά, 
δ 11, (0ὺ), ΓΝ. ποῖς 3)---νῖΖ. τοπὶ ἴΠ6 ἱηϊγοάιις- 
τίου οὗ νἱῖδι ΟΣ ΘΠ ΙΔΠΠΥ ἱπίο Βομεπιῖα ὉΥῪ 
Βοϊθϑίδιιβ, Α.Ὁ. 940, ἴο 115 Ἔχε ϊπαοϊίοῃ ἴπογο, δἵ 
{πὸ ὁγὰ οὔ ἴπη6 Κοίογηιδξίοῃ, Α.Ὁ. 1617. Ἐτσγοπὶ 
940 ἴο 1ο58 “1ὁὲ ἤοριαῃ " νγ5 πηοϑὶ Π6] 0658. 
8Π6 νγ»ὰ8 Ποιιγιϑιοαὰ ἴΠ6ΓῸ, Βοννουθσ, ἔοσ 1ὲ 
“ {Ππ|65 ᾿ΞΞ 777. ΠΟΠΊΠΠΟΙ γελγϑ, δηὰ ἴἢ15 ἀραίη 
Εἶνοβ 15 ἔγοτη Α.Ὁ. 1ο58, ἴο Α.Ὁ. 18:6. Οη 
ΥΟΙ. τό Βοηρεὶ ποῖὸϑ {μα ἴη6 Τ ΓΚΙΒἢ ΡΟΝΟΣ 
15 ΠΟ σπεοκοά ἴη ἴδε Αϑιδίις “εαγὶ" Ὁγ ἴδ 
Οτχιιαάθθ δπὰ ϑυρδεαυσηΐ ἐνοηΐδ; δηά ᾿ἴ 18 
ζυγοῦ σῃοςοκοα θεΐνθη 1725 δηὰ 1816. ΤἼΘ 
πλπηρ ἴπε “ Ταυο Πη:" οὗ ἴπε “ Εαρί:᾽ 
᾿τιρογίβ [πα [Π6 ἊΝ οτμδη 5 ΠΡ ννᾶ8 ἴο Βάρρθη 
ὙνΏ16 τὰς Βαδίοσῃ ουλδη ἘΠΊΡΙΓΕ 51}}} ὀχ ϑιθά, 

ΒΙΒΗΟΡ ΝΈΨΤΟΝ ἴδκεβ ἴῃς ἴγανδὶὶ οὗ “ἐδε 
ἤονιαη" ἴο ἀεποῖθς ἴῃς δαυν {{|]5 οὗ ἴῃ6 
ΟΒυγο ἢ, δ ΠῈ}} 516 ὑὈσουρχπΐ ἔοσἢ 4 απ 
αι," 1.6., (Οηϑίδητζίηθ, ἃ5 Ποὺ ἀδ νοσεσ, ΤῊς 
Ὁ γαροη," ἐ.ς. ἴα Βοπιδη Επιρῖτε, οπὶ ἴῃς 
ἢγϑί νν85 Ἰδαϊοιβ οὗ [ἢ6 Ομσοῖ ; πὰ Οδ]ογὶι5 
ΘϑΡΘ οί Υ ἰαϊὰ δηδγοβ ἔογ ἴμε 1 οὗ οη- 
ϑβίαηζιηθ, ννῆο, πουογίμο]θθ5, ννὰ5 “εαμρσῥὲ 
μ᾽" ἴο {86 ᾿τηρογῖαὶ ἴἄγοπε (νοῦ. 5). Τῆς 
ἐδ ἰπ ῥεαυεη" (ΝΟΥ. 7) 5:5 1865 {ΠῸ βίσγυία 
οὗ ἴῃ6 πολῖθθη ἀρδίηδὶ 4 Ο σιϑιίδη συΐϊοσ,- τὰ 
αΓ οἷ δηήοά ἴῃ ἴῃς ἀοδίΓαυςοίίοη οὗ ραρμαῃ- 
ἰ5πὶ, ΟΥἩΥ̓́ΪΠΘ “εασίπς οἱ " οὗ νοῦ. 9φ. ΤΊ θη 
Το]ονν τῃ6 Ασίδη ρεγϑοσυοηβ, δηᾶ ἴπ6 Πο5- 
{ΠῚ Υγ οὗ [υἱϊΔη. ὙἼἈῈ “»ΜπὈοοά" ἴτοπὶ ἴπε 86 Γ- 
ΡουἾ5. πουτῇ (ΝΟΥ. 15) ἀξηοίθ5 ἴῃς Βαγθαγίδῃ 
Ἰην 50 ; δηα {πὸ “93οου " ϑννδ! οννοὰ ὉΡ ἀδηοίο8 
ἴΠ6 σοηνογβίοῃ οὗ ἴμ6 Βαγθαγαη8 ἴο ΟἾσι5- 
τἰλην. Τ2ε τοβὲ οὐ δὲγ “εεα " (ναγ. 17), 
βίη πθ5 παῖ ἴἤογα 58.8}} ἴδῃ 8 ἰεῖξ. οπἱγ ὦ 
γερηηαηΐ οὗ νν ΟΥ̓ ΡΡΟΥΒ η ἴῇ6 ΟΒΙΙΓΟἢ. 
ΟΥΝΝΙΝΟΠΑΜΕ, πον ΈΥΕΣ, σοηϑίοσθ ἴΠδῖ 

ἴῃς “ΜΜαη ΟΦ" ι56 (γῖδῖ, ἔογπηθαὰ πὴγ5- 
ὈΟΑΙΥ ἴῃ ΗΙ5 πιοπηθεῖβ ; δηὰ ἢς τορμαγάβ ἴδε 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ 45 ἔμ 8116 Ὀγ 6 Ἐπιρῖγε Ὀεσοιη- 
της ΟἸγιβίίδη. Τὴ “ απ Οῤι αἰ" ςαυρῆϊυρ ἴο 
Οοά 5ἰμηιῆς5 ἴπ6 ργεβεσυδύοη οὗ ἴμε ΟΒυσγοῇ 
ἴπ ἜΝΕΤΥ ἀμὸ, Τὲ “ δ γαφοη," “ δαίαη," αςῖβ 
τῆγοιρῇ ἴπὸ ᾿ηϑῖγυπηλοη δ Ὑ οὗ ἴμ6 Κοπηδα 
Επαρῖγο. Τῆς “ ἤονπαπ᾽. " ΠΡ ἀοποῖοβ {Π|6 
ςοΥτ ρτοη5 οὗ (ἢ6 ΟΒΌΓΟΙ ; δηα 56 45 ἀννεῖῖ 
1ῃ “Ἴδε «υἰάεγπεσς " βἴηοθ [υδι]πἰδη δοκηονν- 
Ἰοάμοα [π6 Ρορε ἴο Ὀς6 ποὺ ποδή. 4.5 ἴο ἴδε σοϑῖ, 
Οὐ ΠΙ ΠΡ ΏδΔπΙΘ ἄρτόοθβ ἢ Βισῆορ Νενΐοη. 

σ. 5. ΕΆΒΕΙΝ: “Ηεαυεη" 15 ἴπε ΥἹϑδί 0 ]6 
Δλ ἐκίογη Οδυτγοῦ, ᾿πτοὰ ἴο τῆς Ἐοπίδη 
Επιρῖτο; απ {πὸ “ ονιαπ᾿" 15. ἃ ρογίίοη οὗ 
ἴμαῖ ΟΠυγοΝ, παπηοὶγ ἴπ6 Δ Π8ι] νου ρροΥβ: 
τπ6 “ )γαάσον ᾿" τοργοϑοηΐβ 6 ππξ ἘΠ ] ννοΥ- 
ΘΠ ΡΡΟΓΒ, ΟΥ̓ 56 Ο. ΑΓ Ροννοῦβ οὗ ἴῃ6 ΔΝ οβίόσγη 
Επιρίγο, ὙΠῸ τηϊγά ραγί οὗ {Π6 “ δέαγι᾽" (νοῦ. 
4) 5: 5η1ῆο5 1Ππ6 ΟἸοΓΡῪ οἵ {π6 ἊΝ εδῖ, ῇῆο ννεσγὸ 
ςδιιδεὰ ἴο δροβίαϊιζε δρουῖΐϊ α.Ὁ. όο. δὲ 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. 

δι οἵ {πε “ απ Οδι Δ" ἀσποῖεος ἴΠ6 βεραγὰ- 
ὕοηῃ οὗ ἴῃς “ΝΑ]]οπβιοο- ΑἸδιξοηϑσὶς Οδυγοὶ "ἢ 
τῆς “2 αη Οδὶ 4" 15 ̓ ῃογείοσγο ἰἀθπίςδὶ ψἹ8 τδς 
“Ζαυο Ἡιηε:..: (δεε Νοῖθ Ὁ οη εἶ. χὶ. 12- 
ἴῃς Ἰαϑῖ ποῖε 1) δηά δ [5 δεῖπρ σδυρῆξυρ ἴο Οοά 
ἀεηοῖς8 {πε ρῥγοϊεοοςοη οὗ [πὸ ΔΔ' αἰάξηβες δι 
ΠοῖΓ ἐποῖε8β. “{1δεὲ ἢ Δεγηπει:"} 5 ἴδὲ 
“ δεσυεη," οΥ̓ν 5]. ἊΝ οὁδίογη Ομαγοὶ ἴγλη5- 
[ογπιεὰ ΌΥ δροβίδϑυ. Ὑδο “ ἤσγ ἐπ ὑκαυζη" 
(τεσ. 7) 15 ἃ βίσυρρ!ε Ὀθεϊννοοη 4 ἐδ} }}} δηά 
δῇ δροϑκίδίς ῥὑγθϑιποοά :---ἰθ., 11 πηοδης ἴῃς 
Ρεγβεουζίοη οὗ ἴῃς ΑἸδίχοηϑοβ δηὰ οἵδε Γὲ- 
ἜΗΝ Πεγοῖῖο9 ἀοννῃ ἴο ἴπε Επρ σὴ Ἀετο- 
υἱΐοη οὗ 1688. Αἶογ τῆ6 [6}]} ἰ5. οὐϑὶ 
οι (ν6Γ. 9) Π6 ρογϑοσιῖοβ τς “ " γιαη" τὸ 
ἰοπϑοῦ ὈΥ δοοσιιϑίηρ ΠΟ οὗ ΠΟΓΟΞΥ, δυϊ ὈΥ̓ ἴδε 
ἐΠΡΟΡΙΟ: οὗ ᾿ηδάοιν ἰπ (θηῖ. χυῖ,, ἀπά 
γ ἴῃς Ετεηςῇ Ἀδνοϊυςίοη νὨΙΟὮ 15 ἴῃς “»Ποοά Ὁ 

ἔγοπι ἴῃς ϑεγρεηῖ 5 θοῦ. ΤὍμε “εαγίδ," 
οΟΥ Ἀοπιδὴ Ἐπηρίγε, μοῖρ5 τῆς “ ο»παπἢ; 1.2. 
Ταϑδίβ {πὸ βργοδὰ οἵ διμείϑῃῃ ; δηά {πὲ νἊγ 
ἢ 206 τοδὶ ΟΓ δῈΓ «εεα᾽ 5 51}}} ξοὶῃξ οπ, 
δηά Ψ}}}] σοπίθς {1} τῃ6 οηὰά οὗ ἴῃς 1260 
ἄλγ8, 1... 21] Α.Ὁ. 186. [604 1260)}---ϑαγ. 
Ομἰεπά., νο]. 1. Ρ. ττι, ἄζα. 

Αὐδεγίθη σοῃβίάεσβ [Πα ἴῃς ΑΡος. 5111 
ὋΡ ἴῃ τὸ οὔθ ννογὰ “ονιαη" ἴῃ6. ὠσ 
ἠοφμεμαϊ οἵ ἴῃῆε ΟἹΪά δἀηὰ Νὸν Τεβίαπιεηϊδ, 
ὙΥ ΒΕΓ ΌΥ ἴῃς δροβίαϑυ οὔ ἰ5γαοὶ ἔγοπι Οοά ἴο 
4018 5 γοργεϑθηῖϊθα ἃ5 γΜογμίεαἠοη---ὰῃ Εχ- 
Ῥγοδϑίοη ννῃϊομ, ἰορεῖθεῦ ἢ (πὲ 7εαίοι 
δϑογροά ἴο Οοά, ἰ5 ἑουηάεά οἡ τὲ ἰάξδ οἱ 
(Π6 τηλιτίαρμε τοϊδίοη δεΐνθεη Οοάὰ διά 
Ιϑγαεὶ (ἔχ. χχχὶν. 14,15; ἴὑδν. χχ. 5,6; ει, 
ΧΧΧΙ, 16: ΧΧΧΙ᾿. 16, 21; 52]. 1, 21: 1.1. εἴ. 
ἱν ας Εχεκ, χνΐο; χχῆ!,, Ησοϑ. 1. ; ἄς). [ἴα 
τς Νενν Τοβῖ. πε ἢμαυγδῖνε υ56 οἵ “[ἂε 
Βτηίάορτοοιι," “τῆς Βηάς,᾿ “1ῃε ΥἹγρίη," 15 
ἰτοαιοηῖ,---ο.ρ. Μαῖῖ. ἰχ. 15: ΧΧΙΟ; ΧΑ. 
]οΒη 1}. 2ο; 2 Οοσ. χὶ. 2; Ερἢ. τ. 232-32 
Ἡμρηαπγ, ἴῃ 50 ΤᾺ 45 11 βοϊοηρβ ἴο Οοὐ, 
“ἐῤε ονιαν ; " τῃογοΐοτγε τ 15 βδιά εἐπῃρ δῖ» 
ΟΔΙῪ οὗ ΟΠ γίϑι--ἴῃῆς δοὸη οἵ τῆς Δ υπιδῃ 
(τοῦ. ς)--ἴῃαῖ Ης ἰ5 ἃ “ )ἴἄαη Οδι 4," ἃ δου. 
Ἧς ἰ5 ἴδε ἴγιιο τεβυϊὲ οὔ με ΟἹά Ὑ εϑῖ. Ομυγοὶ 
(6σἉὶ. ἱν. 4), Ὀυΐ, 45 ϑοὴ οὗ Οοὐ, Ηἰ5 τεϊδλυοη 
ἴο τὸ Οδυτγοῖ 15 [παῖ οὗ ᾿ιυικδαπά ἴο 1 
(1 (οτ. χί. 7). ὙἼδ Ἔπιδϑεπηβ οοπηεοῖοά ΜΠ 
“χδὲ οπαη ἢ το 0 2}} τῆς ΟἹ Ταεβῖ. Ομυχοὶ: 
-- 886 ἰ5 οἰοϊμοά ψἱτἢ τΠ6 “ δέσ᾽ 45 δεάγετ εἴ 
ἀϊνίπε Ἰρἢξ ἴῃ το ννογ]ὰ , ἀπά 886 [ιᾶ5 ὑπ ιγ 
μον ἔδοϊ ἴῃς [2156 γε ρίοη οἵ ἴῃς ννου! ά γεργὸ- 
βοηϊοα δγ τῆς “Δίοοη," Ὡς ἰ5 δὴ δλΠ ΝΣ 
Ἰρῃϊ, ἠοῖ σλρα ]ς οὗἩἨ ονογοοπιίηρς [Π6 ἀλγκπιῖβ, 
Βυϊ 5μϊπίηρ Τπγοιρὰ τ, ὙΠε “ Ὑνεἶνε δίηγι 
ἅτὸ ἴῃς Ὑ νεῖνο Ὑ τῖθοβ οὔ 15γδεὶ, νυ τι νν μοι τῆς 
Αροβί!θϑ, ννο ἔοστη ἔπ Ἰουπάδίϊοη οὔ με Νὲν 
Τοβῖ. ὠμυτο, ἂῦὸ ρἰδοθὰ ἴῃ σΟηΠΕΧΙΟΩ ΌΥ 
Ομ τίσ (Μαῖι. χίχ. 28; ἕξ εν. χχί. 12, 14} 
Απάᾷ {πῖ8 “ ἐδε Ἡρονιαν" ἤετε 5 ψπῖῆε5 ἴδε 
Βα Π|6 45 ἴῃς Νονν [ἐγυβδίεπι, νι οι 8 αἶ50 ἃ 
ψν ὀπίδη (οἢ. χχί. 2) 9, 10), ἴῃ ἰαϊῖοτ ὑείπε {πε 
ΟΒυχοῇ εχαϊϊθά, ἴλ6 ἕοππθογ ἴδῈ Οδυγοὶ πεν 



ἘΚΕΒΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ]. 

ἴλπί. ἴη ςἢ. χὶ. 8 1οτι πα] θη 15 ο]εὰ Εγρῖ; 
δηὰ πονν ἴδοτο ἰ8 οποθ τοτο ἴἰ 6 Πικῆϊ οὗ 16 
ἴγιο ΟΠ υγοῦ ΠῸπὶ Εργρὶ ἴο “δὲ Ὥαάεγπε..:" 
ἃ5 [ςγο] ἢδθά οὗ οἱά :---δἠὰ ΑἸθοτθη τοραγα8 
ἴῃς Πιρῃϊ οὗ ΜδγΥ δηὰ {πὸ ΟΠΠ]ὰ [6515 ἱπῖο 
Εκγρὶ (Μαῖῖ. ἰἴ. 11) 25 ἃ ἴγρε οὔ πε (διιγο ἢ 5 
“ἤἔισ δε" ΜΏΠς 1Π6 κἰνίης μοῦ “ ἐῤε Ταυο ἤδιησε 
ςΓ δὲ σγεαὶ Εαφίε" (γετ. 14) τείεγβ ἴο ἴῃς ἀ6- 
Ἰίνογυ οὔ [5γ8ε] ἔτοτλ Εἰ αγρίῖ, ἴῃ δοσογάδηςσε "ἢ 
Εχ. χίχ. 1-2ώΦ. Ὑδυβίπε ΑΡΟΟΔΙΥρ56 σῖνε5 Δη 
οὐξπο οὔτπο Ὠἰδίοσυ οὔτε Ῥγίηςα δπὰ Κίηρ- 
ἄοπὶ οὗ ἀλυκηθϑϑο---[τ) Τὸ [πε ἤτγβι σοπηηρ οὗὨ 
ΕΟ γῖϑι, βοὴ ϑαίδη, ννῆοβδε ροόυγεῦ 18 ποῖ γοῖ 
Ὀσόκοη, 5 5111} ἴἢ ἤθάνθη (566 οἡ νεσ. 7);--(2) 
Ετοπὶ ΟἸσίϑξε ἴο ἴῃς Ὀεριηπιης οὗ ἴῃς Μ|]εη- 
ηἰυπὶ: πο ϑαΐδη 5 ςἂϑῖ ουΐ ἔτοπὶ ποᾶνθη ἴο 
οδγῖῃ, απὰ [ῃ]5 5 {πε ρετοά ψῃιςοὶ 1Π15 σπαρῖογ 
τοςογάς ;--(3) Τε ΜΙΠδπηΐυπι, ἢ επ δαΐδη 15 
δουπὰ (εἶ. χχ. 1τ-2) ;- -(4) Ηανίπρ ὕθθη ἰοΐ 
Ιοοβθ, 6 ἰ5 ἡπάροα δηά οαδὶ ἰπῖο {πΠ6 ἰακε οὗ 
ἤτο (ςἢ. χχ. 7-10) :--τλε,, ΡΡ. 240--257. 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΜΝΕΒ. 3-- ΤῊ ΠΈΆΛΟΟΝ. 

Οη ἴδε ννογάς ἰγαηβϑὶ αἴθ “ Ὀτάροη," δράκων, 
Οὐεβοπῖι5 Ὠοῖο5 ἴῃ 5 :-- 
Οὐ 72, Ταππὶη:-ττ (1) δείίμα »ιαγίπα, 

2"εἰς ἱπεης, ΟΥ. κῆτος, Οεη. ἱ. 21; 10Ὁ. νῇ, 
11; ἴϑα!. χχνῖ τ. (12) σεγρεπς Ἐχ. νἱ!. ο, 
“εᾳ4.,. Ἰδού, χχχιῖ. 31: 5. χοὶ. τ; -τ- άγαοο, θυ. 
'. 14;-ογοεοάϊμς, Ἐπεκ, χχίχ 3 (δ᾽ ὩΝΠ 
ΡΟ 7}, 4υἱ Αἰργριὶ ἱπιαρίπεπι τγοίεσι, [58]. 
11. ο (Ρ5. ἰχχῖν. 12, 14). ΑἈπάᾶ οἡη ἸΠῊ, 
ἰσυϊαέῤῥαι :--τ-ῦ Ῥτ. (Δη1π|8}} “εχιη, ἐπὶ σϑίγας 
εοπνοίμέμ», (1) “έγβεπο, 546} 6 ΤῊ Δ]ΟΥ, [οὉ. 11}. 8 
[κῆτος]; [54]. χχνῇ 1 (δ Βαυγ]οηϊς τερηὶ 
ἢΟΞ5Ε}}15 συμ θο] πὶ 650) ;---(2) σρες. Ἄγοεοαήμο, 
]οῦ. χὶ. Ὡς [ΧΧ΄- τεσ. 2ο, δράκων]; ;---ἰ(3) 
ηυσνῖ δείίμα "»πασπα ἀφμαΙίδ, Ῥ8. εἰν. 26, 
ἐάηυδ Ρῥγοὸ δοβῖβ δἴτοςβ, 58. ἰχχίν. 14. 

ΝΟΤΕ (Ὁ ΟΝ ΜνΝΕΚΕ. 3--ΤῪΎΤῊΕ [57 ΟΟΥΜΕΝ- 
ΤΑΚῪ ΟΣ 5Τ. ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒΟΝ ΤῊΕΞ ΑΡΟΟΑ“- 
ΤΎΥΎΡΒΞΕ. 

ὙνΒεη ἘΧΑΠΊ Πρ, ἴῃ πε γΕΔΓ 1829, ἴπ6 
Οτοπῖδὶ Μ55. ἴη ἴῃς Ἀογαὶ 1 ἸΌΓΑΤΎ αἱ Ῥδτγίβ, 
Εννα]ά ἀϊβοονοσγεὰ Δῃ Δσδδὶς σοπιπ ΔΎ οα 
τῃε ἜΚ ε {πὶ οὗ ἢ] ἢ Π6 ἢ45 ρίνθη 930ΠῚ6 
δοσουπῖ ἱπ ΠΙ5 “ ΑΡΠΑπάϊ ρθη Ζυγ οτἰθηῖδ)- 
ἰϑοῆεη Δ. 10] 15 μεη 1,{{ογαίισ ᾿ (Οδείηρεηῃ, 
1812). [ἀραγάς Πᾶ5 ργὶπίθα ἴ[Π6 Αταῦὶς ἴοχί 
ἴῃ δὴ Αρρεπάϊχ ἴο ἢϊ5 “Απαϊθοϊα ϑγτίδοδ ἢ 
([μεἰρζΖὶζ, 1858); Ὧπὰ πε ρΐδοθς ἴῃ ἀαῖο οὗ 
1ὴ18 Αγαῦδῖς πιδηιδοσρῖ ἴῃ {86 ἰουγίθεητῃ 
ςοηῖυσΥγ. Τὴῃὰὸ τἰὸ οἔὗἔἩ ἴπΠ6 ΓΟΠΊ ΠΕ ΠΙΔΤΣΥ 
8 εἴνεη ΕΥ Εναϊὰ 45 ἔοϊϊοννβ : “Βοοῖ οὗ 
τ1πΠ6ὸ Αροσδίγρβε δπά [18 ἱπιεγργείδιίοη : {πὲ 
15, [η6. βίου δε Πμο] ἃ ΌγῚ Ιολη, ϑοη οὗ Ζεθο- 
ἄθθ, οὴς οἵ ἴμε Ὑ νεῖνο, τς Ενδηρε  βῖ, 
186 οεἰασῖο (ἀεγ Κεουβοθθ), δοσογάϊηρ ἴο 
ἴπ6 ἱἰηϊοτργείδοη οὗ ἴῃ6 ΠΟΥ ΗἸ!Ρροϊγίι!8, 
Ῥορε οἵ οπιε, ἀπά {με ΠΟΙ Ῥαυ]υ5 ΑἸθΏΒΟΒΙ 
(ος ΕΠἸΌυ5ςοἢ), δίδμορ οἵ Οϑοβπιιηδίη (ἴῃ 

ὕρρεγ Εγρῇ)."} Το διῖποσ, δοσογάϊης ἴο 
Εν α, 15 ποῖ ἃ πιεσα σοργίϑβὶ ἔγοτλ Η ἸἹρροϊγίυβ 
δηά τῆς Ἰδλίοσ (ορίὶς τπεοοϊορίδη, ἔοσ ἢ οἔθη 
ΟΡΡοΟβεοβ ἴμ6 ἱπιίογργοίδιίίοη οὔ [ἢ ἔουπΊου. 
ΤἼΠ6 διιῖῃοτ᾽ 5 ἀδία ΤΠΔΥ̓ 4150 δὲ ἱπέοσγοά ἔτοπι 
[18 οὐ ννοσάβ, αἴ ὸν, χὶ. 2: ΧΥΪ. 9, 85 
Μ6]}1 ἃ58 ἔγοπη ἢ]5 γοίεγθησθβ ἴο ἴῃ ΟΠγοηίοὶθ 
οὔ δε1:4 ἘΡη-Βαισίς ἢ). (“ημπα Ἐμιγερίἢ 
Ελναϊά σοηοϊάεβ ἴΠαΐ 815 σΟΠΙ ΘΠ ΙΑΓΥ ὁ“ νν 88 
νυτιτθη ἴῃ ἴΠ6 ΥΟΔΓ 1271 οὗ ἴῃ [πολγπδίϊοῃ.᾽ 
ΤὨο ἰηϊεγρτγοίδιοη οὗ δῖ. Ηἱρροϊγζιβ, μουν - 

ἐνοῦ, 15 41} {παἴ ννὸ ἅγὸ σοποογηθά ἢ ΠοΙο: 
δηὰ τπαὶ Ηἱρροϊγίιβ ψγοῖΐβ οα ἴΠ6 Αροςᾶ- 
Ϊγρβὸ νὰ ᾿ἰεάτῃ ἴτοπὶ {Π6 ᾿ἰδῖ οὗ ἢῖ5. νου κα 
ἰηϑοσῖθεά οὐ ἢὶ5 5ἴδϊιια 5 ΒΟ ννᾶ5 ἀἰ5- 

᾿Οπ ἴϊπε Ῥαοΐκ, υτιιῖοη ἴθ ἃ ἀἰῆοτγοπε Παπί, 
οοσὰγ {Π6 νοτά5,---΄  Ἐχρ αϊμεὰ Ὀγ ἴ[Π6 Ποὶγ [οὔπ 
(Ἀ τγϑοβίομ." ΤὨΐβ {|6ὲ Ενναϊὰ δὲ οὔσα τε]θοῖς, 
πὰ ῥγονεβ ἢοΐ ἴο ΡῈ ρσεῆυϊπο [ἴῃ ἴῃς ρεπαϊπα 
{Π|6 1πη6 παῦλα ΗΠ ΡΡοΪγίυβ. 15 ρσγεβθηϊθα ΟΥ̓ ἴῃ6 
βοτΌς ὑπάοῦ (ἢ ἰογὴβ “δολίας, οὐ “ῥοῤίίες, οἵ 
«Εὐὐοίζέμς---ὠγηϊοῆ οσσὰς ἧνα {ἰπ|6ς: ΟΥἹ ἃ5 “πεῦ- 
ἠμε5-ταν ις ἢ ὀσσὰτα δἰΐδεη {ἰπιε5. Εννα]α πλογεὶν 
τηοηίΐοηβ (ἢ 5. ἰχοῖ νὨϊοἢ ἄοα5 ποῖ σδπβα Ὠϊτη ἴὸ 
ἄουδὲ τμαὶ ΗἹΡροϊγίας 15 Ἰηϊεπεα, Ἱπάδεὰ ᾿γ6 
ἤανα Πδότα σδαῖπου ἃ οοῃβττηασϊίοη ἴῃαΐ 7 ῥούγέμς 
5 τηδδηῖ; ἰοσ ΠΟ] προ (ΤΠ ἐρῥοῤνίμς μά Ααὐξισῆμε, 
1853, 5. 41) 16}}5 υὰ5 ἴῃαὶ ἴῃ6 παπὶῈ νᾶ ψτίεη 
ΠΟΓΙΘΟΊΪΥ ΟὨΪΥ ΌὈΥ ἴοΞ6 Ψ]|10 βροόοκε ὕτεεκ ; δπά 
δπιοην ἴῃς ἰοτπῺ5 υϑοά ὈΥ ἴπε σοπιπηοη Κοπιδῃςβ ἢδ 
σίνεβ, παῖ ᾿ς Θ Ὀ5ΙΔΠΓΔΙῚῪ οὴς οὗ ἴποϑς ἰοιηὰ ἴῃ 
6 Αταρὶς Μ5., Ἐῤοίίες, οὐ ϑοπλοιπ165 ρύζες. 

Τῆς Ές “Ῥορε οἴ οπὶς "ἢ ρῬυΖΖίεά Ελνα]ὰ :-- 
“ἍΜιτ νεϊοῆεὰ Ἀκοῦς Ὠἰοὸσ ΗἱΙρροϊγίυβ τὸ- 
τηΐϊβοποῦ Ῥαῦρβῖ σϑῃαηπὶ ψνῖγά, πλὰσ Ἰσῃ ηϊςδῖ 
δηἰϑοποϊάθη," Ηοτγὰ δραὶπ ΠΟ] ΠΡΟΣ σοϊηεβ ἴο 
οὖσ αἰὰ :--Ἰ Μ9. 128 ἰὴ ἴῃς Ναηὶ ςο]]δειίοη αἵ 
Μοπίςοα 15 ἰουπὰ ἃ λόγος τοῦ ἹἹππολύτον πάπα 
Ῥώμης (ἡ. ε., 5. 93}; ΠαῪ, ἴπ ἴῃ (ορῖῖς (Μοπο- 
δ Ἂς ραν; ἐν τ {τα ῃϑ]αιθα ἴτομι ἰῃς Αταρὶς 
Υ Αϑϑειηδηὶ, αἵ “ ΒΕΌΓΟΔΥΥ 5. ννὰ τεδὰ : “Ἐε- 

αυῖϊες 5. Ῥαδιγὶ5 ΠΠΙΡΡογῇ δια Αοπμῶ; " δπὰ αἵ 
““ἘΔΡτυλτΥ 6᾽᾽ : “ Μαηϊζεβίαϊιο σοτγροτὶς Ὁ. 
Ηἱρροϊγιι δια ον" (5. 94. Ἐοτγ ἰῆς 
[τοχυξηῖϊ τείεγεποοβ ἴο ϑῖ. ΗἹρρο)γῖιι5 ἃ5 “"" ὈΊΘΠΟΡ 
οὗ Ἀοπις,᾽ ίβθοΡ οὗ ““ Ροτίυς πουϊαηας,᾽ ἃς. 
566 ἴῃς νγ»6}1- Κπόνῃ σοπίτονογϑθυ Ὀεΐνεεη θηϑεη, 
ΤΟΙ] ησετ, Βίθηορ ΝΥ ογτάςνοτίῃ, δηά οἴπεῖϑ, 

Φαρα νΥᾶ5 ΟΥἹΡΊΠΑΙΙΥ ἃ 5ρεοῖα] {π|ςῸ οὗὨ 4}} ὈΪβῆορϑ 
(Τεσῖ}]}. δὲ Δμάϊς. 18; Οτεροτ. Τδασπι. 22. 
Οα»οη!. 1) : 1 ἀρρεαῖβ ἴο αν Ὀδο Δρρ]εά ἴος 
(η6 ἢγϑὶ ἰἰπτὸ ἴο τηατῖκ οὐἵ ἃ ὈΙΒΠΟΡ οὗ οπια ἴῃ 
1η6 Βοπιδῃ ϑγποά ὑηάογ ϑυσητήδοδυβ (Α.Ὁ. 502), 
δπὰ ἤδη ὈΥ πποάϊας, Ὀίϑῃορ οὗ Τιςοίπυπι (Α.Ὁ. 
510) :--8ς 6 Οἰδβείεσ, δώ, ἷ. 55. 297, 670. 

3. «« Βα γο 5 ΖΕ ργριΐας, Αταῦθῖος ϑαϊά Ἐθη- 
Βαϊσιςἣ, Ῥαϊσίαγομα ΑἸεχαπαάσιηιβ. Εσο]οϑὶϑθ σα 
οτὶρίποβ. Εχ οἹά, Αταρῖςο ἴγρὶ5 δὐϊαϊτ ἃς νεγς 
βίοπα δυχίϊ Τολπηο5 ϑεϊίοηιϑ,," Γοηά, 1642 ; 
“. (οηΐοχιϊο ρα π]άτύτΩ, σιν Αηηδ]θ5, [ηἰογρσεῖς 
Ἑαινατάϊο Ροςοοκίο,᾽) Οχοη. 1658. 

2. ΝΙΠΟΚοΙπηαππ (χαοῖϊε ὈΥ 190] πρσοῦ, 5. 25) 
βᾶγϑ παῖ 115 βίαϊας 15 που ϊ ἀουθῖ (ἢς οάεπῖ 
πιατΌ]6 οἰαῖας οἵ (τι ϑιἰδη ἰἰπι65. [15 ἀπῖς, ἃς 
τ. ϑαϊπιοῃ (γσιαίλοια, 1873, Ῥ. 82) Ρζονξεβ, 
“Ἅ“φδῃποῖ θα πλυοἢ Ἰαῖος (Ππὰπ Α.Ὁ. 235. 
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ςογεγοὰ αἱ πιο ἰη 1551----[ΤΊ4Α ὙΠῈΡ ΤΟΥ 
ΚΑΤᾺ ΙΘ᾿ΟΑΝΗῊΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΥ͂ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ- 
ΛΥΨΕΩΟ; πὰ αἷθϑο ἔγοπι ἴδε τεϑι ΠΟΥ οὗ 
Απάγεδ8---8θα [πίτγοα. ἃ 2, (4), Νο. (1).} 
ΤΠ πιορξ ἱπιρογίδης ἱπιογργείδί᾽ίοπβ οὗ 

ΗἸΡρο)γίιι5, 85 ξίνθη ἴῃ τπε Ατῦὶς δοςουπῖ οὗ 
[18 σοπΊ ΘΠ ΔΓΥ͂, ΜΜ1}} Ὀ6 ἔουπά αιιοῖϊεά πη 6 Γ 
{ΠΕΙΤ τοϑροοῖϊνο τοχῖβ : ἴΠ6 ξ ΟΠ] ον ΠΣ ΡΓΟΡΘΓΙΥ 
σοππα ΠΕΙῸ :--- 

Κεν. χίὶ. 3 (αΡ. Ἰναρατάε, }. δ.) Ῥ. 25):- 
“ ἘΡοϊ 5, υηάεγβίδπαμηρ ΟΥ̓ ἴῃς Ηφραάβ. οὗ 
(015 Ὀγαροη, Κιηρβ, δα πογθηΐβ, ἀπά ϑογνυδηῖβ 
οὗ ϑαίδη, ἱπίθγργεῖβ {ΠῸ δενθὴ Ηρθδαϑ ἴο πιϑδη 
ϑούθὴ Κίηρβ: (1) Βοςμίπαβϑοσ [Νουυςῃδά- 
ΠΟΖΖΔΓ, Β.Ο. 604] οὗ Ομαϊάκ4:-- (1) Τδάᾶγ- 
γυδῆ-ΕἸ- Μδῃὶ [τυ ἴπε Μεάς, [λᾶπ. ν. 31; 
1χ. τς χὶ. 1]1;.--|2ὴ) γι ἴπ6 Ῥεγβίδη 3--- 
(4) Αἰεχαπάοσ οἔ ὕσεεςς;---(5) Π6 αἷϑο σουπίεά 
16 ἴοι ]ΠΙουϊζεηδηῖ5 οὗ ΑἸἰοχδηάευ ἃ5 οἠδ 
Κιηράοπι ;---(6) ἴπ6 Επαρίγο οὗ  οπιὸ ;---(7) 
αὐ (ἢς Κιηράοπι οὗ [)4}} 8] [Απιςμγ5ῖ] ; 
δηά δε ἱπίεγργεῖθά [ἢς Το Ηοτηϑ ἴδιι5, παῖ 
{ΠΟΥ ἡ το ἼΤθη Κιηρθ γΠ0Ὸ νν1}} ρεγϑἢ ἢ 
Πλ4}}81 ΑΠΈςΒ 51]. Α.5 ἔοσ ἴΒῈ ΠὨ 1δάθπηβ πο αἀϊὰ 
ποῖ ὀχρίδῖπ 1ὴ ἀεῖδι] της τιθδηϊηρ οὗ ποτ." 

ΟΠ. χυῖ!. 8--,ο (5ε6 1 ἀραγάρ, 4. δ.) Ῥ. 27) 15 
ὀχρουηάθα οὐ ἃ ϑ5ἰπλ} τ ῥγ ΠΟΙ ρ]6 :--- Απςο- 
[τὺ5᾿ ἴαϊκκο5 6 Βοαϑί ἴο 6 ἴπε βϑᾶπιῈ 45 ἴῃδῖ 
ἢγϑὶ δόθη ΟΥ̓ 186 ρσγορῃεῖ προ 1ἢ6 5απά οὗ 
ἢ 568, Γἰϑὶπς οπὶ ἴπ6 ἀορίῃ5 (οἰ. χα. 1); 
Δηἀ ““Αποο]ῖι ᾿ 15 οὗ ἴπ6 ορίπίοπ {μᾶΐϊ (15 
Βοδϑί 18 4 ϑυπῆῦοὶ οὗ ἴῃς ννοσβῃ!ρ οὗ 14ο]5.᾽ 
Η!5 ἔνο Ηθδάϑ ννῇϊς ἢ ἐ'γε 2  ρη" (νϑτ. 10) ἅΓ6 
(ἢς 5ᾶπι6 45 ἴδε ἤγϑξ ἤνθ ἴῃ {Π6 ᾿πίεγργείδιίοη 
οἵ ςἢ. χὶϊ. 3, ἢ [Π15 δχοθρίίοη πὶ ἴογ 
“γι [6 Μεᾶθ᾽ ννὲ Πηὰ “Οογβοῖ αἱ 
Μακὶ," 1. 5, “ Ογγὺυ8 ἴῃς Μεάς. Ὑπηιβ8 
ναγιαϊίοπ ἀοεβ ἢοΐ ϑθθπὶ ἴο δὲ ποίϊσθαὰ ὃγ 
(6 Αταδὶς Ἴςοπιπιοηίδίου ; Ὀυΐ ΠΊΔΥ͂, ΡΕΓΏ4Ρ5, 
Ὅ6 δεςοιιηϊοά ἴογ ὈΥ τ ἔαςϊ πὶ ἴῃ δη. 
χὶ. τ τὴς 1ΧΧ. δηά αἷϑο Τπεοάοζίοη τοδά 

ΜΥ αδἰϊδπιοπ νγὰ5 οδ]]6α ἴο (5. Ατανῖς δο- 
οουπὶ οἵ [Π6 σοτητηεηίατΥ οὗ 51. ΗἹρροϊγίῃβ ὈΥ͂ 
τ. ϑαϊπιοη, ῆο αἷβο Κιπάϊυ ρ᾽αςθὰ ἴὴ τὴν παπᾶς 
βοιης τηαϊογία 5 γσεβρεοῖησ 1ἴ ψν ϊοἢ 6 Πδὰ ςο]- 
Ἰοοϊεά. Μὶν Αὐυἱαά ΑἸΙ, Ῥτοίοβθοσ οὗ Αταδὶς ἱπ 
ἴῃς π᾿ νογοιν οὐ ὨυὈ]η, μᾶς ὕδθῃ 50 ψοοά ἃ5 
ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἴδε ἰγαπϑίατίοη οὗ [86 Ατδρῖς ἰδοχὶ 
Ῥτϊπίεα ὈΥ 1 ἀρατάς. 

2 3866 (ῃῆς Εχουτοαβ οἡ Πδη. ν. 321. “ατυς 
ἴῃς. Μεάς᾽" νᾶς πιαάς Κίηρ οὗ Βαῦγ]ου Όγ ΟΥπιβ 
(Ώαη. νἱ. 28), εγα ἢς σεϊρτιεὰ τῸπὶ Β.Ο. 538 ἴο 
Β.Ο. 536 (Ώδη. χὶ. 1). 

2 1{ [Ὡς “Παγὰς Κίηρσ οὗ Ῥετῖβὶα ̓) οὗ Ἐζγα 
(ἰν. 5) ἰ5 σἰρηῖβεα, γε ἅττα ἴο υπάογοίαηα Πατὶιβ 
Ἡγϑιδϑρίβ, Β.Ο. 521, ἴῃς {δίπογ οἱ Χογχαβ ;---ἰῇ 
[ῆε Τθλατῖυς οὗ Νοεμοπιδῃ (χὶϊ. 22), “ τηοήοτγῃ 
ςοπιτηδηϊαίοιβ ἅγῸ σΟΠΟΓΑΠΥ δοτοοὰ ἴπαὶ Παγῖι5 
(οάοπιδηηιβ, ἴῃς αηίϊαροηϊδὶ οὗ ΑἸόχαπάου (ἢ 8 
Οτεαῖ, ἰ5 ἱπτϊεηαςᾶ. ΤὍΤηϊθ Ῥπποα δϑοεηάθὰ [ἢ 
ἴτγοης Β.Ο, 226" ---ϑες {Π6 ποίς ἐρ ρε. Ου ἴῃς 
οἴπεν Παπηά, [61] πιαῖκοθ ἴΠ6 Αγῖα οὐ ΝΕοι Δ ἢ 
ἴο Ὀ6 απ Νοίμυς, ἴῃ Ξεςοηᾷ ῬογβίΔῃ ΟΏΔΓΟΒ 
οἵ ἰμδῖ Ὠδπιο, 8.0. 425,---566 27; ἤθε, 

ἘΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ. 

“Ὁ γγι5᾽" (ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρον,---οἴ. Πλῃ. χ, 
1). Το Αγσδδῖς ἴοχι ὑγοοσδεάβ: “ Απηά ἴη- 
ἀεοὰ {Πο56ὲ Κιηρβ ρεγιϑῃθδα  διιξ 25 ἴο [δὲ 
οὔς (6) ψὨϊοἢ 15 ἑουηὰ [ὁ εἷς ἔστιν--" “δε 
οπδ ἐς "--- ΝΑ] ἃ Ἔὀχρ]δίπϑ, “ ἀδ5 ͵εϊζί 5εἰεηὰς 
Ηδιρὶῖ ἢ, 1 15 ἴῃς Ἀογηδη Ετηριγε;--(7) 85 
ἴο ἴπε ἰαβϑῖ οης, ἴἴ ποΥοῦ σϑίηθ. ὙΠογοίοτε 
ὈΥ͂ ξεπεγὰὶ σοηϑεηΐ ἰξ ἰ5 [24}}8] [Απαςλτι] : 
ἊΣ [115 ραϑϑαρβα 18 ἴπΠ6 ποδὶ αἀμῆουϊζ ἴῃ ἴ8ὲ 

ἰδίοη." 

ΝΟΤΕῈ Ὁ ΟΝ ΡνΕΞ. 7.-- [Ὴ  ΒΕΑΡΙΝΟ 
τοῦ πολεμῆσαι μετά. 

“«Α. Βιυξηιαπ (Ρ. 231), ποίθ8 Ῥγοίδδϑογ 
Μουϊΐοη ({ δ.) Ρ. 412), “ ἴλϊκοβ τοῦ πολ. 5 
ἀερεπάϊηρ ὕροη ἐγένετο, κ. τ. Δ... ἴῃς συδ)εεῖ 
οὔ (818 ἰπηῆη. θείης ὁ Μιχ. κ. οἱ ἄγγ. αὖτ. : ἴδε 
ι56 οὗ ἴῃ6 ποπιίηδίίναε ἴοσ ἴδ ἄσουϑ. ἢδ τὸς 
Ἑαγὰβ8 8ἃ5 ἃ εοπιίγμείίο σά «γπεεὶπ, ἴῃ6 ἴηΠῃ. 
εἴἶδιιϑα θείην δαιυϊναϊθηςξ ἴο 4 ϑυδογαϊπδῖε 
βοηΐθηςς ν ἢ ἃ Ππίῖο νοτΌ." 

ΑἸΕ οὔϑογνος {πὶ ἴῃ 6 σοῃοίγιοίοη “ΠΥ 
ΘΆΒΠΥ δὲ εχρίαϊπεοά 854 οπε Ἴοπιρουπάεά οἱ 
[τοῦ] τὸν Μ. καὶ τοὺς ἀγγ. αὐτοῦ πολεμῆσαι 
(ἴῃ νυ μῖο ἢ οᾶ86ε ἴπ6 τοῦ ἀσροπάϑβ οὐ [δε ἐγένετο, 
ἃ5 ἴῃ Αςῖἴϑ5 Χ. 25), Δηά ὁ Μ. καὶ οἱ ἀγγ. αὐτοῦ 
ἐπολέμησαν. ἴῃ ἴπΠ6 ποχῖ οἶδιιϑο τὰ ρᾶ55ε8 
ἰηῖο {π|8 Ἰἰατογ. ΤῸ {5 δβίδίεπιεηϊ ἰδὲ 
Αςῖβ Χ. 25 (ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὺν 
Πέτρον) 15 Ῥαγα οὶ, ΔΝΊΠΟΓ ἀεπλυγϑ--ἰοΥ ΜῈ 
βδῃουϊά παν ἤεῖθ, ἰὮΏ ογάοσ ἴο σεηάεσ ἴδε 
ννογά5. ρδγα οὶ, ἐγένετο τοῦ πολεμῆσαι. Ἦε 
αἰ5ο0 οδ)γεςῖβ ἴο {Π6 οχρίαπαϊίοη οὐ Ενναὶὰ δηά 
Ζυΐιν τπαΐ {πὸ ἰάϊοπη 15 δὴ ἱπιϊτδίίοη οἵ ἴδε 
([αἴογ)ὺ Ηδδγ. ἔοττηο ΠΌΤ, διρπαηάιωπ οἱ 
ἐγαί), ἴοσ ἴ6 ΧΧ. Ὠονβοσα ρῖνε ϑδυοὴ ἃ 
τταπϑίδϊίοη. Ψνίμπεῦ (50 αἷβο 1, ὥςκε) 15 υῃ- 
80]6 ἴο Ἔχρἰαΐη ἴΠ6 σοηβίτ. (566 ὃ 44, 5. 293); 
δηὰ 6 ρῥγοποιηςοβ ΕΥ ΖϑΟ οἶ5 ϑυρρεϑίοη 
“ ΔΥΌΒΟοΙΔ] ᾿ [ν]2Ζ. “τῆαϊ ὁ Μιεχ. κ. οἱ ἄγγ. αἰτ. 
ἔἴογπι ἃ ραγοηϊμαβὶς (186 ϑυδήοςὶ ἴο ἃ τεῦ 
ἐπολέμησαν τΑΘΉ Δ ΠΥ ΘΌΡΡ] 64), 50 (Πῖ τοῦ 
πολ. ἰ5 ἴη6 σϑη. ΔΗ͂ΟΓ ὁ πολ. υπάογεϊοοά "-- 
5ε6. Μοιυϊίοη᾽β εἀ,, Ὁ. 411]. ΒΘ κΚ ἴακεδ υρ 
της ορίπίοῃ οὗ Εννδὶ ά, απὰ γεραγάβ ἴῃς ἸάϊοπΊ 25 
ἃ Ἡδε τγαίϑη ; ἴῃς “ Ηεῦτγενν ροσγυηὰ " νυ ουΐ 
ΓΟ οἴη δίδπάϊης ἔοσ (6 βηϊῖε τετὸ :---" (οἷ 
«υαγεη) Ζὰ Κατηρίδη "ἢ Ξξ " μαϊΐεῃ ζὺ το 
Τταυβοῖθη) Κῆπηρίδη." Ηδίησ ἢ 5 5.00 [165 ἦσαν, 
ΓΟΠΔΕΠΠΡ “ Ἰηΐοπῖ! ογαπΐ ἴῃ Ρυρπᾶπι." ϑι[υλτη 
βιιρρμοβίβ ἴπΠ6 βυρρίγίης ὥφθη, “οὐ ἴδε ἱπῖγο» 
ἀιποῖίοη οὗ ἃ τὨϊγὰ ρασῖγ," 45 ἴῃ σοσ. :. (οῦν 
ἡεςξιγαὶ ομποπάδιίοῃβ οὗ ἴπ6 ἰοχὶ ποεά ποῖ δὲ 
τεξεστοα ἴο--- 6.5. {παΐ οὗἨ Ὁ υϑίογά., ννμο οοη- 
ἡεοΐυτος {παὶ (ἢς ψογάβ πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ὙΕΤΕ ἃ ΤὨΔΓΡΊΠΑ4] ποῖς ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΪΥ ἱπίεπάεά ἴο 
641} δἰἐθητίοη ἴο ἴπ6 ραϑβᾶρο, διιῖ βυ θαι η{}} 
Ἰπβοσῖοὰ ἴῃ τῆς ἴοχῖ : [ῃ6 οοπβα. πουϊά {Πεη 
Ὅς ἃ5 ἰπ Αςἴβ χ. 1ς,--ἰῃε ἤπαὶ “ἱπῆπιανε- 
βοηϊίνε" (οἔ Αςῖβ 11. 2, 12) ἀδρεπάϊπε Γέ- 
ΒυΪΑΥΥ οὐ ἴῃς ςοποερίίοη οὗ πηιοίδοη ἰδϊεπῖ 
ἴῃ [86 ἐγένετο---ο( [οδη Υἱ. 19, 25. 



ΚΕΨΥΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΠΗἼΙ]. 

ΝΟΥΤῈ Εὶ ΟΝ ΡΕΒ. 1ο.--- ΗΕ ΕΟᾺΜ κατήγωρ. 

Τῆς Οοάεχ ΑἸοχ. (Α)) εἰνεβ, ἴῃ ρίδεος οἵ 
κατήγορος, ἴῃς Ἀδρδίηϊ!ς δ] ἔοττῃ κατήγωρ ΞΞ 
ἜΣ Ώρ- [Ογπὶ δηδίοροιβ ἴο ἴδε ἈΔΌὈΙΩΙςΔΙ 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΗ. 

1 ΑΔὶ δεαςσέ γίεοία ομἕ οὗ {ἦε :.α εὐ σέο ἀδααἢ 
απαὶ ἐπε ἀογηα, 1ο τυάονε ἐδέ σγαρον ρτυεκά 

ἀεβορίοη οὗ Μίοῆδοὶ, 45 ἴδε συνήγωρ ΞΞ 
Ὧ2)Ό, 2.2) συνήγορος, ΟΥ “ δαἀνοςδῖο ᾽" οὗὨἉ ἴδ6 
εοάὶϊγν :-: οτἫομόϊζσοη (ἰ. 119) χῖνοβ σγείδγοησεβ. 
Ὗνε πὰ ἰπ ἰδαῖοσ Οτοοὶκ [6 ϑἰγααγ ἰοτῃ 
διάκων ἴοΣ διάκονος---866 ὟΝ οἰδίοίη ἐπ ἠοε. 

ἀξ ῥοτυέῦ. τι ΑΙ ποίλερ δεασέ εονεσίδ τ οἱ 
97 4 εαγίά: 14 εαὐὦ απὸ ἱριασέ 10. ὁέ 
πασξς ο7 Δὲ ,ογρ: δεασί, 15 απα λα νιῖη 
σἀομία τυογελὲῤ ἐς, 16 ανπὰ γεζεῖνε ἀὶς πιαγξ. 

όγι 

ΓΝ εν. 1. κέρατα δέκα καὶ κεφ. ἑπτά.---ὀνόματα. ΜΕΥ. 31.ο»»". εἶδον.---ἐκ τῶν κεφ.---ἐθαύμασεν.--- 
ον». ἐν. --λη ἡ ὄγῆ. Νετῖ. 4. [τ οπλ 5 καὶ προσεκύν. ἀονγῃ ἴο λέγοντες, ἀαηὰ ΕΤ. Ξυρρ εὐ (πε 
οττἰεὰ ννογάβ αῆοσ (Π6 Ψ ]}.}. τῷ δράκ. ὅτι ἔδωκε τὴν ἐξ.---προσεκύν. τῷ θηρ.---καὶ τίς δύν. 
ον. ς. [1 τοδάβ ΠΊΘσΕΪΎ καὶ ἐδόθη δι ἐξουσία, δῃηὰ ΕΤ. δι ΡΡ] εὐ ἴῃς οατεο ννογὰβ ἔσοσῃ ἴΠε 
νυὶςρ.1.-- τεδάβ ποιῆσαι ὁ θέλει]. δ ετ. 6. βλασφημίας.---ονι. καί Ὀεξ, τούς. Μετ. 7.4, Ρ 
ο"γι. καὶ ἐδόθη . . . . νικῆσαι αὐτοὺς, ὈΥ̓͂ Ηο»γ»ιαοίεί.].----φυλὴν καὶ λαόν. ΨΝ ΕΓ. 8. αὐτόν.---οὗ οὐ.---τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ.---τοῦ ἐσῴφαγ. Νετ. 1ο. εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει [δὲ ,Β,, 
οῃ. ἴῃς πὰ εἰς αἰχμαλ.]. Μετ. 14. ὃς ἔχε. δεῖ. 15. [Α((ῷΡ γεδὰ αὐτῇ.---ἰεξ τελαβ ποιήσει].--- 

ΝΟΥ. 17. ο»η. καί.---ογ. “ηὰ ἢ. ἵνα ὅσοι.---ο. ἵνα Ὀεῖ. ἀπυκτ. ΝεΓ. 16. δῶσιν.---τὸ μέτωπον. ία 
τ. 18. 0». 15ἴ τόν.---Α τελάβ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἐξ,---δ τολάϑ ἑξακόσιαι ἑξήκ. ἕξ,--- ἢ Απάγει5 
γεδά ἑξακόσια ἑξήκ. ἐξ,--Β, τ τελὰ χξέ,---Ο τεδάβ ἑξακόσιαι δέκα ἔξ,--5ες Νοῖε Ο δῖ ἴδε επὰ 
οὗ 1ῃ15 οἰαρίεσ. 

ΟῊΗΑΡ. ΧΙΙ1.--ΤῊἙ ΤΟ ΒΕΑΞΊ5. 

ΤΒε ἴπεπιε οὗ ςἢ. ΧΙϊ. νγὰ8 ἴ 6 ΘδηΆΥ οὗ ἰπ 6 
Ῥτασοη ἴο ἴδε ννοπιδῆ. ἴῃ ἢ. χίϊ. 17, ἴθ 6 
στ οὕ δ. Ὠγάροῃ, πὰ ἢ}8 γόϑοῖνα ἴο πιὸ 
ΓΙ ἀραϊπδί “1ὁεὲ τοϑῖ οὐ" δὲγ “εεά" 1.ε.. ἴῃ6 
ΟΒυγεῖ οὗ ΟΠ γιβῖ, ἄγ ἀσβογιυοά ; δηὰ νϑῦβο 18 
(ον οἢ. χΙϊϊ. 1) Γεργεβεηῖβ [6 Ὀγάξοηῃ ρίδοϊης 
ἈΙπΊ56}{ ἕο (818 ριγροβθε “ωῤοπ ἐδ ταπά οἵΓ; 
1δε “εὦ "---ἰῃ οἴου νογάβ, θεϑιάθ [6 σοηξιδοά 
Τῆλ35 πὰ τὐγηο} οὗ ἴΠ6 παϊΐοηα. 81. [οὔπ 
ποχῖ ὑὉγοςθοάβ ἴο ἔογεβῆονν ἴῃς ΙβίοΥΥ οἵ τῃς 
Ομυτοῖ ἷπ ἴπ6 νοῦ], [ἡ ςἈ. ΧΙ. 12 15 σοη- 
ἰλἰηθαὰ τῆς ἀεηυηοίαδίίοη οὗ “νος ἴογ (ἢς 
ΘΑ δηὰ ἴοσ ἴπ6 5684"; δηὰ πον ἴνο Βεδϑῖβ 
“σοχης υρ."---ἰμε οης ἔγοπι “ Ἴῤὲε “εα  (νε}σ. 1), 
αηὰ τῆς οἵδε ἔἤτοπὶ “26ὲ εαγι δ᾽" (νοῦ. 11),-- 
τοργοϑεηϊτηρ ἴῃς ᾿ποϊγιπιθηῖβ ὈΥ νος ἢ (ἢς 
Ὠγᾶφξοηῃ οσλγτίοβ οἡ ἢῖ5 ννοσκ. 
ΤὨς 5υτήδο]!ς ἵππᾶξο, οἵ ἔπ “ δενθη- Ηεδάρά 

Βολϑοῖ, Ὡς ἢ ἴῃ6 566 Γ πον ὈοΠο 58. 15 ἴῃ6 
οὨοΓ ροϊηΐ οὗ σοπησχίοη Ὀεΐννεοη ἴῃ Αρο- 
ΟΑΪγρϑε δηὰ ἴῃς Βοοκ οὗ [)πῖεῖ. Ηετε ἴΠ6 
Βοαϑῖ “"ςοπΊθ5 ὉΡ᾿" ἔγοπι “ 2ῤὲ “εα,7 5 ἀο ἴῃς 
ἴουνγ Ὀοαϑῖβ ἰῃ [2 8ῃ. ΥἹ]. 2 :---βογο, ἴῆ6 Βεαβῖ 
45 “ Τὲη Ἡογηα," 'ἴΚὸ (η6 ἑουτῖδ Ὀολϑῖ ἴῃ 
δη. νυἱὶ. γ;--τ|-ἢς Βοδϑῖ ἤοσὸ 8 ςοπηροβϑά οἵ 
(Π6 δοῤραγά, δεαγ, δῃρὰ ἰδοπ (ΥΕΥ. 1)), ἰ.ε., οὗ τῃ6 
ἢγςῖ [τος δοαϑῖβ 1η Ὦ δῃ. Υἱῖ. 4-6, [6 ἐοιιγίῃ 
Ὀοαϑί δεῖης ᾿πάἀϊςαῖϊοα θοΙἢ πονν δηά ἴῃ δπιοὶ 
ὈΥ 1δς “Τεπ Ηογη:." [Ιη Ὠδηιϊεὶ, “πε Ν Ἰδίοη 
ΤΟΡτοβεηῖβ ἴῃς ἀενεϊορτηθηΐ οὗ ἴμ6 ΔΥοτ]ά- 
ῬΟΥΨΟΙ ΦΟΠΟΓΔΙΥ ἴῃ ,ῶμγ ϑυσοοδϑοῖνε Ῥἤδ965" 
(5:6 [6 ποῖς οὐ  δη. νυἱῖ. 17); δυῖ Πεγὲ ννὸ 
Βανθ ἃ (οι ργο ηϑυθ Τοργοϑοπίδτ[Οοη, ὈΠῸΘΓ 
ὁη6 ἴοττηι, οἵ ἴῃς ὑηίνεγβαὶ ὟΝ οὐἹάσρονεσ 

ΠΟ ἰη Δπῖο] 8 δυο] ]Ζεὰ ὉΥ 70 
Ὀεαϑῖ5. 

ΤὨο οἴδογ οἰ εἶ συ δ)εςῖ οὗ ΠΔηϊ61᾽8 ργορῆθοῦ 
νγ85 πε “1, π||6 Ηοσγη, “1116 ᾽ Ἰὴ 15 Ὀοριπηϊης 
δι δοοη ᾿πογδαϑίηρ ἴῃ ῬΟΥΘΓ (566 [6 ποῖς οἡ 
Ὠδῃ. ν᾽]. 8; δηὰ «οἴ. [ζδη. νἱ}]. 9, 10), νυ] ἢ 
δὰ “'εγεβ 'ἶἰκὸ [ἢ6 εγεβϑ οὗ 4 πιλῃ "-- 50Π1- 
δοϊϊΖίης σταῖς, Κπον]οάγε, ᾿πτε]εσίυδὶ ουἸῖυτς, 
ὈΠπΟδΑϑηρ ὩΟΌΝΠΥ (566 οἡ ςἢ. ἵν. 6, 8, δηὰ ςἔ. 
ΕΖεΚ.1. 18; Χ, 12), ἀπά ννϊς ἢ 15 804 }}}Κ ἴάΚϑη 
ἴο ΓΕΙΕΓ ὈΓΙΓΊΔΓΙΥ ἴὸ ΑἸΠοΟδυ5 ΕΡΙΡἤδηο5, 
τῃς ΟἹ Τ᾽ 6βῖ. ἴγρε οὗ Απύςγιϑι. (ογγεβροηά- 
ἴῃ ἴο 1Π|5 5γυπιῦοὶ ἴῃ [Δη1:6}}5 Ν᾽ βϑίοῃ 15 ἴῃ 6 
βϑεςοηά Βεδϑὶ οὗ 1ἢ15 σπαρίοσ, {πε Βεδϑοῖ ἔγτοπὶ 
ἐἐῥεέ φαγί δ᾽" (γ6 7. 11) ΟΥ “ἕαμε Ῥγοῤῥεὶ" 
(ἴον 1818 (Π|6 5ὲ6 οἷν. χνυΐ. 13; Χχ. το: οἷ, οἢ. 
ΧΙΧ, 20 ΨῈ ΟΝ. ΧΙ. 11,14). ΤΠ ἤγϑῖ Βεαβῖ 
ῖ56 ἃ τηδίουιδὶ, Ῥο  ςδὶ, ὙΝ οὐ] -ροννογ; {86 
βεςοηά Βεοαδβὶ [5 ἃ σρισιίυδὶ Νν οὐ] -ροννεγ---τῆς 
Ρον ΟΣ οὗ ᾿Ἰοασηίης ἀπά Κπον]εάρο, οὗ ἰάἀ6 85, 
οὗ ἱπίεϊοσζυλὶ οὐ] ναϊ!οη., Βοῖδ ἅγὸ ἔτοπὶ 
Ὀεῖονν, ὈοΪΝ γε δεασίν, δηὰ ἱβογείογε {πον 
ΔΘ ἴῃ οἷοβο ]]}Δῆσ6. ὍὙΠ6 ννου]αϊγ δηῖὶ- 
ἙὨτϑτδη νυ ]ϑάοπι ϑἰδηαάβ ἴῃ ἴΠς 5οσυῖος οὗἉ {116 
ΤΟΤΊ αν ΔΕ ς ἢ ΓΙ 5114 Π ΡΟΨΤΕΓ. 

Α5 ἴο ἴδε Βοδεῖ μ᾿ ΒΝ 1-3, ἴπε ΤΟ] ον την 
ἅγὲ ἴπε σ εἴ ᾿ς Γργείδι οῃϑ :--- 

Ι. ΤῊ5 Βεαϑὶ 15 ἃ 5συτῆῦο] οὗ Ἀοπιο, εἰἴΠῸΓ 
(α) ΤΒε Ἀογιδὴ Επηρίγο, Ραρδη--- 580 Ν]οϊοτί- 
Π.5, Βοκϑιεῖ, Ηδπιπιοηά, Εννα]ά, ᾿ς Ἂν εἴῖς, 
διυατί, (οἰκο, ΒΙΘοῖς, ὅζο. ; οτ (ὁ) Τῇ Κοπιδᾶη 
Επηρίσο, Ραραὶ---ϑὸ Μεάς, νι ηρ4, Βεηρεὶ, 
ΕἸΠοῖς, ἄς. 

Μδηγ Ῥγχγοϊοβξίδηϊ σοπῃηπιθπίδίοσβ 566 ἴῃ [18 
ὑ ἢ ο]6 σπαρίοσ ουιης Ραραὶ ὑπάσγ ἴννο Ἀξροςῖβ 
--ἰὰς Βεαϑῖ οὗ νυ. 1-ὃ κιξκηϊγιηρς ἴῃς Ρο]ςΔ], 
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Ανν Ι κἴοοὰ προ ἴδε βοαπὰ οἵ 

δηὰ ἴῃς Βοδϑῖ οὗ γϑσ. τἋ ἴπ6 Ἔσο] ϑιαϑίὶοδὶ σἢδ- 
ΤΑςῖοσ οὗ ἴῃς Ῥᾶραςγ. Τῆῃυ5, ἴῃς αὶ Ἀ6- 
ΓΟΥΠΊΟΥΒ. Ἰ51ΔΙΪΎ υηἀογοζοοά ΟΥ̓ ἴη6 πὸνν ἴοστη 
οἵ τιὸ οπιᾶη ὟΝ οὐ] - ρόονγοσ (ογ Βαδυΐοηλ), 
ννΠΙς ἢ ΠΟῪ Πο]ὰ ἴο Ὀ6 ἀδδοσι θεά ἴῃ τῃ15 σμαρ- 
ἴογ, ἃ ῬΧΟΡΒΘΟΥ οὗ {παῖ νἱϑι0]ς στὰ ΟΝ 
186 Κοπιδὴ 866 δὌχογοϊδοα οὐδοῦ στήθη ἴῃ ἴῃς 
ΜιάάΙ!ς Αγροϑ, αῆοσ ἴμ6 οἱὰ ἴογπι οὗ ἴῃ Κοιθδη 
Δ οὐ άτ-ροννεσ δά σγενίνθα 45 “ἴῆε ΗΟΪΥ Βο- 
τδη Επιρῖσο," 1,Αἴογ νυτιϊοῦς οὐ [ἢ158 δοΐοοὶ 
ἰηϊγοάμπιςθ 4 ἀϊξιποϊίοη δἵ ἴῃ15 ροϊηῖ. ὍΤΠῸ 
Ῥᾷραὶ ροννοσ, {ΠεῪ οὔβογνε, νη ἢ 15 ἤΕΓΟ 
ΒΥ πιθο  Ζεο, ἀοεβ ποῖ γεῖ ρρθαῦ 45 ἴῃς Ηατ]οῖ 
(ςἢ. χνῖϊ. 1) οὐ Οδυγοῖ θοοοῖηε ἀροϑίδϊε ἔτοτῃ 
Ομ γίβι, δυῖ 85 ἃ “ βεαςἱ" οὐ ὟΝ οὐἹάτ-τροννει--- 
ποῖ 45 ἃ Οῤωγεῦ Ὀιιϊῖ 845 ἃ δοαυεῦ τα] ]ηρ ΟΥ̓ΘΓ 
ἴπ6 ΟΒυΤΟΝ, ΘΟ ΠΉ ΠΡῚΥ ἴῃ ΟἾσιϑῖ 5 ΠΔΠΊΕ ; ἴῃ 
ἴαςΐ, 45 θείησ Ρυτοὶν “ οὔ π6 δασίϊ, εαυτῆγ," δηά 
αἵ ἢγϑξ ὀχβιδιτηρ 115 δοϊίοη ποῖ 85 ἃ σογσγυρί 
Ομυγοῦ, οτ Ηατγὶοῖ, θυυϊ 45 ἃ ἔδίϑε Μεάϊαῖοσ, 
δηά 2156 Πποοοσδου (1ἴπ6 Ῥϑουάο- πιὸ οὗ νεγ. 
11). Νοῖ ὑπ} οἷ. χγΥὶϊ!., ΠΟΥ δάά, ἀοε5 
Βαῦγίοη δοαυῖγε ἴ86 σμαγδοΐοῦ, δηὰ ργεβοπὶ 
τῇ "ἐ διβηδίυσο, οὔ (6 Αροβίδῖε Ὁυγοῃ. 866 
Ἡογζορ᾿ῖβ Καὶ ἔπρῳεὶ,, ατῖ, “ῥοζα γῥες. 

1. Το Βοαϑὶ ἀσηοῖθα. ἴῃς Οοά-ορροβὶπρ 
Ῥοννοσ οὗ [ἢ]5 ννουγϊὰ. ΟΥὗὨ τΠϊ5 βροννεσ, ἢ 
5801πὸ ψΤογ5 (ὁ.Ρ. Ηφρηρβῖ, Εὐγαγά, Αὐυ- 
θεγθη), (1) Ῥαρᾶὴ οπια 15 ἴπ6 Ἂπιδίοιη: 
δηὰ 656 νυγο 5 μοϊὰ {παὶ ἴΠΕ6ΓῸ 15 4 ΓΙ ΠΟΥ 
Τοίδγθηςσθ, ὈΥ πιόδῆ5 οὗ οπε οὗ ἴῃς “ δενεπ 
Ἡεαά:," ἴο Κοπις Ραραὶ ;--(2) Οἵδοσ ἰπΐογρτγε- 
[65 566 ἴο δχοϊιιάθ ΔΥ͂ σείοσοηςθ ἴο Ἀ οπια. 

11. Ὑμεθδα ἱπίογργοίαϊίοωβ ἤανθ Ὀδθθὴ ἴο 
ΒΘοπ]Ὲ οχίοπί σοπιδίπεα ὈΥῪ Οεῦμδγαϊ (ἀ α., 5. 
235}, ΠΟ τοραγάβ ἴΠ6 Βϑαβί 845 ἴῃ6 βύπιῦοὶ οὗ 
ἃ 5ἰηρίθ ΟΝ ογ]ἀ- Κιηράοπι σοπιδιηΐπρ ἴῃ 1561} 
ΑἸ ἴοστπποσ ὟΝ οὐἱἀ- κιηράοπιβ: δπά ἢς ἽἿοη- 
οἸυάο5 [Βαϊ [6 Κν οτ] ἀ-Κιπράοπι 15 ρΡογϑοηιῆεά 
ΌΥ ἃ 5ἰηρὶς “ Κίης, νἱΖ. ἴῃς “Ηδφδὰ 5πιθη 
πηΐο ἀσαῖῃ " οὗ νου. 3,---ἃὰ τοβοϊῖ δι ρροσίοα ὉΥ 
16 σοηάογ οὗ [Π6 ργοηοιηβ ἰῇ υὐ. 8,14. ΤΒΘ 
δίπρὶς ἊΥ οὐἱά-κπράοπι Οευμαγάϊς ᾿ἸἀΘπί 68 
νὰ τῆς Κοπιαη Επηρίγε; ἂπὰ τῇς 5ιηρὶ8 
“Κιηρ" νι Νεζο. 

ΙΝ. Ασοοτάϊηρ ἴο ἢΠ15 ϑγϑβίεμῃ, ΕὈγαγά (5. 
406) ἀϊδεοτγηβ ἴῃ τη ϊ5 σπαρίοῦ δὴ Ἐχβιδιοη οὗ 
186 ρον σ ΜνΠΙΓἢ 18 ἴο Ρογϑεσυΐε ἴῃ 6 Οςηῖ}16- 
Ομγιϑίίδη ΟΒυγοῆ ἀυτῆς “τῆς ἴῆγεε δπὰ ἃ 
841 γεαγβ᾽" δοΐογα [5γδθ} 5 σοῃυθϑίοῃ. 

ΤῊΕΞ ΒΕΑΒΘΤ ΕΒΟΜ ΤΗῈ ϑΕᾺ (1-8). 

1. ΑπάαῚ βὰν ἃ δεα ἢ] ([1π ἴδ Οτεοκ, δπὰ 
ἰπ 41} Ννογϑίοης Ἔχοορῖ ἴδ “ Αὐτποτζοα," ςἢ. 
ΧΙ. Ὀορίη5 ἢ {Πε86 ΜΟΓΩΒ :--ϑθθ οἡ Οἢ. 
χὶϊ. 18.) ΕοΥγ ἴδε νοτά σγεπάθγοὰ “ὀεαε 
(ἴ[8ὲ ἴύστη υδεὰ ἴῃ ζ4η. νυἱ., ΧΧ.) 566 
ου «οἷ. ἵν. 6; χὶ. 75. δ'νε μᾶνὲ ἴο ῃοῖς 
ἰη [)Π6 Αρος. ἴδε σοηίταδὶ δεῖννεθεη “186 
μαπιὺ οὗ Οοἀ᾽" ([]Θὁδὴ ἰ. 36) δηὰ ἴῃς ' ν]ὰ 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΗ]. [ν. τ. 

(ἢεῈ 868. δηὰ ον ἃ βεδλθῖ Πβ6 τῷ 

δέλϑδῖ᾽ οὐὔ᾽ μοῦ ἱπϑίγαυπιθηξ ΟΥ̓ Μ ϊο ἰδε 
Ὀταροι ψογΚ5 :---ἴῃε πᾶπὶὸ “ Βεαν" οὗ ᾿ἰϑεἰΐ 
Πιὰ5 Δῃ ΕΥ̓] 5 ψηϊβοδίίοη, 566 Οἱ ν 6 Γ. 11. 

δΟΙΙ ΠΕ ΠΡ οὐ 977 ἐδε σεα.}] ΒΥ ἴδε 5δογὲ 
οὗ ψῃιςἢ ἴῃς Ὀγαροη πὰ ἴδκθϑη ἢ15 σἰδπὰ (ἢ. 
ΧΙΙ. 18} 1 ΟΥ̓ΘΓ ἴο ϑυπιπηοῦ [5 ἀρεπὶ ἴτοπὶ [18 
ἀορίῆ5. ὙΠῸ Βοαςί ἤοῦο ἰ8 ἴδ 5Δπὶ6 25 ἴῃδὲ 
τοίεσγοα ἴο ΟΥ̓ δηζἰς!ραϊϊοπ ἴῃ εἶ. χὶ. 7, δηὰ 
τῆοτο ΠΥ ἀοϑοτδοὰ ἴῃ τ. χν. Ἐγασὰ (πὰ 
᾿κενν θα ΖΕ], 8.66. Νοῖς (ΟΣ οἡ ςῇ. χί. 7) 
ἀδηῖε8. ἴΠ|5 Ἰἀοπι Υ,, θοσδιιθο ἴἴ 15 βδιὰ ἰπ ςἢ. 
χί, 7; χυΐ!. 8, τδξ [ῃ6 Βοδϑῖ σοπιοβ ὑρ οι οἵ 
“ἐἢς ΑΒ γ585, ῃδησς ἀδιηοπβ ΟΠΙΥ ρῥγοςεοά; 
ΨΏΠῸ τ[ῃ6 Βολβδέ Πογὸ 15. ποῖ ἃ ἀδσιοῃ, δυῖὶ ἃ 
ΔΝ ογἱά-ροννοσ. ἢ Νὴ εἴίς αἷϑο ςοηίγαϑίβ " τὸς 
σεα " ΜΠ “τῆς Αὔγϑ5 ;᾽ δ5 ᾿ξ τρὶς Βοδϑῖ ΜῈΓῈ 
Ὀοτη ἤτοπὶ τῆς τοδὶηὶ οὗἨ ἀδγκηθβα ΠΊΘΓΟΪΥ, Οὗ 
ΜΈΓ οἠσ τοϊυγηίηρ ἔγσοσταῃ ἴδε Κιηράοιι οὗ ἀεαίῃ 
-τ νι, ἃ5 Ὧς οχρίαίη5, Νοσο---5ο 6. οἡ Οἢ. ΧΥΠΙ. 
1{ 5θθπὶβ ρἰδίη, ποινουύθῦ, ούθ ἸΠουζ γοίε ΠΩ ς 
ἴο ἴδ6 τοϊδίίοη Ὀοΐννθεη τῆς “ “εα πὰ ἴδε 
Ὁ ΑΡΥ55᾽" (ςἔ {ωυκα νἱ}. 21; Και. χ. 7), ἴδδῖ, 
85 ἴῃ ΨΟΓΟΙΙ 20ε εαγιδ," 50 πόγο “Ἴδε σα" 
ὈοΙοηΣ8 ἴο (ἢ6 ϑρθοῖδὶ ἱπιαροσγΥ οπιρὶογεά-- 
Ἰπιδροῖυ, ἴοο, ΜΠ] ἢ 158 ΟΟη 596 ν ἴλκοη ἴτοπι 
Π Δῃ. νι νυ Βοτο, αἴ υϑσυ. 2,1ῃὸ ἔοιιγ Ὀδδϑῖβ “ σοτηὲ 
ἹΡ ἔτοπι ἴπε 564.) ΤΒδ Ἰάδητυ νν ἢ Π Δηῖε 5 
Νιϑίοη ἀθρεπάβ οἡ ἴδε 5} ] τ Υ̓ οὗ [Π6 57τπ|- 
ὈοΙ]5, ἃ8 ρΡοϊπίοά ουἱΐ ἰῃ ἴἢ6 ἱπίγοάμποῖογΥ τα- 
ΓΛΆΓΚ5 αῦονα. [ἢ ἴπε Ξυτῃθο ἴστη οὗ ἴπ6 Αρος, 
ἐκ ρε “εα ἀεηοίεβ ἴδε τγουδ]οθὰ οσεᾶῃ οἵ 
ΜΟΥ] Ϊγ αἰἴαιγϑ---- ““ῬΘΟΡΙΘ5, δηὰ ται τυάε5, δηά 
παϊϊοηβ, δπά ἰοηζιιο5" (ςἢ. χυὶ]. τς; ς ΡΆ 
χίνὶ. 2, 4: ἶχν. 7: χοῖϊ. 3, 4; [54]. ΥὙἹῖ], 7-ν, 
ἵν}. 2ο)--τουῦῖ οὗ ψ Ὡς ἀτῖϑοϑ [818 1662] γεργε- 
βοηίδ!οη οὗ ἴπ6 δητ στ βίη ἊΝ οὐ] ἀ- ΡΟ ΕΓ. 

Οη ἴδε 5βιιδ)εςϊ οὗὨ Απιεςγιϑὶ 56 Νοῖς δ 
(ἢς οηάὰ οὗὨ {Π15 σπαρῖευ. 

ῥαυΐπσ ἴοπ Βοτπδ δπὰ δούϑῃ δοδᾶδ),) 
566 νύ. 4}.:---ποῖο τς ἀϊβογθηΐς ογάοσγ οὗ ἰδὲ 
«Ηεαδ:᾽" δῃὰ “Ηογης" ἴῃ ἴῃς ἀεδοςτιρίίοη οὗ ἴδ6 
« γασον " («ἢ ΧΙ. 3) Ποτε δαΐδη δϑϑυπιὲβ ἃ 
ἴοιτη βίγαθαῦγ ἴο ἴπαξ οὗ δὶ5 ἱπϑίγυπιχεπί ἰδὲ 
Βεοδϑβῖ ἴῃ 1815 ρίδςθ. Τῆς “ΠἼογηΣ" ΠΟΙ Ἀρρεαῦ 
ἢτϑῖ, θθοδυϑο ἴῃς Βεαβί ἰβ 560 “ εογέης αρ" 
ἔγοιῃ ἴδε 568:---ἷϊου ἢῃς ᾿δ5 γίβϑη (οἷ. χυὶὶ. 3,7} 
τῆς “Ἠεαδ: τὸ τηθπιὶοηδα ἤγϑῖ. “ἢ 6 “ δέεται 
Ηραδ ς᾽" ατὸ ἴμοβο οὗ [)4ηῖ.}᾽5 ἔουυγ δοδϑίθ, ἴδε 
ἱεοραγά ανὶηρ ἴουγ ποαάς 'π δη. υἱ ό. 
ΑΚ ἰπ Ὦδῃ. νἱ!. 7, 20 ἴδο “" 12π: ογη: " Ὀεϊοπς 
ἴο ἴπ6 “οωγιδοῦ ἰκαεὶ Ὀοδβῖ ; 50 ἤδγε (ΠΟΥ͂ δθεπὶ 
πῖιγα! γ ἴο Ὀείοης ἴο [δε “φτεπέδ ΟΓ ἰδϑῖ 
“ Ηεαά." 

απά οἱ ῥίς ῥογπ: ἐεπ ἀϊδᾶθτα 5,] Νοῖ ΠΟῪ 
οἡ ἴῃς “Ηεαδ:" 45 ἴῃ ἢ. χὶϊ. 3. δἴογῃ, ὑυπάετς 
βίδπάϊης ἴῃς “Τὲπ Ηογη" ἴο ὈῊ ἴῃς 556 Γ 
Ῥοννετϑ νυν Ὡ]οἢ ᾿ν1}} Πογθάδοσ υπῖῖς τ Απα- 
σἢ τισὶ [Ὸγ “π6 τυΐϊη οὗ τῆς “ενοό Νεὲνν Ταβὶ. 
ἊΝ οὐἱά-ρονγεγ᾽" (οὰ. χυὶϊ. 12,13}, φοπουάε5 



γυ. 1] 

ουΐ οὗ τῃς6 864, πανίηρ βενεὴ ἢεδάϑ 
Δηὰ ἴεπ ἤοῦῃβ, ἀπά ὑροη 15 ΠΟΓΏ8 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΠΠ. 

ἴδῃ οἴοόνγηβ, πὰ ὕροὴ ἢϊ5 Πεδάς τῆς 
ἐλπηθ οὗ ὈΪΔΒΡΠετηγ. 

1η4ῖ, Ὀεσδυθο Απιςσῆγιοὶ Ψν}}} Τηθη ἴοσ ἴδ6 
ἢτϑε {πιὸ δεγσοηα ἑν τευθ αὶ 15 οὐνῃ δυῖοΓΙΥ, 
-δανυῖπρ ὑηῈ}} ἴδῃ τεβίδσῖοα (ΠΥ β Δ ΠΥ ὈΥ͂ 
τηθδῃς οὗ ἢϊ]5 ἀοπιοηὶς ᾿πηἤμσρηςο,---ἢ6 ννοᾶγ5 
τὴς “ ἀϊδλάσσχηβ ἦἾ οἡ δ 5 Πογπς ποῖ, {κὸ δαΐδη ἴῃ 
ςἢ. ΧΙ. 3, οη ἢ5 Ηεαάς (8.121). Απά ΚΝ οτάβ. 
ΒΙΤΣΙΔΓΙΥ σοηο 68 :---ΤῺς “ ἀἰδάοπιβ᾽ δτγὲ 
Ὡοξ πον οἡ ἴμε Ηρδάβ, ἴῃς Βελϑῖ δοῖπρ ποῖ 
ἄἰγεείν ἃ5 ἴπῈ τάροη Ὀυῖ »"εάαίείν ΟΥ̓ ΟΙΠΟΥ 
φοϊεηϊδῖεβ (ἢ. χυῇ. 12). ΕΌτγαγα εχρἰδίης :-- 
Βεοδυϑε ἴῃς Βεαςὶ ἤοσὰ σοργοβοηῖβ Ὀοΐἢ ἴπε 
Ἐογλδη Επιρίτε ἀπὰ ἴῃς Τεη Κιηράομῃ5 (εἶ. 
ΧΥΪ. 12) ὙΠΟ ἀγῖδε ουἵΐ οὐ. Ασοοταϊηρ ἴο 
Αυδετίδη (Ὁ. 268), ἴη6 ἔδοεϊ ἀδηοῖοβ [Βδῖ Ὀοϊἢ 
“«Ηεαά:" αδῃὰ “ Πογη.᾽" τοίου ἴο Κιηράομῃβ.: 
δοςσδυβὸ ὈοΐΒ ἅσγε σδιὰ (ες. χυ 1ο, 12) ἴο ὃς 
“έγισ:"---ῖσ. ἃ5 Ὦ  δηϊεὶ, [86 ἀέην ον: 
νοδὲ ῬΟΙΒΟΏΔΙ Ππεδάβ (ΠΟΥ ἅσθὸ. ὍΠ15 56 6Π18 
ἴο θὲ ἴδε ἴσιο ἐΧχρ Δπδὕοη. 
ΤΈΘ νατϊαἰϊοης Πογὸ ἔτοπι οἷ. Χὶϊ. 2. ΓΟ 

πγροὰ ὈΥ Ὁ ὑδίογάϊοςκ ἰῃ ὑγοοῦ οὗ ᾿ιΐδ ἰηΐοσ- 
φγεϊδιοπ οὗ ἴἢς ϑυιηθο 5πὶ :---[ἢ οἢ. ΧΙ. 3, 
ὙΠ ο͵ο [Π6 ᾿ἰπογηδ) δηὰ 6556 Ώ[[4] τοϊδίίοη οὗ ἴῃ 6 
“ Ηεαδ:" δῃρὰ “ογη᾽" 15 ροϊπίεα ουΐ, ἴῃς 
“ Ηεαδ: " ἅΥ6 5δθθὴ δοΐοσο (6 “ ἤογη," δπὰ ἴδ 6 
“Ηεαδ.:᾽" Ὀφάγ ἴΠ6 “ ἀϊδάσηηϑβ." [ἡ ςἢ. ΧΙ τ, ΓΠ6 
“Ηογπε " Ἄρρθαγ Ὀεΐογε {π6 “ Ηεαά.," δῃὰ τῃς 
“Ηογη, ποῖ ἴΠ6 “ Πεαά.," Ὀθαγ [πο “ ἀἸδάδηηβ.᾽" 
ἴῃ {Π|5 ΨΑΥ [86 ςοποτζεῖίε ἔοστη οὗ ἴδ Κοχηδῃ 
Εταρίγο 85 1 δοίυδηυ εχίϑῖθα ἰ5 ργοβεηϊθά, δηὰ 
105 ἴῃς ΟΥΩΟΙ οὗ δρρεάγδῆςθ 18 Ἂχρ δηθὰ: 
ΎΤδΩ δεῖυδὶ Κπ]οτβ ἢγϑι Ἀρρθδᾶσ--- δ ρευϑοῇ8 
ὙΠῸ ἅ.ὲ 5υιῃδο Ζοά, 45 ἴπ6 δοζι4] ροββθββοῦβ 
οἵ ἴπε Ετηρίγο, ΌΥ πε “ 71ὲπ Ηογης " ἜΑ Οἢ ὑσο- 
νάςἀὰ ἢ} ἃ “ ἀἰδάοπι ":--() Αὐυγρυπίυ5, (2) 
ΤΙΡοτυ5, (3) (δι ρι]α, (4) ΟἸδυάμι5, (5) Νότο, 
(6) Οἱὶ]Ἱρα, (7) Οἵδο, (8) Ψ1ε}}15, (9) Ν᾽ 65- 
Ραϑίδῃ, (1ο) Τιῖϊι58. ὍΤηθ Βεαβῖ, κὸ τῃῸ 
Ὠταξοη, [45 “ δευέπ Ἡεαά: "; δῃὰ δδοῦ ΠΟῪ 
ὈΘΔΓ5 οσπε ςτοννηεα “ Ηογη " (566 οἡ οἱ. χὶϊ. 3), 
Ὀδοδυβε ΟἿ “ευεπ οὗ [656 βρη ρυγίησεϑ Πδὴ 
11 σταϊὰ ονὸσ {86 Επηριγε--- 4]04, Οἵδο, δηά 
ν 1 6}}1π|5 θεῖ: ΠΊΘΓΕΙΥ 5 ΓΡΟΙΒ, 5ε6Ὲ [ηἰγοάμο- 
τίου, ὃ 4 (0); δηὰ ἴδε ἴῆγες οσονγηθά “ Πογπ: "ἢ 
ΠοΟΣΤεϑροηϊηρ ἴο ἴπεπὶ γα ργοῦδΌΥ ρῥἰδορά 
ὑυεΐνεθη τΠ6 3,22 δπὰ «κῃ “" Ηεαά:,᾽ 1.6. οὴ [ἢ15 
ΤΠ ΘΟτΥ, θεΐννθεη ΝΕΙ͵Ὸ δηὰ Ν εδραϑίδη. ἴῃ ἔεςϊ 
---αὐἱῖο ᾿ττεβρες νεῖν οὗ Π δη16 5 ἢανὶηρ ἴγρ!|- 
βοὰ ἃ ἔουγίη ὃν οτγ] ἀ-οσηρίγο Ὁγ ἃ δϑδϑῖ ψ ἢ ἴδῃ 
Βοτῃϑ5 (ΠΏ δῃ.ν]. 7)--ἰΒε δὴ σσονπροὰ “Ηογη ἢ 
δὰ τῃ6 δενθὴ “ Πεαά:" ἴῃ οἷ. ΧΙ 1 5θσυο 
ΟΠΙΥ ἴῸΓ ἴῃ ρυγροβε οὗ ἀδϑι ρηδίηξ ἃ 5ρες δ] 
ςδΒασγδείογιβῖῖς οὗ ἴῃς Κοπιδὴ Επηρῖσο ΠΟ ἢ 15 
ϑυτη θΟ] ]Ζεα ὈΥ ἴπ6 ἔοστη οὗ ἴπ6 Βεδεῖ τεραγαθὰ 
8ἃ5 ἃ ΨΠἜΏΟΪΟ: δηά Ὁ ὕϑξζογα. ἴδε ἴπ6 ἰάδδ5 
Γορσοβεηϊςα ΒΥ ἴπΠ6 “ κοῤαγά," δῃὰ “ ἤοπ " ἀπά 
“ ῥφςαν," ἴο ἱπάϊςαίθ ἴπΠ6 βανᾶρὲ ἔογος οὗ 1Παῖ 
το τἢ6 Βοαϑὶ ϑυτῃθο]}!Ζοά,----Παι οὶ, ἴῃς 
εχ στη οπηδη ὟΝ οὐἹά- Επηρίτε (ςἕ [ἐγ΄ ν. 6 ; 

Ἅγιν 7::1.----ῖτοι, ΓΥ. 

ΗοϑΒ. χῆὶ, 7, 8; Ἐσοϊυ5. χχνἹ]. 23). Α σοηα]ι- 
500 50 ΔΥΌ ΓΑΤῪ 5ῈΡΡ 165 115 οὐνῃ σοι ιϊδεοη, 
ΤῊ πλ ΠΥ ἀσβροίίδπι οὗ Ἀοπλθ, νυτῖϊο5 

Μγ, Μαδυτγίςθ, ννᾶβ δϑίδ ῃοὰ αἴ τὸ 
Ὀαῖι]ς οὗ Αςεἴπι, δηαὰ ὨΘΑΣΥ 5ΥΠΟΏΓΟΠΙΖΟΒ 
ἢ [6 ἢ οὗ ΟἾγϑΕ. ὙΠδῖὶ “ ἀεβροιίβσῃ, 
ΔΟΥ ρβϑϑίηρ ἰὨὔσουρῃ [5 αἰ εγοηϊ δἴαροβ οὗ 
ἀενεϊορπιεπῖ ἴῃ Αὐυρυκέι5, ΤΊθοτΙ5, (Δ) ρα], 
ΟἸδυάϊυβ, Νετο, ννὰ8 δυυδ)θοίοα ἴο [5 ρτεδὲ 
{41 - ἀν ἴῃ ἴμε ἴῃγοα τυὐγθυ]θηΐ τεῖρης [Πδῖ 
ἔο! οννοὰ, δηά Ἄσδηὶς ἔοστ ἴῃ 115 ἴοσπη οὗ Ἷοη- 
δι ηπηδῖα Ὀγυϊα! ΠΥ ἴῃ ΤΠ 6 ρογύβοη οὗ 16 ]]1ὺ5 ; 
Ι ἴἀκὸ {τηῖ5 ἴο Ὀ6 (ες Νά -Βρασὲ ἴπ ] ἢ 
[η6 ὁ γαφοπ᾿ 5Δ}Ὺ ὮῚ5 ΟΥΏ ἱππᾶρο τοῆεοϊοά 
((. δ.) ῬΡ. 233). [ἢ σοτηπιοη Ὁ ΠΊΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΓΒ, 
Μτ. Μαυγίοθ ἴδκεβ ἴδε “7 ον," ἴο δὲ 
ἴδε ερίοηβ ἴῃ ἴῃς ἀϊβεγοπὶ Ῥγονιηςο5. 

Εογ᾽ ἴῃς ἰηϊογργείδιίίοη οὗ ἴπ6 “ Ηεαδ:"" δηὰ 
“ογπε " 45 ποῖ ἀδθηοξπρ δέγηέοπ, ΟΥ̓ ρογβοηδὶ 
τυ ]ογβ, Ὀυϊ {πῸ ἀὐηψάογηΣ ΟὐοΥ νὨϊο ἢ [Π6Ὺ ταὶς, 
566 οπ ςἶ. χνί!. το, 12. Εογ ἴΠ6 ᾿πἤπιοηςο οὗ 
[86 ννογὰ “ἀϊδάεπι" οα 6 τηραηίης οὗ πὸ 
᾿ἹΠΊΔΡΟΤΥ ποτα, ρσγονίηρ [Παῖ, ἴῃ σοηδοαυδηςο οἴ 
16 56, Ἀοπιδῃ ΕἸ ροσοΟΥβ εαηποΐ ὃὈ6 τηϊοπάήοά, 
---ὲὲ Νοῖς Ὁ ου ςἶ. 1ΐ. το, ἀπά [Π6 ποῖος 
ΒΘΠΏΟΓΔΙΠΥ οἡ ςοἢ.. ΧΥΙΪ. 

απ μον δὶς ῥδεαάς Ἀδταϑα οΓ᾽ δἰ. ρδε»:7. 
566 σύ. }),; δῃηὰ ςξ. εἰ. χνῖ. 3. ΒΥ 1Π15 δάάϊ- 
ἴίοη οὗ 16 πα»ρμε, Ἡδηρϑῖ. υπάογοίαπάς ἴῃς 
ἀϑϑυσηρίίοη οὗ ἴδε {Ππ|ὲ5 οἵ Ομ ισιϑῖ, κ" Κη οὗ 
ἀϊπρι, σπάὐ ογά ὁ, ἰογά2,7 ςἢ. χῖχ. 1Δ, 16. 
Ὀςε ΚΝ εἴζο δηά οἵδεγϑ ([Ὁ]οννίης Βεάδ, “σορεδ 
ΘΠ1Πὶ 5105 [605 δρρεϊἰδηΐ᾿) υπάεγϑίδηά {πὸ 
{{||68 (6. 5». “ ῖνυ5᾽) Ὁγ νν ῃϊςὴ Ὠ᾿νίπθ ΒΟΠΟΌΓΕ 
ΜΟΙ νοΐ ἴο δὲ δϑουθοα ἴο [Π6 Επὶ- 
ῬΟΙΟΥΙ͂Β : ΠΟΙΏΡΑΓΟ 2 ΤΠ 655. 11. 4; Δηἀ 566 Ὀεΐονν, 
ΥΕΓ. 4. Ιἦ ννε δε] ενε σθπδη (Ρ. 413), "(ἢ 6 
ΠΑΠῚ6 δεῤασίον ΟΥ̓ ΑἸ ριυδβίι5 δϑϑιιπηθὰ ὉῚ {ΠῸ 
ΕΤΠΡΕΣΟΙΒ (Ὑπὸ ἀγὰ ἀεοηοϊδα ὈΥ̓ ἐπ 6 “ ϑευεπ 
Ἡεαά: ") νγᾶ5 τοραγάεα 48 Ὀϊδβρἤῃεπιοιι5 Ὁ ἴῃς 
ἰἈμει ΤἊ τπ|6 δεόκ"ος 15, Ἰπάεεά, πϑοὰ ΌΥ 
᾿ἐβῖι5 (Αςῖβ ΧΧΥ. 21,25); δῖ---ἰη Ορροβίτου 

ἴο Κοηδη 5 ΓΟΠΊΑΤΚ ---ἰῖ ΙΒ 4132 υδεὰ Ὀγ 
δῖ. ΤΓὐὺΚ6 ἴῃ Λεῖς χχνὶϊ. σ. (ννεγε νὰ ἴο 
τοδὰ πὸ εἰκσωίαν, “Κα παρ!ς,} (ῃ 6 δ5θῆηβ6 "νου ]ά 
Ὀ6 τῃαῖ δας “ Ηεαά" Ὀογὸ {18 πᾶιο: δηὰ 
το Βεηροῖ, νυν οἴπετθ, νουϊὰ ρμῖνα 25 [ῃς 
παρε ἢ" 16 βοῤε, Ραρα). 

ΤΠἼΟ οογτεςῖ ἱπϊοεγργείϊαϊίοη οὔ 15 συτη 0 15Π| 
ἀερεπάᾶς οἡ πε δἰρηιβοαίίοη οὗ ἔπε “ Ηεαά: "; 
ΔΠα ἔογ δὴ δοσοιηῖ οὔπο ἰητογργείδίιοηβ οὗ {π6 
“Το μ ον ἢ δὰ “ δευοη Ηεαάς,᾽ 566 ἴῃς ηοῖε5 
ΟΠ οἢὮ. ΧΨΊΣ. ;--ηθδηννῃ 16 1ἴ ἰ5 ἴο Ὀς6 οὐδϑεσνοὰ 
τπαῖ {Π6 “ δϑευεπ Ηραά:" ἄἀο Ὠοϊ τεργεβεηΐ [ῃ6 
κιηράοπις ΠΙΓΟἢ νγεσγα ἴο ατίδα ουὖἱΐ οὗ 186 
“οωριδ Μνοτὶ ἀ-Ἔπιρῖσε; ἴου ἐῤαὶ εἰεπηεηΐ οὗ 
ἴῃ ΞΥΓΊΡ 0] 15 Γοργεβεηΐοα ὈΥ͂ με “ 725 Ηογηιν " 
ὑοαγιὴς “ ἀϊλάξιηϑ " (εξ «ἢ. χυ!, 12), ἀπά 8656, 

συ 

10 
ἨΠΡΙΦΣ. 
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[κε υπῖο ἃ ἰεορατά, Δηά ἢ8 ἔεεϊ γγεγε 

δοςοσάϊηρ ἴο ἤδη. (υἹῖ. 7, 24), αυῖδε ουἽἔ οὗ μὶ5 
Ρωγὶδ Μομᾶσογ. ῬὉὕΤῆαε βδυπιῦοὶ “Ἠεαά " 
1561} (ἐχρ δι ποά ἴῃ οἢ. χυῇ!. 9 ἴο Ὀ6 ἃ ““ »πομ)1- 
“απ "ἢ ἀσηοίεϑβ ἃ ὟΝ οὐ] -- ΠΟ ΔΓ ΝΥ :---Βαγίοη 
5 (8 βρόκθη οὗ ἰη 67. 1Ϊ. 2ς ; οἷ. 182], ΧΗΣ, 2; 
Ζεςἢ. ἱν. 7; δηὰ ἢ δηῖοὶ (11. 38) ντίίες: 
ΦΤΒου " [16 ρΡεγξοηιδποδιίίοη οὗ 41} [15 βίογγ, 
{λ6 τη μεϑὲ οὗ ἴπῸ σλοηδγοῦ5 οὗ ΒΑὈΌΥ]οηΪΆ, 
πε Βαδγ]οηίδη Κιπράοπι |1561{] “ τί τιῖ5 δεαδ 
οὗ κοϊ]ά,"---8ες [6 ποῖθ οἡ Ὦ δῃ. ἱϊ. 38. ΤΠςὲ 
“Ηογπ,᾽" ἀδηοῖος “ ἀἰπρι" ΟΥ̓ “ ἀὶηνρ ον," Ὀυΐ 
ποῖ “ Κηράοπιϑ 'ἰπ ἴῃς βδτλε Ὄχίεηϑίνα 856η96ε 88 
ἴῃς “Ὀεαβῖ᾽ 5Υπιδο}126ε5 ἃ “" Κίπράοπι, "--βὲὸ 
τς ποῖε οἡ ἴδῃ. Υἱὶ. 24. Τἢε στηγϑίῖς ὨυτΊΌΕΓ 
δευέη 15 ἴῃ6 σἰρηδίυγε οὗ ννμδῖ 15 δυδοϊῖθ ἀπά 
σοπρίεῖο, 885 1εη ἰ8 1ῃ6 δἰγῃαΐυγο οὐἁἩ του] αἰῦ 
Ῥοννοῖ---θος [ηἰτοά,, ὃ 11 (2): ἴδε “ϑευεπ 
Ἡεαά:," δοςογαϊηρὶυ, νου ΔΩΥ βροςΐδὶ Ἰάθη- 
τἰποδίίοῃ, σοτηδίηθα Χυ ἢ ἴπΠῸ “ Τὴπ Πονης:,᾽" τὸς 
Ῥτοδοηΐ, ἰὴ 115 ἀϊθβογεης ρἤδϑοβ, ἴ[ῃς Ὠἰδίοσί δὶ 
οοποοηίσγδέοῃ οὗ δρϑοϊυἴε ννου! ὶγ σιΐὶς ἀπά 
Ροννεῦ ; δηὰ {815 15 ν μδὲ ἴῃς Βεδϑὶ ἰ5 ἀεϑιρηῃοὰ 
ἴο 5: ζηιγ. 

Α τῆοσο 5ρεςοῖδὶ ἰἀεηςιβοδὕύοη οἵ πε “ Ηεαά 
5, βοννενδῦ, γεαιϊγοὰ ὈΥ τ1ῃ6 δά πιοηδὶ γονοὶδ- 
(οη οὗ ςἢ. χυῖ!. το. Α5 δ[. [ἙὍδϑὴ ἰοοῖκβ γί μοῦ 
ἱπῖο (6 ἔπῖυγο (δὴ δηϊοὶ, 580 ἢ ἰἴοοκϑβ 
ἔασον ἰηῖο [86 ραϑὲ, Ηδ σοιιργθοηάβ, ἴῃ ἢἰς 
Ρἰσζυγε οὗ ἴῃς σοηῆϊςϊ Ὀοΐννοοη ἴμ6 Κιηράοιῃ 
οὗ Οοὰά δηὰ ἴῃς Κιηράοπι5 οὗ ἴῃε ψοτ]ά, ποῖ 
τπεγεὶν [86 ρογίοα νυν ῃϊοἢ ἴῃς ννογάβ οὗ ᾿ δπίοὶ 
(566 Οἢ ὑοῦ. 2) ἐπίδγαςς, Ὀυῖ {6 οαγὶλοϑί {{πὶῸ 
νγἤσηςς πε σοηῆ!ςοῖ ἀδῖεϑβ (566 οη ςἢ. ΧΙ. 7),-- 
Τῆς ἤγδι Ἦν οὐ ά - ον σ ἴῃ οοηβίςς ἢ (6 
ὙΠΕΟΟΓΔΟΥ νν88 Ερδγρῖ; αἴογ Εσγρῖ, στο 45- 
δυσία 88 ρτγεάξοοϑοσ οὗ Βαῦγίοη ( [6γ. }. χ7),- 
Αϑϑυτίδ δηὴὰ Εργρί γε Ἵοουρίεὰ τορεῖδεσ ἰῃ 
ῬΓΟΡΠΕΟΥ͂ ἃ5 ργειεπλ πο π Οὐ ἐπεπιῖεβ 
(6.8. [54]. χχνῖ!. 13; [6γ. 11. 18,26; Ζεολ. χ. 
10, 11). Απά ἴῃ Μὲ ρεῖ (1) Εργρῖ, (2) 

Αϑογτίά, (3) Βαδγίοπ, (4) Μοάο-Ρογξία, (5) 
Οτεοςο, (6) Ἀοπιε, (7) ἴπαΐ δβρεςὶ οὗ ἴδπε 
ψιοῦ] νι ἢ ἴῃς “ 1εα Πογη: " ΞΥτΆΌ 126, δηὰ 
ὉΠάοΣ νυ Βὶς ἢ τα ᾿νε :---8ὃὸ Ηοηρβῖ., Αὐδογίθη, 
ΒΌΓΡΟΙ Τοργεβεπί [ἴΠ6 “ἰβευὸη δϑιιοδβϑῖνο 
ὟΝ οὐ] ἀ-τπιομάσο  εϑ" (ΒΙΒΡΙ ΠΡ, 866. Οἱ Υϑσ. 2, 
πᾶ 68 ἴη6 “εὐεπέδ 51}}} ζυῖυτο). ΗἩοδηδηῃ, 
ΒΌΠΟΣ, δὰ Εσγαγὰ οὐιῖ Εργρί, δπὰ ἰηβοσῖ ἰῇ 
115 5ίοδά, θεϊννεεη Οτόοος δηὰ Ἐοπιο, ϑυσὶδ 
ὑπάογ Απιίϊοοδυ5 ΕΡΙΡἤᾶποβ. Ασςοοσαάϊησ ἴο 
ὙΝνοτάϑ. πὸ “ δουεη Ἡδαδ. " ἀοῃοῖο, (1) ΤΠΟ 
δενυθὴ Η1}}5 οὗ οπις (ςἢ. χνυίϊ. 9), νυν δίς ἢ ἴπ οἢ. 
ΧΙ, 15 ἘΠ 6 σοδῖ οὔτε Βοδϑῖ 51}}} ἴῃ “15 [πιρογὶαὶ 
ῥεαΐ δεοῃ ἕοττη, ἃ5 ἴῃς. ΕΘ Οὐαὶ Μοπδγο ἢν 
οὗ ἴδε Δ οΥὐἹὰ ; (2) ϑενθῆ “μεοζεσ ες ῬΟΝΘΥ5 
οηάίης ἰη [ἢ6 Βεαϑὶ (ςἢ. χυ, 7-ι90)ὴ.. ΘΟοάεϊ 
ἴλκεβ 1η6 ἢγοὶ ἔουγ Ηεδάβ ἴο ὑὈο, (1) Εργρῖ, 
(2) Αβϑογσίδ (νἢ Βαυγ]οηίδ), (3) Ῥεγβία, (4) 
ὥτεεος (νἢ Απείοοσμυ5 ΕΡΙρβδηε9). ὙΠ6θ6 

ἈΒΝΕΙΑΤΊΟΝ. ΧΙΠΠ]. [ν. 2. 

45 {0ε γεεί οὗ ἃ Ὀεᾶτ, ἀπά δὶς πιουῖ 
245 ἴῃε τηουτῇ οὗ 4 Ϊἰἰοῃ: δηά τἢς 

7) ρων ΜΝοτιἀ-ρονγεσβ. σσγογε [ἢ ρογβεουζοῖβ οἵ 
ἰ5γ8θὶ υπάος {6 Οὐἱ Οσουεηαπὶ: ἴδῃ οὐ 

" ζῤνεε---τῖὸ ψὨΙΟΝ 15 ἴο δὲ δάάρά “(ὃς 
εἰσ ῥιδ᾽ οἵ οἰ. χν χα, ταδί ζοωγ---" Ἠεαά!" 
Βοβίς το Οοά ιπάογ ἴῃ6 Οερείς φεγιοά: 
ΥἱΖ. (5) [5γδθ] [86 ῖ 7 ἢον τεοκοηθὰ Ἀτθοῦς 
“6 παίίοηθ οὗ ἴδ6 οδῖ," δηὰ ιδτίηρ 
ῃρ Κίηρ Ὀυϊ Οεϑαν ̓  ([οὁδη χίχ. 15), (6) 
Κοπῖο, (7) ἃ ἢὸνν Ρονεσ ἴο ᾿ἰλϑῖ Ὀυὶ ἴοΥ “2 
ππΠῸ6 πο (οἃ. χνῖϊ. 1ο), δηὰ νυ οι ἰδ 
ἴο 5ὙὲοΡ ΔΥΑΥ͂ πκὸ ἃ ἴοστεηὴΐῖ ἴῃς Εὐγορελῃ 
βίδῖοβ ἱμῖο νον Ἀοτλα δὰ δοεὴ αἰνιἠεί, 
--νβοη “δε «υδο ποφυ ἐείιεἸδ," οὐ Ἀσομῃιε, 
5881} ““ὁε ἑαζεη ομὲ 07 δε «υαγ" (1 Τ εξ5. 1.7). 
(8) Απεςβγιϑῖ, ποῖ, ἃ5 μεσε, ἴ8ε Βοδοὶ ἴσῃ 
ἴΠ6 “εα, Ὀυῖϊ ἴ86 Βοαϑὶ ἔγοτῃ ἴῃς “467. («ἢ χι. 
7); ἴῃ οἴμοσ ψογάβ, ἰϑγδοὶ,--ἰῆα “ Ηραδ" 
ὙΠ οἢ Βδὰ τοοεϊνοα ἴδε “ ἀοδι -δίγοκε " πο 
ἴῃς Ἀοπιδὴ βυνογά ἴῃ ἴδε γεᾶσ 70,---ϑίοῦ 
ἰδ ἴο σοϊυγῃ δ5 ἴπε εἰσδέ “Ηραά" οΥ εὐπτ 
Βεδϑβῖ, ἃ5 ἀῃπουηοθά ἰη Ἂοἢ. χυὶ! τα (Ρ. 366). 
ον ἴδε “1σι Ηογα" Μομ πιοδὰ “ἴα 

ἀϊησε,") ΟΥ ἀἰπισάονε, 886 ΟὨ (ἢ. χυῖ!. 12. 

ἍΜ τοΐεσοησο ἴο ἴδε ἕο ον ίηρ ἱπιαγεε"- 
ἴοη οὗ ἴλε συταδοϊίϑαι ἴῃ ἴῃ ϑδοοοῃὰ ὑοσϑς, ἢ 
ΔΌΣΠΟΥΙΥ͂ οὐ ννΠ]οἢ ἰἰ ἰδ ἐου πα δὰ πιιοὶ δὲ δοτέ 
ἴῃ ταϊηά. Ψνὲ 5ῃουϊά πᾶνε το γίρῃῖ ἴο δρρὶν 
Δηοῖ ψιβίοη οὗ {πε “ων Ὀεδθῖβ ἴο μὰ 
Επιρίγοβ, Οσ ἴο υπάεγϑιδηα 2επ Κίηρϑ οἵ Κηρ’ 
ἀοπιβ ὈὉΥ ἴπ6 125 Ηογῃϑ, μδὰ ποῖ ἴδε Αὐξε- 
“ρῃ6 οἱ ἴῃ 6πὶ {παῖ σἰοοά Ὀγ᾿ 1τμε Αποεηὶ οἱ 
ἀλγϑ9---δυρριοὰ τῆς ἱπιογρτγείϊδιίοη ; δεε [)21. 
ΥἹἱ]. 16, 17, 231, 24. 

ὥ. α ἱκοραγά,.)] Τῆε ἐδέγα οὗ ἔπιε ἔουτ δεῖ 
ἴῃ Ὠλδῃ. νἱῖ. 6, ψῆοθς “ἔουΣ πεδάς," Ἰοοξις 
τονναγἀ8 ἴπ6 ἔουγ ασυδλῆζετς οὗ ἴῃς ολγῖ, 5ηπρ 
ὈΟΙ ΟΔΠῪ δεϑοσιοὰ {παὶ [6 βαπιο υηϊνετγδαὶ 
ἃ5 μα οὗ τς “Κιηράοτμη οὗ Ὀταςθ (θᾶ: 
ἰϊ. 390) ψὰ5 φσυϊάρα ὈΥ Βιυιπιαη ἱπιε] χερί. 
ΤῊ νὰ5 ἴπ6 Οταοο- Μδοεάοηίΐδῃ Κιπρύοα. 
“ΧὩ Ϊοἢ τ ἴῃς συϊῆηοβς οὗ ἃ ἰεοραγ ἐ- 
τεπάἀεὰ ᾿ἴ5 ρόονψεσ ονεῦ ἴῃοβο ἔουτ γαῖ"! ἀ’ 
τςῖ5--- Οσθοςο, Αϑα Μίποσ, Εργρῖ, δαηὰ ῬαϑΣ 
ΟΥ ὑπάεγ βυςἢ ρεηογαὶβ 85 Ῥιοϊοσαυ, ϑεἰευσα. 
ῬΆΠΙΡ, δπὰ Αὐτίζοηιιβ συϊοὰ “ονοτ ἴὰς υϑος 
οδττ :᾿ "---ϑεὸ ἴῃς ποΐς οἡ 1)4π. νἱ!. 6. 

α δεασ. ὙὍηὸ “εεοπά Ὀεαβὶ ἰη Πδπκὶ τὶ 
ς; ἰάἀοηξίβοα ν ἢ τδὲ ἱ οἵ 1) “τ 
ἔοτιοσ" Κιηράοπι, οὗ νν»ῆϊςἢ ἴῃς “ Ὀγελϑὶ δΐι. 
ΔΤ 5 ΜΈΓΕ οὗἉ 5ἰϊνεσ (ζδη. ἱϊ. 32, 39) χροὶ 
βἰκηισίης Μοάο Ῥεγβία, νυ οἢ ἴῃ ἴδε δισΟ 
οὔ ἴπε νου] 5 Ἐπιρίγε νγᾶβ “ ἱπέετίου " ἴὖ 
Βδυγ]οπία :-- βες (δε ποῖς ου 1) δῆ. υἱ!. 5. 

α ἐΐοπ ἢ Τῆε ἤγεϊ οἵ ἴῃς ἔουγ Βεαϑὶβ ἰῃ Ὁ 22. 
υἱϊ. 4; ἰοπιποά τὰ τπδῖ Κίηράοσπι νῷ 
ταηκοὰ 45 “ οϊάθη" ([ 4π. 11. 32, 38), δὰ 
ΜΓΒΙΟἢ δἰκηιβοὰ τμ6 Βα γ]οπίδη Κιπράοαι:-" 
δεὲ ἴῃς Ὠοῖς οὐ [ 4ῃ. Υἱ!. 4. 
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ννεῖε ἱψοιπάεα ἴο ἀεαῖῃ ; δηά [18 τ. "ἀπέ. ἀγάροῃ ρᾶνε ἢΐτὶ ἢ]5 ροννεῖ, ἀπά ἢ 18 

δεδῖ, δῃὰ γγελῖ διιῃουῖγ. 
4 ΑΠπά ! δνν οἠε οὗ ἢὶβ πιεδάϑβ 25 ἴἴ 

Το “οωσ!δ οἵ Τλδηὶο 5 Ὀοδϑῖβ (8ες ςἢ. νυἱΐ. 
7) 15 Ἰἀεπιβεοαὰ 1} ἴΠ6 “ἐουτ Κιηράοπι " 
ἴῃ δῃ. 11. 4ο. Το [5 ηράοπι ὯΟ ἔοπῃ 18 
δαδδιρηρὰ ; 1[ἴ ἰδ ἴοο τογτίῦ]ο; 15 ροννοῦ 18 ἴοο 
νδδῖ ἴο Ὀε τεργεβεηϊεά ΌΥ Δὴγ ηοννῃ δεαϑῖ: 
566 [ δῃ. Υἱῖ. 19, 23--- Τῆς ἡουσπῃ Ὀοδϑί 5}2]} 
δὲ ἴδε ἔουπ ἀἰηψάο»" (οἔ ““Ζοω ἀΐπρ:," 
τεσ. 17). δῖ, []οδπη ἀοοβ ποῖ βρεο!ῦ Δηι6]}᾽5 
ρωγίὁ Ὀεαδῖ ἴῃ ἢ]5 ἀεϑογιρίίοη δογε, θυ ᾿πα]- 
οδίεβ "πὶ Ὁγ ̓ Ἰηἰγοάυςίης [15 σπαγαςίεγιβῆς ἰοΐκθη, 
Το Ἡογη:," ἴῃ Ὑ6Γ. 1. ΑΒ ἴο ἴῃς ἱπροτί οὗ 
᾿δηῖοὶβ “οεγί Κιησάοπι {ποῖ ἂγὲ [ἤγος 
ορίηϊοῦ5:---(ι) τιδῖ 1ἴ ϑγτωθο  Ζεβ με Ἀοπίδῃ 
Εταρῖγε; (2) ἴδαῖ 1ἴ 15 ἴδε Κιηγάοπι οὗ ἴδε 
Βυσοοδϑοῦβ οὗ ΑἸοχδησον ἴῃ δυσγία δηὰ Εργρῖ: 
(3) τῃλιῖ [6 “οωγίδ ΚΙηράοχῃ 5 γεῖ ἴο σοπηε ---- 
866 ἴπο ηοῖς οἡ δῃ. ἰ!. 4ο. Αοοοτγάϊηρ ἴο ἴῃ6 
βεςοπὰ ἰηϊογργείδίίοη, ἴΠ6 “ἴουγ Κιηράοπιβ᾽" 
αἴὸ Βαδγυ)οηΐϊδ, Μεάϊδ, Ρογϑία, δηὰ Μαοεάοηϊἃ 
οΓ Οζεοςεθ. ἴῃ δυρροτῖ οἵ ἴπ6 “4γ.:2, ΟΥ, 85 ἰἴ 
ἰ5 οἰγίεὰά με ““{τδάπ)οπδὶ," ἱπιεγργείδίίοη, 
ἴῃοτο ἰ5 “ἴη6 βαποϊίοῃ οὐ ἴΠ6 πλδὶοσῦ οὗ ἴπ6 
Βδίδετβ, οὗ τῆς [οπαῖμδη- Τάγριπι, [βαρ 5, 
τῆς Ταϊπιυά, ΕΚ. ΑἸρο, δηά οἵἴμβογ ΗἩοῦτγοενν 
τ ογβ οὗ νεῖ ῃῖ." [Ιἴ 15 Αἰϑο βιιρροτγίοα ὉΥ 
ἊΝ ογάβνογ δηά ῬυϑοΥ, ὈΥῪ Οδϑρατ δπὰ ΚΕ]: 
--5866 ἴῃς “ Εχοιγϑὺβ οἡ ἴἢ6 ΟΣ Κίηραοπιβ᾽ 
δ ἴῃς επὰ οἵἉ [1 4ηῃ. υἱ. Οτοβίυ (Α.Ὁ. 450, 
Ἡμέογ. ἸιῸ. 1!., ς. 1) πηᾶῖκοβ ἴῃς {π|γά Εταρίγα 
ἴο Ὀό (6 Ριηῖς ἰηοίεδά οὗ (ἢ6 Οτθοκ :-- 
16 “ουγίῤ, 85 υϑδυδὶ, Β6 τηλκε5 ἴο δὲ ἴῃς 
Ἀοπιη. ΤΠῸ ἀδοεϊδίοη, Ὠοννόνεῦ, 845 ἴο 1}]5 
(ΟΠΙΓΟΥΕΙΞΕΥ ἀοοβ ποῖ θεϊοης ἴο 1}158 Ρῥΐδεε: 
βιῆςε 1ἰ ἴο 580 1πδῖ {πε θωγ [ὈΓΠῚ8 οὗ ννου] αν 
ἀοπηϊπίοη νυν ςἢ Δη16] μδὰ βυτῃθο 2οὰ 86 ρ8- 
ταῖεϊγ (νεῖ Ποσ 411 ζοων Κιηράοσηῃβ δὰ ρδϑβϑεὰ 
ΔΥΝΑΥ͂, ΟΥ ἩΠΕΙΠΕΙ οπε οἵ ἴδποπι, (ῃῆς Κοπιδη 
Ἐριτο, 51}}} οχιϑῖθα σε δῖ. [οβὴ ντοῖο), 
Τὸ Ὦσδτο οοπ)δησα ᾿ηἴο οῆς ἴοστηῃ γοργεβοητηρ 
(Π6 υίΐνογϑ2] ΝΥ οὐἹάσροννεγ; δηά οὗ [παῖ οὔθ 
ἔογπι, 85 (ἢ. ΧΥ. νν1}} δῆονν του οἰθασγὶυ, [Π6 
Εταρίσε οὗ Ραρδὴ Ἐ οπῆθ, 88 {ΠπῸ ὅ6ὲὸῦ ὑελε]ὰ 1, 
ΒυΡΡ) δὰ τε οὐ] 1Π 68. 

Αςοοτάϊηρ ἴο 1. ΝΠ 4π|5, ἴπς Βελϑῖ "327, ο»1 
δε “τα 15 ποῖ ἴῃς “ουγί Ὀδαϑὶ οὗ [λαηιοὶ, οσ 
της Κοζηδη ρονεῦ; “ ἰἴ νν}}} γαῖμοσ ὈῈ ἑουπά 
ἴο στοῦ ουΐϊ οὗ {παΐ, {Πε ἰΔ5ῖ οἵ ἴῃς ἴοιιγ. Εοσ 
1ϊ οοττοβροπάβ ἢ [ἢ “1. {||ὲὰ ἥοση " (Ό δῃ. 
τἱ!. 8), γνὩΙ ἢ ἀγῖϑο5 διηοπρ ἴῃῈ ἴθῃ Βογηβ ἢ; 
αῃᾶὰ ἴποϑε 5:5} ὈΠΊνΕΓΞΩΙ ἀοιηϊηϊοη : “581. 
]ομη βᾶ9 ἃ πρᾶγοσ δηὰ Ἀι]Πεῦ Υἱὸν οὗ (Π6 
1.1|ὸ ογηῃ οὗ ΤΙ 4π|6], σῇ Π6 5665 45 [15 
ετελῖ Βεδϑὶ οἵ υηίνεγβαὶ ἀοπλπίοη " (Ρρ. 23 3--5). 
᾿ἈΑσεροοτάϊηρ ἰο Βίβριπρ, 1}]8 Βεαϑδὶ σεργεβθηῖβ 
18ε Ν οὐἹά-ροννοεσ (16 “ενεηπι ἀίηρ οὗ «ἢ. χν!]. 
1ο, 511} ἐιΐυγο ἔοσ 51. [08ὴ} ἴῃ τμαῖ ἰΔϑῖ ἔογπὶ 
Ὁ δι ἢ Π 8η16] ἀοβοσῖθοθβ, δπὰ δ ἴῃς πιοιηεηΐ 
ἰῃ νυ δὶς Απεο τίδῖ σοπιοβ ἔοσί ἢ ΠΤΌσα ἰἰ. 

ἀελάϊν ννουπὰ νγαβ Πεαλϊεὰ : δηά ]]} 
τῆς ννογὶὰ ννοπάετοα δίζογ τῆς ᾿νϑδϑῖ. 

απά ἐδὲ ἄγαροπ) δ ΨἘῸ δῖοοά οὐ “δε 
“απᾶ οὐ 1δὲ “εα," ςἣ. ΧΙ! 18 (οΥ «ἢ. ΧΙ, 1), δὶ 
ογάοε ἴθησο ἴο βιιπησηοῦ ἴδ6 Βοιαϑί. 

ϑαυε ῥίνι δὶίτ βοαυεῦ, απά Ἀΐδ ΤΒΣΟΠΘ,] 
566 «ἢ. χνὶ. το ; δηά οη ςῇ. ᾿Ϊ. 12. 

σπά στεαὶ αιἰΠδογὶγ.}ὺ Απὰ τδεγεΐοσγε συΐα 
ἃ5 δαίδη 8 ἰηβδίσιιτηθπὶ οὐοσ ἴῃ6 Κιηχάοπιβ οὗ 
1118. ννοῦ]ά---οὗ, Τὺκὸ ἰν. 6: “Ὑπὸ νοι] ά,᾽" 
Ὑτῖ65 Ασοπῦρ. ΤΓΟΠςΒ, “15 ποῖ δαΐδηβ οὐ ; 
ὨΟΓ 5 δἷ 411] οχοθρῖ ἴῃ 850 ἴὰσγ 85 ἰΐ ἢδ5 Ὀδθη 
“ ἀο]νοσοα ̓  ἴο ΠΙπὶ :. .. δὸ 18 πονν, ἴῃ Ο γϑι 8 
οὐ Ψογαάβ, "πε Ῥτίπςοε οὗ {πὶ5 ννου] ᾽ ([ὁδη 
ΧΙ. 31); ἰπ ἴΠ6 ψογάβ οὗ Ηἰβ8 Αροβίϊΐθ, “τπῈ 
ξδοὰ οὗ 1Π15 νοσὶἀ,᾽ 2 (ον. ἱν. 4 (διεμάίες 
ἐπ 1δὲ Οουρείς, Ὁ. 46); δηὰ [ἴ 5 [5 παι [Π6 
ΚΒ γαχοι" 5 βροίκξῃ οὔ 'ὴ {μ}8 νεγβε. ὅν ε μᾶνε 
ἤΘΓΘ, 1ῃ [Π]15 δη ΓΤ 5. ΙΔ ἢ Ῥόοννοσ, ἃ σουηΐοῦ- 
ΡαΓ ἴο οπο οὗ ἴδε “ Τιυο ἢ πεισε: " ἴον Ογσβὶ 
--866 οὐ (ἢ. ΧΙ. 2. 

ΕἸΠΙοῖς ηϊογργεῖβ {παῖ τῆς Ὀγάροη νἢο 
Βαά τυϊεὰ ονεῦ Ἀομπης Ρᾶρδῃ, βᾶνε δι ΠΟΥ  Υ 
ἴο ἴδε Βεδδβῖ ἴο σὰϊε ονοῦ Κομηε Ρδρδὶ. 

8. “14 [1] :α4υ] οπό 977 δὲ: δεακ) “1 “4 
ἰ5 οπἰοὰ (566 συν. λ..), δηά 15 ἴο θ6 βυρρ ιοὰ 
ἴγοτλ ὑ6Γ. 1 :-ς 866 δοίονν. 

Ιη ψϑῃργαὶ, οἷ. ΧΥΪ]. 15 ἴο 6 ςοῃδιι δὰ 85 1ο 
(86 τροδηΐϊηρ οὗ ἴῃ15 ραβϑᾶζθ. 

αὲ' Ἰδοῦ ἐδ βαὰ Ὅθθι δβηιξίίθη πο 
ἀεα! δ.) Οὐ 88 ᾿δοῦυκδ ἐδ δὰ Ὀθθῃ δ] δὶς 
ππῖο ἀθδῖμ:)] ϑίηςε Πα Ὀογε ἴΠ6 5.δσγ οὗ ἃ 
τηοτῖδὶ ννοιπὰ : ἴῃς ννογὰβ ννῃς ἢ ΌἸΪονν οχ- 
ΡΓδ55 ἴονν πὸ σου]ὰ 51}}} Ἔχῃδὴῖ ν] 1217. ὙΠῸ 
“«Ἡραά ᾽ οἵ ἴῃς Βεδβδί νυν Οἢ ννᾶ5 “45 ᾿ῃουρὰ 1ἰ 
μαά Ὀδϑη 5ιηϊτζθη ὑπο ἀθδῖῃ,᾽ 18 ρἰδοθὰ ἴῃ 
βἰξηϊβοδηΐ εοπέγασὲ ἴο ἴΠ6 “1 πὶῸ σἰδηάϊηρ, 48 
που ἰτ μδὰ Ὀδεδη 5ἰδίη" ἴῃ οἷ. ν. 6: δηά 
1.8---ἴῥῬὺὸ ΔΡΡΙῪ ἴπ 4 αἰδεγεηῖ ϑοῆβθα πὸ οχ- 
Ῥἰδηδαίίοη οὗ Μ]οϊογίηιι5 (“ Οδγάσζιγι φμαίοηι 
Ὑπέγμέση ἰ υὐκὶ")--ἰὰῇὸ Βρϑδϑδὲ Ὀεθσοῖηθ8 δη 
οὈ͵οςϊ οὗ ννοσβρ (τ. 4, 12) ἴο ἴη6 ροά]ο55 
νογ] ἃ. [ἢ [86 οδοῖςο οὗ ννογὰβ ἴῃ [15 Ὑθῦβ6 
ΑΟδοτθη (Ρ. 297) 5665 ἱπάϊςφίεἀ “δὴ ομέ- 
«υαγά γεσεριὀίαπεε θοῦ οη ἴῃς Βοαςί δηά ἴῃ6 
1, Δτα Ὁ." 

Μτ. 6. 5. Εδῦδογ, [ο]οννίηρ ἴδ6 “ Ηἰϑἰογὶς " 
τοῖῃοά, σοποϊυάεβ ἰδὲ οἡ [υης 18, 181ς, [6 
“ἐυεπ Ἡεδὰ τεςοῖνρα 115 ργοαϊοῖϊθα ἀθδάν 
ννοιπά ΟΥ ἴπε ϑννογά, ννἤεη Νδροϊθοη β Ἐπιὶ- 
Ηἶτο [61] ((. ε., νοὶ. 111. Ρ.. 281). 

απά ῥὶ: ἄθα 1Ὲ-Βίτοϊτο εὐα,ς δεαίεά:)] (ΟΕ 
νυ. 12, 14. 

απά ΔἰΔ9 Ὑ80]6 Θδυῖ «ὐομάεγεδ αἸεΡ ἐδὲ 
ὀεαι:;) (866 νυ. “.). 1.2., “ νοηάογεά δ, δηά 
ξο]οννοὰ φἥεγ"-- ςξ. ]ολη χϊ. το. Τα οά]θββ 
νοῦ] ψν}}}} ννοηάθσ δηὰ ψ υβἣρ (εἶ. «ἢ. χνὶὶ. 
8) :-,ΤΠΙγ ϑδη ἔτ Πδὰ δθεπιδά ἴο τυρὶ ἴῃ 
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[86 νἱςτοΥῇ οὗ ἴπ6 ὕτοϑββ, διιῖ ον {πΠῸ ψοτ]ά 
(τ ασπὴρῆ5. ὙΠῸ ἴσο ὈΘΙΙΟΝΘΥ σΔΠ ὭΘΥΟΓ σθδ50, 
ΟἹ δ]5 5ἰάο, ἴο πιᾶγνεὶ δἵ 15, ἐύθῆ 85 δῖ, [οῆη 
ὨΙΠΊ561 τηδτνε]εά (ςἢ. χνίϊ!. 6, 7). Το ψογ]ά 
τνοηάοχοά, ποίε5 Ηδθηρβῖ. αἱ τῆς τονῖναὶ δηά 
ςοηζηυδπος οὗ {πε δαγτΠ]} Υ ρόννοῦ οὗ Βεδίῃεη- 
ἄοπι, ἴπ6 βυσσοϑα ἴπαῖ αἰϊεπάοα 118 Ρεσβεςσυ- 
τιοη5, ἴῃς Ργοβίγαϊθ σοηάϊίοη οὗ ἴῃ. Ομυγοβ ; 
--οἰὰ [Π15 Αἴἴον {πε τεροτγί οὗ (τίσ β νἹσΐοσγυ, 
δηά ἴΠῃ6 σοηϑοϊουβη655 οὗ 1198 συ. ΤὍΤῇε δεῖ 
15 50 ἱτπηροτγίδηϊ {παῖ 1ἴ 15 ἔνν!ςο γουογίεα ἴο, ν]Ζ. 
ἴῃ νυ. 12,14: ἴΠ6 5ι0]6ςΐ 15 4150 χεβυηθα αἵ 
οἰ. ΧΥΙ!. 8. 
ΤΠ ἀορεπάρφηςε οὗ ἴῃς ἢγϑί οἴδυδε οὗ [ἢ 5 

γοῦβο οἡ {π6 νϑογὺ “1 “πα ᾿πηρογίβ, ποῖθβ8 
Ηςηρϑῖ. ἴμαῖ τπὲ “Ηεαα᾽" ἢδὰ δἰγεδάγ βθθη τὸ - 
βίοσει νυν θη 1 ἀρρεατγθα ἴο ϑ8[. [οδη;---ηά [Πδῖ 
δῖ. ]΄ομη ἀϊὰ ποῖ 5εὲ6ὲ ἤγϑί {π6 νυοιπαϊηρ ἀπά 
θη (6 Πεαιηρ: “ΝΠαΐῖ 15 πηθδηΐ 15 ἴῃς 
βίσοκο οὗ δῖ8 ἀθαΐῃ, ᾿νϊς ἢ ΜΙςβδοὶ σανὸ ἢϊπὶ 
ὙΠ} ΠῚ5 5ΠΑΓΡ δυνογὰ (ς}. χὶϊ. 7): 50 αἷϑοὸ 
Μεάς (Ρ. 5οο). [ἴ πιᾶγ ρεγῇδρβ ὃς ἴῃ Οἷον 
νν ΒΟ ἢ νν85 Ἰηβϊςϊοα οἡ δαίαπ Ὁ ἴπ6 Οτοβϑ οὗ 
Ομγιϑῖ (( οἱ. "1. 14,15), οὗ ψῃ σι {Π|5 ἴγαςα 15 
ΠΟΥ Ἔχε ΟΥ̓ {πὸ Βοδϑῖ 85 ϑαΐϊδη᾽ 5 Σθργε- 
βοηΐδίίνο “" ϑεδά γεῖ ᾿ἰνίηρ ; ἴῃς ἔλϑθ. 56π|ὶ- 
Ὀίδηςο, 51Υ5 Βεάθ, οἵ (γῖσῖ δηὰ Η:8 σεϑιγ- 
τοστίοη " (1. Νν Π]14π|5). [ΙΕ 1Π15 νοῦβθ ὃ6 
ςοπιραγοά νυ} Οὖγ 1 οτγα 5 νογάβ τη οἷ. 1. 18, 
“1 δπὴ ἴδε 1, νηῷ οὔς, δηὰ 1 ννᾶ5 ἀεδά, δπὰ 
ὈοΠοΪά 1 πὶ αἷἵϊνε ἔοσ. ὀνογπίογο,"---νῆο οδη 
νοὶ ϑοοίηρ Πα ἃ σοηίγαϑδίὶ 15 ἤοῖα ἀσϑιρηθά 
Ὀεΐννεθη Απιςῇτδέ, δπὰ Οἢτιδῖ ὁ (Βιβρὶπρ). 
ΒυΓΡῈΥ ποῖθ8 [παῖ [Π|5 ἀσϑογιρίοη ροϊηϊβ ἴο ὦ 
}έγιου, Ὠοΐ ἴο 4ῃ ἱπϑιιτυτίοη, οἵ 8 ιηρἀοπὶ, ΟΥ 
ἃ Ῥεορὶθ ; ἢ διιβρεϑῖβ {μαΐ (ἢ. Χ. 1--21: ΤΠΔΥ͂ 
6 σοηηοοίες ἢ (86 τίϑς οὗ Απεςῆτϑι ; δηὰ 
ἴα Αροϊγοη (ςἢ. ᾿χ. 11). {ἴπ6 Κιπρ οὗ ἴῃ6 
Ἰοσυῖδ ννῃϊςῖι ἰϑϑιια ἔτοπι ἴῃ 6 ΑΌγϑ5 (οἷ. ἰΧχ. 2, 
3), ΠΊΑΥ δὲ {πΠ6 Βεαβὶ ἔγοπι ἴδε Αὔγϑ8 (ςἢ. χίὶ. 
7), ΟΥ̓ ΔηΠΟΝ τισὶ 45 ἀθϑοσιοα ἤοσγο. Απεϊςῃγιϑῖ 
ΒυΓρΡΕΥ πηακεβ ἴο Ὀ6 ἴη6 ἐκ. ἊΝ οὐἹάτ-τα !οῦ 
δου ἴΠ6 ργενίουβ “ευόμ δυο []|6ἢ : δπὰ ἴο 
Ἀϊπὶ “α “ο»ιεί βίη" 15 ἴο ΔΡΡΘη ΜΙ ἢ 5 ϑγιη- 
Ὀο]χοά ὈΥ “ἴδε βίγσοκε οὗ ἴδε 5βνογά ᾽ (νεσ. 
14}, ἢ15 ΓΘΟΟΥΕΙΎ ΠΌΠῚ Ὑν ΙΓ ἢ οοἰηςιά68 ἢ 
ἢ:5 αἰζαϊηίηρ (Π6 Βεῖρῃϊ οὗ ᾿ἷ5 δυϊβου Υ 45 
ἴῃς ἰαϑῖ, οὐ εἰσ ῥ᾽ ἊΝ οὐἱά-ρονεσ (ςἢ. χυῇ. 
11) :-τδηά ἔπ }5 5 Ἔχρίδιηεὰ ἴῃς " ψοπάοσίης 
οἵ (δε ψνν ποῖα εαγῖῃ. Α5 ἴο (ἢς ἱηϊεγργεία- 
1ΙΟΏΒ :-α 

1. ΤΠε στόνῖναὶ οὗ ἴπε ἊΝ οὐἹάσροννοσ, δῇϊτοῦ 
ἃ στενοῦβ. ὕἷονν μᾶ5 θδθη σϑοοϊνθα, 566 ΠῚ5 ἴο 
δὲ νυῆδῖ 15 Ἰηϊεπάοά ὃγ 5. [οη ἴπ ἴΠ6 ῥγοϑθηΐῖ 
Ῥᾶβδδρα ;--ὶὶ 5. Θβϑρθοία!γ ποίεα ἴῃ Ὑθῖ. 14 
{παῖ αἴοσ 15 ννοιιπὰ [π6 Βεδϑί 511} “" μωυεά,; 
Τῆς ἀοδάϊγ ννουηα 15 αἷνναγβ πηεηςοηθά ἴῃ 
ςοπποχίοῃ ἢ 115 Ὀοϊηρ Ὠοα]θα--τ6 ηοη- 
οχιδίΐθησς οὗ (ἢ6 Βεαβδὶ 'ἰπ Ἴσοηποχίοη νἱτἢ 
15 τοιδρροάγδηςε : δὲς ἢ. χυὶ. 8-1:, ΤΗΣ 
αΙΒΊΟΌΪΥ οὗ [Π6 ράϑϑᾶρε δ.ίϑθ5 ἔγοτη 18 γοΐει- 
ἐης ἴο οπό “ Ηεαά;᾽" δῃὰ Ὁ. ἃ 1, δρὶἀθ 5ὺρ- 
ξε5ῖ8 [ῃδῖ ομὸ “ Ἠκαδ " ΤλΔῪ οτηῦγαςς 4}1. [{ 

ἈΚΕΝΕΙΚΑΤΊΟΝ. ΧΊΤΙΠ. ἵν. 2. 

56 6115, ̓ πΠἀοοά, [Πδΐ σας ἢ “ Ηεαά " ἀοδιρηδίοϑ ἴῃς 
ΘηΌγα οχίβδίοθπος οὗ ἴῃς Βοδϑὶ δἴ βοῦς ρδᾶηὶ- 
ουΐαγ ἀπιο. ΤΠ 5 1ἰ 15 ἴπαἴ ποτα δηὰ ἴῃ συ. 12, 
14 ἴῃς νουῃηὰ οἵοοπε “Ηεαά ᾽" 15 δϑςτ θεὰ ἴο ἴῃς 
ψνΠοἿ]6 Βεαϑῖ; ἀπά 90 ἴοο [1ῃ ςἢ. χυῖϊ. 8, τι (δε 
ἔλςϊ ἰῃαΐ [6 Βεοαϑί “ἐς ποὶ,᾽ 15 1ἀθητοαὶ ν᾿ 5 
θείης “ διιτοη υηΐο ἀοδῖῃ," 45 ϑἰδίε ἴῃ [ἢ 5 
γογβ6. ΑἹ] {Π|8 ἄρροαγθ ἴο Ὅδ βΈπογα Ὁ δά- 
τη οά,---ϑοο οἡ οἷ. χυὶ!. 8 ; δπὰ ςξ, Αὐυδετγίεη, 
ες, Ῥ. 298. ΠῚ πλαῪ δε τπαῖ {Π6 ονοσίηγον οὔ με 
Βοιλϑβ βουῈΣ 15 πηεδηῖ, Ἔβρεο δ! } } 85 ΤΈρτο- 
βΒοηϊθα πεγὲ ὈΥ̓͂ Ραραὰπ βοπια ψ οἢ ννὰ5 
ἐαυϊναϊοης ἴο {86 ψ οὶ ὙΝ οὐ] ἀ- ρονσεῦ. 80 
Ηδεηρϑῖ., ννῆο σοίογϑ ἴοὸ οἷ. χυὶ. 1Ὸ ἴοσ ῥτοοί 
παῖ ἴῃ “ Ηεαά " Ὡς ἢ τ[η6 Βεδϑῖ θόγε ἴῃ ἴῃς 
πιὸ οὗ 51. ]οἤη, νγᾶβ ἴπ6 “ἰχίδ (566 Οἢ τεῦ. 
2), ΟΥ ἴδε Κοπιδὴ Ετηρίγθο. ὙἈὲ υἹοῖοιγ οἱ 
ΟἸ τὶ ννὰβ ἴῃ 6 οἠδ ὀνεηΐ ἴῃ τῃ6 τνοτ] "5 ἢἰ5- 
ἸΟΥΥ ὉΥ ννΒῖοἢ ἴἢ6 «υδοίς Βοδβῖ νγᾶ5 βῃιτοῃ ἴῃ 
186 ομε "" Ηραά" ; Ὀυϊγεῖ [δ δα ΤΠῪ ρόννεῖ οἵ 
Πεδι Βοη στὴ ἐὐριἐπυεά:- (ἢς ἀφδίῃ- 5 ΤΌ κε," 
ΠΟΠΑΓΣΥ ἴο ἢ γτσύδη ἤορθβ, “ εὐας δεαίεά," Ὁ 
5ῃΟΨΗ, 6. 5... η ἴῃς ρεγβοουζίου οὗ (πς Οδμαγοῇ. 

ἰϊ. ΕὈγαγὰ ἀοεδβ ποῖ αἰϊονν (πὰ δίεπι ἴῃ {ἷκε 
ΤΏΔΠΠΟΥ τγοἔι565 ἴο δάμη 10) {παῖ (Π6 ψουπά οἱ 
ογε “ Ἠεαά ᾿" (ἴῃ6 “«ἰκιδ," οὐ Ἀοπλθ) ἰ5 Βέτε 0 
6 «δου δοά ἴο τῆς «υὐδοΐς Βοαοὶ ἔτοπὶ “ “ἃ 
“εα4." ἘὈγαγά 4150 ἀϊβιϊ συ θῃθβ [ἢ ϊ5 Βεδδὶ 
ἔγοπῃ 1Παΐ οὗ οἰ. χυῇ., οὐ τς ““ Βοδοῖ [τῸπὶ ἴἰκ 
ΑὈγ55᾽ (δεε Νοῖε ( οη «ἢ. χὶ. 7):-Ἱδῦ [ὁδῃ, 
ἢδ6 ἀγριι65, ἤθε βθβοὶάβ. ἴπ ρσορμεῦς ϑυπιδοὶ 
(ηϊς ννουηάϊηρ οὗ ἴῃς «ἐκ: Ἡδδὰ 85 δῃ ονεπὶ 
“ἢ γε, δὰ 85 τερασάϊηρ οἠδ ἔογπι ΟἹ 
οὗ τῆς ΨΝ οὐ] ρονγεσ, παπΊ ὶῪ της ΤτοΠ ΓΟ 
οὗ ἴῃς Βοπιδη Ἐπιρίτο ΕΥ̓ ἴε Οεγπιδηὶς δ 
ϑδίδυοηϊς Τ τι θ68 :---σοπθοα 6 ΏΓΥ “πὲ Πολίϊης 
οὗ τῆς ψουπα "ἢ ἀο65 ηοΐ ἀδηοῖο (ἢς ΓΕΔΡΡΟΔ- 
8Πης6 οὔ πε Βεδϑῖ ἔγοπι ἴῃς Αὐγϑϑ (ςἢ. χυὶ!. δ) 

1. Ιδεγοπαν ΑἸθεγ θη :---(οτηραγίης ἴδε 
᾿ΠΊΔΡΕΥΥ͂ οὗ ΠλΔηῖε] (5ες ἔπ ποῖθ οἡ 1λ4ῇ. Τί. 
4), 6 σοῃο] άδ5 ἴμαῖ ἴῃς ΗΘδά “ 5πιοη ὑπὸ 
ἀδδῖῃ " ννᾶ5 ἴῃς “ετεπρ, ΟΥ ““Οεγπιδηοσ δε" 
νοηϊς᾽ Κἰηράογῃ. ΤῊ ἢγβῖ ϑἱχ ὙΝ οὐ ἀ“Κης- 
ἀοπιβ μβαά θεδη μοαΐμθῃ : ᾿ξ 18 ΟἹἹῪ ἴδ σευ 
Κπράοπι (οΥ ἴῃς Οὐούτιδη Ὑ Ὑ1665) νυῃ οι δὲν 
σᾶπὶο ἃ γι ςιίδη ὟΝ ογ ἀ- κι πράοπι, δηὰ {}|5 15 
τηθαπί ΟΥ̓ {πὸ “ ἀεαάὶν «υομπά" ΟΞ ΔηΠ7, 
Ποινουοσ, μᾶ5 Ὀεοοπιθ ΜΟΣΊΑΙΥ ; ἃ ὨΕΥ Βεδ" 
{πεηΐϊσιη σθαῖϑ ἴῃ Ὡροη ἴῃς ΟΠ γι σείδη ποτά; 
Δηὰ 50 ἴπε Βεαϑίβ “ ςυομπα " 15 Ποϑ]οά, Μούε 
αἶδο (Ρ. 421) υηάεογβίδπαβ πόσο ἴῃς σερκπό ΟΓ 
αϑὶ “" Ηραδ," ἴο ννϑϊοῖ, Πα σοηπίάοΓ5, ἴῃς “ ἴα 
Ἡογης " Ὀεϊοηρ ; δηὰ ἢ {γί Υ σοηβίάεγϑ τοδὶ 
ςἢ. ΧΙ. 15. νυ ΠΟΙ οσσυρίεά τ ῖτἢ τμδὶ σἰδῖε οἱ 
(Ὠεὲ Τοπεπογπεὰ Βεαδὶ νυ ῃϊοῃ ἰ5 σερτγεϑεηϊοὶ 
ΕΥ̓͂ ἴῆς ποδϊίην οὗ ἴπ6 “εὐεπδ Ηεδὰ (5 
οὐ σνύ.14, 15). ΕἸ] οἵ 5 ἱπιογργεϊδοη ᾿5 1μλῖ 
186 σευεη ἀϊλάεπιεὰ Η οδάϑβμιρ, {παῖ οὗ 1ο- 
οἰειίαη, ννὰ8 βδίσιιςκΚ ἀον ΟΥ̓ (Οὐοποίδηϊπε; 
τῃδξ ἴῃς Ῥορδβ, Ἔβροςίδ! !Υ Οτθροῦῦ ἴπο Οταλ, 
Ὀορβαη ἴο ὃς ἃ πονν "Ηεαδ" οἵ Επιρίτε ἴο Κοχιε: 
ἀπ παῖ τυ [Π6 ἀεδα]γ ννοιηα οἵὨ [15 ἰλδῖ 
Ραρϑδῃ “Ἡραδ᾽" νγαβ Ὠραϊεά 



ν. 4. ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΠἼΠ]. ό 

4 Αμπά {πεν νγοσβῃίρρεά τὴς ἀγάροὴ ψνιϊοἢ ρᾶνε ΡογαΓ ὑπο {πε Ὀεδβῖ: 

ἷν. Δσοοσγάϊηρ ἴο ἢ 5 βυϑίθπι (866 οὐ νϑῦ, 1), 
Οοὐεῖ πιᾶῖκα5 ἴπὸ ννουπάςα “Ηεαά," οτδς “5222 
οὗ ἴδε ϑονθη, ἴο 6 ἰ5γδοὶ υυῆϊο πδά σεςεϊνοὰ 
τῃ6 ὈΪονν (ἀρράγοπί!Υ) τπογίδ]ὶ ἕστοπὶ {π6 ο- 
ΙΔ ϑνγοσγὰ ἴῃ ἴῃς γεαῶσ 70, 566 τεσ. 14 (Ρ. 
367)». ΨΜΠῺ 1Π]8 σοπο]ιβίοη οἵ σοάεϊξ, νἱΖ. 
τοδὶ [86 τνουηάεά Ηρδά ννᾶβ {πε 4,,Ὁ---τ Πα 15 
ἴο 547, οἡ ἐῤεῖγ' 5εγβίεπι, Νοτο,---ἰἢδ γα] Πδ] ]5ῖ1ς 
50 ἢ 00] 5 ἴῃ δρσθοπιθηῖ: 566 δείον, δηά οἱ 
οἷ. ΧΥΙ͂. 8--1ο. 

γ. ΑΙ οσά υηάογεῖίδηας {πε οιπδη Ῥδᾶρδη 
ἘΠΊΡΙΓΟ, ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ οχίογηηδίοα, Ὀὰϊ τοὸ- 
βίογοα ἴῃ ἴῃ 6 δϑιδ ὉΠ σηπιθηΐς οὗἨἩ [6 (Ο γίϑιδη 
Εταρῖγθο. Απαὰ Ψνογάβ. ηοῖθβ : “ὉὍὙμο Βεαϑῖ 
ΠΟ ἌΡΡΟΔΥ5 ἰῃ ἀπούδεγ βῖδρε οὗἩ ἢἰ5 Πιβίοσγυ," 
(ῃ6 (ἢ γιϑτίδη (566 οἡ νϑῦ. 1) :--- Τῆς Τρρεγίαὶ 
Ῥονεῦ οὗ Β οπὶο νν85 βιισοθεα θα ΟΥ̓ ἴδε βαρα!;" 
πε νουηδοὰ Ηρα ν5 ἴμ6 χρρεγίαί Ἡροδὰ 
οὗ ἄοπιο, ψουπάοσά ἴῃ Α.Ὁ. 476, ἤδη, οἡ 
([Π6 αράϊοαϊίοη οὗ Αὐυριυπίΐι5, τη6 Ἐοηηδη 
ἘπΊΡΙΓΟ ορδϑοα ἴο θ6. ΤῊΘ ννουηᾷᾶ νγδ8 ποαϊθὰ 
νθοη ἴΠ6 ῬΔΡΔΟΥ͂ βιιςςςεαεδά ἴο ἴΠ6 ἘΠΊΡΙΓΕ. 

ΝΟΝΒΘΓΘ 15 1 τόσο ἱπιροτγίδηξ ἴοσ ἴθ ςοΥ- 
τοςῖ τητοτρσοίδίίοη οὗ ἴπ6 Αροσδίυρϑε ἴο δάπεγε 
ἴο Ὠἰδζοτγιοδὶ ἔβοῖβ [ἤδη ἤθγσθ. Βιβῆορ δνογάβ- 
ψνόοσῖῃ, ἢ οἴθποῦ ὨΙΡ δυϊποσι65, τεραγάϑ 
τὰς τοι βπαϊΐοη οὗ {πε ρυγρὶς ΟΥ̓͂ Αὐριδίμϊι5 45 
ἴδε ὀχ ποξζοη οὗ ἴπῸὸ Ἀομηδη Ἐπιρῖγο. Α5 ἴο 
1ῃ15 ποίίοπη, δ8ὲγ Ε Ῥαίρτανθ υυτιῖα8 : “ δϑδηρε 
(δὲ ἰἰδϊογίδηβ 5ῃουϊὰ ἢδάνε δποοιιγαρθα βοῇ 
Οἴπουῦ ἴῃ ἴῃς εἰτοῦ {παῖ [Π6 Εταρῖγε ὄχίη- 
δυϊϑμοά, 458 [ΠΟῪ 54Υ, ἴῃ Αὐριυβίυ!ι5, ννὰ5. ΠΟΥ 
[.2.,) Ὑπάεῦ ΟΠδτ]ε5 ἴῃς Οτεαΐ, 4.0. 8007 Γα- 
κἰογοά.-- -Εοβίογοα ΠῚ πονοσ δὰ 1 Ὀδοη 5ι15- 
ρΡϑηάεά, ΕἸ ΕΠΟΓ ἴῃ ὈΥΪΠΟΙΡΙΘ, ΠΑ ΧΙ ΠΊ5, ΟΥ̓ ἔβα] ηρ5. 
ΤὮο 5παϊϊογεά, ρηΠ]αρεὰ, ἀϊαριἀαῖοα Ἐπιρίγα 
νγᾶϑ 51} ομδ ϑίδίθ, οὔθ σογῃπλιην " (ΗΜ. οὶ 
Νονεαπίν, ἱ., ῬΡ. 29). “ἼΓΒΟΓΟ ννᾶ5 ἰθρα!!ν πὸ 
οχεποῖίου," γιῖο8 Ὀ τ. ΒΎγοο, “οὔ πο ΝΝ δβίογη 
Ετρῖσε δὲ 4}1, θὰϊ οηἱγ ἃ γτευηίοη οὗ Εδϑί δηὰ 
Ἄν εσυ " (12ε Ηοὶν Κονπαη Ἐριρίγε, τὰ οἀ,, Ρ. 26). 
Αγρϑίη: οἡ Αἰριῖ 6, ι8οό, ἔταηποῖς 11. τεϑιρποὰ 
ἴο ἴμ6 ΕπΊροσοσ Νδροϊεοη [πε ᾿πηροσῖδὶ αἀἸρ- 
πῆν : “Οπε [πουαηὰ δηά 5ἰχ γεδῖβ δίϊεσ 1,60 
16 Ρορδ μδὰ Ἵσγτονποά ἴ(π6 ΕΥΔΠΚίϑἢ Κίηρ,--- 
1858 ΥΕΟΔΙΒ ἃ΄εσγ Οὔϑασ πδὰ σοπηυογοά αἵ 
ῬΠΑΓΘ4114,---ἰῃς ΗΟΙΥ Ἀοπιδη ΕἸΏΊΡΙΓΕ σΔπΊς ἴο 
ἰἰ5 εῃδ (διά., ῬΡ. 363). δ8εὲ6 Νοῖβ Β δ ἴῆθ 
οηά οἵ 1Π158 σμδρίογ. 

νἱ. Ὁγσ. Βύγος 88 Ποῖδ 051} ρ᾽δοθα Τυ]ῖις 
(α54τ--- [τοῦ ννοπι (ἢ6 πᾶπὶεὲ οὗ “ αβαγ᾽ 

ΟΠ ἴο δ᾽5 διἰςοέβϑοσβ-- -8 4γε οὗ ἴΠ6 
τυ ΐϊογϑ5 οὗ [τηρεῖ] Ἐοιθθ. Α8 ϑιςὴ Ϊ0]1}}8 15 
5ροίεῃ οὗ ὈΥ͂ ϑυείοῃϊι5, ΟΥ̓ Πἱοη (δββίιιβ, ὈΥ͂ 
1οϑε δυ5. ΤῊ5 ἔδςί---ϑοο [πἰγοά., 8.4, ὃ.---οὗ 
ΠΡΟ τοξιῖοβ [6 σαϊϊοηδ σεῖς ᾿ητογργείδίίοη οὗ 
1815 Ρᾶϑϑᾶρε. Ασοογάήϊης ἴο ἴμ6 ννῆο]6 βοῖοοὶ 
οἵ Ἐδοπα δῖ, δῖ. [ομη πον τορϑαῖβ τῃ8 
Ρορυϊαγ ἴδ ]ε (Τὰς., Η., 1. 2... 11. 8} [Πα Νότο 
[τπε “ἐκε2 οὗ ἴῃς (ξεβαγβ) ἰ5 τεδ}ν ὑπὸ ΜΠ , οἵ 

16 “ Ηεαα ἢ “ βγηϊἴοη υηῖο ἀοδίῃ ἢ: δηά τῃδῖ, 
Ὀεΐηρς 186 3,322 οὐ ἰαϑὲ οὗ [ἢ6 υε “ Κιηφε" ἴῃ 
ςἢ. χυ. το, ἢ6 ννὰ8 ἴο ὃ6 τοβϑίοσεά ἴο 11 ΔΕ[ῸΓ 
Ἦ]5 ϑιιςϊάο, Αηά ἴο Ὀθοοῖηθ Απιςἢ γι. [1 ννᾶϑ5 
(08 ἴῃ ““ἀφδίῃ-ϑῖσοκε᾽" οὗ ἴπθὸ Βοαϑδί νγδβ 
᾿μεαϊθά. [{ 15 ἴσιο [μαι ὄνεη Ο γιβίδη ἴθ γὰ- 
ἴυγε τεῖο 5 ἴο “ἴῃς Νογο-δ] 6 ̓:- οι ρ. δυ]ρι υ5 
ϑόνθγαβ, Α.Ὁ. 4οο (Οῤνο»., 11. ς.. 29), ΟΧΡΓΟΘΒΙΥ 
ΔΡΡΙ168. [Π18 σεῖβο ἴο Νοσο, νὰ τῃ6 ῥγοῖδςο: 
“δοουηάυτῃ ἃ φυοά ἐδ 60 βοσιρίυπι 6ϑι.ἢ 

ἴῃ ΤΕΡΙΥ ἴο 1}15 οηϊίγε ϑγϑίοπὶ οὐ ἰηΐοτγ- 
Ῥγείδιίοη, 5εὲ Νοῖίθ ( αῪαἱ ῃς εἐπὰ οἵ {18 
σδδρίογ ; δηά δἷ5ο, ἴῆ6 δγρυπιθηῖ ζοιιπάθα οἡ 
{Π6 υ86 οὗ [Π6 νοτὰ “ἀϊδάσπι,᾽ 45 Ὄχρ δ ποά 
οη οἷ. χυ]!. το, δΔηά ἴη Νοῖο Ὁ οη οἢ. 11]. το. 

ΥἹ]. ὙΠ6 ἱπίεγρτείδιίοη οὗ δῖ. Η:Ρροϊγζίιι8 
(“ Αηςοϊϊτυ5 ᾽") 5 ἰηϊογεϑίίηρ :-- Τἢς ννουπάρα 
“ Ἡεασ " τῆϑθδῃβ Απιο τ δ 5 Κιηράοπι, αηά [Π6 
“ἐ αροιρια " 5ἰρση!ῇῆοα ἴῃς νου] 5 ςοηϊεπιρί ἴῸΓ 
Απεομσῖσὲ ἤθη ἢθ ἢχϑί ἄρροᾶσβ. Τὴ6 Πδα πα 
οὔτδ ““«σομηα᾽" ἀεηοῖοϑβ ἴΠ6 γεϊιγη οὔ ἢε ννοτγ] 
ἰο οὐδδάϊθηςθ ἴο Απίςῆγιθῖ 845 ΒΟῸῚ 8 δ 
ΧΙ Ι5 8. ἀδοοίνίηρ 555, τ. 13-|5 5-τ-ϑ866 
Νοῖθ (ὁ οἡ οἷ. ΧΙ!. 2. 
δ τὸ “Ηεαά" ννλΙ ἢ τοοοῖνοα (Π6 “ φυοωρα" 

15 [6 συγῆῦοὶ οἵ [με Ἐοιηδη Επηρῖγε, “πα 
ΒίΓοΟΚο οἵ 2φε “«υογά " (ΥΟΓ. 14) ΠΙΑΥ͂ 5, ΣΏΠΥ 
(86 ον ν μι ἢ ἴῃ Ἐπιρίγε σεςεϊνεα [πῸπὶ 
“ῥέ “αυογά" οἵ ἴ!6 Βατθαγίδηῃ ἱηνδάουϑ : 
ψνΒ}6 (ἢ6 Πεαϊηρ οὗ [6 “ «υοιμ»α᾽ ΤΩΔῪ 5ιβηιν 
ἴῃ6 σοπίπυδηςς οὗ ἴπΠ6 ΕΤΏΡΙΓΟ, δθοι αν δηά 
ΡΟΙΙςαΙ, ἴῃ ἴΠ6 βεῆβδθ Ὄχργθϑϑοά αδουθ ὈΥ̓ 
δὶγ Εν Ῥαδίργανθ. Ὑπὸ δριγτὶ οὗ ῬυορῆεοΥ 
νου] (ἢι15 ἰηαϊσαΐο, ὈΥ ἴπ6 εἰεπιεηΐ οὗἩ 6ν}]} 
δάπογηρ ἴο ΘΥΟΣΥ ἔοττῃ οὗ ΔΝ ογ]ά- ροννεσ, ἴῃς 
Ῥειτηδηθηςο οὗ [86 Δηπις τι βίδη βριτιῖ Ὠχοῦ ἢ- 
ουξ ἴδ6 ἔμΐυγτε. ὙῊ]5 σοπϑιάθγδίίοῃ 5. ΡΡ 165 
ΔῊ ΔηδνΟΥ ἴο [ ἰϑἴογά!ος κ᾽ 5 οδ]θοϊίοη ἴο (ἢ 6 
Ἰάρα οὗ “ δὴ δυϑοίγαςϊ νου] -ρόοννοῦ " 45 ϑσυγηθο- 
Ἰιχϑὰ ΌΥ [86 Βεαϑδί. ἴη ἴῇς Βραϑδῖ ἢθ 5665 Ὧ0 
τότ ἴμδη ἴμ6 ῥεσέδε Ἐταρίσγο οὗ ἔ οπιο, δηὰ 
ἴῃ ἴῃς “Ηεαάς:" βενδὴ ᾿Πτοσγὰ] ΕΠΊΡΟΓΟΓΘΒ ; δηά 6 
ῬΓΟΠΟΙΙΏΟ65 [ἴ “ ΠΏΡΟΒΒΙΌΪῈ ἴο γορασὰ 85 ἃ Ηοδά 
οὗ {6 Ὠγαροη- θθαδί δὴ ἢἰσίοσιςαὶ ἀδνοῖορ- 
ταθηῖ ὨΙοΝ τοϑίβ οἡ Ὁ γϑίίδη ο]οπιθηῖβ, αηὰ 
ΙΓ ἢ (μον Π5ϊαπάϊηρ 41}} υη- ΕἸ τσδη ἀπ 
Δη[|- ΟΠ τιϑίδη ἀδροπογαοῦ) 8 τσοπιαϊπο 
ΟΠ γιβίδη, δηὰ ἢα5 ὑτουρπξ ἔοσίῃ ΓῸῪ βοοὰ 
ἴτυ115."---. 415. [ἴ 185 [ἢ15 ““ἀδρεηθγδου, 
μοννονοῦ, νυ μϊο τηδηϊξοϑί ἴΠ6 ργόβδθησα οὗ 
ΑπΕς τιβί. 

4. 41π4 ἐδέν «υογοῤίῤῥεά ἐῤδὲε ἐγαχοη,)] (Οη 
{πὸ τοχῖ οὗ [}15 νοσδθ 566 συ. ..). ϑοπὶδ (6. δ. 
δίυδγι) σογήραγα τ᾿ (οσ. χ. 2λο; δηά 4͵50 σείογ 
ἴο ἴῃ6 ρῥγαςῖίςς οἵ Ἐπ ρογου - ΨΟΥΒΠῚΡ : 866 
νεῖονν, δηὰ οἴ. δυοίοηιι5, Οαἠμμία, 22, ἄς. 

ὈθδδαΒδ0 ὮΘ 2479 δὶ8Β ΔΌΒΟΥΣΟΥ ἀπο 1 Ὸ 
δεασε;] 866 νύ. 2: οἱ Τὺκε ἵν. 6: “Μέεη 
ὙΝΟΥΒΙΡ ϑαΐδπ οὐ διοοιηΐ οὗ 186 ννεα ἢ ἀπά 
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Δηὰ {ΠΟΥ νγογβῃιρρθὰ τῆς Ὀελδϑῖ, βᾶγ- 
ἱπρ, Ὗδο ἐς {ἰκ6 απο τῆς Ῥεδβτὶ 
ῆὴο 5 αἱ ἴοὸ πιᾶκεα νγαγὺ ψ τῇ 
Ηϊηι ἡ 

ς Απά τῇεγε ννᾶβ ρίνθη ιηῖο ἢΪπὶ 

Ρονοῦ οὗ 186 ννογ ἃ μοι ἢς Ὀεδίοννβ, ὑπ αθγ 
118 5ΥΑΥ οὗ Απεϊςῃγιϑί (1. ΜΥΊ]4π|5). Α5 
1π6 Ε οσῃδη δάογοά ἢϊ5 Κοπλθ δηά 115 ὟΝ οὐ] - 
Ῥοννεῦ, αηὰ οβεγοά βδοσίῆςς ἴο [Π6 ϑἴδίιδβ οὔ 
ηἷ5 ΕΠ ΡΟΓΟΥ͂Β, 50 Μ}1}} τηθη ἀο αἵ ἔπε επᾷ οἔ Δ]} 
τΐηρϑ ἴῃ {πΠ6 Κιηρσάοπι οὗ ΑΠΕς  γϑὶ (Βἰϑρίηρ). 

ο ἐς ἐϊᾷε ὠπίο ἐδε ὀεασὶ ἢ ΟἿ, [86 54πις 
ἔοστῃ ἰῃ οἰ. χνὶ. 18. ὅ66 οη «ἢ. ΧΙ. 7 ἴΠ6 
Τοίεγοποθ ἴο ἴδῃς τηδδηίης οὗ ἴἢ6 ὨΔΠῚ6 
“ΜΙΟἢΔ86].᾽" 

διὰ αὐο ἐς αὖος ἴο τ αὐεῤ ῥί»"ι7) (" δπὰ" 
9 δΔἀἀοά---566. συ. 44.).. (ὐοπιραάτε εἶν. χὶϊ. 17: 
ἴΠ696 ννογὰϑ 8θόῃ ἴο σϑίθυ ἴο ἴὴ6 μγοδαῖ δαῖ(ς 
ἴον ψΜῃϊςἢ 4}} {πηρ5 ἰπ ἴ[ῆς Αρος. ἅγὲ ὑγεραγίῃρ 
--566 νου. 7; ςἢ. ΧΙΧ. τ9. [{15 ΒΟΏΘΥΓΔΙΥ ποῖρά 
[παῖ (ἢ15 Ῥαβϑϑαρὸ ργοβθηῖϑ ἃ Ὀ]αϑρἤῆσπιοι 8 
ΡΑΓΟΑῪ οὗ [πε ῥγαῖϑε νυ] ἢ ἰ8 σίνθη [ἴῃ ϑοτῖρ- 
ἴυγο ἴο ἴπ6 1 ἱνιπς Οοὰ :-- ΨΚ Βὸ 8 πκὸ υπῖο 
Τῆοο, Ο 1νοτγά, ἀπιοηρ (ἢ6 ροάς," ἔχ. χν. τ; 
οἴ 5. οΧΙ. ς ; 154]. χὶ. 18, 25 ; Μιίοδῇῃ γῇ]. 18. 
ΤΠ6 56η56 56εὴ5 ἴο ΡῈ [μα ἴῃς ονι, σαϑῖ 
ἄονγῃ ἔγοπι ἢ15 Κίηράοχῃ ἰη ἴπε ἰάο]αῖγιο5 οὗ 
τηε Ποαίμεη, 51}}} ὀχεσοῖϑεβ ἢϊ5 βοννὸσ σουϊνοά 
δηὰ γεβϊογοά ἴῃ ἈηΠςἢγϑῖ ; [Πα 15,“ ΟΥ̓ Π]6Δη5 
οἵ βοπὶα βριγίῖυαὶ ἸἀοίδῖσΥ θα 4} οχίθηϑινθ 
Ὀυϊ οὗ ἃ πιογὸ ϑβιιδῖϊε Κη, ορογαίηρ ὑπίνογ- 
54}}Ὑ ἀραϊηβί (ἢ γιϑὶ, [πτου ἢ 4}} {πὸ δηὰ ρἷδοθ 
υηῖο {πε εηά."--Ἰ, ΝΠ αη5, Ρ. 241. 

Μγσ. Μδυσίοθ 5ε65 ἰῇ ν΄. 3, 4, ἃ ἀδβοσιρίίοη 
οὗ ἴῃ ΕἸηρίτε αἤοῦ (Π6 ἀθδῖ οὗ Νεῦο. Τῆς 
Βοαβί [ἢ βεοπιδὰ το ὃὈ6 “" «υομσεεά ἰο ἀεα! δ᾽; 
Ὀυῖ ἴὴ6 ννουηαὰ ννᾶ8 ποαϊθά “τὴς Βεοαβῖ ννᾶ8 
ποῖ ΓΕΔΙΥ βοηςδ, ΟΠΥ͂ οπς οὗ ἴα ἴοττῃβ ἴπ 
ὑπ ῖςΝ 115 παῖυγε πδά Ὀθθη ἴῸγ ἃ ψΜΏ1]6 ΘΧἢ]- 
υἱἱοά ᾿; δηοῖπογ πιο Ἴσοπιρίοῖο ἱποδγηδίίοη 
οὗ ἴΠ6 ἀον} 5} ννὰ8 Γοδαὺ ἴο ἴαϊκα ἴῃ ρῥὶαςε οὗ 
ἴῃς οἱά (λλ' ε., Ρ. 237). 

5. “4πώ4 ἐῤέγε «ὐας σίυεη ἴο δἰ») 1.2.) ἴο 
[6 Βεδϑῖ, ἴῃ {πε ἔοστῃ πονν βόθη, ἀπά ὃγ σοά ἐξ 
Ῥεγτη 58: οη---οἴ, σ᾿. νἱ. 4, 8 ; Υἱῖ. 2; ΙΧ. 5. 

ΎΤΒ686 νοσάβ, “ ἐῥρέγε αὐα. σίυεη,") ποῖσ85 
Ηδφηρβῖ,, ἃγε ὙΘΥΥ Θοπϑοίδίοτυ ; δπᾶὰ ἴδῃς 
Ῥἤγᾶβθο οσσυγβ ἴῃ (ἢ]5 σπαρίοσ πὶ ὀῤγος ῬδΙγ8, 
ἐπυο οὗ ΜὨΙσῃ Ὀοείοηρ ἴο ἴπ6 τϑὶ Βοαβῖ, υύ. 
5, 7) Δηα οπε ραὶγ ἴο ἴῃς βεσοηά, στ. 14,15. 

α γπομίρ “ῥεαζίπσ)] ὙΠ656 ψογάς δηή ἴῃς 
ψοΓ8. τυδίσἢ [οί ονν, ἀοννη ἴο “μῖνϑῃ ἴο 
Εἰπι" (Ὀείογε ἐξουσία) ἀτὸ οτοἃ ἴῃ 186 
ςοὔδθχ οὗ Εγδϑιηι5---566 ὧὐ. 4}. 

57εαΣ ἐδέησε ἀπά ὀἰαεῤῥεονηῖος ἢ ΟΥ̓. (86 ἀθ- 
βοτριίοη οὗ ἴδε “11π|6Ὸ Ηοοτη,᾽ δη. νὶϊ. 8, 
20, 25. Το ψῇο]6 ἀδσϑογίριίοη 15 θοσγοννοὰ 
ἔτοπλ Ὁ Δη1εΕ] ;--ἰῖθο “ «υαν᾽ 4150, νῈσ 7 (566 
1) 4η. νυἱῖ. 21); δηά ἴπ6 42 πιοηῖ 8 (Ώ δη. νἱὶ. 

ΒΕΨΝΕΙΙΑΤΊΟΝ. ΧΠΠ. ν. ς--(, 

ἃ τιοῦἢ βρελκίηρ ρτεδῖ τϊηρ5 δπὰ 
ὈΪΑΒΡΠΘΠλ65; πὰ ρουγεῦ νγὰ8 ρίνεῃ 
πηῖο ἢϊπὶ το σοητηυ 8. [ὈΓῪ ἀπά ἴνγο (ον 

[ΕΚ ΔΝ το ἢ. 

6 Απάὰ δε ορεπεά ἢ15 πιουτῇ ἴῃ 

251; ΧΙ. 7). Τῆὸ ποῖρ οὗ ΑπΕςϊπϑι, ἴδ6 
τπἰΐεγαηςς οὗ “ δία.ῥδε»ιῖε:,᾽" 15 ἀραῖη δἀὐάἀςὰ δετὲ 
-- 566 σοῦ. ἱ ; (ἢ. χυ!. 3. 

από ἯΆΘΙΘ ψ͵8ὃ κἰνϑθῃ ἴο δἰπὶ δυΐδο- 
ΤΙΌΥ ἰο σορμπμε] ἘρΓ {Π]15 δθῆϑβα οὗ ἴδε στετὸ 
Τεηάογεά “20 εομέπμθ᾽" (ποιῆσαι), ἰλἰκην 89 
115 οὐΐεοῖ ἴῃς (οἸονίηρς δἼοςσιιπαῖινθ, 98εὲ6 Αςῖϑ 
χν. 33; 2 ΟΟΥ. ΧΙ. 25; [4Π|65 νυ. 13:-Οῦ 
6 ΤΙΏΔΥ Τοηάεγ, ἴῃ Τσοηίγαβσὶ ἴο “““ῥεαξίπο," 
Δ ΔΌΣΒΟΣΣΕΥ ἴὸ ἂο 16 ΤΟΥΚ ἀυσὶῃ κα" (866 
1 4ῃ. Ὑἱ}1. 24; χὶ. 28,30,32. ΟυΧΧ.; ΑΟΥ̓. δ 
γασῖ ες," “1ο ἀο):-τῃ}5 Ἰατῖογ βεῆϑα 5 ρὸν 
Τογγοά Ὁγ νγ., Η θηρϑῖ., Ὁ ἀξιογά., ᾿ς ΚΝ εἴϊο, 
λνοτγάβ., ΑἸξογά. ΒΙθθκ δηά Ζυ)ιρ ἴακε ἴδε 
τιοδηΐηρ ἴο Ὀ6 “ἴο σΔΙΤΥ ΤὨγουρῇ ἢ5 ΜΟΤΚ 
1.2..,. “1ο “μεοεεά." ΤῊΘ τρδγρΊηΔ] το ογίηρ “10 
ΔΘ ΜΑΙ" Γεϑῖβ ΟἹ ᾿πϑυβῆς!οπτ δι ΟΠΙΥ. 
Τὸ (οά. διηδιξςιβ τοδὰς “ἴο ἂο ψδδί ὃ 
Ὑ11161},"--ϑεὲ νύ. }|,, δηὰ ο΄. νυν. 1,2. 

γεν απά ἰαυο »"ομ:..7] ὙΤῊΪ5 ρεποά, θείης 
1δῖ οὗ (ἢς οπλαη ἴῃ ἴδο ΝΝ ΠΠἀἄογηθ55 (ο. 
ΧΙΙ, 14} τοῦ τε ΗΟΙΥ͂ ΟἿῪ ττοάάεη ἀοπη 
(ες. χὶ, Δ}: --δηά δ᾽5ο οἵ (ῃς ΥΝ Ἰη65565 (οἰ. σι. 
2), ἃραίῃ ᾿παάϊςαΐος [πδὲ {πε ϑυναΥῦ οἵ ἴδε Βερ 
15 ςο-οχίθηβινο υἹτἢ ἴΠπ6 σουτϑο οὗ ἴδε Ομαγοδ: 
“|| 5, ντιῖοβ Η ϑηρϑῖ., “ ἴθ οἰρηδῖυσγε οἵ ἴῃς 
ψνοΣ ἀ8 ἀοπιηΐοη οὐοῦ (ἢ Οπυγοῇ, οὐ οὗ ἰδὲ 
ΤΟΠΊΡΟΓΑΓΥ 5ιιδ]εςτίοη οὗ ἰῃς ρεορὶς οὗ σοά 

Οοάες ({ε., Ρ. 375), ἱμίογργειηβ 25 ἃ 
“Ἑυτυτγοῖ,, ντῖϊοθ: ΤῊΐβ πυμπηῦοτ --- “ ἴδε 
Ὀγοκεὴ ψοε κ᾿" 2δ5 ὑεΐοσο---ἴ ἢ σν ]πκπονη 
Ρεοά οὗ Απεϊςδγιϑι---ϑ σηῖβεβ τθαῖ ἰπ (δὲ 
τηϊάϑι οὗ 115 ἀδνυεϊορπιθηΐ δπά αἱ πὸ μεῖρπὶ οἱ 
ἰῖ ἸΏοΓεαβθ ἴπΠ6 ρον οὐ Απεςο τσὶ μι} δὲ 
βυ ΠΥ Ὀγοκοη. [ηβϊεδα οἵ σοπιρ!εῖίης δι5 
σγεῖο, 6 Ὑ11}1 τεϊπαίη ἴδοτα πἰΚὸ 4 ἴσεο δἰδϑιοά 
ὈΥ ᾿σμτηΐϊηρ :--- ὙΠ [Οζα 51} σοπδυπς (δ 
νυϊοκοὰ οπα ἰτὰ (6 Ὀγεδῖμ οὗ Ηἰβ που" 
(2 Τμ658. 13, 8). 81. ]ετοπιθ 4150 5668 πέσ ἴδὲ 
Ἰδῖζεν “88}8 ννυδεῖς " οὗ γϑᾶγβ ἴῃ ὉΠ. ἰχ. 24 
(Ο»:»". ἱπ Πα». υἱῖ., τ, ν., Ῥ. 671) :---ϑδεὲ Νοίε 
1) δἴἴπε οπὰ οἵ [18 σμαρῖοθυ. 
ΤῈ “ Ηἰβίοσίοδὶ " βεῆοοὶ ρεπογα!!ῦ (6: 

ΕἸ]ΠΙοΙ) οουπίβ ἔγοτα ἴδε εαἀϊςὶ οὗἨ [υϑι{π|λη 
νΠἸςοἢ 5[7165 τῆς Ρορα ἴδε “ Ηοδὰ οἔ 4]} (δὲ 
ΟΒαγοΐ 65 ̓ (Α.Ὁ. 513), ΟΥ ἔτοπὶ [ἢ σοπῆττηλ- 
ἴοΥῪ εὐἀϊςὶ οὗ Ῥῃοςδ5 (Α.Ὁ. όο6). Τῆς ΤΟ πη 
ἀαῖε δα ἀεὰ ἴο 12δο γεᾶγβ (οὐ 42 πιοηΐβϑ, 566 
οη «ἢ. χί. 2) εἰνίης 1793---ἰἢς ἀλῖο οἵ ἴδε 
ΕἸἰγξὲ Εσοηοῇ Ἐονοϊυϊίοη, ννηΐῖοθ δἴγυςχ 8 
ον δ ἔπε Ῥορεβ ϑιργεπιδου ; ἴδε ἰΔ[ῈΓ 
ἀαλῖα 5: ΠῊ ΠΥ βἰνιηρ 1866, ἃ γΕΔΓ 51}}} δυΐυγε 
ΜΠΒῈη ΕἸΠοῖΣ τυγοῖθ --τθεὶ Νοῖς Εὶ δὲ [δὲ 
δηὰ οὗἉ 1ἢ}8 ἐδμαρῖογ. 

Οπο οὗ ἴπ6 φαγὶ οϑῖ δεζοπιρίβ ἴο ΔρΡΙῪ ἴ8ε 



ν. 7--5.} 

ΒΙΔΒρἤΠεΠΥ ἀραίηϑε (σοί, τὸ ὈΪΔβρμεπιε 
ἢϊ5 πάππε, δηά ἢ8 ἴδϑεγηδοὶε, δηά 
τδεπὶ {πδῖ ἀννε]} ᾿ῃ Ὠεξάνεη. 

7 Απὰ αὶ ννᾶ8 ρίνεη υπΐο πὶ ἴο 
ΓΆΚΕῈ νΜΜᾺΓ ἢ τῃεὰ 5δϊηΐβ, δηάὰ ἴο 

Ργεάιςϊίοηβ οὗ ἴΠ6Ὲ Αροσδίγρθε ἴο ἰβίοσι αὶ 
δνθπῖβ ἰ5 ἴῃαῖ οὗ Ὠιοηγϑιυβ οἵ Αἰοχ. ψ8ὸ 
ΔρΡΡΙΙοὰ ἴο ἃ φςοπίοιηρογασυ, ἴῃ6 ΕἸΠΊΡΟΓΟΥ 
Νδ]ετίδη, [815 ἀεϑοσιρίίοη οὗ {6 Βεαϑβί. 
Μδεσγίδη σεϊρπθά [ῸΓ ““ ϑδνθη" γὙϑαΐβ (Α.Ὁ. 
251-26ο), ἀπά ἢ 5 ρῬεγβεουϊτίοη οὗ ἴῃς ΟἸυτοῦ 
ἰαϑοῖρά ἀυτίηρ ἴδε ἰαῖίον “4.2 »ηορ:,, ΟΥ χγἐ 
γεαγ: οὗ ιἰ5 τοῖίρῃ (Επδεῦ. Ἡ. Ε-. νιϊ. 10). 

᾿ ἰ5 προγΐδηϊς ἴο ποίϊοθα παῖ ἰξζ ΠΕΥΟΥ 
οσουττοά ἴο ἰτρῆσυβ, υβεη νυττηρ οὗ {δ 
ΤΑΥΞίοΓΙΟΙ 8 πιθοῦ 6δό (566 Οἡ νεῦ. 18), ἴο 
Ἰάοπτ ΠΥ τὰς Βοδοῖ ἢ Νόῦο. Νὸοῦ ἱπάοος 
ἀϊά τΠ15 ἸΙά6ᾶ, 45 Κὶ αἰἸοπα σα μο]ὰ 1τ{, ουςγ ἴο 
ἴποϑε δαὺὶν υυγϊοῦα οὐ πὸ Αρος.---ποῖ ὄνεη 
ἴο Ν]οεϊοτγδιι5 (σε Νοῖο Εὶ ου ςἢ. ΧΥΪΪ. χ σ)-- 
τγδο τδοιρῆῖ τηδῖ ἔπος Βεδϑὶ οὐ ἢ15 “" Πεαά: " 
Γορσοβοηϊοα ΕΠ ΡΕΓΟΙΒ οὗ ΚΟπΊα: 566 ΟΠ ΥΕΓ. 2. 

Α5 δ “""Ῥχγείεγιβι " Μσ. Μδυγῖςθ σηδῖίζεϑ ἴῃ6 
42 το 5 ἴο “ ἀεποῖθ [86 ννῇῆοὶς οἵ [Πδῖ {1π|6 
οὗ Ἰανν εβϑθϑϑ ἡ ἢ] οἢ Ργεσοάθα [ΠῸ δοσθϑϑίοῃ 
οὗ ν εβραϑίδη ᾽᾿ (Ρ. 239). 

ΒΘ. ζοσ Ιδορμϑιαΐοα ἀραΐηεί Οσοά,) 566 
συ. ᾿).; «πὰ ςἔ, νεσ. 5. 

ο ὀίαιρδενιε Η παρις,}] στ ἴδ παΐυγε οὗ 
115 ἰὴ 566. [μον. χχὶν. 16: ἰξ ἰ5 ἴὴ6 ποῖθ οὗ 
Οοὐἷ 5 5εγνδηῖβ “"ἴο ἴδασ Ηἰ5 πᾶπιε ἢ :--566 
(ἢ, χὶ, 18; [)ευῖ. χχγν]. 58. 

αηπά ῥὶς ἑαῤεγηας,) Τῆς Τειρίο οἵ Οοά 
δοδγϑ ἴΠ18 πάπο οὗ “" Ἰαδογπαςίς" ΟΥ̓“ ἴεηϊ " 
νυ Πἰςἢ ννᾶ5 ἰΐ5 οτίριηδὶ ἔογτῃ ; δδϑοδυδα ἴπε 
Οὐνυγςοῖ, ν πεῖ τὰς ΤΑθογηδοὶε ἀεϑιρηδίεβ, 15 
Ὡοῦν Οὔοδ πῖοῦα ἴῃ ἴδε νυ] θγηθϑ5 (οἈ. Χὶ!. 
ό, 14). ϑ8ε6 ἔχ. ΧΧΥΪ. 1. 

[6092] τμοπι ὑμαΐ ἀπυε]} ἐπ ἐμ 6 δεαυεη. 
Οὐ δύο ὑμοὶσ 8 0. 8016 ἴΠεγ6. Οτηῇ 
“ “γα "---566 υὐ. 4, Οη πε σοηποχίοη ὃδε- 
ἔνε ἴδε Τοπιρὶο ἀπὰ ἴποϑὲ τπαξ ννοσβῃρ ἰπ 
τ, εἶ εἰ. χὶ. τ;-οἀηὰ οἡ Ηδάνθῃ 85 ἴδε δοιάϊηρς 
ρίδοε οἵ μὲ ἔδι μι ξι], 566 οἰ. 111, 12; ΧΙ. 12; 
ῬῺ1]. 11.. 20; Ηθῦ. ΧΙ]. 22. 

᾿  ἀσιοτά,, τοδάϊης “απά ἐδορι ἐδαὶ," ὅτε. 
4665 δεῖα ἡῤγεςφ Κιπβς οὗ Ὀ]ΔΘΡ ἢ ΠΊΥ.---(τ) 
ἁρϑϊηϑὲ Οοὐδβ λίανιε; (2) δεαϊηϑδὶ ἢ18 Τχδετγ- 
παρείς; (3) δραϊηβὶ ἴποβε ἴο ννῇοπι Οοά [88 
ορεηεὰ ἢεᾶνθῃ 258 ἃ Ἰχόεγπαεΐξ. 

7. “1π41} «υας σίυεη μηῖο δὲγι 19 νιαΐξξ «ὐῦ 
«αυἱὴ ἐδὲ “αἰμί:, ἀπά 10 ουέγοονς ἐῤεη:) (Οη 
τς οπιϑοίοη οὗ ἴποϑθ νογάβ, 866 υύ. 14). 
ΤἈἘ15 εἴδυβα ΘΧΔΟΙΥ τεβυπλεβ νυμαὶ Πδά Ὀδοη 
«Δ᾽ ΟΥ̓ δηιϊεϊραὔοη ἰη «ἢ. χί. 7---“ ῥέε δαί: " 
Βετὸ ςογτεβροπάϊηρ ἴο “ 2ῤε ἤἤηιμεσεν " ἴῃ ΓΟ. 
ΒοῖΒ 8ε5 τεϑῖ οἡ Ὦλδη. Υἱῖ. 21, ΠΟΙ 
ψψῆδῖ 15 βιὰ οὗ ἴῃς “.π||6ὲ Ηοχη ᾿ 15 ΠεΓα 
Δρρ θὰ ἴο 188 Βελϑὶ (5εε οὔ ὑοῦ. 5); Μγ811ε 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΠΠ]. ό 

Ονεῖσοσηῆς ἴδεπι : ἂηὰ ροόονγεσγ νϑᾶβ 
δἰνεη ἢϊπὶ ονεῦ 4}1 Κιπάγεάβ, δηὰ 
[οηριι65, Δηὰ παῖ!οη8. 

8 Απά 411] παῖ ἀννεὶ ὑροὴ τῆς 
Θαγτἢ 5141] ννογβῆϊ!ρ ᾿ϊπὶ, ννἤοβα Ππλπιαβ 

Ὅλη. Υἱῖ. 22 51ΡΡ0]165 [6 ΟἸνυγοῖ ἢ σοπϑὸσ 
ἰδϊίίοη ὑπάεγ τ 15 ργοβρεςῖ; οἷ «50 «εἶν. 1ϊ. 1. 
δηἀ 566 Ηρηρϑί. ἐμ ἰοε. “"Τ2ε ϑαὶπέ:,᾽" δοοογά- 
ἴὴξ ἴο {δε υὑϑᾶφε οὔ ἴμε Ν. Τ. σὲ ἴμε Ὀε ον 5 
Οὐ Θαγί---82θο.6. Αςῖβ ἴχ. 32; βοπι. ΧΥ. 25: 
Ι Οοτ. Υ]. τ; ἄο. Οὗ, “20. τοβῦ 977 δὲγ σεεά," 
οἢ. ΧΙ. 175ζ. ΒΟΥ ἃ αἰβοιφηΐ τσόϑτ οὗ ἴπὸ 
ςοηῆϊὶςοεῖ 566 οἷ. ΧΙ, τα ; ΧΥ]Ϊ. 1.4. 

διὰ {8010 ψπβ8Ὸ εἷγθὶ ππηῖο δ ὲπ 
δυο) ὅε6 συν. “.-. Τα νόγϑὲ δομίη5 
ΜῊ {5656 νοσὰβ 'ῃ ΤΔΩΥ͂ ῬΟΓῪ δησθηΐ δυῖμο- 
τι 65---.ΑὉἉ, Ε, Ρ, [γτ, Αηά. 

ΟΥΘΣ ΟΥ̓ΘΣΥ ἰτὶδο διὰ Ῥ6091]60 βδῃὰ 
ἴοηῦο διὰ παίΐο".) ὅεὲ σὑυ. “ ΤΠ 
ἔουγίοϊά δηυπιογαϊοη ὀπιδγᾶσεθ 4} ἴδε 
ἄννθ !οῦθ ΠΡΌ ΘΑΓΊΙ,--- 566 οἡ οἢ, ν. 9. Μεάε 
ποΐῖεβ Πέτα: “Ρυϊπηᾶ οἦι.ι5 Ὄχρεα 0 ἰηςιι- 
δυϊξ ἴῃ ΑἸδίροηθος εἰ ἊΝ δ]δηβϑοϑ." Ἐδπαπ 
ππάογβίδηἀβ ἴ6 νὰ υπιοὴ (86 Ἐ οτηδιι 
Επηρίτο (ἴῃς Βοαβῖ) ννᾶροὰ δκαϊηβί ἴπ6 [ενν8, 
δάϊηρ : “ὙΠΕ δυΐπον [51, [οΠΠ] 5866 π|5 οἱ 
1Π6 ψ ΠΟ]ο ἑδνουσγαδὶς ἴο ἴῃς [ἐνν]ϑῃ τενοὶξ."- 
Ῥ. 413. 

Β. “πώ αἱ ἐδαὶ ἀκυε}} οὰ ἐδὲ εαγί «ῥα 
«υογοδὲρ ῥὶ»ι.) 1.2.,. ἴἑὴς Βοαβί, τοραγάθ ἀ5 
ΑΠΕΓΟδΓϑο; ΟΥ, ἃ5 δοῖὴθ ἱηϊογργοῖ, [Π6 δοςιι5. 
τῆδϑο. “ ῥέ»ι" (5866 συ. 4.) ᾿πλρ] 165 τπδῖ τῆς 
ὙΟΥΒΙΡ οὗ {πε ὁ γάσοη ᾽" 18 ποὺν τπϑϑηΐϊ--- τὰ 
ὙνοΥϑἢρ οὗ ἴΠ6 “δγαψομ [ΟΠ] οννὶηρ “ῥὶς ἀδ6- 
εοτρίοη οὔ τῆς Βεαβῖ, ἃ5 ἴπὲ ννογϑῃ!ρ ἴῃ νοῦ. 
4 ἴο!]ονν5 τῇς ἀδϑουσγίρίιοη ἴῃ νεγ. 1; δηά {Ἰὸ 
ἔυζυχε ἴδηθε (ηοῦ ἴΠε ραϑῖ ἃ5 ἴῃ ὑῈσ. 4) 51:- 
Ὠγης [Βαϊ [Π6 ννουβῃ!ρ οὗ ἴπΠ6 “ γαχοη "15 ἴο 
δὲ 86 τϑϑυ]ῖ οὗ π6 δες νγ οὗ Π]5 ἱποίσυπιοιῖ 
ἴπηε Βεδϑῖ (ϑεε νεῦ. 7):- τὸ Ὠ ὑκίεγά. ΤΊ]ις 
ΤΏΔ5ς. ΡΥΟΠΟΙ ὕΓΟΥ65, ᾿υσϊο5 δίογη, (Παΐ ηοΐ 
81) αὐϑίγαςξ δηΠο 5 4η 2γίπεὶρίε 1ι5 πιεδηΐῖ ὉῪ 
(ἂς Βεαϑῖ, θυΐ ἃ σοπογεῖθ, ἀεῆηϊΐε ρογβοηδ  γ. 
Ηδφηρβῖ. τείοτβ ἴπΠ6 πιᾶϑς. Ῥγόποιη (ὁ τὶς 
“Κῆπσ" ἴῃ ψνδο ἴμε Βεοδϑὶ 15 ρειϊβϑοηϊβεὰ 
(ςἢ. χνῇ!. τ1). 

[ΟΥ̓ΟΥΥΟΣ 6) ὍΒΟ08Θ 8120] 866 τυ. ἐϊ. 

ὧδ ποῖ ττὶτίοι ἐπ 1 δοοῖ φῇ 2) Οτ 
ἈΔΙῈ ποῖ Ὀθ05 ττὶτίθη. δες οἡ (ἢ. 1}. κα : 
ΧΥΙ͂, 8. 

97 ἐφδε 1αν»ιὸ ταὶ Βδὲ 66 «᾽4ἰ5] 56Ὲ 
οἢ. ν. 12. ἴῃ οἢ. χχὶ. 27 ἰἴ 15 5ΠΡῚ “ ἐδὲ 
1α»ιδ᾽. δοοῖ οΥ 7." 

ον" δὲ γοισιάαηίου οΓ 1δε «υογἰ4.} 8566 
Ἡοῦ. ἰχ. 26: χ Ῥεῖ. ἱ. το, 20; δπὰ ςοΐ. Μαείϊ. 
χχνυ. 34; ΕΡΆ.1..4. Βρ. Ρεγβοῃ νντῖϊθβ: “κ8 
6 ννὰβ “ἴπο 1 τὴ 5ἰδιη ἔγοπι ἴπε ἔουπάδιίοη 
οὗ ἴπὸ νου], 50 41]1 αἰοπεπηθηῖβ ἣν ΒΙο ἢ νν γα 



6ὃο 

46 ποῖ τυ τοη πη τῆς ὈοοΚ οὔ] οὗ 
τῆς [,Απὶὺ 5ἰδῖη ἔτοπιὶ ἴῃς ἐοιυπάδιοῃ 
οἵ τῆς ννοτ]ά. 

9 ᾿ἔΔΩγ τῆδη Βᾶνε δη δᾶγ, ἰδεῖ δϊ πὰ 
ἢθδζ. 

ΘΥ̓ΘΓ τηδάς, νΈσῈ ΟἿΪΥ εἰεοίυδὶ ΌὈΥ 5 Ὀ]οοά.᾽ 
-, οὐ ἐῤὲ ὐεεά, Ατῖ. χ: 58εὲ6. οἷ. χὶὶ 11. 
ΦἼΤΠΑς ἀολῖῃ οὐ Ομγιϑὶ νΗΪσ ἢ νγᾶθ ἔοτε- 
οτγάἀφϊηδά “,35.»» ἐφὲ γομπάκίίοηι ΟΣ ἐῤὲ «υογἰά, 15 
Ἑσδίά ἴο δᾶνε ἐσέεμ ῥίαες ἴῃ ἴδε σουηϑε]5. οὗ 
Ηἰπὶ ἢ βοὴ ἴῃς οηὰ δηὰ ἴδ6 Βεριηπίηρ 
ἅτὸ οὔθ " (ΑἸ οσγά). 

Ἀεἰγίης, Βοννόνογ, οἡ οἢ. χνί!. 8, ηΔηΥῦ (Η ἃπι- 
τηοπά, Βεηροὶ, ϑιυατί, Εὐννδ]ά, Η ηρϑῖ., ΒΙοςΚ, 
Π) υϑδῖοσά., Βυγρογ, ὅζο.) σοηηεςῖ “,)γορ ἐῤὲ 
“)ουπάσεοπ οζίρε «υογἰά ᾽" νΥν ἢ “αὐγή τ τη." ΤῊΘ 
τῇθοϊορίοδὶ δρπιβοδηῆςθ οΟὗἩὨ 1Π15 ᾿πτογργοίδιου 
18 5 ΕΧρΡγοβϑεα ὈΥ τ. Ὁ. Βγονγῃὴ (Τῤε 
ϑεροηά “ἀυεπὶ, Ρ. 202): “ΑΒ ἴο ἴ[ῃε Βοοκ οὗ 
[π΄ .. 18 15 411 Ὀυΐ ὉΠ ΔΠΙΠΊΟΊΞΙΥ υπάεΓ- 
βδἰοος ἴο ἀξεηοῖς ἐῤὲ δοοξ Κῇ Οοά΄: εἶεεί.... 
1158 ἃ οαἴδίοριιο οἵ {πῸ Ὡδηγθβ οὗ 4}1 [δῖ ἃσὸ 
ἀοδιιποά ἴο ᾿ξ σνογίδδίϊηρ;. .... 85 πανης 
[Π6 “πδπιθϑ᾽ οὗ 4}} {παῖ ἂῦθὸ ἴπ 1 "τ τθη 
ἔτοτῃ {πὲ ἐουπάφτίοη οὗ ἴπε ννοτ]  ᾽ (ςἢ. χνὶϊ!. 
8 ; ΧΙ, 8), [1 ἴδάσ 65 [Π6 οτισίη οὗ ἴμο σδοῖςα 
οὗ ϑδςἢ δηά δΔ]}] οἵ ἴδεπὶ ἰὴ πὸ δνεγϊαϑίηρ 
εἰδείης ἰονς οὗ σοά..... ΝνΠοη ἴδοβο “οη 
τὰς ἰοῖῖ Βαπά’ ηὰ ποῖ οπε οὗ {Π|ῸῚΓ ΠΑΠΊΟ5 
ἴῃ 186 ὈοοΙ οὗ ἴδ, [ΠῸῪ νν}}} ἀϊδοθγῃ {Ππογεὶπ 
Οοὐ 5. εἴογῃδὶ] ρΌΓΡοΞΚο, ἴπαΐ {ΠΟΥ 5που]ὰ δ6 
Ἰο ἴο θϑῆονν ννυμαῖ « [2]1|6ῃ δαί 15,... δηά {παῖ 
νν παῖ Οοά πιρῆξ τιρ ἰδοΙΞΙΥ ᾶνὲ ἀοης ΜΝ 
4}|1, Ης τοϑοϊνορὰ ἴο ἀο νι ἐῤερε 85 " νθϑϑεὶβ 
οὔ ψιγαῖῃ πεῖρα ἔογ ἀδϑοίγιςμοη ᾿---ἴο ΡἸΟΥΥ ἢ15 
7υδξςο ἴῃ τποῖγ ἐνουϊλδτηρ ἀδϑιγσυςοη." (Οη 
{Π15 σοποϊυβίοῃ, εἶ, {86 ηοῖδ οἡ οἢ. 11. 5). 

Οὔβοτνο ἴπδῖ 1η [15 ἀδβογιρίίοη οὗ ἴμς ἤγϑί 
Βολδῖ ποῦ 15 βδοπηοῖπίηρ νναπίίηρ ἴο οσοτη- 
Ρἰεῖε οὖσ ἰάδθὰ οὗ Απεςηγιδῖ ; {πότε ἰ5 ποης οἵ 
τῃλΐ ΠΥΡΟΟΓΙΞΥ απα ἀδοοινδθ] Π 655 νγὩς ἢ ΟἿΟΣ 
Ρατίβ οἵ ϑεγίρίυγε ἰεδά οης ἴο ἐεχρεοῖ. “ΓἢΪ5 
15. ΒΌΡΡΙ᾿δα ΌΥ ἴπε ϑεσοηα Βεδϑῖ (νοῦ, 11); 566 
2 Τ ΠΕ55. Π- τ Ϊολη 1]. 18. 

9. 17 .η7 νιαπ ἈΔΤΒ αη ἐαγ] ὍΠε ποῖςρ οὗ 
βοϊθηλη δἰϊοητίοη, 566 οἷ. 11. 7:-πνῇδί 15 ἴο Ὀ6 
μεαγὰ [Ὀ]]ον5 ἴῃ τ Υ. το. ΕῸγ ἃ ρᾶυδε οὗ ἃ 
{πκὸ παῖιιγο, 566 οἷ). χῖν. 12 ; ΧΥ͂!. 15. 

10. 17 ΔῈ δ [18] ΚῸΣ οΔΡΕΣΥΣΥ, 
ἱπῖο σδριΐυἱγ 86 κοοίδ:)] ὅ6ς υὐ-. 1 ,.:---- 
ἰξ ποῖ τοδά 'ῇ ἴδε τοχῖ, ἴῃς ννοσγάβ “ἑπῖίο 
ΟΔΡΟΣΥΣΥ " ἀτγὸ ἴο Ὀ6 υηποτοίοοα. Δ ογάϑ. 
ττληβίδίος "αἰ δΏγοπο [ἰαΐεὶ δ) ἱπῖο 68}- 
οἰνἱῦγ, 0 κοοῖδ ἱπίο ΘΔΡΕΣΥΣΟΥ, " ΠΕΑΙΪΥ 45 
ΑΟΝ. ΤῊρ δρϑίγαςϊ ἴθγπὶ εαρέλν 15 τιϑϑὰ ἴου 
ἐαρέε.--- μὲ ἐπὶ σαρ υαίοηε ἀμχογιῖ, 1ριε 
εαρίειμγ." ὍΤὮΘ ἴοστῃ οὗ ννογά8 15 Δ Κθη ἔτγοπὶ 
[ἔτν χνυ. 2; χὶ, τα οἷ, Ζεςἢ. ΧΙ, 9:--ϑθὸ 
Νοῖς Ε' δἵ ἴῃς ἐπα οὗ 115 σβαρίογ. 
7 ΔᾺΥ Ἰτῶϑὰ 8881] Κ1}} «αὐτό ἐξε σ“αυογά, 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΊΟΝ, ΧΙΠΠΠ. [ν. 9--ο, 

ΙΟ Ηε τδδὲ ᾿εδάβι ἱπῖο σδρνῦ 
8Π4}} ρὸ ἱπῖο σδριινι : 
ΚΙ Ποιὰ τγῖτ τῆς βυγογά πηυβὲ δε ΚιΠεὰ ἢ 
ἢ τὴ6 ϑυγογά. Ἡξεχγα 15 ἴπε ρδίίεῃος 
δηά τῆς (Δ οὗ τῆς 54 πῖϑ. 

)6 »παὶ δὲ ἀϊἰεά «υἱὲ δε “«τυογά.}]ὴ ((. 
Μαῖϊ. χχνυὶ. 52). ὙΠΙ8 σεῦβθα ἰ8 ἀοερηρί 
ΕἸΓΠΟΓ 85 ἃ σοῃβοϊδίίοη, ΟΣ 48 ἃ ψνασῃίης. ἀϑ 
Ω εοπμνοίαίοη, τ ἱπππιαῖοβ (Πδΐ 1ῃ6 Ρεῖβε- 
οσυΐοτβ οὗ ἴῃς ΟΒΌΓΟΙ, 5}8}} ὄχροπθηοὸ (δὲ 
γϑησοᾶηςε οὗ Οοά, δπά 5Ξυϑογ ἴῃς 5δπὶὸ ετιὶβ 
ἃ5 {ΠΕῪΥ̓ Παᾶὰ ᾿πἤϊοϊδα οπ ἴδε ϑαἰηῖϊ5 (ει. 
ΧΧΧΙΙ. 43);-:50 Νηρ (Ρ. 6ο8), δηά [δὶ5 
54Π|6 ποΐς τίπρβ ᾿ἰΠγουρῇ ἴῃς Αρος. (5εε «ἢ. 
ΧΥΠΙ. ς, 6: χίχ. 2: ςἔ, ςἢ. νἱ. 10). Α,5 ὦ φυαγη- 
ἑησ, ἴξ ἐογόϑῆονβ τῆ ἔλϊα οὗ (τ ϑ[ἸΔῃ5 ἰη ἴδε 
ἀαγ8 οὗ ἴῃ Βελϑίβ ρεσβοσυτίοη-- 50 Αἰξογά: 
.Α5 νγ)ὰβ ἴπ6 ογάογ οὗ Οοά᾽ 5 νυγδῖῃ ἰοναγάς 
Η!8 ρῬεορὶς οἵ οἱά, 50 584}} ἴἃ θὲ νπῖὰ Ηἰ 
54] ηἴ5 υπάογ ἴῃς ρΡεγδθουζίοη οὗ ἴῃς Βοδϑῖ. 

ΤΒ6 ἔοππηοῦ 56η56 5665 ἴο ὃ6 ἴδε ἴγυς οἢε; 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ [ΕΓ γε σοηϑίοσ [86 ἱπιροτί οὗἉ ἰδὲ 
ὑνογὰβ νυν] ἢ ἔο]ϊονν 45 ἴο “2 ς ραίϊεπιο οὗ 
ἐῤε «“αἱπίς, βῃονπηρ ἴΠδι [Βα Ἐπιρίτε οἵ τῃς 
Βοαϑῖ νου ὃε οὗ ν]άς οχίςηϊ, δηά οἵ ἰοηξ 
ἀυγαίίοη (Νν οτάϑ.). 

“ Ηδεγε᾽" τογείοτο, ἰη ἴπ6 σοῃϑοϊδοη [05ὶ 
δίνεη, 15 ἴΠ6 σγουηὰ δηά βουτος οὗ 

ἐξέ βαϊίεπεε απά ἰδὲ ζαΐρ ὁ τἀ «αἰ. 
566 (ἢ. χίν. 12. “Ηἔερε," 1.ε., ἀυτίηρ ἴῃ τὰρὲ 
οἵ τε Βεοαβῖ, 18 [6 ρίδςθ ἔὺσ ραΐϊοποθ ἀπά 
ἕλῃ : ἴῃ {86 ἐπάυγδπος οὗ ρευϑθουέοη, πὶ 
ἴῃς. ραϊίεηςο---ῃ6 “ «υἱκάίσνε" (τοσγ. 18; (ἱ. 
ΧΥΙΙ, 9}---οὗ ἴπ6 ἔΠΠΠ}] σῆονν [156] 

Οοάείῖ, ἀννο! πος οὐ {Π|5 τοΐθγοποο 0 ἴδε 
βδυηρ οὕ ουτ ] μογὰ ἴο δῖ. Ρεῖογ ἴῃ Μδίϊς. χτῦ. 
52, ᾿ΤΙϊΟ5: “Ιἡ ογάθγ {παῖ ΠΟΓΟ ΠΊΔΥ δὲ δὺ 
ἀοιιθῖ 845 ἴο ἴμε τηδδηΐηρ, ἢ δάάς: " στε" 
ἐδε ραϊίεπες ἀπά ἐδὲ αὶ 9 1δὲ «αἱπι... Μαῖ 
ἢδ 85Κ8 ἴτοτὶ ἴδε 541η05 15 γεϑι ῃδίίοη ἴῃ ίδοε οἱ 
Ρεγβεσιτίηρ νἱοΐθηςος ἢ (ϑὲ, 7οόη, νοὶ]. ἱ. Ρ. 274). 

ΕὈγαγὰ ροϊπῖβ ἴο ἴὔγοο ἔογμγΐς οὗ ἐχβοτ- 
[Δ[Ἰοη :---() Ὑμδῖ ννὩΙ ἢ 15 ψίνθη ποτε: (2) 
ΎΤΒΕ ἴοκεη οὗ ἴῃ Βεδβῖ ρίνθη ἰπ στογ. 18 ἰδί 
1ῃ6ς 5αϊηΐβ βῃοιϊά ὃς ἀδςεϊνοά ; (1) Τρβαὶ 
ξίνθη ἴὴ οἢ. ΧΙν. 12,13. 

50 ἔασ, ποῖοβ. Μράο, 85 ἴο {Π6 “ϑθουϊγ 
Βοαϑί "--- 866 οἢ γοσ. 1ς. 

ΤῊΕ ΒΕΑΒΥ ΒΒΟΜ ΤῊῈ ΕΑΒΤῊ (11:-18). 

11, “πά 1 βὰν ἀποίῤενγ δεα 1] ΟΥ̓ [ἢ 5λπὶς 
πδίυσγε {δβογοίοσο ἃ5 ἴῃς Βοαβῖ ἰῃ νεῖ. 1, ψτἢ 
νοπὶ Π6 5 σοηϊεπιροσδηθουβ (εἶ. χίχ. 20). 
Μεηϊίοη 5 οἴξῃ τπδὰθ οὗ ἴῃς 4 γι: Βελοῖ 
νου (πε δοςοηά (ςἢ. χὶ. 7; ΧΙ. ας; ΧΟ, 3, 
8, 11, ὅἄο.), Ὀυϊ στοῦ οὗ ἴῃς σεεοπά σιϊδουΐ 
της ἢγβ. Αιβ ἰσοπεειβ ποίςοα (44Ὁ. τ. τ. 
1δ, 2, Ρ. 326), ἴῃς Βεαβξὶ ἤοσῃ "' ἐδε εαγι "15 
ἰάἀδητσαὶ στὰ τῆς “ας Ργορδε! " (“ Ῥαεὶ 
ἀεϊπάς οἴ ἀθ διτηΐίξεγο εὖὰ5 4ιεπὶ εἴ ρϑουάυ- 

4ἢ6 τἢλῖ αδῖαι 



ν. 11. 

Ι1 Αηὰ [1 θέμε ά δηοῖθεῦ δεδϑε 
σοπληρ ῸΡ ουξ οὗ τε εδαγῃ ; δηά ἢς 

Ῥιορβεοίδῃῃ. τνοςδὶ᾽) ;--᾿σοιραγε οἢ. χὶχ' 20 
ἢ σ“Β. ΧΙ. 13, 14; δηὰ δ66 Ἂοἢ. χνὶ 13; 
Χχ, τὸ (εξ Μεαῖίῖ. υἱ!. 15 : χΧχῖν. 11, 24, 25). 

ΎΒΕΟΓΕ 15 ἢ Βελβϑῖ πηοηΕοποα ἴῃ ἴῃ 6 ρῥγὸ- 
Ῥδεςῖ68 οὗ ἴδηϊεὶ ἐἰγεεῖΐγ σοττοϑροηάϊηρ ἴο 
[15 οἴδεῖ Βοαβῖ, οὐ ἴη6ὸ “ἔαμε γορδεῖ,᾽" 
τοι ρὴ ννῈ ᾶγθ 5δθθῃ ἰῇ στ΄. ς, 7, [μδΐ σογίδιῃ 
Ραγ ου]2γ5 πη ἴῃς ἀδδοτιρίίοη οὗ ἴῃς “1.1π||6 
Ηοτηἢ- --νῖΖ. “1π6 τοῦ δροδκίηρ ρμτοαῖ 
{Ππηρ55,, δηὰ τῃ6 τηλκίης “νναῦ ἢ (ἢ 6 
ϑαιηΐβ, (Ώδη. υἱῖ. 8, 2: ὃ --ἄσγε ἔουπὰ ἴῃ τῃ6 
γνιοῦ Βεαβὶ οὗ 115 ομαρῖοσ. ὙΠῸ “1{π|Ἃ 
ΉἩοτη, ποννενεγ, ἢδ5 ἃ βρεςϊα]ὶ ἔδαϊυσοε ἴο ννϊςἢ 
(Ώογο 15 ποϊῃίηρ δηδίοροιϑβ 'π (Πς γε Αροςδ- 
Ἰγρῇς Βεαϑί--- ΠΑ ΕἸ “γε κα [6 εγεβ8 οὗ 
τηΔῃ, οΥ ἴπῸ ϑυπρο] οὗ ἱηςο]] [ σοησθ. ΤΠ 
ΒΥπ Οἱ ΔΏσνν ΕΓΒ ἴο ἴΠ6 σπαγδοῖου οὗ [Π6 “εεοπά 
Βεδβδὶ 25 “βαΐε Ῥγορδεῖί." ΑΑσςοσαϊηρὶν να 
πάνθ, ἴῃ {Π18 σπαρίθσ, [Π}8 ομθ ξυπιῦοὶ οὗ 
Ὁ δηϊθὶ γχοβοοῖϊοα ὑπάθσ δαυο ἔοϊπηβ. Ὅῇῃ6 
ΕἸ]. πὶ οὗ Απεςμγιϑί ἴῃ ΟἹ Τοϑῖ. ργορῃοοῦΥ 
15 ποῦν σχεργοϑθηϊοα ὈΥ ἕευο ἢἤριΓο5---[ποβο οὗ 
ἴῃς Βεας:’ δῃὰ ἔαΐτε Ῥγοῤρδεῖ----νῖς ἢ ἀτὸ σοη- 
ἰγαϑῖεα ἢ, δηὰ σοτγοϑροηά ἰῇ πυτῆθοῦ ἴο 
1ῃ6 “Ὑ{κὐο ἤιηε:.6: 1 5665 οἡ Ἂοἢ. χὶ. 2. [ἰ 
ΤΏΔΥ 4150 δε ἴῃαϊ 45 ἴῆε ἢγϑθί Βοδβί 15 {π6 
Απξ-Οργῖ, 580 {πΠ|5 ϑδοσοπὰ Βοδϑί, οὐ “ ἔσμε 
Ργοῤῥεῖ,᾽ 15 ἴδ Απι-Ρηεώρα (ογ " Ορροπεπῖ 
οὗ (ς Ηοὶγ ϑριγιῖ᾽); «πὰ Ἃῃἢυ8, ἴπ6 ἑκυο 
Βεδϑῖβ ἢ τῆς “ γαψοη" (566 (ἢ. ΧΥΪ. 11) 
ἔοττῃ 8 ἢο 5} {ΓΙΉΠΥ, ἰῃ οοηΐγασὲ ἴο [πὸ 
Ὠινηθ ΤΙΙΠΙΥ οὗ οἢ. 1. 4-6 (5εε [δε ΒιΙΓΡΉ, 
Ρ. λός; Εὐτατά, 8. 261; Οεὐμασγαΐ, 5. 247; 
Βυγξοῖ, 5. 210). ΟΥ αἰ ΠΥ ΩΤ -:-- 
Ὗς αν ποῖ δογθ, ποΐεβ Βίϑρίηρ, “τὴ6 

ΤΑΔΗΥ͂ ἴλῖδα Ῥγορἢεῖ5." οὗ Μαῖϊ. χχιν. τι: 
1 Ϊοππ ἰν. τ, δι “ Δπι|ς τισι δη ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, ἴῃ 
1η6 ἰαϑῖ ἘὨπιθ5, σοηνεγρίηρ ἴο οπε Ρδγβοηδὶ 
ἀϑεοηῖ,---ἃ ἔλ]56 ΕἸ] 4} (566 νεσ. 13) γῆ 58}4]] 
ῬΓγερατο [ἢπ ννΑ  ἴογ ΑπΕςγιβῖ. 

Ηδυρῖ (Τρῤε Εἰγαὶ ἘΡ. 97) 8,. ὕοδη, ἙπρῚ. τ᾿, 
Ῥ- 115) ΟΥ 1 [οδη 1]. 18, αϑϑογίβ [παὶ “"Ἂ δοῖρ- 
ἴυΓα εῖνε8 1.5 ἴο ἀἸβοοσῃ ἴῃ ἴἢ6 ννὰγ58 οὗ Οοά, 
1Π41 ΘΥ̓́ΕΓΥ͂ ὈΓΙΏςΓΙΡΙς 15 ΒηΔΙΙΥ Ρτοδοηϊοα ἴῃ 115 
ςοπορηςτδἴίοη )π ὁπό βέγιον ἢ; ἀπ ςοηβίἀεγβ 
τα “1η6 ἵννο ἀΐνοσβε ργοϑοπίδι!οηβ οὗ ἴπ6 
Βεδϑῖ ἰπ ἴῃς ρος." ᾶγὲ ςοπιδίηβα ΟΥ̓ 5[. Ρδὺ] 
ἴῃ 2 ΤΙ Βοβ8. ἰ1., “Ἰηῖο οπα 5ο0]6 ριοΐυγο,"-- 
“46 Μδη οὗ 51η,᾽ δοττονοα ἴτοπῃ ἴῃς ἀθ6- 
βογιρίοη οὗ Πδηϊεὶ, αηάὰ δείηρ, δοσογάϊηρ ἴο 
10δῖ ΔηΔΙΟΡΎ, 8 ννου αν ροϊεπῖαῖο, Ηον {818 
ςοπιδίπδίίοη οὗ ἴδε τηδηγτπεδάθδα Βεδϑῖ (οσ 

οΓ οἵ ἴῃς νου ορροϑβεὰ ἴο (σοάλ) δηὰ “τῆς 
Ἰλπι-ἾΚ Βοαϑὶ " (οὐ δηϊ-ο τι βδη ρβειάος 
ΡΓΟΡ ΘΕΟΥ͂) οοΙηθ8 ἴο Ρᾶ58, ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 
σῖνεβ ἃ πιπξ ἴῃ οἷ. ΧΙ, 15, νη 11 Βαγ5: “1ἴ 
ννᾶ5 βίνεη τπΐο ἢῖπὰ ἢ (:.2., ἰο ἴῃς Βεαϑὲ γοργο- 
δορὶ Ῥ5θ  0- ΓΟΡΏΘΟΥΣ) “ ἴο γίνε Ὀγοδίῃ ἴὸ 
τς ᾿πᾶρὲ οὗ ἴμ6 Βεδϑὶ ἴῃαΐ ἴῃς ἱππᾶρο οὗ τῃς 

ΚΕΝΕΤΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΠΗΠΠ. 

Ὠδαά ἴνο ἤογῃβ8 {κὸ ἃ ἰδαινῦ, απὰ ἢς 
ΒΡΆΚα 85 ἃ ἀγδροῃ. 

Βοδϑί βΒῃουϊὰ ξρθαῖκ (νεῖ. 1.5). [{15 ποῖ ὑπι|}} 
(ἢ6 Βοϑί]θ ὑπροῦϊγ ρονεῦ οὗ ἴῃς ννοσὶ ἃ σὸ- 
ςεἶγεβ ἴῃς βρίσιῖ οἵ ρβευάο- ρΡγοΡ ΒεΟΥ ορῤῥονεά 
ἴο Οοά ---ἰ.6., 0} ΒοΙἢ ἔοσπις οὗ ορροϑιίίοη 
ἅΓΟ υπϊϊεὰ ἰπ οπο---ἰηδί [5 ΘΏΓΔΙΥ 15 σαϊϑοά 
ἴο 118 ΒΙρμοβῖ ἔοστῃ οὗ δοιινγ. 

εογπρ τῷ οἱ οὐ ἐῤὲ εαγ! δ ,] Αποῖδου οοσ- 
Τεβροηάθηςε 1} Ὠ Δη}]Ε] :--ἴῃα σι βυταθο]σ 
ἴογσῃβ, ἰη [ 4η. νἱ}. 3, ἴο ἢ ἢ (6 “1,}0||6 
Ἡοτγπ᾿ Ὀεϊοηρ5, στῆς ὉΡ ΤΌΤ “ἐῤὲ “τα, 43 
(8εὲ ἤτοι Βεαβϑί μόῦα ἰῇ υϑσ α; δυϊ [ΠΟῪ 5}4}} 
4150 “4156 οιιξ οὗ 2δεὲ εαγι δ᾽" (ΠΏ δη. νυἱῇ. 17), 
ῶ5 Μὰ ἅγὸ πονν ἴο]α οὗ [ἢ ϑεοομὰ Αροσςδίγριϊς 
Βεαϑί. [Ι͂ὴ 1018 6 σμδγαςῖοσ οὗ ἴπε βεζοηὰ 
Βεαϑδὲ 5 βυιθο]Ζοά : “ὙὍὙΠΘ νι ϑάοιῃ [δδῖ 
σοομεῖ ἢοῖ ἀονῃ ποσὰ δον ἰ8 εαγίδνν, 
56 508], ἀν} 15} :᾿--- [ὯΠ|65 11}. 15. 

Ἡδρηρϑῖ. σοιρασγεβ ἰοἤῃῃ ν].21;-Ἰ ΟΝ ΠΠ141π|9 
υπηάογβίδηςϑ ΟΥ̓ ““ ομΐ 9. ἐδὲε εατίῤ,᾽" “ ἴτοτῃ ἴῃς 
γἱὶ 51 0]6 Πμυτοὴ οὗ Οοά ;᾿" «δπηά δε {πίηκ5 [παῖ 
(195 Βεδοῖ ἔτοπι ἴῃς καρ 'ΤΔΥ Τεργεβοηῖ 
ναὶ 15 5:1 056 ΠΟΘ ΠΠΠΥ δεθὴ 45 ἴπε Ἡδσὶοῖ οὗ 
Βαδγίοη ";---διιοϊεγάϊεςκ Ἰ᾿πλῖῖ5 ἴὴ6 στηθηϊτος 
οὗ “2δὲ εαγὶ δ᾽" ἴο νν»ῆαδῖ 15 ϑδιαἃ ἴῃ ὑεῖ. 12 85 
ἴο ἴδε εχογοῖϑα οὗ 115 Βεαβϑ᾽β ΡΟΥΘ οὐοῦ 
1ὴ6 δαγίῃ δηὰ 115 ἱπῃδοϊϊδηίΐβ ;--- σςογάϊης 
ἴο ΑἸογά (6 ἢἤγθεί Βεαδὶ ννὰ8 ἂἃπ ΕἸΏΡΙγα 
ΤΙβίηρ ὉΡ οὔ οὗ σοηδιβίοη ἰηἴο ογάογ ; ψν 8116 
18 Βοαδὶ τῸπὶ “ἐῤὲ εαγὶ δ᾽" Ατὶϑεβϑ οἷἨκξζΖ οὗ 
Βυχήδη 5οςιεἴΥ δηὰ 115 Ῥγορτδβϑ [ἃ νἱενν ννῃϊςῃ 
ΒΌΓΡΕΟΙ γοὐθοῖθ 48 ὈΠβογρίιΓ4}}: δπὰ ΑἸζ ὁχ- 
Ρἰδἰῃϑ 1815 45 βεϊτπρ ἔοσττ “ [Ὠ6 «σεεγάοία ρεν- 
σοομεῖπο βοαυογ," ὈοΐᾺ Ράρδη πὰ ΟἨγΞίδ--- 
ποῖ ΡΑρδΏ ΤΔΟΓΕΙΥ (45 Η πηπιοηά, Οτοῖ., Εννα]ά, 
Ὠς Μνεῖϊο, Ηθηρβῖ., Ὁ υδῖεγά, πιδιηΐϊδιη), οἵ 
ΟἸγιϑύδη τλογεὶν (345 Ε]]ΠοῖΣ δπὰ οἴμεῖβ Πο]ά, 
πὸ “νου ]ὰ ̓ πιῖῖ τ τὸ ἴῃς Ὀγεϑίμοοα οἵ ἴῃς 
ῬΑρδοΥ ", Ὀυΐ Ξγηθο] Ζίηρ ὈοΙἢ ;---ΤῈ Τυις 
Ῥγορμῃοῖϑ, ποῖοβ Βυγρεῦ, ἀπηουηςδα ἴο ἴ5γδοὶ] 
[86 σοιη56]5 οὗ Οοά; [Π15 “Σαΐς γορδεὶ" 
ΔΏΠΟΙΙΏΠ68 ἴο τδηκιὶπὰ [Π6 σουηβοῖθ οἵ ἴπὸ 
“Ρτίηςς οὗ {πΠ|5 ΔΝ οὐἱὰ ;".---δϑιυαγί οὔβοσγνος 
(δὶ ϑαΐδῃ 15 Ῥγίηςα οὗ με ροννοῖῦβ οὗ [πὸ δὲν; 
(πΠ6 ἢγϑὶ Βοαϑδῖ σῖϑοϑ πὶ ἴπ6 «ε, ἤογο [86 
βεςοηά Βεαβὶ 15 ἔγοπι ἴῃς σαγύ [ΟΓ 45 δῖυατγίι 
ἰτγδηβίαῖοβ “"ζγοιὰ [89 1δπὰ᾽" 25 ορροβεὰ ἴο 
“ῥὲ “τα; δῃὰ ἴδι1ι5 41} [ἢ6 εἰεπηθηῖβ σὰ 
Βιϊγγοαὰ ὉΡ δραϊηβὶ ΟἽ γι βιΔῃ5 (1}. Ρ. 272) ;--Ὠ-ς 
{|γτᾷ τηδάθ ἴπῸ Βεαδϑεῖ οὗ νεγ. ᾿ ἴο Ὀὲε ἴῃς 505 
οὗ ἴῃῆ6. Ῥογβίδη Ομόβγοοβ, δηὰ ἴπ6 ᾿δπλῦ-} Κα 
Βοαϑδὲ ἴο δ Μοβαδιηπιοὰ :--- μὲ βοςοηά Βεαϑῖ, 
νυτιῖος δῖγ 1. Νεονίοη (Ρ. 467), ννὰ5 ἴῃς Οτϑεὶς 
Ἐπιρῖγο ; [Π)6 ἢγβϑ Βεαδῖ ννὰβ ἴῃς ἘΕΠΊΡΙΓΕ 
ἀϊνΙαοα δοΐννγθοη σταίη δηὰ Τ βεοάοβιιϑ ;--- 
Μτ. Βιγκβ υηάδογοίδηάβ ὑπαὶ (6 ἴννο Βοαϑίβ 
οὗ (Π15 σπαρίοσ ἀσποῖθ [6 οὐ δηά δερίεσία:- 
ἐἰεαἰ 1,αἴιὰ ΕτιΡΙγο. 

ἑαυο ῥογης ἐξε ππῖο α ἰα»η,) 1.2ώ.,ὄ κε τῆς 
Βοτῃϑ οἱ ἃ ἰαπιῦ--οἢ οἰ. ἴχ. το. Οη ἴῃς 

6δι 
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12 Απά δε δχεγοίβεῖῃ 41} τῆς ρονγεῦ 
οὗ τῆς ἢτγοε θεᾶϑὲ Ὀείογε ἢϊπι, ἀπά 

νογὰ τεοηάδεγοά “ ͵α»δ᾽ 8ὲ6. οὔ οἷ. ν. ό. 
Δ ογάϑ. βιιβρεϑῖβ [ῃαϊ τἢ 15 νγογὰ (αγημίσρ) ΤΩΔΥ͂ 
αν Ὀδοπ σμόβθη ἰῃ ογάογ ἴο ταῦ 115 δ11- 
(Πο5]5 ἴο ἴῃ) 6 ψνογὰ τοπάογοὰ Βεαοὶ (ἐδεγίοπ) 
-τϑὲὸ οἡ σοῦ. τ. Τδὲ [ἀτὴῦ ἴπ οἢ. Υ. 6 [45 
ϑδευεη Ἡοτγηβ, δηὰ Ἡδθηρϑῖ. ϑυρροβαβ [πδῖ ἴῃ6 
ζασο Ἰοτη5 οὗ ἴπ6 ἰδλπιῦ ἴῃ {Π15 νϑῦβο ἀδηοία ἢ}8 
ἱΠ ΘΥΙΟΓΠΥ͂ ἴῃ ρον ἴο ΟἾγϑῖ. Νὸ ἔυσῖΒοῦ 
ἀδβογίριτοη 15 βίνθη οὗ ἴῃς ἔογπι οὗ (Πϊ5 Βθαβῖ, 
ΒῈΓΝ 88 ἰ5 ρίνθη οὗ {86 ἔουτηθσ Βοᾶϑὶ ἴῃ ΥὙΘΓῸ Σ 
δηά ἴῃ οἷ. χυῇ. 1; δηὰ 0 5ζογά. {1 πκ5 τὲ 
ποι Βίης πιοτὸ 15 τηθᾶηΐ (ἤδη {παῖ [Π]8 δηλ] 6 πὶ 
οὗ τῆς “ ἔαΐσε Ῥγοῤῥεῖ"" Ἀρρϑδῦβ ἴῃ ἔστη ἃ5 ἃ 
“α»"ὁ" --ιλποσοπί δηά διάγτζη 658 ἴῇ δρρεᾶγ- 
δῆςο, [που ἢ Θρθακιης 85 ἃ “ὠγαρομ. ΑἹ- 
τπουρὰ [86 δῦϑθηος οὔ ἴπ6 ἀσἤηϊο ἀγς]6 ἀο68 
ποῖ ἀϊγοοῖὶγ ροϊπξ ἴο “ Τόε 1,α»»ὁ " ἴῃ ςἢ. χὶν. 1, 
Παυθσί  ο}655 ἴπ6 ι.86 Οὗ ἃ ἴογτῃ δρρίεὰ εἶβ6- 
ὙΠ ΠΟΤ Βοπὶ6 νοηἰγ-οἰ ἢϊ {{Π|68 ἴῃ [Π1|5 ΒΟΟΚ ἴο 
ΕΟ γίϑί, δηά οὐἱγ ἰο Η πὸ, ςαπηοῖ [21] ἴο ἱῃἀϊςαῖς 
βοῦς ἴδε ννογκίηρ οἵ Απε-Οδγε. Νοῖς, ταὶ 
οὔ [ογὰ, ἰπ Μαῖίξ. υἱῖ. 15, ἀθϑογιῦθϑ “ ,2αἰτε 
"γορδείν " 48 σοϊηϊηρ “ ἐπ σῤεορ᾽: εἰοέῥίη." 

Αςοοτγάϊηρ ἴο ΗἸἹΡρΡοϊγίυϑ (“ ΑΠοο 8 ἦε. 
Ῥ.- 26) ἴδε “““πυο Ηογης " τορτεϑεηΐ ἴῃς 1 ἂν 
δηᾶ (ῃ6 Ργορμεῖβ; δπὰ ἢς ἴπθῆςο ᾿πῆδτϑ τΠαῖ 
(8 σεεοπά Βοαβῖ ἰβ ἴο δὲ ουϊννΑγαϊ!γ ἔδιγ, 
αἰτοῦ ἰπνγάγα]γ ἃ τἀνθηϊηρ νοὶ ας 

ΒΥ ἴδε “μυο Ηογη:" Μεάς υηάδεγβίδηάϑβ 
186 " ρονεῖ οὗ Ὀἱηάϊηρς δηὰ Ἰοοβίηρ," οἸ]αϊπιοὰ 
ὃγ {πε Ἀοπιδη Ροπι.---Ἶ ττίηρα, τὰς ΕΤσδης!5- 
σῇ δηά ἴπὸῸ οι πίσδη Ογάογϑ ;-- - ΕἸ Ποῖ, [6 
Ἀσορυΐδῦ δηά πε ϑϑοῦ ᾶγ ΟἸΕΓΡΥ. 

απά ῥὲ “βαξε α: α ἄγασο".) Τῆιε δῦβοηςθ οὗ 
16 ἀοῆβηϊΐϊο δτίϊοϊθ δραῖη ἔογθι 48 ἃ ἀϊγοςῖ 
Τοίογεηςθ ἴο “ ἐῤε ὥγαχοη " οἵ ςἢ. χί!. 1: χΙΐ, 
41 Ὀυΐῖ νὰ σαπποΐῖ ἀοιθί (παῖ ἴ[π6 [ΓεΔοΠοσοι5 
δηά βεάυςζινο σπαγαςίογ δϑογ θὰ ἴο [15 Ἰαπιὺ- 
᾿ἰκ6 Βραϑῖ ἴῇ νϑῦ. 14, 15 πο υἀθα ἴῃ ἴη6 Ὠᾶτὴδ 
οὗ (δῖ εν βρονοσ ἢ ἰ5 ἀδβοσι θα ἴῃ οἢ. 
ΧΙ, 9 ἃ5 ὥὭγαφοη, ϑέγρεπὶ, ευμ, δαίαη, δὰ 
Ροϊηΐβ ἴο Οσϑφη. 11. 1. 

Κτυθηκοὶ (λε,, 8. 59), ποῖϊηρ (δαῖ “ Ηδῦτεν 
Δης 4 Ὗ Κηοννβ ποῖπὶπρ οὗ ἃ “ρῥεαζίησ ἀτὰ- 
ξοη, {ΠῚ0Κ8 (Πα ννὰὲ βϑδουἹὰ ἰγαηϑίδίες ἤογα 
ἐΘρΟΔΚ5 α. 4 “ἐγβεηϊ," δοσογάϊης ἴο Οεη. "]. 
Ηδε οὔϑεγνεβ [ῃαἴ “ ἀσάροῃ ᾿ 15 υ5ε4 85 6611- 
νδίθηῖ ἴο “βεγρεηῖ᾽ ἴῃ ἴΠῸ Οἰρνρη!, Ηορι. (1ϊ. 
31, 34) :π--|566 Νοίδ Β οὐ Ἂἢ. ΧΙ. 2. 

δίθεσῃ ποῖθβ (ῃδϊ 2495 δείογο [6 ϑεἼοοπά 
Αάνεηῖς Εποςἢ δηὰ ΕἸ} (οἢ. χΙὶ. 3) ν»}}]} 
Ῥτοδοῦῇ [ἢς Κιηράοπι οὗ (ἢ γδί, 80 ἃ “ ἔαδε 
Ρνορδεῖϊ," οῃϑὶανθὰ ἴο δαΐδῃ, ν7}}} σνε ἴο ραὶῃ 
δάπογθηΐβ ἴο ΑΠΕΠΉσιϑῖ. 

Α5 4 “Ῥχσοίοσιβι " Μσυ. Μδυσίσςθ τηδκοϑβ (ἢ 15 
Βοαϑβῖ ἴγοπι “ ἐῤε εαγι δ᾽" ἴο θ6 ἴπλῖ ΒΓ ἢ 505- 
ταϊποὰ {πε [προ γ18] ΕΥΤΆ ΠΥ οὗ Ε οπΊο,---ΠΑΠΊΕΪΥ, 
{Π6 τοὶ κίοη οὗ Κοῦλε (Ρ. 243). 

ΑΠΊΟΙΡ γα οηδ ἰϑεῖς “Ῥ γείοσιϑίβ,"" Ἀδηδῃ (Ὁ. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ. ἵν. 12. 

σδυβοῖῃ τ[ὴ6 δαγίἢ δηά τῇσι ψυἢϊοὴ 
ἄννεὶ! τῃμεγεῖὶπ ἴο ὑνοσβμὶρ ἴῃς ἢπὶ 

414) δανίηρ οὐβοσνεὰ {πᾶς [158 Ξσγπιδοὶ οἵ {πὸ 
βοοοηά Βοδϑῖ ἰ5 ὈΥ͂ ὯΟ τη Δ οΟἰθδγ, θυ τ ἢ 6} 689 
ἘΚ ἰδ νυ. 14-ἰ7 ΤΑΥ͂ ᾿πά!οδῖο ἴῃς ἴδδυ- 
τηλίΓΕΥ οὗ [δ6 ““ τηδί πετηδίϊςίδη " ΒΔθΊ]υΣ οἱ 
Ἐρδαβυϑ (δυεῖ,, Νέγο 16; Το. Ημί. ὶ. 22), 
ΟΥ [δες Ἰερθηάβ 45 ἴο ϑιπιοὴ Μαρὺυβ (( ε,, Ρ. 
414). ἈἘέλΠο, ᾿ηἀοοα, Ροβη νεΥ ἤχοθ οἱ 
διπιοη Μᾶρι5, ἢ οπὶ δῖ. ἰοδη δπὰ δῖ. Ρείεσ 
δηςουηίοτοα δἱ ϑαζηδσία, Αςῖβ υ1}}. 9-24 ( ὡς 
ΡῬ. 130). Κύδθκεὶ υπάεγδίδηάϑβ ΟΥ̓ 118 Βεδοὶ 
ἃ 5ρι 04] ροννοῖ-- ἴῃς ὀπιδοάϊτηθηΐ οὗ Ελὶϑο 
Ρτορἢοογ---ἴὴ ἴΠ6 βεσνίοςς οὗ τῇς ἘἈοπδη 
Εταρῖσγε (ἴ[86 ἢἤτϑὶ Βεδϑῦ), ἴῃς οχίϑΐεπος οἵ 
νυ ἢ ἰη Οδηΐ. 1. 15 ργονβὰ Ὁγ 1δς τείογθηρεϑ 
ἰη ϑιιεϊοηΐυ5 (ίεγο 36) ἀπά Ταοϊζυβ (.{ππ., τί. 
241) ἴἰο “Αϑίγοϊορεγβ,» “" Μδιίμεπιδιςίδηβ," 
“(Βδ] ἀσαπβ." τῇς «δΒίεῖ ἴγρε οἵ ἴπε “ ἔαἰε 
Ῥγοῤῥεῖ," δοςοσάϊηρ ἴο Κυεηκοὶ (55. 80-82), 
νγ8 ἴῃς Πιδίοσίδῃ [οϑορἤυβ, ννβοτα δῖ, [δὴ 
[8 ποῖϊοο5 85 βανὶηρ αρδηδοποά πὸ σδυϑὲ οὗ 
1118 σου ηΓΥ (δυείοη., Κκωρας:. ς ; ]οϑβερὰ., Β... 
11. 8, 9). Δ οῖτδγ ροθ5 ἔδγίμεῦ 5111}, δηὰ Βο] ἀ8 
{πδῖ, Ἰη στ. 11-17, δῖ. [ὁἤη ἰ5 ἀσβοσίδιης δὶ, 
Ῥαιὶ 89 (ῃς ““ αίτε Ῥγορδεέ ᾽" (5ε6 οὐ οἷ. ἰϊ. 2), 
οἵ, Ρεγβαρϑ, ἴ8ε Ραδυϊΐῃθ ΡαΓΥ ἰπ ἴῃς Οδυγω, 
Μοϊϊωνιαγ αἰδοὸ δβϑογίβ (μαΐ Ἐ οπι. χὶϊὶ, 1-τ| ἰδ 
ἃ Ῥεγίδοξ σοτῃγηθηῖδιυ οὐ δῖ. [οἢπη᾿5 ἀθϑοτρῦοη 
ἤογα οὗ 186 “εεοπά Βοδϑβῖ :---" Α5. ἴῃς Αηῦ- 
οἰγϑ οὗ [185 ΒοΟΚ ἰ5 σογίδιῦ Νότο, 50 
ςοσγίδίη ἰβ ἃ [πδϊ ἢἰ8 Ὁ τ βίῃ ργορδεῖ (}γ- 
ἀδόρήρ 8 Ρα0}" (8. 2ο5). ΤΪ5 18 ἴοο πιιοὰ 
ἐνεη ἕοσ Κείπι (ἀ Ἂ., 8. 160)- ὴο.. ΒΟΎΡΕΤΕΓ 
5668 ἃ Γοεγοηοο ἴο ἴῃς ““ ῬΑυ]ηΐδη ΑΓ δ 1 
οἱ. 1ἷ. 2: 566 45 ἴο {Π|8 ηυσδίίοη Νοῖς Α οὕ 
οὮ. 1.19. Ἐειι58 ΠΊΘΓΕΪΥ βαγ5,---Ἐλϊϑὲ μγ0» 
ΡΒΘΟΥ͂, ΟΥ̓ Ψ ΠΙςἢ τη ἅσγε βοἀμοοὰ δηὰ Ἰθὰ ἴο 
ἉΌΣΒΏΙΡ τῆς  [γεῖ Βοαβὶ᾽ οσ ἴῃς Ἐ οπιδη ἘπΊρΙγὸ, 
εἰι. χνὶϊ. (ε., Ρ. 378). ῃηά ἴῃ ἢὶ5 σου πΊ ΠΙΔ 7 
Πα δάάς τδαῖ, Ἰῃ ἴῃς δῦβοηςο οὗἉ ἀεῖδι 5 βυρριἰοά 
ἴο ἴδε δυῖμοῦ ὉΥ ἴδε ΟἹά Ὑ εϑβέ., νγε σεπιαγκ, 
ἴῃ (φᾶϑ6ϑ βγη αγ ἴο ἴῃ6 ργοϑδεηΐ, “ὰἂπ οεγίλιῃ 
ἀέΐλυς ἀς ἴογος ῥ᾽ αϑιαι6.᾽".--ἐπ ἤθε. 

15. “πά δὲ ἐχεγεί σοί αἱἱ ἘᾺ9 δατμοτἑ!]) 
1..." Ῥετέοττηϑβ 4}} ἴῃς δοῖβ οὗ δυϊμογιγ ᾿--ἰκε 
(Π6 ρῆγαθες “ἴο ἀο ἴδε ν]],]ο η ἢν. 341 τ" 
18, ἄσ,: Πα ρογέοστῃβ ἴπετὴ ποῖ, 45 ἴδε βγη 
Βεοιϑὲ, ΕΥ̓ 5 ἀϊγεςῖ ροννεσ, δυΐ ΕΥ̓ ψογάβ, 
αηὰ τπλῖσγδοΐθβ, δηὰ δἰρτβ. ὍὉἢ15 νογϑο, ποίαβ 
ΒΌΓΡΟΙ, ΟΧΒΙ 118. ὁ (ἢ15 “εεομά Βεδϑὶ ἃ5 ἃ 
ῬΑΤΟΩΥ οὔτδς ΗΟΙΥ͂ Ομοβῖ" (566 οὐ τεσ. 11)} 
δηὰ Βε σεΐεσβ ἴο [οδη χυΐ. 13,14. 

4 ἐδε γε: δεασὲ ἴπ ἰδ οἱρ 1. ὕπάεῦ δ,5 
δι Ρογυϊβιοη--- οὔ, οἢ. νἱ!]. 2: ᾿δυῖ. 1. 38. Νοῖς- 
τ] δϑιδηάϊηρς 5 ΙΔ πλ0᾽5 ἔογπι, ῃς ἐχογοῖβεβ δ] 
τῆς δυϊδπου τ οὗ ἴῃ6 Ξυπιθο ς᾽ νὰ δεδϑί, 
σις ἢ τεργεθθηΐβ {π6 οἴμες δβρεοῖ οἵ δηϊ)" 
οἰ γιβιίδη ροννεσ, 'ἰπ 118 ργθβϑεῆςε πὰ ἴῃ 115 5675 
Υἱος ---96ε γΕΥ. 14; (ἢ, χίχ. 20. 



Υ. 13--14.} 

δεαδῖ, ψῆοθβε ἀεδαϊγ τψουπὰ ννᾶϑ 
Πεδὶθά. 

12 Απά ἢς ἀοεῖϊ ργεαῖ ννοπάσοιβ, 
950 ἴῃαϊῖ ἢς πιλίκεῖῃ ἢτγε Ἴοοπῆς ἀονγη 

Απὰ πὸ πιαχοῖν ἐῤεὲ εαγί σπά ἐδερε 
«διε ἀκπυεὶ! ἐδεγοὶπ)] Ἡδεηρϑβῖ. ηοῖο5, ποῖ 
ΔΟϑΟΪ υἴε]γ 41} ᾿πηδοϊϊδηΐβ οὗ βατίῃ, Ὀυΐ τῃς 
σΑΤ ΠἸ]γεπυηάεά, ςἴ, ῬΆΙ]. 111. 19, δηά 8ε6 οἡ 
ΥΟΓ. 6. 

ἴο «υογυδὲρ ἐδε ἥγέ δεαε] Οτ. “δεῖ 
ἸΔΟΥ͂ 8881} ψοΣδμΐρ᾽:---ἰίοῦ [158 σοηβίσιι ο- 
οῃ, σδαγαοίζεγιβίς οὗ δῖ. Ϊοδῃ, 566 οἡ ςἢ. 111. 
9, δηά [ηἰγοά., 8 7γ, ΝΥ. (,). 

«υδοις ἃοαῖδμ δίτοκο «ὐὑαὦῷ δεαίε. 866 
ΤΟΥ. 3. Τὸ τοϊδύοη δεΐννοθη (ἢς ἴνο Βοδϑοῖς 
ΟΥἹΎ ἴνο ἴοι οὗ Δηςγίϑί ---- [ἢ6 ϑθοι αγ 
Ὑγουά-ροννεσ, δηὰ {π6 ϑριγιῖυδὶ ΨΜοσ]ά- 
Ῥοννεῦ--- 18 Ἄχργοϑϑοα [ἴῃ 1ἢ]15 νεῦϑθο. Τὸ ἴῃς 
ϑογνιεσ Βεαϑὶ ἴῃς “ γαροη" δὰ ρίνθῃ ἢ15 Ἔχ- 
ἴογηδὶ ρονΟΣ (νοῦ. 4); ἴο ἴΠ6 ᾿σλεγ ἰηϊς}- 
Ἰεσία! ρι5---ἰῆθ πη ἀετγοίδησίηρ ἴο βϑρθακ “ ὧν:ᾧἤ 
Ω ἄγαρον "; 8686 ΟἹ ΥΕΙ. 11. Τῃὲ “ ἔκαμε 
Ῥγορδεῖ᾽ ντῦο σδιι865 ἴλς ἀἄννθ ]οῦβ ἢ δασῖἢ ἴο 
ΌΓΒΏΡ ἴδε Βεοαϑὶ βϑυτιθοῖγζεβ ἴμε ἀειποδίοῃ 
οἔὔτβο ΥΚ ογ]Ἱἱὰ δηὰ οἵ ἴε Νν ογἱάσροννεσ. Τῆς 
οἷά ποαϊμοηϊβῃῃ οὗ ἴῃς νοῦ] ἃ δαά Ὀδθθη, ἴῃ 
ροϊηΐῖ οὗ ἔδεϊ, δὴ Δροίῃθοβὶϑβ οὗ οσγσεδίςα Νδίιτσε, 
δηά 1ἢ}}5 15 51}}} ἴο θ6ς ἴῃς ψόσκ οἵ Απιςγιϑῖ: 
“Τἢ 15, ψυτῖῖ8 Αἰὐδογίθη, “185 [6 ΠΟῪ 
Βοδίβεοηΐσπη ϑιιπκ Ὀὑδςκ ἱπίο ἀεϊβοδίίοη οὗ 
ηδΐυγο δηὰ πιπιδηΥ, ληὰ οὗ ψΠ] ἢ ἰξ σδηηοῖ 
δε ρῥγράϊεϊοὰ ννϑαϊ ἴοστὴβ οὗ 1Ο0]}Υ πὰ Ὀεδϑῖ- 
ῃδῖυγο 1ἴ 5}4}} γεῖ ἀϑϑιυσπης " (λ ἐ., Ρ. 310). 
“ΒΥ {πε δενεη-Ποδάρά, Τοη-Βοτπιθα Βεδϑῖ; 

ἴῃς Τ ινο-ογποά Εδ]ϑεὲ Ργορπεῖ ; δηὰ Βδῦγ]ο 
[6 Μοίμεσν οὗ Ηδτγὶοῖβ᾽" (ςἢ. χνυ!!.), Μεάδ 
πηἀεγϑίδπαϑ “ (Π6 βίδα δηά Κίηράοπι οὗ Αροϑς- 
2516."..,. ὝὝΠΕε Κιηράοπι οὗ Αροϑίδϑίε ννδ8 
ἴο ὃς {πΠ6 Ἀουδη Ετηριγο : --ἰὴς Βοαδβῖ, ννῃϊςοὴ 
.ὰς “ Τεπη Ἡογη" οὐ [ἢ6 5βουθηῖῃ “ Ηεαδ," 
ὉρΟΩ [ῆδ ΓΟςσΟν ΤΥ οὗ ἃ ἀσδα!Υ νουηά ἴῃ οὔς 
οἵ ἢ15 "εαά:,᾽ τῖ865 ἴγτο πὶ ἴῃς 564 δηὰ βιιςςδεάς 
ἴο ἴη6 ρονεῖ οὗ {πε “ γαχοπν," “ ὈΪΑΘΡσπλην 
Οοά ὈΥ Δηοῖδοσ ἰἀοἰδίσοιβ ὑγνοσϑἢρ." “ὙΤὨϊ5 
Ι πνου]ὰ ο(411] “π1ἰ|:εργίσεπάοσι. ὙΠῸ Κίης οὗ 
115 Αροβίδιςδι Καἰ πζάοπι 15 ἰῆς Τ νο-ποτηθὰ 
Βα]οε Ῥσγορποῖ, ἴδε Ἀοπιδη Βίϑῃμορ " (Ρ. 922). 

Ι. νη πὶ ποίεβ ἴδ πὸ οχρίδηδίίοῃη 15 
δίνοη οὗ [15 ϑοοοηὰ Βεοαϑῖ 845 ἴπογο ἰ8 οὗ ἴΠ6 
ἢτθὶ Βεδϑὶ δἂπά οὗ ἴῃς Ηδσὶοῖ ἴῃ ςἢ. χυὶϊ. 
Οὔδβογνο 4150 ἰπδῖ Βαδγίοη, οὐ ἴῆς Ητγὶοῖ 
ἢ 55 Ὡροὴ ἴπς ἤγϑοὶ Βεδϑί (ςἢ. χυῖϊ. 5), 
ἃΤ565 “3. εγ ἴδε “Γαλε Ῥγοῤῥεῖ" (ςἢ. χῖν. 8), 
Δηἀ ΔΡΡΘΑΓΒ (ο ὃς ἀσϑίγογοα δεγογε ὮἰπΠῚ,---566 
ςἢ. ΧΥΙΠ]. , χίχ, 20. 

Ἀδηδῃ ἰ5 σοιηρε θά ἴο δάση τς “ΕΠ υ Υ 
πο ἢ [Π]15 νογβο σγοαῖεβ ἴου ἴῃ ταϊ: οηδ] ϑιϊς 
1ΠΘΟΥΥ͂ [Πα ἴπ6 οπο πεδά οὗ ἴῃς Βεαϑβῖ “" βπιΐθη 
υηΐο ἀφαῖῃ ἢ οἰρηϊπεθ ἴῃς ΕἸηρεγοῦ Νέεῖο: 
ΦὙΎΒΕΙΕ 15 δοῖο,᾽ δ νυτίϊοβ, “ἃ σοηξιϑίοη 

ΚΕΥΝΒΙΆΑΤΙΟΝ. ΧΗ. 

ἔτοπι μεάνεῃ οἡ ἴῃς βαγίῃ ἴῃ τῆς βίρῃς 
οἵ πηεῃ, 

14 Απά ἀεςείνεϊῃ τπεπὶ τπδὲ ἀννε]} 
οὐ ἴδε δα ὈΥ 4ὴε πιεαης οΓ τῃοβε 

δεΐϊνεθη [ΠῈ6 οπῦγε Βεασὶ ἢ ὁ δευεη Ἡεαά: 
(ἴ8ε Ἀοπιδη Ετηργο) δηὰ της Ηοδὰ “" 5βιητοη 
ππίο ἀραῖπ᾽ (Νεγο)" (Ρ. 414). Οὔβοσνε 
ποννόνοσ, [παῖ τ}}8 530- Δ] 16 ““ σοηξιιϑιοη᾽ δ6- 
ἔνεοη ἴδ σπουηάοὰ Ηεδά δηὰ (6 δηίγο 
Βεοαβὲ 18 ἴννῖςθ ᾿ηβιϑῖεά Ὡροη ΟΥ̓ δῖ. [ὁδη 
Αὐλουτ ἐδὼ Πογο, δη ἰῇ ΥῸσ, 14. ὅ66 [πἰσοὰ,, 
ὃ 4, Ὁ. 

18. “μά δὲῪὲ “οἱ ρσγεαέ εἷρι8,}ὺ ΟΥ 
ταΐτ80108 (σημεϊα)---ἰς ψνοτὰ δἰννᾶγβ υιϑοὰ 
ὈΥ 81. ]οβη. Τμαῖ Απεςἢγίϑε 18 ἴο βοϑϑθβϑ8 
Τηϊγασυ]ου5 ΡΟΣ 18, ἱπάθθά, ἰηςπηαῖθα ὉΥ͂ 
ΟἿΓ 1 ογὰ δηὰ ΟΥ̓ δι. αι (Μαῖϊ. χχῖν. 24: 
1 ΤΠ|655. 11. 9); δυῖ ννὸ σαηποῖ ἀουδὲ παῖ 
Πογο ἰ5 4150 ἃ γείφγθεπος ἴο ἴῃς τνοπάουι) 
ΟΣ ΟΥ̓ΣΣ Νδίυγε Ψ ΠΙσἢ δα ϑριτίς οὗ πιδὴ 

45 αἴίδιποά ἴο, ἀπά ψῃϊοἢ ἢδ5 ἴοο οὔἴζογι 
θοοη ἂὐϑυβοά τὺ ἴῃς ἀεϊδολίίοη οὗ Ναίωυτο 
δηά ΠΟΙ ἰαννβ, ἀηὰ ἴο ἴῃ ἀἰβραγαροιηθηῖ οἵ 
[η6 Ὀϊνίης δοϊΐοη Ὑνῃϊο ἢ 18 ουοσ ῥγόβομς Ϊ 
Οτοδίοη. 

ΜδΩΥ͂ τεΐου μετὸ ἴο ἴῃ6 πιαρῖοδὶ δγῖβ σοτη"- 
ἵΏοη υηάοσ μοδί Πθηίϑπι ; απὰ γ᾽) οϊοτίηυβ ((εηξ.. 
111,} σογηπηθηῖβ : “ ἔνθ δἱ (815 ἀδυ [ἢ πιδρὶ- 
οἰδῆθ ῬΟγΓΌΤΤΩ ϑ0ς ἢ 5ἰχηβ ΌΥ̓ πε αἱά οὗ [πε 
Ά]]6η Απχεὶβ" (λ' δ.) Ρ. 61). 

“0 ἐδαέ δὲέὲέ ουὐϑὰ »παζε ἤἥγε ἴο εονιξ 
ἄοαυη οαΐ οὗὅὨ ὀεσυεη τὸ :δὲ εαγ ὁ) Οτ, ἴδδῖ 
δο δββουϊὰ οὐ πιδῖο 8.0 0 ΟΟΣΩΘ 
ἃ) Οἡ [δε οοῃϑίγ. νυν} ἵνα, 5ε6 [ηἰτοά,, 
ὃ 7) ΙΝ. υ ) 

Ὗνὲ βάν ἤθγὸ ἃποῖμευ δηδΟΟΥ ἴο (πε ἀ6- 
δοτιρίίοη οὗ ἴπε ““Τευο ἤιέπεαε:" .-δδὲ οἡ οἢ. 
χὶ. 5. νηάης οὐ ]νυκε ἰχ. 54, ΔΌΡ. Ττοποὴ 
ποῖθ8 : “Ηον τ ΉΥ ἃ ῬονΟΓ [815 ννᾶ8 ἴῃ [6 
εγο5 οὗ [[4π|6ὲ5 δηὰ [οἢη] 15 ευνἀθποθὰ ὈΥ 186 
ἴαςϊ [παῖ γβεη ἴῃ ἴῃς Αρος. [|οΠη] τϑοογάβ 
ἴῃς »τεδὲ τνοηάογϑ δηὰ ἱγιὴρ 5:58 οἵ ἴῃς 4156 
Ρτορδεῖ, (ἢ6 ΟἿΪΥ͂ βίῃ ψηϊοἢ ἢα 5ρΘο Δ} } 
ὩΔΙΏ65 5 1πΠ4ἴ βροΐδη οὗ ΠοΊγο.----δρμαῖε ἐπὶ ἐδὸ 
Οουρεῖς, Ρ. 219. [158 ἴο ὃς οὐδοεγνϑ {πὲ (18 
5 ἴῃς τηΐγδοὶς τ διοἢ ΟἸγιδὲ ἔοσυδάς ἴο ὃδ 
τερεδίοα 1 διϊοπηρίεα ἴῃ 118 ἰἰΐογαὶ 96η56.--- 
{μυΚὸ ἰχ, ςς, 56. 

14, “πώ Ἀ6 ἀεεείυεί δ ἐδενε ἐδαΐ ἀᾳυεί! σα 
ἐδε εαγῈ)] 866 οὔ ὑδγζ. 12. 

ὉΥ ΤΟ880} οὗ, {89 δὶ 5.18] Οη ἴδε ὑγερ. 
(δια) ἢ ἴἢς σεω., οἴ. οἢ. 1.9; ἵν. τα; χιϊ. 
11. Ἐογίῃε νοζά “ εἰρμπε,᾽" 5ε6 οἢ τσ. 13. 

ὙΈΪΟΒ 1 τ ρίνοι πηῖὸ δἰσα᾿ 0 40] 
ΟΝ νοσ. 7, ἀπά οἷ. νἱ. 4. 

“ἀγίπρ το ἐδο) ΤὍὌῆε ραγί. (λέγων) ἰΒ ἴῃ 186 
γογ.γ--- Οὐἵ οὗ σοηβίγ. 45 ἰῃ ἢ. χὶ. ὦ: οὗ, θεῖον 
(6 πιᾶ5ς. γεϊδίϊνο " ψ8ο."} ὙΠῈ υ86 οὗ ἴΠ6 
ΤΊΔΒΟΌΪΠ6 Κοηάοῦ ΠΟΓΟ δηὰ ἴῃ νεσ. 8 ΒιιῦΡεῦ 

683 



δὃ. ἈΒΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΙΠ]. [ν. 15. 

τη ίγαοΐε8 ὑνϊς ἢ Π6 μδά ρονγεγ ἴο ἀο δεαβῖ, ψῃῖςἢ Πδὰ τῆς ψουπὰ ὉΥ ἃ 
ἴη ἴδ 5ιρῆϊτ οὗ ἴῃ6 Ὀεδβῖ; βαγίπρ ἴο ϑβννογά, δπὰ ἀϊά [ἷνε. 
1μεπὶ τῆλ ἀννεὶ! οἡ τῆς εδαγτῆ, τῃδῖ 15. Απά ἢε Βαά ροννεῦ ἴο ρίνε ἐπε [ον 
ΤΕΥ 5ῃου]!ὰ πιᾶκε δὴ ἱπιᾶρε ἴο ἴῃῆ6ς υπῖο [πε ἱπηᾶρε οὗ τῆς Ὀεδϑῖ, τῃαϊ τῆς 

ἰη585ῖ5 ΡΟ 248 ὑσγονίηρ “ [δῖ Ὁ. ἴῃς Βοϑδβῖ ὦ 
"απ 15 τοργοβοηϊοά. 

ἐδαΐς ἐδὲς “ῥομίά »ιαξε απ ὕπαγε ο ἐδὲ δεασί, 
1.4., ἴὰ Ὠ15 ΒοηοιΓ (566 Οἡ ψεῦ. 15). Τδ6 
ἑουπάφίίοη οὗ 1198 ϑΞυπθο 5πὶ 15 ἴο θὲ 
ἔοιιηά ἴῃ [Π6 δγθσίίοη οἵ σἰδίιεβ ἴο ἴη6 ομηδη 
ΕΠΆΡΟΙΟΙΒ ἴο ψῃϊςἢ αϊνηθ ΠΟΠΟῸΤΒ ΨΟΓΘ 
ραϊά, Τδυ5 Ρ]ηΥ ᾿τῖϊο5 ἴο Ὑ γαΐδη, 5μοσΕΥ 
αἴτοῦ ἴῃ Αρος. ννᾶ58 νυγ (θη, ον 6 τηδάθ ἃ 
δΔῃ οτάθαὶϊ ἴογ ἴΠ6 (τ ϑίίδηβ ἴο ΟΥ̓ΘΥ ἰησθηϑο 
Ὀείογε ἴπ6 ἱπιᾶρα οἵ ἴῃς Επιρεῖοσ (“ Οὐπὶ 
ἸπλαρΊηἱ πε, 4118πΔ ῬΓΟΡίου ἤος 1550 ΓΑπὶ ΟΠ 
δ Πλι ]Δοτ 5 υσηϊηθπὶ ἀβοστι, τυγο ἃς σἱποὸ 
ΒΌΡΡ]Ισαγεηϊ,"--ΕρΡ., Χ. 97). Ννὲε πιᾶγ αἷϑο 
ΤΟΙ͂Ο ἴο “16 'ᾶρο οὗ ΝοθυομδάηθζΖΖαγ᾽β 
ταλρηῆοα τογαῖὶν ᾿" τη Ὁ 4η. "1. {5ε6. ποῖθ5 οἢ 
Πλδη. 111. Ο1, 14, 15). ΤΠ15 ννοσβῃ!ρ οὗ 186 
Βοαβὶ [βσγουρῇὴ ἢῖ5 ἱπιαρὲ ἀξηοίΐοβ, 45 βίαϊθα 
Οἡ ΥΟΓ. 12, ἴῃ6. ἀοιδοδίοη οὗ ἴῃς ἊΝ οὐ δηά 
(6 ἊΝ οτ άτροννοσῦ τὨγουρδουξζ (Ππ6 ςοηῆιςοϊ 
Ὀεΐνθοη [Π6 μυχοῦ δηά Απεςἢσιβῖ. 

Νοῖς: ἴπ6 “ηασε ΟΥ 1ῤεὲ Βεανἱ " 15 Τγθῃ- 
τἰοηϑὰ ἴδῃ {ἰπ|65---οιΓ {π|65 τ [Π15 σμαρῖοσ, 
Δηά ἰῃ οἰ. ΧΙΥ. 9, 11; ΧΥ. 2; ΧΥ͂Ι. 2; ΧΙ͂Χ, 20: 
ΧΧ. 4. 

ΤΗο “ Τεη-Βοσηεα Βεαϑῖ," ποῖος Μϑάο (ρ. 
421), 15 Ἰοϊποα νυ ἢ τὰς “ ξαλε Ῥγορδεί,᾽ ἴῆγτϑθ 
{ἰπ|65---Οἢ. ΧΥ]. 11; ΧΙΧ. 20: ΧΧ. το. ΝΠ θη 
“ΤῊ6 Βεδϑὶ᾽" 15 Ἰοϊηθὰ ἢ 15 “Σηπαρε".-- 
(ἢ. Χίν, 9, 11: ΧΥ. 2; ΧΥΪ. 2; ΧΙΧ. 20; ΧΧ. 4--- 
τῆς ““Βεαιὶ" 15 ἴπ6 “ἔαλμο Ῥγορῥεῖ"; δπὰ 
1ῃὴ6 “7ριασε᾽" ἰ5 ἴη6 ϑονθη-ῃοδήθρα Βραδϑὶ τὸ - 
βίογϑά ἴο [Π6 ἡγίασε οὗ ἢ 5 Του δἰαΐα ἃ5 ἴπ 
γοΥῦ, 3:--τ8ς “ Βαΐε Ῥγοβῥοῖ᾽ ννα58 1ἰῖ5 Γθβδίογοῦ 
(νεγ. 15), ἀπά ὉΥ [5 νν}}} {η6 “7ριασε᾽" ἰ5 
Γυϊεά (νυ. 12, 15). 

ὙΝνογάβ. υηάἀεγϑίδηαβ Ὀγ ἴῃς “παρε τῆς 
" εγεοπίβεαίίοη οὗ τῆς ῬΑΡΔΟΥ͂ ἴῃ {πὸ νἱβι δ ]6 
ἕογπι οὗ ἴῃς ΡομΙΗ ἕο [86 Ἐπὶο Ὀεϊηρ ;" δηά 
1Π6 ““ΨότΘΠρ᾽ ἴδ6 ““αογαΐο Ῥοη δεῖς "ἢ 
Ὀγοβοσι θα ἴῃ ἴῃ “ (σγεριον ας Κορηαηωι ᾿ ἴο 
6. ρεγίοστηθα δῇεσ δεαςῇ Ῥδρδὶ οἱεσίοηῃ : “τ 
ννὰ5 ρογίοσπιθά ἴο [ὀῬορὲ Ρὶυβ8 1Χ.}] οἡ 
νν αἀηοβάδυ, γι [πη6, 1846. ἘἸΙΙοϊΕ 5665 
πογὸ ἴῆε Ῥαρδὶ σδηογαὶ (ουης!]5 οὗ ΝΥ ὀβδίοσγῃ 
ΕΌΓΟΡΘ, ΠΟ ἢ δῆβννοσ ἴο [6 5υπιῦοὶ οὗ ἴΠῸ 
“ῤπασε᾽" οὗ ἴῃς Τοη-Βογηθὰ Βοαϑί, ἐ. 6., οὗ 
ς Ῥᾳρᾳὶ Απεςοἢγιδζεηάομ, δηά ΑπΕς τίσι." 

80 δαί [80 δβίσοϊκο οὗ δο ββυνοσχά, 
απόὦ τἰνοὰ.) Νοῖς, [Π6 2γοπμ. 15. »ηασς. (566 
συ. 11.), ϑῃοννηρ ἢ 6 ΡΟΓΞΟΉΔΙ ΠΥ οΟὗΠ 6 ΤΟΥΠΊΟΥ 
Βορϑβῖ :--τοῦ. ἀδονε {πὸ μεηάογ οὗ “ “«αγίης." 
«Α5 ἢ Δηϊεὶ," ποῖΐο5 Κι οἱ], ---νσῆο ἴα ῖκο5 

τῃ6 γε: Αροοσαίγρίϊις Βοασί ἴο 6 {πὸ ,ουγὲρ 
βοαϑδέ νοῦ  Δηϊοὶ (ν1, 7, 8) πδὰ βθθη 85 
τῆς “ΤῸ Ἡ οση,"--- τῆς ΔΝ οὐ] τροννοῦ ηά 

ἐϊ. γοῤγειεηΐαίδος τὸ σοηςοϊνοα οὗ 5 ὁπ απδ 
δε “αριξ, 80 ὮδΓα αἷἰϑοὸ ἢ [ολη. ΤᾺ 5 ἰ5 
5660 ἴῃ {Π6 ᾿πϑϑηϑῦ]ε γαπϑίοη οὗ (86 πευΐεῦ 
ἴο ἴπε πηϑϑομ πα (τῴ θηρίῳ ὃς ἔχει)."--Οἱ 
1απὶεὶ, ἘΠΕ]. ἴτ,, Ρ. 277. 

[τ 15 ἱπηροτίδηϊ ἴο οὔϑεγνε δραίπ (παῖ (ὃς 
ουηά οὗ ομἊ οὗ ἴῆε Ἡφδάξ 15 Βεγὲ δϑοεπδοὰ 
ἴο ἴῃ6 ψ ΠΟ]. Βροαβί:--- 566 οἡ υογ. 1, δηά [δὲ 
ΤΟΠΊΑΓΚ οὗ επδη αυοϊεά Οὐ τεσ. 12. 

16. Απὰ ἰΐ ψγ8β ρίνοῃ [ππἴο 11) ὦ 
σίυε 5 ἴο '.) Οζγ. Ὀσϑδῖκ--Β [Ὼ ΠΊΔΓΚ.; 
ΟΥ «ῥιγὶ!, ἀπὰ (Πογείογο “ “72. ϑ86ε υὐ. }.-- 
[6 Ργοηουῃ 15 ἴῃ ἴῃς ,ερεῤκέηο (αὐτῇ). {ἰδὲ 
ῬΙΟΉ. 5 Ἄκθη ἴο δ6 »γπαεμπε (στὰ δὲ, Β, τὴ, 
ΤΕΠάοΣ, Απὰ ἰδ 86 κἰνϑη ππῖο δὲπὶ ἴ 
βἷνο 1179 ἴο 1809 ἐπιδϑ; δηὰ 50 Ανῦ. Οἱ 
νυ. 7,14. 

[9098] ἴο ἐῤδε ἐνιαρε ΟΣ 1δὲ δεαςσί,.) ἴ[ὰ [δ 
ΥΈΓΘ6 ΠΟΙ ΠΊοηΐδίοΥβα 566 4 σείογθησς ἴο ἴδε 
ῬοΟνΟΥ οὗ βρεεοῇ δϑογι θὰ ἰοὸ ἱπιᾶχεβ οἵ (δε 
ξοάβ. Οτοίυ5 ηιιοῖοεβ.  ογηδῇ δου Δῃ 8 25 
ἴο ἴδε δεῖ οὗ ϑρϑακίηρ βἰδίιθο-- -ῃοβο Ἂς. οἱ 
].ηοὸ Μοπείᾳ, οὗ Εογίυση Μιυ]οῦτβ, οὗ 51}- 
γαῆῦ5. Ἐδπδὴ σείει ἴῃ ῥγοοῦ οἵ [15 (ὁ 
ψαϊοσυ5 Μαχ. ([., νηὶ. 5-- 5}; δηὰ ἴο ἴδε γγῸΓς 
5810 οἰαἰπιεά ἔοσ ἴῃς ἐβῆρο5 οὗ [6 ΕἸΊΡΟΓΟΙΣ 
[1 15 ποῖ ᾿ἱπῃηροβϑίθ]ς τμξ 81. ομη ΠΛΔΥ͂ ἢλτὲ 
᾿ηϊοποα ἤογα ἴο 5 ηΙ͂ {παΐ ἀετηοη-ῬΟΎΕΓ 
Ὑν οὶ ννὰ5 ῥγεβοηῖ ἴῃ Ποδίμεῃ Ἰάοίδιῖτυ, διά 
ἴο ψὨΙοἢ δῖ. Ῥδὺϊ γοίεσϑ ἰῇ τ (ΟΥ. χ. 19; 20. 
ΝΟΥ δραϊῃ 15 1 ὉΠΠΚΕΙ͂Υ τμαὶ ἢ6 ΠΙΔΥ͂ Βᾶγὸ ΓῸ- 
βοστεὰ ἴο 186 “ γχουϑαρ᾿᾽ Ἀν ῃϊο “τις Θρὶπὶ οἵ 
1Π6 ἂρδ᾿ δὲ 41}1 {ἰπ|6ὸ5 γϑοοῖνθϑ, οὐἱὴρ ἴ0 ἴδε 
Ὀποοηβοίουβ ἱπῆυεηοθ Ἔχουοϊϑοα ΟΥ̓ ἰΐ οτεῦ 
τῆς τηϊηάβ οὗ ποῦ. [Ιηδοορά, {πὶ “ ἀγί- τοῦ" 
510 οὗ ψῃὶο ψ͵ὸ ΠΟΑΓ 80 ταυτὶ αἱ ἴδε 
Γεβδοηΐ ἀδὺ βθοηβ ἴο δ6 Ἰοδάϊπρ πιθη ἴο [δὲ 

ἸΔΟΙΔΕΓΥ οὗ ἃ πὸνν ὨοΑΙ ΒΘΠ 5. 

ἐδαὶ ἐδε ἑγιασε οὔίδε δεασὶ «ρομίά δοὶῥ “ῥεαὶ, 
απά εαιε] “Τρ Ἰριαχε" 5 ἴῃς βυδ)εοὶ οἱ 
θοΙΒ νοῦῦ8. ΕἸσμῆογη δηὰ Ηδρηρϑῖ. τεχαγὰ 
16 “εροπά Βεοασῖ 845 ἴῃ ποι. ἴο “ἐαμο" 
ΤΟΠἀοσηρ: ΚΠ αῦ [89 ἱπιαρο οὗ ἴδ δ08εῖ 
Βιου]ὰ οΥΘὴ δροαΐτ: δι ἃ παῖ δ9 δΒΒου]ὰ 
6880" ὅἄζς.---866 νοσ. 12. Ασοογάϊπρ ἴο ἴδε 
(οάοχ διηδισυ5 (566 σὺ. 41) 186 586ῆϑε 15: 
18 οὐϑὰὺ [89 ἱἰπδδὸ οὗ 180 δοδιεὶ 
ΒΒΟΙΪὰ δροαϊ: διὰ 86 888]}] 68.890 ἄς. 

Δ ογάϑ. Ὄχρίδίηβ : “ὍΘ Ῥαραὶ Η!ογάγοῖ ῦ 
ον ξῖνα Ὀγραῖῃ ἴο {πε πὰρ ψΠιοὰ {ΠΕΥ͂ 

{Ποπηβοῖνοβ πᾶν τηδάς [(Π6 Ῥορς], δηά ἴδεη 
(86 ἱπιᾶξα βρεᾶκβ." Αςςογαϊηρ ἴο Βίϑβρίηρ, 4] 
[815 νν}}} 6 ξι1 8116 ΠΟ σα γ ἴπ ὑΠ6 14ϑῖ ἀλγ5. 

ἐδαὶ ας γῆ ἂς Βιοα]ὰ ποὶ «υογεδῥ ἐδ 
ὑπαᾶσο οὔ ἰδὲ δεα. ὅ6ὲ Οὐ. }.:---οῖ. οἢ. αἱ, 9. 



ν. τ6.] 

ἵππᾶρα οὗ ἴη6 δεαβὲ 5ῃοι 4 θοῖῇ ϑρβαζ, 
ΔΠὰ σαυ86 ἴῆδί 25 ΤΊΔΠΥ 845 νου] ποῖ 
ὙγΟΓΒΏΙΡ 1Π6 ἱπηᾶρα οὗ τὴς Ὀεδϑῖ 8ῃοιυ]ά 
δα ΚΙΠεά. 

ἘΤΡε Ἰνιαρε ὁ 1δεὲ Βεας:ἐ" 185 ἴουπὰ όγεε 
Ὀπλο5 ἴῃ 118 γεῦβθ, βρη γίηρ, ἀουθῖ]658, μον 
δτολῖ 15 ἴῃς ἀδρτες οὗ [Π15 ἀροϑίδϑυ. 

“δομίά δὲ ἀἰἠίοά. ῬΙ]ΙΩγ 5 Ἰεϊῖεσ ἴο Ὑχαδη 
(Ξε οὔ ΥῈσ. 14) [45 ὕόθῃ αιοίεἀ 45 ἴδ6 
ἰουηάφτίοη σέ (815 βυτῃθο] 5πὶ (“ 8:1: 0 0] εἶπ 
Ττοϊηδίι5, ρουβουοσδηΐθβ ἀμςὶ }11551 ᾽). 

ὙΒ15 νεῦϑὲ 15, Ρεγθαρβ, ἴδε πιοϑὲ αἰ βῆςυ 
Ρατί οὗ [}18 πιοδὲ οὔϑβειισε ἀεβετρίίοη. [}ἢ 
οΟπίοστη ῇ ἢ νηΠδῖ μ45 Ὀεδθη ΔΙΓΟΔΑΥ͂ βαϊὰ 
οἵ [πὸ παίυτε οὗ (πε ἵνγο Βεδϑῖβ, δ χὰ ἢοῖ 
566 ἴἢὴ ἴπε “Ϊριαρσε᾽" οὗ [86 4,γ-ὶ Βεαϑὲ ἴθ 
ἔοττηβ. οὗ βεάιυςζίοη ἴῃ νοὶ [δ ἜπΊΌ ]6πὶ οὗ 
τε πιαΐογ!δὶ ΟΝ οὐἹά-ροννοῦ 15 τεβεςῖοά, ἀπά ἴο 
νυν ῃϊοῇ ἴῃ “εεονά Βροαϑῖ, οσ ᾿Ἰητο]]οσίυδὶ ΥΥ οτ]ά- 
Ρονεῦ ρῖνες {πεῖν ὙΠ Δ} Υ,---ἰλ 18 σδυιϑίηρ, πΊθη 
(ϑε6. τοῦ. 14) ἴο τιᾶκθ οὗ διςῖὶ οὐ͵]εςῖβ 
“ἸΔΡ 65 ἴο σεοεῖνε {ΠῸῚῚ ψουβρ [ι5ῖ 
Ὀεΐοτο δῖ. ]οδη υντὶϊε8. “ὄὐεὴ ἢονν ἴπΈγῈ ΔΓ 
ΤΑΔΠΥ ΑὨΓΟ γιϑίβ" (1 Ιοπη 11. 18), ῃῈ δβαὰ 
νυτιτῖδη (τεσ. 16): “ ΑἹ] τμαῖ 15 ἴῃ [η6 ψοσ]ά, 
1ῆς Ἰυϑὲ οὗ ἴπε ἤοδἢ, δπά ἴπὸ Ἰυδὲ οὗὨ [Π6 εγ65, 
δηᾶὰ 186 ρῥγιάβ οὗ 1τἴθ, 18 ηοΐ οὗ {π6 Εδίδογ, 
δυῖ 15 οἵ [86 νοτ]ὰ ;" --ηά τπᾶὺ ποῖ ἴδε 
[οσροῦαὶ |οβϑε8 οὗ ἴἤοβθ ψνῆο αἀἰϊδγεραγὰ ἴῃ 6 
Δρρθδ]5 οὔ δινθιτοη, οὐ ἱπιο]θοῖυδ! γί, ΟΥ̓ 
ΒΟ Π504 ΠΥ, ΟΣ σονοίοιϑηθββ, 06 ἤογα συτηθο]- 
ἰχοά ΕΥ̓ {πε ἔαϊο οὗ ἴῃ δαγὶν Ὀ6Π αν τα νῆῸ 
του ποῖ Ἰοΐη ἴῃ ἴπ6 Ιἀοἰαίτγουβ ργαςίςεϑ οὗ 
τὴς Πεδίπεη) 

Μϑεάε (566 οη νύ. 1ο, 14) ἱπίεγργοῖβ ἤοσε: 
--κ ἷ[ΓῺΓ16 “Σδαμε Ῥνοῤῥεί"ὀ [{πΠε Ῥορς,-- 
« Βεείία Βίοογπὶς βει Ῥοημε ιν Κοριαπι " ξῖνεϑ 
ἴο ἴπ6 “ϑθουϊαγ Βοαβϑῖ ̓  [566 οἡ ψεσ. 10] ἴδ 6 
Ῥονγοσ οὗ ρυϊέπρ ἴο ἀφίῃ (ποϑ6 ννῆοπὶ δα 
50}1 ἢᾶτα σοπάοηηποα ἔῸΣ ΠΟΓΕΘΥ [΄ Πα ΓΌ5608, 
οἴ νοσδηΐ, 56. 1γιασιὶπὶ, νἱο δία ’---ἰμδῖ 18 ἴο 
ΒΔ “Τασίπὶ:Σ 5εὰὶ Βολας ϑδεομίαγὶς Ἰάοίοα- 
2γιως Ἶ.--"Ὁ-- 509. 

16. “4πά4 δὲ εαιμείδ αἰ] Ῥογβοηβ οὗ 41] 
ΣΑΠΚ5 Δηα σοῃα! ]0ῃ5, 45 ἴῃ οἷ!, Υἱ. 15; ΧΙ. 18 ; 
ΧΙ͂χ. 18. ΕῸΣ [δε σοηβίγ. οἷ, νεσ. 12. Τἢα 
δι δ]οςϊ οὗ ἴῃς νεγῦ 15 εἰ γ “266 Χριαχε," ΟΥ 
τὰς Βεαϑί οὗ νεσ. 1ι; ἀουθι]655 ἴπὸ Ἰδίϊοῦ :-Ὁ 
866 Οἡ ΕΓ. 15. 

ἘΠ9ὺ 81}8}1}}] διὰ [80 εσϑδαῖ, διὰ {89 
τὶ δηὰ 1.1.6 ῬΟΟΣ, δῃὰ [89 ζσϑθο δπὰ 
1:6 Ὀοπᾶ, 1π΄ ΒΟΙ6 δὸ αίγοιῃ ππΐο 
1611] Οτ. “Ἰδδ [06 εἷγὸ παῖο δ 61" 
---5866 συ. 1]; 1ς., “τα ὶῖ θη δηοπ]ὰ κὶγθ 
ππῖο θαι," ΟΥ δίδπιρ οἡ ἴΠοτὰ,---ἴῃθ Ρ] υγαὶ 
ἱΠΊΡΕΓΒΟΠΔΙ 45 ἴῃ οἢ. ΧΙ, 6 ; χνὶ. 15. ὙΥ ογάϑβ. 
νοι ]Ἱὰ ΣΟΠΟΣ “ἴο οσδιι56 411 πθη ἴο κὶνϑ 
ἘΒΘΙΩΒΟΘΙΥ͂ΘΒ ἃ τηᾶΓὶ ᾿"---' ἹηΠΓ ΓΔΕ Πρ; εο»ηρμί-- 
οἰοπ, ὑπᾶοῦ ἴΠ6 βειηθίαπος οὗ εφοίεε," “ΒΟΥ 
ἀϑϑασηο ἰξ νου, ΓΙ " (τ οἢ. χίν. 9, 11; 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙΠΠ. 

16 Απά ἢδ οσδιιβεῖῃ ]], θοίῇ 53114]] 
δΔηᾷ ρτεδῖ, το δηά ροου, ἔτεα δηᾶ 
Ὀοηά, 'ἴο τεοεῖνε ἃ πιλὺῖκ ἱπ {ἢ ΕῚΓ τΟτ. 2 

«ἰσνε. 
γτρῃς Βαηά, οἵ ἴῃ τῃεῖγ ἔογε βοδάβ : 

χνὶ, 2; ΧΙΧ. 20; ΧΧ. 4); 80 Οτοίϊι5, ΒΙΘοκ, 
1) υϑίοτά,, Βυγροῦ, ο, 6 Ννεοῖε ρίνοβ ἴῃς 
ἴνο ψνεγβίοηβ: “ ἀλ85 ΑἸ]θη εἰη Μαδδὶζοϊςῃθη 
Βειηδοῦῖ νυἱγὰ Ὁ δηά “ἀΔ55 Α116 βἱοὰδ οἴῃ 
Μαδδὶ)Ζεϊοΐθη στηδοῆοη. 

4 »ιαγᾷά οὰὨὐ ἐῤεὶγ γίσδὲ ῥαπά, οὐ" ὌΡΟΣ 
τποὶν ζοσομοϑδὰ;] (8ὅες υὐ. },.). Τῆς Ὀδάρο 
οἵ Απιοιγίβῖ, ᾿ῃ ςοπίγαϑί ἴο ἴῃ 6 ““ β'ρῃ τροὴ 
τη μδηὰ" δηά ἴῃς ““πιοπιοσίδὶ ἀτμυδὰ 
1Πϊηο ογ68,᾿ ρίνθεη ἴο ἴπ6 ροορὶς οἵ Οοά-- 
Εχ, χι, ο; Ἰευξ, νἱ. 8; χὶ. 18. Ατομθίβμορ 
Ὑτοηοἢ (566 οἡ (οἷ. ἰϊ. χ2), οὐϑβοσυίηρ ἐμδῖ 
[Π6 τεάἀθεπηθὰ πᾶνε “16 πᾶπ οὗ Οοά οσΣ 
ἴδε 564] οὔ Οοά, οἡ {δεῖν ἑοσεῃεδάϑβ (ς ἢ. νἱϊ. 3; 
Χ. 4; χίν. α; χχὶϊ 4) ψ ἢ Ρῥγοῦαδὶα δ᾽] υκίοη 
ἴο 186 ροϊάδῃ ρἰδῖε ἰηβογυδὰ νυ ἴδ Πδπὶὸ 
7εδονδὰ " (ἔχ. χχυ!, 16--38), Δα 458 : “ΕΧΑΓΙΥ 
1ὴ [86 ϑᾶτηθ ΨΑΥ, ἴῃ [86 6.15} σατγσαΐυτο οὗ 
[Π6 ΠΟΆΥΘΩΪΥ Κιηράοπι, [6 νοΐδσθ8 οὗ {πε 
Βεαβὲ ἃγε οἰϊρτηδῖῖςβθ, μανίηρ δὲς πᾶηθ ὉΡΟ᾿ 
{Π6ῚῚ ἔογεῃεδα5." ---ῶὲ ἘρΡῥ᾿ 1Ἰο ἐδε ϑδευεη 
Ορωγεδες, Ρ. 183. ἴῃ Μαῖίί. χχῆϊ. ς ννὸ τοδὰ οἵ 
[Π6 ““ΡΗγ δοΐεγι 65 οὐ “Πτοπιοῖβ "ἢ οδ] δὰ ὈΥ 
{ες πιοάσγῃ [εἐνν5 ΤΩ δι ἰ»ι,----8ο 6 5τη 5 2) ΔΩ. 
9 ἐῤὲ ΜΒιδίς, ατί. “ Ετοηῦςεῖβ :᾽" 566, ἴοο, ἴῃ8 
ῃὨοῖς οἡ ΕΖοκ, ἴχ. 4. Εοσ ἴμθ ᾿Ὠἱνίηθ 564], οὗ 
ΜΜΒΙΟΒ (ποτα 15 ἤεγὲ [6 ὉΏΒΟΙΪΥ ἱπκιαίίοη, 566 
ΟἹ «ἢ. ΥἹἱΪ. 3: ΧΙΝν. 1. 

(ομηπιοηϊδίοσβ 4150 τγεΐεσ [5 “ριαγὰ " οΥ 
“ Ὀγαηά᾽" εἰἴδεσ ἴο 186 μοδίβοη ουβίοιῃ οὗ 
ὈγαησῺρ 5ἰανεβ δηά ϑοϊάΐογβ (ἢδῆςθ οδ᾽Ἱδϑὰ 
στιγματίαι) ἴῃ ἴοκεη οὗὨἉ {Πεῖγ οδβάϊεηςε ἴο 
ΤΟΙΣ Τηλϑίοῦ ΟΥ βεηεγαὶ (3 Μᾷδος. 11. 29); ΟΥ̓ 
ἴο {πὸ Ὀγαηάϊηρ 5ἰανοβ αἰϊδοῃθα ἴο βοπὶὸ 
[εΠ1Ρ]6 ( ἐερόδουλοι) ; ἃ5 νγ»Ὲ}} 45 ΟἾΠΟΙ ΡΟΓΞΟῚ5 
ἀενοϊεα ἴο (ἢε 5εγυῖςα οὗ βοῆς ἀεὶ Ὁ :--ῃ5 
Ιυςίλη, 1ὴὲ ἄδα ὅγγα, 59 [στίζονται δὲ πάντες 
οἱ μὲν ἐς καρποὺς, οἱ δὲ ἐς αὐχένας} 50}Ρ}165 
Δῃ ἜΧοα]]οπί 1] σἰγδίίοη οὗ ἴπ6 ράϑϑαρο ἤεσα. 
Ἡετοάοϊιυϑ (ϊ. 113) Αἰδο τηδεπθοηβ 1ῃ6 Ὀγδηά- 
ἴῃς ἴῆς (ετηρὶς 5ϊανεβ δ (δῆοριβ νυν πὸ 
βδογθὰ 5ίρῃ οὗ δεγδρίϑβ :---8ἃ5 ἴο ἴΠ6 156 οὗἉ ἱτηδ- 
ΞΕ θοιτοννοά ἔἴτοπιὶ δεδῖῃθη ουϑίοπηβ, 566 
οἡ οἢ. 11. 1ο; Τὶ. 9. Τθε σεζργηαία τιθῃ- 
[ἰοπεά ἴ ΟΔ]. νἱ. 17 ἅσε ᾿ἰκενγῖϑα οἰϊοὰ (ςξ. 
Βίβῆορ ὶῚρμ οοῖ, ἐπ ἰρε., αηὰ 5θὲ Ρἢϊο. δε 
)ηοπαγεῦ. 1. 8, γ0]. 11. Ρ. 221); ἱπιρίγιηρ [δαὶ 
σοπϑεοζδίίοη ἴο ἴπε ϑεγνίος οὗ τῇς Βεδβῖ ἰ5 
νυν ῃαΐ 15 ϑίρῃϊβοα ἤογο. 

Ἀσυδ8 ποῖε8 παῖ [8158 “»ιαγξ" (χάραγμα) 
ΤΘΔἢ5 8η ἰηςιϑίοη οὐ “ οὐζτίηρ ᾿ δυο ἢ 25 ννᾶ8 
ζογθιἀἄεη υηάογ ἴμε ΟἹ 1ἂνν ἴο ἴμε ΡδθορὶςἊς 
οἵ σοὰ ([μεν. χίχ, 28). 

Ηἰρροϊγίιι8 (““ Αποοϊἴυ8," λε., Ρ. 26) εχ- 
Ρἰδίηβ ἴπς “παρὰ " οὐ ἴῃ: ἢδηά ἴο πηδδῃ 5] ν 5} 
ορεάϊοηςε ; δά ἴδε “““παγᾷ" οἡ ἴὰῃς ογεβοδά 
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17 Απά τδῖ πὸ τπῆδῃ πλρῃϊς δὺγ 
οΥ 5361}. ϑᾶνε ἢς τῆλῖ δὰ τῆς τηδυΐς, οὐ 
(ἢῃε πᾶπιε οἵ τλε Ὀεδϑῖ, ογ τῇς πυπῖθεῦ 
οὗ ἢϊ8 ὩΔΠ16. 

18 Ηειες ἰ5 νϑβάοῃι. [,εἴ ἢϊπὶ 

ἴο 5ΞΥτΉὉ011Ζ6 [παῖ πηθ νν}}} εχδὶὲ ἴὰς Βοαδϑβῖ, 48 
{Ππ6 ογοβοδλαά οἱοναῖθβ ἃ σγούνῃ. 

17. ᾿ἰμαῖ πὸ δ βΒῃου]ὰ Ὀ9 8010] Οὐ 
“41..4---δὸὲοὲὸ υυ. . ὝὍΤΒε ρυγροϑὲ δηὰ [δε 
του οὗ ̓ πρσγιητης ἴΠ6 “»»αγά." 

[ο δι ογ ἴο “εἰ 1..4., ἴο ΠΑΥΤΥ οἡ 5οςῖδὶ 
ἐπί ΓΟΟΌΓΒΟ :---8εὲ6 οὐ οἷ, ΧΥΪ. ὦ ; δηὰ ςἶ 1 
Μδςος. χὶϊ. 26; ΧΙ. 49. 

Αποίοπὶ ὄχροϑιῖοσβ (Ῥυϊτλλϑθ, Βοίδ, 
Ἡγτοο, αυοϊεά ΟΥ̓ Νν ογἄ3.) 5ες ἱπ [6 πιαγκ 
οὗ 186 Βεαϑδῖ δῃ ἱπιϊδίίοη οὐ ἴδε Ομυγοἢ 5 
ατεοά, δγ»ηιδοίενι ---α ἴοττὴ ψνὶσἢ (ἴὰ ἴῃς 
ΡΙαγΑ1) α15ὸ πιθᾶπ8, ἴῃ ἴῃς ἰδηρυαξε οὗ σοπὶ- 
ΤΆΘΓοΘ, ἃ σογεηδηΐ ΟΥἹ ἴτεοαῖγυ. ἤρησα τῆς 
τοίεσγοησο ἴο ὈΟΥΠρ δηὰ 56] ]ΠἸην, ἔτοσα νησὶ 
ΤΏΘΩ ἅτε ρτγοβι 6 “ υη]655 ΠΟΥ πᾶγα ἴδ6 
ταλτῖ οὗ τὴς Βοαϑῖ; 45 τῃοσοῆδηϊβ ὑγ80 541] 
ἴῃ ἴῃς 5δπιδ 8Π]}0 αὔὸ Κποινῃ ΕΥ̓͂ [ῃ6 βᾳτὴη6 
5'ρῃ." Απά Ααιη45 (3,41. 63, 2, 3, ΝΟ]. χχῖν., 
Ῥ. 311) 84γ58 {πῖ ἴπε “Μαγκ οὔ {πε Βεαβὶ ᾽ 
15 ἴῃ6 “»γοζεσσῖο ἐ εἰ ε εἰὐἰτἢ.." 

ΒΥ {815 ργοδιδιῖίοη ΑἰἸξογὰ υπάεγβίδηαϑβ 
ἐἢ6 φοχῃηπιοσοίδὶ δηὰ ϑριγίϊυδὶ ἱπίοσγαϊοϊβ 
Μηἰϊοῆ δάνο, θοῖῃ ΟΥ̓͂ Ῥαᾶρδὴ απὰ ὈΥ Ραρδὶ 
Ῥογβεοιΐζοτβ, θεεη ἰδίὰ οὐ ποποοηξοττη 
νος ἄονῃ ἴο [Π6 Ἰαϑῖ τεπηδιηΐηρ οἷν1}] ἀ15- 
ΔὈ 1ἰ65 ᾿πηροϑοα Οἡ ΠΟΠΠΟΠ ΟΥΤΉΪΥ ἴῃ τηοάεγῃ 
Ῥᾶραὶ ογ Ῥχοίοδίδηϊ σου ηΐγ!65.᾽ 

Οοὐεί ( ε.) Ρ. 308) ἜΧρ]αϊπ5: ΤΠ “ Ηεαά᾽" 
(σεν. 323) ννῖς ἢ δά Ὀθεπ ἢοαὶθά, δηᾶὰ νηὶ ἢ 
ὯΟΝ Γοργοδοηῖβ ἴῃς σηῦτε Βεδβῖ, γεΐ! ΓῈ85 
8ἃ5 Απεςοἢγίϑί (566. οἡ εἶν. χὶ. 13; ΧΥΙΪ. 10)--- 
ἃ5 ἴῃς εἰσδίδ Ἠεδά---ἀηδ ρεγβϑοσυῖοθ {πὸ 
σΒυτγοῖ (566 νοῦ, 6). ὙὍΠὲ Ἑδυτοὴ 8. πονν 
ἀεδοϊατοὰ ἴο θὲ οιυϊαννοά (“ ΒοΥβ ͵4 ἰοἱ ), 
τ. τ6, 17 :--  [{ 15 (6 {π|6 οὗἉ [Πε ἰλϑῖ ρεῦϑε- 
ουτοη5 δηπουποοὰ ἴῃ ἴῃ Μ,212 5.8]. ΤΠ 58 
Ψ}}} 6 4 ὕπχθ, ποῖεβ ΒΟΥ, ΒΟΉ ΡΓΟΠΊΪ565 
ΒΌΟΝ 45 ἴμδὲ 'ἴῃ Μαῖί. χ. 41, 42, ΤΏΔΥ ΔΟα. 6 
Δ Ὀπέογοϑοθη ἱτηροσζίδηςο. 

ΤΗΘ τηθδηϊηρ οὗ 1ῃϊ5 5υτῃθο σὰ Β Θπδῇ 
Ποϊάς ἴο θὲ ἴμαῖ ἴῃς οχπδι οοἰπαρο Ὀοτὸ [86 
ΕΠ ΕΥ οὗ Νέεζο (5εε οὐ υεσ. 18), ἰοβεῖμεῦ νν ἢ 
(86 ὉΠ|65 δϑουιϊηρ αἰ νΊΠΠΥ ἴο πὶ ψΠΙΓᾺ 
[6 [ἐν Ἰοοκεά Ὁροῆ 85 δ᾽ βρῃθπιουϑ; δηά 
(παῖ τῆς Ἀοτηδη5 οτοθα [18 σΌΓΓΘΠΟΥ οἡ τΠ6 
ΩΝ ἴῃ 411 τηθγοδη 6 ἰγδηϑδοίίοῃβ (ρ. 419). 
ἔν} (ΛΔ δ.) Ρ. 120) 5665 ἃ Γείεγθποθ ἴο 

τΠδῖ γτδάιι] Ἔοχίεηϑίοη οὗ ἴΠπὸ τῖρῃϊ οὗ Κοπιδη 
οἰ ΕἸ Ζοηβῃΐρ ΌὉΥ Νεῖο, Οα]θα, δηά οἴδεγβ, ἴο 
[6 τουλοΐς Ῥσουϊηςδδ, νυ ιϊςῖ ἱπηροβθα οὐ ἴΠ6 
ΑἸ γἰϑιλη8 ἴΠ6 ὨδΟοβΘΥ οὐὗὁἨ ἁ ττγδηβδοίίηρ δἱ] 
Ὀυδίποβθ, δυοη ἴδ6 τηοϑδὲ βιηρὶα, υηάθγ τμ6 
868] οὗ {πε ϑαΐδηϊς Ἐοσηδη ρόνγεσ. Νοίηηρ, 
Ὠοῖεθ θυβθ, οδῇ 580. ΠΊΟΤΕ ΕἸ ΠΟ ΠΕΥ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙ, ἶν. τη-πϑ, 

πὲ παῖ υπάετγοιδπαϊπρ οουης τδε 
Πυπλθεῦ οὗ τῆς Ὀελϑῖ : ἕο ἴἴ 15 τῆς 
Πυθα οὗ ἃ πιλῃ: δπά ἢ18 πυπ|- 
δΓ Σ διχ δυπαάγεά τῆγεοδοογε ἀπά 
ϑἰΧ. 

[ΠδΔὴ ἴἢδ56 υγογβ [6 Ὀγδοδγίοιβ 5ίδίε οἵ ἴῃς 
ΟὨγιϑιίδηβ ἴῃ ἴβος οἵ ἋἴΠ6 ϑἰδῖο-ἰδυ ὈΠΟΟ 

“αυε δὲ ἐῥαὶ Δι ἐδεὲ ἀπαγά, [6098] [ἐν 
παρις 97 δὲ δεα"] Οταϊ “ον ἴῃ [μ15 
--866 νυ. Ϊ. ὌΤΒο {συ ἴοχί 1805 16}15 υβ ἴθαὶ 
(06 “»»αγ}᾽ ψ͵ὰ3 “ἃ παρε. 

ΟΓ ἐδε μειδοῦ {, ῥὶς πα». “{Ρὲ πιωγὰ" 
ςοηδϑίβ οἴμποσ οἵ “2ῤε παι" οἵ ἴῃς Βερε 
νυ τ η ἴῃ ΟΧΡΓΟΞ5 Ἰἰοεϊίογβ;; οὐ οὗ “ ἐῤε πασιδετ᾿ 
ΨΏΉΏΙΟΒ 5 [6 ουπὶ ΟΥ̓ ἴὴς πυπογὶοδὶ νά]υθ 
οὗ 1.6 ϑιςςοβοῖνο Ἰοϊου οὗ [86 πδπΊο --- ποῖ 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΥ ἃ ὈΓΟΡΟΙ ὨΒΙῺΘ : 566 (ἢ. ΧΙΧ, 11, 16. 
(ΤΡ πιρμδογ οΥ ἐδ παρ᾽" 15 ΘαΌΔΙΪΥ 5ἰηὶβ- 
οδηΐ ἢ “26 ε κα» 1[1950]1}. 

ΤΗΕ ΝΌΜΒΕΕΒ ΟΕ ὙΤῊΕ ΒΕΑΞΒΤ (18). 

18. Ηργε ἐς τυμο».}] ΟτΥ. 80 νὶἱβᾶοι-- 
οὔβογνο ἴῃς Δγτςϊθ. 866 νεγ, το, δηὰ ςἢ. χτῖὶ 
9:---ἃ ποῖο οὗ διϊϑηϊϊοὴ 858 ἴῃ στοῦ. 9. Ὁ Γ, 
“ Ἡργοίη ΔΝ ϑάοπι σἤονν8 1156] ἴῃ ἀθα- 
Ῥβοσίηρ με Ἰεϊζετῦβ οὗ ἴῃς ὨδπΊα. 

Αὐδοσίθη Ὄχρὶδίηβ (Ρ. 343): “45 ἴδε ἔπ 
Βεοαϑδὲ ἰ8 ἴο δ6 πιεῖ ΟΥ̓ ραίϊΐοπος δπὰ ἴδ! 
(νοῦ. 10), ἴδε ϑοσοηὰ Βεοαϑβῖ τηυβίῖ ὃ6 ΟΡ 
ΕΥ̓͂ ἴσὰς νυϊϑάοπι :"---Εννα]ὰ ἴλῖκοϑβ “" "  μάοηι" 
(ἡ σοφίαν) ἴο Ὀεἃ νυῖδε υἱζεγαποε ἴῃ ἴδε ϑεῆϑε οἱ 
{Π6 Καρθαϊα, νἱΖ. ““Ἡδγο [Ό]]ονν5 ἴἰε βυ δ ῖπιε 
βαυὴρ ὙΠΟ 5. ἱπῖο Πρ] 6. ΟὨΪΥ͂ ἴο ἴδε ν18έ 
Καδθαϊϊϑὶ ;" --- Βυῦρεσ νυτϊος: “ὙΥΒεη ἢς 
5}.8}} ἄρρεαῦ Ψῆοθθ Πδπὶθ εῖνοϑ ἴῃς πυπιθεῖ 
666, ἴα (ἢ τισιίδη νο [δ5 ἐδε ἱγως μόρα 
Κποννβ γαῖ 6 85 ἴο ὀχρεςῖ ἔγοπι ἢἰπι." 

ξευβθ, μανίης ϑδίδίοα {μαΐ [τἋ[{||5 γεῖδὲ 
( ρίνοβϑ ἴῃ δὴ επίρπιδῖὶς ἔοστα ἴδε δἰϑίοποὶ 
ὨᾶπιῈ οἵ Απιἰς γιδὶ " (νἱζ. Νϑγο), δά: 
“ ΤΉ ΪΒ γοσβο ἰς, [ῃθῆ, 80 ἴο ϑδρθαῖ, ἴῃς Κεγ οἱ 
τλ6 πος Βοοκ, δηά τῆς Ὄχρίδπδιίοη ρίνεη οἱ 
ἴ νν}}} αἰνσαγϑ θ6 τς τους ίοπο οἵ δΥ ΤΥ 575" 
ἴεπλ οὗ Αροςδὶγρίϊς ἱπιεγργείδιίίοη " (Ρ. 378} 

Ἐρ ἐμαὶ μαίῃ υπᾶοχδίαπάϊηρ, 1οἱ δα 
εομπὶ ἰδέ πμρηδεν ΟΓ ἐδε ὀεαε!,} ΟΥ̓ δε πε 
Βεδϑοῖ---8θὸ6 οἷ. χίχ. 25ὥ. ὙΠῸ πογάς “ἐἐ 
περριδεγ ΟΥ δε Βεατέ" ΟσΟΌΓ ΟΠΙΥ Βεγε:--ἶδε 
ψοτάβ “ἰἐῤε πιριδερ ΚΓ δὲς παπιε ΟὨΪΥ 1ῃ 
νοῦ. 17, πᾶ ἴῃ οἣ. χυ. 2. Ὀ  δίεγα., Ὁ ογάβ. 
ΑἸ, ἄρτϑα ἴῃ βϑεείηρ ποτὲ ἃ Ἵμδι]οηρε ἴο βοἶτε 
ΔΠ δπίσπα νυν μϊοὰ [86 ψνογά5 1παϊ (ΟΠΟΥ ΡΓῸ" 
ποῦποθ ἴο δὲ βοΐυδιε: “1ἴ ἰ5 ἃ διιπιδῃ 
Ὠυπιθον," βᾶγ8 ὉΝν ογάβ., “πὰ ποῖ ἃ ἀἰτιηε 
παδοσ ΜΒϊοἢ ὯῸ ομο ἰβ δὶς ἴο σουπὶ (ϑιξ 
οἰ, νἱῖ. ο; χχ. 8)" Τὶς ἰπίογεηςε ΕΥ̓͂ "ὸ 
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τῇ6 2:8 Ο]ον5 ἔγοπι ἴπο ἰοχί. [ἰ 15 ποῖ 10." 
ςοηπίϑίοης ψ [6 δητησϑὲ Ὀεϊοῦ ἴῃ τῆς ἴη- 
Ξργδῦοη οὗ ἴΠ6 Αροοδίγρδε, ἴο μοϊὰ [πδὶ [ἢ 6 
ΠΑΠῚΘ νγᾶ5 ἘΠΚΠΟνῺ ΘΥΘΏ ἴο δῖ, οῦπ Πἰπιβο] 
(ϑεε 1,εε, Ο» Ψερίγαίομ, 4 δὰ, Ρ. 2οο, ἄις.). 
Αἱ 411] ενεῃΐβ, 80 ΘΑσ]Ὺ ἃ ὙΓΟΥ 45 ἰσγεηδει}5 
(σΒο μδὰ ςοηνεγβεὰ οἡ [ἢ]5 νετῪ βιιδ)εςῖ νὰ 
ἴδοβο ψῆο δὰ βθεῃ δῖ. [οδη “ἕδος ἴο ἕδος -- 
866 αὔονς οἡ νεῦ. ς : δηὰ Νοῖο Ο δ ἴῃς επὰ οὗ 
1818 οἰαρίεσ) ννᾶβ οὗ ορίηϊοη ἴμδί ῃδά δῖ. [οῇπ 
ἱπϊοπάθα ἴῃς δπϊρτὴα ἴο ὕὃὲ 5οϊνεα δὲ ἴῃαὶ 
τἰπιο, [6 Αροϑῖϊς νου Βιπηβοὶξ πᾶν σίνθη 
186 βοϊυἱἱοη---86 ἴἢ6 ννοσὰβ αυοίεα, [ηἰτοά,, 
ὃ 2, (4), Νο. (10); δηά ἰδίεσ 51}}} Απάγοδϑ 
(1 ε.) Ρ. 75) οὔβοεγνεβ τδδί 1 ἴδε βοϊυϊϊοη δὲ 
Ῥοϑββδιὶε 1ἴ πηυκῖ Ὀε Ἰεῆ ἴο ἔπιε ἴο γενθὰὶ ἰξ. 
Ὧι 1 ἐξ δὲ μπωριδεὲγ 97 α΄ »παπ:)}) (Οτ. 

Μῷ ΧΌΙΩΡΟΥ Οἷ8 τ81}. Νοῖς ἴἢ6 οοῃῃοχίου 
ὉΥ “γ᾽ ἘΠ} (6 ννοτὰβ [πδὶ ὑσγεοεάς. Τῆς 
τησδηΐϊης 15 ὀχρ δηθὰ ἴο ὃ6 εἰἴπεῦ (1) ἃ 53γπ|- 
ὈΟΪΙΟ4] ὩΣ ἀσποῖηρς ὦ 2έγ:ονη--- »πᾶη ἀπ 
Ὀεασῖης ἴῃς πω οὗ ἃ τηδῃ,---[ῃ}5 ΠΡ] ΥἹΠρ 
«δὲ Αποςδγιδῖ Ψ1}}} θὲ ὦ »"απ (Βεά2) ; οσ (2) 
“ὁ γέ πισηιδεν οΓΓ ἐδὲ Βεα  " 5 “δὲ περρηδὲῦγ οὗ 
ῥὲς παριε;" δηὰ 118 θείης “2δε περγιδεγ (ΟΥ̓ 8 
ὨΌΠΙΌΘΥ) 07) ὦ "Ων " 5: ρηῖβεβ [δὶ ψγὰ ὅγε ἴο 
οουῃῖ 25 ΤΠΘΏ 0510}4}}Υ σουπῖ : 6.Ρ. ἰπ οἷ. ΧΧΙ. 17 
“4 »ηεασμγε ΟΓ ὦ "πάη" 15 58 ἴο τηδδῃ Δ Οσ - 
ΑἸΏΑΣΤΥ πιεᾶβιγε, 7ιι5ῖ 85 ἴῃ 52:2 ἢ ΥἹῖ. 1 “ἃ 
ΤΩΔῺ 5 ῬΕη ᾿" τηδδῃ5 ἴδε ᾿ηϑίγυτησηΐ νυ ἢ] οἷ ΤΘη 
ΟΣ ΠΊΟΗΪΥ 1.56 ἴῃ ΤΙ Π]ρ. ΑΟΟΟΓΑΙΠΡΙΥ ννῈ ἃγὲ 
ἴο υπάεγεοίδηά Ὁγ (8 ρΏΓαβο, “(86 ὨΌΠΊΡΕΓ 
ἱπισδῦης ἴδ6 Ὡδπὶς οὗ δὴ ἱπάϊν 0] τηδῃ ᾿ 
(σΒὸ [5 ἴο ΡῈ ἴδε Βεαςὶ οὐ ΑὩῈΠἢτϑι), οὔ" 
ἰαϊησθά, ΌΥ κἰνίηρς ἴπε δυσὶ οὗ ἴ86 Ὠυπιοσίοδὶ 
ταῖϊυςθ οὗ ἴῃε ἰεϊζίεγβ οὗ ἢϊ8 ἤδτῆθ. “ἼΒ6 τηθ- 
σμδηίβτα οὗ (ἢς ῥὑγοῦϊετ," 85 1ἴ 15 ἌἽδι]δὰ, 18 
[ουηδεὰ οἡ ἴδε Ϊενδῃ Οδενιαί για, ΟΥ̓ 4:0" 
»ιείγέοα! ἙἈἸουΪΔἝοη---86ε Ὀείονν. 

Ὁ υδϊεγά. οὐ͵]εςῖβ ἀρδιηβὶ Οτοίϊυ5, Ενναὶὰ, 
ΖΌΆΠΕν, δηὰ οἵδε γ8ο ὑρΠο]ὰ ἴδε 3γυΣ Ἰηΐεγ- 
ρῥγεϊδιίοη, [μδῖ γε βϑῃου ἃ ἴδῃ πᾶνο Βδὰ “τῆς 
ὨυθΕΣ οὗ ἃ εεγ αὶ ΤΩΔΏ ̓ ΟΥ οὗ οπέ Τηδῃ "᾽ 
(εἶ. εἰ. νϊ. 13); δηὰ ΕὈγαγα {π1ηΚ5 ἴῃδῖ ΟΥ̓ 
ἴπ656 ννογάϑ 15 πιοδηΐ ἢοΐ ἃ πιγϑίϊς 5ΞΥτηθ 1 ς 8] 
ὨυσθΟΙ δἵ 4]],--ἰκὸ τὴ6 ΠυΌΕΓ 144.)0οο οὗ 
τῆὴο ϑολὶοά, οὐ {86 42 τῃοηῖῃ9,---Ὀυϊ ἃ ὨυτῈΓ 
ΜΒΙΟὮ οδὴ Ὀὲ ΓΟΔΟΠΥ δϑβιρηθα; δπὰ 6 ι1ῃ- 
ἀοτϑίδηβ ποῦ ΟΥ̓ ἴΠ]5 ἐπιρ ογτηεηΐῖ οὗ ἴδ 
ΠυτθΕΥ 6, ἴπ6 Κοιηδη ἘΠΊΡΙΓΟ, νυ Ὠοἢ 15 ἴῃ 6 
“σκε ΝΥ οὐἹἀ-τηοπδγολῦ ((Ὦ. ΧΥΙ!. 10). 

ἀπά ῥίς περηδεῦ ἐς δέχ ῥμπάγεάί διδ)λὰ εἰ ΧΊΥ 
{σπ6. ἩΧΗ 1... ἴἑχε πυπθεγ οὗ ἴῃς Βοδϑί 18 ἴῃς 
Ὠυτηῦοτ οὗ ἢῚ5 ΠᾶΠΠΟ --- οὗ νογ. 17, δπὰ (ἢ. χν. 
Δ. ΤὙΤΠῖ5 πυπλθοῦ, όοο { ὅο - ό, 15 ΓΕρΡΓΘ- 
δοηςεα ὈΥ ἴῆγες ἀἰογοηὶ Οτεοκ Ἰεςἴεγ5, χ, ξ, ὅ, 
σοστεβροηαϊηρ ἴο {πεϑ8ε ἴἤγεε σοπιροηεπηῖϑ : ΟΥ,, 
85 ἴῃ (86 οδίή!οσῦ Μϑ995., [ἃ 15 νυτιτΐθη ἴῃ Ζ0}} 
(5ὁ6ε νυ. ,.). ΤΟ τοπλασκβ οὗ ᾿γθηξιβ οὐ 
πιο οὐά “ νδτουβ τοδάϊης," 616--ἴο Ὀ6 ἔουπά 
ἴῃ 9ΟπΊς ΘΟΡΙΕ8 ἰπ ἢΪ5 ἀδύ, δηὰ 5{1}} ἀρρεδγίηρ ἴῃ 
{πὸ ἱτπιρογίδηϊ σοάθχ ( πὰ ἃ ἴενν οσυγϑινοϑ 
“-ὧὝλ ΨΜΟΣΊΒΥ οὗ μαγίουϊας δἴϊοπάρη : 866 

Νοῖε Ο αἵ ἴε επὰ οὗ (δὲβ οδαρίεσ. Τῆς 
ΘΧΔΣΏΡΪε5 σίνοη δεῖονν 1} οχρίαΐῃ (Π6 
πιεῖ μοαβ ΕΥ̓͂ νΥὶοἢ ἡ 5 Ὀέεη βουρῃΐ ἴο 
τοδὰᾶ ἴδ εδηΐρτωῶᾶ. Τὴ πιοῖϊμῃοδ ρβϑηργα 
δαορίοὶ ἰβ ἰμαῖ Κπουγῃ ἃ5 ἴῃς Οδεριασέγια 
(Γεωμετρία) οὗ ἴδε Ἀλοθίηβ, δηὰ 15 85 οἱ 45 
18ς Ὀεριπηίηρ οὗ ἴῃς (Οαδῦαϊδ; νἱζ. ἔπδῖ οὗ 
8535: »τιπρ ἴο δδοῖὶ ἰεἴἴοῦ οὗ ἃ ἤδπιὸ 115 υϑιυλὶ 
ὨυΠΊΟΤΊΟΔΪ να]ις, δηά {πδη ρἰνίης [86 8ιιπὶ οὗ 
ΒΓ ἢ πυπῦεῖϑ ἃ5 ἴπΠς δαυΐναϊεπίὶ οὗ ἴΠ6 ὨδπΊς. 
ΤΒυδ ἴῃ ἴῃς 5 γ! ης Βοοῖκ5 (1. 324-131) 
δηὰ ἴῃ ἴῃς Ερίδιϊὶς οὗ 851. Βασῃδθαβ (ς.1 ᾿ 
ΟἿΓ ον Ὠδηης, |6διι8, νυττίθη ἴῃ Οτεεὶς 
σμλγαςίεγβ, ἰ5, γε ἅσγὲ ἴοϊὰ, εχργεβϑοὰ Ὀγ {86 
ΠΙΠΊΒΟΣΥ 888: ΥἱΖ., ΙΞΞῚΟ 1 ηΞΞ-8 ἐ σΞξΞλοοῖξο 
ΞΞο υξε4οο - σξεοο ΞΞ 888. 
ΤὨς γγεαῖ πηδοῦν οὗ σοπιπηοπίλίοσδ, Ὀ6- 

εἰηηϊηρ ἢ Ισοησυβ, ἤανο πηδάς υ8ὲ οὗ ἴΠ6 
Οτοεκ δἱρδδῦδεῖ ἔοσ [ἢ15 σοσηρυ ϊδῦοηῃ :---ἰϊ νγὰ5 
ἴογ Οτδοῖ σελάεγβ ἴμδίὶ δῖ. Ϊοῆπ ντοῖε; ἰΐ 
νγ5 ἴγτοτῃ ἴῃς Οτεεκ δἱρηδθεὶ τηδἱ ἴῃς ἔοστη]ὰ 
“47 απ ῥδα απά Ονιεχα"---“α δῃὰ Ὡἢ.-- 
(ςἢ. 1. 8; χΧχὶ. 6; χχὶ!, 13} 45 θεθῇ ἴδίκθῃ : 81. 
]οΒὴ ὑϑυδιὶν δάδιεγεβ ἴο ἴῃς 1ΧΧ. νεσβίοῃ οὗ 
ἴδε Ηεῦγενν (ε.Ρ. ἴῃ οἷν. 11. 27; ΧΙ, 5); δηὰ Ὠ6 
Ὁ50.4}}Υ ἰγδηϑίδίοβ Η εῦσγενν ννογάβ ἰηΐο Οτσεοῖ, 
866 ΟἿ (ἢ. 'Ιχ 11. ΜδῃΥ, δβοννοσ, κεἰεςῖ ἴῃς 
Ἠεῦγεν δἱρμαρεῖ, υγείηρ ἴπ6 Ηδοῦτεν 5ἰγ]ὲ 
οὗ {πε ὀηῦσγε ΒοΟΚ : 45 νν ]} 45 {πε ἴδςϊ ἴῃδι 
41} [ῃ6 πᾶπλ68 ἴῃ ἴῃ6 ΑΡοσδίγρϑε (εχοορί Απι- 
Ρᾶ5, οἷν. 11. 13) ᾶἃγὸ εἰἴποσ ἰγδηβἰδιεα ἔσοῦὶ ἴῃς 
Ἠδεῦτενν, οΥ Ἰοδ ἴῃ Ηςῦτον.--- ΝΙ Κοΐδοβ, ΑΡρο]- 
'γοη, Ὠίδθοϊοβ (εἣ. 1]. 6; ἰχ. τα; χὶϊ. 9), δὰ 
ἴῃ εἰ. χνυὶ. 1ό "16 ὑοἷδοθ Ἵοδιδὰ 'π ἴ!ε Ηο- 
γον ἴοηρις Ατο Μαξεάάοη." Α τοιγὰ εἶδ55 
οὗ ἐχροϑβίϊογβ Ἑλρ] ΟΥ̓ ἴ[Π6 Ἐουδῇ Πιπιογα]β. 

(1). ΟΥ̓ 1.15 ςοἾ455 οὗ 5ο] υἱϊοη5 [δὲ νυ ἢ 
ἢδ5, ΡῬοΓΠΔΡ8, γεςεῖϊνοα ἴμ6 πιοϑῖ σεηοσδαὶ ἀϑϑοηῖ 
15 οὔθ οὔτδο ὀχρ᾽ δηδίίοης οὗ [γοησι5 (ποῖ, ἢοννς 
Ἔτοσ, ἴπδῖ νυνὶ ἢ ἢς ΠΙΠπΊ5 δ᾽ πλοϑὶ ἕδυουγοά), 
ΥἱΖ. 1 αἰείπο., ΜὈὶςἢ, νυττίεξη ἴῃ Οτεοῖκ οἰιαγας- 
ἴετβ, ξίνεβ: ΛΞΞἸΟ ἘΑΞΞῚ Ἐ ΤΤΞΞΏΟΟ ἘΕΞΞ5 Ὁ 
ἹἱἹξεξιοἐ Νεξεοι ΟξξοἘ Σ Ξ λοοξεόδό. ΒΥ 
115. 15. ᾿ηὐηςαῖεα τῆς Ῥαρδὴ Ἐοπίδη ἘΠΊΡΙΓΟ 
(1,Αἴἰπὶ ϑυηῖ 41] πὰπς τερηδηῖ," [τεη.}.Ψ 
11 α«͵5ο, ἃ8 ΑἸέοσγά ἐπ Ἴοε. ςοποϊυάθθ, δηλ- 
Ὀγᾶςεβ "ἴῃς 1,αἴη Ετηριγο, ἴῃς 1, αἴ ΟΒυγοῇ, 
1,ὔπη ΟἾΔ 011; δηὰ ΑἸΕ ροδβ οἡ ἴο ῃοῖϑ: 
ἐΘΒοσὶ οὗἨ βαγὶπρ ΔΌΞΟΙ [ΕἸ ὑμαΐ 1815 φυαν 
16 ψοτάὰ ἴῃ δῖ. Ϊομη5 τηιηά, 1 πᾶνε (ῃς 
ϑίσοηρεβδί ρεσϑιιδβίοη ἴπδὶ πὸ οἴποσ σδὴ δὲ 
ουπά ΔρΡγΟΒΟ ΐπΡ 80 ΠΟᾺΥ ἴο 8 ΠςοπΊρὶοῖο 
βο] υ(οη.᾽" [ἢ ἢ18 Ῥσοϊθροτηθηᾶ (ξ ν᾿ 12), ον - 
ουϑσ, 6 ἀδοϊαγοϑ, “" ΤὭηδί [15 ποῖ ἐῤέε βοϊ ΠΟ ἢ 1 
Πᾶνθ ἃ Ρογβυδβίοη δπ]Ο ΠΕΡ ἴο σεγδΙ ΠΥ.᾽ 

Ὧτ. ΑάδπὶιΟἴδγκο (βγεῖ ἐο δὲ Κευ. Ὁ. λο1τ8) 
οὔδογνοβ {παι {πὸ βοϊυΠοη σίνοη ΟΥ̓ “ Ϊ. Ε. 
Οἴἰασῖε " “ διηοι πίβ ὨΘΑΥῪ ἴο ἀεπγχοηϑβίγαιοη, ἢ 
γἱΖ. ἡ Λατινὴ Βασιλεία,---(ηΞΞ8 τ ΛεΞ3ο Ὁ 
αξξὶ ἐξ ττ 300 Ἐ ΊΞΞΙΟ -ἐ νξξο Ἐξ ηΞΞ 8) ΞΞ 407 
τ (ΒΞΞ2 τ ἀξξὶ Ἔσ-2οο Ὃ Ί ΞΞΙΟ Ἡ λεξλο 
Ἢ ἐξες ἘΠ Ξιο τ ἀξ )ξε259; πὰ 407 Ὁ 
25ρΞε666. 
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(2). Τϑς δρριϊοδίοη οὗ τὲ ἩΗεῦτεν 
ΔΙρμαρεῖ 15 ποῖ τποάοσῃ. Ῥιϑοδίου, [υσγίου, 
δηὰ οἴβογϑ, ἰπ (δθηῖ. χυ!., βυρεεκίοὰ Κόρη, 
ἐ.ε.,) “ Κοριαη" (Βεαςῖ, ΟΥ̓ Κίηπρ ἄονπι, ΟΥ Οδωγοθ 
--566 Νοῖθ 6). ἴη τϑοθηΐ {{π|65 ἃ ϑνδῖτ σοῦ - 
ΤΓΟΥΘΥΒΥ͂ [85 ἃΙ96 ἢ Δι Πρ ΓΔΓΟΠΔ]15[1ς σΟΠπι- 
τηδηΐδίοῦβ 845 ἴο [η6 ῬγΪΟΥΥ οὗ βιιρρεβίίηρ 
(Πς βοϊυϊίοη νοὶ ΠΟΥ ἴλκο δ5 [6 ΚΟΥ ἴο 
ΠΕΣ 5γϑίεπὶ οὗ Ἄχοροϑῖβ. Ενναϊὰ ᾿εὰ (Π6 
ὙΨΑΥ͂ ἰῃ 1828, Βυΐ δὲ πε]ά ἴο {πε τεδαϊηρ 616. 
ΤΒοη Ηἰϊϊχὶρ δὲ Ζύποθῃ δηὰ ΒΕΏΔΙΥ δἱ 
Βογϊη, ἰὴ 18326-1817,) ΘΓ ἢ ἰηδιϑιθα [δὲ τἴπ6 
αἰβοουςυῦ οὗ “Νεῖο (αβαγ " 85 ἴῃς Βεδϑῖ 
νν 5 δῖ5 ονηῃ. Νί. Ἀσρυβ5 οὗ δίγαθθουγρ ἢονν 
ἱπτογυοηδά, οἰδίπληρ ἴΌτ ΠΙΓ 56} [ἢ6 τοῦ οὗ 
{Π6 1ά68, νι ἢ ἢ6 δά δῃηπουηςθδά, ἢς δἰϊορεά, 
ἰπ 1815: ΨηΠ6 Μ. Ἀΐζνηα ἀσοΐίαγοβ [μδὲ 
Ρχοΐεβθοσ Ἐσί[Ζζϑοῆθ νγὰ8 ἴπ6 οτἱρίηδὶ αἷ5- 
ςούογου, αἴ Ἀοβίοςκ, ἴῃ 1811. ΑςςοΓάΪὨΡΊΥ, 
ΦΝΟΙΟ κα ϑασ," νυτϊδη ἢ Ηοῦτον, 15 δ ορεὰ 
ἴο δὲ ἴ8Ὲ πᾶπὶὸ (3 Ξξ. 5ο, ἼξξΞ 2οο, 1:6, 
Ξε ο)ξξι3οό - (φξξιοο, ὥξξόο, “ξξ:2οο)ξξ 
260, 2.5. 306 - 260 κεόδ6. Ηρτο ἴῃς Οτεοῖκ 
ἴοττη οὗ Νεέεῖο (δίεγομ) ἰβ τεργεϑεηΐεα [ἴῃ 
Ηεῦτενν σμδγδοΐοῖβ : Ὀυΐζ 1 τῆς ἤπαὶ ω (ν ]ςἢ 
15Ξ-Ξ: 50) δ6 οπλεἀ, δηὰ ἴΠ6 1,δἴ1η ἔογπι Νεγο 
ὑς ἴλκοη, τὴ6 Ηοῦτενν ψ}1}} ρῖνε [η6 Ὠυσηθοῦ 
616, οΥ ἴῃς τοδάϊηρ τες ὈΥ ἰγεηδι -- ἃ 
φτῳγοοῦ, ττιῖος δϑοδβοϊΐεα ([ ς.) 8. 46) [δὲ [δες 
ὨΔΠ6 ΠΟΠσΘαΪὶοὶ υὑπάθῦ (ἢ6 ΠΟΠΊΘΟΙ νν8 
Κηονγῃ ἴο ἴδΠε οἱ] ά σοργιϑῖβ ὀεόγε ἰτϑηδ 5. 
οδ8 ποῖ ἴδε Ἱρποζδηςθ, ἤοννευοσ, οὗ ἴγὸ- 

ὨΆ)1}18 (566 Οἡ στ. 5, 17) 85 ἴο απ} τΥδαϊ]οηδὶ 
Θχραπαίίοῃ ὑγονα ἴμε Ἵχᾶςξ ορροβϑίίθ ὃ ννῃ 1] 6 
Ενναϊά αἰϑοὸ ρμοϊηῖβ οὔὖδἕ [δ ἴπ6 φωεσεεηΐ 
ἱοά (ΞΞτο) [δὲ 5μου]ὰ ἀρρεαᾶῦγ ἴῃ ἴμ6 ννογάὰ 
αν ΜΆΘΩ νυτιεη ἴῃ Ἡοῦτεν ἰεϊζεγβ (566 
Τραΐν»:. Βαδ., Οἰϊάη, ἴο]. 56), 15 οτηϊοὰ 1η 
118 σοπιρυϊδίοη, νν οι ΔοςσοΓα ΡΥ ἀοα5 ηοΐ 
βῖνα “20ε παγις οὗ δὲ Βεαν!. ἘἈδηδὴ (ὦ. 6. 
Ρ. 416) σδῆοννΒ παξ ἴῃ Ὡδπλθ (ϑαῦ 88 βίνεῃ 
ἴῇΏ Ηθφθῦγον ἰπϑογιρ[οη5 οὗ ἴπΠ6 ἤγδξ σοηΌΣΥ 
ἢ45 ἴ86 οά : ἴδε .οά, αὐ ἀ5 Ἀ δηδῃ, ννὰ5 οτα θὰ 
Βγ 51. ]ομη δ5 ἴἴ ψου]Ἱὰ ἤδανθ ρίνεη [με υἢ- 
ΒΥΓΩΠΊΘΊΓΙΟΔΙ ΠΌΠΟΙ 676. 

Α5 ἴο {{Π158 ᾿ηϊογργοϊδιίίοη, οα το (ἢ6 
βοῆοοὶ οἵ πιοάθγῃ γδίοηδ ϊσπὶ Ὀοαδϑίβ [156] 
50 Ρῥτγοπάϊγ, δηά οἡ ψ οἢ ἴῃς σοῖο ψεῖριῖ οὗ 
1Πε σδίοηδ] δὶς οχοροβὶβ οἵ οἷ. ΧΥΙ;. τεϑῖβ,--- 
ἵϊ ΠΛΑΥ͂ ἀραὶη Ὀ6 αϑκοά ἢονν σου] τἴ παν θθθῃ 
τοῖα! υπηκηοόνῃ ἴο ἰγεησιβ, [ἢ Κηονῃ ἴο 
1Π056 δουῖδε5 ψῶοὸ υεὰ {Π6 τεδάϊηρ διό; 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΥ βδησθ ᾿ἰσοπαυβ, γ8Ὸὸ πδά οἼοσυρίοά 
ΠΙΠΊ56 1 νυν [15 γΕΓΥ ᾳαεβίοη, ἐπυπηθγαῖθϑ 
{π6 ἀϊβεγθης δίζεπιρίβ τηδάθ ἴἢ [15 ἋΟΔΥ ἴο 
βδοῖνοὸ 106 ΓΑΥΘΙΕΙΥ )--- Ηονν, 1 (1Π6 ὙΝ εβδίεγῃ 
βογῖίῦε8 ῃδὰ δε]ονεά τηδῖ “ Νεγο- θα. Υ ̓" ννᾶ8 
ἱπίοηάοά, σουά {86 στεάϊξ οὗ ἴῃ6 ΔΑροσαῖγρβε 
δανε Ὀδοη πιδιπίδἰποά, νγνἤθη ἴπ 6 ῬγορἤθοΥ πδὰ 
Ὀόδη 80 5 5ΉΔΙΥ [α]ς βεα ὈΥ̓͂ [16 ταϑα]ὶ "-- ΝΥ, 
δνθὴ ψΈσα ἃ δἀπμηιοὰ τπαῖ “ἦΝοτο Οβασ " 
ῖ58. [Π6 πδπὶῈ ἀδηοῖοα ὉγΥ 666, μοίδίης νου]ά 
Ὀς σαϊηοα ἔογ ἴδ6 ἀγζυπιοηΐ 45 ἴο ἴδε ἐἰδίβ οὗ 
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[6 ΔΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘ, ΟΥ 85 ἴο {παἴ ὀχροϑίτϊου οἰ ΟΣ 
οὗ οἷ. ΧΙ, 2. οΥ οὗ ςἢ. ΧΥΙ!. το ΨΥ ΟΝ Τοϑῖβ οη 
{Π6 ἡδπια ΝΟΤΟ ; ὕδοδιιβε, 88 ΔΙγοδαγ ροϊπιοὰ 
ουὖἱ ([πηἰτοδ, ὃ 4, 4), οπιδη 9 νγὰ5 
Κηοννῃ 48 Νεῖο :-- 
““(ὑτὴ ͵ᾶπὶ δβειηϊδηϊωστη ἰδοεόγασοὶ αυΐη 

[9}257-) 
μέρες, δ οαἶνο βογνίσοεὶ Ἐοιηδ λ᾽ζγομ"-- 

7αν,, ἵν., 3}. 
““Ἑταΐοσ [ἡ 4., ΤΙ] χαετι οαἰνυπι ἀϊχὶϊ Ξυ2 

Ἐοχαδ λίγομεν.᾽"" ---Αὐξοπίυς, 222 χῆ (Ζ:. 

Οοὐδαγαάξ συρρεϑοίς {μαῖ οι Ζιαΐπω;, ἀηὰ 
Νεγο ὥσεαγ “τοῖς ἱπτοηάεα ἴο ὃς οσοποεδιοά 
ὉΠΟΥ͂ [ἢ 15 παπὶς ΟΥ̓ 51. [ομη, τν πο ἴδλυ5 ἰηἀ]» 
οδίεβ ἴπηδιὶ [η6 Ἐοιϊηδη Επηρίτο, ἀπὰ Νέτο δἵς 
ΑἸΙΚ6 βυπιθο] Ζεὰ ΌΥ ἴπ6 Βοαδϑβί (ἢ. ε.) 8. 235). 

(3). Βοβϑυεῖ δδ5 σδβοόβδοὴ Κοπίδη ομλγαςίοτβ 
--ΙΉΘΟ ]] 65 αν νεῖν 8, ἐς. [ὴς Επιρεσοσγ Ὠἷ0- 
εἰεξίδη (ἢ Ξξξῷ. [κοο ἘἾΪ Ξε ὔι ἐ σσξξ ιοο ἐ!, 
Ξξρο τ τ  ς Ἐνεεες ἘΝ - ς)Ξ 666. Τὸ 
(815 βοϊυποη ἴμ6 Η ὑροηοῖβ ράνὸ 845 ἃ ραγα]]εὶ 
ΓΤ ΟΝΙΟΝν5 ([μεν]8 χὶν.),-ἴῃς πδπῖς οἱ 
Βοβϑαεῖ 8 Ογαπά Μοπαγφιο. 

διυι858 ἢ458 νγε}}] ἀδϑοσιθοὰ [ἢ 6 φψοπογαὶ οδᾶ- 
ΤΑοῖοσ οὗ ἴῃς 5ο] ΕΠ] Οἢ5 ἀσρθηάϊπρ οἡ Ὠυπιο- 
τοδὶ οοιιρυϊδίοη, Ἀν ]ο ἢ ἤανο Ὀδθη ΒΙΓΒΟΙΠῸ 
ΡῬγοροβοά, ΤὨ18 ἕδπιουβ πυπιθοσ “825 Ὀδεῦ 
τιδάς ἴο γἱε] ἃ δἰπιοϑβῖ 41} [Π6 ἰνἰϑζοσι 8] πΑπηῸ3 
οὗ [86 ραϑί εἰρῃίθοη οοπίυγί65, ΤΊϊυ5, Υ εσμᾶ- 
5'8η, δΔηἀ δ᾽ ποὸη Οἱογαβ; [0105 (6 Αροβίδιε 
δηᾷ Οδηϑοσὶς ; Μδδοχηδῖ δηὰ [ἃ,υἱπογ ; Βερο- 
ἀϊςῖ ΙΧ. δηά 1νουΐ5 ΧΥ.; Ναροϊθοη 1: δηὰ (ὃς 
Ὠυκο οὗ Κοϊοποίδάξ; δηά [ἴ ψου]ὰ ποῖδθε ἀϊν 
δου ἔου ΔηΥ οὗ ι.8 οἡ [ἢ 5ᾶπι|Ὲ ὈγίΠΟΙρΙ 65 ἴ0 
τεδὰ ἴῃ [ἴ ομδ δποίμεγ᾽ 5 ΠδΠη65.".---Ρ. 381. 

ΟΥΟΣ ϑο]υζϊοπ5 γοτηδίῃ :---- 
(4). Βεηρεὶ, ἕο] ]ονηρς 4 ἀϊβογεηῖ οουεε, 

Τεραγὰς ἴῃ6 πυΏθῈΓ 45 ςΒγοποίοριοδὶ,---ἶδε 
πεμέεγ ἕοττῃ οὗ ἴΠε Ὠιι πο ΓΑ] 45 ἑουηά ἴῃ οὐτίδιῃ 
Οτεοκ Μϑ55. (5:6 υν-. 1), δῃηὰ [15 »παιοωΐπε 
ἔοτπι ἱπ ἴτε ΔῈ] Ψ υ]γαῖο, ἀϊτοςξίης υ5 ἴο ἴδε 
ψγογὰ γεαγ: 85 ἴῃς πουη ἴο θὲ υηάετῖοοά (ϑεξ 
Ιηἰγοά., 8 τι, (Ὁ), ΙΝ. ὙΠΟ Βγϑὶ Βοδϑὶ γιϑὲβ 
ἔτοπι [Π6 868 5ΠΟΓΥ δῆεσ Α.Ὁ. τοςδ (5:6 οἱ 
οἰ. χὶϊ, 14):-ς μξ., 86 τεργοβεηϊδενε οἱ ἴδ 
Ῥαραὶ Ηἰεγασοῦυ, Οστόροσγ ΥΠ1., οαπιε ἔογιναπὶ 
ἴῃ 1ο7ῖ; δηὰ δδουῖ οὐὁἨ Δῆεὺ 666 γεᾶτβ ΠῸπὶ 
(δῖ ἀδῖες ἴε Βεδδὲ ἔγοῃι ἴδ οαγίϊι (τεγ. 11) 
ΔΙ 565, ΜΨΙΟΝ ΠΊΔΥ Ὀὲ [6ϑυϊσπι. Ῥορο [ππ0» 
οοπὶ 111. μὰ δἰγθδαν ἀρρι δὰ 86 πυπιδεῖ 666 
σΠγοποϊορί λιν, ἰῇ ᾿ἷ8 Β0]] βυπιπιοηίηρ (ἢ 
Ἑουβ [1,αἴεγᾶη Οουης (5οε Ηγώου!η, 
Οοπεί!., ἴ, νἱὶ. 3,.4.Ὁ. 1214) --|υἴδεγ, πα 
τλκιηρς ἴπε “ὙΠουξαηὰ Ὑεᾶτϑ ἢ δορίη ΠῸΠ 
16 διπ οὗ ΟΒτσῖ, ἀπά εηὰ νυἱῖδ Ρορε 
Οτερουῦ ΡΜ Π., τεοκοποὰ 666 γεᾶτϑ ἕγοπι [δδϊ 
Ροπεϊβοδίε δεῖμα ἀυγδίοη ἴο δὲ αϑϑίζποά ἴο ἴδε 
ῬΑΡδΟΥ;--ΠῈ {ὑυγτα (Α.Ὁ. 1329) μιαὰ ἴῃ [κε 
ΤΑΔΏΠΟΓ ἐχρδἰηθά [ῃ6 πυμηθοῦ 666 85 ἀεηοῦπε 
ἃ ῬεΓοά οὗ ἔπηο, νἱΖ. ἴῃ ἰηΐετταὶ θεϊννεεη ἴδε 
Ιποδγηαϊΐοη δηὰ ἴπε ἀδαὶῃ οὗ Μοβδπιπνα ;-- 
δηά ἷβ σοῃίοπηρΡΟΓΆΓΥ Ρεΐγυβ Αὐγεοίυ5, {κῸ 
Ῥορε ἱπηοοεηΐ [11.,| ἴοοκ [δἰ8 ρεποά ἴῸ 
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ἀοοοῖο (μ6 ἀυτγαϊίΐοη οὗ Μοβδπηιτθάδηϊστῃ :-- 
ΤΙε Μαράοθυγς Οδηϊυγίδίοσβ υηάεογοίδηά 
Α.Ὁ. 666, θη Ῥορε γι δἰίδη ογάογεὰ [πὸ 
Ρυδ]ς βοσνίςεβ ἴο 6 ΟΠῪΥ ἰπ Ζαλίη;-- Ενθη 
Αὐδεοτγίοη νυτιῖος τμδῖ ἴδ πη σ ΕΓ 666 “ ςεῖ- 
ἸΔΙΠΙΥ͂ Π48, 48 411] Αροσαὶγρῖὶς πυτηθεῖβ, 115 
βρεςῖδὶ αηὰ ὄχδςοῖ ςβσοποϊοριοδὶ οἰ σηϊβοδίοι " 
ὙΠ] οἢ τἰπλὸ δοηθ οδπ Θχρίδιη : ἴῃ ἴπ6 πα θ. Σ 
“ἕχ, ΤΛΟΓΘΟΥΘΓ, 45 νγ»Ὲ ἅγτὲ ἴδυρ ΟΥ̓ ἴῃς ἢγϑί “ἐν 
862,5 δηά Ττυπιρεῖβ, ἴῃ6 ἡιάρτηθηϊς οὐ [6 
ννοτὶ ἃ ἅγὸ οοταρὶεῖο; δηὰ {δι|5 “ἐν 15 ἴΠ6 515- 
πδῖυγο οΥ̓͂ ἴ[η6 ννογὶ ἀ ρίνθεῃ οὐδοῦ ἴο Ἰιὰρ- 
τησηῖ, ἴῃς ἀδνοὶορπιθπηί οὗ μδῖ πυι!Υ ἤετα 
(6 {- όο ὁ 6οο) τπηἀϊοδίίηρ παῖ ἴῃς Βελϑί οδῃ 
ΟἿΪΥ Τίϑα ἴο ζγεδίεσ σίρθηῃθϑβ [Ὁ ἰυάρτηεηϊ. 
δὲν ἰ5 ἴῃς [Δ] οἵ Ταευείυε, νυ] ἢ 18. ἴΠ 5: 5η8- 
ἴυτε οὗ 186 ΟΒαγοὶ οὗ Οοά (45 24} 5 ἴμε μια] 
οὗ ϑευεην); δπά ἴ}15 ἀδυθϊορηλεηΐ οὗ ἴῃς ηυπλ- 
ὈΕΓ “ἐκ σογγεβροπάβ ἴο ἴῃς ἀενοεϊορπιεηΐ οὗ πε 
υθοσ Ταυείνε ἴῃ ἴπο 144.0οο οὗ ἴῃ 5θαϊθὰ [ἢ 
ςἢ. χῖν. 1--- τὴς ἡυάρεα ΝΝ οὐἹά-Ῥοννεσ δείηρ 
ςοηϊγαςῖοα ἢ τπὲ ρ]οσγ δα μυχοῦ ἀοἰνοσοὰ 
ἔτοπι Ἰυάρτηοηῖ᾽" (1. ς., Ρ. 268). Το ἴδε 84π)6 
οβεςῖ :--τὸ γα αν ποῖίϊςοα, ντιῖεβ. ἤθδῃ 
νδυσθδη (ὦ ε., 11. Ρ. 66), “τῆς ρεγίεςϊ ϑευεη, 
δηὰ 1Π6 ἱπιροχίεςϊ δαξξόσυεπ;. .. . νὲε δᾶνε 
ποϊςοαὰ 4150 παῖ ἴη6 πυπΊθ Γ Τευείυς, νν Ὡς ἢ 
(σὰ 5 τυ] ρ]65) 15 τὴς ρος γρίς βιρῃδὶ 
οὗ τ1ὴ6 ΟΒυτςοὶ; Π6 ἐφυείυε δέαγ, (ςἢ. χί!. 1), 
16 ,σὼγ απά {πυεη!}7 Εἰάεγς (ςἈ. ἵν. 4), 186 
διπάγεά από ζογν ἀπά οεγ ἐδοισαπά «υδίο τὐέγε 
γεδεεγιεά 70» δε εαγί (ςἢ. χὶν. 3) ἀδὴ καὶ 
06--ἰΒ6 ᾳυσπιϊίοη μᾶ5 θεεη δϑκεά, που ρἢ 
ΡγΓοβις ποῖ ἴο δῆβννε 1ἴ---ἰηδί ἴῃς 666, ἴῃς 
τπςς τοροδίεά «ἐν, [με γεϊϊεγδίοη οἵ ἴῃς πα] ἔς 
ἴνοϊνο, 15 ἰἴϑεὶ [6 ϑυπιδοὶ οὗ (ῃε ννου]ά, 48 
(ἢς []} δηὰ ρΡογίεοϊ Ταυείυε 15 οὗ ἴῃ 6 δυο ἢ." 
80 150, ἴῃ οἴδεοϊ, Μσγ. Μδυγίςθ δηὰ Βυγροσ. 

Ἀδιδ8 σοηϑίάετβ ὑμαῖ [πε δὐβιγα {Υ οὐ ἴῃς 

σὨΓΟΠΟΪορίοδ] ἰηϊογργείδιίίοη οὐ ἴθ 666 ἰ5 
οἶθασ ἔγοπι ἴῃς ἔδοεϊ (μαΐῖ δῖ, [οδπ οὐδοῦ δηά 
ΟΥ̓ ρδίη ἤἧχοβ ἴδε γεϊρῃ οὗ ρμαρᾶπ᾽8πὶ 45 
Ἰλϑπηρ ο ἸοηροΥ ἴμᾶπ ἴἢγοθ γοᾶγβ δηὰ ἃ ἤδὶξ 

(5). Αη εχρἰδηδίίοη, ἢσβὶ ξυρρεβϑῖεαά ὃγ Ηϑυ- 
ΤΏΔΏΠ, ἴἌκοὴ ὉΡ ὈΥ Ἡεχζάεγ, δηὰ ποίϊοεὰ ὉΥ͂ 
ΝοΪκασ (νῆῇο δοννενοῦ δυρρογῖβ “Νέετο 
ἐΈΞΟΓ 8ἃ8 Οὔδ ἱἰηϊεπάεα ὃὈγ 51. [οδη, μι85 
Ὀεοη δαορίεά ὈΥ Οοὐεῖ: ΤὯδ πυπηῦεσ ννᾶ8 
ΟΥ̓ ΣΊΠΑΠΥ τοργεβεηϊεα ὉΥ με Ἰεϊζεγβ χξέ -- 
[86 ἴτυς ἔογπη. Νοῦν χᾷ 15 ἴπ6 πδπὶὸ οὗ (ἢ γίϑΣ 
αὐτί ἀροὰ; δηὰ ἐ ἰ5 (ῆς οπιθ]οπὶ οὗ ἴπ6 861- 
ΡῬεηῖ,---8 δῖ. ἰοῇη βῖγ]658 δαΐδῃ : δηὰ ἴη8 τῆς 
ΘΠ Ὀογηδῖς βδοηβα οὗ 656 ἴσο ἰθξίοσϑ 15 " 726 
Με αὉ 9} ϑαίαη.᾽" Εὐχίποῦ ; ϑευεη 15 ἴῃ 6 
ινῖηθ Ὠυπλθεγ, δὰ 777 ἴδ ςοπιρ]εῖς ογοὶς 
οὗ ινίηα ρεγέεςξοη τνιϊςἢ τῆς ἔ415ε Μεβϑίδῃ 
ὙΔΙΏΪΥ εηάδανουγβ ἴο δἴζαιῃ : ““ Ϊομη ἴδεγο- 
ἔογθ 5665 ἴῃ τῇς οἰρῆοῦ 666 [ῃς 5υτηδοὶ οὗ ἃ 
τῆγοοίοϊ ὰ ἱπιροίςηςο---ἰπδξ οὗ τῆς Ὠγάροη ἴο 
ὁαυ] Οοά, {πμδὶ οὗ ἴῃς Βεαδϑὶ ἴο δ408] Ογσιϑῖ, 
τιδῖ οὗ [πῈ Εαϊϑο Ῥσορῆεῖ ἴο δα] {πε δρί τ" 
(ἰ. δ.) Ρ. 376). Αηά ἴῃ ξ θεϊηξ [6 ἐμ Ὁ] πὶ 
οὗ ἴῃ “ δεγρεπὶ," (ῃ6 ουκίοτῃ οὗ ἴῃε Οπηοϑβὲς 
ΠΟΓΘΊΪΟΒ ---- ΘβρΟΙΑ τς Ορβιῖςβ, οὐ “νοῦ σ 
ΒΡΡΟΓΒ οὗ ἴῃς δεγροηῖ, νγῇο ἀδίε ἔγτοπὶ {πε 
βγβῖ σςητΌΓΥ (566 Οἡ ΟἿ. 1]. 24)--- ΠΊΔῪ ὃς Δ] δὰ 
ἴο, οὗ υϑὶηρ ἴοσ δπιυϊεῖβ ροτὴ5 ἢ οεγίδιη 
5 θ.]1ς ἰηβοσρίοηβ, ἴῃ {818 σᾶβε ἴδε τλὰγκ 
οἔὗ ἴῃς Βεαβῖ, χξξ. Απὰ 80 Μτγ. Οδϊοη (Οπ 
ἐδὲε Κεουείαίίοη, τὸ ἴος.), νο σοποὶάδ5 “τῆλ 
ΑπΕς γϑὲ νν}}} βίσῖνο ἴο ἀο ψῇηδῖ δῖ. Ῥϑδιὶὶ (2 
(ΟΣ. Υἱ. 1.5) [6118 08 σαπηοῖ ἰδνν ει Π}γ Ὀὲ ἀοηο, 
ὨΔΙΠΊΟΪΥ, ἴο Ἰοΐη ΟἸ γί ννΠ Β6]14]---δὴ ΕὙ]] 
ςοη)υποίίοη τεργεβοηϊοα ὃν χξέ. 

[ ἰ5 ἴο 6 Ὀοτῆς ἴῃ πιηά (δῖ ἴῃς ονθηῖβ 
ὑηάον (ἢ6 «“εὐεπί Ττυμπρεῖ ((ἢ. ΧΙ, 15) Βανα 
ποῖ γεῖ φοπλα ἴο Ρ488. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἁ Ομδρ. ΧΙΠ. 

ΝΌΟΤΕ Α ΟΝ νΕΚ. 1---ΑΝΤΙΟΗΒΙ5Υ. 

ΑἸεΒοιρι ἴ[ῃ6 παᾶπὶὸ “' ΑΠΕς γσὶ ̓  ἀο65 ποῖ 
ΔΡΡΕΔΣ ἴπ ἴῃ6 Αροσδίγρβθ, ἴῃς δηϊ,-ογίβιδη 
Ἰηβυθσηςο 15 ἀραὶη δπά δραίη γεξοστεὰ ἴο ὑπάογ 
γατίοιι5 ἤξινγοβ, --ὰβ ἴμ6 Βεαϑί οὗ ςἢ. χῆϊ, τ ; 
--45 Βαῦγίοη (ςἢ. χίν. 8), ἴῆς ΟΙγ οὗ (οηδι- 
βίοῃ ορροϑϑὰ ἴο [εγυβαίετῃ ἴῃς ΟἿ οὗ Ρεδςς;--- 
8ἃ5 ἴ6 Ηαγίοῖ (οἰ. χνὶ!. 1) ορροβθᾶ ἴο ἴἢ8 
Βγίάς :---ἃβ ἴῃς ἰδπιθ- κε Βεοαδῖ, οὐ “ ἔαωδε 
Ργοῤβεῖ" (ἢ. χίϊ!, 11) ορροβεά ἴο {πε Ὅτι 
ψντηοϑ5. Α ργοδῖ ουὐΐδγοδκ οὗἉ εν] 15 ΠΟΓΘΌΥ͂ 
[οτοβῆονγῃ ἤθη [86 “ γαφοη," δηὰ ἴῃ Βοασῖ, 
δηὰ {πὸ “ δαϊε Ῥγοῤῥεῖ" ((ἢ. ΧΥΪ. 11). 584}} Ὀ6 
Ἰεῖ Ἰοοϑὲ “ἴογ ἃ ᾿{{|ὸὲ ἄπηε " (ες. χχ. 3). 
Τῆς ψογὰ Απαςῃγίϑὶ (ἀντίχριστος---ουπά 

ΟΠΙΥ͂ ἴπ τ οδη 1ϊ. 18, 22; ἵν. 3; 2 [ὁΒη 7) 
δἰ χη 65 (1) ἃ ἔαἶϑε ΟΠ τῖϑῖ (ἀντὶ χριστοῦ, --ψευ- 
δόχριστος), Μαῖϊ, χχὶν. 24, α πῶπ ΜὮΟ ξῖνε5 

λίσιν 7::ί.---Χ οἱ, ΤΥ. 

᾿υἰπΊ5 1 οὐ ἴο Ὀὲ (ἢ γιβῖ---8 [ἴς ᾿πηροβίογβ, 
ΒΟΠῚ6 οἰκί ἴῃ ΠυπΊθεγ, ψγ8ο οἰδιπηθά ἀιιοηρ ἔπ 
]ενν8 τῃε αἰ ΠΥ οὗ Μεββίδῃ ; (2) δὴ δηΐδξο- 
ηἰδῖ οὗ (ἢ τϑῖ, Δἢ ΟΡΡΟΒΕΥ οὗ δἰ58 ἀοςίτ!πα βιιςἢ 
8ἃ5 8ῖἴ. Ϊοδη ἀδβοῦῖθθβ ἴῃ ἢὶ5 Ερί5[]Ίε8. “Τῆς 
Πμδγαςῖεσ δϑοίρπεά ὉΥ 51. [μη ἴῃ ἢἷ5 ΕΡΙβ1]ε8 
ἴο Απες τσ ΡΓΟΡΕΓΙΥ 50 οδ]]οά, 15 οὔθ οἵ ὀρϑῃ 
ΒΟΘΊΠΠΥ ἴἰο ἴδε ὈἸΝΙΏΠΥ ἂηὰ Ηυσλδπν οὗ 
ΕΟ τίϑι ; δυῖ ἰ8. ποῖ οης οὗ “φωρρίίοα οὗ Η 5 
δι θιυιῖο5."--τῊΝ ογάϑινουίἢ οὐ σ [οβῃ ἰϊ. 18. 

[5, ἴῃθη, Απιϊς γῖϑὲ ἃ δέγεοη, ΟΥ ἃ 2 γίπεῖρὶξ 
μοϑῖο τὸ Ομσι ἡ ὙΠαΐ ἃ ξεγσοπαὶ ΑὨΠΟ τσὶ 
5 ἴο ἄρρθαῦ ἃ 5ῃποῖῖ ἔἰππ|Ὸ Ὀείογε ἴπε δεοοηὰ 
(οτηίης οὗ Ομ τῖϑὲ νγὰ5 ἴῃς βεηθγαὶ ορἰηΐοη οὗ 
16 ΕΒαΐδοτγο --- ἄοπὶ 6 ϑδγ θσῖ,᾿ νυτιῖοϑ δἴογῃ 
(8. 312), “ ἄοννῃ ἴο Τβοπια8 ἀφυϊηδ8.; Ὅῆὲ 
[οχῖ 08} Ὁ τεϊϊοὰ οὐ ϑθεπὶβ ἴο πᾶνε Ὀθθη 
Ιοβπ ν. 431. ΤῆυβΒ δῖ. Αὐυρυπίίηε νψτίϊα5: 
ἰς 6 Αητςἰςτισῖο ἀϊςίυπι 65ῖ, εἰ ο»ηηδ: 5ὶς ἰῃ- 
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το] ΠἸρυπὶ αυοά αἱὲξ Ὠοπιίηιβ “Εἶρο τυθηΐ ἴῃ 
Ὠοηλπο Ρδίγβ πλθὶ εἴ ΠΟῚ ϑ8ι::5ςθρ ϑίῖ5. ΠΊ6 : 531 
αἰΐὰ.5 νϑποῦι ἰη 5συο, ἢυης δυβοιρ ες 5.᾽.-- δέσει. 
ΟΧΧχ. 6. 51. Ϊεγοπηε αιοῖεβ ἴπ6 βδαπὶς ἴοχῖ, 
τ [6 ννογάβ: “ ΕυγϑουπΊαιε ἄς Αποςἢγιβῖο 
Ἰοαυΐϊῖιτ δά [πάποβ.᾽---͵αὐ Δἰψαεία»ι, ἘΡ. οχχί!. 
Απὰ 51. ΗἰΐαγΥ : “ Ετ ῃἷὶς αυϊάεπι ΑπΕσἢτί5- 
ἴυτη 5 σηϊβοατὶ ποὴ οὈϑουγαπὶ δϑί, τηοηάδοῖο 
Ῥαΐοθγηϊ ποπλίηΐβ8 ρἰοσδηΐεπι."-- - 1 Τίσι. ἸΧ. 22. 

Τῆς οἴπεσ ἰοχῖβ υϑι4} }7 δαάιιςοά γα 
Μαῖι. χχῖν. 24; 2 655. 11. 2-,0. 

ὙΤΠοΓΟ ἅγο ἴῆγοα ΟΡΙΠΙΟΩΒ 85 ἴο ἃ 2εγιοπαὶ 
Απεςῆγιδ : (1) Ηδ 5 δαΐδη ᾿πΠάθγ ἃ βθετηης 
Βιυιπηαη ἔογπι;---(2) Ηδ 5 δὴ ἱῃοδγηαίΐοη οὗ 
ϑαΐδῃ, 2. ς., [6 ῥγηςο οὗ Η6]] υηϊῖεά ἴῃ Θϑϑεπος 
ἴο πυπίδη Ὡδίυγο, 85 ἰἴ ννοΥΘ Δ ἱπίογῃδὶ ἴτη]- 
ταϊιοη οἵ [6 Ιοροβ θοοοπῖς Μδη:;--- (2) Ηε ἰ5 
4 δεῖιια] τᾶ 0 οὗ Πὶ5 ον ἔτεα ψ}}}} ἢδ5 
δἶνεπ Ὠἰπιβοὶ ἢ οὐδοῦ ἴο {πΠ6 Π εν]. ὍΤΠὲ Με 
ΟΡ πίοη ννὰ5 ρυϊ ἴογννασγὰ ἴῃ ἃ ἰγϑαῖῖϑβα ἴο ὃς 
ἴοιυπάὰ ἁπιοὴρ ἴπ6 ψοτκβ οὗ 81. Ηἱρροϊγξυβ 
(θεὲ Οσπειρηι. ΠΜιοιάϊ, ἰ. ε., ΑΡΡ. Ρ. 4). Τῆς 
σεεοπά ΟΡΙΠΙΟῚ 5 ϑιιρρογίοαἃ ΟΥ̓ 881, [ετοπὶα 
(ὥρ»ινι. ἐπ᾿ Παη. νἱϊ. ἴ. ν. Ρ. 671); δῖ. αγτυ!]. 
Ἡϊόγοβ. ((τίφορει. χν. 11, 12, Ῥ.- 229); δπὰ 
οἴπογθ. ΜδηΥ ὑρῃο]ὰ (Π6 ἐῤίγά ορὶπΐοη, {παῖ 
ΑἸΕς τσὶ ψν 1} Β6 δὴ δοΐιδὶ πιδῃ ; ἀπά δπλοηρ 
[ποηλ δίεση, νῆο οἰδθογαίΐεὶ Υ ἐχρουηάϑ ἴῃ [Πἰ5 
56 η56 ἴΠΠ6 ργοϑθηῖ σῃαρίογ (5. 310). 

ΎΤΠὸο ἴγρο οὗ Δηςο γε Ὀεΐοσε τῆς (τ ϑεδη 
εἴὰ ννὰ58 Απίίζοςσπιι Ερίρθδηθβ. Αυδεγίθη (Ρ. 
64) αηὰ τ. ΡυκεΥ (απίεὶ ἐῤε Ῥγοῤῥεῖ, ῬΌ. 91, 
96) ἅρτθὸ ἴῃ σορασγάϊηρ ΠΏ δη. χὶ. 26 45 βοϊ[πρ 
ΡΓΟΠΊΠΘΠΓΥ ἔογνναγὰ [παῖ ἰΥρίςαὶ γοϊδίίοη : 
“ΤῊΘ ἱἵπᾶρὸ οὔ 6 ΑπΕςγίϑ οὔ της ΟἹ Τοβί.," 
ὙΥτ65 Ὠγτ. ΡΌ ΒΟΥ, “ πλε]15 ἰηΐο [86 ᾿Ιποδπηθηῖβ 
οἵ τῆς Απεςομτὶσδὶ Ὠἰγηβοὶζ;" δηά ἢ αυοῖοβ 
δῖ. ]εσοπῖθ οἡ 1) 8ῆ. χὶ. 35 :- Αϑ ἴῃς ϑανίοι 
μα δοϊοπιοη δηὰ {πε οἴμιεσ 841πηἴ5 45 {γ065 οὗ 
ΗΪ5 σοπιίηρ, 580 ΜὝ͵ῸΛ ΠΊΔΥ ΤΙΡΏΤΙΥ δεῖονε τπδῖ 
Ληκο γισὲ δὰ 45 ἃ ἴγρε οἵ Ἠιτηβοὶξ {δῖ 
τηοϑῖ 61] Κίπρ Απτὶοσῆβ, πὸ ρογβοσιυῖεά {π6 
ϑαϊηΐβ, ἀηὰ ῥγοίδηβα ἴδε Τεπιρὶε." Ὁ “11 σδη- 
Ὠοῖ 6 ρῥγονθὰ ψ ἢ δοβοϊἴε σογῖδιηΥ, υτιῖαβ 
Αὐυδοτίεη (Ρ. 301), “ τῃαΐ 4 δεγεοπαὶ ΑΠΕς τίσ 
ν}}}} δἴδηα δ ἴπ6 ποδὰ οἵ (86 δηςο ἢ τϑιδη 
ἰπμηράοια,. . .. Ὀυῖϊ ἴδε ἴγρε οὗ Απεοςδιβ 
ἘΡΙΡΠαπὸ5 15 οὗ ἀδοϊδῖνο προγίδποο." 2 

ΊδΠαϊ ΑΠΠΟΝϑὶ 5. ποῖ ἃ ῥέγιος 18. ΒΊΓΟΠΡΙΥ 
τηδι πἴδλϊποά ΌΥ οἴμετβ. δῖ. [οῃη ἴῃ ἢ15 ΕΡ 5165, 
νυτῖῖεβ ΗΘηρϑίοηθετγρ, ΠΑ Κ65 ὯἢῸ πιεπίίοη οὗ ἃ 
Ῥεγιοη: “δ ΟΧΡΓΘΘΘΙΥ ϑδἰαϊθϑ ἴῃ 1 ΕΡ. ἰϊ. 18, 
τῃ4ἴ (Π6 ΑπΕ ἢ σισξ 15 δὴ ἑώφαί ρεγσβοη, ἴο ὃς 
ΓΟΑ] ΙΖ ἴῃ ἃ γι ἐμάς οὗ ἰηάινιάπ415:" ννὸ 
τεαὰ οὗὨἨὨ “᾿τδηΥ ἀοοεοῖνοτβ,᾽ “156 ΟΠ γιϑῖβ," 
“1956 Ῥσορἢεῖβ," 2 [|οῇη 7; Μαῖίϊ. χχίῖν. 11, 

1 Ἑπυβερὶυς (Ζερα γοῤΆλ., ἐπ Ὅλη. χὶ., εά. 
ΟαἱϊΞίοτά) ννγϊἴες :---ἀάᾷὈρχέτυπον δὲ τοῦ ᾿Αντιόχου 
ὃ ᾿Αν»ντίχριστος, καὶ τοῦ ᾿Αντιχρίστον εἰκὼν ὁ 
᾿Αντίοχος. 

5. Οπ ἴδε {{|6 ρίνοη ἴο Απεοι τοὶ ὈῪ [π 6 Ἰαῖο 
]6νβ, 4γρεἰ ἔς, 566 Νοῖς Β οἡ (ἢ. ἰϊ. 6. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙΠΠ. 

24.;--ῖσο τολᾶ, 2 ΤΊ 658. ἰϊ., οὗ “(ἢ 6 Τὰ 
οἵ ἱπ| αι γ ; Ὀυῖ »εγείογν σλῃ δὲ υϑοὰ ΟἹΪγ οἵ 
ἃ ἐῤίησ; δῃά ΟἿΪΥ οὗὨ βδυςῖ οου]ά ᾿ξ δ6 οἱά 
“ἸΕ δἰγεδαν ὑνογκβ8." Ηδεπος͵ Ηρηρϑβῖ, ςοη- 
οἰυάεβ : “ἼἭΒςε φυδϑίοῃ ἰ5 ποῖ νυ βεῖθοῦ ῥεγιοα 
ΟΥ̓ ποὶ ῥέγίοπ; Ὀυῖϊ ἩΒΟΙΠΟΓ ἃ τᾶ] ΟΥ̓ 8η 
Ἰά64] Ῥεῦβοῃ, 5} ἢ 85 νγὲ σοῃϑί ΠΕ} τηρεῖ υτὶ 
ἴῃ ἴῃς Ῥ5α]πιβ, οὗ ἴθ πυϊοκεά, [6 Ἐποιαγ, ἴπο 
δΔάνογβαυυ." 80 4130 νογάβ. ου 1 [οῇη ἰ.. 18: 
δῖ. ]οῃπ “Ἄρρεᾶῦβ ἤεσὲ ἴο σοργεϑθηΐ Αηϊ- 
σἢγιϑὶ 45 απ ἐπεογρογαίίοπ οὗ ἴῇοβϑα τὸ 5εὶ 
τβοπηθεῖνοβ ἀραιηδί Οἢγισὲ.... Τὶβ ἰ5 α|50 
ἴη δοοογάδποες ψ ἢ 81. Ῥδυ} 8 ῥσορῃοῦ (2: 
ἼΤΠα655. 11.) σοποοσπίηρ {Π6 ὁ ἃ, λνν]655. οπα, ΟΓ 
{π6 “Μδηῃ οΥ̓͂ 5Ίη,᾿ ψΜΠΙσΝ τορσοβεηίβ ἃ ἔοπῇ οἱ 
601] ἀἰβρίαγίηρ ἰἴβοι ἴῃ ἃ εοπέίπμοις φεγίρὶ οἵ 
ῬΕΓΒΟΙ5 ὙΠΟ ΔΓ6, 85 ἰξ ὑνοΓα, ἐπεογρογαιοά δὰ 
ῥεγιοηϊῥκά ἴθ οὔθ... .. [ἢ {{κὸ πλδηδεγ, ἰἰ 
566Π1|8 {π4ί [Π6 ψογάὰ “μεέοῤγεέ τορτγεβεηϊβ 
8ἃ 5 σσοϑδίοη οὗ Ῥεγβοῃβ, ἴῃ αἰβογεηϊ (ἰπι6, 
ΔηΪπηαῖθα ὈΥ 4 βρίγιξ οὐἉ υἱοϊθης ἢοβα γ ἴο 
Ομηϑβι.; ὌΠ15 σοποϊυβίοη 15 ποῖ Ἰησοηπιβἰεπὶ 
ψ ἢ ἃ ΡΟ ες ἀενεϊορηηθηΐ πεγθδῆευ, ἴῃ ϑοηὶὲ 
2εγεοπαὶ ἀρθηῖ, οὗ [Π6 δηςς ἢ γιϑιίδη βρί . 

ΜΔΩΥ ΡᾶγΑ]]6] σεΐεγεποοβ ἴο ἴδε δητς ἢ Π5- 
[ἴδῃ δριγι ἂῦὲ ἴο δὲ ἔοιυιπά 'ἰπ ἴῃ στιθῃξ5 
οὗ 88. Ϊοῆπ. Τῆς ΟἿἹΥ ἀϊδεϊποίΐοα ἴο ὗε 
ηοξςοά---Ἴ [ἢ 6. ἃ αἰϊπεϊποιίοη---ἶβ ἐπαῖ (δὲ 
ἰάθα 5 «γριδοϊϊπε ἴῃ ἴδ6 Α ρϑο, τιν 
“ῥιγμμαϊποῖ ἴῃ ἴῃς (Οσοβροὶ απὰ Ἐρίβι!εβ, 
ΤὨυ5 ἴῃ σον. ΧΙ. 9, 12, ϑαἴδη 15 186" θγαάφοκ᾽" 
οσαϑί ἄοννη ἴο δἁγίῃ ;---ἰη Το θη χὶϊ. 21; ΧΙν. 10: 
ΧΥ.Ο11, ἢ6 15 ῥγοβοπῖοα 85 “16 Ῥηπηςδ 0] 
1815 ννου]ά ; δῃά ἰπ 1 [οἤῃ ἴ1. 1.3, τ4Ὶ {1 12] 
Υ͂. 18, 45 “ {πὸ 61] οπθ. [{ ἰ5 ἰὴ [ΠπῸ Ερί βία, 
Βονγονοῦ, [πΠαϊ {πὸ ἸΙάθα οὗ ΑπΕςσιϑε ἰ5 πιοϑὶ 
ΟἸΘΑΓΙΥ δρι τι δ] 1764, ὙΠΟΙῸ ἅτε ἐ ΠΩ ΐ 
ΔΠΈΓ  τσῖς ἢ (τ [οδη ἰΐ. 18), 45 ἔδεσε δὲ 
“' ΤΏΔΠΥ ἔαϊβε ργορμοῖβ᾽" (1 [ομη ἰν. 1); δινὴ 
“' ΤΏΔΗΥ ἀεοείνουβ " (2 [δὴ 7). Βοίβ ἰῃ (δὲ 
ἘΡρίβΕ 168 δηὰ 'ἱπ ἴ6ς Αροσδῖγρβο “ [156 τὺ" 
ΡΗςΘΟΥ," Ὡς 51. Ιομπ ἰάεητῆς5. ΜῈ [δὲ 
ΔΠΠΓ γιϑίδη ἰεθηάθηου, μᾶ5 ϑαΐδηῃ ἰοσ "5 
βΒουσοθ. ὙΠῸ 5ρισίϊ οὔ Απεις ἢ γίσε ῥτοσκούβ 
ποῖ ἄοὰ Οοὐά δυῖ ἔγοπιν ἴμ6 νοτγὶὰ (1 [οδῃ 
ἦν. 3, 5), ἔογ “ἴο θὲ οὗ τὰς νογὶά," δηά “Ὁ 
Ὀε οὗ [ῃ6 Π6ν]],᾽ ἃγὸ ΞΥποηγτηοιιδ ἜΧργεϑϑιοῦϑ 
(1 7οδη 1ϊ. τό 11. 8, 12... [π τε Αρος. κα 
ΔΠΕΓ τ βείδη ρσίηςίρὶς 15 πηδηϊξοϑιθα ὉΥ “ ἴδε 
ΡΓΟΡΆΉΘΟΥ ᾿᾿; ἴογ [πε βοοοῃὰ Βορϑὶ (οἷ. χίϊ, π) 
δοάμιοςβ ἴπῸ ᾿πμαδιίδηῖβ οὗἩ πε εἀγῖἢ ἴο ΜΌΓ- 
βΐρ [86 ἢγϑὶ Βεαβῖ, ᾿νοσκίῃρ πιίγδοες δε 
1Π6 ΤΔΠΠΟΥ οὗ “τὰς ἴδ]5ςς ρσορμοῖβ᾽ (Ναῖϊ 
Χχῖὶν. 11, 24); ΠΔΥ͂, ὈοΙηΡ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ δηά τὸς 
ΡΘαΐθαΥ σιγὰ “2ῤε Εαμε Ῥγοῤῥει " ((. 
ΧΥΪ. 11; ΧΙΧ. 2ο; Χχχ. το). ὙὉῆε Απίοιποὶ 
οἴ το βγοι ἔνο Ερίβεος 5 ἴμ6 “  οεῖνεῦ ᾿;- τ 
πὰ 80 ἰ5 ἴπε “"αμε Ῥγοῤῥεῖ" οἵ ἴδε Αροζ. 
(ἢ. χίΐ. ο; χὶΐ. 14). [πα [οδη ἵν. τ, πὲ τεδὰ 
ΟΥ̓͂ “ 5ρ᾿τῖ5" οὗὨ “ [2]56 ργορβμιοῖβ " ῆο ἅγὲ ποῖ 
“ οἔ Οοἀ. [Ιη τῆς Αρος. αἶϑο ἴ8ε ϑαΐδῃηις ρη- 
εἶρ!α 15 ᾿ἰΚονγίϑα τηδη Ὁ] ᾿π [15 πιληϊεσῖα- 
το : (1) 85 πε “γαφοπ" ((Ἀ. χίϊ. 17);--(2) 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙ]. 

88 ἴῃς Βεαϑὶ ἢ “΄ Τὸπ ογη " («Β. ΧΙ, 1);-- 
(2) 45 ἴιε Βεαξῖ ἢ “ Τυο Ἡονης " ((Ἀ. ΧΙ. 
1);--ῷ4) 45 ἴδε “ἐόγεθ μπείεαπ ορίγίἐς " ((ἢ. 
ΧΙ. 11). ὙΠῸ “ Ξριγιῖ5 ἴῃ 1 [οδῃ ἱγ. 1, ῆο 
ἅτ ηοὶ “οὗ Οοά; “τὸ ροπε οιἋἣ  ἱπῖο (Π6 
νοτ  ἃ ; --ἰὴ Κκ6 τ δηποσ, [86 ΑΡροσδὶγρῖιο 
ΒρΙΓΙ5 οἹ"Γ. ονἹ!, “ῆες ϑριγιῖβ οὗ ἀδθν} 8, “ρὸ 
[ἢ υπῖο ἴῃς Κιηρβ οὗ ἴμε ψνἢο]ε ννου]ὰ "ἢ (ςἢ. 
ΧΥ. 14). 866 [ηἰτοἀυςθοη, ὃ 7, {Π|., (Ὁ. 
Μεάε (»ογᾷε, Ῥ. 7122) πεϊὰ ἴῃς ορἱπίοη {παῖ 

“(δ Ὁπι6 οὗ {π6 εηὰ,᾽ 2. ἐ., [6 ὁηά ΟΥ̓ ἴννο 
ΡΓΟΡΒοΌς ρμογιοάβ οὗ 1290 δπηά 1315 ἐδγΥ5 
οἵ Ὠδῃ. χιϊ. σὰ, 12 )͵85 ἴο θὲ πιαγκοά Ὀγ ἃ ἢδνν 
ἰϊρης ἱπιρατῖθα ἴο ἴ6 Οδυγοῖ 845 ἴο ἴπὸ ἰπῖογ- 
Ρῥγείδιοη οὐ Ῥγορῇῆεου ---ἰοῦ 50 "6 ἰηζεγρτεῖεά 
[86 ψογάς “" Κπονϊθασε 5}4]}] 6 ἱπογεδϑοὰ " 
(θη. χὶ!. 4. Μεάς διγῖμοῦ ϑιρροϑςοὰ {παῖ 
1.15 “1Ἰποτοᾶβο οὗ Κηον]οάμο ἢ ννᾶ5 πγαηϊοσιθὰ 
Α.Ὁ. 1120, ΟΥ̓ ἴΠ6 ἀἰἸδοον ΓΥ ἴῃ {πδξ ΥΕΑΓ οὗ ἃ 
ΠΕ ὑΓΙΠΟΙΡΙΘ οὗ ἐχροιπάϊηρ ἴπε ὑγεαϊςτοη5 
τοἰϊδλίην ἴο Απις τισί, ΠΟ ννᾶ5 ὩῸ Ἰοῆρεσ ἴο 
δε Ἰοοκεὰ ἴον ἰῃ [86 Ῥβοζβοῃ οὗ δὴ ἱπάϊνϊυα] 
πιδῃ, Ὀδυΐ ἴῃ ἴῃ 5οτῖο5. οὗ Ἐοπιδη Ῥοπίᾶδ, οὐ 
Ὡς ῥάρδςν. ΤΠὮΙ5 “ ἀἸϑοουεσΥ ἢ ννὰ5 ςοπίδηθὰ 
ἴῃ ἃ [Γδδ156, ἴο νυ πῖςἢ Μεάς δϑογθοά [6 ἀαΐο 
1120, Θη.ΠΠΘὰ “ Ο4] σοϑ8 5ἰα 1᾿ Απιςἢτιϑδί ᾿ 
--δοοοσάϊηρ ἴο ὑνϑιςἢ ΑΠΕΟΙγσῖ ννᾶς “ ἀϊ8- 
ξονογεὰ " το Ὀ6 ἃ “ εο5α (οΥ “ ἐῤίπ ᾽) δηά ποῖ 
ἃ “εγ!:οη." Αϑβϑυπληρ παῖ {815 ἰγθαῖ56 ν "25 
ατοιϊαϊοα Ὀοΐννθθη ἴΠ6 Ὑοᾶῦβ 1120 Δη4 1125, 
Μροάς ςοηῃοϊυάεοά {μαῖ 118 ἰηΐογναὶ οὐ ὅτε 
ΟΥ “ἰκ ΥΕΑΥΒ πιυδσὲ ὃεὲ {π6 “πὲ οὗ [πε 
θηἀ" ψῆοη τΠ6 “ ἀδγϑ᾽ οὗ Γλᾶπ16ὶ νγοσο ἴο 
δ6 Δοοοπιρ  ἰσμοθά. ὙΠῸῈ ἀοσιπιοπὲ 15 τὸ- 
θὰ οἡ ννὰᾶβ ργοβοσυθά δπιοηρ ἴῃς γϑ]ϊοβ οὗ 
(86 ναἸάδηβοβ, ἃπὰ ννᾶς ἢγϑ ρι] 5ῃθὰ ὉῪ 
Ἰοᾶπηοα Ῥαυὶὰ5 Ῥοσγσγίη} Μϑοάδ οἴαΐοβ ἰΐς 
διδοίδηοα ἴο ὃὈ6 ἴδαϊ ἴῃς εομαίο οὗ πὲ 
ΟΒυζγοῖ δι {πὸ {ἰππὸ θη ἴἴ νγὰβ νυ τίοη, δηά 
ποῖ ΔΗΥ͂ Οὴς έγέοπ, 45 ἴῃ 6. ΑἸΠΟ τσὶ οὗ 
ΡγΟΡἤ δον. 

ὙΠεθα ΔΝ αἱἀδθηβίδῃ γε] ῖοβ οᾶπλ ἱπίο ἴδ6 
Ροββοββίοῃ οὗ 8:. ϑ4πι6] Μοτγίδηά,, ΕἼνΟΥ 
ἴὴ τόςς ἔτοτλ ΟΝ σ τοίην} ἴο {πῸ  Κ6 
οὗ ϑάγου, δῃὰ δπλοηρβ ἴπθπὶ ννᾶ8 ἴῃς ἴγαςξ 
Κηονῃ ἃ5 ἴπΠ6 “Διοόία Ζεγεξοη," ἴθ ψΠϊοὰ 
τῆς Ἰπο5 οσσὰγ παῖ οδυθοά Μοάοἶβ πηϊσίακε 85 
ἴο ἴῃς ἀα!ε οὗ τῆς ἴγοαῦϑθο, ὙΉεβ6 ᾿ἰπὸ5 ψ γα 
ἴδυ58 Ὀγἰπῖοὰ δηά {τδηϑαῖε ΡΥ Μοτγίδηὰ :-- 

᾿ Ῥογγίη5 “Ηἰβίοῖσε: ἄες γαδυδοὶς᾽ 
Ῥηηϊοά αἱ σηονα, Α.Ὁ. 1618. 

2 ΤΏΟΥ ποτα ἀεροςιἰε Ὁγν Βθη ἴῃ ἴἢ6 Ῥυ ]ῖς 
ΓΛΌγαγγν αἱ Οαπιρτιάρε, ἀπ τγοῖα ἔὸγ ἃ Ἰοηρ 
Ὦπ|6 ϑυρροβεὰ ἴο Ὅς ἰοβ. [πῃ [Π6 βϑαγοὴ ἴοσγ 
ἴβεση ὙνΒΊ ἢ τνᾶ5 οαπθοά Ὦγ (ἢς ἀἰΞουποίοη Βεϊννεθη 
τ, 5. ΕΚ. Μαϊιδηά, τ. Τοάά, απ Ὧγ. ΟἿΠ]γ 
τεβρεοϊηρ Μεάες. “ ἀϊξοονογγ᾽) απὰ ἢΐἷ5. σοπο]υ- 
δίοῃ ἱπογθίγομη, σορίθβ οὗ τῆς “" λυδία δφεῖο,ι"»" 
ὝΕΓΕ ἰουπά διποὴρ ἴῃς ἴἴβοῃεγ Μ95. ἴῃ {π6 
ἸλΡταγ οὗὁἨ Ὑπηΐν Οο]]εσο, ὈυὈ] η, ἀπά αἶϑο αἵ 
ὅεπενα ; ἀπά, Όγ [πε αἱά οἵ ἴῃε56, Μοάε᾽ξ πιῖ5- 
ἰΔῖκ6---ΑἸγοδαυ ἀεϊεοϊεά ἰπσουρῃ [6 ἰπίογμλὶ 
εὐάδηςο---δς θεθη ΠΥ ῥγονυθά, 

νὰ9 

“Βδῃ δὰ τ} ὁ σδῃΐ δ ΘΟΙΏΡΙ: ΘΠ ογδιθηΐ, 
Ουεσ ἴο 5Ξογῖρῖα Ἰογα, (ἂσ 5οὴ δ] ἀεσίεσ ἰοπρ.ἢ 

““ΤΒόζγε γὰ δἰγοδὰγ ἃ ἱπουβξαηὰ δηὰ ομς Βυπάχοά 
γεᾶτβ {]Ὺ δΔοσοιαρ 9ῃεά, 

δίησα 1ἴ ἂς ὙΠ οη ἰδυ5, ΕῸΣ 1 ἃτὸ ἰπ (6 
Ϊαϑὶ ὕες. 

Λ ΡΟΡΤΑΡΒΙΟΔΙ ΟΥΤΟΓ ἴῃ τς ἤγξὶ οὗ [656 
ἴνο [1π6ὸ5 ἰοὰ ἴο Μροάες τηϊδίακεο, δπάὰ ἴο 
ἴῃς αἀἰϊδευβοίοη ἴο ννϊοῦ τηδί πηϊσίακο ἢαϑ 
είνοη σῖβο. [ἢ Μογδηα᾽β ΠΟΡΥ οὗ [πὸ ““ΔΛοόΐα 
Τιεγοξοη,7 τ8ς ᾿ΙΠὴ6 ΓΠ5 {Π1|5 :-- Βεη ἢ τ] 6 ἢ 
σοηΐ δῃ᾽ ἄς.,--[ῇεγ Ὀεῖπρ ἂπ δγάϑιγα δ6- 
ἴοτε {π6 ννογὰ “εεπὲ, ψπογο, ὈΥ ἴῃς δἰὰ οὗ ἃ 
ΤῊΔΡΠΙΤΙηρ εἰα55, [ἢ6 Ασαθὶς πυπηοσαὶ 4, οὕ ἢ 6 
ΒΔΠΊΘ ΌΓΠΙ 845 ΟἴΠΟΓΒ 1566 ἴῃ ἴῃ6 νοϊῃπ)θ, 8 
ν]510]6, [ἢ ΔποΙΠοΓ ΘΟΡῪ οὗ ἴδε ροοῖὰ ἴδε 
τοδαϊηρ 15: “τὴ 6 (σοος. 8ἃΠη2 ΠοπΊρὶὶ ἄζο.᾽᾽ 
[πάδρϑά ἃ ρίδηος δ {πε 11π65 φιοῖοα αθονο νν1}} 
5ῃον [δ᾽ {πὸ ἀἸα]οςῖ 15 ϑοτὴς Ὠυπάγοαβ οὔγεαγε 
Ἰαῖεγ 1δη (εηῖ. χι!. Βοβϑαεῖ (ΗΜ 6. 45 αγία- 
110)., ΧΙ. 12, 125} τοῖογϑ ἴο Ῥεσγγιηβ "" Η!βἴοὶγο 
ἀεβ  δυάοῖβ," δηὰ οὔβεγνοϑβ [δι Ρεῖογ νν αἱ άοἷβ 
Εοσῖβ ννεγα ἢοῖ τηδάθ ὑπ] ττόο; δηᾶὰ πὸ 
ΑΥΡιΙ65 δραϊηδὲ (ἢς ἀαἴο 1120 ἴτοπὶ ἴμ6 ἔδεϊ 
(Πα ἰὴ πε “ Νοόία 7εγεποη" ἃ ΟΥΚ 15 συοῖοά 
“46 85[. Δυριβίη 4 ἱπίιϊέ 4’ ηραν- 
ἠεγιοης, ς᾽ ει -ἀ- αἶγα ἐς Μη. ρατγοίον "--τπΥ Ἀ1ΠῸ 
{Π15 νου κ ἰ5 γθδ]}ν ἃ σοτηρι!]αἴίοη τηδάθ ἰῃ Οθηΐ. 
ΧΙ, δηά ὁπ ]οα “ ΜΙΠεϊοαυϊαπι 5". Αὐριθ- 
{ἰπ|." Ὁγτ. Τοὐά (Βη". Λαφ., νο]. χνὶ. Ρ. όο 5) 
[45 Ροϊηϊεά οὐ ἴῃαἴ νν παῖ τ86 “ Νοδἰα 7,6γε- 
χον! " 5δἰδίεβ 45 ἴο Απιςῆτιδὶ δπὰ {6 1,4ϑῖ 
ΤΊΠΙ65 15 ἴδκοη ὅτοπι ἴπ6 βροοιυϊαδῖοης οὗ {86 
ΑὈδοῖ [οδοδίπι; 6 δὰ αἰγοδαν σοποϊπάθα, 
Ὀεΐογε 1ῃ6 σορίε8 οὗ [Π|5 ψοσκ σνοσα ἐϊ5- 
οογογοά, {παῖ ἴδ ροοόπὶ πιυδῖ 6 ἰαῖοσ [ἤδη 
{[Π6 ἢγϑὲ ἴθη γοαῦβ οὗ (δηΐ. ΧΙ :-τ--δθα οἡ (18 
σπθΐοοῖ (Πς Ῥτγείΐδος ἴο τ. Το 8 νοῦ 
“Το Βοοῖς ο7 1ῥὲ Καμάοι., τ86ς.᾽ 

Μτ. Βγδάβμαν, οὗ (διηδγιάρε (ᾳφιυοῖεά ὈΥ͂ 
Ὦγ. Τοαά, Δ ς., Ρ. 221) δϑοσιῦθβ (Π}15 ἰσγαςξ 
“10 [Π6 θερίππίηρ οὗ ἔπ 151. σεπίυσΥ αἵ [ἢ 6 
ΘΓ 65." 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΡΝΕΒ. 31--ΤῊΕ ΗΟΠῪ ΕΟΜΑΝ 
ΕΜΡΙΒΕ. 

Μγτ. Ῥσθοπιδῃ ἰπ [5 “Ηογίοα! Ἐπ: αν. 
(Π᾿οηάοηῃ, 1871) Του νν5 {ΠῚ5 νυν οσκ οὗ Ὁ Υ. Βτγοα. 
Ης νντῖζοϑ :--- Ἰη σομηθαί!ηρ πὸ νυ ρῶν ΟΥΤΟΓΣ 
{παῖ τ[ης οπηδη ΕπΠΊρΙγα σαπλα Πἰβζου ἈΠ} ἴο 
Δῃ ἐπὰ ἰπ 476, [ποιιρὴ Μτ. Βτγςοο ἰ5 ἀοίηρ εχ- 
σα] ]οπξ βογνῖςθ ἴο ἴΠ6 σδιιδὸ οὗ {γα τἢ, ἢ 15 ποῖ 
Ρυτίηρ ἔοσγίἢ ΔΠΥ πεὲνν ἀϊδοονεσγ. ΤΠ ι5 της ἢ 
51Γ Εγδηςῖ8 Ῥαΐργανε ἢδ5 δγοδγ οβιὈ]Π5Π Θά 
ἴογ ἴῃς Υν εβί, αηὰ Μζγ. Εἰηϊαγ ἔοσ ἴῃς Εδϑι᾽ 
(Ρ. 135). “Μσ, Βγγος ς8}}5 δὶ] ἀιθ δεεηϊίοη 
ἴο ἴδε ἴαςϊ παῖ [η6 ονεηὶ οὗ {Πὸ γϑασ 476, 50 
οἴη πιϊδίακϑη ου ἃ [41] οξ ἢ Ε οπιδη Επιρίτο, 
νν45, ἴῃ 115 ἔοσπὶ, ἃ γουπίοη οὗ ἴῃς ΔΝ βίογη 
Ἐπιρίγε ἴο ([ἢε Εδβίοσῃ..... Ὑῇδ τηδ]οϑῖν 
οὗ Κσπιο 5811 ᾿νθὰ ἴῃ πιο 8 τη 45: ἴῃ Β Οοἴηδη 

ΧΧ.2 

ὅροι 
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Ἐταροσγοσ, (6 Κοσηδη (οηβι]5, ἰΒ6 Ἀ οπηδη 
ϑοηδῖς δηά Ῥϑορὶδ 5{1}} ννεηΐ ὁπ. . . . [0π|6855 
γνῈ σοπιθθοῦ ταί ἴΠ6 ᾿ἰπ6 οὗ ΕΠΊΡΟΓΟΓΒ ΠΕΝΕΓ 
ςδαβοα, {πα οτλ 476 ἴο 8οο ἴμε ΒγΖδηζίηθ 
Οϑαγ ννᾶβ δ'νναΥβ ἰὴ ἴΠΘΟΓΥ, οἴζεη Ιη Ῥγαςίίος 
τοσορηϊζΖοά 45 {Π6 ἰαννία! 1οτὰ οὗ Ἀοπια δπὰ 
[14]γ, 11 ἰ5 ᾿πῃροϑϑῖδῖθ στρ ΠΥ ἴο υηάογοίδηὰ 
[6 {Γπ6 δἰρπιῆοδηςσς οὗ τῆς δοβυπηριίοη οὗ {86 
Ἐτηρῖσο ΟΥὉΤ Ομαυ]εβ ἴη6 ΟτΥοδ" (Ρ. 142). 
“υσηρ [86 ὙὙΠ0]6 οὗ (ἰθηῖ. ν}]. τὰς [τηρεγιδὶ 
ῬΟΥΘΣ 1η Αγ δὰ δοθη σγδά τιν νυδῃϊηρ ... 
ἴΠ6 Ῥσγδοῖῖοδὶ γε οὗ πε ΟἿ μαά Ὀδεπ ἰγδη5- 
ἴοσγοὰ το ἴπ6 Εσγδηκίϑὴ Κιηρ, 511} τῃ6 τίς 
νγὰ8 ποῖ ἰουτΏΔ } δονεγεά ; [6 ἱπίαρο δηὰ 
ΒΌΡογβουιρίίοη οὗ ϑαῦ 5{1] ἀρρεαγεά οἡ [68 
ςοΙ οὗ ἢ15 ὟΝ ἐβίθσῃ (δριίδὶ, ἀπά Ριρρίη δηά 
ΟἸαγὶο5 συϊεὰ, κὸ Οἀοδοογ, ὈΥ̓͂ πο ΠΙΡΠΟΥ 
τ||6 τῆδη ἴμαΐϊ οἵ Ῥαιϊτιοδη." [Μτ. Ετσθοπηδῃ 
ποῖοβ δ Ρ. 141: ἴπαϊ ἴπογε 15 Βὸ δηςσίθηΐ 
ΑΟΣΒΟΓΥ͂ (ογ ἴῃς δίδϊεσηθηΐ, τλοϑῖ ὑΠ]} ΚΕ ΪῪ ἴῃ 
1ι5οὶξ, (παῖ Οὐοδοοσ δϑϑιιτηθὰ τῆς Ε{|ς οὗ “ Καὶ ἱὴς 
οὗ [τὰἱγ]. “ὙΒε δεςεϑβίοη οὗ Εἰγέηα ἢ|Ἰοὰ 
ὉΡ [ἴῃς τρϑᾶβισε οὗ  εβίεγη ἱπαϊρηδίίοη." 
Α ψοϊίδη οου]ά ποῖ ἰαννἔ Πγ 511 οἡ ἴδε [ἤγοηα 
οὗ ἴῆς Οκϑαῦθ: “ὙἼΠΟ Τσχοπο νγὰ8 νδοδηῖ; 
1ῃ6 ΟΠ γβζίδη νου] σου]ὰ ποῖ τεπηδίη τ βουΐ 
δὴ Ετηρεγοσ (Οἤσοη. Μοίϑβϑιας. Α. 8οι, δΡ. 
ῬεγίΖ, Μον. Ημ!. στη. 1. 505}; ἴῃς δεηδῖθ 
δηά Ρρορὶςο οὗ ἴδε ΟἹά οπιο... .. δϑβϑογῖθα 
1Π6ῚΓ ἀοττηδηΐ τιρῆΐϊβ, δηά οἴόοβο {ποῖσγ Ραίγ- 
οἶδ (ΟἤΑΓθ5, ποῖ 895 ἴ6 ἰουπάοῦ οὗ ἃ 
ΠΟ ΕΤΆΡΙΓΟ, ηοῖ 45 ἴπ6 τοϑίοσγοσ οὗ ἃ 112]|6ῃ 
Ἐτηρίγο, δυῖ 85 ἴπ6 ἰαννῆι! δυσσοββϑοσ οὗ {πεῖν 
Ιλϑσῖ Ἰανγ} βονεσγοῖρη, 186 1πη]υτεά (οηπίδη- 
ὍΠΕΝΙ. ΤΠ5 θ6 6 ἰη (Π6 δοϑοϊυΐο σοητ ΠΥ 
οὔ {πε Επηρίγε ἰ5 πε ΚΕΥ ἴο πε νῇοὶε {πεοτγ ; 
Ὀυΐ 1ἴ 15 1υδῖ τῃς ροῖϊπὶ ΟΥ̓ ψνῃϊο ἢ 50 ΠΊΔΗΥ͂ 
τοδάθγα δηὰ νυυιοῦβ ὕγοακ ἄονη, ἀπά 81] ἴο 
ἴακο ἴῃ ἴδε τς ΤΠαγδοῖεσ οὗ ἴπε εἰεσίίοη οὗ 
Ομασ]οϑ 85 1ἴ βδεεπηδὰ ἴο ἴπο τη οὗ [ἰ8 οννῇ 
{ἰπΊ6 " (Ρ. 145). “Εσοτῃ ἴπε ἀδδίῃ οὗ ΟΒγ]68 
ΠιΠΊ561} ἃ σίαϊο οὗ αἰνίϑιίοη Ὀθρη5..... ΤΠοη 
οδῖῆθ [6 τονῖναὶ υὑπάθγ Οἷΐϊο ἴῃ6 Οτοαῖ 
[Α.Ὁ. 962]. . ... Τῆὸ ΗΟΙΥ Κοιλδη Ετηρῖγε 
Πδὰ ἢονν 455 πιο 655 ΠΕΔ}}Ὺν [ἢ 6 βδᾶπλθ ἔοστῃ 
ΠΟ ἢ 1ἴ τοϊδιηοα ἄόννη ἴο 1806" (Ρ. 149). 
το 8 οἡ ῬΓΟΡΠΘΟΥ αᾶτο ποῖ ονοτοοκεοὰ 

(Π15 ἔδλοϊ οἵ τῆς ροστθδποησα οὗ {πὸ Ἐοπιδῃ 
Ετάρῖγε; δηά, ἔγοτῃ ἃ {ΠΕῪ ἀγρὰς ἴῃ βιρροτί 
οἵ {πεῖὶγ ουνῇ {πεοσίε58. Τλι5 ΑἸρογίθη, μανίην 
Οὐϑογνοά τπαΐ ““δοὴθ ἢἥπά ἴῃ ἴδε Εουτσίῃ 
ἹΜΟοΠΑΓΟΒΥ͂ αἷ5ο [οὗ Π) Δη161] ἃ ῬΡγορῆθοῦυ οὗ {86 
ῬΆΡΔΟΥ "--- ΠΙς ἢ, ἢ δά ἀ5, “ΔΥ Ὀὲ ἀεϑίρηδίεά 
85 ἴῃε ΕΠΡ] 5} ἀπά ΕΤθηςἢ νἱονν "--- Ρργοςθοάβ 
(5: “1 15 «ἃ ἔδεΐϊ [παῖ ἴπὸ Ἀοιηδη ΕἸΏΊΡΙΓΘ 15 
Θ55Θ ΠΓ4}1Υ 511}} οχιϑείηρ πῃ Πιδίοσγ. ὍΤδο οἷά 
Ἐοπιδη ΕἼΆΡΙΓΟ ἤθνοῦ Τπουρῆΐ οὗἩ γτοργοβθητηρ 
11561ξ 25 ἃ σοητπυδίίοη οὗ Αἰοχαηάογ᾽5 [1η|- 
γΟΥβ] ΜοηδΥΟὮΥ ; Ὀυϊ ἴδ Οεττηδηὶς Επιρίγε 
Κπονν ὯῸ φγεδῖοσ ποποὺγ ἴμδη ἴο ὃ6 ἃ ΗΟΪΥ 
Ἀοιπμδὴ ΕἸηρίγα οὗ ἃ Οὐὐγπδῃ Ὠδ[ ΠΑ] γ. 
Απά δνεη Ὀείογε τ ννα8 αἰβϑοϊνεά, Νδροίθοῃ 
ῃὰ ἴάκϑη τ ἴδε ἰάορα οὗ ἴῃς Ἀοχίδη ΕἸΏΡΙΓΟ ; 

ΚΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ,. ΧΙΠ1. 

-ἶἰὐϑ πίνεγβαι ΜοΟπδγΟΒΥ νν88 Ἐβ5εΠ}2}}ν δορὰ 
ΔΥΟΜΘΟΪΥ Ἀοπίδη ; [18 80 ννγᾶ5 οδ)εὰ ΚΊηρ οἵ 
Ἀοπιε: ἢὶ5 πορδενν, ἰῇ ογάδγ ἴο ἔουῃὰά δ5 
Ῥοννοσ, ἀϊδιυϊοα ἀπποηρ πε ΕΤΕΠΟἢ ΔΙΤΩΥ 
"Ἀοιήδη Βδρ]ε5. Ὅλο Κοιηδη ΕἸΊρίγε ἰ58 ἴῃς 
1464] νυ Ὡς ἀχογίβ ἕδϑοιηδίῖϊπ ΡΟΛΈΓ οἡ ἴδε 
ΤΌ] οὗ 16 νοσ]α, ψΠοἢ ΠΟΥ͂ ἀΓδ ΕΥΕΓ 
δι Υ Πρ ἴο ΓΕ 4}1Ζ6, δηὰ νν}}} ἀουθῖ]655 δυιςοδοὰ 
ἴῃ γϑδ  Ζίησ. ΟΥ̓ 4}} ρῃεποχηθηδ οἵ ἢ! ϑἴουΥ ποῦς 
ὈΘΑΓΒ ΤΊΟΤΕ 6556 [18] γοϑοτ  ᾽άποε ἴο ΑΠΕςΝ Τὶ 
τὴ [15 ἀδηιοηῖς Νδροϊθοηΐϑηι, νυν! οἢ ἔΤῸπὶ 
186 ουΐδεῖ Ιἀεπυβεα ᾿ἴ561} νυ της Ιάοα οἱ 
τῆς Ἀοπιαη Ἐπιρίγθο. [ἢ {κὸ τρδηηετ ἰΐ ἰ5 
ἴῃς δἷἰπὶ οὗ {πε ΟΖαγ᾿ 5 Ῥοί!ου ἴο ϑβυγτγοιιηά [5 
τῇγοης ἢ [ἢ6 βρὶοηάουγ οὗ (ὐοπϑιδπεμορίε 
δηά [ῃς Εδϑίοσῃ Βυηρῖγε " (1. ε.,) Ῥ. 221} 

ΝΟΤΕ (Ὁ ΟΝ νΝΕΚΕ. 3--ΤῊΕἙ ΕἸΒΒΤ ΟΕ ΤῊΣ 
ΟΖ 5Α 5. 

ΤἼε ται οῃ δ] ϑιῖς ἰητογργείδιίοα οὐ [δε 
ΑΡΟΟΔΙΥΡΘῈ δ55}.1|68 ἃ5 ἃ ἤἢγσὶ ρυιηςῖρίς [2 
[Πε “Πεαά:" οἵ ἴῃς Βεαλϑῖ ϑυτῃθο]ε “εὐ 
Βοπιδὴ ΕΠΊΡΟΓΟΙΒ (566. οἡ οἷ. Χυΐ. 10) 
ςουηίηρ ΠῸπὶ Αὐρυκῖυ5 45 ἴδε 3γε: οἵ ἴδε 
ΒΕΓΙε8. ΤῊΪ5 ἀϑϑυῃρΡΌοη πιᾶκε5 Νέετγο ἴο δὲ 
τς 4,32,9 Ἐτηροσοσ. ϑοζὴς Ἴοιηΐ δας ϊκυγαγάβ 
ἔἴτοπὶ ἴδε ραγίιουϊαῦ ΕΥΏΉΡΟΓΟΣΙ ὑπάεγ υδοαὶ 
1ΠΕΥ ϑϑαπια ἴῃ6 ΑΡροσδίγρϑο ἴο ἤν ὑδδ 
νυτιττεη ; οΟἴΠοΙβ σουηΐ ἔοτνναγάς δυΐῖ ἀἰῆεῦ 25 
ἴο [86 ΕἸΡΕτΟσ ἔγοπι ννῆοπι πε 56.168 ἰ5 Ὁ 
Ὀορίη---ὙὙ Βοῖ τ, 6. κ.. ἔγοπη [118 οὐ Οὐἴδπι 
(ὦ. ε.,. Αὐυρυπῖυ5). ϑοπὶθ ὄνθὴ ἄγριο α 2γοπ 
παῖ, ᾿παϑιλυς ἢ 45 ἴπ6 ἀθβίζη οἔτῃε Αροοδιγρϑὲ 
18 ἴο ἀσβογίθε ἴον ἴῃς σοηϊγαβί δεϊψεεη [δὲ 
Κίηράοπι οὗ Οτίδὲ ἀπά 186 Κοπιδῃ  οἡά- 
Κιηράοπῃ ἴοοῖκ ἰἴβ γίϑε ; δηὰ, βίηςε Ομ τβὶ ὑῦ 
θογῃ υπάθγ ἴῃς τείρῃ οὗ Δυρυκίι5,3 “ [0] 
Οαϑᾶῦ ννᾶ5, ἕοσ (ἢς Νεὲενν Τ οδϊαπιθηΐϊ σίου, ἃ 
ῬοΙβοπαρε οὗ Ὡ0 ἱπιρογίδηςε αἱ 81}}." (πο, 
8. 839). 

1 Ῥμιηοβίσγαϊαϑ (εἶνε. Α.Ὁ. 217) φαοῖεϑ ἃ 5Ἅγιης 
οὗ Αροϊ]]οηΐυβ οὗ Τγαπα (Ῥοση αι, Α.Ὁ. 50) [δ 
βρεοίιηρ Νεῖο :-- [ἢ ΤΥ ἰγάνεὶς 1 ἤδνς 56αῖ 
(ες νὰ Ὀεαςῖβ οἵ Ασαθῖα δπὰ [πάϊὰ ; ὑαϊ οἱ 
νὰ Ὀεδβῖ, σοστη ΠΟΩΪΥ ςΔ4]]οὰ ὦ “»γαρί, 1 πεί δεῖ 
Κηον ΒΟΥ τὴν δεσάς ἈῈ Βαϊ, οὔτε εἰ 
γυχόν τε καὶ καρχαρόδουν ἐστί." -- Ῥέα, ἵν. ὃ 
(α2. ῬΒΙΠ]οβίσ, ΟΣ.» Ὁ. 178, 2:12:., 1709). [)0 ποῖ 
1Πε56 νογάς ἱπιρὶγ {πὶ Αροϊ]οπίυς Βαά 5θςὺ [ὃς 
Αρος.3 1 50, ἴδε Ἰαΐϊεσ ἀδὶς οὗ ἴῃς Βοοῖ δ 
Ῥτονϑα. 

2 ΤΏς Ὀἰτ οἵ Ὁ τϑῖ ἀπάοσ Αὐρυβίυβ [5 Ἰοὲ 
ΤΩΔΗΥ͂, ὈοΙὰ ἴῃ δποίοηϊ απ πιοάσγῃ {{π|65, ἴ0 
οουπῖ ἔτοπι (5 Εἴωρεγοσ. Τῆυς ΟἸἹεπιεῦς Αἰ. 
6115 υ5 ταὶ δοπὶο Ἔχμῖδὶὶ τῆς ςογεβ οὗ ΕπιμοτΟῦ 
ἴτοπι Αὐρυβῖυς. (ἰ, Φ., ““ἴτοπι ἴῃς δἰγ οἵ (δς 
ϑανίους "-τῆς τοῦ Σωτῆρος γενέσεω:) ; ὑαί 
οἴμειβ ποτὶ Γάϊος ᾿Ιούλιος Καῖσαρ, μεθ᾽ ὃν Αἴ' 
γουστος ἐβασίλευσεν.--- δίγονι. ἱ.», ἴ, ἱ. Ρ. 406. 

8 Τάϊοκο χυοῖο5 Ταςίτυς, “ππα., ἱ. 4; ΤΠ βίη 
1. χα; Αὐτεϊυ5. ΥἱἹοίοτ, 2ε Οραγίδιω, ο. 1} 
δεχίυ5 Ευξι5, ς. ἰἰ. ; Ηἱρροϊγίυς, 222 “Ι΄ πήκΆ7ὴ 
ο. 56; Απάτρας, 4. ὦ..),}. 75; Μα)αϊδϑ, Οὐνγον Υ. 
χ. ; Ζομᾶσαϑβ, “πη. χ. 32. 



ΚΕΝΕΓΙΑΤΙΟΝ. ΧΠΙ. 

Ὁ υδιεγάϊοςϊκ πλαῖκοϑ ἴδ ΠιΓΊ ΒΟΥ Ὡβϑυτηρτοη 
[δῖ ἴῃς ΑΡροςαγρϑε σαπηοῖ ἤᾶνα Ὀδοη υυγϊτίεη 
ἰδλῖοσ ἴἢδὴ ἰε ἀσβίσυςτίοη οὗ Ϊεγιβαίεση. Ης 
4150 ΓΟΙΙε5 οὐ ἴπε ννογάϑ οὗ οἷ. χυὶ!. το (“τῆς 
3υε ατὸ ἴδι]οη, {πῸ οπε 18), δηά σοποϊάθϑ [πα 
τἢ15 “οπεο ---ἰὴς οὐχ Ἡρδὰ οὐ Επιροτγοσ--- 
τὴυκξί Ὀς δ εβραβίδη, δά (αὶ ἴῃς Δ, 15 
Νοτο; ἔογ πὸ οπιῖῖς (σαίδα, ΟΥΠο, πὰ ΚΝ 16]]1015 
(ϑεε Νοῖε Εὶ οη ςἢ. ΧΥΙΪ. 10): δηὰ ἴἢτ|5, ςουηῖ- 
ἴῃξ ὀαεξ ἴτοπι Νεγο, Αὐρυβῖυβ 15 (6 ἢτϑϊ 
ἘΠΊΡΟΓΟΥ. 
ἈΦ ΗΠς (Εμαἰς ἀδ Ογίλίσμο γεϊ σίσσε, 1860) 

ἌρΡ6Δ1]5 ἴο ἴῃς ορϑηϊηρ νογάβ οἵ ἴπ6Ὸ “ηπαίς 
οὗ ΤἸδοῖΐιβ, ψνπογο (ἢ6 ᾿ιἰδίοτγίδη, δανίηρ 
εἰδησθαὰ αδἵ ἴῃς ἔογτηβ οἵ ρονγογητηθηῖ ν σῇ 
δα ργδνδιϊθα ἴῃ Ἐ οπΊθ,---Κίηρθ, (οηϑβι}5, ἴΠ 6 
1)1οϊδίοσϑη!ρ οὗ (ἱπηᾶ δηὰ 5114, ζζς.,----βοθϑ οη 
ἴο 8414ἃ : “Ῥοιηρεῖ! Ογαϑϑίαυς ροϊεπεα οἰΐο ἴῃ 
Οχβάγετῇ, 1 οριὰὶ δίαιιθ Απίοηϊ! αττὴᾶ ἴῃ 
Αὐριιπίιτη σδϑϑοσο; αἱ οὐπῃοῖα, αἸΒοοΓά "5 
αν] ι15 ἴδββα, ἡοτηΐπο ῬσΣΊΠΟΙΡΙ5 580 ἱπηρο τ πὶ 
δάςορις." Οἡ 115 Ε ἐν}}}6 σοτητθηΐβ: “Ὁ Δη5 
Ἰ᾿ ἐβρπῖ ἐς Ταςῖῖο, (έϑασ πουϊ 46 6 Ῥουνοιῦ 
ἀδ αϊϊ,----ἰὰ ῥοίεπιία ; Αὐξυπῖθ 560] ουξζ ]᾽,»»- 
}εγίωνι " (Ρ. 125). Τῆς ρεορῖο, 6 σοπίηι65, 
ϑῃλτγοὰ 1ῃ18 οριηΐοη; ον Γλοιϊζυβ δραίη νυγιῖο8 
(Ηπμι!. τ. 90) τῃδξ, ἴῃ ἴδ αἀυϊλίίοη ραϊὰ ἴο ΟΥδο, 
“ ΟἸΆΠΛΟΥ νοςε5416 συϊρὶ, Ἔχ πηοσε δα ]δηάϊ, 
πη εἰ ἔαϊσα : αυδϑὶ ἐείαλογενι ΟἸἜΞΆΤΕτη, 
δυΐ ἡηρεγαίογενι Δαρυδίαμη ὈΓΟΘΟ υ ΘΓ ΉΓΙΓ 
ἄς. -- Ῥά55δρθ ΠΟΙ, οὗ [ἴ56} ξ, ροθβ ἴο ὕσγονθ 
(δῖ [118 νν258 ἴῃ ἤἢγξί οἵ (Π6 [τῃροτ]δὶ ᾿Ἰη6.} 
[τ θὲ δοεκεά, Ηον οοιὰ [6 αυδδίίοη 845 

ἴο {86 δυςςοβϑίοη οὗ ἴῆε Ἐ οπηδη ΕἸΊΡΟΓγοτβ--- 
ἴξ, ̓ ηπάθεά, [ἴ ἐνεσῦ ὁσσυγγοα ἴο [5 πιπά---Ρτο- 
δεηΐ 1156} ἴο δῖ. [οδὴῃ 3 οπὸ παΐυγα! νυ ἰπαυῖγοβ 
“Ηον ἐπ τ[Π6 φυσδίίοη δοϊυ 8} } Ῥγόϑεηΐ [1561 

1 Βόνη]ς Ρτοοθεάς :---ν 1  ἰσιοσίθη ΕἸοτυς 
(Ξου5 τα) αη) τερτοάιντϊ ἴὰ τηῦπηα ἀϊνϑίοη ἀδ 
Ῥϊξίοἶ γα τοπηδίηθ, [αἰβδηΐ διιϑϑὶ ἀδίεσ ἀ᾽ Αὐριοῖα 
[Δ ἀεγηϊότε ρέτιοάς ἀς }᾽ ἐπιρίσα ;" δηά ἢδ γείογς 
ἴο ἴῇς “γοαγνε οὗ ΕἸοσγὰ5 ψῃ οι κἰδῖος (ἢβί 
δὶ παγγαῖϊνε νν}}} σίνεος (6 ρεσὶοα “" ἔτοπι Εοπι- 
Ἰα5 τὰς ἰκίηρσ " “ἴῃ (δεραάγεπὶ Αὐριδίυτα βορίϊπ- 
δεηῖοβ ῬΕΙ͂ δῃηος.᾽ “Ρ]υ5]οίη 1] [ΕἸογυ5] οὔβογνα 
αυ᾿Αρτὸβ Ιε ἀουδὶς τηουγίγε ἐς Ῥοιωρέε εἰ ἐς 
ς Ι6 Ῥεῦρ]ε τοπηδίῃ 56 πι]αὶὶ τενεηυ ἃ 1᾽ ἐϊαϊ 
ἀε Ἰ᾽ δπείεπης Πρεσιέ." Ἡδετσγε Ἐένῃ]ε κῖορϑ ββοτῖ 
ἴῃ ἴῃς παάϊς οἱ ἃ βεηΐεῃος ; ίοσ ΕἸοσυβ ᾿γὶῖος 
(5 :--- 

“Ῥορυΐας Ἀοπίδηυς, Οξβασε εὲ Ῥοπιρεῖο 
ἱπιοιάδτς, τε 556 1 βἰδίαση Ὀτγίϑίί δ ᾿ἰοτίδις 
νἱἀεραῖυγ : εἴ γεαϊοσαῖ πὲ δαξ Ῥοπηραῖυς ᾿ἰθόοσοϑ, 
δὰϊ Οεθασ ἀωγεΐεοε γεδφιείσεες . . , , απ 
ϑεχίαβ Ῥδίογῃβ τερεῖϊζ, ἱγεριἀδίυση ἴοῖΐο πηδτὶ : 
ἄστη Οείαντυβ »πογίερε αΐγὴς αἸοἰκοϊζαγ, ᾿ταγιπὶ 
[ας τηονεπάδ Ὑἢι6554114 (ἴν. σ. 3, ἢ. 464, 
Ἀπιδῖ. 1702). Απὰ 5}ου Ὀείοτε, ΕἸοσις δά 
τε : ΟΣΕΘΑΥ ἴῃ ΔΓ δηλ Υἱςῖοσ ἱπυθ τ Γ 
. « Ἰίδαυς ὕοῃ ἱηρταῖς οἰνθυ5 Ο,ερ9 5 2127 171 
2γίπείρενε ἐοησεΣ λοΉοΥοΣ. . Ὡον βϑίτηθ, ἀυ- 
δίαμη δὴ ἰρβο νοϊθηΐῖς, οὐΪϊαῖα ὕσγο Ἐοϑίγβ δὺ 
Ἀπίοηϊο εἐοηϑαϊς, τερτὶ ἰηοῖρσηῖδ.""--- 7). ἰν. ο. 2, 
Ῥ-. 462 (Ξεε Νοῖε Ὁ οἱ «ἢ. ἰΪ. 10). 

ἴο (Πο τηϊπὰ οδ [ἐν οὗ [δλί δρε ᾽ 2 δὲ ἢπὰ 
Πα (Π6 [οὐνῖϑ Ὠδϊοτσίδη [οσορῆυϑ ἰθανοβ ΠΟ 
ἀουδὲ 45 ἴο 5 ορὶπίοῃ ; ἀπά ἴῃς νυ οὗ δἰ5 
ΟΡ πο ν}1}}} θ6 Τοσορπίζεά ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ οῆς Ψ»Ὲ}ο 
ΤΟΙ ΌΕΓΒ ΠΟῪ ΟἸΟΒΕΙΥ πὸ ννὰ5 ςοπηροῖοά 
σὰ ἴῃς Βουθδη8. |όβθρἤι5 ΟἸΘΑΥΪΥ ἱπίουτηβ 
ι.5 ἴδ Αὐριυδίυ5 ννᾶ5 ἴῃς «τοπά Ἐοπιδη 
Ετηροόσγογ; ἴῃαϊ ΤΙῦοσσι5 ννὰ8 16 ἐῤίγά,» τιαῖ 
Οαίυ58 ((Α]1 14) ννὰ5 ἴῃς “οωγι δὶ ΝΩΥ, ἴῃ 
Δῃ εὐϊςί οὗ Αὐυσιυδῖ σταπίηρ τιν] ρ 5. ἴο 
{πε [Θνν8, Δυριβῖι5 βῖγ]65 [15 ἢ 15 “2, αέδεν," 
δηὰ α͵ἷ9ὸ “" γριρεγον". --ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς, 
Αὐτοκράτορος Καίσαρος.--- “1π1|. χτὶ. 6, 2. 

Τυγηΐηρ ἔγοπη [οϑορῆυβ ἴο ἴπ6 Βοπίδη 
Ὠδίογίδη δυείοηιυ5 (Ὀοτη γα. Α.Ὁ. 70), 6 
Πηὰ {πδῖ Π]5 ψογκ “ὙΒΕ [1{ἰνὲ5 οὗ ἴπ6 Ὑ ψεῖνὸ 
Οαϑασθ᾽ Ὀορίηβ ἢ (6 ᾿ς οὗ [118 δπά 
εηᾶς ψ ἢ της 1Πππ οὗἩ Ὠ οπαιϊξίδη, ἱποϊ άϊηρ τῃ6 
ἰϊνοβ οὗ (ὐσαἷδα, Οἵδο, δπὰ Δ 16}]1ι15.2 

Διποὴρ ἴῃς ροεπηβ οὗ Αὐδοηῖυβ (ὥγο Α.Ὁ. 
170) ΟὐοὺγΣ (ἢ6 γεῖβοβ δηϊ]|οὰ “ Ὡς χὶϊ. 
Οαβαγίθι5. μοὶ ὈΘΡΊΠ 85 ἔΌ]Π]ονν5 :--- 

““ Ῥχητηῦβ τόρ] επὶ ραϊείεοϊς Τυ]105 4014} 
Οξϑαῦ; εἰ Αὐυριυβῖο πολεῃ ἰγδηβογίρϑὶὶ οἱ 

ΔΙΓΕΙ,.᾽" 

ΤὨε Πιβίογδῃ Ὠοη (55105 (εὖγε. Α.Ὁ. 220) 
τεςοσαβ5 ἴμαὶ ἤθη Οεἴδλνιυ5 δά ᾿ἰεαγηεὰ τῃ6 
ςσοηϊεηῖ8 οὗἩ (ες ν}}} οὗ [υἱ]5 6 δἴ οποα 
5516 ἃ ἴΠ6 πᾶπο οὗ Οβασ ; δηὰ πο [ἢ 15 
ΠΑΠῚΘ ἂηά (6 δυςοοβδϑίοπ ῃδὰ ὕδοη σαι βοὰ 
“ οζςογάϊηρ ἴο ἴπε 8014] συπίοχῃ, ἔγοτι ἴπαῖ 
{{π|Ὸ ἔοστἢ Πὲ ννᾶ5 βίγὶοὰ Οδίυβ [υ]}5 Οασϑῶν 
ΟςεἰανίδηυβΒ. “1 δοςογαϊηρὶν "Ὁ ννγῖο5 ἴθ, 
- ἐγὼ δὲ οὐκ ᾿Οκταουϊανὸν, ἀλλὰ Καίσαρα 
αὐτὸν, ὅτι πᾶσι τοῖς τὸ τῶν Ῥωμαίων κράτος 

1 7οβερῆυβ υεῖῖεϑ :---διαδέχεται δὲ καὶ τοῦτον 
ἤΑννιος Ῥοῦφος, ἐφ᾽ οὗ δὴ καὶ τελευτᾶ Καῖσαρ 
[εἰς Αυγσυκίυ5)], δεύτερος μὲν Ῥωμαίων Αὐτο- 
κράτωρ γενόμενος.---διαδέχεται δὲ τῷ Καίσαρι 
τὴν ἠγεμονίαν, Τιβέριος Νέρων, τρίτος οὗτος 
ἤδη Αὐτοκράτωρ.---Τιβέριος δὲ τότε τὸν Γάϊον 
ἀποδείξας διάδοχον.---Γἀϊος δὲ ἦν Αὐτοκράτωρ 
τέταρτος.--- Αγ»). μα. χνιϊὶ. 2, 2 ; 6, 1ο. 

5 ΤῊϊ9 ἰαςϊ ἰ5 ἱπιροτίδῃηϊ ἂς Ὀσδαγηρ οἡ ἴΠ6 
τι ομδ]ϑιὶς ἰηϊεγρτγείαίίοη οἱ οἰ. χνῖϊ. 10 ; δῃὰ 
ἰϊςκΚο δἰἰετηρῖς ἴο ἐνδάς [5 ἴοστος ὈῪ αυοϊΐηρ (ῃς 
εριμεῖ ἀρρ] 1 α ὈΥ δυϊάας (γῆο ντοῖς γ Α.Ὁ. 
9 50) ἴο ἴῃς “1νε5᾽" οἵ ϑυείοηΐα5, νἱ2.,) Συγγενι- 
κὸν Καισάρων ;---οΟἸ ΑΥΥ ἂῃ εἸτοπεοῦβ δρ μοὶ [ἢ 
ΒΘ τπιεδηΐ ἴδε κἰηάγεα οἱ [Γαϊϊυ5, ἰος ἴῃς [υ]ϊ8π 
᾿ϊῆς ψψᾶ9 δαὶ ρου σηρ ἢ Νέετο, δηὰ τη6 ὩΘῸῪ 
ἀγμαϑίγ οὗ ἴδε ΕἾανὶ: Ῥοραὴ νὰ Ν οβρδϑίδῃ, 
μας ϑυϊάας ἀϊά τηεᾶῃ 5εδι5 ᾿Ϊδίῃ ἔτοσι 86 
οἠἷγ οἴμοι ψογάς ψὩϊοῦ τείοσ ἴο (86 “1ἀν65,᾽ 
ἀβτν ὙὮΙΟΝ [ΟἹ]ον της Ἐ1]|6, νἱΖ., περιέχει δὲ καὶ 
βίους καὶ διαδοχὰς αὐτῶν ἀπὸ Ἰουλίου ἕως Δομε- 
τιανοῦ.---Αγί. Τράγκυλλος. Το ἰἀ64 δϑο οά 
ἴο δυϊάας, ἀαπὰ ἰδς ἰοιπηάδίοη οὗ [6 σϑοῃδὶ- 
ἰδίῖς (ΠΘΟΥΥ δθοῖὰ ἴο τσεϑὶ οὐ ἴδῃς Ἰδίθγ Ἵυϑίοπι, 
ὙΠΙΟΝ ἀδῖος, 85 αἰ θοη (οἢ. 111.) οὔϑογνδβ, ἰγοτλ 
Ἡδάτίδη (Α.Ὁ. 117}, οὗἁ τεβεσνίηρ 86 [116 οὗὅἁ 
Αὐυρυβίαβ ίοτ ἴῃς πηοηάσοῃ, δῃα οἱ δρρὶ) γίῃρ {πδὲ 
οἱ ὥζυαν ἐο ἀὲς γεαίορς. 

6023 
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λαμβάνουσιν ἡ προσηγορία αὕτη ἐκνενίκηκεν, 
ὀνομάσω (10. χὶν!. 47, Ρ. 484, οα, ἘοἰπίάΓιι5, 
ἩδπιΡ., 1750). Απά ἰπ δοοογάδηςς νυν (ἢ 15 
βιαϊοηθηῖΐ ὨΟη 5ΠΟΓΓῪΥ αῇἤεγνναγαβ 5(γ]69 
]υ}}ὺ5 ἴῃς ἢγοῖ, δηὰ Δυρυπίὰ5 πε ϑεσοπά 
(αβαν 
ΤῈ (ἀϑΕἸ ΠΟΥ οὗ 4 ἘἈοπιδὴ ἘΤΊΡΕΓΟΥ 

ουρῆῖ ἴο Ὀ6 σοποϊυβῖνε 45 ἴο [ἢ6 5ι:ςοθβϑίοη 
οὗ ἢ!58 ργεάδοθϑϑοσβ. Απιοὴρ ἴῃ νυτιτηρβ5 οὗ 
(86 ΕπΊρογοΥ [υ]ΐδη --- τὴς Αροπίαδίο " (Α.Ὁ. 
360)---οὐσιγ5 ἴῃ6 ἴδδ]ε οὗ “Τόεὲ σεαγ:," ἴῃ 
ψ ΉΟἢ 16 ροά οὗ ΟἸγτῆριι τεσοῖνε ἰῃς 
Οαϑι18 δῖ ἃ ὑδηᾳιεῖ; πε ριιδίβ ἄρρϑᾶγ, δηά 
ννῈ Γεδά δ5 [Ὁ]]ονν5: ὡς δὲ καὶ τὸ τῶν Καισάρων 
συνεκροτεῖτο συμπόσιον, εἰσήει πρῶτος ᾿Ιούλιος 
Καῖσαρ. 8.16 πι15 ἰοοκϑ δῖ ἢϊπι, πὰ δά άγοβϑεϑ 
θόπια ᾿οϑίίης σοῦ ἴο [πρ᾿ΐοσῦ ; δηὰ ἴμθη: 
παίζοντος ἔτι ταῦτα τοῦ Σειληνοῦ, ᾿Ὀκταβιανὸς 
ἐπεισέρχεται, . . - . Τρίτος ἐπεισέδραμεν 
αὐτοῖς Τιβέριος, . .. . Τεδη ἔο]ονν (δ) ριία, 
{πε ὁ Οαϑαυ (τσείοστεά ἴο 45 θηρίον 
πονηρόν), ἀῃὰά ΟἸδυάϊυ5, [6 222: δηά ἴδεη 
ἐπεισέρχεται λέγοντι τῷ Σειληνῷ, Νέρων μετὰ 
τῆς κιθάρας, κ. τ. λ. (Οῤῥ., εἀ. 1,1ρ5. τόφό, ΡΡ. 
198-210). ΟΥ̓ ἴο γρῖνε ἴῃς δι ΠΟΥ οὔα νυ το Γ 
οὗ [86 Γο]])οννὶηρ σεπίυσΥ (Α.Ὁ. 444), ἴῃ ἴδε 
ΟἸγοηΐοϊε οὗ Ρσόβρεῦ οὗ Αφυϊδίη (ρ. ΤΡεσαι,. 
“Ἵπ, ονι., εὰ. σαν, ἴ. χὶ. Ὁ. 282) Μὲ 
τολὰ: “Εχ ἴος ἰοςο ςοηίϊηιια Ἐ ΟΙ ΔΕΟΓΤΊΤῚ 
Δαποίδηζυγ ᾿προγία, εἴ τερηδῖ ἀριιὰ 6058 ὈΓί ΠΊι18 
οπιηϊπὶ Ο. [υ}05 πϑὰῦ. . .. [ἀϊθυ8 
Μασ Ο. [Γυ͵ϊιι5 Οαϑαγ ἱπ εὐπ|4 οσοίἀἸΓ. 
Οαϑὰσ Αὐριβίι5.. . .. 8Πηη15 [γΥ]." [Ιη τῆς 
ὥῤγοπέοοη βασεβαίς (τ τἴδη αὐγε. Α.Ὁ. 630) νν6 
τελὰ :---ὁ δὲ ᾿Ιούλιος Καῖσαρ πρῶτος 'Ρωμαΐων 
ἠρέθη μονάρχης βασιλεύς (1. Ῥ. 355). Ρωμαίων 
εὐτερος ἐβασίλευσεν Καῖσαρ Σεβαστὸς Αὖ- 

γουστος (ἰδ, Ὁ. 160). Απάὰ 51} ἰδίου :-- 
Οεογρῖυβ 5 γῆς 6} 8 (γε. 4.Ὁ. 800) :- ω- 
μαίων μονάρχης Ἰλάϊος ᾿Ιούλιος Καῖσαρ ἔτη ἐ. 
.... τούτου κληρονόμος νἱοθετηθεὶς Ἄ αὐτῷ 
ζῶντι ᾿Οκταβιανὸς Καῖσαρ . . .. Δεύτερος 
“Ρωμαίων μονάρχης Καῖσαρ Σεβαστὸς ᾿᾽Οκτα- 
οὕιος, ὁ καὶ Αὔγονστος ἐπικληθείς (εὰ. ϊηάοτέ, 
ν0]. 1. ῬΡ. 574-577). 

[π ἔπε Ρεΐδνλι8---Π τηθδη Δ {ΠΟΓΙΥ --σοτ- 
το Πηρ Οἡ ἃ οδίδϊοριρ οὗ Ερίρμαπίυβ (6 
Ῥοπάεν. εἰ εησων., ς. χὶ., ἴ, 11. Ρ.. 169) Πσοιιηῖβ 
Αὐυγυδίυβ 85 ἴῃς «τοοπά Ἐτηροτγοσ (ἐ6., Ρ. 184): 
ΔΩ ἴο 8ι1πὶ ὉΡ ἰη ἴπ6 ννογὰς οἴδη ᾿ἱποχοθρίοη- 
ΔΌΪΕ υυῖθο58 πο μοτὸ αἰ ἔἶοτς ἔγοσι ἴῃς στοαί 
ΤᾺΔΊΟΓΠῪ οὗ γτδι!οπδ] δὲς οτς5, Μ. Ἀεηδη 
ΥΤΙ[65 (2 “4πέεο γί σ!, Ὁ. 407): “ [υἱὰ5 ΟϑΑΥ 
18. Αἰνναγβ σουηϊοα ΟΥ̓ ἰοϑορῇυ}δ ἃ5 ΕἸΏΡΟΓΟΥ. 
Αὐυριυδίυ ἰ5 ἔογ τῇ (Π6 βοοοηά, ΤΊΌΟΓΙ 5 1ῃ6 
τηῖγα, Οδίυβ ἴπ6 ἔουγῃ. διυοίοηλιβ, ΑἸγο]ῖις 
Νιςοῖον, []14π| σουηΐ ἐπ ἴΠ6 βᾶπηθ ψψαγ." 
ΤΠο Οοπῃοϊυδίου ΤΥ ὃὲ ἴδιι5 5ίαϊρά:-- 

1 οὕτω γὰρ προσφιλῶς τῷ Καίσαρι τῷ προτέρῳ» 
καὶ δι᾽ ἐκεῖνον καὶ τῷ δευτέρῳ οἱ Ταρσεῖς εἶχον, 
ὥστε καὶ ᾿Ιουλιόπολεν σφᾶς ἀπ᾽ αὑτοῦ μετονομάσαι. 
ΝΌ, χ]νὶὶ, 26, Ρ. φοβ. 

ἘΒΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙΠΠΠ. 

Μοπιπιβοη! δε ρίηϑ ἢϊ5 σμαρίοτ οἡ “Ἴδε οἰὰ Ἀο- 
ΡΟ]. ἀπά τμ6 πενν Μομδγοῦγ," 25 ἰοϊϊον: 
“Τῆς πονν Μοπαγοὺ οὗ Ἐοπης, ἴδε ἤγϑί Γυιοῖ 
οὗ τε ψῇο]ς ἀοπιλίη οὗ Ἐοπιδηο-εεπις 
εἰν] Ζαῖίοη, Οὐδ [0115 (σα ϑᾶγ, νγὰϑ ἴῃ ἢ 15 6γ- 
δι χΧί γϑᾶγ (θΟΓΉ 12 [0]γ7, 652 ὃ) ιὭεη ἴδε ὑαῖε 
οὗ ΤΏδρϑβυϑβ ρἰδοθὰ [δ ἀδεϊδίοη οὗ ἴδε [υΐυτε 
οὔΠε ννοχ]α ἴῃ ἢ15 πδπαάϑβ᾽" (Ρ. 450). “Οζϑαγ 
ννὰ5 ἰηνεβίο στ [ῃ6 ΕΠΟ οὗ [πιρογαῖογ ἴος 
᾿ε, Β.Ο. 708" (Ὁ. 468)... . “ΝΝε [πὰ οὐ 
ἰσϑαγβ οοίηβ, δἰοηςϑβιάθς οὐ ἴδε ἀϊοϊλίογδι, 
ἴπε6 (|| οὗ ἱπιροσγδίῖοσ ῥγενδιϊηρ, δά ἰῃ 
(αβϑαγ᾿β ἰᾶνν 5 ἴο ροϊ ἰςοδ] ογίπγθϑ, [ἢ 6 Μοηλγοι 
566 Π5 ἴο ἢαγνε θδεη ἀσϑιρηαίεα ΟΥ̓ 1815 Πᾶπιο; 
αη, ψ ἢδὲ 15. υϊῖο ἀεείσινο, ἴῃς δυῖβοπίῦ οἵ 
[ππρογδῖοῦ ννᾶ5 ίνεη ἴο (ϑασ ποῖ πιεγοὶῦ [ὉΓ 
5 Οὐ ροβοη, δυῖ αἷβο ἔογ δὶ5 δ αὶ οἵ 
δαορίεάα ἀεβδοεηάδηϊδ " (Ρ. 470).2... “ΟΖ, 
ΥΕΙῪ ͵υἀ᾽Ἱςϊουπὶν οοπποςῖοα Ηἰπηιβε ἔτ δεττὶυ5 
ΤΌ] 5, ἴθ [Π6 5ᾶπ|6 ΑΥ̓͂ 85 50 Ὀδεαυεη} Ὁ 
ΟΠΒαγειάσης σοηηδοῖοαά δι. 1} ἸὩ ΟἾΒΩΙ, 
πὰ Ναροΐθοῃ δι[(ετηρῖεαά δὲ Ἰεδϑῖ ἴο οοηῃεᾶ 
ἈϊΠΊ861 ἢ ΟΠ] λδρτιο "ἢ (Ρ. 173)... 
.Α88 ΜΟΓΚΕΥ δηὰ ογοδῖοσ ὃς 511}, δδεν πὶ 
ὨΪΡᾺ ἵννο [Πποιιϑαπα γεᾶγϑ, Πνὲ5 ἴπ [86 ΠΙΕΙΙΟΙΥ͂ 
οὗ τε παίϊοῃϑ,---δε γι, αἀπὰ ἴδε υυγιὲ 
[ππροσγαῖοσ ὕσϑαῦ" (Ρ. ς 58). 
Το [δς 5δπιῈ εἴεςι ἤεδὴ Μογίτναϊς τπῖδ: 

“15 ΘΑΘΥ ἴο 54Υ {πδὶ ἴἴ νγαβ ποί Οϑα ὑυὶ 
Αὐραυδίυβ αἤεσ ἔπη (ἢ ὁσΙ Δ Ὁ] 15ῃ6ἀ [μὲ Βσπιδῃ 
Επιρίγο. Νονεγίμοίοθα ἴπῸ τδὴ Ὑὴ0Ὸ ἢτθὶ 
ςοηοείνεβ δηὰ εἐχοουΐεβ ἃ γγεδῖ ἀδϑὶρῃ ΠΩ 
ςοτηπιδηὰ τλογα αἰζεπίίοη ἔγοπι πιδηκίηὰ ἔμ 
οπ6 0 ψοσκβ ὕρο ἢἰ5Β Ἰηε5, ἀπὰ Ὀγίηρδ δ 
ἀεϑίψηβ ἴο σοπηρίεἴίοη ; δηὰ 50 ἰἴϊ νυδ5 [δὶ ταῦ 
ξεποσζγδίίοῃ ἴο ρψεπεγδίίοη τθη δᾶνς ὕεεη ποσὶ 
ἴο τοξαγὰ τῃε ἱτηπιογίδὶ [υἱΐυ5 85 ἴμς βτοὶ οἷ 
16 Οἀπϑατῖβ, δπὰ ἴδε ἤσγϑί οἵ ἴμε Καπλ 
Ετηροτουβ." 72ὲ Κοριαη Ἱγίωρ Οἱ Γαΐε:, Ρ. 169. 

[ἡ ἷ5 Πίβίουυ οἵ " 12ε Κονπαπ: μπδὸγ ἰδ 
Ἐρνιρίγε᾽ ελ Μετίναϊε νυτιῖοβ: “Ὑἢε πιο 
οὔ τὰς 1011}, τείγοϑῃθα πὶ νδίῃ ΌΥ αταῆβ τοῦ 
186 Οὐοεἴδυ!, ἴῃς ΟἸδυάι, δὰ ἴδε οαιήΐῃ, 
δαά Ὀδεη γεάδυςοα ἴο ἢἰ5 [Νετοἰς] 5ἰηρὶς ρεζβοῦ, 
δηὰ ψ ἢ Νότο ἴδ δάἀορῖϊνο γδος οὗ ἴῃς στε 
αἀἰϊςϊδῖοσ νγὰβ Ὄχι ηρσιυΐϊθποα. Ὅῆε τσὶ οἵ ἴδε 
(αβατβ [[υἱϊ.5] δὰ πιδιτίεα ἔουγ {π|ε5, ἰδὲ 
ϑοοοπά ἴῃσίοο, ἴῃς {π|ιγὰ ἔνίοε, (δες 
[πος ἀραίη, ἴς ΠΑΝ δἰχ Εἴπγεβ, δηὰ ἰδ}, 
ἴῃ σἰκέ [ΝόγοῸ] (ἄσιος αἰ5ο."---τοὶ. τῇ. Ρ. 365. 

1 734 ἴδείογν οὐ ἄονις, νοὶ. ἷν., ματὶ ἴ. 
Ἑπρ]. ἴγαῃϑ)., ᾿οπάοπ, 1871. : 

5. Αὐυρυβίυς5 ἰημεγ τε υπᾶον ἴῃς Ὁ} οἵ [5 
στελῖ-αηο]ς Τ[υ]ὰ5. ϑυείουϊυς ψῶϊεβ: “ὁ [ρθε 
Αὐυρσαβῖαβ ἰδ} δυωρ]υ5 αυᾶτπὶ εαπεσ 
ΟΥαση 856 βου ιῖ. . . Οοἴδνιυβ ΕΞ .««τἰοῖῦε 
ΟὈἶι τορθηιίπα δυροτγϑι ας ᾿ἰρεγὶς. . . ἰἰστα 
Αὐυγσυβῖο, αὰος ἐχ Αἰΐα ἰυ]εταῖ, Ατἷὰ Μ. Αῦο 
Βαϊῦο εἱ 7υ]ϊα βούοτὲ (. (κεβασις σεῆϊδ ἐς 
.ονς [ΐληῖὶ [Αὐρπ5ῖ0] οορποσιδ ὙΒΌΓΙΩΟ 18- 
ἀϊΐυτι ἐσ... Ῥοβίεβ (ϑεϑᾶσὶβ εἴ ἀεϊμᾶὰς Ααραοῖ 
ΠΟρΠΟΓΊΘΩ Δϑϑυταρϑὶῖ, δ ἴεστιπλ ἰεϑίδγαςηῖϊο [1Δ)0Π5 
ανυποῦ!!,᾽" ἄς. 



ἈΒΝΒΙΓΑΤΊΙΟΝ. ΧΙἼΠΠ. 

ΝΟΤΕ Ὁ ΟΝ ΕΒ. 5.--ΤῊἙ ΤΉΒΕΕ ΟΒΕΑΤ 
ἈΡΟΟΘΑΙΥΡΤΙΟ ΡΕΒΙΟΙ5. 

Α5 ἴο ψΠεῖδεν ἴπεβο ἴγοο ροσγιοάβ, οὗ 42 
οπιδε, τ26ο ἢ)αγ:, ἀπὰ 1} {Ζέρ»ιες, ἀβϑυσηθα ἴο 
δε 64ι.4] ἴῃ ἀυταίοη, ἅγε δυυσοθβϑῖνο, ΟΣΥὁὨ Ὁοη- 
ἰοΠΙΡΟΓΔΏΘΟΙΙΒ, νυγ το 5 αἰ ΠΟΥ :--- 

Οοάεῖ (Ρ. 360) πιᾶῖκεβ με ἴῆγεε γεᾶγβ δπά 
ἃ Δ] ἴο Ὀ6 [16 ἀυγαίΐοη οὗ ἴδε εχιὶς οὗ τῆς 
“ὙΝοχλδη ᾽ (οι. ΧΙ, 14.) νν 8] ἢ σοστοϑροηάϑβ ἴο 
ἴμ6 ξογίγ-ἴννο τπποηῖβ οὗ ἴῃς χείρῃ οὗ Αηῦ- 
σἰγίσῖ (εἰ. ΧΙ. 5), δηὰά ἴο {πε 12δο ἐδγϑΞ 
ἀυγίηρ ΒΟ τῆς Το Δ [Πε5565 ΡσΟΡΘΞΥ 
(τογ. 3): “ ἾΒ686 ἴῆγοθ Ῥεγοαβ ἅσγὲ ΣΈ Δ} }γῦ 
οὔθ δά [δε 54π|6, Δρρ]οα 5 σα βϑίνεὶυ, πᾶ οΓ 
ἴμ656 ἴγες ἔοιπτηβ, ἴο ἴ8ε μυγοῦ ἀυσίηρ τ 6 
{ἰπὶς οὗ ΠΕΣ δι ρτδΌοη,---ἴο 15γ86] ἀυσίηρ ἴ86 
ἀᾶγ5 οὗ [15 ξιΐυτε σεβζοσαϊίοη Ρυγοὶῦ ἐχίογηδὶ 
ἀπά πδί!οηδὶ [566 οἡ ἊἈ. χὶ. 13],---ηά ἴο Απίϊ- 
εγσῖ ἀυσίην (ἢς {τὴς οὗἉ ἢ]5 ἀοτηϊπίοη." 

ΑἸἰΐοσά ποΐεϑ8 : “ΝΥ ε Πᾶνε πο τ ρῇῆϊζ ἴο ϑυ ρροϑθε 
θη, ἴῃ ΔΩΥ ΝΟ ρίνθη Ἵδϑεϑβ, ἴο ὃ ἐάεπέεαὶ, 
Ὁη1655 [6 οσοηΐεχί γεαυΐτοβ συ ςοῖ ἃ ϑιρροβὶ- 
Ὀοη." ὙΠ 5, ἰπ οἷ. ΧΙ. 2, 3,6 1Έ 15 ρ]δίη {πα δυς ἢ 
ἃ νον [{ΠεἸγ ἰάθη: 7} 15 ποῖ στεαυϊγεὰ ὉΥ 186 
σοηΐοχί ᾿; “ἴδε ἴννο Ῥεγοα 8 ΔΓ6 δαιδὶ ἴῃ ἀι- 
ταῦοη, θυΐῖ ἱπάορεηάεηϊ οἔοης ἀποίμεν ᾽:---ηά 
ἢς δά ἀ8 οῃ νεσ. 3: “1 15 ἃ ριιγε δϑϑιπηρίοη 
ἴδ᾽ τ1)6 ἴννο ρογοάβ, [ὴ6 42 τῃοηΐ5 δηά {πε 
1260 ἄδγΥβ8, σοϊποϊάβ οὐδὺ ἴΠ6 βᾶπὶ6 δρᾷς οὗ 
{{ππ|6. 866 αἷϑο ἢ Βυγρῆ, φυοϊεὰ ἰῃ Νοῖς Β 
ου «ἢ. χὶ. Δ. 
Το [ἢ6 5ᾶ4πὶ|6 οἴἶθοὶ ΒΌΓΡΟΣ ποῖοθ8:--- δ 

126ο ἀδγ5 οἴ (ἢ. ΧΙ. 3 ἀγα ποῖ ἴῃς βᾶπιὸ ρεγῖοα 45 
[πε 42 τηοητἧ5 οὗ τοσ. 2 δηΐ {πε 12δο ἀδγύϑβ οὔ 
οἰ. χί!, 6,---ὐθαῖ Δη εατ8] ρεγ οὐ ργεςεάϊηρ (Π]8. 
16 (Ὠδη, 16 1260 ἀδγ5 οὗ (ἢ. χὶ!. 6, οΥὁ ἴῃς 42 
τῃοηΐῃ5 οὗὨ οἷ). ΧΙ, ς (ΞΞ 3} γεαγβ) δε ἴδίκοη 
(οχεῖμεῦ νυν ἢ 1Π6 ΟΒΕΓ 126ο ἀδΥ5 οὗἉ «ἢ. χί. 2 
ἴ8Εγ τρᾶκο ἃ Ρεγιοά οὗ σευ: γολτβ, αἰνι θὰ ᾿ηῖο 
ἴἵψο δαυδὶ Τῆς “γι: ΠΑ] 15 οσσυρίοά 
ΜΙ 16 ῥγοδοϊίηρ οὗ ἴπὸ “ Ταυο ἢ Ἴ πε. 
ὙΠ (δὲ νἹςοΐοτγ οἔτῃε Βεδϑί (ἊΝ. χὶ. 7),--νθο 
15 ὑτονεὰ ὈΥ ςἢ. ΧΙ. ἴο δ6 (6 ΑΠΕΓΠγὶϑὶ,-- 8 
“εεοπά ἈΑ] ΟΡΘΏΒ : 2.ω., (ες 42 τηοηίῇῃϑ οὗ οἰ. ΧΙ. 
2, ΟΥ 86 {ἀπ|ὸὲ οὗ ἴἢε ἀεοϊάφα δϑοθπάδηςου οὗ 
ΑΠΈΓΗ τισὶ 45 ἀδϑοσι θὰ ἴῃ οἷν. ΧΙ. 5. Βοῖίἢ 
ἰιαῖνεβ Τορεῖδμογ ρῖνε ἴῃς ασΣ “ἡ οοὶς ἢ ῥγοάιοϊεά 
ἴῃ Πδη. ἰχ. 27. ἴῃ Ἀσθν. χἊ σ, 2, 18 ἀδϑογδεα 
ἴῃς 5ίδίε οὗ {πὸ σῇυγοι ὑπάογ ἴῃς “ευεηό 
Ττυτηρεῖ---866 (ἢ, χ, 6, 7. Ετοπὶ εν. χὶ. 3- 
12: ὍΘ Ἰδᾶσῃ ννῃδῖ ν}}} ᾿πυπηθ ἸΟῪ ἐπέγοάμοξ 
1}15 λϑὲ ρετιοά, δηά, αἵ [με βαπΊὲ ἘΤΘ, Γονθδὶ 
ὙΠΑΐ νγὰβ ποῖ σγονεαϊθαὰ ὑπάοσ ἴπῸ ἢγβδὶ σχ 
Ὑχτυπιροῖς.---Πδηλον, (ἢ Νιϑιτδιϊοη νὮ νΒΙΟἢ 
Οοά ν}}}] βἰγεηρίμοη Ηἰβ Οδυγοῖ δηὰ νοις ἢ- 
βαΐδ [Π6 ἰλϑὶ (δϑΕἸ ΠΟΥ ἴο (8ς6 Ὁπδοϊϊονίηρ 
ψοσ]ά, θεΐοτε πιδη 5 ΘΠ ΠΥ ἴ0 Ποάγθη δδ5 
τΤεδοποὰ 115 υἱπηοκῖ ἰηϊδηβγ. ΤΤἢ18 ἰπσεῦ 
γ᾽ βίοη δοοογάϊπρ}ν ---ἰπαῖ οὗ [6 “ὙὝ πο Ψν!1- 
ΠΕΞ965᾽"--- 2}}15 ὑπάοσ ἴῃς δοοοηά ὟΝ οο, Ὀεῖοτε 
ἴδε σευεπίδ Ττυχρεῖ (ςἢ. χὶ. 1.5); δηά [Π6 42 
ψΈοκ5 οὗ «ἢ. χὶ. 2, δηὰ οἰ, ΧΙ, 5, θασίπηϊην 

τ} ἴῃς εἶοδβε οὗ ἴδε 1260 ἀδγ5 οὗ (δ ργορδο- 
δυίωρ οὔ ἢς “ὙἼἪόό Ἦν [Π65565 δηά ν ἢ [86 
νἹΟΟΣΥ οὗ ἴπε Βεδϑῖ (ς ἢ. χὶ. 7) ονεῦ ἴδμεπι, ἃσὲ 
ἱποϊυάοα υὑπάεν ἴῃς σευεπέρ Τσυπρεῖ. ὍῊῚ5 
Γεβυϊ, λάἀς ΒυγΡοσ, γτεσλονεβ (πε ας οὗ 
ππάεγβίδπαϊηρ ον 186 νἱοΐοσγ οὗ (ἢς Βεαϑςὶ 
ςου]ά ἴδκε ρῥἷδοδ δἱ [ῃς εἶοβε οὗ ἴῃς 42 πιοῃῖῃβ 
οὗ ἢϊ5 στο, ἢ ἢ νουἹὰ 6 [6 ολ96 1 [6 
5ρᾶ(65 οὗ [πὶ6 ἀσβοσιυοὰ ἴῃ υν. 2,3, ψνοτῦς ἴῃ 6 
ΒΔΠ6 : ΟἿΘ6 Ροσγ]οῖνοϑ, ἴοο, ΨὮΥ (ἢς “Ζεμδ 
Βοοξ᾽" (5εε οὔ ςἢ. χ, 2) 8βουϊά ἔοστη ἃ ρματΐ 
οὗ ἴμ6 ““ δϑεαϊκα Βοος" οἵ «ἢ, ν., 45 γεϊδίίης ἴο 
ἴδε 5ἴαίθ οὗ ἴη6 ΟΠ υΓΟΪ ἴῃ “πο ἰαυ: {{π|65 :ἢ 
Ὑν 8116 Πρ μι 15 4150 [Βγοννῃ οἡ εἶ. χ, τι, Ὀεσδιι56 
οἰ, ΧΙ, 1-|12. ΟΘΕΓΙΔΙΏΪΥ σοηίδιηβ ἃ ῬγΓΟΡΠΕΟΥ͂ 
“ ῬοΠΟΕτΗΐ ΠΣ; ΠλΔΠΥ͂ παοη 5. Οἱ. τῆς ᾿ηἴετ- 
Ῥγείδοῃ ΟΥ̓ Βίϑριης οὗ  δῃ. ἰχ. 27, γοξεγστεὰ 
ἴο ου (ἢ. ἴἰχ..12: [ἡ ἴῃς πιίά5ῖ οὗ ἴῃς []Δδῖ οσΣ 
“ἐυεηε ει} “ἌΝ εἰς" οὗ Ὦδηῃ. ἴχ. 27---γοηι 
σις ἢ {ἰπ|ὸ τῆς 42 πιοηϊῃ5 Ὀορίη ἴο συη--- 
7Ἔγυβδϊθτ ““ 5}8]} θὲ ἰγοάάεῃ υὑπάσγ ἔοοῖ.᾽" 

ΑἸΕ οοποϊάε5 παῖ ἴμε ἐχρίδηδίίοη οὗ 118 
Ῥετγιοά 15 “ 51}}} ἀπιοὴρ ἴπ6 τῆ ρ55 ὑηκηοννῃ ἴο 
(με Ομυγοὶ ";--- “ ηο 5οϊυϊίοη δἵ 411 ἀρργοδοῆ- 
ἵπρ ἴο ἃ 5δ[ϑίδοϊοσυ οὔθ, 85 Ἔενεῦ νεῖ θθθη 
ξίνρῃ οὗ ΔΥ οὔδ οὗ (686 μεσ οὐ." 

ΝΟΤΕῈ Εἰ ΟΝ ΟΗ. ΧΙ. 5.-- ΤΗΣ ΕΡΙΟΥ ΟΓ' 
ῬΗοΟΑΛΒ.ἢ 

ΟτΈξοῦΥ ἴπῸ Οτοαῖ (Βίβδμορ οὗ οπις Α. Ὁ. 
5ρο-όο4) νγὰ8 διςςοεάθα ΌΥ ϑαδίηϊδηὴ ννῆο 
ποῖά τῃ6 566 ἴου ΟΠΪΥ͂ ὅνε τηοηῖῇ5 δηά βἰχίθθη 
ἄἀαγ8. ΑΠῈΓ ἃ υδοδῃοΥ οὗ Ὠεαυ]Υ ἃ γεᾶγ, ὑη- 
δοσουηῖοα ογ ὉΥ Ἐοιλδη δΔηηδ 15ῖ5, Βοηϊδος 
ΠΠ|.. 4 Ἀοπιδῃ ἢεδοοη Ψῆο δὰ γοργεβϑεηϊεὰ 
ΟΥ̓́ΕΡΟΓΥ͂ 1ἴΠ ἃ τηϊβϑίοη ἴο ἴπε Οουτῖ οὗ (οη- 
δβίδηςὭορὶο, Ὀθοῶπὸ Ῥορθὸ. οπὸ οδ]εςῖϊ οἵ 
[}15 πηϊδϑίοη παὰ Ὀδοπῃ ἴο οδίδιη [ῆς τγϑϑιρῃᾶ- 
Ὀοη ΕΥ̓͂ (ες Ῥαίγδσο οὗ (οπἭίδπιπορὶς οὗ 
[η6 {16 οὗ “ (Εςσιυπιεηϊοδὶ "ἡ οΥγ “ 1] ηἰνοῦϑδὶ 
Βιβδιορ." Τα ΌῸ ννᾶ5 ἢγβί υϑεα ἴῃ (οηΐ. ν., 
Δη4 οὐγοὰ 115 οτὶ ρίπη ἴο ἴδ συϑίουλδσγυ οχίγανα- 
ἕλῃςε οὗ Εδβίεγῃ σοιγίεϑυ (5οε ΟἸθθοη οὐ 
ΟὐΘΩἴΔ] {Π||65, 1. ε., “ἢ, χυῇ!). ΠῚ Δρρθδγϑβ ἴο ἢᾶνὲ 
θεδη γρίνοη ἴογ ἴπε ἢγϑῖ {ἰπῖὸ δ ἴπ βεσοπά 
Ἑρδμεβίηε (ουποῖ!} ὈΥ ἃ μον ΟἸΠΗ͂ΡΙΙΣ ἴο 
Βιοβοογιβ, [6 Εὐϊγοδίδη Ῥαϊγδγοῦ οὗ Αἰεχ- 
δηάτγί (Μδηθϑὶ, νἱ. Ρ. 8ς5). Αἴ [δε Οουποὶ! 
οἵ ΟΒμαϊοεάοῃ (Α.Ὁ. 451), ἴῃ ἴδε σοπιρ᾽διηί οὗὨ 
ἴνο ϑεδοοηβ οὗ ΑἸεχαπάσια δραϊηϑδί Ὠ)1095- 
σού, Ῥορὲ ἴ,οθὸ ͵ἰ8 εοἰγίεὰά “ Οἰκουμενικὸς 
ἀρχιεπίσκοπος ἡ (Μδηϑῖ, Υἱ. ΡΡ. τοος, 1012). 

ΤῊΣ ΕΥΏΡετοσ [υ5τηϊλὴ δα ρίνεη ἴῃς 54Π16 
π|6 ἴο ἴπε Βίβῃορβ οἵ (ὐοπδίδπίηορϊοα (ΟἹ6- 
βείοσ, Κὐγε}. Οσεφορ. 1, 2.,) 58. 678); πὰ Ῥεϊαριυβ 
1. (Α.Ὁ. ςγ8--590) ἀπά ΟτΥΈΡΟΥΥ ἴῃς ΟτραΣ 
οί ὑγοίεβιεά δραϊηϑί ἵξ, 

1 Α.Ὁ. 449, “Το Ἐονθοσ. ϑγηοά.") ὙὍὌἘὸ 
ψοτὰς δῖ : “" Οουςῖο οὐϊ ῥτρθβιϊ οἱ ῥγϊπιὺς 
εϑἴ βϑῃοιϑϑίηυβ ῥδίεσ ποβῖεσ οἵ υμὶνεσβαλο 
Διο ἱερίϑοοραβ ΠὨἱοϑοογυ3.᾽" 
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Ἄν τιῖοῦθ ΟἹ ΡΓΟΡΠΘΟΥ δϑϑυπιο ἴῃαξ ἴπΠ6 Ἐπὶ" 
ῬΟΤΟΥΓ Ῥἤοσδ5 (Λ.Ὁ. 6ο6), αἵ ἴῃς ἱπβίδηςς οὗ 
Ῥορε Βοηϊξδβος {Π]., ᾿ἰβδβδυθὰ δη δάϊεϊ ἴο 1ῃ6 
εἴεςϊ “παῖ [Π6 Αροβίοὶϊ!ς ὅθε οὗ Ἐοπθ ννᾶ5 
ἐῤε ῥεαά (’ (αρυξ᾽) οὗ ἃ}1 σμιισοῆθ5, ἕοσ παῖ 
{ῆς ἙΟΠπυγοὴ οὗ (οηδίαπιηορίὶας μαἀ ἴακθη ἴο 
Ἰἴΐβειε τὴς Επ|6 οὗ Μη: (΄ Ρτγιπια ᾽) οἵ 4]} 
σμυγο 65.) ὍΤὨ!5 ϑἰδϊοιηθηΐ ἰ5 ἑουηα ἔοσ τῃ6 
ἤγϑί {ἰπὶ6ὸ ἴῃ ἃ ϑίηρὶε, βΒῃογί, δηὰ υποοπηθοῖοά 
Ῥᾶβδᾶρὲ ἴῃ ἴπθ Ὠϊδίοσυ οὕὔ ἴπ6ὸ Το ραγά5 
υυυ δὴ αἱ ἴῃς εἶοϑα οὐ (οηῖ. υἱῖβΖ. ΥῪ Ῥδὺὶ 
ἊΝ γηΐτιθά, σοπΊ ΟΠ οα]]οὰ “ Ῥαυΐυ5 [)]14- 
ςοηυ5᾽" (αΡ. Μιυταίοτί, δεσί. Κον. Πα]. 1. 
465. νε πεχί πιρεῖ 1, ἃ δυπαγεοα γοαγς 
Ἰαῖογ, 'ἰπ Βεάα, οορὶεα ᾿ΠΈΘΓΑΪΥ ἔγοση Ραυ] 
(δε Τεν:». Κσίίομε, εἀ. ΟἿΪ65, νἱ. 323). Αγρϑίη, 
ἀδοσ (ἢ6 αρϑε οὗ ἴἤγες οδπίυσγίοθ, ννὸ ἢπὰ 
ἴϊ ἰηδοεγίεα νεγϑαϊϊτη ΌΥ Απηαβίδϑίυβ τς 1,1- 
Ὀγαγίδη ἰῇ ἢ15 Ἰ᾿ἴνεβ οὔ {πὸ Ῥοροβ (Κα 
Βοηίαε! Π1.).. ΑἸΒΟΣ Πἰπὶ 11 ννᾶ8 σορι θα ὈΥ͂ 
διερεῦδογί οἵ σοδίουχ ᾿ἰπ ἃ ἰγοαϊῖσο δηθὰ 
“ ἙΠΓΟΠΟΡΤΆΑΡΗΙΙΔ :᾿ ἀπά ἴτοπὶ ἴπ686 ὑνογκα ἰΐ 
[8 ΘΟ 5 ΠΙΡΙΥ τεροδϊθα ΒΥ 411 βυρϑοαυθηΐ 
τεσ. Μτ. Ηδἤϊατῃ (Μία ϊε κρε:, τοῦ δα, 
ἵ,, 160) {πι15 σοπιπιθηΐῖβ ο ἴδ υ56 ννἢ ἢ Πᾶ5 
Ὀδθῃ πιδάθ οὗἉ ἴἢ]5 ράβϑαρὸ :--ἰ 1 οὔβογνο ἰῃαΐ 
50ΠΊ6 τηοάσθγῃ ΡῈ] ςἰΟἢ5 ἀπηὸχ σοηϑι ἀγα ]6 
Ἱπιρογίδῃςε ἴο ἃ βι:ι:ῦροβθά οοποδϑϑίοη οὗ ἴῃ6 
ἘΠ᾿Θ “ {}πίἴνεγβ84] Βίββορ, πιδάδ ὈῪ ἴπΠ6 ΕΊΡΟΓΟΥ 
ῬΠοσᾶβ ἴῃ ὁοό ἴο Βοηίξαοο [11., δπὰ ὄνθη 
ἄΡΡΘαγ ἴο ἀαῖε ἴῃς Ῥάδρδὶ βιιργεπιαου ἔτοτῃ [ἢ 5 
ὁροςῃ." Ῥογῆαρϑ, πὸ δα άβ, βϑοπῖα ἰοοϑὲ ὃχ- 
ῬΓοβδϑίοηβ οὔ Μοββείπι (Ἐε. Ημέ. ἴϊ. τ69) 
ΤΊΔΥ δᾶνα ἰοὰ ἴο {π|8 πικίϑίακο; “Ὀυΐ {μ6γ6 
ΔΘ 56ύθγαὶ δίγοηρ οδ᾽θοίοηβ ἴο ΟἿΓ ΄σοῃ- 
β᾽ ἀθγίηρ [15 45 ἃ ἰοδάϊην ἕμςϊ, πιο 1685 85 
ΤΛΑΥΚΙΏΡ Δῃ ἜΓὰ ἴῃ [ἴῃς ἢἰδίοτῃ οὗ ἴπ6 Ῥάρδου: 
--ἰ) [15 ππἢ, 85 σοπηΊ ΟΩΪΥ βἰδίεά, 15 ΠΊΟΓΟ 
(δδη αιυσδίίοηδῦϊθο. ΤΟ ἑκουήπα Ῥοηῆςε 
ΟτοροτΥ 1. δηὰ Βοηΐϊξοε 111. ῃδὰ Ὀδοθη νϑο- 
ΤΏΘΩΕΥ ορροϑβίηρ [6 δϑϑιηρίοη οὗ [815 {1{|6 
ΌΥ ἴμ6 Ραιγίασο οὐἩ (οπείδηξπορὶε, ποῖ 898 
ἀμ ἴο {ποπηβοῖνοθ, Ὀυϊ 5 οπο ἴο ψῃϊὶο ἢ πὸ 
Ὀίβῃορ οουϊά Ἰεριεἰπλαίοὶυ Ῥγεΐϊεπά, ὙΠοτε 
νου θ6 βοπιθίῃϊηρ δἰπιοϑὲ σἀϊσυϊουβ ἰπ ἴῃς 
ἘΤΏΡΟΓΟΓ 5. ἱτητη οὶ σοηξοσγγίηρσ Δῃ ἀρρο]- 
Ἰαϊίοη οὐ τπεπηβεῖνεϑ νυ ῖο ΠΟΥ Βδὰ Ἰυ5ῖ 
ἀἰβοϊαιπιθά." (2) “ὙΒε οοποδϑβϑίοη οὗ Ῥῃοσαβ 
σουϊά μᾶνα θδθη οὗ πο ν᾽ Υ̓ ἴῃ 1 μοπλθᾶΓαΥ, 
Ετδηςθ, ΟΥ̓ οΟἴδεν ὙΝν ϑίογηῃ σουπίσίοβ, γἤοτα 
Ὠονετί με ςβ5 186 ῬΔΡΑ] 51} ὈγθιΏΔΟΥ νγᾶ5 ἱποοπη- 
ΡΑΓΔΟΌΪΥ τόσα δϑι Ὁ} 15Π6 ὦ [Πα τη πὸ Εαϑὶ. 
ον... (4) “ ΨΥνδαδΐίονον. τῆς {πΠ|6ὲ “ {πΐνογϑαὶ 
Βίσῃορ᾽ πιεδηΐ, ἴῃς Ῥαίγδγοῖ5 οὗ (οηκίδη- 
τἰπορὶς,᾽ ρῥγοσεθάβ Μτσ. Η δ᾽ἴδπι, “" δά Ὀοσγπο ἴἃ 
Ὀεΐοτε, ἀπά Ἴςοη(πυεὰ ἴο ὕδαγ ἰξ Ἔνεσ δῇου- 
ὑγαγ5 (Ὠ υρίη, 6 “4π|. Πίνοίρί, Ὁ. 3.129):"-- 
6. ξ. ΗΟ 5, ϑιισσοβθοῦ οἵ Ῥἤοςδ8, οοῆ- 
Ὀηυδὰ ἴο γὶνο [86 {Π|6ὲ ἴο ἴ6 Ῥαϊσίαγο οὔ 
(ὐοππίδηξίηορίε :----8ὲα ΟἹ βοίοσ, ἐό,,) 8., 68ο. 

Μτυ, Παϊϊαπι, ἰηάθθη, Πἰπβοὶ ἢ 15 ἱπ ΟΥΤΟΓ 
Ποη δὲ Ρχοοεοάβ ἴο βίδῖες ἴῃλξ Ῥορεβ Ρεϊδ- 
ξὶυβ 11. δῃηὰ ΟΥεζουγ 1. ἀϊϑοϊαϊπχοά ἴῃς ἘΕ6 

ἘΕΝΕΒΑΤΊΙΟΝ. ΧΙΠΠ. 

ΤΙ] ηΐνοσβαὶ ΒΙ5μορ, κ ἐδομσῦ ἰξ δαά ὄδκιι 
σαάορίεά ὧγ σογηε ἰοαυαγάς 1,εο ἐδε Ογεαὶ ἐπ δ 
Οομπεὶ 9 Οραϊεεάοπ (ΕἸΘΌτΣΥ, ἴ. ν1}}. Ρ. 95} 
ἴῃ τῆε5ε ννογάϑβ 15 σερεαῖθά ἃ τηϊδίδκο 85 ἀποδηϊ 
85 ἴδ {ἰτη6 οὗ ΟΥ̓ΈΡΟΥΥ ἴῃ6 Οτολῖ ψῈῸ ἢ1π|- 
561 θο ενεά [ἴ (5εε Π]5 Ἐρ 51165, 11. ν. 18,20, 
41; Υἱΐ. 30).. Τὸ {{|6 “ Ηοδὰ οἵ ἴδε [{π|- 
γΟΙ54] Οδυγοὶ," ννα5, ἰηἀοοά, ᾿ηϑοτιοὰ ὉΥ ἴδε 
Ἐοχηδη 1, οραῖθβ ἴῃ (6 1,αἹὲἐη τοσβίοη οἱ (δὲ 
Αεῖϑ οὔ τῆς Οουποῖ!, δυῖ [ἢ οτρίηαὶ γεοογάς, ἰῃ 
Οτθοκ, ρῖνο ἰ ἢο ςουπίοπαησθ. ἴῃ ἴδε τε- 
οοτά οὗὨ ἴῃς νοϊΐϊηρ σοποοσηϊηρ ΠὨ.ἸΟΒΟΌΓΙ5 Μὲ 
τοδά---ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος ἀρχιεπί- 
σκοπος τῆς μεγάλης καὶ πρεσβυτέρας Ῥώμης 
Λέων (“4εἰο 1ι}., Μαη5, Υἱ. ἡ. 1048); ψἢ1]Ὲ ἴῃ ἴδε 
Τιαἴίη νεγϑίοῃ οὗ ἴῃς Αςῖς νοι [,6Ὸ 5επὶ 0 
ἴῃς ΒΙβδορϑβ οἵ σδυ], ἴῆ6 νγογὰ5 ἄρρϑᾶγ ἴδπ5: 
“ βϑαποίυϑ εἴ θεδί σϑίπιι5 Ρᾶρα, εαρεξ ἐσιλακγιαῖῃ 
εοοίεεῖ" (Ἰ δοη!8 Ἐρῥ. το (82)). Τὸ Βδὶε 
ὙΉΙΟΒ [86 “ (δος ίϑπλυβ Ε οπιδηυϑ5 " τείλ!η5, 
{παῖ δῖ. Ογτῖ!, αὖ (ἢῈ Οοιης! οὗἁὨ ΕΡδδβι5, 
ῃατηδα ἴῃς ΒΙ5ΠοΡ οὗ Ἀοπιθ “ Ασοιορίϑοορυπὶ 
(οι οτοῖ5 [ογτάγιπὶ Ῥαΐγεπι εἴ ΡαίπΑγοιᾶπι" 
(ΡΑΓ5 ἰ1.., ς, 7. 4. 24 ὃ 4), ἢτϑί δρρεαγεὰ ἴῃ ἴδε 
“Αὐγεα (ὐλίεηδ᾽" οἵ ὙΠοπια8 Ααυϊηᾶβ ὁπ 
51. Μαῖίῖ. χνυὶ. 18. “1ἴ 8 ὄυδὴ ἰδ ἀοπηῃ" 
οὔβοσυοβ Μσ. ΗΔ] πὶ, “ ἴῃ τῆς Περεγεμρη οἱ 
Οταϊίδη (μδὲ [πε Ρορε 15 ποῖ βιγ]ϑὰ “{Ππίνεγωι 
--ἰπες εἴδπι Ἀοπιδηυ8 Ῥοπείξεχ ὑπίνεγβαὶ 5 
ΔΡΡε δῖον, ---ἰ που ἢ δοιηο γοῖου 1158 δϑϑιπιρῦοα 
ἴο (δηῖ. ἰχ, (Νομυ. Ἵγ. ἐδ δ ιρίοπι. ἴ τ. 
Ρ. 9 1). 

Οη ἴδε ψοσάβ οὐ Ῥδι]ϊ τς Τϑοάοοη φυσίεά 
Αἰγοδαγ ἴο ἴῃς εβεςῖ ἱῃδΐ, ἴῃ ἴῃ6 γοᾶγ ὅού, 
ῬΒοςδΔ5 5ἰγ]εά [Π6 866 οὗ Β οὔιο “ δεαδ" οἵδε 
συγοἢ65, θδσδιιδο ἴθ Οῃυτοῖι οὗ Οοηϑπ- 
ΠΟρΡΪ6Ὲ διδὰ ἴῃς {π|6 “ “γ᾽ οὗ (6 οδυτοθᾶ, 
Μτ. Ηδιϊαπὶ βᾶγ5: “ΤῊΪ5 νγᾶβ ὈγΟΘΡΙΥ [δε 
οχαςὲ (τυ : δηὰ [6 βιῤδϑοχυθηῖς δ ἀπο 
ὙΈΓ͵Ο τηδά6 ὈΥ̓͂ ΞοΠ16 ΖοΔΐου 5 ραγιϊβδης οἵἉ Ἀ οἰῶ, 
ἴο ὃ6 5εἰζεά Βο]ά οὗ ἴῃ ἃ ἰδίοσ αρες, ἀπά ἰυπιοὰ 
δρϑϊηδῖ Β6Γ ΟΥ̓ Βοπις οὗ ΒΟΥ ΘαΌΔΠΥ Ζεαίου: 
Θ,ΘΙΏΐ68 ἢ (ἐὀ[ά.) 

ΝΟΤῈ ΕΟΝ ΨΝΕΚ. 10.--ΤῊΣ ΤΈΧΤ ΟΕ 
ΕΚ. 1ο. 

ΎΠε Τεχέ: Ἀδεορίμς τοδαᾶϑ :---εἴ τις αἰχμα" 
λωσίαν συνάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει. 
ΎΤΒΘ Οοά. ΑἸεχ. (Α) τοδάβ: εἴ τις εἰς 
αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει. 
τεδάϊηρ οὗ Α, ττίϊοβ. Ὀγ. ϑογίνεηογ, “(δου 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ πηϑυρρογίθα οχοθρί ὈΥ͂ ἃ ϑ]δτοῦῖς 
Μϑ5., δπὰ τδς Βεβῖ σορίεβ οὗ {πὸ Ν υἱραῖο,, Ἰοοῖϑ 
ΤΟΥ ργοῦδῦ]ς 1Ὼ84η τπαΐὶ οὗ ὃὲ, Β, Ο, Ρ.- 
]πίγοά,, Ρ. «68. ὙΤΠ6 οἹά ἴγδηβὶ. ἴῃ ἱγεηζιβ 
Εἶνε :-- “51 4158 'ῃ σδρενιϊαΐεπι ἀυχεπί, ἢ 
σἀρινἰτδίεπι ἰδ" (“4υ. Ηπ». ν. 8, Ὁ. 326). 

ΤῊΘ Αστηεηίΐδη γεσβίοη, ἡοΐδ8 ΤΊβοΣ., ξ1τ65: 

ἱ Τῆς Ψυϊρ. ρσῖνοβ : ““Οὐἱ ἱπ οαρνιαίεω 
ἀυχετῖϊ, ἰπ σδρεν!ἀἴοτ νοεῖ. ὙΓτερο ]ε5 ρινεβ 
ἴῃ: τᾶοτα οογτεοῖ ἴοττῃ : ““Ουἱ ἴῃ Ἑςδραγιίδίεπι, 
Ὑδάϊτ ἴῃ σαριἰνιαἴεπι,᾽" 



ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΗ. 

-΄ δυπί εηἴπὶ αυϊάλπι ααϊ 'π ςαριἰνιδἴετη 
ἰυδάδηζυτ, ᾽ δῃά 1ἴ ξοθβ οπ: “εἰ βϑυπὶ αυϊάδπὶ 
4] ρ»ἰδέήϊο τοοτγίθητυσ, εἰ δυηΐ ᾳυϊάδπι 4] ᾿ρϑὶ 
1ρ5οβ οςοἰάερηϊ. Ηδ κίνεβ 85 ἴῃς (ορῖϊς :-- 
“ Ῥυςεῆβ ἰῃ σαριϊνιτδἴοπι, ἱηστοάϊατυγ.᾽ ἢ 

ΤΎΠε Μϑ. υϑδεὰ ὈγΥ ΕΤαβηλ8 τηετεὶγ τοδά : 
εἴ τις αἰχμαλωσίαν συνάγει. ἘΓ. ςοπιρϊεϊεά 
86 εἴαυ56, θυϊ αἰίογοα τῆς τοδαϊπρ ρίνθη ἢϊπὶ 
Όγ ΜΝ 81]14, νἱΖ.----εἴ τις ἔχει αἰχμαλωσίαν ὑπάγει, 
85 ἴῆε (οπρ θη: 4ῃ Γεδάϑ. 

Ἡξεηρϑίθηθεγς ϑδυρρογῖα ἴπθ σοδλάϊπρ οὗ 
[δες Τεχί. Ἀσς., ᾳυοίϊδηρ τ: Μᾶαςς. χίν. 7: 
καὶ συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν πολλήν---" 1ξ σοτ- 
τεβροπάς," δε νυτίίεβ, “ἴο 16 Ηεῦτγονν ΠΌ2Π 
Τ152, λπὰ ἀδποῖες ἴῃς Ὀτίηρίης ἰορεῖδοῦ οὗ σἂρ- 
{|{ν65 ([μὐΚε χχὶ. 24) ἔογ ἴῃς ρΡυγροϑβε οὗ [χ8η5- 
φογίηρς [δηλ ἴτοπλ (ΠΘΙΓ οὐ ἴο ἃ ἰοσείζῃ 
ἰδλπα :" ςἶ Απιοβὶ. 6. Β]θοκ ἴῃ κα πηδηΠΟΥ [Δ κ65 
ἴΠ6 αρϑίγδοϊ 48 ρυΐ ἴογ ἴῃς Ἴοῃογείς (“850 
Ἰεπιβηὰ Οείΐδηρεηε [Πῃγεῖ, ἀθγ τυδηάετὶ ἴῃ 
Οεΐηρεηϑομδῆ)," τείεγγιηρ {πὸ νογὰβ ἴο (ἢ6 
Βεασῖ δῃὰ [5 δά βεγεηῖβ.υ Ἐδηδη ἴο ἴμε ϑΔπΊ6 
εἴεςϊ ἰγαηϑδῖοβ: “ οἷα! αἱ ζαϊῖ ἀθ5 σδρϊβ 
56ΓᾺ ΟΔΡΓ ἃ 5οῃ ἴουτ."--- Ὁ. 412. 

11)6 Μνεῖϊε γτεϊεςῖβ ἐῆς ἀϊβετεηῖ τεδάηρ8 
Ρτοροβεά: “"Ῥούδδρβ ἴῃς δυῖΐῖβοσ ντοῖς, εἴ 
τις εἰς αἶχμ., εἰς αἶἰχμ., ἀηὰ πε εἰ]: 0518 νγὰϑ 
ΒΠ1δὰ υΡ ΡΥ ἀϊδεγεηῖ ρ]οβ565." 

ΝΟΤΕ Ο ΟΝ ΟΗ. ΧΙΠ]. 18.--ΤἸῊ ἘΞ ΝΌΜΒΕΚ ΟΕ 
ΤῊΕΞ ΒΕΑΞΤ. 

Ί. Αςοοτάϊηρ ἴο 51. [γεῆσσυ8 Αητς γί συ πὶ5 
ὉΡ ἰπ Πἰπλϑοὶῇ 41} [6 νυ] κοάηθ58 οὗ ἔοστποῦ 
αξε5 ὈοΟΙὴ Ὀείογε δηὰ αἷεσ ἴῃς Πεΐυρε; “ἴῃς 
ὨυσηθοΣ οὗ [5 πδπιο,7 τπεγεΐογο, ἰ8 βυ Ὁ 
θεῖ ογῖ 45 666 (καταλλήλως οὖν καὶ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἔξει τὸν ἀριθμὸν χξς). ὙΤπυ8 Νοδῇ 
ὍΔ45 ὅσο γοῖῖ5 οἷὰ σψποη τ Τεῖσα σὩπὶ 
(Οδεη. νῖϊ. 6). [πὸ αἴεγ πιο Νεδυςδά- 
ὨΦΖΖΑΤ 'Β ἱπίδρε γγὰ8 ἴῃ μεῖς ἴἤγθα ϑοοσο (60) 
οὐδ]ῖ85, Δηὰ ἴῃ Ὀγοδαϊῃ εἰχ (6) οὐ115."-- 
Ὅ δῃ. 111. 1. Ασςογάϊηρ)ν ἴΠῸ όοο γεδγβ οὐ Νοδὶν, 
τορεῖπον ἢ [ἢ ὨυΠΊθοῚβ5 (6ο δηά 6) ἀεποῖ- 
ἴηρ ἴδο μεῖρπ δηὰ Ὀγεδατἢ οὗ ἴῃ ἱπιᾶρο, 5 ΠΕ 
ἴῃς πυπιῦοῦ οὗ ΑἸΠΟἢτΙβι 5 παπθ. ὙΠῸ Ὠυτὴ- 
ὈΕΓ ἴῃ Ἀεν. ΧΙ. 18, δα ἀβ ἰστεπαὺβ (“4 {υ. 
Ηξτ. ν. 29, 10) ἰδαςοῆθ5 08 (Πλὲ [Π6 Ὠυτη- 
θεΓ οὗ ἴδε παᾶπὶῈὸ οὗ ἴΠεὲ Βεοδλϑὲ οὀχβ (5, 
τρὴ ήτο ἴο [86 ςοπιρυζαίίοη οὗ ἴῃε Οτσϑοκβ, 
ΌΥ τὰς Ἰεοίζοτβ νοῦ ἅτ Ἷἢ ἴ, όοο ἃπά 
όο δῃὰά 6 ----“ ϑοπης ΡΕγβοῆβ, βούγουοῦ, Πᾶνα, 
Κσγουρ ΟἸΤΟΥ, δυδίγαοῖϊοα δὸ ἔτοπλ ἴῃς 
πιά ες πυθεῦ οὗὁ [ἢ Παπηθ (οὐκ οἶδα πῶς 
ἐσφάλησάν τινες ἐπακολουθήσαντες ἰδιωτισμῷ, 
καὶ τὸν μέσον ἠθέτησαν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος, 
» ψήφισμα ὑφελόντες, καὶ ἀντὶ τῶν ἐξ δεκάδων, 

1 ΟΣ βΌδο ἢ ρἶνοβ 5 ἴμα τοδάϊηρ οἵ ἴῃς (ορῖϊς 
δῃᾶ ϑἱδνοηὶς, εἴ τις αἰχμαλωσίαν ὑπάγει, ἀπ ἃς 
16 τεδάϊησ οὗ τὰς ὅγυτσγ., εἴ τις αἰχμαλωσίαν 
ἀπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει. 

μΐαν δεκάδα βουλόμενοι εἶναι); Ὀυξ ἐδ 18 νγᾶς 
(Βε ἔδυϊξ οὗἠἨ [6 5οτγίδεβ, 85 υδ0. ΠΥ ΠΑρΡΡΘηΚ 
ὙΒΘη Πυτηθογβ ἅΓῸ δεῖ ἰστἢ ΟΥ̓ Ἰεϊζετβ, ἀπά 
πο ἴθ Οτθοκ Ἰεϊίεσ ἀεηοίϊηρ ὅο (ξ) ἰ5 
δἰϊεγο πο ἴῃς Οτϑεῖκ Ἰεζῖον [δία ἀοποίίϊηρ τὸ 
(ι). (Οετίδιη ρεγϑοὴβ δᾶνα ὄνθη ἀδγοά ἴο ἰοοῖκ 
ἴου ἃ πᾶς γερτεβοηϊεα ΟΥ̓ ἴἢ6 ἔλα Πυπηθοῦ 
(ἐτόλμησαν καὶ ὄνομα ἀναζητεῖν ἔχον τὸ ν' 
ἐσφαλμένον καὶ διημαρτημένον ἀριθμόν); Ὀε- 
σοτηϊης ΠΏ5]6 ἴο ἴδε ρυηϊδηγηθηΐ οὗ Εἶτα ννῖο 
δα ἀ5 ΟΥ̓́ΣΔΚ65 ἀνναῦ ΔΌρὨϊ ἔγοπὶ δου ρίυτγε (ον. 
ΧΧΙΙ, 18, 19}.} τεπὺβ [Ποη Ργοςθθάβ ἴο βίαϊθ 
ΒΙΠΟΤΥ ΘΧρδηδίοη8 νἢϊοῖ Ππδὰ, ἴῃ ἢῖ58 πιο, 
ὈΘΘη ΡΓΟΡΟβαϑά ; ἀπῆοπρ νυν ἢ πο ρῖνεβ 1,κ- 
ΤΙΝ 5 οὐὈϑογνιηρ :-- ΛΑΤΕΙΝΟΣ ποίηθη μαροῖ 
δοχοςπίογι πὶ ϑβϑοχαρίηϊδ 56χΧ Ὠυπιοσγυπὶ: εοἔ 
γ]ς νει: 1116 οί. .. Σδεηϊ δηΐπὶ συπὶ χυΐ 
Ὡὰπς τερηδηΐ." ---ἰδι, Ρ. 329. Ιξ πὲ δάάς (πῃ 
1ῃ6 ρΡᾳβϑαρε Νο. (10), φιοϊοά ἴῃ [Π6 [πἰτοάπς- 
[Ιοη, ὃ 2, 4), ἴξ ννεγὸ στίρῃῖ δὲ τῆς ργοβοηῖ 
ἘΠπι6ὸ ἴο Ργοοϊαίπι ὀροπὶν (η6 παπιο οἵ Αηϊὶ- 
οἢπϑῖ, τ νουϊὰ πᾶνο Ὦ δροκθῃ ΟΥ̓ πὶ 
ψνῃο Ὀεμοὶὰ τς ΝΊβίοπβ οὗ ἴῃ 6 ΑΡοΟΟΔΊΥρβθ,--- 
“ ποπίεη δυΐοθηι ο͵ι.5 ἴδοι," (Οποη ΕἌΓΓΑΆΓ 
(72ε Ἐχρονίσν, ΜΑΥ 1881, Ὁ. 345)» ἀρΡΑΓΟΠΓΥ͂ 
ἴῃ 1Πυ5ἰγαϊίοη οὗὨἁ ΌΠΙ5 Γειπάγκ, τυτιῖοϑβ: “ [056- 
ῬὮ5 νγὰβ5 ἱπ Πίσῃ ἕδνουγ, ἢγοὶ ἢ Ρορραα 
δηά ἰἤδη ἢ [πε ΕἸανΊδη ἀΥπαβίυ, γοῖ ἢθ 5ῖουρ5 
ΔΌΓΟΡΕΙΥ ἰπ 5 Ἐχρίδηδίίοι οὗ [πε ρσγορῃδοῖθβ 
οὗ [ζδηϊεϊ, ἢ 4 πιγϑίοσιουϑ εἰπὶ [παὶ πὸ ἄοος 
ῃοῖ ἄθοπὶ ἰξ ῥγιιάθηὶ ἴο β4Υ τῆοτγε,--- ΠὨδηϊοὶ 
ἀϊά «αἷ5ὸ ἀδοίδγε [6 πιϑδηΐϊηρ οὗ ἴῃς βἴοπο ἴο 
[6 Κιπε: θυ 1 ἀο ποῖ {πίη κ ῥγοροῦ ἴο τοϊαῖθ 
1ι,᾿.-- “4π2. χ᾿ το, 8 4. 

Ε. ἐρμορν (λε., Ῥ. 309) οὔϑογνος “ τλδλῖ 
Ἔνθ ἴῃς Ηρφῦτεν σοηϊδίηβ [Π6 υπΊδεῦ 666, 
ἴη [86 πυπιογςαὶ ἰοϊῖογβ (ποσοῦ, νΒοῖθο 6 
ΤΆΚα υ86 οὗ ΠΥ Κοριαπα, 5.1}. δεάδι, ΟΥ̓ 
"ΟῚ Κοριαπ νεὶ 1 αἰπια." Ἐτοπὶ ἴδ6 
πυρθεσ θεὶηρς ἔουπὰ [ἡ Λατεῖνος [τοῆαι5 
“ ροποϊπάδα ἴπαῖ ὃς νγὰβ ἴο ὃς 4 Ἐοπιδη.᾽" 
ΤὨυ5, (Ὃ ΞΞ 2οο τ ἸΞξξΞ6ό ἐ ὍξξΞΩο 4" τὸ 
Ἔν. ΞΞ τὸ Ὁ ἢ ΞΞ 400) ΞΞ 666. Απὰ δραΐη (ἡ 
ΞξΞ 2ο0ο ὁ Ὁ Ξ 4ο ὁ -Ξξῷὸὼ γο 1 5 - 5ξο 
ΕἸ 6 τ  -ξῷώ 300) -ξ. 666.Ό.. “Αηὰ 
ὙΠ ογοδβ ΒΟ ]ττηῖη οὈ]οςῖβ [Παΐ Ζιαζίπων 5ῃουϊὰ 
δε τεηάεγεα ὈΥ͂ ἃ 5ἰπρὶε ]οία ἀπὰ ποῖ Ὁγ ἐς, 

1 Ὅτ, ϑεύνἽεποσ (ζ ἐ,, 450, , 8.01 
11υκῖταίεβ [ἢ15 δτοσγαίοι οὗ Ἐξ 55: Ὁ ἿᾺ πιὰ, 
ἴῃς ὡς ἑβδομήκοντα ἕξ, ἴοτ διακόσιαι ἑβδομήκοντα 
ἕξ, ἰῃ Αοἰβ χχυϊ. 37; ψὮοτα ἴδ6 “ ἀἰδογθςο 
Ὀόϊνγεοῃ Β δηά ἴῃς Κεςεϊνεά Τοχὶ νου]ὰ ςοηβίοϊ 
οὗ [86 ᾿ἰπβεσίίοη οὐ ἴΠ6 σοῃίγασΥ οἵ ἴῃς Ἰειΐεγ ὦ: 
ὙΒΕΙΒΕΣ ἴῃ ἔδοὶ ἴμ6 Ενδηρεὶίσὶ ψτοῖς ὡσοῖς ΟΣ 
σος, " αὐομέ 76᾽ οὐ “276᾽.᾽" 

2 ΤὨε ψοσά ζΖαδίμμς ᾿ὰ5 Ὀδθη οὐ]εςϊοα ἴο, 
θεσδυβα ἴδε ἴοσστη Πδλὰ πο εοχίσίθηςς ἴῃ ἴῃς ἢσεϊ 
ἙΕΏΓΌΣΥ ἐχοορὶ ἴἱπ ἴῃς ΡΟΟΙΓΥ δηὰ Ἰοςδὶ γεο- 
ΕτΑΡὮΥ οὗ ἴδς (διηραᾶριῃα οὗ Εοπια : δπά, ἃς ἴῃ 6 
Ὠδῖηδ οὗ ἃ ἰδηρυαρα, τγχᾶβ υἱοῦ ἀμ κπονπ ἴῃ 
ΔΩΥ ἔοσαι ὙΠ] ὶπ τὰς ΑΡοβίο]ῖς βρῆδγο--τβθα ἴὸσ 
Ἔχδῖηρὶε πο χχὶϊ!, 38 (Ῥωμαϊκοῖς) ; Τοῇῃ χίχ, 
20 (Ῥωμαϊστί). 
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μι 18 ὀχοθθαϊηνσ]γ τηϊδίδ θη : ἴοσγ ἢοΐ ΟἹ ἴτὸ- 
ὨΖ 115 Γοηάοτβ ἴῃ6 ννογὰ [Πι.5, δῖ 41} [6 Οτθοκ8 
ἄο ἴῃ 5ᾶπὴθ "--- .Ρ. ᾿Αντονεῖνος, Σαβεῖνος. 

ΟΥ̓ 81} {|ὸ βοϊυϊϊΐοηβ οὐτγτοηῖ ἢ [8 Ὁπι6 
Ιγοηδυβ᾽ὶ ργοίουβ ΤΕΙΤΑΝ, 4 ννοσὰ Ὡς ἢ σοη- 
855 οἵ “ὐχ Ἰετίογβ, οὗ ἴννο 501}14065---ἐδοῖ σοῦ- 
βἰδιίηρ οὗἨ ἐῤγθἊ Ἰοϊίζεσβ, δηὰ νυ ῃ]οἢ ΤΔΥ ΝΕ ]]} 
ἀδϑιρηαῖΐο Απιοϑγιδῖ, 85 θείην [6 πᾶς οὗ 
ΟΠΘ6 οὗ ἴΠ6 ρἰδηΐβ Ψγῆο 45541|64 ἴῆ6 ργοάβ. ΕῸγ 
1Π15 ἰδὲ γϑάϑοη πηοάδγῃ νυσοτβ (Ν εἰδίεϊη,3 
ΚηΣ61) μάνα δάορίεα 1; δηὰ αἷδο ἕγοπι 118 
ΒΙΠΠΔΓΙΠΥ ἴο “Τα, ἴ.6 πάτο οὗ ἴΠπῸ σου- 
4ΠΟΓογ οὗἨἁ [εγιιβαίθπι. ὙὍὌὴδ πᾶπιὲ Τιΐδη 15 
αἶδο πηεητἰοηθα ὉΥ Ψιοεϊοτίηι 8, 5 Ὀείηρ 8 
ὩδὴΘ ““ αἰδοῖ βΘη[165 ϑοίεια, Ῥμαδυμαυς 
ΔΡΡΟΙΪδηϊ." ΨΙοζοτγίδιι 15 αἷβο τηδάς ἴο δαά 
παῖ 1 να ιι56 [,ΔΌπ ἰθιῖεῦβ ψὸ ρεῖ εν απί- 
ῥγασί “ ιοίωα " (Ό Ξξξ ξοο, ἵξξιι, ὕξξιοο, 
Ι,ΞΞ δος “ες, Χ -ξ το)--- Ἰὰ ᾳυοά Οταςς 
βοηδΐ Τειτάν, Ποπιρο ἰὰ υοὰ [,δἴίης αἰςοϊςΓ 
ιείωκ, ἀὰο ποπλὶπθ ΡΘΥ ΔηΓΠΡΉ γαίῃ ἜΧΡΓΟ550 
1π|6]Πρῖπλυ8 ΑΠΕΙ τι βίιπι." ΤΦὍ15 πυρροβίοη 
οὗ διοίμα 18 ἃ 568561658 ἱπίθγροϊαίίοη ; δηὰ 
ἴΠη6 ἰηϊογροϊαϊουῦ, ΒΟΟΥΘΥ ἢῸ ννᾶ8, νγ»ὰβϑ 50 
ἸἹσποσαπί 45 ἴο πᾶκο Ψισοϊοσθ5, πὸ ᾿ἱνθὰ 
εἶγε, Α.Ὦ. 294, 4150 μῖνθ 85 ἃ βοϊιιϊιίοη σεημαεγὶς 
(Α.}. 429). Βεηροὶ ἱπάθεά [6}}15. υ8 τδαΐῖ ἴΐ 
νγὰ5 Αὐλδτοβῖια Αὐϊρογίιβ (εὐγτε. Α.Ὁ. 770) 
ψ ῆο οοτιροδοεά ὨΙΓΌΕΝΧ. οὐ οὗ ΠΟΙ ΧΥΙ. 
--ἰῃς Ἐομηδῃ πιιπλεγα]5 ἀθποίηρ 666. 

Ατποὴρ ἴπ6 πδιηθ8 ρίνεη ὈΥ Απάγοαδβ, 85 1 
ῇἴεσ Ηἱρροϊγίιι5, 5 Βενέδικτοσ. Αηάτοδβ τὶ ρἢϊ 
᾿Ἰηἀοεὰ ἤᾶνὰ Ππεραγά οὗ Βοησάϊςϊ οὗ Νυγϑδῖα (Α.}. 
530); δυΐ, 45 ΒοηροΙ Ροϊπίβ ουξ ἢ 15 Οπογηοη, 
[18 Ὡδηηθ, δ ρη γίηρ “ὙΠῈ Β]οβϑοὰ "---ὲγ 

1 Ἡ!ΡρΡοϊγς (2 Αἰ ελγίρίο, ο. 5ο, 6δἄ. 
ἙδΌτίς. ᾿. 25) αἷϑο ψγγεβ :--πολλὰ γὰρ εὑρίσκο- 
μὲν ὀνόματα τούτῳ τῷ ἀριθμῷ ἰσόψηφα περιεχό- 
μενα, δηά, (οἸἹονίηρσ ἰς πιαϑῖεσ ἰσϑηδθιβ (566 
Ῥμοῖίας, Οσά. 121), ἢς γίνοβ Τειτάν, Εὐάνθας, 
Λατεῖνος͵ ἃ5 ἰδ Ξοϊυϊϊοη5. Η]ρΡροϊγίυς (“ ΑὩ- 
ςοἰ τις, Δε., ἢ. 26: 5εςὲ Νοῖε ( οα Ἷἢι. χίϊ. 3) αἷβο 
δάορὶς ἔα τεδάϊηρ 666; «πὰ δἀάς ἴο οἴμεσ δχ- 
Ῥ]αηδῦοης ἴ86 ψογά Δαντιαλοσ. 

2 γγεικίεϊῃ. ποΐοϑ :-- 4πόγεας; Τειτὰν καθ᾽ 
Ἱππόλυτον. Πωγελίμε: Τειτὰν . . .. τὸ τοῦ 
ἀντιχρίστον ὄνομα. δεάα ; " Ἡὶς πυτηοτιι δρυὰ 
Οἴοος ἰπ ποιιΐης Τιϊδηὶβ, ἰ4 δϑὶ ρρδηϊβ, ἀϊ- 
οἴἴαγ ᾿ηνθηϊτὶ ᾽ [νἴΖ. Τὶ Ξῷ 300 - Ε τΞῷι, 5ς -Ἐ1Ξ-Ξ 
ΙΟ ἜΤ Ξ ΞΟ ἘΑ ΞΙΈΝ -Ξ σο-666; «πὰ 
Βεάα δἀάς : “Ηος 5101 ποσβθῃ Απιο τβῖυβ, αϑυτρ- 
δἴυπι γε ρυϊαϊαγ ἄς ΄ατο Ξορίαπι ἐϑὲ ἐαρδίαυε τὲ 
δίσας σα επγγειάαηε σίαηὲ,) ᾧϑε.). ἘΠΕραπίογ 
[ςοπὔϊηπε5 ΝΥ εἰΞίςἰ ] εἴ δρροςῖζς [Ιοάῆποβ ΤΙ πηι 
ΕἸανίαπι ν᾽ εςραςίδπυμι ραΐσεπι οἱ ἅ]1ος ἢοο πουλίης 
ἀεβίρσταῖ, (οηγνεθηϊὶ ποπλθὴῃ Τειτάν Ῥγοσῃουληὶ ἱρ- 
Βοσυπὶ 77μς. Ἐδϑ5 1058 οἴϊατῃ οοηνθηϊξ. ΤΙϊδῃθς 
Τυοπιηΐϊ θεομάχοι, ἰ4165 εἰΐαπὶ Ν᾽ εβραϑἰδηὶ. "ἢ 

Ταε Ἰάδα οἴ ρειτπρ (Βς τεδαϊηρ 616 Ὀγ ἀτορρίῃρ 
ἴδε ἤηα] ὃ ἱπ Νεσοβ παπῖθ, ἰ5 ποῖ ἃ ἀ:βοονοτῦ οὗ 
γποαΐεγηε τα Ἰο8}15ἴ5 ; ἔου ἮΝ εἰβί εἴη ροϑς οὴ ἴο ῃοΐδ: 
“ἐ δ΄) δυΐεπὶ δχ δἱϊογυπι Ἴσοάϊουπὶ Ἰδοίοπ 6 Ργδο- 
ἴογδϑ 616, ᾿ἱηνοηΐϊος ἢσπο Ὡσπιοόγιτι ἀοστηΐα ᾿ἴοτγα 
Ῥοβίγετῃα: Ν ἴῃ νοος Τειτά, αυσ 77ΐμεηε οἸατίις 
ἀεδίρσηαι.᾽» 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΠΠ. 

απ ῤῥγαςὶπ, “ ΤῊς Ουγϑοά ἢ.---ἰθ. δὴ 1πίοτροϊδ- 
ὕοη παδάς ἔοσγ [6 ρυγροβα οὗ Ὀγιηρίηρ ἴῃ τὸ 
πᾶῖὴς οὗ Ρορε Βεπεάϊςϊ ΙΧ. (Α.Ὁ. 1033-1ο44). 
Τῆς ἀδίο οὗ (ἢ]5 Ῥορα θεΐῃρ [8 ΙοοοῸ γοᾶγδ 
αἴεγ (ἢς Ῥαβϑίομ, μιἰ8 Ὠλπλθ, δοςογάϊηρ!γ, ρᾶτε 
τς ἀδίε οὗ (πε Κιηράοπι οὔ [πε Βοδϑεῖ (εἰ. χχ. 
7). Ατοῖμδϑ (με, Ρ. 184) ρῖνεϑβ ὁ Νικητήσ, 
“ΤῊ ΟοπαιοτοΥ,᾿᾿ ννΠΙςΓ ἢ ἰ5 δἀορίεὰ ὉΥ ϑίοτι. 

Ηετγὰ τ βῃουϊά 6 ποῖρά {παῖ 1ἴ νγᾶ5 οἠἱῦ 
ἴῃ τῆς Ἰαίογ υνττοη Οτοοῖκ οδδσγδοῖοσγ [δαὶ 
πα] σ θεςάτλε ς (σ ΤΟΔῚ Ὺ ἀδποῖεβ 2οο) : δηά 
(Πδὲ ς 15 ἴο Ὀ6 ἀπ ηρσιυ 56 ἔγοτα φ΄ ---ΟΥἹ ΚΙ ΠΑΙ͂ 
υϑοεὰ ἴογ [86 πυχλογὰὶ 6, Ὀιξ αἴοτγιναγάς 25 ἃ 
δῆοτί ἔοιτῃ οὗ στ. Ηδξηςο Ψψὰ ΤΩΔΥῪ 866 (δε 
ΟΙΤΟΥ ΟὗὨ 4] πιλϑιι5 αηὰ Οτοῖϊυσ, 80 (πὶ 
τα 81. [οδη γεξεστεά ἴο “"“ὉἹ]Ἱρίυβ Τ᾽ (γδἝληυ5), 
ἴη Οτοεῖ Οὔλπιος, ὕῥίοεϊ,--- νι. (Ο ΞξΞ 7γο τυξ 
400 - λξξ3ο 1. πξξϑϑο Ἑ ἐξξιο - οξξῦο Ὁ τ΄ 
ΞΞ.):Ξ666.1 

1. Τα βοϊυῦοῃ “Νεσο (αϑαγ "--ο ἡδπὶς 
Βεῖηρ νυττθη ἢ Ηθῦτοενν Ἰεϊίοιϑ ἃ5 ὋΡ ἢ 
(ΞΞ666), οὐ ἽΟΡ᾽ 1) (ΞΞ616)---ια5 Ὀδεη πιεῖν 
ἰοποά ὅδονα ἰπ [6 ποῖθ οἡ 1{μ15 νεῦβε. ΤΙκ 
τηοάς οὗ νυ ην [15 πᾶπιο ' (ἢς ΗἩ οὔτον οἴϑι. 
]ομη 5 ἀδὺ νου θὲ ἼΡ' 11.) (56ὲ Τρδαΐη. 
Βαῤγὶ., Οἰτέη, ἔο]. 56). ὙΠα πᾶπὶς “Οζεα" 
(ΩΡ) ι5Ἷσυηά ψῈΒουΐᾳυϊοβοεπῖβ ἰὴ {Ππε ἰπϑα]ρ- 
τἰοῃ58 οὗ Ῥαϊπιγτὰ οἵ (εηῖ. 111. (νοξῦξ, ὅυγὶν ἐπ’ 
ἐγαΐε, Ἱπδον. “φημ. ῬΡ. 17, 26); Βυΐϊ ἴῃς Ναδῶ» 
1Πθδῃ ἰῃϑογ  ρΌοη οὗ Ηθῦτοη πιο ἢ Ὀοϊουξϑ [0 
Α.Ὁ. 47) ὈγΓεβθηίς Ὁ (Νοκξ, ἐδ.) Ρ. 100} 
Ἀρηδη οὔβογνθθ: “ ὙἼΤὮδ Ομ βοίοη οὗ ἴΠ6 " ΠΙΩ͂ 
ἂΡ Βίγδηρο ἴῃ [πε ἢχϑξ σδηςυγΥ ; ἰΐ 15 ρτὸ- 
δὺ]ε [παῖ [ῃς δυῖΐμογ μδ5 ἀθϑι ηθάϊγ βυρρτγεσϑοὰ 
ἴτΊη ογάδνγ ἴο βᾶνε ἃ βυτηπλείγιοδὶ ΟΥ̓ΡΏΕΓ ἑξακό- 
σιοι ἑξήκοντα ἔξ. ΝΙΝ τὰς " Βα ψου]ὰ δᾶνε 
μαὰ 676--Ρ. 416.: [ἴῃ οοηϑοαυεηος οὗ [δα 
ἀἰθςυ γ, Εν] (58. 263) ἐχρὶδίπϑ “ (ζϑὰγ οἱ 
Ἀοπιε," ἀπά νντῖῖεβ ὨΛ Ἵ», --(ξρξξιοο Ὁ} 
Ιο ὁ Ὁ ΞξΞ όο - Ἃ:ΞΞ 200) -Ξ 370 ἰ (Ὁ ΞΞ 200 
τ Ἰτ:Ξ6 ἘΦ Ὁ Ξξ 40) ΞΞ 246: δηά [Πὺ5 κεῖ 
370 .« 246 ΞΞ 616,---ἰῃα πυπθεν ἰηἀϊοδίεά ὃ 
[06 τοδάϊηρ νυ οἢ ᾿σγοηῸ5 χεϊοςϊοά, 
Το σεοίογοηςς ἴο Ἀοπλα ἰὴ Ηοῦτεν ἰεἰϊεῖ5 

μας ἰοηρ 5βίπος δε βυρρεβίθα, δηὰ ἴῃ ποτὲ ἴμδὴ 
οὔθ ἔοπη οὐίης ἴο ἴπε αἰβΠςσυ Υ οὗὨ ρῥγοτιπᾷ 
(παῖ δυςὶ ἃ 5ΥτοὰΡ οὗ Ἰεϊίεγ μ85 ουεῦ ὑξεῦ 

1 ΤΏ οομμπιοπίατυ δεοσιρεά ἴο ΤΙοδουία: 
(Ξοε Νοῖε Α οχ οἷ, νἱ.) δἀορί5 τε τεαάϊπρ 616. 
γε ἴδετε τεδά (4ρ. Οὐ. 5. “μρνε,., ἴ. (1. Ρ.} 
4Ρ., ςο}. 154, ΑἸϊ. 1700) : ““Λίμεεεγμς, συ, 
δ7.5 ἐεί σεχεερε σεάεεῖσε. στα [λοίαπιαϑ βεσυηάσαι 
τροοβ τηαχίπιε 4υἷὰ δα Α5ιάπὶι βογϊῖ, εἰ (29, 
ἰηφυϊς, α εἰ ῳ. ὁ δεχεμὶ εἴ φεάεεῖνε" Οταςα 
Ἰιζοτὶς δὶς δαπὶ χις. Οὐ ποῖρε οὶ υἴσβ, παθ,ἐΠὶΣ 
δϑί : σεάδοϊβε δαΐεμπι ἰῇ πηοπορτδγώσαυπι εἰ ποίλπι 
λοϊαπὶ οἵ πυπλογυμλ εἰ ποπεη. Ηος 5ιρηῦ 
ΟἈίβιϊ ἱπιοΠἰρίτατ, οἰ ἱρϑίας οβίεηάἰταγ 5π|}}}- 
τπάο, φυδπι πὶ νογϊαΐς οοἹ εοοϊ ει. 

3 Ἐν α]ά, Βονγένετῖ, τοΐετς ἴο ἴῃς ϑγτίας, διά 
4150 ἴο 7ενϑα ττιτἰπρε (ο(, ]Ἰοβερρῦῃ, 2, 23, 
Ῥ 156 ἢ. Βγ) ἔοτ ἴῃς ἔογπι ἽΟΡ 85 γγῈ}} α5. 
- 5. 263. 



ΚΕΝΕΓΙΑΤΙΟΝ. ΧΠΠ]. 

υϑεὰ: 6.5. ΠΡΌ ΞΞ “" Κοχίδη" Βεασὲ (9), 
ον Αἰηράονι (ΤΊ) Ὁ) ---δὸ [υτίευ, Ῥβοδῖου, 
ΙΠαυηδΥ, Ταυδυζ,, Οπίδηάετ;-- ΟΣ τξῷό᾽ ΠῸ" 
ΓΞ 3) “Ἔχοοῖίβα οἱ ΡἰΑ:"--ὸ ΗΠ ηρα, 
(Ρ. 633). Ζ ΠΡ 5 ϑοϊυἴοη 15 ἴῃ 6 πιοδῖ εἰδδογαῖε 
οὗ 4]}:--ΤῊς Ἐ δϑοϊηῖσαὶ {16 οὔ τε Αηϊ- 
Μεβϑίαδϑβ ἰ5 Ασα 5,2 ἃ πᾶπῖὸ νυ ΠΟ ἢ 8 δαυΐ- 
νεῖ ἴο Βαίδδτῃ (σεε Νοῖε Β οη οἷ. [ἰϊ. 6). 
Ασσογαϊηρὶνγ ΖΆΠΕς; ἴλΚοβ ἕο [6 πυαθεῦ ἴπ6 
νυν Γαβ “ ΒΔ]λᾶπι, ϑοὴ οἵ Βθοσ, ἴῃ δοοϊμβαγοσγ᾽"-- 
ὈΘΊΡΙ Ἢ 13 903, ἔγοπι ψῃῖς ἢ ἢς Ομ ἢ 
ἵνῖσε (Νυπι. χχῖν. 3, 15), ἃ8 νγ6}} 28 (ἢς 
ἁγί. ΣΙ; δηὰ ρἰνίηρ ἴμεῖγ νδθ5 ἴο ἴδ Σοπιδίη- 
ἴηρ Ἰεϊίετβ ἢε γψεῖβ 666. (Μσ. ΕἸ]Ἰοῖς εἶνεϑ ἃ 
βοϊξιοη, “ βυρρεβίοα Ὀγ ἃ πὶοπά,᾽" ἰὴ Ασαδὶς 
σμασγϑοζογϑ, τυ ἢ 5 ΡΠ ΠΥ Οαίοοίξεε Ζιαἰεεη). 

11. ὙΠ 1, δίῃ βοϊυξίοης ἀγὸ σου ραγδινοὶΥ 
ἔενν :- 6.5. [δῖ δϑοτίδεοὰ ἴο Βίβδῃορ Βεάεὶ!}--- 
ΡΑΝΤΟ . ΝΙΘΕΏΕΟ, (.2.,) “ἴῃ ἴῃ ἔπιε οὗ 
ῬΔΆΪΙΝ. Νἱςεξεγεηῖ οἵ Οοἀ᾽). Ἐοπιδη Οδίμοὶῖς 
ὙντΊΕἼ5 οἴ σουγεα γεϊοτίςα: 6.5. Πυ Βον ἢ γᾶνα 
πε πυπλθογ, ὑηάθγ ἢ18 ΘΑΥΪΥ πᾶπιθ “ Μαγίῃ 
1, διιῖεσ;"--οὐ “ [οδηῆησβ Οδνίηι ;"--οῦ “ Βο78 
ΔΗΌΣΠΕΟΒ," σουπεϊης δἱ ρίθασυσε δοοογάϊηρ 
ἴο ϑάχοη, ογ Οσοκ, οὐ Ηοδγενν πυπλογαίβ. 
ΤΒ5 “ Ματγίίϊη 1, δυΐογ᾽ 15 τεργεϑοηϊθα 85 οὶ - 
Ιονν5 ΟΥ̓ Βδυδτάεητ (Ρ. 200) ἴῃ ἢΪ5 ῃοΐδθϑβ οῃ 
ἰσεθξευβ (ν. 30), -(Μ - 3ο τ Αξξι τ κξΞΞ 
8ὃο ΣΤ Ξ ιοο τ [τῆο τ Ν-Ξ 40) ΞΞδο ἐ ( 
Ξεξλο ἐΑπει εοεξῶζοο ψ{Ἴ Ξξιοο ὁ ἔπει Ἡ 

᾿ ἘΞΞβ8ο):ΞΞ- 4ο6: λπά Πεηςε 26ο - 406 -Ξ 666, 
ΠΟΤΕ [ΠῸ Ἰεϊοτ8 οὗ ἴῃς Βοιπδη δἱρθαρεῖ ἅσὸ 
ςουπῖεά, 45 ἴῃ ἴῃε Οτθοκ, ὈΥ υπὶῖ5, ἀςφοδάς, 
πυπαάτγεοαβ. ΤἼδ 5ᾶπ|6 ὩΔπὶῈ τοδβ ἰη Ηῦγεν 
σμαγδοίεσβ, ὑπάεγ ἴπς ἔοστη ἽΠ,2,)»,---- ἡ ΞΞ λοο 
ἜΤ Ξξξοο ὃ ξῖο Ὁ Ἱξξό Ἑ Ὁ Ξε3ο -Ξ 666. 
(ϑες Βεἰίαττηϊη., 6 ον". Ῥοηΐ. 1. 10). 
Το ξεῖνε ἃ ἔἕευν οἴδβοσ ἜΧΔΙΊΡ]68 :-- 
ἊΝ ἐγεῖβ:-- τος Καῖσαρ, Οαἰμε σιῶν, ΟΥ 

Θαϊϊευῖα. Ζυποδίαρ (τεδαϊηρ 6:6) :---Δῖος 
Καῖσαρ, ἴπε διοίπε ὥκεαγ. ΟεΏβΙοὺ :-- [υ]΄Δη 
4Πε Αροϑίδϊο, ᾿Αποφςατήσ. ΟΟδῃβιογ ἴδ ῖκ68 δὴ ἐγ 
εαὐἰδεά αὐεν :ο»ιδ Ῥιῶπ ΟΥ̓ »πέεῆ, “ ἴον ἴξ ἰ5 1Π6 

1 Ὁ δοῦυΣ οὔξεγνες παὶ ἴῃς Ηι]οῖ 5 πδπλὸ 
“3 γ»27},᾿" ἴῃ οὨ. χνὶ!. 5, 'ἰῃ Ηεῦτεν ἽἼΠΌ, ρίνες 
4ῆς 5δτηὴδ σοϑυϊ. 

5 (δηῆου Ἑδιτασ {(2., ἢ. 236) 5ἰδίθβ ἴδαΐ ἱπ 
1ῃς Ταϊαυὰ ““(ἢς Επιρασοσγ (διίριϊα ἰ5 ςα]]οά 
“νηνεῖμς θεοδυβα οὗ νὰ “Ῥγδοαϊεῖς᾽ (αγρεῖάδ) 
ὌΙΓΙ μς μά [6 [0]]7 ἴο ψεαγ ἴῃ ρυὉ]1ς.) Νὸ 
οἰδοτ σείεγοσςς Πούγενοῦ ἰ5 σίνοη ἔοσ τ ϊβ Ξίαϊο- 
ζωςπῖ ; ᾿ξ σοβοιη 65 ἴΠε οτὶρίη οἵ ἴπ6 πᾶπιὸ ( δ]ἱ- 
τυ] (εα σα). Ῥ]ὶηγ (ΗΠ. Ν. χχχῆϊ. 2, 37) 5ὰγ5 ἴμαὶ 
ἴῃς Ετηροζοῖβ οοηΐεισεα (μ6 αγηρα οἱ 5Ξο] ΐθσς 
οἵ τηοῦϊ, γὴο σεγα οἰ Ζοης :-- αγεϊζίας εἰν 5 
ἀεοάστε αυδ5 Ποὴ ἀδθαπὶ οχίογη 5.) ϑυοίοπίυς 
ἀπάδεα βἂγϑ ἴπαὶ (δ]ρυϊα “ πηδηυ]οαῖις οἴ αγηες- 
ζαέμς ἴῃ Ῥυθ]ουπι ῥτγοςεϑϑὶὶ "ἢ (Οαδρ., ς. 52); 
}ι5ῖ ἃ5 πε τηδητ!οης ἔπαὶ Νετο ννὰβ δοςοιηραηϊθα 
ὮΥ ““αγγπί αία εἰ Ῥμαϊεσαῖα τὰγρ4.᾽) (Λίγο, ς. 30); 
Ῥαυὶ ἴῃς ἨϊΞίοτίδηῃ τηᾶῖκοβ πὸ τπθηϊου οὗ ἃ μαρε 
ἀετῖνεα ἔγοπὶ αγρεα. Ταροϊϊαβ βαγβ ποιϊδίηρ οὗ 
δυς ἢ ἃ πιδῦδο. 

ΠΟΣΊΡΕΥ ΟΥὗὨ ἃ πιδὴ :᾽᾽ λπηά δὲ [λκεβ ἴδε δγὰῶ 
οὗ [δε δεϊειοίάς, τβὶοῦ Ὀερᾶη Β.0. 311. 
Το {8ῖ8 πυπηθεῦ ἣς δήἀ8 1ςς μῆς ἢ Εἶνοϑ, 
δοςοσαάϊηρ ἴο Βῖπι ἴ8ε ἀδία οὗ [υ]ϊΔη. ὙΤῈΘ 
γδηάδὶ Οεπβογῖς, Γενσηρικόσ (Α.Ὁ. 429) 15 α150 
ΠΔΠ64;--- Μοβδαπηπηεά, ἰπ ΟΥσεοκ σπδγαοίογβ, 
ΥἹΖ. Μαομέτισ, 85 ξίνεη ΟΥ̓ Ζο,δΓ45, Ε Υταὶι15, 
δηὰ Οεάγεηιι ;---Ναροΐθοη, τυτι θη Ναπολε- 
όντι; --ΡΑγαιι5 εῖνοβ Ἰταλικὰ ἐκκλησία, “ἴῃ6 
“ἜοΙς (εττηϊηδίίοη," νυτίϊοα Μνυ. ΕἸ] οί, 
“θείης ρίνεῃ ἴο Ἰταλικά,᾽" ἰῃαβπγιοῖ 45 “16 
1,αϊϊπ 5 οὐ “Εοϊὶς οτίρίη."» ἩΗδηρβίθηδογς, 
αῇἴεγ Ψιγίηρα, εἶνε ἴπ6 συτγίοιι5 580] οη, 
γ]Ζ., “Ἰη {6 ψιβοὶς ΟἹά Τοβίδηθηξς ἴποτο 
8. Ὀυΐϊ οηε ᾿πβίδηςα ἰῃ νυ οἢ [Π6 Ὠυηθοῦ 666 
ΟΟσυΓΒ ἴῃ ΠΟΠΠοχίοῃ φλέ α παριθ. [{ 15 βαϊὰ 
ἴη ΕΖΓΑ ἢ. 13: “ἼΠ6 5δοης οὗ Αἀοηΐκδτῃ 666." 
ΤΠῈ πᾶπὶθ “4οπίξαν»ε ταυϑὲ ἐπογείοσε Ὀ6 ἴδ 
πδπὴε οὗ ἔπε Βοδϑβίῖ,"--τοῖ, 11. ρ. 52. (Βοάδ 
ποίϊςεβ, {μαὶ 666 ἰλ]οηΐ8 σγεταὲ ἴῃς Ὑαΐγ 
Τενεηις οὗ ϑοϊοσηοη 2 (ἤτσοη. ἴχ, 13). 

8εὲ Οδιπιοῖ, διοηομαν 9 δε Βιδῖρ, ατῖ, 
“ΑπΠοΝγῖσι;" --Ζιρς, “ Εχουγβ Ζὰ ΚΑρ. χίϊὶ, 
18,"--ΕἸΠοῖῖ, Ηογ. «ἦρος. Ἰϊ. Ὁ. 242;-- 
Α. Κ ἐνη!ς, Εσμαὶς ἀε Ογὶ!. Ἐεὶ, Ρ. 72, ἄζε. 

ΙΝ, Ύννο βρεοϊπιθπβ οὐ ἱῃιογργείδιοη ΤΑΥ͂ 
Ὀδ6 δάάεά ἰῃ ςοποϊυβίοη --- 

(1) “.Απ ἱπιεγργείαδιίίοη οὗ {πε Νο. 666, ΒΥ 
Ἐγδηςΐὶβ Ῥοίζεγ, Β.Ὁ., Οχίογά, τό42:" ψπῇ 
ἃ Ἰεϊ[ετ σοπηηθηἀδίοσΥ οὐ [βορὰ Μοάο, ννῆο 
ἀεβογιῦςβ 1}5 ἴγαςΐ 45 “" ΤῈ Βαρρίεϑσί [μδξ δυθσ 
γεῖ σἀπιθ Ἰηΐο {86 ννοσ]ά." 

ΤΩΣ δυῖμοῦ δίδίεβ “τπδΐ ἴῃ ςἢ. υἱῖ. τῃ6 
Μγϑίειγ οὗ ἴμε Ὠιιπιθοῦ 144, ψνΒὶς ἢ ἰ8 ἴΠ6 
ὨυΊΒΕΣ ορροβοά ἴο 666, οσοῃδίϑίβ ἴῃ [Π6 
δα Τα τοοῖ οὗ ἴὸ ΨΒΙΟΝ 186 12, δηὰ δᾶ 
τπεγοίοσε ἔπ 6 τηγϑίεσυ οὗ 666 τηιδὲ 6 ἰη ἴῃς 
βαιᾶγα τοοῖ οἵ ἴΐ «αἰϑο." Νον (2ς)-- ὅς: 
δηὰ {πε ΤΕΙΛΔΙ ΠΟΥ 45 δείηρ “ ὉΠυι56.}} " (Ρ. 
66), ΤΩΔΥ͂ θεὲ αἀἰπγοραγάθα, “ὌΠο ἢχϑὶ ἀθογοθὰ 
δηά Ἰ᾿πηϊοὰ ἡυσπῖθοσ οὗ Οδγάϊηδ] δηὰ βαγίβῃ 
Ῥυιοϑῖβ ἰῃ Βοπις ννᾶβ 2ς ;"--- ὙΠῸ πυπηῦογ οὗ 
{πε ξαΐο5 οὗ Ἀοπιθ νγὰ5 2ς ;"--“ὍὙῇς Ῥορίϑῃ 
Οτεθά οοῃϑίϑίβ οὗ 25 δυζίο]ε5, 85 [6 Αροϑίϊεϑ᾽ 
ἀοῖὰ οὗ 12; ὥς. ἴ[ῃ τερὶγ ἴο {πε οὈ͵οςτίοη 
(παῖ 25 ΤΔΥ͂ 45 ννῈ}] δὲ ἴῃς τοοῖ οὗ ΔΠΥ͂ πυτ Ὀ Γ 
Ὀεΐνεεη ὅ2ς δηὰ 676 ([Π6 βήιᾶγε οὗ 26) 
ἃ5 οὗ 666, ἴπΠεῸ διυῖμοῦ βᾶγβ πο,--- ἔοσ, δπιοην 
ΟἾΠΟΥ Γοδϑοης, “ΠΟ ΟἾΠΘΓ ὨυΣΌΘΥ 8 ο86 τοοῖ 
νγᾺ58 25, ζου]ά 6 εἐχργοϑϑθὰ ΟΥ̓ ἴῃ 6 πιιπιογαὶ 
Ἰείῖεγϑ οὐ ἴῃς Βεδϑιβ ΠᾶΆπη6, 48 ςοποοσηίηρ ἴῃς 
ψῬοΓα λατεῖνος, Δηά ἀϊνεῖβ οἴβοσ ἤπιος οὗ 
(Π15 Βεδϑέ ἴῃ ἀΐνεγβ ἰδησιιᾶροβ μδῖ θθθη, δηά 
ΤΏΔΥ 6 οὐϑεγνοά." ρ. 190. 

(2) 1μδῆρε ἴῃ Ηογζορ᾿β Κα Ἐποεϊορᾶα!ο 
(αγτί. “πη εῤγισέ, ἃ. 379), Οὔβοσνοβ “ἴμαῖ {86 
ὨυΠΊθΟΥ5 οὗ [Π6 Αροσδῖίγρϑα ἴῃ βϑθσσγαὶ ἅτ 
ποῖ δἰ ϊσίὶς, ἐπι ρτηδίϊοαὶ πυπῖθοτθ, θυ 
ΒΓ ΟἿ ̓σ8] πυτηρετῖς." ὙΠῈ Ὠυπηθεγ 666, δο- 
ΠΟΓΟΪΏΡΙΥ, ΤΊΔΥ ῬΕΓθᾶΡρ8 6 οχρίδι πο δθοΣ 
[Ππ6 ΔΠΔΙΟΣΥ οὗ ἴπε πυπιεγίςδὶ βυτηθο] στὴ οὗἁ 
{Π|5 Βοοῖ ; δπὰ (δε ΚΟΥ͂ ἴο [815 Βο]υ1]Οἢ τᾶν 
Ὀς ἰουηά πη ἴδε οοηΐγαϑς θοΐνγεοη ἴπ6 “ μηγοἢ 
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οὗ ἀροβίαϊεβ δπὰ ἴδε “ γε" Οὗ πε ΠᾺΡ] 
--ἰ566 οἷν. χίν. 11,13. [!!Δηξ6 5665, [πογείοσα, 

ἃ ἰξγθοίοϊά Ἴοοπίγαβξ ἴο [86 βδογθὰ ϑευδη :--- 

(ΤῊ ὅοο 5 ρογῆᾶρϑ ἴμε ηυπΊδεν οὗ πε ἐπά- 
1655, συγϑε- λάθη {{π|6ὲ, νυ Πῖοἢ Μ0 ἀπιουπηΐ ἴο 
ἃ Ριυγὸ οη; ὅο ἰ5 ἴῃς πυτηθεγ οὗἉ [α]5ς ῥτο- 
ΡΏΘΟΥ͂ ἱπ σοπίγαϑβί ἴο ἴδε 70 ΕἸάοτϑ οὗ Μοβϑθβ 

(Εχ. χχίν. 1) δῃὰ ἴῃε 70 ἀϊβοίρ!εβ οὗ [με [ογά 

τ ἩΠροη 4 μᾶ5 ρα] 5Πε4 ἃ 1, οἴη ἰεχὶ οὗ ἴπῈ 
ΔΡΟΟΥΥ͂ΡὮΑΙ “ΑΡοσαΪγρϑε (οσ ἀνάληψις) οὕ Μοβε5.᾽" 
Ηδ φομηρᾶγοβ ἰῇ ἢἷ5 Ὠοῖθ5 ομδρίεγϑ ἷ., νἱϊ]., ἀπά 
χ., ἢ οὐσ αοβρεὶ οἵ 81. Μαιίμεν, ψ ἢ 51. Ῥαὰ] 
ἴῃ μἷ5 ΕΡίΞ1165, απὰ νι τὰς Ἐονεϊαϊίοι οἵἩ 51. 
7Τοῖα. Μαῖι. χχῖν. 21, δῃὰ τω, 1... 15 τεβεηθ]ς, 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚ ΧΙΝ. 

1 776 7α»ιὖ εἰα»αΐ»ρ᾽ ογε γποιερ δ1ο» τοὰ δὲς 
εονβα»)7. 6. 41. ἀπρεὶ γεαελείά 146 φουῤεί, 
8 724 ,αὴ 0. Βαῤνίρη. τῷ 7ΤΑε λαγυκεί 7 ἐἦε 

ἘΚΕΝΕΙΦΔΤΊΙΟΝ. ΧΙΝ. ἷν. 1, 

(ὐκε χ. τὴ; 6 ἰ5 ἴμε πυπῖδεῖ οἵ επάϊεξβ 
τγοιυδὶθ 85 ορροβεά ἴο 7 85 ἴπο πυτηδοῖ οἵ 
Βα δ ἢ -Γοβῖ. ἢ 

ΤὨςε πιοτὸ 1Πἷς ηυοπιίίοη 15 σοηϑιἀοτγοά, ἴδε 
ΤΊΟΤΘ ΟΠ6 15 ἰῃο! θά ἴο δοςερῖ [Π6 σοπο]υβίοη 
οὔ Βε ]αστηῖπο :-- 

“ΟΝ ογβϑίπια ἰρίευσ βοηϊοηζία εϑὶ εογυπὶ αυὶ 
ἱξπογδπεϊδπι βιᾶται σοηΠΙΘΉΓΙΙΓ.ἢ" 

δ [Ὠΐηκο, ἴῃ6 τννογάβ οἵ [}5 δροσγυρθδὶ πίε; 
αὐ ΗΠροηίεϊ ἃ οοποϊυάο5 τμαΐ εν. χὶϊ!, τ ἰ5 
(ουπάοα οὐ ἴδε [Ο]]ονίπρ εὐΐρτηα οἱ Ἂἷ, ἰχ.: 
“ἐ Τπης 11ὁὸ ἀϊςεηῖε ἤοπῖο ἄς Τα 1,εΥΪ, οὐ] 
πομθπ αὐτὶ ΤΈΕ, αυΐ Βα θη υἱΐῖ. ἅ]1ος," ἄς. [εἰ 
2 Μδος. νἱϊ., 54.]---λίσνυ. 7 τί. εχίγα (α᾽1.,) Ἑαρας. 
ἱ. ΡΡ. ΙΟ0ζ5, 112, 114. 

τυογἰά, απα ῥείίης ἐπ 97 156 σἰεξίσ. 20 7άε 
υἱμίαρε α»πα τυέπεῤγεις ο7 1Δε τογαίά οὐ Οὐά, 

ΝΩὨ 1 Ιοοκεά, δπά, Ἶο, 4 [μδπιῦ 
βίοοά οη τὰς πιουηῖ δίοη, ἀπά 

ΓΝ ες. ̓ τὸ ἀρνίον.---τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα.---ἰτ τελάϑβ καϊόμένον (ἔὉΓ γεγραμμένον), ἢ 

ΟΥΤΟΥ ἴογ καιόμενον---ἃ5 ΑΠΓ. 5ΕΕΠῚ5 ἴο μᾶνε γεδα]. γετ. 2 καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθ. δεῖ. 4 

ον. 2τὰ εἰσιν. ΝΥ. 5 ψεῦδος.---ογι. γάρ.---οπι. ἐνώπιον τοῦ θρόνον τοῦ Θεοῦ (1 Α͵50 οαμ 5 [βεϑὲ 

νογάς, νοῦ ΕΤ. ΞυρΡ]εὰ ἔγοπι ἴ86 Ν ΙΕ. πές ἐόγοπμνι θεῖ: Ἰωλῖμετ, “ΚΓ ἄεηι εἰμὶ Οοί οι ἢ. 

ψεγ. 6 ἐπὶ τοὺς.---καθημένους.---καὶ ἐπὶ πᾶν. δεῖ. 7 λέγων. 

ονρ!. ἡ πόλις.---ἢ γον ὅτι.---τὰ ἔθνη. Μετ. 9 ἄλλος ἄγγελος τρίτος. 

ΓΑ οπἶ58 ἁγίων]. εΓ. 12 ἡ ὑπομονή.---οπι. χά ὧδε. 
ι- 

νεῖ. 8. ἄλλος δεύτερος ἄγγ.-- 
Ψοετ. τὸ ον». τῶν ὈδίΌΓΕ ἀ7γ. 

ΕΓ. 13 ον. μοι.---ἰ ἀπαρτὶ ἰ5 τολὰ ὃΓ 

οἰ, 81}: δα. : οἴμοτβ τοδά ἀπ᾽ ἄρτι].---ἀναπαήσονται.---τὰ γὰρ ἔργα. δ ετ. 14 καθήμενον ὅμοιον 

υἱόν. ὟΕΓ. 15 ο"π. σοι.---ογι. τοῦ Ὀεῖ. θερίσαι. Δεῖ. τό τῆς νεφέλης. ΕΓ. 18 ὁ ἔχων. 

[1 οπιϊί5 τῆς ἀμπέλου]. Μετ. 19 τὸν μέγαν [ΝΣ 
τὸν ληνὸν . .. τὸν μέγαν, ΜΥῖς ἢ ΕἾΤ, οἰδηροά ᾿πίο τὴν ληνὸν... 

γῇ.-- 

“ἢ Α, Β, Ό, Ρ.---ὰὸὶκ τοδλάϑβ τὴν μεγάλην.---Ἰ τοδίβ 

. τὴν μεγάλην]. δ ετ. 2ο ἔξωθεν 

ΠΗΑΡ. ΧΙΝ. 

Τῆς ΕἸΔΠ οἤϊοξ Νϑίοη οὗ τε Ἐδνεϊδίιοη 
ῬΤΟΡΟΙ ΠΟΥ ΟΡΕΠ8 δηὰ 15 ᾿ςοπίαϊησα ἴῃ [ἢ 5 
ΠΑΡΊΟΥ :-- θεὲ [πίγοά. ὃ 12. 
ΤΠ 5641]- 5οηβ, βροακίηρ βοη ΓΑ ΠΥ, μανα 

οοςυρ!οὰ [6 5εςζίοη ἕγοπι ςἢ. ν. ᾿ ἴο οἷ. Ὑ11}.α 
δηὰ ἴπεῸ Τταυπιρεῖ-ν ἰϑίοηβ ανε Ἔχιεπάθαά ἰτοόῖηῃ 
οἈ.. νὴ]. 2, ἄοννη ἴο οἢ. χΙ. 19, οἡ ΨΒΙΟΒ ἴμεγα 
15, ἈΡΡΑΓΘΠΕΙ͂Υ, δὴ δῦτγυρι Ὀγεαὶς θεΐννεθη οἷ. ΧΙ. 
δηά ςεἢ. χιὶ. [πη «ἢ. χί!. δηά οἰ. ΧΙ. (ἢ οἱ βίη 
δηά ἔογίυπεϑ οὗ ἴπ6 σῆυγοῦ ΜΙΠαηΐ, 45 ννῈ]]} 
45 ἴῃ 6 ΒΟΌΓΟΘ οὐ ΠΟΙ σοπῇϊςοϊς ν ἢ ἴΠ6 ψνοσ], 
παν Ὀδθη γεργοβϑοηϊοά ; δπα ποῦν, ἰῃ ογάοῦ ἴο 
611 ὼΡ [6 Ὀγοακ θεΐνγθθη οἢ. χὶ. δηὰ οἢ. ΧΙ, ἀπὰ 
ἱπιηγοαϊδιοὶν θεΐοτε πὸ “ δευεη )αεἱ Ῥίαφμο:" 
(εἰι. χν. 1), [86 ργεβθηΐ σῃμαρίογ 18 ἱπίογροβεά. 
[{ ςοηίδίηβ ἐῤγες ὑγίηςῖραὶ ΝἸβιο5-- -εἀςἢ ορεη- 
ἴῃς ἢ της ἔοππτηιϊα, ““1πώ4 1 “α«ὖ,᾽---ὴ 
ερίβοάβ (συν. 12, 13) ϑορασγαίίηρ ἴ6 “εοορά 
γι βίου ἔγοπι [6 ἐδίγά. (1) ἴῃ νυ. 1--5, [6 
βεσνυδηῖβ οὔ Οοά δἅγε, σοῃϑοϊθα 45 ἴΠ6Υ σοη- 
(οπιρὶαῖε ἴῃς τεγγιδὶς ργοβρεοῖ αἰϑοϊοβθά ἴῃ 
οἰ. ΧΙ, ;--() [ῃ σὖ. ὅ-τι ἰοἸονν ἴῃς δηῃ- 
πουποσπηθηῖβ οὗ (Π6 ἴἴγοο Αηροὶβ σοηπίδιηϊην 
ἀϊκιϊηςῖ γοΐοσθηςοϑ ἴο οἢ. ΧΙ]. ;--- (3) [ἢ στ. 12, 

13 ἴῃς ορίϑοάθ 15 ἱπτοσροβοὰ :---(4) [ἢ υν.β 14" 
20 ἴ6 ὅ66σ 6 0145 ἴῃ Υ' ἰσίοη οὗ {πε Ηδιτοδὶ 
δηά ἴῃς Νἱπίαψε. Α ἰπ ςῇ. νἱ!. ἃ νἰβίοη οὔτε 
δἰοΥΥ οὗ μοδυθῃ "15 ίνθπ ἴῃ ογάεγ ἴο δηϊπιδῖε 
ἀπά δυρροτῖ 86 Ομυτοῖ δὲ με ἀρργοδοὶ οἵ 
“χε σγεαὶ ἐγ ὀμαιίοη " (εἶν. υἱῖ. 1.4), 30 Βέτέ, 
δοΐοτε (6 ϑόνθη Ν|14]58 ἄγ ρουγεὰ ου[, ἴοτε 
ἰ5 βίνεη, 'ἰπ τυ. 1-5, ἃ Ν᾽ δίοπ οὗ [Ὡς Βοάφεπιο, 
βοϊεηρ ἔοτΒ [86 τεσοσρθηβα τεϑογυθὰ [ογ ἴβοϑς 
((ῥαὲὶ ουεέγεονιε᾽" (566 οἷν. 11. 1αας 111. 127. 21] 
δΔηά [Π6 ποῖδ οἡ (ἢ. 11]. 22). 

ΤῊΞ ΤΔᾺΜΒ ΟΝ ΜΟΥΧΥ ΖΙΟΝ (1-5) 

1. Απᾶ Σ 664] Εὸγ (6 88π|6 ἔοιτηυδ 
ἱπιτοάυείηρ ἃ βεραγαῖθ Υ᾽βίοη, 5ες συν. ὅ, 14; 
ἴογ τῆς ἔοστηυϊα “1 ῥεαγά," 5εὲ υεσ. 13:--. 
ου (ἢ. ἷ. 2: 'γ0Ὸῦ01 Σ ΥὉ 11- 

διὰ Ῥομοϊὰ, 89 1.811}] (ες τὺ. }) 
Νοῖς ἴῃς ἀοβηΐίε δγίίοὶς, “ὅλ 9 18 π|}," ἴδε 
1,ἅπι0 οὗ οἷ. ν. 6:--οσ τῆς τπουξιὶ ἱπιριϊοά 
866 οἷ. γ. 9; Υἱῖ, 14: χἥῇ. τα χὶῖ, 8. (ἃ 
ἴῃ ἴῃς ἕοττη οὔ ἃ 1,ἀπιρ, ἀρρθᾶγβ ἰπ Ἴοπίγαϑί [0 
(ς γαροη-ἔοστη οὗ δαΐδῃ ἴῃ ἽΒ. χἱϊ. 4. 

εἰαπὰϊηρ ὍΡΟΣ 2δὲ νησί Ζίοπ, 
οηΐγ, δηὰ ἴῃ Ηοῦ. χὶϊ. 22, ἀο ψῈ 

εἴ. 
ωμ 



ν. 2-3.} 

ἢ Πἰπὶ δὴ μυπάγοα ἰογγ απά ἴοι 
τῃουδαπά, Πανίηρ, ἢἰ8 Ἐδίμοτ᾿ 8 πᾶτης 
τυτ τίσ ἴῃ ΤΠ οῖγ ἐογοῃθδάβ. 

2 Απὰ 1[ ποαιὰ ἃ νοῖςες ἔοπὶ 
Βεάνεπ, 25 ἴῃς νοῖςβ οὗ ΠΊΔΩΥ ννδῖεγϑβ, 
Δηὰ 25 ἴῃς νοῖςς οὗ ἃ ργϑᾶῖ 1ῃυπάεγ: 

ΚΕΝΕΙΓΑΤΙΟΝ., ΧΙΝ. 

ΔΠὰ 1 Βελγά {πε νοῖςς οὗἩ Βᾶγρεῖβ Βδγρ- 
ἴὴρ ἢ ΤΠ ΕἰΓ ΠΑΓρβ : 

2. Απὰ {Π6γ βιηρ 245 ἴἴ ψεῦε ἃ πεὺν 
δοηρ Ὀαίοτε τῆς τἤγοης, δπά δείογε 
ἴῃς ἔουγ Ὀεδϑβῖβ. Δη4 τε εἰάετβ : δηά 
ΠΟ πῆᾶηῃ ςουϊά ἰδᾶγη {πᾶ βοπρ' δυῖ τῃε 

Ζέορ" (ἰ Ϊεγυδαίεπὶ ΒΟ 15 ἀδονε," Οἱ ὶ. 
ἦν. 26) τηρητοπεά ἴῃ ἴῃς Ν. Τεβ. [π Ηξδθ. 
ΧῚῚ. 18 ἴῃς ϑρίτιῖῖυδὶ Ζίοη 15 ςοηϊΓγαϑῖθα ἢ 
[86 ουϊνατὰ δΔηὰ ΦΑΙΠΪΥ Ζίοη ΠΟ ἢ ννᾶ5 [Π6 
βοαΐῖ οἵ ἴῃε οἱὰ (όονθηδηῖ; δηά 85 ἰὴ τϑὺ. 2 [ἢ 6 
Ψψοῖςο 85 πεασά ἔτοπὶ “ δεαυεν," 850 ἤόσὸ ννε 
ἢανα ἴπε Ποδνθη)ν Ζίοη, ἴπ6 βεαῖ οὗ ἴῃε ἢδδ- 
ΥΘΏΙΥ ΤοΠΊρΙα ΠΟ 15 τγεϊδίθα ἴο [6 δηςίεπί 
Ταῦογηδεϊς, οσ “ Τοηῖ οὗ πιδεϊηρ ᾿ (ΝΌμΙ. χυὶ!. 
41 εἴ Εχ. χχνυ. 21, 22), ἃ5 ἴῃ 80 ςἐ ἴο ἴδ 
βῃηδάοιν (Εχ. χχν. 40) :---Ἰἰἴ 15 [6 ρἷδος “" ψν Βοτα 
Οοὰ «πὰ Αηρεὶβ τηθεῖ νὰ πιεη, δὰ [ἢς 
τι Βίδοιιβ ἄγε δἴογῃδιν ὑ]εβϑοα " (50 ϑίἴοεσῃ, 
Ηδρηρϑῖ., Εννδὶά, ΕὈγασὰ). ΤΙ 5 Ὁ ὑβίεσα. ἀθ- 
Ὠΐο5, Τοραγάϊηρς Ζίοη ἃ5 ἴῃ6 ονιόίο» οὗ ἴδε 
βλςοζγοὰ βογὴο οκ εαγὶ οἵ πε Νοὸν Τ οϑῖ. Οδυγοῇ, 
45 1ἴ Βαά ἐογηοσΥ Ὀεεη {πα Ποπὶὲ οὗ ἴπε6 ΟἹάὰ 
Το. Ομυτοῆ. Μογε ἸΟῪ 51}, Βυτρεῦ 
πηογϑίδηάβ {πε σεμαί, εαγὶ δὶν Ζιοη, οσ [θγι- 
ϑδδίοῃῃ, ἴο ψηϊςἢ σοηνογίθα 5γᾷθ] 18 ἢογεδλῆοσ 
ἴο τεΐμσγη. Αἱ αἷϊ ονοηῖβ, Ζίοη, “ες ΟἿΕΥ οὗ 
τῆς 1ιατηῦ," 15 ορροβϑά ἴο Βαδγίοῃ, ἴῃς οἰ Υ̓͂ οὗ 
τδς Βοιλϑεί--- 566 υϑὺῦ. 8 (Νν ογάϑ.). 

απ ῥυπάγεά διυὰἃ ,ογίγ απά γόμγ ἐδοισαπά,]) 
Οὔϑδογνο ἴῃ ἀῦϑοποο ἢοτὸ οὔτδο ἀσβηϊίε ἀττςὶο, 
δΔηά [86 υϑ6 οὗ αὶ ἰῃ νοῦ. 3 Ψ ΉΘΒ [Π656 54Π16 
ννοσάβ ἅσὸ σεΐξεγγεὰ ἴο. ᾿σοοσζαάϊηρὶν ἴῃς τοίεγ- 
ΘΠοΟ 15 πον ποῖ 4 γεωγ ἴο {πὲ τ 44:οοο οἔὗἉ οἷ. 
υἱϊ. 4, Ὀυῖ ἴο ἴ86 ᾿ἸπηπυτΊογδῦ]α τυ] τάς οὗ οἢ. 
Ψ11. ο. [Ιη οἢ. νἱῖ. 4 ἴῃ6 144.:οοὁ νγέεγα ἴπε δεαὶεά 
οπ εαγίδ᾽; ΜἘλῖ 18 πονν ἱηίεηάοά 185 ἴο ἐχῃιθῖὶ 
ὈΥ δηςςϊραίίοη ἴῃς Ἀςαἀεδετηςδὰ ἐπ δεαύεη; δηὰ 
εἶε ΒΔΤΏ6 βδςγοὰ Ὠυτ ΕΓ (566 οἡ Οἢ. ΥἹ]. 4) 15 
οτηρὶογοὰ Υ ψοῖ ἴπε δελιὶθὰ παὰ ὕδεῃ 
ἀεκισηδίοά, θθοδυϑο ἰἴ 15 [παῖ νετῪ Ὀοάγ, σοη- 
δἰβίίηρ οὗ “ἴῃς ϑγϑθ] οὗ Οσοά," ἴοσ σψῆοβα 
ςοηϑοϊδίοη [ἢ ]8 Ν ἰδίοη οὗ ἤεάυθη 5 ἀδβϑιρπεά. 

ΤΒο δσίὶς]ο 15 4150 νυδητηρ 1η [με ἢγσοὶ οἰδιι5α 
οὔ οἢ. χν., Ποσα ΜῈ σοδὰ “ἐπα “4 οὗ σία." 
(ςἶ. ςἢ. ἵν. 6). Βυγρεῦ Ὄχρ δίηβ [58 δῦβθηςθ 
οὔ [86 ἀεβηϊῖο ἀγίῖοϊα ΌὉΥ οὐϑοσνίης μδῖ, Ἰη οι. 
Υἱ]. 4, 81. [ὁδηπ δὰ ποῖ πε “ἐεπ, δυῖ πδά 
ΤΩΘΓΟΙΥ “ ῥεαγά ἴδ ΠυΠ ΌΟΥ οὗἩ πεῖ ΜΜΏΙΓἢ 
Ὑνοσα βοδ] θὰ : " δπὰ (ῃογοίοσε [Πδὲ [ἢ]5 15 δ 
ΔΌΞΟΙΪΙΟυϊΟΙΥ πονν Κ έοπ :--νγ δῖ ἴ86 δεδιηρ δὰ 
ἰηπηδῖοά, ἢς ποὺν “ἐπ: 6116. 

ΒβαῪευΐϊηᾳ κἰδ πδιιθ, δη ἃ [89 πΠδὶμθ οὗ δὲδ 
ἘΔΊΒΟΥ, εὐγίέίεπ οι ἐῤεὶνγ ζογεῤεαά..) (86ες υν. 
41.). ΑΙΙ ψδο μᾶνὲ θεεὴ “ “εαἰεά " τὰγουρβοιι 
ἴδ: ἀρ65 45 [με βεσυδηῖβ οὗ Οοά, δηὰ νγβο δᾶνα 
“ οι οἱ οὗ 1δὲ σγεαὶ γι δμίαιοη " ((ἢ. νἹῖ. 
14) ΔΘ ΠΟΥ Ὀεμο] ἃ Υ ἰῃ6 5εετγ---θ 1. {ΠΟΙΣ 
ςΟὨΗ͂Ιςϊ ννογὸ ραϑί δῃηά ονοῦ---δεαγίης [6 ΝΑπὴς 
ψόγον ἢ ΠΟῪ δὰ θεεη 5εα]οά. ἃ οὔβεῖυθ 

ἤεσγε (πῸ δ ΠΙπηοπὶ οὗ [6 ῥγοπιῖϑε ρίνθη ἴῃ 
οἷ. 1. 12 (οἕ ἔχ. χχυἹ. 16, 38); 85 νν6}} 88 
ἴῃς σοηξγαϑέ ἴο οἢ. ΧΙ. 16 :--ον ἴῃ6 ςοηϊΓδῖοά 
ΤΏΔΤΚ οὗ 60]], 566 αἷϑο ςἢ. χυἹ]. ς. 

ϑ0πὴ6 (ε.5. ΖΌΠΙΡ, θὲ Βυγρῆ, Βυγροῦ) υη- 
ἀεγϑίδηα ὃγ (Β6 144,0οοὁ ἴπ 6 σοηνοτίεά οσ {Π6 
εἰεςξ ἔγοπι ἀπιοηρ {πὸ [ενγβ; ἂπά 50, 
ἃ ῬαουΪΑΣ πιοἀϊβοδίοη, Οοάεῖ,--- 566. οἡ οἢ. 
Ὑ. 4; Χ. 8; ΧΙ. 1323. Εν δὰ ᾿ἀθητῆςε5 [86 
144.00οὁ0 δοα ΜΙ “2δε απ, «υδίοδ, «υὐεγὸ 
ἐπ ὀεαύεη," οἰ. χΙχ. 14. 

Ὡ. 4 τοἱεε ἥγονι ῥεαυεη,)] ΚΟΥ, οἰ. χ. 4, 8. 
Ιἔ να υπάεγβίδηἀ πε δοεης ἴο ὃς {πε δεαυεην 
Ζίοη (566 οὔ γεσ. 1), ἴπε νοῖοε ΠΊΔῪ ὃς ἴδκθη ἴο 
Ῥτγοςεεά ἔτοπλ ἴδε 144,0οο, δἰ πουρὴ ᾿ἢ 15 ὉῪ 
ΤῸ ΠΊΘΔΩΒ ὨΘΟΘΒΘΑΙῪ ἴο Βυρροβε [Π|5. 1 να 
ὑπάεγοϊδηα ἴ[Π6 σοθῆθ ἴο δὲ ἴμε εαγέδ᾽ν Ζίοη, 
ἴΠδη ἴπε νοῖςα ((ΠῸ βρδαϊζοσ θείηρ ἰθ υπάε- 
Πηθα) ςοπιδ8 ἀονῃ ἔγοπι ἤεάνοη, δηὰ [(δς 
Ἰλάσθο, “86 8γδεὶ οὗ σοὰ;,᾽ Πἰσίΐθσῃ ἴο 1ἴ οὔ 
εαῇπτἢ. 

ας ἐδὲ σοιζε ΟΥ »4}7 «υαἱεν..})] ΟΥ̓ οἢ.1. 15} 
χῖχ, 6. 

απά ας: δὲ σοἷεε 97, α 5τεαὶ ἐδωπάεγ ἢ ΟΕ, 
(ἢ. νἱ. α: Χ. 3, 4. 

απά ἴἰ89 υοΐοθ ΨΒΙΟΒΙ Βοδλσὰ δα 88 
[δε “σοἰςε] φΓ δαγβεγ: δαγβίπρ «υἱὲ ἐδεὶν δα}. :] 
866 νυ. 7). ηά Νοῖς Α οη ςἢ. ν. 8. ἔογ ἴπε 
ῬΓΟΡ. “ «υἱ " (ὦ) 866 Οη «οἷ. Υἱ. 8. ΤΒΟ 
βίγοηχίδ οὗ ἴπς ἤοάνθηγ νοῖος 15 αἰτυποὰ ἴο 
ΠΑΓΤΊΟΩΥ͂ νὰ [πε ηοίΐεβ8 οὗ {πε Βᾶγρ : οἕ 5. 
ΧΙ. 4. ὙΠ656 ψνοσάβ ἸοΪἢ οἡ ἴο γοσ. 3-- 

8. απά ἘΔΘΥ κὶπᾳ α: 1 αὐέγε ὦ πεαὺ “0π6} 
866 Οὔ (ἢ.γν.9, ΒΟΙΟ [ἢ 6 νγοσάβ “ α. ἐΐ τὐεγε᾿ 
ἀο ποῖ ἄρρεασ. ὍΤΒε 5οὴξ ἰ5 “" πεϑυ," Ὀεοδυ56 
(ῃ6 δϑθογδῦοη οὗἉ ἴδε 1,4πὶὉ 15 ᾿ηἰγοάιιςεά:--ἰοξ 
Πευῖ. χχχὶ. 19-2λΔ. ΤΏ6 βοὴν 15 “ πεαυ,᾽ ποῖδβ8 
Βυγροῦ, Ὀδσδιιθε ἃ πμέευ δεῖ οὗ Ὠϊνὶπα Ρουνευ, 
νἱΖ. ἴῃ6 [υάρτηεηΐ εἰοσθα αἵ μδηά, ἰ5 ἢονν ἴο 
Ὀς ρῥτγαϊϑθὰ (οἴ. Ρ8. χχχῇϊ. 1; χὶ. 3; χουν]. α; 
οχ]ῖν. 9). ΒΘηΡΕΙ 5665 ἃ Γείογεηςο ἴὴ ἴπ6 ψοσὰ 
“ πευ" ἴο πε Ιάε4 οὗ “3 γος," νοσὶ 4: 
δηὰ 50 Βιβρίπρ---ἰθ 14 4.000 ἃΓ6 88 ἐΐ ΨΈΕΓῸ 
“{ῃ6 δ 6 οἵ ἴδς Ἀδάρεπιεα." 6 Βυγρὴ “΄οοη- 
ἡεσῖυγοβ᾽ [ῃδῖ {πὲ ““πεφὺ σοπρ " 5 ἴῃς βᾶπ|6 8ἃ5 
(παῖ ἴῃ ςἢ. ν. 9, 1ο---ἢ 6 “δοὴς οὗ Μεββιδὴ 8 
κιηράοι,," 

απά ὀέεξογε ἴ80 ἴουσ Εεἰνίπρα οΐπρε πᾶ 
ἐδε εἰάεγ. ἢ Ηδτε κὸ Βανθ οποα τῆοτο ἴΠῸ 
ΒΥ ΤΊ θΟ]15πὶ οὗὨ (ἢ. ἵν. 4-11. 

απά πο »παηπὶ εομίά ἰεαγη 6 δο α}] Οἱ [Π6 
δι ΓΑ ΑΓ ΤΠουρμῖ, οἰ. 11. χ7; ΧΙ͂Χ, 12. 

ΟΙ 



δυπάγεά σηπά [ΟΓῪ σπά ἔουγ τποιυαπά, 
νης ἢ ψψογα γοάοοπιοά ἔγοπι ἴῃς δλγίῃ. 

4 ἼΠεβα ἀγὰ {ΠῈγ γῆς ἢ ψεῖς ποῖ 
ἀεη]εὰ τ ψψοπΊθη; ἔοσγ ΤΕΥ ἅτε 
νἱγρίπ8. ὙΠεδε ἅγα ΤΠ6Υ ὙΠ οἢ [ο]- 
Ιονν ἴῃς 1,4πὶὉ τυ ΓΒ εγβοενεσ ἢς ροείῃ. 

ΘΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΝ. ἵν. 4---, 

ἼΠΕβε ἔνγεγε τεἀεεπχεὰ ἔτοπλ ἃπιοπρ τ τσ 
τήδη, δείη ἴῃε ἢτριγυϊϑ ὑπῖο Οοά 
δηά ἴο ἴῃς [,ἀπιῦ. 

5 Απὰ ἰπ τῃεῖγ πιουῖῃ νγᾶ5 ἰουπὰ 
ΠΟ ρΈΠ]|6: ἔογ 86 τὲ ψπτθουῖ ἔλυι 
Ὀεΐοτε 1δ6 ἕἤτοπο οὗ (σοά. 

δαγο {δὲ ῥυπάγεδ αηά ἤογὶν απά 7ομγ ἐδοι; 
“απά,.}] ΑΑἕ σοπηραγίβοη ν ἢ οἷ. ν. 9 Γοηάογϑ 
8[1}} πιοῦθὸ ὑγοόθδῦϊας (πὶ ἴπῸὸ 144,0οο--Ὑῆ0 
ΘΎτΏ 0 11ΖΣῈ ἴῃ6 ἱπηυπΊογδθὶα τυτυἀς οὗ 
οἰ. νἱῖ. 9--ὐτε Ὀομοὶά, ὈΥ δηςοϊραίϊίοη, 25 

. ῥεαυεη; ἃ ΥΟΒ] σοηῆττηθα ΌΥ ἴἢ6 νογάβ8 
τῇ ἔοϊ ον. Οἡ {πῸ οἵδοσ παηά, Αἱξ, 
(ο] οννίηρ Ὁ ὑβίογά. (566 οὔ γϑσ, 1), γΓοπου Ώς 68 
1 ἴο Ὀ6 ““ἐβϑθηζαὶ ἴο (ῆς τρῃΐϊ υπάεγοίδησιης 
οὗ ἴδπο Μ᾽ δίοη, ταὶ [ῃ6 Βαγροῦβ ἀπά [ἴῃς ϑοὴρ 
ΔΙῸ ἐπ δεαύεη, ἴπ6 144,)0οο οπκ εαγῤ.᾽" 

[ϑυθι [8607] ΜΨΒΪΟᾺΒ δὰ 665 γεάεεριεα 
ὕοη ἐδὲ εαγ ἢ Οτ. “θουρδι," “ρυτΣ- 
ομδεαϑὰ:"---οὗ τ[ὴῆ6 νεγῦ ἤογο δηά ἴῃ ςἢ. γν. 9 
νὴ Ο]. ἱν. 5. (ΤΠὸ σοποογά οὗ ἴῃς τηΔ5- 
ΟὨ] πα Ῥαγίοῖρ]6 ἢ ἴδε ἔδπι. “ ἐροιαπάς," 
Π) υϑέογά. ποί68, 15 “ δὰ 5θηϑπὶ :᾿ ςἔ ςἢ. ν. 13). 

4. «ὐεγε ποὶ ἀ4εἠ].4 ὍΠΕ ἴδη868 πηυδῖ Ὀ6 
αἴϊοηάοά ἴο ἰπ [15 ραββδᾶρθ. 4.5 ηοϊδά οἡ νεζ. 
1, ἃ Νἰϑίοη οἵ ἴπ6 Καϑάφοπηδά, 45 1 ΓΠΟΙ͂Σ ΠΟ ΓΒ6 
Ὅ ΕΓ ραϑί δηά οὐδσ, 15 θχ δε ἴο [6 Βυσοῖὶ 
οὔ οδυῃ : δοσογάϊ εν, μοσα δηᾶ ἴπ γεγ. ς ἴῃ 6 
2.1 ἴσῃδ8 8 ΠΟΟΟΒΘΑΓΙΥ ι156ἀ --ἰς αὐογό ποὶ ἀἴε- 
ει," “«υα΄ς γομπα ;" πὰ ϑδοῇ οὗ [656 χογί" 2. 

158 ἕο ]οννεὰ ὈΥ ἴῃς ρῥγέσεη, “ ἐδὲν αγ," ἜΧΌΓΟ5- 
β5'ν 6 οὗ ἃ ροσιηδηδηΐ κῖϊδῖε. Βείννοοη ἴθβ86 ἴννο 
“4ο000]6-τηοηι οσεα " ργοροβι[οἢ5 ἴννο οἴμογβ 
ΑΓ ᾿ηϊογροϑοά -τοὴς Γεϊδίηρ ἴο ἴΠ6 φγειεηί, 
Υ1Ζ. ἐκ 267 7ο]ΐοαυ;" ἴδ οἴου τοδί ηρ ἴο {πὸ 
"αὶ, ἐδ αὐεγὸ γεάεεριεά." (Ὠ υβίογα.) 

,)ῶν ἐὸν ἄγε υἱγρίπς. ΤὙΉΘΥ Τοργοβθηΐ “ἢ 6 
ἕαιτ} Βτιάθ "ἢ πηαττιοα ἴο ἴΠ6 δροῖ θ55 [πὶ 
---οἢ. χίχ. 7, 9 (Νν ογάβ.). Ὑμόδο ννοσ 8 ΤΔΥ 
᾿ΊΡΙῪ (ἔ υπάογοίοοά 1116 γ}}γ} {86 οἴδῖς ἀδ- 
βουιθοα ἴπ τ ΟΟΥ. νἱῖ. τ, 7; οσ (1 υπάοτοϊοοά 
βρί γ[.4}}γ} {ΠῸ δἰαῖε οὔ ἢοϑθ, νυ μεῖ ΠΟΥ τηδγγιοὰ 
ΟΓΥ ππηγδιτι οἷα, νν8Ὸ ἅΓ6 βροκθῆ οὗ ἰῆ 2 Οὐυ. χί. 
1. ἌΝ εη υἱπάογοιοοά ἴῃ ἴ}15 ἰδίου 5θη5ο, [6 
ὙΟΓὰ8 ΠΊΔΥ ΠΔΡΙΥ Εἰ ΠΟΥ ῬΌΓΙῪΥ οὗ 50], 88 
ΒΘ 5 Ῥοϊηϊοα αἵ ἰῇ ψεσ. 5; ΟΥ ἴπ6 οἰ 5 ΕΠ ν 
ΠΟ 5 Ορροβδεά ἴο ἴπθ ““ ζμογπίεαΐοσι" οἵ 
Βδῦθγυϊοη (γεσ. 8)--νῖΖ. βρίγίτυαὶ] ἸΟΥΔΙΥ ἴο 
Θοδ, 85 Ορροβϑά ἴο ϑριγιῖ}} 5] ογδὶῖγ : οὗ οἷ. 
ἰϊ. 4, ἀηά αἷϑο ἴπς βριγί[υ.8] βἰη οἵ [6ζεῦδεϊ, ςἢ. 
ἱ. 209-22. ΒΌΓΡΟΥ υπάεγβίδπαάβ ποθ ν᾽ ΠῸ 
Βᾶγνο ποῖ θπῖοσγοά ᾿ηΐο πὸ πλαστίαρο 5ίαῖο, δηά 
ννῃο ἴδ 5, ἴῃ {Π6 1[,α5ἴ Πλᾶγ8, πᾶνο Κορί {πεπὶ- 
βοῖνοϑ ἴοο ἴτοπὶ δ᾽] (ἢ Ἴᾶγεβ οὗ [Π15. "Πρ, 
δοςοσάϊης ἴο τ Οὐχ. Υἱῖ. 32, 21:-τ-οῖ Μαῖ. 
1. το; [0Κ6 ΙΧ, 57. 

Τμδὶ ἴῃ6 ννογάβ σδῇ ΟΠΙΥ͂ δῈ υπάογβίοοά 
ΒΌΪΓΙ(4}1Υ 5866 πὶ5 ἴο ἔοϊϊονν ἔγοπι ἴῃ 6 ὑνῇο]α 
ἴοῃς οὗ Αροσδιγρίίς ϑγιῃθο 5η) :---οὗ [ἢ 6 

τηθητίοη οὗ ἴπ6 Βειάσρτοοπὶ δπὰ ἴμ6 Βπιάς, οἵ 
(δε Ἡτγὶοῖ δηὰ δεῖ ἑοσηϊοδίίοηβ. ἘΕ]β νεῖ 
νγ6 πάγο [ἴῃς ἰδηριδρο οὗ 5. χὶν., οὗ ἴῆς (δη- 
ἰς]εβ, οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Ηοϑβϑα, δϑονε ἃ]} οἵ 
2 ΟΟΣ. ΧΙ. 2:- μᾶνα ϑρουβεὰ γου ἴο οπὲ 
Βυπθαπὰ [Πδΐ 1 ΤΊΔΥ ργοϑθηΐ γόοὺ 85 ἃ οἰιλδϑῖἢ 
ΥἹΓρΊη ἴο ΟἸτίϑι.; 

δε6 Νοῖς Α δἱ ἴδε οηὰ οὗ [ἢ15 οδιδρίεσ. 

Τδε:. [γε] δὲν «αυδίερ ὕο ίοαυ ἐδὲ 1. απ] 
566. νυ. 4|.Ὁ-π-τῖῃθ Ῥσγόβθηΐ ἴϑθηϑε (ϑεα δθουε) 
ἀεποῖοβ {Πογ οχ βίης 5ίδῖο οἵ ρὶοιγ--οἶ ὦ. 
Υ]]. 17. ΟΥ̓, οἡ ἴῃ6 οἴου νἱονν οἵ [15 ραϑϑδφέ, 
(Π6 Θηῦγο οδοάϊοηςς οὗ ἴῃς Βεαἀροπιχοὰ ἀυτης 
ΓΠΟΙ͂Γ ΘΑΤΤΗΪΥ [16 15 Ἰπιρ! οὰ, “ ξο] ον ίηρ " ἴλας 
Ιογά ὄνοη ἴο ἄρδίῃ; οἴ. Μαῖΐ. χ. 38; [οδη 
ΧΙ, 16, 37; ΗΘ. ΧΙ. 1 3. 

Τρεῖς «ὐεγε γεάεεριοαά 77,0)» απο γιοπ,] 568 
ΟΠ γΟΓ. 3; δηά ςἢ, [6 ργοροβίτίοη μόγὲ (ἀπο) 
ἢ (Ὠς6 “ ομΐ 97)" (ἐκ) ἴῃ οἷ. ν. 9. 

[ἴο 89] δε “ει - δ. ὠπίο Οοά ἀπά πλιὸ 
ἐξδε 1ανιόδ.) ϑεραγαῖβα ἔγοπι [Π6 ΘηΈ ΓΕ πλλθβ 
85 ἴμε δεϑῖ δϑοϊ υἱεὶγ ---- 56οα ΝΠ). ΧΙ. 12, 
δηὰ [ἢ6 ποῖΐε5. οἡ ἔχ. χχὶϊ. 29; Ὠουῖ. χχνὶ 
2-11: σβοδεη ΟΥ̓ Οοὰ 85 “"ηγυς-ω "--ϑὲὲ 
]Άπλ65 1. 18---Π 6 Υ Βαά νυ ἢ] 6 οὐ δασῖῃ ὑέεῶ 
ςοηϑδεσγαίβα ἴο Ηἰβ βογνῖςο : ςἔ, ΤΙζιϑ 11. 14. 
ΤΠς ορϊηΐοη οὗ τυ ταὶ ἴΠ656 γε ἢγϑι ἴσου! 
ἔτοιῃ ἀπιοης ἔπε Ἀδαδοπιοά {Πποιηϑεῖνοβ, οἵ [δαὶ 
{ΠΕῪ ἅττα 50 σδ δὰ ἢ σοβροςῖ ἴο ἴποϑθς 80 
588} σογτὴθ δῆεσγ ποτ, 506 Π15 ππϑαϊίδοϊο. 581 
ΤΆΟΓΟ 50 ἴδε ηοϊΐοη οὗ Ειι55 {παῖ ἴπ 6 ἰάοδ οἵ 
“ βγεῖ- γμ:" Ἰτλρ] 165. ἃ ργιν]ορθα οἶαϑθ, ἀπά 
δοςουῃΐβ ἔογ ἴΠ6 τηδπίοη οὗ ἃ ννοίοϊά Ἀδϑυτ- 
τοσίοη ἴῃ ςἢ. Χχ. 

δ. “πώ ἐπ ἐρεῖν ὑπο ᾳυας )οωπά πο 1161] 
ϑεὸ συν. ἡ, ΜΝ Ίτ (ἢ ς 2. ἴδηθα, “ «υα: ἑουπά," 
σοιηραγα “«ὐέγε ποῖ ἀθῆ]οα," νεγ. 4. Τβε 
τηοβῖ βοηογδὶ 56η56 οὗ "8 1:16, 15 ἴο δὲ υπάετ- 
βιοοά---5866 οἢ. χΧχὶ. 8, 27; ΧΧΙ! 1ς; ἃ ϑεῆϑὲ 
ὀχρουηάεοα ἴῃ τ μη 1ἷ. 22: σοπιρασγς ἰοδη 
γὴν. 44; δἀηὰ 4150 [Ὡς {πῈ “ ἔα] Ῥτορδεί," 
ςἢ. χνὶ. 13. 

ΒΟΥ δῖ ψιιδοῦὶ 1686}. Οπιΐ (δὲ 
ννογάβ “)ογ," δῃὰ “ὀεζογε δε ἐῤγοης ἡ Οοδ "-- 
5866 υὐ. 4. Ῥ8. χν. 15 ἴ6 [νεβῖ σοιηπΙ ΔΤ 
οἱ [ἢ]5 ρῬαβϑϑᾶρο. 
Τῆς “ Ηἰκιοσίοδλὶ ᾿ ἱπίογργείδιοπβ δὲ [85 

Ροϊπί ᾶἃγὸ οὗ ἴπ6 υ5114] σπασαςῖίου :---ΟΟ 15 
τϑίεγβ ἴο ἴμ6 ὑγοίϊδϑβίβ οὗ με ϑυποὰ οὗ ἔγδοξκ- 
(οτί, Α.Ὁ. 794, δραϊηβέ ἱπιᾶψε νυοσβηὶρ ;- -ἼΒῈ 
144,9οο, δεοοτάϊης ἴο Νηρ (Ρ. 639), ΤῈ 
ἴῃς ΥΝ αἰάξηϑοϑ ἀπά ΑἸ ρϑηϑε8, γη0 ἢ Γδὶ 



ν. 6. 

6 Απά 1 κνν ἀποῖπεγ δηρεὶ Ηγ ἰπ 
τἢε πιϊάκῖ οὗ ἢεάνβη, ἢανίηρ' ἴῃς ἐνεῦ- 

ἴο αδαπάοῃ ἴπῸ οοπηταυηΐοη οὗ ἴῃς Μγϑῖς 
Βδθγίοη, ἴπ6 ΒΑγρεσβ δοίης ΥΝΊΟ, Η 55, ἀπά 
οἴμεσ Ἐοίοστηουϑ ;-- - ΕἸΠΕ 5668 1π συϑῦ. 2 ἴῃ 6 
ἘἈοίοστηδίοη ; ἴῃ 6 “ πεεὺ “οπρ᾿" Ὀεΐηρ ἴῃς τἰπϊοῃ 
οὗ «41 τς Ἐείοττηθαὰ Οοπέεβθίοηβ, δπάὰ ἴδε 
144,0οο ἴδε εἰεςῖ διθοὴρ Ῥσοίεβίδηϊ πα[!οῃϑβ 
80 αἀἰά ποῖ εἶνε ΨΑΥ ἴο ἃ ςο]ὰ ογ ποάοχυ. 

Ατποηρ “ Ευζυτγϑι "ἢ Ἰηϊεγργοΐεσβ, ἢ 6 Βυγρὴ 
τορατς [06 :44φ|οοο 8ἃ8 δεῖηρ “1ῃς γχοβῖ 
οὗ τῆς ΝνοΙδη 85 5εθ " (ςἢ. χὶ!. 17)--͵ἰτἰῃς 
“ ὉΜΝοχηλη " Ὀείηρ ἴδε [ον ΟΠ ΓΟἢ---ῦνῇο 
ΔΥῸ ἴο ρᾶ459 ἰηΐο ἴδ ργέϑοπος οὔ ἴῃς 1 ἀπιῦ, 6χ- 
οταρίοά ἤοτι ἀδδίῃ, δηά θείην “ σμδηροά δηά 
τα ϑἰαϊος, 85 5Π41}1 Ὀ6 τῆς ϑ41πίβ8 αἷϊνε δ ἴῃς 
Τ,οτὰ᾽β σοπιίηρ : "ἢ δῃὰ ἢ σοποϊιάεβ (μδῖ, 
“ Βείοσγε (6 1415 οὐἔἁἩἉ νντδῖῃ ἂγὸ ρουγεά οι, 
ΠΟΥ 5821] Ὀε ἰταπϑἰδίεά---[ῃ6 [εν 5 “,32γ1- 

[:,) ἀπά [6 ΟεπΕϊο " δαγυει" " (ρΡΡ. 272, 
176). Τοάά (Ρ. 116) σοηβίάετϑβ [παξ [86 ενεηΐ 
566 ἴῃ ἴπϊς ΝΊἸϑίοη “ οσςισϑ δίοσ (Βα γεν δίοη 
οΥ̓͂ Απιεςῆ τισί, απ ἱπιπιθάιδίεϊγΥ Ὀείογα [ἢ6 
Ρτοεϊδπιδέίοη ὁ τπδὲ ἔπε ποὺγ οὗ Οοά 5 Ἰυάξ- 
πιθηζϊ 15 σοπλθ.᾽ 
Τνο οὔτε Μιϑβιοηβ νυν σῇ ἢονν ἕο ονν (συ. 

6, 14) ατοϊπἰγοάιιοσα Ὀγ ἴπε 58π|6 ἔοστυἶδ, 85 ἴῃ 
ψΕΓ. 1, “ Απά 1 ««τὐ"---ἴδε ᾿ηἰεγνεηίης ἐρίϑοάθ 
(νον. 12, 13) ἱποϊυάϊηρ ἴᾷ6 ψνογὰβ “ “4“π4 1 
δεαγά" (566 οἡ οἢ. ἱ. 2. ὙΠΕβ6 γ᾽ βίος δη- 
πουποο}υάρτηδηΐϊ οἡ ἴπε ννοτὶ ἃ νυν ῃϊο ἢ ννοσϑῃ!ρ5 
186 Βεδϑῖ, αηὰ τἢϊι:18 βσοσνῈ ἴο Ἴσῆεεῦ δηά 51ι10- 
Ροσῖ, ἰῃγουφδιοιυΐ 4}} πε ἀρὲβ ἔτοπὶ {π6 θερίη- 
πίη, δο]ονοῦβ γῆ ἅγε ἴῃς 80 ἤθσγεῦθ ΠῸπὶ (Π6 
Βεδϑῖ᾿β ὁρργεββίοῃ. 

ΤῊΞ ΤΗΒΕΕ ΑΝΟΘΕΙ5 ΟΕ ΓΟΡΟΜΕΝΥ (6--11). 

ἘΞ γασγὰ σοιραγοϑ οἢ. χυῖ!. (ἢ (ῃς ΜΝ Ἰβίοη5 
οὗ [115 ρᾶββαρθ. Βιβρίης (αἴεσ ΟἿσίδο ἢ) ἴδ κ65 
“«»υ. 6--τιι ἴο ἔοτεῖο!! {παΐ ἴγοα στεδῖ ονθηΐβ αἵ 
1η6 οηάὰ οἵ ἴα ἰΔϑσῖ ἊΝ ογ] ἀ-τγεεὶς ἀγα ἱπιπιῈ- 
ἀϊδῖοὶγ ἴο ργεσθάς (ἢ γιϑι β ϑεοοπά Αἀγνθηῖ :-- 
(1) Ὑς αἀπηουποετηεηΐῖ οὗ “δε εἴεσγῃαδὶ (οβ- 
Ρεὶ" ἴο [μὲ ψνβοῖὶθ εἀγίῃ (Μαῖξ. χχίν. 1.4) ;-- 
(2) Τῆς 81} οὗ Βαδγίοῃ ;---(3) Α νναγηίης ἴο 
411 ψῇῆο ψοσϑδρ ἴμε Βροδϑῖ. 

Θ. αποίδεν' ἀπε Ὠϊβογεηξ ΠΌπιὶ [Βοϑο ῃῸ 
ἀρροάγεὰ ἴῃ {86 δαγ!εσ 506 Π65---8εῈ Οἡ Οἢ. ΧΟ ῚΙ. 
1ἴ πιΔΥ Ὀ6, 45 Ηδηρϑί. βυρεϑῖβ, δὴ Αηρεὶ ἀ1ῆἔε- 
τεηΐ ἔγοπι [6 “πρείμς ἱπέογργες οἵ ΟΒ. 1. 1, 80 
ἰ5 διρροβοὰ ἴο Ὀε ἴπε ϑρεᾶκεσ ἰῃ Ὁ. χ, 4; 
χῖν. 11; ἵζο.---5εε οἡ Ἂἷ. 1. 1. 

Αγὶπα ἰὰ τποὶὰ-Ἀθαυθ:,}] (ἰΟπιπιεπίδίουβ 
τεῖοσ ἴο ἴδε Εαρίθ ἴῃ (ἢ. υἱῖϊ. 13, ΏΙΟΙ δη- 
ποιυηςρά ἴῃς “ Τῆτεος ννοεΚ." [ἢ συν. 7, 8, 9, 
ἅτὸ Ὠελγά [ἢς Ξαυίηρβ οἵ [ῃ6 ἴῆγεε Αῃρεὶβ. 

180 οἴθση 81 γοῦρέΠ Τῆς ψογά “ σοιρεὶ" 
15 ουπά ἰπ τἴῃ6 Νεν Τ οϑῖ. 5016} ἴῃ 115 Το ηϊοδὶ 
ΦεΏϑ6 ; δηὰ 1805, 495 ἰῃ Βοπι. 1. 1, [86 ἀεβηϊῖε 

ΚΕΥΝΕΒΙΓΑΤΙΟΝ. ΧΙΜΝ. 

δΌΒρε] ἴο ρῥγεᾶςῇ υπῖο [ἢ θη 
νγ6}} ου τ86 δλγῖῃ, ἀπά ἴο ὄνεσυ 

- 
ἐμαι ἃ 
ἁτίιοὶς 8 ποῖ 364 ΠεΓΕ--- 6 ΟὨΪΥ οἷδος 1" 81. 
]0}π5 ντηρβ ψθοσο ἴῃς νοσὰ Οωρεΐ 
ΟσΟΌΓ5. 
Ονϊηρ ἴσίμε αδῦϑοηςς ΟΥ̓ γί. πλδηγ ὀχοϊ 

115 56ῆ56, ἀπ ΤΟ ΟΣ Κ δὴ ΘἴΘθΓ. 1:8] 086}9],᾽} 
οὗ ψν ῃϊςοἢ ἴπ6 σοηΐεοηϊβ. ἃγο σοηίδἰηρά ἴῃ υοσ. 7 
--50 Οτοίυ5β, Ενναϊά, ΖΕ] ρ, ες ΜΝεῖῖο, 
Ηξεηρϑβῖ., Ὁ ὑβίοσα., ννῆο ἀρρϑαὶ ἴῃ ργοοῦ ἴο ςἢ. 
Χ. 7; δηὰ ἴδιι5 ἴΠ6 86 η56 ἡγου]Ἱα Ὁθ, “ἃ π|65- 
βᾶρε οὗ ροοὰ πονῦϑ, τοδί ηρ ἴο ἴῃ6 1 οτγα᾿ 5 
ϑεςοηᾶ (οηλϊηρ. ΒΌΣΡΕΓΙ 54 γ5 [Π15 ΝἸδΙΟΏ σδη 
ἀεηοῖς ποίμίηρ Ὀὰϊ 4 ἰαδσῖ δάπηοπιῖοη ἂπά 
Β.ΠΠΛΙΟΠ8 ἴο ΠσΟΠΥογδίοη 5ΠΟΥΕΪΥ δεΐοσα (Π6 
Ἐπά. Βιιῖ, ἴῃ ἴμεβθ ϑεῆβεβ ΨὮΥ “ εἰεγπα]᾽} 
ΘΟΠῚΘ 5866 ἰῃ [Π15 Ἔχργοϑϑίοῃ δὴ δ᾽ υϑίοη ἴὸ 
Οοὐ᾽ β ργοάεϑεπαίίοη. 

ΒΙιϑῆορ Ψνογαάϑυνοῦτ 1 5Ε]Υ ποῖεβ: “1ἰ 15 
[ῆς βᾶπη5 οβρεὶ ἔοσ 4}} παίίοῃβ, δηά ἔοσ ]} 
ρ68, ούθη υηΐο ἴῃς οηά οὗ ἴῃς ννογ]ϊά. Απά 
81. Ῥδ1}} [45 5414, " 1 απν απ ῥγεαορ ἀπ οὐδογ' 
φο:ρῥεί᾽ ἄς., Οα]. 1. 9.᾽ [Ιἔ νὸ εχοορῖ ἴῃ686 
νογάς (οΥ Μαῖϊ. χχῖν. 35), 1π6 {Π|]6 οὐ 1ά68 οὔ 
“ φίεγπαὶ" (εἴ. ΗΦΘΌ. ἰχ. 14) 15 ποῖ δρρ!θά ἴο 
“ῥέε Οουρεὶ᾽" εἰδοννῆοτγο ἴπ (πὸ Νὲν 7 δῖ. 

[Εογ' (ἢ6 οεἰαϑϑὶςδὶ υ56 οὗ ἴμ6 ννοσά αἰώνιος, 
566 Ρίαϊο, δὲ Κεοῤμόϊ. 1. 161 Ὁ, ΜΒ ογα [Π6 
ΟΡΙΠΙΟΏ 15 πιθηςοηδά οὗ ἴῃοβο πο πλᾶκὸ [ἢ 6 
ἔαλιγοδῖ γονναγά οἵ νἱσῖυθ ἴῃ “ Ηδάδβ᾽" το δ6 
μέθην αἰώνιον. ΟΕ 2ὲὲ ἔεγν., Χι 9ο4 Α., ἀνώ- 
λεθρον δὲ ὃν γενόμενον, ἀλλ᾽ οὐκ αἰώνιον, 
ψυχὴν καὶ σῶμα, κιτ.λ. :---ϑθ6 450 Τίηι, 37 Ὁ.; 
18 Β.; ΠΟΟΣ. 105]. 

ἴο Ῥτοοϊδὶπι μη!20] ΟΥ Ὁσίῃᾳβ ππῖο. ΤΠε 
ἱπδηϊινε ἀορεπαᾶς οὐ “ ῥαυίπρ," ςἔ, [οδη χυὶ. 
12:-π-πτοὴ 86 δεῖινα ἔοστῃ οὗ ἴῃς γεγὺ 9866 οἡ 
ςἢ. χ. 7. (Εογ ἴῃς ᾿πβεγίίοη οὗ ἴδε ὕγερ. ἐπί, 
866 συ. 11). Τ᾿) υσἴεγάϊεςκ διυιρρεϑβίϑ 85 ἃ ρᾷγα]]ε} 
«ἢ. χ. 11 ΠΟΓο {Π6 Ῥγερ. [8595 ἃ ὠαλίυε. 
Ηδηρϑῖ. οχρίδιηβ ἴπ6 ϑθῆβδα ἴο 6 “ουθσ," 
δηὰ [Πϊ5, ὈγΥ 186 ροϑίξοη οὗ ἔθ Αρεὶ ἰπ {δε 
ΠΙρμεϑὶ ποάσθη; [ῖῃ6 Ῥγοοσϊδπιδίίοη “ ονοσ ἢ 
ΘΟΥΟΓΥ ““παίίοη," ἄς. ἔοττηϑ ἴῃ6 σομπηίζογροῖβα 
ἴο [πο ᾿πῆυδηςο οὗ {πὸ Βοαϑί---- ἢ. ΧΙ. 7. [π 
Μαγκ ἰχ. 12, ἴῃ 6 5 βη βοδίίοη δθοπὶ8 ἴο Ὀδ 
“ἠοτυαγά:, "«υἱὴ γεΐεγεπες 10; δῃὰ 50, Ῥὲῖ- 
ΠᾶΡ58, 6 σα. 

ἐῥερι δαὶ ἀᾳυοείῆ Οτ. “ο11"- πὸ συ. }}. 
Οπίῖδο νοσγὰ “δ᾽ οἔ Μδῇ. ἵν. τό :--ου ἴῃς 
τπουρῖ, ἱπεπιδῖίηρ [6 8156 δθου τ οὗἉ πηδη- 
Ἰηά, 56ὲ Μεῖί(. χχῖίν, 37, ἄς; τ Τ685. ν. 2. 

απ ππῖο ἐὐεγ παίίομ, απ τὶ, ἀπά 
ἐοπσμο, απά ῥεορίε;}] 866 συ. . (ἢ Μαῖί. 
Χχὶν. 14: “Τὶς ρουρεὶ ΟΣ ἐδὲ κἰηνάονε σὀαλί δὲ 
τγεαςδεά ἐπ αἱ δε «υογ δ 70 Γ ἃ τυϊπεις ἀπ] 
αἱ! παλίοης, πᾶ ἐδοη ῥα] ἐῤε ἐπά σοι. 

ΕἸΠ οι ΠΙυσιτγαῖος {118 ἀεβοσιριίοη ὉΥ ἴδ6 
ἔοσνοισ ψΒΙσΟΝ δηϊτηαῖϊθα τϑηγ οὗ {86 1 44,οοῸ 
αἱ ἴδε οἷοβο οἵ (ὐοπῖ. χυῆ!. ἴῃ [ἢ 6 ο5:Δ] ]5ῖηρ 
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704. ἈΚΕΝΕΓΑΤΙΟΝ. ΧΙΥ. [ν. 7--8, 

πλῖίοη, ἀπά Κιπαγεά, δηά τοηριιο, πὰ 
Ρθορὶο, 

7 ϑαγίηρ ἢ 4 Ἰἰουά νοῖςς, Εδαγ 
ΦῬε. τ,6. (σοά, ἀπά ρῖνε ροτγ ἴο Πἰπὶ; ον τῆς 

. ἃ . Γ . 

ἀρ ΠΤ ΠοὺΓ οὗ Πῖδ Ἰυάρηηεης ἴ8 σοῖς : ὀδπά 

ὙνΟΥΒΠΡ δὶπὶ τῃδὲ πχδὰς ἤΠεάνεη, δπά 
ολίῖῃ, δηὰ ἴῃς 568, δπα τῆς ἔουμπῖλιπϑ 
οὗ ννγαΐοιβ. 

8 Απᾶά τπεῖς (]]ονγεά Δηοίμεγ ἰς τις 
Δηρε], βαγίπρ, “Βαθγίοη ἰ5 (Ά]]εη, ἰδ τὰ 

Βνδηρο ς] Μιβϑίοηβ ἴο ἴῃς ποαΐμεπ. “7Τῃὸ 
Θηα 5 εἷοβδε δ μβαπά ψβεη (ἢϊ5 στεδῖ ἐγὰ οὗ 
ΟΠ σΙβιδη πλιϑϑίοηθ ἰ5 ἱπαυριγαῖοαὰ "ἢ (Α1). 
Οἡ [Π6 οἴπεῦ Παηά, 45 ἃ “Ειυκυτοῖ, Πς 
Βυγρὴ Ποὶάς (πδὲ “(Π6 ργθδομίηρ οὗἴμο Οο5ρ6] 
ἴῃ 1η195 Ὠιϑρεπβαίίοη ᾽δ5 ποῖ δι οσίο μδὰ 
ἴου [5 οὔ]εςξ ἴῃς σοηνογβίοη οὗ {πε ννοσ]  ".- 
ὙΠΟ 15 ἴο Ὀ6 “16 ννοῦκ οὗ σμτσῖ 5 ϑεοοηά 
Αἀνεηῖ;" δηὰ δα υἱπάογϑίδηαβ ἴΠ6 ργεδομίηνς 
οὗ {η6 Οὐσοβρεὶ ἴἢ [Π15 γνεῖβθ 85 ἀεϑιρηθα “ἴο 
[οσῖ, ποῖ σοηγογί, (6 πδιίιοηϑ᾽ (Ρ. 281). 566 
Οὔ (ἢ. χν. 4. 

Ὑιςοζοσιηι5 [Δ Κ65 (ἢ]15 προ] ἴο θ6 ΕἸ1]αἢ, ἀπά 
τῆς Απρεὶ ἴῃ υϑσ, 8 ἴο 6 ἴδε οἴδεσ “" ὙΝ Ιἴη655 :ἢ 
566 ςἢ, χί. 3. 

7, διὰ 86 δὶ} εοὐἠδ α τοδὶ υοίεε,] 
ΎΠε ραγί. (λέγων) ἰ8 ἰῃ [δε ποῃι.--- 866 
νυ. 1]. 

απά σῖυε Αἷτὰ ΠΊΟΣΥ;) ΟΝ οἷ. χὶ, 12. 

,ῶν ἐδὲ δομγ οΥΓ δὲς ἡμάσριοη ἐξ εοριο ἢ ΟΕ, 
οἢ. νἱ. σ7: Χὶ. 18. ΤῊΣ [υἀρπιεοι 15 ̓ Ἰηἰσγοάδυςοά 
αἴ γοΓ. 14: δπὰ ἴο ἴπε ονς οὗ (ῃδὶ σοῃϑιπιπηδ- 
οη 1Π1|5 νϑοσβα ροϊηῖΐϑβ. ΕἸ]Ποῖς ποῖοϑ τμαΐ {Π|5 
ΠΟ οΓὰ ΟΥ̓ τη ]β8: 05 ροϊηΐβ οὔἱὐ [Π6 βουηάϊης 
οὗ (ῃ6 υσευεπέ Ὑτυτηρεῖ, δαπάὰ ἴῃς οὐζθιιγοῖ 
οὗ ἴ6 Εσθοηςδ Ἀδνοϊυςίοη οὗ 1789, ἴο ὃὈ6 (ἢ6 
ΘΡΟςΒ. 

180 ῥέσυέη δπὰ [89 εαγί διὰ δ08 διὰ 
ζουαπίαϊπα 97) «υαἱεγ.] ὙΠῸ Α. ΜΝ. ΒοΓΘ 
οὔ 16 ἀοβηϊΐα ἅγίιοῖα όσα 1ἴ οσοσυζϑ, 
δηά 1:ηβοσίβ ἴ ν ογο ἃ 15 δρβοηῖ. Οἵ {πὲ ἀινὶ- 
βίοῃϑβ οὗ ἴπ6 νυδίουϑβ ἰη οἢ. υἱῦ. 8-1|Ι ; ΧΥ]. 3, 4. 
ὧη ἴδε οδ]οςῖβ οὗ γεαίίοη ἤθσγὸ βροοϊδποά [Π6 
λυάρτηοπῖβ οὗ ἴῃ 5ε415, ἴς Τσγυτμηρείβ, δηὰ (ἢ6 
ιαὶβ ἄγ ροιγρά οὗ. [π (ἢ. Υἱῖ!. 7-12 {Π6 
βιβῖ ἔοιισ Τσυμηρείβ σοϊαΐθ ἴο {{||8 βδαπὶα ἕουγ- 
[ο]ὰ αἰϊνίϑίοη ---ἴπα δασῖμ, [ἢ6 564, ἴπ6Ὸ ϑδυνεεῖ 
νναΐογβ, ἴη6 ἢξᾶνθῃ. 

8. “π4 διοὺοῖμοσ, α βθοοῃὰ 8:89], ζ0]- 
ἸΙονγθὰ)] (δεςὲ συυ. "). Τὶ6 “Φθοοοπὰ 
ΑἸ 891᾽ 15 ἘΧΡυ β5)}. ἀϊβίιηρυ 56 ΟΥ̓ [815 ἀ6- 
ΒΟΓΡΈΟη ᾿τΤῸπὶ {Π6 ὑ ποΐῥογ “προ! 1ῃ ὙΘΣ, 6. 
[ Ὀοϊοηρβ, ποῖθ8 ᾿ϑίεσά., ἴο ἴπ6 ἀγαπηδίο 
δηϊγτλαϊίοη οὗ ἴπ6 βδοὸπὸ ἴπαἴῖ ὁδοῦ πὲνν 8ῃ- 
ποπησοιηοηΐ 18 σοπηη ες ἴο ἃ 5ρεςῖαὶ δηροὶῖς 
ΤΑ ΘΘΘΏΡΕΥ, 

“αγίπσ, ἘΔ116ο πα, 1841108 ἰδ ΒΩΌΥ]ΟΣ [89 
στοδῖ,] (Οὐ εἰγ---8εῈ υν. 1). Ὑμὶβ υ8ε οὗ 
ἴῃς δογιϑβῖ---ἰη {Π6 5εῆϑε οὗ [86 “" ργορβεῖϊς ργὸ- 
τους ᾿--ΈΧρσεϑϑοϑ [ἢ σεΓίΔΙ ΠΥ οἵ ἴμε [8]} : ςἔ 
οἢ. χ. 7; ΧΙ. 18; ΧΙ, 2, ἀπ 566 Οἡ οἢ. ΧΥ. 1. 
Τῆς ᾿ἰδηριαρο ἰ5 Ἄκθη ἔγοτῃ [5]. χχὶ. 9, ἰῇ6 
νοῦ ἀοποίϊπρ πε νἱοϊεηΐ 1411] δηὰ Τονογί ΣΟΥ 
οὗ ἰηράομῃ---ςἴ, ΕΖΕΚ. χχχ. 6; δηά 566 οἡ 

οἢ. χυῖ. το. ἍΜ ἴδο Φ8]} οἵ Βαῦγίοη, ἴῃ 
σδρίῖαὶ οὗ [86 υῃροῦϊγ ἊΝ οὐ ἀ-Κιηράοπι, ἴδε 
ΟΙά Τεβῖ, σοπηοςοῖβ ἴῃς τοάἀειηρίίοη οὗ [ἰκ 
Ῥοορὶε οὗ Οοὰ ([58]. χῆϊ. τῷ; χίνη τ; [6τ. 
Ἰ!. 1-το). (Β, ( οἰ ἴπὰ βοοοηὰ “ζ4119}"} 

ἼΠΪ5 15 ἴῃ ἤχβξ τηεποῃ οὗ Βδθγίοη ἴῃ ἴδε 
ΑΡΟΟΆΪΥΡΒ6, δηά---ἰ νὰ ὄὀχοερῖ τ Ῥεῖ. ν. 11- 
ἴῃ ἴῃς Νεν Τοβῖ 16 ἢδηλε οἵ ἴῃς ΟἹά Τορί. 
ἊΝ οσ] ἀσρονγεσ Ὀεῖηρ ον Γδηϑίοττοά ἴο ἴδε 
Νεν Τοϑῖ. νου ἀσροννοσ (ςἢ. ΧΙ. ; ΧΟ. 10). 
Τῆς [86 “ σγεαὶ" ντᾶ5 ἀρρ)εὰ ἴο Βαδγίοη ὃγ 
ΝεδυςσμδάποζΖζΖασ (Ώδῃ. ἵν. 10). “ Οτεδὶ Βαῦγ- 
Ιοῃ ᾽" 15 ηον δυϊ “4 ροβϑθϑϑίοῃ ἔου [πὸ Ὀϊ ΌΤΙ, 
Δηά ροοὶβ οὗ ννδῖοσγ᾽" ([52]. χὶν. 23) :--8ὲὲ ἴδε 
ποῖθ οἡ ἢ δη. ἰν. 3.οθ. Α.5 ἴῃ «ἢ. ΧΙ. 7 ἴδοτο ἰ5 
ΔΏ ΔΏΓΟΙΡΑΙΟΣΥ τηεηῇοη οὗ ἴῃς Βεδϑεὶ θείοις 
6 ἰ5. ΠΥ αἀδδοτιθεα, 50 δόσε ἴῃς εταὶ 
ενθηΐ οὗ ἴῃς ἰαδῖ δὶ (ςἢ. χνὶ, 19) 5 ἴογε- 
δῃυδάοννεά, 

ΒΌγίοη, ἰῃ 115 ἢσβὲ ἔογπιὶ οἡ ἴἢς ρἰδίη οἱ 
ΘΠ ΠΔΓ, νγᾶ8 [6 ᾿ἰνηρ ἴγρε οὗ τῆς Ιἀοἰδίγουδ 
εἴγ. δἈ1ηΔΓ, 45 Δ 1468] ἰδπὰ οὗ υῃῃο Ἰη685. 
15 ςοηϊγασίεα ΨΠῈ Ισ5γδοὶ, “της Ηοἱὶγ 1,Δηἀ" 
(Ζεςῇ. 11. 7, 12. ““ Ννμαῖ ννᾶβ. Νίσου ὑπόετ 
δεηπδοβογὶῦ, ννὰ5 Βαδγίοη ὑπάογ Νοδυςβδά- 
ΠΟΖΖΑΓ. ὙΠῈ ἴγρε σοπγαϊποά, ᾿πουξὰ ἃ οἷὉ 
οὔ {πῸ εϑδὲ θεςᾶπια πε συϊίηρ ροινοσ οὗ ἴδε 
δατί " (Μδυτῖςο, 4. ε.,) Ρ.. 323}. 

ΕῸΓ ἴπε πιογὲ ϑβρεοὶδὶ ἱηϊεγργοϊδθου αἱ 
“ Βθυ]οη,᾽ 566 βθΏςγΑ Υ οἢ «ἢ. χΥϊϊ. 

Τεγίυ απ (αγε. 1ἰϊ. 13), [εγόπιε (ἐπ [αὶ 
ΧΙν]1.), Αὐρσυδίη. (26 ὥὔυ. 1)εῖ, χυ ]. 22), Βεὶ- 
Ἰλττηϊηθ, Βοβϑιιεῖ, ΒΙ]θεῖς, ᾿ δ᾽]ΠἸηχος, Ἡεηξδὶ, 
ὅς., υπάετγβῖδηα οπιο Ῥάρδῃ:---ἴἰ νᾶ5 
ἀιοηρ {Π6 Ο γιϑδῃβ, νυσῖ [65 Ἀθηδη, “ Βεῖδεῦ 
Ὠχοῦ ἢ Ῥγοοδυτοη δραϊηβῖ [ἢ ροΪ!ος, οΓ δι, 
ἃ ἰδϑῖθ ἴὺῸγσ ΤΥϑίοσΥ, ἴο ἀσϑίρπαῖς οπιε ὃ) 
[06 πα οὗ Βαῦγίοη (1 Ῥεῖ, νυν. 11; ἀροὶ 
ΧΙν.-ΧΥ!, ; Οαγηι. διό γ]]. ν᾿ 142, 158): ἴδε 
7εννβ ς4]1οἀὰ Ἀοπιο “Δί πευερ,᾽ ἀπά τῆς Ἀυπιλη 
Εταρῖσα " Εάονι, 5ὲὲ Βυχίοτε, 1.χ. Οδαϊ4" 
(Ρ. 36) ;--- ασ., Βεοηροὶ, ΕἸ]Ποῖῖ, ἄς., κς ἱἰ 
ἴο πιεδη Ἀοῖμὸ Ρραὶ ;--- Βοάδ ἴῃ ον} πνοπά 
( ιίαδοῖ οὐυμας");--  Ἠ οτάοσ, ΖΌΠΙ, ἄς, 
7]Θγυβαῖοπὶ ;---ἰ. ὙΝ ἢ] Α5, “ Ηφαίβοη Κοπε 
δηά δάιυϊξεγουβ [Ἐγυβ8] πὶ (ρ. 260) ;--Β!5- 
Ρίπ, ταείοστίης ἴο οἷ. χνὶ!. 18, “τῆς «δίεί 
ΟΙΥ οὗ ἴε ΑἸ ς γβεῖαδη ὙΝ οὐ]ά-ρονετ οὔ ἰδὲ 
451 Ὠλγοθ---ἰῃς Οδριδὶ οὔ [πὸ Βεαδϑβὶ ἔτοπὶ 
ἴῃς 85ε2.᾽" 

ΤὨς ἕδεϊ 15 ὁοὔοα ἔου 411 ἴο ὃε ῃἠοϊοα δέτὲ 
(αῖ ποιμίπρ 18 πιοσὸ πιάγκοὰ ἴῃ ϑδειρίυ 
τη [86 Ἑσοηῖγαϑῖ ᾿ ΒΙ Θ᾿ ἰ5 πιδιηἰδιηοα δεϊπεξη 
ΒΑθγ]οη 85 ἴδε ἴγρε οὗ [πε ὟΝ οσ]ά, δηὰ [ετῦ- 
βίο 45 ἴη6 {γῥρὲ οὗ {π6ὸ Οδυγσοὶ (εἶ. οἰ. ΧΣι. 
2). ὙΙ5 σοηῖγαϑί 15 ἰηϊγοαυοσρά Ὁ’ 186 ἔουη- 



ν. 9-1ο.] 

[Δ]]εη. τἴπδὲ ρτεαῖΐ οἰγ, Ὀεσδιιβε 886 
γαλᾶς 411] πδλίίοπϑ ἀγηκ οὗ τῆς πίπε οὗ 
τε ννγδῖῃ οἱ Πεγ ἐογηϊοδίίοη. 

9 Απά «πὰς τῆϊγὰ δηρεὶ [Ὁ] ονγεά 
Π6πὶ, βαγίηρ ἢ ἃ Ἰουά νοῖςε, [ἔ 
ΔΠΥ͂ ΤῊΔΠ ὙΜΟΓΒΠΙΡ ἴῃ6 Ὀελβὶ πὰ ἢΪ8 

ἀδοη οὗὨ Βαῦε] βοοὴ δῇτογ [86  οΐυρο; δηά 1 
15 οοσηρίοἴοα ΌΥ̓͂ ἴΠ6 Θϑι δ Πϑῃτηθηΐ οὗ ἴπ6 ποιι5α 
οὗ Τανιὰ ἴἢ ἴῃς ΟΥ̓ οὗ Ζίοῃ. Βαῦγϊ]οη 18 
Ἔνοσ ἴδε βοῆς οὗ ςοηξιβίοη ;--- [Θγιβδ θη 15 
Ὀι1Π 45 ἃ ΟΙΕΥ δαὶ 158. δῖ ὑῃιγ ἴῃ 1156] 
ΤΏϊ5 15 ἴς {ποτης οὗ δῖ. Αὐφψυπίηθ᾽ 8 στεαδαΐῖ 
ΟΝ δὲ Ουέαιϊε δεῖ: ἴμ6 οοηΐταβὶ Ὀεϊνεθη 
ἴῃς ἴἔνο ΟἸτἰ65--- Βα νου] αἱγ πὰ ἴδ 6 Ὠδαυθ 
--- δΌ ΡὈΪ165 μἴπιὶ ἢ 8ὴ ἰητογρσγοίδιίίοῃ οὗ (ἢ 6 
ψοῖε Βέῦ]6. ὝΠΕΙΣ δεῖυδὶ σεϊδίίοηβ ρῶν 
δῆαρε ἴο [Π6Ὸ εδηςγα ἰϑίοσυ οἵ ἴδε δηῃςσϊεηϊ 

ῬΪ6 οὗ σοά. [ Βαῦδγίοη ὃς βιρροβεά ἴο 
ἔξ τὰ οι ίοεη οὗ ἴπ6 Οδυτγοῖ, {Ππὶ8 πιδίη 
ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ ΗοἷΪγ νντῖς 18 Ἰοϑδῖ εἱρῃξ οὖ; δὰ 
1πΠ:6 πηδαπίηρ ψὨϊοδ ψνὸ οὐρῆΐ ἴο ἀδάιοες 
ΠΑΪΏΓΑΙΙΥ ἴτοτῃ [15 ΠΙΞΙΟΥΥ δηὰ [115 ἴγ}65 ἰ8 
ἑογεοῖίζη :---δος [ηἰγοὰ. ἕ 12. 

ΨΪΟΒ ΒΑΓ »»͵αάφ “α|} 189 παίΐομϑθ ἴο 
ἃτὲσι ΚΊΞῪ ὅ6εὲ σὐ. ". (ΓΕ ἴδε τοχὶ οὗ [Π15 νοῦϑα 
ἢ τπδῖ οὗὨ ἙΒ. χυῇ!. 2. 

977 δὲ «υἱπὸ 97 1δὲ «υγαἱδ οὗ δὲν ζογπίεαδοπ. 
Οα ἴδε ἰάθ οἵ “ “μογηιεαλίοη ᾿ ὮσΓΟ, 566 οἢ 
οἰ. Χυὶϊ τ; δηά δἷθο οἡ οἷ. 1]. 14) 20--22. 
ἼΤΆἘ15 ὑν ΒΟ ΪῈ ρᾶσσΑρῸ 48 ἴο Βαδαρυϊοῃ 15 ἑουπάοα 
οὔ ἴσεγ. 11. 7, 8-8ὸὲ6. οἷ. χυ. 4. Οη [Π6 
ΒΥ Ο] 5πὶ ΠΟΓΕ 566 450 58. ἰχ. 3; Ιχχυ. 8 ; 
15αϊ. 11. 17, 22: [ἘΥ΄ χχν. 1ἴς. 

Α5 ς Ννεῖζε ποῖθϑ, ἵἴννο 1465 ἅγὸ ΠΕΙῸ 
ςοσ πε :-- ΒαΌΎ]οη μ85 τδάθ ἴῃ6 ἡδίϊοῃβ ἴο 
ἀσίοκ οὗ ἴῃς νης οὗ Πεῖ ἐογηϊσδτοη (ςἢ. ΧΥΊΪ. 
2. 4); δηά ἴῃ γεϊπιδυκζίοη Οὐοὰ 584}} γίνε Πεσ 
ἴο ἀσππηκ [ἢς ννὶπο οὗ Ηἰβ νταῖῃ (νεσ. το; 
ἢ". χυΐ. 19): Ὀυϊ [ἢ6 586ῆβε 15 ηοῖ---β ΖΕ], 
ϑεμιασί, ὅζο., ἜΧΡΙΔΙἢ--- ἹΠΠΑΙΏ ΣΤ ΔΙΟΥΥ ΟΥ Ά 1ἢ- 
«οχιςσαΐης ννη6." 

Αςοογάϊηρ ἴο ΕἸ]οῖς θοὸν (ἢ 6 ῥσχοοϊαπιδίϊοη 
οὔτδο Αὔκοὶ οὗ πη 55:05 (νθῦ. 6), δηὰ ἴῃ ὁσίου ἴο 
δοὩςσουπίεγ ἴπ6 στονίπς ΟΠ ςΔ] ροννοσ ἸνΠΙς ἢ 
τῦυᾶϑ 53: 056 1 μαϊποά ἴῃ Ἐπρίαπὰ ὉΥ [Π6 
ΠΒυτοὴ οὗ βοπιε ἰῇ 1829,--[ῇὰ ποχὲ γτοαδῖ 
οτϑὶβ ἴῃ τῇς μυχοῦ ννὰ5 ἴδε ἔουηπάϊηρ οὗ 
τὲ Ἀείξοπηδθύοη ϑοςίεῖγ ἴῃ 1827ώ. ΔΝ δῖ 
ξο! ονν5 ἴῃ 119 Μιβίοη, ἢ6 δήά5, 18. υηΐι}]- 
Β)1ςά. 

Νοῖο, ἴἢς (οά. 51π81ἴ. οπιἴς ἔγτοπι ἴπ6 ψοτγὰ 
“ ,αγίηρ, ἴο «υἱὲ α τοδὶ τοῖος," ἴῃ γϑσ. 9 
(ἠκολούθησεν, δο»πεαοίεί.). 

9. Απὰ δΔιοῖίδβον δΔη896), ἃ [δἰχὰ, 70]1- 
Ἰονοὰ ἴδ οπι, “αγίπρ «αυὐἱόα ατοαὶ «τὉοἱεκε,] 
(ϑεες υν. ). Τῖ5 δππουποθηεηΐ σοηπθοῖβ 
1156 1 ποῦ ΟἹ βαὶν ἴΠ4ὴ [ἢ6 ἴνο ῥγεσεάϊηρ 
11} «ἢ. χα, 

1.) σὴν »ιαπ ΟΥΒΆΙΡΡΟΙΒ 2δε δεαςσί ἀπά ῥὲς 

ἈΒΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙΨΝ. 

ἱπιᾶραθ, δηὰ τεζεῖνε ἀΐς πιλῦκ ἴῃ ἢ 8 
ἰογεπεδά, οἵ ἴῃ ἢΪβ8 μδπα, 

Ιο Ἴδα 84π|Ὲὲ 583}4}} ἀγίηκ οὗ τῆς 
νης οὗ ἴῃς ψνυγᾶῖῃ οὗ (ὐοά, νῃϊς ἢ ἰ5 
Ρουγοά οὔὖέ νι ίτπους πιΐίχίυγε ἱπῖο ἴδε 
ουρ οὗ ἢΐ8 ἱπάϊρῃδιοη ; ἀπά με 5}]] 

ἑνιασο) ΤὯΒὲ βρίγίτυδὶ “,ογπίεσίίοη " τείεττοὰ 
ἴο ἴῃ νου, 8 18 (ἢυ5 ἀοδηρά, 
ἌΝ Βογονοσ ἴδε “ Βεαι" δπὰ “δὶς ριασε" 

ἅτ σουρ]οά τογεῖῃεσ, 45 Βετο,---νΖ. ἴῃ γοΓ. 
11: (ἢ. χν. 2: ΧΥ͂. 2: ΧΙΧ, 20; ΧΧ. 4,-- Μεοάθ 
(Ρ. 421) υπάετϑίδηάβ ὈΥ ἴμ6 “Βεα.᾽" τῇς 
“ἕαμς Ῥγοῤῥεῖ" (ςΒ. χὶΙ. 11); δηὰ ὉΥ “δὶ: 
Ἱνσιαρε," τῆς “ δενεη- Ηοδάδαά Βοαϑῖ"" τεβσίογοά 
οὗ «ἢ. χίϊ!.3.:--ϑθ6 οἡ οἷ. ΧΙ]. 14.) 15. 

διὰ ΣΘΟΘΙΥΘΙΒ ἃ ΠΙΔΥΙΞ ΟἹ δέ: ,ογεῤεαά, 
οἵ" ὍΡΟπ δἰ: δαπά ΟἿ οἰ. ΧΙ, τ6. ΕὈτγαγά 
ποῖοβ παῖ [ῃ6 Βεοαϑῖ [5 ποῖ {2]|16ὴ στῇ 
(ἢ6 (]1] οὗ Βαδγίοη, μος 5 Ὀυϊ οἠς οὗ 
(6 “ Ηεαδ: ᾽" οἵ ἴῃς Βεοαβῖ : [815 πὸ ἴδοϑ ἴο Ὀ6 
1η6 «ἐχὲ " Ηεδά᾿"---56ε6 οὗ. χνὶϊ. 10,11. 

10. 89 4160 «ῥα}} ἀγίπὰ) 1.2.) ἃ5 61} ἃς 
ΒΑΌΥΪΟη δηὰ {6 πδίϊοῃβ, 5866 υϑσ. 8, δηὰ ςἢ, 
ΥΕΥ, 17 :-τοῦ, οὐ 86. Ηεῆρϑί. δπὰ ΑἹ ἢ. 
ψΟυ]ὰ τεραγὰ τἢ6 σοη] πο Οη 48 “ αι1251- 
τοσυπάδηϊ.᾽ 

97 ἐῥε «υἱπὸ 977 δὲ ευγαΐὸ 9.7), Οοά,}] 8ε6 οἡ 
γεσ. ὃ. 

«υδίερ Φ Ῥτορατοὰ ππτοϊχοϑὰ ἐὰ 26ε ἐμ 4 
δὶ: δᾳ617:) Οτ. “ὙΕΙΟΒ ἰδ πἰἰχοὰ πὸ- 
τοὶ α]οὰ (οΥΣ πυπάϊϊπα!οἃ) ἐπ 186 οὐρ᾽"-- 
[δε ἤρυγε “ Οχγριογοη." ἘΕσργ ἴδ δδῆβε ρίνθη 
ἴῃ ΑΟΝ, “1Ἴο βοων οἱ!" Οτίτηπὶ σοίετβ ἴο οἢ. 
ΧΥΛΙ. 6; δηὰ «αἷἰϑδο ἴο Βεὶ] δηὰ ἴπο Ὠγαδφοῃ, 
ΥΟΙ. 11: “4Ἵπ|δοΐ. χὶ. 1170. 80 Ἐ ὑβἴογαϊοοκ, 
Ψ ἢΟ οχρίδιηβ [δῖ ἴδε την τβαὶ συπίοπι οὗ ἀϊ- 
{Πρ νῆες 1 νναῖος (ςΐ. 54]. 1. 22) ἔογ 
ΟΥΪΠΑΤΥ υϑδ6 σαν 1π6 νογῦ ἴῃς ϑθῆβε οὗ 
“ ρουσης οὐἱ,"---5ε6 Νν εἰδῖοίη, ΖΕ] γοίουβ 
ἴο 5. Ιχχν. 8 (Ἰ,ΧΧὺ: “Ἴὴ τῃ6 Παηά οὗ ἴδ 
Ι,ογά ἴῃεγε 15 ἃ σὰ δηά [ες ννἱηθ 18 τε : ἐξ ἐς 
“ω] φ νεχέωγε;" δηὰ ἢς ἴδίκοβ ἴπ6 ννογὰ “πι- 
ταὶ ο ἃ" ἴο πιοδη ποῖ “" υππιὶχοά οὐ υηά!]υϊοὰ 
«υἱπε,᾽ Ὀυΐϊ “ υπαϊ]υϊοὰ »εχέωγε,᾽" σοηϑίϑξιης οὗ 
(δ ἱηρτεάϊοηῖβ. ὈΥ̓ γν ἰςἢ ἴἢ6 Οτθηΐλ]8 δἀἀοά 
ΒΓοηρῖι ἴο δεὶγ ψ]ὴ6, Υἱζ. βρίςθϑ, ΤαΥΤΤτἢ, 
ορίείεϑ, ἄζς. (εἴ. Μασκ χν. 23); πὸ δθῆϑε θϑίηρς 
“Ὧρ 5}4}} ἀσίηκ οὗ ἴῃς νης οὗ Οοὐ 5 νταῖῃ 
--ἰἰὰς υπάϊυϊοα ταϊχίυσγο ρουγοά οὐ ἴῃ τῆ6 
ουρ. Ἡδρηρβῖ. ἴακεβ ὕὑρ ἴδε ἰάδα οὗ [ἢ |58 
056 οἵὗὨ ἴῃ ἰδηῖδ, δι 6 διίδομοβ ἰἴ ἴο πὸ 
στενό, ἰδαυὶηρ ἴο ἴῃς κ(]. [6 8εῆϑε οὗἉ “" ππηά!- 
Ἰυϊεὰ «υὲπε") --ϑδὸ παῖ “186 νης οὗ Οοὐδβ 
νταῖῃ 15 τηϊηρ᾽οα [ἢ 8. ΓΟ ρτἢ τρί νην ἰηρτε- 
ἀϊεη [5], (561 Ὀεὶπρ ὠπάμιεά [νγ ἢ} ννδῖεΓ], 
ἴῃ τᾷδε οὺρ ᾽---ἰ[ΒΞὰ νης οὗ Οοὐβ ντδίῃ, 
1οιρὴ 118 ἰηϊοχίοδίίην ΡΟΨΕΙ 18 ἰπογραϑεα, 
ἰα ἰοπιρεγοὰ ΟΥ̓ ὯῸ οἰοπιθῆσυ. 80. δἷξο 
Ὑγοσάβ. 

ΥΥ͂ 



γοῦ 

δε τοττηεητεὰ τ ἢ ἤἄγε δηὰ Ὀγ πηϑῖοηα 
ἴῃ ἴῃς ργδϑεηςς οὗ τῇς δΠοῖν δηρεῖΐβ, 
Δηἀ ἴῃ τῆς ργέϑεπος οὔτῃε [Ἀτηδ: 

Ι1 Απά τε 8πιοῖε οὗ {μεὶγ ἴογ- 
τηεηΐ δϑοεηάδιῃ ὉΡ ἔοσ ἐνεῦ δηά Ἔνεγ: 
Δ [ΠΟῪ ἢάνα πο σαϑϑῖ ἀδὺ ποὺ πίρῃϊ, 
ὙΠΟ Ὑγογβἢρ [Π6 δεαβδῖ Δπά ἢ5 ἱπιᾶρα, 

ἐπὶ ἐδ ῥγαφηεο οὗ ἐδὲ ῥοὶγν απρε.)] ΟΕΙυΚο 
χν, τοὶ δι ἢ οὗ [1561 56ῖ5 δϑιάθ [16 :ηΐοσ- 
Ργείαϊίοῃ οὗ ἢς ΜΝ εἴίε--- ἢ [6 υάρφτησηΐ 
οὗ τῇς Απρεῖβ8. Αἡ δρρταναϊΐἬοη οὐ {πε ὶσ 
Ρυπϑῃσηθηΐ 5 δἰρηϊβεα, ηοίε8 Ὁ 5ίοσά., ὉῪ 
[δος ἔδεϊ {π4ῖ ΑὨρεὶα σὰ βρεςίδίογβ ; δηά ἢς 
Τεΐεσβ ἴο Ἂἢ. χὶ. 12; [υκ6 χυὶ. 23, ὅζο. 866 
σὋ᾽υ. 1. 

11, ὁ. ἐδεὶγ ἐογηηοη} “ὁ ΤΡεὶν," Ὀδοδιϑ6 
“457 »ιαπ, γετ. 9, 15 ἴδ κθῃ σο ] θο νεῖν, 

βοοϑί ἅ}}] (ΟἿ ςἢ. χίχ. 3. Τδ βουγοε οὗ 
1818 ἀδβοσιρίιοη 15 Οει. χίχ. 28 ; [58]. ΧΧχχίῖν. 
9,) 10. 

͵,)ῶν ευὲν απᾶ ρωρρ;}] Οτ. ππῖο δᾷϑδ οὗ 
88Ά98:---ποίΐς (6 δὔβθηςς οἵ οί δγί!ο]ε8 
Ποῖ; 866 οἡ ςἢ. Ἰ. 6. Βηάϊε55 ἀπγαίζίοη 4 
βαγίε βουΐ 15 πη βεά. 

ἀπά ἐῤεν ῥα πο γα (ΟΕ {818 εἴεγηδὶ 
Ὀηγεδῖ οὗ ἴῃς δροβίδίς Ὑγουβῃρρεῖβ οὗ ἴδ6 
Βοδϑῖ, ἢ (ἂς Ὀ]ο5θθά τοδὶ γοϑογυρα ἔοσ ἴπ6 
ζαξμ] :--ϑθ6 νοσ. 13. 

ἅἂδγ διὰ εἱρσδῖ, ΒΟΥ ἐμαὶ αὐογιδίρ δὲ 
δεαυἐ απά δὲ. παρε, απὰ ΒΟ ΒΟ γειζευείὁ.] 
ΗἩδρηρϑί. οὔϑοσνεβ [πΠδΐ οἰ. ΧΧ. 10 5ῈΡΌ0 165 ἃ 
ἀδοϊσῖνα οὐϊδοϊίοη ἴο {86 ἰἸηϊεγργείδιίοη οὗ 
νιαἴηξα (Ρ. 66ο) δαὶ δὴ εν]! σοηβείθηςα ἴῃ 
(158 πὸ 15 πιοδηΐ, νῃς ἢ 41|1ὃὁνν8 0 ταδὶ ἀδύ 
δηά ηἱρῃῖ. 

Ἀρδηδη δοσουηῖβ ἴῸΓ ἴδ ἱππλϑ ΤΥ ἴῃ [ἢ|15 
Ῥᾶβϑαρε ὈΥ ἴῃς παίιγαὶ σοηνυ]βίοηβ ννὩ] ἢ ἢς 
ΒΌΡΡΟΒ65 ἴπδ ὅ66γ ἴο ἢᾶνε νυ ποβϑϑεά. Ἐδπδη 
ἰ9 βἴσυςκ ὈΥ̓ ἴῃς ἔἕαλοϊ [παῖ {Π6 γτεδῖ Ἔἐσυρ- 
(Ἰοὴ οὗἨ Μοβυνιυ5, Α.Ὁ. 79, οσσυγγοα (δοςοτά- 
ἰῃξ ἴο δἰπὶ}ὸ ϑδοπὶὸ ἴεηῃ Ὑεαῖβ ωὔεγ ἴμε 
ΑΡοσδῖγρϑε νν88 νυτεη; δῖ Πα 15 6484] ἴο 
1815 αἰ Βηςγ: “(ὙΝῈ 5}.4}} δοὸὺη 566," δ6 
τί 5, “118 βδἴγαπρο ἰοσδ! ὺ [ν]οἢ [Π6Γς 15 
ὯῸ φσγοοῦ 1ηδῖ δῖ. Ϊοῇη δὐεὺ νἱϑι [6] ᾿ηϑρίὶγς 
τ1ῆ6 Αὐἴδον οὗ (6 ΑΡροσδῖγρϑο, δηα γάνθδὶ ἴο 
δῖπι ἴδε μι οὗ ἴ!ς ΑΡγ88 ἴθη Ὑεδγβ δεΐογε 
παῖυγο, ὈΥ ἃ 5ἰῃραϊα ςοϊηςσίάδηςς, ορεηρὰ 
Δεαῖῃ ἴῃ 6 ογαῖοῦ οὗ νεϑανλιϑ.᾿-ΡΡ. 331,.334: 
-- 5866 αἰ80 οἵἹ Ἷἢ. ἴχ. 2. 

ΎΠΕε οἷάεγ Ῥχοϊεδίδῃς Ὄχροϑίϊοσβ 050.8}}Ὁ 
υπάοτοιοοα ὈΥ ἴδε ἔἴπγοα Αηρεὶβ (νυ. 6--ἰτὸ 
μυπιδη Ροσδοηαρεβ. [6 ννεῖζε ς]4551:Ώ.68 σι (ἢ 
ορίηϊοηϑὲ ᾿ΔΌΠΟΥ ἤηά5 ἴῃ ἴῃς ἤγξί Ῥεῖεγ ὐοι 
Βσιδ, ἴῃ ἴῃ6 βοοοηὰά ΔΝ ΊΟΙ ΕΣ, ἴῃ ἴπς6 {πϊγτά 
ΠἴΠοΣ ;-- σι μη 5665 ὟΝ ΟΠ, ]εσοσηθ οὗ 
Ῥγασιις, υϊποῦ ; -- Μοάθς 8665 ἴῇ6 ορροποηΐβ 
οἵ ἱπιαμθ-.νγουβῆρ, τς ΔΝ δἰάθηβδος. δηὰ Α- 
Ὀΐξοηβοβ, ὉΠ ῈΓ ;--- λον 8 5665 ἴῃ ἴΠ6 ἢγϑοῖ 

ἈΚἈΕΒΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΨΝ. [ν. στ ποῖ, 

δηὰ νυν ῃοβοενεγ γεςείνειἢ τῆς τλῖ οὗ 
ἢ18 πᾶπΊ6. 

12 ετε 15 τῆς ρδίεπος οὗ τἂε 
ΒΔ] Πἴ8 : ἤδῖα ὦγε ἴπεγ τῆδῖ ἵκεαρ τῆς 
ςοιηπηδηἀπιεηῖβ οὗ (σοά, δηὰ τε (ἢ 
οὗ [εβι3. 

12 Απάὰ 1 Βεαγά δ νοῖςε ἔτοηι 

[ὐτῆογ, πο ὑσοδομεὰ “ 26ὲ εἰεγπαὶ Οοωεὶ" 
ἴη ἴμε βεςοηὰ (επιη!2Ζ (“ αἰξεγ Μασίηις᾽) 
διηοηρ [Π6 τιῖγὰ (ὐαϊονιβ γοοορηϊ 265 Δἰπιϑο! ἢ 
(εἴ 411, ἱπίεσ. ατοῦ Ερο ἱπάϊῃ! 55! π|}5 
οτηηΐπι ᾽). Βεηρεὶ ἤχοβ (πο ρεγιοάβ οἵ ἴδε 
ἴδγες ΑηρξεΪβ:- -Ἴ πὸ γε Απρεὶ, []οδη Απκὶ 
(" »δεῤεαυεη" Ὀεΐης Οεμππηδηγ)}, Ὀγεᾶο 3 
“6 εἴεσγῃδὶ (αἰώνιον) σοβρεὶ," ἴδ κοθρεὶ 
ΨΉΙΟΒ Ἰαϑῖ8 ἴοσ δὴ ““οη -τ-θυῖ 25 ἃ 
“(ΠγΟΏ5 "ἢ (566 οὐ (ἢ. Υἱ. 11) ΞΞΊΤΙΟΣ ὙΕΙ͂Σ 
--δὴ “ἔοη, ννςἢ 15 ἐαυ8] ἴο ὕχο ΟΠ γοηὶ,Ξ 
22223 ΥΕΑΓΒ; δηά (ἢ]5 ρογιοά, δοςογάϊηνίε, 
ἐχίεηἀ8. ἔτοπὶ ἴῃς ἀδίε οὗ {ἴπ6 Ἀπείοπηδθοη 
(Α.. 1614) ἴο Α.ἢ. 3816 (- ΑΟὉ. 1816, 
2οοο γελῦβ ἴα ἀυγλίίοη οἔτδ 6 ἀουδὶε ΜΙκυ- 
ηΐυπι---56 6 οἡ (ἢ. χχ, 2). ὙΠῸ “εεομά Αηγεὶ 
(νοσ, 8) Βεηρεὶ πηδκος ἴο Ὀ6 ϑρϑῃποὺ ἔτοπι 1635 
ἴο 1727; δπά ἴδε ἐῤίγά (τοῦ. 9) ἢδ τεραγοὶ 
ἃ5 Ὠοΐ ἰὩγ᾽ ἀἸδίδηϊ : 8116 ἢ6 πλακοβ τὰς Ηλταί 
διά Μιηΐλξε (νυ. 15--18) οχίοπα ἴτοπι Δ. 
1740 ἴο Α.Ὁ. 1816. 

Ηκπιοηά, 85 ἃ “ Ῥχείογὶςϊ," τοΐουϑβ (Ππὸ ϑ80. 
ἄοη συ. 6--ιτ, ἴο ἴῃ 6 ρογοὰ δεΐνεθη οί 
δηἋ (ὡοηδίδητζηες. 

ΤΗΕ ΕΡΙΒΟΒΕ (12--13). 

12, Ιῃ ογάδθγ ἴο σοπιξογτί δηά βιιρροτί {κ 
ΟΒυγο ἢ 51}}} τα απὶ οὐ οατίῃ, ἴδγοο Ληρεβ 
μᾶνε Ῥσοο αι πιθὰ ἴπὸ ᾿ἰβίογυ οὐ ἴῃς Οιπϑίῃ 
8565:---ἰῆς ἀϊδικίοη οὗἉ “86 εἴεγηδὶ Οοερε ἢ 
(νυ. 6, 5); ἴῃς [2]] οὗ τὴς ὙΝ οὐἹά-ρονετγ μν. 
8) ; [8ε ἀοοπὶ οὗ ἴῃς πῃ ροά!]γ (υνυ. 9--ι.Ἠ1π}. ΑΝ 
πονν, ἰοδῖ ἴπ6 (ἘΠ 1] σῃουϊά δ6 ἀϊδοουγααὶ 
ΌΥ ΤΠ6 ρῥγοβρεςῖ ορεποὰ ουἔξ ἰῃ σύ. 10-π| 
τπε Ἰονὶπρ δαπιοηιτίοη δἰγεδαυ ρίνεη ἰπ οἱ. 
ΧΙ, τὸ 8 ΟὔσῈ ΠΟΙ σχοροδῖοα, δεὸ οδ. χὰ 
9, 10. 

Ἡεγε ἐς δὲ ραϊίοπος ο 1δε ταἰπί.,] ΤΏς ἐπὶ 
ψ σ᾿ 186 ργεσεάϊηρ ἀοβογριίοη 15 ἱπιοπάο 
ἴο Θπίοτοθ ᾿ἰ5 ἤεσοὸ ἰαϊὰὶ ἐοννῃ :--ϑθ6 οὐ οἰ. χὶν 
9. 1ο: ΧΝΐ. 1ξ. 

ἘΠΟΥ͂ ὑμαὺ Κ6ῸΡ [89 ΘΟ δ πθη1} γ΄ 
Οοά,] Οπιϊξ “ δεγε αγε," 5εὲ υυ-. ἐ].; ἀπά [κῖ 
ἴῃς ςσοηϑβίγ. ςἢ, οςἢ. 1. ς ; 11. 20. 

απά δὲ γα οἱ σω (ΟΕ εἢ, ἢἱ. τοὶ 
δὲ Κα 9" ὕεια" τοϑῖβ οἡ “ ἐῤε ἐεσίμηοπὶ 
εσια," «ἢ. χιὶ, σ7; 566 Μαγκ χί. 22. 

18. “πὰ 1 δεαγά αὶ “νοῖε ἥονι ὀεαυχη 
866 ΟΠ γῸΓ. 2, ἴα τοῖςθ, 45 δείογε, δεὶηξ 
Ἰεῖτ υπαοῆποά :--οπ πὸ ἀγαπιδῖὶς εβέςῖ ἴδὺ5 



ν. 13. ἘἈΚΕΝΕΓΙΓΑΤΊΙΟΝ. ΧΙΝ. γο 

βεδάνεη ϑαγίπσ ὑπο της, ἵνηϊς, τῆε Ι,ογὰ "ἤοπι δεποοπῃ: Υεδ, ἡπος ἐάν ΒΙεβθεὰ ἀγε τῇς ἀεδλὰ τῇς ἀΐε ἰπ βαιτῆ τῆς ϑριγιῖ, τπδὲ ΠΟΥ ΠΥ Γαβῖ καί ἐὰ 
“δ, δέν, γσα. - -------ττ τ τΘΘρΌρῤΌὃὖὃὖὃὖἷἑΣΣ7Σ ,ῊΡ ΌΡ ΛΡΡΡΡΦὅΤἕὅΠὅΒὍΟΛΈΡθΘθΘΟὋἝὋ ὋὉὃΡὃῬΦ ΟΘὋῬὋῬΨὋῸ06Λ8ΛΘῬθΕΘἨὅΘἭὅΌΘῬϑῬΌῬΌῈῬΌῬτΟὋἝὉὃὉὉϑὉ5}οορϑοῸ “5 

Ῥτοαυσεά 5εὲ6 οἡ ςἢ. ἷ. 1, το. Ηδηρβῖ. 5υρ- 
ξεϑῖβ [ῃλΐὶ ἴῃς νοῖςε ΠΊΔΥ ὑγοσοθὰ ἕγοτη οὔδ 
οὗ δε Ἰυϑῖ πηδάθ ρογξεςῖ ; οΟΥὐὁΘΥΎ ἔτοπὶ οὔθ οὗ 
ῖμε6 ΕἸάδγβ, οἷ. Υἱῖ. 12,14. 

δΒαγΐη 5,1] Οπηϊ “ 10 »ιὸ"---8δ6 υὐ. ἢ]. 
Ἐγεε] Οπ ἴμε σοτηπιαηά ἴο “«υγὶΐε 
5εῈ οὐ (ἢ. 1. 1; δπά ςἢ, οἰ. χίχ, ο ; Χχί. ς. 

Βἰε“ε4] ὝὙὨῖ5 ερ μεξ 18 ἀρρ] θά Ο]Υ ἴο 
τῆση ΟΥ̓ δῖ. [οΠη--- [οὔπ ΧΙ. 17; χχ. 29: 
«ἢ. 1. 3, ἄς. [1 18 δρρίεὰ ΕΥ̓͂ 81. Ρδὺ] ἴο 
Οοά--Ὅ.ς. ἴὴ τ Τίπι. 1. 11. 

[Ὁ σεῦ. 12 ἴδε Ἰμάρτηοηίβ οἡ ἴδ6 προ 
ὍΕΓΕ ὑγρεὰ 85 ἴΠ6 πηοῖϊνε ῸΓ ρδίίδηςε ; ἢογο, 
[Ππ εἴογηδὶ δ᾽θβθοάησϑς οὗ ἴπς ἐδ], 

ἄγε δε ἀεαά «υῤίορ ἀϊε ἐπ δὲ ᾿ογἢ Οοτη- 
ῬΑΓΘ τ (οτ. ΧΥ. 18; τ Τἢ655. ἵν. 11-18. Νοῖ 
ΤΏΕΓΕΙΥ͂ ΠΊΑΓΙΥΙ5 (45 ΠΊΔΩΥ ΠΟ 4), ηοξ πιογοὶν 
ἴποϑθ ννῆο 508 ῈΓ ἴῃ {πὲ οὗἩ ρεγβεουτίοη, δυΐ 
ἐσ πιεπῖθεῦ οὗ ἴπ6 ΟΒυΓΟἢ ;-- ΘΟ ΓῪ ομς ἴῃ 
ΕἴογΥ ;- ας οὗ [Π6 τ44,000 “ γεάεενγιξα 770» 
ἐδε σαγίδ᾽ (ν6τ. 3), ῆοβθθ “δ]εββθάηρθϑθς ἰ5 
τον ἴδε ἴδοπιθ. “ ίερ ἀϊε, ---ποῖ ““ψνῆο 
ὄσυε ἀϊεὰ :" {πι15 ἱποϊυάϊης ἴΒοθ6, ἴοο, ννῆο 
ἄϊ6 1 ἰαΐογ {ἰτη65. 

,ονι δεπεοζογι ὁ 1 ΟἿ, [οη χε. το; χίν. 7. 
ΤΠ παδίἴαγαὶ πηεδηΐηρ 5 {παΐῖ, ἀδί!ηρ οπὶ 
[86 υἱἱΐεγαηςο οὗ [Π6 ΒΕΔ ΩΪΥ νοῖςο, “ 2ῤὲ ἀεαά 
αυδές δ᾽ αἷς ἐπ δὲ Ζογα " ἅγὸ Ὀ]οβϑοά ἤτοπὶ ἰπδὶ 
Ὀπι6 ἰοπῃ; δηά (ῃδὲ {{π|δ θερίης ψΠῸ τῃὸ 
ετα οὗ ΚδάετρίίἊοη. 
ΎΠε ψογάβ “,)ο»π δεπεςζογ δ᾽" (866 τυ. 

δ) τὸ νϑγου 5] Υ σοηποοϊοα : βοῖηθ σοπηθοξ 
{ποτὰ σἢ “ Βίκο εά," ἴῃ ἴΠ6 5δῆβο οὐ ἐρρηργιε-: 
δίαξε ὈΪοσθθάηθϑβ, οἵ, Τιὰκο χχΐ, 42; ΡΆῊ]Π 1. 
23 (Βίεεκ, ἢ ς Μνεῖϊε, Ἡδρηρϑί.) ;---οἴποῦϑ 
νΠ (Π6 νεγὺ “ἐς, ἴῃ [86 86ηβθθ, “Ηον 
τὰ ἢ Ὀεῖίοῦ 1 ἰ5 ἴο ἀϊα δεΐοσγε [ἢθ ουἹ] ἴο 
οοττς,᾿" Εςο]. ἵν. 2 ; [54]. 1ν]]. τ (ΖαΠ]Ρ) ;--τοσ, 
“ὙΤΗΘ6 {ἰπ|6ὲ ἰ5 5σοοῦ Ἴοϊηΐηρ ἤθη ἰΐ ν}}}} 6 
δεϊίοῦ ἴο αἀἷθ πη Ἰίνο " ((οσοεῖ5, Ηδπὶ- 
τη οηα):--- Μεάε τεΐοτϑ [6 ψνογάς ἴο (6 ἀθδἢ8 
οὗ ξμζιγε »ιαγίγγε ;--τ ΑἸΕ τΆΚε5 1ῃϊ5 σοτηρίεῖς 
δ]οβϑεάποβϑϑ ἴο ἀδΐο τοπὶ (πο {ἰπ|6 ἤθη “186 
δαγνεϑβῖ οἵ ἴδε σδγίῃ 8 δδοιυΐ ἴο δ6 τϑαρϑὰ :".-- 
ϑίοστ ΤΕΙοΒ ἴο πε {πὸ οὗ Απεςῆχίϑξ ἤθη 
ΠΟΥ 20 ἀἷδ ἴῃς Τογὰ ἅτὸ ἴο ἊἽπίοσ ἰηΐο 
Ραγδάϊβε σὲ οπεὲ (δῃὰ .ο γαγ Ἐνγαϊὰ ἄρύθοβ, 
ΠΟΥ ΡΑΤΊΠρ, οἶ.. Υἱ. 9-11; Υἱΐ, 9--17), ΤΠΟΓΕΌΥ 
ὀϑοδρίηρ ἰῃπδῖ σουγϑε οὗ ριιιβοαδίίοη αἂογ ἀθαιῃ 
ΜΠ Πἢ 41} ψΠ0Ὸ ἢδά αϊεὰ ργενίοιιϑὶν πγυβὲ Ρᾶ585 
1ῃγοιρἢ ;---ἰ ἔργον ῥεπορζογι δ᾽" ἰ5. Ἰοϊπεά ὃγ 
ΟἾΠΟΓ5 (5.66 Μδυρὶη) ψ ἢ [π6 ννογάβ τῃαΐ 
οοσα αἴτογ, ἴἢε ϑρισίξ ργοπιιϑίπρ ἱπητηθαϊδῖο 
δ]εβϑεάποββ δθἔῖοσ ἡθαίῃ, 50 Απάγϑαϑ, Ρυἰπιδ5., 
Βεάδ, δηά {πμ6 Νυϊ]ραῖο : “ Απιοάο, Ἶδτι, ἀϊεῖϊ 
ϑρίγιτυ8." 1, ἀπιρετὶ Βοβ (αεγοι. Ῥδὶ],, ἴῃ 
ἰος., εἄ. 2, Ρ. 300), τεδάϊηρ ἀπαρτί τοηάοτϑ, ἰῃ 

{Π 534π|6 σοηποχίοῃ, “}εζζξενν," “ αὐτοἰμίείν,"» 
“ αἰϊοσείῥεν,"--- Ονιπῖπο πα ἐπφιὼρ δρίγιμμς;"» 
Ὀυῖ, 45 γογάϑβ. ποῖθϑβ, νῃθηθνεσ ἴπ6 Οτρεὶς 
ΟΣ τοηάεγοα “ γε" 18 υϑοά ἰπ ἴῃ6 Νεοὺν 
Τοβῖ. κἰ κἰδηάϑβ ἤγϑξε ἰπ [ἢ βοηΐθηςο. 

ὕέεα, “αἰέδ δε ϑρίγ] ΟἿ, ἴῃς Ὠϊνίπο οοη- 
Πγπηδίίοη 5 ΠΥ δα άἀοά, οἢ. χίχ. 9. [{ ἰ5 
ἴπε ϑρίγιε νης ρψίνες (18 ἀβϑυσδῆςο, 85 ἴπ6 
ΤΑ Π]Πἀογ ἐοῆο οὗὨἩ (ΟἾγίβι ̓ 5 πῆογε ρουνογῆι τοῖςο 
(Εν! )---οῖ οἷ. 1... 7, 11, ἄς. ; χχίΐ, 17; 
1 Τίπη. ἱν. τ. Νε δᾶνθ ποσὸ ἴῃ6 “Απιοη᾽» 
οὗ {πε δρίγιξ οὗ Ῥσγορῆθογ. ΖΟΠΕΣ σοπρίθγϑ 
παῖ ἴννο νοῖϊςοβ ἅγὸ ἢρατά---ἣθ ἔγϑξί τῃδῖ οἵ 
ἴπε ϑρεᾶκεσ ψῖο ἰ5 ποῖ ἀεῆβηδά . [ἢς οἴδποῦ 
ἴῃαϊ οὗὨ [πε δριπὶ οὗ Ῥγορῃδοῦ, 5866 [53αἱ, ᾿χὶ. 
Βιβρίηρ δηὰ Βυγρεγ ἴδκο {ῃ18 βοσοηὰ οἴδιιξθ 
ἴο δε υἱΐεγεα ὈΥ 81. [οὔ Ηἰπιβοὶ, ἀρροαὶ- 
ἱπρ ἴῃ ςοπῆγπιδιίίοη ἴο ἴπ6 ϑρίτιϊ οὗ ῬτοΟΡἤΘΟΥ, 

ΟΥ στοηάσσ, ἰπ ἐμ Ιοτὰ. σοσι Ἀθ10696- 
ΤοτῖΒ, γ98, δα 18 (89 βρίτὶξ, 881]. 

ἐβαΐ ἐδεν γα γι χορ ΟΥ. “ταὶ 186 Υ 
8.811 τοϑῦ;:" 566 στ. ἡ; οὗ, «οἰ. χχίΐ τ4; 
ΕρΡΉ. ν. 33. 

866. ΟΠ ΨΕΙ, 11,-ὐῦνε ΤΊΔΥ σοηίγασξ {15 
Δπηομηςειηθηΐ οὗ ρεγίεςϊ τοϑῖ, ἢ [ἢ σοη- 
αἰκίοη, πεσε ἀδβογιθθά, οὗ ἔποθα ὑγιῸ ννοσβηΐρ 
[86 Βοαβϑῖ. 

ΤῊΙ5. οἴδυβθ, βἰαδζίηρ ἴῃς ρτουπά οὐ [ῃ6 
δ]εβϑθάμοϑϑ ([ῃ6 ςοηβίσ, δοίης σοπιρουπάοά 
οὗ “τἈδὲ ΒΟΥ τὰδΥ,, δηὰ “ἴῃ ἐμαὶ ἘΔ 6 Υ 
8881}, οἵ οἢ. ᾿χ, 20) ΕΡγαγά Ἴσοηποςοῖβ νυ ἢ 
“' βδ 1 "---ἰ τῆς ϑρίτιξ βαπἢ {πα ΓΠΟΥ 5881} :; 
ςἢ. Ματκ ἴχ. 12, δπὰ 566 2 ΟΟΥ. υἢ}]. 7. ὙΝ ἴῃοῦ 
(5. 283) 50Ρ0]}1.8 οπι {ΠῸ ργενίουβ οἶδιιβθ 
ΛΑ ΠεΥ ἀἰε, ἀ2., “ἴῃ ογάογ τῃδὶ {ΠΥ 5}2]} 
ταβί, οἷ. οὗ, 0; νἱ. ττ.ι Ῥγοΐδδθδοσ Μοιυ)]- 
ἴοῃ ποῖα8 :---ἰ ΜΑΥ͂ ποῖ ἵνα 6 πλοῦ 5ἰ ΠΊΡΙΥῪ 
ςοπηεοίεά ν»}} μακάριοι, 85 ἰἰ ἰα ὈγΥ Ὀυβίογά,, 
ΑἸ, Α. Βυκίπι. ᾿"--ρ. 399ς. Βυγροῦ δὀχρίαϊῃβ, 
ἌὙ8Ὰ [{Πς τηίεηξ 15] (παῖ {ΠΟΥ ΠΊΔΥ τεϑὶ," ἄς, 
ΓΕ [΄οδη ἰχ. 3: ἂπά 50 Ἀειι85 “ 81] (αυδπά) 165 
Παὲϊος. πιουγοηΐῖ, εἶδος ῥομγ νἶντο," ἄςο, Οἡ 
δε διΐιτγε δέου ἵνα 5εῈ [ηἰγοά, 8 γ, (),2. 

ἴῖου πο οὶσ ΟΣ 2901]0 ὙΣΓΠᾺ [Ἀ 91. 
566. τσ». δι; δηά οὗ, οἢ. νἱ. 8. οα΄ ἴπΠ6 Ρἢγδβθθ 
“19 γοίοαυ αὐ]! "---π᾿Ὠϊςῇ, 85 Η εηρϑβῖ. ποῖεβ, ἰ8 
ἴουηά ουὖὲ οὗ [ἢξε Αρος. ΟΠΙΥ ἴῃ [νυκὸ ἰχ. 49 
γνΠογα δῖ. Ϊοἢπ 15 [ἢ 6 βρεάκεσ. Ψν 6 ΤΏΔῪ Βθγα 
τείεσ ἴο οἰ, Υἱ. 11, 85 ἐχρίδίηθὰ ὈΥ Ἵἢ. χίχ. 8, 
πτὶ (ογ. χυ. 58 βιρρ πρὶ [6 ΠΟΙΠΠΙΘΩΙΔΓΥ : 
566 4'5ο ἴμε 1 οτγ 5 ννογάβ Μαῖίϊ. χχν. 34--.ο. 
Εννδα (5. 270) σοπιπιθηΐβ : “ Υ88, [ΠΥ 5}4]]} 
τοϑῖ ἴῃ ἀρδίἢ ἔγοπι {ποτ ΠΘΑΥΥ ἴσου ]68 ! {πεῖν 
ΟΓΚΘ ΔΓΕ 50 [ΔΓ ἴτοπὶ θείης ἰοβὲ (του ῆ 
ἴΠειν ἀφαῖῃ, (παῖ {ΠῈῪ ἔοϊονν ἴπδπὶ ἰηῖο οἴογ- 
ὩΠΥ. ΒΌΓΡΕΥ ΠΟΙΏΊΡΑΓΟΒ οἷ. 1ϊ. 2; Χχ, 12; 
ι (ὐοΥ. 11]. 123-15. 

ΥΥ̓Δ 



"οϑ 

ἔτοπι τῆοῖὶγ ἰδθουγθ;; δηά τῆθιγ τγογκ8 
ἀο ἔο]ίονν τη επι. 

14 Απά [ ἰοοκεά, «πὰ Ὀεδοϊά ἃ 
γγηϊτε οἰουά, ἀπά ὕροῦ ἴπε οἷουά ὁπό 
8δῖ πκαὰ ὑπο ἴΠ6 δοη οὗ πιδῃ, Βανίηρ 

ΤῊΣ ΗΑΒΨΕΒΤ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΝΙΝΤΑΟΘΕ (14--0). 

14. Απὰ Ιβδ}ν, από ὀεῥοίά, α «υδίϊες εἰομά ;} 
Το οοἴουγ οὗ μοᾶνθη, 566 οἡ οἷ. ἰΐ. 17,-.- 
ΔΙΑΥ5 ἴῃ ἴΠ6 Αρος. ἀδηοϊϊηρρ ΟἸγϑῖ 5. ὑσγθ- 
86ῆςΕ. 
απά μῤοη ἐξέ εἰοιά ΓῚ β ] ὁπ δὲ της “κδ 

μηΐο δὲ ϑοπ ο γ»ιαῆ,}] (8εὲ υὐ. ἢ). Ἐσογ (ἢ15 
[16 οὔ (ἢ γιϑὲ 566 οὐ οἷ. 1. 12. Ηρτο, ἃ5 ἴῃ 
«ἢ. ἰ. 13-τῃῆ6 ΟἿΪΥ ἰηϑΐδῃοσϑ ἴῃ νυν! ἢ τῆς {Π|Ὶ6 
Οσου5 ἴῃ ἴῃς ΑΡΟΟΪΥΡ56--- [ἢ δγίο]θ8. ἅσγὸ 
ποῖ ἐοιπά. ΜΗ Γηρα υγρὸ8 [ἢ δῦβθοηςς οὗ 
τῆς ατίϊοϊθ 8ἃ5 ἃ γϑάϑοῃ ὙΕΥ͂ ννὸ αὔὰ ἴο ὑπάογ- 
ϑίαπά δὴ Αηρεῖ, δηά ποῖ ΕΟ γίϑῖ : δπάὰ 50 
Οτοίυ5, Βοηρεῖ, ΖΟΌΠν, Ὡς Ννεῖίο, ΒΙΘΟΚ,-- 
ΒΙοοΚ ἔΠοΥ υγρίηρ (παῖ [6 νοσγά5 “ ἀποΐδογ 
“πρεί," τεσ. 15, ργους ἴῃδξ δῇ Αηρεὶ πιογοὶΥ 
ἰ5 ἱητοηἀοά (Ὀι 566 σεῦ. 6, ννῆεγο, 45 ἴῃ [815 
οᾶ86, ἴΠογο 15 ΠΟ γεΐεγοησα ἴο δη Αηροὶ ὕγο- 
ΨΙΟΙΙ5]Υ βροκεη οἵ). ΒΙθεκ αἷϑθο ἂγριιεβ παῖ, 
τ τ ΟΠ γιδὶ ᾿ηἰτοάδιοδα ἤσσγο, ἴπ6 Απηρεὶ ἴῃ 
νοῦ. σ7 ψουϊὰ Ὀς Ρ᾽δοεὰ οὴ δὴ δηλ] Υ ν ΠῈ 
Η πι:---οδυῖ ἴῃς ψΒοὶς ἴοπο ΟΥ̓ἢ]5 νεγϑο ἰοσθ 5 
Β0ςἢ ἃ ςΠοπο]ιϑβίοῃ, 566 Ὀοΐονν. 

ἍΝΊΠΟΣ (8 59, 11, 8. 471) δυρροοῖς Πδὲ [ἢ6 
Ῥάγίορ]Ὲ (καθήμενον) 18 ἃ πεμίεγ [Ο]] ον ης 
“ δεῤῥο ά,"---ν12. “ δοιεῖβίηρ 5ΠΠΠρ ὕροη τη 6 
εἰουά Κα ἃ πιδη," ἄς. ἴδ σοηϑῖγ. [θη ραϑϑησ 
Ἰηἴο ἴῃς πιᾶϑο. 

ῥαυὶπρ οπ δὲς ῥεαά α χοίάεηι ἐγοαυπ,) ΤΟ 
ΟΠ ΘΓΟΓ 8 ἐγοῖυη,---866. ΟἹ «οἢ. νἱ. 2. Ηδ 
[45 ῃοΐ 85 γεῖ δϑϑιιπιθά Ηἰ5 ἀϊσάερε ἃ5 Κῖπρ, 
«ἢ. ΧΙχ. 12,---566 οἡ ςἶ. 11.1.0. Ψἥ ὁ ἢᾶνο Ποῦ 
τς ΔΙ ΒΙπιεπὶ οὗ Μαῖζ. χχῖν. 30; [ἘῸ χχί. 
27 :---Ξ ΤἬὭδη 584}} ἀρρεαγ ἴδε ο'ρῃ οὗ ἴπε 50. 
οὗ Μλη ἴῃ βοδνθῃ : “" ΤΒοη 5}4}} {Π6Υ 566 16 
ϑοη οἵ Μδη Ἴοπιίηρ ἴῃ 4 εἰουά ν ἢ ροννεῦ 
Δ γκτοδῖ ρίοσγ." 

ἀπά ἐπ ῥὶς δαπά α “ῥαν «ἰοξἰ..}ὼ Α8 “Τιοτά 
οὗ [6 δαγνυοϑβί," Μεαῖί. ἰχ. 38 :---οἡ [ἢ ᾿ΠΔΡΟΤΥ 
866 [οἱ] 11}. 11; [οδπ ἷν. 35-:8. Οἡ [818 
Νιβίοη 1. ΝΠ Δπι8 ποῖθ8: “ ΤῊΘ ρῥἱεΐυγα 15 
1561} ἃ ράγδῦϊο :---ἰῃθ ροϊἀθη-σονπθὰ ἈθΑρΡοΥ 
οἡ ἴδιες 5υτάθοῖὶς οεἰουά, ἀφηὰ [παὶ εἱουά 1|}- 
Τηϊποὰ ὈΥ (ἂς ρῥγοϑεῆςε οὗ ἴῃ ϑοὴ οὗ Μδη 
βολίεα {πεγεοη, ἃ8 οἡ Ηἰβ5 ἴῆγοης !"--Ὁ. 263. 
Τῆς ϑοη οὗ Μάδῃ 15 σγεϊαϊθὰ ἴο {πε (ἤγοθ 
Απροῖὶς δι ςἢ ἔο ονν ἰῇ οὐ. 15, 17, 18, 8ἃ5 1ῃ6 
ἈΠάΟΣ ἴῃ ςοἢ. νἱ. 2 ἴο ἴ86 ἴγθοὸ ῆο σοπὶ 
δῖοσ Ηἰπὶ (ςοἢ. νἱ. 3-8); δηὰ Ης 15 ἀϊβίϊη- 
ευϊϑῃοὰ ΠῸπι ἴποπὶ ὉΥ͂ 815 [{{|68 “ δοηὴ οὗ Μδη," 
“ΦἩς (δαῖ 5:11} οἡ {Π6 οἰουκ " (νογ. 15), 
δηὰ Ὀγ Ηἰ5 “ ροϊάδη Ἵσσοντῃ. 

Μεάο, Ηδιηπιοηά, δηὰ οἵπογβ υπάογοίδηά 
ἴῃ [818 ννβο]ς ράϑβαρε ποῖ ἴδε ἤηδὶ Ἰυάρτηεηῖ, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΝ. [ν. 14-- Τ᾿ 

ἡ 8 Βεδὰ ἃ ροϊάεη Ἵγοόύγη, ἀπά ἰῇ 
ἢ5 παπᾶ ἃ 5ῇδγρ 5:1. ΚΙβ. 

15 Απά δποῖπει δηρεὶ σάπια ουΐ οὗ 
τῆς τεπιρίε, ογγίπρ ν ἢ ἃ Ἰουά νοῖςε, ἰὼ 
ἴο δῖπι τῆδϊ 54 οη ἴῃς οἱουά, 5 ΤὨτγυ τ: 

Ὀμυΐ βοπὶθ Ῥγευίοιιβϑ οοπυηρ οὗ Ο τσὶ ἀπὲ 
80 δ ίηροῦ, γῇο 5665 ἴπεῸ Ἰιάγπιοπί οη 
Βοδίπεοη ἸαΟἸΔΙΓΥ πὰ ἴῃς ταὐυτρὴ οἵ Ομπς- 
[ἰΔηΥ. Οη ἴπ6 οΟἾΒΕΙ διαπά ἰΐ ϑθεπὶθ ἴδαὶ 
118 νι ϑίοη (συ. 14--20) 4. τοϊαϊοά ἴο ἴῃς Βη2] 
ἡυάσπιεηϊ ; Ἰιιδῖ 45 ἴπε σὐχέδ ϑ86δὶ (οἷ. Υ΄. 
12-17) 18 Τεϊδίοα ἰο ἴ8ε οοπιρίεἰίοι οὗ ἴδε 
ΤΩΥΞΙΕΙΥ οὗ Οοά :---866 οἰ. χ. 7. 

18. Νον ἔοϊονν ἴ86 (ἔσχες ργορδεῖ!ς {065 
οὗ ἀρργοδοδίης [υἀρηηθηῖ---ἰῃ6 Ηδτγνυεϑὶ ([52]. 
ΧΥΙΪ. ς; 6τ. 11. 33), ἴῃς ΨΝιπῖδρο (]οεὶ {]. 13. 
τις Ττχοδάϊηρ οὗ [6 Ρὸ5 (1521. [χὶ!]. 2, 1). 
ΤΗΣ [ποιρῃῖ ποηξοτα ἡ [86 πρᾶγησϑϑ οἵ ἴἢε 
ἡυάρτηεη. Μδηγ (Ρεπξεὶ; Ὑνογάϑ., ΑἸῆ, δὲ 
Βυγρὶ, ἄζε.) τεραγὰά ἴῃς “"Ἠαγυει:" 85 5: ΠΩΣ 
τε ραιμεγίης ἴῃ οὗ (Π6 ξοάϊγ; ἴδε “ διπίαζε" 
δηὰ ““"Ῥπεεῤγει. " 5 βἰρηϊγιης ἴπο οτυσδίης 
οὗ ἴπε ψὶοκοά, ΤῊ8 ἱπιογρτγοίϊδίίοη, μονγετα, 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ἄρτδοβ τῦῖτ ΟἿΣ 1, οτα 8. οὐτι ἱπῦο]- 
ῥγοϊδθοη οἵ ἴδε “ Ηκγυ τε, τὼ Μαῖϊ χιϊ. 10, 
38-2ὼ2. ΟΟΑΙΥ δπάὰ ὑπροα!ν 411κὸ πιὰῦ τπεὶ 
Ὀδὲ ἱποϊυάεά ἴῃ Ὀοῖὰ ἔπος “ Ησγυεσ" χαὐὰ τς 
“ ιπέασε." 

“Ἵπ4 ἀποίδεῦ σπσεΠ ϑὲες οὐ συ. 6, 14. 
εαῦπε ομὲ ἴτ οἵα ἐδὲ ἐερίο,) ΟΥ̓Δ 80 δεδὲ 

ἔπΑΥΥ " (566 οη «ἢ. ΧΙ. 1) 10 Πεδγυθῆ, τεῦ. 1". 
ννὩἰϊςῖ, δοοοσγάϊηρ ἴο ςἢ. ΧΙ. 19; ΧΥ͂. 5) 
θδθη Ορεῃρά, δηὰ ἔἴτοπι ψἢϊοῃ ἴα Αηρεβ 
ἀμὰ ἴῃς δενεμ Ρίδρυοβ ργοςεεὰ (εἰ σ᾿ 
6). 

εγχγίηρ «αυἱἱα τοδὶ ασὉοἱοε ἰο δὲν ἐξα! ταἱ 5 
ἐδε εἰομά,] ὝΒεβῈ ογά8 αἶϑο δαυς δεεη υχοὶ 
ἴῃ οΥάοσ ἴο δῆον ἴπαὶ (Ἶγίϑὶ οδηποῖ ὃς ἵ’ 
ξεττοὰ ἴο ἴῃ νεσ. 14---ἴοσ Ης, ἴξ ἰ5. 5αἱά, οουβ 
Ὠοΐ τεςεῖνο ἃ σοτηπιδπα ἔσοτῃ δῃ Αηρεὶ 25 ἵκετ. 
Το [815 1ἴ 28 θθεη οἥξῃ δηϑινεγεά [μλῖ [θὲ 
Αηρεὶ ἰ5 δυΐϊ ἴῃς πηεβϑεηρεοῦ οἵ ἴπο νι }} οἵ Οοὐ: 
Δ 45 ἴο ἴΐδ ταγϑίοσίουβ σοϊδίίοη δείστε 
τὰς ϑοη δπὰ ἴϊε Ἐδίδοσ, ννς βᾶνς ἴῃς 1.ογἱ 
οὕ ψοσγάβ, [οδη Υ-. 19, 30. 

Βοπὰ ζοτῖ ἐργ “ἰοξίς,)] ΤὩς τνεγὸ δεῖε δ 
πέμψον. Ἐσογ ἴα σορπηδῖθ γψετὺ (ἀποστέλλω) 
866 Μδτκ ἵν. 29; δπὰ ςξ, ]οοἱ 1}. 11. (ἐξατο, 
στείλατε, 1,ΧΧ.), ἰοπὶ νῶϊον [86 ἱπιᾶξὲ δ 
δοιτονεά. Α ἀϊβεγεηῖ γεσῦ (βάλλω) ἰ5 υκί 
ἴῃ τ΄ν. τό, τις. Ηξεηρβὶ. τῆϊπκ μαι ἐκ 
ρΡῆγαθθ “βϑῃὰ ζοτῖΒ ΒΥ α͵0.]0 τεϑίβ οἱ 
ἴῃε ῬοΥβοηδοδύοῃ οὗ ἴπδ διςκὶες 25 λῃ 4" 
“ἰ“ἐαπί. τὸ 
ΤῊΘ σὐεξίε ντὰβ “ἃ συγνοα βοἰπιίῖατ οἵ Κηϊΐς 

υϑοὰ [ῸΓ τεδρίης ΟΥ̓ ὑγιπίης. [15 υϑς ἰη [ΒΒ 
ρᾶβϑᾶγε δοῖῃι ἕογς ἴῃς Ηγνεβὶ δηὰ ἰοσ ἵκ 
Νἰπίαρε ἀσποῖεβ, ννογάβ. οὔϑεγνοβ, [δὲ [ὼς 
ἴσττῃ ἰ5 ἴο Ὀε ἴάκθη ἤρυγαῖνοὶγ. 



ν. 16---10.7 ἈΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ. ΧΙΨΝ. 

ἴῃ ΤῊ 53:ὉΚ]α, δῃμὰ τϑὰρ : ἔογ τῆς ἰπ|6 
8 σοπλα ἔογ ἴπεε ἴο γὰρ ; ἔογ ἴῃς ἢδγ- 
γεβδῖ οὗ τῇς δαγῖῃ 15 " τῖρα. 

16 Απά ἢς τπδῖ 8δῖ οἡ ἴδε οεἱοιυά 
τῆγυβῖ ἴῃ ἢὨΪ5 δίς κ]Ὲ οἡ τπ6 δ ; δηά 
τε φαγῇ ννδ5 γεδρεά, 

17 Απά Δποῖδοσ ληρεῖ σδπὶε ουΐ οὗ 
τε τερὶα ΠΟ 5 ἴθ ἤδάνθῃ, ἢς 
αἶδο Βανίηρ, ἃ 58δγρ 53:ςΚΙ6. 

18 Απά δποῖμεγ δηρεὶ Ἴςᾶπὶς οι 

οσ ᾽89 ΒΟῸΣ ἴο ΤΘΔΡ ἰδ 060π10:}] Οπιϊΐ 
γν ἐῤεε---βθὸ υὐυ-. }.; δῃὰ ς. νεγῦ. 7. 

͵)γ δὲ ῥαγυεῖῖ ὁ 1Ἴδε εαγίδ ἐς ουϑτ-γίρε. 
Οτ. κἰθ ἀτὶοὰ ἀν," «οἴ. Μαγρ. :--ὶῃ [ομη χν. 
6 ἴδε γογῦ 15 γοπάεγοα “ ἐν αυὐδεγεά," ΟἿ, Ματῖκ 
χὶ, 20: δηἀ 566 θθῖονν, ὙΌΣ. 18. 

([π τς δὲ ὦν. εὶ, ἵν. 8, 51. Αὐρυβιηθ 
ΘροΆΚ8 οὗ [Π6 5ο σοσῃ τον ὑρ “Ὁ 
ἰη1 15 ΒογΌ 1415 ὑ5416 δὰ .Γἰϑίδϑ ἀγΙἀΔ8 ᾽"). 

16. “πώ δέ δαὶ “4 οπ δὲ εἰομ] ὅ86ε6 ου 
ΥΟΓ, 14. 

οδαΐ δὲ; “ἰελίς ὍΡΟπ ἐδὲ εαγίδ,}] Ἐσογ ἴΠ6 
γοτῦ 866 ΟἹ νεΥ. 15; δηά ςἢ. Ϊοῇῃ χχ. 25, 27. 
ΤΟ οχίθηϊ οὗ ἴΠ6 σοδρίηρ ΟΥΘΣ ἴδε ϑαγί 15 
ἀεποῖδα ΕΥ̓ ἴπε ῥσερ. “ὑροη,"---8εὲ6ὲ. οὐ ςἢ. 
ἷ, 20. 

απάᾶ ἐδεὲ εαγίδ «υα: γεαῤεά. ἘΒυΓΡΟΓ 4150 
νου] τοκίσγιςς ἴῃς Ηδγνυαβὶ ἴο [η6 “ ρδίδογ- 
ἴῃ ἰορεῖμοσ (86 εἷεςῖ," Μαῖί. χχῖν. 31 :-- 
Ὀυϊζ 566 ΟἹ γ6Γ. 15, δηὰ ςἔ. ἴῃς νοτάβ οὗ (ἢ γϑβί, 
Μαῖί. χῖ. 0. 

17. “1π4] ἀποΐδογ σηροί ἄγ ομῇ ἴτοτα 1ῤὲ 
ἐορριρίε «υδῖίοῦ ἐς ἐπ βεαυεη)] ΟΥ “881:ο- 
ΌΔΙΥ," 48 ἰἢ ΥΟΓ. 15. 

δε α"0] 445 νΥγ6}] 5 (πὸ ϑοὴ οὗ Μάδηῃ, υϑυ. 
14:--πἔ τὸσ. το. Ηρηρϑῖ. ννου]ά τεραγὰ {15 
ΑὨΡ6Ὶ αἷϑο 45 (Ὁ γίϑῖ; ἔἕογ ἴπθ ἰγεδάϊηρ ἴῃς 
στᾶρεβ τηυβῖ Ὀεϊοηρ, ἢ {π|ηκΚ5, ἴο Ηἰπὶ ἴο 
ψῃότὰ ἴδο τεδρίηρ [Π6 πασνοϑὲ θεϊοηροά . δηά 
1815 Απρεὶ, ἴοο, 85 “α σἰεἰίς." 

18. 4πώ4 ἀποὲρεν αηροὶ αι ομὲ ὥο»ε ἐῤέ 
αἰιαγ,} Τόε ΑἸῖατ δἰγεδαν πηεητὶοπθὰ ἰῃ ςἢ. νἱ. 
9, 1ο; Υἱ. 3 --Οῖθα ΑἸΐασ οὗ Ὀυτηΐ οβογίηρ 
υπάογ νυ ῆϊςἢ 116 {Π6 5011}5 οὗ “ἴμοϑὲ πο Βδὰ 
θοθη σἰδίῃ Ὀδοδιιϑα οὗ ἴπε ψοσζγὰ οὗ σοά;» 
δῃηὰ ἔγοπι πο ἴΠ6 ΑΠΡΘΙ ΠΟ σοΟμγ65 ἔογί ἢ 
1ο ἀνθὸ {πεῖν δ]οοά. 

Α5 ἴο [18 ΑΠρεὶ νὰ τεδά : (1) Τμαΐ ἐὰν 
ΔΙΊΔΓ 15 ἢ15 ῬΘΟΌ ΑΓ Ρ]ᾶςς 85 “(ἢ πη] σίοσίηρ 
ϑρίγιὶ το Ὀτίηρβ ἴΠ6 ςοπιηδηά ἴο ἐχοουΐα 
Ἰυαςτηφηῖ;---(1) ΤΠαῖ, ἃ8 ἀεδοσιθεὰ ἴῃ τῃ6 
ψογαβ  ΒΙΟΒ ἕο ϊονν, 1ἴ 15 

Ἀ9 ὝΔΙΟΒ 8618] ὅεεὲ οὐ. }. 

}͵οαυνεν συέγ ἥγε;) Οτ. δυΐβοΥΣ  ΟΥΘΣ 
1:0 83το;:;)}] ΕἸΠΕΓ γε ρεπογαγ,- --θ 6.5. 
“«,δὲ “4"5εἰ 977 1δε «υαἱεν:,," οἢ. ΧΥΪ. 5 (εἶ, ςἢ. 

ἴτοπι ἴῃε αἰζαγ, ννῃϊςῃ μδά ροννεῦ ονϑῦ 
ἢτε ; ἂπά ογιεὰ σῇ 4 Ἰἰουά οΙὙ ἴο 
ἢἴπα τΠας Πδὰ τμ6 5ῃδγρ 5ἰςκὶς, βαγίῃρ, 
Τῆγυδῖ ἴῃ ΤΥ 5Πδγρ 8ίςκὶε, δηά 
φαῖμοῦ τῆς οἰδεῖ οὗ ἴδε νὶπε οὗ τῆς 
ΕΔΓ ; (ογΓ ΕΓ ργαρεβ ἅγὰ ΠΥ τίρα. 

Ι9 Απά τπ6 δηρεὶ τῇγυβε ἰη ἢὶ5 
βοκὶς ἱπῖο (6 δαῖτ, ἀπά ραῖμεγεά τῆς 
γἱπα οὗ τῆς δδγῖῃ, δηά Ἵδϑῖ 2: ἰῃῖο τῃ6 
στεδῖ τγίπεργεβ8 οὗ τῆς ψγγαῖῃ οἵ Οοά, 

ΧΙ. 6); σοπηραγε 4͵]50 ςἷ. υἱῖ. 1. ΟΥ, ἴδε ,γὲ 
ϑΘΡοΚϑῃ οὗ ἰη Ἂοἢ. υἱῖ. 3--ς, νυ Π ΙΓ ἢ ννα5 ἴἢ6 ἤτα 
ἴγοπι ἴῃ σδῆβοσ [Ππαὶ Κι ]δὰ ἴῃς ἡπάρτηρηΐϑ. 

διὰ 809 08110ἃ «υἱὲῤα τοαῖ νοΐὶθ6] 866 
τυ. 1. 

ἕο ῥίμι ἐδαὶ δαά ἐῤδὲ “φαγ «ἰοξίς, “αγίμ,]} 
ΙΖ. [Ώ6 Αηρεὶ ἰῇ νϑὺ. 17. ᾿ ι 

ϑοπὰ ΖοΥᾺ 16) “ῥανρ “είς. ΤΒΘ νοσθ 
18 [6 ΒΔΠΠ16 83 ἰῃ ὙΟΥ. 15, Δηά {ΓΔη5]αἴ65 1116 - 
ΑἸ τλ6 Ηεῦγονν νεγῦ ἴῃ ΤΕ] 11]. χ 3. 

δε ἷκε οΓ ἐδε εαγ  Νοῖ, 1ἴ μᾶ8 Ὀδθη 
οὐϑοσυθά, 6 “ νἱηθ οιίΐ οὗ Ερυρι" (5. Ιχχχ. 
8), ΟΥ ἴῃ ἴο Ὡς ΕἸ γιϑὲ ᾿Κοηθὰ Πἰπηβοὶ 
(1}Θὁδη χνυ. 1), δυῖΐ “16 νίηθ οὶ δὲ εαγί δ." 
(δες νυ. |}Ὁ. 

Α5 ποίεα ΟΥ̓ οἴδοῖβ (566 οὔ ὑδσ. 1.5), ΒΌΣΡΟΥ 
αἶδο 5065 ἰῃ τῆς “ ἥηπίασε" ἀπὰ “ ἢηηεεῤγεις 
[ΟΚΘἢ8 οὗ ἴπ6 Ἰυάρπηοηξ οὐ {πΠ6 τπῃροαϊγ. 

Εννα]ὰ ἴαἰτοβ “20. αἱπε᾿ ἴο Ὀ6 4 ἴγ{Ὠρὲ οὗ 
Ῥαϊθϑίηθ, δηά [ἢθ56 ννοσάβ ἴο ἱπάϊςαϊς [ἢς 
ΗΟΙΥ [1,Δηἀ-:---Οτοῖίζυ8 ροἷδοοβ ἴῃ6 δοθπθὸ ἰῇ 
δυτία δηὰ Βργρί;--- Μεάρ, Ηδιπιοηά, Νν εἰ- 
βδίείπ, ἴη [{Δ]γ. 

ἴῃ νύ. 15, 17, 18, γα ἢανο ἐόγες ΑὩρεΪβ ἴοϊὶ"- 
Ἰοννίπρ Ογίϑὲ (θὲ. Οἡ ΥῈσ. 14) 85 ἰὴ ἴπε ἢγϑῖ 
ἴουΣ 864]5 (εἶ. Υἱ. 2-8); δηὰ ζόγες Αῃροὶς 
Βανυϊηρ ΔἰΓοδαῦ ἀρρθαγοά ἰη συ. 6, 8, 9, ἴ86 
πα υλάγρο δευεη 15 ἴΠ}8 ἃ ἔεδῖυσε οὗ (8 ν᾽βίοη 
αἶ5ο. 

19. Μπά 1δεὲ απρεῇ Νοῖ, 845 ἰῇ υδσ. 16, 
«Ηρ ἐδαὶ “αἱ οὐ δε εἰομά.᾽" 

οδδὶ δὲ: οἰοκίς ἱπίο ἐδεὲ εαγίδ,]ὺ ὍΘ νεγῦ 185 
{ΠῸ ΒΔ Π|Ὲ 85 ἴῃ ὑϑσ. 1ό. 

απά ραϊῥδεγεά 186 Υἱπῖδρβο 97) δὲ εανὶ6,} 
Οτ. “δὲ αἰἷπε." 

ἀπά εαπὶ ἐξ ἱπίο Δ 6 ὙΠ ξΏΘΡΙΘΒΒ, 16ὲ φγεαΐ 
[«υἱηέῤγε..1, οὔ ῖδε «υγαὶδ 9 Οοά.] (8εὲ συ. 
1..).0ΟὨ.ΑΑΑΚὔππιαβουληο δάϊθοῖινο, δηὰ ἃ ἐδπιηΐηο 
Βυϊϑίδηζινε :---ἰἂς σοπέιβίοη 566Π|5 ἴο ἢᾶγθ 
ΔΥΒΘη ἔσγοπι [6 βπυῤδπίδηςζινε Ὀοῖηρ ὈοΙ᾽ πιᾶϑςο. 
δηά ἔεση. δα ἱπΠΔΡΟΤΥ σΟΓΓΟΒροπβ νΠ (Πα 
οὗ οι. ΧΙΧ. 15 (ςξ, 1 ἁ,ἀτὴ, 1. 1 5); 11 15 ἐἔουηάδα οἡ 
581, 1[Χ}}]. τ-τ-ό, νυ ΓΟ 566 ἴδ ποῖδεβ. 

Ῥυγπμηδϑυβ (αΡ. Μίρπε, ῥαίγοίοσ., νοὶ]. 68, 
Ῥ. 890) Π]υικίγαϊοϑ [15 ρᾶϑϑαρε ΌΥῪ Μαῖΐ, χι!. 
4 τ (οσ. 1. ο :-τῆε γεδὰβ ἴῃς γσσε. (τὸν 

ἐψαν), Δῃ [τδηβἰδῖθϑ, “"" δηά Ἵσδϑῖ ἴῃ ργοιὰ οὴς 
Ἰηἴο [6 ΠΕ ργο 55" ἄο. [““ΊοΘηάο ἐγα εἰ 
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20 Απὰά τῇς ννἱπεργεββ νγἂβ ᾿γοάάθη 
ψντμους τῆς εἰτγ, ἀπά Ὀοοά οπλε οὐ 
οὔ τε ννίπεργαβδ, ἐσνθη πηῖο ἴΠ6 ἤοΙβ6 

ΒΕΝΕΙ.ΑΤΙΟΝ. ΧΙΝ. ἷν. 20. 

δι 4|68. ὈΥῪ ἴμε βρᾶος οὗ ἃ τβουκαπὰ 
απά 5ῖχ Ἠυπάτγοά ἐαΠοηρβ. 

βοηίαηξδπι ἢἰς ὑγὸ ἱγὰ 1)6ὶ ροβυϊξ φυᾶπη σμῤεγδο 
ἀϊςοῖϊξ ᾿πβ]ςίαπι, αφιιοπὶ εἴαπὶ »ηαρη σοςδῖ.᾽}. 

20. “πά δε αυἱπερτε. «υας ἐγοδάεη) 49 
ἴῃ [55]. [Χ[]ς 2-ῖῃα υϑ04] ρῆγδϑε, 566 παρ. ἸΧ. 
271; ΝΕΒ. ΧΙ, σ; [6Γ. ΧΙ. 31. 

«υἱέδομὲ ἐδε εἰγ,)] (ϑες νυ. ). Ἡξδηρβί. 
σῖνοϑ ἴῃ6 ἴσο πιοδηΐηρ: “ὙΒΟ ' εἰν, που 
ΔΩΥ Δοςοπηρδηγηρ ἐρίΠεῖ, σα ΟὨἱγ 6 {παῖ 
Ὑν ἢ ἢ ννᾶ5 2 ΟἿἿΥ ΌΥ ΨΝΑΥ οὗ δπιίποηςς ἴῃ 
ϑογρίυγαὶι υβᾶρο---' [6 Ηοὶγ Οἰγ᾽ (ςἢ. χὶ. 2), 
]εγυβαίοπι; δυῖ 1815 ἴῃ {16 Αρος. 15 αἰννΑγ8 ἃ 
ἀοδιρηδίίοη οὗ (πῈ ΟΒυσοῦ." Ηξεηςε ννὲ ἔδτε 
Πα ἃ Ἰυάρσπιοηξ οἡ ἴπ6 νου] 845 ορροϑβθὰ 
ἴο ἴ6 ΟΒυγοῦ---οἔ, οἰ. νἱ. 1τ-8. ΖΕ], 
ΕΡταγά, ἢ ς ννεῖξίς, δίεγη, Ὁ ὕβίεσγά. Ὄχρίδιη 
της “εἰν ἴο δὲ 86 1ἴογᾷ] εαγίδὲν [Θγυβδίθτη, 
ΙΓ ἴ86 πδίίοῃβ 5581} (ςἢ. χχ. 9)ς. Ἐδγατὰ 
ΡΙδοθβ ἴῃ βδεθηθ ἴῃ ἴῃς νυ] Ποὺ οὗἨ [ςμοβμαρῆδῖ 
(1ο6] [ἴ.. 12-14). Ηαδιηπιοηὰ δηά ᾿Ν εἰϑίεϊη 
υηάετοίδηά Ἀοπιο. 

απά 616 οδθ9 οὔξϊ ὈΙοοὰ ζγοτι ἐῤέ 
«υἱπεργε..)] ὙὌΒο Ἰυΐϊςε οὗ ἴδ ρύδρε ὑείῃρ ἃ 
ἴγρε οὗ Ὀοοά---οἔ, [54]. [ΧΗ]. 3. 

ἔυεπ ὠπίο δὲ Ὁτὶἃ 195 ΟὗὍἨ [89 ΒΟΥ598,} 14.) 
δυο ἢ ννὰ5 ἴῃς ἀερίῃ οὗ [πὸ Ὀ]οοά-ΒβΓθΆπι. 
ΤἼςΟ τηθηθοη οὗ “ δογιε:" ρῬοϊηίβ ἔογινασγά ἴο 
οἢ. ΧΙχ. 11-τ-|5. Ποτο ΟὨτβὲ δηά [18 διτηϊθ5 
ΔΡΡΟΑΓ Οὐ “ «υδίδε ῥογ“.:" (ςἔ, ςἢ. νἱ. 2), δῃηὰ 
ὙΠ ΠΟΓΟ τηθηζοη 15 ἀραίπ τπδάς οὗ “ ἐῤε «υἱπε- 
2 γα." 

8 ἰβουδδιηὰ διηιὰ δὶχ Βυπάᾶγχοῖἂ ζΌΣ]Ο0Σ 68 
οΟ721) Απ ἰάϊοπι Ῥεοι αγ ἴο 81. [οβη--- 566 
7οδη χὶ. 18; χχὶ. 8; οὗ, Αςἴβ χ. 3. (ΤῈ 
(οὐ. διηαιῖ. τεδάβ “4 [ῃπουβδαηά δηὰ ἵνο 
δυηάτοα . ΟΥ τοηάεσ--- "88 718. 88 8 
1Ἰϑουδεαπὰ... ΖΌΣΙΟῈ ΚΙ, 5." 

ΤΗΟ Μικίοηφ, ΟΥ̓ σαάίμνι (τὸ στάδιον---ἰῃ 
Ρίυγ. οἱ στάδιοι, ΟΥ τὰ στάδια) 15 όοο ΟΥ̓́ΕΕΚ, οΓ 
ὀοδὲ Επρ] 15} ἔδεϊ ; δδϑοιιῖ 1 οἵ ἃ Ἐ ὀσγηδῃ πη]]ε : 
566 ςἢ. χχὶ, τ6. διχΐθεη διιπάτγεά [5 [πὸ βαυδγο 
οὗ ὉΓῪ, οὐ ἴπ6 βαυδῦο οὗ ἔουγ τ Πρ] εὰ ὈΥ 
16 5η]ιᾶγα οὗ ἴθη; δηὰ [ἢυ.8, 25 ἔσω 18 ἴῃς 
« αἰρῃηαΐιγο᾽ οὗ ἴΠ6 δαστἢ (566 οἢ. Υἱ!. 1) δηὰ 72 
ἴπ6 δἰρῃδίιγο᾽ οἵ σοτηρ᾽οἴθηςσϑβϑ, [15 συτηθο]!ς 
πυγθοσ ἀεποίεβ ἃ βρᾶςς οὗ ναϑί τῃδρηϊζυαο: 

566 [πίτοὰ. ὃ 11, (8); δηὰ ςἔ ἴδε τ44|οοοςΞ 
4,4Χχ32 χ τοῦ ἰῇ νοῦ. 1. Ηδεηρϑῖ. υηάογοίληί5 
64 Ἰυαάρτπηεηῖς οηογο ης ἴΠ6 νυ Βο]6Ὲ ΘαΠ}." 
Ετοπι ἴτὩ6 ΘΑΥΥ εχροβίίοτβ, γ᾽] οϊοππυ 
Ῥηπιδϑίυβ, Βοάδ, οηνναγάβ ἃ σείεγεηοε ἴο 
[6 χων ηυδτίοτβ οὗ ἴπ6 δαγῖβ [δ5 Ὀδεη ἰὼ" 
βἰϑίθἃ ὑὕροῆ: 6.5. Ὑιςοϊογίηιϑ, “ΡῈ οπιηεβ 
ταυπαϊ φμαΐμογ Ῥάτῖοβ᾽ (1. ε., Ρ. 62). Εὐγαγὰ 
ςοηδβίάοσβ ἴπαΐ ἴΠ6 σἰξηϊβοδίίοη οὔ {πε Ὠυπιθεῦ 
40 (40 Χ4αηοξξε :όοο) 85 ἴδε ξυγθοὶ οἵὨ ριιηϊβῃ- 
τιεηΐ (Ν πὶ. χίν. 31: [υάγρα5 χιϊ. τ; ΕΖεῖ. 
ΧΧΙΧ. 11) 18 ἱπῖοπάθά, δῖ. [εσγοπὶς (Ἐρῤ. ασἀ 
Παγάδη. 129) ἴδκεβ [}}5 ϑοῦγος οὗἩ ἴδε ηυπι- 
θ6Υ ἴο Ὀ6 ἴη6 αἀἰδίδηος “ἕἔγοπὶ [δὴ ἴο Βεεῖ- 
58οθα, νος ἐχίθηάς ἴο ἃ ἀϊξῖδηςο οἵἉ 5οἝγοεϊυ 
1όο τη 65 (“ νἱχ εἶχ. πλλΐαπι "), Δ Πουξὴ το 
Κοχηδη πλΐἶθ8 ἄγ δα01.4] ἴο 1280, ποῖ 1όοο 
βίδα]! :-- 18 Ἔχρδηδίοη 15 δεςερίεα Ὁγ (. 
Τ,δρίάθ, ΕἸἰσθδοση, ΖΕ], ἄς. ὙὍὙΠε {{ἸΠΕΓῚ 
οὗ Απηϊοπίηι!5 πιακος ἴῃς ἀϊδίδηςε ἔτοπι Τυτὲ 
ο ἴδ ποσίῃ ἴο ἈΠἰηοςοσγυγα (πον Εἰ “γμν 
οπ ἴδε Ὀογάογ οἵ Εργρί ἴο ἴπ6 ϑουΐῃ, ἴο δε 
1664 5ἰλαϊὶ : δηὰ ἴῃ5 ἴῃ6 τηραπίηρς ψου]ά δε 
ἴμδῖ τῆς Ὀϊ]οοά-βἴγοδπι σονογοὰ ἴῃς ψνΒΟΪε 5- 
ἔλεε οὗ [υἀπ4---580 Οτοίίυς, Βεηρεὶ, Βιεεῖ, 
Άδιι85, ὅτε. (ἢ [54]. χχυΐ!. 12, ἴδε ΕΧΧ. γερά 
ἐἢ6 βίγοδτῃ οὗ Εργρί" δΥ Κῤίποζογμγαὶ. ὅ8ὲ 
δι 5 δ ω.. 9 στ. ἀπά ἔονι. Οεοστ., νο]. ὃ. Ρ. 
7ο9; δηά Νοῖς Β αἵ ἴδε δηά οἵ 1}15 οβδρίεϊ. 

ϑοηε ὑγῆο δάορι {πὶ5 ἱπιογργοίδιίοη τεφαπὶ 
Ῥα]εβξίης 45 ἃ ἴγρε οἵ ἴῃς Ομυγοβ. 

Κτσεηκοὶ (λας, 8. 84) Δρρ 65 115 ἀεβαραοῦ 
ἴο ἴῃε δαῖ]|6 οὗ Ατ- Μαρβάδοη, εἰ. χνί. τό, τὰκ 
βοδῆθ οὗ νῆηϊο Πὸ ῥἴδοοβ Ὡφᾶσ [εγιβαϊεῖη; 
ἀγρυΐηρ ἔγοιῃη ἴῃς τηθητίοη οὗ Μουπῖὶ Ζι05, 
γΟΓ, 1, ἃπά ἔτοπιὶ ἴπθ βιρροϑβοά δ]]υ5ϊο8 ἴ 
(δε Ἰεηρῖῃ οὗ Ῥαϊοβίίϊηθ. οἷ ιῃ|5, διυλ να 
ἘΠΓΘΑΘΟΠΔΘΙΥ ἃ5κ5, “Ναὶ ἢδ5 Ῥαίθϑίίηε ἴ 
ἀο ψπὰ [6 ργοϑοηῖ θδῖ]ε}"--ἰῃς πηεασυτὲ 
ςΟΠΊ65 88 Πϑᾶσ ἴπῸ Ὀγεδα τ ΟΥ̓ ΠΔΪῪ 85 ἰἰ ἀρ 
ἴο 186 Ιεηρῖι οὐ Ῥαϊεβϊης : ἀπά ϑιυδιί {πη 
παῖ τπῈ Ὀγθδάτῃ οὐἩ 1} 5 τηοδηῖ. Μοὸς 
5665 ἤογο ἴδο οχίοηξ οὗ ἴῃς Εουδη ΕἸΊρατ. 
ΒΙΡΗϊπιδη (8ε6 οὔ σψϑγ. 11) ἱπίεγργε αἱ 
Επρίαπὰ «πὰ [15 Ἀεξογπιδίίοη,---ἰμς Απρεὶ ἢ 
γΟΥ. 18 Ὀεὶηρ ΟΥΔΗΠΊΟΓ. 

ΑΘΟΙΤΙΟΝΑῚΙ, ΝΟΤΕΘΒ οὐ Οδμδρ. ΧΙΨΥ. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ χῖν. 4.--.561. ἸΟῊΝ 8 ΤΙΤΙΕῈ 
παρθένος. 

Το νογάβ οὗ [ἢ ]5 σϑῦβθ, ἰοροῖποσ τ ἴῃς 
αὔβοηςς οὗ δῖ. [οἢ)πη᾿ 5 πᾶπὶδ ἔτοῖῃ ἵ Οοσ. ἰχ. 5, 

᾿ βιρρεῖοα ἴῃς Ὀε] εξ οὗὨ ΤΔΗΥ͂ 'π ΘΑΓΙΥ {Ππ|65 
. (δαῖ [δε Αροκβῖϊε ν 88 υητηδτιτιεα :---8θ6. Τοῦ- 

[0}}. δὲ οπορα»ι. ς. 17; Ογτ]]. ΑἸεχ. Ογαὶ. 

ἄε Μανία Ῥίγ., ΟΡρ. Ρ. 380: Αὐγαυκί. [δε δον 
Οοπίμᾳ. ς. 21. [εγοπῖε, σά ὕουὶπ., ἱ. 14) 16) 
Ἐριρῆδη. σν. 51, 12. ᾿ 

Ηξηςς [ῃς Ἐ1Ὶ6 παρθένος 5οπιοτπιε5 εἸτέῃ 
ἴο δίπγ, 45 'π ἴΠ6 βυρεγϑοοτι ρΡύοη οὗ ἴδε ἀροίζᾶ- 
Ἰγρβα φιοϊεά ὃγ 1,ὕςκο᾿ ἔτοπι (οάεχ 30 οἵ 

1 “« δρῃηίδη ἀδς Τοδηηῖβ,᾽" 11, 5. 52. 



ν. 1. 

Οτεϑθδοῦ (Οεηΐῖ. χι!.). Τῆς Ε{}6 νης 81. 
Αὐυγυπίίης, ἴῃ ποῦ πη οπε ρίδος (ρωκ. 
Ἐσναηρσ. 1. 19; Ἰπέιγ. Τγαεῖί. Χ.), 8ἴλίεβ γνὰβ 
Ῥγεῆχοά ἴο δὲ, Ϊομη5 ἤγϑὶ Ερίϑι!ς, νἱΖ. “ Αὰ 
Ῥατῖμοβ," 165 οοπ͵εςζυγεα ὉΥῚ Ηρ, ΟἹ βεὶεῦ 
(Κέγεδ. Οεεε., ἰ. 118), δηὰ οἴβογβ ἴο ἢδγο 
ὡγίϑοῃ ἔγοπι [815 {Π|6 παρθένος. ΑἸ] Γοπίδϑῖοσ 
Γεθ Οὐ 2 ΟὐοΥ. χίὶ. 2: “ Οπηηδ5 ΑΡοϑίοὶ!, 
Ἔχοερίβ ἰοδῆης εἴ Ρδυΐϊο, ἰχοσοϑ μδῦθυ 856 
ἀϊουηζιτ." 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΝΕΒ. 20.--- ΤῊΕ ϑΤΑΡΙΌΜ. 

ΤὨς διαάέω (τὸ στάδιον, ἴῃ ΡίυΓ. οἱ στά- 
διοι, ΟΓΥ τὰ στάδια) ΟΥὨ ωἰοπο 858 ἃ Οτεοίδη 

ΘΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ. 
1 781: τευέρ ἀπρεῖς τυ ἐλΦ τευόρ ἴα: ἡ κῶς 

4 72:4 “οηρ οὐ ἐλέη: ἰλαί συεγεονό {λε ὀεαςέ, 
7. 71: “ἐνερ υἱαῖς Λε} οὗ {Δε ευγαΐὰ οὕ Οοά, 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. Χν. τι 

ΤηΘΆΒΌΓΟΕ ἴδκοη ἴῃ δῆς δηά ᾿ἰεπρίῃ ἔγοπὶ ἴῃς 
ἴοοΐ-τδος σουγδβὲ δῖ ΟἸγτηρία. [{νγὰ5 επῃηρὶ ογεὰ 
ἴῃ [ες Εαϑδὶ αἴογ [6 ἀρὸ οὗ Αἰδχαπάθσ [86 
Οτοδλῖ; δηὰ 158 πηοηποηδα ἰῃ 2 Μᾶςς. χὶ. ς ; 
ΧΙ. ο; ἄς. ; δηά ἰη ἴῃς Ν. Τ. ἰη [ὐυκς χχίν. 13; 
Ἰοβῃ νἱ. τφ; χί. 18; 1 ογσ. ἰχ. 24; ον. χχὶ. 
16; αη Βοσε. Τῆς δεαδέμρ Ξε όοο Οτοοκ ἔεεῖϊ 
(Ηετγοά. 1, 149); ΟΥ 125 Ἀοπίδη ρᾶςε8 (Ρ] ἴη. 
11. 21: οἕ (ἐδῃϑβοσίη. 13), 80 ἴΠδὲ εἰβὰϊ βίδαϊδ Ξξ 
οὔθ Ἀοπίδῃ τηῖϊθ. [{ἰ ἰ8 οαυαὶ ἴο δοδὲ ἔεεῖϊ 
ΟΥ̓ ΟἿΚΓ πηδαϑυγο, ὁ. 2. 53ὲ δεῖ 1655 [ἤδη ΟἿΓ 
διγοης :---θο ὙΝΊΠοΥ, Κεαΐ Ἡογιογὸ., τί. 
διαάέρ; ϑδιλῖῃ, διε. οΓ δε Βιδίε, ατι. 
ἤγειρεν απά εασωγε:. 

ἥν. Ι 5Ὧνν ΔΠΟΙΠεΓ ίρη ἰη ἤδάνθη, 
στεδῖ ἀπά πηᾶύνα]]οιι5, σενθη Δη- 

δε}5 μανὶπρ ἴῃς βθνεη ἰδβῖ ρίδρυεβ; ἔου 
'π ἴῃ επὶ 8 Β||ςἀ αρ τμε γαῖ οὗ σα. 

[νετ. 2 ον». ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ. δοΥ. 
πη. 1. 17}; [1. τεδάβ τῶν ἐθνῶν, ΏΙΟΙ ΕΤ., τοὶ Υἱη Οἢ ἃ ΓΟΡΥῪ οὗ {πὸ ΟΥ αἰώνων (ὃ, ΕΑ: οἔ 

3. τοῦ δούλου.--- ΕΟΥ ἁγίων τελὰ ἐθνῶν (Α, Β, Ρ), 

Νυϊραῖς, ψνθογα ἢς ἔουπὰ “ γεν σαπείογωρι" (ἃ σοττιυρίίοη οὗἁὨ [86 ἴππ6 τοδάϊηρ οἵ ἴπ6 ΨΝῸ]ς., “ γεν 
«φομέογιρη ἢ), αἰϊεγεά ἰηΐο τῶν ἁγίων. ὙΠ18 γεδάϊηρ 18 ργεβεγνεά ἰὴ Δ. Ν'., δηά ΕΥ̓ Γυτμοτ, “ ἀμ 
Κομπὴὶς ἀεγ Ηεϊδσοη." ὙτερΟ]]65 βυρροβίβ ἃ σοπειδίοη ἰπ [6 Μϑ558. δοῖννθεη ΑἸΘΝΩΝ (-ξΞ ἐθνῶν) 
δηὰ ΑἸΏΝΩΝ) Μεγ. 4 ο»1. σε.---ὸδοξάσει. γεσ. ς οὔ. ἰδού. Ψνεσ. ὁ οἱ ἔχοντες.---Α, (, τεδὰ 
λίθον, --Β, Ῥ τεδλὰ λίνον καθαρόν;---ὃὲ τελὰϑβ καθ. λίνους].---ο». 2ηὰ καί. 

ΤΗΕ ΘΕῈΝῈΝ ΙΑ, (χυ. 1---χυί. 21). 

ΤΠ 5Ιχῖ ἢ οδίεῦ Υ᾽βίοη οὗ ἴδ6 Ἐδνοϊδιίϊοη 
ῬΓΟΡΟΙ ΟρΘΠ8 ΠΕΙῸ :--δὲ6. ἴΠ6 ΣοΙΏΔΓ ΚΒ ἱπῖσο- 
ἀυςσίοτσγ ἴο «ἢ. χῖν. 

ΎΠε Μιβίοη οὗ ἴπ6 ϑόνθη Νι419 τποσηϑοῖνοβ 
15. ςοπίδιηρά ἴῃ Ἐς. χυϊ. ἢ Ὀυΐ Ῥτενου 5] Υ, ἴῃ ςἢ. 
χν., ἴῃς δεοῦ ὑθῃο] 5. “ δευεπ “πεῖς " (τεῦ. 1) 
85 ἴῃ Γἢ. Υἱῖ1. 2; δηὰ ἴθ, Βεΐοσο ἴῃς Αηροὶς 
ὀχοοιῖς {ΠΕ ῚΓ οἤῆςε, (ἢ “ [υβῖ τηδάς ρογίθος ἢ 
βίη ἴπε ργαῖϑβε οἵ Οοὰ (νυ. 2--..);--5 ἴῃ οἷ. 
Ψ11|. 2--5 [ΠΘΓῸ 15 ἃ 50 πη οἰοσίηρ οὗ ῬγΑΥΟΥ δηὰ 
[15 τοβυ]5 δεΐοσγε ἴῃς Γγυμιρεῖ- Αηρεὶβ “2 γε- 
2αγε ἐῤενηείνες 1ο σομπά." ΤῊ Νιδἰς---η]1κ6 
{π6 δ6ελ]5 δηά Τγυπιρείβ ννμὶςὶ ἂτὲ αἰν!ἀοὰ 
ἴηΐο 5τουρβ οὗ ζοως ἀπὰ ἐόγεε (566 [86 τουμδγὶβ 
ἱητοά. ἴο ςἢ. νἱ.)---αῦὲ ἀϊν ἀθα, Κὸ (ἢ ϑθνοιὶ 
ἘΓΡ βΕ 65 (δες [ἢς τοπιαγβ ἱπιγοὰ. ἴο οἢ. 11.), 
ἰηῖο στοιρβ οὗ ἐῤγες (ἢ. χνυΐὶ. 2-) δηά ,ῶωγ 
(εἶ. χνί. 8-τ7} ΟΥ̓ ἴῃ νοῖςθ5 ἱπ οι. χυΐ. 5--7. 
Α5 ἰπ ἴῃς Νικίοηϑβ οὗ [η6 8εα]5 δηά Τχυπιροῖϑ, 
(πε «ἐκτ ΝΊΔ] ἰ5 κεραγαίϊεά πὶ ἴῃς “ευεπί ὉῪ 
{86 ερίβοάβ δηπουποίηρ (ἰπ νὐ. 131-16) [86 
Δ5ϑοπι θην οὗὨ “266 ἀἰπρε᾽" ἴοσ Ατ- Μδροάάδοῃ, 
(οπίραγε αἶδο {Π6 ορίβϑοάδθβ οὗ οἷ. νἱῖ., απὰ ςἢ. 
χ. 1-’ῆ. χὶ. 14. 

Ηετε δ5[. []ολη αρδίῃ “ σϑοδρίτυ]αΐθβ ᾿" (566 
(86 τοπιδγο ᾿ηϊγοά. ἴο (ἢ. ν1}}.); ἢδ σϑ- ϑοθηάβ8 
ἴο “Δ ΦΑΓΠΕΓ Ροϊηΐ ἰπ ἴΠς ῬΙΟΡΏΘΟΥ ; δηὰ 
ἐπίαγσες οὐ ἴδε Ἰυά!ς4] ςΠαϑιϊϑεηθηΐβ ἴο 6 
᾿ηΠϊοῖεά οἡ ἴἢ6 ΕἘπιρίτε οὔ (δες Βορϑοῖ," 
(νογσάς5.) 

ΤῊΕΞ ΘΕΝΕΝ ΝΙΑΙΡΑΆΝΟΕΙΒ (1-- 8). 

1. ,4π4 1 :«4«Ὁ} ΑΝ βίοη οὗ ἴῃς “ ϑευεη 
“ποῖ: " 15 ΔΙΤΟΔΑΥ, Ὀεΐοτε υϑσ, 6, στδηϊοα ἴὸ 
1ῃε ϑεοσ. Τῆηϊβ 15 ἀεηϊοά ὈΥῪ ΖΕ]; ννῆοὸ 
{8 1ηΚ5 [Πδὲ [86 Αηρεοὶς ἄγὸ ἤγβί βθϑη ἴῃ υϑσ. 6, 
δηά [δι [656 ννογὰβ ἃγὸ ἃ τΘΓΕ 5ῈΡΟΓΞΟΓΙΡ- 
Ὠοπ ἴο ἴῃς Τπδρίεσ, νυῆϊς ἢ τ ΔΙ Υ Ὀερῖη5. δἵ 
γεΓ. 2. Βιβρίηρ δηὰ Βυγρεὺ δἷϑο τεραγά 
1:18 γοῦβθ 85 ΤΊΘΓΟΙΥ δηζ οἰ ραίοΓΥ, σοησ] υης 
{παῖ (δε Απρεὶβ ἀο ποῖ τεςεῖνα ἴδε “ δέν 
βίαχωει" ὉΠ6] γνεὺ. 7. 

αποῖδεν εἰσ] 866 (ἢ. χὶϊ. 3. Οη ἴδς ψνοτγὰ 
“χη," 15 ᾿παϊοδῖπρ δὲ ἰ5 βρυγαῖνο, 866 
ου (ἢ. 1.1: ΧΊΟΣ, 3. 

ἐπ ῥγαυεη)] ΜΝ Βαΐῖ 15. πο Ῥγορασεὰ “ :π 
ῥεαύσενι" 15 σαγτι δὰ ουΐξ ου “ εαγὲδ᾽ τῇ “ἢ. χνὶ. 
γα απὸ »παγυε οι.) ϑυτραϑϑὶπρ [86 

“ὁ 515}58 ἢ ἰὴ (ἢ. Χίϊ, 1,3, ἀηά ἴῃ [ἢ15 γοϑροςῖ,--- 
[μα ἴῃ6 Αηγροῖὶβ8 ψῆο πᾶν ρονοσ ἴο [ἰπῆϊςῖ 
[26 οοπιηρ {Γ14]58 {που βοῖν 8 ὅσ 1δὲ “ ϑευεη 
Ρίασωει" (566 σνὖ. 1, 6) δηὰ ἀϊγοςξ 186 
Ὠϊνίηθ Ἰυάρτησηϊβ (οἢ, χυΐὶ. 9, 21). Ὑῖ5 
“ἐ ΤΏΔΓΥΕ] "15 ποῖ οχρ απο ἴο ἴῃς 566 85 18 
Παΐ ἴῃ οἰ. χΥ]. 6. Τῆς ΑὨρ6]5 411 ἄρρθαγ 
δὶ οὔςο: δἰ πουρἢ, πηΠκΚὸ ἴὴ6 ϑόνοη ἴῃ οἷ. 
ψΠ. 2, [ΠΕΥ ἀο ποῖ τεςεῖνα ἰῆς “" Κίαϊ " πὲ} 
γε σ. 7. 

“ευεη ἀπο] ΤῊΣ δῦβεηςς οὗ ἴδε ἀςῆῃηϊ 
ΔΙΈΟΙΕ ἱπάϊοδῖεβ παΐ π656 Απροὶς δαὰ ποῦ 
Ὀοδη 8εεη Ὀεῖοσο. ὙΠογὸ ἰ8 ΠῸ γϑᾶϑοῃ 
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2 Απά Ϊ 9 85 ἴζ ψγεῖα ἃ 862 οἵ 
5255 πιπρὶεὰ ἢ ἔγε: δπάὰ τῃεπὶ 

τακίηρ πο, 8 Π ε ΥΝ εἴ, ἴο θ6 Ασομδηροῖβ. 
Α5 ἱπρ!εὰ ἰπ οἰ. χτί. 5, ΤΕΥ μάν δ ἃ 
ἀϊϑιϊποεὶ οἸΠΊςο. ᾿ 

ῥαυΐησ ΒΟΥ ΘᾺ ῬΙΘ 98, [Ὑ ΒῚΘΒ 8196] [89 
1451} 1.6., [ῃς “ῥίαγμες"" Ἰελάϊηρ ἴο ἴῃς Δ] 
)υάρπιοηΐϊ ννυπὶς ἢ Ὀοϊοηρϑ ἴο {Π6 σευεπέ Τ σιτὴ- 
Ρεΐ (566 ςἢ. χ. 7) :-αἰ. χυ. ᾿, ᾿πάεθα, 566Π5 
ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ παῖ [Π6 ἡπάρτηθηΐβ νος ἢ ἅτ ἴμ6η 
᾿Ιηἰγοάἀυσοα ἔοϊζΝονν ἴδοβ86 οὗ {πὸ ΨΜίαὶς, οσ, 
δῖ Ἰοαϑί, βϑυποῦγοηζα ΜΠ (πεπὶ. Ὁ ὕβίεσά. 
ποῖθ8 ἴμαϊ οἢ. χυῖ. 1ς ροϊπίβ ἴο βοπιοίμιηνσ 
ὙΠΙΟὮ 15 πον ΠΟΑΓ δ βαηά. Τῆς 1415 [6 π|- 
βεΐνθϑ ὈΓΙηΡ ι.5 ποῖ ἴο ἴΠ6 “ »τεδί ἀδὺ οὗ ἤπαὶ] 
δοςοιηῖ, δυῖ ἴο {86 81]1] οὗ Βδῦθγίοῃη, δηὰ (6 
ςοηϑοη δῆςε5 οὗ ἴμαῖ ονοηῖ ψ ]οἢ ἄγε ἱπὶ- 
τοαϊαΐοὶυ ἴο ὑ5ΠῈῚ ἰὴ ἴῃ ὨδῪ οὗ ΟἸ γίϑῖ 5 
᾿σοπληρ "- Τοὐά, Ρ. 75. Νενογα]ες8, πο ΠῈΣ 
«ἢ. ΧΥΙ.Ι, ΠΟΙ ςἢ. ΧΧΙ. 9 1.6 Ποπο]ιϑῖνε 45 ἴο 
[ἢς ογάδσ οὗ {{π|6. 

,ῶν ἱπ δοηι ἐς Βαϊ θὰ δὲ «αυγαϊῷ 977 Οοά.] 
566 ςἢ. χ. 7: Χίν. 8.:--ὐ (86 ῥγορδεῖῖς δοσγὶϑῖ, 
ννΠΙοἢ Θρ δ 8 οὗ 4 ἰδίην ἴογοβθθη, δηά ἀεοϊ θὰ 
γ Οοὰ 88 αὐγεαάγ ἀοπε."---τὖτ᾽νν ογάβ. 

ΕἸΠοῖΣ σοπδιάεγα πὶ να ἀγὸ ποὺ Ὀσουρῆὶ 
ἴο [Π6 ορεπίηρ οὗ 86 Ετγεηςἢ Ἀδνοϊατοη οὗ 
1789. 80 4͵'50 Μγ. Εδθεσ, νῇο [268 σμαρίοσβ 
ΧΥ.-ΧΧΙΙ. ἴο 6 ἴῃ6 βεοοηά ρογίίοη οὗ 16 
ϑοδὶθοὰ Βοοκ (οἢ. ν.), ἀπά ἴο οχίθηά ἔτοπὶ 
Α.Ὁ. 1789 ἴο {πε οπὰ οὗὨ 411] (Ὠϊηρϑ :---δ66. οἡ 
οἢ. γ. τ; δηά οὔ οἢ. Χ. 8. 

Ἁ. “Μπά 1 “.«Ὁ} ΤὮΘ ἔογπι δ ἀππουηοίηρς 
ἃ πονν Νιβίοη----566. οἡ (ἢ. ἵν. 1; χὶν 1. ΗδἊ 
δαά ΔΙΓΕΔΩῪ 56εεη [πὸ “ δου “πρεὶ:" (866 οἡ 
ΥΟΣ. 1), δηά πονν, θεΐοσε {πΠ6 γί βίοη οὗὨ υϑσ. 
- Ὀοΐοσε τὸ Αημ615 οηΐοσ οὐ ἴδ 5.θηο---ἴῃ}ς 
γ βίοη οὗ ἴῃς ΚΒ Θαἀφξεπηρά ἰ5 Ἰηϊογροβθά. Ῥσο- 
Ῥαγαίϊοῃ 15 ἀραίη πηδάς ἔοσ [ἢ ευεηῖβ ἴῃ οἷ. χυὶΐ., 
85 νν85 ἴΠ6 σᾶ56 ἰῃ σῇ. Χὶ 15, ὅζο. “Εογ (δος “ῤὲγά 
{Ἰπ|6,᾿ ποῖε8 δθιι58, “ [6 ῥχογγϑοα δηά ἰπι- 
ΠΏΘηΐ ΔοΟςσοΙΡ ϑθπηοπὶ οὐ Οοα᾽ 5 ἀξδοσθοβ 18 

ςεἸοδγαῖεά Ὀδείοσομαπά ΌὈΥῪ ἴἢο56 ψνῇο 584]]} 
ἢπάὰ ἴῃ ἴπεπὶ σεϑῖ δηὰ ἔθ] ς γ᾽ (οἈ. χὶ. τς; 
Χῖν, χα, ὅἄζο.). 

ἂς “ αὐεγὸ ὦ “τα ΟΥ σα... ΟΥ δ κΚ|δ 887 
808. ΤὨδ »παϊεγία! ΟΥὁἨ ΤΠ σῤῥέαγαρος 18, ἃ5 
1 ψεσα, οὗ εἴα59---866. οἡ οἷ. ἵν. 6, ἃ β50θῆβ 
Ἰάἀδητςαὶ ἢ τπαξ ὈΘΠεΪὰ πόσο. ὌΠῖβ 15 
ἔσθ ῦ βῆοννη ὈΥ ἴδ Ῥγόϑεποα οὗ ἴδε ΕΟῸΓ 
[ἰντηρ Βεῖηρ5 ἴῃ υοσ. 7 (οη ἴἢδ6 δῦϑοηςεβ οὗ [πὸ 
ἀεδηϊία ἀγίοϊο, ςἔ εἰ. χίν. 1). Τῆ15 1Δεη 
ἘΡτγασὰ ηυεβίίοηβ, θεσδιδθ νὰ ἐο ποῖ τοδὰ 
Βεσο “ Πάᾶε μπΐο ἐγγοίαί,᾽" Ὀυϊ 

»ηρίεά αὐ ἥγε ; 4.8. οὐβοσγνθά οἡ ςὮ. ἱν. 
6 ἴῃς ““«εα 9, 5΄ἰα.: δε μπῖο εγγοία!" ἀδηοίοά 
ἴΠ6 ῬΟΓΙΥ δηὰ οδἰπιηθβ8 οἵ Οοάδβ συΪϊο. 
ἼὨ6 ᾿ηϊοστηηρ] ηρ οὗἁὨ ΠΊΕΤΟΥ͂ ἢ ἸυπΈςς 15 
(ἼΟΥΘ 5ΥτΏθΟἸἸΖο ἴῃ σοσ. ς  δηᾷ 50 ἤοσὸ ἴδε 
δάστης ΤΟὨ)υηοϊίοη ἰ5 βίη βοὰ ΌΥ τδς αἰϊεγοὰ 

ΚΕΝΕΓΙΑΤΙΟΝ, Χν. ν. 2. 

ἴηαῖ Πλά ροζίεη [ἢ νυἹοζογυ ουεῦ ἴῃς 
Ὀεδϑῖ, ἀπά ονογ ἢΪ8 ᾿πιᾶρα, δηά ονεῦ 

γνογάβ, “»πσίοδ «υἱὲ γε: --ἢγε ἀοποίοδ 
ἡυάρπιοηῖ ; δηὰ ἴῃ Ὀο(ἢ ἀϑρεςῖβ οὔ δε Ὀιτίης 
Τυὶα ἃσὸ πον 4ἷ5ο ὄὀχῃιδιῖϊθ. Μδηγ 9εὲ ἵκτὲ 
ἃ 5υγαδο]1ς2] τοργοβοηϊδθοη οὗ ἴῃς Κρὰ ξο2. 

απά ἐδεγι ἐραΐί ϑοτὰθ υἱοϊοσὶουδ ἴσοι 
δε δεα...}] 1. ΜΝ, απ: “ Νοῖ ουεγ 85 Οὐγ 
{γδηϑίδτίοπ [85 1, Ὀυΐ γαῖποῦ ὅονι ἴῃς Βορϑδὶ, 
--ἴθεγ μάνα ναηαιυϊδῃεά δΥ διριῖ, ἐϑωρεὰὼ 
ἴτοιῃ ἴδε πεῖ οὗ ἴπ6 ἔονϊογ᾽" (Ρ5. οχχίν. 6). 
Απά 50 Ἐδγαγά, πὸ ὑγοβθηῖ ἴδηϑε ἀθῃοίῃς 
1ηδὲ [Π6 δςοΐ οὗἉ ὌνθγἼοσηϊηρ 5111} σοπ 065: 45 
ἴῃ ΥΘΥ. 3 “4 6} τἰπρ," ποῖ “ ἐῤὲγ “απρ.᾿ 

Ὠς ΜΜνεῖίε τε, 1λκο5. ἴμοϑε νογάβ ἴὸ 
δ6 δὴ ἰά68] δη(ςἰρδίίοῃ, 45 ἴῃ Ἂἢ. υἱῖ. 9φ. Τῆς 
ΡΑἰἸπι- δοαγίηρ τυϊθτυθ τηδῪ ὃδ τεσορπίχοά 
858 ΤΟΔΡΡΘΑΓΠΡ Πεῖα, ᾿υϑῖ 45 ἴῃ6 144)00ὸ οἱ 
οἷ. νἱῖ. 4 γεάρρεασ ἴῃ Ἵἢ. χίν. 1. 

απά ἴτοτα δὶς ὕπαρε, διὰ ἃ ἔτοτὰ [86 ππ» 
ϑοτοῦ δὶβ. π810,.)] Οπικὶξ “ συεγ δ! πιαγί, 
απά"---δὲὲ νυ. 4. (Ννίποσ, ὃ 47, 5. 319 
ποῖΐδ5 Οὔ νικᾶν ἔκ τινος--“ Ν1ΟΟΓΙΔ πὶ (χ 
αἰίψυο ᾿. ὙΒμεθο ψογάβ σοί δαςκ ἴο οἱ. 
ΧΙ, 4, 1ς, 16; χῖὶν. 9φ. Α5 Τοάά γεπλσγῖβ 
(566 οἡ ψεσ. 1), 1815 Ίϑίοη Ὀσίηρβ υ8 ἀονη ἴ0 
[δε [}] οὗ Βαδγ]οη, οἢ. χυΐ, 19 ; δπὰ {πεγείοτε 
Ῥγεσθάδβ ἴἢ6 ονθηΐβ ἀἰβοϊοϑοα ἰη οἢ. ΧΙΥ. 14- 
2.0. ΕῸΥ Μοάθ᾿β ἰηϊεγρσγείδίἊςοη οὗ “ ἴδε Ἵπιαζὲ 
οὔ ἴδε Βεοαϑῖ, 566 οἡ οἷ. Χί. 14; ΧΙΥ. 9. 

ἰδιϊπρ ὉΥ δὲ “τα 9 σία!" ΟΥ ἴδ 
ΕΙΔΒΒΥ͂ 5δ08---ἃ5 ἅἄρονθ. (Εοσ ἴῃς ῥγέρ., ἐσί, 
ΜΠ δὴ σοι 5., 566 οἷ. 1]. 20 ; Αςῖϑ ΧΧΥ. 10; 
ςἔ, ἴοο, οἰ. νἱ1}. 2. ; ἰχ. 14). 80 Βεηρεὶ, ΕὈγαγὶ, 
νογάϑ., ΑἸίογσά ; «πὰ Αδρ. Ἴσεηςβ στιὶα5: 
“1018, 85 Βεηρεὶ μίνϑβ ἴἴ ΣΙ Ρ ΒΕΥ, “ ὁγ ἴδε 88 
οὗ ρἰαβϑ᾽ (( δὰ τῆᾶγο νἱζγευτη Ἶ, ὑυΒΙ ΟΝ “σαὶ 
εἰα::᾿ Μὲ ἅγτὲ ποῖ ἴο υπάογϑίδηά 25 ἃ 
τπουρ ἢ ἀϊαρμάπουβ βυγδλοθ, οὐ αεὐδίοδ ἴμεθε 
{Πυπρηδηΐ ΟὨΘ5 βϊοοά οσ ςου]ὰ Ξἰδηά ; δυῖ᾽ 4’ 
ἐΐ «ὐεγὸ ἃ 568 οὗ ρ͵αϑϑ5,᾽ ηοΐ ἃ " Κ185805, δυΐ ὁ 
“Εἰδδδγ᾽ 568,--ἃ 564 παῖ τηϊρἢϊ δ οοπιραζοὶ 
ἴο εἶλ58 ἴῃ ἰϊ5 οἰεαγῆθθς δπά ἀγάπεραη. 
(Οπ ἐῤε 4. Κ΄. οΥ Ν. Τ΄, τὰ εἀ., Ρ. 139). 10 
5118] Θθῆβ6 οὗ ἴῃ6 Ῥγθρ., “ὠβοη ἴῃς 562, δ 
δαἀορίεά ὈΥ δίυατι ψ»ΠῸ ἴακοβ “1Δε “αὶ ᾿ ἴῦ 
6 “ἴῃς ρανεπιθηΐ οὗ ἴπ6 σουγί αὔονς ("ὦ τῷ 
[ἢ6 5εῆβε οὗ δὴ οχίοπαάθα ἰουοὶ ουγῇςε), " 
(ὴ6 πϊάβε οὗ ννὶςἢ πὰ ἴἤγοης οὗ Οοά οἰδηά::" 
δηὰ 50 ΖΕ) τερατάς τὰς “χίαι. νεπξίέ 
«ὐἱ ἥγε" ἴο 5 ΣΝ “4 τοόϑᾶὶς ἤοοτ, τῷϑὲ 
ν Ὡς ἴῃς οἰοςξ ἔγουῃ ἀπιοὴρ ἴδε 
βίδηά ἰη {π6 βᾶπιθ Τειρὶε-ςουτσί, Ὀεμὶπά τϑὲ 
εἰεςῖ ἴοσὶ ἀιοηρ (πε ἰεννβ, [6 τῳ4οοο τ 
8566 Οἡ (ἢ. χὶν. 1. [πη βυρροτῖ οὗ ἴδε ἰὈτῦκῖ 
Γεηάοσγίηρ 15 ἴπ6 ἐχρ δηδίίοη οὗ ἴῃς ϑγτηδο αι 
εἴγε ΒΥ̓͂ ΤΠΔΩΥ͂ οοπιπηοπίδίοτϑ:---ἼΒυ8, - 
ΔΊ Α5 ντιῖο8 οὗ τὸ “““εα᾽ ἰῃ Βελτεῦ, 
“ Βεΐοτο 85 ' οὔ ́α:᾽ ΟὨΪν, ον οὗ "γε 4͵90, 
ἔζοτῃ ἴῃς {Γ1419 οὗ ἴδεος ἰαϑὲ ἀδγ5 :---πὲγ ἅτε 
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ἴδε βοπρ οὗ τε 1,4πηῦ, βαγίπρ, Οτεαῖ 
Δηὰ τηλύνο]ϊουβ γέ ΤῊΥ νοῦ, [ογά 
Οοά ΑἸπιιρμῖγ ; “}υ5ῖ ἀπά ἴγιιε 4γέ “Ῥε:- τ45. 
ΤΥ ψψᾶγ8, ἴου Κίηρ οὗἉ βαἰηῖβ. δι 

ἢΐ5 πιᾶγκ, σπά ονοῦ τῇ6 πυπιθεγ οὗ ἢ]8 
ΠΆΓΊΕ, 8ϊδι1ἀ οη τῆς 568 οὗ ρ]235, μανίην 
τῆς Βατγρβ οἵ σοά. 

3 Απὰ {τΠῈὺ ἰπρ ἤτῆε 8οπρ οὗ ἔχ, :ς. Σ- 

Μόοβεβ τῆς βεγναπὲ οὔ (σοά, δηά 

ἔνε νγαᾶνοβ οἵ ἴπ Ἀδὰ 868, ΕΟ ἢ ἀρρεᾶσ οἡ 
ἤχο 45 [6 ϑυη οὗ ΑἸρῃθουβηθ55 471565 ΠΡΟη 
ἴδηι, οαἡ ἴδε πλλσρηὴ οὗ ψ Ὡς ἢ τς [Γὰδ 
1ϑγδο ἴθ βίης ἴπ6Ὸ βοῆς οὗ Μοβοβϑ, δπὰ ἴπῸ 
ΒΑΥΪηρς 1 ἀτῦ "ἢ (1 ε.,) Ρ. 274);---δηὰ ΔΝ οσάβ. : 
“ὁ διδηάϊηρ, Οὐ 18 5ΠΟΓ6 ἃσὸ βεθῇ ἴποβε... ..: 
ὙΠῸ ἅγὸ ἀε]νογειὶ ἔγοσῃ ἢ15 [[ἢς Βελδϑίβ] βυναῦ 
ἃ5 ἴῃς 5γδ6}165 γεγο ἴῃ {Π6ῚΓ Εχοάι5 ἴγοπὶ 
1πΠ6 Ἰαηὰ οἵ ῬΠΑγΔΟἢ ἢ": ἴο ἴπε βάτὴς εβεςῖ 
6 ΜΥεῖῖο, δίοσῃη, Ηθηρϑῖ. 

ΤΠΗΘ νοσγάβ ἃγὸ δἷ50ὸ δρρ θά δ] ρου ΟΔ]}}γ : 
Οτγοῖϊυ8 υῃάογϑίδπάβ ἴῃ6 πηδ55 οὗ ἢοαῖβθη 
ΓΟ Γ5ΌΔη5 δηϊπιδίθα ὈΥ̓͂ ἰῆς ἰονε οὗ Οοά ---- 
γιγ. ἴῃς σοηημογοσ βἰδηάϑ οἡ {πὸ ἄστη στουηά 
οἔῖσγυτῃ ΠΠυπιϊηοα Ὀγ τς ἤγε οὗ ὨΊνίης ᾿υδῦςε; 
--- (ὐλίον!5, ἴη6 “τα ἀδεηοῖθ5. Ὀαρίσηι, [6 “γε 
[6 ντΊγαῖῃ οὗ Οοὰ ;:---ς Βυγρῃ, [ἢς Βαρε58πὶ 
οὗ ννλῖοσ, δηὰ τῆς Βαρίϊ5πι οἵ σε (Μαῖῖ. ἢ}. 
11), “ ἀοηοίίηρ ὨΠΟΙΓ ρυγιβοδίίοη ὈΥ {{|415.ἢ 
Το “ “εὦ 9 κἰα.." ποῖεβ Αῃάγϑδβ (᾿. ες.) Ῥ. 

8ς), 5:..1ῆ65 ἴδ6 ταυτυὰς οὗ (Πε 5βανεὰᾶ :-- 
1 Ὀεῖπρ “γμπρίε «υἱ ῆγε" ροϊηῖβ ἴο ἱ 
ΟονΥ. 11}. 15, ἴῃοϑε “"βανεὰ 45 [ἤγοιι ρὴ ἤγο. 

δαυὶπ ἈΔτρα οὗ Θοὰ. [ηκἰγιπιοηῖθ οὗ 
τη ϑῖὶς ἉΠΟΙΥ ἀεαϊςαϊεά ἴο Ηἰἷβ5 ᾿γαῖβ86---866 1 
Οἤγσγοη. χυΐὶ. 42; 2 Οἤγοη. τνἱ]. 6; δηά ςοἶ 
«ἢ. ν. 8; ΧΙΥ. 2. 
Το“ }α»}.,7 νυτιῖο8 Αηάγοαϑ, ἀδηοῖς τῆς ἢδτ- 

ΤΔΟΩΥ οὗ [ἢε υἱγίυε5 πιοάυϊαῖεά Όγ ἴπε ϑρίγι. 

3. δὲ :οπρ 977 Μο:ε:5] Μοτε ρῥγοθδοὶυ μδῖ 
Ῥγεϑογυεὰ ἴῃ Εχ. χν. 1---ἰῃε βοηξ οὗ {ΠΡ 
ἁΙοσ ἴπῸ ρϑϑϑᾶροὸ οὗ ἴπὸ Ἀδὰ 868 (566 οἢ υεὺ. 
1)---ῆδη τπδῖ ρίνεη ἰη Πευῖΐῖ. ΧΧΧΊ]. 
ὩΓΖΘ5 ἰῃ σοηβττηδίίϊοη οὔ γεΐεγεηςε μεσὸ ἴο (μ6 
Ἀοά 868, πὶ (ἢς ψόοσκ οὗ {πε Αηροὶβ νγὰ5 ἴο 
τοηονν ἴῃ6 Ρίαριιοβ οὗ Εργρί--- 966 οὐ ἼὉἢ. ΧΥϊ. 
ΤΕ τοης 977) Μο.6:" 15 βυηρ ΟΥ̓ ἀε)]νογεὰ 
Ι5γδοὶ αϑεγ ἴῃς Ἐργρίίδη ὑἱδριιθϑ: όσα ἴῃς 
ΕΥ̓ οὗ ρῥσγαῖβϑε ἰ8 δυῃρ ΟΥ̓ ἴῃς Ἀεάρδεπιοῦ 
ὀέζογε ἴῃ ἰαϑῖ υἱοΐοσυ οἵ [ῇς Οδυγοῦ οτοῦ ἴῃ 6 
Δη ΙΓ γι ϑιίδη ννοσ]ὰ. 

ἐδέε -εγυσηὲὶ 97 Οοά,) (ϑες συ. 1). γ᾽ [Π|15 
{π|6 5δὲὲ ἔχ. χίν. 11: Νυπὶ. χὶ!. 7; [οϑδῆ. χὶν. 
7; Ῥ5. ον. 26; Μαι. ἱν. 4; οἵ, ΗΕΡ. ἢ]. 5. 

απαὶ ἰδὲ “οπς 9 ἐδε 1α»ὁ,) Μδῃγ (6. ̓ . 
Οτοίυ5, νιῖγ., ).6 νεῖ, Ηρηρβί., ΕὈγατγο) 
οχρίδιη ἴπαῖ “ 1ῤὲ σοησ ο7) Μο“εν᾽ ἰ5 ἤθσα υϑοὰ 
“07, οΥ “ἐπ βοπομγ 97" ἴῃς 1, ἀπιὸ ; δπὰ [ῃς 
ΔΏΔΙΟΡΥ οἵ ςΒ. χίῖν. τ ἰοσλά5 Ἠθηρϑί. ἴο δά ἃ ἴἢδῖ 
“1ῃ6 1, Απὶῦ 5:1ηρ5 [815 βοὴρ δἱοηρβ ἢ Ηἰβ 
ΡεορὶἊς." Ὁ ὑβίοσγαϊθςκ (ξο]]οννεὰ ΟΥ̓ ΑἸΠ) ἐχ- 
ΡΙαἰπ5 {παι [8 δοὴξ νγὰ5 ξοπιροβθϑὰ δ οηςδ ὉΥ͂ 
Μοβοβ δηΐ [δοὸ 1αταδ, δηάὰ ννᾶβ ἴδυρῃϊ ἴο {Π6 
δἰ 6.5 (5εε «ἢ. χίν. 3) ;--οπἰθδαῖ 11 θεῖο ΚΘ, ἴῃ 

Ηφρηρϑίῖ.-. 

4. ΑὙΝΒο 5}8}] ποὲ ἔξαγ τῃες, Ο 17. ᾿ν 

ἑδεῖ, ννῆδὲ ννὲ οἰβουυῇογο ἰθᾶσ ΠΟΤῚ 84 (οΠ1"» 
Ῥασγσίβοῃ οὗ Ἄς. υἱῖ!. ο, ἄζε. δηά ςἢ. χ. 7 ἢ οἷ. 
ΥἹἱ. 4) ἄζς. δηὰ ςοἢ. χιν. 1, νἱΖ. [86 6556 η[14] 
ὈΠΙΗΥ͂ οὗ [ῃς (Βυγοἢ 65 οὔτπῃε ΟἹ ἀπά ἴῃς Νὲνν 
Τοεβί. (εἶ οἢ. ΧΙϊ 1, 17). 80 ἷ5ο δι}55 :-- 
ΦΈΟΣ [Π6 Αυΐδον, τς Ομ υτοῇ 5 ἴἢ6 ἴσιο [5ΓΔ6], 
ςἔ, εἢ. 1.9: 111. ο; Υἱὶ. 41 Χ. 7: ΧΙ σ; χὶν τ, 
ἄς." Απάγοδβ (“. ω.) {105 (παῖ [ΠΘΓΘ ἀγὸ Ποσδ 
ἑπυο δοῆρϑβ, οπὲ οὗ ἴδε ρίοιιβ υπάογ με ΟἹά 
Τοβῖ., ἴης οἴβοσ οὗ ἴῃς Νὸν Τεϑῖ. Ὀδ ΠΈνΟΥΆ ;-- 
Ο(οοςεῖιβ υπάογοίδηςβ ἴἢ6 ΠΑΓΠΊΟΩΥ Ὀείΐνγθθη 
ΡΥΟΡΒΘΟΥ͂ ἀπ [μΠ6 Οοβρεὶ; .--- ΖΌΠΙν, [παῖ 
1πε56 νου ΡΡΟΥΒ “ῆῸ ν6Ὶς ΓΟΥΤΏΕΓΙΪΥ 140- 
Ἰδῖεγβ ὄχργθβδ ἰῇ [ἢ15 βοηρ {Πεῖὶγ σοηνεγβίοη ἴο 
Μοβοβ δῃά ἴο |651:5." ὙὉὙΠῸὸ τηθδηϊηρ γΑῖθοΓ 
ἰ5. {Πδἱ ἴῃς δοὴρς ἴπ νοῦ Μόοβοβ ςεἰενγαϊθα 
(16 ἀοἰνεγαηςο ἔγοπι Εξγρῖ, 15 πονν τεποννοί, 
δῃηά γτοοεῖνοβ [18 ράγίθειοα οἴοβα θη Οοὐ β 
ῬΕΟρΙΘ ἃγὸ ΠΏΔΙΥ ἀεἰνεγεά ὈΥ͂ ἴῃς 1 4π|Ὁ. 

Ὑνγτιΐοῦβ ροϊηΐ ουζδ ον ννὸ πᾶνε ἰὴ 16 
᾿Αροοσδίγρι!ς δοῶρ ὑοῦ ἕο!]ον8 ἀϊβιιηςῖ 
ξοδοσθ5 οὗ ἴπε ΟἹα Ταβί. 

“αγίπ, Ογεαί απδ νιαγυείίΐος [ἀγε] 167 
«υογζ.,.}] 8ὅεὲ ἔχ. χυϑβο τα; στ Οἤγοη. χΧΥΪ. 9; 
Ῥβ. οχὶ. 2; σχχχίχ. 14. 

ΟΙοτὰ Θοὰ, (86 ΑἸπιἐ ΚΙ ἈΓΥ;] 566 οὐ ςἢ. 
ἱ, 8; ςἢ. εἢ. ἵν. 8; ΧΙ. 17. 

τἰρδίοουα από ἐγμε [γε] ἐ6 7 «υαγ.,)] ΟΕ οἡ 
οἷ. 1.. 7; δῃηά 566 Πουζ. χχχὶ!. 4 (ἴ[ὰς βοσοηὰ 
ϑοηξ οὗ Μοβ685); 5. οχὶν. 17. 

ΤΗς νογὰ “ τἱρῆϊθουβ᾽ (δίκαιος) 15 υδοὰ 
ΕΥ 81. [μη ἴο βίην θοῖἢ πε τεσζτυάς οὗ 
(Π6 ωάχε, δπὰ ἴῃς τεοϊτυάς οὗ (ἢδ ρούβοη 
ἡμάσεά ννο ςοπιο5 Ὁ ἴο ἴῃ 6 γεαιγοα σἰδηάαγά. 
{ οσςσυγβ ἰῃ (6 Αρος. υ8.4}}Υ Ἰὴ (ῃ6 Μογηιογ 
56η56,---6. Β. δεγα; οἢ, ΧΥΪ. 5, 7; ΧΙχ. 2: οἴ 
]οῆηῃ νυν. 3.ο. ἴῃ ἴπε ἰαϑίεσ 5686 ἰΐ οὐσυγ8 ἴῃ 
ςἢ. χχὶ!. σι; οἷ τ [ὁ 11}. 12. 

ἐδομ Κιηῷ ΟΥ̓ 1}9 8Δ8498.] ΟΥἦ ἴδου 
ΘέοΣΩ8] Κίηβ. ὅεὸ νυ. “ἡ. ὙΠὸ Ἐπ|6 ρίνεη 
ΕΥ̓͂ 118 Γεδαϊπρ 5 ἰουηά ἴῃ 1 Τίπι. ἱ. 17:-ῷ 
ΟΥ̓, ἰΑκῖηρ ἴῃς δἱϊογηαῖϊνο στεδάϊηρ ([ῸΓ ἴπογα 
ἷθ ἢο δυϊδογν ἔοσ ἴΠ6 γοδάϊηρ οὗ πὸ Τεχίωμ: 
Κριορί, δὰ οἵ (6. Α. Ν., “δος Κιηρ οὗ 
“αἰπὲς ), Μὰ ἢαγα 

ἐδοι Κηφ οὗ 189 παίϊομβ.)] Ῥογμαρϑ αὐ 
παϊοηβ : ἴῃ 6 {Π|6 15 ρίνθη ἴο [επονδὴ ἴῃ [6Γ΄ Χ. 
η, ἃ5 ἰπάϊςδίίηρ Ηἰ5 σγεϊδοη ἴο 4} πχδηκὶη --- 
ςἔ Ρ5. χχὶ!ὶ. 28. ὙΠϊ5 γεΐοσοηςθ ἴο [6γ. χ. 7, 
δηά ἴΠπ τηοπίοη ὈοΙονν, ἢ ὙὉΓ. 4, οὗ “ΤἈ9 
πδίΐου δ᾽" ἁβογὰά Ὄοηβιἀθγαθὶθς βδηςτίοη ἴὸ 
[Π15 γεδάϊηρ. 

4. ἢξρῥο «ῥα ποὲ ἴοατ, Ο Τοχὰ, ἀπά 



714 
Ι,οτὰ, δηά ρ]ου ΕὟ ΤΠ πᾶτηε ἡ ἔστ Ζἦοι 
ΟὨΪγ αγί ΠΟΙΥ: ἕογ 4}1 πζῖίοῃβ 82]]} 
οοπῖα ἂηά ὑγουβῃ!ρ Ὀεΐίογε ἴῃθα; ἴογ 
[ΠΥ ἱπάρπιεπιβ ἀγα πηδάς πηδηϊξεϑῖ. 

ς Απά «δἴϊεγ τῆδλῖ 1 Ἰοοκεά, δηά, 

εἰογὶ ἐδ πανις 7] (Οὐ "2 δεε,"---56ὲ συ. 11). 
ΎΠεθε ψνογάβ 4150 γοϑδί οὐ εσ. χ. 7. ΤΕΥ 
ϑιμροδῖ ἃ ἀοϑίρῃεα σοπίγασδί ἴο οἷ. χἰϊΐ. 4.) 85 
ΒοΙης; δἰ μι ασ ἴῃ ἔοττῃ δηά ϑυδ]εςῖ :--τϑθα αἶϑο 
Ρ5. ἰχχχυὶ. 8-|ο. ὙὍδὲ 4ιθβῦοη ἀϑκοα σεϑίβ 
ου ἴπο ἤγϑί ἴννο οὗ [86 ἐο]] νης ἴἄγες οἸδυ.565 
φδςοὴ Ὀορηπίηρ νυ “γ᾿ οὐ “ δεεαιμε." 

0» [δομ] οπὶν [αγῇ] ῥοίν;)] ὙὍῆε νογά σθῃ- 
ἁεγοὰ “ῥοίν" (ὅσιος) 15 Δρρ]οἀ ἴο Οοά ΟΠΙΥ πεγὲ 
δηᾷ ἴῃ οἷ. χνὶ. 5. [{ 5 Δρρ οά ἴο αὐγὰ ἴῃ 
Αοῖδ 11. 27: ΧΙ. 35 (Ρ5. χυὶ. 1ο); δπὰ Ηϑοῦ. 
νἱ. 26. Ὗνε μάνα δυΐ οης ννογσὰ “ δον " ἴο 
τοηάον Ὀοῖῃ παῖ ψ Ὠοἢ [6 Οσϑοὶς μα5 ΠΟΓΟ, 
δηά τπδὲ ννῃϊςἢ ἰπ οἢ. ἢ]. 7 (ἅγιος) 15 υϑοὰ οὗ 
Οἢγιϑ. ὙΤἢε ἴοστὴ ποῦο, ἢ ἀρρ]Πεὰ ἴο  ἥαη, 
5: 5η1Π08 οπαὲ νηο ἀρ ΠΟΥ οὔδογνοϑ 4}} ἴῃ 6 
54 ΠΟΙ 65. οὗ σοὶ ρίοη ; ἃ5 δρριιοὰ ἴο σοά ἰΐ 
ἄεποῖθοβ ἴῃαῖ Ηξς 5 οὔθ ἰῇ ννβοπὶ ἴμ 656 
δἴοσηδὶ βδης 165 τοϑιο :---ϑοα ΑΌΡ. ΤτεηςΝ 
υοΐεά οἡ ει. 1]. 7. 

ῶν αἱ ἴθ παλίοηυς ρα εορε] ϑὃὲς 5. 
Ιχχχνΐ. ο; 541. 11. 2-τ-; ἰχνὶ. 23; Μιοδῇ ἰἷν. 
2-4; Ζοςἢ, 11}. 22. ΤὮδδε νοσάβ σοηΐδίπη [ἢ 6 
βδ1πὶ οὗ ἴ6 ΟἹά Τοεβῖ. ργεάιςς[οη5 ἃ5 ἴο ἴῃς 
σοηγογβίοῃ οὗ ἴ[πΠ6 δοαΐμθη. δ Βιγρ (566 οἡ 
οἷ. χὶν. 6) ᾿ισγ ΠοΓ αιοῖο5 ἴθ56 νογάϑ ἴο σους 
“ τηδῖ ποῖ υη}}] [π 6 σοπιηρ οὗ (Πσιβῖ ἰη [υἀρ- 
ΤΆΘΩΣ ἀο65 ἴπΠ6 σοηνογϑίοῃ οὗ ἴῃς νοσ]ὰ ἴδκα 
Ρίφεος" (Ρ. 297); δηά ἢο ροθβ οἡ αἰϊἰβιςΥ ἴο 
δίαίε Παΐ ἰΐ 15 Δ ΟΥΤΟΓ “ ἴο Ἔχρεςῖ ἴδε σοπγνογ- 
δίοῃ οὗ [6 ννουὶ ἃ 45 δὴ θνθηΐ ἴο στον ργορσοϑ"- 
δἰνεὶσ ουΐ οὗ ἴπ6 ργοβεηῖ ἀϊδρθηβδίϊοη.".--ἰῤῥά, 
ἼὨΙ5, 485 ἃ [εβδηρ σοϑυξ οὗ τὴς “ Ευζυγίπι ᾽ 
δγϑίθπι, 15 ἀθϑοσυῖηρ οὗ ποῖος. 

͵)ῶγν ΤΥ τἰρβίθουβ 8δοΐβ ΒΔῪΘ 6601 
»ιαάε »παπ 751.) ΤὨΪ8. ἐῤίγά οἶδιιϑδα (ποῖα 
[Π6 [6 Πη56) ορίηηΐηρ ἢ “20 γ᾽" τοίθιβ ἴο 
τΠ4ἴ ΜΨὨΙΟἢ ἱπηη αἴ εἸΥ γεεεάφι, δρα ρῖνεβ 
[Πδ γεάβοπ ὙΨΗΥ “4}} [με πδί! 5 5}14}} σοπὶε δηὰ 
ΜΟΓΒΙΙΡ δοίογε ᾿ Οοά. “ΤΥ σχσίρβμῖθουβ 
δοῖ:" 2.4. “ΤΥ ἀδεάθ ἴῃ στἰρῃϊδουβηθϑθ ἴοσ- 
νυ΄γάβ [ἴῃς παίϊοῃβ,---ἰδγ ἡμάσ»ιοη.." ὍΤὨΙ5 
πουη (δικαίωμα) 15 ἑοιπά 1η {με Αρος, ΟὨΪ]Υ 
Πότε δηά ἰπ εἰ. χίχ. 8---ἰπ ὈοΪῊ ρἰαςεβ ἴῃ ἴα 
Ρίυγαὶ. [π|δ6 ΡΙ ΓΑΙ 1[ἴ σ᾽ σηἶῇε5 (1) ὁ ργεςερίβ, 
ς ογάϊηδηςοθϑ, υΚ6]. 6; οπι. 11. 26: ΗΦΘΌ. Ιχ. 
1, 1ο; (2) ἃ8 Βογε, δείΐοῃμϑ σογγεβροπαάϊηρ ἴο 
[ἢ6 γεσδίεοισησις ΜὮΙΓὮ 15 ἔα 16]1οἀ δν {Πεπ,-- 
ἃ Τρ ϊθουβη655 νυ ΠΙΓἢ 15 (Π6 56 ηβ86 οὗ ἴῃς ννογὰ 
πη ἴῃς οὐπσωίαγ, 6. 5. ἴῃ οπι. ν. 18. ΤΠ 
νοῦ “ἴο πιᾶκοὸ πηδηϊοϑι," ἐουηά Πογὸ δηά ἴω 
οἷ. 1. χ8, 15 τγεαιιθηῖς ἢ 81. Το Βη---Ἔ. δ. 
Ἰοόμη 1. 31: 1. 21; 1 [ὁΠη 11. το; ὅζα. 

ΕὈγαγὰ ἀϊνιθ5 [15 ϑοὴρ ἴηἴο ἴοῸ ΘΓΟΡΙ65: 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΝ. ἷν. 5--ὀ. 

θῈ ΠΟ] 4, (πε τεπιρῖὶε οὗ τπε τἀρεγηδεὶε οὗ 
ἴῃ τΕΒΓΙΠΊΟΠΥ͂ ᾿'π ἤδάναη ννᾶ8 ορεποά: 

6 Απὰά τῃ6 βενεῃ δηρεὶβ οδπὶε οὐ 
οὗ τε τεπιρίς, δανίηρ (6 ϑδνεη 
Ρίαριιεβ, οἰοι με 'ἴπ ρυζε δηὰ με 

(1) Οσοὰ 15 ργαϊϑεά ἴοσ Ηἰ5 "γοσκβ ;--(1) ἀ5 
Κίηρ οὗ ἴΠ6 παίίοηϑ :---- (3) ΑἸ] τῆς ννου]ά 5}}} 
εἰογγ Ηἰπι;---(4) Βεσδυδε Ηδ δϊοης 15 ΒΟΪγ, 
ὅἄζε. 866 οη (ἢ. ΧΥΪ]. 4-20. 

δ. “454 αἴἴεγ [.680 ΒΕ 5686 ν,] Αἤεῦ 
(ῃς ΕΤΕΗΠΉΠΣΙΣ ΜΝ ἰβίοη οὗ ἴῃς “ δευεπ “πρεὶ:" 
(τεσ. 1), δηὰ αἴζογ ἴῃ 6 ἤδαυθηῦ ϑοηρ. 

διὰ [80 2ἐ»ιρίε οΥ δὲ ἑαδεγπαοὶς οΓ ἐδε 1επ1- 
»Ἐ0η} ἐπ ῥεαυεπ)] (Οπιῖ “δεῤοίά "---5εε τ. ἰ). 
ΤῊΘ ρῆγαβο, “22 ε Ταῤὀεγπαείς οΚ 1δὲ Τερεσιοπγ," 
8 ἔουηά ἰῃ Αςΐϑ νἱῖ. 44. [{ νγγᾶβ 50 οδ]᾽θὰ ἃ5 
ςοπίδίπίηρς ἴδ6 ΑΥκ ψ (δῈ 1» οὗ Οσοά 
ὙΒΙΓΝ “οὐ ες ἀραϊησῖ βη (ἔχ. χχν. τό, 21; 
Χχχ, 36; ΧΧΧΙΝ. 29; ΧΧΧΥΊΙ. 21). ΤῊε ραϊίεγῃ 
Ἔχ βίθα ἴῃ ἤϑᾶνθη (5εῈ ἔχ. χχυ. 40; Ηϑθῦ. τι. 
5), ἀηὰ νυᾶ5 ἀουι1ε55 ταὶ νυν ἰςἢ 81. [οἢη ΠΟΥ 
θα οἰ ἀ5---οἴ, Εχ. χχίχ. το, τα (ΧΧ.); Νυπ, 
ΧΥΪ. 7: 2Σ Οδτοη. χχὶν. 6; ἄς, ἴῃ ν Βα 
τοχίβ νγὸ τοδὰ ΟἹἹῪ οὗ [μ6 “ Τδεγπδοῖε οὔ ἴδε 
“Γεδαπιοην." Τὴε "Βδποῖπδυγ" οἵ “ Τοπρίο" 
(Ξεα οἡ ςἷ. χὶ. 1)---ἴῃς βίγυςσίωητε ὙΠΟ θο- 
Ιοηρεά ἴο “με Ταδεσηδοῖο οὗ ἴμ6 Τοβιπιοην ἢ 
85 Θῃο]οϑίηρ ἰ1--ἰϑ τυ μαῖ 15 Ποσο πιρᾶηΐ. ΒΥ ἴδε 
ξέπ. ἀρῥοιομαὶ, ποῖε5 ᾿ς ὟΝ εἴίε, ἴΠε Τοπιρὶε 
15 ἀδβϑοσι θά ἃ5 Ἴοηϑίδξηρ οὗ ἴῃς Τεηῖ οἵ 
Ὑαρεγηδοὶε πιδάθ δἤοσ ἴῃς Ὠἰνίπης ραίζεΓῃ :- 
Πότε ἰΐ ροϊπῖβ ἴο [με Αὐῖκ οὔ ἴιε (ογνεηδπί, εἢ. 
χί. το. ἘΡταγά ποῖοβ : “ὙὍὙΠὲ ΤΕπιρὶς, 50 δΓ 
85 ἰἴἴ νγὰᾶβ ἴθ ρίδος οὗ ἴῃς Ατὶκ οὗ ἴῃς (ούδ. 
πδηΐ, πὰ τπογεΐοσε “ὙΒς πιοβῖ ΗΟΙΥ Ρίδοςν 
5. ἢογε ορεποα.᾽" ὙΨῈῈ 1}18 δοΐ οἱἁ οῤεπιπζ, 
δ ἀ5 Εὐγαγά, ἴΠ6 ἰδϑοὶ δῃηαὰ ἀδθορεϑῖ πιγϑίεγυ 15 
ππνο θα, [Ιη ςἢ. χΙ. το ἴῃς Ατὶς μβαδά δεζοπιέ 
νἱ 510 ]ς,-τᾶ5 ἴῃ οὮἧ. νἱῖϊ, 3, Ὀεΐογο ἴῃς Τεπιρίς 
νν858 ορεποά, ἴβοσοὸ μδὰ θδθη ἃ ὑγεϊΠΠΙΠΔΓΥ 
γἱβίοη οἵ ἴῃς ΑἸϊαγ ἐφγομρ ἴῃς Νοῖ]. ΝΟΥ 
[δὲ ΗΟΙ͂Υ οὗ Ηο]Ϊ65 8 ορεηθά, δηὰ πε Ὑεὶ] 5 
νππάτανη. ΨνηΠ6. τὰς ΟΒυγοῦ ἰ8. 5} 
δία αἰϊπρς δηά βυβογίηρ, [μ6 Αὐἰκ Ἀρρϑᾶγϑ (Ὁγ 
ἃ πιοιπθηΐ (ςἢ. χί, 19); πον, πο [πε ΗΟ 
οὗἔἩ Ηο]ΐϊεβ 15 Τῃσοννῃ ορϑη, δῖ. [οδπ 18 ϑῆοϑη 
186 ΟΒυγοῖ (τ απιρηδηΐ ἴῃ τὰς Νανν [ἐγυπδίεαι 
-- 566 οὔ οἧ. ΧΙΧ. 11. 

6. διὰ τ18ϑγτ9 οδπιθ οὐδ τοι [89 
1911}16] (ΟἿ ςἢ. χὶν. 15, 17. ὙΠΕΓΕ 15 ΠῸ’ 
(ἰὴρ ἴπ Ῥχγορβεῖίς ἱπιδρουυ πιοσγε 5 κιπβ 
ἴμδη 0}18 ριεΐυγο οἵ [86 δανθὴ Αηρεὶβ 1550}, 
ἴῃ δο]ὁπλῃ ὑγοςδβϑβίοῃ, τοῦ [6 βαποῖπδΙγ. 

[89 ΒΘΥΟΠ Δ 4918] 866 γέΓ. 1. 

{πδὲ Βανο [89 δούϑῃ ὑ]δρπο8,} Τῆς 
ἁτίϊοϊε (δες οὐ. 21), τεξεστίηρ Ὁδοκ ἴο γΈΓ. 1, 
δῆονβ ἴῃαξ ἰπ ΥῸΙ. 1 ἃ ὈΓΟΙΠΊΙΏΔΓΥ ΚἼ50Π 
γγ85 Ἔχ διιοὰ, “ὙΒ6 Απρεὶβ δαυε ἴδε 56 νεῖ 



ν. 7--} 

Ἰπθη, δηὰ μανίπρ {πεῖς Ὀγεδϑῖβ ρίγάεὰ 
ἢ ροϊάδη ριγάϊεβ. 

7 Απά οπε οὗ ἴδε ἔοιιγ δεδϑῖβ νε 
πηῖο {πε δενεπ Δηρεὶβ βδένεῃ π᾿ τὰ 
νἰα]5 1] οὗ τὰε ψνγάῖῃ οὗ (ὐσοά, ψῃο 
᾿νεῖῃ ογ ἐνοσγ δπὰ Ἔβνεῖ. 

Ρίασιιοθ5 οὐδ Ὀείογε ἴῃ6 “δένει Κ]αἰς᾽" ἅτὰ 
δίνθῃ ἴο τῃεπλ" (Η δηρϑβί.). δ6ὲ οὔ ὑεῖ. 1ἱ.Ἅ 

διιδγϑὰ ἰῃ ᾿ἴπηθμη, Ρῦατο [8πὰ] ὈΣὶραΒῖ,] 
(Οπῖῖ “ “πώ, ---ϑὲὲ νυ. |.). Ὑνὲε οδηηοῖ ἢεγα 
τείεσ (σῷ Ηδηρϑί.) ἴο ςἢ. χΙχ. 8 ; ἔογ ἴῃς ννοσὰ 
τοπάοτοα “ ἤἔποη" 1η ἴ8μαΐ νεῖβε 8 ἀϊδβεγεοηῖ 
(ποῖ λίνον, Ὀυϊ τὸ βύσσινον). ΤΟ πιεδηϊηρ 
“ὁ ἠἑπέπ δ ΨΕΤΥῪ 5υ140]6 ΒΕΓΕ, 85 ἀπεβδῳονι 
[ῃ6 δῆρε!ς ὈΓΙ ΒΥ δῖογε (Ὡς ΜΝ εἴε); 
ἙἈ. ἵν. 4; Αςῖδ χ. 30. 

ΤὨΟ γεδάϊηρ (λίθον) οὗ Ἰτηροτίδηὶ Μϑ5., 
δηά ([ἢ6 ςοπιπιεηΐϊβ οὗ δησϊοηΐ ὀχροϑιίοῦβ, 
ἄἀο ποῖ δἷϊονν ι.5 ἴο σεὐθςῖϊ (ἢε βδθῆϑε, δισδαγϑὰ 
“8 [Ρτϑοϊου 8) δβδἴομϑθβ, Ῥᾷσο [διὰ] 
Ὀσὶχδι--(Οτ. τ δίοπθ: 566 (ἢ. ΧΥΪ]. 4; 
δηὰ ςξ, «ἢ. χχί. 11), ἃ τὰλουρῃι ογτοννθὰ ἔγοτῃ 
ΒΕ χεῖὶκ. ΧΧΡΙΪ. 13 (“ ετεγ7 ῥγεωίοι “ἰοπε «αὐ! 
ἐδ εουεγίης 5) ΜΏΘΤΕ ἴη6 ϑδίοπεβ παιηδα σε 
ἰουηὰ ἴῃ ἴμε Ηρ Ῥυίοϑι 5 Ὀγοδϑίρὶδῖς (Εχ. 
ΧΧΥΙΙΪ. 17--20) :---866 ἴῃε ηοῖδ οἡ Ε2εκΚ. χχυῖ!. 
11, ἀπά Νοῖε Α αδἵ ἴπθ ἐπα οὗ [ῃ15 σῃδρίεσ. 
ΤῊΙ5 σοδάϊηρ ρῖνοβ ἴπ6 βοῆϑὸ ἴῃδῖ δορᾶς Αηροὶ 
ΨψΌΓΟ σδϊπηεηῖ βιυ δα ἢ Ῥγοοίοιιβ βἴομθ8. 
11 15 ἴο Ὀ6 ῃοϊοδα τηογεονοῦ ἴπαϊ ἴῃ6 ννογὰ 
τοηάοτγοά αὔονθ ΌΥ “ ἡποη᾽" 5 ἐουης εἾ56- 
Ψ ΒΟΤΟ ἢ ἴπ6 Νὸν Τεβῖ. ΟἿΪγὺ ἴῃ Μαῖϊ. χὶϊ, 2ο, 
ὙΠ οτα ἰἴ 5:5} 165 “ Παχ :"--5ε6ὲ Νοίς Α. 

ἴῃ ςοηπΟχίοῃ 4150 ἢ [Π15 τοδάϊηρ, Ρ5. 
ΟΧΥΙΣ. 22; Ιβδίδῃ ΧΧυ]. τό; τ Ῥοῖ. 11. 6 μανὲ 
Ὀεδη σγοίογγοα ἴο. 

απά αἷτί δϑουΐ ᾿δοὶγ ὉΣΘαΒΓ8)] Α5 ΟἿΓ 
Τοτὰ ἀρρϑᾶγβ ἴῃ οἢ. ἱ. 13, ἃ ἀἰδογοηῖ ἤουῃ 
(μαστός ποῖ στῆθος) Ὀεΐηρ υ5εά. 

ΤΗΕ ϑΕῈΝῈΝ ΜΙΑΙ,.8 (7-ἷ. χγυὶ. 21.) 

7. “4πά ονέε 9 δὲ ὥοω ᾿Ιἰνίπᾳ Ὀθὶπᾳ8) 
8.6 Νοῖο Β οἡ οἷ. ἵἴγ. 7. Α5 γοργεϑθητης 
Ὁ (Π6. ογοαίυγε!υ 16 οὗ παΐαγε " οἠς οὗ ἴΠε 
1 Ἰνηρ Βείηρθ ποὺ γεᾶρροδγϑ, δηἀ ἴδκεβ ρατί 
ἴπη βοηάϊηρ ἰοσῖῃ ἴπ6 σους ΡΙαρι65. “ πο 
δε Εανγεδ᾽" (ςἢι. χυὶ. 1). ΟΥ ἴπε δοϊίΐἼοῃ ἤδσθ 
σὰ τδδὲ οὗ [6 Ομοσγυδ ἴῃ ΕΖεῖ. χ. 2, 7. 

ξσυε μηΐο δὲ “ευεπ σησε) Ὅλ ε Τ͵ΔΥ͂ αἷβὸ 
ποῖο ἴδ6 5 πλῖϊαῦ σγοαρροάσγαηςα οὗ οης οὗ ἴῃς 
“δρυέπ “πρεὶς" οὗ νευ τ, ἴῃ οἷ. ΧΥΙ 1, δηά ἴῃ 
εἰ. χχίὶ. 9:--οὐὗ (ἢ18 ἔδλοϊ 5.66 Ἐργαγα 8 ἰηϊοσ- 
ὑγεϊδιίοη φυοίϊθά οἡ οἷ. χνυ]. 21. 

σ“ευεη ροίέεη σἷα ] 86εὲ Νοῖς Α οἡ οῆ. Υν. 8. 
Τῆς “ Κα  ᾽" ροϊπηϊ ἴο [Π6 τηϑίδρθοσ ἴῃ οἢ. χὶν. 
10, “ἴδ οὺρ οὗ Οοὐ 8 δηρεγ"---ἴῃο “ Κ)α]" (ςἢ 
ΑΣΩΟΒ ΥἹἱ. 6) νγᾶβ ἴα βδβδι]ονν “ῬΟΨ]1" ἴῃ 

ΚΕΝΕΤΙΑΤΊΙΟΝ. Χν. ἤΙ 

8 Απά τδὲ τεπιρὶς νγαβ ]1οἀ νυ τῇ 
βηηοΚα ἔτοπι ἴῃ6 ρίογγ οὗ (σοά, δπηὰ 
ἔτοπι ἢϊ5 ροννεῦ; δπηὰ πὸ πΊδῃ νγᾶ8 
ΔΌΪ]ε ἴο εῃῖεγ ἰηῖο τῃε τεπιρὶς, {1} τῆς 
δον ρίδριιαβ οὗ ἴπΠ6 βδενθὴ ΔηρῈ6]8 
νεῖα ἔ16|1|6ά. 

ὙΠ] Οἢ ΤΠῸΥ ἀτενν ἔγοπι ἴπῸ ἸΑΓΚΟΥ ρόδες (ΑἸ 
ἐπ ἰοο. αυοῖΐε5 ἴτοπὶ Ρ]αῖοβ Ογέο, χρυσαῖς 
φιάλαις ἐκ τοῦ κρητῆρος ἀρυττόμενοι). ἔοτ 
[Πς ἄρυγε οὗ ἴῃε ρουτηρ οιὧἱ οὐδ ψγαίῃ ἴῃ 
ἡυάρτηεηΐ 5εε Ῥ8. ἰχχίχ. 6; [6γζ. χ. 25 ; ΖερΆ. {1}. 
8. Τῆς “{γιρηρεί: " ((ἢ, ν}}. 2, 6) αππομπεξ 
)υάρστηεηξ οὐ οὐ δῃοπηῖθβ ; ἴῃ6 “Κα ς᾽» 
ἐχεομίς ΗἰΚ Ἰυάμτηθηῖ οὐ ἴδε Ετηρίγε οὗ ἴῃ 6 
Βεαϑσί. ΤῈ “ Κα!" τὸ ϑευση ἴῃ ὨυΓΊΌΘΥ 
Ὀοσδυθε “ἴῃ {Ππεπὶ 5 δπθμθὰ ἴπὴ6 ψταῖῃ οὗ 
Οσοάἢ---νεῦ. 1. [{|5 αἷβδο ἴο ὃς ποῖδά (δῖ ἰῃ 
«ἢ. χχὶ. ο, ἴῃ Αηρο]5 5[}}} δυο" ἴῃς “ Κα! 
ὙΠΟ ἀγα 51} 5.1}; 25 1 1818 Ἰυρτηθηΐ ννε το 
ὄνθ ἴπεη ἔπΐυγε (566 ΟἹ Υγεσ. 1, δηά ου ςἢ. 
ΧΥ͂Ι. 21)). 
Τῆς διπεοίίοη οὗ ἴῃε ουγ Εἱνης Βείης8 

ἤογα 18 ΠΊΟΥΕ 5ρηιποδης 1Π8Δὴ ἴμαΐ ΨΏΙΟΒ 
8 Αϑϑῃοά ἴο [Π6η} ἴῃ οἢ. Υἱ. 1, 3, 5» 7. 

ἰμυείδ δὸὼγ ευεγ απά ευεγ.} Ὠ ἀβῖεσά. ποίθϑ 
(μαῖ [}18 οἰοβϑε οὗ τῆς νοσβς δά ἀ5, 45 ἴη ςἢ. 1. 8, 
δοϊθπληΥ ἴο πε ἀϑβοσιρίίοη :---οῖ οἢ. 1. 18 ; 
ἵν. 9, το; Χ. 6; δηά 566 ἴδε ρἱθάξε ρίνθῃ οἵ 
οἷά ἴο Οοὐΐβ ρεορὶες ἴῃ ἴθ ϑοῆρ οὗ Μοϑοϑ, 
ἴ)θυῖ. χχχὶ!. 4οβ. ΨΥ ΠῺ {818 πιδηϊξεδϊδτοη οὗ 
ινίπο ννυσαῖῃ σοϊρασγε οἢ. ΧΙΧ. 15. 

Βεηρεὶ οὔδογνοθ παῖ ἴπ6 “ Κα!" ἀο ποῖ 
σοηϑσθτυϊο τὴ6 Τγὰ νος (ςοἢ. χὶ. 14), Ὀυῖ 
ΔΓΕ ΤΉΕΓ͵ΟΙΥ ἴΠ6 ΡγορΑγδΌοῃ ἕοσ 1. [ἢ σοϊηπιοῃ 
ΜΙ (Π6 ΠΛ] ΓΙ Υ οὐὗὁἨ ννυτῖοσθ ἢῈ ποῖθ5. [Πδΐ 
ἴπεϑ6 ρῥάριιθβ τὰ οὐΐ 40} ΚΙ)Υ. 

8. “4π4 1δὲ ἐεπιρίε «υα΄. Μ|ίρά «υἱό τποῖς 
7 ουι δὲ σίον 977 Οσοάὦ Α5 τὴ [βδδὴ νἱ, 4; οἔ 
Εχ. χὶ. 34; τ Κίηρβ υἱῖϊ. το; 2 (γοῃ. ν. 14; 
ΕΖΕ6Κ. χ. 1-4λ.: ΨἈνε πᾶνε ἴῃ [6 ““ποΐε᾽» 
(οἴδθη “πε εἷοιιά ) 4. 5υπῖθοὶ οὗ {πε βἹοσΥ 
οὗ ἴῃ Ὠινίης Ῥγεβεῆοθ. ΜδῃΥ͂, ἢ σεξεῦς 
δῆςς ἴο ἴῃς ἥγε οὗ Ἰυάρτηεπῖ, υπάεγϑοϊδπα 
16 ““γ»ιοξε᾽ 88 ἴῃε ἴοκοη οὗ ᾿ νιηθ ννσδῖῃ. 
Βοίῖῃ ἰάθαβ ἂγὸ, ἀοιυ 1655, σοτηδὶηθά : “ ΤΠΘ 
ΒΓ 5 ορεηεὰ ψ ηοῦῇ 1ἴ ννὰ5 ἀθαῖ ἴο ἃ 
ΒΊΓΔΩΡΟΙ ἴο ΔΌΡΓΟΔΟΣ (Νυχῃ. 11]. 1ο). . . .. 
ΝΟΣ 15 ἰξ ἀρδαῖη εἰοβεά, ἱπου σῇ ἰπδοςοββι Ὁ ]6 
ἴος ἃ ἴἰπ|ὸ ἔτοπι ἴδε ἀν Ῥγόϑθοηςε οὗ 
Οοὐνβ ρίοσγ ἴῃ πε εἱουά, ἀπά ΗἰΪ8 ννσδῖἢ ἴῃ 
τὴ 5ιιοκθ."--Ἰ. ΨΥ. π5, Ρ. 278. 

απά ζγονι ΗῊΣ βοαυεν ;) ὅ86εὲ οἡ Ἂἢ. '. 6. Οἡη 
Οοὐ 5 ρῥγόβθηῖ “"οαυεγ᾽" ἴῃ ἤοάνθη, Ψῃϊοἢ 
ἰ5 ποῖ γεῖ σοσορῃϊζεά οὐ δαυῖῃ, 566 Ἂἷ. ἰἱν. 
11:. Οἱ [ἋΠ15 ψ Βο]ο ἀδοοπρίοη, οἷ, Τ58. χν]. 
8-1ξ. : 

απά Ὧο 0190 αὐα. αδίο ἰο ἐπίορ ἱπίο {δὲ 
ἑοριρίε )] Ἐξ Ε. 85 ἰῃ Εχ. χὶχ. 21; 158 |Δ}} Υἱ. 5) 



τό 

ὉΠῚ]1 τ6 Ὠίτίηθ ᾿υταῖῃ 50.4}} Ὅ6 ἀρροθδϑοά, 
δηὰ Ἰυάρτηηοηῖϊ Δδοσοιηρ  ἰϑῃθα, 45 ἴῃς δεεῦ 
Ῥτοςδθάϑ ἴο 54Υ,-- 

ἢ δὲ “συεπ ῥίασιοε ΟΥΓἹ 1δὲ “ευεη ἀπρεῖς 
Βιου]ὰ 009 διΐϊεμΒοὰ.)]) 45 Βοπϑιιεῖ νυτιῖθϑ : 

ΚΕΥΝΒΙΓΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ. 

ΨΏ1ς Οοά Ξἰσκοα, πιδη βῖο5 ἴτοπι Ηϊς 
ῬΓΟΒΘΠΟΘ, ΟΥ Γαῖῃεσ [1165 ἴο ςοηροδὶ δὶ 
Ἄν Βεη Οοά οραϑθβ8 ἴο 8εηὰ ἰογῃ Η! 5 ρίλευεδ 
ΜῈ ΠΊΔΥ ἴΠΘἢ ἀρδὶη δηΐεσ ἱπῖο Ηἰ5 ϑδηςτΟΣῦ, 
ἴο ᾿οπδίάογ ἴδογε [86 ογάεσ οὗ Ηΐ5 [υἀξ- 
πθηῖβ.᾽ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑῚΙ, ΝΟΤΕῈ, οα (Βδρ. χν. 6. 

Νοῖο Α οἢ νοϑσ. 6.--ΟΝ ΤΗξ ἈΕΑΌΙΝΟ λίθον. 

Ιῃ ἘζΖεϊκ. χχυἱ!. 12, ἴη6 Ηδςῦ. ἴοχὲ ἰ5: 
ἼΠΣΟ ΠῚΡ᾽ 313 --ΧΧ., πᾶν λίθον 
χρηστὸν ἐνδέδεσαι. Τιβοποηάοτέ (εἀ. 385) 
4υοῖε8 Απέγθδϑ (ἐ.ε. ἢ. 85): λίνον ἣ λίθον καθα- 
ρόν, καθὰ τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι, διά τε 
τὴν τῆς φύσεως αὐτῶν καθαρότητα καὶ τὴν 
πρὸς τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον Χριστὸν ἐγγύτητα 
(ι Ρεϊ. 1. δὴ 

“ΟΟΙΊΡΑΓΟ αἷθοὸ Ηδσγτηο (49 ννὲῈ}] 5 Βεΐᾷ 
πα Απϑθογίι5) : " ἤεε ἰαρίάε νιμπᾶο εἰ εαης 
ἀϊάο, 1.6.) ογπιαίὶ εἰ αϑριἰεεὶ Πογπῖπο ὕ.τμ Ορῤγίσίο, 
“υχία ἐμά : Οπιπεν φμὶ ὀαρείπαιὶ επ|}4 Οδγίσέιωσι 
ἡπάμ. Ομ ὀέπε ἰαβι: ἀἀϊοίίμγ, φμὸ εἰφείὶ 
εἰγαραπίμγ, ἕο. ΟΥ 1 ννὸ στοδά : νεϑϑὶ 
ἐαρίδιδια »ιμπαάϊε σίομὲ ἐπ φιμδισάαηε ἐα δ. ἱριο 
“ερίτωσ, 6 ῥο. ἰαρίά, ἀξείφπαηέωγ ἰγεσ, 

ΓΟΗΠΑΡΤῈΚΒ ΧΥΙ. 

2 74: αησεῖς οι» μέ ἐδεὶν υἱαῖς με] οὐ τυγαζλ. 

ζἄο. “κα ἐγαηπείαίίο δαδεῖ: δε ἧποὸ ἡπαρών, 
267 φιοά ῥωγίϊα:ς οἱϊων," ἄς. (ΤΊϑοΝ., 126.). ΤῊΣ 
Οορῖϊς νεγϑίοη [ι85, “ οἰγουπηδπιοὶ ταβιθυ5 
Ἰἰηῖο 5 5ρ᾽ πα ὰϊς "--ἰῆς νυ ραῖς, “τ 58 {πὸ 
ταυπάο εἰ οαπαϊάο." [Ιη Μαίϊ. χὶ!. 20, ἴδε 
ΟἿΪΥ Ρἷδοε 'ἴπ ἴπὸ Νὸν Τοβῖ.---ἰ νὰ ὀχοερὶ 
(Π18 νϑγβο---νθογα νὰ πὰ λίνον, ἴῃς νοτὰ5 
ἅτε : καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, “ ἀπά 
δποκίης Μααν 5|4}} ἢ ποῖ αυεηςῖ." ΤΕ 
Οτεοκ νυοσὰ ἔογ “" ἡἐπεπ ἡ ΟΥ “πε ποθ" Ἰ5ὴ 
βύσσος, ἴ,ακὸ χΥ]. 19 ; ΟΥ βύσσινος, ἡ. ον, ΟΥ̓ 
πευῖ. βύσσινον, 561]. ἱμάτιον (ΥΝ ἱΠΕΓ, 5. 522 
Ἀσον. χυΐϊ!. 12, 16: χίχ. 8,14. ἴη ἴδ ΕΧΧ, 
ἴον Ηθδτ.  Φ, νγὰ αν βύσσος Ἐχ. ΧΧΥΪΙ. 6,8, 
29, ΠΟΤΕ ἴῃς δἴεγε οὗ ἴῃς [εὐ δὰ ΡΠΕΘΌ Β 
ἀεϑογίθοά δηά ἰῃ νθὺ. 19 (35) ποιήσεις κίδαρυ 
βυσσίνην, “ἃ τηϊῖτο οὗ ἤπε ᾿ἰηθη." (86ε οἡ τῇς 
νογὰ Οἰάανίς, οὐ Μῆίεγε, Νοῖε Ὁ οἡ οἷν ἵ,. 10). 

6 72ε δίαρμα λαί γοἠΐοτσ ἐλεγεμῥοπ. 15 
Οὐνγίρέ εὐπιοίά ἂς α ἄς. δέσει ἀγε Τὰ 
ἐλαί τσαίεἦ, 

σι 
[δεγ. τ τὰς ἑπτά. ΜΝ γ. 2 εἰς τὴν γῆν.---ἐπὶ τοὺς ἀνθρ. Μετ. 3 οπι. ἄγγελος.---ζωῆς.--τὰ ἐν 

τῇ θαλ. Μετ. 4. ογι. ἄγγελος.---ο»ι. λῃὰ εἰς.---ἰ Α τολάβ ἐγένοντο]. εῖ. ς ογι. κύριε.--ἘΠ 
ἐσόμενος τοδὰ ὅσιος. Ετ. [Ὁ]]ον5 ἢΐ5 σοάεχ ἰῃ τεδάϊηρ καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ὅσιος] ;---ο»ι. καὶ 
ὁ ὅσιος [ΜῈ δὲ, Ρ.---Α,Β,(Σ οπιϊξ καὶ ὁ]. Ν ετ. 6 δέδωκας.----Ο»γ. γάρ. Δ εΥ. 7 ογε. ἄλλον ἐκ. γα 
ον", ἄγγελος. ΜΕΥ. 9 τὴν ἐξουσ. ΜΕΤ. 1ο ὁ». ἄγγελος. ΝοΓ. 12 ο»»". ἄγγελος. δεῖ. 11 ὁ’ 
βάτραχοι. δετ. 14 δαιμονίων.---ἃ ἐκπορεύεται [ὲ, 1 τοδὰ σημεῖα ἐκπορεύεσθαι].---οπι. τῆς ὙΠ 
καί.---τὸν πόλεμον.---ο»ι. ἐκείνης. ΝΟΥ. τό [δὲ τελά8 συνήγαγον ].---[ΕοΓ τόπον, Α τεδάϑ ποταμὸν 
--οεἴ 7υάρ. ν. το, ἐπὶ ὕδατι Μαγεδδώ].---Αρμαγεδών. ίοτ. 17 ο»:. ἄγγελος.---ἐπί.--τ ἐκ τοὶ 
ναοῦ.---ο». τοῦ οὐρανοῦ.---[Εογ᾽ ἀπὸ τοῦ εὐ ὰς δὲ τεδὰβ8 τοῦ θεοῦ]. ΜΓ. 18 ἀστραπαὶ κ. ζω» 
κ᾿ βρ.---ονι. οἱ [Α τοις ἄνθρωπος ἐγένετο]. 

ΤῊΕΒ ΘΕΝῈΕΝ ΥἹΑΙΒ (1-21).. 

Α8 Δἰγοδαγ βἰδϊοα (566 16 τεηαγκϑ ἑηϊγοά. 
ἴο «ἢ. ἰἰ., ἀηά «ἢ. νἱ.), [6 “ δευνεη Κ᾽α ς᾽ ννῃϊοὶ 
ἔοττῃ [ῃ6 βιιδήοςϊ οἵ (815 σβιαρίεγ ἂγὰ ἀϊν!ἀθά, 
1|κ6 τ86 ϑενθὴ Ερίβι]65 (οἰ. 11. ; ςἢ. 111.), ἱπῖο 
ἙΤΟῸΡΒ Οὗ ἐῤγες δῃὰ γόμγ (υν. 2-4; ἀῃὰ υν. 
8--17)---τ΄υ. 13--Ξ ἰΟΥΤηΐηξ 8η δρίϑοάε Ὀθεΐννθθη 
ἴῃς οἰχεδ' αηὰ «“ευεηὲῤ Ν 418: (1) [π᾿ ἐδοι οὗ 
ἴδε ἤγβε Ζόγες ἴῃ ργεροβιίτἰοη “ ἐπίο᾽" (εὶς) 5 
5661, 49 1Π γϑγ. 1, ἴο ἀοδίρῃαῖα ἴπΠ6 οδήεςϊς οἵ 
“θεὲ «υγαὶ 97) Οοά ;"---ἰὴ ἴῃς Ἰαφὲ ζϑωγ, ἴῃς 
ῬΓΕΡΟΒ ΟῚ “ μροη " (ἐπῦ 15. υϑεὰ ἔογ (πὸ 58 πὶ6 
Ῥυγροβα ἴῃ θδομ. (2) Τε ἐῥίγά ΝίΔ] ἰ5 βερα- 
ταῖξα ἴτοτὰ ἴῃ6 ,οισεό ΌΥ ἃ ἔοιπηδὶ σοποϊ 5 θα 

σοηϑπίϑιίίηρς οὗ ἴννο βοϊθηγπ υἱἱογαησεβ ἴῃ στ. 
ς--7, ἰαάϊης ἴῃς τἱρβίοουπ Ἰυάρτηεπίβ οἵ σοά. 
(3) δε ἢγϑβε ἐδγεφ ἅγὸ τιδγιςοὰ ὈγΥ {δεὶγ σι 
Ἀπ 5μαγρ ἀοδογιρίίοη, φὰς ΝΊΔ] οςου 
δυΐ οπε νεῦβε (υν. 2-4); ννῆ!]ς δαςὰ οὗ ἴδ 
ΓΟΠΔΙἰης ζοι ἴα ἀ βοτίοα νυ ἢ ταις ἢ τελεῖ 
ταϊπ υἴοηρθ55, ποῦν ῃϑιδηάϊηρ ἴδε Ὀγενπ οἱ 
18 επῖγε Νιδίοθ (νυ. 8-21). (4) ΤΊ 
ων Νιαὶ ἰ5 ςοπποοῖοά νυν [Π6 στοῦρ (οη- 
(διπίηρ ἴῃς “2, ἀπά τλ6 σευεηπ δ, ὉΥ ἴδε 5Ὡϊε- 
ταοπῖ τΠαϊ ὈΠΩΟΙ οαοὶ οὗ ἴπεϑε ΥἹΔΙΒ πιῇ 
“ ῥῥανῥῥεν»ιοά " Οοά---8.6 στ. 9, τι, 21. (] 
ΤΠἼὸ ,οωγι ΝΊΔ] ἀἰβοτβ Ἔϑϑθηςδ!! Υ ἔγοπι ἰδὲ 
ουγιδ Ὑτυπιρεῖ ((ἢ. Υἱ]. 1.2)--͵ΑἈΌγ, ἴ80 
θοῦ αἴδεςῖ [86 σωσ, “ ἐδέ σς " ἰὰ οἱ. τὰ 12 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ. 

Ανν 1 Βελγά ἃ ργεδῖ νοῖςας οικξᾶιοἔῦ ἴῃς τετηρίε βαγίηρ ἴο ἴῃς βενθῆ 

8 ἀλγκοποα, ἢ }]6 ΒοτῈ (υν. 8, 9) 115 Βεοδί 
8. ἰηϊοησῆθα. ὙὍο ἴδεδα τοδβοῃϑ ἴῸΓ (ἢ 6 αἰνὶ- 
δίοῃ ἱπίο ἐῤγες δὰ ,μοωσ, ΗἩεηρϑβῖ. δή 48 (6): 
“ΤΒα ἰδϑῖ ἔουγ θερίη ἢ (6 σωη, δηά ςοη- 
εἷυάε χη της αὖν, 16 ἴῃς ἢγϑὶ [ἄγεθ ΚεῸΡ 
ὀείοαυ,---ἰο ἴῃς οατίῃ, ἴῃς 568, ἴθ σίνεσϑ δηὰ 
ἴῃς ουηίαϊπ5.) Ηοΐπδηη Α͵5οὸ ἀϊνίἀο65 1ἢ6 
Ν 415 ᾿Ἰηΐο στοιρβ οὗ ἐῤγες αῃὰ ζοωγ; δῃὰ [6 
ΑΥσιι65 ἕοσ [86 ἰηΐογῃ δ] ὉΠῚῪ οὗ ἴῃς ἢγβί ἴἤγεθ 
νι δὶ ἔτστοπι ἴπ6 ἴβοῖ [πα {ΠΕΥ ἅτ αἰγεοϊεά 
δραϊηϑβῖ [᾿ς ἑφυο 51η5 ἴο θ6 ρυπίϑῃθά : (1) [ἔπλθῃ 
τοςεῖνε ἴδε “4ῤὲ »ιαγᾷ οΥ 1δε Βεραςΐ " ΟἹ [ΠΕΙΓ 
ἔογομοδα δηά παπᾶ, Οσοά πραγ ἴθοση ἢ ἃ 
Ὠοϊϑοπηο 50ΓῈ ;--(2) 1 {ΠΕΥ ἤανα ρουγεά ουΐϊ 
“δὲ δίοοά ὁ «αἰπί:" {|κὸ τναῖθσ, ποῖ ΟἹΪΥ [86 
5411 τυνδῖογ οὗ (ἢ6 568, δυΐ ἴῃ ϑινεεῖ νγαΐεγβ οὗ 
18ε ουηῖδίπβ ὅγε οπδηροὰ ἱπῖο Ὀἱοοά (ὦ. ἐ., 
11. 5. 362). 

ΎΠΕΓΟ 15 τοῦ αἰ νου ΕΥ̓ οὗὨ ορ πίοῃ βοσε; 
δυϊ {1158 αἰνδίοη ἀρτοδβ ἢ [6 ρϑηογαὶ 
οδαγδοῖοσ οὗ ἴς ἀδβοτιριίίοη. Βεοηροὶ, ΖΕ], 
ΕΡγασγά, ΒΙθοκ, νοι κιιασ, Ἀευββ, ΑἸῈ,, Βιϑρίης, 
αν! ἀθ, Ὧ5 ἴῃ ἴπ6 8ε418 δπὰ Τγυπιρεῖβ, ἰηΐο 
ἔτοὺυρ5 οὗ ζῶο πὰ ἐόγεε, ---- ἴῃς οδ]εςοῖβ οὗ 
16 ἢγβὶ γος Ὀεΐηρς ἴπ6 οαγίμ, [6 568, ἴΠπ6 
ἔουπίδϊης οὗ ννδῖογϑ, αηὰ πε σι (566 (ἢ. ΥἹ}}. 
-ἰ2[ὺ)ῖ ἴῃ ἴῃς 45ὲ ἐόγεες, δρεοῖδὶ οὐ͵δοῖβ ἃγδ 
ΡασΈου τ Ζεοά---ῃ 6 ἰἤγοης οὗ ἴῃς Βοαβξ δῃηά 
ἴδε τίνοσ Εὐρῆγαϊοϑ, ν μ}]Ὲ 4 οοσίδίη υᾶριθ- 
Π6Ξ55 δἷἶϑο τῇδ κβ ἴ86 “συ, 85 ἴῃ ἴη6 8ε415 δηὰ 
τῆς Ττυπιρεῖβ. 6 Ννεῖζε 8668 ἤθσα »τΟῸΡ5 
οὗ τε δπὰ ἐκυο--- 6 ἔΟΥΤΊΟΓ οδιυβίηρ Ραίη, (Πς 
Ἰλῖζον νναἂσγ δηὰ οοηξιϑίοη ; δηᾶ ἢ ἀραὶ ἀἰν 68 
[δε σστοιρ οὗ ἔνε ἱπίο ἐόγες δηὰ ἑαυο ΟΥ̓ [86 
Ῥᾶυβε ἴῃ συ. 5-7, ΜΝ 8Π6 [86 ,ουσέδ δπὰ ὁ 
ΝΊΔ18 ἅἀτὸ ςεοηηρεῖϊοα ΌΥ πὸ Ράγα]]οὶ σοτηπηθηΐ5 
ἴῃ σὺ. 9, τι. ΠἄΞριεγά. οἡ ἴδε οἴπεσ παηά 
ςοδοεϊυά65 [παῖ ποτ 15 πὸ αἰνιδίοη πεγα Ἰηΐο 
στοῦ 8 45 ἰη ἴῃς ῥγενΐίοιιβ Ν᾽ ϑοῃβ : οὐϑευνίῃρ, 
τῃαΐ "’ ἃ βοραγδαϊίοῃ ψγόγε ἴο δὲ τῃδάςϑ 1 τηϊρῃῖ 
«ἢ δαυαὶ Ἰυδῖῖςε δ6 τηδάς δ ὑδσ. 3, ΟΥ̓ ΥΕσ, 
9, ὉΥ ΥΟΥ. 11, ΟΥ̓ ΨΕΓ. 15 :--αἀηὰ ἢἰδ Ποποϊ υϑῖοῃ 
ἰ5 [Παῖ 4}1 ϑενυθη δῦὸ ρουτοά ουμ, οπς δῇῖοσ ἴῃ 6 
οἵδε, ἢ ἃ ταρι ἀἸΥ σογτεβροηάίηρ ἴο [δαὶ 
“ἢ νϑϊοῦ τδ6 Επὰ δρργοδοῆςθβ, Ὀεῖοσε 
τις [8686 ἰαϑῖ Ρίαριιεϑ ΟὨΪΥ (οἷ. χν. 1) ὅτε 
ἴηΐ ΕοΥ {815 τεαάϑοη Βοββϑυεῖ [ἈΠ Κ5 
τὰδλί ἴδε Νία]5 ἀσὸ 411 ρουγεά ουὔξκ δ οπςα. 

ἼΓΠΕ δπδίορυ οὗ ἴδε Ν᾽δὶβ ἴο ἴῆ6 Ττυτηρεῖβ 
15 οὐνίοιβ. Ὑδ15 845 θέε ποϊοοα ὈΥ͂ 50 ΘΑΥ]Υ͂ 
ἃ ᾿υτὶῖοῦ 45 νιοζοσΊπι5 (566 8158 νοσαβ φυοῖϊοα 
ἰη Νοῖο ἃ οη εἶ. ἴχ.); ἴδε ΤΠ ΕἾ ἐεδίαγε ἴῃ 
1:6 Δπδίορυ δείηρ [Ἀ6 τοίδγοποθϑ ἴο ἴπ6 ρ᾽αριε5 
οὗ Ἐργρὶῖ, δἰ πουρῃ.ἰς τεΐδγθησοβ ἅτε ποῖ 
δῖ σι εἶν ἴπς βαπλθ. δῖ. [γεῆβευβ 85 Ἰοῃρ' βῖποθ 
πιο οὐἕ {παῖ ν ποτα ἰῃς Ῥγορδεῖβ δηά 

“ὁ [οδη ἴδε 1 ογά 5 1)15ςῖρε ἰη [Π6 ΑΡοσΔΙγ ρθε ἢ 
Θρεᾶκ οὗ ἴδε Επά, ἴπε Ναδίίϊοηβ ἅτε βρόΐεη 
οὗ 85 οπάιυτγίηρ ἴπΠε6 οἷαριιθοβ οὗ Εργρὶ («“ἀν. 
στ. ἵν. 1ο; 866 οἡ ςἢ. ΥἹῖϊ, 6) :- 

ΤΗΣ 3,0: ΨΙΔΙ του πᾶβ υ8 οὗ ἴπ6 «ὐκΖό 
Ρίασυς οὗ δο 18, Εχ. ἰχ. 8--12 (86 “γε ΤΥυμ,- 
Ῥεῖ σϑοδ}] 8 [Π6Ὸ «“ευεηὴ ἴδρις, Εχ. ἰχ. 22-- 
26) ;--ἴῃο «εεοπά Ν ΑΙ, {κὸ τὴς «τεοπα ΤΤιτὴ- 
Ῥεῖ, γε ηα 5 115 οὗ {η6 3,γ ρίασιο, [Π6 ννδῖογβ 
“τυγηοα ἴο δοοά," Εχ. Υἱῖ. 19, 2ο :----ἰῃο 
το οη οὗ ἴπ6 ἐῤίγά ἴο [6 “εεοπά ΜΊΑ] ςοΥ- 
Τοβροηάβ ἴο ἴμδὲ Ὀεΐννθοη ἴμ6 Ζῤίγά δηὰ (ἢδ 
“εεομά Ἰτυτηρεῖ, οἢ. νἱ]. 8--ὸ ;--ἰῃς “ϑωγιὁ 
γίαὶ, ᾿κὸ [6 γοωγίῤ Ὑτυπιρεῖ, τεϊδλῖος ἴο 
[Π6 βουγοο οὗ ἔρδὲέ δηὰ ἢραῖ, δηὰ ἴδι18 τείοσβ 
ἴο (ἢς πὲπέδ᾽ ρίασιυς, οὗ ἀᾶγκποββ. ΕΧ. χ. 21: 
--ἰῆς ἡ ΝΙδὶ (νεγ. το) ἰῇ |{κ6 ΠΠΔΠΠΕΓ 
Τοῖεῖβ ἰο {86 ρίαριιε οὗ ἀδγκπθθβ. λα ΠΔΥ͂ 
οὔβοσνε ἴοο ἰῃ ἴδοϑε Νιβίοπμβ [δὲ [ῃε 521Π|6 
ἱΠΠΔΡΈΓΥ, ἴδκθὴ ἕγοπι Ἵγοαϊοα 1Πηρβ, ΟσοιΓΒ 
ῸΓ ἴα τηοϑὲ ρατί υὑπάοσ ἴῃς βάπιὸ “Κ αἰ οἵ 
“{ ἢ δηά ἴῃ [86 ογάθσ οὗ ἴῃ6 ἀδγβ οὗ 
Ογοδίοη (Οεη. 1). Α5 ἰπ ἴδε Ἐργρίδη 
Ρἰαριιε8, 50 ἴῃ ἴΠ656 Ἰυάρτηθηίβ αἶϑο νυνδδὶ “ Οοὰ 
εγεδῖοα ἴο Ὀ6 θοδυτ1ἢ1} δηὰ ργοηουηςρὰ ἴο Ὀ6 
ξοοα Ὀεροσηδβ ΟΥἹ] ἴο πιῆ, Ὀθοδιϑο 6 ἄοοθς 
ποῖ ἴῃ ἴμ6πὶ νοσβδῖρ ΤΠ οῖγ Οτοδίου :---866 οἢ. 
χῖν. 7. [1 (48 1. Νν ΠΠΙατ ποῖθ5) 81. Αὐυγξι8- 
πε σοΟΙραγο5 ἴἢ 6 ἴοη ρῥΐδριιθοβ οἵ Εξγρί ἴο 
ἴῃ Τεη (ομηπδηπιοηῖβ, 50 ἴῃς 1419 ἤδγνο ἃ 
τεΐεγοηςθ ἴο ἴπ6 βούξη 5ἰη5 ἡ Β]οἢ ασυδηςῇ {6 
ϑούθη ΟἹ οὗ (ἢ ΗΟΪΥ σποβδί. ὕπαεγ (Π6 
γι δὶς ἴΠογὸ 15 0 τορεηΐδηςο (νυ. 9, 11, 21). 

1. Απάᾶ 1 δεαγά α φγεαὶ οἱ ομΐ οΥ᾽ ἐδὲ 
ἐογηρίο] Οὐ “"Βαδιποίυδυυ," νυ ῆϊς ἢ τνᾶ5 ΠΙοὰ 
στὰ (ἢ Ὠϊνίης Ῥσαβθηςε---5ο  οἢ.χνυ. 8. ΜδΩΥ 
ἘΠ ΠΚ ας 28 “ΠΟ ΟἿΘ νγὰ5 40]. ἴο δηΐοσ ἰηἴο [6 
Τοπιρὶς " τ πιυκὲ Ὀ6 ἴῆ6 νοῖςς οὗ σοά Ηἰπ- 
561 ΕῸΓ ἃ ᾿ἴκε οἱ] ἔγοπι αοά ἴο Η!5 πιὶϊη!5- 
ἴογβ8 οὗ υάκτιοπῖ, Ηεπρδῖ. σοηρασγὸβ ΕΖοϊς. 
ἾΧ. 1, 8:--866 Οἢ ΥΟΓ. 17. 

“αγίης 19 δὲ “ευεπ αηρείς͵ 60 γθ, απάᾶ βοιΓ 
ομὲ 18.0 δούθι νἱδ]6 ογ 1ὁεὲ «υγαὶῤ 977 Οοα] 
866 νυ. δ; ὅπ σοχραγὸ ςἢ. χΥτ, 7. 

ἐπῖο δὲ εαγεδ.}] ὍΤΠδ νογαβ ἀγὸ ἴπ6 54 Π|6 
48 ἴπ οἢ. Υἱ}}. ς, 7. 
ΤΠ τυΐυδὶ τοϊδοη οὗἩ ὠἴἢῸ ἴγθθ ρστοαῖ 

γιβίοπϑ 1ΠἸυ 5. δἴο8 νΟΥῪ οἰ ΑΥΎ ἴΠ 6 ̓τίπορὶο οὗ 
Ἀοοδρίτυἱδτίοη. ΤΏ δεα] ἰ5 ἴῃς ομ ᾽πὶ οὗ 
Δ ονοηῖΐ 5111} βοοσγεῖ, δυῖ ἀδοσγεοά δΥ Οοά---- 
(6 Τγωριῤεῖ βουπηάθα πηδηϊξεϑῖθ [6 νν1}} {ΠΑ 
(ῃἢ6 Ὠἰνίηα ἄθογθο δῃμουϊὰ δ δοσοιηρ  ϑῃϑὰ 
ΒΡΟΘΟΙΥ ;--ἴθο ρουγοά-ουΐϊ Κα) 15 ἴῃς σγτηδοὶ 
οἵ [πὶ ἀδοτες Ἰἀοπεβεα ἢ [15 Ἔχοουτίοη, 
“ΤΠ 86215 ἅγὰ ἴῃ6 ἢἤγϑι δϑϑδιὶ οὗ 16 Κίην 
οὗ Ηρδνϑη οἡ ἴΠ 6 βίγσοηρ οὶ! ἃ οὔ {86 γϑθϑ]] ἰοῦ 
νου] :--ἰὸ Τχυπιροῖβ ἀσγὸ ἴΠ6 ΒΌΡΓΘΠΊΘ ςΟΔ]]} 
ἴο ϑυδηιδϑίοη δηά τοροηίδηςο ;--ἰἢο 1418 ἅΓῸ 
[0 Ἑ ας ἰϑοπηθηΐβ ΒΙΟἢ δίσκο ἴπ6 Βασγάθησα 

ΤΠΟ ὅ868]8 σοστεϑροηά ἴο 
{6 ἔγϑί πηέγαςῖοθ8 οὗ Μ.οϑοθβ Ὀεΐογε ῬῃΔΓγΔΟἢ --- 
1)6 Ττυμπιροῖβ ἴο ἴΠ6 ἴεη ρ᾽αρι68 ;---ἰῃς 1415 
ἴο {πε ἀϊβαϑῖεσ οὗ ἴῃς Ἀθα 5.4." (σοάεῖ, ᾿. ει.) 
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ητϑ 

Δηρ6 58, ΟΟ γουγ νγᾶγ8, δηά ροὺγ ουἱ 
(ἢε νἱα]5 οὗ τῆς ννγάῖῃ οὗ (σοά ὑροη 
τῆς οδυιῇ. 

2 Απά τῃε ἤτοι νγεηΐ, ἀπά ρουγεά 
ουῖ ἢι8 νὶἱαὶ προη πε εἀπῆ ; δηά 
{Πεγα [6]] ἃ ποίβοπχε δη ργίενοιβ 80Γ6 
ὉΡοη {πῸ πλεη νης ἢ ΠΔά τΠ6 πλαῖῖκ οὗ 

Ῥ. 297). Τῆς Κη᾽αϊ" τὸ Ἰηϊσγοάυςσά ἰη “ἢ. χν. 
1, ἃ5 θείης ἴῃ6 “ )ασὲ ῥίασωμοι;" (δεν Ρεϊοης 
ἴο ἴπε {ἴἰππ|ὸ πη τἢ6 πὰ 15 ἤξᾶὰσ.0 ὍΠῃὲ 
7υάρτηοηῖβ δοςογάϊηρὶν 8}1, ποῖ οἡ πὸ ,ουγίφ 
Ρατί οὗ [π6 βλυίβ, 85 πάσσ [ἢ 6 “" εχ" (566 ςἢ. 
Υἱ. 8); ΠΟΙ͂ οὐ ἴδπε ἐῤίγά ραγί 45 ὑπάογ ἴΠ6 
“ΤΡμηι ῥεῖ" (866 ἢ. νἹ}. 7-2:; χ. 15,18}, Βυΐ 
ου αὐ οτεδλίθα [πηρβ. ὍΤΠπε δνεηῖβ οὗ [Π6 ὑγε- 
ςεὐϊηρ γ᾽βίοῃϑ ἅγε, 85 ἰξ ψεγο, ἵκθη ὉΡ δηά 
ςοτηρίεϊοα :---ἰἢ 5 (ἢ δοσοπά, {πιγά, δηά βἰχί ἢ 
“ για :" ἅτε ἀπαίογρουβ ἴο (ἢ6 ϑεςοοηᾷ, {διτά, 
δηὰ 5ἰχίῃ “ Τγιρηρεὶς " (οἰ. νἱ]. 8,9; ἰχ. 14); 
δη4 ἴΠ 6 βενεητῃ “ "241 15 Ῥαγα οὶ ἴο [}6 5ἰχῖῃ 
“ϑδεαὶ᾽" (δ. νἱ. 12). Ν'͵ε ΤΏΔΥ 4150 ἀΐβοεσῃ Ὀ6- 
νοοη {86 5ἰχίῃ “ Κα" (νοῦ. 12) δηά [ἢ βευθηίῃ 
(νεγ. 17) δὴ ορίϑοάε Ἵοπϑίβίηρ οὗ υν. 112-16; 
ἦυ5ῖ 25 γε ποϊδεορα Ὀοίννθοη ἴῃ οἰχίῃῃ δηή 
δουθηίῇῃ “ δεσί; " (ςἢ. νἱ!.), ἀπὰ τῆ6 5ἰχίῃ δηά 
δουθηῖῃ “ Τγιριρεῖς ἢ (ςἢ. χ. ; χὶ. 1-14). ὙΤΠ6 
“»ια):" ᾿πάδϑά ἴο ἃ γγϑαῖ Ὄχΐοηῖ 411] απο σ {86 
Βαύθηἢ “ Τγιριβεῖ;" δῃ ἃ ΤΊΔΗΥ͂ νυυ το Ὑ5 σοηϑι ἀ6Γ 
τῃδὲ τὴς “ϑουε; Τγιρηβεῖς " τὸ σοπίδιηθα ἴῃ 
ἴπὸ βϑνεητῃ “ δεα, νποθη “τῆς πηγϑίετγ οἵ σοὰ 
15 πη] 5 6α " (5εε οἡ οἷ. Υἱ1}.). ὙΊΠΘΓΟ 15 4180 ἴῃ 
[Π6 “»)͵αΐ 40 δηἰς!ραίίοη οὔτε Επά: 6.5. ΔΕ 
{Π6 5ἰχίῃ “7 λα" ἴΠδγε 15 ἃ ρδί πεγίπρ ἴο Ὀαι16 ἃ8 
ἀεβοτγι θεὰ ἴῃ ςἢ χίχ.17--21, [ἢ6 5γτηθο]  οδ] θαι ]6.- 
ἢεϊά θείης ᾿πάϊοαίεα; ἀηὰ ὑπάοσ ἴπ6 «εὐεπὴ 
{Π6 Ἰυάρτηοηϊ οἡ ΒΑΌΥ]Οη ἰ5 γεϊοσγοά ἴο Ὀεΐοσο 
ἴῃς Ἔνεηΐ [1561 (566 οἢ. χυΐ.; χνῖ!.; ςοἔ 
ΓΒ. χίν. 8) :--νοΓ, 2ο Ροϊηΐβ οἡ ἴο εἶ. ΧΧ. 11. 

Μτ. Μαυσγίῖες ((. ες, Ρ. 296) ἴακοα {Π6 
Ττυμπιρεῖβ 45 ροϊηίηρ ἴο [Θτιιβαϊοπι, ἀπ τῃς 
γΊα]5 45 ροϊπίίηρ ἴο Κοπιο:--- " Βοίῃ ἀδηοῖο ἃ 
ΟΥ815 ἴπγουρῃ νηοῦ (Π6 ἔννο οἰτ68 τνοσὸ 
Ραβϑίηρ ψΠ Βιη ἘΠ 6 βατὴς ἴἤγες ΟΥ ἔοιιΓ γϑαγβ." 

Οοάεῖ, ννῆο 4 Κε8 [6 “ Κηα ς᾽" ἴο 5ΞΥτῖθ011Ζ6 
{Π6 Ἰυάρστηδηῖθ Ἰροη τηδηκίηά οηϑίανθα ἴο 
ΑΠΌΟ τισι, ἰἀθητῆθς. τπ6 ΨΙΑ]-ρίαρυιοβ 
ἴῃς "πα ρηγεηΐ8 βροόκοη οὗἉ ἰῃ οἰ. χί. ς, 6. 

ΤῊΕΞ ΕἸΚΒΤΥ ΤΗΚΕΕΒΕ ΨΝΙΑΙ5 (2-7). 

2. “πώῶ1δὲ γε} αὐοπὶ.] Ιπ ἴπ6 Ττιτηρείϑ, 
8ἃ5 Βοηρεὶ ποῖοθϑ, ἴῃς ννογὰ “" “4Ζπρεἰ" ἰ5. τὸ- 
Ροαϊοά (ςἢ. ΥἹΪ, 8, 9, τος 12: ἴχ. 1, 14: Χίὶ. 
15); ΠΟΥ», 500 ἢ 5 (Π6 ὈγΕνῪ οὗὨ 1Π6 51γ]6, 
6 ννογά 5 οπηεὰ τΠγοιρδοιῖιξ (566 τύ. 
ἐ4.):--- Τῇ ΝΊ4]5 τλακο 5ῃογί ννοῦκ." 

ἱπίο ἠῤὲ εαγρ; Α5 1 Υ6Γ. 1. ὅθ ὧὐ. 1], 
-τοπῦο᾽ (εἰς), ποῖ “ωροπ," 186 ῥτγεροβίκίοη 
δεῖπρ [Π6 54πὴ6 ἴῃ εδςοὶ οἵ ἴῃ ἢγβί ἐῤγες Ν]4]5, 
866 σὐ. 3, 4. ἴῃ (δΒ6 βοοοπά 9τοὺρ οὗ ,οὼγ 

ἈΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ. [ν. 2--3. 

[ἢε δεδϑῖ, δῃὰ ὑρορ [δηλ τυ ἢ γγοῖ- 
δηΙρΡεά ἢ]8 ᾿πγᾶρα. 

2 Απά τἢς β8εσοπά δηρεὶ ρουτεὰ 
οὐ ΠΙῚ8 να] ὑροῦ ἴῃς 868; δπά ἰζ δε- 
᾿Γάπι|6 48 ἴῃε δ]οοά οὗ ἃ ἀεδά πιωη: 
ἀηἀ δνεῖυ ἰἰνίπρ 580} ἀϊδά ἴῃ τῆς 
564. 

γι δὶβ, {πὸ ργεροϑβιτοη, ἱπ Θς ἢ οᾶ56, ἰ5 “ ὠροη" 
(ἐπῦ)---866 νυ. 8, 1ο, 12, 17. 

διὰ :ξ Ὁθ0841190] Α5 ἱπηρ]οὰ δγ Α. Υ. 
ἴη νυ. 3,41 ΟΥ̓́, “ απά ἐδέγε οϑταθ᾿"" ---ΠΟΆΓ]Υ 25 
Α. Υ͂. ἴῃ 1015 ῥἴδςβ. 

Ω ποίσορι απ φγίσυομς ΠογῸ μοι ἰδὲ μη] 
(ϑεε υνυ. 4). Τὰς “ὐκύρ ρίασιις οἵ Ἐγγρὶ, 
ἔχ. ΙΧ. 8--,2 ; 566 ἴπ6 ποῖδ οἡ ἔχ. ἷχ. 9. Τῇῆε 
ννογὰ στοηάογοα “σον ̓" ἰ5. ἔοιιηὰ οἰβοινΠογα ἰη 
{ῆ6 Νονν Τοβῖ. ἴῃ σοῦ. σἰ δηὰ ἴῃ 1υΚο χε, 
41: σοτηρᾶτ Ὠευῖ. ΧΧυΠ δ. 27, 35; 10Ὁ ἰ,.1 
(Η ὗν. ἡπ, ΠΧΧ΄, 45 πόσο, ἕλκος). Ἡεπρϑθῖ, 
ποῖεβ {πᾶΐ Ιἴ 15. “ποῖ υἱοῦ τπηδαηίης [δαὶ 
θη δηὰ οδίε]θ νοτο Αἰῖκὸ στ ἴοη νἹἢ τἢῖ5 
ἀϊδίθιηρου. [15 παίιιγο νν85 80 ποίβοπι [δαὶ 
[6 πιαρίοἶαηα ςοουἱὰ ποῖ “ οἰδηά δείοτε 
Μοβος, Εχ.ῖχ. τ." ΟΌθοσνο “γερη" ἍΓῸ σηἴεῃ 
Βογο, ποῖ ἴῃ6 ἰγδὸβ δηά ξίδϑθ 85 ἴῃ ἴῃε ἢγεὶ 
Ττγυπιροῖ (οἢ. νιϊ. 7);-- «ἰὰ ξυγίδεγ “τὰ 
γῆ ἦ ὯΟΝ ἀσβογιδεά, τ πουΐ ἐχοορίίοη, ηοὶ 
“ἐῥε ἐῤιγά ραγὶ ὌὍΪΥ. 

«υδίερ δαά ἐδε πιαγα οὔέδε δεαν, δὴ ἃ Ὁ Δἰθ 
ΟΣ ΒΐρΡοὰ δὲν ὑνιᾶσε.] 866 (ἢ. ΧΙ, 15,16 
χὶν. 9. 

ΕῸΣ ΘΧαπΊρ]65 οὗ πὸ ναγίουβ Ἔχρίδηδ[οπα 
οὗ {π6 “Κα α,."" ὅεε Νοῖς Α δ ἴδε εηά οἵ {5 
σμδρῖουσ, ᾿ 

8. Απὰ [860 βοοοπὰ ρομγεά ομΐ ῥὶς τἱαὶ 
ἱπῖο ἐδε “εα;] Οπιϊξ “ “πρεί"--5ες στ. 

αμά ἐῤ δεεαηιε Ὀϊοοὰ 88 οὗ 8 ἀθδὰ τι8λ;} 
80 Α. Νο; τηδὲ ἰ8, “ἴη6 5εὰ δεςαπις:" οἱ 
νεΓ, 4, δηά ἔχ. νἱϊ. λο-ἰίῃς ἢγϑὶ Ἐν γρίιλη 
Ρίαριιθ, 8ἃ5 ἴῃ οἷ. υἱ. 8. ΟΥ [6 τηξλπιπᾷ 
ΤΑΔΥ ὍΘ, “1ῃ6 ΙΑ] Ὀοοδπιο," οἔ, νυ. 2, 4. Οὗ 
ἍῈ ΠΊΔΥ ΤΕΠΩΟΙ, δηὰ ἔδθ1τ9 ΟοΔΠΊθ, ἱ ἐ" 
{Πότ ννα5,᾽ “Πογο σϑϑυ τοα ̓  δΙοοά. Τί 
᾿πιοηϑίτΥ οὔ ἢ βεσοπά “ Κα] δδονυς {πδῖ οὔ δὲ 
βεςοηά “Τριρηρει" (ςἢ.. νἱ}}. 8) σοηϑίβίϑ ποῖ οπὶ 
ἴῃ 1Π15 1Πδξ 1ῃ6 ὑνῃο]ς δεὰ ἰ5. σμιδηρεὰ 1ηἴ0 
Ὀ]οοά, πὰ {παῖ ὄνοσυ Ἰἰνίηρ ΤΒπρ ἰπ ἰξ ἀἸε5, 
Ὀυζ ἴῃ 1815 (παῖ ἴη6 δ]οοά 15 ποὶ δΒυϊά, ΠΝ 
δ]οοά---ἶς 5 πονν {παΐ “ 9 α΄ ἀεαά να," ἀπά 
τπεγεΐοτε (αἰπιοαὰ ἢ σοτγιροη. 
απ ἐὐεΓῪ ἰνυΐης “ομ! ἀνά. Οτ. “ὉΎ917 

800] οὗὨ 1179᾽"---56ὲ νυ. },.; αηά ςἔ, Οςῃ. Ἰ. 20, 
30: ποῖ “206 ἐῤίγά ῥαγέ " Ὧ5 ἴῃ οἷ. υἱὶ. 8, 9. 

[ὁν 918] ἐδο ἐδίπθ8 ἐλδῖ ψόσο ἐπ ἰόν “α. 
806 τνὐ. 1, Ὡπτῖμὸ ατί. τοίοστίηρ ἴὸ τ παῖ 15 
τα ρ] Θὰ ΌΥ “Ἔὐενρ ἐέησ «ομἱ ΟΕ «ἢ. Τὴ. 
9, νῃδηςο ννὸ πῆς θόγσγοῖν (ἢ 6 πουπ 5:ζη1- 
ἔγιηρ “γεαίωγε!,)" νἱζ. [9088] 1Ἀ9 [0108 
198] ἰμδῖ 919 ἰὼ 80 608:--δέὲ ἃ 



γ. 4--5.} 

4 Απά τῇς {π|γά δηρεὶ ρουγεά ουζ 
ἢΐ5 νὰ] ὕὑροη τῆς τίνογβ δΔπά ἔουπιδίῃ8 
οὗ νγδῖειϑβ ; Δπὰ {Π6Ὺ Ἀεσδπὶς δ]οοά. 

ς Απά 1 Βεαιὰ τς δηρεὶ οὗ τῆς 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ. 

ννλῖοιβϑ βδὺὺ, Ποῖ γί τὶρῃίεοιιβ. 
Ο Ιροσὰ, ψῇῖοἢ ατῖ, δηά νναϑῖ, δηά 
δῆαϊς 6, Ὀεσδιιδα ἴθου ἤδϑὲ 1πάρεά 
τῆιι5. 

ΤὮο “ὁ “εΩ) οὗ “6 πδίϊοῃβ ᾽᾽ 15 οἈ. ν. 13. 
ἴο 6 υπάοτϑϊοοδ, “6 γχοϑίίθββ νος κοά 
νοτὶὰ " (τεηρβι.). --τπἶ «ἢ. χυῇ!. 1 5, δηα 5ε6 οἡ 
εἷ. χι. τ, ὙΠῸ ““εα" (Δὰἀ8 Ηεηρϑπῖ.) ς8η- 
ποῖ δὲ υπάογοϊοοά ΠΠΟΓΑΙΪΥ, ἔοσ τ σδπποίῖ Ὁ6 
(86 οὐεςῖ οὗ σοὐϊ ψνταῖῃῆ. Α σοπιρατγίβοη 
νὴ οἷ. νἱ. 8, 9 ΓΓΠΟΙ βῆονβ ἰαῖ ννυῃδῖ 15 
δδὶὰ ἤδγα ἰ8 συγ} 168]. 

“ἰ ΤῊ 5 15 ἴπ6 (]Π]πηθηϊ," τ 68 [. ΚΝ "118 1π|8, 
“ οὗ {π6 “εεοπά ἀδγ οὗ ἴῃς Οτεδίϊοη (Οςῃ. ἱ. 
6),--ἰὰε αἰϊνιάϊης οὗ ἴδε νναῖοτβ ἴτοπὶ ἴΠ6 
νϑλῖοσϑ,--ἰῆς “4 οὗ ὀίιοοά Ὀεῖονν, δαπάὰ (ἢς 
568 οὗ ρ[155 τηηρίοαὰ ἢ ἤτε᾽ (ἢ. χν. 2) 
δῦονο, οὐ ΠΙςἢ ἀσὲ ϑἰδηάίηρ ἴῃ6 ΠάΓΡΟΙΒ οὗ 
Οοὐ." 

4. “4π4 180 τϊτὰ ρῥοισεά ομὲ ῥὶ: υἱα] ἴπῖο 
ἐδὲ γῆυεγ: διὰ ἴδ ζουπκίδίπα οὗ [890 
τδίο918:}] (ϑεςε συν. 4). Τῆς ἡγο Ἐκγρίίδη 
Ρίασυς (ἔχ. νἱῖ. 20)---β ἴῃ ἴῃ 6 ργεοθάϊης ΝΑ] 
δηά ἴῃ ἴῃς βοοοπά δπὰ {μἰγὰ Τχγιπιρεῖβ (ςἢ. 
σῇ, 8, 10)---ἰ8ϑ τορεδίθα ἤόογο. “Ὑ}15 σοττα- 
βροηάεηςε Ὀεΐνψεεη ἴῃς κεςοηὰ δηὰ {π|γὰ Ν 1415, 
δηὰ τς βεοοπά δηὰ {πἰτὰ Ττυτηρεῖβ ἰ5 ἀ6- 
δἰσηοά, [ἰ διγηΐβῃθ8 ἃ βογί οὗ ἤηρεγ-ροβῖ ἴῸΓ 
πὸ ἰηΐοτηαὶ σοηηθχίοη οὗ (ἢ6 ἴννο στοιιρβ᾽; 
(Ηδεηρϑῖ.). [ὶκ τῆς ἤτβεὲ Εγρίίδη ρίαρις 
ποτα νγᾶβ ἃ ν ο] ἃ ΞΥπιθο ἰ5πι,---ἰἢς Ὀϊοοά 
(1) ἀεηποίεα {πὲ 5ἰδγίης οἵ ἴθ ἢγβί- θότηῃ, 
δηὰ ἴΠε ἀοδίγιςίίοη οὗ ἴΠ6 Εργρίίδπ Ποβῖ ἰπ 
τς Ἀεὰ 868 (ἔχ. χίϊ. 29, 30; χίν, 28); δηά 
(2), 1ξ τεπάογοά τῆς ννδῖοσ οὗ ἴῃς ΝΙὶς 1π|- 
Ῥυτο, ἀεποίίηρ; {πε ἰοβ8 οὗ Ε υρί 8 ργοβρεγίυ. 
ΤΟ ἴνο εὐ Ὁ] 6 "5 ἀγὸ σοπιλθϊηρά ἴῃ 5. ἰχχυη. 
44: “Ηε τυτποὰ {ΠΕῚΓ Γίνογα ᾿ηῖο δ]οοά ; 
δηά {δεὶγ Ποοάϑ [Πδὶ ἴμεγ οουἹά ποῖ ἀτίηκ.᾽ 
Απὰ {δὺ5 π΄ 1 ὲ Τγιρρβεῖ: " πὰ “1ῤδὲ Κιαί.," τὴς 
5ΥταΟ] 5πὶ Ἔχ 118 θοῖἢ ἀεδῖῃ ἀπά [ἢ γθϑι}ῖ 
οἵ ἴδ ᾿ἱππρυ ΣΙ Υ οὗ [ἢ6 νναΐθσβ. Οα 5 υ86 
οὗ [Π6 δδτὴδ δυο} ΠΩ {αὐο ἀϑρεςῖβ, 566 
τῆς ποῖθ οἡ ςἢ. Υἱ1]. 19. 

απά τ Ὀδοδιὴο ὀίοο. Ὅῆο6 Α. Υ'-., εἰ ΠῸΓ 
δἀορίηρ ἴπ6 τεδάϊηρ οὗ ἴπε (οάεχ Αἰοχαδη- 
ἀτίπυβ (5εε συν. 1.) οΥ, τα κίηρ “ Φε «υαἱον: ἢ 
--ἃ πουΐογ ρ]υγαὶ---ἰο ΡῈ 16 ποτη., γσοπάουβ 
“γῥεγ δεεα»ιε." Αϑίη νύ. 2) 3. ἴΠε6 56 η56 ΠΊΔΥ 
θῈ διὰ δ 9190 ὁ81η6, Ἴ. Ζ., “ἴΠοΓΘ ννᾶ5,᾽ ΟΥ 
“ {γα Γοϑιϊοα " Ὀ]οοά---(Π 6 νεγὺ δοίην ἴῃ 
{6 5ἰηρυϊαγ. Τῇ ἐῤίγά ἀΑΥ οἵ Οτεαίίοη ἰ5 
Ροϊηϊεά ἴο ἴῃ [ἢ 5 “ Κα] ἤδη “ 1ἢε νναἴεγβ ἢ 
ὙΌΓΕ “΄ ρα βεγεά τορεῖμοσ Ἰηἴο ομθ ρΐἷαςε. 

ΤἨΤΗΕ ΜΟΒΑΙ, ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΒΒΞΤ ΟΕΒΟῸΡ (5-}). 

Ηδρτο (οἸ]ονν5 {π6 ἔογπλαὶ σοποϊιιϑίοη οὗ {Ππ6 
φργεοθάϊηρ γεῦβοβ-- -ἰῃ6 πιοσαὶ, 45 ἃ ψψΈΓΟ, 
ἄγαν ἴσοι [6 Π}---ϑεραγαϊίηρς ἴπ6 ἤγϑοῖ ῥτοὺρ 

οὔ ἐόγεε ἴτοτη ἴπε ϑεοοηά ρστοὺρ οὗ ,2ῶμγ 
Ν 415 : 566 {π6 τοιλδσκβ ἱηιγοά, ἴο [15 σῃαρίογ. 

δ. “π4] δεατά δε ἀπρεὶ οὔ δὲ «υαἱέγ! 88. γ- 
ἐπ. 1. 6., (ῃς “Απρεὶ 8εῖ οὐδὺ (ἢς ννδίοσβ." 
Αηκξοὶβ ἃσγὸ δεῖ ονεσῦ ἴπ6 τῦῖπ8 δηδ ονεῦ ἤγό 
ἴῃ ςἢ. Υἱῖ, 1; χῖν, 18 (ςἶ. «ἢ. χὶ. 6); δπὰ Βεῆσθ 
ὙῈ ΠΊΔΥ ἱπέοσ τπαῖ οδςὴ οὗ ἴῃς ϑενθη Υ]Δ]- 
ΑὨρ6]9 18 βοῖ οὐεὲσ 4 ἀἰϊβίίηςΐ εἰεηθηῖ. ΟΥἍ, 
ἴδε Αηρεῖὶβ ννῆο ἢ]] ἃ βρθςῖδὶ οἢϊοςς 'π σοῦ β 
ΓΈΒΘΏςΘ, 845 ἴῃ οἷ. νΠ}. 2 (εἶ. [6 ΑὩροὶ-ῬΠΏς68 

ἴῃ Ὁ Δη16]---δοο ἴΠ6 ποῖθβ οὔ Ὠδῃ. Χ. 13, 21; 
ΧΙ. 1). “Αηρεῖβ οὗ ἴΠ6 58ε8 ᾿" ὅγε βροίθῃ 
ἴῃ ἴΠ6 ἈΔΟΡΙηϊοΑ] νυτὶηρ5--- 566 Βαυα Βαίῤγα, 
ἢ, 84, 2, Ὁ, αΡ. ΜΝ οΪῖ; δπὰ ςΐ. ϑεδβοείίζεη, 
Ρ.1131:1, Πυβιοτγά. βυιρροεκίβ (δὶ 1Π|8 Απροὶ 
ΤΏΔΥ 5|ΠΊΡῚΥ γερτγεβεηῖ {ΠῈ φυσέεγ:, ἃ5 ἴῃε ΕΟῸΓ 
{νης Βειηρβ (οἰ. ἵν. 6, ἅς.) Τεργεβθοηῖ (86 

οἵ Ογεαϊίΐοη. Ογοίίυ8 απὰ Εὐγαγὰ εχ- 
Ρἰδίπ πὶ ννγε παν Πόγα ἃ βδῃοτί ἀδϑογίρίίοη 
οὗ ἴπ6ὸ Αηροὶ ψῆο ρουγεὰ ἢ 15 “ Κηαἱ " οΥοΓ “ ἐδε 
«υαἱεγ:,᾽ ἀῃὰ τποτοίοσε ἢ85 ΡΟΎΤΕΣ οὐοῦ Ποῖ ; 
δῖ ὯἊ5 [6 Αηρεὶ ἴῃ «ἢ. χὶν. 18 σοργδϑθηΐβ 
ΠΟΠΟΙΒΕΙΥ ἴῃς Απρεὶ πλεπίοπεα ἴῃ εἶ. χυῖ!. 
4. ΗἩΗξδηρβί. σεΐεβ ἴο Ϊοῆη νυ. 4 ἴῃ {1155 
τγαϊίοη,---Ὀυϊ [6 οηυϊηθηθϑβ οὗ [δῖ ρᾶβϑαρο 
15 4:6 501Ἰοη80]6. δἴοσγη ποῖθβϑ [Πδΐ ἴΠ6 “" “ηγφεῖ 
ΟΓ δε «υαἱογ: " πὰρ ς ἢδνο σομρδπεὰ ἴο σοά 
αἵ [πΠ6 σῆδηρο οὗ ἴΠπ6 868 δηά σίνογβ [ηἴο δἱοοά, 
ἙΠΟΓΘΟΥ δὴ εἰοπιεηΐ Ὄβϑθηταὶ ἴο Ὠυπιδη [δ 
νγ»ϑ ἰδἰπῖθα, Οπ πε ςοπίγατυυ, ἴπ6 Αηρεὶ 
ςοηῆγῃιβ {πὸ δῖος οὗ [ἢ6 ρυπίϑηπιεπί. 

Εϊσμίοουβ δὲί 18ου.] Οπιῖ “Ὁ 1ον47--- 
566 τὉὉ. “. οη ἴϊπε νογὰ “γι δίφοις" 5ε6 ςἢ. 
ΧΥ. 1; δηὰ ςξ, νοῦ. 7. ; 

ΨΒΙΟΣ δύυὶ διὰ τ ΐο τδῖ, ποὺ ἘΟΪΥ 
016,7] ὅεε νυ. . ὙὟῆς νοσγαβ ἴὴ ΑΟΝ΄., “ απά 
σῥαίὲ δε," τεδῖ οὔ Ὧ0 δι ΠΟΥ Ὺ τνῃδίουεσ. 
Οτοϑθδοῖ, νο ποῦςεβ ἴπῸ τεδάϊηρ (ἐσόμε- 
νος) οἔΠ6 Τόχί Κδοορίμα, ΤΑΘΤΟῚΥ 58 γ5.: “ (οά. 
ἃΡ. Βοζατη." Ὦγ. ϑογνοποῦ νντῖῖο5 : “ ἐσόμενος 
(ἴον ὅσιος), ἃ Ὀοϊά νασγίδίίοη οὗ Βεζδ5 ἰαϑί 
ἴῃγος δαἀπίοησ, ἰ5 Δἀορίοα ἴῃ οὖν Νεγβίοη, δπὰ 
(6 ΕἸΖονγ ἴοχῖ οὗ 1611. --ρραγαάσγαρ» Βιῤίε, 
[ηΐγ., ΑΡρ. Ε', Ρ. οἷ, Τῆς Νυϊραῖς Π85 “ φιὼ ἐς 
εἰ φμῦ ἐγας απείμ, ψ ἢ Α, Β, Ο (“δουΐ τῆς 
ἃτῖ.), ὙΒΙΟῚ δὲί δὰ ψὶοδ ττδδῖ Ο]Υ. 

Ὀθ0οδαδο ἴδουὺ ἀϊὰδὲ {8 π8πᾶ859:] γε 
ΠΙΔΥ͂ Αἰ50 ΤΕΠάρΥ ΒΕΓΕ: ΒΟΙΥ [τῇ Ὁ80α],-- 
ΟΥ [7884] ΒΟῚΥ,--Ὀθοδ 80" ἄς. ΤὍμοβα 
Ἰαϊῖοῦ γεηάοσγίηρϑ, ννῃϊοἢ γορατα “ ῥοίν" 85 ἴῃ 
Δρροϑιξίοη ὑνἢ “ σύγδίοοις," ἅτ βυρροτίοα ὈΥ 
ΠΤ 5τογάϊεςκ απ ϑνογάσξινοτσίῃ, δῖ ἀγα ποῖ 
δἀορίοα ὃγΥ ἢ ς ΜΜεῖϊε δηά ΑἸξ, ψνῆο ἴγαπϑ5- 
Ϊαῖο, νὰ τἴὰ6 ΜΝυϊραῖε: “ἼΒοῦὺ δεΐ σὶρδ- 
θοῦ ΒΟ διΐ διὰ σψδαΐ ΒΟΙΥ, ὉΘθΟ08ΈΌ86, 
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6 Ἐογ {πεν μᾶνα 8ῃςἀ τῇς δἱοοά οὗ 
βϑϊηῖθ Δπ4 ρῥγορῃεῖβ, δπὰ ἴῆου Παβῖ 
σίνει τῃεπὶ Ὀϊοοά ἴο ἀτίηϊς ; ἔογ {πὲ Ὺ 
ἃΓ6 ννογίδυ. 

7 Απά 1 Βεαγά δποῖδεγ ουΐ οὗ τῆς 
ΑΙῖδΥ 88γ, Ενεπ 80, οτά (σοάὰ ΑἹ- 
ΤΑΙ γ, ἴτας ἀπὰ τίρῃιεοιβ {γέ ΤΥ 
Ἰυαρπηεηῖβ. 

8 Απά τε ἐουγ δηρεὶ ρουγεά οὐ 

ΚΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ. ΧΥΙ. ἶν. 6--ἰὸ 

Ἦ18. νὶ4] ὑροπ 6 πὴ; δηὰ ρονεῖ 
νν5 ρίνθεῃ ὑπο Πϊηπὶ ἴο ϑςουοῇ πίε 
ἢ ἢτα. 

9 Απά πιεπ σγεγε τϑοοτομοὰ πιῇ ἐρος 
στοδλῖ ποδί, δηα δ]Δβρ ἢ πιθα τἢς Πᾶπιε 
οὗ (σοά, ψ»ῆϊς ἢ μαῖῃ ρονγεῦ ονεῦ τἢεθα 
Ρίαριιεβ : δηά τἤδὺ τερεπῖθὰ ποῖ ἴῸ 
σῖνα Ὠϊπιὶ ρίοτγ. 

Ιο Απά τῃ6 ΒΗ δηρεὶῖ ρουτεά ουΐ 

ᾶο. Οἵ ἃ []] δἴορ πιᾶὰὺ δὲ ρἰδοεὰ δ 
“ οἃ Ε 6." 

ΤΠο νογὰ “ἐδώ " (στ. “ἴλο69 ἐδ᾽π5ε᾽)) 
τοίου ἴο {π6 Ἰυάρτηθηῖβ ἀδϑογ θά ἰῃ συν. 2-.. 
Εογ (πε ψογά “δ οί " 566 οἡ Ἂἢ. χν. 4. 

Εοσ ἴδε τἰ]6 ποῖα φίνοη ἴο σοά---ὙΨῚοδ 
ατί διὰ ΜΈΪΟΙ τδεῖ""--- 566. οἡ οἢ. 1. 4; 
Χί. 17. 

Ιῃ σύ. 5--7 15 κίνθη [ἢε τορὶν ἴο ἴπ6 ἀρρ68] οὗ 
[δὲ πιλγ γΥ8 ἴῃ οἢ. νὶ. 9,10, ὑπ ογ ἴμ6 4,222 564]. 

Θ. Ὀθοδβο ἴδον Ρουσχοὰ οὐ] Τἢς 
ἔογτηοσγ “' δεεσιο" 18 ἴδσα γερεδῖεα. 

ἀπά ἰῥομ ῥα κίυεν ἐδε) Τῆς έγζεεῖ--- 
866 τυ. },. 

ὀϊοοά ἐο ἀγὶπ4.ἢ ΤὨς 5δθῆϑε Ὀεϊηρ--- [Πότὸ- 
ἔοτε στ ρῃΐθουβ ἂγί ἴδοι. ΟΥ {ποῖα ΠΙΔΥ͂ Ὁ 
ΠοΙΘ ἃ πον εἴἶδυϑο: “Βθοδ 080 [ΒΟΥ Ρουτχοὰ 
οαῦδ... .«ἴδου δ8οὲ κίνθῶ ἔδοῖι Ὀ]οοὰ 
8160 ἴο ἀγίπ κ᾽": 2...) ἴπ6 Κὲα ἰ5. ρουγοά 
οι, ἴῃ τοι υτίοη, οἡ ἴπ6 νγαΐεγβ.᾽ ἩΗεηρβῖ. 
Ὡοῖο5 τπδί “ἴο ἀτίηἰς Ὀϊοοά᾽’ 15 πιρης᾿οηρὰ 
Ὠοῖ 458 ἃ οὐΐπλα (8ε6 οἷ. ΧΥΙΣ. 6), Ὀυΐϊ ἃ5 ἃ 
Ρυπι5ηπιεηῖ,---οἔ, 188]. χΙῖχ. 26. 

ΤΏΘΥ δῖὸ ΨΟΣΙΔΥ.}] Οπις “,0»" ---ϑεὸ νυ. 
]. ὝΠΟ Ἄοοηίγαβῖ Ὀεΐννοθη {118 ϑοϊοσηη ἀθς]4- 
ταῖίοη οὗ ““ἐδὲ “Ἵπρεὶ οὗ δε «υαίογ!:,᾽ δὐῃὰ τῃ6 
βαπῈ ψογάβ δε 1η οἷ. 11]. 4) .15 ΕΧΡΓΟΞϑθά ἴῃ 
Ἐσοπι. νἱ. 213. 

Αποῖδοσ νοΐϊοο 15 ποχῖ βοασάῖ ἴῃ σοπῆττηδ- 
Ἐοη :---αοῦ, οἷ. ν. 9, 12, 13, 14. 

7. Αὐὰ [ἋΣ Ἀοδχζὰ [809 δἷτδασ βαυΐῃβ,) 
Οὐδ ἴΠ6 ννογάβ “ποίρε ομὲ 7" -- 868 
σὉτΌῪη. . ὙὝΠο γστγοδαῖ τηδ)]ο Υ οὗ νυτιῖογθ 566 
Βετῖα ἃ ρεγβοηίβοδίίοη οὗ 86 ΑἸΐασ,--ἰ πο] υἀϊηρ; 
16 800}5 οὗ ἴῃς τηδγῖγτϑ δεηθδί [ἴ, ἀπά της 
ΡΓΑΥΕΓΒ οὗ (ἢς 5α᾽ηῖ5 οἴεγεά οἡ ἴΐ (Ἐς. νἱ. 9, 
το; ὙΠ. 3), τοῦ ψΒὶοΒ ῥγορασγδίίοη ννλ8 
ΤΉΔ66 ἴῃ οἰ. ᾿χ. 13,14; δηὰ ννῃ] ἢ ννᾶ5 ἔυγΓΠΟΓ 
᾿ἸηὈτηδίθα ἴῃ οἷ. χῖν. 18. ΔΝ ογάβ. νου]ὰ σοι" 
Ραῦὸ σϑεη. ἵν. το; Ηδδ. χίϊ. 24; [υκὸ χίχ. 40: 
858 ΜῈ] 248 1 Κιίπρβ χὶϊἹ. 2. ΜδηΥυ, μονγουου, 
υπάἀοτγοίδηὰ Βοσε (νμδῖ [86 τοδάϊηρ ΓΟ] οννεά 
ἴῃ (ἢ6 Α. Ν. ΕἜχργθβ968) “26ε “πεῖ οἵ ἴῃς 
ΑἸ ---ϑ ἴῃ Ἵ ἢ, χ-Ὸ : ἦ 16 Αηρεὶ οὗ 
τῆς ἤγε," ποΐε58 ΖΕ], “ τερ  γἱπρ ΔηϊΡΒΟΏΔΙΪΥ 
ἴο ἴπὸ Αηροὶ οὗ [Π6 νυδίοσβ." ΒΌΓΡΟΥ Γοΐοσβ, 
ἴῃ ΠΙυδίταϊίοη, ἴο [ο5ἢ. χχὶὶ, 26--29. 

ὙὯοδ, Ο ζοτὰ Θοἂᾶ, [89 ΑΙπιΐὶα ΓΥ,] ὅ86ς 
ΟἹ «οἷ. ἰ. 8. ΤῈ νοζσὰ “0986 ἜΧΡσοβ568 

556 ῃἴ ἴ(οΟ ννἢδῖὶ νγᾶβ8 βαϊὰ ὃν “ ῤε “πρεί 9 ιδε 
αυσίεγ.᾽" 

ἐγμδ ἀπά γὶρ δίεοις [γε] 167 }μάσπιοπι..] 866 
οἸ.. χῖχ. 2. 

ΤῊΕΞ ΛΕΥῚ ἙΟᾺ ΝΊΙΑΙΒ (8-1|). 

8. Απὰ {λ9 Ζουτε ῥοωγεά οἱ δὲ υἱαῇ 
566 συ.  .; δἀπᾷ οὔ γνϑσ. 2. 

ὠῤοπ {δὲ τωρ} ἴῃ (δ15 Ἰδίζοσ στοὺρ οἵ ζυΓ, 
(Π6 Ρῥγεροβιοη 8 αἰ θγθηῖ:---  ὡροη" τοὶ 
“ὁ 2η10᾽ 85 ἴῃ ἴῃ6 ἔΟΥΠΊΟΣ σΤΟῸΡ Οἵ ἐῤτεε. 

δηὰ ἰξΐ τδὲὲ κίνϑοι ωπῖο δἰ] οτ ἰΐ 
δε εἷνϑη ππἴο ἐΐ, ὁ. ες, “ππῖο [89 δ." 
ου ΜΏ Ομ (Π6 εβεςξ ννδ8 ργοάιιεά, 25 οἡ ἐκ 
“ ἐΩ,᾿" δῃὰ “ γέυεγ:," νυ. 1. 4---.-350 δ ΝΥ εἴτε, 
ΒΙεοκ, υκίεγά., ὙΝ οτγάβ., ΑΙ, ὙΒε ρῆγαϑς "1: 
6 αἰγϑη" 5ΙΠΊΡΙΥ ἱπιϊπιαῖοβ δὶ “ἴδε 
Ῥδηδὶ σεβυ 8 ἅτ ἄυε ἴο ἴμ6 ρεγπ ββίοη οἱ 
Οοά’ (νοτάϑ.) :--Ἡςῇ. οι. ἰχ. ς. Βοηρεὶ δι 
Ηδρηρϑβῖ., Πού ύεσ, τογα 51} τείεν “ κε 
ῥίγει ᾿" ἴο (6 Αηρεὶ; 866 ςἢ. Υἱῖ. 2. 

10 «εογεῦ νιθη «υἱὲ ἥγε.] ΝΈετα ἴδιο ἁγιϊοὶς 
δεῖοτε “"ποη" ἴο 6 Ρ ἴδε 5εηϑε ττου ὰ ὃς 
“89 πῖθὰ Μ Πἰςἢ Πδὰ τΒς τρλγκ οὔ ἴτε Βελοὶ" 
-τνογ. 2: ςἔ, οἢ. ἰχ. 6. [π 118 ἰηοστοαδϑθὰ ἰἢ- 
ΘΏΞΙΥ οὗὨ δεαὶ ᾿σοῃβιβῖς ἔῃ6 ρίδγιο :---ἴογ δε 
ςοπίγαϑβί, 866 οἡ ςἢ. νἱῖ. τό; δηὰ ςξ, [52]. χἰα. 
το. ὕπάεγ [π6 “ουγέδ Ττυτηρεῖ, οἷ. ΥἹ1}, 12, 
{Πότ 18. τη γεὶγ 4 ἀϊπιϊηυπτίοη οὗ ἐόϊ; ἴδὲ 
8.η δοίης Ἰοϊηοὰ τὰ τῃ6 πηοοη δηά 5.215. 
“Τῆς ἔουγίβ 14] 18. ου {Π6 80ῃ ; 48 ἴϊε δὴ 
25 ογεδίδα οὐ {πε ἔουτγίῃ ἀΔΥ ; δπά 25 ἴδε 
8 ννᾶ5 5: Ποκθη υηάεῦ ἴῃς ἑουσί Ττυμρεῖ. 
--]Ἰ. νν. Δ π18. 

ΑΞ5 τεϊδιίϊης ἴο “ 226 “ων, (ηἷς “ Κιαὶ ἢ 4150 τὸ. 
(8115 [6 πὲπὸ Ἐσγράδη ρίαρυς --ϑες ΕΧ. Χ, 21. 

9. “4π4 νιδη «ὐεγε σεογερεά «υἱδό στεαὶ ῥεαὶ 
Οὐ “189 πιο," “τδηκὶ πὰ ---ἰἢς 27. 
οσουττίης δεῖ 85 ΜῸ6]} ἃ5 ἰῇ τεσ. 8: αἱ 
οἷ. ὙἹΠΟ ΣΙ ; Χ. 20. 

απά ἘΆΘΥ ὀϊαερῥενε) ΑΜ. ποῖος σοῃρεζί» 
ἴῃς 115. “ Κηα!" νὰ ἴδε 4,26 δηὰ “εὐεπιδ 
(υν. ττ, 21), 45 οπε οὔτε ζοωσ “ Κα " οὔ δ 
Βοςοπά φτοῖρ. Μϑὴ δδδρβοιηθ, 8 δείῃᾷ 
οοπϑοίουιβ [ῃΔξ [6 Ρἱασιιεβ οοπης ἔγοπι σοί: 
ΠΟΥ ἀο ποῖ δδβρβοπιε ὑπάεγ {86 σἰχεϑ “ Κιαὶ 
(υυ. τ2-16) ἕογ ἴδεγὸ 186 Ἰυάρπιεπί [145 ποῖ 
85 γεῖ (Ἀ]]εη, δαϊ 5 τλεγεὶν 2γεραγεώ. 



ν. 11---12.} 

15 νίαὶ ὑροὴ (ες 8εαῖ οἵ τῆς Ῥεαϑῖ; 
πὰ 5 Κιηράοπι νγὰβ (1]1] οὐἨ ἀδιῖ- 
Π655; ΔΠ4 τῇογ ρηλινγοά τῆεῖγ το ρε8 
ἔογ ραϊῃ, 

Ι: Απά δΪλθρῃεπχεά τῆς Οοἀά οὗ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ. 

ἤεανεη δεςσᾶιβε οὐ τῃεϊγ ραΐπβ8 δπὰ 
1Π ΕΙΣ Βογεϑ, Δηὰ γορεηϊεὰ ποῖ οὗ τῆςεὶγ 
ἀξεάς. 

12 Απά τῆς βἰχῖθ. δπρεὶ ρουγεὰ 
ουξ Πὶ5 νἱὰὶ ὑρὸπ τὲ ργεᾶῖ γῖνοσ 

286 παρὸ οὐ ἴἈ9 6 οἃ] (Οἷ νοῦ. τἰ. 
«ὐδίορ, δα ᾿ἰᾺ9 ῬΟΎΤΟΣ ουεγ ἰδεῖς ῥίασωε:; 

(ϑες συν. ). ὙΠῈ ψογὰβ “ἐδεῖε ῥίαριει "ἢ 
ΤῈ ἴδκοη ὉΥ 8οπὶθ ἴο πιθδη ἴδε γοων “ Κίωϊ ὔ; 
ἃπά, ἤδῆςο, ΠΕΥ αἰϊνίἀς (Π6 ϑενθὴ ἰπῖο ,ϑωγ 
δηαᾶ ἐῤγεε:--θι 866 Ὑογ. 11, ὑηάοτ [86 32,22 
“για ," ΜΘ Β σΕΥΔΙΗΪΥ τεΐοσβ δδοὶς ἴο νοσ. 2, 
ΑΙΙ {πὸ “ Καὶ: " Ατὸ τηϑδηῖ. 

Ι. ὙΥΠΠΑπὶ5 ποῖθβ: κ Τἰρῆξς τ ουῖ 1μονο. 
ΤὨΟ δυὴ Ὀυγῃβ; [16 56] 15 25 ἀθδίβ.. .. 
ἼΤΠΟΥ͂ ἅγὲ ' Κογπηθηϊοα ἴῃ ἴΠ6 ργοβεηςς οὗ [86 
1, ἀταδ᾽ (εἰ. χὶν. 10). “ νἱάεηϊ ἰηϊαδοθουηῖ- 
ηυς.᾽"--Ῥ- 293. 

10. Απὰ 189 ΔΖ} δοωγεά ομὐ δὲ: υἱαῆ 
δεε συν. ἡ“. ΝΙΝ πδΩΥ τσ ογβ, ἴ[Π6 “εεοπά 
δτουῦρ οὗ ἴῃ Ὑ|4]- ΝΊ δ οἢ5 ὈΘΡΊΠ5 Β6Γὸ :--- ΤῊς 
3 γηιεγ ΚτΟῸΡ οὗ ζοωγ πανίηρ Ὀεεη ρουγεοά οὐ 
οὔ ἴδε εἀγίῃ δηὰ οὐ ἴθ δι, ἴῃς 4,22 Νὶαὶ 
(υνυ. το, 11) 156 Ρουτοὰ οὐυ οἡ ἴδε τῇ γοπθ 
οὔ [ῃε Βειρϑῖ;---γ πὸ «ὐχέῤ, 245 ἴδε σεβυ οὗ 
815, δαΐδη (υν. 12--τ6) 4556 0} 65 τῆς νου! ὰ 
ἴου ἴδε ἰαϑῖ σοπῆϊςϊ δρδίηςί Οοὰ .---υὐπάογ τὴς 
“ευεπί (υῦ. 17-21), ΒΑΌΥΪοΠ, πε 5οαῖ οὗ (ἢς 
δηξς-οτσιίδη ἊΝ οὐἹή- ρόνεσ, 15 ἀδϑίγογϑά. 

ο ἴδ 9 ΤΏΣΟΩΘ ο7 ἠδὲ ὀεα!ἱ;)] Α8 δ.- 
ΙΥ 5θθῃ (εἶδ. ΧΙ. 2) θη ρίνθεη Ὁγ ἴμ6 

γασοη; -πῦροη ἴῃς χΧο4] σοηῖγο οὗ [5 δι.- 
ΤΟΣ (οἶς οἡ οἷ. 11. 11). πάογβίδπαϊης 
Ὀγ μὲ Βερϑβῖ [86 πηροῦϊγ ἊΝ οὐ] -ρόννοῦ ἰὴ 115 
ςοἸ]εςνε οπαγδςῖοσ, μ15 ΚΒ στο θ᾽" 15 οἰτδίοά 
ἴη ἀἰδετγεηΐϊ ρίδοθς αἵ ἐϊεγεηΐ ρογοάς :--ἰἢ 
ἀ ρόῤλτιν οὗ οἱά (ςξ, 1541. χΙν!. 1);-οῖπ Κοπλὸ 
ἴῃ ἴΠ6 ἀδγ8 οὗ 81, Ϊοῇη ----ἂἀπά 80 οἡ ἴο ἴῃς 
εηὰ οὗ ἔπιε : “ὙΤΠβ 15 45 Ἴοσίδίη 85 [ἢδῖ 
ῖῃε Βελϑοί μδ5 ϑενθὴ Ηρθδάβ᾽" (ςἢ. χιϊ. 1) 
.... “ὙΒογονοῦ ἴδε (Πγοὴδ ΤΊΔῪ 5ἰδηά, ἰΐ 
τν1}} Β6 δἴγυςκ ΒΥ ἴμε ΒΒ “ Κγα 7" (ΗΠ οηρϑι. -- 
866 ο ϑεσ. 19. ἘΡγαγὰ ἢεσγε γεςδ] 5186 “ Αηρεὶ 
οὗ ἴδε ΑΡγ95 υπάεγ ἴῃς ΠΗ͂ Ττυτηρεῖ (οἷ. 
1Χ. 11), τ 186 Τ᾿ οϑἴγουεῦ ἢ 8 Βδ5 ρίνθῃ ἢ 15 
ΦΠΧΟΣ6᾽ ἴο ἴῃ6 Βεαϑί 85 ἴπ6 σεργεβεηίδινυθ 
οὗ (δες νν οὐἹά-ροννεσ. 

ἀπά ῥὶς ἀίπσάονε τδὲ ἀδικοιϑὰ.) ὙΤδῃ6 
ὨΪΠΙ ΕἸ γρίδη οἷδσιθ (Εχ. χ' 21) 8 πιογα 
Δ ΟΙΤΑΙΪΥ στοροαϊεαὰ ἤθγα τπδη υηάεγ ἴῃς “ουγι 
“ηα];,"---δὲὲ σῇ. υἱῖ}. 12: οἴ, Β5. ον. 28. ΔΝ ιϑά, 
ΧΥΪΙ. 21 500 0165 ἴῃ 6 σοπιηηθηΐ Οἡ [ἢ 8 γ6Γ56, 
““Ουοῦ ἴθθσὴ ΟἿΪΥ νγὰ8 βϑργεδὰ Δῃ ΒΕΔΥΥ͂ ηἰρῆϊ, 
ΔΏ ᾿πιᾶρὸ οὗ (δὶ ἀλγίκῃς55 νΟἢ δῃουϊὰ δῇου- 
τννᾶσὰ τεοεῖνο Π δηλ." 

απά 1δὲ7 ρ»παςυεά ἐῤεὶγ ἐοπσμε! ζῶ ραὶπ, 
(Οαἱ [δε ὑγερ., ἐκ, εἶ. οἰ. νἱ. ττ,13). ὙῈΘ 
᾿νοσζὰ τεηδεγοά “ απ (πόνος) 15 ἑυουηά ΟὨΪΥ͂ 
ἴὴ 119 ραϑϑδρε, 'ῃ οἷ. Χχχὶ. 4, δῃηὰ ἴῃ (οἱ. ἱν. 

ἡ ει 7ε:ί.---Χοι, ἹΥ΄ 

13:-ϑθ6 ΟἹ ὙΕΙ. 11, ΤὍΤΠηϊβ5 τηοηϊίοη οὗ 
“ βαὶπ ὋτΣ “ ἀϊδίτγοϑϑβ ᾿ 28 ἴῃ γεβ] οὗ δαγάπεν. 
ὨδΙΌΓΤΑΙΥ Ἰοδ5 ἴο {86 ϑυγλθο ςαὶ ἱπίογργοῖϊα- 
[ἰοη οὗἁ ἐδέε “" Κα!" πὰ ἷ5ο οὗ ἴῃ “όωγ 
Ῥτενίουβ “" "αι." 

11, ,415π4] 1ᾺΘΥ ὀϊαυρδενιοά ἐδε Οοά οΥ δεασυεη) 
Α {π|6 ἔουηά εἰβοννθοτο ΟἿἹΥ ἴῃ οἷ, χὶ. 11: 
ἴῃ ΜΉΘ ρίαςθ, ἰπ οοηϊγασὲ ἴο ἴῃς ῥγεβθηῖ 
γΘΓΒ6, τεροηΐδηοςς ἰοϊϊονβ. Τὸ Ὀἰδϑρμοπης 
Οοά, 45 Βοτε, ἰ5 186 ἴοκδϑη οὗ δηΐῖγο δ]θρίδηςε 
ἴο ἴῃς Βεαπῖ---δ66 ςἢ. χι!. 6. 

ὀδεεαισε ο ἐδεὶν ῥαὶπε ἀπά ἐδεῖν “ογε: , 866 
γεσ. 2. ὕὕπάεγ 1Π18 2,2 “ Κπ᾽α! 16 Ἰυάρτησηϊ 
οὗ 16 4,,,..1---αῦὐὰ ἀουθί]655, [ο56 α͵5ο οὗ πὸ 
“εοοπά δῃὰ ἐῤίγά “ Κ͵ ιαὶς "---ςοητίηιδα : [86 
“ουγιθ “ Κέα]" 15 Ὀυΐ ἃ ἀϊδεγεηῖϊ ἀϑρεςῖ οὗ 1815 
Ρίασιο. 

πᾶ ἘΒΟΥ͂ γχεῤεπίεά ποῖ 97 ἐδεὶν “ον κα.) 8566 
ΨΟΓ. 9; πὰ οἷ. ἰχ. 20, 21 :-5θὸ 4150 δεϊονν, 
{πε ποίβ οὔ ψ6σ. 21 8ἃ5 ἴο πε δῦβεηςδ οὗ δΔηΥ 
τηεητίοη {μεστὰ οὗ γεροηΐδηςο. 

12, Απὰ ἴδ89 δἰχθδ ρῥοωγεά οἱ δῇ᾽: υἱαῇ 
δ66 συ. 1. 

«βοη ἐδε 5τεα! γίυεν, Ἐλ α [τἰν 1] Εωῤόγαϊε:;} 
Οὗ τὴς οἰκὴ “ Τγωριρεῖ," ςἢ. Ιχ᾿ 14; δηά 566 
(ἢς ποῖθ ἐπ ἰοε. Ἐτοπι Ὀογοπά ἴῃς ΕἸΡΗγαῖοβ 
ἴῃς Ποβίβ8 ᾿ς ἢ Ἰαγαά οι, Ῥαϊοςῦπο δπὰ τὸ- 
δἰοῖϊθὰ ἰβϑγαοὶ ἰδοὰ ἴο Ἷοοπιθ; δηὰ ἔτοπὶ [μαὶ 
αυδτγῖογ Ϊογυβαίοια, ἴῃς ἴγρο οὗ ἴ86 ΟΒυγοῆ, 
νν5 ϑνοηΐ ἴο Ὀ6 45354116 ; [Π|]5 ἱΠΊΔΡΟΤΥ, ἴΠ6Γ6- 
ἴογθ, βϑυτηθ Ἰ Δ}}} τοργεβθηΐβ [ἢ 6 ὈΔΥΓΊΘΤ, ΠΟῪ 
ἴο Ὀς τεπιονυθά, νυ ῇῃϊοςῖ ορροβοὰ ἴμ6 ὑσορταβϑ 
οὗ ἴῃ6 υὑπροάϊγ ἊΝ οὐἹάτρονοσ ἴῃ 115 δβϑβδυὶ 
ΡΟ ἴπ6 Ομυγοῆ. Α5 ἴο {86 βδουγοθ οὗ 
[πὸ ϑυπλθο] ἰ5πὶ ποτο, ΗἩρδηρϑί. 5ίγο ΡΥ οὔ- 
)οςῖ5 ἴο ἴῃῆς ορίπίοη οὐ Εἰοθδογη, Ζ.]Πν, 
Ηεϊπητιοι, δίεσῃη, Ηοδηδηη, Εὐγαγὰ, Νν οσάϑ. 
(γΒο ηιοῖεθ ἴπ6 διῖμοσῦ οὗ ἴμ6 δηςϊθηΐ 
ἐχροϑιῖοσ ΗἩδυτηο), νἱΖ. (Πδὲ ᾿ξ 18 θογτοννοὰ 
ἔτοηαι ἴπε οσἀρίυτε οὗ Βαῦυ]οη ὈΥ Ογτυβ, ῃο 
εβεςίεα δ15 σοηηιοβί οἵ ἴπε οἰ ὈΥ ἀϊνεγίης 
ἴῃς ννυδῖεγβ οὗ 6 Εὐρηταῖθβ. ἴῃ ϑδυρροσί οὗ 
8.15 οὐ]οσοη Ηεηρϑῖ. ([Ὁ] νης Εοτθ65) υγρα8 
ἴηδλί ἴ86 Αρος. ἀοδϑβ ποῖ θοστον ἔτοπι Ηρσσο- 
ἀοΐυ8 δηὰ Χεπορβοη, δυῖ ἔγοπι ϑ. Ρίηγο. 
Το [815 ἴ86 δῆϑινεσ 18 οὐδυίοιϑ,--' ῬΓοΟΡἤΘΟΥ 
ὧοε5 αἰβίποΥ ἐογεβμῆδάονν ἴἢ6 δοϊίϊοη οὗ 
Ογτγιυ5.᾽ ΟΥ̓ Ϊ8 ἴΒογα οδῃ Ὀ6 πο ἀουδὲ ννἤεη 
ΟΠ6 Ποηϑβι ογβ [6γ. 1ἰ. 21,32, 36 (566 ἴδε ῃοῖο8 
ἐπ ἴσος. δῃὰ οἡ Ὦλδη. ν. 30); ΟΥ̓ ΠΟΙΊΡΑΓΟΒ [588]. 
ΧΙ, (οη ΒΊΟΝ ομαρίεσ 566 πε ςοποϊπάϊην 
ποῖθ). ὙΤ8 ιἰδίογιοδὶ ἔδοϊ, {Ππογοῖοσο, ΠΊΔΥ 
ΒΔΓΟΪΥ δα τεζαγάεά 28 ϑιρρὶγίηρ [ἴῃς ουΐ- 
᾿Ἰἰπ65 οὗ ἴ6 ργεϑθηΐ ἱπιλρεσυ. ΟἵἩ οουζϑο [6 
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Ευρητγαῖεβ; «δπά τῆς ννδῖεσγ τἢετο- 
οὗ νγὰβ ἀτίεὰά υὑρ, τα τῆς νγὰγ οὗ 

ἀδοϊϑῖνς ννὰσ ἴογ νῆσοι 41} τῆς Κίηρβ οὗ 86 
Θατῖ ἀτὸ ρμαϊπογοὰ τορεῖῃοσ (νοσ. 14) ἰ5 ποῖ 
ραίηϑ 4 ἰἰἴεσαὶ Βδυγίοα, Ὀμξ δραιηδῖ [Π6 
Οδυτοῆ οὗ Οοά; πᾶ, 45 Βεῆρϑὶ ποῖρβ8, 
“Ατ- Μαροάάοη |ἴ65 ἴῃ ἴῃ ἰαπὰ οὗ ἰϑγδεῖ, ἀπά 
ἔτοπι ἴδε τι βϑίηρ οἵ ἴπ6 συ [6 νναὺ ἴο 1ἴ 18 
οὐογ ἴδε ΕἸΡΏγαίοβ" (νεγ. 16). 

απά δὲ «υαίεν ἐδεέγεοῦ «υας ἀγίεά “Ρ,) ἘἈώ- 
ἔοστίπηρ (δες 6γ. 11. 26) ἴο ἴῃς πγεδη5 ὈΥ Μῃϊο ἢ 
Ογγὺ5 σαρίυτεα πε ἰἰἴεγαὶ Βαῦγίοη, Α.Ὁ. 538 
(Ηετοά. 1. τοι; Χεη. ᾧζγοῤ. νἷϊ. 5); 566 ἴῃ 6 
ποῖος οἡ [2)4ῃ. ν᾿; δηά οὗ. [534]. χ]ϊν. 17, 28. 
Ογτιι5 ἀγαϊπεά “ἐφεὲ χσγεαΐί γίυεγ᾽" ποτα 18 
θεά, δηά ἴδιι5 ργοβρυγεά ἴΠς 411} οὗ [6 πΊγϑ5- 
τς] Βαυγίοη. Α5 ἔυσγί μεσ βδουγοθβ οὐ (ἢ 15 
ἱπιΆ ΕΣ ἴῃς ραβθᾶρε οὗ [6 Ἀεὰ 86, ἔχ. χῖν. 
(ςἔ. Ζεοϊι. χ. 109-12), -τ-οὐ οὔτῃς Ϊογάδῃ, [οβῇ. 
ἷν. 21- τᾶν Ὀε σοτηρατεῦ. Τλε ἰδηριδρε οὗ 
[8158 γοῦβο, ἰῃ ἔδλεϊ, σοὶ 8 πῆοσο 1ΠΔὴ Οἠδ 
ΤΟΙΊΔΓΚΑΌΪΕ 41] 5 οὴ ἰῃ ἴῃς ἔοστηθσ ϑοσρίυτο8 
ἴο ἴδ Ρεορὶς οἵ σοά---Φ. ». Ῥ58. οχίν. 3; [584]. 
ΧΙ. 15, 16; ἰΪ. το; [6γ. 1. 28. 

18δῖ [189 ὙΔΥ ὐἰἱχῆῖ Ὅ6 ῬχΙΘΟΡδχθὰ 701 
[80 Κίπρδβ σψδΐομ [60110] ὕτοτι [86 80 }- 
ὙΡΓΕΒῚ 866 ςἢ. νἱ!. 2. Ὑδαῖ {πε ἀοϑίσουογ 
οἵ Βαδγίοῃ ννᾶ5 ἴο σοπῖς ΠοῸπῃ ἴῃς Εδϑί 15 σοη- 
βδίδπιΥ ἴοτείο] --- Θ. σ. [54]. χί! ταῖν. ; ΧΙ. 2, 
25: Χὶν!. 11: δηά ἢεῆςε [ἢΠ6 ἱπιᾶΡΈΣΥ οὔ 1ῃ 15 
γεῦθε, ἸΠΟΓΘΌΥ ἴῃς ἀεπίγυςτ0η οὗ ἴδ Π|γ5- 
τἰςαὶ Βαῦγίὶοπ 15 ἰογεβιδάονεα. 

Α8 ἴο ἴδε τιοδηϊηρ οὗ ἴμοβε ννοτγάβ ἴπογο 8 
ἃ δτεδῖ σοηῇϊςϊ οὗ ορίηΐοῃ :--(1) Βεάδ, 1. νν 1]- 
᾿Ιἴδλπιβ, ΝΥ ογάβ., υδγι οι δὶ ἱπίεσργες τπδῖ ὈΥ 
“ἢ6 Κίηρχδ ἔγοπὶ [6 51:1}-τϑίηρ ἢ ννὲ ἃζὸ ἴο 
τυηάεογβίαπα ἴῃς 581η18 γῆο ἅγὸ τηδάς “ ἀηρ.: 
Ὀγ Οἢτιϑί δηὰ ἕοττῃ ἴδε ἀσῖηῖε5 οὗ βδάνεη παῖ 
ἴο]ονν Ηἰπὶ (εἰ. χῖχ. 14);- το θο ἅσὸ βρόκθηῃ 
οἵ ΌγῪ [5δἰδῇ (ἢ. ἰχ. 3);- οὗ νοι ἴῃς Μαρὶ 
δοιὰ ἴῃ 6 Εδεὶ (Μαζί. 11.) τνεσγε [86 ἤγβὶ ἔσο 5; 
--απὰ νῆο τὸ ἴο οοπίοπα δὲ Αὐ.Μαρεάάοη 
ψἰ ἢ τὴ6 Δπ|ς ΒΥ Ἰ]5ΌδΔη ρόννοῦβ οὗ ἴῃς σοι] 
ἰοῖ ἰοοβὲ ἔτοπὶ ἴῃ στινοσ ΕἸ ΡΉΓαΐοβ ὑπ ογ (ἢς 
“ἰχ δ Ἱγωωρρεξ («ἢ ἴχ. τς, 16). ΨνΠῈ τὸ- 
ἔογοηςσθ ἴο {158 ἱπίεγργοίδίίοη 5ες ἴδε ποῖεβ 
οὐ ςοἷ!.]. 6 Δηά εἢ. ν. 1ο. 

(2) Οπ ἴδε οἴμεγ δαηά, Βίθεκ, Ενναὶά, ἢ Ἂς 
ΜΝνεῖϊε, βίογά,, ΑἸΕ, ἱπεϊυὰθ “2ῤὲ ἀϊπι 
Ποτὸ ἃπιοηρ “ ἐόε ἀϊηρ: ΟΥὙ 1δὲ «υδοΐε εαγί δ᾽" 
ΨΕΥ. 14:1 8η6, τποτείοσο, τεραγὰ {ποῖ ἃ5 ἴῃ - 
βῖΓυτλδηΐ5 οὗ ἴῃς Ὠτάροη, δπὰ ἔπε Βοδϑῖ, δπὰ 
16 Εδὶϑεὲ Ῥσγορῆεϊ (νεσ. 13), 1π Ιοδάϊηρ τῆθῃ 
ἴο τχᾶγ ποῖ ἀρδιηϑῖ Βαδγίοῃ δυῖ δραϊηϑὲ (π6 
ϑλϊης5,--- 566 οἢ. χὶϊ. 17: ΧΙ, 7. 

(3) Τῆε σαϊϊοπδ  ϑῖς βοθοοὶ, 6. σ. ΒΙβεῖς, 
εν νοεῖτε, Ὠ υδϊεγά., δυ55, Καφηκοῖὶ, ΔΘ ΠΟΙ 
{π6856 Βδβϑίοσγπη Κιηρβ ἢ τῆς “15 Πονγη: 
ΟΥ̓ “ Χιηρ,᾽" οὗ ςἢ. ΧΥΪ. 12, ΒΟ ἅγε ἰηϊσο- 
ἀυοεὰ πετὸ ΌΥ δηϊοϊραϊοη (48 ἴπε Βοαβὶ οὔ 

ΚΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ. ΧΥΙ. [ν. τ2. 

τῆς Κίπρβ οὗ (ἢς εαϑὶ πυρῆς Ὀς ῥτε- 
Ῥᾶγεά. 

«ἢ. ΧΙ. 15 τοίεοστοα ἴο ἰῃ οἷ. χὶ. 7), δῃᾷὰ ὑυῆοος 
[αϊῖς ἰ8 Ὠιηϊεα δὲ ἴῃ τεσ. τό, δυὶ ποῖ δ 
ἀφϑοσι θὰ ὑπ} οἢ. χῖχ. 19, 2ο. ὙΕΙ͂Σ τὸ- 
Ἰαϊΐοη ἴο ἴπε Βεαϑδῖ 15 ποῖ οἰεασγθὰ ὺρ υηῖ] 
οἰ. χυ!!. 12. ὍΠ15 ἐχρίδηδίίοη σοπηροίϑ 56} 
1} (ῃ6 ποθοη παῖ Νότο (5ες οἡ οἷ. χΙὶ. 3) 
ΜΠ τοϊυγη 45 Αππςδτϑὶ, νὰ ἴῃς Ῥατγιίδης, 
ἴο ἀεβίγου Ἀοπιθ. ΕῸΓ {118 [6 ὙΨΑΥ͂ ἰ5 ΠΟΥ͂ 
Ῥγεραγοά. Ασςογάϊης ἴο [ἢ)}}5 ἰηιογργείδιοη, 
πε ρἷαριιο οὗ τῇς οχέδ “ Κηα]" ςοηβ 515 ἰὴ 
(ἢ6 4556] πρὶ [Π656 Κίηρβ, δηὰ δηπι ]δίϊης 
(Πεπὶ αἵ Ατ-  Μαρεάάοη (νογ. 16). 

(4) ΕὈγαγά ἱπῖογργεῖβ ἴῃ ἃ τηᾶΠΠΟΓ ροεῖ"- 
ἸἸΔΥ ἴο δ᾿ πιϑο]ῇ:---Ης ἰάδηςῆθα “τῆς Κὶπεο 
ἔτοτη (ἢ 8:1η- ΓἸ51Π 5" 1 [ἴῃς “ζῶον “πρεὶ!" 
ἴῃ οἷ. Χ. 14. 15; ΠΟΥ ἃγὰ ἤογο (δ᾽ θα “ες 
Κίηρβ," 2δ8 Ὀείηρ Κηοννὴ ἴο ἴῃ). ὅ6ο7 5ϊητὸ 
[πῃ οὐκί Ὑτυχηρεῖ; δηὰ τπογ ἅτε οδ])εὰ 
“ἰ ζξη." Ὀδοδιϑ6 ϑαΐδη 15 50 βίγὶθὰ ἴῃ οἷ. ἃ. 
11. ΤὨς δΒοδῖ ψῇϊο ἢ [Ό]Ϊονν5 ἴμοϑο Κιηζ 
ἴτοπι ἴῃ6 Εαϑὶ 18 γεϊδίε ἃ ἴο ἴπὸ Ἰοσυϑὶ- οὶ 
ὑηάογ ἴῃς 233. Ὑτυπιρεῖ (οἰ. ἰχ. 1τ--1), 2 
ἴδε Ρονεσ οὔ μπμόείεῦ ἴο τῇς ρονε αἱ 
“μρεγδοη. ὙΤὮς ἀϊβεσοηςο οχίϑεϊηρ δείπε 
16 222 δπὰ “᾿ἰχδ Ττυτηρεῖβ, δηὰ (ἢ ΜΠ 
δηά οἰκί Ν δὶς, ΕὈγαγα ἴλῖοϑ ἴο ὃ6 [δῖ ἰὼ 
ἴῃς ὥὭὥγ»θπον Οοὐ δ Ἰυάρτηθηῖθ. ἅγὸ ἰηῆιοϊοά οἱ 
ξοάϊεββ τῃδηκιηά 45 διιςἢ; δηά {παῖ ἰη ὕκ 
ἰαμεν, (ὮΘΥῪ τὲ ἸηΠ]οϊςα οἡ τῆς Κίηράοπι οἵ (δε 
Βεδϑῖ, οὐ Βαῦγϊοη, {πῸ τοϑυβοϊζαϊοαά Ἀοπι)ῖ 
ὟΝ οτἱ ἄ-ροννεσ (ςἢ. χίν. 8). 

(5) ΗἰΙρροϊγίυ5 ἴακος ἴποϑς Κίηρε ἰο ἐξ 
βεσυδηῖβ οἵ Απιςγίϑι  δηὰ ὄχρίδίηβ [μὲ σοί 
ἴῃ Ηἰ5 ν]βάοτῃ βπιοοῖῃ5 ἴῃ 6 ννᾶγ ἔογ ἴδεαὶ Ὁ 
ςοπῖο δηά ὑνοσβῆὶρ Απιὶς γὶϑι, δηὰ θα δὲς Αἴϊκό 
( Αποοϊϊξι5, λκ,) Ρ. 27) δες Νοῖε 6 οὐ ἃ 
ΧΙϊ, 3). 

(6) Απάγθαβ πδκοβ ἴπς Ἐϑοίοσγῃ Εἰπρὸ Ὁ 
Ὀ6 Οος δηά Μᾶαρος (ςἢ. χχ. 8). 

ΎΤΠο ἢγβὶ οὗ ἴῃ686 1πιεσργοίδιίϊουϑ ΠΩ 20- 
ΡδΆΓ ἴο δὲ ἴῃς πιοβὲ ὑγοῦδθϊο, ᾿ξ ννὲ οοαὶ 
[(ῃς Ὀοδυ δι] ννογάβ οὗ 15δἰδῃ (1]. το, 11):- 
“ Φ Βδίῃ τηδάς ἴῃς ἀθρίῃς οὗ ἴδ 568 ἃ γ1 
ἔογ ἴῃ γδηβοτηθά ἴο ρᾷ55 ουθσ. Ὑπεγείοις ἰκ 
τεάἀεδετποά οὗ ἴῃς 1 ,οτὰ 5}2]} τγεΐυστι, δηά οοσς 
ΜῈ δἰηρίης υπΐο Ζίοη. [{ 5 ἴο θ6 δοχηιι 
ταἰϊπά, πόννευεσ, {πὶ ἴῃς σἰχέῤ ΝΊΔ] --ἀπά ἐκ 
“ Κα!" Ὀτίηρβ ἃ “ίαρσιο" ροη 1δφ τσιξοδ 
--ἰο ΠΥ ἀοβοτὶ 1ῃ ΥΟΙ. 12, ἃπά ἰ5 πα 
οοπεπυρα ἱπ ἴῃς σοῦβος νυν ῃϊοῖ Το ον. [5 
ἔαςῖϊ, 85 ΔΙΓΕΔΩῪ οὐϑεσνεά, συν. 11-τ6ό ἴΌΠῆ 2 
ορίϑοάς δεΐννεθ (ἴῃς σὐκίδ δηὰ “ενεπίό ΥἹΔ, 
Πογοίη γοϑο δ] πρ οὮ. νἱ]. ἀηὰ ςἢ. χ.-χὶ τῳ 
16 5δογίηθθβ οἵ {π|5 ορίϑοάς ἀσποῦης ἴδ 
ταρι ἃ ἀρργοδοῖ οὗ [6 Βπά (ςΐ «ἢ. χ. 6, : 
566 Ηοἤηδηη, 1. ε.,) 11. 5. 362). Ὑῆα οουαὶυ- 
ϑίοῃ ἤθη βοοπβ ἴο δὲ [δαὶ {6 ἀγίηξς υρ 
οὔ ἴπ6 Επρηγαῖεβ τες] 5 ἴῃς ἀεκισυςῦσο οἱ 
Βαδγίου, ἴδε δοᾶξ οἵ ἴῃς υηζοῦ!ν Ῥγοε- 



ν. 12--.4.} 

11. Απά 1 94 [ἔτεα ἀπο] θδῃ δρ ΓΙ ἴ8 
κε ἔτορβ εοπις οὐζ οὗ τῆς ποι οὗ 
τῆς ἀγάροη, δηὰ ουἍἝ οὗ τῆς. τηουτῇ οὗ 

Ροννοσ, ΕΥ̓ Ογτγτιβ; δπὰ [παῖ 118 ἀεδίγυςίοη 
5Υπι00}1Ζε8 {δε ἡπάρτπεπί ἔου νοι ᾿σεραγα- 
[οη 15 πιδάθ ὑπάογ [Π|5 “ Κ])α." 

Μτ. Ομαγὶοβ. Μαϊιδηὰ γεΐουϑ ἴῃ 1]υπιγδοη 
ἴο ἴδο πσἰδίοιηθεπιὶ οὗ ἴθ μοαΐῃθη ἢϊἰβιογίδη 
7υκίη, [μα ΑἸεχδηάεσ ἴΠς Οτεδῖ “ ννεπί ἱπίο 
δγτίδ, γΠεγα ἢς νγν85 πηεΐ ὈΥ ΤΔ ΠΥ Κίηρβ οὗ (Π6 
Βαδεὶῖ ἢ τίγοβ" (Πμέίογία, Ἰι0. χὶ. 10). 
Απὰ Μτ. Μαϊιι απ δὰ 5 ἰμαΐ ἰῃ 2 Εϑαάγαβ 
ΧΙ. 219-44 81. [οἢη 5 ὄὌχργοββϑίοῃ ϑθεῖηβ ἴο 
6 ἀρρίϊεά ἴο “πε ἴθη Ὑσῖθθβ, μῖο ἢ νν γα 
οΑγτο ΑΥΥΑΥ ὈΓΙΒΟΠΟΥΚ οι οὗ {πεῖγ ον ἰαπὰ 
ον. ΟΥ̓ΟΣ τῆς νναΐογϑβ.". .. “Απάὰ {ΠῸΥ οη- 
(ετεὰ Ἰηΐο Εὐρἠγαΐθβ,... ἴοσ [ες Μοβῖ Η!Ἰρῃ 
δὴ 5ῃμοννοὰ 5:ρη5 ἔογ (ἤδη, δηὰ με] ἃ 5111} 1ῃ 6 
Βοοά, 11 ΤΟΥ ννεῦὸ ραβϑϑοὰ ουεσ."---δεδοοὶ οὗ 
γορβό. 1μιϑῦ9γ.) Ὁ. 70. 

ΤΗΕΞ ΕΡΙΒΟΡΕ (11--..6). 

13. “4πά 1:-44“0ὉΆ})] ὙΠα ἴογηλδ ᾿ηἰτοάιοϊηρ 
ἃ πενν Υἰβίοῃ (566 ΟἹ ΓΒ. ΧΙΥ. 1; ΧΥ. 2). 

[οοταΐῃ κα] οαὲ οὗὐἨ 1809 που οὗἠἨ [89 
ἄταξοι,) ὙΒεΓῈ ἰβ Ὧ0 ραγιςῖρ]ε Βεγὲ 5ὶρ- 
πἰ στη ς “ ξοΐπς ἕοστη," “ ῥγοςθθάϊηρ," δηά [15 
Ὠ υδιοτά, 5 ΡΡ}165 τοσὶ ἴῃς νεγὺ Ἐχργοβϑθα ἴῃ 
γοσ. 14. Τὸ Οοά. δἰηδιτίςυ8 τεδά 8 ἐδόθη 
ἴοσ εἶδον: “Απὰ ἴπ079 ΨΟΙΘ κίνθῃ ὕσοσι 
89 τον ἄς. 

ΤὮο Υ᾽ϑίοη οἵ οἢ. χιϊ. 2, τα 511}} σοῃτηι68 : 
---δεὲ οἢ οἢ. χχ. 8, ἴο νν»ὶςἢ ρίδος 188 Ἔερίϑοάς 
ΤΩΔΥ ἰοοκ ἰογινασά. 

αηπε ομἕ οΥΓΓ 1δὲ νιομίθ 97 1δεὲ δεαιί, απά οἱ 
9 1δε νιομἱδ οἱ δὲ αἰ ῥγοῤῥε) Οὐ ἴδε 
ἐχρτεβδίοη ““ομέ 9.7 ἐδε "πομῖδ," ςἴ, “τῇς 
τοὰά οὗ δἷ5. πιουῖ" (1541. χί. 4. ζ{Τδε 
“Ἐκ Ῥγοῤῥεῖ"--ἰῃε βεσοηὰ Βεδϑῖ οὗ οἢ. χίϊ!. 
11-ΑρΡ ΡΟ ΑΓβ ἴου ἴΠ ἤγβι {ἰπὶ6 ἴὴ [15 ῥΐαςε, 
υπάδογ [8 πᾶπιὸ (ςΐ. εἢ. χίχ. 20; Χχ. 10); 
86 τοργοβοηῖβ [6 ρονγεῦ ἩΜΠΙΟἢ, ἀηάογ [6 
ϑοτΩδίδηςς οὗ δοίης Ο γι 8, γεδ! Ὀγίηρβ [ἢ 6 
Ομυσοῦ ὑπάοῦ δοπάδλρε ἴο “ἴπε Ῥχίηςς οὗ 
115 νον." [Ιἴ 5 ἴο δὲ ορϑεγυεά (Παΐϊ 85 
5:. [ὁδη εἰδενῆεγε (1 ἰόμη {ΠΠ|. 8) σρεᾶκβ οὗ 
“ΤΏ ΔΗΥ͂ ἈΠΕ τϑι5; ᾿δΔηα 45 "Απες γβξ ᾿σεργε- 
βοηῖ5 “ἴδε Βοδϑεῖ, 30 πὸ εἰϑευνῆεσε 5ρ6δκ8 οὗ 
“ ΤΏΔΩΥ ἴλϊϑε ργορμοῖβ (1 ἰοδη ἷἰν. 1): 566 
Νοῖς Α,, οὐ ςἢ. χίϊ. ; δηὰ ἴῃς ῃοῖΐθ οἡ Ἂἢ. 
ΧΙ. 11. 
τες μπείοαπ “ῥὶγ! 7] ὙΠῸ οριτπεῖ “ μη- 

εἰεα»" (οἴ. Μαῖϊ. χ. τ; Μαυκ 1. 26; 1Κκ8 
ἰν. 33) ἱπιρ]|1|68 {πεὶγ ἀσπιοηίδοδὶ πδίισγε 88 
ἀοβεσιδοα ἴῃ νοῦ. 14; δηὰ 450 σείευβ ἴο {πε 
ἔοστῃ υπάοῦ Ὡς ἢ ΤΠΟΥ ἀΡΡΘΆσ. 

8δο ἰΐ ποτὸ ζτοβε:) (δεε τυ. }.). δυςἢ 
τγλς ΤΠΕΙΓ ἔοστῃ ἰὴ ἴμε ν βιοπ: δηὰ ἴο (π6 1η- 
ευἱτίοη οὗ ἴδε 86ἐν ἴμεϑε ἴῃγος ἴοστῃϑ μάνα ἴῃ 6 

ἈΡΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥῚ. 

(ῃ6 Ὀεδβῖ, ἀπά ουξ οὗ {πε πιουῖῇ οὗ τῆς 
ἔλϊΞε ργορδεῖ. 

14 οι {Π6 Ὁ δὲ τῆε 8ρ᾽Π8 οὗ 

ΒΔΠ16 ΓΟΔΪΠῪ 48 ἴῆοβε οὗ ἴδε Ὠγαροη δηὰ ἴῃς 
ἴννο Βοιδϑίβ ἔτοτπι ννῇῦοβε πλουῖῃ5 [ΠΟῪ Ρσγοςθθά; 
ΟΓ 85 ἴῃς οὐ]εςῖ5 ἀεϑδογι θα ἴῃ οἷ. 'χ. 1--Ὶ Ὶ; ΟΥ 
ἴῃ (ἢ. ἴχ. 17 (Ὀυκίετγά.). ὙΠΟΓΕ ΤΩΔῪ δὲ ἃ Γα- 
ἴογθηςθ δοόσγὰ ἴο ἴϊΐε βεςοπά ρίαριις οὗ Ἐγρῖ, 
Εχ. Ὑἱ}}. 1τι4. ἔνυε ὀχοορῖ τηδῖ ρίασιυς, δπὰ 
1ῃ6 γχοΐογοησοβ ἴο ᾿ἴ, ἴδοτο ἰβ πὸ οἴδεῦγ 
ταθητίοη αἶγοςῖ ΟΥ̓ 5Υπιθο]ὶς 8] οὗ “,0ο.." ἴῃ 
ϑοπρίαυγο (ςἶ, ΜΝ 154. χίχ. το). (Οὐομηπιθηΐϊδίουβ 
αυοΐς ργοίδῃθ διυῖποῦγβ ΠΟ ἴακο ἴτορβ ἴο ὃς 
ΔῊ ΘπλὈ] πὶ οὗ ρψάστι γΎ Δηἀ οὗ υ1ης] 640 658--- 
δ. ξ.- ΕἸἰςεσο (“4 “121|ς. χΥ. 16): 566 ΖΕΠΕΡ δηὰ 
ΑΙΏ ἐπ ἰοε. ϑῖἴογῃ αυοῖεβ Ευςβοῦῖι5 ΒΒ ΟΡ 
οΥγοηβ (16. ζόγηι. “ρὶν. πίε, ᾿ς. 5) ΜὮΟ ἴη- 
[εγργεῖβ [5 νεσξεα οὗ πειεῖὶςβ κι ν8οὸ ἀν ! Ἰηρ 
ἴῃ ἴδ 5]1π|6 οὗἩ 56 5112} } σεαϑα ἢοΐ ἴο Ἵσοδκ 
ὙΠ ΘΥΛΡΙΥ ξαστα γ." Ετορβ, ποῖεβ Ἀθηδη 
Ἵ 427), “ ἀδπιχηδῖο σοη)ιγοῦβ ἀηὰ Βαγ] θυ} 

65 ὑγοϑι αἱ ριδίευῦβ εἴ 1658 ἀγΪΘ4ι1η5,---Ατἴο- 
τηϊὰ., Οπείγοςγ., ἰὶ. τς)." Το ἔγορ, τ ῖε8 ν οἱ - 
ΤΆΔΥ, 15 ἴῃ 6 5υγδοὶ οὗἉ ““ πιλρῖς." Απά 80 Μσ. 
Μάαυτσῖοθ, νο βρεθοῖῆοβ δίπιοη Μαριβ: 866 
Νοίς Α αἵ ἴδε οηὰ οὔ" 5 οἰιδρίεγ. “ Ἴ ΠΟΥ 5θθπὶ 
ἴο ᾿ΡΙΥ ἴ86 Ρουγίηρς ἔοσίἢ οὗ ψνιοκΚοάηθββ οὗ 
ΘΥΕΙῪ Κιηά, ἔτοπὶ ἴῃς Ὠ 601] δηὰ [με ννοτ]ά, δηὰ 
ἔγουι 1πδῖ βρί γί] νυ] κοάῃθϑϑ ν ἢ] ἢ .50.}}} 
δίϊομάβ οὐ δοῖί!."--ἰ. ὙΝΠΠ ἜΑ (Ρ. 304) 
Το ἰηφυῖγε Ἐο ΟΥἩ ψΒδί 15 ἰο ΡῈ υηάετβοιοοά 
δισιογί αν ὉΥῚ ἴμεϑα ἴπγος ὑπο όλη βρί τς, 
ἘΠ υβίογά. σομραγοβ ἢ ἢ 6 5: ΠΉΠ|Δ Ὁ ἸΠ4ΌΪΓΥ 
ἃ5 ἴο 1Π6 “7οὼγ ““προί," οὗ «ἢ. χ. 14.:--6. κ΄. 
Οτοίϊυ5 δηά ΗἩδιηπιοηδ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴδε ςοη- 
ἴεϑῖ Ὀεΐνοοη (οηΞβίδηϊπηε δπὰ Μαχοηζβ; 
πὸ “γε μπείσαη “ριγι:" Ὀοῖηρ τῆς “ ἐχϑῖ!- 
βϑρίοϊυπι, δυβρίοίπι, εἴ Πἰ τὶ ΘΙΌΎ 11, φιδυ5 
βάοραξ Μαχοηζυβ᾽;:--- ΠΥ γτείοτσοὰ ἴο 
Ἑδθεσ, Εςκ, δηὰ Επιϑοῦ “ ῃ0 σγολκοὰ ἀραϊηϑβί 
τῃς Ι;"-Νν οἱΓ δηὰ οἴδπουϑ ἴο πε [6ϑυ 15, 
Μδοςίδνο 5ῖ5, μα ϑρίηοζΖίὶ βῖ8:--- (δον ἴο 
186 6518, Οδρυςίη58, ἀπά Οδὶνὶηϊοῖ5;---δηὰ 
80 ἔοτίἢ. 

Βυγροῦ σοηϊγαϑῖς Π 8656 ἔοστηβ οὗ ἴῃς 
“ μποίοαη βρὶγῖ5," ἴῃς ονο, 86 ἴοττη τἱπάου 
νν ϊς τῆς ΗΟΙΪΥ δρίγι ννᾶβ Ὀεμοϊὰ ὃγΎ [ομῃ 
ἴδε Βαρ[51---ΤἘΚὸ 111. 22. 

14. δῶν δῶν ἂτὸ ερὶἰ τὶ ο7 ἀευϊ,) ΟΥ. οἵ 
ἄθπιοπ δ, 5εῈ νυ. Ϊ, ὅ8ε6 οὐ ςἢ. 11. το; δηά 
4͵5οὸ ἴπΠ6 ἠοΐθ8 οὔ οἷ. ἴχ. 20 ; ΧΥΙ͂ΙΪ. 2. 

ΤὨς 5γγηθο 5 οὗὨ γοσ. 11 15 ἢθγὸ ὀχρίδιηθά. 
Ηδηρβῖ. ποννόνεῦ (πὰ 50 Εὐγαγὰ δπὰ ΒΙθςκ) 
ἴλκεβ 118 ἴο ὃδ “4 ραγεηιῃοῖίοδὶ τοιηδσγκ,᾽" 
(τδηβίφιίηρ : “ἘΟΣ 8019 819 δρὶ τὶς θ᾽ ἄζςς., 
[86 ννογεῖβ θεὶς ἃ 5οϊεπιη ὑγεραγδιίίοη [0 Γ υεσ. 
1ς, ἃ5 1ἢ ἴἴ ννοσὸ “" Δ διε δηὰ ῥγαὰν; ἴογ:"-- 
“« Νοιπίηρ "ἢ Βε δά 8, “"" 15 δεϊζεσ Πιιθὰ ἴο βοὶνθ 
1}ς οηἰχηια οὗ ἴἢς νον 8 ἢΠΙβίοσυ, Οὐ ἴ0 531{Ὑ 
0.8 ὉΡ ἴο ᾿ννδις πῆ ϊποϑ5 δηὰ Ζοδὶ ἤδη ἴπε οοιγ- 
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ἀεν 5, ὑγουκίπρ παΐγαοὶεβ, τολίεῖ ρὸ 
ἔοστ ἢ ἀπο τῆς Κίηρβ οὗ τε εαγῃ δηά 

ἈΒΥΕΙΓΑΤΙΟΝ, ΧΥΙ. [ν. 15--- 6, 

1ς 4Βεποϊά, 1 οοπὶς 28 ἃ τδιεῖ. “ας 

Β]εβδεά ἐς ἢ τῆλ νγδίσμπεῖῃ, δηὰ 
οὗ τὴ68. νγῆοὶβ νγουγ]ά, ἴο ραῖμεγ τμπὶ τὸ Κεερεῖῃ ἢῖ8 ραγπιεηῖβ, ἰεϑῖ ἢς νναὶὶς 
ἴῃς δαῖί]ε οὗἩ τῆδὲ ργεδλὲ ἀὰὺῪ οὗ (σοά πακεά, δπά τῇεγ 8εε ἢ 15 5ῃδπιε. 
ΑἸ ρτΥ. Ι6 Απὰ πε ρδίμεγεά τἢεπὶ ἴο- 

νἱοϊίοη παῖ γα μάν ἴο οσοηϊεηά ποῖ ἢ 
Πεβῇ τὰ δΙοοά, θυξ αραϊηβῖ εν}]} 5ριγ 5 (Ερῃ. 
ΥἹ. 12}. 

αὐογἀϊης νεγακίος} Οὐ δἱᾳ πε---ἴῆς νοτὰ 
αἰνναγβ υδεά ὈΥ 81. [οἢη---ἃ τηθδῃβ8 οὗ βεάιιο- 
τίοη ΔΙΓεΔαῪ δϑογι θεά ἴο ἴδε “ αύσε Ῥγοῤῥεῖ" 
(ςἢ. χρ, 13), δηά πονν ἴο εδοῖ οὗ ἴῃς ἴῆγοα 
ΘΠΘΠ1168 οὗ ΟΟά: ςἔ. Μαῖῖ. χχῖν. 24; 2 Τ βεβ85. 
11. 9. 

«υδίερ σκο ὥογίδ μπ|0] 8εὲ υυ. ᾿). ἴος. δοῖἃ 
(Π6 τεϊδίϊνε δηὰ {πῸ νογῦ. Εοσ ἴῃς ργεροϑβίου 
--Οτ. πρου---οἶ, []οδη χΙχ. 332. Εσοτῃ [86 νογὺ 
ἤεγα Ὁ ὕβίεγαά. δ ρΡΡ 165 [6 ρασχιςῖρὶς οὔ ἰοὰ 
ἴῃ ΥΘΥ. 13. 

ἴδο κίπβεοῦ ἴ80 8010 ψοχ]ὰ,] (Οπιῖ 
“Ἴδε εαγί απά"---5ὲὲ υὐ. 1.) ὙΠ 6ν]] ἱπ- 
βυσηςς ζ4115 ὕροη [86 τυϊογβ οὗ (Π6 “ «υογίά "ἢ 
[Ὁτ. ἰμδα ὶτοὰ δα τ} 45 γεργοβϑθηϊδνοβ 
οὗ {πεῖν 80] ςῖ ο Ῥνουϑμὶρ ἴῃ Βοαϑί----86 6 
οἰ. χῆ. 4, 8,12; Χὶν, 9, 11. 

Β τ γη6 (ἐ ει, Ρ. 121) οχρίδίπϑ {παῖ δῖ, Ἰοδη ᾿π- 
οἸυάο58 ὑπόθου “ τῆ ἰκῖηρ5 οὗ [ἢ 6 ΨΠΟΪῈ ννοτγ]ὰ,ἢ 
ἴπη6 “ Κίηρβ8 ἴτοπὶ (δε ϑυιη-Ἶ ϑπρ ἢ (ΤΟΥ. 12)), 
αηὰ 16 “71ὲπη Κίρρ.") ΟΥ “ Ηογης᾽" οἵ 1ῃς 
Βεδϑῖ, οἷ. χυϊ. 12. Ἐδι155 γοίουβ ἰη 11 υδἴγαςίοη 
οὗ 115 νϑσβὲ ἴο 1 Κἰηρϑβ χχὶϊ. 2ο--22. 

ο σαίῥεγ ἐδερι ἘΟ ΟΌΟΣ ἴο 186 781] 8566 
σύ. ἰ),1-τ. δ, "ἸῺ ΟΥΟΥ ἴο γαΐμοσ [ποῖ ἴο- 
σεῖο, Α.5 ἴο πε σοπείσ., οἷ, ςἢ. χιϊ, 17. 

Εοτ ἴδε ἀεἰ8115 οὗ “19 ψασ" νε πηυβὶ Ἰοοῖκ 
ἴο οἷ. ΧΙΧΟΧΙ, ὅζο : 566 Θ5ΡΘΟΙ ΔΙ ςἢ. ΧΙΧ. το ; πὰ 
εἴ. Ζεςἢ. χίὶν. 1--3. Ὑὕννο ἀδβορΌοηϑ οὗ [815 
σαῖβοπηρ ἃσὸ ρίνθῃ, ΥἱΖ. ἰη οἷ. Χῖχ. 17 δπά ς ἢ. 
ΧΧ. 8. ΒὸῸὸγῪ ἴδε τοϊαϊίοη οὗ {Π656 “ ζίηι " ἴο 
16 “Κίηρϑ ἔγοτῃ ἴδ δυη- "5 ηρ 566 ΟὨΥ͂ΘΊ, 12. 
ἴῃ τϑῦ. 12 ἴδε δοίϊΐίοη οὗ σοὰ ργεραγίηρ (ἢ6 
ΝΝΑΥ ἴοτ Η5 Δ.ΤΉΪ65 ἰ5 ΒΥ ΠΡ }1Ζεά (οἴ. ΜΙςΔἢ 
ἵν. 11,12): [Π6 πηεδη8 ΒΕΓΘΟΥ (ἢς Ὠγάσοη 
ΤΑυβίοσβ ἷ5 μοϑίβ δὰ ἀδβοσι θεά ἤεσο. να 
ΔΥῸ πδίυ γα Ἰοὰ ὈΥ ἴπΠῈ ΔηδίορΥ οὗ ἴδε ἰπῆι- 
οης6 οὗ ΟΥἹ] 5ριγι5 45 ἀθϑοσιεά 1ηὴ [6 Οοβροΐβ 
ἴο σοτῆρατε ἴπ6 ἐὔεεῖ ργοάιυςεα Όγ ἴπε ἀδηλοηβ 
τοίοσγεα ἴο ἱπ (ἢϊβ νϑοῦβθ, ν ἢ (ἢ 6 ̓ πϑίδποθϑ 
οὗ 2οσ“ε5ποπ οὗ ΜἘΟἢ ννα σοδά εἰβευνβεσε ἴῃ 
ἴῃς Νὸν Ταϑῖ, 

οὗ 180 τοδί ὧδ οὗ Οοὰἂ, 89 Α]- 
τοὶ Βτγ.} ὅ6ο νύ. ἐ. [11 15 ποῖ δίαϊςάα ὈΥ 51. 
]οδη δραιηβὲ νΠοπὶ [ἢ 15 νᾶ 8 τναρεὰ ; Βυῖ Ὡς 
τείοσθηος ἴο ἴδε ἀγίηρ ἊΡ οὗ [6 Εὐρῃγαῖες 
᾿πάϊ!ςδίε5 {πῇ 1ἰ 15 ἀϊγεςϊοα ἀραϊησῖ ΒδΌΥ]Οη. 

Εὐγασγά, ἔτοιῃ ἃ Ἴοϊηρασίδοη ἱ ΖοςοΝ. 
χῖν. 1--2 (" Βεδοϊὰ [δς ἀδγ οἵὗἁ ἴῃς 1, οτγὰ σοπιοῖῃ 
Φον {1} γαῖθοσ 41} παι οβ δραϊηϑὶ [ετὰ- 
δλϊεῖι ἴο ὑδί(ϊς,.) ςοηο!υάς5 “ (μας [15 ἰαϑῖ 

νου] ά-νναῦ, αὔεν ἴῃς [8]] οὗ Βαδδγίοη, υ}} 
566 ἴο ἀϊγεςῖΐ ᾿ἴ5 βουνοῦ οὗ ἀεβίγυσίίοη 
δξαϊησὶ (Ἀγιϑὶ Η πλ561}6 δηὰ Ηἰ5 Κίηξαοπι ἢ 

(8. 437). 
Οη ἴΠ6 “ὍΟγεαὶ ἢ) αν», ςἔ. Μαῖῖ. νἱῖ. 22; 

[ΚῸ χνὶϊ. 24, 11; 1 ὙἼ Π658. Υ. 2, 4. 
νε δᾶνὲ ἴο ποῖς [βσοιυρδουῖ ἴἢς Αροςᾶ- 

Ιγρθεὲ 4 δϑογεῖ γδίδογίηρς οὗ ἃγγηϊοβ 85 [Ὁ 
ΒΟΠΊΣ ργοδῖ νυν ;-- [τῸπὶ ἴδε 5! Πρ]ς πιγϑίοτίου 
Ἡογϑοηδῃ ἴῃ 86 “γι: 868] (ες. νἱ. 2), ἴο ἴδε 
Δ556 1 Ὁ] 1ηρ οὗ ἴῃς ἔονν]β οὗ βθαάνθη (οἷ. χίχ. 17): 
“Ἐογ ἴδε 1 οτά Οσοά οὗ Ηοκῖβ δδίῃ ἃ ϑδοπῆςε 
ἴη (δε Νου Οουπίτγυ, ὈῪ {πε τίνεσ ΕἸρ γαῖος " 
(1ἐγ. χῖνί. το. ὙὍὉ}ὴ6 δϑβϑοπιθίαρο Βογὸ ἰ5 [δε 
5:5 Δ] ἕο ἴῃς 1,ογὰ 5 Οοόσηῖηρ ; δηα Βοηςε (δὲ 
ἐχπῃογίδιϊοη ἰῇ Ὑεσ. 15, ΜΔΙΟΒ 15 ἰη(οτροϑο 
ῬΑΤΘΏ ΒΘΈΟΔΙΙΥ. 

156. 1. Ν1ΠΑπι5 πεῖν σαγϑ5: “ ῬΥΏεη (δε 
ἴογςοβ οὗ ροοὰ δηά ουἹ] ὅῦε τηυϑίοτηρ [ῸΓ ἴδε 
Ιλϑὲ ξγοαῖ Ἴοπῆϊςϊ, ἰῃ ἴλ6 πλϊάἀδῖ οὗὨἉ 186 δυὺ- 
Ἰϊπιε ἀεβογίρεοη,. ... . . δυάάεηϊγ, ἕογ τκ 
Ρᾶυ88ὲ δηςὲ τηΐοσυδὶ οὗ οπο υεοῦβθ, ἴδε ϑρ|:πὶ 
ἴλκο8 ἴῃς σοδάεγ δϑιάς δηὰ νυ σροῖϑ "- 

(δεῤοία, 1 εονῖε ας α ἐδὶς 7.1 866 «ἢ. ἢ. 1: δηὰ 
εἴ, Μεαῖῖ. χχὶν. 42,44; 1 1ΤὮἢε55. νυ. 2; 2 Ρεῖ ἐ᾿. 
Ιιο. ΕἸΣ ΟἸγιϑὶ ΗἸπι5ο]} 15 [Π6 5ρθάκεγ, α 
δῖ. Ϊ]οδπ Ὀγεακβ οἵ δ]5 παγγδνο ἴο ἰηϊγοάυκε. 
ἴῃ ΟἸτίϑι 5 ουνῇ ψογάϑβ (836 ςἢ. χχὶϊ. 7, 12, 20). 
ἃ Μοσζά οὗ σοηῃβοϊδιϊοη δπλϊα τΒ6 ἴοσγσουβ Μ 
[8ὲ τηεηζίοη οὗ [6 “ σγεαΐ 1)α»᾽ εχοῖϊε5:-- 
ΠΟΙΏΡΑΓΟ ΟὮ. ΧΙ, ο; χὶν. 12. 

ἀεεῤεὶδ ῥὶς σαγνιεπὶ..1] Οὐτάρατγα ςἷι. 111. 17, 
18; Υἱῖί, 14:--ἴῃς ΤΟάΘΟΏ ἰ5 5ἰδῖθά ἰῃ [ἰκ 
ὑγοσάϑ νυ Β]ςἢ ἔο] ον. 

ἰεΣ δὲ «υαἱᾷ παλεά}) Οὐ [15 ἔρυτο 56 
[54]. χὶν. 3: ΕΖΟΚ. χυὶ. 17 ; Ησοϑ. ἰϊ. το; Νλὰ 
11. 5. Ηξεηρϑβῖ. ὀχρίδίηβ [6 πακθάηθβϑϑ 85 ὁἐ- 
ποίίηρ ποῖ ἴδε χε, Ὀυῖ ἴμ6 φικμλόνιση,; ὃς 
Οχροβιγε ἴο ἴδ6 που] ὰ παῖ πιθη ἰδοκ τῇδε 
ςοηϑίυ{68 (6 (Π τί ϑιίδη ϑἰδῖο. 

απα ἐῤεν “εε ῥίς “δα»). ΒΙΘΟΚ ἄγαν δί(εη- 
τίοη ἴο ἴῃῆε υπδυ!βογζοὰ ργοσθάμυγς οὗ Βε. 
Ψ8ο, ἀραϊηϑί 411} ὀχίογῃδὶ ενϊάθηςο, εβλοες (5 
γΟΓΒ6 ΠΟΙΟ, δηὰ ἰσγδηβίοσβ ἰΐ 50 ἃ8 ἴο ἢ 
“ἢ. {|.. 18. Ἐ εἰδττίηρ ἴο 6 ᾿οπἀΘὩΟΥ͂ ἴο οοη- 
ἢπο ψνβδῖ γε σοδὰ ἴῃ ἴδε Αρος. ἴο ὕϊπιε διὰ 
Ρίδςθ, 1. ΝΠ ΠῺατη5 νυτῖῖϊος τΠδὲ [815 νεῖ 
56ΟΙῺ5 ἴο 5ΔΥ͂: “ὙΠΙηΚ ποῖ οὗ [Πἰ5 ἃ5 οἵ 501ηξ 
ετεδλὶ δδῖο]ε ἰη νυ ἢ γοῦ ἅτ γουγϑοὶξ ἀποοῦ- 
οογηθὰ ; γοῦ ἃ.Ὲ γοιγϑοὶξ, Ο σολάοσ, ποὺ 1ῇ 
186 πιίάϑί οἵ {παῖ σοπῆϊςϊ οὗ ψνΐοῖ γοιι τεδά." 

186. “44 δὲ σαῤῥεγεά ἐδενι ἐορείῥεν) δοΑΥ. 
Οτ, ἘΔ 97 χαϊδεγεά {δεῖ ορείδεγ}). (1) Βεπρεὶ 
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ν. 17. 

ει εἰ ἱπῖο ἃ ρΐδςε Ἂδιϊεά ἴῃ τῆς 
εὔτγενν ἴοηριε Ατπιδρεάάοη. 

ἴλκος [πε βἰχίῃ Αηροῖ, γϑσ. 12, ἴο 6 ἴ6 ΠΟτ,. 
Βετε (ςξ «ἢ. ἰχ. 14); -᾿Η δηρϑῖ, Εὐσαγά, Βυγρεῦ 
ἴλκοὸ ἴἴ το δε “ Οοἀ, [δε ΑἸπ ΒΕ, νεσ. τ4 (ςξ 
]οεἱ 111. 2) ;-- να! ἴα κε ἴα ἴο δ6 πε σάροη, 
ἍΠῸ σοπι68 ἔοτινατά 45 ἴῆς Βεδὰ οὗ ἴδε “ δηί]- 
οἰ γϑείδη {ΓΙ ΠΥ " Ἰηἰτοάυςοὰ ἴῃ γοΓ. 12. 

ΤὨὸ Νυΐϊξ. τοηάθβ “ εἰ εοη στο αὐὶὲ ἐἶϊος." 
(2) Ὀβίεγά., ΒΙεεκ, 6 ννεῖῖο, Ὑν οτάϑ., 

ΑἸ, ἸΔΚο “2δὲ ἐδγες μποίοαπ “ῥίγ ς᾽" ἴο Ὀς [ῃς 
ποπι. ἴο [Π6 νογὺ (ΒΟΥ σχαίῤδεγεά ἐρερε 05 
ξείδεγ᾽), ἃ πευῖεσ ρίυγαὶ ἴο ἃ νεγὺ ἴῃ ἴδε 
5:ηᾷ., 85 ἴῃ νοῦ. 14.--ἰ|ς βάτὴς νετῦ, ἴοο, Ὀεηξ 
τερεαῖοά, δηὰ (15 γεῦβα σεϑυσηϊηρ τῇς ΠδΙΤᾶ- 
ἴϊνγο οὗἉ τεῦ. 14, ἴὉΣ Ὑϑσ. 15 ἴ8, 48 ἅδουξ, ἃ 
Ρασεηίμεβίβι ὍὨ5 5εεπ8 0 ὃ ἴδ6 ἴσυξ 
ςοῃϑῖσ. 

(3) Τῆος Οοά. δἰηαδιτου 8ὲ5 ἴ8ε νεγὺ ἴῃ 
[Π6 Ρ]υγαὶ---56 6 υυ. }..; δηὰ 50 ἴῃς νσιεσ ἴῃ 
ΘΒ θη ΚΟ] 5 Βέδεί- εχίοοα υπηάογϑίδηβ “2δὲ 
Κιπο:" οὗ νοῦ. 12 σοιῃδίηθα ψ ἢ ἴμς Βεδβῖ 
ψγο86 ψουπά τνᾶ8 ποιϊθὰ (ςἢ. ΧΙ. 3): [μ686, 
ἴῃ οοηΐδάετγδου νὰ {με “ 1εη Κηπρ: " οὗ (Β. 
ΧΥΪ. 12 (εχρ δἰπθὰ ἴο τβδϑδη ἴπε Το Ῥσοςοῦ- 
5:}5), Ποὺ 45521} δηὰ ἀεβίσου Ἀοπλ (866 ἴδ6 
ποῖος οη (οἷ. χνϊϊ. 12). 

ΤΒς δογίϑὶ μογὲ 18 “ ὑγοϊερεϊς. 
ἀπίο [0 1400] Τῶος (οά. ΑἸοχδησσίηι5 

(δεε νυ. 1) τε “86 ΣὗΥΟΣ," 22., [86 
Νίβδοη, [υὰγεβ ν᾿ 19, 21 ;--866 δοῖίον. 

τΔὶοΣ ἰε ο41104 ἱπ ἘΟΌΣΘΟῪ) Οἵ οἱ. 
χ. τα: Ιοππην. 1; χῖχ. 13,17) 20; ΧΧ. 1ό. 

“τ-Μαρεάάολ) [ἢ ἴῃς Ψ υϊρκαῖο “γνπιαρεάοη. 
ΟτΥ ΒΞαν- Μαρϑάου.) ὅεε συν. . ον 16 
ΕἸΥΤΠΟΪΟΡΥ 5εεὲ Νοῖς Β δῖ ἴδε εῃὰ οὗ [ἢ 15 
Ἑσμαρῖοσ. Ὑθὲ Ὠδηηδ βρη ῇοβ ΤΒ6 " ΟἸγ᾽ ΟΥ̓ 
. Μομπίαίπ᾽ οἵ Μεριάἄο. Βιϑρίηρ (τεδάϊης 
“«Αγ) υπάογϑίδηαϑ {πὸ Οὐ ;-- ΒΙεεΚ ποῖςβ [μδΐ 
18ε 501140]ὲ Ηαγν τεΐετβ ἴο ἴῃς ροβιίοῃ οὗ Με- 
εἰάάο «αἱ ἴδε ἔοοϊ οὗ δήοωρέ (λττηεὶ ;--- δι}55 
Ρίδοεβ ἰξ δἵ {με ἔοοϊ οὗ οωπε ΤἌΡοΥ {πάρε5 
ἵν. 12) --8ὲ86 δ. εΥ, ϑέπαὶ απά αἰτίης, Ὁ. 
214. ΝΝε τοδὰ ἴῃ ἴδε ΟἹά Ταβί. οὗ (ηοἵ “(δς 
»ιομρέαιη," Ὁ.) 186 ρῥίαίπ οὐ να (ΟΧΧ,, 
πεδίον, 2 (ἤτγοῃ. ΧΧΧΥ. 22 ; ΖεςὮ. ΧΙϊ. 11); ΟΥ̓ 
«υαίεγ: (]υὰρὸ5 ν. το, 566 υτν. 4.) οὗ Με- 
εἰάάο, ἰη (δε ρἰδίη οὗ Εϑάγδοϊοη,--" [86 ργεδῖ 
ἰδλίῃ οἵ Ἐβάγδοϊοη" οὗ [υἋ18 1. 8,---ὙἼΠα 
αἴ16- Βο]ά,᾿ νυτιῖοϑ Πθδη ϑίδηϊου, “ οὗ [εν σὰ 

Ὠἰϑίοσῃυ, δηὰ ἴῃς Ἵῃιεῖ βοῆς οὗ οὔἵγ ἰνογά 5 
τοϊηϊϑίγαϊίοηβ. Βουπάδά 45 ἴἴ 15 ΟΥ̓ {Π6 8115 
οὗ Ῥαϊοϑϊίηθε οὐ δοῖῃβ. ποῦ δηά βοιι, ἰἰ 
τνουἹά παίυγα!Υ Ὀδοοπια ἴπΠῸ ἀγοηᾷ οὗὨ ὑγᾶσ 
δεΐνγεεη ἴῃς Πα τη πη άετα ὴῸ {τγυβίεὰ [Ιη 
ἀποὶγ σδατοῖθ, δηὰ τῆς [5γδε τα ΒΙΡ ΒΔη 6 Γ8 
οὗ ἴῃς ποεϊρθουγίηρ Πεῖρηϊ5. Τὸ [Π|5 σᾶυ56 
ΤΊΔΙΉΪΥ ἴξ οννε8 118 οἰ ς τ Υ, 45 [6 4 Έ6-βε]ὰ 
οὔ τε νοσ]ά, το ἢ 45, [Ὠτοι ἢ 115 ἀἀορίίοη 
ἰηῖο [86 Ιδῆσυαρε οὗ [6 ΑΡοσδίγρϑε, ῥαβϑθά 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΙ. 

17 Απά πε βενθητῃ ληρεῖ ρουγεά 
ουξ ἢ18 ναὶ ἱπῖο {π6 δὶγ; δηὰ τῃογα 

ἰηἴο ἃ τηΐνοσβα] ρτουοσῦ."-- -δὐπαὶ απά Ραϊκεείπε, αὶ 
Ιχ, 
ΤἼς ρἰδίη οὗ Ἐβάγδοϊοῃ “88 ὕδθῃ 84 

σομόβοη Ρἷδοθ ἔοσ δποδιηριηοηΐ ἴῃ ΕΝΕΓΥ ΠςΟΏ- 
ἰεβῖ οδγτιοὰ οἡ ἴῃ Ῥαϊοβδίίηθ ἔγοπι {πε δγ5 
οὗ Ναδιςδοάοποζοσ, Κίὶπρ οὗ Αϑογγία, υπῖο 
(Πε ἀϊδασίσουβ τηδσγοῦ οἵ Νδροίοοῃ Βυοηδρατγίε 
ἔζοταη Ἐξγρί ἱπῖο ϑγγῖβἹ.0. 1ᾧ|ὸνγν5, Οεπ]ε, 
ϑασγάσθηβ, ΟΝ τισι ίδη Ογυβαάουβ, δηδ δηῖϊ- 
οἰγισῦδη Εσεηςῃπιοη, Εγρίίδηβ, Ῥεγϑίδῃ8, 
Ὠγτυδβε5β, Τγκϑ, δηὰ Ασαῦβ, ναυσί οῦβ οὗ δΥΟΣΎ 
πδίίοη (δὶ 15 υηθγ ποᾶσθη, ματα ριοΠδὰ 
{Ποῖγ τοπί8 οἡ ἴῃς ῥἱαίη οὗ Εϑάγδεϊοῃ, δηὰ 
βανα Ὀθμοὶά ἴ6 Ὀδηποῖβ οὗ {πεὶσ ἡδοηβ νεῖ 
ἢ (6 ἀεννβ οὗ Τάροῦ δηὰ Ηεοχιηοη."-- 
Οἰαν ες Ἰγαυείς, φἢ εἀ,, νοὶ. ἵν. Ρ. 268. 

ΤΩς ρῥἰδίη οὗ Εβαάσγδοϊοῃ ννᾶ5 οὗ οἱ ἴῃς βεθῆδ 
οὗ ἔουγ σγεδαῖ ὑδ[[|65, οὗ ννῆϊοῖ ἔνο (0 γχε8 
ἵν. ; νἹ 1.) γοσο στοαί υἱοίοσιοβ, ἀηά ἔννο (1 δ8π|. 
ΧΧΧΙ. ; 2 ΚΙηκ5 ΧΧΙΙ, 19) ΤΟΤΕ γ»τοαΐῖ ἀϊβαϑίογβ. 
Ηδετο ἴῃ ἴδε τεπιοῖς ραοῖ Πεδοσδὰ δηὰ Βασακ 
μὰ δῃπιἱ]αϊεά {ΠῸ ποϑῖβ οὗ ἴῃς Μιαϊδη 58 
ΟΡ ΓΟ530Υ5 ([υᾶρὲ8 ν. 19); δηά δεῦα ἰη [86 
Ἰδίτεῦ ἀδγϑβ οὗ ἴῃς [εὐγῖϑ ΚΙηράοπι, 'ἴῃ Ὀ4[]6 
ψ ἢ (δ ον ΠΟΙ πγηρ ἔοτος οὗ ἴῃς ΕΡΥΡ ΔΏ5, 
]οβίδῃ τεςείνεα Ἀ͵5 ἀδαῖ! πνουπμὰ (2 Κιηρβ 
ΧΧΙΙ, 29; 2 Οἤγοῃ. ΧΧΧΥ. 20). 

Α58 ἴο ἴῃς ἢδλπιὸ “" Ηαγ-  Μαρεάοη," μὲ Κηονν 
ἴπαῖ [οεἱ (111. 2, 12) ᾶ58 ἀεϑοσι θεὰ [Π6 βεθῆς 
οὗὅἨ Ὠλῖνπε Ἰυάρτηεηῖβ ἴῃ ἱπιᾶρ ΣΎ Ὀοττονγοὰ 
ἔτοπι Θποϑμαρ δῖ 8 Υἱοΐοσυ τεοογάθα ἰῇ 2 
ΘΒ γοη. χχ. 22-ό, δἰ πουρ “ ἴδ6 ααλεν οὗ 
7 Ποϑῃδρμαῖ---ἶ, 6... [6 ααὐ]ον οὗ “ ἴῃς 7υἐρ- 
ταθηΐ οἵ [επονδῇ "--- 5 που ΕΤῈ εἶδα Βροκθη 
οὔϊη ϑογιρίυγο: κ“ ὙἼΒ6 πδπδ 5 σοἰπεά ὈΥ [οεὶ 
ου δοςοοιηΐ οὗὨ 118 πηδδηϊηρ, Δηὰ ἴογ ἴδε ρυγ- 
Ροβε οὗἁὨ τεοδ! πηρ ἴῃς Ὠἰδοσι δ] δϑϑοοϊδίιοη ἢ 
(Ξεας ἴδε Ὡοῖθεβ οἡ ]οεὶ |1}. ἃ, 12). Ηδεχο, 
Δοςογαάϊηργ, (6 ρ]αη οὗ Ἐϑαγδεϊοῃ, δηά ἴδς 
8066 οὗ [ο514}} 8 ἀεαῖδ, ΒυΡΡΙΥ ἴῃ β5γτῆθοὶ οὗ 
1ῆ6 γτοαῖ ἤπαὶ Ἴςοῃῆϊςϊ, δἰ που σγ- Μᾶ- 
δοάοῃ ἢ 18 ον ἤογα εἶϑα βσροκεὴ οἵ. ὅ0 ῥσγο- 
ἑουπὰ ἱπάφοα νγὰ5 ἴπε ἱπιργεβϑϑίοη πιά ὕροῃ 
[δς 16ἐν ΟΥ̓ πε ἀείεαϊ δηπὰ ἀδαῖῃ οὗ [οϑβίδῃ, 
(δαὶ (τῆς Ργορβεῖ Ἵοδῇ ἀδβογιῦθ ἴπ6 ἀδεροβῖ 
δῇ! οἰίοη οὗὨἨ Ϊεγυϑβαὶοπὶ ΟΥ̓ ΩῸ 5[ΓΟΠΡῸΓ 51Π|}}1- 
τυάθ τ1Π4η [δῖ οὗἉὨ “6 τηουγηϊηρ οὗ Ηδάδά- 
Τἰησοη ἴῃ ἴδε νἈ]ΕΥ οὗ Μεριάάοη ᾿" (Ζεςῆ. 
ΧΙ, 11). [ἴ 15 Το ΓΚΔΌΪΈ ἴοο τπδὲ [ἢ15 ὙΕΤῪ 
Ῥᾶβδαρα ἴῃ ἴπε γστορῆεῖ (Ζεςοΐ. Χιϊ. 1ο) ἰβ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ Δρρ]οαὰ ἴο οὐγ ],οτγά (5εε ςἢ. 1. 7; 
Τοδη ΧΙΧ, 27), ἴῃς ΕΤΗΝΙΚ ΟΣ ἴπ6 5υταροὶ- 
ῖ5π|, ἃ8 Ηρηρβῖ, ποῖςεβ, δεῖς πᾶϊ ντὴῆδῖ 
ἴΠ6 δῃοηλϊθβ οὗ [6 ΟΠυγοὶ οὗ οἷά Πμαὰ οῆςθ 
Δοσοιρ] 5ηοὰ δὲ Μοριάάο δραίηϑσὶ οβίδῇ, 
ἴΠ6Υὺ ψνουϊὰ πον φαίη δοςοιιρ] 5 ἀρδϊηϑβὶ 
]εθυ85. Ἡδηρβῖ. αἷἰϑὸ οὔϑβοσγνεβ (μαξ {}18 σὸ- 
εγοηςο ἴο ἴΠ6 νἹοΐοσυ οἵ ΡΒΑΓΔΟΝ οὐοσ [οβϑίδἢ 
δυυϊῖϑ νν6}} {πε Εγγρέλαπ ομδγαςῖεσ οὔ [Π6 “ Κζαϊ." 
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σάπια ἃ ρσγεδῖ νοῖςβ ουἱ οἔ τῆς τδηιρὶς 
οἵ ἢδάνεη, Πότ τῆς τἤγοηῃς, βαγίῃρ, 
ἴτ 15 ἀοπε. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΙ. ν. 18. 

18 Απά τἤογε ψεῦε νοῖςεβ, ἀπά 
τυπάετβ, ἀπὰ Ἰἰρἢτπίηρβ; δπά ἰἢετε 
νγ»Ὰ5 ἃ ρίεδλῖ εαγίῃαυλῖζε, βιιςἢ 25 ν785 

“1 5 Οοάεῖϊ ἱπίεγργοῖβ (566 οἡ Ἃἷ. χὶ. 13), 
{πε ἀπο γίστίδη [Θνν θα ΜΙ ΟΠΔΓΟΠΥ͂ 15 ΠοΓα- 
ΔΙοΓ ἴο μᾶνὸ [ἴ5 8οδῖ ἴῃ ἴΠ6 Εἰαϑῖ, αἴ [εγιι5416 πὶ, 
(6 τῖναὶ οὗ Κοπιθ, ἴῃ σμοὶςο οὗ [{Π|58 Ὀαῖ116- 
βοϊά, πογπλαὶ ἴῃ Ῥαὶοβῖπο, μοοὰ ηοΐ βυγρτῖβο 
5" (1 ε., Ρ. 381). 

Ηδφηρϑίθηθογς πα ῖκοβ ἴΠ6 5ἰχίῃ “Κα 1" Ὀγεακ 
ΟἿ ““οὗ πδοθβϑυ δοτο"; ἴδ6 “ δευον Κα]: 
[οστηϊηρ οὗ {πεπηβϑεῖνεβ ἃ βορασγαῖθ ννῃοΐθ, δηά 
[ῃ6 δαῖτ] ἰῃ οἢ, χίχ. ττ, ἄς., Ὀείηρ ποῖ ἃ 
σοπηϊπυδίίοη, ὈὰΣ ΟἿΪΥ ἃ ραγιϊοι τ ἢ ᾶ56 οἵ 
(ἢ ργθβϑοηΐ ςοπῆϊςϊ. 

ΕὈτγαγά, αἴογ Βοηγροεὶ, σοποϊυδθ5 τπδῖ τδ6 
ὙΔΥ, ΟΥ δεαῖ ςοηῆϊος ψ υπδε]εΐ, ΠΟΥ 
δεχίπε; ἴπδῖ [ἴ 18 ςοπιηυδὰ υπάετ ἴΠ 6 βενθηίῃ 
“ Μὴῆηα1᾽" (οἰ. χνὶ!. 14); δηὰ [δῖ 1ἴ σοπιεϑ ἴο δη 
οηΐ ἴῃ οἢ. χῖχ. 19. 

Οπη ἴδ οἵἴμον παπᾶ, [ἢ σοποϊυ βίο 566 1}8 
οἱδίη παῖ ἃ δαῤίίε αἱ “ Ηαγ-Μαφεάοη 5 15 ἢοῖ 
ἀοβογιδο μοσγὸ; δεῖ, 45 ἴῃ ἴ86 «“:)κ ὁ Ττααπιρεῖ- 
γι βίοη, ἴμ6 καϊπογπρ τοροίθοσ οὗὨἨ δττη]θ8 ἴῃ 
ΡΓγΓοραγαζίοη ἔου ἃ ἀδοϊϑῖνε βίτυροῖθ. ὍΠε ἕδςϊ 
(αὶ 851:. [οῇπ ἢᾶ8 εἰηρογεά ἃ ψογὰ (Ηδγ- 
Μαρθάοπ) ποῖ ἔοιιπά ἰῃ σοηποχίοη νψἱἢ ΔΗΥ͂ 
Ἰοσ δ! Υ ΟΥ̓ ἰδίοτγίςδὶ ονεηῖ, οὗὁἨἉἁ ἀἰἴϑεϊ ροϊπίβ8 
ἴο ἃ ἤρυγαῖίνο ἰηϊογργείδίίοη. Νοῦ ἱπάεοθά 
ἅτ Μὸ ἴο (πιηκ οὗὨ ἰΠ6γὰ] νναυγίασθο. ἴ0Π6ῈΓ 
7]υάδίσπι ννὲ τεδλὰ οὗ 4 ἰἰΐεγαὶ Εἰργρῖ, οὗ ἃ 
Ἰϊἴογαὶ Αππιδίθκ, οἵ εἰθαη δά υποΐδδη δηϊπηδὶϑ : 
- ἰὴ οἴμοσ ννογάβ, ννγὸ σεςορπῖδς ἴῃς ουϊνγαγά 
αἰζῃ, [ῃ6 σογροσοαὶ ἴγρε. ὕὕπαεν (ΓΙ ϑ Δ ΠΥ 
ΜῈ οδη ΟΠΪΥ 566 ἴδε ὑτολά ἰἰπα ννῆῖςι νν1}} 
ΒΏΔΙΪΥ ϑοραγαῖο {πὸ τιρῃΐθεοι9 ἀπὰ [δ νἱοκκοά, 

17. “4π1 τ1ὰ9 δουϑῃτὰ ῥοηγεά ομὐ ῥὶ: οἱαὶ 
ΡΟΣ “ὠς αἱν:] 566 υὐ. “. (ον τεδάϊης 
(6 ρΡγεροϑιζίοη προῖ, ἐπί, 8686 {πΠ6 ποῖθ οἡ 
ΥΘΓ. 1). “1ῤὲ αἱγ," Βθηρεὶ οὔϑεγνεβ, ἰ8 {86 
Ἰλδογαίΐοσυ οὗ ἰπυηάστγ, Πρ ηΐης, μα}. Ὑε 
4150 ἰθάγη ἔγοπι ΕΡῺ. 11. 2, αΐ “" ἐῤὲε αἱγ" 156 ἴῃ6 
τορίοη οὗ ἴπε ρβοννεῦ οὗ οὐ], ὙὍὙΠὲ βενθητα 
“« Ῥῆα!" δοςογάϊη]ν 16 ρουγεά οὐ ὕροη τῃς 
{τοηο οὗ τὰ “ διγαφοη" (ϑαΐδηγ), 48 ἴῃς πὲ 
δά θόρη ρΡουγοά οιξ ὑὕροη ἴπ6 ἴδτοπε οὗ ἴῃς 
Βεοδϑὶ {ππὶ 1ο)ὴ. Το Π0ν}} ἰ5 σοὶ ᾿ηΐο ἴδ6 
Ιακὸ οἵ ἥγο αὔεγ ἴῃς Βεαοῖ δαπὰ [6 “ ξαΐε 
Ρνγορϑεῖ"---ϑὲὲ οἷ). ΧΙΧ. 20 ; ΧΧ. 10. 

αηά ἐῤέγέ οϑιλθ ΤΟΥΓὮ Ω ρσγεαΐ οἶκε ομὲ 
97 δὲ ἐονιδίε, ἥγονι δὲ ἐόγοπμε,) (Οτηϊ οὗ 
ῥεαυεη, 5.86 νυ. 4): τῇς Οοάεχ διπαίζἰουϑ 
τολάβ, “οὔ 6οὰἂ," ἴῃ οἷδε οὗ “,“,ῦονι {ῤὲε 
ἐδγομε," -- ἃ5 ἴῃ οἷ. χὶ. 1). ΨνΙΕΓΒ σΟΏΞΓΑΙΥ 
πυηάογϑίδπά, ἴῃς νοῖςο οἵ Οοά Ηπιβοϊξ, 45 ἴῃ 
ΘΓ. 1: [(ἢϊ5, ΤΠΕῈῪ τπϊηκ, ([ἢ6 ψοσγαὰβ. “ ὕγογε 
ἐῤε ἐῤγοηφ᾿" σοηπῇῆγηι, 85 ννε}] 45 ἰῃς ὑτιοῖ δηὰ 
ϑῃατρ ἱπιροτί οὗ (ῃς νοΐϊςθ,---ἃ γοβυ τ γῆ ἢ 
ΤΩΔΥ͂ Μ06}} Ὀ6 φυεϑιϊοηθά :---ϑεε δεΐονν. ΒΟΥ 
δυρξοβῖα ἴμαϊ ([Β6 γοῖοθ ργοσθοάςα ἔγοπι (δὲ 

{νης Βείπρ ννιο, ρίασθά Ὀεβίάς (μ6 ἴἄγοπε 
(ςἢ. ἱν. 6), χανε τῇς “ δευεκ αἱ" ἴο ἴδε 
Απρεὶβ (ςΒ. χν. 7). 

σαγίπσ, 1ὲ ἐξ ἀοπο7 ΤῊϊ5 δηποιηςεπιδηϊ 
Τοίογβ Ὀδοῖκ ἴο νοῦ. 1,-- ὙΠαῖ 5 ἀοης νιοὶ 
ννὰ5 οοτῃηπιδηάοά᾽᾽ : σοπιραγα [ὰκὲ χὶν. 22; 
Ε2ΖεΚ. ἴχ. σα; Ναϊρ. “αείμ ἐσ; δὰ αἷ50 ἢ. 
χΧχὶ. 6, γβεγς ἴΠ6 γ ΓῸ ἰ5 'η 6 ρίυγα!. ΕὈγαγὰ 
Γοραγάς ἴ86 ρῆγαϑο “7Ρ ἐν ἀἄοης᾽" 45 
ἴο ἴΠ6 ὀχργεϑϑίοη οὗ οἢ. χὶ. 1:ς “ἐς δειοπιο," 
ὑηάογ ἴἢ6 «ευεπὶ Ττγιπιροῖ, δπὰ 45 ἰηίγο- 
ἀυςίογγ ἴἰο ἴῃς Επά. Ἡοδηδπη οὔϑεγυαϑ (Πα 
ἃ5 ἴῃ6 γε, ΜΊΑ] νγᾶ8 Ῥουγεά οὐυΐ ὑροη ἴδε 
εαγίδ, 580 ἴδε ἠα:ὲ ἰ8 ρΡουγοά ουξ υροη (δε αἰ, 
ἀεποίίηρ τῃδὶ (πὶ Τογστοῦβ οὗὨ ἴδε τονοίδίίοη οἱ 
ΟἸγίσι ψ}} (ἢ 8 ἀΡΡΕΑΣ βργοδά ουΐ οὐὲεσ ἴδε 
μρύεγις; ἀηὰ πο ἴδ κο5 [6 ννογαάϑ ἴ0 5 ΡΠ ἢ 
οἷοβθ οὗ τῆς Ν᾽ βϑίοη Ὀορίππίηρ υυἱτὰ οἷἢ. ΧΤΟῚ 
(1. 5.362). Ψικίηρα (Ρ. 734) ἰγαπϑίδῖος ὃὉγ ἴθ 
Ἔχργοϑϑῖνο ἴοῖτη “ ΕΕΑΟΝΤ ἢ; ἴπ6 ποπιηλῆτνε 
ἴο ἴδ νογῦ δοίην “1Π6 οἷα ἤδάνθη δηὰ τἂς οἱ 
ΕΑΓ ὙΠ] ἢ ἱξηοόγάηος δηά βυρογϑι το πδά 
Ὀγουφῆῖ ἰηΐο ἴΠ6 ΘΟΟΠΟΙΆΩΥ͂ οὗ [86 Ομυτγοὶ;"-- 
5 ΠΥ] ΒεΖζα. Οτοῖϊιβ, δρρίγίπε ἴο Ἀοπκ, 
ἰηϊογργεῖς “ Επϊ Ἀοπηδ." 1. ΜΝ Π] Δ Π15 γείδγθ ἴὸ 
ΟΟΓ ἰ,ογά 8 Ἰαϑὲ ννογὰβ οῃ ἴῃς Ογοϑ8, “ἰἰ κ 
Βηϊδιιεα,᾽ Ϊοἢη χίχ. 30. 
ΤΙ “ Ῥ τα ς᾽" τὰη ουὔΐ υ ] ΚΙΥ, ποῖο5 Βεηκεὶ: 

[6 ““«ογε." υηάογ ἴῃς Δ,7,ΚΡδ' τὸ {πὲ ϑλπὶὲ 85 
υὑηάος τῆς 3γεΣ; δηά 5 ἴῃ “707 οοπιο5 ἅἢε 
πε τοοορίοη οὐ “ἐῤε »παγὰ Ὁ 1δὲ Βεαη" 
850 ἴΠ6 σευεηρ ἱπίγοάιυςοβ {π6 μά ρηιεηῖ 0 
Βαδγίοη. ΤῊ “ Τγωρ»ιρεῖ:" δῇδοϊοα τοπιροτὶ 
Κιηράοπιβ; δηά πογὲ τὴδ “ Κιαἑ," νὨϊοῦ 21 
ἴῃ ἴδ 58π|Ὲ οσγάογ, αἴδοξ [ἢς Βοδϑὶ ΠΟΥ͂ ἰΏ- 
νοϑῖθα υνἱῖ Ῥοννοῦ ονοῦ ἴδοϑε ἰκἰπράοπ|5. 

18. “4π4 ἐδεγε «υεγε Ἰἱσμιπίηκε, δδὲ 
νοΐοθε, δῃὰ ἰμβππὰθτδ:}) ὅες τυ. (Οἱ 
οἷ. υἱῖϊ. ς, χὶ. σο: --ῖῃο ογάθγ ἴῃ τδς ἰδἴϊεῦ 
τοχὶ ἰβ δχδςῖὶγ 485 δογο : ἴπογα ἰβ8. δίϑο (δὲ 
εαγίὀᾳφμαζε, ἀπά, 45 Ὀεῖονν ἴῃ νεῦ. 21, “χγαὶ 
ῥα!!! Οἡ τδῖ5 Ηδηρϑῖ. ηοῖε5, ἴῃ ορροϑίιοῦ 
ἴο ἴδε ψηϊΐοῦ νῆο δηά ἰῃ ἴῃς Αρος. ἃ ο0ῆ- 
(ἰηοι5 ὨἰσίΟΥΥ : “ὙΠ ϑβονθηῖμ ΜΊΑ] ἀὐτγὸδ 
ἜΧΔΟΕΪΥ ἰῃ ἰἴ8 πιδὶπ ἐεδίατοϑ νυ ἢ ἴΠ 6 δονεοῖ 
Ττυρεῖ. Ηδετγο ἀραίΐη γα πᾶνς τγτίτεά ρε- 
οἰβοὶγ δὲ ἴπ6 βαπὶς ροϊηϊ δὲ ψϑῖοι μὰ ἰουρά 
οΟὐγϑοῖνε8 ἴμοτο. 

εἰπε ἸΆΘΤΘ ΟΤΟ γιέπ ΟἹ ἐδὲ εαγίῤ,) ΟΤ' 
εἷποθ ἰμοτ9 ἯΔ8 8 δι 01 .--5ες οὐ. ἢ. 

“0 γεὶσδίγ ὧἂπ εαγίῤᾳφιμαξε, [πα] .0 “γναι.} 
ἴη {86 ολϑὲ οἵ {15 ϑαγσίμπαυδκε ἴπογε 15 δὺ 
τορεπίδησα βιυοἣ 85 Το] ονγοά τμαὶ ἰῃ οἶδ. ΣΙ. 
11--ϑθ6 ΚΘ. 21. ; 
Το δείίοη, ποῖς5 Ἐ οἰ155 (ρ. 38 3), ΠΟΥ͂, δε ΡΊΩ5, 

«πὰ ἴμτεα ςοπῆϊοϊβ ἔο]ον : (1) ΤΒε Α]] οὗ 
Ἀουις (οἷ. χνίϊ., χυὶτ.); (2) Τμα οοπῆϊςοϊ μῖῖβ 



γ. 19. 

ποῖ 5ποα τὭδη γα ὑροη τς ἐγ, 50 
ΠΙΙΡΉΓΥ 4η δαγῖῃαιλκε, σπά 50 ργεδῖ. 

Ι9 Απά τῆς ρτεδᾶῖ οἰ νγᾶβ ἀϊν!ἀεὰ 
ἰηῖο τῆγεε ραγῖβ. δπὰ τΠ6 οἰτ68 οὗ τῆς 

ἈΚΕΝΕΒΙΚΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ. 

παῖίοηϑβ ἔε]} : δηά ργεδῖ Βδδυίοη σᾶπιε 
ἴῃ γαπηειδγδηςε δείοτε (σοά, “το ρῖνε Ἵ 76τ. 25. 
ππῖο ἢεσγ ἴῃς οὺρ οὗ τῆς ψίηε οἵ τῃε 
βογσεῃα88 οὗ ἢΐβ νγγδῖῇ. 

Απεςο τσὶ (ςἢ. χῖχ. 11--21); (3) Το ἀεέεαϊ οὗ 
ϑαΐδῃ (ςἢ. χχ. 7-10)ὴ. Ηρηρϑί. οὔϑογνοβ ἰδαὶ 
ὙγΠ11|6 1[ῃ6 864]5 ἀπά Ττυπηρεῖία αν ἴο ἀο 
ΒΙΏΡΙΥ ἱ]} σοῦ 655 »πεη, [Π6 σοίεγεποθ Πογα, ἰῃ 
νυ. το, 2ο, ἰ5 ἴο ἴῃς Οοἀ-ορροκίηρ 2οευεγς οὗ 
ἐδε «υογίά. 

19. “4π4 16ὲ στεαὶ εἰΐγ.1 ΕῸΥ 1ἢ15 ρῆγαβε 566 
οἷ. χΙ. 8; ΧΥἹ]. τ8. 

Αἴ {818 ροϊπὶ ἴδε δὰ ἐἰβοσγεης 11Π68 
οὗ ᾿ηϊοτργοίαϊίοη :--() Ὁ ὑδίογαϊθοκ νυυῖζοϑ : 
“Έτοπι ἴπΠ6 σοηποχίοη νυ οὗ. ΧΙΙ;., πα ἔτγοτῃ 
η6 ςοηῖοχί δοτο, 1 υπαουδίθα!Υ ἔο]]ονν5 {παῖ 
ἐδε Ογεαὶ ΟΠ ΜὨϊςἢ 18 αἰν!ἀδα Ἰηΐο τος ραγίβ, 
5 ἰάοηπςαὶ ἢ ὁ ΒαῦγΙοη ἴδ6 Οτοαῖ᾽ (ςἢ. χίν. 
8}, 2.6. ΜῈΝ ἴ86 σαριῖαὶ] οὔ πο ὟΝ ογ] ἀ- Κιηράοτῃ 
νοι ἀρροαγοὰ ἴῃ οἷ. χὶθ. υηάοῦ τῆς ἴογπὶ 
οὗ ἴῃ). Βεαδϑδὶ ἴτοτῃ ἴῃε δὰ (ςξ. Ἴοἢ. χνυἹἹ)": 
ἴο πε 5Ξ8π|6 οἴδοῖ Βυσρογ, δηὰ Βιϑρίηρ ;--- (2) 
ΕὈγασὰὰ ἀθηΐθβ τῆδλῖ πὸ “" Ογεαὶ Οἱ" 15 ἴῃς 
8Δ1Π|6 ἃ95 "ΒΑΌΥΙΟΣ 1809 τοαΐ." Χε δλνε 
Ἰιοτὸ “" 262 Ογεαΐ ΟἿ; δρὰ ννὲ ἢγχϑί τοδὰ οὗ 
“106 Ογεαὲ Οὐ γ7" τὑϑπάοσ [5 ϑυτθο οι] ἀ6- 
ΒΟ ΡΟ 45 “ [εχ 58]απι᾽"--- ΔΙ οι ρΡἢ ποῖ “1Π6 
ΒΘΟΡΓΑΡΠ ΓΔ] Τοσγυβαίετῃ "---ἰη οἢ. χὶ. 8, ΒΕΓ 
1ῖ σἴδῃςεϑ ἴοσ [ῃ6 σοί θϑ8 ννοσ] ἃ δρβοϊυἴοὶγ. ὟΝ 
ἢχϑῖ τεδὰ οὗ “ Βαδυίοῃ᾽ ἴῃ οἷ. χῖν. 8, γῆεσε 1 
οἴδηάϑ ἕου {πὸ Ἂν οὐ] ἀ- Ῥοννοσ ἰη 115 Ἀοσήδηῃ ἔστ 
τίϑθη δρδίη δῆδυ 115 ουνεσίδσον, δηὰ οτρδηϊζοα 
ὍΠΟΥ ὉΠ ΟΣ ἴΠ6 πδηῖ6 οὗ ΒαΌγΪοη δγ (ἢ “ἔαϊε 
γοῤῥει ;"--- (3) ΑἸςαβασ, θς ψνεῖίε, Ενναϊά, 
ΑἸΕ, ἀδοιὰθς τῃαῖ ΌΥ “4φὲ Ογεαί ΟἸ γ᾽" οὗ 
“ἐς ΒΑ γίοη ἦννε ἄσγὸ ἴο πιηάεγβίδπα Ἀοιμς,---α.. 
ΑἸΥ, πιογεὶν ποΐοβ “ Κοπηθ." Ηεπρϑῖ. νυγῖο5: 
ΟὙὟΒαῖ ΒΑΌΥΪΟη ἀδηοῖεβ ῥεαέδεη οπια ἢ89 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ὀδεὴ ργουεὰ δῖ ςἽἢ. χίν. 8. “Ἅ7κῶυο 
ΟἸϊε:,, Βε δαἀάς, “ αν ἰὴ τῆς Ἀ δνεϊβίίοη ἴΠε 
Ὠδῖη6 οὗ ᾿ Ογεαὶ,"--- [τυϑαίθτη ἴῃ οἢ. χὶ. 8, δηά 
Βαδυίοῃ, ἴπατ 15 Ἀόπηα, ἴῃ 411 ἴπ6 ΟἾΒΕΥ ρΡ45- 
58 85:65 Δῃ ἃ ΨΕΤῪ ΠΟΙΊΠΊΟΠΙΥ, (ἢ. Χίν. 8 ; χν]!, 18; 
ΧΡ το, ἄς ;--(ᾳ) Απάγοδβ, (. ἃ 1μδρίάς, 
Βεπρεὶ, Ηοβηᾶπη, ϑίεγῃ, ὅζς. (ἀρρεδίηρ ἴο 
εἢ. χὶ. 8, 566 [Π6 ποῖε ἐπ )ος.) ἰάθ ΠΕ  Ὗ “2 ε 
σγεαὶ Οὐ" ΜᾺ ]ογυβαίεα ; 1. ΜΝ ΠΠ14πὶ5 
(Ρ. 311), ἰῃ 186 βᾶπὶθ 5656, ἴΔ|κ68 “466 Ογεαΐ 
ὧν" ἴο θὲ “26ε Ηοίν Οὐ" ἀεῃὶεά, οὗ ψπῖςἢ 
ΟΠΪΥ ἃ ἴεπίλ μαγί [4115 ἴῃ ςἢ. χὶ. 13. 80 ἴοο, 
δεςοσάϊης ἴο (δε Αταῦὶς) Ηἱρροϊγίυ5, Βαὺγ- 
Ἰοῃ 8 πόσο ἴπ6 βυτῆροὶ οὗὨ 5: ηἴ}} [ΘΓ 54] οπλ ; 
Δηά ἢἰ8 οηἴγα οχρίδηδίίοη ἀθροηάβ οἡ ἴδε 
αοϑυσηρίίοη [πδῖ ἴΠς ἀδϑισγυσζίοη οὗἨἉ [6 Γι ϑα θη 
15 ἀοβογδοὰ (566. Εννα] 8 δοσουπηῖ οὗ δ5 ἰοϑῖ 
ςοΙπ ΘΠ ΙΔΤΥ, 1.ε., 8. το). Εἰδοτὰ (φυοῖρα ὉΣ 
ϑίεγῃ, 5. 362) ποῖοβ [ῃδξ [ποι ἢ [815 ΠΊΔΥ 5εθπὶ 
ἴο δε 5αϊὰ οὗ Εοπιο, πενεσί με θ55 (με Αροβίϊα 
ΟἸΘΑΤΙΥ Ργεάϊοῖϊβ 'π οἢ. Χυΐ. (πδὶ Ἐοπλς 15 
ἴἰο δὲ ἀεοοιγογεά ὈΥ ἴδε “7ὲπη Κίησ:" Ὀε- 

ἔοτο [86 δορίπηΐϊπρ οὗ ἴπ6 τείρη οὗ Απξὶ- 
ςἢχτιβῖ, ΕΥ̓ ο56 διά [ογυβαίοπι ἰ5 ἴο θΘΟΟΠΊΘ 
“ σγεαί." 

ΤῊΘ 5ἰρηϊβοδίίοη οὐὗἨ {Π]8 σεῦβθ 566ΠῚ5 ἴο 
δε τιδῖ, υπάεγείοοά ἴῃ ἴῃθ τηοϑὶ ρβϑηογαὶ 
ΤΩΔΏΠΟΥ, “20. Ογεαὶ Οὐ" 86 (6 σεοηῖγο 
οἔὕ ἴῃε νον ά- ρον ποτ “δὲ ἸΏ σοΟΣΘ 
97 ἐδε Βεαςὶ " (Υ6Υ. 10) 15. αἰννᾶβ ἴο δε ἔουηά, 
ὙνΠαΐουοσ [86 ἔογπὶβ οὗ οἱ! τπιᾶὺ Ὅ6 πάθον 
νοἢ τῆλ ΡΟ ἰ5 δχὶδιτ6ἀ---ὐν Ποῖ οΣ 
ὉΠΟΥ͂, ΟΥ Βυρογϑι ἰοπ, ΟΥ̓ ΘΘΏΒΟΔΙ ΠΥ ; δπὰ 
{παῖ ὉΥ “Βαδγίοη,᾽" 2:., [6 ρτεαῖ ΝΥ οὐ] -Ἑν 
ἃ5 Γοργοβεηϊοα ἴῃ ἴῃς Ἰδησιαᾶχζε οὗὁὨ ῬΧΓΟΡΒΘΟΥ, 
ἴῃς ρμαγίϊου ϊασγ Ἰοσδ ΕΥ̓ 18 συυηθο  χεοά νυ Βογὸ 
ἐδε ἸΆΤΟΏΘ οΥ1δὲ Βεαε ΥΤΛΑΥ Οχίβί δῖ ΔΩ͂ Οὔ 
Ῥεγοά οὗ [ιἰϑίογυ :--ἰϊ τᾶν δ Ἐοπὶο 88 ἴῃ 81. 
ΜΠΡῈ ΟΔῪ ;---ἰῖ τὺ 6 [ΘΓ 5416 πὶ ;---ἴἴ ΤΊΔΥ 

Οἰδονῃοσα δ ΔΠΥ͂ δυθϑοαιυεηΐ {{π|Ὲ: 566 
Οἢ ΥΕΓ, 1ο. 

«υα-: δ υϊάεά ἱπίο ἐῤγες βαγί 5.) ΟΥτ. “ Ὀθοδιλθ 
ἑπίο ἐῤγεε ραγί:," ἴγοπι ἴδε εἴεροῖβ. οὗ (ἢδ 
οδτίδαιακο---ςΐ, οἰ. χὶ. 12. [{ ἰ5 ἴο 6 ποίεάὰ 
(δῖ (ἢ}18 ἀϊνιδίοη “ ἑπίο ἐῤγες ρῥαγὶ.) 15 Βροκθῃ 
οὗ, ἴΏ σοπηοχίοη τ [ογυβαίοσῃ, ὈΥ Εἰ ζοκῖοὶ 
(ν. 2,12). ΤΌΘ πυπῆδεῦ ἐῤγεε ργΟΌΔΟΪΥ͂ ΓΟΙΕΓ5 
ἴο [86 τῃγοοίοϊ ἃ οχογοίϑα οὗ δαΐϊδηϊς ἈΡΈ ΠΟΥ 
ΒΡΟΚΘη οὗ ἰὴ νοῦ. 13--50 Εὐταγά. Ηδεηρϑῖ. ἴο 
(με βάτὴε εἶδος υπάογβεδηάβ ἴπς ἐδγές ροννεῦ5 
(παῖ Ὀοτα τ] ἴῃ “ 26. σγεαὶ Οὐ," ἴῃς τάροη, 
ἴπ6 Βεαδβῖ, "20. ἕαΐε βγοῤῥεὶ," ἴο δαςἢ, 45 
᾿ἴ ΨΕΓα, ἃ ρᾶτῖ.0 1. ΝΠ] α5 ἴακοϑ [Π6 
ΠΌΡΟΣ “ἴο ἱπάϊςαῖο ἰυάρτηεης οὐ {πὸ 
ΟἸγϑίίδη ΟἸτοἢ, πασιλιοΐ 45 ἴΠ6 ΠΕΠΊΘΕΥ 
ἐῤγεε, θὰ ἃ ἐῤιγά Ῥατῖ, β5εθπὶβ ἴο τπᾶσκ [ῃ6 
υάρτηρηί5 οη {86 (υγο ὑπάετ ἴΠε Ὑτυπ- 
Ρεῖβ᾽ (Ρ. 311). Αῃάγορδᾶβ 8ὰνν ἴῃ {π6 “ ἐῤγεε 
2αγι." τῆς [εν βα, [ες ϑαπιαγιίδη, δηὰ ἴπ6 
ΟΠ γιβείδη ἀνν δ! ]ογβ ἴῃ ΓΘ γιιβαίθτη (1. ἐς.) Ρ. 95);- 
Ἡοΐδηδηη ([Ϊ. 5. 368) τοίου ἴο ἴ6 ἐῤγες 8115, 
Ζίοη, ΑΚγαᾳ, Βεζεῖμα, οη ψν ἢ [Ἐγι 5416 πὶ ννᾶ5 
δυ: Β6 δϑοὴβ ἴο ἰἀθηῖν [6 φαστῃαιακο 
ποτα, ἢ {παΐ ἴῃ οἷ. χὶ, 11 .;- Βοάδ ππάοσ- 
βίδησϑ μοαῖμθηβ, ονκβ, ΠΈγ 65 ;---ηά Βοβϑιεῖ 
ἴῃς ἀϊνίδιοη οὗ ἴῆε Κοπιᾶη Ἐπιρίτε ππάοσ 
Ἡοποτσίυβ, Ατίδιυβ, δηὰ (οηβίδηϊίηθ, Α.Ὁ. 
407-411. 

ἀπά 1δὲ εἰς: 9 ἐδὲ παίίο Κε: Νοῖ 
ΟἿΪΥ ἴδε γγεοαῖ σθηῖγο οὗ ἴπὸ ΥΥ ογἹάτροννοσ, 
θυῖΐ ΘΥΝΟΥΥ 6556 7 βίγοηρμοὶ ἡ οὗ εν]. Τῆς 
“ παϊίοπ! ἢ ΤΟΔΥ͂ ταθδη ἴπε “Οδης168" (566 
ςἢ. χὶ. 1), 485 ΟΡ ἴο ἴδε Ομυτοῖ, “86 
Ι5γδοὶ οὗ Οοά": οσ, ᾿ἴ "τε Ογεαὶ Οἱ" 15 
ἴάκοη ἴο δὲ Τεγυβαΐθπὶ (εἶν. χί. 8), “ 2δε οἰδδς 
977 ἐδε παίομς᾽" ΤΑΛΔΥῪ Ὀδ παπιεα 'πη ςοηίγαδξ ἴο 
16 ΟἿ οὗ ἴΠ6 ρεορῖς οὗ σοά. 

Ηφδηρϑί. [πη Κ5 [παῖ νογ. το 5Βδου]ὰ εηά οσο. 
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20 Απά εν ἰδἰδηᾶ ἢἤξά ἅἄννᾶυ, 
δηά τἢ6 πχοιιηϊδὶ 5 ννοσο ποῖ ἰουπά. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥῚ. ἰν. 2ο---21. 

21 Απά τδετε [61] ἀροη πιεῆ Δ 
δτεαῖ ἢ41}} οὖ οὗ ἢδάνεῃ, φυεγῳ εἰοπέ 

Λι Ἰοδϑῖ, ἔγσοπι βογὸ ἴο ἴπθ οηὰ οὗ ἴθ νοῦβο ἴῃ 6 
ψοῦ5 ἀγῸ ραγθη Παῖς] ; [6 ας οὗ Βαθγίοη 
Ὀοίηρ τοβοσυθα 0π1}} οἷ. ΧΥΙ!. ; χυ. Ηεηρθῖ. 
ννοιϊά οχίοπά τἴπ6 ρᾶγοπίμεϑβ ἴο ἴπ6ὸ επηὰ οἵ 
ΥΟΓ. 20 ; ΡΕΓΠΔΡ5 ΓΙ ΒΕΪΥ. 

διὰ ΒΑΌΥΙΟΣ [86 5106] Βαδγίοη τῆς 
Οτοαῖ, αἰγεδαὰγ ἱηιγοάιςοςά ἴῃ ςἢ. χὶν. 8, 18 186 
ἸΟΟΔΙΕῪ σΐῆεγο, δἵ [158 οτβ5, “" δὲ ἘΆΤΟΣΘ οὐ 
ἐρε Βεα.}᾽, 18 ἴο 6 ἔοιιηά. 

[ἡ τς Ἰαπὰ οὗ ϑμ1πηαῦ ἴπ6 αἰϊοιρί ννὰ5 ἢγοῖ 
Ιιδὰθ ἴο ΔΙΤΑΥ͂ ἃ ἮΝ οὐ] -οιηρίγο δραϊϑ Οοά 
(ϑεε Ῥυϑεὺ οὔ Ζεοδ. Υ. 11). Βαθγίοη, ἴῃ 1[8 
ἢγϑὶ ἔοστη οὐ ἴῃς ρῥἱδίη οὗ δ. 1Πασ, ννᾶ5 ἴΠ6 
βιδπάϊηρς ἴγρε οὗ ἴῃς ἰάἀοϊαΐῖτοιι8 ΟἸΥ. ΠΏ ΠδΓ, 
835 ΔΏ 1άῴ62] ἰαπά οὗ υπποϊϊ 658, 15 σοπίγασιοα 
αἱ Ιβϑγδοὶ, κε ΗΟΙ͂Υ [1,4πη4 (Ζεςΐ. Ιἱ. 
12). ὙΝδδῖ νψὰ8 Νίπενοβ ὑπάογ ϑοηπδοῃο γι Ὁ 
(1 Κίηρϑβ χίχ. 36) ννᾶ8 Βαδγίοη υπάογ Νεῦδυ- 
Ἑσμδάποζζασ (1 Κίηρα χχν. 1. ΤῈ ἴγρὸ 
Τουηδίη8, Ὁ Πδίουοῦ ΤΏΔΥ ὈᾺὲ {πὸ 5ἰἴ6ς οὗ {πὸ 
ὙΝνοσγὶ ἀ- γ. 

ψ8δ8 δΒαὰ ἱῃ ΣΘΙΩΘΙΔΌΣΤΘΠΟΘ :Ὡ: [890 ἰδὲ 
οὗ 6οἁ,], ΟΥ, Αςἴβϑ χ. 11. ΟΥ̓ (18 “ἐδε 
εαγέῤᾳφμαζε "ἢ νν»Ὰ8 ἴ86 ἴΟΚΘῺ οὗ ννασηίηρ. 866 
οἰ. ΧΥΙΪΪ. 1--ς. 

ο κίυε μπίο δὲν δε σμῷ Γ᾽ 1δε «υἱπὸ 47 1δὲ 
δ εγεόπεας οΥΓἹ δὶς αυνα!δ.} ΟΥ. οὗ ἴ89 ψΙ͵ΤΑΙᾺ 
οὗ Ηΐο ἰπάϊρπδίύζοι :---ϑεαὲ οἷ. χίν. 8, το; 
ΧΙΧ. 15. 

Τῆς 1] οὗ Βαυ]οπ ἴ8, δεςογαϊπρ ἴο θὲ 
Βυγρὶι, “16 ΓΙΏΓΠΙΡΑΙ ὄὐοηΐ οὗ {Π6 “ευεπὶ 
γ αὶ "; δηὰ ἴμε πιθπίοη οὗ 1ἴ ἴῃ [Π18 ρίαςθ ἢδ 
Γοζαγὰβ ἃ5 ἃ τοτε τΓείοθεπος ἴο ννδαῖ νγὰ8 Δη- 
ποιηςρα δἰγόδαν ἰπ οὮ. χὶν. 8,---ἰ[ὴς “αὐ " 
{Βοπηβοῖνε8 ἢ σΠαρίογβ χυῇ!.--χῖχ, θεης ὯΟ 
Τλογα ἴπδη ἃ ἀεῖδιὶ οὗ πὸ “ Παγυε" ἴῃ οἷ. 
χίν. ; ΔΟσΟΓΑΪΠΡΙΥ να ἤπὰ οἰ. χίχ. οἱοβίῃπρ, 
Κα ςἰ. χῖν., ἢ ἀδ6 Νιηΐαρο, οὐ “ ἰγοδάϊηρ 
οὗ ἴῃς ννηθ ῥγθβϑ5.᾽" 

40. «πά [16] »ιοιηα!π. «ὐεγε πο γομπά. 
Οομρασγο ἴπε ἱπΊΔΡ ΤΥ υηάοὺ {ΠῸ “κν:ό 868], 
ἀηἃ Θβρεοία! γ οἢ. νἱ. 14. ὍῊΪ5 ΥΟΣΘ6 ΤΆΔΥ͂ 
06 ἰΔκοὴ 45 σοϑδυπιης ἴΠπ6 αἀἰϊγοςοῖ παγγδίϊνο 
ἰη ςοπιπυδίίοη οἵ ἴῃ6 ψοσγὰ8 “2ός οἰδφι 
ΟΓ 1δὲ παίϊοπς 2311: οὐ, Ῥεγμαρβ, ἰΐ 15 ἴο 
ὕὲ ἱποϊυαοά ἴῃ (Π6 Ῥαγεηϊἢθ5!8 ---- Βα υ]οη 
ΠοΥγεβροησϊηρ ἴο ἴῃς “ Ογεαὶ Οἱ γ," δηὰ τῆς 
ἰϑδπηάβ δπὰ τηουπηΐδιη8 ἴο {πὸ “εὐέος Γ᾽ ἐδ 
μαΐοης ἢ; ἴοτ ίαπας ΚΘ »γποωμρέαίπ: (566. οἡ 
εἰ. νἱ. 14) ἀδηοῖε Κιηράοπιβ: “δε ἀϊἤεγοηςο 
8 ΤΊΘΤΕΙΥ 1818, {παἰ, ἰῇ ἴῃς ἀεπίρηδίοη οὗ 
Κιπράοπια ΟΥ̓ 15]ηά3, Γεβρεοΐ 156 δά ΟἿΪΥ ἴο 
{πεῖν ϑδεραγαῖα εχἰϑίθηςο ; ν 16 ΠΟΥ ἀγὸ σδ] δὰ 
του 418 ἴῃ 50 ΔΓ 845 [ΠΟῪ ΘΧχοσοῖβα ἀογηϊηΐοη 
ΟΥΕΥ οἴ εῦβ᾽ (Ηεηρϑβῖ.):--οἶ, ςἢ. χνὶ!. 9, το, 
“ἐῥεὲ ϑευεη Ηεαάς αγε ϑδευεη Ἰοωπίαίπ:," δηὰ 
“ γὸ ϑευεπ Κλην:.Ἶ 

“ Ἰδἰδῃ 8 μας ὦ τοουπίδί 5," ποῖεβ Βυγροσ, 

“ ἀἰβαρρθασ, δυξ τῆθ φαγὶ σεπιδίηβ. ΤῊ 029ὲ 
15 ἀϊδεγοηΐ ἴη ςἢ. χχ, 11. 

21. Απὰ ᾳτοαῖ Βαὲ], [ΘΥΘΣῪ δίομε) 
δος [119 ψοΐϊαδί οὗ α τα]θπ:,) ὅὲὲ 
Οἡ ςἢ. ΧΙ. 19-ἰῃθ “ευεηδ Ττυπιρεῖ. δε 
ΟΔΠ 5ΟΆΓΟΕΙΥ Γοΐδσ ποσὰ (ἢ ϑίοση δηὰ ΑἸΠ) 
ἴο ἴῃς ϑονθηῖῃ ρίασυς οὗ Εργρὶ (ἔχ. ἰχ. 18, 
ζο.), ΒΙΟΝ 15 γεηθννοά ἴῃ τῆς ἢγϑί “ 1πιρηβει" 
Ἑοἢ. 1]. 7 :--ἰ ἢ 15 Π41] 15 ὑγεϊεγηδίυγαὶ. Ν εἴ- 
βίεϊη, ὮὨ βίοσά., δἀηὰ οἴοῖβ σεῖο ἴο ᾿ἱοάογι 
δου ]υ5 (χῖχ. 45) ὴο φρθβκβ οἵ ἢ, σίοπεβ 
ΘΔΟΝ ἃ γπίπῶ ἴῃ ΜΕΙΡΗΪ (Δη Ατίς γεέπα ἰ5 ἴῃ 
δἰχίιεῖ ἢ Ραγὶ οὗ δὴ Ατἰιὶς ἑκα γηῆ) 45 θείης 
βοηθοί πίηρ πλλγυε]]οι 8; δηὰ 4150 ἴο οϑερῆιυς 
(8. υ., ν. 6. 3), ψῆο [6118 οὗ 5ἴοπϑ οἵ ἰδς 
νγεῖρηϊ οὗ 4 ἐαίεπί Ὀείην δυτοάὰ ἔτοαι ἰδο 
ὨΙΔΟ Ιπο5 πδεὰ ἰἴῃ ννᾶὰσ. Ηδιἰϑξίομεβ ἃϊδ ἃ 
ϑυτη 0] οὗ Ὠϊνίπο νυγαῖῃ ([153ἱ. χχχ. 30; ζεῖ. 
ΧΗΪ, αι; ςἢ, ]ο8}. χ. 11). ὙὍΤ5 “ Κια ἢ 5εετη9 
ἴο ἱποϊιάς 41} “ἐδὲ φγεαξ ἐγίδωλαιοη" οἱ (ὦ. 
Υἱἱ. τ4; Μαῖίϊ. χχίν. 2:. 

ΘΟΙΔΘΒ ἀον οὐ οὗἁὡ δθδυθ 01 
ΤᾺΣ :}] ϑοὴ6 ῬΓῸῈ88 ἴῃ δγζὶςϊε ἤεγε, “1λὲ 
ΘῈ," ἃ5 ἰὴ τσ. 8, 9,--νἱΖ., [Πο86 "γῆ ἰδὲ 
“δε »πασγὰ οὔ δὲ Βεαν,᾽" 8εὲ σεῦ. 2. 

απ πη ὀϊαιῤῥειεί ΟοὦἹ] οὐ “ἐδ 
2 0:," ἃ5 Ὀοίογο ποῖ “41}] τῃθη. Βεηζεὶ 
Ὠοῖοϑ [Πδΐ ἴῃ σὖ. 9, 11, ΠΟΓΟ 4190 πηθῃ ἰ29- 
Ῥἤεῖης, ᾿ξ 18 δα ἀοὰ {παΐ {ΠΟῪ “ γερωδεά κοί. 
ΟὗἁὨ {Π1|5 ποϊίηρ 18 βαϊὰ ἤοτο; δηὰ δὲ [δδης 
ἴηβεγθ [πδξ (Π6 τῇδ ᾿ψέσὰ Κη ]οά ὃν ἴδε 1] 
85 ἴῃς Απιοτίϊοβ ἰὴ [οβῆ. χ, τι. Ησηρεῖ ἵν 
(ογργεῖβ: “ὙΒΕΥ͂ ηο ἰοηρεσς δᾶνε {{π|ὲ ἴ0 
τερεηῖ ; εὐεὴ ννῆεη ἀγίῃρ ἘΠΟΥ οδη 58} ἷ25- 
Ρἰιοιης. ὙΤΠῖ5, ποόννενεγ, βοδγοεὶγ ἔο οι 
ἕτοτῃ [86 ἴεχί, υυβῖς ἢ ΒΙΓΩΡΙΥ͂ βίδίθς [μδί ἀυππέ 
1195 Ἰυάρτηοπῖ το ςοπεημοδα ἴο δ] Δϑρἢαῖπα. 
Νεϊϊπεῦ ΕΥ̓ ἴῃ6 ΜΔ] Ρίασιιεβ μετα, ποῦ δ 
ἴῃς Ττυπιρεῖ-Ϊασυθ5--- 566 οὐ οἷ. ἰχ. 20- 
ἃΓ6 τήθη τηονεδὰ ἴο γορεηίΐδηςσο. , 

ἴη οἰ. χὶ, 13, ἰῃς εβεςῖ οὗ ἴπε Ἰυάςπηεπὶ κα 
ἀϊογοηῖ. 

δεεσιμε οΥΓ δὲ ρίασμε 977 ἐδε »οαἱ᾿,)] θὰ 
ἴΠ6 ῥσϑρ. οἷ. οἷ. ψΠ αἱ. 

ἐβ ἐχεεεάϊπς στεα!.} ἘἙτοπὶ πὸ βμεὶ [δὶ 
τάδ οοητίπυε ἴο δίαθρδεπης; δηὰ 4150 ἔτοπὶ 
(δε ἕλος 1Πλῖ ἴῃ οἰ. χνυ. 1 νὰ αγὸ ἰοἱά ἰδ 
ΜΠ} ἀπὲ “ δένει Κὲα" ἴῃς σταῖὰ οἵ σοί 
804}1} Ὀς ἢηϊβῃοά, ΕὈγαγά Ἴσοποϊυάεβ ἐμδὶ ἴδε 
βϑθνεπίῃ “ Κηα!]" ἀοεβ ποῖ οηὰ βεγς. ΤῊΒ Υμ]- 
Ρίασιις ἢὸ ἀϊνίάε5 ἰηΐο ἔνγο ἠυάρπιεηί5: (4) 
ΤΙΣ Ἰπάρπιεηξ οἡ Βδδγίοη ννῆϊ οι οσσυρίεθ ἢ. 
χυΐ!.- Χν ].-- οΠαρίοτβ ϑγηϊςὰ τλογεὶγ ἐχρουρά 
ςἢ. χνὶ. το; (δ) Τῆς ῥυάρτηεηϊ τεοογάδά Ιὰ 
οἢ. χῖχ. 11-ὰὁ} (τοῦ, τεραγάθα ΠῸΠι Δ 
ορροβίίς ροὶπε οὗ υἱενν, Εθγαγά οἱὐἱὶς “υἱκ 
ταλιτίαψε οἵ ἴῃς 1,4πι, οἱ. χίχ, 7) Βὸ 



γ. 51.} 

δδους τῆς ψεῖρῃς οὗ ἃ ἰδίεητ : ἀπά 
τῆθη Ὀ]Αβρμεπιθα (σά Ὀεσδυβε οὗ πε 

ἴνοθη ἴποϑο ἴννγο βοραγαῖς γ᾽ϑίοπϑ οἰ. χίχ. 1-- 
1. ἰ8 [πε ἱπϊεϊυάθ. ΕὈγαγὰ δ 5 ἰὴ Ἴοῃ- 
Βτγιηδίίοη ἴπδζ 85 ἴῃ οἷ. χυ. τ ἰξ 15 “οὔδ οὗ ἴῃ 6 
ϑουθη Αηρ6]59 ἢ Ιςἢ πᾶνὸ ἴπε δέυθῃ Ὗ 1415 ννβο 
βῇοννβ ἴο ἴῃ6 ὅ66γ [π6 Ἰυάρτηορηϊ οἡ ἴῃς Ηδτ:- 
Ιοῖ Βαδγϊοπ; 50 ἴῃ οἢ. χχὶί. 9, ἰξ ἰ5, ἴῃ ᾿|Κα 
ΤΩΔΠΏΡΘΥ, Οπ6 οὗ ἴδ βαὴς ϑόνε Αηροὶθ 8 Ὸ 
οἴον5 δίπὶ “ἴῆ6 Βγίάο, ἴῆς νιῆρ οὗ {86 
μκταδ," αἱ ἴῃς δίρῃοδί ἀερτοα οὗ Ποσ φοσῦ 

((. δ.) 535. 4.53, 489, 528). ᾿ 
ΒυΓΡΟΓ ςοηϑίοτα (δῖ ἴῃς δνεπῖβ, ΜΏΙΟΣ 

ἅτε σοιῃργεποη θά 1 δυο ὈΓΕΥΠῪ δηά ἴῃ 
80 ΒΟΠΙΊΓΏΔΓΥ ἃ ΠΊΔΠΠΟΓ ἱῃ τὐ΄. 18--21, ἅΤ6, ΟἹ 
δοοουηΐ οὗ {πε ὶγ ἱπηρογΐδησς, σγερεδίθα δηὰ 

ἘΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ. 

Ρίαρυιε οὗἩ {π6 41}; ἔογ ἴῃς ρίαριιε 
{Πεγεοῦ νγᾶ5 Ἐχοεεαίηρ ργεδῖ. 

δεαΐη ἀδβοῦ θα τόσα τη [ΕἸγ ἴῃ [86 σΒαρίοΥβ 
ὙΠΟ πονν ἔρον. ΟΠαρίεγβ χνὶὶ.--χίχ. ἄσγὲ 
τεϊαϊοα ἴο ἴΠ656 νεῦϑ65, Ἰυϑῖ 48 ςἢ. χν.--χυΐ. ἃΓ6 
Τοϊλϊοὰ ἴο οἢ. χὶν. 19, 2ο. ΤἢῚ8 σοπηοχίοη οὗ 
ςἢ. χΥ!].-χῖχ, ἴο οἰ. χυὶ. 18-:2:ὶ ΘΧρ δι 8. ὙΨὮΥ, 
ἴῃ οἰ. ΧΥἹ. 1, ἴ 5 οπα οὗ [86 ϑενθὴ Ν12]- 
Απροῖὶβ πο ἱἰηίογργεῖβ ἔογ δῖ. ]οῖπ τδ6 
ὀνρηία ψηϊοβ ἅγὸ σοΟμΡΥΒο ἃ υὑπάεῦ {πὸ 
“ευεπὲ Νιαϊ-ἰϑίοη. 

Ασςοοτγάϊηρ ἴο Ἀδιθ5, Ἀοσὴθς 15 ριιηϊσῃοά 
Ρτον ϑἰοπα ΠΥ, ΟΥ̓ [ἢ “ ἐαγέῤφωαξε," Ὀμῖ 118 Ἰη- 
Παθιϊδηῖβ Ῥογϑιϑῖ ἴῃ {ΠΕΣ ᾿πρρηϊΐθησθ. ἴῃ 
«ἢ. χυῖ!. ἴὰς οἰοβίηρς ϑοεῆθς οὗ ἴπε ἀγδπηᾶ ἃσα 
ΘΧΒιθιοά, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οα (βαρ. ΧΥῚ. 

ΝΟΤῈ Α ΟΝ ΟΗ. χγΥὶ].---- Τ[ῊῈ ΝΣΑΙΝΊΒΙΟΝΒ. 

ΤΟ Αποϊεηϊ ΕΧΡοβίζοΙβ :- 
Ιῃ ἴῃ6 τοπιαγκ8 ἱπιγοάιυςίοσυ ἴο εἶ. ΧΥΪ,, 

85 αἰϑοὸ οἡ οἷ. Υἱ]]. 6, δοῖηθ ἢοῖΐοα ἣδ85 ὈΘΘΠ 
ἴδκοη οὗ ψῇμαῖ 81. ἰγεησ5 μ85 βδἃ γεβρθοίίς 
δῖ. ]οἤη 5 γεΐδεηςθβϑ ἴο ἴῃς Ρίαριεβ οἵ Εξγρῖ 
δίποηρ ἴδε Ἰυάρτηθηῖβ δηηουποοὰ ἴῃ ἴδε 
νι ϑίοηβ οὗ [δε ΤΙυμηρεῖβ δηὰ {πε γ1215β.. Ηδ 
Οὔϑοσγυοβ (ἰν. 30, Ρ. 268) [αὶ ἴ6 ἀεραγίυγα 
οὗ ϑ5γαοὶ ἔἴτοπιὶ Ευρίὶ ““ἴγριιδ εἴ ἱπιᾶρο ἔδυ 
Ῥγοίδοϊοπῖβ Εςο]οβίαθ, 4185 ογαῖ ἔπΐυγα εχ 
Οδητδιυδ: . 9... 5ἰ4υῖ5, δυΐοπι, ἀΠΠἸρε πη ι1.5 
τηϊοηάαδί ἢ18 ας ἃ Ργορἤοῖβ ἀϊσυηίυγ ἀε ἤηο, 
εἰ ᾳυξοιπηυς Ϊοδληηθ5 ἀϊϑερυ]υ8 οπηηὶ 
νἱαϊς ἰῃ ΑΡΟΟΔΙΥρβὶ, ᾿ηπνθηΐϊεῖ θαϑάετα ραρας 
ἨΠΙ νο ΒΑ ΟΥ̓ δοςρεγο Οδηΐοβ, 4.25 της ρατι- 
ουϊατίτη δοοοριῖ Ἐργρίιι8." 

ΡοΥ [6 τείθγεηςς οἵ Ψιςίογηι ἴο ἴδε 
ΨΝίΔ189, 586 Νοῖθ Α οἡ εὖ. ἰχ., ἴῃς 5ιιθδοίδηςθ 
οὗ δὶ5 ἱηϊογργοίϊδίίοη θείην [δῖ {Π6 Ν1α 5 τα 
ἃ ἤπδὶ δῃά τῇογε ἰῃΐεηβς ρουσγίηρ ουἱϊ οὗ ἴΠ6 
Ττυϊρεῖ-ρίασυεβ. Οη εἶ. χν. 1, ἢδ ΠΊΘΓΕΪΥ 
τυτιῖο5 :- ΒΕΙΏΡΟΥΓ οηἰπὶ τὰ οἱ φρεσγοιῖ 
Ῥορυΐυπι σοπίυτηδοεπὶ βερίετῃ ρΪΔ}!}5, ἰὰ εϑβῖ 
Ῥετγίδοίε, υἱ ἴῃ [μεν!ςο (ΧΧΥϊ. 24) ἀϊςοϊῖ, αυς 
ἴῃ υἱθίπιο ἑυΐυγα συηΐ οεὐπὶ Εσο]οϑῖα ἀθ πιθάϊο 
οχιετίὶ," Απὰ οὗ ἴποβο Ψ8Ὸ 5ίδπά οἡ [ἢ6 
“ΟἸΔΞΞΘΥ 85ει): “1ὰ εϑῖ, ϑρεῦ δαρ ϑπλυπὶ 
5:11 51ΔὈ0}}Π{6Γ ἴῃ ἢάδ σοηδβι 1556, εἴ σοηῃξο5- 
5 ΟΠ ἴῃ ΟΥῈ 8υ8πὶ Παδοηΐθ5, Ἔχϑυϊίδίυγοβ ἴῃ 
τοσῦο οογπὶ Ὠ εο."---λω, Ρ. 62. 

Ῥτόβρεῦ οἵ Ααιυϊδῖπε (οἶγς. Α.Ὁ. 440, α. 
αν. Βι6]. Ραίν., ἴ. νι. 1). δὲ»ι. Ἱεριβ. ςα. χι.) 
τεῖειβ ἴο εἶ. ΧΥΪ. 11 ᾿-τῖῃο “ ἐῤγές 7γοσ:," ποῖ 
τπδηςοποα ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΘΑΥΠΟΥ νυτῖογ, 6 υπάεγς 
οἰδηάϑ ἴο ὃὈ6 ἴγοα ὑποΐδδη βριγίῖβ, νῃς ἢ νν}]}] 
ΕῸ ἴσου ρῃ Αβία, Αὔςα, ἀπά Ευτοροα, “ φαυὶ 
εἰ 5:|5ὴ1}8 ρμετξιδάδιπὶ ΑπΕςἢγίϑίιση. ρϑυπὶ 
6556 (σιβίυπη," 

Αμάγοδϑ πηᾶκε8 ἴΠ6 1418 ἴο 5 βῃ : (1) 

ΤΟ υἱςοῦ οὗὨ ςοηῃδοίεηςο---ῬΟΥ αρ5, ἴοο, δῆ 
ουξινατὰ τυἰςεῦ σΟττεβροπαϊΐηρ ἴο ἴπαΐ οἵ ἴπῸ 
50. ;--Κ(1) Το νναῦβ οὗ Απῃςῆτϑί Ψ}}}} βίδίη 
[ῃΠ6 νναῖοτβ ἢ Ὀ]οοὰ :---(3) ΤΠ6 5βοοοηά 
Ὑ δὶ 15 τοροδιοᾶ. ὙπῸ ΑἸταγ (νον. 7) αἱ Ἐπιο5 
βίδα ἕοσ ( γιϑῖ, αἴ {{π|68 ἴον Απροὶὶς ρονγθῖβ ; 
--(᾿ ΤΟΥ͂ νἘο ἄεϊαγ ἴο σοπῖα ἴο Οοά ἅσγα 
ςοηϑίγαϊποα ΟΥ̓ ἴπΠ6 Ὀυγηίηρ πεαῖ ἴο τορϑηῖ; 
--() ΤΒε Κιηράοπι οὗ Απες εῖσι 1} 6 
ἀδγκοποά, δηὰ ἀερηνεα οὗ ἴπς ϑυη οὗ ΕΑἰρῃϊ- 
δου5η655; (6) Οορ δηὰ Μαρορ ν"}]] σοπὶθ 
ἤτοπὶ ϑεγίδια; δηά Ἀπ ςἢγσιϑῖ νν}}} σγοβ5 [6 
Εὐρῆγαῖοβ τοπὶ Ῥογϑῖα ἴο νοῦ ἴῃς Ὑτὶθα 
οὗ δη (γἤῆοηςα βρηρθ Απις σίϑ) ννᾶϑ 
οχι θά, αηὰ ννῖἢ 1πΠ6 δὰ οὗ Κίηρβ δηά ςἢἰεβ, 
ΜΝ} ᾿ηΒ]ςῖ Οοἡ τθη θΟΟΠΥ δηά ϑρίγ[υδ] ἀθδίῃ. 
(Τε υποίεδῃ βριγιῖβ (νῈυ. 13) ἅτὰ ᾿ἰκοπεὰ ἴο 
“ ο5.,---διὰ τὸ ἴωδες αὐτῶν καὶ βορβόρωδες, 
καὶ ἀκάθαρτον, καὶ πρὸς τὰς διύγρους ἡδονὰς 
ἑρπυστικὸν τῶν πονηρῶν δυναμέων.) ;---(7) ΤῊΘ 
ϑουθηῖ Ψιαὶ ἰπάϊςαῖθβ σον 5: 018, 45 Οὔσ6 
αἱ Μουῃηΐ 51η8ὶ--- Ηρ}. χιὶ. 270. “Τδο Οτραῖ 
ΕΟἰἰγ 5 Ϊεγυβαΐοπὶ (πόλιν δὲ μεγάλην, οὐ 
πλήθει... ἀλλ᾽ ἐν θεοσεβείᾳ . . . . τὴν 
“Ιερουσαλὴμ ὑπολαμβάνομεν.----ἰ. ε..) Ὁ. 95). 

Μοάεστη Ἐχροϑιίίουβ :--- 
ϑρΡΟΔΚΪΩΡ ΒΕΠΟΓΑΙΥ {π6 ΘΑΥΪ υυτο 5. Ππδά 

τοίεγγοά τῆς 1415 ἴο {πΠ6 ξαΐζυγο {{π|658 οὗ Δηϊ- 
ςἢ γί, [}ἢ ΠΊΟΥΘ Πηοάθγ Ἔχροϑιοηβ να ἤπά 
[ΠπΠ6 υδ08] νδιιοίν --- Ῥγχγεϊοσγιϑῖ," “ Η:ϑίοσι δὶ, 
“«Απῖ-Ραραὶ],᾿" “ Ευξυτὶϑῖ," δηά “ ΑἸΙεροσίςδὶ, 

Ι. (α) Ονγάδιμαν) “ Ῥγείογὶ ες" 1-- 
Ὡς ΠΥΤΑ 58 ἰπ ἴπ6 Ν1α]ῖ9 ἴπΠ6 ονθηίβ 

ἔγοπη ἴπ6 {πιὸ οὗ Ηδάγίδη ἴο Οοαξγευ οὗ 
Βου]]οη (οὈ. Α.Ὁ. 1τοο). 

Οτοίυ5 οἰδοοὰ υὑπᾶοῦ πὸ ἢγδὲ τὐχ (Π6 
ονοηίβ ἔγοπὶ Τ σαΐδη ἴο (οηϑίδπίηθ, δΔηα ὑπ 6Γ 
106 “ευεηρ ἴη6 σοπαιοδῖ οἵ [{Ἀ4}Ἷ ΌὉΥ ἴδ6 
Οϑίσγοροϊ:ἢϑ :---ϑ.ρ. ἢ6 ἴα Κο58 ἴῃς ἀαγκηθ85 (Υογ. 
10) ἴο τπῆθδὴ ἴπε αἰ πλιΠϑῃθαὰ ϑρὶοπάοιγ οὗ 
ἴῃς Κοπιαη Εταρίγο. ὍΤᾺς αἰν ϑίοη οὗ ἴπ6 ΟἹ 
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ἰηἴο ἐόγεε ραγίβ (νϑῦ. 19) ἢ6 ὄὌχρίδιης ἴο πιθδῃ 
186 ἀςπηο! οη ὈΥῪ Τοία (Α.Ὁ. 544) οὗ πε 
ἐξδίγ Ῥατὶ οὗ {Π6 νυν 115 οὗ Ἀ οπγθ. 

Βοβϑυεῖ τοδὰβ ἰπ ἴπε νι δὶς ἴθ ἢἰβίοτυ οὗ 
Μαϊοτίδη δηὰ Οὐδ] θη :--- νν οἰδίοιη παῖ οὗ 
ψΙ6]] 15 ἀπά Μεβραϑίδῃ, ΔΡΌΪ γίπρ Ὑ6Ὶ. 2 ἴο 
106 5 οἰκηθ85 1 [6 ΔΥΓΠῚΥ οὗ ΧΕ ]] 15; Ὑοσ. 3 
ἴο ἴ6 τενοῖζ οὗ ἴπο Πεεῖ; δηὰ υπηάοσγβίδπαϊηρ 
τῆς “τῆτες ραγίβ οὗ ἴῃ 6 ΟἿ ᾿1Ἰὴ νϑγ. το ἴο Ὀ6 
ὁ ΨῊ ΘΙ ΠΑ ηὶ, ΕἸανίδηι, εἴ ρορι 5 Ε οπηδηιι5.᾽" 

δίυλνι : “ὙΠΟ ρογϑθουῖϊηρ ροννογ οὗ ἴἢ6 
ὉΠδο]ονίης [ἐν σεδϑοά ἴῃ ἴΠ6 τιδὶπ ἢ 
16 ἀεδοίγυςίοη οὗ [ογυδαΐθπι. Ηφρηςθο, ἴῃ6 
(εἐπηροϑὶ δπὰ φαγῃαπκα ὙΠ ]Γ ἢ ἰΑΥ τΠαΐ ρῥἷδος 
ἴῃ Τυϊπ5 ἅτ ἴα ἤηδὶο οὗ ἴδε Εἰγβὶ (αία- 
σίγορῥε (ςἢ. νἱ.-εἢ. χὶ. 19). Τῆς ϑεςοπὰ 
Οαϊαίνορῤδε, οΥ ἴπε ἀεδίγαςτίοη οὗ [πε Ἀ οπιδη 
ΡΕΓΘΘΟΌΓΙΩΡ ΡΟΥΟΥ 15 σοηίδιποά ἴῃ (ἢ. χὶὶ.--(ἢ. 
ΧΙχ. ΤΟ Ν 1415 1π βϑηοΓΑὶ ἕο] Ϊονν τΠ}6 σΟΌΓΒΘ 
οὔ δος Ὑτυπιρεῖβ : δηὰ 8]} “" 18 ἃ ϑβιισοθβϑίοη οὗ 
ΔΏΠΟΥΔης65.) Τῆς γ32 ΝΊΔ] αβεςῖβ (δ [ἤσοηθ 
οὗ ἴδε Βεαβϑβί, --- 1.5.,) ἢ15 Ο(δρίίδὶ  (ἢς «οὐχ 
Ὀτίηρϑ ἢ δη οὐοσνν Βα πλὴν ἔογεῖ σὴ ΘΠΘΓΩΥ ; 86 
“ευερλ ῬΑΥΔΊγϑοβ ἴῃς ρόννεῦ οὗ ἴῃς Βοδβῖ,- 
1...) Ῥεβδοι ΙΟη 5 ἀγγοδῖοα ἤθη Νόεο ἀ168. 

(δ) ΚαϊξΓοπα ες “' βγείογἐεις ) 1-τ- 
ὙοΪΚηιασ᾿ 5 ἐχρ απδίίοη χεϑῖβ οἡ ἴῃ Νεῖο- 

Ἑδθ]ς :-- ὙπῈ ἢγδὲ ΜΝ 4] Ὀτγουρῆξς τἢς 
ρεβεϊθηςς ἴῃ (6 {πιὸ οὗ Νότο,---866 ϑιείοη. 
Νέγο, ας. 39;-[ (2) δῃηά (3) “ἴδε Ὀὶοοά οὗ 
541 15 δηὰ ὑγορῃοῖβ᾿ (νεσ. 6), [5 δνοηρδὰ :-- 
(4) Τῆς οοποερίίοη οὗ δὴ Οτίθηΐϊδ. ὍΠὲ 
ΒΟογοίη ρον οὗ [ἴΠ6 δυη τογπιθηΐβ 5ἰἢ- 
16 Γ5:--(ς) ΤῊΝ ΝΊΑ] ἰ5 ροιγεά οὐἱ οὐ [ῃ6 
ἴῆγοπο οὔ ἴπ6 Βεδϑῖ, ἴῃς ἴἤτοπε οὗ Νόσο : [86 

ΤΡΙΟΧΙῪ [Ο]] ον οβο ἀεδῖῃ ἰ5 {Υριβοά 
ἷν “ Αγ Κη655 "--- ΚΟΙΏΘΙ ΝΟΥ 5ἰσἢ 5δἢ, νυᾶ5 
Κοπηπίθη 50]116 ᾽;--(6) ΤΠ6 Κιηρβ οἵ [Π6 
Ῥαστπίδης σοπὶοὶπο νυτὰ (86 τοϊυγηίης Νόγο 
δραϊησι Κοπις, ἴῃ ἴπῸ ἢγϑὶ ρἷδος (ςξ οἢ, χΧΥΙ!. 
16), δηά ἴδῃ ρδίηδξέ Ζίοῃ (εἰ. χίχ. 19). 
Τῆς “,)7,ονσ:," ὉΥ τῃεῖὶς ϑοάυςῖζίνε οΥὐὁἨ τηδρίοδὶ 
ψνογάβ, ὑγρο οὐ ἴῃς νοῦ] ἴο δοκπονίθαρε 
ΝΕΙῸ 88 ἴπ6 5016 ροββθϑβοσ οὗ ἴῃς ἴἤσοης οὗ 
τῆε (αδαῖβ, υἱΖ. (1.) ϑαΐδη οἴεγβ ἴῃ. “12 
Αἰηε" ἴῃ6 βονεγει Ὑ οὗ ἴΠ6 ννογὶά (ςἢ. 
ΧΙ, 4: ΧΥΪ, τό; [Κ6 ἵν. 5, 6); (ἰ..) Το 
οἰ οΥ Απεςοῆτϑῖ, [6 Βοαβδῖ, ἀθοΐαγος {παὶ Π6 
ἢδ5 σοςοϊνρα παῖ σοης 8458 [15 δοΐὶθ ἰερὶς- 
τηδία οσσυρίογ (ςἢ. ΧΙ. 2), δπὰ δίϊυγοβ ἴῃ6 
“ Κύμη," ὉΥ ἴπ6 Ῥγογπηϊδε οὗ ρου ἴο ἰθοηά 
᾿ϊπὶ {ΠΕΙΓ ΡΟΣ (οἢ. χυὶϊ. 12); (1..) ὙΠΘ 
“ας Ῥγοῤῥεῖ" (ΜῇοΟ δοσογάϊην ἴο γο κ- 
ΤῊΔΥ ἰ5 δῖ. Ραυΐ,---8εὲῈὲ. οὐ ςὮ. Χίϊ, χα 1), υγγῈ5 
ἴαμα, ΌΥ 82ῃ δἱοροά ἀοςϊτηθ 845 ἴσγοπι Οοά, ἴο 
αϑϑιϑδί ἴΠ6 σεϊυγηϊηρ Νόῖο ἴο ἀεϑβίσου ΚΕ οπΊο, 
(ςἢ. ΧΙ, τς ; οπι. ΧΙ, 1--2};--7) ΤΙῆηϊΚ Ψ1Δ] 
ΓΟΡΤ βθηΐβ ἰῃ συτῦοὶ πε ηδ] [παἀρτηοηΐ, 

ἈευΞββ (γε. ΤΡέοϊ.) : ΤῊς πγϑῖ ον Ν 415 
Αγ ρῬοιγεά οἷξ:οῦ ἴδε ἔοιγ ραγίβ οὗ [δ6 
Αροςδἰγρῦς πηΐνεγβε---εὐγίῃ, βεᾷ, σίνευϑ, 5ΚΥ ; 
δΔηά [Π186 8 βυϊηγηθαὰ ὉΡ, 845 ἰπ ἴῃ6 ἢγβδε ζῶωγ 
8645 δηά Ττυτηροεῖβ, ΟΥ̓ ἀσβογιίηρ ἴῃς εἴεςϊ 

ἈΒΥΥΝΕΙΛΑΛΤΙΟΝ, ΧΥῚ. 

ὕΡροη τήδῃ οὗ ἴπεϑε ρίδριιθβ, ν1Ζ. δ 6] 16[;-- ΤῊΣ 
,)2,1ὁ Νὶαὶ ἴα ρΡουγτεά ὕρο Άοπιο :---ἾΤ 6 σἰχιὸ 
οη ἴδε ΕἸ Ρἢ γαΐοϑ, πλα τ! ρ᾽ ὑΨΑΥ͂ “ ἴοσ [8.6 ΔΓΠῚ168 
οἵ ἴῃ Εαϑί, Ἰοὰ ὃγ της ΕἸΡογοσ πο τσὶ 
σαϊησξ Κοπηο " (λε, 279) ;-- Τῆς “ευεπί ἰη- 
ἰγοάτοο5. ἴ[Π6 νοῖσς νοὶ Ρσοςίδίπις {πδὲ τῆς 
τἰπη6 οἵ νυ τη 15 ρα556α. 

Ἀδηδη δά ἀ5 ποϊπίηρ βρεςοῖδὶ ἴο ἴῃ15 ὄχροδβὶ- 
τίοη οἵ διιϑϑ: "ἼΤἘς σγοῖὶς Οἔρσγεϊ 65, ὸ ργὸ- 
ςοϑά5, “15 σοχηρίοῖθα : ποίπίηρ, ΤΊΟΓΕ ΓΟΠΊΔ πα 
[ΠΔη ἴο 566 ἴῃς Ἰυάρτηοηΐ οὗ (οὐ ὑπο] "95εἰ 
ΤΕ 566 Γ ΠΊΔΚ65 1.15 ἢΓϑί ϑϑϑῖ αἵ {πὸ Ἰπάρτηεηῖ 
οὗἔἩ [6 ρτεαδίοβί οὗ 4}} ἴῃ6 ρι]ῖγ---ῆς ΟΕ οὗ 
Ἀοχο (ςἢ. χνί!.) "--Ῥ. 429. 

ΠΠ. “ Ηογίεα]" χροσίον: ς---- 
Αοςοζάϊης ἴὸ ΒυΜΠΙΏΡΟΙ ἴῃ τῆς ἢγδὶ εἱν 

ψ 415, [ὴ6 ΒΘΙΟΥΎ 15 ρίνθη οὗ Ἔνυθηϊβ ἔγοῃι Α.}Ὁ. 
1494 ἴο ἢϊ5 οὐνῃ {{π|6, Α.Ὁ. 1516 :--- ΒγΙ ΡΠ πιδη 
εσουηῖςά τῆς ἤγκί ἐδγεε ἔγοτῃ {π6 ἀδίο οἵ Εεγάϊ- 
Ὠδηά δηᾷ [154061]8 ἴο ἢϊ5 ονγῇ {ἰπ|6, Α.Ὁ. 1.590; 
--Μδάς, ςοπϑιἀθτηρ ἴμ6 Ψ13]5 ἴο ργεα!οῖ ἐνεηῖβ 
ὈΥ νι οἢ ἴῃς Ῥάραὶ βοννεσ ἢὰ5 Ὀδθεη ἀϊπὶ- 
ὨΙϊΒπεά, ἱπίεγργεία {πΠῸ6 ἥγη ΨΊΔ] 85 || 
ἰπ {πΠ6 βίου οὗ ἴῃς ὉΝ αἰάθηϑος δηά Αἰδι- 
δΘη568; δηᾶά ἴδε “εεοπά ἴῃ ἴπ6 Ἐοίοστηδῦοι, 
ΎΠΕΟΙΘ ἢ]5 ὀχροδβιίίοη οὗ [ἢ|8 Υἰδίοη οπάς; 
δηά Πδ οοηϑίἀογοα [86 τεπηδίηϊηρ ἥτε ΥἹΔΙβ ἴὸ 
Ὀς υπέ 1 8}|6ἀ ἤδη ἢδ νντοῖς, εἶγε Α.Ὁ. 1όοο: 
--οΔοςογαάϊηρ ἴο Βεοηρεὶ (566 οἡ νεσ. 17):-ΤῈς 
γε ΝΊΑΙ σοποοτῃβ Αϑὶλ. ΤῊ “εεομά Ευτορε. 
Το ἐῤίγά, ΑΠΊςΔ, Ἔβρθοῖδνγ Εργρί. Τῆς 
7οιωῖδ, “ἀροπ δε δμπ," ἴπ6 ΠοΪο ποῦ, 
Τῆς 2, “ὠροπ δὲ ἐῤγοπε οὗ ἐξε Βεαι 
αἴες(5. ἴμε Βοδϑί᾿β ἀδνοίεεβ, δροςῖδῖς (ἢ ηϑ- 
[ἰΔη8. ΤῈ οὐκ αἴοςϊ5 [ῃ6 πδίϊοπϑ Ὡδᾶγ ἴδε 
Ευρηγαδῖοβ,- -ἰῃς Τυσκϑ, ΠΕ ποῖ δἰγεδαῦ ὁε- 
βίζουνεα  ἴς Μοβδιηπηθάδη “ Κιηρβ οὗ [δε 
Εαϑὶ" ἀο ποῖ Ὀτίηρ [(Π6 ρίασυςς ὑυυΐϊ πιδὰ 
ἰπῖο πε π. ΒΥ {δὶ5 {ἰπ|ὸ [6 Ὀτάροη ἀπά ἴδε 
Ύνο Βοαϑίβ ἅγὸ ἰοασιισὰ ἰορεῖδοτ, δηὰ ελοὰ 
βοηἦβ ἔογίῃ ἃ εριγ!ϊ οὗ 18 οὐγὴ νυ διςὰ οὗ- 
50 ΈΓ65 ΘΟΥΘΤῪ ἰάεα οὗ Οοά πὰ μβίπουϑς “ Κι" 
ἴο ἴδιο δούνιςο οὗ {πεὶγ γοϑροςῖινε πιδϑίογϑ (τε. 
11). ὙὍὙδο «ευεμὴδ σοποογ5 ΑπΕο γιϑὶ δὰ 
6 οοἰποίάοης ψἶὮ [6 ρσγεαῖ ρίαγυς υἹὰ 
νυ διοἢ 186 σευεπῤ Τχυχηρεῖ οπάς. Τς ἰ2ϑὶ 
Τταρίηρ οἵ Δηςγῖϑὶ ἰαϑῖβ ἔοσ ἴἤγες δπὰ 4 δδὶῥ 
ΓΟΙΏΤΏΟΙ ΥΘΑΓΒ, τῸΠῚ 1812 ἴο 1836, ἴδ δΑΓἢ- 
αυᾶκε οὗ τεσ. 18 τοἀυςίηρς 186 δα ἴο ἃ 
βίαῖϊε δῖ ἴογ ἴῃς ροοὰ {πῆρα τυδιοἢ ἄγε ἴὸ 
[ο!ονν (566 [πιγοά. ὃ εἰ, (Ὁ), 1... 

11. "42η25,Ραραΐ" Ἐχροσίΐογ: :---- 
νήηχα: (1) [ἢ ἴδε γι: ΝΑ] Β6 9εὲ5 ἴδε 

ν αἱάδηςοβ ἀοδιθοϊηρ [6 υ]οοῖς οἵδε Οδυτοῦ; 
τῷ} ἴῖπ 86 “εεοπα ἴ86 ννᾶσβϑ οὗ ἴῃς Ῥορέβδ 
απὰ ἴμε Ετηρετοῖβ (Α.Ὁ. 1211-- .Ὁ. 1506): 
δυῖ ἴπΠ6 ἅψο οὗ [,ενν]8 ἴδε Βεαναγίδη ((εὶ. 
χὶν.) 5 186 {πιὸ ἙὨΕΗῪ ᾿πάϊοδίεα, πβεη Οοά 
δνοηροὰ “βδδησυΐϊποπὶ ἱπποοσυοσγυπι Αἰδέζεο- 
δ πὶ. .... Ὠοῃ ἰοηχε ἃηΐς εἰ ἰεπιρῦϑ 
οθυπυπι᾽" (Ρ. 7045);--(3) ὙΒοῆ ςοπιεβ ἴδε 
νοηζοδηςσα ἴδκοη δΥ Ζίβίκα πὰ Ῥγοςορίιι [ὉῪ 
(86 Ὀϊοοά 5ῃθὰ ἴῃ δοοογάδηος τὴ ἴδε ὁδ- 



ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΩΝ. ΧΥῚ. 

ογδοβ οὔ (6 Οουποῖ οὗ (οπβίδηοςς (Α.Ὁ. 
1414);--ξ[4) ΤΠ σδἰδπλ165 ᾿ηβ|ςοα οἡ Δ]γῪ, 
τονγασὰβ (ἢε εἶοϑα οἵ ἀοηΐϊ. χν., ΟΥ̓ Ομδυ]ε8 
ΝΙΠΙ. 1μον]5 ΧΙ]]., ἀπά Ετδηςῖϑβ 1. ;----(5) Το 
ἀδγυκηςβϑ οαδὶ οὐεσ {πΠ6 ῬΑΡδΟΥ ΟΥ̓ ἴῃ Ἀο- 
Τοστιδίίοη ; -(6) {πὸ Εὐρἢγαῖοβ πιθᾶῃ8 [ἢ 6 
Κιηράοπι οὗ ἔσδηςς ἐχῃδυβίθα οὔ ἀσίοαὰ ὑρ 
ΒΥ {πε νγὯτβ οὗ 1ενν]5 ΧΙΝ., δηά πὸ σενοςᾶ- 
του οὗ ἴῃς Εαϊςεῖ οὗ Ναδηΐοβ; 50 ἴδαῖ ὀρροτῦ- 
[ὐη11165 ἅγὸ ψίνοη ἴο “ἴῃ Κίηρβ ἔγοπιὶ [ῃῸ 
5 Π-ΤΊ5! ἢ Ρ,᾿" 2.2., Κίηρβ οὗ ἃ ρυγὸσ [δἴἢ, ἴο 
ςοπιρ!εῖς τὴ6 ννογῖκ οὗ ἴδε Ἀοίοσσῃηδίίοη (ρ. 
524); ἴπο “Ἴόγες 7γοχ: " βγη ηρ ἴΠ6 ΟΥάοΣ 
οὗ [ἐϑυ5 (Ρ. 728), δηά Ατ- Μδρεάάοῃ, οὐ ἴδε 
“ Μοιυπίδίη οὗ ἀεδίσυςζοη,᾽" [6 50θπὸ οὗ ἴῃ6 
ΟΠ ϑῖ [5 ξαΐυγο σοηῆιςοῖ ;--(7) ΤΠὸ εβοςὶ οὗ 
τς «ευεη Νιαὶ οὐ ἴδδ δι. ἰ5 ποῖ οἰ θδυΥ 
το]ὰ : δυῖ 1ἴ ἀοιδι]655 δδς ἴΠπ6 ὁ8π|ι6ὸ οἴεςβ8 
85 ἴπ6 “οωγίδ ἀῃὰ ἡ, δῃὰ ἴῃ. 5: 5η1ῆς65 ἴῃς 
οὐδουτγαϊίοη ἴη [ἢς τηγβίϊςδὶ πεᾶνθη οὗ {παῖ 
Αγ ονοσ ΥΠὶς ἢ ἴΠ6 Βοδϑῖ οἰδῖπ5 ἴο σιιϊθ. 

ΒΙ5πορ Νν ογάβυννοττα :--() ΤῆΘ ΜΝ δ]8 οὗ 
Οοὐ 5 ψταῖϊ ἴογ ἴδε ἀεβεογαοη οἵ ΗΟΙΪΥ 
ΤΠρ5 [υτε. ἴῃς εηΐοτγοεά ςο δον οὗ {Π6 
ΟΙόσεΥ; ἴπε τ Ἰϑίσυ οὗ ἰπῸ (ὐοηζεββιοηδὶ : 
ἂς. πανὸ δδθη ρουγοά οἡ ἴπε Ῥαραὶ ΕἸΏΡΙΓε, 
δηα πᾶνε ρῥγοαυςεά 4 Ἰοδίῃϑβοιης ἀἴβθαϑα ᾿|ἰκὸ 
της Βο 15 οὗ Εργρῖ;--(2) Τῆς “εεομά Ν ΔΑ] 15 
Ἔχρί διποά ΌΥ ςοἢ. ΧΥΙ. 1, [6 ““.α" δείηρ “266 
»Ω5} «σαδεγ:" οὗ οἢ. ΧΥΠΟΙ, 15:---(3) ΤῊΣ 
ἐϑὲγα “ Τοτοϊο]ὰ οδἰδηαι 65 ἴο ὃς ἰπηθιςῖοά οἡ 
{ῃὴ6 χεομγοος οὗ ἴπε ῬΑΡΔΟΥ ;"--(4) “ὍΤΠε 
ΤΟΣ ἸΔῃ ΡίοΎΥ οὗ [815 βρίϊυαὶ Επηρίγο 45 
δοογοῃοα {Π6 ρΡοορὶς οὗ ἴῃς Κογλδρηῃᾶ δηά οὗ 
ΓΑΙ ὈΥ {πε εἴαγε οὗ [15 γαγϑ8;"---(5) 4.5 ἴῃ ἴΠ6 
Ῥωσε ΝΜΝιδὶ “16 υδυγραϊοηθ8 δηὰ Ἴοστυρ- 
Ὀοηβ οἵ ἴῃς Ῥάᾶρδοὺ πᾶνε δἰγεδαῦ ργοάυςεὰ ἃ 
δαποῖδιὶ Βαγνεβί οὗ [δά 6] ὺ δηά ΒΒ] βρἤῃετην,᾿" 
50 ἴῃ ἴῃς 42,3,22, “ τθδγ ἐἐ4 ποῖ χερεπὲ ἴσοτη {Πεὶγ 
ἀοοάς: θυΐ τῃοῖὶγ Πολγίβ οσο δαγασηδὰ Ιἰκ6 
1πδλῖ οἵ Ῥπασγδοῆ, ἔχ. χ. 27;"-- -(6) “Τῆε τἰὰ 6 
οἵ ἴῃς Ραδραδὶ Επρηγαῖθϑ, νυν δῖ ἢ Πᾶ5 Ἰοηρ 1π|- 
ρΡεάεαά {πὲ τηδγοὺ οὗ ἴμ6 Κίπρ, 9. 1ὁὲ Ἐπ" 
[“τδὲ δ4ιηῖ5 "-- θεὲ. Οὔ ὑδσ, 12], 18 δγοδα ῦ 
Θὐδίηρ δηὰ νν1}] πο ἀὰὺ ὃς ἀγοὰ ὑΡ, ἀπ ορεη 
ἃ ΨΨΑΥ ἴον ἴπεπὶ;᾽---(7) ΤῊΣ “σε: Δ] Ὀτίη 5 
υὐἱτδ [ἴ ἃ Ἰπάρτηεπε οἡ ἴδ τηγϑίῖςοδὶ βαῤγίονι, 
ὙΠΙΘῚ 15 ἴῃ Οὐρῥίαὶ Οἱ οὗ τῆς Επηρίτε οὗ 

Ι 
ιΔ]ς. 

ἴΠε Βεαβῖ. Ὑεῖ ἴῃς Βεαυέ ἐμεἰζ, δηὰ 115 41} 
[6 αμε Ῥγοῤῥεῖ, νυ} μοὶ δὲ ἀξεϊγογεά νὰ 
ἴπ6 [2}} οἵ Βαδγίοη ; δπά νυν] θὲ ατταγοὰ 
αξαϊηϑί ΟΠ σίϑῖ, ἴἰὰ τῆς οοπῆϊος οὗ Αγ- Μα- 
δεάάοη. 

ΕἸΠοῖ :-( ΤΥ πὸ ἥἔγυς ΝΊΔ] 18 τῆ6 οὐ τοαῖκ 
οὗ 5οςοίδὶ δηά πιοσγϑὶϊ ονἱἹ νυν ον τηδγκοὰ 
186 Ετεποῦ Ἐονοϊυκίοη οὗὨ 1789: [ἢ}18 ““ογε 
5 τγασεδῦϊε ἴο [6 οογτυριίοηβ οὗ ἴῃς Ῥαραὶ 
βυϑβίθπῃι, 6 συτηδοὶῖς ἰσοῦ δοὶηρ ἃ ρίασιιο 
βριηρίηρ ἔτοπι ἴδε ϑυτυῦοὶς Εαγρὶ (ςἢ. χὶ, 
8), Ῥαρδᾷὶ οπιε;---(2) Α5 ὑπάεγ ἴθ “εεοπα 
Ττγυμηρεῖ {Π6 Ννδηάδὶβ 6}} ὕροη ἴΠ6 πιδγ τὴς 
ΡῬτονίηςεβ οὗ ἈοπΊο, 50 ὑπάου ἴΠ6 “εεοηά ΙΔὶ, 
Ἑηρίαπά ἀεπίγογοα 1Π6 τλγπῈ ρον οὗ 
[ἢ6 οουηίτίε5 οὗ Ῥαραὶ Ομγϑιεηάοχι ;---(3) 
ΤΠε ἐδιγά ἀρηοῖο5 ἴπθ Εσχθηςῃ Ἐονοϊυτίοη- 

ὙΔΙΞ δἰοηρ ἴῃε στίνεγβ ἈΒίης, ἤδηυθε, 
Ρο;--(4) Τῆς ἀαγκοηίηρ ἴδε [ππροσῖδ] βυη 
οἵ Ρδραὰὶ Ομιγϑιθηάοηι ᾽ν (Π6 οι του ἴῃ 
18ο6 οὗ ἴπε (|ἰ6 ““ΕἸΊΡΟΓΟΥ οὗ ἴῃς ΗΟΙΪγΥ 
Κοπιδη Ετηρίγε ;"---(9) Τἢε βοϊυϊοη οὗ (ἢ 6 
ετοδῖ αιιεβῦοη ὁ ῃο ἀο ἴπ6 1260 γεαγβ (οἷ. 
ΧΙ. 3) σοῖὴθ ἴο δὴ οπὰ }᾽ 15 ἱπνοϊνθά πη {Π6 
τηοδηϊηρ οὗ {πὸ 2,3, Νιαὶ (σε Νοίς Β οη εἢ. 
χὶ. 2). Ὅπε Ῥορεοάοπγοΐζλνουτίης Οοάς οὗ 
]υδ[ηἰᾶη νγὼ8 ἤγϑε ρῥγοπιυϊραῖοὰ Α.Ὁ. 529-- 
511; δηά ἰζ ννὰ8 58: οὐ Ὀγ πὸνν αηξί- 
Ῥδραὶ (οάδ5β νῆϊςὶ οτιχιηδῖθα ἔτοτῃ ἴῃς Βστοποὴ 
Ἀονοιϊυκίοη οὗἉ 1789--1793 :---ἴῥῃε {0} ουΐρουτγ- 
ἵπξ οὗ [86 Δ) Ναὶ τακίηρ ρίδοε ννῆδη, ἰῃ Α.}. 
18ο9, ἴα Ρορο᾽5 [δΠΊΡΟΓΔΑΙ δι ΠΟΥ ονοσ ἴῃς 
Ἀοπιδη δίδίοβ ννὰ8 δῦ βϑηθα ὉΥ Νδροΐθοη --- 
(6) ὕπάον τῆς οὐκ Νίαὶ, ἴῃς ΕΡμγαΐοβ, 
Τεργεϑοηϊίηρ (6 βᾶπὶῈὸ Τυγκίϑηῃ ῬόννοῚβ 85 
πὑπάογ [86 οἰκί Ὑτυπιροῖ (οἢ. ἰχ. 13), 18 
“ ἁγτιδὰ υρΡ. υπηρ ἴπς Εσεηςῃ Βδνοϊυζίοη 
[56 Τυγκιδῃ Επιρίγε τεπιδπεαὰ σοιηραγδίνοὶν 
υπϊηλυγεοὰ : Ὀυϊ ἴῃ Α.Ὁ. 1820 Μοϊάλνία, ΝΝ δἱ- 
ἰδλεα, Οτοθεςθ, ἐπιογροὰ ἔσο ἰἴ 85 (τιϑίίδη 
ῬΓΙΠΟΙΡΑ 168; ΠΟΥ͂ ἢ85 ἴπ6ὸ ἀγγίηρ ὑΡ γεῖ 
ἐξαϑεε, ΤΠε Ευΐζυγα πιιιϑῖ ᾿ηΐογργεῖ ἴπ6 
Ργορπεῖς νογάβ “ἴμδί ἴῃς 'νὰὺ οὗ ἴπε Κὶηρ8 
ἴτοπὶ ἴα Εδϑὶ (ρεῦθαρϑ ἴπ6 [6νν5}) πιῖρῆϊς θὲ 
ΡῬτεραγεά." 

Αἱ τ815 ροϊηΐ ΕἸ Ποῖῖ ἀγορβ ἴΠ 6 νοὶ]. 
ΤΥϑ0, 85 Ὀεΐοτγα, ρῖνεϑβ ἃ [151 οὗ “ Η ἰδῖοσί αι)" 

Ἔχροϑβιῖογβ οὗ ἴμε 1418 :--- 

᾿μαιυυινυαπττειιπουντταροτνττααν ταν τραματμνραειπεηςΣαρεταν στιν ἱ υπκωυικακαωτακωσευμτιουκανεισκα τα παδεοη νκτσρ-. τ τττασταν Ἷ ἀαπευσπαπαποιςοσαρίαξανε, ἐκηαααππππιαααππ πα ἜΡαερ ἢ τυπαικωνωαα κυ» ἐξεσημμερρακηακ ρας πτατιζσνς,ἠ βῆατες υσσυςκαηδα,, ππενπακας. -τεπεπηκτσκασστος, νς ἢ «παπκαρκραμεειεε ρας σῃςηκτασπιστετηη ὁΞπξτετττας. πρξιαν τεσρπσααν ας αππαῖμεμηνς ̓  ἐπριημασισστται.-ς τις, απ ταρκιεσπρπανο πκακακπαη τον, Μθποιυπτκωκυαπαστατσισσσακεαςν, 

Ὡς ὑγτᾶ. Μςἀς. Ἑ. ΕἸειηΐης. ὨδυδιΖ. 

Α.Ὁς Α.Ὁ. ΑΟὉ Α.ἴ). 
Σ Ῥορε Αὐηδῃ 1τόο 1517 τοοῦ 
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Μγτ. ὙΒοβ. ϑεοοῖξζ (οη εἰ. χν. 1) νψυτιῖεβ8 
1805: --- 
“ΤῊ 8 σδαρίοσ ᾿ηἰγοάυςεβ ἴπΠῸ δόνθη Ὑ14Ϊ5, 

411} οἵ νοοῖ 1811 υημάογ [86 ϑενθηῖῃ Τσχυπιρεῖ, 
85 ἴῃς δενθὴ Τγιπιρεῖβ ννεσα ἱηοϊυἀοα ὑπάεγ 
ἴῃ6 ϑβουθηῖῃ 9641: ἴογ ΒεῪ ςοηϊδίη {πε βενεη 
λϑεῖ ρἰδψιιθβ᾽ ἴῃ ἢ ἴπῈ ψταῖῃ οὗ Οοά ἴ5 
Β|1Ιοἀὰ ὉΡ. . . . Τπόϑε ρίδαριιεβ πιυϑῖ, ἴΠπογὸ- 
ἔογο, ὃ6 οοἰηποίάεηξ ψν ἴῃς ἰαοῖ ΝΥ ος- 
Ττυπιρεῖ [ςἢ. χὶ. 14], ἴῃ »τοαΐῖ πιθάϑυσε δῖ 
Ιωας. Νο ντίζοσ, δ 5 Μχ. ϑοοῖί, “5 1ἴ 
ΔΡΡΘᾶΓβ ἴῸ τῇδ, μᾶ5 γεῖ (Α.Ὁ. 1815) δυςοοοάοά 
ἴη ἤχίηρ ἴ86 ὕπιε θη ἴΠ6 1260 γοᾶγϑ οὗ ἴῃ 6 
τοίση οὔ πε Βεαϑὶ ν}}}} επὰ :᾿ “ΪΝοηδ βθεπὶ ἴο 
παν ῥγουεά ἴπαῖ ΠΟῪ ννἹ}]} ἰογηγίηδία σΟΓῈ 
ΘΑΤΙΥ [πη Α.Ὁ. 1840; Ψ8116 πΊΔΩΥ ταϊηΚ ΠΟῪ 
Ψ}} ποῖ ἐπά {Π] Α.Ὁ. 2οοο. Βιυῖ ψ)ῇποῖ ΠΟΥ 
ΒΟΟΠΕΟΙ ΟΥ ἰδΐεσ, [ἃ βθθπὴ5 ργόθδῦϊα [Πλι {Π6 
τηθ ἰ5 ηοΐ αὐγίνθά : δηὰ, τπογοίοσο, ἴηδὲ “τῃ6 
Ῥουσίηρ ουΐξ οὗ [86 Μ͵αἰ5,᾽ [45 ποῖ γεῖ Ὀερυη.᾽ 

Ιν. “ μωρὲ" ἘΕΧΡρο ΠΟΓΙ .---- 
Τοάά οοπβοίάογϑ ἴπῸ νιδίοη οὗ 16 ““δευθη 

γίΑ]ς ἴο 6 5ιιρρεπιοηϊδὶ ἴο παῖ ἰη (ἢ. χὶν., 
δὰ ἴο ργεβδυρροβε 0 [ἰ Ὀερίπ8 δἴϊεσ [86 
Ὀεορίηηϊηρ οὗ {πὸ ἔοστηοσ Ν᾽ βίοη (566 οἢ. χυ. 2), 
δῇ οπά5 “δ ἃ ρεγοά ββοτί οἵ ἴῃ τεσ δίῃ 
οὔ ἴδε ἔοστποσ ΜΝ βίοηβ, Ὀυηρίης ὺ8 δ᾽ [8 
ςοποϊιιίοη, ποῖ ἴο ἴπ6 ρσγεδαΐ ΠΑΥ οἵ ἢπδὶ 
δοσουηῖ, δυῖ ἴο ἴπ6 [8]] οἵ Βαργυίοη, δηά ἴῃ6 
σοπϑοαιθῆςοβ οἵ [δὲ ονυεηΐ ὑνὩ]οἢ ἀγα ἰπη- 
τηθάϊαξοὶγ ἴὸ ᾿5ῆοῦ ἴῃ ἴῃς ὉδΔῪ οὗ ΟἸγϑι 5 
Ο(οπηίηρ " (οἰ. χὶ. 19--21).---Ρ. 75. 

Ὡς Βυγρὰ νυτῖῖοβ ἴδ 8 οὗ (ἢς Ν᾽ 1415: “1 ποοά 
ποῖ 5κἴδίο τῆδὲ 1 σοπβιάθσ [ποῖ οἠς δηὰ 4]] 88 
πη 16}16ὰ."---Ρ. 29ς. “ὙἼΒΕε Κίηρβ οὗ [δε 
Ελϑὶ" ἴῃ τὸ “ὦ Μιαὶ ἂτὸ “ἴῃ [ενν 51 
Ῥεορὶ6. “ὍΘ ἐνεηΐ ῥγεαι!οϊοά 15 ἴῃ 6 βεηθσαὶ 
τοσϊοσγαϊϊἽοη ννῆϊο ἢ 5ΥΩΟΠΓΟΏ7Ζ658 ἢ τΠ6 
ϑαοοπὰ Οοπιηρ οὗ πεῖς Μεββίδῃ, δηά {δε 
ἀονγηῖλ!! οὗ τἴὴ6 Απἰϊ- Μεβϑδῃ. Οὐς ροϊηϊ, 
Ι τοληἰς τ}5 τιοπίοη οὗ ἴῃς Εὐυρῆγαΐεβ σοῃ- 
βστῃβ, παιηοὶν, {παῖ [86 τεβίογαϊίΐοη ἔγοτῃ 
ΒΑΌΥΙ]ΟΩ νγᾶ5 πευοῦ Τοπηρίεἴοα." ὍΠο ΡΘΟΡΪΘ 
τεϊυγηοὰ δηὰ ἴπς ΤΟ ΠΊΡ]6 νγ85 γεῦ.}}, θαϊ πὸ 
χοϊιση ννᾶ8 ἴποσὸ οὗ (6 τηϊηρ8 ννϊςἢ δἱοὴθ 
ςοηδιτυϊεὰ [πε Ὀοαδὶ οὗ ἴπε ἠδίίοῃ ; δῃηὰ γεῖ 
1185 ννὸ αἵ ἰοϊὰ ἰ5 ἴπὸ σχοϑϊοσδίίοη ὑνΒι ἢ 
ἔοστηβ ἴπε θυγάση οὗὨ ΡΓΟΡΒΕΟΥ͂ ᾿" (Ρ. 3093). Α5 
ἴο πε τοϊδοη οὗ ἴμ6 1415 ἴο ἴπ6 ρσγεσθάϊης 
ιβίοηβ, ΒΘ ἄρύοοβ ψ ἢ Τοαάᾶ; δηὰ δάάϑβ: 
« Αηᾷ πον δ ἰεπρίῃ [ν]Ζ. δ (86 σεὐεπίό ΝἸΔ}] 
ν6 ἅ.6 ςοπῆο ἴο [ῃδΐ Ρίαςθ ἰη {8158 ὑγορῃείςδὶ 
Βοοκ ἥοτῃ ννῆσθηςς δ]ὶ ὄἼχροϑβίϊογβ ἀγὸ ἄρτεθὰ 
(2) ἴθδὲ 16 ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ 15 45 γεῖ υηξ 16 ἀ."-- 

. 307. 
Ν. “ΑΠορφονίεαὶ" Ἐχροσογε :--- 
Ι. ΝΠ ἜἊΑπι5: (1) 4.5 τὰς ἤγϑί 564] οδι] θὰ 

ἔἕοστ ἢ τῆς εἷοςξ ἔγτοπη ἱπιρθηϊθηῖϊ [ΘΓ 54] 6 Τὴ ; 
Δηὰ 45 ἴμο ἢγϑεί Ττυπιροεῖ οδ]]εὰ οὐἱ ἴδε ἔσθ 
15γαοὶ οὗ Οοά ἔτοπι ἴθ γυϊη58 οὗ ἰ5σγδεὶ δηά οὗ 
Κοιμθ: 80 ἴδε γε: Ὑ]αὶ 15 ρΡουγοά οἡ ἴπο5α 
ΟἸτϑτδη5 νῆο ἢαὰ ννοσυβῃρρεα ἴδε Βεαϑῖ οΥ 
ΗΪ5 ἵπιᾶξε ;-- (2) Τῆς βεςοηῃὰ 5684] νγὰ5 οἡ ἴῃς 

ἈΒΝΕΙΆΑΤΙΟΝ, ΧΥ]. 

ἰαπά οὗ Τυάεα, [86 “εεοπα ΝΊΔΙ ῖ5 οἡ ἴδδ μὰ 
οὗ ἴπ6 παίϊοῃβ : ἔδεσε 5 ἃ “ἀἀἰϊνιάϊηρ οὗ τῆς 
νγΔῖεῚ5 ΠτῸτλ [ἴῃς τνδίετβ" (Οεη. 1. 6);--(1) 
“ἼΠς6 ἰουηίδιπβ οὗ ν»δῖεσϑ᾽" ἂγὸ (ἢς ϑ6- 
ἴωυγοβ, “(6 ΤνΟΥΒ" Δ1ΤῸ ἴῃς ἀοςίσίηοθς [δλὶ 
ἤον ἴτοιῃ ἴπεῖὰ : Ὀυΐϊ πονν (45 υηάογ [6 {πιὰ 
Τγυπιρεῖ Ασδηΐϊση ἰὐυγηοαὰ [πε νυγαΐοσγβ ἰηΐο 
“πνοτηνγοοα ἢ “(86 σίνοσϑ δηᾶά ἰουηίδίης 
ἃγε ςοηγεσίεα, κὸ ἴῃς σῖνοσ οὗ Εργυρῖ, πιο 
Ὀ]οοά "(Ρ. 29ο);--(4) 45 ἴῃς ἔουπἢ βελρνα 
ἀεηοῖΐοα ἴδε Ξριτιτυδὶ ἀδγκηδ55 νυν! οἷ ὑτγεςοάοά 
Μοπδαδιητηθάδηϊβη,, ἰη {86 “οωγ δ Ν ΑΙ “ ἴβόγὸ 
8 ὨΘΙΓΒΟΙΓ ΠΊΟΟῚ ΠΟΙ 5ἴᾶσβ, οὶ Ποῦ ΟΠυτοὰ 
ὯΟΓ 5αἰηΐβ, Ὀυϊ [86 συ ἢ Ὧο φοηϊδὶ, δυϊ 
Ὀυγπίηρ ἢοαΐ ἢ" “1 βγϑίεπῃβ οὗ γχαϊοηδίσπι, 
506 14115π|, δἀηὰ δβρίγιυ2] σορυ ]!οδηΐςπι, τὰς 
Αὐἴδοσ οὗ [πο δπὰ ἢεδ] πρὶ 15 μοὶ ἴῃ Οἰδ5- 
ΡΒεΥ ;"--) Τηϊ5 σδηποΐῖ ὃςε [ἰἰγϊοά ἰο 
Ὠοδίβθηῃ οὔ Ὁ γςεῖδῃ ἈΚ οπλα, Οσ ἴο ἴ86 πιγϑῦς 
ΒδΌγΪοη ; ἰΐ ΠΊΔΥ τηθδῃ ἴδε Εργριίδη ἀλγίησες 
οὐ ἴδε ἴἤσοπο δηὰ Κιηράοπι οὗ [86 Βελεῖ, 
Τῆς ρογϊοά οὗ ἴδε 32,22 ΝΊΔ] 15 ἴῃς πιογὸ οηῦτε 
Γεϊρὴ οἵ Απεςῆγιϑῖ ;---(6) 4.8 [Π6 ΡὈΓΕΥΟΙ5 
ΥΙ4] νγὰβ 111] οἵ ἀδγκησββ, ἰη [ἴῃς σἐχίό Υἱᾶ 
“15 866Ώ, 8ἃ5 ἱξ ΨΈΓΟ, ἃ βίσγοδι οἵ Ελδϑίεγῃ 
ἰσλξ ἀαννηΐϊηρ ὕροη (δαξ πὲρῆῖ: (ὃς Οομίης 
ἔτοηι ἴῃς στ ϑίηρ οἵ ἴ86 βδῃῃ. Βιιῖ ΟὨΪΥ [Δἰπὶῦ 
ΔΙΙυἀδὰ ἴο, ἔογ 81} {πὸ Ν α]ς βροᾶκ οὔ [πάξ- 
τηεηῖ;"--) Τῆς “ευεπδ Ν αὶ βθοπβ ἴὸ ὃς 
(ἢ υἱἴοεο ονουΐηγον οἱ ϑαΐδηῃ: ποίδιης [5 
{Πογο βἰαίθα θεῖ 8]}} 15 Πη 15} 66 --- γέγονε. 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΟΗ. χυὶ. 16.---ΑἙ- ΜΑΘΈΡΡΟΝ, 
ΗΑΚΒ- ΜΑΟΘΕΡΟΝ. 

“Αρμαγεδών,“ Ηατ- Μαρεάοη, Ηεβ.}) ὙἹ 
“.“., “ Μοιπιαίη οἵ Μεριάάο." ΤὌΠςε τεδάϊοξ 
᾿Αρμαγεδών͵ ΗεὉ. 1) ὙΦ, εῖνε5 “Οὖν οἱ Με 
εἰδάο." Οἡ 11. Οεβοηῖιβ ποῖοβ, “Ὁπ. 
ἴοσυβ ζυττπάτυμ, ἃ Ὑ1δ, 7). ΤΠὸ ἀμ 
τἰνδιίοη ρίνεη ὈΥ̓͂ Ὠγυπίυβ 15 ἴοϊονεά δ᾽ 
ΙΏΔΩΥ : “ΠΟῚΠ ΞΞ εχοίϊδμρη, εἴ ΠΠΠΔ ΞΞ ἐχεγ' 
εἰΐμα, ΟΥ̓Ϊεγρης ἐδογι.᾽" 

Εογ ἴδ πᾶπὶὸ Μεσίάάο, οσἰδῃάϊηρ δίοης, 5ὲ 
οΟβἢ. χὶΐϊ. 21: [υάρὲ5 1. 27: : ΚΙηρ5 [Υ. 12; 

1Χ. 15; 2 ΚίῃρβΊχ. 27; Χχῆϊ. 29. 
[π 86 ΠΧΧ. να βηά 45 ἕοϊϊονγῃ :---- υὐδὲθ 

ν. 19, ἐπὶ ὕδατι Μαγεδδώ. [π Ζεςβ. ΧΙ. 11 
(ἸΥἼ ΠΡΡΏ2, ἐπ, “ἴθ 186 υαίδγ οἵ ΜῈ 
εἰδάοη ᾽᾽) ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου ;---2 ΟἈγοΙ. 
Χχχυ. 22 (ἴε Ηδργενν δρδίη ἀεποίίηξ “1ἢ 
τς αἱ") ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδώ;--2 
Κίηρβ χχιϊ. 30 (45 ἴδε λυ, ἐν ληὰ 
ἐκ Μαγεδδώ. 51. ]Ἰοῆῃ μια5 είνεπ ((η Ηδτ- 
Μαρεάοῃ) τε Οὐδοκ δαυϊναϊεηὶ οὗ “" Μοισ! 
απ οἵ Μερίάάο᾽ ()ἽἼΣΘ ἽΠ, 5ε6 δ.2ηιαῦ, 
δίπαὶ ἀπά Ραί., εΒ. ἰχ.1); οὐ οἵ “ΟἿ οἵ Με- 

᾿ ΞΈνρη 1 ἴῃς ἀϑρίγαϊε ὑγετε οτ ἐἰεα,᾿ ποίο5 
Τεᾶπ Θδη]οΥ (ἰδία) “ὁ ἴτ ἰς ἀπαϊορουσ ἴο ἴδε οὔδέ 
οἵ Ατ Θεισί." Απὰ ἴῃ Ηἷς ῃοῖς οἱ ἢ. Υ. 
ττὶτοβ : ΚΕ ΤΙΟ τηθοϊϊηρ νὰ Μεϊοβίσξεδεκ (Οεῦ, 
χῖν. 17, 18) ἰ5 ἜΧΡΓΕΒΒΙΥ βιδίθὰ ἴῃ ἴδε πιαρτοεηῖ 



ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥῚ. 

εἰἀἀο" () 2) 3). Ὑᾷᾶὼα ἔογπιεγ οὗἨ τἢεϑὸ 
ἴνο 5ἰρηιπηοδίίοηβ (Ἰν ἢ ἢ γμῖνεβ ἴῃ6 “ῥίγί 
ἀῥεγ, ἅἁρμαγεδών) ἅρτεεβ ἢ [Π6 ἸΠίΕΓΡΓΟ- 
ἰδλοη ρίνεη ΕΥ̓ Αηάγοδϑ (566 αἷϑο Ασείῃδβ, 
αὐ. Ογάτιοσ, (μίεπα, ὉΡ. 420, 552), τὸ δὲ 
᾿Αρμαγεδὼν διακοπὴ ἢ διακοπτομένη ἑρμηνεύ- 
εται ({.ε., Ρ. 9). ΤΠῖ5 γ4}|}85 ἴὴΏ ν τη6 
τοηδοσίηρ ΌΥ ἴῃς 1ΧΧ. οἵ Ζεςδ. χὶϊ. τα; δπὰ 
ΤΩΘΔΠ5 “1ἢς εἰεπρ οὐ οἵ Δῃ ἐπετην," ἀρτεεὶπρ 
ψ ἢ (6 ἀογιναδίοη σινθη ον ΔΠῸῚ ΠΤ γι151118. 
ἴῃ τηδῖ ἐχρίδπδίίοη, ἰῃ ρίδες οὗ ΠΟ ἽἼΠ, ἴΠ6 
ψογὰ ὈἽΠ [8 5ιιρροβίοά---α νογάὰ νηοῦ 
185 Τοπάογεά ἰη Μαὶ. ἵν, 6, "'ἃ εὐγ56,᾽ ΟΥ, 48 
Οεβοηίι8 ἰγδηϑἰαΐοϑ, “ ἐρυοίΐο τοὶ δὰ ἰηΐοτγηο- 
εἰοησπη :ἢ" τη Ηδῦ. 1]. τό, 17, ἴἴ πιο Δ ῃ5 “ἃ ποῖ." 
Ἀείοιτίηρ ἴο [{άᾶάρὲ5 ν. 1, δἀῃά 2 (ἤτσοῃ. 
Χχχν. 22, (10 ΧΧ.) Οτίπιπι ννγῖῖο5: “' Ν εγι πὶ 
ΘηΙνΟΓΟ 4πιπὶ 1115 ἀκα οἰδάο5 ἔλεϊ 6556 
ἀϊεαηΐυγ ἐπὶ ὕδατι εἴ ἐν τῷ Ἡραῖον ΠΟ0η ᾿η16}}}- 
εἰἴυγ ηὐἱά 5ἰδὲ νεὶϊϊς σους Μορίααο, αἰ] δἰτι5 
6555 ΠΟ ΡρΡοΐεδὶ ηϊϑδὶ ὑαρροί, (Ἰαρτορίου 
εην!ἀθπὶ ἰοηρα ἴδε! 18 εἴ ΡῥγοῦδΌ 5 2.. 
Οαρείμωη σοη͵δοῖϑθδα σθῆβθο, ᾿Αρμαγεδών ΞΞ 
᾿Αρμαμεγεδών (ΟΠΊρΟΒ πὶ 6856 6 ἈΝ ἽἼΠ, 
ἐχείάδεοι, εἴ ἸΥ 1." Εογ οἴδεσ Ὄχρίαπδιοηβ 
566 (6 ὦ“ α δας). 

Εννα]ὰ (5. 293) σοηϑιζουα ἴα “ δεγοηὰ δῃγΥ 
ἀοιιδτ᾽ ταὶ οπμε 15 πιορληΐ ΟΥ̓ ΑΥὐ-Μα- 
ξεοάοη, ἔοτ ἴἰ 8 ἴο Κοπὶθ {παῖ {πὸ “ Αἰ πσ.  Ατὸ 
ξαϊβογοὰ τοροῖδοσ (οἰ. χὶν. 8 : χν, 16) ; πὰ 
τῃογοΐογο, δοςογάϊηρ ἴο εἶν. ΧΙ. 18, ννὸ τηιδῖ 
οδἱσυϊαῖς ὃγ ἴπ6 Ηφῦγενν ἰθϊῖοβ. Νον (πὸ 
Ἰεῖῖεγ οἵ Ατ-δαρεάοη (2). ) δῖνο 5 
{πεῖὶσ ϑιιπὶ 304, ΜΠ οἢ ΠΕΤΆΘΘΥ ἰ5. αἶδο ρίνεη 
Ὀγ “οιιε ἴπε ρτεαῖ," “ Κοριαθ δαχεάοία " 
(θυ ΠΟΥ) : ἐδεγεζογε ἐν εΥΎ βοοα {Π]ΏΚΟΥ 
Δηα οσδὶουϊαῖοῦ οδη τοδὶ αοςιιγαΐς Υ (“ αιιβ 
δεηδιισβῖς ) Κῆον ναὶ ρἷαος 18 ΤΟΔΠΪῪ 
τμεδηῖ ᾿ (8. 294).} [Ιἰ ρῥσχγοοῦ ᾿ὲ ποῖθβ ἴδμαΐ 
186 Ε αδῦϊπϑ σοιιηξ ΠΡ Φ β3ν (ΘΟ η. χ]ῖχ. το), 
δηὰ πη [ἴ οη0Δ] ἴο ΠΙΦΌ, οὐ Μοββίαβ, πλλ κίας 
ἋΡ 358. Ενναϊὰ 15 ἐο]οννεὰ (ἢ ἃ ἀϊθετ- 
ὁπ. 6) ΟΥ̓ ἴπ6 νυτῖεῦ ἴῃ ϑοποηκο} 5 Βίδεὶ- 
1εχίεον; (ατὶ, «ῥολα )ρι2) ΜὯοΟ υτῖῖο5: “Ηα- 

οἵ Τπεοάοίυ5, ρτεξεγνεὰ Ὁγ Εὐβοίας (γιζ2. Εν. 
ἶχ. 22), ἴο Βαγα οἼοουγγοά ἱπ “Α΄ Οοτσιζίτ,᾽ ἴῃς 
“ Μουπίδίη οὗ ἴῃς ΜοἌρὶ ΗἸρῖν," [Ι{ 15 οἸεαῦ ὑπαὶ 
τοῖς, 45 ἰπ (6 ἀπαϊοροιβ σαβε οἵ Ατ- Μαρεάάοῃ, 
ἷς 5Ξἰ πι  ΪΥ ἴῃς Οτεεῖ νεγβίοη οὗ " ἴῃς τηουπίαδϊη οὗ 
Οετγίζιτι.᾽ "ἢ 

1 Ἐναϊά ρσταηίς παῖ (πὸ τνοτὰ τῃαΥ οοτης ἴσοτη 
ὙἼ Ἵν» αἰ πουρὰ {πε δηομη αὶ 9. δήεσιαείο 
ἷφ ποῖ ἐουμπὰ ἴῃ ἴῃς Ο. Τ. 1 0 Μουπὶ ΤαῦροΥ 
ψοῦϊὰ 5υἱὲ Ἰυάρεβ ν, 19. 

»ιαγσεάον, ΤΊΟΤΕ ΟΟΥΤΟΟΙΪΥ Παμπαγρεάοὶ, ἴον 
[πε ννογὰ 15 ἃ (δ δ] δίς ἀπάργάπι ἴοσ " Κονια 
ῥαρσχεάοία,᾽ " Κονια Μαρπα.᾽" 

Ηδὰ Πα εἰγτηοίοργ οἵ πὸ νογὰ “ Ηδ᾽- Ν)18- 
δεάοη " ΔηΥ 5ἰρηϊβοδηςο, [ ννουά ἀοιδ11655 
ἤανα Ὀδθη ἰγαπϑι αἴθε πον Ὁγ δῖ. [οἢπ, 85 ἢ6 
μᾶ5 ἰγδηϑβϑ αϊοὰ “αάάοη ἴῃ ςἣ. ἰχ. τα ; Δ Βουρ ἢ 
ΒΟΠῚΘ νντογ5 ΤὨΙηἰς {Πα {6 Θχργθβϑίοη “ἸῺ 
16 Ηφῦγεν ἰοπρὶς "ἢ ΟἸΘΑΓΙΥ Τείογβ υ.5 ἴο [86 
ΟἰΥΠΊΟΪΟΡΥ :-Τἢι5 1)6 ν εἴϊε δάορί8 (πὲ 
Τα ΔΠηρ αϑϑϊρπθοα Ὁγ Ὠγτιιϑίι5, “16 ἀεδίσγιιο- 
το οὗ {ΠΕΙΓ ΤΤΟΟΡ ;᾿ δῃηὰ ἴδ βυρροβοϑ (ἢῃδί 
ΘΙ. 12 5 ἴο δ οσομηρίεῖοα ἴτῸπὶ εἶ. χνὶϊ. τό, 
[6 Κιηρβ οὗ [πε Εδϑῖ (1.2., οὐ Ῥασί 4) τράγο 
ἴῃς νὰ Νάτο ἴο Ἀοπιο, δηὰ δέῖοσ ἰΐἰς ἀθ- 
δι γυςτοη τεϊυσγηίηρ Ὡ τΠ6 Κίηρ8 οὗ [86 
ἡνεϑδῖ ἴο Ῥαϊοβίϊῖπθ.0 Το ἴπεὸ απ οἴἶεςϊ 
Ἀδπδη (Ρ. 428) :--ἰὴ 4}} [Π|15 βυτηθο ϑηι (ἢ 6 
Θ6ΟΥ ἀεβοσιθοβ “δὴ ἰηΐοστιαὶ ρίδη (1 Κίπρβ 
ΧΧΙΪ, 20, ὅζς,) ςοηςεϊνοά Ὀεΐννοοη ϑαΐδη, Νέεγο, 
δηᾶ (Πδῖ σου ηβει!ογῦ οἵ Νογο νγῆ0 δᾶ5 δἰγεδαῦ 
ἤριυγεά τπάογ {πὸ ἔσγπὶ οὗ ἴπε βδεοοπα βολεῖ. 
[η Ηδι- Μαροάοη δηδη δάπηῖ5 ἴπ6 τείογ- 
οης6 ἴο Ζεοςϊ. χίϊ. εἰς δῖ, Π6 δά8, “ {116 
Ραγι οι ]αῦ δηίρτηα οὗ (ἢ παπιὸ Η στ Μαρεάοῃ 
15 ῸΓ 115 πΠπαᾶος!ρἤογΆῦ 6." ΖΠΠΕ 5εῖ8 αϑιὰα 
{1πΠ6 τοίξγοποο ἴο {πὸ Ὀδί|6-βοϊ ἃ πραγ Μί6- 
δἰἄάο (ἐχοορὶ 45 ἃ γαγοποπηἷϑίδ) : πῈ ἀννο]]ς 
ἘΡοη {πὸ πηοσηΐϊηρ οἵ πὸ 5υ}}α]ς Πὰν, νν ἢ ἢ 
ἀοηοῖς8 4 »ιοωπίαϊπ, ἀπά ἰῈὰ ἴδκοβ αρεάονι 
ἴο 5 η} Ὗ “8η δβϑολθίαρο οὗ ναὸ Ποβίβ:ἢ 
---Ἰὸ δοσογά 7} σοπλθῖηθ5 ἴἢ6 ομ! οὗ 
ΟἸϊνο5 (Ζεςῖ. χὶν. 4) ἢ ([ο06] 11. 2) “τῆς 
ααἱΐον οἵ [Ἐποβπαρηδί :;᾽ δηὰ 1Π18 βδεθηθ Ὀθϑι Ἂς 
[6 νν1}}8 οὗ Γεγυ βηϊεπὶ (566  ΚΊηρ8 Χχὶ!. 12. 
ΜΜανσ.), 6 ἴκε8 ἴο Ὀ6 “Ηδι.Μ ρεάοηῦ.-- 
“{Πη0 πιοιιπῖδ!! τορίοη, νἤογο (δθδ8ὸ Βοβίβ 
4556 1016. ΝΟΩΣΙΥ ἴο ἴΠ6 βαπης οἴεςί 15 186 
εχρίαηδίίοη οἵ νιγίηρα (ρ. 711). τ. Ρυβεν. 
ἴοο (οῃ Ϊ|Οοε] 1]. 2, 12) σοπηραγηρ Μαῖί. χχν. 
30, 31 ἢ [06] 11. 12, δηά δάορίίηρ [Β6 
οΡίηΐοη ὑπαὶ (τισὶ 15 ἴο ἀοβοθπα ἴο [υἀρ- 
τηοηΐ “ οὐ Γ [15 νϑ] εν οὗ [ς ποβορῃδῖ," νψουϊὰ 
Ρίδοθ ἴῃ6 νον δεΐννεεη [Θγυδβδίοπιὶ ἀπὰ τῃς 
Μοιιηΐ οἵ ΟἾῖνο5, “ τιηϊτην 45 1 νγοσο Μουπί 
Οδίνασυ δηὰ ΟἸϊνοῖ," --ἰὴ οἵποῦ νοσάβ, ὑπάοσ- 
βίαπαάϊηρ Ϊοο] ἴο πηθδῇ ἴΠ6 Ἰοσδ  Ὑ Κηονσῃ ἰη 
Οἷιγ 1 οτὰ δ {ἰπὶ6 45 “ (Π6 υδιεγ οὗ Κιάσοη." 
[τ|15 ἴο Ὀ6 ποῖοά, Βονγουοσ, δῖ ἤοῖ υ011} ΔΙΗ͂ΟΓ 
τῆς τἰπα οὗ Εὐυϑεῦϊ8 (Οποριασ., Ὁ. 52 :-- 
κοιλὰς Ἰωσαφάτ) νγὰϑ5 {18 βροΐ Κποννῆ ἰῇ 
(γι ϑείδη ᾿τοσγδίυσε 45 “ (δε νδ] εν οὗ [εδοβο- 
Ῥδαῖ.".--86ὲ6ὲ. νΊηοσ, Κ. ἢ Ἦ. Β., ανί. “ο:α- 
» α!. 

--«-..--...ὄ.ὲϑὕ.. -.-. .ὄ.--..-.-. - 
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724 ΚΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙΙ. 

δεαςί, τ τυλίελ ἐς γα δαδγῶπ, {δε νιοέδεγ 
ΓΟ ΗΑΡΤῈΚ ΧΥΙϊ]. οὕ αἱ αὐονεἑκαΐίοης. 9 714: ἐμ εγῤγείαίον οἵ 

ἐδε σευ ἀεαα, 12 αμα ἐλέ ἰρε ἀργη:. ὃ 
8, 4 44 τοονιανε αγγαγε ἐπ ῥμγῥίς απα τοαν γί, 7Ζ4ε ρεπλνοη 97, ἦε τυάογε. 14 744 υἱ(- 

0» οὔ ἐάὰε Ζα»ὅ. τυίὰ α φρο άφρε ἐμ 1.) δῦ λαπα, εἰ είά ρον 146 

νεΓ 1 ο»π. μοι.---ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν. Μοῦ 3 γέμοντα [οΥΓ γέμον τὰ] ὀνόματα.---ἰ Αδετ 
ΥοΥ, 3 Ρ Ἰη56Γγἴ8 νεγ. 18 ΜΉΘ [5 4150 σεϊδίηθα ἴῃ 115 ὑγοροσ ῥίδοο : [με δοσίε 85 βοσε οορίο 
[86 σοπητηεηΐδτΥ οἵ Απάγοδϑ (ἐ. ε., Ρ. 97) ΠΟΓΕ γοσὶ 18 15 ασυοῖϊεα]. νεγ. 4 ἦν περιβεβλημένη, 
πορφυροῦν κ. κόκκινον.---τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς [50 τ. ΤῊς ἕογηι ἀκαθάρτης ἴῃ Τ. Ἀ. 
(γουδ]οὰ Βεηρεὶ, ὟΝ εἰδίείη, ἀπά Μαῖμπει; δυΐ [ἃ 15 4 ἰοσγιιδίίοη οὗ Ετγάαβσηιβ σἱζουΐ δῃγ 
“ἘΒΟΤΥ (Ὁ εἰ Ζϑοῖ, 5. 42). ΜΝ ογ. 8 τὸ θηρίον.---[Α τολάβ ὑπάγει, 566 γεΓ. 11].---τὸ ὄνομα [α΄ 
“ἢ. ΧΙ, 81.---ὀβε᾿͵ λεπόντων.---ὅτι ἦν.---καὶ παρέσται [Ἴ΄. Ἀ. Π25 καίπερ ἐστίν, ἀπά ἰ5 οἸ]οννοά ὃγ 
ΑΟΝ. («πᾶ γεῖ ἐπ; διὰ ὈὉγῪ Γυυτδεγ, (“ςν μεν οὶ 68 ἀος ἰδὲ ᾿γ: Βυϊ 1815 τεδάϊωρ μ85 ὴο δυΐδο- 
ΤΥ. [ἴ τοβυ 5 ἤτοπὶ ΕΤ. Βανίηρ 80 ργιηῖθα ἴδε ἴεχῖ οὗ τ νος ἀἰϊδιϊ ΓΕ ἐχ μὲ 115 καὶ πάρεστι, 
(18 δοοεπίυδιίοη σγοηάοσίης πε τεδαϊηρ οἵ Εγτ. ἱπιροϑϑὶῦ]ϊθ. ΤὙἢε Νυΐὶς. δθεοῖ5 ἴο οπιὶ ἴδε 
τνογάβ, ΠΊΘΓΟΙΥ μἰτίηρ, “ νιάδηϊοβ Ὀοϑεδηη ηἰὦ γαῖ, εἴ ποη δϑὶ ;" δὈυΐῖ 11 σοπίϊημοπ δἷ νοῦ. 9, 
“ΕἸ ἢϊς οβἴ βεῆϑιι8," ἴδοσε δοίης Ὧ0 καί ἴῃ ἴῃ ἰοχῖ. ΟὐἹοβθδςἢ ηοῖο5, “καὶ παρέσται. ὧδε ὁ 
νοῦς. ΕἸ ῥίε “:ὲ “επί, Ν αἱρ. Αοῖἢ." Μοάδ οὔ καὶ παρέσται 5405: “δὶς Ἰδροὸ οὑπὶ οἄἀ. (οι- 
ΡΙυἱεηβί, ΡΥ πλδϑῖο, εἴ 57ΥΓῸ ἱπίεγργεῖε " (Ρ. 524). Βεῆρεὶ ποῖος (δῖ καίπερ 18 Ὠονγβεγα θὰ ὃγ 
δῖ. ]ομῃ; δηά ἤδυϑὺ οἰδενῃογε ἴῃ ἴπ6 Ν. Τ΄. ὀχοορῖὶ νι ἃ ραγίϊς!ρ]6]. δ. τὸ ο»ρ. καί Ὀείοτς 
ὁ εἷς. Νετ. 11 διδόασιν. ΝΕΓ. τό καὶ τὸ θηρίον ϑο 1 τοδάβ; Ὀυῖϊ Ετ. σῃδηγοα {ἢϊ5 ἰηΐο ἴδε 
ἐπὶ τὸ θηρίον οἵ ἴῃε Τ΄ Κ., αἴον (6 υὶρ. “2π ὀεπία ἢ. Νέετγ. 17 τελεσθήσονται οἱ λόγοι[50 1 
τειάβ; δυῖ Ετ. που ΔῺγ Δυϊμοσ γ σμαηκεὰ ἢϊ5 ἴοχῖ ἰηῖο (Π6 τελεσθῇ τὰ ῥήματα 85 λάορίεὐ 
ἴηὴ Τ΄ Κ.]1 

ΤὮο ϑονθῖῃ Το νιβίοη οὗ (ἢ Ἀσνοϊαϊίοη 
Ῥτοροσ (οἷ. χυὶϊ. 1--ΧΧΣ, 5) Ὀδρίη5. ΒΟΓΙῸ ;-- 
866. [ἢΠ6 ΣΕΙΊΔΓΚΒ ᾿ἸηἰΓΟα τ ΟΟΓΥ ἴο οἷ. χΥ. 
ΤΗ5 5617|658 οὗ Ν᾽ Ἰϑίοηβ ὀχίοπαβ ἴο Ἄοἢ. χχίϊ!. 

5: Δπὰ πονν ἴδ Κε5 ὑρ ἴπε Νἰβίοῃ οἵ πε “" δέενεπ 
Ῥία!. " (ςἢ. χν. 1-χνῖ. 21) ΠΟΓΟ [Π6 σ«ευεηὲῤ 
γιαὶ δοειθὰ ἴο εἶοδσο Ὅῆὸ ἀρρἼοάτδηςε οἡ 
[ἢ 56 6π6 ἴῃ ἴῃς ἤγϑί νεσβὸ (45 ἰῃ ςἢ. χχὶ. 9) οὗ 
“ἐς 97 δὲ ϑευεη “πρεΐς «υδίεῦ ῥαά ἐδε ϑευεη 
»ια!»" (8566 οἡ οἷ. χνυὶ. 21) σοῃηεοῖβ [ἢ 5 
ν᾽ βίου ἢ τῆαϊ ἢ ]ο ἢ ργοσοάθϑ , Ἰυ5ῖ 45 [86 
ἱπίγοδυςσίίοη οὗ οπὲ οὗ ἴῇ6 ΒουΣ 1] νης 
Βεΐπῃρ5 ἴῃ ςἢ. χν. 7, ν Βεη ἴΠ6 “ δευεη “(πρεὶς " 
Θηΐογ, Τοππροῖβ [ὴ6 για] ϑοπ8 ἢ εἶ. 
ἷν. 1--ἰἢ6 Υἱδίοη ψ ἢ Πςἢ τῆς Ἀπ νεϊδύοη 
ῬχΟΡΟΥ ορθῆβ. Αρδίη, 85 ἴπε “ευεπδ Ττυχηρεῖ 
(ςἢ. ΧΙ. 15--19}} 15 (ΟἸ]ονν δἀ 1Ἰη «ἢ. ΧΙ !.--ΧΙ , Ὁγ τΠς 
γι δίοηβ νος ΘΧΏΪΟΙΕ ἴπ6 ΠΙΒ[ΟΥΥ͂ δηὰ ςἢδ- 
ΤΑςῖου οὗ [Π6 “ ον»ιαη --ἰ.ο., ἴἑὴο (δυγοξ, (τ 6 
τάφου, ἴῆς Βοαϑῖ, απὰ {πὸ “ἔσίε Ῥγορῥεί," 
80 ποῦν ἴπε σεὐεηὴὸ ΝΊΔΙ 15 ξο οννθ Ὁγ 4 Ν᾽ βίοῃ 
ἴῃ ψΒΙΟἢ τΠ6 566 γ ὈΘΠοΪ 5 ἴῃς ἀεβιίγυςίίοη οὗ 
(ἢς Ηκτὶοῖ (οἶδ. χνυ!.).---ἰηἰγοάυςοα ἴῃ ἀϊγοςῖ 
σοηίγασξ ἴο ἴπ6 ΟΠυτοῖ---ηά οὗ ἴῃς 58Πὶ6 
ἐῤγεφ Θποτηϊοβ οὗ Οοὰ (ςἢ. χίχ. 2ο; Χχ. το). 
ΤὮ15 ΦὨΠΉΠ Υ δαά δε τηδηϊξεβίοα τη Ὀ]οοά- 
5δῃεά, ρεγβεουϊζίοη, βεάυςίοπ, δηαὰ ὈΪΑΘΡΠΘΙΩΥ 
(566 ςἢ. χνυὶ. 6; ΧΙ, 7, 12; χίν. 8; ΧΥ͂Ι. 9, 11, 
21): δηά Βετόα, ἰη ςἢ. χυ!.,---ἃ σμαρίογ ννὩ] ἢ 18 
ἸηϊγοαμυςίζογγΥ, δηὰ ννῃϊοῖ αἷοηθ ἰη {[Π6 Αρος. 
ἷβΒ οἵ ἀϊγοςῖ ἱητογργείδιίοῃ,--ἰἢ]}5 ΘΠ ΠΥ 18 
ΤΟρΡγοβοηϊοα, ἰἢ ὑοῦ. 1, ὉηΔοΥ {Ππ6 ἴννο ςοη- 
ποοῖθά ἔοττῃβ οὗ πὸ δηιὶο γϑίαη ὟΝ οτἱ - 
ῬΟΝΕΓ ΟΥ̓ Ά Ββοαϑῖ, δηὰά [ἋΠῸ δηϊςἢτγιϑίίδη 
νου ἀ-ογ οὐ Ηετὶοίὶ ---- [ἢ 58οαῖΐ οἵ τς 
Βεδϑῖ᾽β δι ΠΥ Υ. 

Βαῦγ]οη μδὰ δἰγθδαῦ θθθη ἱπίγοδυςδὰ ἴῃ οἢ. 

χῖν. 8, δηὰ ςἢ. χυΐ. το ; δυΐϊ ποῖ υπ|{]] ΠΟ ἰ5 
(ἢ6 ᾿πηρογί οὗ ἴδε σγιῖδοὶ οχρίαϊηθά. ἴῃ ττ. 
15-ι8, [πὲ ΑΠροὶ υπίοϊά 8 ΨὮΥ, δηὰ ΕΥ̓͂ νὰδὶ 
τηθδη8, 16 Ηδτγὶοῖ τοσοῖνο ἴπῸ Ἰυάρηικαὶ 
ΨΥ οἢ 15 ἀοϑοσίδοα ἰη ςἢ. χνὶ!. ὙῊς Βοδεὶ μά, 
ἴῃ π|Κὸ τηδῆπογ, θοη ἀἰγεδάγ ἱπίγοάμυοεά ἰη οἷ. 
χὶ. 7 δῃηά οἢ. χΙϊ. σ ; δηὰ ηοῦν, ἰπ ἴἢ15 Ἰη[Γ0- 
ἀυοίογγ οπαρῖοτ, 16 ἱπιρογὶ οἵ (5 εγπιδοὶ 
Ααἶδο ἰ5 ἀεφοϊατγεά (υν. 8--13), 45. νὰ} 25 Ὑ]} 
δηὰ ὉῚ ννῃδῖ πιεδῃβ (νοσ. 14) [86 ἀεοίγυςῦοι 
οὗ μἷβ ρονγεῦ 18 ἴο δ6 δοζοπιρ Ξῃεά. ἀδί 
(8ὺ8 ἴΠε6 5θαυεὶ 15 ἀδϑοσθοά οὗ {πὸ “ ϑενει 
ἴασυθβ ψνῆϊο ἢ ἅγο ἴπα ]4ϑῖ," νυ ῃογεῖη “Β 
ηἰξῃεὰ ἴδε τταῖι οἵ Οοά " (ςἢ. χτ. 1). Αβεῖ 

(π6 ἀεπίγυςξίοη οὗὨἨἉ πα ἐόγοε στεαῖ ἐπεηιεϑ οἱ 
Οοά, ἰο]]ονβ ἴῃς υπίΐνογξαὶ [πὰἀρτηοηΐ (οἱ, ΣΙ. 
11-15}); δηά (Βεη---αηπουποίηρ παΐ εΥ]] 88! 
ποῖ {{Πυτηρὴ ῸΓ δνοῖ--- ἔο]ονν 6 φἰογο οἱ 
186 Νὲνν [Ἐγυβαΐθηχ (οἢ. χχὶ, 1-χίϊ, 5). 

ζΚΗαΑρ. ΧΝ]].- -ΤῊΗΣΝ ΗΑΛΆΙΟΥ ΑΝ ΤΗΣ 
ΒΕΑΛΑΒΤ. 

ἘοΓ ἴϊὸ τηθδηΐῃρβ ἀϑϑίρτιοὰ ἴο Βδϑγίοῃ οἵ 
{με Ηασίοί, νἱζ. 1. (4) Ἀοπιε Ῥδφδῃ, 85 ἰῃ δι. 
ἸῸῈ ἀλγ ; (ὁ) Ἀοπια νυ ῃϊοῦ 51|2}} ὑοοῦῶς 
ἀζᾶηῃ Πογεδῖζεσ:---Π. Βοπιε Ρδραὶ;--" !. 

7ογυβδίθαι ;---Ἴ . τῃς ΨΝου 4 - ΟΥ̓ ογ 9εᾶΐ αἱ 
{ῃς ΝνοΥ]ά-Ῥοντοῦ, υβεγενοσ (Παΐ ΡΟΥΕΙ͂ ΠΩ 7 
Ὀ6 ςοηοοηϊγαϊοα δ ΔηΥ ρογοά οὗ Πἰ5δίοτγ, 5 
οη «ἢ, χίν. 8; χνὶ. 19; δηὰ Νοῖς Β δἱ {ἷκ 
οηᾶ οὗ [15 ςδαρίετ. ΕοΥ ἴδε τπελῃΠ 85 85" 
β'ρῃοά ἴο {86 Βελϑῖ, υἱζΖ. (τὴ Τβε Ἀσπιδῃ 
Εταρίγα ἰπ ϑῖ, [οΠη᾿5 ἀΔγ :--ἰ(2) Τῆς ῬΑρδΟῦ Ὁ 
(3) Τῆε ὙΝοτ ἀ- ρόοννοσ οὗ νυ μίοι οπις ἰ5 {ἐκ 
στη 0] ;--(4) Τῆς Ν οὐἹά-ροννεγ, 411 γείξγεηζς 
ἰο Ἀοπις δοίης οχοϊυάεά .--(5) Τῆς ΔΙΠΙ- 



ν. 1.} 

ΝῺ τἢοτγε σης οπε οὔ ἴῃς βενθῃ 
Δηρα 9 ΨΏΙΟἢ πδὰ τῆς 5Ξενεη 

τπεηΐ οὗ ἴῃε 5γπιροὶ ὉῪ Νόεσο,--ϑὲὲ δὰ 
ΤειηΔΓκ5 ἰηἰγοάυςίοσγυ ἴο ςἢ. ΧΙ. ἢ; δηά αἷϑο 
Νοῖεβ ἢ) δπὰ Εἰ δῖ ἴπε επά οἵ {Π15 σβαρίεσ. 

Ασοοτάϊηρν ἴο Εδγαγὰ (ἰὴ Ησσγζορ 5 ΚἼα - 
Ἐποσε ) τὸ 15 ποῖ ὑη}] πονν [μας Βαδγίοη--- 
(ῃ6 α]5ὲ 1 ματηῦ οὗ «εἶ. χί!. 11, οΥὁἮΎ Τῆς ῬΑΡΔΟΥ͂ 
ἴῃ 115 ἐςς] ἐβϑίαϑεοδὶ σμδγδοῖοσ ---ἰβ ργοβεηϊθα 85 
τη Ηδτὶοῖ, ογσ Αροϑβίδῖα σπυγοῖ: 566 {86 
ΓΕΠΊΔΥΚΒ ἰηϊγοασυςίοιγ ἴο οἷ. χ. Ὅλα 
Ἀροίοστηοσβ, ΕὈγαγὰ {πη Κ5, ῸΓΟ 1ἢ ΟΥΤῸΣ 
ἤδη {ΠΟΥ Δεηθδεοαά {115 Βαῦγίοη νὰ ἴδ ς 
ΑΠΕςἢ τοί οὗ Π δηϊεὶ (ςἢ. νἱ1.), δηὰ οὗ 81. Ρ4υ] 
(2 ΤΤΒ6β58. 11.}; θεσαδε Απιςηγιϑῖ (56ε υν. 
8, 11) 18 ΓΑΙΠΕΙ ἰάἀεηξὶο 8] ἢ ἃ Κιηράοπι οὔ 
ΟΡΕΠ ἀροβίδϑυ Ψῃογείη ἐσέ {με βεπιοίδηςε οὗ 
ΟΣ ΒΕΙΔΗΥ 18 οδϑοὶ οἶδ ---δὴ ᾿ηδάοὶ τυ]οῦ 80 
8 ἴο οχεουῖς Ἰυάρτηοηῖϊ οὐ (Π6 Ητ)οῖ, ΟΣ 
ΒΑΌΥΪοη :---δθὲ συν. 13, 16, 17. 

Α5 Βεηρεὶ ποῖο5, ςἢ. χνὶ!. ἰ5 ἀϊνἀοα ἰηἴο 
ἴδγεθς ραγῖβ ΌὈῪ ἴΠ6 ἴἤγοο δάἀάγοβϑος οὗ ἴΠ6 
Δηρεὶ, νον, 7. 15: (ΑΛ) Τῆς Ηδτγῖοῖ δηὰ 186 
ἔπε σδο ΤΟ 5ιψηϊιβορίίοη οὗ {Π|6 βσυπιῦο!]- 
ἰβπὶ;--(3) Τῆς [υἀξτηεηῖ οὗ ἴῃς στεδλὶ Ηασὶοῖ. 

ΤΗΕ ΗΑΒΚΟΤ (1:-). 

1. 454 ἐῤέγε εαριὸ ομό οὗ ἐδε “ευέπ αηροὶς 
αὐδίωρ ῥαά ἐδε “φυεπ οἱαίς,.) 866 ςἶι.. ΧΡ. 1, 7. 
ΨΥ δὶς οὗ (6 “ δενεη᾽" 159 ἸΘΣ υηάοιοτγιηϊηοά, 
εἴ. εἰ. νὶ. τ᾿ :--ΕἸΠΒ ΒΟΥ ἀεδοάδ5 (Πδΐ ἰξ 15 [π6 
“γι; οἴπεγβ 84 ἴπεὸ «ευεπίδ, 45 Βαδῦγίοη, 
υπάεν ἴἢς “ευεμ ΝὶΑὶ (566 ςἢ. χνὶ. 19), ἰ8 
Βοτα ἴῃς ἴἤστηθ. Α58 1πῸ ᾿υάστηεηϊ οἡ Βαῦγίοη 
5. Ὧονν τηϊηυϊεὶγ ἀεβογ θά, οπο οὗ ἴῃς ΑπρεΪβ 
γὼ δᾶτὸ [86 “ ἤ)α!,᾽" 18, ποῖ υπηδίυγα!!γ, 
[ἢ τϊηϊδίεσιης Αηρεὶ ἐπιρὶογοά ; θυι ᾿ξ ἀο68 
οί {Πεηςς ἔοϊϊονν ΒοΊΠοΓ τῆς Ν]δίοη οὗ [8 
σπαρῖοσ, ψηϊο 5 δ᾽οροῖμεσ ΧΡ ηδίοσγ, 
(ςΟΠΊΕ5 δῇου, οὐἠὁ ργεσθάθβ, ΟΥὐἨ ΞΥΩΟΏσΟΏΪΖΕ5 
ἢ τῆς ΜΝ Δ]- Ν᾽ βιοῃβ :---566 οἡ οἷ. ΧΥ. 1; 
χχὶ. 9. Βεηρεὶ ἀεοϊά65 [παῖ (ἂς “ Κα)" ᾿ᾶνς 
ῃονν θδθη ρουτγεοὰ οι :--- ἪΗρηρϑί, ἀθοϊά65 [δὶ 
{86 “ Κα: " ἃτὸ 51}}} {0}. 

11 15 αἰϑο ἴο ὃς ποϊϑά {παῖ 845 οἠηθ οὗ {86 
“ δευέη “ηχεῖς ἢ πον 8ῃοννβ ἴο ἴῃς ὅ6Ὲσ τῆς 
“ὁ ἩαΥ]οῖ;᾽" 50, ἴῃ ςἦἧ. ΧΧΙ. 9, ΟὨδ οὗ ἴΠ6 ΒΔ Πὶ6 
δτοὺΡ 5δοννβ ἴο [πὶ [Βς “ Βγίάε." 

διοὰ δρΡαἶκὁ ΜῈ. Ἀῖθ δαγὶῃ ᾳ.}] Οτιΐ 
“«μη10 9" ---δθὸὸ. οἱ. {1}, 

Οονιε δίέδεγ.)] ΑΒ ἴῃ ςἢ. χχὶ. ο (εξ, [οδβη 
χί. 43) ἴῃς δανετ (δεῦρο) ἰ8 ἤεγα υ86ὰ, ποῖ 
186 νετὺ ““ Οὐ»ιο," 45 ἴῃ οἷ, Υἱ. 1, 2, 5. 

1 11 ΒΟ 18:86 ἐῤε ἡμά»»επ} Α5 Ὁ 5» 
[ογάϊεοκ ροϊηϊβ ου, “106 ἡμάφνιεπί᾽" ἰΒ ποῖ 
ἀεβουιδεά ἰπ τῃϊ8 ἌσΠδρίοι.---ΠΑΥ, 'π νοῦ. 16 
ΜῈ 16 ΟἸΘΟΥΥ τοϊὰ ἴμᾶὶ ἴὰ 15 51}}} ξυΐζιγο. 
[τ (Ο]ϊοννβ ἰῇ οἰ. χυὶ!. Ὑπὸ “ΒΞ ασ]οῖ" [5 
πετε ἐχῃ δ ϊεά, ποῖ 85 Ἰυάρεά, θυϊ 48 οχίβεπρ 
ἴῃ Βασ δητ γιδιίδη ἕοστη : δηὰ {ἢ 8 ἰ5 γτεφυϊγεά, 

ἈΕΝΒΓΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΙΙ. 7 

ν148, δηὰ ταἰϊκεὰ νντἢ πε, βαυΐηρ ππῖο 
Π|6, οπις δἰῖμογ; 1 ψ}}}} ὁπενν υπῖο 

Ὀοςσδυβα {πΠ6 βρϑςοῖδὶ γ᾽ ϑίοη οὗ ἴῃς ἊΝ οτγἱἀ-ῖγ, 
ἃ5 ἀ 5 συ ϑθοαὰ ἔτοπι ἴῃς ἊΝ οὐ]Ἱά-ροννεσ ἰὼ 
ΒΘΏΟΓΑΪ, 189 ἃ πονν γονοϊδίϊοη. 

Ἡξεηρβί. νουϊά τοξαγὰ {πὸ ἡυάσπιγεης οὗ (6 
ΦΒδΙοῖ," 85 ἴῃς Ῥγορεῦ {Ποπλὲ οὗ ςἢ. χΥῇ!., 
ὝΏΟΓΟ ἐῤε “ αυἱ άενηει." (νογ. 3) ἀθποῖθβϑ ἤδγ 
4εποὐαέίον, πὰ ψἤθτο [Π6 βγτηθοὶ 15 ὀχρίαἰποὰ 
ἴῃ γεσ. τ6. Ηεγ ρΌΠ πδὰ Ὀδεη δἰγεδαγ ἰοϊά, 
Ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ οἷ. χὶν. 8, δυὰς ἴῃ οἷ. χὶϊ. 7, 8 
Ψ Βοτε τὲ ΟΒυτοῦ 8 ρεγβεοσυϊεὰ ΟΥ τῃῸ 
Βοχηδη μοννοῦ ---ἴἢς «οἱ ἨἩελὰ οἵ {πὸ 
Βεαβδῖ: “ὙΠῈ μγεαῖ Ηλσίοϊ 18 ΟἹΪἱὺ 80 ἴὩτγ 
ἀϊδετοηῖ ἴτοπὶ ἴπ6 “κέ Ηρδά, 45 [1585 Ηρδὰ 
ἀεῃοῖεβ [ἢ6 Ἐ οπιδῃ 2οςυεγ, ψῃϊς [6 Ητ]οῖ 
15 ἴῃς Οὐ οἵ Κοπιο.7 
9 ἐδε στεαὶ Δ Υ101}] 12., ΒαΌγϊοη (τεῦ. 9) 

ὙἘ|Οἢ δὰ Ὀδθη δγοδάῦ τοίειτοαὰ ἴο ἴῃ ςἢ. 
Χχῖν. 8: ΧΥ. 19; δηὰ ΨΠίςΝ, 85 ὀχρίδιποά ἰη 
ΥΕΥ. 18, 8 “4ῤὲ Ογεαὶ Οἰδγ," οὐ Ποδίδθη 
Ἐοπιο Ροσβοηϊῇοα,---ἰη ΟἴΠΟΥ ννογά5, [86 σπεῦ 
σρηΐγο οὗ ἴῃς Οοά-ορροκίηρ ΚΝ οὐἹά -ροῦσγογ, 
“γδὲ ἐὥγοπε ὁ 1δὲ Βρα“}" (ςἢ. χυὶ. το). ἍΝ ῺΥ 
Βαῦγιοη, Ἀοπιο, ἴδε ὙΝοΥ] “ΟΠ οὗ δὴν 
Ῥετγιοά, 15 δ᾽ δὰ “ἐῤε φγεαὶ Ἐδυὶοι᾽ 15 ΟἸδΆΤ 
ἤτοπι ςἢ. χιῖν. 8. ΤΠ5 ἰά68 15 ὀχργεϑϑθά σοτα 
ἔᾺ}Υ ἴῃ νεῦ. 2. 
νε δῖε ἴο οὔϑβεγνε πδὲ δῖ. ἰοιη ἀοδθβ ῃοΐ 

ἰηἰγοάυσοε Βογα ἴδ ἰάθα οἵ “" δά] τΈΥῪ," τ] ἢ 
15 ἑουπάρἀ οἡη (ες ἕδεΐ οὗἉ “πιαγτίδρε " (ςξ 
ΕΖεκ. χνὶ. 18. ΧΧΙΙ. 17, 45), ΟΥ σονδῃδηϊ- 
τοἸδ !οησρΡ. [ἢ δοτίρίυγο, ἰηάεεά, [ἢ6 ἴδττῃ 
Δ ΟΓΥ ᾿᾽15 ὭΘΥΕΙ ἀρρ]ἰοὰ ἴο ἃ Πεδί θη ΚΙηρ- 
ἄἀοπὶ (566. οὐ οἷ. 1]. 22):---ἰἶη βδυςῇἢ ἃ (2586 
ἴΠ6 ἴοιτη “Μ6 710" 15 υδοά, σης [παῖ 
βεάιυςῖίνε ἱπῆπεποε ΟΥ̓ ΆἍΟΥΔΗῪΥ ῬΟΙΙΟΥ ννἰςῇ 
8665 ἴο ἀγανν οἴδοῦβ ἱπῖο βυν]εςοη. ΤῸ 
ἐχργοβϑίοηβ “ μαυοῖ " δηά “ οσηϊοδίίοη ἦ ἅσε 
υϑεὰ ἴῃ 118 8εῆϑε 'ἰπ (6 ΟΪὰ Τεκῖ, ἢ Γὸ- 
ἔοσθηςε ἴο ὟΝ οὐ ἀ-- ο[[168--- ιν. ἴῃ [54]. ΧΧΙΙ, 1 5-- 
18 ἴο Τγτο: δηά ἴῃ Νδῖι. 112. 4 ἴἰο Νιηδυθῆ. 
ΟὨ [δῖ86 ἰαἴῖεγ ἴοχί τσ. Ῥυβευ νυτῖίαδ: 
“ Μοβίγχ, ἰἀο]αῖσίες δηὰ οϑίγδηρεοιηθηΐς ΠΤ ῸΠὶ 
Οοά ἅζὲ βδροΐκθῃ οὗ 845 ουδογεάορι, ΟἾΪΥ͂ ἰπ 
τοβροςὶ οὗὨ ἴποϑε τδο, μανίηρς Ὀδοπ ἴδθη ΟΥ͂ 
Οοὰ 85 Η!5 ονη, ἕογβοοϊκ Ηἰπὶ ἔογ ἔδὶϑο νοάϑ. 
Βυξ [626 ῦε], ἴοο, οὗ νῆοβο οἥδηςθϑ [ϑἢὰ 
δροακα Ὁηάογ ἴῃ Ξαπὶς ἵἴνο {{|:8 [΄ ψν τ0ἢ- 
οὐδῆβ᾽ δπηὰ " ννηογοάοπιβ᾽ (2 Κίηρβ ἰχ. 22) 
νγὼβ8 ἃ Πδοδίῃῆοη.. .. Οὐ τ}8 5ίη, ΔΝ οὐ ἀ- 
Ἐπιρίγεβ, ϑιιολ 495 ΝΊΠονε ἢ οΓο ἴπΠ6 σοηςεῆ- 
ἰγαϊίοη. ὙΠοῖσ δοίην ννὰ8 οὔθ νδϑὶ ἰὰ οἰ δ Υ 
οὗ 561{ δηὰ οἵ 26ὲ χοά 97 18 «υογά" (ἰ. εἰ» 
Ρ. 1387). ΑΚ ἴο ϑ8ῖ. [08ὴη5 υὑϑᾶρε, [6 ννογὰβ8 
οὔ Ἀδν. ἰϊ. 14 ἃῖὸ ἀδοϊβίνε ; δπάὰ 50 18 δϊ5 
ἔσο υϑ86 οὗ ἴῃς νογὰ “,2τογπίοατοη" ἴῃ 
ςοηποοϊΐοη ἢ [626 06] ἴῃ οἢ. 11. 2ο, 41. 
Ηδξῆςς ἰὶ ἔοϊοννβ παῖ ἴπεγο 15 πο αι βησ ΠΥ 
τυ δῖονοσ ἰῃ ἀρριγίης ἴἢ6 ἴογπι “ΒΑΥΙο" ἴὸ 
186 ψογὶὰ δὲ ἰᾶγζε; οσὔ ἴο ἃ Ῥδρδῃ οἰἴγ; οὐ, 
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τες τῃ6 Ἰυάρηιεπί οὗ ἴῃς ργεαῖ ννῇοτγε 
τῆδξ 5: τ ἢ Ὡροη ΠΊΔΠΥ ννγδίεϑ : 

ἈΕΝΕΙ.ΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ]. ν. 2. 

2 τ σσβοπι ἐπε Κίπρβ οἵ τῇς 
δῖ ἢδνε σοπηπητιεά ἐογηϊοδίίοῃ, ἀπά 

85 βἰδίςἀ δῦουο, ἴο [6 βοάϊθϑβ σεηίσο οὗὨ ἴδ6 
Ὑνοτά-ρονεγ---ὰς ἊΝ ογ ἀ-Οἱῖν. 
ἼῊ5 ΓΟΒ}} ΠονθυΠ 6655 15 ὙΤΔΙΤΩΪΥ σοη(εϑβῖεα : 

δῃηὰ {πὸ οἢίοε τοάβοη δςϑιρηθαὰ ἰ5 1Π15, ἴπδῖ 
“ὁ ΒΑΓΙΟΙΤΥ 50 1}1265 τη ογηιΐν ἴῃ6 δροβ- 
ἴδϑυ οὗ Οοὐβ Οδυγοῦ " (Αυδετίςθη, . δ, Ὁ. 279). 
Τῆς μογὰ “ δαγὶοί," ντῖοβ Νν ογάς., 15 τιϑοὰ 
“ αἱ Ἰοαϑῖ 3,32.) ἐἔριες ἴο ἀθβοσῖίδε 86" 3ριγίτυδὶ 
ἑοσηϊοαιίοη, παῖ 15, [6 οογγωὲ ἀοείγίπε ἀπὰ 
2 γαολίος οὔ ἴδε ὥδωγοδε: οὗ 1ϑγδεὶ δηὰ [υἀδῇ :" 
ΟΥ 48 ΑΙΕ ποῖδβ: “ [ἢ οεἰρῃίθο ρἷδοθβ ουζ οὔ 
ἵννοηϊγ οπο τ ογο ἴδ 6 ΠΡΌΓΘ ΟΟΟΙΓ5, 500} 15 [8 
ἱτπιροτί," νἱΖ., ἴο θ6 [86 ρῥγορδεοῖίςδὶ δ ]θπὶ 
οἵ “ Οοὐδβ Οδυγοὴ δηὰ ρμβεορίὶε {παῖ πδὰ ἔογ- 
βάκοη Ηἰπη.".. “[η ἴῆγεε ρίδοςθϑ ΟἿΪΥ ἰ5. [6 
νογά δρρ] ἰοά ἴο Ὠδδίβθη οἹῖ65 : ΥἱΖ. 1η 158]. 
ΧΧΙΪ, 15, 1ό ἴο Ἴγτε; δηά ἴῃ Νδῇ. 11. 4. ἴο 
ΝΙΊΠΟΥΘΙ ἢ -πϑεο αἷϑο 1. ΝΠ] Δπ)5, ῬΡ. 314- 
220. 
ΤΒ6 φεπεγαί υ8ὲ οἵ [15 ἤἥσυγε ἴῃ (6 Ο. Τ΄ 

'5 ποῖ ἀϊἰδρυϊο, ὍΠο αιιε5Έ 00 ΠΊΟΓΟΙΥ 15, νν μα 
15 ἴη6 56η56 ΠΕΙῸ ἡ δηά ἴο (Π8 δὴ δηϑίνεῦ [85 
Ὀόοη ρίνοη ἀρονθ. Αὐδεγίθη ἱπάθεα δϑϑοσίβ ἴῃδ 
“ὁ Ἡδγίοῖ᾽ πλϑδῃ8, 'ἰη [6 ψ8ο]Ὲ ΟἹά δηὰ Νὸν 
Ταβῖ., [86 δροβίδίε σδυγοῖ οὗ σοα" (Ρ. 278); 
δηά δγραίη: “[ἴ ἰ5 ποῖ ΟΠΪΥ ἃ σμισγοῖ ἤδΓΟ, 
δηά ἃ Ἑσδυτοῦ ἴδόγα ; δυς (ὨΠτγϑιθηάοπι 85 ἃ 
Ὑ8ΟΪ6, Ἔνθ 458 [5γΓδ6], ἃ5 ἃ ὑνοϊο, δὰ Ὀδοοπις 
ἃ Ἡατῖοῖ. ὙΠ ἴσυς δ6] ον ογβ ἄγὰ πιἀάθη δηὰ 
ἀἰπρογβοά ; (6 ἱηνυ 8 0]6 Οδυγο 15 νὴ [6 
γἱ 5:0] 6 " (Ρ. 290). 

[1 ἰ5 μβαγά ἴο υπηάδογοίδηα ἢον βυςῇ 5ἰδίθ- 
τηεηΐβ οδη ὃς τπηδάς ἴῃ ἴῃς ἴδςε οὗ (6 ,οτ 8 
ΡΓΟπΊϊ56, “1.0, 1 δαὶ ἢ γοὺ αἰνναῦ ὄνθῃ υπίο 
(ἢς6 οηὰ οὗ [ῃς ννοτ]ὰ,".---βρες αν Βαγὰ 15 1 
1 ννὸ σϑυλοῦοῦ μον ἴῃς Εδυτοῦ 15 ἀ6- 
δοιθο Πεη 5η6 ἌΡΡΘΑγΒ δραίη δῇϊοσ. ςἢ. 
Χὶ!., 45 ἴῃς “ Βγιίάε,᾽" 48 ἴ[ῆς “Νεν ογυ σα] εῖι ἢ 
(ςἢ. χίχ. 7, 8 ; Χχὶ. 2, 9, 1ΙΟ; ΧΧΙΪ. 17; (ἔ, [ομη 
1:1. 129). ΝΟΥ ἀοοβ [86 ἱπιαρίηδίίοη οἵ δη 
“1ῃν]5:0]6 " ΟΠυΤΟἢ γχεῖ οὐοῦ ἴπε αἰ ΠΟ Υ,--- 
“Τῆς νΝνοιϊηδη ἰ9 ἴῃς ἐπυϊεδίε ΟΒυγοῇ ; τὴ6 
Ἡυὶοί ἰ5 τς υδέδίρ ΟΒυγςοὶ" (Αὐυδετίεη, Ρ. 
176); ἔοΥΓ Οὺὐγ 1 νογὰ [25 4130 διὰ “ὺυὔῇβ ἃτὸ 
τ86 Ἰίσξ οἵ 16 νοὶ ά. Α οἰ ἰμαῖ 15 δεῖ 
ου 8ῃ Π}}} σδηποί ὃς πιὰ " (Με. ν. 14). 

ΒΥ ΔΡΡΙ γὴν 1158 Ῥαββᾶρε ἴο “Ὡς (Οιτίϑιδη 
σδυτοδ᾽ (1. ὙΝΠΠαπιβ, Ρ. 318 ; ἊΝ οτγάϑ5.), οἵ ἴο 
"απ ἃροβίαίς δηὰ ἔδι (1655 σδυγοῖ᾽" (Α18.)), 
δ (ἢ σοπίγδαϊ [008 ΠΊΔΥ, οὗ οουγϑο, Ὀς ἀνοίἀοά. 
ΎὟὨε ροβϑ ΠΥ οὗ δὴ δρρὶϊοδίίοη ἴο 5οπὶα 
βοοίϊίοη οὗ {π6 (Πγιϑίίδη ὈΟΑΥ͂ 15 δὶ οὔσε ἴο ὃ6 
δάπττοα---ἰη [Π6 86η86 οἵ Μαίί. χὶϊ!. 47--50 : 
δηὰ (08 ὟΝ ογάβ8. οοηϊγαςίβ ψνῃαῖ δ6 Σεχαγάβ8 
ἃ5 ἃ ἀεξογρίίοη οἵ “ σ᾽ [211Π1655 Ουσοῖ " (ςἢ, 
ΧΥΪ. τ, 3), ἢ 86 ψνογὰ5. Ἐς ἢ ἀδδοτιθς 
{6 αι] ΟΒυγοὶ ἴῃ Ρίοτγ (οἰ. χχὶ. 9, το). 
ΑΒ 5ιἰαιϊορὰ οἡ οἢ. χνυὶ. το, ἴῃ6 ἔοσπιβ οὗ ευἱ] 
δγτηὈοἸΖοὰ ὉΥ ἴπε ΝΥ οὐ] “οἱ γ οὐ “" Ηασὶοι " 

ΤΏΔΥ 6 ὉΠὈ 6] οἷ, ΟΥ̓ 51 ρογϑτ το, ΟΥ ΘΟ ΠΞυ ΔΙ ΠΥ : 
ἴῃ ΔΗ͂ οὗ ψ»]ς ἢ 515 ἃ βεςῖίοη οὗ ἴμ6 Οδυτγοὶ 
(δι μο] ἐς ΤΑΥ͂ 5μᾶτο ἢ ἴδε (Οοά-ορροβίης 
ὑοῦ] :--τθυῖ ἴἴ 15. ἢοῖΐϊ ἴῃ δοοογάδηοο σὴ 
ϑοτρίυγε ἴο βρθαᾶκ, δ Αὐδογίθη, οὗὨ “ἴδε 
ἀροβίδίς Ομυσγοῖ οἵ σοὐ." 

Βυτροῦ τλθηζίουϑ 185 5: ΠΡ ΪΔΓ τ ϊσαρρτοβεη- 
δίοῃ, στ ΓΟ ἴοὺγ [86 ρισροσο οὗ ἱπάϊοδίηρ 
“9 ψννβδῖ ΔΥΓΘΙ ΓΑΙ ἱπιογργεϊδιίοης τυᾶπὶ οἵ 
αἰεηοη ἴο {π6 φςοπποχίοη οὗ ἴε Αροολίγρᾷς 
δυτηδοΐὶβ, δηὰ ἴπ6 Ὀσγεροβϑεϑβϑίοῃβ οὗ ἃ {{πε}Ὁ 
ἱπιδριηδίοη σδη ἰεδα ᾽ (5. 263). 

δαὶ “αἰεί ΟἋὉ »ιΩῊ «υαἱόγ!;}] (8εε υὐ, 
).). ὙῊΪ5 18 βδἱὰ οἵ Βαδυίοῃ ἰη οσ. ἰὶ. 12. 
ΤΩε ννοδἢ οὗ Βαθγίοηυ ννᾶβ οδιϑεὰ ποὶ 

ΤΆΘΓΕΪΙΥ ΌΥ [6 ΕἸΡρηγαΐθβ, “ὈυϊὨ ὈΥ͂ ἃ νδϑί 
βγβἴοτῃ οὗ σδηδ 8 ἢ (566 οὔ εσ. 11. 13). Ηδηρδί. 
Ροϊηῖβ οὐυΐ {παῖ “ «υα227. " “1η 186 5γιθοίιωὶ 
Ἰληξυᾶρο οὗ δεπρίυγε ἅ΄Ὸ δη ἱπιᾶρὸ οὗ γο- 
2εγιγ " (Ηοϑβ. χι!. 15); δῃά ἴῃ 5. ΟΥ̓", 11,34 
11 15 “δά ἴῃ χοίεγεηςε ἴο Βδῦϑγϊοῃ, δῈ οδιυϑὸβ 
πε νγαῖουβ οὗ Ποὺ ννε]]-θοίηρ δηὰ Ῥγοβρεπῇ 
ἴο Ὀεοοπῖο αἴγ :"---ἰοσ δὴ δ᾽ υδίοη ἴο 5 ἴγρε 
866 (ςἢ. χγΥΙΐ. 17. 
ΤῊ τπιοδηΐηρ ΒΓ ἢ [Π6 ἹΤΙΔΡΈΤΥ οὔ (15 τεῖϑε 

ΒΥΓΔΌΟ]1ΖΕ5 15 ἐχρίδιπϑά ἰπυοσ. τς :---ἰῃς “ἢδτ- 
Ἰοῖ " “5 ΟἹ τΊΔΩΥ παΐΐορς," ς, «ἢ, χίϊ, 
3, 7) 1216. ΝΔἢ. ἰϊ. 8 15 υϑ02}}} ἐχρίδιπθὰ ἴὸ 
τηδδῃ [6 ἰαγζὸ Ῥοριυϊδίίοη οὗ Νίπενοῖ. Βίθεχ 
σοπηπηθηΐῖ οἡ [88 Ὀἷδοθ, μοννουοσ, 15 [παῖ 25 
(δε 516 οὗ Βαδυϊοη ννὰ5 οἡ ἴδε Εμιρἢγαϊε5, 80 
τΠδἱ οὗ [Ὡς “ Νενν Βαδυϊοη," Ἐοπιο, 15 ου ἴδε 
Τιθοσ. Απὰ [μ]5, Βὸ δάάϑβ, Ὄχοϊυάες (δε 
ορ᾿πίοη οὗ ΖΕ] παῖ [ΘΓ ϑλίοτῃ 15 πηδδηΐ. 

Ὡ. «υἱἱῥ «υδονε δὲ ἀϊπι οὗ 1δὲ εαγίδ 808.- 
ταϊ(ἰ9ὰ ,ογπίεαίἰοη.) Ὅλες “ ἀἰπφι ἢ τερτε- 
δοηΐῖ {ΠΟΙ δυδ)οςῖβ (45 ἴῃ «ἢ. χνι. 14) 80 
γἱιοά το ἴῃς βεάυςτοηβ οὐὗἩ ἴῃς γτοαῖ ΥΥ οὐ]ά- 
εἰϊγ. 
τ οδετοιαπάϊης [6 Ῥαβϑᾶρο ἢ ΈΓΆ ΠΥ, τηῖεῖς 

(ο. ξ. νιιίηρα, Ρ. 752; Νοσάξ. ; ἄς.) οἕῶ 
ϑ5ἰκ, “"1{{Ὲ15 6 ραρδὴ Κοπιθ, νῆο δηά νᾶ 
ΔΓΘ ἴΠ656 ὁ ἐπε, ἀπὰ νγδὲ 15 ἰηἀϊ!ςαιοά ὃΥ Β6᾿ 
μανίηρ δθθη ἴῃς οὐ͵οςῖ οἴ δεῖς Ἰυ τι] ἀεϑίγεϑὶ" 
ΑἸξογὰ ἄπβυνεῦβϑ ἔοὸσ 1Π15 ϑ.ῇοοὶ : “1 ἀο ποὶ 
μοϑιῖαῖο. . .. ἴο τηδιηίδίη [πδΐ ἰηϊεγργείδιου 
νυ ποῦ τεραγὰβ ρᾶραὶ δηὰ ποῖ ρβαρδὴ ἘΠΊ 25 
Ροϊηϊοά ουἵ ΕΥ ἴδε Ηατῖοϊ οὗ [μ15 Ν᾽ Ξίοπ. 
Οη ἃ ἀϊβεγεηξ ῥσϊηςῖρ]ε, ἢ επδῃ σερ ϊεβ: “ΤΆς 
Ηετοάβ, Τιγιἀδίοβ κιηρ οὗ Ασπιεηΐδ, ἄζο. ἃ 
οᾶζογ ἴο γἱϑῖς Κοπιο, ἴποσς ἴο είνο ἐεβεναὶβ, [0 
ΡΑΥ͂ Βογ τμεῖγ οουτι " (Ρ. 430); δηά ἴο ἴδε 
βάτῃς εἤεςι, Ηςεηρξοῖ. σοηο]υάο8: “ Κοαὶς [{Π6 
Ῥᾶξδῃ οἰ οὗ Ἀοπιο] ἰ5 “ἴῃς στεδῖ ᾿ 
[Πδΐ 4}}0γ65 ἴῃς ἀῤπαρ, ἱπίο (Π|5 Τσοχημλεγος, ἃ5 
ἴξ ἰ5 βαϊὰ οἵ Ὑγζγα ἰπ [52]. χχίϊὶ, 17.) δες 
Νοῖε Β δῖ 86 εῃὰ οὗ [{Π||5 σμδρίοσ. 

διὰ [807 ἐδδὶ ἱπβανὶὶ 46ε ἐαγίδ ὙΦ10 
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τῆς ᾿ἸΠΠΔὈϊῖζοῖβ οὗ τῆς φαγί ἢ ἢᾶνὸ Ὀδδη 
τηλδάς ἀτιηὶς ψ τὴο νης οὗ ἢογ 
ἰογτηϊςδζίοῃ. 

ἈΡΥΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΊῚΙ. 

4 ὅο δα οδιγίεά πὶεὲ ἄννᾶὺ ἴῃ τῆς 
ΘΡΙΓΙ ἰηἴο τῃε νν] άδγπεβϑ : δηά 1 ϑανν 
ἃ ΜοΟΠπΊίΔη 5ξ προ 4 βςδγίεϊ ςοϊουγαὰ 

δὰθ ἀγα κθη) (Τῆς νοτῦ, κατοικέω, ΜΠ 
8) δσυ5. δηὰ νι ὶῖποιΐ 4 ργοροϑί(οη ἔοϊον- 
ἴῃ, 15 ἔουπαά ΟὨΪΥ̓ Πότ ἰὴ ἴπ6 Αρσς.; ςἢ. Αςῖἴϑ 
Χίχ. 10, 17:--ἴογ [86 υδιι4] ἕοστπ, υΥἱΖ. ἐπὶ 
τῆς γῆς, 566 οἰ. 1. το. ὙΠῸ νοσὺ 15 ρἰδοθά 
ΔΟβοϊυἴοϊγ ἴῃ οἷ. 11. 12). ὙὍὙΤῆδ ᾿ΠΊΔΡΟΤΥ οὗ 
1Π15 ραβϑᾶρε 15 δρρίϊε ἴο Βαδγίοπ ἴῃ |6γ. 1]. 
7; 566 ςἢ. χὶν. 8. Βοῖίῇ οἰἶδιιδθὸ5 οὗ [ἢ6 νοσῦϑὲ 
2.6 Τςοτῃδιησά ἴῃ ςἢ. ΧΥΙ. 2. 

3. Απὰ δε εαγγὶεά πα αφ.α}7}) ΚΟ. οἢ. χχί. 
1ο. 

ἐγ {δὲ ϑριγ] 866 οἡ οἢ. ἰ. το. ΤΏ ΜΝ βίοη 
οὗ «ἢ. χνὶ. 19 15 ποῦν ἴο Ὀς οχρἰαἰϊηρὰ ; δηὰ 
ἴοσ 1ἴῃ15 οηὰ ἃ πονν βριπΐυδὶ σοηάππίοη οὗ τῃς 
56 ΕΣ, ἀπά ἃ ΠΟῪ 5066 ἃζε σζοαιηϊγοὶ ; σοπι- 
Ῥᾶσὲε οἷ. ἴν. 2. 

ἐπίο α ψΪΙ ΘΙ Ώ9858:] 80 ὟΝ ογάβινογσίἢ δπά 
Ὦ ὑβίογα, τόπου νὰ ἄπς αἰϊοητίοη ἴο ἴῃδ 
ἀΌσοηςε οἵ [Π6 Δ: 6. 

ΜΔΠΥ (6. ξ. Απάγ., Ενναϊά, θε ΜΜΝεῖίίο, 
ΗἩτηρϑί., ΒΙθοῖκ, Ὁ ὑδίογά.) 566 ἴῃ ἴπ656 ψψνογάβ 
ἃ Σεΐεγεπος ἴο ἴῃ 6 Δρργοδομίηρ, διιῖ 51}}} ἔτ Γ6 
(566. οη ὑεῦ. 1) ἀεβοϊδίίοῃ οὗ ἴῃς ““Ητγὶοῖ" 
(ἔρημον, ἠρημωμένην, ΕΓ. τό; οἷ. ΧΥ]. 2, 
17, 109). ποθ 6 σδῃ ὑπάογϑίδηα ΠΥ τἰὸ 
“Ἢ ατἱοῖ, ἴὴ 41} Ποὺ πιαρῃϊῆσθηςο, ἰ5 ὈΕΒεϊὰ ὈΥ̓ 
[Π6 ὅ6οῦ ἴῃ "δ ὉΣῚθΣ. 6855." [Ι}ἢ |ογ.]., 1, τ 
15. ἀεποιιποεά [πΠας Βαθγ]οη 5}4}1 “" θεςοπὴς 
ἃ ἀεσϑοϊδιοη." [Ἃ}0ὴ 54]. χχὶ. ᾿, Βαδυίοη, οἡ 
δοσουπῖ οὗ ΠΟΙ Δρργοδομίηρ ἀσβοϊᾳϊοη, ἰ5 
ςΔ]1]εὰ “1ἢς ἀσδογῖ οὗ [ἢ 568. δ δαΐ 15 βδἱὰ 
μεσε οὗ Βαῦγίοη, Πο]45 5ι.0ϑι ΓΔ }} ἴῃ σεϑρεςῖ 
ἴο ΘΥΟΓῪ ΚΝ οὐὔἹά-ρονοσ παῖ 15. ορροβθα ἴο 
Οοά, δπὰ ἰγοδὰβ ἴῃ δοὺ ἔοοϊβῖορβ (Ηεηρϑί.). 
[1 15 ἴο "5 οὐὈϑβογνοά, αἷϑο, [παῖ ἴῃ. [Π18 δι πρὶθ 
ἰῃϑδίδηςθο ἰῇ ἴ1Π|ὸ Νονν Τοβίδηθηξζ, ἀο 6 
Πηεῖ ἴδ6 ννογὰ οι γηγην “ αὐὐάεγηενς " 1 ἢ- 
ουξ {δε «τίς (εἶ «ἢ. ΧΙ. 6, 14). ὙΠ]5 ἔδεῖ 
ἱπάδιςαἴοβ ἴῃπαϊ ννε οδηηοίΐ ἰάἀθ πο [ἢ 5 Ἰος Δ! ΠΥ 
σῖ [ἢ6 ΝΟ Π655 ἴῃ οἢ. χίϊ, 6, τ6; δηά α͵50 
ΡῬτγονς8 (56εε Ὀεῖον)) τῃαϊ (ῃς “ον»ιαηπ᾽ οὗ «ἢ. 
ΧΙ. 15 ποΐ ἴο δὲ Ιἀδηπδοὰ νι ἢ τῆς “ Ἡδτοῖ ἢ 
Βετο. Οη το οἴμοῦ μαηά, ΑἸέοσά πλαϊηϊαὶπο ἕῆδί 
“γε νυ] 655 ̓, 15 ἴΠη6 ἴσὰ τοηάογίηρ, Οὔδογ- 
τίπρ ἴδμαῖ “1ἴ ΠΙΔΥ Ὀ6 αιιοπιϊοηδα νν ποία τῆς 
ΟΧ Ιγ ᾿πάεβηϊϊε τεπάοσγίης, "4 νυ] ση655᾽ 
ἰ5 δνοσ 70511840]6.᾿" 

ΒΥ ἴδε ψογὰ “αὐυἱϊάεγη κι." ἴῃ 1815 ρας 
Βεοάδ ιυἱπηάογϑίδη 8 “ ἀϊνι πη ατ|5 ΔΌϑοηΠΔ :"-- 
(Ποςοοῖυ5 ἴπλί ρατί οὗ ἴη6 ννοτ] ἃ ννῆογο, ἰη 51. 
]οῃπβ ἀδΥ, ρεγβεσυ!οη δηά ἰἀο αι Υ Ρῥγθ- 
ναἱοὰ :---ν Πρ (Ρ. 755) 5665 ἃ Γοίογοποο 
ἴο [54]. ΧΧΙ, τ, “6 ἀεϑογί οὐ [Πδ 568,᾽ δηὰ α͵50 
ἴο νογ. 15, Πογς [Π6 “«υαίεγ.  ΟΥ̓͂ ΚΕ. 1 ΓΟ 
Ἐχρ]δϊπεά ἴο πιθᾶη “2 εορίο: ;" ἀῃᾶὰ ἢς ἴδ Κ68 
{Π6 ννοτὰ ἴο 5117, 45 'π ΕΖοΚ. χχ. 3ς, “τῃ6 
τι] άσσγηεβ5 οὗ ἴδε ρεϑορὶε;"-- Βεηροὶ ποῖορϑ5: 

Δίκιυ 7:5:|.----(Χοι, ΙΥ. 

“ ΒΏΓΟΡΟ, Θϑρθοῖδ!]ν [(Α]Ὺ ;"-ὶὴνν οτάβ. : "586 
ἰδ ἃ Ογεαὶ Οἰδγ, δπὰ γεῖ 'ἴπ 4 νυ] άθγηο55,7 
ἐϊεγα ν, ἴἰ6 Ἀοπηδὴ (απιραρηαᾶ; «ῥέγιμαί ν, 
“ Ἐ οπ6 ἰ5 ποί {ἷκε ἃ ἔσυ μ} Πεϊὰ οὗ ἴῃς 1 οτγά, 
Ὀυΐ ΠΥ Ὀς σοητραγεά ἴο ἃ «υἱάέφγτιε:..᾽" 

απά 1] “ααὖ α «υοὐαη)] ὍΠ6 ἀθβοπορ οὗ {Π6 
ἈΤΓοΪΘ ἤθΓο, δηκὶ [15 ἸΏΘΟΓΤΟΏ ἰῃ ΥΟΓ. 15. (“28 ὲ 
ἩδΔι]οῦ᾽) γε ρδγδιεὶ ἴο {πὸ ἀῦϑθοπος οὗ [86 
ΔΡΈΟΪς ἴῃ οἢ. χιϊ. 1, δηα 115 ἰηδογίίοη οὖν. 4, 6, 
13, 14, 15, 16,17. [π δεῖ ἴΠ6 “«υογιαη οὗ 
ΒΑΥοΟ  " ΠΟΙ ἰ5 ποῖ ἴο δ ἰἀοπηβεά νυ ἱτἢ, Ὀυΐζ 
15 γαῖμοσ ἴο Ὀ6 σοηίγαοϊθα νυ, τ “ »ιαη," 
οΟΥ [86 ΟὨυτοΝ, ἰη ΟἈ. ΧΙΙ.,---͵υϑῖ 85 ὦ ""  ]Ἰάοτ- 
ΠΟ655) ἴῃ {Π|5 νεῦβα ἰδ ποῖ “22. νι] άοσς 
Ὧ655" ἴῃ ςἢ, ΧίΪ. 6, 14-. Αὐδοτγίοη, μονονοὺ, 
85 Αἰγεδαν 5ἰδίεά, γοραγάβ [86 ““ὐογιαπ᾽ ἰὴ 
δοῖῃ ῥίδσοβ ἴο ὃε {πε 5δῆιο: “""Ἴ0ῸὙΠε Ηδ]οῖ,; 
δ νντιῖο5, “45 ἀδϑοπδοὰ τὴ οἷἢ. χνὶ, . . .. 15 
ἰἀφηζιςαὶ] ψ ἢ ἴπΠ6 ΔΝ οὔμδηῃ ννῆο, ννγὰ δανν ἴῃ 
“ἢ. ΧΙΙ,, 15. ἃ συτιῦο οα] τγεργοβεπίδοη οὗ [ἢ 6 
Οδυτοῦ οὗ Οοά :π ἴδε ννοῦ] ά, ὙΠῖ5 νν οπλαῃ 
μαᾶ5 Ὀδοοτὴς ἃ ματος" (Ρ. 274). Απάὰ ἢς νοι 
οχρίδίη ἴῃς οπιϊϑϑίοη οὗ ἴῃς ἁγίοῖα Ὀείογο 
“Ὄμάεγηε.," “ οπαη," “ Βεας!," ὉΥ 54γ- 
ἰῃρ {δὲ ννῃΠ}6 ἰάἀσητίοαὶ νυ “ ἐῤε ΚΝ Πάον» 
ἢ655" (ςἢ. χΙϊ. 6, 14), ἐδε “ ν οπιδη ἢ (ςἢ. χί!. 1) 
δηὰ ἐῤεὲ “ Βοδϑεῖ" (ἢ. χίσ, 1), γοῖ, ἢ ἃ 56η56, 
{8656 ΤοΓΙΤῚ8 ἅΓ6 ποῖ ἰἀδηίς Δ] : --“ ΤἼς ποαῖῆθη 
ννοτὶά, ἴη6 Οἤυσοδ, δηά ἴῃς Ὑ οσ] ἄσροόννοσ, 
δανθ υηάοῦροπὸ σσγοαῖ σἤδημοβ, 50 στ] ςἢ 50 
(84ῖ [οὔ σἂῃ ϑοδσγοοὶν σεζορηΐθ 1ποπὶ, δηὰ 
8665 4 Βεδβῖ, " α δὲ ομλδη, “ας ΔΝ Πάθγησθϑβ᾽ "ἢ 
(Ρ. 277) 445 ἴο {Πὶς τΤόϑα]ῖ 5606 οἵἷἱ σεῦ. ἢ: 
νος ἴΠῸ τοβιγιοῖϊοη ἴο “« ΟΒυγοι "ἢ [85 
Ὀδοη ποίϊςοά :---ςρ., 1. ΔΥ ΠΠΑΠιθ βαγϑ: “ΤῸ 
(ῃς νυ] άογηθθ5 ἴῃ ΔΛροκίοὶ!!ς Διογηδη διδὰ 
Περά, απὰ πον ννὰὲ ἀγὸ σαττιοα {ΠοΥῸ δηά 566 
ΒΕΓ ποῖ; δυῖ ἰηϑοϊεδά ἴῃς ρυτγρὶς Ηῖοι ἢ 
(Ρ. 121): δε α«ἷϑο ποῖθ5 {δαΐ “τῆς Αροσάϊγρδθ 
σατο ἶγ αὐϑίδίῃβ ἴσοπι δὴ ἴδ πᾶπιὸ οὗ 
“ [ἐγυιδαίοτῃ ᾽ἔἴοτ [115 δ ]5σεὲ ΟΒιγοῦ "ἢ (Ρ. 320). 

δἰ το μροη ἃ “ε«ἀγίεἰ-εοίομγεά ἐεα..] ΤΠ 
Βεαϑδῖ ἤονν ργεϑθηΐβ δοὴθ ἰθαΐυγοβ αἀἰβογοηΐ 
[γὺπὶ ἴμοβο ἀδϑδοσι θα ἴῃ ςἢ. χῆ., θοσδυ πο {Π6 
ὩΒΑΥ]οῖ," οὐ ὟΝ οὐ] ά-οἰἴγ, [5 ΟΧΡΓ συ ἴο δ6 
ἀϊδιϊηρυ σε α ἔτοσῃ ἴπΠ6 Βεαϑῖ, οσ ἂν οὐ] ά-ροννοῦ. 
““ΤῊ5 Βεδϑὶ 15 ᾿πἰγοάυςος 88 ἴξ ἃ πὲῖὶν ἂρ- 
Ῥδάγαποο: δυΐῖ 15 ΙΔἀΟΠΠΥ νυν (Παΐ τηθη- 
[ἰἸοπρὰ Ὀεῖογο, οἢ. χὶν. σ ΕἾ, 15. ρἰδίη 498 186 
ἀεϑογρίίοη ροθ5 οηναγὰ " (ΑἸζ). Ηεποοίου- 
νναγὰ Πα 15 δἰννᾶγβ 5Βροκθη οὗ ἃ5 “7ῤε δεανσί : 
δηὰ {πὸ ννὰγ ἴῃ υτὐ΄. 12--14. 15 αὐ ἀΘ ΠΥ {παῖ 
ὙΠ ἢ 15 ἀϑου θα ἰη ςἢ. χίχ. 19; δηὰ οἷ. ΧΙΧ. 
120 Ο80 ΓΟΙΟΣ ΟἿΪΥ ἴο ςἶ. χ, ὙὝΠΕΓΘΟ 15 πὸ 
[ουπάδϊίοη ἔογ {πῸ ορὶπίοη οὗ Εὐγαγὰ «αηὲ 
ΖΕ}11.----ϑιιπιπιθ τῷ ἰη Νοῖς ( οη οἢ. χὶ. 7 
--τ-ιαῖ ἴῃς Βεδϑῖ οἱ οἷ!. ΧΙ. σ 15 ποῖ (ἢς Βεαϑί 

ΑΛΑΑ 
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Ὀεαϑί, ὯΔ] οὗ πδηλε5 οὗ δ᾽ ΔϑρἢεΠΊΥ, 
Βανίηρ βδανθῃ ἢοδάβ δπὰ ἴδῃ ἤογῃηβ. 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΙΠ]. ἷν. 4 

4 Απά {πε νγοπιδῃ ννᾶβ διγαγαὼ ἰῃ 
ΡυΓρὶς δηὰ βοδηϊεῖ ςοϊουτγ, πὰ 'ἀοοιοά [τς 

οὔ 118 ομαρίεσ. ὙΒῈ αἰβογθμοος ἴῃ ἴἢ6 ἀο- 
(2115 ἀδρεηὰ οὐ ἴδε εἰγουϊηδίδῃοοϑ ρεου δ ἴο 
Θᾶςἢ ἀεβογίρίίοη ; δηὰ 4 “ογριαὶ Ἰδἀοητβοδλίίοη 
8 οὔγϊοὰ ποτα Ὀοσδυθε 1π6ὸ 566 ἄννε}}5 ἴῃ 
118 οἶδυϑὲ ποῖ οὐ ἴπε Βραϑῖ, Ὀυῖΐ οὐ [86 
“ φυο»»η Ἶ νΥνὮΟ 5:15 ὕροὴ 'πι. Ὑ86 Βοδϑβί 15 
ὯΟΥ ἱπαϊοδίεα ἴῃ ἃ ΟΟΡΒΟΓΥ ΤηδηΏεΓ, [που Ρἢ 
ἴῃ ἴογπὶ5 ϑυδηοιθηῖ ἴο τηλγκ ἴΠ6 Πσοπησχίοῃ 
ψ οἰ. χη. ὙΤΠο 11 ἀσδου ρου 18 σὸ- 
βογυϑὰ ἴου νϑὺσ. 8, ἄς, 

“ϑεαγίεί-εοομγεά :"--Φ(ἝὯ6 τῆχοο οοϊουγβ οὗ 
[)6 ΤΑθογηδοὶς γαγα δέμεο, ρεγρέε, δῃὰ “εαγίεὶ 
-δὸὸ ἴδε ποΐς οἡ ἔχ. χχν. 4. 

ΎΤΠΟο νοτζγά κόκκινος ἰ5 ἀεγίνοα ἔσγοπι οζοω:, 
[6 Χενρηιδν ὁεγν7 (85 ἴἴ ννὰ8 συ ρροβδάλ); δυῖ ἴῃς 
Κεγσιῖος (ΑΥδΌ. δ εἶς αὐον 1) νγη858 απ ἑππεεὶ ἰουημὰ 
ἴῃ Αδ5ϊ|4, ἔπε Οοεε ἡδεῖς οὗ 1 ἰππαιι5. ΤὙΤΏΘΥ 
γγΟΓ ἰοηρ ἴδκϑη ἔογ ἴπ6 ϑϑθάβ οἵ ἴ6 ἴχε6 ΟἹ 
νἰ ἢ ΠΟῪ ἰἵνε ; δηά Ὀείογε {πε ᾿ηἰτοἀυςίοη 
οὗ Ἑςοςπίπροαὶ, Κογριθς νγ5 ἴῃς τηοϑῖ οϑίθοιηθα 
ἄγυρ ἴοσγ ἀγείηρ ϑοδσὶεῖ.---ϑὅ)ὸς Βγαπάθ δηὰ 
Οοχ, δ ιεὶ. 9 ϑείεπες, ατὶ, Κεογρισ; ῬΊΊΩΥ, 
Ἡ. Ν. ἰχ. 4αφι; χνὶ. 8. 

ΤὨο ἀοϑογρίίοη οὗ ἴδε Ηδιὶοί 5 αἴίϊσε ἴῃ 
τοῦ. 4 (εἶ. οἢ. χνῆϊ. 16) βιιρροεβίβ [με σποῖςς οὗ 
1015 οοίΐουγ. Οτοῦιυ, ες ΜΝ εῖϊζε, αηὰ ΖΕ Εν 
τοῖον [6 οοἷουγ ποῖ ἴο ἴῃς Βεοδϑὶ ἰἴ561 δυῖ ἴο 
15 ἰγΓαρρίηρβ. Μίδηυ ἰάθη 85 οοἱουγ νυ] ἢ 
τπαῖ οὗ {πὸ “γαφοη," “ τεὰ 85 ἤδιως" ({πυρρός, 
ςἢ. χὶϊ. ; ςἔ οἷ. νἱ. 4), νοῃ ἴδ6 Βοιδβῖ 
Θ6Γυ 65: [ΠΟῪ 566 ἴῃ ἴἴ ἃ ϑυιδοὶ οὗ ἴπε Ὀϊοοά 
ννΒοἢ ἢθ 5πεῖ8. (οἷ. χί. 7; χνὶ. 6).---ἃ 5δογὶ- 
ἢςίΑ] οοἴοιι: σοιραγε ΗοΌ. ἰχ. 19. 

ἈΜ] οΓ παρ") ΕἸΊΒΕΓ ἃ οᾶϑε οἵ ἱγτερϊαγ 
Δρροϑβι[ιου (εἶ. ςἢ. ἱν. 1); ΟΥ (ἰακίηρ 186 
ΡΑΓΓΟΙρΡΙς 8ἃ5 ἃ Ὠδιΐζεγ 51η0.), Ζζ.11 οὗἍὨ 89 
ποιοθδ--ἃ ποῖος οὗ :ἀεηπβοαλίοη 1 «ἢ. 
ΧΙ χα; ΟΥ ἀραϊη ννῈ ΣΔΥ ΤΕΠΟΥ, πδιλ98 Ζζ01]1 
οὗ ὈΙΔΒΡΌΏΘΙΣΩΥ: 566 τυ. “Τ᾿ Εογ [δ ςοῃ- 
διυςῦοη (πο ἢ αἰ θετς τοῦ ἴ86 υϑᾶρο Εἰ56- 
ΛΠ οΓ6---566 ὑοῦ 4; (ἢ. ἵν. 8 ; χν. 7). 1) ̓υδίθγά. 
τοίοσγϑ ἴο Ῥἢ}]. ἱ. τα; (ΟἹ. 1. 9, δηά οἡη [85 
Ἰλῖῖοσ τοχὶ Ῥγοΐθβϑου Μουϊΐοη (ὦ ς,, Ρ. 287) 
ποῖεβ: “ ΤΠ18 σΟΠΒΊΓ. οὗ πληροῦσθαι 15 [Ὁ]- 
ἰοννεὰ ΒΥ γέμον ἴῃ Ἀδν. χνυὶ!, 3,4. [π πιοάογα 
Οτεοκ, ννοσγὰβ οὗ “μεθ: ΤΑΔΥ ἴάΚα 8ῃ δοςι8.ἢ 

9 δίιαφρδενγ,)ὺ 8ὅεὲ οὐ οἷ. χἰϊ 1, ΠΟΤΟ 
Ὧῃς Βεαϑδὶ Ὀεαγϑ ἴῃς “ παριδε" τη ΓΟ οἡ ἴΠ6 
“δευε Ηεαά: :" τῃ6 “ παριε:" ἢάνὸ ἢονν βργεδὰ 
οὐδοῦ {πὸ νοὶ Ὀοάγ, ἀοιι [1655 οννης ἴο [ἢ 6 
ἔλςϊ παῖ 16 ἱπβυθηςε οὗ ἴῆς “Ηδυῖοῦ" 15 
δυρογδάἀεά. ΖΟΌΠΙῈ σοηϑιάεγα [Πα πὸ “ πάγος 
ψ τὸ οδγοϊἀεγοα οἡ {πε βοδυὶεῖ σοι νος ἢ 
ςονογοὰ ἴπε Βεδβί. 

“υεπ ῥεαά: απά 1εη δογ.ἢ Ἡξετε δηά ἴῃ 
εἶν. ΧΙ, αν [6 Βοαϑῖ ργοβοηΐῖβ ἴῃς οἰαγαςῖοῦ- 
ἰ5ῖϊς ἐδαΐυγοβ οὗ 16 “γαροη" ἴῃ ςἢ. χιὶ. 3. 
ΊΒε “ Ηεαά:" ἅττα Ὧονν δεεὴ τ πουΐ ἀἰλάεῃηϑ ; 

ἃ οἰγσουπιοίδηςε νυ ἰςἢ βυρροτγίβ [6 οχρίδηδίοη 
(δῖ γτεϊεςῖβ [Π6 δρρ)!ςδίίου ἴο Δ] “ Κιηρ." 
Αη οἷά νυτίϊεσ δα5 οὐϑεσυθὰ [παῖ (ἢε Βεδδὶ 
ΤΕΆΡΡΘΑΓ5 ΠῸΠπὶ ἴῃ6 ΑΌΥ55 (56:6 οὔ οἷ. χὲ, 7) 
νἱτουΐ 15 ἀϊδάσπηβ, 35 (που ρῆ, ἴῃ (15 ἰλϑί 
δίαρο, Βα ννουὰ Ὀ0]1ΖῈ ταῖμοσ (ἢ νἱοίθηο 
οὗ ρορυΐαγ σᾶρε, ἴὔδη [86 ργεϑουρῖνε 5δης 
οὗὨ τηοηδγΟ  ο81] δυργοιηδου. Ὁ Ἅ{}0 
ὉΡΠΟΪ 5 (ἢ τννοΐο]ὰ γοίδγοηςο ἴο ““πουπέαξῃἶ 
Δ πα ἴο ᾿Πογαὶ “ ἀίπρ:," σοηϑβίἀοτϑ [λδῖ [ἢ 15 οπι}5- 
βίοι 15 5: Ρμ]Πθά Ὀγ 186 σογαὶ δἴθγε οἴίδε Ηδηοὶ 
(τεῦ. 4) ψῇο ἰ8 δεαϊεα οἡ ἴῃς Βοδϑὶ (566 οἢ 
γΟΥ. 10): δηὰ δα δἰίδοδθβ πο ἀδβηϊΐο ἢἰϑιοσιοὶ 
ΤΟΔηϊηρ ἴὸ (δ6 πιθοῦ Ἴθη οὗ ἴδε Ηασπις 
ἴῃ ἐδ Ἄ“δβαρῖεσ, Ἔχρ διπίηρ {Πποὶγ Ἰηϊγοάυοσίίοη 
ὨΟΥΨ 88 ΤΩΕΓΕΙΥ ᾿πιοηάεά ἴο ἸἀοἾΥ ἴθς Βα 
Βογο, 8 τἴῃ6 Βεοδβὲ οὗ οἷ. ΧΙ ΟΣ :-ττϑὲδ οἢ 
ΥΟΥΙ. 7. ᾿ 

θδηΐς ἅρρὶ165 νυ. 1-Ὁ ἴο ἴῃς Οδυτο ἃ 
Ἀοπιθ ὑμάογ ΝΊΟΒΟΪΔ5 {ἰϊ. (Α.Ὁ. 1277), ΒουΡ 
ἔλεος γι]. (Α.Ὁ. 1294), δὰ ΟἸεπιεηῖ ν. (.}. 
1305). Ῥορο ΟἸοσιεηῖ ἰγδηβέοσγοά (ἢς Ῥδριὶ 
866. ἕξοι Ἀοπὶε ἴο Ανίξποη, ψγθογε ἴὶ τὸν 
τηδιηθὰ ἴῃ νἢδί 1{2]140 νυτιῖοῦβ ο8]]} 115 “ Βαὺ» 
ἑομπδαη Ἐχεε" (Α.Ὁ. 1309--:378):-- 

““ΤῊς Ενδηρο δῖ γοῦ Ῥαβίοσξ μδὰ ἴῃ τηἰπὰ, 
ΒΕ 586 80 5:{ἰ6ῖ ἢ ὩΡΟῺ ΤΩΔΩΥ Ὑγαεῖς 
Το ἑογηϊοδῖς νὰ Κίπρδβ ΌΥ δἰπὶ νγᾶ8 βεεα ; 
ΤΩΣ δάσια ψ8Ὸ ψΠᾺ ἴμς ϑενεη Ηεδας ψν 85 ὑοι, 
Απὰ ρονεσ δηὰ βίσεηρσ τ ἔγουι ἴῃς Το στο 

τορεϊνεα, 
ΘοΊ]οηρν δϑνἰγίας ἴο δεῖ βροῦξε νγγὰ5 μ᾽ εαϑίηρ."-- 
ηέγηο, χῖχ. τοῦτ--- 11, Γοπρίε!]ονν" 5 (Γλ89.. 

Αὐϊξποῦ 8 ἤοσα 186 δοδὲ οἵ ἴε Ῥδρμδῦ; 
δηὰ [δηΐο---80 5 οοπμηρδηϊδίογβ (ε]] υ5- 
υπάετϑιοοα ΕΥ̓ ἴῃς “ δευεη Ηεαά:" ἴμὰ δεν 
δδογαῃηθηΐβ (οσ νἰτυ65) οἵ ἴδε Οδυγοὶ, δοὶ 
Ὁγ ἴδ “1επ Ἠογη," τς Τεη Ο(οπηπιδη 
---866 Νοῖο Β αδἱ ἴδε επὰ οὗ [815 ςμδρίοσ, 

4. αγγαγεά ἱπ ῬΌΤΡΙο διϑὰ δβοβσ]οὶ) Τὶκ 
ςοἴουτβ βιἰρηϊῆοδπὶ οὗ ϑβονυοσγείζῃ συϊε: ἃ 
(8 186 οοϊουγβ οὗ ἴδε τοῦς οὗ πιόςκεῖγ ἰδ 
]οδὰ χίχ. 2; Μεῖί χχυὶϊ. 28 ; ςξ οἶν ΧΙ. 12, 
16. ΤῈ ““εαπέεῖ" ΤΟΔΥ 4150 ἱπαϊοδίε ἐμ 
«Β]οοά-βἰδίηοα " γαττηθηῖϑ---56ὲ γεσγ. 6. Τίκ 
ἔοττη οἵ ἴμε ψοσγὰ τεπάεγεὶ “ρωγίε" (ϑ5ὲ 
νυ. 11.,---ὴ δά)εςῖ. ἔοσ ἃ 8υ5ῖ.) 15 ρθῦυ λα ἴο 
δῖ. Τοβη, δηὰ ἰ5 ξουῃά ἴῃ πε Νεν Τοβῖ, ΟἹ 
ἴῃ ςἢ. χνὶϊ. 4; χνῆῖ, τό; [οδῃ χίχ. 2, 5. 
ζογτὴ σθηςγα νυ υϑεὰ ΟσσυΓ5 1η (ἢ. ΧΥΙ͂Ι. 12. 
ΤΠ Ὑγτίδη ρυτρὶε ἀγε (εκ. χχυὶ, 7916) 

( γγὰ5 οδίδιηθα ἔτουι ἵννο {{π|6 56}}-ῃϑῇν, ιν 
Βικεείπωρ αηὰ Μμγοα---λο ἕοστηοσ θείης ίουΡ 
ΟἹ ΤΟςΚ5 ΕΔΓ ἴδε βδοτγο, δηὰ ἴμε ἰδίεῦ 1ῷ 
ἄδορεῦ ψδίεγ-τοη ἴδε Ῥῃαηϊοίδηῃ οὐλϑὶ. 
(Βταπάς «πὰ Οοχ, αὶ. Μωγεχ). Ρυγρὶε Μιώ5 
ὁπὲ οὗ ἴμε6 ἴῃγοε οοίουτα οἵ [πε Ταθεπιδος: 



ν. 5. 

στ ρο]ά δηά ργεςίουβ βϑἴομπεβ δηά 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΙ]. 

ς Αμπά υροη ΒΕΓ ἰογεῃμθδα τυᾶς ἃ 
ΡΘΔΙ15, μανίην ἃ δροίάθβη οὰρ ἴῃ ἢεγ πδηγεὲ νπῖῖεη, ΜΥΘΤ ΕΕΚΎΥ, ΒΑΒΥ- 
Βιδηά 41]] οὗ δϑοπιιπαῖίοπβ δηὰ 4]: - Γ[ῸΝ ΤῊΕΒ ΟΕΕΑΊ, ΤΗΕ ΜΟ- 
Ὧ6595 οὗ ἢδΓ ἰὈΓηΙ ΟΔΙΊΊΟΩ : ΤΗΕΒΕ ΟΕ ἸΙΗΑΒΙΟΤΟ ΑΝὨῸ 

--8.6. ἴπ6 Νοῖς οὔ Εχ, χχυ. 4; δῃά Νοῖδς ἡ 
οἢ ςἢ. χχὶ. 2ο. 

απά ἀεοξε)] 866 Μαγρίη:--ἰᾷὸ μας ρ]6 
15 ςαστιεὰ οἡ ἴο ἴῃ ἤουῃβ ννῖςἢ ἕο] ον. 

Ῥτγεζοιι σίοπε απά ῥεαγίς,.) ΟΥ. “Ῥτοοΐουδβ 
δΒῖοπ 6, ἴῃ ἴῃς βἰηρ. ; 566 [86 ποῖ οἢ Ἂβ. χν. 6. 
(ΟΕ τδὲ ἀεβοτ ρὕοη οὔἵβε ἴσην οὗ Τ τε, ΕζΖεῖς. 
ΧΧΥΙΙ!. 11: πὰ 4150 ψνμδί 15 σδἱὰ οὗ Ϊεσυ- 
βδίεπι, Ε'ΖΕΚ. χυὶ, 1ο--ἰϑ8, Ου ἴδε νογὰ “δεαγ" 
Βετς, πὰ ἴῃ ςἢ. ΧΥΙΪ. 12, 1ό; Χχὶ, 21, 866 
Νοίε Α αἱ ἴδε οηὰ οὗ 115 οδιδρῖοσ. 

Ββανυΐηςβ ἴῃ ΒΟΥ Βδιῃᾶ 2 ροίάεπ εὦρ}) Οἱ. 
τῆς δρροδῦοη ἴο Βαῦυϊου οἵ ἴ8ε6 ρῆγδϑε 
ἦ44 Ροϊάδεῃ συ," [εγ. 11. 7; δηὰ [με βοῖς 
ου ςἢ. χιν. 8. 

ΓΝ ν᾽ αδονιϊριαίέοπς, ἀπά οὗ ἘΔ 6 υ)πο01988 
ΤῈ :η 58] (Α5 ἴο ἴδε δοουβ. ἃἴῈΓ γέμον, 566 
ΟὨ Μεγ. 3). ΤῈ δοσιιϑδίῖνε κ ἐμ 9 πΠ01088 
181: 5" 15 ςουρὶοα νυν [6 σεριοίνε ““ “δον»γι- 
παΐέοπς," κἀἴον 106 Ηθροῦτον ἸάἸοπὶ, ἴῃ ογάοσ 
ἴο ἁνοϊά [86 τῃτοοζο! ἃ βοηϊνο :--δὸ Ενναὶά, 
Ἡδηρϑῖ., δηὰ Ὧθ ννεῖῖο. [1ςκο (8. 461), 
αὐ Ἰϑυοτά. ἴΔκὸ [6 δοσυβαῖνο, “ “8 9 ὉΣι- 
6198: ὑπὶπ κ 8,᾿ ἴο Ὁ6 ῬΑΓᾺ116] ἴο {πΠ6 δος βαῖῖνο, 
“4 σοἰάεη ἐμρ." Ὀοι ἀορεηάίηρ οὐ “ δαυΐηρ ἢ 
(οΕ εἰ. χν!. 12), νἱζΖ. ϑῦϑῃ 89 Ὁ20]1088 
{«ΐπκχε:--8εὲ6 υὐ. ,. 80 «αἷδοὸ δίυαγτί δηά 
ΖΕ ΠΣ, 8 τγδηϑίδῖο---ἦονθὴ ἐδ 9 ἐπ ρατχὶ- 
1198.) ΑΙΕ {λ|ηΚ5 [παῖ ἴΠ6 σοπϑίγ. 15 ςπδηροά 
ἰπ οτγάδθσ ἴο τρδγχ ἃ ἀϊβογεηςς Ὀεΐννθθη [86 ΠΊΟΤΟ 
αὐσῖγαςϊ ἀεπιρηδίίοη οὗ [πὸ σοηῃϊοηβ οὗ [86 σὺρ 
85 “ αὐο»ηἰπαΐίονι:,) ἂπὰ ἴῃς βρεοιβοδίίοη οὗ 
1Πσπὶ ἴῃ ἴ8εῈ σοπογεῖθ 45 “188 Ὁ801088} 
τ᾿Ἀΐπ με." 

ΑἸ} δοϊΐοηῃβ ἴο Ὀς ςοηδοιηποὰ ὅγε οδ]δὰ 
"“ αδο»πίηαλοπς, " -ποῦ τ. χχὶ. 27; [1ἑὐχὲ 
ΧΤΥ. 1ς. 

97 δὲν “ογπιεαΐίοηι,) ΟΕ, Ἑἢ. χνῆ!, 3. Ηδηρβῖ. 
ππαεγϑίδηα5 ποῖ [πε δροπηϊηδοηβ οἵἉ ἰ(οἰδῖγυ, 
Ὀυΐ ΟἿΪΥ ρο]ςα] δῃοστη|65,---ἰῃαῖ διτίυ] 
ῬΟΪΙΟΥ͂ ΟΥ ψ πο Κομλς τεἀυσεοα τΒ6 Ὡδίϊουβ 
ἴο ᾿ηροϊοηςο. 

Ι. ΜΠ) ἝαπιβΒ νου υπάοτβείδληά “ ξ2156 
δῇ Πγροοσσίτ δὶ ΟἸ γι σι ἰδ γ᾽" (Ρ. 324): [86 
σοηεγδίίοη ρϑίηδ ψν]οἢ ΟἿΓ 1, ογὰ ἰεϑεβεά 
45 “δάυϊΐογοι5᾽ (Μᾳῖξ. χὶϊ. 29) Βδάᾶ πο 1άο] 
ὙΥΟΥΒΏΙΡ;; (86 “ἸΔΟΙΔίΓΥ" δροκθη αἵ ὉΥ 581. 
Ῥδυὶ (ΕΡὶ!. ν. 5) 15 “" ςονεϊοι5:655." 

δ. αμά δὲγ ζοτοβοδὰ αὶ πδῃ10 
φυγὴ επ.) 1.2. “Ἀαυνΐπᾳ (566 ΜΟΙ. 4) 8 ΠδΣὰΘ 
“Ψτὶεῖθ0Ὲ:;" 48 '᾿.8 Ἑβξοϊη ΔΙ ἢ ΠΑτ]οῖϑ8-- 
8.6. ν εἰβίείῃ δῃηὰ [δ νεῖζε (“ Νοπῖθη ἴὰυπὶ 
ρΡερεηάιηῖ ἃ ἔστοηῖο."---ϑεπεοδ, Οοπίγου. ἰ. 1: 
οἔ [υν. 84). νἱ. 122). Ηδρηρϑῖ., Ποννόνογ, βαΥ5, 
“Νοῖ ἃ (|6, θυϊ ἴῃς ἐἜχργεββίοῃ οὗ Ποὺ ἢδ- 

ἴυγο. ΤὮδ παι ᾿οπϑοῖα οὗ ἃ ὑνῃο]ς 56Πη- 
ἴεηςο, ἴο ψῶοἢ, 50 5814} 7} τδουχ ποῖ 
ξου Δ ΠΥ, νεσ. 6 δεϊοηρβ." Ἐογ (6 σοπίγαβῖοα 
πδπηδ Ὀογηδ Ὀγ [Ἀ6 βεσυδηϊβ οὐ Ο οὐ, 56. ΟΠ χῖν. Ὶ. 

ΜΥΒΤΈΒΥ,) ΟΥ̓́, 8ἃ58 οχρίδίηοα Ὀεῖίον, Α 
ΣΩΥΒΕ6Σ1γ.}] Αϑτεηάογοὰ ἰῇ ΑΟ Ν.,͵ ΜΥΒΤΕΑῪ ἰ5 
πὸ ἤἢχϑίϊ οἱογηθηΐῖ οὗ ἴῃ 6 Ῥγορεσ Ὠδηηθ, ἀπά 50 
σ. ἃ 1, «ρὶάς, νισηρα, 1. ΚΝ] Ἰ4πι5, Η εηχϑί., 
ΒΙΘεΚ, ν ογάβ., Αἰ ΤὙΒὸο πᾶπὶὲ οὐ ἴδ ἴοσο- 
μοδά οὗ ἴδε Ηἰρῃ Ῥγίοσι (ἔχ. χχυῇ. 16, 37)-- 
ἴῃς ἱπεβδθϊε ΝΑΜΕ -- νᾶ ἃ τηγβίεγίουβ 
ϑεογοῖ; 50 δόσὸ ἴῃ Ηδτοῖβ οΠδσδοῖΐοσι κηοννῃ 
ἴο Οοἀ οἷγ. ΗδΓ πᾶπιε [8 “" Μγϑείεσῃ," δὰ 
“ (οηδιηβίοη "--8δὸ “ ΒαῦΥ]οη ᾽ 15 ἰηϊεγρτγοϊδὰ ; 
ἃ σπαγαοῖεῦ πον δά δα ἴο ἴδε “ παριες ο7 δἰα.- 
2 ῥδεριν" Ὀοχτιο Ὁγ με βεασῖ. ψνοσγάβ. ποῖδθϑβ: 
“ἩΦΣ {Π|6 18 γε: 77, ἃ “ἐγεῖ 5061}, Ὀελσίηρς 
{πε βεπιϑίδηςε οἵ ““πε}}17.᾽ 

Οὐτῖδο οἵβεῦ ξδηά, ΖΌΠΡ, ὟΝ εἴϊο, ΕὈγχασά, 
᾿κιοτά., Αὐδεγίδη ᾿πίογργεῖ Α τυ βῖοτγ,-- 
(Π6 ννογὰ βίδησϊηρ ἰῃ ἀρροϑβί[ίοη ἴο “ παρ," 
δηὰᾶ ἀδηοίίης ἴΠ6 εηἰρπιδίϊοδὶ σεηβδο ἰη τυνϑὶςῇ 
186 εἰ] [μα ἔΌ]Πον5 185 ἴο Ὀ6 [ἀκοη---ὰβ ἱξ 
ἃ ῬΓΟΪΙΠΛΙΠΑΓῪ ποία δεηφ" (ὨὈπῖοσγα.) : 1ἴ ΤΏΔΥ 
Ὀ6 ςοτηρασοὰ ἢ (ἢ6 νοτγὰ “ “ρἰγμμαίίν,᾽" 
'Ϊῃ οἢ. ΧΙ. 8, ΟΥ ΜΙ τῆ ποίθ οἱ αἰϊϑηζίοῃ, 
“Ηργε ἐς «υἱφάο»»ὔ" (6. οἹ οἷ, ΧΙ. 18). Τδς 
ἐῤγες ἰὰθ15---" »γε,Έγγ," “ τ ηδόν ἠδ “ «υἷ.- 
ὅο»»""---ἀτὸ σοχη δηθὰ ἴἰπ 1 ΟἿΣ, ἰ1. 7, το, ποῖςβ8 
Αὐδετῖεβ (Ρ. 275); δηὰ δες δᾶάάς ἰδαΐ τῇς 
ψογὰ Μγϑῖετν (υϑεα οἢ ΟΠ6 Οςςᾶϑίου ΟἿΪΥῪ ὈΥ̓ 
Ομγβῖ, Μαῖζ. χιϊ. 11 “' δἰνναυβ, δπά ψυἱίδουΐ 
ἐχοορίίοη, ἀεβίρησίοβ ἃ βυδ᾽οςς ΜΪςἢ 15 δι 4- 
ἄεξη ἴο ἴΒε υλϑοϑιϑίοὰ σοδϑοη δηὰ εγε οἵ τηδῃ, 
ΔΒΩ δὴ ΟἿ Ὀ6 δεεῦ ΟΥ̓ ἃ 8ρεςίδὶ Ὠ)ἱνίης 
τονεϊδίίοη (ςξ ἔλοπι. χὶ. 25; χνὶ. 2ς  1᾿ Οὐ. 
". πιο; χν. κι; ἘΡΉ. 1]. 2-.). 866 οῃ (οἷ. 
ἱ, λο; χ. 7:-ἰη δεῖ “ τηγϑίεσγ " 15 ἴῃς δηϊ!- 
1} 6515 ἴο “ ΣΤενε Δ Οἢ,᾽ 566 νοῦ. 7. 

Ἀρδυβς, γείεγστηρ ἴο οἰ. χὶ. 8, ἐχρ δὶπβ {Π6 
Ἡυ]οῖβ δῖε οὗ ““ Μγβίεσῃ " 25 πιθδηϊηρς 
. αἰϊερογέεα ἑν, ““ Ὀδοδυβε 1ἴ 16 ἴο δοΥ (ῃδϊ τῆς 
ἐπα αόεζι οὗ ἴπε ΟἹ]ά ῬΤοβῖ. ἀζαίηθί Βαῦγϊοη 
ἅτε γεξειγοά: ὮΥ ΕΣ ὈΓΌΡΕΣ δηά Βιϑϊοτγίςδὶ 
ὨΔΙΒΘ 5Π6 ἰ5 “4116 Κουμλθ." Τὸ [δε 5Ξ8πι6 εἴεςϊ 
ΒΟυΓΡΟΓ, 0 Ἐχρ δίηβ [πδὲ ΠΟΙ Ὡδπὶθ 15 δὰ 
ἴο Ὀς “Δ ΜγπίετΥ," ἴῃ ογάδγ ἴπδῖ νγα σδῪ ποῖ 
{πὴκ οὗ [86 διϊδίοσγίςαὶ ΒδῦυΎϊοη οὐ [86 
Ευρἢγαῖεϑ. 

δίυδτί ποΐο5: “ὙΝᾺΥ ποῖ Γδηϑίαῖο 8 ἢ δτὰθ 
ΣΙ ΕΘΩ ἸὰΥδίοχὶ οι Β1γ,᾽ ἀσου5. δάνογθ!ι) }᾽7 
--νῖΖ᾿, "ΒΑΒΥΟΝ ΤῊΕ ΘΟΚΕΑΤΥ ((δς6 πλοῖμοῦ 
οὗ δασϊοῖβ δπὰ οὔ [Π6 δρογηηδθοηβ οὗ ἴΠ6 
ΦΑΓῚ) :᾿ ---ἰὰς Ῥαγοης 65:58 θοῖπσ “δὴ οχοδπΊδ- 
τίοη ΟΥ̓ ἴπ6 δυΐδοσ, δπά ποῖ ἃ ρατίὶ οἱ ἴῃς 
᾿η8ς ΓΙ Ροη." 
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ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ 
ΒΕΑΚΤΗ. 

6 Απά 1 δῃνν ἴῃς ννοχηδη ἀγιηκοη 
νι τῆε Ὀ]οοά οὗ τῆς 5δἰηῖβ, δηά 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ]. ἷν. 6---). 

ἢ τῆς Ὀϊοοά οὗ τῆς πιλιῖγγς οἵ 
7εβ5: δηὰ ψῆεη 1 ον Ποῖ, 1 ψοη- 
ἀεγεὰ νι ρτεαῖ δάἀπιηϊγδτίοη. 

7 Απά τῆς δηρὲὶ δ: υπῖο πιε, 

ΒΑΒΥΚΟΝ ΤῊΕΒ ΟΕΕΑΤ,)] δες ςἢ. χὶν. 8; 
ΧΥ]. 19, ἡνῆσγο {Π|5, 16 Η 4υ]οῖ 5, π|6 ἢδ5 Ὀδθι 
ΔΙγοΔαΥ τηϊτοάυσοα 45 ἴῃ6 οοπογεῖς σορτὸ- 
βοηΐδεινα οὗ [ἢ ςο] οςῖϊνα ἊΝ οὐ] -κιηράοπι. 

ΒΑΘΎ]ΟΩ 15 ἃ πΊΥϑῖεσΥ, ποῖθβ Ηδηρβῖ., 85 
51}}} σοῃεπυ!ηρ; “ Ογεα " αἴον ἢ γῖσί ἀρρεασθά, 
δηᾶὰ 511] τεϊαϊ πῆρ Ῥοννεῦ ἴο Ρεγβεσυΐε [86 
δδιηΐ5----566 γε , 6. 

δ06 Νοῖδ Β αἵ {86 δπὰ οὗἉ 115 σπαρῖογ, 

ΤΙῈ ΜΟΥΗΕΒ ΟΕ [89 ἨΑΒΙΟΥΒ] Τὶ 
ἘΠ γερεδῖβ, ἰη δηοῖπου ἔοσπι, ἴΠ6 ᾿πλᾶ ΡΟ ΤΥ οἴνου. 
4. [) υδιοτά, οὔβοττοϑ [παῖ ἴΠ6 ννογά ““οῖρεογ "ἢ 
Β5Π|Π658 ἴπδῖ 856 85 πηδάθ ΠΕ ἀσωρδίοτ.-- 
ῥέε εἰπε ΚΓ δε παλίοης ᾽ (ςἢ. χνὶ. 19)---ἴο 
Ὀεσοπι Ηδιοῖβ αἶϑο, ἀπά ἀγυηΐκοη ἢ ΠΟΥ 
συρ, ἴμ5 ΑἸ Πρ τΠ6 νου] νν ἢ ΠΟΙ ΠΤ ΘΙ ΕΥ̓ 
(ςἢ. ΧΙ. 7, 14: χίν. 8, 11). 1. ἈΝ ΗΠ]. π|5, ν ῃο 
ΓΕΐογα (6 ῬΓΌΡΏΘΟΥ ἴο ογυσαΐοπι, υυτιῖοβ : 
“ Ατεῖΐδϑ, ἴῃ βρεακίῃρ οὗ {πὸ ΟΥ̓ οὗ Ἀοπλε 88 
βςηἰβοά ὈγῚ Βαδγίοη, δά ἀ8, “[π 4}1 εἰνὶῖ5 τῆς 
ῬΓΟΡΠΟῖΙς ΘΑΥ ΩΡ 18 5040 ]6, “Δ΄: ἐς “δὲ »ιοΐϑεγ, 
“0 ἐξ δὲ ἐσμφδίεγ᾽ (ἘΖ2ςΚ. χνῖ. 44). Βιιῖ ᾿ἴ 15 
ΤοπΊγΚδῦϊο ἴμδὲ [ἢ 6 ργονοσγὺ νυν ἢ] ἢ {ΠπΠ|5 Οτὐοοκ 
ὙΓΠΟΓ ΤΟΕΓΒ. ἴο 18 σροόκοη, ηοΐ οἵ Βαδγίοῃ, 
διιϊΐ οὗ ἴδε ΑὩςοίεπε ᾿δογιιβαΐθπη, π΄ [Πδῖ ΕΓ 
σΠαρίοῦ ΒΓ ἢ ἔοστηβ [με δαβὶβ οὗ [15 δπδίορῪ 
ΟΥ ἤρίΓΟ ἰη [6 ΑΡοσαϊυρϑβο " (Ὁ. 329). 

ΖΟΌΠΙ; τοραγαὰς ΝΙΠ νυ ἢ 85 ἴῃς ἴγρε πόσο οὗ 
{6 Ἡατγὶοί---5θ. Νδῇ. 1}. 4-; δπὰ ἣθ ποῖδρϑβ : 
“Ἴὴ {πε Αρος. ἃ πᾶηθ, ὈῪ ἃ ἔβνουγίῖε τἰβᾶρς, 
8 ἀϊν!ἀςα τηἴο βενεγαὶ ννοσάβ. Οἵ, οἢ. 1]. 1.4, 
Δη ΘβρΘΟΙΔ}} οἢ. χὶχ. 11.᾿ 

ΑΝῸ οὗ [789 ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ 
ἙΑΚΤΗ.)] Ὡς Ν᾽ εἴς ὀχρ αἰηβ (παῖ ἴῃς Ηαιὶοῖ 
ἶΒ ἴη6 ἴγρε οἵ 841] παϊϊοῃβ νος ρῥγαςῖϑα 
ἰάοϊαῖσγ. Ηδηρβῖ. τἱπδογοῖδπάβ “ ρο]ἰςαὶ 
ΘΠΟΙΤΏΣ65 :" “ποῖ ἔδ]δα σοὶ ρίουβ 268], δυΐζ 
ἀοβροίϑηη, 5866 νοσ. 6. Ὅδο 5ίη8 οἵ ἴδε 
ΑΝ οὐἹά-εἰἴγ---- 6] 1οῦ, δα ρογϑε οη, δϑηβιιαὶ- 
Ἰ{γ---ἀὔὰ δὶ! πο ιιάθα ἀπο π6 Η δυϊοῖ᾽ 5 {|ς, 

6. ὠγωπζεη «υἱὲ ἐδ ὀίοοά οὔέδε «αἰπὶ.,1 1. δ.) 
“ Ὁ τϑδϑοη οἵ (ἐκ) ἴῃς δ]οοά "---566 οἢ. νἱϊ, 
11; χνὶ. 10, 11. Τὸ 1ἢ]8 σοττοβροπάβ {6 
δοδυϊοῖ σοϊοιτσ οὗ {Π| Βοαϑί, ἀπά οὗ ἴπε Ηδυοῖ β 
δἰςγο---ῦ. 3,4. Εογ ἴπ6 πιοίδρθοσ, σουραγα 
“ ΕΡτῖι5 1ατὰ βαηρυΐπε οἰνίυπι, εἴ ἴληἴο πηᾶρὶϑ 
ΟἸΠῚ 5: 16Π5᾿ (Ρ]ίη. Η, Ν' χῖν. 28, ἂρ. ΔΝ εἰ5:.). 
Ἐογ ἴδ ἰδεῖ, εἶ. ςἢ. χνὶ. 6; ΧΥΐ. 24. 

οΓ ἐδε »μαγίγν. ὁ ὕω“. ΟΕ οἰ. 1. 11. 
ΚΤΡρε ϑαϊπί." ἀο ποῖ το} }γγ αἰ ἔἔεν ἔτοπι τῃ6 
νν Π65565, ΟΥΎ “ ἤαγινγ: οΥΓἹ ὕσ ;" Ὀυῖ 186 
Ἰλῖῖογ ἀθϑογρίίοη δἰδῖεθ τότε ρἰαὶ ΠΥ (ἢαΐ 
τῆς το5ΕἸΠΊΟΩΥ οὗ 6515 νυν ἢ ῖςἢ [6 δαϊπῖς ἤν 
Ὀογηθ μ45 θθθὴ ἴπ6 σαυδὲ οὗ Ποὶγ ἀςφαῖῃ : ο 
ον. 1. 2, 9; Υἱ. 9ςφ. ὙΤῃε ἰδησυᾶρθ, ῃοῖεβ 

Ἡδρηρῖ., 15 ομβδηρεά ἴῃ ογάδγ ἴο πεὶρηΐζοη (ἂς 
σὺ οὗ Κοπιθ. ΟὗὨ οουγϑὲ “πε Το (ἴγ- 
ῬΙ.δ]) ὙΝΊη65565 ἢ οὗ ςἢ. χὶ, ἅγὸ ποῖ τηθδηΐ, 

απά «υδὲπ 1 «ααὐ ῥδέγ, 1 «υοπάεγεά ψὶϊὰ 
8 τοδί ψομᾶὰθσ.) ΕῸΓ ἴδπ6 Ἰάϊοπι, οἷ, (ἢ. χε, 
9. Τἢδ τόδϑοη ον ἴῃς δϑοσ᾽5 “ νυοηάογ " ἴὴὸ 
Απροὶ ὀχρίδίπδ, ἱῃ νοῦ. 7, ἴο θ6 “286 »ιγεοτν οὗ 
ἦῤε ἤον»ιση απά οΥ δὲ Βοωσὲ {δαὶ εαγγιείὁ δοτ.ἢ 
τοῦ ἐχρία [ἢδ656 ννογὰβ υδγίουϑιῃ. 

Βεοηρεὶ: Βεσοδιδο 50 ροννεσῆι ἃ Βεδϑὶ σαί 
Δ 56γν65 ἃ ννοπιδῃ :-- 6 Νν οἴζο δηὰ ΖΟΠΙρ: 
Βοοδισε δῖ. [ομη, 25 ἰὴ ςἢ. ν. 4, ἀϊὰ ποῖ ἢ» 
ἀεγβίδηα [ἢς Ξγγηθο βγη ;-- - Η οηρβῖ. : Βεοᾶυθὲ 
τῆς Ἀοχηδῃ ροννὸῦ σοπιαΐϊῃβ 511}} ππϑγοκεῦ 
αῇἤογ ΟὨἸγίϑὲ 85 σοπΊθ, 566 οὐ οἷ. χὶν, 3;-- 
Ἐγαγά (ςοιραγίηρ ἴπ6 “ νοηάογ᾽" ἴῃ τεῦ. 8): 
Βεςοδιιδα ἴῃς Βοαβῖ, δἰγεδυ βοθη ἴῃ εἰ. χιϊν 
ΓΟΔΡΡΟΔΓΒ ἴῃ ἃ ἴοτγιῃ 50 ἀϊσγοηῖ ;--ααδεηήεη: 
Βοοδιιθα ἃ σἤδηρο 50 Ἔχ ΓΔΟΥ ΠΠΔΓΥ͂ ἢ85 ρᾶϑϑοά 
ονοῦ ἴπε Δ οπμαη ; “ {πὸ ᾿πηργοβϑϑίοῃ πιλίε οὐ 
ἦομῃ πιαὺ Ὀς ἐχργοβθοα Ὀγ ἴῃς νγογάϑ οἵ ἰ5}} 
᾿. 21: 'ἢον ἰ5 ἴπε ἔπ ι} εἰτν Ὀοσοπις 18 
ἢατῖοι ἢ (Ρ. 277); ἀπά μοὸ σοηϊγαϑίϑ νυ} 1}}5 
[δο]ηρ οὗ “ νομάοτ᾽" ννδιοῖ {ἰὸ ὅοογ Ἔχ δ 
ΠΟΥΠΕΓΟ οἾ56 [διιῖ 566 εἰ. ν. 41], ἴῃ6 οχρτθν 
δίοῃ οὗ ργδίτιάς δηαὰ Ου πιδιη!ξεσιοα ἴῃ ο, 
ΧΙΧ. 9, 1ο; χχὶὶ. ό-8. Τὸ ἴπδ 586πὶὸ εἴδεα, 
Ι, ΔΝ ΠΠΙαπιθ. ΑἸ(οσά, α͵9ο, ἕοτ (Π6 πιοϑβὶ απ 
αἀορῖς (8. ορὶπίοη οὗ Αἰιδογίοπ ; δῖ Βὸ 4," 
[οροῖμοῦ [4118 ἴο ἄῆθννοῦ ἴΠπὸ οὈ]οςτίοη αἱ 
Ὠυκδῖογά, τπαξ ποιοῦ ἴῃ πὸ τοχί 1501} πο 
πη [86 Αηκμο} 8 ὀχρίαπαϊοη (νοῦ, 7), 5 δη αἰδυ» 
5101} της ἴο πε Ἰἀςητγγ οὗὨ [6 “ ᾿ξθπιαπ᾿ 
οὗ εἰν. χιῖ, διὰ ἴῃς “Βασοῖ ἢ; οὐ ἴο {{|5 2 
1Π6 τοάβδοη ἴογ δῖ. [π᾿ 8 ννοπάοσ. ΔἹΕ τορίϊεδ 
(Πδῖ [δ 5]εῆςς οὗ ἴῃ ΑΠρεὶ 5 “ }ιι5ῖ ννμλῖ νὲ 
της οχρεςῖ, 1Ε τὸ δεῖ οὗἔἁ ἰδ γ ναὶ 
Ῥαΐθηϊ:"᾿-οδις {πα 1πὸ ΤΟ Π ΠΥ ἀοςβ ποῖ ἐχιδὶ 
᾿νὰβ θΘΘῺ ἰσοδαγ β᾽οννη οα νοσγ. 1. δϑουγίσ 
ψνοστΝ (αῆεγ Ν γίπρα, Ρ. 764) ὀχρίαϊης,--- Νοὶ 
Ὀοοδι56 ΗἨοδῖμοι Βοπιὸ μογβοσιτοά {6 541 η, 
δῖ δϑοδιιβο αὶ ΟΠ τ βείαπ (τοῦ σλΠ Πρ δογβεῖἪ 
“6 ΜοΙμοΥ οὗ ΟΠ τδιοπάοπι," 2... [6 ΟΠυγοὰ 
οὗ Ἀοπιο, 5ῃοιι !ὰ δ6 “ ἀγιηκοη νυν τῆς δ]οοὰ 
οὔ ἢς δαϊηῖβ." 
ΤῊ ὅ6ογ ἰβ πονν ἴο δομοἱ ἃ {πὸ πιγϑίοτν οἷ 

61} τοῦθ οἰοβοὶγΥ ; δηὰ τπ6 οοπεϊπυοά ςοη- 
ἢϊςῖ οἵ τῆς Οἰνυγοῖ ἢ τς “ Ῥτίπος οὗ ("5 
ψοτ]ὰ " ἰ5 ἴο Ὀς τῆογα αἰ βεϊηςΕἹῪ γενοαϊοα, 
Τ)δηΐοὶ (ν. 1-) Ππαά δἰγεδάγ Ξυπιδοϊ κε, 
ὈΠῸΟΥ {πΠ6 ἱπιαρσὸ οἵ ζῶων Βεαϑίβ, ἴῃς ἴοι 
βιισοοδεῖνα ΔΙ οὐ] -ἐπιρῖγεβ : δηά, ὑοιπονηπῇ 
ἔγοπι 1λαπίεἰ ̓ς Πσυγαΐίνε ἰαπρυαρο, 851. [08 
μ85 σοπιροβοὰ ἴῃ βυτηθοὶ οὗ οπό Βοαϑῖ, Μὰ 
“δόυεη Ηεαά" ἀνὰ " Τεη Ηογην," ἀεδιεποῦ ἴ0 
τγριγ, τπγουρίιοιξ 411 τἰπιθ, ἰμῈ ἀπο Γιϑιλη 



ν. 8.] 

ΝΒεγείογε ἀϊάφε τπου πιλγνεϊ ἡ 1 
ὉΥ1}} τ6}} τῆεε τῃ6 πιγβίετυ οὗ τῇς 
ννοπίδη, Δπ4 οὗ τς δοδβῖ τῆι σδγγίεῖῃ 

νογ! ἀσροννοσ. ὙὨ5 ἕοττη, ϑαΐδη, ἰῇ ἢ185 
σμλγαςίῖοσ οὗ “Ρυίηςς οὔ 115 νογὶ," [88 
δϑϑυσηθα ἰη οἷ. χιΙϊ., Κἤοτο ἢϊ8 ΠΟ. ΠΥ ἴο 1ῃ6 
Οπυτχοῇ οὗ Οοά [5 ἀδοογι θα - δηά υπάογ ἴἢ18 
ἔοιτῃ, 845 ἴμε δεῖιιὶ ΨΝ ογ]άὑρονγεσ, ἴδ 6πι- 
Ὀοάϊτηςοπὶ οὗ ϑαϊδη᾽β ἰπἤιιδηςς 18 σοργοβεηϊοαά 
ἴῃ ςἢ. χὶϊ. [ἡ οἷ. ΧΥΙΪ. 15 αὐ ἀδά, 45 ἴπ6 σοηῖγαϑί 
ἴο ἴδε Οδωγεῦ, ἴῃ βυπῖῦοὶ οὗ ἴπε “ Ηδγίοῖ " 
Ττεργαβοηΐης ἴῃς ἰοσδὶ σοηΐγο, οσ νου ἀ- ΠΥ, 
ὙΒΘΠσΟ ἴἢ6 δη[ο γσιίδη 8ρίτιὶ 15 ἴο Ὀ6 
ἀϊδιυιϑεὰ αἱ ΔΠΥ ραγίου]δῦ ρεσγοα :---ἀπὰ [ἢς 

141] ἰεδίιιγεβ οὗὁἨ 58 Ξυῃλθο 5Ππὶ ΤῸ ΠΟΥ 
ἀετεϊορεά Ὀγ (86 Απρεὶ. 

[τ 5 ἴο δε ποίεά {πδῖ ὕρ ἴο 18]58 ροϊηΐ τῇς 
ὅεοσ Ὀθπο 8 ἰπ ἃ Νίδίοη ἴΠ6 δςἼίοσβ ἰπ ἴῃ6 
δνυθηΐϊβ ἰμαὶ ἔθ ον. Ὑῆδ δνεπίϑ πο βοῖν 8 
ἅΤΘ ποῖ φΡγεβεηίϊθσα ἤογὲ ἢ ἃ δίβίοη: (Π6 
ἈὩΡΕΙ ῥγεάϊςϊβ ἴΠ6 πὶ. 

ΤΗΕ ΑΝΟΘΕΙ͂, ἹΝΤΕΚΡΆΕΥΒ (7). 

7. Το ᾿ηϊογργοίδιϊοη ρίνθη ὉΥ (6 Αηροὶ 
(8εε τοῦ. 1). ἰκὸ (Πς Ν]δίοη ἰἴϑε] Ὁ ἢ] ἢ 15 ἴο 
6 τηϊοτγρτγεῖεα (νυ. 1-6),, 15 ἀϊγοςϊοά ἴο δε ἵἴννο 
Ἑ“διοῖ ἤρυγο5---ἰο παῖ οΥ̓͂ [ῆ6 Βοιδϑῖ ἰη υυ. 8-- 
14, δηά ἴο {παῖ οὗ {πὸ Ητ]οῖ 'ἴπ συ. 15-ἰ8: 
ἴδε Ἰαΐίζον ἱηιογργοίδίοη 15 ἀϊν ἀθὰ ἤἴτοσὰ τἢ6 
ἔΟΥΤΏΟΣ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ΟσυϑίοπΊΔΥΥ ἕοστηια “ “πώ δὲ 
“α121. μη10 756, Υ6Γ. 15. 

Ἐρεγείογε δά ἐδομ σομρλᾶἂθν ἢ ὅ866 (ἢ. 
σἱ!. 11,--ἰ|ὃὴ6 ΑἼροὶ ἀοθβ ποῖ Ποὺ ΡῬᾶι156 ἴὺ Ὁ ἃ 
ΤΟΡΙΥ. Ηξερηξρϑῖ. σοιηρᾶγοβ Μαϊΐΐ. χῖν. 21: 6 
γορξατὰβ ἴΠ686 ννογὰβ 25 ἃ γερτοοῦ ἴο δῖ. [ὁῃη 
το 5 Ρσοηθ ἴο ἄννε]] ὑροὴ ννῆδί 15 Υἱ51:0]6 ; 
566 4Ϊ]50 Μασκ νὶ. 6, δηὰ ἴῃς νϑσὺ ἴῃ ἰομη Υἱὶ. 
21. ΤΙ ΔῪ Μ} 6} θ6 ἀοιδῖθά,---56 6 οἢ νου. 
ό. 

28ε »1751270ῦ)] ὙΠῸ τηγϑίογίοιβ 5 ρηβοδίίοη 
οὗ ἴδε ϑυπιθο]!5πὶ :---οἴ, Οἡ ΕΓ, 5; δηά (ἢ. 
1. 2ο. 

97 δὲ «υογιαη, απᾶ 9 “δὲ δεασ] Νοῖο ἴδ6 
ΔΙῚ 1ς]695-- 1ῤε ἊΝ ομλδη, “2δε Βεδϑῖ, οὗ νϑὺ. 3. 

Ὗνὲ δανα ἤεέῖε ἴῃς ἴνο ςοδίοῦ ἔοστῃβ ἰη γος 
ἀυςεά Ιη [818 ϑεςσίίοη (νυ. 7-18} ψ ΒΙςΒ, [δου Ρἢ 

οἰ δσίης αἀἰδοτγεηΐϊ οὐ]οςῖβ,--ἰῃς ὙΝ οΥἹά -οὐὴν 
δηά της ὟΝ ογἹ ά- διἰπιράονι,----τὐὸ ἜΒ5 ΘΠ Δ}}Υ σοη- 
ποςοίςδα τορεῖβοῦ (εἴ, νογ. 3). Ηδξηςς δῖ. [ὁΠη 
5ρΘδΚ8 οὗ Ὀυῖ οπό ΤΣῊΥΞΙΕΤΎ ---ἶρέ γηγοίένγ ὁ ἐδε 
Ἡονιαη απά οὔῤε Βεανῖ; ττεαῖϊηρ ἴῃ (6 ἢγϑδῖ 
Ρἷδος οὗ [πε πιοῦε βέπεγαὶ βιιδ]εςί, “ ἴη6 τῇ γ8- 
ΚΟΥ οὗ 1ῃ6 Βερϑὶ " (νυ. 8-14); δηὰ ἴΠεη οὗ 
[86 πιοΓα βρεςίαὶ βιδ)]οςῖ, “ [86 τηγϑίεγυ οἵ ἴῃς 
Ὑγοπδη " (νυν. 15--8). 

Ἡδρηρβί. ννου]ὰ οχρίδίη :---“ ΤΠ6 πηγϑίοσῃ οὗ 
ῖδε ΗκΔτιοῖ 5 ἴῃδῖ 5Π6 15 πιδὰὰδθ ἀδϑοϊαΐε (νοσ. 
15); οὗ ἴΠε Βεαϑῖ {παὶ 1ἴ ροςἊβ ἱπῖο ρεογάϊτοη 
(υν. 8-11). Ὅδ πηγϑίοτΥ οὗ ἴῃς Βεοδϑί 15 ἴῃ - 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΩΝ. ΧΥῚ]. 

μετ, νι οἢ αῖῃ τε βονθη Βεδάβ δπὰ 
ἴεῃ ἤογῃβ. 

8 Τῆς δεδϑοῖ δῖ τῃοιι βϑανγοϑῖ ν 28. 

ἀϊςαῖϊοα Βογα τδῖπου (πδη ΠΥ ἀϊδθο]οβοά, (ἢ}5 
Ὀεῖηρ γοϑογυοὰ ἔοσ οἢ. χῖχ. 2ο.. ... ΝΥ δανδ 
ΡΓΟΡΕΙΙΥ ἴο ἀο ἰπ {18 ρίδος ΟΠ] νν {86 
)υάρτηοηΐ οἡ ἴπ6 Ηδτὶοῖ---866 υοσ. 1. 

Ι. ΝΊ]Παι5 οὔβοσνοϑ {παῖ ἰΐ 15 ταῖθοῦ οἵ (ἢ 6 
Βεασἐ οὐ ΜὨϊοδ (86 “ Ἡονιαη " 5118 ἤδη οἵ (ἢ6 
“Ηανίοι " παῖ [Π6 Απρεὶ ϑρθδῖκβ; 85 1 [15 ΠΟΥ 
σοηησχίοη ἢ [Π6 Βεαδϑῖ, νν5 ννυῃδί ὄὌχρίδιηθα 
“ἐῥὲ »1».:6γγ. 51. [οὔη ἀοθβ ηοΐ ννοηάοσ δῖ 
4}} δα ἴπὸ Βεοαβῖ, Ὀυῖΐ πηυςῇ αἱ {πΠ6ὸ νοπίδη: 
δηὰ ἰξ 15 ἵννίσε γορεαϊοα (μδὶ 41} δυΐ (ῃς εἰοὸςῖ 
88.8}} ννοπάον δ ἴη6 Βοαδεοῖ---ςἢ. χί. 3. ΧΥΪΪ. 8. 
Το Ψοπάοσ δ ἴπε Βεαϑδὶ 15 {πὸ ραγί οὗ ἴπ6 
νϊοκοά ; ἴο ὑγοπάθγ αἱ [ῃς ὙΝ ὁγηδῃ 15 ἴπε ρασί 
οὗ [86 566 γῪ Βἰπηβεὶ (Ρ. 312). 

ἐῤαϊ εαγγίο ῥεγ)] Τῆο ἴοκοη οὗ {πΠ6 ἰητὶ- 
Τηδῖθ ςοηηοχίοῃ ΘΕ ἴΠ6 ἴνο ἔοσιῃ5 
ΑἸΓΕΔΟΥ τοργοϑεηῖεα ἰῃ τεσ. 32. Οη ἴδε νεγὺ 
ὮοΓό, 566 οἡ ἝΒ. 1ϊ. 3. 

δὲ “τυρὶ δεα 9) {Το {δὲ “ δουεη Ηδαά: ᾿" 
ἑκυο ἰηϊεγργείδτί οἢ5 4ΓῸ ξίνεη Ὁ. [ἢ ΑὩρεὶ :-- 
(1) ΤΟΥ͂ ἀὲ “ δευεη ομπέαὶης " οη ΨΜΜὨΙΓἢ 
{πὲ ὙΝ οπηδῇ 5158 (τοῦ. 9); (2) ΤΏΘΥ δγὸ "" δευεῖ 
Κίησ: " (νεῦ. 10). 

απά Δ6 ἐπ δογη4.}] 866 οἡ τσ. 9, 12. 
ΤΒΘ ἱπΊΑΡΟΣΥ οὗ οἷ. χη. 15 τοϑυπιοά. Ἔσο 
18. ΠΟ τηθπίοῃ ἤότα οὗ ἀϊδάξιηβ 85 ἴω Ἵἢ. χἰϊ!. 
1, ογο (ἢ6 Βελϑῖ 18 566 ἢ {Π6 ἔ}} ὀχογοῖθο 
οὗ ἢπὶ5 ἀδπιοηῖς ρονεσ. ὙΠὲ “71ὲπη Ἡογης " 
Βανθ τοΐ γεῖ---50 2 25 ἐδ. ν᾽βϑίοη ἢδ5 ὕσο- 
ςεοὐοά---Ξσυγγεηάεγοά {Πεῖγ ΚΙΠΡῚΥ ρόννεσ ἴο 
(6 Βεδδεῖ (5ε6ὸ συν. 12, 13), δηά, Πεηςο, [86 
ἀϊδλάδῃιμβ ἀσγὲ δυϑεῃΐ, 

ΤῊΕΞ ΜΥΒΤΕΑΒΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΕΑΒΤΥ (8-14λ 

8. «υα:, απά ἐς ποὶ;] ὙΠῖ5 ἔδεϊ 5 ἴπγϑο 
ὈΠ᾿65 ᾿ηϑσιθα προη---ἤςτο ; δ (Π6 δπά οἵ [15 
γοῖβα ; ἀπά ἴῃ τόσ. 11. Τῆς ψογάβ “ἐς ποί ἢ 
ΔΥῸ ΣΟΠΟΓΔΪΥ 4] οννεὰ ἴο 5: ΣΠΠ [Π6 γεορρείοη Οὗ 
πὲ ἀσδα!Υ ννουπά ὈΥ οπε οὗ ἴπε “ Ηεαά.,᾽" 45 
δίαϊθοά ἰπ οἷ. ΧΙ. 32. Οὔδβοσυθ,----νν δῖ τῆ6 
Δηχοὶ Βογὸ ὀχρίδὶπς σοίογ ἴο ἴπηῸ Βοαδϑὶῖ, ποῖ 
ἴο 1ῆἢς ψνουπάςοα “ Ηεαά," ψῃῖςῖ, ἱπάδοά, [ἢ 
οἢ. ΧΙ. 15 ρυῖ ἔογ [πὸ ψποῖὶο Βραβί : 566 1ῃ6 
ποίδ οὐ Οἢ. ΧΙ. 3. 

διοὰ ἱβΒ δϑοιπί ἴο ὁοΟ11 9 ἊΡ οὔϊ οὗὁὨ [86 
ΔΌΥΒ8,,Ζ ὙΤΠ18 ἕδοὶ 15 ᾿πηρ] δὰ ἴῃ {πε ἰαβὶ 
γα 5 οὗ [ἢ]15 Ὑθῦϑα ; δηά ἰ5 4150 ἱπιρ]1οἀ ἰῃ τεΥ. 
1, ΜΏΘΓΘ 1ἴ 15 βἀιὰ ἴπδλί ἴῃς Βοαβί νν}}} ΓΘ - 
ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ ἴπ6 Ῥεγβοῃ οἵ δὴ εἰσ δὲ “ Κίηρ.᾽ [Ἢ 
1515 [δῇ [Π6 ὀεσίηρ οὔπς “ ἀθ8 :}-δῦχο Κ᾽ 
(ςἢ. χὶϊ!. 3) 5. πονν ὄχργεϑϑεά,---ἴῆς νουηά οὗ 
οὔδ “Ἡἔδαά " Ὀεΐην δϑοσγ δοὰ ἰο τπὸ νοὶ Βοαϑῖ, 
θεδσδιιθ6, ἃ5 [,ἰςκα ποῖθβ, [86 δηςς δ γιϑζίδη 
σμαγδςοῖοσ οὗ [86 Βεοαβῖ συϊπιιηαῖοβ ἴῃ [15 οηΘ 
“Πεαά"---ςξ, «ἢ. ΧΙ, 3,12, 14 (566, ΒονΕΥΘΥ, 

γ41 



γ42 
ἈΠ 5 ποῖ; δηά 58}4]}] δεοοπηά οι οὗ 
τῆς Ὀοϊζτοπλ 55 Ρῥὶζ, ἀπά ρῸ ἰηῖο ρεῖγ- 
αἀἰτίοη : Ὧπ4 τῆδῪ παῖ ἀνν6}}] οἡ τῆς 

[δε οδ]οοϊίοη οὗ ΕὈτγασά ηιυοῖθέ ἴῃ τῆς ποίε οἡ 
ςἢ. χί. 3). ΤῊς Βειλϑι---ἰῃ6 βυπῖθοὶ οὗ 16 
ὈΠΡΟΔΙΪΥ ΚΝ οὐ] --ροόοννεσ ἴῃ ἰἴ8 ἀηῖνοΓβ4] [οσπ--- 
15 όσα [Π6 βυτῆθοὶ οὗ ἴθ Βοπίδη Ἐπιρίῖγο. 
Τῆς ραρδηῖθπὶ οὗ ἴῃς ννογ] ἃ δὰ σγϑςεϊνεά 115 
ἴαϊα!ὶ ψουπὰ ἴτοπὶ ἴῆ6 5ῆᾶτρ 5νοσά οὗ [Π6 
Αγοθδηρεὶ (ςἢ. χίϊ. 7), ἀπά δὐϑο]υῖοὶΥ ἔγοτη---- 
(πε Οσοςβ οὗ (ῃγϑῖ (Ὁ οἱ. 1. 15). ὙΠε πιᾶ- 
ἴεγῖ] ἑδυτις οὗ ἴπὸ Επιρῖγο μδὰ δΙγοδαυ Ὀθεπ 
τυ ον σμακοη. Τδοῖῖι8 (ΗΠ. 1. 11) ἀδβογθε8 
η6 γϑᾶσ όρ 458 ἔυ}} οὗ 1π6 ργανοϑὶ ἀδῆρογϑ,-- 
5 θείην ““δΔηηιτ ταῖρι Ὁ] 1 ῬΓῸΡΟ ΒΌΡΓΟ- 
ταυτὶ ;" δηά {ἤθη ἴπὸ τοιτοηΐ οὗ ἴῃ θαγθατίδη 
Πογάθϑ Ὀγοκο ἰῃη. “Ἴδε 5παίζογοά, ρΠ]Παροά, 
ἀΠαριἀαἰεὰ Εταρῖγο, ποννενου, 85 δὲ Ε, Ῥᾳ]- 
ξύανε υτιζοβ (5ε6 οὐ οἢ. ΧΙ. 3), “ ττᾶϑ 511} 
ΟἿΘ 5ἴαϊθ, οὔθ σοϊῃ τ ΠΥ : " ἀπ ἴδυ5 1Π6 
ξοάϊεβ8 ἊΝ οὐἹάτρονοσ, 85 δβρθοδιὶΥ ποϊοά ἴῃ 
“ἦι. ΧΙΙ. 14. 511} “ ἡμυεά." ἩεΓΟΞΥ δηὰ δε] 
Δῃηἢ νου] ἀ]Ἰη6 55, ΠΊΟΓΘΟΥΟΣ, ϑργᾶπῦ ὉΡ ἴο 
τγου δὶς ἴῃς ΟΠυγοΐῖ 4]50:---ηά 50 τἰπιὸ 85 
Ο͵Θ ΟΠ; 8ἃΠὰ πουοῦ [85 σουνοὰ Ῥδρζδη δτη 

ἢ πίοσο σοιηδδίϊνε ἴλη ἴῃ πε ηἰποίθοπίῃ 
σΟΠΓΙΤΥ. 

Ἡετγε ἢ ἰ5 ἴο 6 υσῖπεν οδδοσυθὰ ἰἢαϊ 51. 
Ἰοδη δρϑακβ ἰπ {Π|8 ραβϑᾶρεῈ οἵ {86 σουϊναὶ 
οὗ ἴ[πΠ6 Βροαβςί 8ἃ5 αδομίὶ 19 ὧς, ποῖ 845 ργόϑοηῖ 
θη ἢΘ ντοῖθ. ὙΠ "“ ποΐ δείμ ----πΠ ΓΟ ἢ 
᾿)ὰ8 “15 στουηά ἴῃ [Π6 αἰοποπηθηΐ οὗἔἁὨἩ ΟΠ τίσι ἢ 
-τἰβ ἴο δὲ τεραγάθα, ποῖοβ. ΗἩρηρϑβῖ., 85 οϑη- 
τἰπυΐηρ ἀυτπρ πε εονείησ αραὶπ Ἀπὰ τὸ- 
πενεὰ δείηρ: {1{Π8 ΤῊΔῪ Ὀς Ἱπίεγτοα ἔγοπὶ υευ.Ψ 
11. Τῆς Βελβῖ πον Γεϊυγηβ, ποῖ ΟΠΙΥ͂ ἔΓῸΠῚ 
“δὲ δα " δυῖϊ “ουὲ οὗὨἩ 1889 ΑΥ885᾽ (5:6 οῇ 
ςἢ. Ιχ. 1), νθηος [ἴ δᾶ5 ἄγᾶντ ἢδνν δηῖϊὶ- 
οἰ γί βιίδη δἰ γοηρίῃ-- 866 οἢ, χὶ. 7. Ηδ πονν 
ΔΡΡΕΔΓ5 βοδυϊεϊ-οοϊουγοά, 4 σγσηδοὶ οὗὨ Ὀ]οοά- 
βυΠεηοββ; δηὰ ἴῃ “παρ οΥΓ ὀίαιρῥε»ν," 
ἔοστηοσ τι ΟΠΙΥ Οἡ ἢὶ5 “ Πογη." (ςἈ. 
ΧΙ. 1, πονν σον ῈΓ ἢ15 ΒοΙΪς ὈΟΔῪ (γεγ. 2). 

νογαάβξνοσῖα ποῖθϑ: “ὙἼἢς Βοδβδίὶ φυαν, 
ἴῃ 19 [προ Γ]Δ] ἔοσπι, δηὰ ὀχ, πὸ ἰοησεγ ἴῃ 
ἐδα! 5ΑΡ6 ; πανὶηρ στϑοοϊνθα ἃ ἀεαδίν «υομμά͵ 
δηὰ δεῖηρ ἀὐοά ἴῃ ἰμαῖ γεβροςῖΐ ; δηά 15 σόομξ 
ο αὐεεπά οὐἱ οὗ ἐδὲ “4δγι: ; 1. ἐ.. ἴὰ {Π15 πον 
ἔοστῃ ἴῃ ννῃιςἢ 1 «υδ[ὴ] δὲ ἀεδβογδεά " (566 οἡ 
οι. ΧΙ. 3). ΕὈγαγά, οὐ {πὸ οἴμποῦ μιδηά, 
ΥΡΙ65 ἴπαὶ 6 ΑΠροὶ 5ρθακς 45 1Π σὑεσ. 1ὸ 
ἔγοτῃη (ἢς σἰδηάροιηξ οἵ ἴπε {πιὸ ἴῃ ψῃϊοἢ 
ἢδ6 ςοηνεσβοβ ἢ δῖ. [οη--- τῆς Βοροῖ 
«υας, ἀηὰ ἐς ποῖ; ἢδ6, [πογείογθ, βρϑᾶκβ οὗ ἃ 
οἾΟΡ ψΠϊςῆ, ἴη [86 ἀδλγβ οὗ δῖ, Ι΄ μη, 
ἰοηρεὰ ἐο ἐῤε ρῥασί, ῃα σοηϑθα  ΘΠΕΥ ποῖ οὗ 

1η6 Ἀοχηδῆ ρονεῦ ΜΏΙΟΝ αἰὰ οχίβῖ ἴὴ (Π6 
ἀδγ58 οὗ 81. [ομη : ψδβοηςο [ἴ ἑο]]ονν5 {παῖ (Π6 
Βεαδβϑὶ οὗ ςἢ. χνῖϊ. ἰΥρὶῆεβ 4 ροννοσ ἀϊδεσγοηῖ 
ἴτοπι ἴπαϊ ἰγριβθά ΟΥ̓ {πε Βεαβὶ οἵ ςἰι. χιϊὶ, 
(5ε6 οὐ οδ, ΧΙ, 7; ΧΙ. 1). ΤῈ ἰδῖοσ, οσ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙΙ. ἶν. 8. 

Θλἢ 514}} τυνοηάεγ, νγυῆοβα ἢδπΊεϑβ 
ψοΓα ποῖ νυητίδη ἴῃ ἴῃς Ὀοοκ οὗ Πε 
ἔτοπι τὰς ἐοιυπάδιίοη οὐ τῆς νου, 

ἊΝ οὐἱά-ρονγεσ ἰπ 15 ἘπΊδῃ ἴοστη, [29 ἅγίϑθη 
ἤοτὰ “2δε “4 οὗ ἴπε παίοηθ--γοῖι ἴδε 
ςοπηποίϊΐοηβ οὗ ἴῃς ψοσ 8 Ὠἰβίοτυ ; δηὰ, 
ἰπουρῇ ἴκοη ἱπῖο ἴπ6 βογυῖοθ οὗ ϑδδίδη ἰῃ 
ἢϊ5 σῃάγδοῖοσ οὗ “"Ῥηποο οὗ [ἢ15 νου," δῶ 
ποί Ὀεδη ἀἔγεοι ν ργτοάυςεὰ ὈΥ δδίδη. Τὶκ 
Βεαβὶ οὗ οἷ. χνὶ., οη ἴπ6 οἴου Πδηά, δϑοθηά"- 
ἵπς “οὐ οὗ ἐδε “4ὁγ..," 5 τῆς ἰγρε οἵ ἃ 
ἊΝ οὐἹέάσρονοσ. ψῆορο οσίρίη ἐς ἀϊγεειν δινὶ 
ἰτητηθἀϊδίεϊυ [86 ννοσκ οὗ ϑαδΐδη, δηὰ ἴδεγε- 
ἴογε ὦ σεϑιὶ οὗ αἰγεςῖ ἀεπηοηϊδςοδὶ ἱπβυεθος 
(5. 458 5..):--πΌυΐ 8ὲὲ ἀῦονε οἢ υὸοσ. 3. 

Αεςςογάϊηρ ἴο Απάγοας (ἢ. ε., Ρ. 99) [ἰκ 
Βεαβῖ ἰ5 ϑαΐδη, Ὀοσγῆε ἔγοτη ἴπε ΑὈγ85 7 
Αππς γί ἴο ἀοϑίγου τεη. Βεάδ ἴδλκε5 ἴδε 
Βεαϑῖ ἴο Ὁ6 ΑπεΕςἢτιβῖ, τ ηο 18 ἴο τείψῃ εἱ 
[86 οπὰ οὗ [ἴῃς νου]ά. 

απά το 0 ἐπίο ῥεγάοη. 866 οὐ." 1 
Ὅὸ στοδὰ ἃ5 ἰπ ὑυδῦ. 11, ἴδε τγδηϑίδίίοη δ, 
διὰ δ κορίδ ἰπῖο ρνοτγάϊξεϊοι (εἶ, [οἱ 
ΧΝ] 12; 2 ΤΏὭε55. ᾿ι. 3)---ἴο χγεϊυγη ννῆεῆςς ἰκ 
οᾶπιο ἕοσῖῃ. ΟἿ. χίχ. 20 ἰ8 ἴῆ σοπηπι ΩΤ. 

ΎΠο86 ψογάβ βθεπὶ ἴο δὲ δαάεα ραγθ- 
{μετ Δ! γ, ἰῃ ογάετ ἴο βυρροτζί ἴῃς οἰ άτεη α 
Οοά υὑπάογ {Π6 ῥγοϑροςῖ ἴο ψῇϊοῖῦ {ΠῈ} πιυϑὶ 
Ιοοῖκ ἔοσνυνγαγά. 

“ῥα «υοπάετ.] ΝΑΤΛΟΙΥ αἵ {πὸ σελρρεαγαῖζὲ 
οὗ {πε Βεδεῖ )ι8ῖ ἀδεξεπδεὰ (ςξ οἰ. χἰϊ. 1, 
12),---ἃ5 βἰαίϑα πῆογε ΠΡῸΣ αἵ ἴῃ οηά οἵ ἴδ 
γοῦβ6, “" «υδὲη {δεν δεῤῥοίά.ἢ 

[197] ὙΒΟΒ6 Ὡδὴὼϑ δὲ ποῖ δθι3 
τ τιτίθα ἐπ [λ9 θοοκ ΟΣ 1170] ὅ86ὲ τυ ἢ 
Οτ. ὑροῖῦ [ἐπῇ 89 ῬοοΧ [ογ 1:ο]]] οἵὗἉ 1": 
866 οἷ. ΧΙ, 8. ΨΠοτε Μὰ ἤᾶνο “ ἐπ [ἐν] [δὲ 
Ῥοοκ οὗ 118 ; δηὰ ψβεγε [π6 ράγδι οὶ τὶ 
“ἢ. ΧχΙὶ. 27 15 τῆοτο ὄχδοεῖ. 

Εογ “4δε δοοὰ οΥ “7 " 566 οἡ Ἂἢ. 1}. ς. 

ονι δὲ ζοιράφείοι οΥ7 1δε «υογ ἰδ} 58 
Μδῖϊ. χχυ. 34; ἃ ἴοχὶ ψῇϊοῖἢ δυρροτθ ἴκ 
πδῖυγαὶ σοηπεχίοη οὗ ἴμεβε ννογάς πὶ (δε 
γογὉ “ «υγίρέεη,---ἰῆα ἀγίῖοὶς πιο 5δουὶέ 
ΤΕΡΌΪΑΥΙΥ οοππεοῖ τμοπὶ Ὑἢ “ἐδ δοοὲ οἱ 
ἐγ  " ποῖ Ὀεΐηρ ᾿ηϑεγο. ΑΕ, βοσονεσ, ποὶδ: 
“11 ἰβ ΌΥ πὸ πιεδῃβ ςοσγίδίη, ἴῃ [πε 
Οτεεκ οὗ ἴῆε Αρος., τυ μεῖθεσ ἴδεϑε 20" 
συγαςίοβ τηυδὶ Ὀδ ἰηΞίϑιοὰ οἡ ." δπά, γε γᾷ 
ου οἷ. χίϊ!. 8, ἢδ σοπηροῖς τῖτι ἴῃς ποτ 
ἸτηπΊ Ἰλίοὶ Υ Ῥτεσθάϊηρ. 

«υδέπ ἐδεν δεδοὶ ἐδὲε ἀὐαον ΤῊε ματι] αρὶς 
ἷπ 1π6 ρεπιεῖνε ; δὲς υν. }}:--" Ῥεγβδρβ 
Π “Εχδηρὶς οὐ ἴῃς ρεῃ. δϑβοϊυΐς νυ ἰκ 
δυιδήεςς οπιτεὰ ." οἕ Μαίϊ. ἱ. 18 (Μουϊοη! 
εἐἦ, οἵ νίποσ, Ρ. 736);--οὐὖ ἴμε ξεη. (οῆ- 
βίγιιςίοα νεῖτῃ ἐπ ς τοϊδινε οἴδυβο (Ὀς ὃ εἰ); 
-- οὐ ἃ οἂᾶξβε οἵ αἰϊγαςϊου δρτεείηρ ὑπ} 
“ «υῥονε.Ἶ 



ν. 9. 

ἤδη {πεν Ὀεδο]ά τῆς θελϑὲ τπδὲ νγδϑ, 
δηά ἰ5 ποῖ, δπά γεῖ ἰ8. 

9 Αμπάᾶ δΒεῖεὲ ἧς τ[δῈ πκὶπά νῆϊοῆ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ,. ΧΥῚΙ. γ43 

ΒΔ τυἱδβάοῃ. 7ΤΠὲ φονθοη ἢολάβ δτδ 
δέν Π πγομηίδίηῃβ, ἡ Ψνηϊοἢ τα 
νΟΠΊΔη «ἰτοιῇ. 

ΤῊ ολυ56 οὗ ἴῃς ϑοογῖς "' τοηάοΥ "ἢ 5 ποῖν 
Ἔχρίδιηδά :-- 

ΒΟ δαὶ δ9 ψ88,] Α5 ἰη Ϊοἤη ἰχ. 8; ποῖ 
“ἐυῥίεῤ πυα: 45Α.Ν. Ψνοτγάβ. ποῖδθϑβ ἴῃδϊ {πε 
πεοιῖογ (6, τι 15 ποῖ υδεα ΟΥ̓ ΔΩΥ νντιῖοῦ οὗ ἴῃ δ 
Νεν Τοβί. 25 ἃ γεαίδυε, ἐχοορῖ τ Ποπ ] ονσοὰ 
ΕΥ̓͂ ἄν--Ἑἔ ΤΠὐὺκὸ χ. 15; [οδη 1ἷ. ς : (οἱ. ΝΠ]. 
17. ΨΝΙΠΕΙ (5. 44) βῖνεβ 25 ἀου δε} σ85685 
Το γῇ]. 2ς ; Αςἴϑ ΙΧ. 27; 2 Οὐοῦ. 1. 14: 866 
αἰθϑὸ Οὔ 1 ΟὐοτΥ. χυ τς Μοιυϊζοηβ οά. οὗ 
ν ᾿ἴποσ, Ρ. 781. 

απά ἰ: ποί, Δι ἃ 8811] ΘΟ: 6. (ες τὐ. 1... 
ΤὨς Οοά. διπα81ϊ. τοδλάβ " 8}8}11 δοΐὴθ διζδὶπ," 
πάλιν. ΟΥ. "απ!ὰ 5881} δ0 Ῥ»ΤοΒθπΐ"“--- 
νογὰς ψἢο ἢ ἅτε σαι ϊναϊοεπὶ ἴο “ἰδ δροιυϊ 
ἴο Θ0128 ῸΡ οὔ οὗ [80 ΑὉγ8ε." Νοῖθρ 
ἴτας ἴΠ6 ΟἾΠΟΙ ψοσγάβ οὗ (6 ἤγβι οἴδυϑο, 
“«υΩ. απά ἰ: ποῖ, ἅτὸ τεροδλίεα, Βοηρεὶ ροϊηΐϑβ 
οὐ [πε Τοπίγαϑὲ Ὀδεΐννοθη 1Π15. Ἐ0[]|6 οὗ (ἢς 
Βεαϑῖ, δπὰ (δαῖ οἵ οὺὖγ ] ογὰ ἰὴ ςοἢ. 1. 4 
“ἤιε ἐξ σπά «υὐδίορ «υᾶν, απαὶ «υδὶερ ἐς 10 
εο»6 "᾽ (5366 ἐπ ἰος.) ; δῃὰ ἷδὸ ποῖθϑ ἴῃ σϑστὸ- 
βροπάεηςε οὗἉ [6 νοῦὺ “8811 ο01ι16᾽ (παρέ- 
σταιὺ), ντὶτἢ (δ Θ5ΙΔ Ὁ] 15Πη6 ὀχργοϑβδίοη (πα 
ουσία) οἵ ἴπμ6 Ενδηρε σία (Μαῖϊ. χχῖν. 2); 
οὗ δ8ι. Ραυ] ( 
[Άτπ68 ν. 7; οἵ 2 Ρεῖ. 11}. ,4--ἰὸ ἀδηοῖο (88 
Ἰ,ογὰδβ ϑεοοηὰ Οοπιησ. ὍὙΠὲ 88π|6 ἴοστα 
5 Κον96 υϑοὰ ἴο ἀδηοῖίς ἴῃς εορρπῦ ΟΥ̓ 
2γέιεπες οὗ ἴμ6 ““πιδη οὗ 50 " ἴὴ 2 Τ 658. ἰΐ. 
1,9. ΤὨῖβ οοττοϑροπάσωος Ὁ ξίογαά, ἄἀθηῖθ5, 
Ὀδοδυβδο [Π6 ἴεττῃ παρουσία ἀοε5 ποῖ ΟςουΓ ἴῃ 
ἴμε Αρος.:--δυΐ 8εε 1 [θη "1. 28. Ὑμδῖ ῥγες- 
“έπεε οἵ ΟΠ γί 15 ἀδβοσιδθά ἴῃ ςἢ. ΧΙΧ, 11. 

Ὠ1Βοτοπγ : -- Μὲπ τοηάοσ, σοητ 68 
ΕΡτγαγὰ (8. 460), [μαι [Π]5 Ν οὐἹά-ροννεσ ἐἐ- 
εἴτγογοά Ἰοηρ δθεΐοσγο πε {πι|6 οὗ 8. [ὁ 15 ἴο 
ΤΕΆΡΡΕΔσ. Τῆς Βεαϑςῖ ἔγομῃ ἴῃς ““«ἐα " ἐχὶσἰεά 
ἀυπίηρ ἴῃ 6 πηγεῖς ἴἢγος δηά ἃ [δ] γεᾶγϑβ δου 
ἴῃς ᾿Αϑδοδηϑβίοῃ (οἷ. ΧΙ. ς, 6); σοηϑθαι θη [ἴ 
οχίϑῖοαὰ ἰὴ (με {ἰπ|ὸ οὗ 851. [οΒη; δηὰά 1ῃ6 
τυουπάϊηρ οὗ 118 “ἰκχέ Ηεδὰ τῆς ὅ6εσ ὈΘΠο]ὰ 
45 51}}} ἑαΐυγο. Οη ἴδ6 οἵποῦ ἢδηά, [18 Βοαϑὲ 
οἵ οἢ. χνὶϊ. δὰ δἰγοδαγ ρβοηα “ἰηΐο [6 ΑὈγ55᾽ 
νΏοη 851. []ομη Ἰϊνοά, δηδ νγὰβ ἴο γεαρρθαῦ 
Ἰοηρ αἤογ δι. [ὉΠ π᾽8 {ἰ{ππ|6. Τ2ἐν Τθρρεαγδηςθ, 
ΔΟσογαΪηΡΪγ, δ48 ποιϊμίης ἴο ἀο νυν (ῃδΐ 
ΠρΑΙπρ οὗ ἴῃς Ἀοιηδη “ Ηεαά " οὗ ἴῃς Ν οὐ  ἀ- 
ῬοΟνΤΟΓ ἴῃ οἰ. ΧΗ, 

Οοάει ἀπ τπαΐ ᾿ς ἰηϊοτργείδιϊοη νυνὶ ἢ 
Ῥίδοεβ ἰϑγδεὶ ἃ5 οπ οὗ ἴῃς “δϑευεη φαΐ" οἵ 
1ῃ6 Βοδϑβί (566 οἡ οἷ. χἱϑ 1, 2) ἀοθβ ηοΐ δι 

[ποδὶ Πἰσίογγ ;--ϑυ παῖ 1 5015 “ τῆς Γο- 
ἰξίοιιβ. μἰϑίοσγ οὗ δυπιδη Υ, νΠ] ἢ 15 {παῖ οἔ 
]οΒὴ "ἢ πεεά ποῖ θὲ ργονθά. ἴ0πῈ] [15 αἱἷδ5- 
Ροσβίοῃ ὉΥ ἴπ6 ΚΕ οπιδῃβ, Α.Ὁ. 70, ἰ5γδοὶ “ «υα:" 
1:6 ἔγβι οὗ ρδορίοβ: δυΐ δθὴ [ἃ ϑιι 6 Ὡ]}Υ 

ΎΠ655. 11. τ, 8); οὗ ὅι. 

ἀἰξαρρεασοὰ ἔτοπι ἴῃ6 σαηῖκ οἵ ηδίοηϑβ ---- ἴἴ 
“ᾳυᾶς, ἀπά ἐ: ποὶ;" Ὀυῖ 11 “«οἱ]]} εονιθ αραΐπ: 
“ΤὨ}5 βγδοὶ, ἴο Πυπιδη ογθ πη ἰδῖοα, νν1}} 
γεῖ σενῖνε ἴο ὃ6 ἴπεῸ βδιυργοπια ὀχργοβϑίοη οὗ 
ἴῃς τενοὶὲ οὗ διυπΊδη! Ὑ ἀραϊπεὶ Οοὰ (δὸς 
Ογεδῖοσ " (ρρ. 16ς--367)---ἴο ὃ6 Απες γίϑῖ. 
ον ἴῃς ᾿πἰεγργείδίίοη νυ ϊο ἢ Δρρ]165 ἴῃ 

5ΥΤΏ 0] 15πὶ ἴο Νέγο, 566 Ὀδϑίονν οὔ ΥΟΥ, 11: 
δηά ἀδονυθ οἡ ςἶ. χὶδὶ. 2. 

Ματϊοσγαῖ (Α.Ὁ. 1550) δηὰ οἴδογ Ῥγοίοςίδηϊ 
τοῦδ, δαἀορίηρ [μ6 τεδάϊηρ οὗ ἴῃς Τεχρς 
Ἀεεέῤί (66 νὺ. 41.), ἱπϊεγργεξ : Ηδαΐδθη 
Ἀοιηθ ἰ5 ραϑϑθα ΔΥΝΑΥ͂ ; δηὰ, αἰΐδομ Ῥαραὶ 
Κοπα ἐς ἴδογε (καίπερ ἐστίν), ἰῖ5 ννοτ] ἀ-τὰ]6 
ἐ. ποέξδίπς ἴῃ ᾿ἴ5ο] ἐ; ἔστι) :--5866 [πῖτο- 
ἀιποιίοῃ, ὃ 8. ΖΟΠΙ 4150 γεϊδίῃβ {πὸ γοδάϊηνσ 
ΟΥΤ.Ε.,--- Ύ ΒΙς ἢ ΠΔ5 ΠῸ Δ ΠΟΥ Υ͂ ννμαΐονου,-- 
δηά εῖνεβ 85 ἴΠ6 Ξοϊ τ! οη οὗ ἴπδ δηίρτηδ (“ ἀδ5 
1, δϑενοσί ἀθ8 ἘδΠ56]5) [86 νογὰ δορι 
(11. 8.319): 566 ΟἹ ΥΕΥ 9, δηά Νοῖο Ὁ. 

9. Ηοτο ἐβ ἐδὲ »ιἰπαά «υδίεῤ᾽ δαὶ «υἱ“ἀο»ι.} 
(ΤΒς “ “4π4᾽" οὗ Α. Νν.---ὁαὐηὰ οὗ ΜνΊΟΠ Τ γη- 
ἀδ]α, ΟΥδηπλοσ, ὃυῖϊ ποῖ Οοπονα--- οθ8. ποῖ 
εχίϑι ἰη {ἴπ6 Οτεοῖ : [ἴ 15 ρογθδρβ ἴθ ἔχοι 
(ἢς Νυΐξ. : 5ε6 συ. ἡ. οῃ νεγ. 8). 

ΟΥ̓ τοροῦ, ΗΕ 6 10 ἐ8 {8:0 τη 881} 8 (ὁ νοῦς). 
ὙΒδιῖΠο οχρίδηδίίοη 1136] 18. ἃ “»17516 7} 

18. οἶδᾶσ ἔγοπὶ (ἢ ἔοσταιϊα, ννῃϊοῖ 5 ἴο [ἢ6 
βᾶπιε εἴσοϊ 45 ἴδαϊ ννῃϊοι ἱηϊσούποο5 “ 2δε 
πμγηδεῦ ΟΥ ἐδο Βεασί," οὮ. ΧΙ, 18.:--ἴῃ6 5686 
θείης τ[μαΐ [Π6 ἱπϊεγργεϊδιίοη οὔ ννῆδὲ οί ]ονν8 
ὈεΪοπρ8 ΟΠΪΥ ἴο δὴ υπάεγϑίδπαϊηρ ριβοὰ ἢ 
νυ ἰϑάοῃ. νναϊά εοχρίδίπβ, “ Ηδγε ἰ8 {Π6 
τηοδηΐϊηρ οὗ {Ππ|5 δηϊρτηδ :".-- οἴμετβ (τοῦ, 
ΗἩεγάοσγ, ἄς), “στο 15 {πὸ δόη86 ἢ1}} οὗ 
τϊϑάοπι, ἴδ ἀδορ τηγϑίοσίοι5 ἱπηρογί οὗ ἴῃ6 
5Ύτη Ὁ 0] ;"---7διυατί [ΠῚ Π ΚΒ [Παΐ [Π15 νογβο 5Βῃοι ]ὰ 
οῃά «αἱ (6 νοσγὰ “εὐ Ἅο»»:" Ὧδ γοΐοιβ 
ΦΉΡΓΕ" ἴο ψῆδὶ ργοσθάθϑθ-- -ϑροςῖδὶ βαρδοῖ 
15 τεηι!γοὰ ἴῃ ογάογ ἴο υπάἀογβίδηά ψἢδί [6 
ΓΙΟΥ͂ [25 δα δῦοιιϊ ἴῃς Βεοδϑί, 

ΤΗῊΕ ΘΕῈΝΕῈΝ ΠΕΑῸΒ (9-11). 

7ῤε “ευοπ δεαά] δεε ςἢ. ΧΙϊ. 3; ΧΙ, τ. 
ΤΠ αὔϑεηςε οὗἉ “ ἀἸδάπι5᾽" ἴῃ οἷν. ΧΥΙ]. ΤΊΔΥ 

6 ὀχραἰπεὰ Ὀγ [ἢε (ο] ον ηρ σεΐογεηςθ ἴο 
“»πομπίαϊ.." ὙΠΟ τεΐογοπορ ἴο ὁ ΚιηρἀοπΠ18 "ἢ 
ΟΥ̓ ΓΤΟΥ͂ΔΪ ΡΟΥΡΕΓΒ 8 5 ρρ] εὰ ὈΥ ἴῃς ἀεβοτρ- 
[ἰοη ἴῃ γΘΓ. 4 οὗ ἴπ6 τορδὶ πιδρτιῆσθηςε οὗ [6 
“Ἡκατ]οῖ." ΝΙΠΡΙΥ τ]Θ τνὰ5 συπιῦο ]Ζεά ὈΥ͂ 
“ ἀιδλάοτῃς " ἰη οἷ. ΧΙΙΣ. 1. 

ἄγ “ευεη »ομπί αὶ.) 1.2.) σἰσηΐ, γεῤγειεπὲ 
“πευέη νιομπέαίηπ ᾽᾽ 1--- (ἔ, οἡ ΓὮ. 1. 20. 

[{ 5 ἱπιρογτίαπξ ἴο οὔϑβετνε ἴδ πιογοὶν 
Ῥδϑϑίηρ ποίϊςα, ἰη {Π]5 ἠδ ρῥίαςα, οὗ {πε " ϑευεπ 
Μοιπίαὶπ.." [Ιἴ 15 ἴδ8 ἱηάιοαίοά ἴῃ (Π6 
ϑἰ᾿ρῃζεβῖ ΠΔΠηΘΓ ἢονν Ἀοτης, ἴπ6 “ Οχὸβ βορίϊς- 
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(0115 οὗ (π6 ρεγιοάὰ (" δορίθῃῃη υτὸ8 118 
ἦυρῖ5, τοῖο αυς ὑγαϑιἀεἴ ογθὶ," Ῥσορεσγί. 11. 11; 
ς7---ἃ ᾿ἴπὸ ψῆϊσἢ σοτηίηθβ τῆς 5ἰδιεπηθηΐβ οὗ 
τυ. 9, 18}, ννὰ5 6 ΟἸἿἿΥ πη ψῃϊοΐ [Π6 ΚΝ οὐ - 
Ρονοσ ν 8 σοηοεηίγαῖοα ἴῃ ἴπε ἄαγ5 οὗ 81. 
Ϊοβη. ὍῇὸἊ οδνυϊουβηθββ οὗ [ἢϊ5 δ] υϑίοῃ 58 
Ρ᾿Ϊ65 ἃῃ δῆβννεσ ἴο [πὸ Δϑβοσίοῃ, οἴθη πιδάθ, 
παῖ 851. Τοῆπ δἰνγᾶγβ νδὶ]ὶ8 ὑπάθγ ΟὔβουΓα 
Ἰδηριιασε (6.5. “126ὲ πωριδογ ὁ 1. Βεανὶ 
ἢ]15 τοΐδγεηςοβ ἴο Ἀοπιθ δηα ἢογ συΐϊοτϑ, ἴογ [ἴῃς 
υγροβο οἵ ἀνοϊἀϊηρ ἴπ6 ΠΟΘ ΠΥ οὔ δε Πεδίπεοη. 
6 1115 Ποῦο ἂῦὸ ἀουδί655 γοὰὶ ἢ1}15, ν ἢ 116 

1ῃ6 ““φυαέεγι" ἴῃ ὝΘΓ. 15 ἄΓδ6 5ΥτΏ ΡΟ] 4] : θυ 
[}15 15 πο γϑάβοῃ ὙΥὮΥ τ86 1115 ΟΥ̓ "' »ποωπαὶπο 
8ῃουϊὰ ηοῖ δᾶνὸ ἃ ΔΙΓΙΠΟΓ τηδδηϊηρ. Α 
Τείογοπος 80 5ἰ'ρῃϊ 25 1Π]|5 Ἅσδηποῖ ροβϑϑι Ὁ Ὀδ 
Ἰοοκεὰ ὕροῃ 45 Ἔχδδιιβίϊηρ ἴΠ6 ῬΓΟΡΘΓ οΥ 0}}} 
τησδηΐης οὗ ἴπῸ Αροβίϊοβ ννογὰβ; δηὰ ἴδ6 ἴἰπη- 
τογρτοίδίίοῃ οὐ 1Π]|8 πιοϑδξὲ οὔβεοισε Ῥαβϑᾶρε 
ἀερεπάβ οὔ ΟἿἿΓ ΕΠ υπάογοϊδηάίης ἴδ6 
ϑύτῶθο]. [ἴ γοψ γε πο ἀϊνίης “ «υξιάοηι" ἴο 
566 ἴῃ [15 ρίαςε ἴῃς ΟἹῪ οὗ  οπιε οἡ (ἢ ϑϑνθη 
ΗΠ; ΠΟΙ σδῆ ἃ ρβεορτάρηιοαὶ ἠοῖ 50 
ὑοηηοη (5εεῈ Νοῖθς (ὁ δῖ ἴῃς οηὰ οἵ {ἢ15 
σΠαρῖθγ) σοπὴα υὉ ἴο ἴδε 56η586 οἵ ἴῃς ννογάβ8, 
“Ησγε ἰς ἐῤε πηπά «αυὐῤίεῤ ῥαὲξ «υἱτάο»1.᾽" 

Νονν [ἴ 15 σΟΠΊΓΑΤΥ ἴο {Π6 ΔηΔΙΟΡΎ οὗ ϑουΐ 
ἔτ] βυπηθο ] Ι5πὶ ἴο υπάετγοίδηα ΟΥ̓ “δοαἀ5᾽ 
“έογα! " ταουηίδη8. Α ““πιουπίαϊη " 5 τὸ- 
βατγαςά (ἰκὲ [6 ὀχργεβϑίοῃ “ 868, ΟΥ̓Κ’ Ἑδγίῃ," 
ἴη 5. ἶχν. 6-ο  Ηδδ. ||. 19) Βρυγα ΕΟ ΙΥ, 85 
πε 5εαΐ οὗ ροννεσ. [}π 2 4ῃ. ἰ1. 3 ἴΠ6 “ δίοῃθ᾽" 
ὈΘΟΟΠΊ65 “ἃ ργεδῖ πηουηίδίη :"--- ΒαΌΎ]ΟΏ 15 50 
ἀοβοσι θα ἴῃ [6γ. 11. 2ς ;--ηᾶ Ὀοζἢ “ἕοπε δπά 
»πομπίαῖ ἀΥῸ Ῥγορἤοῖϊὶς παπΊι65 οὗ ΟΠ γίβῖ, 566 
Ορη. χὶϊχ. 24; ἰϑαὶ. χχυῇ!. τό; ΖοὝςοδ. ἵν. 7 
(εῦ. Μαῖϊ. χχὶ. 44). Μουπίδιῃβ βεπογΆ Υ 
5 ΡΏΪΥ 1 συγ ο Ἰοα] ἰδησυαρε ἔπε 5οδῖβ οἵ ροάβ 
Δηα Κιηρβ, ὀβρθοῖ!}ν οἵ ἴα]56 ροάβ δῃὰ ρμοάϊθϑβ 
Ροϊεηϊαῖεβ πο τεαιῦγε ἴο “δε υπ) ]οαὰ (56 ε 
1Π6 ποῖθ οὐ [52]. 11. 2)... ΤὯ6 ονογίῆσγον οὗ 
τε ΔΝ οὐ] -κιηραάοπὶα ὉΥ ἴῃς Κιηράοῃ οὗ 
Οοά ἰ5 τεργοβοηϊεα ὃν (Π6 βδαγτὴς ἱπιᾶσε ἴῃ 
ἴ5αϊ. χὶῖ. 5. [ἡ ΗδΌ. 1πΠ. 6 {π6 “τηοιηΐδιη8 "ἢ 
ΔΙῸ Ποπηραγρά ἴο ἴῃε “παίϊοῃβ." ὉὍβὸ ἢ1]} 
ΟΥ πηοιηΐ 5 οἴδη ἴῃς βύγηθδοὶ οὗ ἃ ρίαςθ οὗ 
βΒίΓοηΡΊΗ :---αρ. τῆς Μοιιηζαίη' οὗἩ πο] π658, [Π6 
Μουηὶ οἵ σοά, Μουηῖ δι1πηαϊ, Μοιης Ζίοη. 
ἴῃ ἕαςϊ, ἴο δρροβε [86 ςοϊηςϊάοηος οὗ ἃ 
βουθη- 6 ΠΥ ἴο δα (Π6 ὈΓΙΓΊΔΤΥ πιραηϊηρς 
εγε, ψουῦϊὰ ποῖ δυϊῖϊ ἴῃ6 ίγὶς οἵ 186 
ΑΡοσδίγρϑβε. 

Απά [δὺ5 ἴννο ἜΧρ᾽ παι! οηϑ ἃΓ6 ρίνθη Ὁγ {Π6 
Αἤρεὶ : “ΜὨοιρ αἰ," ἃ5 5ΥτηθΟ]]ΖΙΠρ' 5οαῖβ οὗ 
ρον Γ; δηά “ Κύπρι," 85 τοργοϑεηϊηρ νυν μαΐ 
Κιίηρδ Γθργοβεῃῖ, ἐ.6., Κρ άοτη9---ἰἢ ἔοστηοΥ 6Χ- 
Ραπαίίοπ δεῖπρ γίνε ἢγϑί, ᾿πδϑηλιο ἢ 85 (ἢ 6 
ἤρξυγε “ )Μοιωριαὶη " ννὰ5 ΤΟ ἔΑΠῚ Γ τὸ [6 
τεδάογβ οὗ Ῥγορῆθου ; δπὰ Ἃἢθη Ὀοίμ ἤριγοβ 
416 Ἰάἀθηι ες 45 “ Κη" ἴῃ γϑσ. το. “Τῃ6 
“ Μοιπέαίη᾿ 5ἴαηὰ ἴῃ πο 5ᾶπιὸ σγοϊδίίοη ἴο {16 
.“Κῆηρ,, 845, ἸΏ ΥΟΓ. ας, ἴΠ6 “ «υσίεγ:, ΘΓ [86 
Ἡατ]οὶ 5 {ει}, ϑΒἰαηά ἴο [Π6 “εοβέες :᾿ ---ἃϑ {π||6 

ΚΕΝΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΝΊ]. 

ἃ5 ἴῃ 6 “ νναῖογϑβ ᾽ τ ἴο Ὀ6 ἴδε ΕΓΔ ΙΥ, 50 {11π|Ὸ 
6 [6 “πγουπίαϊη5᾽" (Αὐυδοτίεη, Ρ. 270). 
ΤῊΙ5 ΓΟΙΊΔΓΚ δήβννογβ ἴπῸ ΟὈ]  ΌοΩ οὗ ὨὔἌιογα. 
παῖ, οἡ ἴῃς ἰηϊογρτείδιοη ἤόγὸ δαορίεά, ους 
βυπηθοΐ, “ Ηεαά:," ῃγϑὶ ἴγριῆδθϑ δῃποίθῃοῦ συσιθοὶ, 
“Μοωπίαὶη;" αηὰ τπδΐ ἴ8}5 ΟΥ̓ 4 ἀουδὶς 
Ῥοσθββ ννὸ αδἴζαίη ἴο νν δῖ 15 ΡΓΟΡΕΓΣΙΥ ἱπίοηάεά, 
ΥἱΖ. “ δευεη Κιπρ.." ΤὍἘΟ 5υπίθοϊ!ς τεΐεγεηςς, 
δονγενοῦ, ἴο ΚΠῚΘ ΡΓΈΞοσυ 65 ἴῃς παἴιγαὶ ἱπιροτὶ 
οὗ “ Μοιριαὶπ ;" ΜὮΠῸ “δὲ »Ἰαλ «υα!εγι ἦ 
(νεσ, 1), δηά τὸ ““δευεη Πκαδ:" ΟΥ̓“ Μοια- 
αἰπ." (νυ. 1, 9) οὐ ψΏϊΟΝ ἴῃς Η41]οἱ 55 
τοοεῖνε {Ποῖγ γοβρεςίίνε ΧΡ  ΔΠΔΙΟΠ5 ἰη στ. 
15, το. ΤῈ ἀπ που ΠΥ 45 ἀγίϑθη [τῸπὶ ποὶ 
Ὀεδγίηρ ἴῃ ταϊπὰ τπαὶ ἴνγο βυτῃῦο]β, (86 Βεδεὶ 
αηά ἴῃ Ηκτιϊοῖ, ἂγὸ ἤοσο ᾿ηϊογτηιηρὶ θὰ ; ἀπὰ 
(παῖ ψῆαῖ ἴα πονν ἴο Ὀ6 Εχρίδιηεα 15 {ΠΕ 
ταυζι4] γεϊαϊΐου. Ὑμδί ἴπῸ ὀχργεβξβίοη “ϑενει 
ἡΜομηΐαίπι "ἢ Ῥοϊηῖϊβ ἴο ἴδε (ΟἿ οἵ Ἀοσπι, 
βεδίθα οὐ ἴῃε Ῥαᾳϊαζίηθ, Ουἱγπαὶ, Αυὐεηϊπο, 
Ο(αἸΐδη, Ν᾽ πιηδῖ, Ἐ5αυ] η6, δηὰ [δηϊςυδη Ἀ}}}ς 
-ἰη 81. Το ἀρε ἴῃς σαρίτδ] οἵ {πε [Γηΐνογϑὶ 
ὙΝ ογἹ]ά-Ἔπιρῖγε ἴο ννϊςἢ [ἢ ς ἱπΠΔΡΈΤΥ Ροίηί5-- 
Ὡορα ποῖ δ ηυσϑοίοποᾶ. ΤῊΐ5 τοβυϊε, ᾿ηἀοοί, 
15. Ρίδι ΠΥ ἱπαϊςσαϊθα ἴῃ νοῦ. 1.8. 
ν οτάπννοτι οὔϑοτνος {παὶ ἴῃς ἀγανίης 

ΚΟροῖμοΥ οὗ ἴΠ6 “δευνεπ Μομπίαιης " ἰηΐο [δε 
εἰγοῖὶς οὗ [ῃς Ἐοπιᾶη οἰγ ἰ5 σοπιδίποὰ ὃγ 
Βοπιδη Ῥοοῖβ ἢ [Π6 ἀγαννηρ τοροίδεγ οἵ 
16 ΜΝ οΥγἱά᾽5 Κιίπράομηβ ἱπῖο ἴδε ἀοπιδίῃ οἱ 
(86 Κοιηδη Ἐπηρίτε :- 

“. ΘΙ ]ΠἸοεὶ οἴ τογατῃ ἰαςία εϑὶ ρυ]ο ἢ ογσίπια Ἀοπιλ, 
ϑερίδιηαυς ὑπᾶ 5ἰδὶ πλιγοὸ οἰγουπιάεαϊ ἀγοθα" 

σώ. ᾿ι. 4. 

ΤῊΪΒ ἱπιογργεϊδείοη, μούνθυου, οὗ (δε “ δῖα 
ἡ)Μοωπέαιτς ᾽ 15 ποῖ τηππρυϊοὰ :--- 

Ι. ΝΠ απις οὔδογνος {πΠαΐ 45 (ἢς Βαθυ]οῦ, 
τα [ογιιβδίθπι, (ἢ. ϑοάοπι δηΐ Εφγρὶ οἵ (δε 
Ἄρος., ᾶδηά 4͵5ϑο ἴῃ6 Μοιιπξ Ζίοη δηά τπουῃ- 
(Δίη οὗ [ογυβαίοπι (οἢ. χὶν. τ; χχὶ. 10) ὅτε 
ποῖ ἴο ἴλκοη Πἰτογαγ Ὀυϊ 5ρί γι υ4}}γ, 
ταῖς 5θὲπὶ ἴπδὲ οπις ἴοο, ΟΥ̓ ἴῃς ΟΙἿΥ οἡ 
ϑονοὴ Η"]ϊς, 15 αἷθϑο ἴο ὃ6 50 ἴδκεη. δε 
5δου α (π5 υπάογείδηα, ποῖ ἴπ6 Ἰοοδὶ ΟΕ οἵ 
Άοχο, θυΐ {Π6 ῥγῖποῖρ]6 οὗ ϑνου αν ρμτεαῖηεδ5 
δΔηδ δηδ!οη. “Ὑπὸ Ηασὶοῖ 5115 οἡ ϑεύέῃ 
1115 ἀπά ΟἹ ΤΏΔΠΥ νναῖοῦβ : ἃ5 ἴῃς φὐαεεγ, ἃΓὸ 
ποῖ Ἰϊξεγαὶ, ννὴγ βϑῃου)Ἱὰ (ῃ6 διμς ὃς} Τῇες 
Οτοεὶς ἱπίογργοίεγβ σοποιιάθ τπαΐ “δὲ 
ϑεγοὴ Ηδδήβ δπὰ ϑενοπ ΗΠἢ}}5 οα Ψψ οὶ {πε 
{πίνογϑαὶ Βδθγ]οη ἰβ βοδῖθα ἂγὸ ϑδεύεῃ ῥ ἰδοῦ 
ρῬτο-επιϊποηξ ἰπ ροννοῦ, Ὁη νυ Ὠϊςΐ τῆς Κιηράοπι 
οὗ {πὸ νοῦ] ἰ5 Ἔβίδϑ ἰ5ημ6ά,--- Νίπονθῆ, οἵ ἴδε 
Αξβϑγγίδηϑ ; Εςδαΐδηβ, οἵ ἴπ6 Μεάεϑβ; Βαργίοῃ, 
οὗ ἴο (μαϊάεδηβ; 8058, οἵ ἴῃς Ρογβίδηβ ; (δὲ 
Κἰπράοπι οὔ Μαδοδάοῃ; {πῸ δηοίθηὶ Κοπιε; 
απ (186 πὸὺν Ἀοπιο." ΔΜ} ἴπό5ε {ΒΕΥ͂ 
ςοπηροῖ 85 Κίηρϑβ,---Νίηυ5, Ατϑαςεβ, Νεϑυ- 
Ἑ“Ποάοποβοσ, αγγυβ, Αἰοχαπάογ, Κοπιυ]8, δηά 
(οηείδητίπε (Ρ. 337). ΔΝ ΜΙΘ 1. ΑΥ̓ΠΠ]ΙΑπι, 
Βοννενεγ, ἀῦσιεβ παῖ “ἋΠογὲ νου] ά ὃς ΓῸ 
τοῦβοῃ, δοςογάϊηρ ἴο [π6 ἃπδὶοεγ οὗὨ ἰδὲ 



ν. 1ο.] 

10 Απά {μετὰ ἀγὲ βενεη Κίηρβ: ἔνε 

ἈΚΕΥΒΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚΪ. 

ΑΓ (Δ]1|ςπ. δῃά οης 15, ἀπά τῆς οἵπεγ ἰ8 

ΑΡοσλῖγρϑο, ἴο οοποϊυάθ ἔμπα Ἀοπης 18 ἤετο 
Ππτεσγαιν τηϊοηἀθα,᾿ μΒὸ πον γί ἢ 6]655 δά 5 : “ 511] 
ἰῖ τισὶ Ὀς δἰϊοννοα τη (ἢς Ργορβθοῦ ἀοθ5 
ἴῃ 5Οπὴς ἃν ι}} ΠΊΆΠΠΘΙ Πονοῦ, 45 8 Ὀοάϊης 
ΓΑΥΘΏ νη, ΟὐΕΓ Ἀοπηθ " (26.). 

ΖΌΠΙ (5. 319 41) εἶνε. [6 ΠΟ ΠΙηρ “ ἴῃ 
{μ656 ἵἴνο νογά5β,-- -Ἴπε ΟἿ 156 ογι 5} πὶ, 
115 Κιηκάοπι 5 Εἀοην" (5.6 Νοῖς θ). ΕΥΟΓῪ 
ϑοῃοῖασ κηοννβ ἴμαἴ Βοτηδ νγᾶ5 Ὁ. οἡ ϑόνθη 
Η15 ἀπά ννᾶβ {πε πιιϑῖγεβ8 οἵ ἴῃ ννουγ]ά : δυῖ 
Βοτῖς ἰ5 ποννδογα τπουρῆῖ οὗ 1 ἴῃς Αρος.; 
ὙΥὮ1]|6 δυογυτηρ ἴῃ ἰξ τένοῖνο8 τουηᾶ |ογι- 
βλίϊοση. ὙΤῆο ὑγοοῦ γεϑῖβ οἡ 5. ἰχχχυΐ! τ: “Η 15 
ἔουπάλιίοη ἰ5 ἴῃ ἴπα ΒΟΙΥ τηουηίδίπβ." ΜδηΥ 
ἴοννγῃϑβ δεϑί468 Ἀοπιθ οδη δοαδϑῖ οὗἉὨ {Πεῖγ βευθῃ 
81115---(ὐοποϊδηπίπορϊςο, δευξατσί, Βγυ.55615, Β4Ππ|- 
ὈοτΓς, ἄς. θυϊ [ογυά]6πὶ ἐβρεςῖδ!! σδη Ὀοαϑὶ 
οὗ ἴδε βδογοά πιθοῦ δεύοη--- ΟἿ ἰΑτΡ  δηὰ 
ἴδγος 5πιδιϊοῦ στοῦ ρβ, ΥἱΖ.: (1) Τῆς ΠΙρδοβῖ 
Δηα ρτεδλΐοεῖ, ἴὸ ἴπε βοιῃ, Ζίοη; (2) ἴο [15 
ποσίν, [πγουρῇ ἴῃς Τγτοραῦυπι, ΑΚγα; (3) (ἢ 6 
Τειριο-τιηουηῖ, Μοσγία, οἡ πὸ Ἐαϑῖ; (4) ἴο 
(Π6 πουίῃ οὗ Μογία, Βεζεῖμα. ᾿ἀπηοηρ ἴμ656 
ἸΔΤΩοτ ἸΔΥ ἴΠπ6 σγτοὺρ οὗ ἴγες 5πιδ!ϊογ ἢ11]8---- 
1Π6 ,ομεγ δῃὰ ῤόγεε οἵ ἴῃς Αρος. : (5) Ορβεὶ, 
Νοῖ. 1]. 26, 27: [566 ἴ!6 ποῖεβ οὔ 2 δγοῃ. 
χχυϊὶ. 3 154]. χχχὶϊ. ᾿4, δηα 5π| 8 διδέε δ εί. 
ἴῃ νος.7; (6) πε ἈΠ] οὗ ἴῃς δι]. Απίοηίϊδ ; 
(7) ἴδε 8] οὗ ἴδε ἴῆγες ἴονεγβ, Ηἱρρίςι5, 
ῬΠδλϑδεὶ, δηὰ Μασίδιηῃθ. 

1,4 Κοιδοῆοῦ (ᾳυοῖεα ὈΥ ΒΙΞςΕΚ, 4. «., 8. 89) 
ὨΔΠΊ65, Ζίοη, ΑΚγα, Μοσίᾳ, Βοζεῖδα, δπὰ {πὸ 
[γοο ροϊηΐῖβ οὔϊμε Μουιῖ οἵ ΟἸϊνεβ. ΑδδιζΖίξ, 
Ηδτίν με, Ηάγοηθεγρ, Η ἐγάεσ, ἄς. 4150 υηάογ- 
δἰαλπά ΘΓ βα επὶ,--τϑος ΒΙΘοκ, 5. 88. 

Κτεηκοὶ (λ δ, 8. 75) ᾿Ἔχργοβϑοϑ σοηοί σοὶ Υ 
186 υ,80.2] ορϊηΐοῃ :--- Ν᾽ Πεγο, ἣθ 45Κ5, νγὰ8 ἴῃετς 
ἃ ΟἿ νηϊςῆ, ἴῃ Οεηῖ. 1., υπηϊτεά 41} ἴΠ68ὲ 
ἴοκοησ, δυιὶ Βοπιο Τῆθ ῥμηρίἊε (νογ. 4) ἀθ- 
ποῖο5 ΠΕ {π|ρογδὶ ροννΕσ ;--ἰῃς “εσγίσί ΠΟΥ 
«ἰγϑοῖ ἴοσ Ὀ]οοὰ :---58ῃ6 18 σιγὰ ἃ “Ἐδσὶοῖ᾽ 
θοῦ ἴη6 τηᾶπηοῦ οἵ ἴῃς ΟἹά Τοϑῖ. Ῥσγορμοῖβ 
(8εε 58]. χχὶθ. 15, 17);- 586 158 (4}|δἀ 5ριγίτι- 
ΑΙΙΥ Μαῤγίοπ (ςἢ. χίν. 8), ἃ8 εγιιβδίετῃ 5 
οΔ]1. ϑοάοπι δηὰ Οοπιοσγγαδὶ (ςἢ. χὶ. 8), 50 ἔδυ 
ἃ38 516 Υἱεὲβ ἢ ΠΟΙ ΟἸΔΟΓ 5ἰϑῖογ οἡ ἴἢ6 
Ἐπυρητγαΐοϑ ἴῃ μαϊγεά ἰονναγάβ ἴπ6 ρεορὶε οὗ 
Οοὐ. νδαῖ, ἴδῃ, σὴ ἴπ6 Βοαϑδῖ οὐ ὙΒ ἢ 
88:6 5115 ἀδεποῖθ δυῖ ἴῃς Κ3αὸὺπιδη λ΄ οὐἹά-ροννογὴ 

οπ «υδίερ δε «υογηαπ «1916: ΟΥ. “ΨἘ9019 
489 τοῖσδ δἰ εἴθ ΟἹ Δ 01)"--ἃ Ησρτενν 
υπίοη οὔ ἴθ τεϊδίϊνο “νΒβογο ἢ ἢ τῆς ἀ6- 
πιοηϑίταϊδνο “οἡ ἴδοπι:" ςἴ. ἴΠ6 υϑὲ οὗ ἴῃς 
“ χεϊλῖῖνε ργοπουη,᾽" ἰὴ οἢ. ΧΙ. 6, 14. 

10. Απὰ ΔΘΥ 819 “εὐεη ἀἰπφ:} Α.5 ψε]]} 
ἃ5 “"δευεη ομπιίαίη᾽". --τθθθ Οἡ γι. 9, ῇογο 1 
5 5Βῃαννῃ ἴμδῖ “" τιοιιηϊδίη5 " 5ΞΥπ0 0126 5θδΐβ οὗ 
Ῥονεῦ, 4 ἔαςϊ ψδιοἢ σοηποςοῖβ ἴΠ6 5ΥπΊ00] 
“( τηοιιπίαίπ5." ΜΠῸ πὰ δυπθο] “ Κιηρ5.᾽ 
“Κίησο᾽ δϑὐαΐα (οἵ νεσγ. 12) τεργεϑεηῖ ποῖ 

Ἰπάϊνιάυδ]! τυ], ὃδυῖϊ “κίηράοπιβ. 866 
δῃ. 11. 238: “ὍΒου [ν]2. ἀἰπσ ΝΕοθυςΒδα- 
Π6ΖΖΑΓ])] ἃτί (ἢἰ5 δεαά οἵ ρο]ὰ ; οἡ νης ἢ 
'ξο]ονν5: “Απά δῇῆον ἴἢθο 5},4}} αγίϑο σποίδε 
Ἀ πάν :"---, Δη. νἱῖ. 17, 21, βογο ἀἰπΩ: 
δηὰ ἀἰϊηφάον ἅτε υϑοὰ 25 οδηιϊναίθπί. 866 
4150 ἐγ. χχνυ. τὐ: κ" ἼΠ656 ΠΔΓΙΟΠ8 5141} δεῖνα 
ἴδε ἀίηφ οὗ ΒΑθΎ]ΟΩ 5ενεΠΥ Ὑεδγβ,"--- ΥἹΖ. 
Νεδυςαάῃθ2ΖΩ δηά ἢΪ5 ἔΟῸΓ ϑιισσεββουβ (εἴ. 
[86 ποῖδ οἡ [6εγ. χχυῖ. 7). Απά ἴΠ5 ἃ “ ἀΐπρ ἢ 
Τοργοβοηῖθ ἃ “ ἀἰησαάον»"," δηὰ ἄοεβ ποῖ, ἴῃ 
Ῥτορδμεῖίςδὶ ἱπλδροῦγ, ἀεηοῖς δὴ ἰηάϊνίάιι4] 
“ἀπ. Ιῃ. ἡ Εϑβάγαβ χὶϊ 22, 23 ἴπεσε 18 8Δῃ 
Ἰηϑπίδπςε οὔ 5 :;---ηἀ νγ6 ΤῊΔΥ 4150 γεῖου ἴο (ἢ. 
ΧΙ τ, ΘΓ ἴΠ6 σχρίδηδίίοη ἰ5 ρίνθη οἵ ἴῃς 
“ϑδευεη Ηεαά.." Ἡρτε δοςογαάϊηνγ, ἴῃς “ ϑενέπ 
Ἠεαδ- " οἵ {πε Βεδϑὶ οἰ σηιν (1.) τὰς ϑενεὴ ΗΠ}}5 
οὗ οπιο,---ὐν ἢ ἢ ἀτὸ ἰηοάιιςοα θολὰ ἴο [η- 
ἀϊοαῖς (δ6 θη οχίϑθιηρ οτηδοάιτπιοπῖ οὗ ἴδ 6 
ὟΝ οὐ] άἀ-οιηρίῖγε δηά ἴο γοὺπάθγ τος οἶθᾶσ ἴῃς Γὸ- 
ἔογεηςε ἴο ἮΝ οὐ ἀ- κιηρᾷοπιβ,---ηά (1.)} ϑενθη 
ετεαὶ Υν οὐἱά-πλοπάγο ῖθϑ, δασῖ ἴῃ διιςοοβϑὶ ἢ 
πηρογδοηδίοα 45 ἃ “" Χμ, ὙΠῸ ἴῃ ἢ15 ΟΑΥ 15 
Γοργεβεηίϊδιινε οἵ ἴῃς δηςο γιϑιίδη ὟΝ οὐ] - 
Ρονοσ. ΑἹ] [815 πηι μξ δηά 8}} [Π]5 ΘΠΕΓΡΥ τὰ 
Ὧονν δομε]ά σοηςεηίγαϊοά ---αηάογ (Π6 τηγϑῖς 
βισηδίιγε “ δευεη " --ἰη ἴδ οἣδ ϑσυτηδοὶ οἵ (ἢ 
Βεαϑῖ; δηὰ {ἢ ϊ5, ἰξ 15 ἱπηρογίδπι ἴο δῶσ ἴῃ 
ταϊηά, 15 ποῖ Κοπηθ, ποῦ ἴἢ6 Ἀοχήδη ΕἸΏΡΙΓΟ, 
Ὀυΐ ἃ ξοΠοΓγαὶ βυτηδοὶ οὗ 56ου δῦ Δη ἘΠ τ σιἴδη 
Ροννοσ. (ννε πιδύ 450 γεηάεγ 85 Α. Υ'΄.). 
Ἄν τοΐογοηος ἴο 6 ορίηϊοη παῖ ἴδ6 

“δουεη Κίηρ:" ἅτε ῥεγεοπαὶ ΤΆΪΟΥΒ 1 15 ἴο θὲ 
ποϊρά οποθ ποῦ {παῖ [πὸ βυπθο] σ οὗ 
οἢ. ΧΥΪ, σαπηοῖ θ6 υηάογεοῖοοῦ δραγί ἔγοπι 
[Π6 5Θγτηθο 15πὶ οὗ οἰ. χ. Νονν ἰη ςἢ. ΧΙ 
τῆς “ἀϊλάσθπιβ᾽ ἔοστῃ οὔθ οὗ ἴῃς τηοϑδὲ ὕτο- 
ταηδης ἔραΐϊυγοβ οὗ ἴῃς ἀσϑογ ρθη; ψν ἢ}}6 
τῆς Ἔχοϊιιβῖίνο δρρὶσαιϊέοη οὗ ἴῃς αἰδάεπὶ ἴο 
ΒΚ ΠΥ ἀὐπισίγ δυϊμουγ --- 88 ρσγουθαὰ ἢ Ἃἢδ 
ΒΡ οπθηϊαυ Νοῖθ 1) οἡ ςἢ. 11]. 1ο0---᾿Γο- 
οἸυάδ5 Δηγ γοΐογθησθ ἴῃ ἴῃ6 ΑΡρόσδῖγρβε ἴο {πΠ6 
Κοπιδη (ξβαγβ Ὀδοΐοτε ἴπο {ἰπ|6 οὗ Ὠ)]ος]οζίλη. 
[ηὐεεά {Π6 ΔρΡΙΟΔΌΙ ΜΕΥ οὗ τπ6 Ό116 “ ἀπ" 
(βασιλεύς), 'ἴῃ ΔΩΥ ἴοττῃ, ἴο ἴΠ6 ΘΑΓΙΥ Ἐ οπιδη 
ἘΠΊΡΟΓΟΥΙΒ 18 ΠΟΠΈΓΔΙΥ ἴο 1] Ὠϊσίοσγ. 

ϑοῖὴθ δοςοιηῖ οὗ ἴῃ νδγίοιι5 ἱπίεγργοίδι! ἢ 8 
αϑϑρῃδα ἴο ἴῃς σγπιθοὶ οἵ (ἢ “ ὅευε" Κιπρο 
15 ξίνεη ἴῃ Νοῖς Ὁ δἵ {δε δηὰ οἵ [15 σῃπαρίεγ. 

8 ὅνο ασγε  αἰεη. 1.ε., ἴθ ε ἤν Ψνοσ] ά- 
ΘΠΊΡΙΓ65 δηΐεσιοῦ ἴο οπιθ. Α5 ΑἸξογά ποῖδϑ8: 
“ΡΡΙ ἰ5 ἴα!εη, τῇ6 ἢγθ Ηεδὰ οὔ [πε 
Βεαϑδί τῃδλῖ ρεγβοοιϊοὰ Οοὐβ ρεορῖὶς (ΕΖεκ. 
ΧΧΙΧ,; ΧΧΧ);-νπουεῦ ἰ5 (Δ]]εη, τῇς Ὀἱοοάγ 
οἰἵγ (Νδῇ. 11, 1-19);---- Ββαὀγίοη 5 ἴδ]θη, ἴῃ 6 
δτεδῖ που οὗ ἰϑγδοὶ (5341. χχὶ. ο; [6γ.Ὶ 1.; 
11.) ;-ρενοία ἴα ἴα! ]οη (Όδη. χ. 13; χὶ. 2);- 
Οτεεῖα 15 [Αἰϊθη (Π 8η. χὶ. 3, 4)." 

Αςοογάϊηρς ἴο Ἐδαομδιιϑῖθ ἴ6 ὅθ []]Θ ἢ 
“Κρσι" τὸ ἴη6 ἥυε Εἰπλθογοῦβ Ὀεριηπίηρ 
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ποῖ γεῖ σοπλα ; δηα ψἤεη ἢα σοπΊεῖη, 
ἢδ πιυϑὲ σοπίίημε ἃ 5ῃογῖ 8ρᾶςβδ. 

ἢ Αὐριυπίυ8 δηὰ οπαάϊπς νυ Νοτο ;- 
Οαϊδα, Οἷδο, δπὰ Μιο]] 5, σοηθ δοΐννθθη 
Νοτο δηά Νεβραβίδη οτὶ Ὁ ἰἰδϊογά. πλᾶῖκοβ ἴο 
Ὀε [ἢ «ἐκ Ηορδά : δηὰ {π656 ζόγεἊ ἢ ἰηἀἰσαῖθβ8 
ΌΥ ἐῤγεε οἵ ἴδε “1ὲπη Πογης," οἴ. “ἢ. χίὶϊ, 1; 
ΧΗ 1 ;-- Εοηδη, σουπίϊηρ ἔγοπλ [υ]10ὺ8 ἴο 
ΟἸδιάϊι5, σοηϑιάοῖ ΝΌγο ἴο ὃδὸ 511] δἱϊνθ 
(“ Νέζοη, 41] 65 ἃ ἰδ ἴοἱ5 ἰα Βόϊζε εἴ ὑ ἀ65 βορῖ 
ΤΟΙΒ, Π᾿οβί ρᾶ58 πτοτῖ δὴ γίδ!τς,"--Ὁ. 431). 

ΟΙΠεγβ ἱπίογργεϊ αἰοροσίςδιν : οὐ πηάργ- 
δίδης (6 ϑιισσθβϑῖνθα ἔὈγπὶβ οἵ ρονυθγητηθηΐ 
ΟΥ̓́ΕΓ Ἀοπιο, ἄς. [Ι᾿ πὸ οδϑὸ, ποννανοσ, ἠοὸ 
δυο ἢ ἱπίεγργοϊδιοὴ5 ῥγόϑοσνα ἴΠ6 Ὡδίιγαὶ 
Ταοδηϊηρ οὗ ἴπΠ6 γνογὺ 1ἴπ {π|8 ραβϑᾶρε; 85 ἱΐ 
ὈδοΟ65 ὨΘΟΘΒΘΑΓῪ ἴο ἀςϑίσῃ ἴο ἴἃ τΠ6 ἔοσορά 
56 η56 “ἢανδ ΔΑΥ, οὐ ἐασγε ἀθδά," ἴοσ 
ψΒΙςἢ τ νου]ὰ ποῖ δὲ Θα5Υ ἴο πὰ ἀαργοσθάθηζ. 
[π᾿ ϑογίρίυσε “,ΜἴμαλἝεη ἢ 15. Ξαϊὰ οὗ οἰτἰε5. οὐὁἨ ΚΙηρ-- 
ἀοπιβ; 85, 6.ῷ.. ἴῃ ςἢ, χὶν, 8; [54]. χχὶ. ο; [δσ. 
Ἰϊ. 8; Απιοϑβ Υ. 2. 

[80 0159 :ἰ8,.}] (Οπιΐ “ “»4"---5866 σου. }1.). 
1 6.. ἴῃς “ἐκ ΝΜ - ΕἸρῖγε, οὐ ἴη6 [προτίδὶ. 
ρονγοῦ οὗἨ ἘοπΊο, 45 ἴξ οχιβκῖθα ἰπ {Π6 ἐδγϑ οὗ 
δῖ. ]οδη. 80 Ησπρϑῖ., αηὰ Αὐδοτγίθη ; δηά 50 
ἔενεη Οοάεῖ, ννὴῆσ πιακοβ ἴς ἡ “ Ηεδά;,; 
Ὧον Δ ]Π]Θη, ἴο ἢὉθ [5τδ6] (566 οἡ οἷ. χῆϊὶ. 1). 

Ασροογάϊηρ ἴο ϑίεγῃ [ἢ 6 σἐχίρ “ Ηοδλὰ ᾿" 15 ἴα 
Ἀοπιδὴ σα βάν, ἤδη 51. [ομη ψτοῖς: δηά [ἢ 8 
Ἡδεδά Ὀοτε ἴπ6 “ ἀφ -ϑίγοκο" (ςἢ. χὶϊ!. 2) 
νος ΟΠ ΞΕ Δ} Υ ἱπΠ|ςοῖεά ----- Δοσογάϊηρ ἴο 
νεπηρα, (5 σἰχέ “ Ηρδὰ" 5 Ρορο Ρυϊ 
111. (Α.Ὁ. 1534-..9);-οδοοογάϊηρ ἰσ Μοάσ, [Π6 
ἔογπι οὗ ρονογηπιοπτί ΌΥ ΕΤΊΡΟΘΓΟΥΘ :;---ἀοσογαϊηρ 
ἴο Ἀδιοηδ) ϑῖϑ, σεπογαΥ, (σα]08 ;---σοοτάϊηρ 
ἴο Κδπδη, Νοσγο, νβοπὶ δ8[. Ϊοῆη δστο ΘΟ ΒΥ 
Ὀο]ονοά ἴο 6 5[}}} αἰϊνο :---οσογάϊης ἴο [,ῦςκο 
«πὰ υκίετά., Ψεθραβίδῃ : ---- δΔοςσογάϊη ἴο 
ΖΕΌΠΕΡ, Ἡγοάὰ οὗ Ομα]ςῖ5, ψνῆο τοοοϊνοα θδοκ 
(Π6 ἀϊσηϊί οὗ Κιπρ ἔτοπὶ ΟἸδιάϊι5, Α.Ὁ. 44. 

Ἐτοπὶ {Π|8 ἱπίεσργοίδιίίοη ΖΕ]: σοποϊυ 68 
(1μαῖ ἴῃς ἀδίε οἵ ἴῃς ΑΡροσδῖγρβθ ἰ8 ἴο δὲ 
ΡΙδοθὰ υπάοτγ ΟἸδμεϊιι5, Ὀδίνγεοιε Α.Ὁ. 44 δηὰ 
Α.}. 47. ἴῃς γεοαῦ ν εη Ηετγοά οὗ Οδὶς!5 ἀϊϑ : 
δηά 50 1, κοιδοπεν, Οὐς. Ῥρίΐ., Χ. ς, 6: 866 
[πἰτοά., 84,4. δ: πη Πατὶγ ἴ τας οηδ] σέο βοῆοοὶ 
Τοραγάβ [1Π|5 γοῦθο 485 ἤχίηρ ἴῃ6 ἀαΐς Ὁποῦ 
Οαδα, Α.Ὁ. 68; υϑπῖ 458 ἢ. χὶ. 2 15 ἴδκϑη ἴο 
Ῥτγουθ 1ῃδὶ ᾿ἴ ννὰ5 στο Ὀείοτε {π6 ἀσϑίγιιο- 
(ἴοη οὗ [ογυιβαίοπι (566 ϑομοϊΐθη, Δε,, 5. 44)-- 
{π6 Ηοδὰ ““ 5πητἰ6π υηΐο ἀοαῖῃ" οὗ ςἢ. ΧΙ, 2 
Ὀεΐηρ Νέεσο, ἴῃ 32,22 (βασ. 

“δε οἰδεῖ" ἐς ποί γεῖ εορπιθ:] (Οὐ “ «πα. 
1. .., ἴε “ευεπίδ, ΟΥ ΔηΠς τιβιίίδη ἊΝ οὐ] - 
Ρονοσ νης ἰ8 ἴο βυςςοοά ἴο 16 ροννεσ οὗ 
Ῥαρᾶπ Ἀοπιε:--ἰη ΟἾΠΟΓ ᾿νογάβ ἴῃς ὙΝ οὐἹὰ, 
1ὴ ἴα Ὀγοδάσϑί δεῆβο οὗ [86 τνογά, 245 ορροβοὰ 
ἴο (86 Οδπυγοῦ. Ὅμα ῥῬχίης!ρ]ς οὗ Αιδεγίθη 
μιδ5 Ὀ6θῇ ΔΙγθδαν ἀϊδουβϑθὰ οἢ Ὑεγ. 1,--- ΠΑ ΠΊΟΙΥ 

ἈΕΝΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ]. ἶν. τι. 

11: Απάὰ τῆς Ὀδθαβὲ (παῖ νγᾶβ, δηά 
8 ποῖ, ὄσνεπ ἢδ 18 τῆς εἰρθτῃ, δπὰ 

(αὶ [6 Ηολά οὗ ἴἢς Βοαβδί νυ πο ἢ Πδά δοεῃ 
“ αγηπἴδη υπῖο ἀδδῖῃ " (εἶ. χιϊ. 1) νυὰ5 [ἢ 5 
“ευεη ὁ “ Ἡοδα," ἀπὰ παῖ [ἴ ““ Γοργοβθηΐβ ἴδε 
ΟΠ τ βιίδη δίαϊο ἀπά 15 (σι ϑ[ίδη εἰν]! Ζϑοη ἢ 
-- ΟΒΠΒ ΔΉ Πδ85 Ὀεσοπῆς υνου]άϊγ, ἴδ 
νοῦ ἃ ἢὰς Ὀδοοτηςε. (τσ πὶ Ζοά - [(ἢ15 15 ἴδε 
[υπάδπηθηῖαὶ ἴγρε οὗ ἴῃς (ΟἸ γιϑιίδπ ἐγα "ἢ (Ρ. 
299). ΑἸἰξογά δοςερίβ [ἢ ϊ5 γοϑι]: ἢὸ τοραγάς 
“115 σευεσπίὁ " Ἠεολά᾽ 5 ἴῃς Οῤγίυζαπ Ἐπιρίσε 
δεριπηίης ἢ (οηποίπεπο." [ἢν 45 ἢϊ5 ἅξτοῦ- 
τηεηΐ ἢ ΑὐἸθογ θη πὰρ 165, ἢς σγεραγάς {ἰῸ 
ἘΤΏΡΙΓΘ, 50 ἔδχγ ἃ5 ἰἴ νγαϑ' (ἢ γιβιίίδη, 45 τερτὸ- 
δοηϊίης {π6 οχιβίίης ἔοσγπι οὐ Απιίοῆτϑί, (ἢ 
ςοπο]βίοη 5 5ο᾽ -οοπάἀοπιηθ. - 

ΔΝ ογάβνγοτι (8566 οη οἷ. χίῖὶ. 2) ἴδκοβ {5 
σευεπίδ Ἠεδὰ ἴο ὕὲ ἴπε [πιρογὶδ] ρον οἱ 
ΟΟΥΠΙΔΗΥ͂ “ ΠΟ ἢ τοβα προη ἴῃδ συΐη5 οἵ ἴῃς 
1{4]14Π Κιηράοχιῃ ; δηὰ 50 Βιισροῦ, ννδὸ {ἰϊι5- 
{Γαῖο58 ΕΥ̓͂ {π6 [{Π|6ὲ “16 ΗΟΪΥ ἘἈοπιδη Ἐπ- 
ΡΙγο᾽ ;--ἰ δι ποὺ δηά οἴπεγθ υπάεγϑίδηά {ἰκ 
ῬΆΡΔΟΥ 85 βιισσεοάϊηρ ἴῃς Εἰπρῖγο :---α βυθοῦ 
οἵ Ἀοπιδὴ Οδίδο]ὶς τυγιϊογα (ςξ, ϑδἴογη δδοτεὶ 
υηάἀεγβίδηά “Α πονν πεδίῃοη βουνοῦ ἴο συΐς ἰα 
(6 ἰαϑῖ ἀρὲ οὗ (γι ηΥ ἔτοπὶ Κ οπλε 25 
οοηΐγε ; --ὐσΤςοσγάϊηρ ἴο Ννιπηρα, ᾿ἰ ἰ5 Ρορὲ 
Ραυὶ Ν. εἴδος τα τν 

Τῆς σευππ ἊΝ οὐ] -ογηρίτο, ποῖος Εὐγωνὶ 
(. 468), ννῆϊςἢ ἰ5 ἴο οοπλα Ὀδίννγοοη ἴῃς Ἀοπιδὴ 
Ετηρῖτε δηὰ Αμιο γιδῖ, 15 ππδάθ ὑρ οἵ ἴδε 
ΤῸ Αἰπρ:" οὐ Κιπράοτης οἵ νοῦ. 12:- 
Οοάεῖ (566 οἷν οἷ. χίὶθ!. χα) [ΔΚ65 ἴῃ6 “ερκπό 
“Ηεαά᾽" ἴο Ὀε 4 πον ρονεῦ νυ ῃὶς ἢ 15. ΠΕΙῸ 
αἴτεον ἴο αὐϑοτὺ 8]} (ἢ ἔγας πιθηΐβ οἵ ἴῃς Ἀσπιδὴ 
ΕτΉΡΙγο ;-- Κ αὶὶ (Δ δῷ. Ρ. 279) ςοποίυάος ἴδ 
16 (της σέχε βϑουθγοι ηῖγ ἰ5 ἴῃς Ἐοπλη, (δεῖ 
ὈΥ ἴδε “ευεηΐδ νγ 6 ΤΩΔΥ υπαάοτβίδηα ἴῃ ΑΥ οἦός 
Ῥοννοῦβ οὗ πιοάεσῃ ἔυτορε [πδί ἤδγνα οὐηὲ 
Ἰηἴο ἰ(5 ρὶαςα. 

Αςςογάϊης ἴο [Π6 σαι! οηδ] 5ἷϊς φοποοὶ ροποῖ- 
ΑἸΪγ, [19 “ Ηεακ "ἢ 156 Οἵδο οὐ Δ Ἰ16}}Π1ὺ5:- το 
ςογάϊης ἴο [0 Κὸ ἀπά Ὠυκιοτγά., Τιῖυ5:- 
Αςοοτάϊης ἴο Ἀδηδη, Οα]δα, “ νν8Ὸ ἰ5 οἱά δορά 
ἴδθοδιε;; ἢς ψΜ}}}}, δοοὴ ζ4}1" (ρ. 432). 

από εὐϑὲπ δὲ εονιοίδ, δὲ γιμΐ κομίϊημο 3 
111116 ΨῈ119. 12., “τουδὶ ποϑᾶὰ δ᾽ “ὉΥ Οοὐδ 
ἄδθοτοο,"-- ϑεα οἡ οἷ; ἢ. τ. Οτ [Ἃῖἢς ρῇγαϑε "8 
1119 ΨΔ116᾽ (ὀλίγον--οἴ. οὔ σγεγ. 12} 
οὔϑοσυο {παΐ {Π6Γ6 5 πο ποιῇ ἤογό ὀχργοσοιτε 
οὗ “ Ἐἶπιε," ΟΥ̓“ Βϑδϑοῇ ᾿ 45 ἰῃ οἷ. ΧΙ, 11: ΧΧΟ 1: 
[Π6 Ιλησιάρο 18 ἱπάθβηϊῖο, [ἢ6 νογάβ “πιο 
εοπίίημε "ἢ αἰοης δοίης οπιρηδιὶς. ὙΠΟ δἰγεθὲ 
ἰ8 ἰλῖὰ οἡ {6 ἕδλεϊ οὗ “ο»»6 δηάιγαηοο, ηοῖ οὗ 
5 θείης δυῖ 5ῃοτὶ (5θε σ Ρεῖ. 1. 6: τ. 10). 
Εγαγὰ σεΐεγβ ἴο [6 ""ομε δον" οὗὨ ΥοΥ. 11.- 
δηά τῃ6 γτΑιοηδ] σῆς βοβοοὶ ΔΡΡΙΥ ἴδε ρῆγδϑε 
ἴο ἴπα βῃοτξ. ἀυγαίϊΐοη οἵὗὁἨἁ ὠἴδε τείζπϑ οἵ 
Οαἷδα, οὐ ΤυβΒ. Τῆοτο 15 ΠΟΎΤΕΥΟΓ 
ἐοάϑοῃ ἰῃ ἴδε ορἰηΐοη οἵ Ηοΐϊπδηη δηά ἤΠεηξθ. 



ν. 12. 
«ἢ 

15 οὗ τῆς βανεη, ἀπά ροεῖῃ ἱπῖο ρεῖ- 
ἀϊτίοη. 

(1Πδῖ στὸ ἃτὸ ἴο υπάεγοίδπα 4 ἀδιιγαίίοη 5ιιςἢ 
“ἢ ΟΥ̓ πΠηδ4η5 οὗ ἰΐ ἴἴὸ Οῃυγοῦ 5μου]ά ὃς 
οχογοϊϑοά ἴῃ ραζίθηςε. 

Αὐδοτγίοη, σδιτγίηρ οι ᾿ς ἰάοα οὗ [6 8ρ05- 
ΔΞΥ οὗ ἴπ6ὸ ΟΒυτοῆ (866. οἡ γεῦ. 1), ζοπ- 
δἰάοτα τηαὶ [ἃ 15 ΟὨΪ ἴῃς “σευεπέ Κιηράοπι 
(οτ ἴῃς Επιρίγε βϑρυηρίης ἴτοπὶ [ἢ Οετγτηδηὶς 
Ὑτιθε5) ΠΟ Ὀοολπηα ἃ Οὀγίε απ ἊΝ οΥὐἱ 
Ειησάοπι, δηά (παῖ [Π]|5 18 τηθδηΐ ΟΥ̓ ἴδε 
“ ἄρα: -ΦίΓΟ Θ᾽ ἰπ οἢ. ΧΙΠ, 1: “Ἴἢ]5 ΟΧργοϑ- 
βίοῃ, σοπιδιηθα τυιῖϊ δὲ »ηΐ εοπέίπωο ἃ 11} 19 
ΨὮ110, ΓΟ Πς. 5 ἴα [Π6 Οὀττηδηϊς πᾶ- 
ἘΠ ΜΟΓΟ ἴο γσειηδίη ΟἿΪ ἴοσυ ἃ δβοτγί βρᾶςὲ 
Βοδιθηϊβῇ, θθαϑῖ- ἰκο, Δη- Ομ τι σίδη : {παῖ (ἢ 6 
“εὐεπί Ἡφδὰ ντλ35 ϑοοῃ ἴο γεςεῖνε [18 ννουηά." 
Βυϊ “τῆς Οπτϑιίίδλη Οοετπδηῖς νου] δροβίδ- 
ἴ|Ζο5 ποτ ΟΞ ΔΠ|{Υ... . . Α πεῖν Ποδῖποη- 
15πὶ ὈγΟΆΚΒ ἴῃ ροὴ ἴπ6 (γι ϑιίδη ννου]ά " 
(Δ δῷ Ῥ. 300). [ἢ οἴδεγ ψογάβ, ἴ(Π6 «υοωπαᾶ 
ΒΟ ἢ ἰῃς Βεαϑὶ Πδὰ στοςεῖνεαὰ ννβοη ἴΠ6 Οογ- 
τδὴ Τυῖῦθ5 τοῦτο οοηνοσίοα ἴο ΟἿ ΓΙ 5 12}, 
25 πον ὑεεη δεαδεά ὉΥ͂ {ΠεἸΓ ἃ : 

ΎΤΠΟ οὀχρίαπαῖίοη οὗ 186 “ ϑευεν Ἡραάε ἢ 
ρίνθῃ [ἴῃ συϑῦ. 9 γείεγσοα τ ΘγΕΪν ἴο ἴῃ6 τὸ- 
ἰδλῖίοη οὗ ἴ.ς “ἘΔνι]οῖ" ἴο ἴῃὴ6 Βεαβῖ; [86 
ΘΧρ δηδίοη ἤδγα σοηοεγῃϑ ἴΠ6 “ Ἡεσα ᾽" 1Π6π|- 
βοῖνθβϑ, Ὀυξ 58ὺ8 ποίμιπῃ 45 ἴο {πε ἡυάρτηοηξ 
οὔτθεο “Ἐδυϊοῖ᾽ ἴὴ [πὸ ἰαϑῖ ΕΠΠ|68 ---ΟὙ. 10 15 
πε ῥτεΐδοε ἴθ ὑϑσ. τι, πῃ ῖο ἢ 16}}8 “ ῆο της 
Βοαϑσὶ 15, ἀπά ϑ3ρεςίδιγ, ἢονν ἢς 5 γοϊαϊοὰ [Ὁ 
Π6 δότε ΚΝ οὐ] -ἰκηχαάοηηβ " (ΕὈταγὰ 5. 461). 

11. .πάώ4 ἐδε δεανἐ δαὶ «αυᾶ', από 1. ποῖ,] 
Α5 βροΐκϑη οὗἉ ἴῃ νϑσ. 8, Δηα 85 56ξῃ ἴῃ ΥῸσ, 3. 
ΝΟΙΙΠΟΓ Πόσα ΠΟΥ ἰῃ Υὰγ. 8 ἀο {Π686 ννογάϑ 
ἱπάϊοδῖς {πα ἂρὲ οὗ 81, ]οδη: {ΠΕῪ ΠΊΕΘΓΕΙΪΥ 
ΒΟΙτα ἴογ ἃ ἴοκοη οὗ ἴπ Βεοαβῖ δὲ (ἢ {|πὶὸ οὗ 
ἢ15 Δρρθασίηρ. 

ΤΒο Βορίπηΐϊηρ δηὰ ἴῃς οπά οὗ [Π|9 ἀδϑοσῖρ- 
τίοη, Κοη ἔγοπι νοσ, 8, Ροϊηΐ δἰϊεπίίοη ἴο (ἢ 6 
ἴλςϊ τηδὲ ἴῃς 5υδ)]οςῖ οὗ ὈοΓὰ σουϑῈ5 18 ἴῃ 6 
5ΔΠΊ6. 

ἐθ Ὀΐπι8017 8180 δὴ οἱΒῖΒ,) Ὅμὲ δὺ- 
δόηςς ΟΥ̓ἩὌ [πὸ ἁτίοὶς σίνοϑ. ἴῃς 96 η86, “δὴ 
εἰεδι," ποῖ “ ἐδὲ εἰηῖι,"---ποῖ οης οὗ ἃ 56Γ168 
ΔΙγΟδΔαΥ παπιθὰ; δηά {πογείοσγα ποῖ, ἃ5 Ἀδ- 
το 4119519 1Π5ἰ|5ῖ, “ οπε οἵ (6 ϑευθη." ΕὐγίποΣ 
81}}}, ἃ5 ἴΠ6 ξοηάδγ οὗ ἴῆ6 πυπίογαὶ ρὑγόνοϑ, 
ἢὸ ἰ58 “8π οἰῃτι Κὐης ;" ποῖ οηπὲ οὗ ἴῃ6 ϑευθῃ 
Κίηρϑ, θυῦ ἴπε τϑβυϊῖ, 85 1 γεγο, οὐ ΟυϊοοπΊθ 
οὗ 1ῃοπη---866 Ὀοῖονν. [ἢ {π6 ρεύβϑοη οἵ [815 
εἰσδιθ “ Κίηρ "1τῃ6 Βεοδϑβί ἢ πΊ56}} 15 οι οάϊςϑα. 
11 16. δα ἴῃ ψοπὶ (ἢς Βεδϑῖ ἔγοπι ἴπεῸ ΑΌΥ55 
(ςἢ. χὶ. 7), ΒΙΟΝ πονν “1. ποῖ," Μ{ΠΙ ἀρΡθαγ 
δραίῃ. 

ΎΒοΓα 5 ςοπϑιἀεγδῦϊς αἰ ΒΠσυ ΠΥ ἴῃ ἀεῖεγ- 
τηϊηϊης στο (Π15 εἰδὴ “ Κιης ᾿ 15 ἴο Ὀ6; δηὰ 
6 ΤΔΥ ΠΟΙΪςΘ ἃ 51Π|11}2. Δι ἰρῸ ΠΥ ἴῃ [ἢ 6 ο256 
οὗ [86 “1, 1π|6 Ηογη ᾽ ἴῃ Ὠ δηϊοὶ. Ἀ διϊοδ  ἰ.85, 
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12 Απὰά τῃς ἴεη Βογῃβ ψῇϊςἢ δου 
βᾶνγεβῖ 46 ἴδῃ Κίηρβ, νη] ἢ ἤᾶνα Γο- 

0 866 ἴῃ ἴῃς εἰσι “ Κιηρ " τῆς τετιυγηΐϊης 
Νόγο, ΠΡ Ἔβρθοῖδ!γ ἰῃ (Ποῖ Ἰηϊογθγο- 
ἴλίίοη οὗ “1δὸ πωριδογ 97 ἐξε εχ," ςἢ. ΧΙ. 
18,-- ΝεΙο-Οξϑαγ "Ὁ" δηὰ οἡ ἴῃς ““ Νοτο- 
ῬΔΌΪ6 ᾿ 5.6 Νοῖς Εὶ δὲ [6 οπὰ οἵ {Π15 οῃπαρῖοσγ. 
Ζ.ΠΙΣ, νῦο νουϊὰ ἔλϊπ ΔΡΡΙΥ ἴῃς Νογο-δθ]θ 
ἴο ἢ]5 [ΠΘΟΥΥ οὗἴδο Εὐἀοτηῖε Κίηρο, δά πη115 [Πα 
ΠΙΒΊΟΙΥ αἴογάβ ηο ἴσγδοες οὗ δὴ Ὄχρεείϊδίίοη οὗ 
1{Πς τεΐυγῃ οὗ οὔς οὗ [6 ὈαηϊΞῃοὰ ΗἩοτγοάς, 85 
ἃ εἰσῥιρ, αἴοτ Αγρτγίρρα 1]. :---τϑεθ ἀῦονε οἡ 
ὙΕΓ. 1ο, Δπηα Νοῖς Ὁ αδἵ ἴη6 οηά οὗ [5 σῃαρῖοσ. 

Οη ἴἢς “ εἰσδέῤ  Κίηρ, 5δε6ὲ ΝοῖἌς Ε δ ἴῃ 6 
οηά οἔὗ {Π1|58 σΒδρίου. 

απ ἰ: οὗ 1δο “ουεη.;) ΟἿ. ]οδπ χν. το ; χυῖϊ. 
411 [οδὴ 11. 1.2--- ΘοΙλ Θ᾽ ΟΥ̓ [86 δον θη; 
ποῖ, “15 οσπό οὗ [06 5όνθη," 25 Μίαγικ Χιῖν. 
όρ; ἴὐκο χχὶϊ. 58: Αςῖβ χχὶ 8: (ο]. ἵν. 9, 
ἴὋ δος πχοδηΐηρ δῖ. [ὉΠ 5 ιιϑᾶρὸ 15 αἰ ΓΟ ΠΥ 
ορροβθά. ἴη ιιςῖ ἃ ϑοῆ86 ἢδ δἰννδῦδ ὑγεῆχεβ 
τῆς πυπλογαὶ (εἷς) τδΙςἢ 15 νναπίηρ Πότε--- 
566 ὙΟΥ. 1; αηά «450 οἷ. νυ. ς: Υἱ. ἱ ; ΥἹΙ. 13 
(ςἔ νυ. 4-3); χν. 7; κχὶ. ο; Ϊοδη 1. 41; Υἱ: 
δ, 7ο; Υἱῖί. ςδο: Χὶ. 49: ΧΙ! 4: ΧΙ. 21; ΧΧ, 
24. ΤΠὶϑ ἔδςϊ γοπηονοβ Δηοίποεῦ ἰουπάδίοη 
ἔγοπι τῆς ται οηδ᾽ 5τς ἀγρυπγεηὶ ἔογ ἴῃ 6 τοὰρ- 
Ῥεοάγαῆςο οὗ Νόσο. 

απά Ὧ6 χοεὶδ ἱπίο᾽ βογ άπ οη2 ὍὌῆε δῖος οὗ 
ἴῆς Βοδϑῖ 'π υϑυ. 8 15 δραίη ἀδθηοιηςδὰ ; δηά [ἢ δ 
Ἰαηρυᾶρο οὗ 2 Τ655. 1]. 3 5 αρδίη γϑςα]]οά. 

ΤΠε οδήοςϊ οὗ ἴἢς γαϊοηδ σις ἱηΐογργος 
ἰδίίοη, υηάοτ [15 πιοσῖ τηοάοθγαϊδ ἴΌύστη, ΠΊΔΥ 
δὲ κἰαίοὰ (05 αἴογ ὈἌϊεγάϊοςκ :-- Αϑϑι: πη" 
ἴῃ [παῖ 51. [ομη δά νυτὶϊο ἴῃς Αρος., Ἀ8- 
ΕΠ 4155 1) ἴο φσγουθ, ἔγοπι ἱπίθγηδὶ 
ευάθηςο, (δαὶ [86 Ἑουπ ΟΟΟβροὶ. νγὰ8 ποῖ 
στη ὉΥ [Π6 58 πὶ6 διιῖθοῦ ; δηὰ [ΠΟΥ 5θεῖς 
(1) ἴο ἀϊβεγεάϊε (ῃ6 πο] ΟἸἩγίϑιίδη ΕΚ Ἔνοὶα- 
(ἰοη ὉΥ̓͂ ΓΟΡΓ ΒΘ ητηρ δὴ ΑΡροϑβίϊθ οὗ (ῇ τισί, ἷ 
{Π1|5. ἢ18 δοκηονϊεάρεα ψψουκ, 45 ἃ ροϊ τοδὶ 
Ρασίίζδη (566 Ἀεπδη 2...5:»1), δηὰ 4 τηγτῆ- θ6- 
νυ] άἀοτοά ἐδηδῖὶς (5.66 Νοίς ΕΒ). υκίοτγαϊςεςκ, 
᾿Ἰηάἀδϑα, σϑίιιδοβ ἴο ἱϊονν 1δὲ δ5ῖ. [οῇπ δ6- 
Ἰιουοὰ τῆς Νοτο- 8]6: Ὀυῖ Πὲ οχρίδιηβ νυν] 
οᾶγο [παῖ πα τοραγάβ8 ἴπ 6 ὑσορῃοθῖςδὶ οἰεπηθηῖ 
οὗ τς Αροσαδΐίγρϑε ἴο Ἴοηΐδιῃ “ ῃοϊπίηρ πλᾶ- 
εἰς], “πο »παπέᾷ ἢ οἸοτηθηΐ, ουἵ ἴο Ὀ6 ΤΠΟΓΕΙ͂Υ 
“ ρέῥίεαί :)"---Φ  ΤΏΘ παΐωγαὶ Αϑϑυτηρίοη," ἢς 
ντῖε5, “ἴῸΣ τῆς οἴδιςα] κοποϑῖς οὗ ἴῃς ρτος- 
ΡΒΕΟΥ͂, ννᾶ5, ἴπ [86 σᾶ56 οἱ Ἰομη, ἴπῸ 546 85 
10 ἴῃ οδθς οὗ βρῆ, ἤθη {πΠῸ6 Ἰδοῦ ῥσο- 
τηϊϑοὰ 16 Ἐπιρῖτε το εβραϑίδη δηὰ ἢ5 50ῇ 
Τίζυϑ, Ὀοίοτε νοϑραϑίδη μδὰ ᾿ἰσηϑοὶ τ ϑοϊνοά 
ἴο 4ϑϑυπὶα ἴπὸ [πηρεγίδὶ. ρόνεγ (Β. ς, ἴ|. 8) 
Τῆο Βτἰ5ἢ δηεὶ ϑυτίδη σλσηραίη5 ἢδα ργουθά 
ἴο 411. ον δυρ γιοῦ ψέγο ᾿ὶ ἴδῃ δηὰ ἢ18 
βοὴ5 ἴο πιϑη ἰΐκα Οἵπο δηά ΝΠ 6115. Ὅῆδῖ 
Τί (“τῆς υενεη δ Κιηρ ἢ) 5που]ά τεῖρῃ Ὀυϊ 
οσ ἃ βῃοτί ἔτος; δηὰ [αἱ 15 Ὀγοῖποῦ Ὠ οΠ}1" 

747. 
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ςεἰνοά πο Κιπράοῃι 45 γεῖ ; Ὀυῖ γεσεῖνα ρονγεῦ 25 Κίηρβ οπα ποὺγ νυ ἢ ἴῃς δεᾶοῖ. 

[ἰΔη, “ Ῥγοςδοάιηρ ἔγοπι ἴῃς ϑενθη" (απά [δε 
εἰσ 12), ϑῃου]ὰ Δρρθᾶγ 45 δὴ ἱποδγηδίίοη οὗ ἴπ6 
Βεαβὲ ἔἴτοπι ἴῃς Αὔγϑ5, δδ}ϑι] ἔο]]οννε ἔγοπι 
Ὠδίυγαὶϊ γεαϑοῦβ. ὍὙΠ6 σδαγαςῖου οἵ Του δῃ 
νγ85 ΜΜῈ}}] Κηοννῃ : ἴῃ ἴΠ6 ννογάβ οὗ Ἐς τορ 5 
Βε ρῥγονδά δἰ πιβοὶ ἴο Ὀς “ Ἔχίε! Ὁ}}15 ἸΥ̓ΓΤΑΠη115 " 
(Η. Καὶ, νεῖ. 1); δηά 81. [οδπ πιρδϊ “ παζυΓα! "νῦ 
ἐχροοῖ" [παῖ [Π6 ἀδηῆρετ αἰνναγβ δἱ μαηά 
ψΉΠῸ Τιϊυ58 τεϊρηθὰ (“ ἔγαΐγεπι ᾿πϑι γί 510] 
ΠΟΠ ἀεσΞιποηΐοπι,"---ϑυείοη., Τά, 9ὺ ψοιυ]ά 
Ὀς ΓΟ] Ζεὰ ἴῃ 18 Ὀοΐης ἀεϊμτοπθα ΌΥ ἢ 15 
Ὀγοίπετ. ΕἸΓΓΠΟΙ 51}}] :---ᾺΝ ἢἰϊ6 τῃ6 Αροϑί εκ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠ 56 η56 “ ηδίιγα ν ̓ Ἰεὰ Πἰπὶ ἴο Ργεαϊςξ 
{πα [86 τεῖψῃι οἵ ΤΙΐυβ ννὰβ5 ἴο (οἱϊονν τῃαΐ οἵ 
ΜΝ βρϑϑίδῃ, ἃπα ἴο Ὀς οὗ 5δοτῖ ἀιγαίίοη, “ [οἢη 
[45 Ὀδθη πιϊβϑίδκοη." δά 5 Ὁ Ὀϑίογά., “" ννῆδη 
ἢς οχρθοῖζοα {παῖ ἴπ6 οπιδη ΚΝ οὐ] -ειηρίγα 
σου] ςοπλε ἴο δὴ ἐπά υἱῖῃ Πομδη. ΤῊ 15 
5 ΠΡΌ ΪΑΓ ΟΙἸΤΟΓ πηἀουδίθα Υ ργονθβ ἃ σογίδιη 
ἱπιρεγίδεϊζςοη οὗ ργορῃοίὶς ξϑηλ5 ἴῃ [6 Δ ΠΟΥ 
οὗ ἴ!ε Αροσδῖίγρϑβο, δυΐϊ ἀοθβ ποῖ ἱπ ΔΠΥ͂ ννΑΥ͂ 
ἀερτίῖνε Ὠϊπὶ οὗ Ιἴ αἰογχεῖδογ " (5. 514). 

ΝΟΙΚπΊΔΓ (5. 251) 705{}}7 ϑοοῦβ δἵ (ῃϊ5 ἰάδα 
οΥ̓͂ “ εἰς] πϑρίγαϊίοη" ἃ5 ἃ ἀείδησο οὗ 
“(6 σδποπίοδὶ οματγαςῖογ " οὗἉἩ ἴπΠ6 Αροσδίγρϑα. 
Αἀπιῖ, ᾿μἀθδά, υηάθγ ΔΠΥ ἔογῃ, ἴῃ 6 τί οηΔ]- 
σῆς ἰπτογργείαζίοη οὗ ἴῃς Βοοκ, δηάὰ, αἰπιοϑςῖ 
Ὀείοτε (πὸ ᾿πκ νγὰ5 ἀσγ ἢ νοὶ 81. [οδη 
νυτοῖς, {πὸ ἴδοῖϊβ οὗ Βιϑίοιυ μιαὰ {]ϑιβεαὰ ἢ 5 
Ῥγθαϊς οΠ5. 

ΤΗΕ ΤῈΝ ΗΟΘΕΝ5 (112-14). 

19. “Μπά δὲ ἐεπ δογηὴ τἰ.δὲ ἐδοι “αςυε 
γε ἱεπ ἀϊπῷι.) Οπ {ΠῸ «πηραπίηρ οὗ 86 ννοσὰ 
“Κρησι," 566 Οἢ Υ6Γ. το; ἅπά οἡ ἴδ συγηθοὶ 
“Πογης," 845 ΜΥ6 1} ἃ5 ου ἴδε συπῃθο ] οΔ] κι ρηὶῇ- 
σδηῆςα οὗ ἢ πυπηθοῦβ “ ϑόνθη " δηὰ “Τοη,"» 
--ἴῃς ἤοττηεῦ ἀδποίϊηρ ἐοέα ἐν ἴῃ ἴΠ6 αρβίγαςϊ, 
τῆς ἰαϊίεγ εονιρίδέσηισι ἃ5 τοραγα5 ἴπ6 ννου]ά,---- 
566 Οὐ (ἢ. ΧΙϊ. 1: ΧΙ. α; δηά [Τηϊτοά. ὁ 1ἱ, ἃ. 

ΤῊς “ογης "ἢ ἀγὸ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴο Ὀ6 τεραγάρά 
8ἃ5 Ὀογῃς ὈΥ ἴδθ σευεηίδ “ Η αα" (566. οὐ 
ςἢ. χΙ!. 3), ΟΥ̓ σ“ευεπὶδ φῬῆαβδο οὗ [πῃ ροάϊθβς 
ΝΝ ογἹάσροννεσ. Το ““7ὲπ Κίρρε" 5υτηθο ΖῈ 
1Πς ςοἸ]Θοῖῖνο ροννοῖϑ οὗ ἴῃ οαττῇ. 

Βυγροῦ βυρβοϑίβ [αἱ 1 δευεη ΟΧΡΓΘ5565 2γ0- 
ἀγέσσυε ἀονεϊορτηεπὶ ἴῃ {ἴπη6, Ἴδη ΘΧρύθ5565 
ςοηίειιρογδηθοιιθ ρογίεοςίοη : ---- [ἢ ““ 7ε": 
Κιπρε " τΠογοίοσο γα ἴο Ὀ6 σοπίοιηροΟΥΔΏΘΟΙΙΒ. 

ἩδΩρϑίθηθεγρ ἴα κοβ πε ΠΌΘΟΥ 72», ΔρΡΡΙ Θά 
Βεῖα ἴο “ Κη" οΥἮ Κἰ πράοχῃβ, ἰο Ὀ6 4 γοωπά 
ΠΟΓΊΌΘΓ :---ΠΥ ἀγα ἠοῖ ἱπάϊν!ἀι14] Καὶ ἴη;,5, 45 ἰ5 
Ρὶδῖι ἔτοπι ἴπ6 ὑνῇο]6 σπαγαςῖεγ οὗ με Αρος,, 
ΜΚ ΠΙΟΝ πευόγ ἀεαΐς «υἱὸ ἱπάυϊάμαίς, Ὀυϊ ΑἸννᾺγ5 
Γαργοβεηΐβ ἴῃς διΐασγο ἴῃ ἰἴ5 τηοϑῖ βϑπογαὶ 
ἔεδίιιγεβ. ΤῸ “ Ηεαά:᾽" ἀξποῖς ὟΝ οὐ] -πηοη- 
ΔΥΟἾ 65, οὗ νυ ἢ ἢ ἴΠΟΓΘ ννὰ5 αἰννᾶγβ δὰϊ οπὲ δἱ 
ἃ {{π|6. 

Τῆς Κοπιδη Ἐπηρίῖγο, νυτῖ65 θη Νδυρἤδη, 
'5 ἴπὸ Βελϑδίβ εἰσ Πεδὰ; δηά {1κὸ ἰῃς ἔΌΣΤΛΟΥ 

Ὑ7111 ραᾷ85 ἄνγαῦ. Τμο «ευεη Ἡεδὰ [5 ἃ πιοτὸ 
ΟἸυδῖεν οὗ 1εη Ηογης. ΤῊδ ἐπά οἴ  οπιὸ 9588]} 
Ὅε πρὶ ἃ σοπαιεβῖ, δυῖ ἃ ἀϊπηχεπιδειτηοηῖ---ἢοὶ 
οπἊ Κιηράοπι, δυιῖ 1επ ΚΙπράοπιβ ([}. Ρ. 166). 
Τῆς Ηοτζτηβ (δε δάάς οἡ οἷ. χῖχ. 11) ἀεποῖς 
ἡ υϊσίον, ποῖ εοπεοηίγαϊοπ; ἴμϊ5 ΡΟΝΟΙ 5 
Κηονν ΟΥ̓ ἃ ΡΙυγΑ ΕΥ̓͂, ποῖ ΕΥ̓͂ ἃ υὑῃηὺ οἱ 
σον 5 δηὰ ἴγοποθΌ ΤῸ πε 584π|Ὲὲ εξεςὶ 
Βοβϑιιοεῖ, “Οἰϑῖ ἢ ολγδοίέσγο 45562Ζ ζἿὸ- 
ΤΔΓΠ ΔΌΪ6, 46 ἀπ 56] ετριΙΓα 1] 86 ἔοττος 
ἴδηΐ ἀε ρταπὰβ σογδιπηθβ." Οπ ἴΠ15 ρηη- 
εἰρὶο 106 “ 7εη Ηογπ: " ἀρηοίο [ἴδ Κίπράοπι 
οἵ ἴῃ φατίῆ,---δὐδε τπεὶσ Ὠλγ ὈΟΥ νυ ἢδί [ἴ ΠΊΔΥ,--- 
δπάϊηρ ἱπ ἴπε ϑ[αϊε-ςυϑῖθπη οὗ “πε [,2εὲ 
ΤΊ πλε5," πῃ] ςἢ ἰ5 σοι] εἴ ΟΥ̓ ὑπάεγ ἴδε συΐε, 
δηά αἵ ἴῃς σοτηπηδηὰ ΟΥἩἨ Απες τισί. 

«υδίερ ῥανε γεεείυεά πὸ ἀϊπσάουι αἱ μί}] 
Ἡδεηρϑίοηθεῦς νουϊά τοπάοσ “ δὰ ποὶ γοῖ 
τοοοϊνοὰ Κὶπρβοτα," ΟΥ “ἀοπιτηΐοπ:"--ἰδε 
ΓΛλῖΟΥ ἰῇ παηὰ σοησοσηβ ποῖ πιϊοηβς ψηἢ 
{ΠΕΣ τοϑροςίίινα σονογηπιθηΐβ, διυῖ [6 οὐπ- 
Βιπαίίοη οὗ ἴμπε Τὴ ἃ5 ἴμε τοὶ ρηϊηρ ΡΟΨῈΓ οἢ 
(δὲ τῃεδῖγε οὗἩ [6 ννοσ] ̓ς Ὠἰβίογυ ;---Εὐγαγὶ 
εχρίδίης ποῖ γεῖ ΌὉΥ ἴῃ6 οχίβίοποθ, ὑ θῇ 8. 
7}ομη ντοῖς, οὗ ἴπ6 Ἀοπγχδη Επιρίγο, πὸ «ἱχτ 
ΔΝ ου] ἀτ-ρονοσ, οὐ 16 4}} οἵ νον [ἂς 
“Ηογη," Ὀδοοτηθ ἴῃ6 “συεπέδ: 866. Ο ΤΕ, 
1ο ;-- Οαυοίίυβ ὑυπάεγβῖδπαβ “ ποῖ δὡ"Ἅν γεὶ ΜΠ μη 
[86 Π᾿πι|ῖ5 οὗἩ ἴηε Βοπιδη Ἐπιρίτγε : δυΐ 185 
ΤοβιΓοἰοη 5 ποῖ πχοηςἰοηδα ἴῃ ἴπὸ ἰοχί. 
ΤΟ ννοσάβ “πὸ ἀίησαουι α. γε" ΓΛΔΥ͂ ἱπΌΠπαῖς 

(δῖ ψνῆμδὲ ἰ5 ϑροκθὴ οἵ 15 4 ϑοπιηίμίης ἴὸ 
ΑΥ͂Θα δυλβοασεηῖ ἴο 186 ἴδῃ ἤογπϑ οὐ ἴδε 
Βοδϑῖ ἰη Π δηΐεὶ, ἢ νυ ἢ [ἢ 6 “ Τεπ Ἡογπι" 
ΠοτΘ ἤᾶνα ὈΘΕῺ ΟΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ Ἰάἀδηβοά : “ ἔοΙ 
[Π6 Βεοαδβὶ [561 15 ἴῃς "1 }{Π|86 Ἡ οση  [μῖ ΔΓΙδε5 
διιοηρ ἴποβα ἴθη οὗ ζδηϊδὶ (υ}. 8), υργοοίππα 
ἐῤγεε, ἀπιὰ ἱμογοίογο ποῖ ςουοχίϑίεηϊ ννἱ [ὃς 
Τωη Ὁ. ὙΝΊΠ]ΠΙαΙτ5 Ὁ. 346). 

Απάγθαβ, μονγουθσ, σοσοξηϊζεά ἤεγε ἰδὲ 
ἴδῃ Βογῃῆϑ, ΟΓΥ Κίηρβ ννῆοπι [ δηϊοὶ 450 53". 
ΟΥ̓Ποδα Απιςγιϑὶ νν}}} αν δόγεε, δηὰ γοάυςε 
(ἢ τγοϑῖ ἴο 58 γι ]θ. ᾿ 

Βεηρεὶ, ν ἢ τΠ6 οοάεχ Α, τολάς “οὶ 
(οὐκ ἴογ οὕπω); δπὰ οχρ]αηβ, δαύε ποὶ τὸ 
ἐοἰυεά, Ὀδοδιιϑα ΠΟΥ μαννα βίνοη ἴὰ ἴο ἴδε 
Βοαϑὶ (νοῦ. 17). Βυγροῦ (566. ἁὔουθ) αἷ5ὺ 
ἔδνοιισβ [5 γοδάϊης : δηά ἢδ ννοιἹά ᾿ητεγργεῖ 
ἴῃ σοπποχίοη νντῃ τῆς ννογάβ, “)2ῶγ ὁπό ἐστ" 
ἢ ἢ ἕοϊϊονν :--- ΤΟΥ ἅτε ἀίπρφι, ἰηάεαῦ, 
δυϊ σναστατἀϊηψ, ταστεὶγ, ἃ ὀπὶ οὔ ἰδὲ 
Βεαβῖ ;---ἀίηφι, [ῸΓ [ΠΟΥ ἅτ οἱοίμεὰ σὴ 
τουδὶ ροννοῦ ;---δαζ ΟἿἹΥ “α΄ ἀίηρι " ἴογ (ΒΕΥ͂ 
ἢδνθ ἢοΐ τεςοῖνοα δὴ δεῖυδὶ κίηράοπι. ΤἈΕΥ 
ΘΠΪΟΥ͂ {πεῖὶγ ΔΤ Υ, πλογθονεῦ (566 θεῖον), 
ἴου ἃ ΥΘΥΥ͂ δ5μποτῖ {{π|6---ἰῆς 1} γεαγβ οἵ ἀπί!- 
σἢ στο ̓ 5 ΒΌΡΓΕΙΊΔΟΥ ; 866 [ Δῃ. ΥἹἱ]. 20-25. 

ὀμὲ ἘΆΘΥ͂ γειείυε Δ ΒΟΥΣῚ αν ἀϊπρ:,1 ΒΓ 
16 οχργεβδβίοῃ “Ἂν ἄζηι," Ἡεαρϑῖ. υπάέτν 



ν. 13-Ξ1.4.} 

12 ἼΠεθς ἤᾶνα οπα πιϊπά, δηά 
5Δ}} ρῖνα τῆεϊγΓ ροόοννεσ δηά ΘΕΓΘΉσΤῃ 
πηῖο τῆς δελϑῖ. 

ΒΕΝΕΓΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ]. 

14 ΤΉἢδ56 5841} πιᾶκα νναῦ νυ τῆς 
ταῦθ, δαπὰ τῆς [,4πὶ0 514]] ονεΐςοπις “ ατίπι δ 
ἴπεπὶ : σίοσ ἢς ἰ5 1, ογά οὗ Ἰογάβ8, ἀπά τὸ 

ϑίδηάβ ἴῃ ρἱοπίζυαθ οὗ σορξαὶ ροννεῖ:---" σὲ 
Κὐπρ: ἰμδῖ τείρη, ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ ονοῦ ΤΠ ΕΙΓ οὐνῃ 
δι δ]εςῖδ, Ὀὰϊ οὐοσ πο νγουἹά ἢ" ---Ν ογάϑβ., οηἴὰς 
ΠΟΠΈΓΑΓΥ, ἴάκὸ5 ἰζ ἴο ἀσποῖε ΤῊΝ ϑγεεαγίοισπει: 
οὗ {βεῖγ ροννεσ:"-- τά 350 Ὀὐβιεγά. : “ ὙΠΕΙΓ 
Κιηράοπι 15 Ὡοῖ τοαὶ, 1}}}, τορ αὶ ρόοννογ; δυῖ 458 
Ὀεΐης ἰτδηβίθηϊ, 15 Τοργεβθηΐθα ας ἢ Ἰὰ ψθτα 
ΤΟΥ͂Δ] ροννεγ" (ςξ οἷ. ἰχ. 2);--ΑΙΕ τ]πηκ8 πὶ 
τεργεβϑοηΐβ ἴπὸ τεϑεσυδίίοη οὗ {Πεὶγ ΚΙΠΡΙΥ 
τὶ 5. ἴπ [πεῖς δ᾽] ποθ ψῇἢ (6 Βεαϑῖ;"-- 
Αὐδογίθη του ]Ἱά τεῖοσ ἴἴ ἴο [6 αὔϑοπος οὗ {π6 
“ ἀιλάοιῃβ᾽ ἴῃ Ὑυϑσ. 3, ᾿πά!σδῖπρ “ τπδῖ [πὸ Το 
Κιηράοπιβ ἰηπῖο ψΒΙοΝ ἴὰ6 ΟΟΥΔ ΠΟ -ϑοἸλνοηις 
σου] 15 ἴο ὃ. αϊν!ἀοα, νν}}} Ἰοϑο ΠΟ πιοη- 
ΔΡΟΏΙςΟΔ] ἔοστα ἴἢ ἴἢ6 εηἀ" (Ὁ. 302). 

7ο. οπὲ δον) (Οἡ Π6 δοςσυ8., εξ. ςἢ. ΙΧ. 5: 
δηᾷ Αἷςο Μαεαῖϊ, χχυϊἹ. 4ο9ο)ὴ. ϑῃογίποϑβϑ οὔ ἀυγᾶ- 
τοη (5εε ΥΟΓΙ. 10) 18 ἀσποϊεἀ ἤοτὸ :--- 65 
οἴ γ᾽ νντιῖε8 Ν ογάϑβ. 25 “" ςοπῃρασεὰ ψ]ἢ τῆς 
Ρονψογ οὔτε Βεδϑβί᾽5 ςοηϊγαϑβῖ, {πὲ [,ἀπιῦ, ν᾽ ἈΙΓΒ 
15 ποῖ ἴου απ δον, Ὀυΐ ἴογ ονεσ. Οἡ τηϊ5 α56 οὗ 
ἐῥομγ,᾽ ς[. 2 (ογ. ΥἹΪ. 8; Ο δ]. 1᾿. 5; τ ΤἬΕ58. 
ιϊ. 17; ῬΏΉΙ ΘΠ. 1 ς. 866 «ἷβ8ο ςἢ. ΥἹ}. 1 αηὰ 
«ἢ, «Β. χΥΠ]. το :- -ΨὮΥ {ΠΕΙΓ δυ ΠΟΤ 18 {Π5 
Ὀτιεῖ ἰ5 ἰοΪά 'ἰῃ νοσ. 14. Ηρηρβῖ. Ὡοΐοβ ἴδαΐ 
ἈΙΞΙΟΥΎ σοηβττῃϑ ΤὨϊ5 δοηβ6 οὗ σδογέ ἀμγαίίοη ; 
ἴοσ ἴδε ἄσϑί δρρεάγαπος οὗ ἴ[ἢς Οσειτηδη Τ τῖθ65 
Δἰπιοδῖ ςοϊποιϊθα ἢ [Ποῖ σοηνεγβίοῃ ἴο 
ΕΟ γε η|{Υ. 

νήπηρα απὰ ΕἸΠοῖς εἰνο ἃ ἀϊβεγοηΐς οχ- 
Ρἰδηδιοη-- "αἱ ὁη9 δὴ ὰ [80 5810 {ἰπ|θ 
ΕΒ: 566 οἷ. ἢ. 3, “2 όομ «ῥα! ποί 
ἄποτυ «υδαὶ ῥομν (ποίαν ὥραν) 1 «υἱἱ εονπε 

Ἴδει." [[ δῖ. ]οῇη δὰ πηεαηΐ “ ἃ 5ῃογῖ 
τιτγ6,᾽ ποῖδϑ5 ν᾽ πρα (Ρ. 776), Βε ννου]ὰ μᾶνε 
το πρὸς ὥραν (ΤΪοἢῃ γ. 35; 2 ΟΟΥ. Υἱ]. 
8 ; ὅς. .), οΥ πρὸς καιρὸν ὥρας (1 ΤΉ 655. 1,. 17), 
ΟΥ χρόνον ὀλίγον (Αςῖβ χίν. 28)):--- ΠΟΤΏΡΕΓΕ 
ἴοο οἷ. ΧΙ. 1Δ. ἴ. ΨΝ1] Δ απλα αἷθὸ βιιρροϑῖϑ: 
“ΠΟΥ 5}4}} σοπὶο ἰηΐο ἐχίβίθηςς ἰορεῖμοτ ἢ 
τῆε Βεαβί, 45 {ΠΟΥ ἐπίογ ἰηῖο ἴπε ἀσβογιρίοη 
οὔτπε Βεαϑῖ ψπεη 81, Ϊολη ἢγϑε 8:68 ἱπὶ γίβε 
ἔγοτα ἴδε 56εᾶ (ςἢ, χιὶὶ, 1). ΤΕ Ψαϊς. ΤΟΠΩΟΣΒ 
μπῶ ῥογα αεορίεηί ρου δοτίαηι." 

[ 566 Π|5 ΤΊΟΤΟ πδίιγαὶ ἴο υὑπάοτγοίδπα “8 
5Πογί {{π|6,᾽.--ἰ πιᾶὺ Ὀ6 {πε ὈτγιοΥ ἀυγαίίοη οὗ 
Απιεϊς τίσι 5 τοῖρῃ δὲ {πὸ Ἐπά: οἴ. Μαῖ. χχίν. 
22. ἴῃ νοῦ. τ7 ἴδε ἀιιγδίίοη οἵ {πε 1Γ δι ΠογΥ 
}5 ᾿πιιῖοὰ το ἴπῸ {πιὸ τοαυϊγοὰ ἴογ ΔΙ] Β]ΠἸὴν 
“ἀἢ6 νογτάϑ οὗ Οοὐ;"ἢ 

ΜοΙΪΚτθΑΓ 45 ἃ δι οηδ δὶ [Π18 ΧΡ δἰ ἢ 5 [ἢ 15 
γεΎ56 : “ἼΠΕΥ Βᾶνε ποῖ γεῖ τεςείνεαά [τπροσίδὶ 
Ῥονοῦ; ΠΟΥ ἅτ δ ργεβθηΐ, ὑπάεγ ἴπ6 οἰχεό 
(πὰ «ἐυεη! δ) ““Ἡρφδά," π]οΓΕΪν 5: π|ρὶῈ Ρτείες 8 
οἵ ἴτῃ6 Ρτγονίποβ; Ῥυξ--αηἰϊοά ἴο {6 ,Μ28 
“«Ἡρδὰ" (Νοσγο) Ὑ ΒΘ Β6 τοίασῃβ ἴο Ἀ οΠῖΣ 88 
106 εἰγδέ6--- 656 ῬΧΟΥΪΏΓΔ] συ] εγα νν1}} ἐχετς 

εἶδε ἘΕΊΘΤΙΥ͂ 5:12 ἴο ἴῃς [τ ρογίαὶ], ΤἘπου Ρἢ 
Ὀυΐϊ ἴῸΓ 4 5ῃογὶ {{π|6. ψβοη τῆς ἘΠΊΡΟΙΟΓ 
ΔΥΘΏΡΟ8 ὨΙπηϑο Γ οἡ Ἀοτηε (σεῦ. 16) ;--ὴά 
Ἀεπδῃ: “Ὅἢς ἰἰπεὰ ρογοά ἔοσ ννῆϊς ἢ 1ῃ6 
Ρτγοςοηβι}8 απ [ππρογδὶ 1,οραῖοθβ οὗ ἴ6 Το 
Ἑἢ ο΄ ρῥγονΐηοοθ, γῆ ἃγοὸ ποῖ {ππ|6ὸ Κίηρϑ, 
τοοοῖνα {ποῦ ρον ἔστοηθ (6 ΕἸΏΡΟΓΙΟΥ ἢ 
(Ρ. 433). 

«υἱὸ 1δὲ δεατὶ. 1. 6.) ἴῃ Δ]}Π|Δῆςα τυ ΠΙπι. 
Α58 ἴο ἴδε τρθδηϊηρβ δεσιρηθαὰ ἴο [6 “7ὲπ 
Ἡογη " 8εὲ6ὲ Νοῖε Ὁ «δ ἴδε εοηά οἵ (ἢϊς 
σπδρῖογ. 

13. Τρεῖς δας οπέ ὩΌΤΡΟΒΟ;) ΟΣ “οπέ 
»μηά,᾽ ἃ5 ΑΝ. 

διὰ ΤΠΟΐΣ ῬΟΨΟΣ δοὰ ΔΌΪΒΟΣΣΟΥ ΠΟΥ 
εἰτνο μηπίο ἐδε Βεαυ..)ὺ ὅ86ὲς νυ. ,]., ὅπ ποῖς 
ἴΠ6 ρῥγεβϑοηΐ ἴοηϑθο, τβουσῇ (ἢς {απΐυγο ἰ5 
5 ῃ1Ποά :---οὗ, τ Μᾷδος. νι}. 4. (Οη ἴδε τοδά- 
ἴηξ οὗ Τ. Ἀ.-, διαδιδώσουσιν, 5.286 [πίτοά., 
δ 8). Το οχργοβϑδίοῃ οὗ Υὑδσ. 12, “" εὐἱτδ ἐῤὲ 
Βεας.᾽) ἰ5 δηϊασροὰ ὑροὴ ἱπ {Π|8 σϑῦϑα; ἀπά 
1ΠῸὴ [6 ὑπ} οὗ ρυγροβθ οὗ ἴδε “" 7ὲπ 
Κιηφε " δηὰ ἴῃς Βοδϑῖ 15 γείοσγοὰ ἴο ἴῃ υδγ.17: 
--ἴΒο ἃτὸ ἴο ννὰσγ (1) τ ἴπ6 1, ἀπιῦ, δηὰ 
(2) πῇ τς Ηδτὶοΐῖ (υν. 14, 16). 

Ενναἱά Ὠοίε8, “ {πε δαΐδηϊς Νεγο-ριγροβα ;᾿ 
--Αὐπᾶὴ τγῖεβ: “1 νὰ οουϊὰ δαπηϊξ ἃ γε- 
ἐομοδίηρ οὗ ἴῃῆε Αροσδῖίγρβθε δῆον ἴῃς Ἂνεηῖ 
(Ἢ ἀε5 σεϊουςβοβ 2ουύ ευεηδμλιἾ) 6 τηῖρῃξ 
ΒΌΡΡΟΒΘΕ ἃ σοίεσοποθ πόσο ἴο ἴδ6 δἴϊζειηρίβ οὗ 
[Π6 ρεηεσγαὶς ἴο τϑ-θϑίδ Ὁ] 15} ἴἢ6 Νογοηΐδη 
τέριπιο (Τὰς., ΗΜ. τι. γ1, φς; δυσίοη., 24, 
1; Ὠίοη (485. ἰχν, 4, 7). 1 δᾶανεὲ πηδάδ 
ΤΏΔΩΥ οῇοτίβ ἴο 8.6 ψνβεῖθεῦ ΟΥΠο τηϊρῆξ 
ποῖ δὲ ἴῃ “εεομ Βοαβδί (ςἰ. χιϑὶ. 11), ΟΥἩ 
Ραμε Ῥγοῤῥεῖ,, ψὮΟἢ ννουά οχρ δίῃ ςἢ. 
ΧΙ. 12, 1ό, 17; Ὀυΐϊ τ΄. 13-1-ς χοβίϑξ βδιιςἢ 
Δη ἱπίοσγργείδίοι ᾽" (ρ. 488). 

Εὐτατὰ δηζεῖραῖοβ δὴ οὐ)θείίοῃ : ---- “ Ηονν 
ση ἴῃς Τοη ΚΙπράομπβ γεσοῖνο ρουνοῦ "«υδ ἐρε 
Βεαι᾽ δπὰ γεῖ, ἃ5 ἴπ6 “ευεηΐ ὁ ΝΝ οὐἹάτρονεσ, 
Ργεςεάε {πε Βεαβῖ ννῇῆο ἰ8 ἴῃε εἰσόίδ᾽ ὁ ὍΘ 
ἈΠΒΜΨΕΓ 5 ἴο δὲ ουπά ἴῃ [με ΒοΟΚ οὗ Πδηϊεὶϊ. 
ΑΒ ἴῃ δη. νἱϊ. 8 ἴῃς “Γπ||6Ὸ Ἡοσγη᾽ δγῖβοβ 
ἀτηοης ἴπε οἰ πεῦ ἴεῃ (ἀπά {πεγείοσε ἢ ῖ]ς (ΠΕΥ͂ 
δχὶϑί), 580 ἴδε Βοδϑῖ σίβθ5, 'π ἢϊβ ᾿ποδοδῖς ϑίδίθ, 
ὙΜΙΘ Π6 “712 Ηογπε" ΤΌΪ6. ΤΠΟΥ το “,ὸν 
οπθ ὀομν «υἱὸ [δὲ Βεαιὶ," ΜὯῸ ἴπεη Ἀρρεᾶγβ 
«ἰἴοῆθ δπᾶ ἱπάεροπάσηεὶ γ ἃ5 δἂῃ “εἰσῥίδ᾽" 
ὙΝ οσἹά-ρονγ (8. 470). 

14. Τῤιιο 8} 4}} ὙΔΙῚ αὐἱ ἐδὲ Ζιανιό, απά 
ἐδε Ζα»ὸ «ῥα οσυεγεο»ηο ἐῤερ!,.})] ὍὨΪ5 σοβυ]ῖ 
ῖ5. {6 τένοῦβε οὗ [παῖ βἰδῖθα οἢ. χὶ. 7; ΧΗ. 7. 
[1 ροϊηΐ5, ὈὉΥ ἀπιϊεϊραίοπ, ἴο οἢ. ΧΙΧ. 11--2] 

1ονά 97 Ἰογἀ., απ Κὶηρ ὁ ἀϊηρ: ἢ (ἢ οἢ, 
χΧίχ, τό 1 Τίπι. νἱ. 15; δΔηα 4]50 εαῖ, Χ. 17; 
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Κίηρ οὔ Κίηρβ : δηά {πεγ τῃδὲ γε στῇ 
ἢϊπι ἀγό Ο4]1εἀ., Δηἀ ςἤοβεη, δπὰ ἐδ μ(ι}. 

ϊς Απά ἢς ϑβϑδ ὑπῖο πιὸ, ΤΠς 
νγδῖειβ Ψ ΠΟ τπῆοῖι ϑβανγεϑῖ, Ψ ΠΕΓα 
δ6 ψῆογε 5ἰτεῖῃ, ἂγὸ ρεορὶεβ, δηὰ 
ταῦτ 465, ἀηἀ πδίοηβ, Δηα τοΠρι68. 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚΙ. [ν. 15--τὖ. 

Ι6 Απὰ τἢς ἴεῃ πούῃβ ψΠὮοΝ 
του ϑβαννεδῖ ὡροὴ ἴῃς δελβῖ, ἴπε8ὲ 
8Π4}} παῖς τῇς ψῆοτγε, δηά 5}4]} 
τλᾶκα ἢεγ ἀεβοϊδλῖε δῃά ῃαϊοά, δηά 
88.4}} εδῖ πε ἤξβῃ, δπὰ θυγη μετ πὰ 
ἢτο. 

Ρ5. Ἰχχχίχ, 27 ; [ δῃ. ἰϊ. 471} υἱ. 14. Νοῖ [86 
Γτὴδ ΟΠΙΥ͂, “ “ῥα. ουενσονας ἐῤεηι ;" 18 ϑᾶπὶδ 
γοτῦ 15 ἴο 6 σαττιθα οὐ ἴο ἴδ ποχὶ οἶδιιβ6,-- 

διὰ [ΠΟΥ [8180 888] ΟΥ̓ΘΣΟΟΣ6) δ δὲ 
δΔῖο ΓΔ δία, ο041]10ὁὰ ἀπά εῥοῦεη αμά 
χα] 1. 6., ἴῃς ἀττηῖθ5 'ἰη Πϑάύθῃ ἅγὲ ἴο 
ΒΑΓ ἰἴῃ Ονεσοογηηρ ἴΠ6 “Τῶι Κίπσο " ((Ἀ. χίχ. 
14. “Ὑ1ὲ ἀγρεῖος «υδίωο τὸ ἐπ ῥεαυεη 
ςοηδὶδὶ οὗ ἴῆοβθ ψῆο, δανης θθθη “6841198ἃ 
αηπά οροσεη" ΟἹ φαγίϊ, ἴῃ τοῖς Βαρί5πι, “ ἴο 
ἤρῃῖ πιδη}}}γ υπάογ ΓΟ γιϑ 5 ὈΔΠΠΟΓ,᾿ ἢᾶνθ 
σοηηπεὰ Ηἰ5 “αἰ ζω! 530] ἴογβ ἀπά βογνδηΐδ 
ὑηΐο {με ῖγ ᾿ἵνοβϑ᾽ οηα:"-- οὐ οἢ. 1. 22. 
Ἡδεηρϑῖ. σοῃϑίθγβ [δῖ ἴμ6 τηοπίοη οὗ “ 266 
εαἰεά," ὅζα., ἃ8 ἱπϑι Γυπλεπ5 οὗ Ο 515 υἹοοσΥ, 
γόνυ ἰἢδί {μ6 ΥὙἹοῖοσυ οδη ὃς ἢηο ὈΪ]οοαν δηά 
ἀεβίγογιπρ οπο: ὃδυῖ Ὅπ6 ἴο δὲ ρμαϊποὰ, 
τῆγουρὴ [6 ρϑδοοία] πιϊβϑίοη οὗ ἴ6 δμυγοβ, 
ὉΥ 1Π6 ννεάροηβ βρειβεά ἴῃ Ερδ. νυἱ. 11-17. 
866 Οἢ ΟἾἢ. ΧΙΧ. 14. 

Βϑηρεὶ ΓΟ 6Γ5 ἃ5 065 Δὶ Ν᾿: “ ἐδὲν δαὶ α΄ὲ 
«υἱὁ Ηρ ἄγε εαἰοά," ἄς. ΤΏΘΓΕ βθοπβ, πονν- 
ΟΥ̓ΘΓ, ΠΟ Γρᾶβοῃ ἹΝΗΥ 50 (ἢ ἃ βἰαϊεπηθηῖ δου] ὃς 
τηδάς δοΙα; ἴπ6 ΟἴΠΟΓ τοπαοηίης, ἴοο, 18 ἔδγ 
ΤΏΟΥΘ ὨδῖιΓΔ] :--ἢς Ἀεαἀδοπιοα ἅγθ. τορπθ- 
δοηϊοα 45 5ῇδΥΟΓΒ ἴῃ ἴῃς νἱςίουτυ ; [ΠΟΥ πγιβῖ 
4150 Ὀ6 τερχοβοηϊοα 45 βῆδγογβθ ἴῃ ἴῃ σομῆϊςϊ: 
ςΕ ΕρΗ. ν]. 1ο--17. [ηὐερά [ἢδ56 ννογάβ βυρρὶΥ 
ἃ ἀϊδίηςϊ δςοῇο οἵ Ρδιυ]ηθ ἀοςοῖστηθ. [Ι͂ἢ ἰΐ5 
(ΠΘΟ]ορ οὶ] 56Π56-- ποὴο νοσδῖ 135] Ὠδθι5" 
--- εαἰεά" 5 ἰουηά ἰῃ (86 ψτηρ8 σα 51. 
7]οἤῃ ΟἿΪΥ Βεγα δηά ἴῃ οἷ. χῖχ, 9: “εϑουθη 
ΟΠΙΥ͂ Πογα δηά 2 οδῃ τ, 13; δηά ἴοσ “,2αἰ- 
"μ᾿ ςἔ εἢ. . το; [οΠῆ χχ' 22; 3 [ὁἢγ 5. 

ἼΤΗΕ ΜΥΒΤΕΑΥ ὋΣ ΤῊΗΕ ἌΝΟΜΑΝ (15--18). 

156. “4πώ.δὲ ταἰϊδ τσιο πο] Α τὸν οἴδιιβο; 
566 Ὅη νγεῦ. 7. Το Ἰιάρπιης οὗ πὸ 
“ἩἙατὶοῖ," [ἢ ἙΤΠϊοῖ ἤρυγο ἴῃ 1ῃ 15  βίοη (586 
γΕΥ, 1), 18 ΠΟῪ ἴο δὲ 5οῖ ἔογῖῃ. ὙΤὶδ Ἰυὰρ- 
τηεηΐ σου] ἠοῖ ὈῈ σοπηιρτγομοηϊεά νι πουΐ ἃ 
ῬΓΟΛΊΟυ5 ᾿ηϑὶ ἢ Ἰηἴο [86 χοϊατίοη δαΐινθθη ἴπΠ6 
τς ΒαΥ]οῖ " δηα (ἢς Βεδϑῖ ; δπά νπουΐ ὑηάογ- 
δίδηάϊηρ παῖ ἴῃς Βεαϑὶ βυτῃθο}1Ζ6 5. : 

12εὲ «υαἱογ, πυδίιεῦ ἐδοιε “αευεσί, «υὐδάγε ἘᾺ 9 
ἈΔι]οῦ οὐ εῖδ.)] Οἱ ἴδε Βεαϑδῖ Ὀεϑίθ 186 
ννδῖοτβ. 

αγὸ βεοβἧει, πᾶ γε μάει, πα παίίοης, απα 
ἡοπσμν.)] Τῖ8 δυϊμογιϊδίνε ἐχριίδπαϊίοη οὗ 
(86 5υπῖῦθα] οἵ “ ἐφε «υαἱεγ: ᾽ 15. ἴῃ 5ἴγιςϊ Πᾶτ- 
ΤΑΟΏΥ ΜῈ 154]. ὙΠ}. 7; οἔ Ῥ58. χυῇὶ. 4, 16; 
ΟΧχῖν, 4. ΑἹ] ᾿πδαδιδηΐβ οὔ 6 ϑασγίῃ ἀσγὸ 118 
ΒΥ 0}12ΖΘ ἃ (οἷ, οἰι. ΧΙ, 3, 8, 12, 16), ἔοτ 8}} 

δεῖνα ἴδς “Βδσ]οῖ"---566 υεῦ. 18. ἴη βικὰ 
Θημπιογαϊίοη8 8ἃ5 1139 [06 πυπιθοῦ ζω Β 
εἰρ]ογοά---“18ὲ δἰρηδίυγε οὗ ἴδε εαγίὁ "- 
566 (ἢ. Υ( ο; Υἱῖ. ο; ΧΟ ΙΙ; Χὶ, ο; ΧΙΥ. 6. 

ΕὈγαγὰ ἱπίογργεῖβ: Τὰς Δηρεὶ οὗ τε. 
ξἰνεβ [15 οχρδηδίίΐοη, Ὀεσᾶυθα ἴῃς δ52π| 
Ἀοπλο, ψνιοῖ τον ἃ ἃ5 ἃ “ΕΒαζὶοῖ" 
δὰ δρρεαγεὰ ἴῃ ςἢ. χιῖ!. στ 88 ἴδε Βεδοὶ ἴοῃὶ 
ἐδὲ “τα; δῃὰ Πμοηος, ἴα τλθδηϊηρ οὗ “ἐῤε κα" 
ὉΓ “ἐῤὲ «υαἱεγ:" ἔοτὰ ψ δίς (μλὲὶ Βεδδὶ 
ἄτοβο ἰ5 πον δα ἀθᾶ. Οὐ 115 ᾿ηϊεγργείδίου 
σέ ΕΡγαγά, 5θ6. Νοῖδ ( οχ ὡς. χὶ. 7. 

16, “4π4 ἐῤὲ ἱεπὶ δογης «υδίοδ ἐδοῖ ταφοεη, 
διὰ [80 θοδαΐί,)] (8ε6 οὐ. 11). Το δ᾽ ἴδηζε 
οὗ [πε “412: Κίηρ:" 1 τῃς ΒεαϑἌῖ--οἴ ἴδε 
ςοἸ]εσῖνε ρόνγεῖβ οὔ {πῈ Ἄαυτῇ ἢ [Πε ἐπιδοί!- 
ταθηῖ, αἱ [8158 ραγε συ δῦ πιο, οὗἉ ἴπ6 ῥιπαρὶε 
οὗ 6υ1}----ἶβ ἀδβοσιθοὰ ἴὴ στ. 12,11. (Α μοι. 
“ὐιοίμίο: ἃ5 βεγτοπ ἀτὸ ᾿ηϊοηάοά, ἴδε ῥγοποὺῦ 
γνΠϊοἢ ἕο ονν5 (οὗτοι) 15 γπασεμέπθ). 

δε:6 «ῥα! δαίε 1δὲ Ἀ6τ1οῖ,] Ὑ6 τοείεγεηος 
5 ἴο ννἢδῖί ἐ5 51}}} ἕαΐυγε :---τῆια τωουῖῃρ ολυϑὲ 5 
Οοά (νοῦ. 17), ἴπε ἱπιπαθϊδϊο οσοδϑίοη ἰ5 ποῖ 
γτενεαὶθᾶ, δυῖ τῇς ΝΟΣ] ά-οἰΥ, ἴα στοὰ 
ΤΟΘοῦΓΟΟ5 οὗ ἴῃ6 ροάϊοςς ΑΝ οὐ] - ΡΟΥΤΕΓ ἀγὲ 
ςοῃοοηίγαιαα, 18 ἰο Ὀδοογὴθ δῇ οὐ]εςῖ οἵ μλίσε 
ἴο ἴΠε ἔοττηεσ βιιδ)εςῖβ οὗ [6 “Ξδι]οῖ." “1 
ΜΝ1}} ταῖϑθ Ὁρ ΤΠῪ ἰονεσβ ἀραϊπβί {μεεὔ (Ετεῖ. 
ΧΟ. 37: ΧΧΙΪ. 22) νν85 οὗ οἱὰ ἴῃς ἀδηυπολίοῦ 
ἀραϊηϑί βρ Γι] ἔΑΙ ἘΔ] 5655 : δηα ϑυῤδϑεσυσιί 
ΠΙΒΙΟΙΥ δἤογἀ 5. ΠΊΔΠΥ͂ ἀη Ἔχδιηρὶς οὗἉ ἴῃς εὐπήν 
(δῖ γῖβοβ δῖ {π|88 δεΐννεεη ὙΝοσ ἀ-γυὶεῖρ 
δὰ νου ά-οἶο59 Οἱ, Ζοςι. ἱ. το: κὙΠο 
ἃ 4Φε ῥογηῖς ΜὮϊοΝ ἤᾶνὸ δοασίτογοά [υἀλι, 
ῖϑγδϑὶ, δηά [6γι 54] 6πὶ. 

απά εὐαὶ! »ιαξε δὲγ ἐεεοία!ε] 86εε ΟἹ τε. Σ 
Νσῖο (ἢς σοηϊγαϑί ἴο γε. 4, δηὰ ἴο οἷ. χΤΙΙ. 16. 

από παξεά,) ὙΠΙ5. ἰ5πὶ 15 ὑαϑοά οἢ 
ΕΖοΚ. χυΐ. 35--19; ΧΧΙΝ. 22, 29 :---" απὰ 5μ1}} 
Ιρανθ ἴπθ6 πακοὰ δηά ὑαγο. 

απαὶ “ῥα}} εαὲ ὁὲγ ἤὉ,] Ὑδὲ ἴοκεη οἷ 
ἐχίγεπιε Ποβί! γ--τοϑὲ Ῥβαῖτα χχυῖ. 2; ΜίκῺὰ 
11..1:: οἔ, [45. ν. 3. δ υϑιετγάϊεςκ ἘΣΡΆΙ ΡΣ 
ἤρινε ἃ5 τείειτίηρ ἴο ἴῃ6 βυπιδοὶ οἵ (μὲ 
Ἡατγίοι ; διὰ 486 δυγηίηρ, ἴῃ (π6 ποχὶ οἰδύθε, 
ἅ5 τεοβοστίηρ ἴο ἴῃς σγγηδοὶ οὗ {με Οὐ 1 γεῖ. 
18. Ὑνοτγάδβννοτίῃ υπάετγείδηάβ ἴΠῈ ὁ 
Θἰεπιθπί οὐἩἨ ΠΕΣ ΡΟΜΡΕΙ, ἃ5 εἰσιϊηρυϊδμεά 0 
πε βρι τί). 

διὰ 8881} ῬΌΤΩ δὲν αἰίο τ] τὴ Μη] 
566 (ἢ. ΧΙ. 8, 18; δηά οἔ Οεῃ. ΧΧΧΥΙΙ, 24: 
ἘΖ6Κ. ΧΥΪ. 41. 



ν. 11. ἈΒΥΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ]. 

17 ον Οοά μια ρυῖ 'ἴπ {πεὶγ πααγίβ τὸ ἔμ 8] ἢ 8 ψ}}}, δηὰ ἴο ἄρτεε, 

ΑἸΕ σοηϑίάογϑ [μαὶ [86 ἀϊπι] ποίου ἄγαννῃ ὉΥ͂ 
Ὠ υβίογά, σδηηοῖ Ὀ6 ργϑβϑϑοά : οἴ, [,ὸν. χχ. 14: 
Χχὶ, 9 :--ἰξ σδηποῖ ροϑβιίίνοὶν ὃς 5διὰ τμδῖ πο-: 
(Ὠἰπρ τλογο ἴπδη ἴπ6 Ὀυγπηρ οὗ ἴΠ6 ΟἿ 15 
ΠΟΥ͂ ἱπιοηἀδά. 
νε (ἢ. 5ε6 ἴῃη6 5δδνόγαηςε οὗ ἴδε ΥΥ οὐ] ά- 

ῬΟΧΟΓ ἴγοῦι [86 ὉΝοΥ]άσο γ, τορεῖθοσ 1 
ἴῃς ἀεπίγυςίίοη οὗ ἴμ6 ᾿ατίεγ ΌΥ ἴῃ6 ἔοστησι --- 
8ῃ οὐεηΐ ᾿ν δι ἢ τδγκβ ἴπ6 θεριηπίηρ οὗ Οοὐ 5 
Ἰυάρταεηῖβ οὐ ἴδπ6 δητςο γίδη ΚΝ οὐ] ά- 
Ρονεσ. 80 ἱπηροτίδπί ἃ ἔδαΐυσε οὗ [ὸ Ὠ ἱνίπθ 
βοἤθπο 15 [198 δνοηΐ, [ῃδῖἴ ςἢ. χΥΣὶ. 15 ἀονοῖοα 
ἴο ἴπε υπέο]άϊηρ οὗ 115 ἀοἴΔ1}5. 

Ι, Ἡδηρβίθηθετε ᾿ηϊογργοείϑ :--- ΓΤ Ὡδί 8. 
[6 Οεμπηδηῖς σᾶσα ἃσὸ ἱπἰοηάθα “νν 8ο 

ΜΟΙ ἀεσποαὰ ὉΥ Οοά ἴο ἄνεῆχζε ἴῃς Ἴδυ86 
οὗ (γε ὑροὴ πε ρογβοουῖοῦ Ἀπὸ: δηά 
ἢε ᾳυοῖεβ δῖ. [ςτοπὶα ἰῃ ῥγοοῦ οὗ ἴδε βιιβεσ- 
Ἰὴρ8 ψῃϊοῆ Βοπιο οπάιιγοαά αἵ τη6 ἢδηάς οὗ 
Αἰατῖς, δηὰ τς Βαγθαγίδῃ ᾿ηνδάθοτς ρβθπο- 
ΤΑ. 80 Οτοίϊιβ, Βοβϑιιεῖ, ΕἸΠστς ἀπά, 
ΒΈΏΘΓΑΙΪΥ, οαὐ (6 βδῖθθ μείῃςρ]ο, 6δῃ 
γδυρθδη, το νυσῖϊο8 :--- ΤῊΣ νυν] “θεδϑῖ Π85 
δευεη Ηραά:, απὰ Ἔοσῃς ἐ5 ἴῃς εἰχῤ. ἝἜοπια 
(δογείογε νν}}} ρᾶβ8 ἄννᾶυ. Βυΐ Βοσ ΤὨς 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ δηϑνγεῖβ, ΤὴῈ «ευεη Ἡφδᾶ 18 ἃ 
ΙΏΘΓΟ Οἰυδῖοῦ οὗ 1ὲπ ογησ. ὙὍδὸ Ἄοχηδη 
Επηρῖγο νν1}} ἢδτο ἢῸ οὔδ διισοθθθοσ. [9 οηά 
8841} ηοῖ Ὀ6 ἃ σοῃαηπαβῖ, θυ ἃ ἀϊδιηεπιδεττηθηξ 
60. δοῖ οη6 Κιηράοπι, ὕυΐ Τεπ Καὶ πράοπιϑ. 
Ὠίνοσβα ἴῃ 411 εἶϑθ, ἴπεϑς Τεπ Κἰ πράοτῃβ 58δῇ 
ΤΏΔΚΟ Ποσμοη σι156 ἀραϊηϑί {ΠΕΣ οπα ργϑάθ- 
Οὔϑθοσ, ὙῃεῈ ὙΕΙῪ Βεδϑῖ οὐ ψὨοΝ Ἐροπλα 
888 ἔογ 80 ἰοὴρ {{υΠἸΡ ΒΑ ΠΕ τί άθη 588}} 
Β,λκο ΠΟΙ ΟΥΗ͂, 5}4}} ἰὑγπ ροὴ ΒΕΓ, 5021} δά 
ἴδε 1ὲπ Κὶπρι ἴῃ ΠΕΡ β8ροϊϊδίοη ἀπά ἀεβῖγας- 
ὕοη. ΤΒυΒΊῚΠ {Π]15 ἔοσ. .. . 5841} (ἢ 1αϑὲ 
οὗ (δὲ ϑέευεη Ηεαά: τῖϑα ἱπίο ν δ] γ, ἀηὰ ἴδ 
ἰλδὲ οὐ ἴῃς ϑενεὴ Ετηρίγοβ θορίη 118 τείρῃ. 
Απὰ τ{δογα 504} δῈὲ ὔἤοης ἰδίοσ πῃ ταὶ 
“ευεπὶδὲ ἴῇογο 5141} δῈὲ ἢο πιο Κν οὐἱά- 
Ἐτηρίγεβ. δὲν βίηρίε Ῥοννεσβ, δῃὰ ἴῃδη Απίὶ- 
οὐγιδῖ, απὰ «ἤδη τἴ)6 Επά:---866. τ ΤΉ 658. 1]. 
3, 8" (ἰ. ῥ. 167). 

Π. Οη τῆ6 οἵδπον μβαπὰ Ψνογάβ. υ.568 "18 
Ῥββδρδ 45 ἀποῖδμεσ ὑγοοῦ ἴδδαῖ τῆς “ Ἡᾳδγῖοϊ ἢ 
οηποῖ δὲ Πεαίδεπ Ἐ οτὴο ; ἴογ [ἰ 5 ςοσίδιῃ (παῖ 
ἴδε Ἠεδίποη Οἱέν ο77 Κονπιε ντὰβ ποῖ ἀδϑισογεά 
ΕΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ρονγεῖβ ἴπαΐ σγεν ου οἵ ἴΠ6 ΕἸηρῖγε 
Ἀοιμε".... ἼΒΕ ογης οἵ ἴῃς Βοβδβὶ, ἡ. δ., 

80π|6 Ῥοννεῖβ {μαὶ δανὸ σγον ουζ οὗ ἴδ6 
Ἀοτηδη Ετηρίγα, νν1}} ομα ἀΥ δε αἱϑηαίθα ἔγοπι 
ἴδς Ῥαᾶρδογ:"--Ἴε Ηδτιῖοῖ ΟΙΥ," ντίϊοϑ 
Του Δ η, “18 ἴο τοοοῖνο 115 ἀθθοσνοά σοείγὶ- 
δυΐοη ἤτοπι ἴῃς Τεη Κίηφε, νυ ἢ νν 1] στονν 
Οὐἱ οὗ τῇς αεἰππιοπιθεττηθηῖ οὗ ἴῃς ἘοπΊδη 
Ἐπιρῖγο " (0ὲ Κει. ὕαγη. 25). “Το συΐπ 
οὗ Ῥᾷρᾳᾷὶ Βοσπις νν}}]} ποῖ Ὀ6 εῇεοϊεά ὈΥ Ρτο- 
ἰεδίδηξ Ναίίοηβ, θυῖΐ ὉΥ Ῥαρδὶ Ῥυίῃςθβ δπά 
Ῥθορὶε σίϑίηρ δραϊηϑί Βεσ." ΤῸ 186 δάπιὲ οβεοὶ 

γι ηρα (Ρ. 780). 1. ΨΝΊΠΔπΙβΒ ἱπίογργοίβ 
ΒΘΏΟΘΓΑΙΪ οὗ “4 (ῃγϑίδη Οπυτοῦ, ποῖ Κοορ- 
ἴῃς ποῦ 81 :".--- Ἄοπιε δηὰ [ογυβαίοτη," ἢς 
δάά8, ἦννετθε υπιῖϊοὰ ἴῃ ρῥυξτίηρ ΟἸγιδὲ ἴο 
ἀεοδίῃ, δηά ἴῃ ροσγβϑοους!ης Ηἰ5 Οδυγοῖ ; δυῖ 
Ἀοπιε τοϑὲ δραϊηδῖ [ογυβδίθπι, ἀπά Ὀωυγηξ ἱΐ 
ἢ Κγο--- [561 βυγυινίηρ : 80 ἴ!ς Βοαβὶ δηὰ 
[η)6 7επ Κιηχι ἅτὸ σοπηδιηθαὰ νυ (6 Ηδτϊοῖ 
ἴῃ Ρογβοσυςηρ (ἢ γιϑ 8. τυ] θ5565 δηά βαϊηΐβ 
ἴογ ἃ ἴἰπ|6, Ὀυϊ χίδα αἴεγνναγαά δραίηδί Ποῦ, 
δηά (δβίσοῦ ΠΟΥ τὰ ἤγχο.... .. Αποεΐθης 
Ἰάο]αΐτοι Κοτηθ 5ἰονν Ογιδὶ δηά [15 βαϊηΐβ, 
δη4 ἴδ Ῥγοσεθάθα ἴο »ημαάε ἀεοΐαίε, 4εεέ γον, 
αηὰ δωγπ ἴῃς μαγὶοζῖ ογυβαίετῃ "" (Ρ. 354). 
Απὰ τῆογὸ βΟΏΘΤΑΙΥ 511}, ΑἸδετίθη : “ ΤΒδ 
Ομυγοῦ νυ πὶςῆ, ἰπϑιοδὰ οὗ νἱτησϑϑίηρ δραϊηβί 
(86 δροβίαϊς Δ ου]ἀτρόοννοσ, σοτησχη 6 ἃ ἔοτη!- 
εαἴίοη ΜΙ [ἴ, 5041} Ὀ6 Ἰυάρεά ὈΥ ἰδαῖ νεσῪ 
ἊΝ οὐ άτ-ροννεσ. ὍΤδα {ἰπὴῸὸ Ψ}}}1] σοπῖθ θη 
ΟΣ ΤυΪοΥΒ. . . . 5814}} τηᾶκα τῇς Ηδιὶοῖ 
ἀεδοϊαϊο δηά πακοά, δηὰ 583}4]} οαΐ ποῦ Ποϑἢ 
αηὰ Ὀυτῃ ΒΕΓ ΜῈ ἢγο, ἴο ἀοβίρηδλῖς τῆς 
[1] π655 οὗ σᾶγηδὶ 7 ̓ πῖο ννῆϊο ἴδ6 Οδυτγοὶ 
5 ϑιιη Κ᾿ (Ρ. 318). 866 ἀῦονε οἡ υϑζ. ἱ. 
Π. Οοὐεῖ νντιῖο8 :---Βαῦγυ]οπ 8 ἴπ6 σαρ δ] 

οὗ 186 υῃηΐϊνεγβαὶ ΣΟ ΣΟΥ νος ἢ ΑΠΕΟ γὶδὲ 
Ψ] ἰουπά (566 ΟἹ τὸῦ. 11). δϑεδαῖοα οἡ 
δεν Μοιυηίδίηβ 1 15 σοσίδιη ἴπαΐ ΒδΌυ]οη 
ἀδηοῖθβ οπιθ. [ἰ 15 ἴθ η δἱ Ἀοιηο [δὲ [δ 6 
τοϑίάθηςς οὗ {πὸ [νυνδὴ Μοηδγοῖ 15 ἤγδίὶ ἴο 
6: “Βιυΐῖ πον σδη ἃ [οἷν ἴογρεῖ [86 τποῦίδὶ] 
Ὀϊονν {πὶ 856 παίΐοῃ ἢ28 ΟΠ ΟΤῚ τοοοϊνοά 
ἔργο οι). ... Οοὐ [85 πιδάβ υὲ οὗ ΟΠ 
ἴο Ἑσἢδϑίιβο [5γδϑὶ; Ηδ 15 δδουῖ ἴο τηδκο 56 οὗ 
ἴ5γδ6] ἴο Ἰιάρε Κοτηθ. Ηὶ ἰ5 (86 οἷα δηΐδρο- 
Ὠἶσπὶ δοῖνγεοη [ενν δηὰ Ῥαρδη---πς τηοβῖ ρσοὸ- 
ἔουπά ἀπε}. 6518 οὐ ἢ ϑἴογΥ ---νν ἢ] ἢ πον δἴ- 
(Δ105 ἴο 115 ΒΌΡΓΕΤΩς ογϑῖ5. ἘΚΟΠΊΘ ἰ5 γεἀυσεά 
ΌΥ {Πυπηρῆδηΐς 5γδ6] ἴο 186 δοΐυδὶ βίας οὗ 
Νίπονοι οὐ οὗ Βαῦγίοθ. Αἶεγ [15 δἂςὶ οὗ 
γοηρόδηςο, Απεςσιϑὶ 1} ρὸ ἴο δϑίδυ ]ϑἢ, 858 
ψ6 ἢᾶνα βδθθη (ςἶ. χὶ. 7, 8), δῖ [εγυβαίομι, ἢἰ8 
Ὠδίιγαὶ σΔρΡΙ14] " (Ρ. 374). Ηροτο ἰἀἸκο8. ρας 
τῆς Ξκυρειε οὗ ἴῃ Βεαδὲ ἢ τῆς “ 7Τευο 
Ἦπίπετε,) πὰ [86 σοηνοσδίοη οὗ [5γδεὶ, 
ΔΙγοδγ τοβιοσγεὰ ρο ΠῚ Αγ. ὙἈ15 15 ψνδαῖ 15 
τονθδὶθα ἴῃ ἴδο “ 7,21|6 Βοοῖ," ἴῃ ςἢ. χὶ. 

ΙΝ. Καιϊοπα δῖ ἴῃ σόποσδὶ ἱπίογρσγες [ἢ]18 
Ῥαββαᾶρα 845 γείοσσιηρ ἴο ἴδε τεΐϊισῃ οἵ Νεσο 
δηά ἢἰδ5 8|1165 ἴο ἴ8Κ6 νϑηροδῆσθ οὔ Ἐυπῖσ. 
Ε.». Ἀθυ58 (Πμε. 9 ΤΡεοί. Ῥ. 181): “ Ηθδδαύθη 
Ψ}}] ποῖ ἀθῇῆ]ς [(56}} ΌΥῪ ἀϊγοςξ σοπίδοεϊς νὰ 
“[ἢς πλοίθου οὗ Ηδυϊοίβ, [6 τηοάθγῃ ΒδὍγυ]οη, 
ΤῊΝ 8|4}} 6 οἰακίιϑοα ΌὉΥ (1ῃ6 Κιηρ ἰξ Πδ5 
το]οςιοἀ---γ Νόγο ἴῃς Αποςἢγιϑῖ γεϊυγπίης αἵ 
{(Π6 Ποδά οὗ [86 ἀγηηϊθ8 οὗ ἴῃς Κεῖ." Ἀθηδη 
ΒΘΟΙῚ5 ΤΑΙΠΟΣ αἰδροβοά ἴο δϑοσὶε ψνμδί 81. 
Ἰοβη νυυῖῖεβ ἤεσὲ (“1ὸ ραπῃρῃὶεῖ ἀϊπ οἢεῖ ἀ65 
Ἐρ]ϊθο5 ἀ᾿ Αβίθ) ἴο μιῖ8 μανίπρ υυἱτηοβϑθὰ [ἢ 
8Ὀτ]5ϑίοη οὗ (ῃ6 βεηθγαὶβ οὗ 6 Ἄστῃῖεβ ἴῃ 
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δηά ρῖνε {πεὶγ Κιηράοπι ὑπο τῇς 

ἈΚΕΝΕΙΜΑΤΙΟΝ. ΧΥΙΠ. ἷν. 18. 

18 Απά τῇς ψοπιᾶῃὴ ψδὶοῆ τδου 
δεδβῖ, υπ0}} της ννογάβ οἵ (:Ποὰ 5}4]] δὲ ϑανγεβῖ ἰ8Β τῇδ ργεαῖ οἷτγ, τ δὶς 
ξ16]16ἀ. γοῖρηθῖῃ ονοῦ ἴῃ Κίῃρϑβ οὗ τἢ6 βλττῃ. 

πε αἰ οτγοηΐ ργουϊηςο5---  πάοχ, 4104, Οἵδο, 
Ὑ 6]} 15, Μαυςί4πιι5, Νοδραβίδη, ἄς.---ἰἰοΟ τῆ6 
σΘηΐΓΑ] δυϊποΥΥ ἴῃ ογάθσ ἴο τεσοπϑβεις 
τῆς Ετηρῖγο. ΤΉΘΥ Πυτη]αῖϊοα οπις ΌΥ ἀ6- 
ὈΓ νης ΠῈΣ οὗ [πὸ 5οἷο σι ρῃς οὗ ἀϊβροϑίηρ οὗ 
(ες Ἐπιρίτγο (“ ονυυϊραῖο ἱπΊΡΟΓΙ ἀύοαηο ροϑ56 
Ὀτποὶροπὶ 4101 υᾶαπὶ Ἀοπις ἤετὶ "--Ἴδοῖ. 
Ημ. κ. 4) δῃᾷὰ {ΠΕῪ ννϑηΐ 50 ἴδ 45 ἴο [ῃχοδίθη 
ἴο 5΄οΡ ΠΟΥ ΒυΡΡΙΥ οὗ ἰοοά,---566. [οβερῇ. 8. ὑ. 
ἦν. χ. 5, ἄς. (Ρ. 434). 

17. Γον σοά ἃϊὰ Ῥαϊ ἐπ ῥεῖν δέεαγ 1 ΓἢΘ 
δογίὶϑῖ. 15 ργοϊορίὶς :---οῖ, οἢ. χνὶ. τό. ΤΠ 
τωονίηρ οᾶιϊι5ς οὗ ἴμ6 υηοχροςίοά ἔδεϊ ργοάιοϊοά 
ἴῃ νοῦ. 1ό 8 πον δϑϑιρῃρὰ : ἴθ ἱπηπιθάϊδϊο 
οδιι56 18 ποῖ τονοαὶθα, Ηδτε ἴΠ6 ἱπῆυδηος 
Ῥγοσδθάβ ἔγσγοπιὶ Οοά, 566 οἷ. χϑὶ!. 8:---ἰὴ (ἢ. 
ΧΥΪ. 14, 16, ἴἴ ργοςσθοάς ότι ἴπ6 δ ἐῤγές τπ- 
εἰεα» ρίὶγ ..᾽ 

[0 ῬΘΥΖΟΥΙΩ ὮΝ ΡΌΆΓΣΡΟΒΘ,) ΤΠ Νιυϊραίς 
[θυ Θηϊπὶ ἀθα!ξ ἴῃ σογάδ θογυσὰ υἱ ἔλεοϊαπ 
ηιοά ρἰδεϊΐυπι ὁδί 1}, δίυαγι, ΖΕ, 
ΗἩεηρϑί., ΝΥ ογάβ., ΑἸξ, Βυγρεγ, υπάογβίδηά 
“10 ΡΟΥΡΌΤΤΩ ΠΠΟΟΠΘΟΙΟΙΒΙΥ Οὐά᾽,; ρΓροβο, 
νὮς ἘΠΕΥ ἀρΡοασ ἴο Δοσοιηρ] 15} [Π6ΙΓ οννῃ ἢ 
-τ- 566 νϑσ. 12. Βεηροῖ, ἢ 6 Ννοεῖκίο, Ὁ ὕ5ἴεγά., 
Βιβρίηρ, ιπάογϑίδης “τῆς Βεοαστ; ρυγροβο,"-- 
1 15 Οοά ννῇο [45 ἱπιρο!]οὰ τποπ ἴο υπὶῖ6 ν ἢ 
δηα 80γνα ἴῃς Βοαϑί. ΑΡρϑὰ]ὶ 15 πιδάθ ἴο {6 
οχργθββίοη “μη ἐδε «υογά: 97) Οοά," ὅτε., Ὀ6- 
Ἰον : δηὰ αἷϑο ἴο {6 υποιϊῖ20]6 σοηποχίοη 
οὗ (16 “ΐνπὸ ριγροβο ἢ δπὰ {πὸ ““υπιδη. 
ῬΌΓΡΟΘΘ ᾿ 1ῃ οἤδ αἴδιι5ε :---ννα τα ρζ, Ποννουοσ, 
ΓαῖθεΓ ὀχροςῖΐ ἴο γοδά “ἴῃς Βϑδϑῖ 5," ποί “"Ηἰ5 
Ρυγροβο,᾽ 1Ε δυο ἃ τιϑδηΐϊηρ νγογα ἰηϊοπάρά : 
5866 ἴδε τοροϊπίοη οὗ {Βὲ ψογὰ “Βεανσὶ" 
ὑοίονν. Ἀθυδθ ἀοαα ποῖ ἀδοϊάς: [15 ἔθοσοηΐ 
“05 ἀεβϑοίη (ἀ6 Ὠ δὰ οἷι ἀθ ἰᾳ ὑδϊο.")." 

απὸ ἰο ῬΟΥΐΟΥΏ 0109 ῬΌΓΡΟΒΘ,) ΟΥ 
Γαηϑιαΐο κο ἂσ ΒΒ τϊπὰ, δὰ [0 δοτῃθ 
10 029 πιΐπὰ,}. δὲ ννοσὰβ. οὗ ὑϑσ. 13 
τοροαδίεα, 

απά ἴο χίυε ἐδεῖν κἰηπράονε μπῖο ἐδὲ δεαςί,} 
ΕῸῚ [δες ἱπἰεγρτγείδιίοπβ νοῦ ἢᾶγα Ὀδοη 
ϑϑίρηθά ἴο ἴπεβα ὑνογάβ, 5566 οὔ υν. 13, 
16. 

μη} 16 «τογά. 9", Οοάὐ βΒ'οπ]ὰ 89. δΔοοοτα- 
ῬΙἱβιθὰ.}) ὅεθ νυ. “. ἽΠ15 οἰαιιδθ σουτστα- 
ΒΡοπ5 ἴο ἴῃς ἢγϑι ννογάβ οὗ ἴῃς νϑοῦβθ. “126 
αὐυογο: 9707) Οοα" ἴῃ [Π]58 ῥίαςθ ΣΏΔΥ ὃδ σοϊη- 
μῬαγεὰά νὴ 1δὲ »»»5 167} Ὁ Οοά" ἴῃ ςἢ, 
χ. 7. Αοροοτγαάϊηρ ἴο Βιγροτῦ, “δὲ «υογά: οὗ 
Οοὐ " ἢεΓΕ 5:5 ἘΠ, “(ἢ ρσόρἤθοῖθβ πη ϊς ἢ ἰὴ 
τῃε ΟἹά δηὰ ἰη {πε Νοιν Τοϑβῖ. (γοαῖ οἵ {Π656 
1,51 )γ5. Ὅ δ δοϊζίοῃ οὗ {ῃς “ 7ὲπ Κιπρι" 
ἢδ5 ποῖ ΟΠΙΥ [5 “νά ἰὴ {πῸ ΓΒ] πηθηΐς οὗ “ 2 6 
«υογαΐς,᾽" 1. 5.) [ῊῺ6 ἜΧΡΓΟΒϑΘα νν}}} οὗ Οσοά: δυῖ 

4Ἶ50 [15 ἐἑγνεὶ :-νρῆ θη [ΠΟῪ ἤανο ἴΠπι5 δοῖοα (ΠΟΥ 
ῬΌΨΨΕΟΙ 8 ΟΥ̓ΣΥ, 566 ΤΕΙ. 12. Εγαγὰ οἡ οἷ. 
ΧΙΧ, 9 δχρουπάς: Απιϊςῃγιϑέ, [πὸ Βϑαϑὶ ΠῸπὶ 
[Π6 ΑὈγϑ55, 4116 νυν ἴῃς “ 71ε: ΚΧὐπρι " 5821} 
Θχογοῖθα υὑπ]ϊπῖϊοά τὰ], 45 τῃ6 “εἰσόιδ᾽ 
ἊΝ ογάτρονογ (νοῦ. 11). ὉΠῈῸ] ἴῃς “ «υογάς οὗ 
Οοα" 5}4}} 6 Πι]Π]1οἀ σου ρἢ {πὲ Μαγτίαρε 
οὗ πε [,απ|ῦ. 

ΤΠΟ παρ ΠΥ ᾿πἤποπος οὐ ἴῃ6 τνουϊά- τι ην 
ΟἿῪ Ὀοοοπηεβ ορρτοβϑῖνο ἴο Απτςπῃηκί. Ηδς 
ΜΠ Ὀὲ 5016 σοῦ : “ Του ἀ-τυϊοῦ δηὰ Δ οτἹά- 
αἰ ταυδὲ ἀἰνναγβ θὲ ἔοιπά ἰτορεΐμεγ; ἴδε 
ἀεβροῦς πλ] ΠΛ Ἰηδισηςο οὗ ἴπ6 οης, δηά 
{π6 ἀειποογδίὶς σοπηπλθγοῖαὶ ἰηβυδηςς οὗ (δε 
οἴ μου---- τη πλιπῖ5πὶ ἃπὰ ( ϑαγίστη---τηιεῖ 
αἰννάγϑῦς υπηϊῖεά, 1Γ ΤΠ6Γς 15 ἴο δ οτς ἔοπῃ οἵ 
ἊΝ οὐἹά-ροννοσ. Βιιῖ 1 τ} ]5 τες! 15 δἰϊδιποά, 
(ἢς ἰπίογη8] σοηίγασι θοΐνγθθη Ὀοίἢ σορυ ΔΓ 
οοσροβ. ΔΝ οσ ἀ- τυ ϊοῦ δηὰ ΟΝ οὐ] ἀ- Ὁ μαπὶ 
ἴη ἴννδίῃ, ἔγογῃ {ΠῸ ὙΟΓΥ παῖυγε οὗ [πϊηρβ, δηά 
ἴη ἴπε ἢγϑι ᾿πβίδηςς ἴο {πὸ ἀϊξαδάναδηϊίαρο οἱ [ἢ 
Ν οὐἹά-εἴἴγ. Ἡ!δἴογιοδὶ ὀχδιηρίεβ οἵ δοῖ 
ΓΈ 5115 οὗ [Π]5 παΐῃυγε σοπῖα ἴο μ855 ἅγὸ (οῃ- 
δρίσυοιβ ἰῃ δησίοπί ἀπά τπηοάογῃ ΕἰπΊ65: 6.ζ. 
[Π6 σοπῆϊοϊς Ὀθεϊννεθεη [86 ΕἸΡΟΓΟΓβ ἀπά ἰὃς 
ὕὁ.,---εῖνψεε Ραγ15 δηὰ 15 σϑαγβ" (Κ]16- 
οί, )π ]οε.). 

18. 1819 ρτοδί οἱτυ, ᾿μδῦ γοσπεί)] ΟΥ. 
τ1πδ Βα ἃ κι προ) ΠῸ ργεϑεηῖ ἴεηϑς 
ἀδῆποϑ ἴἢε ρεΠοά ἴο θὲ [η6 ἄπηα ἤθη 81. [ὁδη 
τοῖο. ἘΕχροβίζοσβ οὗ ὄνθσΥῪ 5.00} ρεηογα! 
αρτοο τῆδῖ Ἀοπηο Ρᾶρδη, οὐ οπια Ῥδραὶ, οἵ 
Κοπῖδ ὑπάογ Ὀοῖἢ ἀϑροςῖβ, ἰ5 ἱπθηάοά ἢετῖε,-- 
866 ΟΠ γ6ῖ. 9. ΝΥ Παΐδνυεσ δρρ]ο!οηβ ΠΑ 
Ὀδ6 τηδάδ οὗἉ τῃϊ58 Ῥγορἤδου, δηὰ ἡ Ποσενοῦ (δὸς 
οοποθηϊγδίίοη οὗ {πὸ ἊΝ οὐἹάτροννου πιᾶὺ δὲ 
Ρἰαςοά δ ΔΥ ρεῦοά οὗ Πιβίογυ, ἰἴ 5 ρίλίῃ 
(παῖ ψ θη δῖ. Ϊομ ντοῖς Ραρδὴ Ἐ οπὶε νὶ8 
δ: ἢ ἃ ΟἿΥ 45 {Π1|5 νοσῦϑα ἀδϑοτγῖῦο. Ηεῖε τὲ 
να οπο οὗ ἴμ6 ἰοδάϊπρ βυδ᾽εςῖ5 οὗ πιοάετι 
σσηίγονουϑυ ἢ δηὰ βοπὶο οὗ [ἢ6 τϑβι}ῖ5 ΠΊΔΥ δὲ 
ταθη[]οηδα ἴῃ [15 ρῥἷδοθ :---- 

“ῬΆραὶ οπης,᾽ νυῖδ8 Ηρηρϑῖ., “ἢ25 πεύεῦ 
μὰ ἔογ ἴῃε ῬΑΡδΟΥ ἴπ6 ΞάπὶῈ ἱπιρογίαπος 
νη οἢ Ὠεαΐπεη οπιθ μαὰ ἔογ ἴπὸ ἘΟπΠΊΔΙ 
Βτηρίσθ. ὙΠ Ρορα μᾶ5 πονεσ Ὀδοη, ᾿ἰκε 1ΠῸ 
ΕΥΏΊΡΟΓΟΥ, ΘΗΪΥ [ἢς τεργοϑθηΐαδίνο οὐὗἨ ἘΚ οπῖο, 
580 ἴπαΐί πε ἀοπιηίοη τηϊρῃς δὲ αἰἰπουϊεὰ 
ποῖ ἴο ἢϊπι Ὀυΐ ἴο Κοπιδ, ἃ5 5 ἄοῃθ δόσε." 
Ηε ᾳιυοῖδ5 ἴῃ ῥγοοῖ:--- 

““Τοτάσγαμι δα σοητίπγαθς Ἐοπῃᾶ, 
Ουἱ ρᾶγ εβί 9181}, εἰ πἰμὴ βεουπάμππ).᾽)" 

(Μαγιῖλ].) 

“ῬΟΓ οἵηῃδδ φιοίᾳιυοί 5ιηΐ ρατίο5 ἰογσγασιπῃ 
εἴ Ἰοπηηα ϑυβοερίᾷ εἰ τοριπδ᾽" (Αμηπι. 
Μασγςθ]].. ὅ0 ἴοο ἴῃς βᾶπιὸ Τορὶε νγ28 
εγοοϊραά ἴο Κοπιε δηά ἴο Αὐυρυκίυς; Ηδάπληῃ 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ. 

ἐτεοϊοά 4 Τοεηῖρὶς ἴῃ ἴπ6 ΕΠ ἴο Ἐοιῃθ 
ὨοΥΞοΙξ; ἄς. 

ΕΡγατὰ Ὄχρίδίῃβ :--Νοῖ 2 Ογεαξ ΟΣ" 
οὗ ςἢ. χίὶ. 8; ἴογ ἴπαΐ ννὰ8 ἀεσιογοὰ Ὁγ [δ6 
οαυτπαιᾶκο (ἢ. χυϊ. 18, 19), Ὀεΐογε “ 4ῤ6 οπὲῪ 
δοωγ" οὗ τϑῦ. 12. ἴῃ ςβ. χὶ, 8; ΧΥΪ. 19, “ἐφ ὲ 
Ογεαὶφ Οὐ" 158 ἃ ἴγρε ; ἤεσγὸ 1ἴ 15 ἴδε Ἔχρο- 
δου οὗ ἃ ἴγρθ, δεῖς νῆδῖ ἴῃς “"οριαη "" 
βρη ῆοϑ ; ἀπά ἃ ἴΡ6 σδπποῖ ὃὲ ὀχρ δἰηθα ὉΥ͂ 
ἃ ἴἴρε. Ὅς δεΐυαὶ “Οἷν " εγα σουσοβροηάβ 
ΤΑΙΒΟΓ ἴο οὔς οὗ {Π6 [ἤγοο ρῬασίβ ἱπίο ΨῃϊςΝ 
παῖ ἴγρίςοδὶ ΟἿΥ͂ νγὰ8 ἀϊνιἀδὰ ὉΥ 1π6 φαγί - 
4υ8Κε6---866 Οη (ἢ. ΧΥΪ. 19 ; ἴοΥ ἴμ6 “ ἥονιαῃ " 
-Βαῦγϊοη, οὐ ἴδε ΟἿ οἵ οηλε---ἶθϑ ὈΘΟΟΠΊ6 
ἴῃ ἔδπεβε ἰδϑῖ {ἰπ|65, δίῃςσθ ἴπ6 δαί βαυλκο, ΠῸ 
Ιοῆξεσ ἃ Κίηράοπι, δυΐ [πε 5οδῖ οἵ ἴϊ6 βονεγ 
οἵ {86 “ ἔα ε Ῥγορῥεί " (8. 474.) 

Ὠολῃ Ναυρμδη ττῖϊοσ : “ὙἼΒΘ Βαδγίοη οὗ 
δῖ. [μηδ ἴθ, (6 Βαῦγίοη ἴο ψῆϊοῖ 115 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ὈΓΙΠΊΔΓΙΥ ΓΕΐοΓβ, νγὰ8 ἴῃ6 ρτοδῖ 
Ἑοπιδη Εριγε .. .. Οπε οὗ ἴΠ6 Τσδίεῖ τ15685 
οὗ Ῥτορβοοῦ ψουϊά ἤανε Ὀεθη ἰοϑὶ 1 (ῃδὶ 
Δρρ]Π:σδίίοη δδὰ ποῖ ὕδεη ἴπυ}5 οἶοᾶγ δηά 
ἀθεῖσῖνα . . .. Τὸ ργοπῖῖβε ἴδς ΟΒυΣΟ ἢ 
υπάεῦ οι δη ἀδ]νογαησς ἔγσοπι ἴ86 γοῖΐκα 
οὗ ἴδε ῬΑρδου, ψουϊὰ πᾶνε Ὀδρη ἴο τωοοκ, 
δηὰ ποῖ ἴο σοηβοὶε " (].) Ρ.. 201). 

ΠΈΠΟΡ, Δνογάϑςνοσγίῃ ᾿οὐνς τηδῖ "ΑΝ 1}}}} 
οχίεηϊ οὗ [Π6 ργορῇοςῖοβ (ΘΑ 
ἤδγο, δηά ἴῃ οἢ. εὐλ τι ΠΟΠΟΘΓΏΪΏ ἦνα Δὲ, οὗ 
(πΠ6 Οτεαῖ ΟἿ, ψψεσα ποῖ δ} Π]|1οὦ ὈΥ βυςὰ 
εὐθηΐβ 25 ἴπ6 οἀρίυγο οὗ οπιὶς ΟΥ̓ ΑἸδσίς, 
οΥἮ ἴη6 4554:}15 οὗ ἴῃς ἀἰβοτγοηῖ ὈδΑσίδῃ 
Ὡδλίίοηβ. Νουνεγμοῖεβθ, ἤθη [Π6 ἰπρεσῖαὶ 
Ῥοννοσ οὔ Οεγπιδην νγὰ8 Ὀγόΐοη, δηὰ [ἢς 
Βίϑβορβ οἵ Ἀοπιε δῇεγ Οτεζοτγ ΝἼ.. δοαυϊγεὰ 
ἃ βρίγιῖυδὶ δηά το ρογδὶ συναῦ ὑπάον (ἢ {ἘΠ]6 8 
Ὡς ἢ [86 ΡΟΡρΘ8 πονν “δϑϑιπιθα οὗ ϑουεγείση- 
Ρομ δηῃὰ ϑικόγεριε Ἡεαά οἵ ἴῃς ὕμπευεγεαὶ 
Οδωγχοό, Νὶολτ οὗ (ἢ γιϑῖ ὉΡΟῊ Βατίῃ δηά " αν 
9 1δε Ἡονγ]ά4, ἢ βἰοοά ἴῃ ἃ τὔοσε ἸΟῪ θη! - 
Ὡσῆςο ἴπδη ὅδὰ δνοῦ θθθη αδιίδιποὰ ΟΥ̓ 1Π6 
Οσϑατα": “ ὙΠογοίοσο," 6 σοποϊυάδ5, “ 5ἴπηεθ 
ἰξ 15 ΨΈΠΟΓΔΪΥ ἀρτοοά τπδὲ ἴπεϑε Ῥγορἤθοίθβ 
οοησδσῃ ονε, πὰ βίποθ ἘΠΕῪ ννΈγΘ ποῦ ἔ0]- 
ΠΙΙοἀ 'ἰπ Ηραΐίδεη Ἀοθ; ἂπάὰ πος ΠΟῪ 
ΠΟΠΟΟΓΏ Ἐοπια 845 86 νγδβϑ ἴο Ὀεςοπὶθ ἃἤοῦ 
8ΠῸ δά ᾿ςοδϑοά ἴο ὑ6ὸ Ηδραΐδποη; ἀπά ϑἴηςς, 
ΔΕΟΣ 5856 μδά οορδϑοὰ ἴο ὑεὲ Ἡεδίποη, 516 ὃ6- 
ςᾶσο ἰπ οουγϑο οὗ {ἰπ)6 βιιδ]οςΐ ἴο ἴῃς ΒΙ5ῆορ 
οἵ Εσπιο, ἀπὰ [29 ςοππημοά ἴο ὃ6 κυδ]εςῖ ἴο 
ῖπι ῸΣ ΤΏΔΠΥ ᾿υηάύεα γεοᾶγδ; ἱπογοίοσγα, Οὐ γ᾽ 
ςο!οϊυδίοη 5, {παξ [ΠΟΥ σΟΠΓΕΤῚ Ἐ ΟΠΊΘ 48 [Π6 
ΠΔΡΕΔ] ΟἿ οὗ τπ6 Βίβιορ οἵ Ἀοπιθ, δηὰ οὗ 
1η6 Ῥῶραὶ ΥΝν οὐἱά " (Ρ. 251). 

ἴῃ οχγάεσ ἴο τέρεῖ ἴῃς δρρ]!οδέίοη ἴο τῆς 
ῬΔΡΆΟΥ, ΤΊΔΠΥ͂ ἈΟπΊδῃ ἜΧροβιΐογβ 4130 ΔΡΡΙΪΥ͂ 
γαῖ 15 84] ἃ οὗ {πΠ6Ὸ ἀσεοίγυςίοη οὗ Κοπιο, 
ἴο {πε ξυξυγο---ἶἰο Κοπιὸ ἀραὶ θεσοσὴς Ῥαρδῃ: 
“ΤῊ5 15 ἴπῃ6 ΠΥΡοΙ 6515, οὔϑοσυοβ Ββϑῆορ 
Ν ογάϑινοσίῃ, οὗὁὨἨ “ϑυᾶγθζ, γιεζας, ἈΊΌογα, 
[,6β5υ5, Μεδβοςδίιϑ, Ε. ἃ 1,4ρ᾽ἀ6, αηὰ οἴδιο τα, 
ΡΑΥΕΠου ατῖν τ. Μαπηίΐπς ἰπ οὐγ οὐὴ ἄδγΥ ᾿ἢ 
(6.). ΤΏ δίεγη (8,174) νυυιῖ68 :-- Βα γίοη 
ἷ5 γα ΠΥ [6 ΟἿἿῪ οἵ Κοπιθ, ποῖ ΟΠ, Βοννανεσ, 
δεοςογάϊηρ ἴο [6 οἱ ἀ-Ποδί θη, ὺϊ 4150 
δεοςογάϊηρ ἴο ἴΠ6 πονν σοι ΒΟΉ 50 βρη δολίϊοη 
οὗ (6 ΜΝ οὐ 8 ἢἰϑίοσυ. 80 ἰοὴρ 45 ἈΚ πΊο 
ταδὶ πίδ 5 ΟἿ ΓΙ ΞΕ Δ ΠΙΗΥ͂, 80 ἴον Οοά ἴογξεῖβ, 
ΠυΠΊΔΠΪΥ ϑροδκίηρ, ἤο δησίθφῃηΐ συ π658, 
Βιυῖ ἴῃ ἴδ ἰδϑῖ {π|65 οὔ [πὸ Νὸν Τεϑῖ, νου] - 
ΒΙΒΙΟΥΥ, ΠΊΔΏΥ ἱηῃαδίϊαπίβ οὐ ἴῃ6 Ἐοπιδη 
οδοάϊεηςς ψ}}} ἀραπάοῃ ἴπεὶγ ΠΟΙ͂ Οδίμοὶς 
ἈΠ; ψν1}}} υπ|ῖΘ ἢ (ὃς τενοϊ υ]οηϊϑῖθ οὗ 
411 ἰδληάϑ ; ὯΔΥ, υππιθαϑιγοὰ νυνὶ κοη6 55 νν}}} 
ΤΟΑΥ [5 τῇγοηθς ἴπη Ἀοπλθ, ἀἴοῦ 16 ΗΟΪ 
ἘΔΊΔΟΥ Ἰ Ἠ]5 ἔα ἘΠ] ΒΊΒΠΟΡ5 δηὰ Ῥυίοϑίβ δηὰ 
ἴῃς ρῥίου δε] νεῦβ 5Π.4}} ἤᾶνα ὑθοη Βυπίοα ἰηῖο 
[86 ἀοϑετί." Απά Βε]]αστηης ()ὲ ονι. Ῥοηΐ. 
ἵν 4): “Τῆς εἰαπι 8υπιπιιι5 Ῥοπίξεχ Ἀο- 
τῆδη8 Ῥοπείοχ ἀϊοοῖυγ οἵ οτῖ, σοὶ οπια 
Ὡοη Βιαδί(εϊ, βίους δοοιϊξ τορογε ΤΟΌΪ ." 
[1 18 ἰγγοίοναπὶ ἴο ὕὑγρθ ἴῃ ΓΕΡΙΥ ἴο 500 ἢ 
ἂῃ ἰηϊογργείδιίοη της αἰϊδοογάλπος Ὀεΐννοοπ 
ἴ δηὰ τῆς σοποἰιιδίοηβ οὗ οἴδεσ βοβοοΐὶϑ 
οἵ Ἀομδῃ τπεοοϊορίδηβ σγπο οοπδιάθσ {παῖ 
{Πε56 ΡΓΌΡΠΕςΙο8 νοῦς 1 6]Π|δὰ ἴῃ δηςίθηΐϊ 
Ἡφαΐδθη Ἐπ :---ἰζ σΔη ΟὨΪΥ Ὅς 5414 τῃαῖ, 
{ἰκ6 4}} Επυτίϑὲ ἐχροσϑιτοηβ, [15 δοσορίδῃοθ Οὐ 
ποη-Δοσορίδηςς χαϑῖβ ΟἹ βοπὶς ργεςοῃςεῖνοα 
(ΒΘΟΥΙ͂Τ. 

ΤΩΣ υϑ8ὲ οὔ [πε ὑτεβθηΐ ἴεηϑε ἴῃ ἴἢ6 ὀχρτοβ- 
δἰοπ8 “ὙΒ6 ννοπδη ἐ:," “ νῃϊςοΐ γε γηεί," 15 
ὑγροὰ ΒΥ πηληΥ (6. Σ. Πὲ νεῖῖϊε, Ὁ ὑξῖεγά.) 
85 βεβ (παῖ, ΌῪ “266 Ογεαὶ Οὐ," Ἀοπιε 
οῃ]γ---ἰῃ σλρί(4), θη 81. [οδη ᾿νε, οὗ ἴδε 
ΔΝ οὐἱά-οπιρίγα ἰγριβοὰ Υ ἴῃς Βεδϑῖ---οδη ὃς 
τιοδηῖς. Βιυϊΐ, 45 Βοηροῖὶ ποῖθϑ, νγὰὲ πηυϑῖ ΓΑ ΠΟΥ 
ἰηϊογργεῖ {Π656 ργθϑθηΐ ἴθηϑο5 ᾿τοτὴ [ἢ 5δἰδῃηά- 
Ροϊηΐ οὗ τς Ν βίοη (ςξ οἰ. 111. 12; ΧΙ. 7), 85 
5 σης, ποῖ [86 ΟἸῪ δὶς ποὺν σι168 ἴῃς 
ψνοῦἹά ἴῃ ἴπῸ ἀδγ8 οὗ ἴπ6 δϑεσγ, Ὀυῖ 45 ἴῃς βϑαῖ 
ΒΟΥ (6 ὙΝοΥ] ἀ-ροννεσ 18 σοποοηίγαϊοα δὲ 
ἐδοῦ ογὶβὶβ οἵ ἢἰβίοσυ ; Ἔβρθοῖ δι ἰὴ [6 ἀδγ5 
οὗ ΑπΕς τϑι---ἰῥο ψδιοῖ {ἰπ|6, μονγόυοσ, ἴῃ 6 
ννοτάβ προ ἤοΐ ὃδῈ σχοϑιτιοῖεσά. Ηον ἴῃς 
νον ἀ- συ προ ΟἿΕΥ͂ πᾶν Ὀς ς4]]οα ἴῃ ἴμ6 Ἰαϑῖ 
{ἰπ|685, το ἀο ποῖ Κπον ; πον δῖ ΔΩΥ͂ Ὡσαὸ- 
Υἱοῦβ πη, ψγὸ ποοᾶ ποῖ δὺυβοϊυϊεὶν ἀεῖεγ- 
ΤΆΪΠΘ6. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ σβαρ. ΧΥῚΠ. 

ΝΌΟΌΤΕ Α ΟΝ νΕΒ. 4--ΑΝΟΙΕΝῪ ΡΕΑᾺΒΙ.5. 

Ῥεαγ!---Μαργαρίτης : Μαγραγίία: ἀρὰ Ἰαΐετ 
)αγαγίψω -- ϑϑεῖωβ ἴὸ πᾶνε Ὀθθὴ ΚΠΟΜΏ 

Λίων 7:::.-- νοι, ΙΝ. 

ἔγοπι ἴδε θαι εσὶ {ἰπ|ῶ8 ἴο ἴπε Αϑίδίϊς 
Οτθοκβ ἴῃ οοηβοήσδηςς οὗ {δεῖ ἱπέογοουγϑε 
νὰ της Ρεγβίδηβ, Ἔυοσ 115 στολίδι δα πη ΓΕΓβ. 
Αἴηοὴξ ἴδε σροῖνεβ ᾿πηρο]πρ Οἴδ ἴο 
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αἴίοιιρὶ {πὸ σοηαιοοῖ οἵ Βγίδιη νγᾶβ ἴδ6 
ἕλτιθ οὗ [18 ρεᾶσὶ ἤβῃοσίθϑ. Ῥραγὶβ ἴῃ [ἢδ 
απαοίθηϊ ννου]ά πεϊὰ τη6 Πίρῃθϑί σαηκ ἀθοηρ 
Ῥγεοίοιιβ δΐοῃε', δηάὰ ἴοσγ δὴ οὈὗνίοιιβϑ γϑάϑοη 
--ἰμεῖγ ὈοδιΥ͂ 185 ΘΠΌΓΟΙΥ ἀυς ἴο Ναῖυτχο, 
Ὀεΐηρ 59 ΡΈ]6 οΥ͂ Ωἢ0 ᾿ργονεπιοηΐς ἔγοπὶ 
ΕΤκ 

Α58 πο ἴψχο Ῥθδ1[]5 οσα δυο Του πα ΘΧΔΕΟΊΪΥ 
Αἰἶἶκο, 115 οἰγουπιδίδηοθ ρᾶνε οσϊζίῃ ἴο ἴδὸ 
ὨδΙὴθ “" ὕπιο᾽ (υηϊ4ᾳι6). Βυῖ ἴῃ Τὸν 1, δἴϊη, 
“ Μανγαγ α(ι»ι)᾽ δηὰ "Ῥεγία᾽ Ὀδοδπηε ἃ σΘΏΘΓΙς 
απο; “ὕὕπιο᾽ Ὀεϊην τοϑισιῖθα ἴο ἰῃς πο, 
ΒΡΠοσΙ δὶ ρος ηθη5---866 Κίηρ, 72ε Νιαίωγαὶ 
Ἡμ““. 9 Ῥγεαοιν δίοηφ', ὈΡ. 258--2:67. “ὕ πιο," 
υ8εἀ 45 ἃ ποι »παις., ἀδηοίεβ ἃ σίπσίς ἰαγρε 
ῥεαγί (βεαγ! ἴῃ Ἡοεῤ-ἀεμσο 18 βεγαία), 5εὲ 
ῬΊΏΥ, 1Χ. 35) 112) 121..} ὅ6ηθς. δὲ Βερ. Υἱ!.  : 
Ματί. υἱῖϊ. 81, 4; ΧΙ, 49, 123. ϑὨΔΙΒΡΕΥΘ 0.568 
ὠπίοι ἴοτυ ῥεαγὶ ἰὴ Ἡ Ιηϊεῖ, ν. 2. 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΜνΕἈἙ. 4--ΒΑΒΥΚΟΝ (Ρ. 469). 

Τεγίυ ]Ἰδὴ 8εοπὶβ ἴοὸ ἤᾶνε δέθ ἴπῸ ἔγβί 
οὗἩ τε Βαΐδεοῖβ ψνἢο ἰγδηϑίεστεα ἴπ6 πᾶπὶθ 
Βαδγίου ἴο Άοπη -:---" δὶς εἴ Μβαῤγίο δρυά 
]οδηποπὶ ποβίγσυση Ἀομηᾶπα υτγῦ!]8 ἤΠριΓΑΠΙ 
Ροτίαϊ, ργοϊπάθ εἰ "παργι οἴ τερῃο “ωῤεγῥα εἴ 
“ἀπείογμνι ἀεδεϊαίγίε.. “Ὧν. ὕω. ς. 9;-- 
566 αἷ980 “4-Ὁ. Μαγε. ᾿1. 11. “Εἰ γον μία 
114 εἰν ἃ ἄδεοηι γορίδι αἀἴρποβ οχὶτι5 
τοίεσαι.". - -δὲ4Υὲ Κεωσν. ο. 25. “1114 οἰνια5 
γνϑ] δ, 4185 σμῤεγ »ιοπίσε σερίοηι οἴ Ὀ] ΟΣ ΠιΔ5 
ἄφμῶ: ῥγαεξί, συτὰ ῥγου δας ρρο ἢ] δ] οποπη 
ἃ ἀοχηπο πιογιϊϑϑεῖ, 40.4}} ΠΑ ΌΪ[ Δρρο δ! ΟἹ] 
5.25: σοπηραγαῖᾶ εσὶ ἡ δεάεςξ σοσίο ἰῇ φωρυγα 
οσυπὶ εοεοῖκο εἴ αωγὸ εἴ ἰαρίάε ῥγείοσο." 10) 
ει. Ομ). ς. 12:-τ-ς ἢ δέον. ς. 12. 

δῖ, [σεησὺβ ὑπάεγβίδη 8 ὈΥ Βδϑγϊίοῃ [ῃς 
Κονπαη Ἐταρῖγε ψ ἰςἢ 15 ἴο ὃς ἀϊνἀοα ἀπλοης 
{π6 Τὴ Κίηρϑ-:-- 

“ Μαηϊξεβῖίυ5 δάδυς εἴαπὶ 6 ΠΟΥ 55 πο 
[οροσο, οἵ ὧδ ἢἷ5 ἐΝΝ Βιπηΐ ἰπ 60 ἀδοετη 
τερίδυ5, ἴῃ αο5 αἰνϊἀδίυγ φιοά περις γερπαὶ 
Τρηρέγέισι, 5 5 ἤσαν [οδηποβ Ποσηϊηὶ ἀϊ5- 
ΟἸΡαΪ5 ἴῃ ΑΡοσδΙγρϑὶ, δ ἰβϑοσθηβ 4115 ἔυογιηῖ 
ἀεοεπὶ ςογηυδᾶ, αἰ ἃ ΤΔη16]ε υἱϑδα βυηΐ..... 
εἴ τοὶυ δι Ὁ} }ο]εηἴΓ οἱ εἴ ἴρ56 " οαὔσυμ᾽ ἴῃ 
οἰ5; εἴ “τνασίαδιπέ Βαῤρίοπερι, εἰ εον»ιδμγοηΐ 
εαρὶ ἱρπὶ, εὐ ἀἐαόιεπὶ Κορπηι πρὶ Βεε.᾽ "ἢ 
“44. Ηκτ. ν. 26, Ῥ. 321. 

δὲ, Ϊεγοίὴς βἴγ]65 οπις, που ΟΠ τς ύδῃ, 
Βαῤγίοη :-- Οὐ ἴῃ Βαθγ]οης γεγβαγεγ, εἴ 

1 ῬΙΩγ τυτῖῖος - ΤῈ ψοσγίἢ οὐ συλ! οὗ Ῥϑατὶς 
1165 ὙΏΟΪΥ “1 οδπάοσε, σηδρηϊζιϊ πο, οσῦε, 
Ἰενοσθ, ροπάεσο, ἢδυα Ῥσγοιῃρ δ γεῦι5 ἴῃ ἰδηςπὶ 
υἱὐ η0}}} ἀὰο τορεπδηίυσ ἱπάιϑογεῖ, ὑπ Πποπιεῃ 
ΟΜ, ἘΟΤΉΔΉ.Ε 50 ]]Πςοῖ πῃ ροβῦοσγε ἀε]1ςἴ5.᾽} 
Ηδς ιε]]ς οὗ ομς (]οάϊυ5, ο ὁ βίηρυ!ος 2εριο»1:: 
οοηνῖνὶ5 ρϑοσρεηῆος ἀεάϊϊ ; " δάάϊηρ δον 
““ἘΠ|5 581. Ἰυρσυγίδίηο Ὀε}1ο0 φρέρρορε ποτ θη 
ἘΡΡΟΉΗΕΙ τραχυσηθ σταηαρυ5 τηλυραγι τὶς Ῥτο- 
δῖ. 3 

ΚΕΥΡΙΑΤΙΟΝ,. ΧΥΙΙ. 

Ρυγρυγαῖξ τρεγείγ!ςῖβ Ἔβϑεπι οΟἰοπυβ, εἴ στο 
Ουιϊπίυπὶ νἵνεσοπι, ἄτς.---Ζ δ. ίάγνι ἐφ δ. 
διανιεῖο, Ῥταῖ. τ. 1. Ρ. τος. 

Ου ἴ54]. χχῖν. 7, 8, ἢ6 4150 νυτιίεϑ :---" Αἴο- 
ΤοΐυΓ. . .. βΒρίσιἴυ4}}5 Βαῦγ]οη, αὐ 5εάδεῖ 
ἴῃ βορίοτῃ τπηοπίϊδυ8 Ρυχρυγαῖδ, οὐ}05 συρ- 
ΡΙΙοα ἰῇ Αροσδίυρϑὶ [οδπηῖβ Ἰορίταυ 5. ἴ, ΠΝ. 
Ρ. 332. 

Απάὰ οἡ ἴβξω]. χὶν! 1 (ἰδ., Ρ. 549):-- 
“Τ ςεῖ οχ οὸ αιοά 7υχία [ἃ ΧΧ δοτγιρίυτῃ απ, 
“3 ιᾳ Βαῤρίοπ!:, που ᾿ρϑαπὶ Βαυυ]οησπὶ 4υϊάλπηι, 
564 ΚΕ ΟΠδῃδση ὉΓ ἱπιεγργεϊδηζυσ, 402 ἴῃ 
ρος γρϑβὶ [οδηπίβ εἴ ἴῃ Εριβίοϊα Ρειγ, Βαῦγ- 
Ἰοῃ βρεθοῖδι ἴον ἀρρεὶ]δῖυγ." 

Αηάὰ οποὸ τόσα νυ ἴο Μάδσοεϊδ:-- 
“1 ρα Αροσδιγρϑίη [οδπΏ!5, εἴ αυἱά ἀς τυ τοτὲ 
Ρυγρυγαῖα, εἴ 5οσιρῖδ ἴῃ 6}0.5 ἔτοηϊς ὈΪδϑρῃεπμδ, 
βερίεπι τηοη δι, 441115 ΠΛ} 15, εἰ ΒΑΘΎ ΟΠ 
σδηΐεϊΓ οχυ, Τοηΐυεγε. “Ἢ αε, τραυΐ 
Βοπλίηυ5, " ἀε ἐδΐα, ῥοριίμε »ιϑι,,  ἄζς. ὐϑὴ 
ΧΥΙΙ, 4). Ἐρμ!. 46, ἴ. 1. Ρ. 2οό. (Τῇῆε οδ) 
οὗ 1815 ΕΡίϑῖ!ε 18 ἴο ρεγβιιδὰς Μαγοςὶδ ἴο 
ἴορανα Ἀοπηθ, δῃὰ ἴο ἴδκο ὉΡ ΟῚ δδοάδ ἰῷ 
Ῥᾳϊοϑιϊηθ). ὅ6ὲ ου σ Ρεῖ. υ. 13. 

Ι͂η τς ΜΙάάϊε Αρὸβ Ἀοπλε ἰ5 ποῖ ϑεἰάσαι 
βίγεὰ “16 νεβίοσῃη Βδῦγ]οπ " (8εε ἴδε 
ΓΟΟΓΘΏΘ65 ἴο {Π|5 δεῖ ὉΥῪ Μτ. (25. Μαϊϊ- 
ἰδηά, .. ς., Ρ. 299, ὅζς.). 48 δἰγεδαγ δἰδιοὰ (ὃς 
ῬΆΡΔΟΥ, ἡ ἢ ]]6 ἴθ Αὐϊρῆοπ, νν85 σοραγάδα ὑΥ 
Π)αηῖς 85 ΤΠ] ης συ. χνὶ, Ηδε 15 (οἱονεὶ 
ὉΥ Ρεϊγασοῆ, ψῆο νυτίὶϊςβ : “ Βαδγίοη, ἔετδ 
ἈΠοάδηϊ σὶρὶβ ᾿πηροϑιῖα, απηοβα αἰσατὶ λη ἰἢ- 
ἔλτβ τη γε ῖχ, ἑοσηιοδῖδ συγ σορίθυϑ ἰοττΖ ἢ 
ΠῚΔ φυϊάεπι 'ρ58 68 φυᾶπι ἱπ βρίγίτιι βδσεσ ὑκὶκ 
Ἐπνδηρο δία. [118 οδάσπι, ἰπαιδᾶπι, 65, πο 8112, 
δεύδθῃβ ΒΡΕΓ 8441148 του }α5, 5ίνε αὰ ἰοῦ 
{πῦυ.5 ςοἰηοία Πυμπληϊδι5," ἄτς.--Ερῖ!. πα 
Τημΐο, χυὶ. (χχ. --ϑθα ΟδΙγ 5 ποῖίε οἱ ἴδὲ 
Ἰηζέγπο, ΧΙΧ. 106-111. 

1 ννγὰ8 ἃ ργϊπείρὶς σἱῦι ἰῇ ἰδῖεγ Ἀε- 
[οττηςεγβ ἴο Ιἀθν ΒΑγϊοπ, ἴῃ ἴΠ6 οἢαγδοΟῖετ 
οὗ (Π6 Ηατῖοῖ, νὰ {πε Αροκίαϊε Ομυσὰ 
(αἰνίη (]πεεΠ. ἵν. χ, 12} Υἱῖ. 21, 25; 9, 4) 
Ἑοοποϊυάοά τῃδὲ 8}} (π6 ποῖο8 οὗ Βαδγίου, νεκὺ 
᾿ς ΔΘ ηΈῆ65 νυ ἱἢ Απεϊς τσ, γεσὲ ἴο ὃ6 ἰσυπό 
ἴη τε Ῥάραςυ. Νενοσῖμοῖθβς ἢς ἀἰσι συμ 
(ἰν. 2, 12) Κοπιδη Οδίμοὶὶς Ομγϑϊοηάοπι το 
ἴῃς ῬάΡδΟΥ οχἰ ϑιϊηρ ἴῃ ἃ, Ης ςοποράςδ8 25 ἴο 
1Π6 ΤΟΥΤΏΘΤ, “δος ο65145 δριιὰ 6οὸ8 ἐ59ὲ Ὁοῖ 
1ηΠΟΪΔΠΊῸΓ : πιδιηϊαϊηῖηρ, Ππούχουοσ, τπδὶ ἴδε 
ΡΆΡΔΟΥ ἰἴ56 } ννα8 8η δη ἢΓΙ5Δη ἐπι υδοῦ. 

Ατποης ἴδε 1 ἘΠ γδἢβ ἰξ ἰ5 ἃ τεςοκηϊζοῦ 
ἀοςϊπης τπαῖ [6 Ῥορε “15 (Π6 νου λθὶς ἀρ" 
οὔγβι " (“γι διαίς. ἵν). Αηά Τυπεῖη 
(Α.}. 1703) νυτιΐοϑ : ““(οηποίδῃϑ 6ϑὶ οπηη απ. 
Ἐ εἰοστηδΐοσυσῃ εἰ Ῥγοϊεβίδηξιπι ἢ ς5 Ληῦ- 
σἢγίβίαπι {ΠΠππὶ πιᾶσηιτη 6556 Ῥάραπὶ Ἀοπϑ" 
ηυτ|."-- ον». ΤΡεοί. τό, τς, (οηίγ. 1. 

Ιῃ ορροβιῦοη ἴο 1ῃϊ98 Ῥγοϊοβίδηϊ 1 γργεῖ" 
(ἴοη ἴσα ἄσοβα ἰη ἴπ6 Οβιγοὶ οἵ Ἀοπ 2 
50 ῃοοὶ οὗ ὀχροβιίοσβ (Αἴθεγα, ᾿ςοῖ; ὙΚΕΩ5. 
Ιόοι ; ΑἸςαβασ, 1ό14: ὅἄτς.) νοι δάοριει 
τὰς ἔοτπηδὶ ὑγιηςίρὶε οὔ [δ Β οἔοστησζσ, τἱζ. (δε 



ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙ]. 

ἰἀοηαδοδίίοη οὗ Βαδγίοη στ Ἐ οπις, θυϊ ψῆο 
ἰηΐοττοὰ ἔγοτῃ 2 Τ Π685. 11. ταὶ ΑπΠΈς ΓΙ σῖ 1} 
Ὀε ἃ τηδη ᾿ἰνηρς 'ἰῃ [ἢ ἰαϑὲ {ἰπ|65, δηά ὙΠῸ [8 
ΞΥτῊ ο]Ἰ]Ζεὰ ΟΥ̓ τῆς Βεδϑὶ οἵ οἷ. χ. ΤῊΪ8 
δ.ῇοο! δϑϑουπγεά [πδΐ ἴῃς ἱπίογναὶ δοΐνγθθη ἴῃ 6 
᾿Αϑοοηβίοη οὗ Ομ γίβί δηὰ ἴδε ἀρροάγδησο οὗ 
ἴΠπ6 ῬΟΙΘΟΙΔΙ Απιςῆγϑί 15 ραϑϑοα οὐοσ ἴῃ [86 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΘΘ, νυ ϊο ἢ ΟΠΪΥ σοπίδίη8 ἃ ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ 
ςΟηροτηης “ (ἢε ἴπγοο δηά ἃ [81 γϑδγβ᾽" δ6- 
ἔογε Ομ γι ϑι᾿5 ϑεοςοῃά Αὐἀνθηῖ; δῃὰ ὃγ 1818 ροτοὰ 
ΠΟΥ υπάογβίοοά ἴῆγες δπά ἃ δα) σοπηπιοη 
γεαῖβ. Τυττεῦη (. ε., 16, 15, 1) (ἢυ5 ς}8- 
ΤΑΟίοΓΖ68 ἴἢ18 β.βοοὶ :---ἰ ΡοπΕβο! Απὸ- 
ςγιδῖυσηθ δηρυηξ Βομληθπὶ δἰηριϊγοῖλ εἰ 
υηΐϊσυχῃ, οτγΐυτμι οχ ἔπι ΠδΔη, αυἱ 56 ΡΓῸ 
]υάπκοσπιπι Μεββδία νεηαϊἴδηβ, βδρδῖῖο ἰὐὶυ πὶ 
ΔΏΠΟΤ τ οὐπὶ αἰπηάϊο, το ρ  υπὶ Η ἰἐγοβοὶγ- 
τα δηυπὶ ἰηδίδυτγαδιί, υηϊνογβυση οτδοσῃ βυδὶ- 
δεῖ, Ἡ ἐποσδυπ εἰ ΕἸ᾿απὶ τεάϊνινοβ {γυς ἀδοϊξ, 
τοΐυστῃ ΕΟ γϑτἸΔπισπλυτη ὀνοσῖεῖ, βοίρβϑυπι ἰὴ 
τετηρῖο τεβίδυσγαῖο ργοροπεῖ δάογαηάυπι, ἃς 

ἐπὶ ἃ Οἢγϑῖο ἴῃ τηοηῖς ΟἸ νεῖί, εχ φυο 
ἴυγιι8 51:1 δϑοδηβίοηθπὶ ἰῃ οοδίυπι, οςςὶ- 

ἀείυγ." ΤὍΤὸο [18 οἴεςϊ, ἢ πιϊηυΐο ναγὶδ- 
Ὀοηπ, δίεσῃ! δηά Βιβρίηρ ἱπίεγργεϊ τῇς Αρο- 
ΟΔΪΥΡ56. 

ΝΟΥΕ Ο ΟΝ ΜνΕᾺἙ. 9---ΤῊἙ ΘΕΥΕΝ 
ΜΟοΥυνΝΤΑΙΝΒ. 

Τῆς ΔρΡ]ΟΔὈΠ ΠὙ οὗἨ ἁ της ϑσυπιροὶ οὗ 186 
ϑευέη Ηραδ, ἃ5 ἀθηοῖηρ «ευεη »πουπίαϊηε, 
ἴο ἴε ΟἸΥ οὗ οπιε, 18 οὐνίοιβ. Ἐπια νγ58 
ΟΓΟΙΠΑΓῚΥ ϑίγίοαὰ “1ὴ6 ϑενθη- Θὰ Οἰγ,"--ἡ 
πόλις ἡ ἑπτάλοφος͵ --“ ὕσ8 5ορ[1ς0}}15.} 8586 
νγλ8 ςοἰεὈγαϊθα ἃ5 βιιοἢ ἴῃ Δη ἀπηϊδὶ πδίίοηδὶ 
ἔεβῖνδὶι, [6 δερέῤγιοπίωη. ὙΠ18 δαστο (οὐ. 
ΒΟ. 28) νυτιεβ : “ Ὠ165 ϑερΌπιοπευπ) Ποτηϊ- 
πδῖυ5 δ ἢϊ5 βορίετῃη της δι ἴῃ αιιοῖ58 5ἰἴ8 
Ἐοπιδ ε5ι."--- δ2ὲ πα. 1αΐ. ἵν. αηὰ ῬΙυϊΔΙς;: 
τὸ Σεπτιμούντιον ἄγουσιν ἐπὶ τῷ τὸν ἕβδομον 
λόφον τῇ πόλει προσκατανεμηθῆναι, καὶ τὴν 
“Ῥώμην ἐἑπτάλοφον γενέσθαι.--- Ῥγοῤί, ον. Ὁ. 
28ο. 866 «'5ο Τοσίυ δὴ 16 14ο]. το; “414 
ιδήϊδοηε:, ἰὶ. ις. 

“ΟΥ̓ 186 5ενθη ἢ1}15, ([ῆς Ουἱτίπα] δηὰ 
ΨΙΠπλίηΔ] ἄγὸ σι γιεα οοἰὐΐεε, ννΠ115ὲ [Π6 οἴβοῖβ, 
(δουρὰ ψιβουϊ ΔΩ ἀρραγεηῖΐϊ σϑᾶβοπ, ἃΓ6 
ΟΔ]]οἀ .»ιοηΐε. [ἴἴ σάπηοῖ ἀθροηά ὑροη {πον 
δεῖς, βίησς ἴθοϑα οι ]εαὰ εοὐἕσς ἅτὸ 8458 Ἰοῦγ 
85 ἴποβε αϊρηιβεὰ νὰ τΠ6 τόσο ἱπηροϑβὶπρ 
Ππδπὶς οὗ »"οπίφΣ; ὙΠΘησς ἰἴ 5δοὴ8 ργοῦαῦ]ο 
1πδῖ {πΠῸ ἀϊβδγεηςς οτγὶ ξιηδῖθα ἴῃ [ἢ6 δηςϊθηΐϊ 
ττδαϊοηβ τοβρεσϊίηρ (Π6 ϑορΕπιοης! υπ)."--- 
δ} π᾿ 5 δ ε. 9 Ο. απά ΕΚ, Οεορτ. 1ἰ. 721. 

Δ Θίεσγῃ Ὑτῖίεβ : ““ Μοὶ οὗ ἴῃς οἐχροβίϊοτβ οὗ 
ἴῃς ΑΡροσάδϊγρϑα ἂπὰ πηδηγ οὗ [ες Εδίπειβ ατὰ οὗ 
ορίῃΐοῃ παῖ ἰῃ ἴπ6 171} ἀπά (ο]ονσίησ οἢΔρ- 
ἴοτβ ἴῃς ἀονηία]! οὐ ἀεαίλοηε Ἐοτηθ 15 Ῥσεαιϊοῖϊςα. 
ΑἸσεδαγ ἰῃς [ενν8 γεσγα νγοπῖ ἴο ΔρΡΡΙΥ ἴῃς ὩΔΠπ)6 
Βαόγῶη ἴο Ἀοιῃς, νν Ὡς ἢ [Πα Βαϊοα 50 ὈΠεΣ]γ : 
-τ- δὲς ϑομοίίρεη, 470». 2) εὐγ. ῬΡ. Ἰοζο, 1125. 
ΒαΡγίου ἰῇ ἴδε [1,ϑἱ ᾿θαγς ϑίοσῃ ἰάδηςῆες 
τὑῖῖἢ “ ἀδλϑ δ ρδιξίϑοἢ ρενγοσγάεης Εοτῃ ᾽ (5. 382). 

Τὸ εἶνε ἃ ἔδυν φυοϊδλἔίοηξ ουΐ οὗἉ π]ΔΏγ :--- 

ΥΙΓΡῚΙ :-- 
“7114 ἱπεϊγία Ἐοιμα,. .. 

““ ϑερίεσηαας ὑπᾶ 5:0 τηστο εἰγουμηδαθῖξ ἀτοας.᾽" 
“Ξη. νἱ. 783. 

ΟἰἸίςεσο :-- 
““Ἧος ἴα ἱπάδρα, πἴ 50]65 ; αϑὶ ἢος πιαρὶϑβ ς ἐξ 

ἄστεως ἑπταλόφου."---Αἀ ΑΙ “ίω., νὶ. δ. 

Ηοσδοο :-- 
“Ἐὲ ᾳυϊδυβ Ξερίετα ρίδουεγε ο0]165.᾽ 

΄αννε. ϑΖε. ἢ. 

ΤΙθυ]]8 :- 
“Ὁ ἀγρίῖε πῦης ἰδυτὶ ἀς βερίθηι τροπιδ5 Πετ- 

μ45."--ἰὶ, 5, 55. 

Ονἱά---- 

““ δεᾶ αὐυκ ἀκ Ξεορίοπι ἰοἴππι οἰσουτηςρίοῖξ οσθεια 
Μοπίρθυβ ἱπιρογὶὶ Εοτηλδ ἀεύπηηας ἰοςι5."»" 

7 γέ ςί, 1. 4, 60. 

Μδγῆδὶ, οοἰεδγδεηρ τμ6 νἱενν ἔτοτι (6 [Δηἰ- 
ουϊυῃι, νυυτῖϊο65 :-- 
““ Ἡϊΐηο 5Ξερίεμι ἀοτηΐποβ νἱἄογα τηοηΐοβ 
τ ἰοΐυχὰ Ἰἰςοῖ δεβίσηατε Εοσμδῃ." "---ῖν. 64, ΙἹ. 

ΟἸδιιάϊδη :--- 
“Αὐγεᾶ βερίοτη- σου ηδϑ 

Ἐοπλδ οοτομῃεῖ ἅγοαϑ.᾽"---χὶϊ. 19 (ἃ, (δβηοτλ, 
Ῥτγυάοηίυ8 :-- 

“« Ὠϊνῇμπλ ἴανοσα οὐπὶ ΡυοΓ Μανοσίϊυς 
Ἑυπάδγεῖϊ ἀγοοῖα Ξερί!οο]]οτὰ Ἐουλυ] 5." 

δυσεείοῥά. χ᾿ 412. 

566, ἐπ ἤοε., ΔΝ εἰϑίείη, Ὑν ογάβδυνοσί  (ϑεφμεὶ 
0 Ζείεγι το Οοημάοη, χὶ.), ΑἸξογά. 

ΝΟΤΕ Ὁ ΟΝ ΨΜΕΞΒ. 1το---[Ὴ Ἑ ΘΕῈΝΕΝ ΗΕΑΡΚ5 
ΑΝ ΤῈΝ ΗΟΚΒΝδ. 

Τῆς “ϑενεη Ἠσδδάς᾽ (οἵ “Κίηγβ᾽) δἵὸ 
ΥὙΔΓΙΟΙ5.Υ τπηἀογβίοοά (566 οἡ ςἢ. ΧΙ, 1) :- 

Ι.. 4.5 ϑόνθὴ Χὐηράο»" :---α. (1) Εργρῖ, τ 
Αϑογτία, (3) Βα γ!οπία, (4) Μοάο-Ρ εγβία, (6 
Οταςοῖδ, (6) Ἀοπιο, (7) Τῆς Ἀοπιδη Επι- 
Ρίγε σεοοηϑτυϊοα αἴογ τῆς Βαγραγὶς ἰηνδ- 
51:0η5:--80 Αἰδεγίεη, Κ οὶ] (05 απίεί, ἘΠ ρΙ. 
ἴγ. Ρ. 279), Ηφηρβί., ΑἸξογτά. δίεγῃ ραγίδι]ν 
δοςερίβ {ἢ18 οἰδϑϑιβοδίίοη: ἢδθ ογηἱῖ5 Εργρῖ, 
δηὰ ἀϊνιἀε5 (4) ἱπῖο Μεέϊᾷ 85 ἴῃς ἐῤὲγά, ἀπὰ 
Ῥεγϑία 45 ἴῃς ἥοσ Κιημάοπι,---ἰἢ «ευεπλό 
“ Ἡολὰ ᾽ δεῖπρ 4 ἢδνν πεδῖποπ ρον ῦ ν οἢ 
ἴῃ (86 1,δϑὶ [ᾶγ5 15 ἴο συ]ὸ [Δ 6 Ὡδίοἢ5 ἔγοπὶ 
Ἀοπιο. 

Ὁ. (τ) Αβϑγτία, (2) Βα γϊοπία, (3) Ρογβίδ, (4) 
Μαςθάοηία, (5) ϑ5υτῖα ὑπάθγ Ἀπίοςδι5 Ερι- 
Ρθδῃς8, (6) Κοπιε, (7) Τῆς “ Το Ἡογῃβ οὗ 
γε. 12 ςοπιδίηοα ἰπῖο ἃ υενεπ Αροοσδιγρίϊς 
ἊΝ οὐἹά- Κἰηράστῃ :---80 Ηοΐηδηη, ἀπά ἘΡγασά. 

ς. (1ὴ Βαδγίοηϊα, (2) Μεάο- ογβία, (3) 
Μδοράοηίδᾷ, (4) δυτία, (5) Εευρῖ, (6) Η αϊδοη 
[τ ρογῖ] Κοπης, (7) “ὍΤΒΘ [ππροΓ4] ρονοῦ οὗ 
ΟΟΥΤΉΔΗΥ :" --580 Δ ογάβ. ὍΤῊδ 54Π|6 ρυϊποῖρία 
οὗ ἱηεγργείδιίου νγὰ5 δάορῖοθα Υ Απάγϑϑϑ (ἴῸσ 
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ψῃο ἴπ6 σευε ὁ ἊΝ οὐἹά--Κιπράοϊη Ὀόρδη 
ψ ἢ Οοηδβίδηξηςσ, δΔηά [ἢ εἰσ ίῤ 8 ἴῃς ΚΙηρ- 
ἀοπὶ οὗ ΑΔΕς τΞ1), Βεάα, Ν. ἐς ἔὑγτᾶ. 

ἀ. ον Οοάοῖβ ορ᾿πίοῃ, 566 οἡ οἷ. χίϊ, χ. 

11. Α5 (6 δεύθὴ Μογρι: 07 Κονιαη ξούεγη- 
γηρη!, ΒΟΟΡΟῸΒ] οΔη δηὰ [τ ρο Δ] ----ἰ, (1) Κίηρδ, 
(2) (οπϑβυΐς, (3) Βεςοεπινῖγὶ, (4) ΜιΠΐΑΥΥ 
Ὑπθιηο6β, (5) Θιοϊαίογβ, (6) ΕἸροσγοσβ, (7) 
ΤΟ συὶϊς οὗ Οὐἀοάςεσ. 80 Οδίονυ5, ννβοτι 
νι τηρᾶ (Ρ. 771) (8115 “ΑΠοηγτηι ; δάάϊης 
τπαΐ [1 ΔΙΙΠΟΥ ---ννο 450 υπάοτϑιοοά ὈΥ̓͂ [Π6 
“Κιη;5᾽" [ὴ6 ἔοσπιβ οὗ βονοσηπηθηῖ αἱ ἈοπΊΘ 
--δυϑετζιϊοα ἴοσ Οὐἀοδοου, {Π|π| 56 γ]65 οὗ Ῥορεβ 
νι ο, δείοτε {ΠΕῪ ραϊηδα τοι ΡΟΓΔΙ ροννοσ, δά 
ςοηδιτυϊοὰ (Πε “εὐεπέ Κίηρ, δηά δῇϊοσ {ΠΕῪ 
ξαϊηοα 1ἴ, Βοσαπια {πὸ εἰσδὴρ Κὶηρ οὗἁὨ νοῦ. χἱ. 
Μεάο υπμάογβίδπαβ ἴπδ 54 π|6 ἔοστῃβ οὗ ξονυϑγη- 
τηθηΐ, ουΐϊ τεραγάς {Π6 ““ Ε4]56ὲ Ρσορῃοῖ"  (ςδ.ΧΙΠ!. 
11) οΥ Ἀοτηδῃ ΒΙ8Πορ 45 ἴδε “ευεπό: “ἴῃε ἰαϑῖ 
ΗἩεδὰ οὔ [Πε Βεαξί 15 Ἰηάοθὰ Ὀυΐϊ ἴπ6 σευεπ2, 
γεῖ 'π ΘΟΠ)6 τεβρεςῖβ ἰ5 δη εἰσ δέῤ [566 ὑδσ. 11], 
ἴοΥ ἴῃ ϑέχε Η οδά, οἵ σι] οἵ πὸ Οσϑατο----ἰ[ἢσΐ 
“Ὁ ΜΉΙΟΝ φυας ἴῃ 81. [πη 5 44γ.--- ἀφο] πρὰ αἱ 
ἰεηρῖῃ ἴο ἃ δεν" σεαγ ςοηπησά ἴο ἴῃς ὟΝ εϑβΐ, 
ὙΠΟ Ὀοίης ἴῃ 8οπὶ βοσί ἄϊνοσθα ἔτοπὶ (ἢ 6 
ἴοιπηοσ, ἴα καϑ ἴπῸ σευεη Ὁ]4ςο, ἐηαἀ τ λῖκ65 ἴΠ 6 
“ἙΔ]Ξ6 Ρσορβεοῖ"" [86 δἰσῤίφ. Βιιῖ ὈοΙηρ, 85 ἴῃ 
ὨΔΠΊΘ, 50 ἰῃ βιιδϑίδηςς, [6 524π|6 ὕκυαγ ὙΠ 
τῆς ἴοσγιοσ, “16 α]ϑδῈ Ῥσγορμεῖ᾽ (πῃ ποθ 
ἄπιὸ τὰς ὙΝΒοτο τιάθβ ἴη6 Βθαϑβί) 15 51}}} ἴῃ 
ογάογ ἴῃς «ευεηίῤ. ὍΤΠο " Ἑδὶϑα Ῥτορμεῖ, δ6- 
εἰπηΐηρς 818 ἀοπηηοη 85 8000 δἰπιοϑί 85 ἴδ 6 
Τερι- Οσοαγ, ἰ5 τμογείογο ἴῃ οσάσσ οὗ (τὸ [ἢ 6 
σευεπῖ ἃ5 ΜΟΙ δ86 πε;"--ἰδουρῇ (6 2 ε»ι- 
Οκιαγ 1ῖ8 δοθῇ βοῃςδ, ἴπε “Βαΐϑς Ῥσορῇβοῖ᾽ 51}}} 
ΒΌΓΥΙΥΘΒ, 5 σσοο ας πὶ 85 1ἴ νΟΓΟ 8η εἰσ δέ 
(ΟΡ. ῬΡ. 524, 922). 11. Τὸ ἴδε ργθοβαϊηρ πιΔΥ 
Ὀε δαάρὰ : ““ϑορίεπι ςδρὶ 6556 βορίεπι 1105 
τηοηΐο8 [5.1]. Κοπης], εἴ εἰΔπὶ ἜΣ Ἀοροβ, 
400 πυπίογο πο συ ΠΕΙΣ Οπληθ5 ΒΕ οπηδηὶ [π|- 
Ρετδίογεϑβ."--- Βοϊϊαστηίης (ἀε ορι. Ῥοπί. ιἰϊ. 5). 
"1, ΙΕ Πηρα ποῖοϑ (866 ἀῦουε οἡ ἋΠπὸ ἰπἴεγ- 
Ρτεϊδιου οὗ (δίον 5): ““ροῆρο πηᾶρ!5 Τὶ 
ἀττι ἀθῖ σγβίοεπηα ΑΠΟΉΥΤΙΩΙ " (Ρ. 773); δυῖ δ6 
Ρτοςσοθάς ἴο βυρξεβῖ ἃ ἤδνν ἱῃίογργείδεοη, 
γνιΖ. (ῃαῖ (ὴ)6 “ϑευθὴ Κιηρϑ᾽ οὗ [6 τηγϑβίοδὶ 
ΒαΌΥΪΟΠ, ΟΥ ἴΠπ6 βϑευθῆ τποσο δηϊηοηΐ Ῥορο5, 
τὸ ἱπἰθηάρα ΟΥ̓ ἴῃ6 “ δενθὴ ΗἩσοδάβ᾽ οὗ [6 
Βεκεῖ,---ἰἢδΐ 5 ἴο 54Υ, Ὀεΐοσε ἔπε Ἐ οἰοιτηδίίοῃ, 
Οτεροῦῦ Ν1]., Αἰοχδηάογ 11]., Ιηποςθηξ [1Π|., 
Βοηϊδος ΝἾἼΠ., [ὁπ ΧΧΙ!.;---ηὰ δῇογ (ἢ 6 
Κείοστηδῦοηῃ, δὶ {Π1., δηά δι} Ν. (8ε6 4130 
δ15 ηοῖδ οἡ ςἷι. ΧΙΪΟΙ, Ρ. 5912). ἵν. ΑκΚίη ἴο (818 
5. 1ῃ6 [ΟἸ]οννης ἱπίογρσγείδιοη,---ἢς “ ϑόυθη 
Κιηρϑ᾽" ἀδσποῖο {Π6 Ῥδίγιασο 8 οὗ ΑἸεχδηάτσια, 
Τογυκαίεσι, Απίοςι, Οοποίαδπιπορὶς, Ἀ οπιο, 
Οαυ], ϑραίη ; 50 (οοςςείι8. 

111. ΑἸΙοσογίοδὶ οχρδηδίοηϑβ :---ἃ ΤΏ ϑονθη 
οδριῖδ] νις65---ἴῃο ῥχίάθ οἵ τῆς Ἰίοη, ἴΠ 6 ἀνδσίςςθ 
οἔτπε ἄξεγ, τῆς ἸυχυγΥ οὔτμς Ὀθαγ, (ἢ συ ΟΩΥ 
οὔ {π6 ψ οὶ ῇ, {Π6 ΘΏΥΥ οὗ [6 Βεγρεῃηῖΐῖ, [6 ΔῆροΓ 
οἵ (ἢ τἱρεσ, ἴς 5ἰοῖῃ οὗ (6 4595: 80 ΤΊ Πηι.8 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ]. 

οη εἶ. ΧΙΪ, 2 (Οο»η»ι. ἐπ 8, δέσιρί., 1612, τοί]. 
11}. Ρ. 581); Ὀυῖ Πα δἷἰϑο οχρἰδίηβ ἴῃς Ὠγασοη᾿β 
Ηεολάβ 485 ἔυσί μου ἀδηοίϊΐην “βορίεπι 5ιδὶ 
ἰδτηυϊδηῖεβ σαρὸβ οἵ σορπᾶ : 566 5 ποίδδ ἡ 
Ἑ“Β. ΧΙ 1; ΧΥΪ!. 9;---Ὁ. Οη [8 5Ξ4πὶ6 Ὀγιποιρὶς 
ΑἸοδβασ (ἢ δ) Ρ. 678) υπάεογείδπάςβ ἴῃς δετεῦ 
ΟΠ ΓΙΌ δΔη Ρεγβεςσι 08. 

ΙΝ. ΤὮΟ ΠΠἴοΓᾺ] ἐχρίδηδθοηβ: ΤΏ “ ϑένεη 
Ηδεδά8᾽ ἃγὸ δεγυεὴ 2εγεπαὶ Ἐ0]6Γ5---ἸΠΟΓΩΪ 
ϑ6ύθῃ “ Κίηρϑ, ΟΓὁ ΕΠΊΡΟΓΟΥΒ οὗ Κ οπιδ." 

Μνσ. Μαισῖςθ, 45 ἃ “" Ῥσχοίοτς," πλΚο5 ΝΈτΟ 
{π6 2,33 Ἐτιρετοσ ; Οὐαἶθα 15 ἴῃς σἐκε (“ δὲ οα 
ἐς; Οἷδο, ἴῃς “ευεμὴδ (“ἐς ποῖ γεῖ ἐορθ ἢ: 
“Ὁ Ώρη Νόῖοὸ αϊοά, ᾿ἴ βοοιηθα 85 ἢ ἴδο σὴ] 
Βεαβί ἱπῖο ΠΟ ἢ ἱπιρογίαὶ σουσγηπηοηῖ δά 
ἰταηϑίοστηε ἃ [56] τνᾶὰ8 Ἄοχπεϊ ; ΥὙΠΕ 5 
2δὲ εἰσ ῥίδ᾽ πουϊά 5δῆονν (δῖ 11 Ἰϊνεὰ δηά 
τεδῖ μΒοα "ἢ (Λ ε., Ρ. 126). 
ΤὨῖ8 ρηπορίς 15 δεςορίοα στ οπὲ οὐῦ» 

βδοηΐ ΕΥ̓͂ ἴπΠ6 Τα] οηδ ςῖῖς βομοοὶ. Ὅδο ἐάν, 
ΒονΤΟνοσ, 8 ΟΥ̓͂ ΠΟ πηδϑη5 ΟΥ̓ ΡΙΔ] :---ϑεὸ ἴδε 
ἰηϊογργείϊδθοη οὗ 81. Ηἱρροϊγίιβ, 85 φίτεη ἰη 
Νοῖθ ( οηἡ εἶ. ΧΙ. ταν φ ρα δὰ (δε πιοίδοά 
οἔὗ ΜΝ]ςεϊοσηυβ (566 θεῖον Νοῖς Ε), νι 
νγᾺ8 ἀρρ]εὰ ἴῃ ἃ ΠΊΔΉΠΟΓ ΘΑΠΔΙΥ͂ ΔΓΟΙΓΓΑΙΥ͂ ὃ᾽ 
Ἡδιλμλοπὰ δηὰ Οτοίϊυ5. ὙΠῚῚ5 ἱπίογτεῶ- 
ἤοη σεσεῖτεαὰ ἃ πλοῦ ϑγϑίἊπιδϊς ἀρρι!οσῦοη 
ἰπ 1781 ἔτοπι Οοττοάϊ, ἃ ϑιννίϑβ ἐποο]ορίδῃ ἴα 
ἢ15 “ ΗϊΞίοῖσεα ἀὰ ΟΠ] Δ 5π)ο :" ἀπά τὐγουξὶ 
ΕἸΠΠΒοση (ἰπ 1791), πὰ ΒΙοοκ (π 1820) 
[85 θεοοσιο (π6 Ἰοδάϊης ἐδαΐυγε οἵ γαϊομὶ- 
ἰδς οχορθϑῖβ ΑἸΠΟΩΡ πιοάογῃ σα[οηδὶ σι, 
Ἀδηδη (845 ἔοιτηουὶ ὟΝ εἰδιοίη) αἶνος ἴῃ 10 
[ογργεϊδοη ἰῇ ἃ ἔοστῃ βοπιενν δῖ πιοάϊβεί, 
Ης τρλίκοϑ 1ἴῃ6 5ογῖεβ οὗ τῆς Ἀοπιδη (ΖϑΣ 
ἴο εξίη σῖΒ [1105 (566 Νοῖς Ο οἡ (ἢ. ΣΙΝ. 
1): Ὀυῖ ἴῃς οτγάεσ οὗ ἴπ6 ΕἸΏΡΟΓΟΙΚ 15 [κει 
ὈΥ 186 ναϑὶ στηλο ἴο Ὀ6 :--() Αυξυδῖυ, 
(2) Τί δετίυβ, (3) Οδισυϊα, (4) Οἰδυάϊυ5, (5) 
Νετο, (6) Ο δα, (7) Οἵδο, (8) ν πε] ως, (᾽ 
ψεβραβιᾶπ, (19) Τίυ5. ὙῊς ἔοτπηβ οὗ 
Ἰΐεγὰὶ ἱπιοσγργεϊδθοῃ τῆλ, δοοογάϊηρῖγ, δὲ 
οἰδϑϑιβοά ; δηὰ 5 ἴΠ6 “δενεὴ Ηεδάς" σὲ 
8ἃ8 ἕο οννϑ :-- 

(4.) Τῆς υε δεΐοσε Ὠ οι δη,---(1) Οἱ, 
(1) Οἷδο, (3) Με] 5, (4) ΜΝ εβραϑίδα, (5) 
ΤίυβΒ; το (6) οπιϊδη, (7) Νεῖτδ:-- 
50 Ν)οϊοτίηυ8. (8.) Ὑῆδ Επηρεγογβ οουμίοὶ 
ἴτοπὶ ἴῃ6 σας ψῆο ἢγοϊ ορροβεὰ (Βπς 
ἰδηϊγ,-- (1) Αἰδυάϊυβ, (2) Νετο, (3) Οἶδα, 
(φ) ὁτβο, (5) Νικεϊ 5, (6) Ν᾽ εβραϑίδη, (7) 
Τιζα5, (8) Ποπιίδη ;---Ξὸ Ηπιπιοηά δ 
Οτοῖϑ :---“ Ης θορίηϑ ἔγοπι ΟἸδυάιυ5," τυιπῖε5 
Οτοῖίυς, “δεοδυβθο Τιδογίυ ἂἀπὰ Οδίυβ μιρὰ 
ὯῸ0 Κηονϊεάρξε οὗ ἴῃς (ΟΠ γιϑιίαπα: δηά, 25 
ἘΖεκῖεὶ αἰνᾶγβ οοτηρυΐεβ {ἰπιε5 πὶ δ! 
οὐ ἀεροτίδίίοη, 50 [οδπ αἰϑο Ἴουπίβ [ὃς 
ΕΠΊΡΟΓΟΥ5 ΠῸπη δ18 (ἐπ Ἰος.). (ς.) Αβϑυπν 
ἰπηφς ἰδὲ Νεγο πιυβδὶ 6 ἰῃς 222. Ηολά,--ἰὰς 
Ηεδὰ “ βυηετἴθη υπΐο ἀοαῖ " (οἢ. χῆϊὶ. 3), 
(παῖ 186 ΑΡΟΟΔΙΥρθα υγᾶς τι τεη δείογε [δέ 
ἀεβιγυςίίοι οὗ [εγυβαίδπι, ἡ. 6., δεῖνρεση ἰδὲ 
εηά οὗ Πες. 69 ἀπά (ἢς 5ργίηρ οὗ ἴδε γέαγ 70, 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΊΤ]. 

ὈΠΩΟΙ εβραϑίδη (σῇ ἰβ5, {πεγεΐοσε, ἴΠῸ 
σἰχ “Ἠοδὰ᾽)--1ςκο, Βίεεϊκ, δηὰ Ὠαϑϊεγά. 
ἀδοίάθ οὔ σουηίηρ ἴδιι5, (1) Αὐυρῃυίυ, (2) 
Τιρθοσίυβ, (3) Οαϊίρσυ!α, (4) ΟἸδιάϊυ5, (5) 
Νοετο, (6) Νεβραϑίδη, (7) Τιτυβ, (8) ϑοπιίδη. 
Νόσο (ΠΟΥ ἄσρὺς ἀϊοά [πὸ 9, 4.0. 68. Οα]θὰ 
88 ΠΟ ΙΕΓΟΡΤΙΖΟ ἃ5 ΕΤΏΡΟΤΟΣΥ ὈΥ [ῃ6 
δοηδῖο, δῃὰ νγὰ9 δϑϑδϑϑίηαίϊοσα ΪδΠΌΔΥΥ 18, 
Α.Ὁ. ό9, οη δὶς ἀδΥ Οἷδο ννὰβ ργοοϊδίπιθά. 
Οἷδο ρυΐ δη ὁπά (ο δῖ5 ον [ἰδ οὐ Αρτγιὶ 
17, πὰ ννᾶ5 βιοςοεάσα ὈΥ 16.115, πο νγᾶ5 
βἰδλίῃ δες. 11. ὙΤδὲ “ ῥγιπείραίε" οὗ Νεβρα- 
δίδηῃ, βοννόνοσ, ἀδίθα ἔτοπι [ΠΥ 1, Α.Ὁ. ὅ9, 
οὐ ὙΨΏΙΟΒ ἀδγ “ἴδε 1οροη8 ϑοσα ἴο ἢϊπὶ δ 
ΑἸεχδηάσιδ᾽" (5εε Μογίνδιο, }.. νο]. νἱ. Ὁ. 477). 
ΤὨς ἴἤγοο βδογῖ τοὶρῃβ οὗ σαϊδα, Οἵδο, δηὰ 
ΜΠ Ι1υ5, υυςΚε τεραγὰβ ἃ5 ἃ ΠΟΥ ἐηέεῦα 
γεχπιρη, Δ 45 ποῖ ἀεϑεσνηρ ἃ ρίδος ἴῃ ἴῃς 
ἰισῖ οὗ Ετήρεσοῖβ. ΤΠ18 ἐπέεγγεβηιμη, ἃ“ 
ςογάϊηρίγ, ἑοϊ ον ἴΠὲ βυιςϊάς οὗ Νότγο, "τὰς 
ΔΩ Κιηρ," ἴδε Ἰαϑῖ οὗ ἴῃς {1πὸ οὗ ἴπ6 βασβ, 
οοηϑϊκζυϊοα (δ ““ἀφδίῃ- 5 ΠΚο ᾿" οὗ ςἢ, ΧΙ. 2. 
ΤΗΟ “ Βολ]ηρ " οὗ [με ψουηά ννὰ5 εδεςϊεά ὈΥ 
ν ἴλτι, “1ῃ6 οὐχ Κιπρ, ἢν 80 τοϑίοσεα [Π6 
11] ροννεσ οὔ ἴπὸ Κοπιδη Ετηρῖσγε Ὁ ουηάϊηρ 
ἴδ πονν ἀγπαϑίγ οὗ ἴπε ΕἸ]αν. ὙὨῈ 5οἷο ὑγοοῦ 
οἵ [5 ἸΏΦΟΥΥ οἢεγοαὰ ὉγῪ Ὀδίεγά. οοηϑίϑῖβ 
ι [6 ψοτγά5 ἢ νι ἢ ϑυσίοπιι5 ὈΘΡΊΏ5 ἢ15 
ιπἴς οὐ νεβραβίδῃ: " Ἀεθθ  !οης γί ῥγίπείβεωρε 
οἱ οἱ ἱποοσίυπι ἀἰι εἰ 425] γάρ πὶ ΠῚ ΡΟΙ ΠῚ 
βυποοριτ βσηγδνῖαια ἰδηάθπὶ βεηβ ΕἸδνῖα.ἢ 
ΤὮ8 Ῥαϑβᾶρθ, πονγουου, ΌὈΥ ἴῃ 6 τῇογε ἀρρ]1ς8- 
τίοη οὗ ἴδῃς Ἐ{|6 “ ῥηέπμείρε: ἴο τς (ἔτεε--- 
Οαϊ]ρα, Οἵἷμο, δηὰ νι 6]1115---ἀἸ5Ὲ ΓΕ} τα- 
ςορηὶΖζοβ ἴῃς τἰρῃϊ οὗ δας ἴο ἴπ6 πᾶς οὗ 
Ἐτλρετοσ (5εε [πίτοὰ, ὃ 4, 0). Ὑδὺ5 ΟΥἱἹά 
ςοηϊγαϑῖϑ οπλ]ι5 νυν Αὐριιδῖι8: 

“Ψῖὶς ΠΡῚ σταῖα πα, βοτεπὶ σὰ (ίσβαγο Ἰαραϑ : 
Τυ Ποτηϊηὶ ποσλθη, ῬυςΙρΡῚ5 1116 ἰοποῖ.᾽" 

Ζ ασἱ. κὶ. 142. 

ΤΒο Ἐς οἵ “" Γρρεγαΐογ"" οοηνογοὰ [ἴῃς 
Ἰάοα οὗ ἴῃς στ] Γ᾽ 5 ΤΠ ΑΥΎ σαρδΟΥ ; {πὸ ΕΠ] 
οὗ “Ῥγίπεερ." ςοηνεγεά τῆ6 Ιάθα οὗ ἴδε 
Προ εἶν!] ργθτεπλίποηςς (5ε6 Μεγίναϊο, ὦ, ε., 
ιἰϊ. Ρ. 452. Απηά ΠσοΟΠΒΘηΠΘΠΕΥ 45 [υ] 15 15 
τῆς γε: (δεῈα Νοῖθς Ο. οἱ οἷ. χί. 3), δηὰ 
Νοτο ἴδ «ἐκτὸ ΕτΆρεγοῦ, 580 Οαϊρα (45 Ἀθηδη 
Δ1|1ονν8) τουδὶ θὲ τοραγαθα 85 τῇς «ενεη. 
ΓὨΙ5 ΤΠοοτΎ, ἱπάεεά, οὔ 1ςκε δηα Ὁ ὑβίεγα. 
85 Ρεοϑη ἀονυϊβοὰ ἴῃ ογάεγ ἴο γέβεῦγθε 5016 
ϑισμς δυϊδογιγ ἕο [6 ΑΡοσδῖγρϑο 85 ἃ ὑγο- 
Ρμδῖς] Βοοκ (5ε6 οὔ νὲσ. 11); δυῖ 1 8 
ΠΟΣΙΥ ἜΧΕ πρυϊδηθα ὉΥ {Π6 Ἰἰρ πὶ οἔὗἉ Ββίοσυ. 
(" Οὐ ἴδε τδιοηδ)ϑῖῖς ΡΠΠΟΙΡΙ6. ΡιΓΟ 

δΔηα 5:πλρ]ς, ἴΠ6 “δενθὴ Κιηρβ᾽ ἅγ6 ἴ86 ϑενθὴ 
Οαβᾶτα Ὀοκχίπηΐϊηρ ἢ} Αὐριπῖι!5,---Ν το 
Ὀεΐηρς ἴπὺ58 ἴπ6 422: Οαἱδαᾳ ἰ5 {πὸ «ἐκ, 
δηὰ Πῖ9 δάνδησθα ἂρὲ ᾿πάϊοδίος (δῖ ἃ πονν 
τοῖξῃ 15 οἷοϑα δ βαπά, “ Ενοσυ οὔθ ἴῃ [ἢ6 γεαγ 
68 τηιδί αν Κπονγη [πα (ὐ4104᾽5 δ σοθβϑοσ, 
(6 «“εὐεητ "' Κιηρ," νουὰ Ὀς εἴ εγ ΟἿΠΟ ΟΓΥ 
ΨΠ 6115; δπὰ 85 81. [ομη “ Ὀε]ενεά ᾽ (566 ΓΒ. 

ΧΙ. 2ὺ τπαῖ [16 ὑοῦ] ἃ ννγᾶ8 ἴο σοπῖδ ἴο δῃ 
οηά ἴῃ ἴδγος γὙϑαγβ ἂπὰ ἃ μδὶῇ, ἴῃς τεῖγσιι οὗ 
1015 “ευεπί ταῦ Ὀδ οὗ βΒῃογί ἀυγαίίοη. ὙΠοη 
ΤοΙπ65 ἴδ εἰσ δίό, οΥὁ Νόγο σεϊιυσγπίης ἔγοπὶ ἴδ 6 
ΑὈΥ55 45 Απιοδγισῖ :-τ-θὸ ΜΟΙ ΚΙλΑΓ, ἐπὶ ἰός. ; 
80 Εννδ ; διά δἷςο, Ὡς Ννεῖζ, Ογράπεοσ, 
Ουογίοκο, ἘἈδν]ε, ϑοδοϊΐθη, Κυύθηκοὶ, ἄς. 
Ἀδυ55 ἰᾶγβ ἄοννῃ {Π6 ῥσίηοῖρὶς οὗ τΠ|5 βοιοοὶ : 
“Τῆς Βεοαδϑῖ ἰ5 ἰδς ϑοδί οὗ [6 " ννοπιδη᾽; 
ςΟΠΘΘαΙΘΏΓΥ ϑοπιεῖ πίῃς ἸοςΔ]---ἂη Επρῖγα 
ὙΠΙΟΙ Πᾶ5 “ϑενύθῃ ΚΙηρβ᾽ δῖ 115 μοδὰ (σὲ 
ἐδιε4)}"--πΒς τεϊρπὶπρ Ηοδά, 1π6 «ἐχέδ, ἰδ 
Οαϊθα. 

Ἀδηδῃ, νγῆο ὑπαεγβίδηςϑ ἢΠἰΞίοσυ, ἄγσιιε5 {1- 
[οΥΕΉΕΥ ;--- Δ Βου ρῇ ἢ ἴοο δοςερῖβ πε “ Νογο- 
ἴΔὉ]ε " (“ ςεἴίε ἸΙΔἀέε, πιόγε ἀθ ᾿Αροοδίυρϑβε,; 
Ῥ. 351), Πα ον, ἴηλῖ τἴῃὴ6 ἀοδὰ Νεσο ννᾶϑ8 
ἴο Ταΐϊυσῃ 45 Απεςἢτϑῖ;---:ηὰ ἢ6 σοπο]ι 68 : 
ΤΟ “ δενθὴ Η οδ68 ᾽" ζὸ ἴῃς δενθὴ ΕἸ ΠΊΡΟΓΟΥΙΒ 
ἔἴτοπὶ [υ]11}5 Οαϑασ ἴο Οαϊδαᾷᾶ. Οαΐρα, ἴδ6 
“ευεηΐρ, τοῖρστιϑ ἔογ ἴῃς τηοπιθηΐ, Ὀυϊ δὸ 15 οἱά 
πὰ ἔδοῦϊθ. ΤῊδ «ἐχέρ, Νότο, ννμο 15 δ ἴδ6 
ΒΔ 16 ἴἰπλ6ὸ ἴηΠ6 Βοδδῖ δἀπὰ οπὸ οἵ {πῃ6 “ δϑενθῆ 
Κιίηρβ," 15 ποΐ ἀδδᾶ δοςοσγάϊηρ; ἴο ρορι} δγ 
θεοῦ; ἣς Ψ}}] τεῖὶρῃ δραίη (ἴῃ6 Ηπαὶ οδῖδ- 
ΒΙΓΟΡΒΘ δοίην ΟΥΪΥ ἴῆγεε δηὰ 4 ἢδὶῇ Ὑϑδγβ 
ἀϊξῖδητ) ; πὸ ψχ}} τὰ085 6 (86 εἰσδέ Κιηρ; 
δὰ 1] τπθη ρογιϑὴ (Ρ. 4332) "πὴ [δὲ 
“ ΝοΓο- Δ Ό]6,᾽ 566. Νοῖς Ε.. 

(ς.) ϑιυδτγί τοραγάβ 1ἴ 45 ἱπάεγεηΐ νποῖποτ 
ψ6 Ὀορίη ἢ [1115 ΟΥ̓ Δυξιβῖιβ; 2. 6., πὲς 
16γ Νόῖο οὔ Οαΐδα 15 ἴῃς ἱχέῤ: δῖ. Ϊοῇπ 
ΟὨΪΥ͂ 5866 Κ8 ἴο σοΥθσ ἴΠ6 στοιπά {1} [ἢ 6 οἷοβε οὗ 
1ῃε ρογβδσιζοη ἴΠδη γαρίηρ ; δπὰ Οἵ ΠΟ 5 5Βῃοτγῖ 
τοΙρη νου] τπηαῖο ηο αἰετγοηςε (ἢ, ε., Ρ. 325). 
() Ὑπαῖ πὸ δος ΓΥ οὗ ἱηϊεγρχγείδεοη 

δῃουϊὰ Ὀ6 νναηίηρ, ΕἸπΟΚ (8. 62) σοπιθ 68 
π6 ῥσίποιρ]ε οὗ Ηαδπιπιοηά δηὰ Οτοῖβ (56 ε 
ἃῦονθ Ὁ.) δπὰ πὸ γι ΓΑΤΎ ΠΥροῖμοϑίβ οὗἉ 
Π ςΚὸ (566 ἀῦους ς.), ἢ (ῃ6 Νεγοσδθϊε; 
--Ης ὈορὶηβΒ ἢ 16 ΕΠΊΡΟΓΟΥ ννῆοσπὶ ἢς 
Δ551}Π|65 ἴο ἢᾶτὸ Ὀδοη ἴπ6 ἤγϑί ρογϑθσιζοσ, (1) 
(αϊΐσυϊα; ἤθη σοῖο (1) Οἰδυάϊυ5, (1) Νέγο, 
(4) Νεβραϑίδη, (5) ΤΊτιιβ, (6) οιηϊίδη, (7) 
Νοῖνα---δηὴά Νεγο γονϊνοά 15 ἴο ὃὈς σεραγάθα 
ἃ5 ἃ ΡΓΟΡΒΕΙΙΟΔΙ δπὰ ᾿πάθῆπηῖῖα μη (“ ΕἸπ5 ἢ) 
ἴου 4}1} τὴ. ξϑαγβ ννμο [ΟΠ] ον ὑπῈ} (6 βυὃ- 
νογϑίοη οὗ ἴῃς. Ἀουίδη Ἐπηρίγο. 

Ν. Το Ὠγροίμεβὶ8 οὗ ΖΕΠΠ}Ρ 18. 511] πιογα 
δοςοπίτίο: ὙΠῸ Βοαθῖ 5 Εάοπι---τἰξῃδΐ 15 ἴο 
ΒΑΥ͂, ἔαϊδε [υἀαίϑτη. [πη τ Οἤτοῃ. ἱ. 43-50, Μὰ 
δηά τδ6 Πδπι65 οὗ οἱρῃϊ Κιηρμβ οὗ Εάοπιθ. Τῆς 
ρων ῖ6 παιποὰ ΗἩδάδα ; δηά, σοῃβοα]υθητΥ, 
(86 εἰσί, ΜἢῸ 15 Αἰσὸ παπηεά ΗἩδαδά, “ ἰ5 
οΓ ἴμ6 [ργενιουβ] ὅϑόνθη" (566. ΥὙδσ. 11);--- 
ΟΥ̓, Ῥόσθδρϑ, ἰη ἴπεῸ σαἴδίορυς οὗ Οδεη. ΧχΧΥϊ. 
{πὸ δῆλα βῃοιϊαὰ Ὀ6 αἰννᾶγβ νγιτεη σάν (85 
ἴῃ νοῦ. 39, οσε τς Ηφῦτγονν Ἢ 5 Ρυζ ἴογ 
“ἢ ;- οὐ, δραΐίη, 1 πῖρῖ Ὁς Ησγαά, [6 στοοῖ 
οὗ τ πᾶς Πεγοά. Νον (6 ΗἩετγοάβ βργδης 
ἤοὰ Ἑάοτῃ ; πὰ νγὰὲ ἢᾶνθ Δοσοσα!ηρ)Υ, ἴῃ 
1Π656 δἶσδέ Κίηρϑ, ἴ οὗ ἴπ6 ποὸνν Βαοπῖε 
Κίηρβ οὐδὺ [5γ86],---νιΖ. (1) Ηογοὰ ἴπῸ Οτοαῖ, 
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(2) Ασοβεΐίδλυσ, (3) ΡΆΠΡ, (4) Ηεγοά Απιραο, 
(5) Αγρπρρᾳ [ἴ., (6) Ηετγοά οἵ (μαδϊςοῖβ, (7) 
Αρτῖρρα [1. (Αςῖϑ χχν. 13), νῇοπι [οβθορῆι8 
(Β. υ., 1.517) ἀηὰ Τυβξίυ5 οὗ ΤΙΒοΓγ45 (αρ. 
Ῥμοῖ. Οοά, χχχὶ!.) πᾶπλθ 85 ἴπ6 σενεηλ δπὰ 
Ιαϑσὶ οὗ τῆσϑε Κίηρβ, νῇο σεϊρῃθα ὑπῸ] Α.Ὁ. 
1Ιοο (3866 ἍΝΊηεσ ΚΑ.  Β., ατί. Ηεγοάε.). 
ΤῊ σοῃο]υδίοη 185 δμαγοὰ ὈὉγῪ ΗἩεγάεσ δηά 
νοίδβίοίπ ; ΨῃηῸ τοραγὰ ἴπ6 δηΐγο Βθαϑὲ 85 
(Π6 [πάλίσπη ννϊο ρεγβϑθσιῖεά ΕΟ τ 5. Δηϊγ. 
Οπη ἴδθ τοίδγθηςθ ἴο “ Βάοιῃ" 566 Ἀθῆδῃ, 
αυοίΐεα οη ςἢ. χίὶν. 8. 

ΝΙ. Τὴο “Κίηρβ" υπάεγοίοοῦ ΕΥ̓͂ ἴῃ6 
Οτοεκ ἱπίογργεῖοσβ: 866 1. ΨΥ}1πὶ5 αυοϊεά 
ΟὮ Υ̓́ΘΓ. 9. 

ΝΙΙ. ΤΒε ἱπηϊοεγργείαδίίοη οὗ ἴδε “Ευζι- 
Τί ϑί8:".- 

ϊ. (4) 8εεὲ ἴ[ἢε {πδοΥῪ οὗ Ἀοπλαη Οδἴδο]ς 
ἘΧροβίίοσβ 85 βίαϊθα ἴῃ ἴῆ6 ποῖΐβ οἡ ὑυδῖ. 18. 

(Ὁ) Αςοοτάϊηρ ἴο Τοἀὰ (ρΡ. 281) δηά δς 
Βυγρῆῇ (ΓΙ ἀο δὈεῖϊονεα ἴἴ 18 οπιο, δυΐ 
Εοιῃς ἃ5 ἴἴ 584}1] Ὀ6, δηά ποῖ Ἀοχης 85 ἰΐ 
15, Ρ. 319) 115 ΡΓΟΡΒΘΟΥ τεϊαῖθ9 ἴο Ἀοπὶα 
ἴῃ [αὶ ζπΐαγε πὰς ἴο ψνῖοἢ [ἢ15 ΜΙδίοη 
ΓΟΙο 5. 

1. Βεηροὶ 18 ῬΑΓΕΥ͂ ἃ “ Ειζυγίοι ᾽:-- -͵ ΠΘ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ, ἢ6 ψυσιῖοβ, γεραγά8. “ ϑενεὴ Μουη- 
αϊη5 ᾿ δοςογάϊηρ ἴο {|| {1π|65 οὗ [6 Βεδϑῖ, ἴῃ 
ψ Ὡς τῆς ΡΑΙΔΕΠΟ 5 ἀσβογίοα, δηὰ ἴδ Ν δίίοδῃ 
Ποιυγίϑθεθ. ὍΤΒΟ “ δενθὴ Ηεδάϑ᾽ ἤάύθ ποῖ ἃ 
ἀουδ]ε τηθδηΐηρ ἢ θυ οὴδ ΟΠΪΥ ςοτῃηρουηάοά 
οἵᾳ Μοιιηΐαϊη ἀπά ἃ Κίηρ:---ΤΒογε 15 (1) 86 
Μοηβ κί δπα οὐ ἴἴ ἴδο [,αἴεσαη ἢ 
Οτόροσυ ΝΠ. φηα ΗΪ8 διισοθββοῦβ ;- -- (2) Μοηβ 
ψαιϊοδηυβ ἢ τῆς (οπιρὶο οὗ 85ϊ. Ρεῖοσ, ἴτοπὶ 
Βοηϊξαος ΝἼΠ.;--(23) Μοπ5 Ουἰτῖπα! 15, ἢ 
186 τεπιρὶς οὗ 51. Μαγκ, δπά ἴδε Ουἱγίηδὶ 
Ῥᾳίδςοθ, ἔτοπὶ Ῥυ] 1{.:--ΚἝ(ᾳ) Μοηβ ἔβα ηι5, 
ψ ἢ 1Π 6 τειηρὶο οὔ δὲ, Μαγία ἴῃς Ογοδῖογ, ἔγοπι 
Ῥαᾳὺ] Υ. Ετσοπὶ [Π656 ἔουγ σροῖβ, Ῥαρδὶ Β}]ς 
σίνοη ἔτοσὶ ἴῃ6 ΟἿ, πᾶν Ὀδοη ἀαῖεά : πο 
ΠῚ, βἰχίῃ, ΟΥ̓́Θενοητἢ “ Μουηΐδίη ᾽ἢ δ45 ἂ- γεΐ 
Ὀδοη 80 σχοϑροςοϊοα ΟΥ̓ ἴῃς Ῥορθβθ. Βροηγοὶ 
ςοηδίάοτα τΠαὶ {Π|5 ἰδςϊ ΘϑίδὈ 158 65 πὸ (Γὰ ἢ 
οὗ δ15 Ἰητογργεϊαιίοη. 

ΝΠ]. ἴ[π τἢ6 (Ἀγοπίοϊο οὗ Κοροῦ ἀ6 Ηονο- 
ἄεη (εά. οὗ ἴῃς ““ Μαβίοσ οὗ 186 Ε οἱ] 5, νοἹ]. 11. 
Ὁ. 75) υπάδγ [ΠῸ6 γοαγ 1190, ΜὙὝῸ ἀγὸ ἴοϊά οἵ δη 
ἰηΐογνιονν αἴ Μοβϑίηα Ὀδεΐννθοη ΕἸοδαγά [. δηὰ 
τἢ6 Αὐδοῖ [οασομπι. ὙΠῈ ΟΠγοηϊςῖον (Π5 
τεροσίβ [οδοπιπλ 5 οχρίδηδίίοη οἵ {Π18 νϑῦϑα : 
ἐς ΤΡεγο αγὸ ϑευοη Κιπρι"); ΠΑΤΩΘΙΥ Ἡοτγοάοϑ, 
Νοῦο, (Οοηρίδηϊτι5, Μαυπιεῖ, Μεϊβοπιυῖι8, 
δαϊδαϊηυ8, Απτοδτσίιβ ; οὗ [Π656 " ἤἥνε ῥασε 
αι ρα; οος "πα ὁπ 15,7 ΠΔΙΛΘΙΥ 84]Δα]η115, 
ψ ὴῸ «δ {18 {ΠπὶῸ ορρύδδδοϑ ἴῃς Οδυγοὴ 
οὗ Οοά, «πὰ Κεὲερβ ροβϑοβϑϑοίοῃ οὗ ἰἴ σῇ 
[πΠ6 δερυϊςῆγε οὗ οὖγ 1,ογὰ, ἀπά {π6 ΗΟΪΥ 
ΕἸ [6πιβαϊθπι; . . ... ἑομό 9ΓΓἹ ἐδοηε ἱς ποὲ 
γε οο᾽ριδ, ὩΔΙΏΘΙΥ Απιςῃτδῖαθ. (ΟΠΟοΓ Πρ 
{Π1|5 Απεςηγχιϑδίυβ, [86 5Απὶιὸ Ϊοδοπὶπὶ 8808 
(ΠαΣ 6 15 δἰγεδν δόσῃ. θὰ ἴῃεῈ ΟὟ οὗ 

ἈΒΝΕΒΙΑΤΙΟΝ,. ΧΥΊῚ]. 

ἜΑδΝΗΙ δηά Μ1}} Ὀὲ εἰεναίοαά ἴο ἴδε Αροβίοϊὶς 
66. 
Οη 118 Ῥσοΐεββογ ϑίυδο5 ποῖοβ [μδὶ ἴῃς εχ- 

ὈΙαπδίίοη οὔ πε ργεβϑεπίνογϑα ρίνοπ ἴη [οδο πιβ 
(Ομ ηἴΑΓΥ (Ν᾽ ϑηΐοθ, 1527) “15 ποῖ ἰῃ εἶοϑε 
δρτθοηθηΐ νυ ἴπ6 δοσουηΐ εἴνθη ἴῃ Βεπράϊεῖ 
δηά Ηονεάβθη, Ὀυξ ἰ5 ποῖ βυ οι ΠΥ ἱποοη- 
δἰσίεηξ ΜΠ 11 ἴο Ῥγονα ἴπε ἰδίζοσ ἴο δὲ ἃ 
ἐΔυστοδοη. Ὅὕμὸ Βο)]Ἰδηάϊσί5 σοπίεηά [δῖ 
(6 νοὶ δοοουηΐ ἰ5 ἃ ἔόγζεσυ, δυΐ [}15 ἰ5 
ΘΧΙΓΟΠΊΘΙΥ ΡΥ Δ ] 6 (ἰό., Ρ. 76). τοΐεβϑογ 
ϑίιδὺ5 δα ἀ5 τα [οδοἢίπι, ἰπ ἷ5 (ΣΟπΙ ΠΙΘΏΪΩΙΥ, 
δὰ πηδάς (ἢ6 γσοωγὁ Ἡρδὰ ἴο δὲ (δοβίοοβ, 
Κιίηρ οὗ Ρεγβία, “ δὰ 4υο ρεογαϊζυς Μδοπιεῖῃς 
ἰηνα ἢ; (μὲ 2,32,2. ἴπ6 Ἐπιρετοσ Ησπῖγ Ι.; 
ννἢΠ6 (86 “ευεπέδ ὈΘρῚπ5 νυ Ετσθᾶοσιοκ [1].:- 
“ΡΒ [}18 νγᾶβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ νυτῖοη αἤετ (δε 
αυάγτοὶ οὗ Εσεάογιοὶς 11. ἢ (μ6 Ῥαρδςγ" 
ΜεϊἸϑευλυζυβ νὰ “ἴπ6 βεοοπα στροπᾶγοβ οἵ 
[Π6 Αἰπιομδά ἀγπδϑῖγ." 

Απιοηρ [ἢς ἱηϊογργείδιἰοπβ οὗ ἴμὸ “Το 
Ἡογη5᾽" νὰ πιϑεῖ ἴδ6 (ο]ονσίηξ :-- 

Ι. (1.2 Αςοοτγάϊηρ ἴο νη τηρα: Το Κίης- 
ἀοπιβ ἃτῖϑε οι οὗ [ες ἔγαρτηἊπίβ οὗ (με Κοπιδ 
Ἐπιρίγε, δηά ἅγὸ τεσορηὶζεα ἰπ τὰς νου], ἴῃ 
οΥρδηϊζΖοὰ ἔοστῃ, δδοιυΐ ἴδ πιο οὗ [Π 6 ἀρρξῖτ- 
δῆς οὗ Απις γίςῖ, ἴῃ Οδθπηΐ. χὶ. ΤΟ Κἰηρ 
ἄοπιβ ἅγὰ (1) Οδυ], (2) ϑραίη, (3) Οεπηδην, 
(4) Επρίδηά, (5) ϑοοξ,ηά, (6) Γλεηπιατᾷ, (7) 
δινγεάθη, (8) Ηυηράτυ, (9) Βομοπια, (10) 
Ῥοϊαηά ; 41} τοδᾶὺ ἴο σϑοορηὶζο [ἢ6 δυρτος 
ΤΆΔΟΥ οὗ Πα ὅεςε οὗ οπιε ;---(11.) Ηηρϑῖ. ἀπά 
νοσάς.: ΤΏΘΥ ἅτε Κίηρβ οὔ Κιηράοπιδ, 25 
Τληἰο]᾿ 5 Ν᾽ βίοη ἐχρίαἱηϑ (οἷ. υἱῖ. 24), στοσίης 
ουζ οὗ ἴῃς οπιᾶπ Επιρῖγε αἱ 118 ἀἰϑπιεπιθεῖ- 
ταοηΐῖ;-- 11.) ΑἸίοσά : Τὸ Εὐὐτοροδη ῥοντεῖ5 
Ατηρ οἷξ οὗ Π4η161}5 Βουπ ΚΙπράοπι; 
“ηρῖ [πε Κοπιδη Ετηρῖγε τηθγοὶῦ, δυΐ ἰδὲ 
ἀϑετεραῖς οὗ ἴῃς Ἐπιρῖγος οὗ [ἢϊ5 σογιἀ 25 
ορροβαεά ἴο Ομ γίϑῃ:") “ἴῃ [8:6 ῥγεοῖϑδα πυπιδὲῦ 
Δηα ἔοσπὶ ογὸ ἱπαϊσδίθά, [ΠΟΥ πᾶνε ποῖ γεΐ 
ΑΓΙ56 5 (566 οη ςἢ. ΧΙ. 2): --Αἰν.) 1. ΝΠ ]ΠΣπ 
ἄοες ποῖ σοηδβίἀογ [ῃδὲ ἴῃ68ς 1ὲπ Ηογην ἅτε δε 
58Π1Ί6 ἃ5 ἴΠ6 ἴεῃ ἴῃ Πδπίεὶ, ογ ἴμε Κίπρϑ (δῖ 
ἀεϑίγογοά {πε Ἀοπιδῃ Ἐπηιρῖγε: 72π 5: π|ῆε5 
(δες δὲ. Αυριυκῖ, δὲ ὥστ. Ποῖ, χχ. 7) ὑπιγεῖ- 
54 ΠΠΠ Υ οὗἩ ἀοπηϊηίοη ; δπὰ 85 [ῃς βϑύθη μεδάϑ ἴῃ 
ΤΔηϊοὶ, 41} πιθοῖηρ πέτα ἰῇ οπο, ἰηςἱπιαῖς [μἱ 
186 Κίηράοπι5 οὗ ἴπ6 ννουτ]ὰ νυ}}} ἔογπη {815 οπς 
Ὀοάγ, 50 15 '1ὲπ Ἡογπν τ πὶ )} [δὲ 
ετεδῖ δηὰ ρονεγαὶ οἵ (ἢς ψοπὰ λιτὰ αἴ 
δυνᾶγ8. Απες γί ἰεασιεὰ νττὰ τὰς ποηὰ 
Μ1] ταῦ τ τὰ τλὲ 1, ἀπὶῦ (5. ἴἴ. 2, 3, Ρ. 346): 
--ἰ(υ.) Αὐδογίθη : “ [πάϊνίἀυ4] 5π|4}} Κιηξ- 
ἀοτη8᾽ ψὩΙΟΒ εἶνε (Ποὶγ ρονοῦ ἴο ἴδε Ὧπι- 
οἠγσάδη Κίπράοπι: “ Τρδῖ (χες οὗ (δεπὶ γέ 

᾿ Οἡ ἴδε δρρ]ϊοαξίοη οὗ ἴπεϑο ννογάϑ ὉΥ͂ Βί5πορ 
Ηυτά (δεέγηιορες τ ἐλε δίμεαν οὗ Ῥγοβάκν, Ρ. 335) 
δηὰ Ὀγ Βίβῃορ Νενσίοη ( ς., οὐ Ἵἷ. χὶ. 1-14} 
566 Ὠζ. 85. Ε. Μαϊιαηά"β Ζείίεν το εν. ΗΘ, 
Ῥ. ύᾳ, ἃς. ἡ 



ἘΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚ]. 

υγΠ]Ἰδῖοα ἴῃ ἀοϊηρ 50, 15 τηθητοποὰ ἴῃ Ὁ δῇ. 
ΥἹ]. 8, δηά 18 ηοῖΐῖ τεροαδαίεα διυῖ ργεβιρροβεά 
ΌΥ [οπη (Ρ. 4091). “ὉὍΒαο ποπ-εχίσίοπος οὗ 
τη6 Βοαδϑῖ, πὸ δάάς, “" δπχῦγασθϑ (6 νυ ῃοὶθ 
Φ ειλδηῖς Οἢγιβίίδη ροποά : τῆς ῥεαδης οὗ 
[6 «υομπά ἨΔ5 αἰγτεδὰν Ὀερὰπ; πε τεΐυγη 
οὔ ἴῃ6 Βεαβδί 15 ρὑγεραῖοαὰ ἴἢ [ἢθ6 ῬΓΙΠςΙΡ]65 
οὔ τὴ6 Ἀδνοϊυϊίοη οὗ 1789--- [ἡ ΝΑροϊδοη, 
ἀοϑροξϑπι βδησίοηΐηρ τονο] ἰίοη, δηα γον 
τηαῖ (η6 Βροαβδὲ ὄνυξ ἴῃ [8]5 ϑῆδρε Ἵσδῇ Ἵδύγν 
τΠ6 Ητγ]οῖ;--- ἢ ϑοοίδ  σῖπ;---ἰπ (ἸοτηΓ Π1511.᾿" 
Αἱ νῆδί ρεγὶοα [πὸ σευεμρ Κὶηράομη 5}4]] 
455 οὐὸσ ἰπῖο ἴδε εἰσδίθ, σα δἰοπθ Κῆοννβ, 
“4 Οδῃὴ γὰὲ ποῖ ἀἴβοεγη ἴῃε 5βῃ8 οἵ ἴδε 
τἰπ165}" (Μεῖ(. χνὶ. 32) ;-- 1.) Βθτασγά : Τὴθ 
ΤοΩ Κιηράοιμβ ἅτ βοῦθ βροίθη οὗ, ποῖ 50 
ΔΥ 848 ΤΟΥ ἰἴῈὰ οοησοαὶθὰ 85 [15 ςοπιροπεηῖ 

ἴη 1Πς «ἐκ, οὐ Κοσήδη ἊΝ οὐἹά-Ἔηριγο, 
ἢ 50 ΔΓ ἃ5, οἡ ἴπ6 οσδϑββδίίοπ οὗ Κοιηδλη 

ρῬοννογ, ΠΟΥ σοπλς ἔογυνασά ἢ ἰηάορεηάθης 
Δ ΠΟΙΙῪ δηά σοηβεϊζυϊε [Π6 «“εὐεπεό ἊΝ οὐἹά- 
Ἔωρίγε: 

11. ΖυΠν (566 ἀθονθ) τγεΐεγβ ἴο θη. χχχυῖ. 
40: 1 Οἤσοῃ. ἱ. 51, οσο οἰσυεη ὈΓΙΏΓΟ5 
(ΗΘ. αὐἰδμῤῥί»ε; Α.Ν. “ ἀυκες 7) οὗ Βάοπὶ 4ΓῈ 
δηυπιογαίοα (ἰΪ. 8.327). Τῆς Ἀδθρίηβ, μοιν- 
Ἔνοσ, τεάυος ἴμ656 οἰσυεη, ἴο ἐεη (85ε6 ΕἸ5θητη. 
ἰ. γῖ34, 781): δηὰ Ἀ. Βεςῇαὶ, γεδά8. ἴῃ ἴῃὸ 
ς886 οὗ ἴπο ἰαϑὶῖ ἴνψο παπιθθ, δἰ Υ “ ἀαΚ6 
Μδράϊεὶ οὗ [ῃς οἰἴγ Ιτᾶπὶ;" οὐ “ἀυκε [τἀπὶ οὗ 
186 εἷὖγ Μαράϊεὶ." ὍΠα ννοτά σλμρῥέρι, τλοτ 
οΥεσ, 5 πηι γιπρ 2 επάς, εοηβάαπίς, αἰδες, τΏ6 
ταοάσθσῃ δη. Πγγ065 οἵ [ἢ 6 Ῥγουποῖδὶ συ] 6 γ5. οὗ 
ἙΕἀοπι---Τυ 1 γβ οὗ Τὲη 5τηδι οσ Κιηράοπβ. οὗ 
ἙΞἀοπι--- ΠΟΥ τᾶ κα σΟΠΊπΊοη οάυ5εὲ ἢ [δὲ 
Βεαδϑῖ. 

111. ““ Ῥχοίοσιϑίβ ᾿:--Μτν. Μαδυγίσε σοηβιο 5 
παῖ ἴποϑὸ “ Ηογῃβ᾽ ἃ εἰρηϊμποδηΐ οἵ [μδῖ 
ΓΑΙ ΤΑΤΥῪ ἕοσοθ ὑροη ἢ οἢ ἴῃς ΕἸΏΡΙΓΟ σγαβίεά. 
ΤΗΟ “Τοη Κίηρβ᾽ ἀῦὲ ἴῃ6 σοπητηδηάεγϑ οὗ [Π 6 
Ι,ερίοπϑ ἴῃ ἀπὲ αἰβεγοης ργονυίποεβ: “ ΒΟΓα 
ςουϊὰ 6 πο πιοτὸ ἔαι {πῆ} δοοοιηΐ οὗ δῃ 
ΟΥ̓ΡΔΏϊΖε ΔΠΔΙΓΒΥ " (ρΡ. 327). 

ὙὝΒΕ ταϊϊοηδ ϑος βοθοοὶ ἀγὸ ὑυῃδηϊπΊοι5 ἴῃ 
Βηάϊηνρ ἴῃ ἴῃ 6 Ὠἰϑίογιοδὶ εἰγουτησίδποοβ οἵ 51. 
70 Βη᾽5 ἅξε, ἴδε ἱπϊογργοϊδιίοη οὗἉ {118 βυτλθοὶ. 
(4) Τῆς Τεη Ηογηβ ὅγε ἴῃς Ῥσοςοηβι 5 ἀπά 
Ττηρογίαὶ 1 εραῖεβ οὗ ἴπ6 ἴδῃ ςσμίοῖ ργονυΐηοςβ, 
ΟΥ πδίϊοηδὶ 65 οὗ τπ6 ΕτΊρῖγο :--τεις. Ἀν 
(Ρ. 121) τεοκοηβ ᾧρ (1) δρδίη, (2) Οδυὶ, (3) 
Οεττηδηγ, (4) [(αἷγ, (5) Οτεεος, (6) Αϑβίβ, 
(7) ὅ5υτςῖα, (8) Ῥαϊεβίιπε, (9) Ἐργρῖ, (1ο 
Αἰτῖςα; δηὰ Ἀδηδη δηϊππηογαῖοϑ, (1) [{4]γ,, ( " 
Αςμδία, (3) Αϑβίᾳ, (4) ϑ5γτία, (5) Ἐρβυρῖ, ι 
Αδῖςδ, (7) ϑδραίη, (8) σδυὶ, (9) Βυιίαίη, (τὸ 
Οεοττηδηγ, -δἀάϊηρ, “ΑΡος, ΧΥ]. 12 Τοηά ςεοὶ 
εἰαῖτ " (Ρ. 413) Απά 90 Εννα]ά, Νοϊκτηηαγ, Η. 
Οερμαγάϊζ, νμὸ τοίοσ ἴῃ6 “οπς δομγ " (Υ6Υ. 10) 
το ἴδε 5μοτζτί ςοπίίηιδηςο οὐ ΝόΥο 48 Απίϊ!- 
οἰ γῖσῖ, (Ὁ) Οἴβεῖϑ, 6. 5. ΕἸσΏδοση, )ς ὙΝ εἴς, 
ΒΙΘΟΚ δηὰ Κιυεηκεὶ, ιτπάογβίαπα ἴῃς Ῥαγίῃϊδῃ 
Κίηρϑ ὕῇο ψεγε ἴο σσοβ ἴβε ΕΡἢγαΐεβ (ςεἢ. 
χνὶ. 12) 48 4}1|ὲ5 οὗ Νεέσο. (ς) ὟΝ εἴδβίείῃ 

ὍΡΡΙΙ65 [6 βγτῆροὶ ἴο {πες Τὸ" ἰσδάεγβ οὗ ἴδε 
ΕἸανίδπ Ῥαγί!68. 

ΙΝ. δίοσῃ υπάογϑίδηβ {παῖ ΑΠΕΓΟΝγΙϑῖ, Ἰη 
1} Ἰαϑῖ {{π|658 νν}}]] δοᾳυῖγο ἴῃς Επιρῖγὸ οὗ δ ς 
ννοι]ά, ἀπά σΟΠΠΌΘΓ ἜΔΡΥΙΟΣ Ὀγ 186 Πεὶρ οὗ 
ἰῃς “Τὲπ Πογη.,"--ἰ. Φ.,) Βιρρογίθα ὉΥ 1εη (ἃ 
ὨυΓΊΌΟΥ ἰι5οὰ ΠΡΌΓΔΑΓΙΘΙΥ ΓῸΓ [ΟἸΕΓΔΌΪΥ πηδηγ) 
5ΠΊΔ ΘΓ Κιηράοτηβ, νυ ἢ Πᾶνο ποῖ γεῖ δἴαϊηοὰ 
ἱπάοροηάθηϊς ἰσοηρίῃ, δυῖϊ ψῃςἢ, ουὐξο οὗ 
ἠδ ουϑΥ τονναγάὰβ 4}1-ροννογ! Βαθγίοη, δἱὶν 
τἈοηβοῖνοβ ἢ ΑΠΕς τισί, δηὰ ἀδροϑιὶ ἴῃ 
ἢϊ5 Παηάβ 411 {πΠ6 ννασι κα πηθδη8 ψνῃϊοἢ [ΠΟΥ 
Ῥοββϑθββ. Απά {Πυ5 Βαῦγϊοη--- οπλθ ὈεςοπΊα 
Βοά ε55---νν }}] θὲ ἀδοιγογοά (5. 182). 

Ν, Ῥυβιογά, Αἰϊοννα ταὶ ἴπῸ “Τεη Ἠογης 
(υυ. 3, 7) 56ῖτὲ ἴσ ΙΔεη  Ὗ (Πς Βοιαοῖ ἤοτα 
ντἢ τῆς Βοαϑῖ φἰγοδαν ἀδβογι θά ; Ὀυῖ πα ρῖνεβ 
ὮΡ “ΘΥΟΣΥ σοηοστΓεῖο, Πδίογιο Δ) γείοσθησο οὔ ἢ 6 
“Το Ηογη.." ΜΝνμαῖ 15 οδἱὰ δεσε οἵ ἴῃς 
“ΤῸΝ Κι," ἰβ 5 ΤΡΙΥ Ὀοττοννεὰ ἔγοπι Ὠλδῃ. 
ΥἹ]. 24, ἴῃ ογάθγ ἴο Βηϊ5ἢ ΟΥ̓ “1Π6 Αροσαίνρις 
Ρἰεΐυγο. ΙΙἔννε Ἰοοῖ ἔοσ “ {86 γεϊδενς ἢ18]- 
τήθης " οὔ Πα Ρσόορῆθου να Πηά 11 ἴη 18 ϊ5, [ῃδϊ 
πεησείοσννασαάα ΕἸΔΡΟΙΟΥΙΒ ἃ΄6ὸ ἴο δία! η ἴο 
ῬΟΥΨΘΙ ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ τηδΔη8 οὗἁ ᾿πίεβίηο 5 Γ δ, πὰ 
τὨσοῦ ΡΒ ΠοπΗϊοῖ5 νι οἢ τηυδῖ ἴεπά ἴο (ἢς 
ἀσοισυς(ίοη οὗ ἴ[Π6 ΟἿ (5. 518). 

ΝΟΤΕῈ ΕἸ ΟΝ ΜΕΗ. τ1--ΤῊἙ ΝΕΒΚΟ-ΕΑΒΙΕ. 

ΤΠ οτίριη δηὰ στον οὗ ἴδ “Νετο- 
{Δ016 τοηάογ 1ἴ ΘΑΞΥ ἴο δϑιμπιαίς ἴΠ6 ργοθά- 
ὈΠΠῸ οὗἉὨ 115 μανίηρς πδὰ δΔηγ ᾿ηβιιθῆσα οἡ ἴῃς 
ςομηροδίοη οὗ 86 Αροσδῖίγρβθο. [κεἰ ᾿πὶ- 
ῬΑΓΔ] ὨἰδίοΥΣΥ 16}} τὴς βοιγοο οὗ 115 Ποκίοη. 

Πεδη Μογιναὶε (ἢ. οΥ δε Ἀορίαπὶ μπάεγ 
ἐδε Ἐριρίγε, νοὶ. Υἱ. Ρ. 165, οα. 1858) νυτῖῖ65: 
ΦΝΟΙΟ Ρογιϑβοεά οἡ ἴδε οἷῇ οὕ [0η6 (Λ.ΡὉ. 
68) δῖ [Π6 Ὧρὲ οὗ {ΠΙΓΕΥ γεδῦβ δηά 51Χ σῃοηίῃ8,. 
ἴη ἴῃς ἐουγίθοητ γεᾶγ οὗ [15 ῥγϊῃςραῖθ... ... 
ϑοπ6 ὈὉΏΚΠονῃ Παπᾶβ εσο ἰουηά ἴο 5ἴγεν 
βοννοῦβ οὐ ἢ᾿5 βορυΐοῆτγο, δηὰ ἴῃς τῖναὶ Κίηρ 
οὗ Ῥασγίηϊα δάϊυγεά ἴπ6 ϑοηδῖο ἴο ἀο δοποιγ 
ἴο [8 ΠΟῪ (διεῖ. Νιεν. ςο, 57). ὕη- 
ἀουδίεα!γυ [Π6 Ε ομμδηβ τοραγάθα ἢ ΡΘΟΌΪΔΥ 
ἔρος [6 ἀθαῖμ οὗ [86 ᾿αϑῖ οὗ ἴπ6 ζβαυϑβ "ἢ 
[ϑυεΐοη. Οαίδα ἱ.;} “ Ῥτορεοηΐϊεβ ϑασυπι 1Π 
Νοσοῆς ἀεΐεοϊς ἢ... “Υεἰἴ ἴδεβε αἰσουπι- 
βίδηςθϑ νου ηοΐ ἢᾶγα βιυβιοεά ἴο ἱπηρατγί ἃ 
ἄξδερ τιγϑίεσυ ἴο ἴῃς ενεπῖ, νου ἴῃς ῥγὲ- 
ἀϊδροϑίοη οὗ ἴμ6 βϑορὶε ἴο ᾿πηδρὶπο {πὶ [πε 
ἀγηαϑίῦ ψ Ὠὶσἢ Πδά συϊεὰ ποτὶ ἔοσ ἔθου γ ρθπο- 
τ οη8 σου]ὰ ποῖ βιιάάθηγ Ρ858 ἄννᾶὺ ΠΏΔΙΪΥ 
πὰ ᾿γγονοσδῦϊγ. ΤΠ ἰάθα (δαὶ Νέγο 511] 
δυγνινοά, δπὰ ἴδ 6 ὀχρθοίδιοη οὗ ἢΐ5 γοζυσγη ἴο 
ΡοΟΨΕΣ, σοπεπηιεά Ἰοπρ ἴο ποῦ ἀιηοηρ ἴποτη. 
Μογὸ ἴθδη οὔθ ργεΐϊθηδοσ ἅἄσοβϑα ἴο οἰδί πὶ ἢϊ5 
ΘΙΊΡΙΓΟ, ἀπά ὝΡΩΥ γεδγβϑ ἰδῖοσ ἃ ἔαϊδαε ΝΈσΟ 
ννᾶ58 Ῥγοϊθοϊοα Ὁγ ἴῃς Ῥαγίῃΐδη5, ἀπ Ο Πρ νν ἤοτα 
Πδ δά ἴδῃ γεῆιξο, ἀηὰ ΟἿΪΥ βιιγτεπάογεα ἴο ἴῃ 6 
τορθαῖοά δηά νϑβοπιοηΐ ἀετηδῃάϑ οὗ [Π6 Κοπηδη 
Οονογηπιθηῖ " [ϑιεἴ. Λίεγο, 57; Τὰς. μέ. "1. 8 
---Αςομδία οἵ Αϑία ἴαῖϑο Ἵχίογτις, νους Νέσο 
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δάἀνθηίαγεῖ Ἴ. “Τἢ5 ρορυΐὰγ δηϊςὶς!ραϊίοη 
ννᾶβ ἴῃς [ουπάδίοη, ρουπαρ5, οἵ ἴῃ6 σοπιπιοη 
Ρογβυδδίοη οὗ ἴῃς ΟΠ γ ϑδηβ, ἤθη ἴπς ἀδαῖῃ 
οὗ τῆε ργίϊηοε νγ88 Π0 Ἰοῆμοσ υεδιοηξσα, [παῖ 
ἢς δοιὰ σεν 51: [Π6 δασίῃ ἴῃ ἴΠ6 σμαγαςῖογ οὗ 
ΑΠΕςχιθῖ ̓ ς δηά θοϊῇ Ἀοιηδηβ δπὰ Ὁ τ ϑιϊδη5 
86 6πηὶ ἴο δνα Τοοτηδηθὰ ἰπ δε]ονίηρ {πδῖ [ἢ 6 
Ἐλβδῖ, δῃά ρΡβοβδϑιθ!υ τπαΐϊ [|ογυβαὶοπὶ 156] 
ψουὰ θὲ ἴῃ6 δοθῆ οὗ 18 σγϑδρρραάγδηςθ.;» 
[(οπιρᾶσγε ϑδιιείοηϊυ5 ίεγο, 40: “Ῥγαάϊςίυπὶ 
ἃ τιδίποηδίιοῖθ ΝΟΥΟΩΣ ΟΪπὶ ογαῖ, ἔοσο αἵ 
υδπάοηυς ἀεκιτυετγεΐυγ. . . δροβροπάογαηϊ 
ἴδύλθη αὐυϊάδηιχ ἀεπι το Οτε 5 ἀοτζηϊηδᾶ- 
ἘΙΟΏΘσΩ, ΠΟΏΏ11}}} ποπιϊηδίιτη γορηυτη Ἡ!ογο- 
ΒΟΪΥΤΊΟΓΙΠῚ, ΟΙΌΓΕ5 ΟΠΊΠΙ5 ὈΓΙδιηας ἰοτγίιπης 
τους] οπθηὶ ἢ]. κ“ὙὝΠΕΓΕ Ψ1]1 Ὀς ἀϊβογοπί 
ΟΡ᾿πίοῃβ νβεῖθοσ [158 ᾿Ιάθ68 βργδῃρ οὔ ρίπα! ἱῪ 
ἔτοπι τῆς ΟΠ ΓΕ Δη5 οὐ ἴῃ ἈΟΠηΔη5 ; ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ 
ἰϊ νν85 ἴῃς γϑϑυ οὗ ἃ σοσηπίοη ἔδε!ηρ γοδοῆηρ 
ΠῸΠπι ομο ἴο (Π6 οἴ οΓ " (Ρ. 368). Απά ἃραὶη 
Ὁ 89): “Δυπηρ (Π6 ῥργορσθϑθδβ οὗ {Ππ656 
ἰδίδηϊ ννῦβ οι δὴ μαὰ Ὀθοη ἀιϊδίυγθοά, 
(βου ρἢ ΟΠΙΥ ἴογ ἃ στηοχηθηΐ, ΟΥ̓͂ [6 ΔρΡρθάγδηςθ 
οὗ ἃ ργεϊοηάθὰ Νόσο, νῇο [γεν δι Πη56}} οἡ 
186 βυρροτγί οὔ [ῃ6 Κὶπρ οὗ Ραγίηϊδ, 18 ἢ6 ννδβ 
ποῖ ἴῃ ἔδεϊ 5εῖ ὑρ ΌὈΥ ἴπε Ῥαγίπδη5 ἴο ΔΠΠΟΥ͂ 
16 εἰμεῦ οἔ (δε τῖναὶ Ἐπιρίγο. ὙΤὨῖ8 ὄνεηΐ ος- 
οὐγτοα ΡΕΓΠΔΡΒ ἴπ 89... ΤΠῈ ΟΠ Δη8 ΨΜοΓῸ 
αἵ ἰαϑὲῖ ἀϊδαδυδοά οὗ ἴῃς ἱτηροκίιγο σοραγάϊης 
{Ποῖγν ἰαῖο ἰγγαηῖ, ψ Ὡοἢ Πδὰ 80 Ἰοηρ Ποαϊοά 
Ὀείοτε {ἘΠ ΕἸΓ Ἔγ65 ; θυ ἴΠ6 ἔδυ]6 βιισνινοα ἀπηοηρ 
[6 [ἐνν8 δηὰ (ἢ ΓΙ 51 1405, ῸΓ ΤΊΔΗΥ ΡΟ ΠΟΓΔΙΪΟΏ8 
αἴτοσγ ἴῃς [2]] οὗ {86 ΕἸΑνίδπ ἀὐπδϑίν "ἢ [2.6., ΔῸΣ 
τε ἀεαίῃ οὗ Μ. Αυγεϊυ5, 4.0, 18ο]--᾿ε., νοὶ]. 
ΥἹ]. ΡΟ 111. 

Τῆς ρῥγεΐεπαεσ πόα πιρηϊοπδά, Α.Ὁ. 80, 
ννᾶϑ {πε τιϊγὰ δηά Ἰαϑί οὗ ἴῃ “ [2156 Ν γοβ." 

Α5 ἴο [86 ργοντῃ οὗ. [115 δείίοη, δηά 18 
δρρὶοδιίοη ἴο ἴπ6 ἱπϊεγργείδίίοη οὗ 6 Αροοδ- 
Ιγρϑε, 1ὲ ἰ8 ἴο Ὀ6 οὐὔβογυβά,- 

Εἰγ ν,-- Ταῖς τῃ6 οὔδεισε σείοσεηος ἴῃ 
ΚΒον. χὶνὶ. 3, ἴο ὁηθ οὗ ἴῃς Η δά οἵ ἴῃς Βερϑῖ 
85 “τιουσὰ 1 δὰ Ὀδθη 8πιτςτῖ6η πηΐο ἀοαῖῃ," 
δηά ἴο [ἢς 5κυϊδβϑεαυθηῖ Πρα]ηρ οὗ 115 ννοιηά, 
848 Ὀδοη ἴουπά ἰῃ δοπλὲ οδῪ δηὰ ἐδηίδϑείς 
ΤΙ ΟΥ5 ΔΡΡΙοα ἴο Νεσο. Ε᾿. β.:- 

ὅταν γ᾽ ἐπανέλθῃ 
ἐκ περάτων γαίης ὃ φυγὰς μητροκτόνος ἐλθών. 

Ογας. «ιἐδγἤ νῃϊ. 70, 71. 

ΤῊΪϊς 5:0 }]}}ης Ὀοοῖκ 18 δϑοσί δε ΕΥ̓ ΟΓΙ ΓΟ 8 
ἴο Οδοηῖ. 1]. οΥ 11. ΤῊ ,χοωγὲδ ὈοΟΚ, Ποννευεσ, 
αϑογιυεὰ ἴο ἴπ6 ΥΕΔΓ 79, 15 Δρραγθηΐν [πὸ 
ραγὶ θὲ Ομ γι βίίδη ἢοϊίςο οὗ {πὸ “ Νογο-20]6,᾽ 
---866 Ἰηϊτοὰ. ὃ 4, Ὁ. Νο. (30); «δὰ Νοῖς Καὶ 
οη ςἢ. ᾿ϊ. 2.6. δυϊρὶςϊ5 δευθῦιβ (ὐγο. Α.Ὁ. 
101), (Οὔνοη. 11. 28, ἂρ. Οογρ. δεγῖρί. Ἐεείὶ. 
11. οἁ. Ἡαϊπι, νοὶ. 3. ἢ. 82), ἀθϑβοσῖθεβ Νϑγο 
858 ΟΠὲ “411 ΡΕΥΒΘΟῸ ΠΟ ΠΘΙῚ ὈΓΙΠΊ115 ᾿ποΙρογεῖ: 
Ὠοϑοῖο δὴ οἵ ροβίγοπηι8 ὄὌχρ]οσῖῖ, βἰφυϊάστη 
ΟΡ πίοπθ χα] τοῦτ γεσορἕυπὶ 510, ᾿ρϑυπὶ δηΐς 
ΑπΕς τ ϑῖαμπη νοηζυσιπι." Απά δραΐίῃ: “[ἢ- 
το πὶ ΝΟΙῸ ὨυπηΔη18 σοῦι5 Ἔχ πιῖτΣ, ἰησοῦ- 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥῚΙ. 

ἴυπη 8Δὴ ἰρϑε δὶ τηογῖοπι Τοπϑονεσι : οοτίς 
σΟΓΡῸΒ 1115 Ὡοη τορεσΐυσ. ἴ᾽ πόδε «τεάϊυτ, 
οἰϊαπὶ 51 885 ρίδαϊο ἴρεθ {γδηβῆχοτσι, οὐυγαῖο 
νυϊηοσο 6108 δεσγνδίυβ, ϑεσυπάυπι ΠἸυὰ αυοά 
ἀε εο βεσὶρίυτη οϑί: “εἰ ίαρα »πογί!: εἶμ 
ἐγ εἰ, 500 560}.}}} ἤηθ πιιίεηάι5, υἱ 
τ Υδίοσιαπιὶ ἱπ]4υ 4115 οχογοθδῖ "---ἰῤδ., ο. 29, 

. 84.} 
δεεοπά ν,---Τ δῖ ςἢ. χυνὶ!. 8. 15 τε δὰ Ὁροη ἴῃ 

ογάεγ ἴο ὑσγονὸ [πδΐ Νεσο 18 ἱπίθηάεα ὃὉΥ ἴδε 
Τεΐεγεησθ ἢ οὗ, χΐ. 1, δηᾶά ἴδδῖ δὲ 15 ἴὸ 
Γεΐυγῃ ἔσσῃ ἴΠ6 Αὔγ55 85 ἴμ6 εὐιροάϊεα Απϊ- 
οἰπϑῖ. 

Νονν, ποῖ ἴο ἀγζις δραίῃ [ῃδῖ οπὲ σἽδὴ πλγὰν 
υπάεγείδπα ΟΥ̓ ἴῃς «υδοΐε Βοδϑῖ ἴῃ Ἂἷ. χυΐ. ὃ 
ΝΟΊΟ ΟΠΪΥ, ννῆο ἰ5 1γριῃϑά ἴῃ οἷ. ΧΙ. 3. 25 οἷς 
οὗ τὴς Βραϑῖβ Ηοδάσ, 1 15 ἴο δε ποίοά--(1) 
ὙΒαῖ [15 ᾿πιογργεϊδιίοῃ δβογῖθεϑ ἴο δῖ. [οδῃ 
ἃ 50 ΠΟΓΒΈΓΙΟΙ 5. ὈΘΙΘΕ ἴῃ ἃ ἔδῦϊθ νυ δὶς ἢ οτεῃ 
[86 πΒολίμοη τβεϊογοἴδη ᾿οη Ο γγϑοβίομι, 
ννῆο ᾿ἰνοὰ υηάενῦ Ὠοιίδη, βοσεά αἱ (Ο γαῖ. 
ΧΧΧΙ,, δα. Ε εἰβῖο, ἴ. ἱ. Ρ. 504) :--ἰ(2) Τιρμαῖ 
ἀουθίῆι] ἰπ 186 Πισβοϑὲ ἄθρτος Ὑβεῖδεγ (δὲ 
Νεγο- Δ ὉΪε οχἰϑῖθα ὄνθη δ ἴῃς οηά οἱ (επί. ᾿ 
ἴῃ τῆς ἔοστῃ ἰῃ νοὶ ΒΕ ΔΕ Ομ Δ] 1515 νυϊδὰ το δι 

1 Τῆε ξοῦγοο οἵ [μἰς5 ᾿πιογρτοίδίοη γγᾶ5 ρ δὴν 
δι. Μαγιΐπ οἵ Τοῦϊξ, σσοϑο 16 ττᾶς πτιτῖοα ὃν 
ΘΟ] ου5. ΤΆΪ5 ᾿᾿6 ἱποϊυεβ δὴ δοζουηί οἱ δὶ 
Μαγίπ᾽β ἱπίδγοουγβθα εῖτ} δηρεὶῖς Ὀεὶηρϑ (“ (σα: 
βίαϊς δυΐετῃ οἴϊαπὶ δηρεῖὶο δ Ἂοο Ρίεπιπχας 
Υἱ5095 "--- πα, 21, “ὅ.,) Ῥ. 130), απὰ οἱ ἴῃς τεῦε: 
Ἰαϊίομβ ἱπηρατίοα ἴο δῖπι ὉΥ ἴδε Απρεὶς. Οἱ 
ἴΠε5ς νἱβίοηβ 8 (116 ῦ δοοοιηξ ἰς ρίνοῃ ὉΥ͂ δἰ5 (5’ 
εἶρις 81105 (Φίαξ ἰ. 1, ἐδ. Ρ. 1.52), το ἰηἰοπηεῦ 
ϑυ]ριοἱυ5 οὗ ἴδε τπΐηρθ ““ αυα Μαγίίπο δηρεῖῃ: 
παηοίαν!) : δισ. οὗ ἴῃε ἐπά οἵ τὰς ποηά,-- 
““Νεζοηδῖὰ εἰ Απιον βασι ὉΠ 655ὲ γῆ" 
ἴατοπ : Νετζοῆθῖῃ ἴῃ οςςἰἀςηἴα! ΡῬ]αρα ϑυρβοῦς 
ἀδοεπὶ τρί θυ. ἱτηρεγαϊαστιτα, ρεγβθουπομεπι Ὁ 
60 εδἴθῃυβ δχοζοοηάδλχῃ, υἱ ἰῴρια σεπἕυπι οἱ! 
οοραῖ.᾽" Αι τοὶ 15 ἴο στὰϊς ἴῃ ἴῃς Εδοὶ τοῦ 
7επιξαίοτα; με ἰ5 ἴο ἀεξίτου Νέετο, δῃᾷ ἰ58 ὐπηβεὶὶ 
ἴο Ὀς ἀεείχογοά Ὀγ [86 σοτηίπρ οἵ Ομηβι: “Να 
ε5586. δαΐεπι ἀπρίαπι αυἱθ Απιϊοιχιδίυ5. πιλὶὸ 
Βρ'πα οοποθρῖας ἰὴ παῖπβ δϑϑεὶ εἰ )4πι 1ἢ 
ΔΠῺἶΪ5 ΡΟΣ θα οοποιϊταῖϊα5, φεἰδῖς Ἰεριαπι 
διυτηρίασις ἐτηρογίυμ).᾽᾽---ία δ. 11. 14. ἐδ. Ῥ. 10]. 

3 Ἐὸογ ἢϊ5 ΠΠεγαῖγ, νυσὶ65. ᾿ίοη Ὁ γγϑοβίοπι, 
Νοῖο νγὰβ ῥσε-γποηὶ (τούτῳ δὴ μάλιστα τεῤῖ 
ἣν ὁ Νέρων) ; αῃὰ «50 ἴογ ἢΪ5 ἀσϑροῖς ἌἙμαγαδείεῖ, 
ΟΟΠΘΘΑ ΘΏΠΥ τηθη τονοϊτεὰ ἔτοπι ἢίπι, πὰ οὐπι- 
Ῥο δὰ Βὲπι ἴο ἀεϑίγου Ἀἰπιβε, ---ἠνάγκασαν ὅτῳ 
ποτὲ τρόπῳ ἀπολέσθαι αὑτόν. οὐδέπω γὰρ καὶ 
νῦν τοῦτό γε δῆλόν ἐστιν. ἐπεὶ τῶν γε ἄλλων 
ἕνεκεν οὐδὲν ἐκώλυεν αὐτὸν βασιλεύειν τὸν ἅτεστα 
χρόνον, ὅν γε καὶ νῦν ἔτι πάντες ἐπιθυμοῦσι (ἢν. 
οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ οἴονται, καὶ [οτ καίτοι] τρόπον 
τινὰ οὐχ ἅπαξ αὐτοῦ τεθνηκότος, ἀλλὰ τολλέκι 
μετὰ τῶν σφόδρα οἰηθέντων αὐτὸν (ἢν ἐμ. 
ΤΒεβο γοσὰς Κεϊτηαγαβ (αΡ. Ὠίοη. (456., Ρ. 1066) 
τοηάοις ἴῆυς : “Ετ δάδπυς οπιποϑ οσυρίπηΐ ἐπα, 
νἴνοεγε, Ρῥ]υγίπιὶ αυοαὰς Ραϊδηϊ : φαληφαδπι ποῦ 
ΒΕ116], 564 πτιυ]οῖίες ηαοάδπιπιοίο πιογίαας 5:0, 
28 οὕΤΩ 115 φυαὶ ἱαπίοροσε βιδὶ ρεζξυλϑεγδοῖ (αι 
νἴνοσα. 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΧΥῚΙΙ. 

ὧς ἴῃ 81. [οῦη. Οη ἴδε οὸ ) ἴπεγε 15 οἰθαγ 
ῥῬσγοοῦ [δδῖ ἴδε ογὶ ρίπδὶ “"Ν Ἰς " δϑϑιπιοά 
ἴμδῖ ἴοστη ἴῃ ψΠΙςἢ, ΟΥ̓ 8Δὴ ΔΠΔΟΪΓΟΠΙ5ΙΏ, 
Ἀδοηδιιϑίς ππὰ 1ἴ ἴῃ ἴπ6 ΑΡροσδίγρϑβε. ἔγοπι 
σοι διηΐηρ ἢ [ἴ ἃ πιἰϑ που ργεϊδίοη οἵ 
1 ἼΠ655. 1..; Κθν. ΧΙ, 13: ΧΥΠ, 8. [{ 15 ποῖ 
βαϊὰ ΌΥ͂ δυεῖϊοπίυ, οΥ Τ δεϊϊυ5, οσ ἢ ϊοη ΟἾγΥ- 
βοϑδίοσι, [δὲ ἴῃ 6 Ρορυΐδγ ἀο] υ5ίοη διηουπίεά 
ἴο 118, -ἰπδὶ ΝΕΤΟ, τΟϑΙν αἀεδά, ννὰ8 ἴο Γσὸ- 
ἄτῃ ἴο 6 ἔτοπι ἴπ6 πεῖμπος νοσ]ἀ : ὃυϊῖ 
ΤΏΘΤΟΙΥ [Πδῖ ἴἴ ννᾶ8 ποῖ Κπούγῃ ἰὴ νΒδῖ ΠΔΠΉΘΓ 
6 Βαὰ ρμεγιϑῃθα (“ νασίο ΡῈ οχίῖυ 6}05 
τυπιογο, ἐσοαὺς Ρἰυσίθι5 νίνεσε οὐπὶ ἤπρεηῖ!- 
Ὀυ8 οτοαοηιθυπαηιιε."--- Τὰς, Ημὲ. π. 8), 
δηά τμδὲ τῆς τερογί δδά αγίϑεῃ ἴμαῖ 6 ννὰϑ 
ὩὯοῖ ἀεδά, Ὀυΐ μδὰ Πεὰ ἴο Ῥαγίμια, βοπσς 
δ6 ν»͵ὰθ ἴο τεῖιττι ἴο Ῥυπίϑῃ [15 ΘΠΘΠΊΪ65 
(“ ᾳυλϑβὶ νἱνεηεῖβ εἴ ὈΓΕΝῚ ΤΛΔΡΤΟ ᾿ΠΙ τ] σΟΓΙΠῚ 
Τηδῖίο σονογϑυτγὶ.""- -ϑυεΐοη. Νίεγο., 57). ὙΠυ5 
ἴῃ ἴδε ραϑϑᾶρεβ δίγεδαγ γεϊοιτεὰ ἴο ἔτοτῃ ἴῃς 
ΘΙ. ης Οτας εβ ἢ6 5 Γεργοϑοηϊοα 245 ἃ Κι" 
ἑξζυε (φυγάς, φεύγων): ἂπάὰ 50 [,Δοϊδηϊ1}5 
ὙΏΘΏ (γΓᾶσιηρ ἴῃς οτιρίη οὗ (6 ἔδ0}]6 ἴο 186 
ΘΙΟΥ}1Π65 γοργεβεηῖβ [86 τηλοῦ: “ Πεϊοοίυ8 
ἴδηις ξλϑιίριο ἱπιροῦ! ἃς ἀενοϊυἴιδ ἃ βυπΊπιο 
ὉΣτάππιι5 ἱπηροΐθη8 πυβαιδπὶ σορεηΐε οοπ- 
Ραγυϊῖ, υἱ πὸ βορυϊζυγας φυϊάστῃ ἰοσι8 ἴῃ ἴοσγα 
ἴδπι πδὶς Ὀεδίίς δάραγεγεῖ.0 ὕπάε 1Π|υπὶ 
φωξάα»ε ἀεϊγὶ Ἵοτεάυηϊ 6586 {γΓδηδίδίυπιὶ 86 
ΨΊν πὶ γοϑογυαΐυπι, 510 γ114 ἀϊςεηῖς, ’ Μαίγοὶ- 
ἀλη Ῥγοργθβϑβπ) ἃ ΠΠ10118 6556 γοητυΓΌ τη," ὅζς, 
(δὲ ονίε Ῥεγιεο. ᾿ς. 2). 1.Αοϊδπίιιβ Κηονν8 
ποίην οὗ ἴδε τε -δηισηδίοη δηὰ σγεΐυγῃ οὗ [Π6 
ἀεδὰ Νέεσο; δηὰ ἴῃε υὑποεγίδι ΠΟΥ͂ 85 ἴο [Π6 
Ρίδοθ οὔ Νεγοβ ὈυΓ14] 18 ΘΆ5}}}7 Ἔχρ δἰπεὰ ὉΥ͂ 
1ηὴ6 ψογάβ οὐ Επίγορ!ι5,-- “ Ἔχϑθαυα5 Νὲ- 
ΤΟΠΙ8, αυὰ Βα ΠΕ, δερυ τα διεγδηῖ " (Πρ ι1. 
Κορ. νἱ. 18). Απά τδὺ8 ἴῃ ἴδε πιὸ οὗ 
1,δλεϊδηϊυ8β (Α.0. 325) ἴδε “Νετγο-20]ς,; 
ὙΥὨΙΟἢ μὲ ἀσβογ 68 85 ἃ ἀδ] βίοη, ῃδὰ ποῖ γεῖ 
[ΔΚοὴ [Π6 βῇδρα ἴῃ ψὩοἢ 11 18 πον βουρδῖ 
ἴο δηά ᾿ξ ἴῃ ἴδε Αροσδῖίγρϑα δεὲ Ὠὔκβιοσά. 
ἐπ ἰοε.; ΑἸεχαπάσγο, βχεηγ αὐ διόγί, ΥἹ., 
ῬΑΓΒ 11., 6. 16. 

γΙςϊοτίηυ5 (Ἰ ᾿Ἰπἀοδεὰ ἴπ6 ννογά8. δϑοσδεά 
ἴο Ὠἰπὶ ἅγὸ βεπυΐηθ---866 δυο, ΗΖ. 111... Ρ. 
147: δηά Νοῖς Οὁ ο χῆϊ. 18) ἀρῬΘΑΓ5 ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 
τῆς Νεγο-20᾽]6 ἴο (86 Αροσδίγρϑδα. [{ 566ΠῚ5 
ΡτΌΌΔΡ]ς μονγανεῦ ἴΠδὲ ἴπς ρβ88δρε 15 Δη ἰη- 
τεγροϊδίίοη ἀπε ἴο οπα οὗ ἴμβοβε νυτιῖετβ ηΟ 
ΔΓ βροΐίκϑῃ οὗ ἢ {{{Π|6 σοϑροςῖ ΟΥ̓ Ατηῦτο- 
δ'υ8 Αὐυἱϊρογῖυβ ἴῃ [Π6 οἰ ΘΕΏΓΟΓΣΥ :---866 
Ιεἰγοά. ὃ 4, Ὁ. 

Τῆς νογάϑ οὗὅὨ Μ᾽ ςζοσπιιβ ΤῸ 45 ΦΌ]]ονν5 :-- 
“Οκπε 15," 1.2., (Α) σαβαῦ ᾿οπ δι; “ υε 
ἢδᾶνο []1Θη,᾽ 2.ο., (2) θα ἰΔη᾽5 Ὀγοῖπον ΤΊ 8, 
(3) 8Β΄5 ἔδίδοσ Νεβραϑίδη, (4) Οἵβο, (9) γ ε}- 
Ἰ5, (6) Οα]θᾶ. ““Ἵποιδὲεγῦ 186 ποῖ γεῖ 
οοσῃθ,᾽7 ..., (7) Νεῦτα, πο σοηππυεα δυϊ ἃ 
δῃοσξ ψ Π16, ΘΟΆΓΟΟΙΥ ἴγο γεᾶσθ. “ΤΠ6 
Βοαϑί 18 "οὗ ἴῃ δευεη,"".--ἰ δ., Νόσο τεϊρῃοὰ 
Ὀείοτε ἴποϑθε ΕἸΏΡΕΓΟΙΒ; “δηὰ 18 ἴπε6 εἰσί 
(οεαυα),," ἴοσ, νῆεη ἴῃς Βεδϑῖ 584}} σογὴς 

ηόι 

ἃραῖπ, οουπῇ ἴδοι {|| εἰσ δέδ Ῥἷαςο ; ““4ιοηΐδπὶ 
ἴῃ 11ο [ν]ζ. ΑΠΕΓΙ σϑίοΟ] εἐϑὶ σοηϑβιυχηγηδίϊο "ἢ 
(Λ κ, Ρ. 61). Τὸ Ηεοδά επϑθη ἴο ἀξαίῃ, 
δηά ἴΠπδη ὀεαίεά ἐκ ΧΙΙ, 2), ἀδποῖθβ ΝόΊο, ἕοῦ 
πὸ ΚηΠ]οὰ Ὠἰγγβο ἢ ἢ Π5 οὐ ϑνοσζά ; ἢ]Πὶ, 
“ φιϑοϊϊδίυπι Ὠδι5 τες τέρεὰ αϊρηυτη 
ἀἰρηβ, εἰ Ογίσέμηι φμαίεηι »ιεγμογισιΐ μά κι. 
Α5 Β6 Ψ1Π ὈΘΑΣ Δποίπεν ἤᾶπὶὸ ἴῃς [ενν5 νν}}} 
Τεσεῖνγα πὶ 48 ΟἾγίϑσι. Ηδ ν}}} τῖϑα δραίῃ 
ἔτοτῃ Ηε]], 885 ΕΖοκίεὶ (χχχὶ. 4) 84γ5, “"᾿αυᾷδ 
Βυίΐγιοῖ 1] πὶ, οἴ ἰηΐογηις δυχὶς 1] π|.᾿ 

δῖ, Αὐρυίϊης 15 ΓΕΔ} (6 ἤγϑδι τοῦ ὙΠῸ 
τη οη5 ἴῃ 6 “ Νεγο- 8016 " ἴὴ σοπηδχίοη νυ ἢ 
[6 Ἰηϊογργοίδιοη οὗ δογιρίυσε ; Ὀυζ ἰἴ 15 ἢ 
ΤΕΈσεηςς ἴο 2 Τ655. 1ϊ., ἀηά ποῖ ἴο Ἀτεν. χυὶϊϊ. 
“ΝΟ οὔς ἀουδῖβ," οὔδογνος δῖ. Απρυπιίηο, 
“1ῃὲ δῖ, Ρδὺ] [845 βροῖκεπ 'ῇ 2 ΤΏ655. 1]. οὗἁ 
Απεοδτιϑε δηὰ ἴπῸ ἀδγ οἵ Ἰπάρτηοηις." Ηε 
ςοηΐξο5565 ἴῃ ἢῈ ἀἄοεθβ ποῖ υπάογβίϑηα γυογϑο5 
6--8 :---ὸ ϑοῖὴλθ []ηΚ παῖ (ἢ]15 15 δα! ἃ οὗ [ἢ 6 
ἈΚοζθδη Επηρίτο,, δηά τπογοίοσο (μὲ δὴ} 86 
Αροβίϊα ἐχργεβϑοὰ ἢ: πΊ5 6]  ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ 1εϑῖ 6 
τα ἢ Ἰποὺγ ἴῃ 6 σμαγρο οὐ νυ]ϑμῖηρ 11} ἴο 1ὴ6 
Κοτηδη Επαρῖτγο,᾽" “υἱ ἢος αυοά ἀἰϊχίξ, " [Δ πὶ 
ΕΠἰπὶ ΠΥ 51 ΟΣ πὶ [Π|40114{15 ορεγαΐυσ, Νε- 
ΤΟΠο γο]υεσις 1π|6]}ρῖ, οὐ]8 πὶ ἕδοΐδ 
γνϑὶυϊ ΑΠΠΟΓΙΞΗ νἱάἀεαηῖαγ. ὕὑπαάϊς ποηπωΐι 
ἐρέω γεσγΓεοζωγιι, εἰ πμσιση κι οδγιίμ»: 
σἰὐριίοαπίμγ. ΑἸ σνόσο, πθς δὺπὶ ΟΟςΙ 5} ΠῚ 
Ριυϊδηϊ, 5εα 5υδί δοΐιπὶ ροΐϊ5, αἴ ρυϊδγείυγ 
οσαῖϑι5: δὲ νἱνυσα Οσσυ]Ασὶ ἴῃ νἱροσο ᾿ρϑὶυβ 
«εἰλ5, ἴῃ 4ιὰ δι συπὶ σγοάογοῖιγ οχίϊηςί8, 
ἄοπος 510 ἴειροτε γενεϊεῖυσ, εἴ γε τυ δῖ 1 
τερηθη. δεὰ τιυ]ζυπὶ ΤΪὮΙ τηϊγα ἐδ ἤξο 
ορΡ᾿πδηζίυτη ἰδηΐδ ργϑυμιρίο."---)ὲ αὖ. Βεὶ, 
ΧΧ. 19. δῖ. Αὐρυδίίης πηλκο5 ΠῸ γεΐίθγθοῃςς 
τυ δδΐουοσ ἴο ἴΠῈ Αρος. ἴῃ 1815 ΠΟ, ΠΟΧΙοη ὦ 

ΑΒ ἴο ἴδε ἔδςϊ ἀνγεὶξ ὕροη ὃγΥ 1ὺςΚο, ΒΙΘΟΚ, 
δηά οἴδοτβ, [δὲ ἴδε “ Νογο-δθ]ς ἢ νγᾶ5 δ6- 
᾿Πενεὰ ἴῃ Ὁγ ἴῃς ΟἸ ΓΙ 5114η5 οἵ ἴδε ἢγβῖ σε ΓΥ 
᾿πάθρεη δ οὗ {δε ὌΡΟΟΙ τῖΞ6 -ἢ Ῥτγοοῦ 
οὗ ψ ῃϊςΒ ἴΠς νογάβ συοῖϊοά Αὔους ἴσοπὶ ἴπε 
ΘΙ ΎπΘ ὈοΟΚ8 τὸ δαάυςεά---νγα ΤΑΥ͂ οὉ- 
βοῦν [παῖ ποῖ ἃ ψογὰ ἰ5 βαϊὰ ὈΥ ΔῃΥ 
δησίθηϊξ τοῦ οὗ [ἢ6 τηγασιΐοῦβ ΓΟΟΟΥΟΤῪ 
οὗ Νεῖο (4 ποϊοηῃ ἔουπάεαά ΕΥ̓ τηοάσγη 
ΟΥΙΟΒ οὐ Κδν. Χὶ. 2), ΟΥ ΟΥ̓ Β8 τ᾽ βίη 
δραίη ἔτοπι ἴῃ6Ὲ ΑὐὉγ885 ((ουπάεὰ οη ον. 
ΧΟ. 8),;-}} [δαῖ 5 βαἱάὰ δρρ!68 ποῖ ἴο 
Νάσο Ὠϊπηϑεὶῦ δυΐ ἴο 186 με Νεσγο, νῈο, 
ΒΠΟΣΕΥ δἤεν ἴΠῈ ἐγυρίοῃ οὗ ϑεβυνιβ, γαιϑθὰ 
[Π6 πἰδηάασζά οὗ τονοὶϊ ἰὴ ([ς Εδϑῖ, πη ἴΠ6 
τείξῃ οἵ Τί τι5; ἀπά πο ρεγίβι θα τη βΈγαθ]υ. 
ΤΏ γεξεγεηςοβ οὗ [με δ10γ1}}15ἴ ἃγὲ 5: ΠΡῚΥ ἴῃ 
δεοοσγάδηςθ ψ ἢ ἴδε αἰεοϊοά πλγβίοτυ ἴῃ ἢ ἢ 
δῖ8 ργεϊοπάδα ογδςο]θ5. ἀγὸ ἰηνοϊνϑ :---- Ποῖ] ηρ 
18 βαὰ οὗ ψνβδῖ ἴδε [2156 ΝΈσο 15 ἴο δεςοπρ ἰ8ἢ, 

1 δι, Τεγοῦλα (οῃ ἴδῃ. χὶ, 28) τῃεηςοης ἰδαῖ 
ΤΩΔΏΥ τεραταθα Νέεγο δ5 ἴ86 ΑΒΘ σςῖ βροόίθη οὗ 
ΌὈΥ δπιεὶ, --- ὁ Ἰοπιτυσα Νεσοῆεῖὰ Απιςἢτι5- 
τὰ ἴοτο᾽ :---Ὅαϊ ἴῃοτα 15 πὸ τεΐδγοῃςς ἴο {{|6 
ΑΡΟΟΔΪΥΡ56. 



γ62. 

ΟΥ γε οὗ [πε σδρίασε ὈΥ πὶπὶ οὗἨὨ Ἐ οπια. 
ἼΠΕ6 σοπίγασυ  [Ο] ον ἔἴγοπη ἴῃς 51:0 Ύ]}1η6 
νοῦβα πα σοπλθ5 ποχί δῆἔτεσ ἴἢοϑο γε] θὰ ὕροη 
ἴῃ Ὁγοοῦ οὗ ἴῃς ἔ80]6 :--Τῆς ἔλθ Νϑγο 

Ἥξει, καὶ Ρώμης ὃ φυγὰς, μέγα ἔγχος ἀείρων, 
Εὐφρήτην διαβὰς πολλαῖς ἅμα μυριάδεσσιν,--- 

Απά ἴδο γος 15 :--- 

τλήμων ᾿Αντιόχεια, σὲ δὲ πτόλιν οὐκέτ᾽ ἔρουσιν, 
Β. ἱν. 138-140. 

ὙῊΙΒ ραβϑᾶρθ ΣΊΘΓΟΙΥ 5ρθ} 8 οὗ Απίοςο ἀπά 
οἴπετ ρἴδοοϑ ἴῃ (86 Εαϑί βυ δεγίηρ πιὰ ςἢ ΠΌΤη 
[δς δυριανεβ τοῖυγη ; δι οὗ ΑΠΕςΒΓΙβῖ, οὐ Π18 
σοπηοχίοη ἢ Νάτο ποῖ ἃ ψοσὰ 15 βαιά. ὅδ66 
Ἡδεηρϑί., ἰϊ. Ρ. 79 ἄς. ; ὙΠεγβοι, ζεγαμεῦ ἀεγ᾿ 
Ἡεν οἱ. Κὼγ ἀΐς ΚεδΑ ἀες Ν. {΄, 8. 4το, ἢ. 

Νο διβίοσιςδὶ ρχσοιπάβ ᾿ηπάἀθοὰ οἂὴ ὃς 
ΔΙἸερεὰ ἔὺγ δϑβευίηρ παῖ δῖ. [ομη ἴῃ Ἀεν. 
ΧΗΣ, 2 δἀορίοα ἃ ρΡοριυϊαγ ἀεἸυδίοη ΙΔ ΘΙΥ 
ἀπο ἴῃ 8 ἴἰπ|6, ἃ5 ἴο ἴῃς σεΐσση οὗ 
Νετο νῆὴο νν»ὰβ ἴῶ δὲ γαϊϑθά ἔτοπι ἴῃς ἀδδά. 
ἼΤΠς Ὀο]οῦ ἀϊὰ ποῖ οχιδῖ ἴπ δῖ. [μη 5 ἅρὲ; 
ἀῃὰ ὯΟ ΟὨΘ, 85 γεῖ, 45 νεηζυγεα ἴο πιαϊηΐδιη 
1ῃαῖ 51. [οὔ νγᾶ5 Ἀἰπηβ6] ἢ ἴῃ6 σοποοςῖεσ οὗ 
(15 ἔογπὶ οὗ ἴῃ6ς “Νετγο-ΐδο]ς." ΤὍῇε 50]6 
Ὠιϑῖοτίοδὶ ἕαεξ σουπὰ σῆς [815 8016 ἢδ5 
βαϊῃογοά, ἴς ἴη6 οχιδίθηςε οὗ Ῥχγείθῃαοσβ ννῆ0 
Δϑϑυπηθα ἴΠ6 πᾶπιὲ οὗ Νέεῖο. 

Α ὮΡΙ]6ε οὗ [(ἢ1]5 παίαυσο ψςῃ, πΚὸ οἵποΣ 
ΡΟΡυΪαγ τί 5, μ85 ΕΥΟΝ ὮΡ 50 5]ΟΥ}Υ, 15 
ποῖ ῬΘΟΙΠΙΑΓ ἴο ΔΠΥ͂ Οη6 ἃξρα ΟΥ̓ τᾶσςε, ΤῈΣ 
Ιεξοηὰ οἵ Κιῃρ Ασὐίδιυγ 25 οΐ ἀεδά, δυῖ 
βἰδορίηρ οὐ τῆς ΕἸ] άοη 81115, νεὰ Ἰοηρ ἰη [ἢ 6 
᾿εαγίβ οὗ ἴῃ 6 ρεορὶο οὗ Βγιϊδίη. Τῆς δο]ϊεῖ ἰη 
(86 τείυση οὗ ἔσθοάθοκ Βαγθαάγοσδα 15 51}}} 
ομουιϑῃθά Ὀγ ἴῃς Οεγτηδη ροαβαηῖ. Α δίπλα γ 
Ἔχρϑοϊαϊοη ΕἸΙοὰ Ῥοσγίιιρδὶ ἴπ ἃ ἰαΐεσ δηά 
τοοτς Ὠἰβίοσις ἀρὲ (Λ.}. 1578) θη ἴμ6 ἔδία 
οὗ (86 οἢίναίτοιι8 δεθαϑίδη ννὰ8 ᾿ηνοϊνεά ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ ΙὨΥΒΐΟΓΥ δἵζεῦ ἢ15 ἀείεδξ ΒΥ ἴῃς Μοοτβ. 
ΜιΙοΒοῖοῖ Βανὶπρ το] ὰ της ἀεαίῃ οὗὨ [ἢς ]αϑῖ 
Ὦυκο οὗ Βυγρυπαγ, δά 65: “11 η δὶς Ρ858 
ἔλο}!6 ἀδ ρεγβιδάοσ δι ΡῈ ῸΡ]6 φὰς Το] ἀοηΐ 
ΟἹ ἃνδὶξ ἴδηΐ ραγὶέ ἐΐδιῖ Ὀιθη νσγδϊπχεηΐ τηοσί. 

ΣΕ τεϑδᾶ ἴο ἰδμὶς εἴδος ἴῃ Β. ἱν. 145, Ἥξει 
δ᾽ εἰς ᾿Ασίην πλοῦτος μέγας, ὅν ποτε 'Ῥώμη 
ἰσυλήσασα], ἃ5 1ἴ ῃλὰ Ὀξδοη κΞαἱὰ ἴῃ Β. 111. 350- 
452, 'οππόσα δασμοφόρου ᾿Ασίης ὑπεδέξατο Ῥώμη, 
Χρήματά κεν τρὶς τόσσα δεδέξεται ἔμπαλιν ᾿Ασσὶς 
Ἐκ Ῥώμης, ὀλοήν κ. τ. λ. 

ΑἸοχδμπάσγε σοίοσϑ [656 Ὡοίῖςδβ οὗ ἃ τοϑϊοσαί ου 
ἴο Αϑὶα οὗ [δ6 ννοα!ἢ Ρῥ]υπάετεά τοὶ 1 ὉΥ 
Ἔοπις, ἰο ἴπε Ὀε]1ε(---- Οτδηΐεπι δἰ χυαηάο ῥγδ- 
ν δ] αγοτα ᾽᾽ (Θυείοη. ἤζκ2ας. 4; ἴΤῖς. Πές ν. 12). 
Ας [1,Δοἰδπίυ5 υγιῖε5 : “" Κοσηδηυτῃ ὨΟΙΊΘΩ ... .. 
(οΟἸ]οῖαΣ ἀς ἴοτγα, εἴ ἱτηρογίαπι ἴῃ Αϑίαμι σανο- 
(εἴτ, εἴ τυζϑὰβ Οτδηβ ἀοτη δ Ὀϊυτ ἢ (νι. 15). 
ΑἸοχαμᾶσα Ὄχρ  αἰηβ (Π15 ρορυϊασ Ὀ6]1εῇ Ὁ ἴῃ 6 
χρβοίδεου, ἀεγινθὰ ἔτοσθὰ ἴῃς ]ενν5, οὗ [ἢ6 
δρρζοδοβίηρ Κιηπράοῃιθ οὗ Μεβϑῖδὰ (Ρ. 53) 
ΤῊς ποτὰς σαΐμεσ ροϊπὶ ἴο ἴῃ6 Ππορεὰ-ἴος 
βςοοϑς οὗ {16 Δ1]56 ΝοΓΟ, 

ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΊΙ. 

ΠῚ ἐζαιδ σδοδέ, ἀϊδαϊϊ-οη, 11 ἔϊδις θη οηξογιί, 
11 ἐϊαῖτ ἕλιξ πιοίπα ; 165 Ῥέϊεγίηβ 1᾿ αναϊξηῖΐ τι, 
δῇ ΑἸ]οπλάρηο, ἃ Κομηο, ἃ [συ βαίοπι.... 1] 
56 ἴγουναιῖ (68 τηλγοπδηάϑ, 401] νϑηάγαδιοηϊ ἃ 

“«Ἑγξαϊῖ, ροὺυγ ἐζγε ραγέβ δι ἀουδὶο, δίοσβ, φὰς 
ΓΕ ἀγα τα σταῃά ἀὰς ἀς Βοιτγρορπο."-- 
Ημἱ 1. ἀε ἔγαπεοε, ιῆή. (866 Τγδηςμ᾿β " Ημίμεαπ 
1εείωγε,," Ὁ. 187). 

ΝΟΤΕ Ε ΟΝ ΜΕΝ. 11--- ΟΑἸ1ΒΑ, ΟΤΗΟ, 
ψιτει τυ. 

Ιῖ. μα Ὀδοὴ βοσῃ ἰῃ Νοῖθ Ὁ [δαὶ 
οὔθ οὗ ἴῃς 5ἴερβ ἰπ (86 φὉτγοοῦ οἡ μοὶ 
ἴΠ6 υ.5114] ται ΟΠ] 5! ς ᾿πιογργείδιιοη οὗ [ἢ 5 
σμαρίοσ ἀδθροπάβ, 15 ἴθ οὔ ϑϑίοη ἔγοπὶ ἴδε 
56Γ[68 οὗ Ἀοπίαη ΕἸΏΡΟΓΟΥ5 οὗ ἴδ (᾿γθὸ 
ΤΌΪΟΓΒ ὙΠῸ ἱηϊοσνεποά Ὀεΐννθοη Νογο δηά 
ψοβραβίδῃ,-- -4]0α, Οἷδο, δηὰ ΝΠ 6]]105. Οη 
ΟΥΒο 8 ἀεΐεαϊ αἴ Βεάγίδουπι ΟΥ̓ ἴῃς φεηογαὶβ 
οὗ νι ΟΠ 5, ἴῃ ΑΡΠῚ ὅρ, Οἷδμο Κι]οά δϊπ|- 
561}, ΔΙ͂ῈΥ ἃ τεῖρῃ οὗ θα πιηείγεῆνε ἀλγ5,-- 
“ Νοπδροϑίπηο εἴ αυϊηῖο ἤηρεγι αἷς," δγὲ ἴδε 
ὑνοσαβ οἵ ϑιυεΐοηϊιι5. ΜΠ 6105 ννὰ8. ρυΐ (0 
ἀδαῖμ ἴῃ τε [ΟΠ] οννῖπς Πόσο θοῦ ; ἀπά [δε 
ὑσίοῖ ἀυγαῦοη οὗ ἴμε56 ἴδγοθ τεϊβ [85 ἰδὲ 
16 ςκο, Ὁ υδἰοτά. δηὰ οἵδοῦς ἴο οὐχ ἴὨεπὶ [τῸπ] 
[Π6 οτάεσ οὔτε ἱπιρογίδ] ϑυυ σοοϑϑίοῃ : 566) Δ ΟΥΌ, 
Νοῖθς Ὁ. ϑοιῆε διιμουιεῖοβ τηΔΥ ἱπάεοά δὲ 
αυοϊεά ἰη ἕλνοιιγ οὗ [Π|5 οπηὶϑϑίοῃ ---- 
ΤῈ “ ῬΆβοῃδ] ἙΒτγοηίοϊε " (εἀ. Τϊπάοπ. 

Ῥ. 459) ἴῃυβ ἀδβοσῖθεβ [ἢ 6 ϑυσοσοβϑίοη δἤεῖ 
ΝΕΙΟ :--μετὰ Νέρωνα Γάλβας ἐβασίλενσεν ἐν 
Ἰβηρίᾳ, Οὐιτέλλεος ἐν Γερμανίᾳ, "Ὄθων ἐκὶ 
Ῥώμης. ΑΠῸΓ παιοη!οηϊηρ 86 5βογίηθϑβϑ οἵ 
{πο Γ γείρτβ, [86 σΠγοπίοϊοσ ῥγοςςθά5,--Ῥω- 
μαίων ζ΄ ἐβασίλευσεν Οὐεσπασιανός, Ϊ 
Μεβραϑίδη ἴῃς σευεηὴ Θιροσοσυ, δηὰ ἴδο ϑυ0- 
οὔβϑοσ οἵ Νεγο--- ῆο ννουἹὰ τι 5 6 (ἢς εἰχτὺ 
(566 ἐδ., Ρ. 311). οπηίδη ἰ5 γοοκοηδάὰ (δὲ 
πὶπεδ, 88 βυςοεδάϊηρν ΤΊξα5 (ἐ6., Ρ. 465. (ἐ 
Νοῖε ( οη ςἢ. χίϊ. 3). [π᾿ δῖ5 Ομγοηίας 
Ἐσυδεδίυ5 ρῖνεβ [ἢε βίδίεπηεπί, μογε οὐορίαί, 
ἃ5 ἴο Οαἷδα, Οἷδο δηά Ψ 6} 15; Ὀυΐ ἴῃ ἢ 
ΗἰϑίοτΥ (ἰ. 5) μ6 ἱποϊυἀεβ Οα]δΑ δηὰ Οἱδὸ 
δἴοπα θεΐννεεη Νόσο δηά Νεθραϑίδῃ. 

ΘΟνΟΓΑΙ τεῦ δῃὰ ςγοηίοϊογο ἴῃ {{πὸ 
ΤΛΔΏΠΕΟΥ ἰοᾶνε ουΐξ οὐἁ [πΠ6 ἱπιροσίδὶ ϑιισςεβϑοῦ 
ΒΟΠῚΟ ΟἿδ ΟΥ 8}}] οὗ {π656 γος ΕΠΊΡΕΓΟΙ͂Β. 
ΤὭυ5 ΟἸεπηοηβ ΑἸθχ. ἴῃ {86 “γ:: οδίδοξυς 
δἰνθη ΕΥ̓͂ πἰπὶ (5866 Νοῖε (Σ οη εἶ. χίϊ. 3} 
βἰδίεβ πε οσάογ ἴο ὃὲ “ Αὐκυκίι5, ΤΊθΕΠυ5, 
(αἰ ρυ]α, ΟἸαυάϊυ8, Νεγο, Οαδα, Ν᾽ βδραϑιδῃ, 
Τιῖυ5," ἄς; δυῖ ἴπ πε «εεοπά, “ [υ]105, 
Αὐρυπίυ5, ΤΊ θογῖιι5, (δ ρυα, ΟἸδυάϊυ5, Νέτο, 
Οαϊδα, Οἴμο, Με 5, Μ εβρασίαη," ἄς 
Ογοβὶι8 (νῖ. ς. 7, 8) ρἶνεβ [6 5υορέββιοῦ 
ἴπυ5: “Οὐο [4184] πιοχ ὀρργεϑϑο, Οἵδὸ 
Κουηα;, δ 6]]105 ἴῃ Οεττηδηΐα, ν᾽ εβρβϑιδπυϑ ἰῇ 
ϑΥΤΊα, Προ τ8 βίσλι δἴηιυς ἀὐτηᾷ γαρυεγμπῖ 
 ΠΟγΟ 6 ἴοο «ερρς ἴο οπὲ Οδο 
ὙΠ ΟΙ 5 ἔγοτι τὰς |ἰ5ὲ οὗ ἐπαῤῥπὀεά Ἐπ 
ῬΕΓΟΓΒ. 



ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥῚΙ]. 

Νοης οὗ {δε56 ψυτιίοτβ πλᾶκὸ Δ ρα ἢ 
ΟΙΙΠΟΓ οὐκ ΟΥ ούθὴ σευεπ Ἐτηροσοτγ 

Ὑ μεβ6 αυοίδ[οῃ5 ρῖνε ΤΊΟΓΕ ΟΥ̓ 1638 ΒῈΡροτί 
ἴο ἴδε γι οπδ) ϑες ᾿πτεγργείϊδτοη : δαζ οἡ {86 
οἴδοῦ Βαπά, πόσο 15 πὸ ἄοιδί ννῆδίονοσ (δὲ 
ἴῃς ἴχτες ΕἸΊΡΟΓΟΥΒ τὐέγό Γεσορηϊζεὰ ὈΥ 
σΟΠΙΟΙΠΡΟΓΔΙῪ ὉὙΓΙ ΕΓΒ 8458 Ὀδϊοηρίηρ ἴο τῇς 
11ὴ6 οὗ ἴμ6 [ππρογί8] βιισςθβϑίοη,---δηά, ᾿πάθεά, 
ΟΥ̓ 411] Ξκυδοεησυεηῖΐ νοῦ ννῇο 1.6 ποῖ ἰη- 
ΒΠυδηςσοά ΟΥ 5ιδ᾽εςϊϊνε [Πδοσῖο5 οὗ δ βἴοσγ. 
ΤΒι8 Ϊοβερῆι5 (8. .. 1Ν΄. εἶχ. 2; οχὶ. 9) 
ἀἰοϑοσῖθοβ ἴῃ 1} [6 ϑιυισςεδδίοη ἴο Νόσο οὗ 
Οαϊδα, Οἵδο, δηὰ Υ 6] 15. ϑδυδίοπιιβ. 1ἢ- 
οἰυάθ5 ἴπεπὶ σαρι ΑΓ]Ὺ δήηοηρ “ Τῆς Ὑ Ψεἶνο 
Οὐϑαυβ," 85 αἷἰϑο ἀοες Αὐυοηίιι8, τ ὴρ οὗ 
πες ΕἸΏΡΟΓΟΥ Ψ ῆο ἔο]]οννεὰ ἴποπὶ: “Η:58 
ἀεενιμς, ἴαϊοαυς δοοιῖυ8 Μ᾽ εϑρδϑίδπι5."--- δὲ 
ΧΙἽΙ]. σταγίδις. 

Τλίοη (δδ5ιι85 τυτίἴος: οὕτω μὲν οὖν ὁ Γάλβας 
αὐτοκράτωρ ἀπεδείχθη (110. ᾿ἰχὶν. Ρ. 1049); ἴῃ 

. ον [86 ολδηραβ αγὰ τυῃρ οα (5 Ὠἰκίοτί δὶ 
υσϑίοι ΤΩΔῪ Ὀκ 1] υϑἰγαϊεα Ὀγ [86 ΟΠ] ονηρ σοη- 
ἴγονε - 

ΤΈε ἔουτίῃ ομαρῖος οὗ ἴδς Ἐρίϑ[16 οὗ 81, Βαγ- 
πᾶρΡα5 (45 ρίνεη ἴῃ (86 (οά. διπαϊ(ου5) χυοῖθ5, 
85 Ο]ΠὨονβ, Πδῃ. νἱΐ. 24 :---᾿λέγει δὲ οὕτως καὶ 
ὃ προφήτης Βασιλείαι δέκα ἐπὶ τῆς γῆς βασιλεύ- 
σουσιν, καὶ ἐξαναστήσεται ὄπισθεν αὐτῶν μικρὸς 
βασιλεύς, ὃς ταπεινώσει τρεῖς ὑφ᾽ ἐν τῶν βασιλέων : 
δῃηὰ αἷ5ο ἢ δη. νἱ!. 7, 8 :---καὶ εἶδον τὸ τέταρτον 
θηρίον πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν καὶ χαλεπώτερον 
παρὰ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ 
ἀνέτειλεν δέκα κέρατα, καὶ ἐξ αὐτῶν μικρὸν κέρας 
παραφυάδιον, καὶ ὡς ἐταπείνωσεν ὑφ᾽ ἣν τρία τῶν 
μεγάλων κεράτων. 

ΤΠ οοο νοσής ΗἸσοηίοϊά (λυ. 75::|. εχίν. 
αρσ., Ἑδϑς. 1]. Ρ. ), ἴῃ ορροϑί[οῃ ἴο Χο] - 
ΤΩΔΓΣ, ΔΡΡΙ1ε5 ἴο (ἢ6 {{π|6 οὗ Ποτηϊαη. Ἡ ΠΠροηίε]α 
τι ϊδιηβ δαὶ δῖ, Βαγηαρᾶς ἤσγε ἃἸ]ερὲς ἰδαῖ 
ἴοτο ν1}1 τεῖρτι ἐρρε Ἐοσηδη Ερεσοσβ ; δηά (μαῖ 
“186 [216 Ηοτη,᾽" ψὩϊο ἢ οοτηεβ ὉΡ ]αϑῖ, βίρεηι- 
8ε5 Νέεῖο (ἐλθὼν ὁ νἱὸς αὐτοῦ καταργήσει τὸν 
καιρὸν τοῦ ᾿Ανόμου. (ς. χν.)---νὶΖ. Νάτο), ΨΠο, 
τεοϊαγείηρ 85 Απ ο γὶϑί, νν1}1 οῖγ κα ἄονῃ ἴἤγεΘ 
Ἐταρεοῖβ ῆΟ ἃγα ο]οβεὶνγ οοπηεοϊοδαά οὴς ψ]Ὦ 
δῃοίμεσ. Τμεβε ΗΠ ρεηζο] ἃ ἰαἶκεβ ἴο Ὀ6 ἴδε (ἔτεος 
ΕἸανιῖ---Ν εβραϑβίδη, Τιῖαβ, Ποση  Ἴ8η--- 00, δα ἀοὰ 
ἴο ἴμε ϑενεὴ Κοιηδῃ ΕἸηρεῖοῖβ οὗ ἴῃς Αροοῦᾶ- 
Ἰγρ5ε (ςἶ. χν!]. 10), τα κα ὑὉρ ἴῃς 7 ηε 1} ἤοτὰ 
τῆς Εοπιδηῃ 1ἰτηρίτα 15 ἴο οοπλδ ἴο 8Δὴ επά. Ψο ]Κ- 
ταᾶσ, οὐ ἴδε οἴπεσ μδηά, {ΠῚ}Κκ5 (μαἱ 51, Βαγηδῦαβ 
---οοττεοῖίηρ 51. []ὁοῃη, ἷηὴο τοραγάβαὰ Νέετζο, σὲ - 
«ἴοτοά ἴο 116, ἴο Ὀς ἴα Απιὶς τίσι ν᾿ ἤοτὴ Μοβοδἢ 
νγὰς5 ἴο ἀεκίτου ---“τερηυτα 24η15]15 ἰΐοτη μαρυϊῖ 
Οποςασγοῖτα εἰ Γαρας 5ἷσ πυπιοσγανὶῖ ἀθοθ : Αὐι- 
στισῖιι5, δϊς., Νέτο (5); Οδ]ρα, Οἷμο (2): -- δι 
ψιοΙ 9 ἀρυὰ ΑἸεχαπάσιημος ΟΠ ΠυΠΊΘΓΔΙΙΓ ; 
ἙΕΑνὶ! (3) : ἰσίταγ ἀδοδάδαι Ορεβαγιπὶ 5ὶς ᾿πῃ ρ]θηῖ, 
ἀυογατ ΘΧίγοπΊ5, ΠοπἰΔη85, πηαχὶ πα πιογαῖ 
δανοτιϑατὶας εἰ οἱ Μεςοῖα 5γα6}15, Ῥασ ἴδσα 
Νεοσοῆὶ. θουἱ Ξεαυθραηίυτ, Νεῖνα, Ὑτγαίδηι, 
Αἀτίδπυς, εἰποιεραηῖ ὑπᾶπὶ ΡΕῚΙ δάορίοηδηι 
ἀγπαϑεδι : τρεῖς, ὑφ᾽ ἕν βασιλεῖς," --αὐὰ (ἢδι 
ἴ τχας ἴῃεθς ἴῃγχες (Π) Δη. νἱϊ. 8) ψῆο γοσγα ἴο 6 
ονοσίπσονγῃ, ὈΥ οἷς οὗ [ἢ6 ῥτεοεάϊηρ Ετηρεσοῦβ 
τοςτοχοά ἴο {6 ἴὴ (Π6 οῃαγαδοῖοσ οἱ Απιοσιβί. 

δοςεοϑβϑίοη οὗ Οἵδο 15 ποχί γοξεγσγϑά ἴο ({ό., ὑΡ. 
1053, 1054); δηὰ {Πεη (ἶχν. Ρ. τοόολ), νγε τοδά: 
Οἱ δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ. . «ςτὸν Βιτέλλιον.. . «αὐτοκρά: 
τορα ἀνηγύρευον͵---“ εϑραϑἰδη 5 Δοςοϑϑίοῃ Ὀεῖηρ 
τοοογάδά ἴῃ ἴἢ6 884Π|6Ὲ ΠΆΠΠΟΥ (566 ΙΧΥΪ. Ὁ. 
1Ιο76). Τα Επρεσοσ [υ]ϊΔη πυπηθογβ [Π6πὶ 
διηοπρ ἴῃς “ (πϑαγϑ (566 Νοῖες ( ου οἷ. 
ΧΙ, 4); δηὰ Αὐτεϊυ5 Νιοῖος ()ὲ ὥσαγ. 1. 
6, 7, 8) Θαυδ! Υ ἱποϊιιάεβ ἴΠ6 [ἤτεα 85 50ς- 
οοοάϊηρ Νόῦο. ΕΡΙρβαηΐιβ, γῃο ἴπ ἢϊ58 “452- 
εογαέμς, το 5 ν ϑραϑίδῃ βυςοθθὰ Νεέγο (μετὰ 
Νέρωνα Οὐεσπεσιανός, ΟἾΧ., γο]. 11. Ρ. 63), 
ΒΡΟΔΚΚ5 οὗ Οδ]᾽δα 85 σεϊρπιηρ βενθῇ τῃοηΐἢ8 
δηὰ νεηῖγ ϑιχ ἄδγϑ, οἵ Οἵμο 45 τεϊρηϊηρ 
ἴπγοθ πιοπίῃ5 δηά ἤἥνε ἐδγ5, ἀπά οὗ Ν᾽ 6}1}18 
ἃ5 τεϊρηΐηρ εἰρῃδίθθη τηοηίῇβ δηὰ ἵννεῖνε ἀδγ5 
(δὲ Μεπεωγ. εἰ Ῥοπάετγ. οχὶ., νο]. 11. Ρ. 169). 
Ῥείδν! 5 (ἐδ. Ρ. 385) Ροϊηΐϊϑ ουξ {Π6 οἴἰτοῦ οὗ 
ἘΡΙΡΗΔΠΪ5 45 ἴο ἴμ656 ἀδίοϑ, γοίοσσίηρ ἴο [δ 6 
ἀδῖε5 ξίνεη Ὁγ θη ; Ὀαΐ [15 ἐγσοσ ἀοεβ ποῖ 
τουςἢ [πε φυσδίίοη Βοσγο. Ῥείαν! 8 μ᾽ πηβοῖ ()Ἂὲ 
Ἀαλίοη. Ἵφρρ. ᾿1Ὁ. ν.--- Α 68 ΘΟ γιϑεὶ δὰ οὐ) 
εἶνε Οδ]δα, Οἵδο, δηὰ Ν 6 }11ι18, 45 ἔο]]οννίης 
Νεῖο δηᾶ ἱππηθα δου ῥσγεσθάϊηρ νεβραβίδη 
8ἃ5 ΕἸΔΡΟΓΟΙΒ. Τὸ ἴπ6 ΘΑΓΙΥ δυο [1658 ΠΊΔΥ 
αἰϑὸ 6 δά ἀοὰ δυϊρίςϊι8 ϑενεγυβ (Α.}. 401), 
ψ ὴο ρίαοθϑ Οαἱρα, Οἵδο, δπὰ Ψ16}}18 δῆοσ 
Νόσο (Οῤγοη. 1}. 30, Ρ. 84). 
Το 5ἰαΐε τῆο Πἰδίοσιςδὶ σοηοϊυ βίο, νυ 

Ὠελη Μενδὶο --- 
Οα]δα ννὰ8 βα]υϊδά [πηρογαῖοσ ΌΥ ἴΠ 50] 16 Γ5 

οη ἴπε τὰ οὗ Αργῖΐ, Α.Ὁ. 68 (νοὶ. νἱ. Ρ. 356), 
δηὰ Β΄5 εἰεςῖοη ννᾶ5 βδαποϊοποᾶ Ὁγ ἴδ δεηαῖς 
(ὑδ., Ρ. 372). Οπ ἢ15 ϑϑαϑϑιηδίίοη, Οἵδο 
“ βἴερρεα {πγου δ δὴ Εταρογοσβ Ὀἱοοά ἰηΐο 
ἴΠς ρίαςε οὗ ἴῃς (ϑασβ᾽" (δ. Ρ. 199). Οἡ 
(ῇς ϑυϊοϊάθ οὗ Οἵἴμο, {πΠ6 ϑϑηδίογβ ““ τῃεῖ 
ἱπητη αἴ εὶγ δηὰ ἀδογεθὰ ΝΊ6}1105, ΕΥ̓ ἃ 5ἰηρ]ς 
δεῖ, 411 τ1ῃ6 Ὠοποιζβ δηὰ {{||65 νυν] ἢ Πα Ὀδοη 
ἀδαϊξ ουὖξ ἔγοπιὶ γε ἴο γεαγ ἴο ἢῖβ8 ρῥγθ- 
ἀεοοβϑουβ."---ἰἶδ., 431. 

ΝΟΤῈ Ο ΟΝ ΨΡΕΒ. 11--ΤῊΣ ΕἸΘΟΉΤΗ ΚΙνΟο. 

᾿ κιετγάϊεςκ---ῆο ἀσθ5 ἢοΐ σοὶ οὐ ἴδ 
Νογο-δ]6, θὰ πο σοηβίοτβ (Πα Ποιιϊδη 
15 ἴῃς εἰν δὲ}--- ῬΑΓΕ ἀρτοοβ ἢ} Οτοῖιι5 δηὰ 
Ηαμπιοηά ννῆο ἰγδηβίδῖθ, “16 5δοὴ οὗ οπμὲέ οὗ 
{Π6 πὶ (“ Β]1ὰ5 ἀπ|05 εοτυπὶ). ΑΡρρϑαϊϊηρ ἴο 
Κοπι. ἴχ. το; Μεῖϊ. 1. 3, 5,6 ; [υυ1κς 1. 27, ΤΒΕΥ͂ 
τᾶ κα νεβραϑίδη ἴῃ6 σἱκδ, δηὰ ἢἷβ ΟΠ ΟΓ 
500 Ὠοπηϊκίδη ἴπ6 εἰσδί (5866 Νοῖς Ὁ), 
Αηάγεδϑ 480 ὀχρ δίῃ "βργιηρ ἔγοπη οἠό οὗ 
{πεῖς Ηεδάβ (ὡς ἐκ μιᾶς αὐτῶν). Βοίι εχ- 
ἰδηδίϊοηϑ, ΠοννΘΥΘΥ, Ἰη5 γῇ [86 ὨΠΠΊΘΓΑΙ, ἢ ἢ 

5 ποῖ ἰουπάὰ ἴῃ {Π6 ἴοχῖ ; δηά, τδογεΐογο, 
ὨὈυκίεγά, υπηάοτγϑίαπαάβ “16 οχίγδοιοῃ οὐ ἀ6- 
βοοηΐ (ἡ εγζωκ ἢ ) ἴτοπι ουΐ οὗ ἴῃ6 δϑδεύθῃ :ἢ" 
“Ἰοδη," ἢς ποῖδ5, “ ἀοδθβ ποῖ ἰηϑίϑδῖ οἡ [ἢ6 
εἰσ ῥεῤ ϑρυϊηρσίηρ ῸΠπὶ οπο οὗ ἴπ6 δένεηῃ,--ἃ]}- 
του ἢ [5 15 ἴσυθ,---υΐζ οἡ [}15, [πὶ ἢ6 ννμὸ 
85 ἴδε Ρεγβοηιβοδίίοη οὗ ἴ86 ννῇοϊε Βοαβί σου- 
τοϑροπαάβ ἴῃ ἃ σεγίδίη πηθδβιγε ἴο 41} θαυ, ἢ85 
Ὠἰπηϑοῖε, οτῃ οὐ οὗ ἴἢδ8ε ϑενθη, ἴῃ6 ϑοῦγος 
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οὗ 88 Βυϊηδη ῬΕΓΒΟΏΔΙΙΥ. ὙΠιδ ἴπ6 ϑευέπ 
ςοἸ]ος νεῖν βία ἃ ράγα] οὶ ἴο ἰΠς εἰρ έϑ, ὙΏΟ 15 
[86 οαηδοαϊπιεηΐ οὗ ἴμ6 ννΒοὶς βοαδϑί " (8. 512). 
1 195 ποῖ 5αἰά, ἄγρυὸβ Ὠπιοσγάϊθοκ, (Πδὲ ἴπῸ 
, 8 ΙΙοη Κίηρς (Νεγο) νν}}}1 τοῖϊαγη 8ἃ5 {ΠῸ6᾿ 
εἰσῥέό, Ὀυϊ ταὶ ([Π6 εἰχόιδ, ννο 15 581} πηΐυτο, 
Ψ11 θὲ τὴς φεγβοηϊῆοα Βοδϑοῖ διπιϑε!,---ουθη 
Π6 ἴπ βοὴ ἴδ6 Βεαβῖ ἔγοσῃ ἴῃ6 ΑὈγϑ55 (ςῇ. 
χὶ, 7), ΠΟ ΠΟΥ͂Ν “ἐγ ποί, ν}}}} γράρρεασ. Το 
πη, {πεγεΐοσο, ἴΠ6 Νογο-δθὶθ ποῦο, πννοι]ά 
Ὀ6 ἴο ἀϑοσῖδε ἴο δῖ. [οῇη [45 Ἀδηδῃ ἀοσδ8, ἰ. ς., 
Ρ. 414] “4 οΘοηζιδίοη ὑεΐννεθοη ἴῃ Ἐπί γα 
Βοαςὶ νι ἢ “ϑευεν Ηεαάς" (ἴῃς Κοιηδη Επὶ- 
Ρἶγθ), δῃά τς Ηεδὰ “ϑπτθη υπῖο ἀφαίῃ᾽᾿ 
(Νεγο), «ἢ. ΧΙ], 3. 566 [πε Γουλάσκ οὗ δοῃ δἱεῦ- 
τΆοΒοῦ φυοϊεά τη πε [ηϊτοάδαυςξίοη, ὃ 4, ὃ. 

Βυγροῦ, αἰσγορασγάϊηρ δῖ. [μη 5 ὑϑᾶρϑ, 6χ- 
ΡΙαἰπβ: “Ηε--ἴῆς Βεαβῖ, Απες γιϑῖ-- ἐς οὗ 
ἐῤὲ ϑευεη, ἱ. κ., ᾿ς ὈεΪοΏρ5 ἴο (Π6 πυχῆδοῦ οὗ 
(ἢ ϑόνθῃ, ἔου δὰ 15 (6 σευεπ Ἡεδά (566 οἢ 
εἢ. χὶϊ!. 3), Ὀυϊ δ 15, αἴ (6 βαπθ Ὀπιθ, [ἢ 6 
εἰν δὲ }---ἴου, 845 θείης τῆς Ηδδά “ “γε ίεπ μρ10 
ἄεαιρ,᾽ ----α ὈοηΡ 6 Ο56 " ἀεσίῥ-ἰγοῖε αὐας 
ῥεαίεά,;---ἃ8 Ὀοϊηρ Β6 ννῆο “ἐς πού; αγά ἐς αδομὲ 
ἴο «0716 μὸ οἱ 977 δὲ .“4δγ..᾽ (νεγ. 8),--Ὲ ἀρ- 
ῬΘΑΓΒ 438 Δῃ εἰσ δίδ ἴῃ ἴῃς 56Γ168 ; δηα ηδνεσίῃο- 
Ι655 15 ἴῃ6 σευεμίῤ, ἔοτ 1ἴἴ 156 οὔς δπά [Π6 βγη 
ΡῬΟΙΒΟη Ἡ᾿α«υδίεδ τυᾶς, ἀπά 'ς ποὶ, απά «ῥα 
εογθ’ ὙὍΙ5 15 186 “1{πΠ6 Ἡοτη’ οὗ 2 4η. 
ΥἷΙ. 8, 20, 21, 24, 25. ΔΑΟΟΟΓΑΙΠΡΊΥ, Γϑιηρ Οἡ 
τῆς Ηεδάὰ οὗ Ὠδηϊθ]᾽5 ἔουσίῃ Βοδϑῖ, δἀπηοης 
15 ἴδῃ δογῆβ, Ὄχδιίθα οὐϑὺ ἴῆθγη, δηά [δι5 
ὈοΙοηρίης ἴο [παῖ Ρῇαβε οὐ με ὟΝ οὐἹάσροννεῦ 
ΜΏΙΓἢ [Π15 ἔουγῃ Βεαβὶ ἴγριῆε5,---ΑΠΈς τισὶ 
νν1}} “οορις μ᾽ 45 ἴπθ σευεηῖδ " Ἡρθδά, ̓ ---νν}}} 
Ὀδ ““»119π τπίο ἀεαὶ,"---Μ}}} ϑθοσα ἴο σεῖϊγο 
ἔγοτῃ ἴῃε κῖαρο,---υΐ Νὴ] τοῖα στη 45 δὴ εἰσδίῤ, 
δῃηά γεῖ Ὀ6 1ῃ6 54πὶ6ὲ 85 (6 " Πεαά᾽ ψΠΙΓἢ 
νγ)2ὰϑ3 ἴῃ σευεη." 5866 οἡ (οἷ. ΧΙ. 2. 

νιαηρα, Βεηρεῖ, ΑἸΌ, υηάἀεγείδηά {πΠαΐ, Δεν 
[δες ““ ϑευεη Ἠεαά:" οἵ ἴῃε Βεαδϑῖ, [ῃ6 ρβεγϑοῃδὶ 
ΑΔΌΓΒσιβῖ 15 ἴῃ τπ6 ἔυΐυγα ἴο ἌΡΡΘΆΓ 45 ΔῈ 
εἰσῥίδ. ϑοιηοναΐῖ ϑιγ ΠΥ Εὐτασγὰ ψνῇῸ 
ἴλκος “τὴ6 οὐκί Κιηρ" ἴο δε (ῃς Βοπίδη 
ΝΥ ογἹάσρονετγ; [Πςὲ “ευεπὴ ἊΝ οὐἹ - ροννοῦ ἴο 
Ὀςε ἰῃς “7 Κύριε ἢ ἴΠ6 Βεαβὶ (γοσ. 12); 
δηά (ἢς εἰσῥτδ᾽ ἊΝ οὐἹά-ρονγ ἴο 6 ἴῃς Βεαϑῖ 
ἔγοσα ἴῃε ΑὈγ58 (γοσ. 8), οσὐὁἨΎ Απεςῆσιϑῖ (5. 
464 8.). Εὐγαγὰ αἷϑο σοηραγοβ 2 1 655. ἰϊ. 3 Ε΄, 
ψῖ δη. νἱῖ. 25 ; χὶ. 36. ἼΠ15 ΟΡΙ θη 15 ἀ6- 
νεϊορεά Ὀγ Οοαεῖ :---Αἴἴον [6 “εὐεπ (566 οἡ 
νΟΓ. 10), “ΨΠ1 ἀρρεᾶσγ Απεςἢγιϑῖ-- -ἢς εἰσ δέ 
Ηεδά, δηᾷ δῖ ἴῃς βαηδ {ἰπὴ6ὸ ἴῃ 6 ΘΠΈΣΟ τῃοηβίοῦ 
--κἸβϑιηρ πονν ποῖ ἔγοσῃ ἴπ6 σεα οὗ [ἢ6 ΡΘΟΡΪΘ68, 
δυϊέτγοιῃ [Π6 4167..." δληὰ, Οοάεῖ δά άς, δοςογά- 
ἴηρ ἴο 815 ΡΘσυ ΑΓ ΤΒΠΘΟΙΎ, “Το ἴδ δϑοϊοη!βῃ- 
τηοηξ οὗ [6 ΨΠ0]6 εἀγῃ ἴῃς τ οὗ [15 
ῬΟΝΟΙΓ Ψ01}} Ὀ6 ἑουπά ἴο δὲ {παῖ 5γαεὶ [(ἢ6 
Ἡροδὰ ““πτίθη υὑπῖο ἀραίῃ,᾽" οἰ. ΧΙ. 3; 566 
ου (ἢ. ΧΙ. 17 ἢ ]ςἢ σηθη δο]ονθὰ ἴο Ὀ6 ἐσγαβοά 
ἔογ δυεὺ ἴγοπι ἴδ 115ῖ οὗ ρθορὶθϑ :--οῦνν ἢ ]ς}} 584}} 
1556, ΟὗἨἁ ἃ πυάάξδη, ἔγοπιὶ 118 τοῦ 85 [παῖ 
ὙνὨΙοἢ [Ὁ ΓΟΔΙΠῪ 15, [6 ἤγϑὶ οὗ (Π6 ρθορίθϑβ,-- 

ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΊῚΙ. 

1πΠαἴ παῦοπ (ο νυ ϑῖοἢ ὈεΪοπρα, Ἡβεῖδετ ἴογ 
64] ΟΥ ἔοσ νοῦ, ἴδ 6 βεοερῖσε οὗ ἴπὸ νυ σὶά " 
(... 5. Ρ.. 368). 

Ι. ΜΠ] Δ 5 ψυεῖῖοθ (ΡΡ. 341-142): ΤΒε 
ϑεύθῃ “ Κρηρ:," τπουρὶι πηοπεοηθά ἴῃ οοῆ- 
ποχίοη ἢ 1Π 6 πὶ, ἀγὸ ποῖ ἴῃς ϑϑυθη “ Ηραά:" 
ἔον ἴῃ Βρϑαβὶ ΠΙπΊβ οὶ 15 οπὸ οὗ ἴμ6 ϑϑύθῃ : ησὶ 
οὔς οὗ ἴῃς “δευεπ Ηραά:" ὯῈ πον δι πιϑοὶ 
νγΘΔΓ5, Ὀυζῖ οὗ [η6 ϑδϑόνεὴ Κιηράοπιβ οὗ Ὠδηιεὶ; 
8ἃ5 ἃγιϑίηρ οὗ οὗ οηδ οὗ ἴμεη, ἴῃς Ἐοπηλα. 
« Τῆς Αροςδὶγρῦς Βεϑαβῖ σοστοβϑροπαϑ 11} ἴδε 
4“ |6 Η οση᾿ οὗ Ὦδηιϊοὶ, νος Ὦ 4Γ1565 Δπιοῆξ 
(ἢ6 Τέμπη Ἡογῃϑ οὗ [ηϊς βονθητῃῇ Ηοδά, δηὰ ὉΥ 
115 τ βίην τοοῖβ ὉΡ ἐῤγες, ὈΥ νυ] ἢ 1ἴ ὈδοοΙλο5 
Ἰ156} Ὁ τῃ6 εἰσί (ΠΏ δη. νιϊ. 8); “ΒΘ ἰ5 γτὸ- 
ὈΔΟΪΥ [86 ἤηδὶ Απες τσ": --- ἴπογα θὲ ϑοῖῖς 
“ ροηδιβίοη "ἢ ἤόσὸ Ὀεϊννοεθῃ δείηρ οὐς οὗ ἴθ: 
ϑ6ύθῃ δηά γεῖ οης θεγοηῃά ἴποπὶ, ἘΠ 84π|ὸ οχ!σί5 
ἴῃ [8η16} (νυ. στ, Βοσὸ ἴ[δς Βεδϑί, Ὀείηρ οἷς 
οὗ ([ὴ6 ϑόνθη Ηρδάβ, 15 845 1ἴ οσὸ οοηϊουηδεά 
νὰ (Π6 “16 Ἡ οσπ᾿ ᾿ἴ5ο] ἢ, “ Αἢ ἀπ θιζυ ῦ 
τυ ΒΓ ἢ [ἢ δΙΙΠΙπηθηΐ ἀοηθ νν}}} ὀχρίδιη," 

Αὐδογΐίθη ᾿ηογργοεῖβ :-- - Τῆς νουηάοά Ηολά 
Ὧδ45 Ὀδεη Πραϊρὰ : ἴῃς ὟΥ ογἹά-οννεσ [25 δεεῆ 
τοσϊογεά ἴο ἴδε ςοηάϊξίοη οὗ ἴῃς ῥγεςοάϊης 
Κιπράοπιβ ; ἃ Π6ΨῪ Κιηράοτηῃ [45 διίϑθη “ἢ 
ὙΒΙΟΝ 41} τὴ6 Βολϑῖβ ορροβιξίοῃ ἴο σοὰ δ 
οοηςσρηϊγαϊοα . ... 1δβοτοίοσε νὰ τελὰ οἱ 
80 εἰφό!δ, «υδίερ Ῥγοκεεάς 2 ο»ηε ἐδε “εύυεπ, διὰ 
15 πε ὅ}} πηδηϊοοιαίοη οὗ ἴῃς Βοαϑί-πδίυσο" 
“ΤΙΚὸ Ὠδη16}}5 1 1Π|Ὲ Η οσῃ ἴῃ «ενεπεό Κιηρ- 
ἄοπι ῥᾶ556ε5 ονεὲσ ἰηΐο δὴ εἰσδίδ, Ὡς ἢ Β 
ποῖ ΤΊΘΓΕΙΥ οης οὗ ἴπ6 δευεη, Ὀὰῖ 15 Ὀγουξὰϊ 
[οσῖ Ὁγ ἴδει, ἀηἀ ῥῬγοσθθάς ΠΌτῃ ἴμεν, ΤΆ 
ῖ5 {π6 ἀηρπστδιίδη Κιπσάοτα ἴῃ ἴδς κυά 
56η56 οὗ ἴῃς ννοτά.᾽ Νοῖ [Ἃἢαΐ ἃ ρεγεοπαὶ 
“πιεῤγεαεέ ΝΥ1]1 ἙΟΓΙΔΙΏΪΥ 5βιδηὰ “αἱ ἴῃς Βεδὰ 
οὗ ἴῃς δηθςγισίδη Κιηράοπι, ἕοσ ἴἰ ἰ5 ρο- 
5:0]16 [μαῖ [ἢ6 εἰσδίρ, {πὸ ἴῃς ργεοεάϊην “ δετεπ 
Πεαάς," ἀεοιϊρηδῖεβ ἃ Κἰηράοπι, ἃ ροντεσ, δὰ 
ῃοῖ ἃ ΡΕγβοῃ " ( ε., Ρ. 303). ᾿ 

ὙΝνοσγάβυνοσίῃ : “Γἢ5 15 ἀεβοσιρίιτε οἱ 
{Π6 ἈΟΠΊΔη ΡΟΥΟΣ 45 ἰἴἴΐ σοόοϑὲ ἴο 5. ΡΓΕΠΜΔΟΥ 
Ὁπάογ ἴμε ῬδρδοΥ, δηὰ οδιτοὰ τῆ Η οὶ 
8ἃ5 Οἡ ἃ ἴῇσοπθ. [ἴ ννὰϑ8 δὴ εσδίὁ Κὶηράσα, 
Δηά ἰξ σοϑὲ φῇεγ ἴῃς δετέη, δηὰ ἔγοσι {λὲπὶ 
ἐρᾷ ΟΠ ΥΕΓ. 10) ;-ἰἰ ννᾶ5. πὸ ἴῃς ὅ1ε 

ΟΤΏ ἢ οὗ Ώδῃ. νἱ!. 8 : “ Ἀοπὶς [5 ἴδε ἊΝ εδίεπι 
Βαῦυΐοη ; δηὰ ἴδε "ειέεγπ Βαῤγίοπέαη Ῥονὰ 
15, 85 ἰξ ψχογο, ἴῃ6 οεΐσοε οὗ ἴδε Εαείεγα. ΤΣ 
Εαείεγη ΒΑΌΥΪοηΐδη Ροννεσ ἰ5 ἴῃς “γι: ἴὸ ἰδὲ 
ΡΙΌΡΠΕςΙ68 οὗ λΔΠ|6} ; [86 ϑε:εγα ΒΑΌΥ]οπίδὴ 
Ῥονγοῦ 15 [86 εἰσδέῤ ἴῃ τποβὲ οὗ δῖ. []ομη." 

Ἠεηρϑίθηδθεγρ 5 ρρ 65: “ Ης ἰ5 δὴ" εἰξδῖδ΄ 
ἐπ ἐοσίγμοιίοη ἢ" 4. σὴ ἴῃς Βοαςῖ Ὠϊπϑεὶ κε 
[86 ϑόνεπ, οσ νὰ ἴῃ ϑενεη πὸ δῶτε δ" 
ΓΟΔΩΥ ]ΠΙοη, βοο8 α. δα εἰσδιδ ἰηΐο μετά 
το :---ἰῃς Πολίμοη δίδϊε σοπὶθβ ἴο δῆ 
ΜΙ τὰς σευεπερ Ρῃᾶϑὲ οὗ [πε ροά]ςββ ΟΥ̓ οτ)ή- 
Ῥονγεσ. Ἅνε Βᾶνθ ἃ σοπιπιςὨἸΔΓΥ οἡ [815 ρᾶ5» 
ΒΔΡ6 ἴῃ (ἢ. χΧΙχ. 11--21. [πη ΟἴΠΟΙΓ πογάς, 85 
Ηεῃρϑῖ. ἜΧΡΓΕΞΒΙΥ σοποϊ 65, ΤΠ οτο ἰ5 πὸ εἰ ἐγὸ 
Ἡεαδά᾿; ἴῃ ἰοχῖ Ἰιπι]ῖ5 Τὴ πυτηθδεῖῦ ἴο δεῖχη. 
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2 αδνίοκε ἐς Μαζί. 4 71ὲ 2εορίς 97 Οοά 
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ἜΚΕΣ 7 ἐάε εαγίδ, 1 τοὴὰ ἐδε φιεγελαρῖς 
αραΐ »:α»͵η7:, ἐαρεόγιί οὐέρ ἀξγ. 20 722 
σαΐπές γοοίο 70» ἐΔε ἡμαάρνηεηίς ΟἿ Οοαΐ τεῤονε 
ἀξ. 

[Νετ. 1 ον. καί.---ὅἄλλον ἄγγελον. ΜΕΥ. 2 ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων [Εταϑηηυ8, ὙΠ Ποὺ ΔΗ͂ 
ΦΌΒΟΥ, Βογὸ δδαηάοποὰ ἢ15 σοάοχ, ἀπά γεπάσγοα ὈΥ͂ “ἐν ἰσχύει " (“ἰὴ ἴδε ἐπ γε μάϊπε οἵ Πα 
νΝυϊεαίε. Οἐ Ρ58. χχίχ. 4, υΧΧ.].---δαιμονίων.---[ἼΠπε ψογάβ καὶ φυλακὴ παντ. ὀρνέου ἀκαθ. 
καί, ὙΨἈΟΝ ἀγὸ να ηΠΠρ ἴΠ 1, δηα εἰβενῆοσε, Ετ. ᾿ηβοσίεα αἤεγ ἴπς υϊραῖο “ εἰ εμἐοάϊϊα ογγιγιὶς 
τν7οὐμεγὶς ἱηρπωπάς εἰ. εν. 1 [Α οπλβ τοῦ οἴνου.---ἰΕΠ ΤΕΓΕΙ͂Υ τοδάβ τῆς πορν. τοῦ θυμοῦ Ἴ.--- 
πέπωκε 80 Ρ, τ (πέποκε), Τ. Ε.; ς, οἷ. χῖν. 8.--ἰ.Α. Ὁ τεδὰ πέπτωκαν.---ἀξ, Β τολὰ πεπτώκασι. 
“ὁ πεπτω- ΤῸ πεπὼώ- ὩὨΟῺ Ροΐεϑί ΟῚ ὕΓῸ ΔΠ͵|14 155] πο Ὑἱο δαῦετ "--- ΤΊ5οἢ.: Βυξ σοπιρᾶγα 
τὸ ποτήριον τῆς πτώσεως, 58. 11. 17, 2. ΟΕΧΧ. -Ηοθ. ΠΟ ἽΠ Ξξ εἰψμδαείο, “ Ῥτ. αἱπερπ αυοὰ 
ἐἰμδαίο οϑῖ, 1. 6. εᾶπὶ οβοι "---ΟἜϑεηΐ8)] ΜΕΥ. 4 ὁ λαός μουν ἐξ αὐτῆς. Μετ. ς ἐκολλή- 
θησαν (50 1, ἕογ ΒΙΟΏ ΕΥ. δυθδιυϊοὰ ἠκολούθησαν αἴτετ ἴῃς Ψυϊγαῖς ῥεγυεπεγισι). Ψοτ. 6 
ογ!. ὑμῖν.--τονῖ. χὰ αὐτῇ.--τὰ διπλᾶ. Μεγ. 7 αὐτὴν [Ὁ ογά8. τοδ8 αὑτήν].---ὅτι Κάθημαι. 
Ψψετ. 8 [Α οπιῖβ Κύριος].---κρίνας. ΜΈΓ. 9 ον». αὐτήν.---ἐπ’ αὐτήν. ΜΕΥ. 1Ιο οι. ἐν. ΜΈΓ. 11 
ἐπ᾽ αὐτὴν. Μετ. 12 [Β, Τ. Κ. τοδὰ μαργαρίτου.---δὲ τελά5 μαργαρίτων.---Α τεδά8 μαργαρίταις. 
--Ο, Ρ τεδὰ μαργαρίτας ].---βυσσίνον. Νετ. 13 δἀὰ καὶ ἅμωμον ΔεΓ κιννάμ. εΓ. 14 σον 
δείογε τῆς ἐπιθυμ.---ἀπώλετο ἴογ 2πηὰἀ ἀπῆλθεν.---αὐτὰ οὐ μὴ εὑρήσουσιν. γεν 16 ο»ρ. 1δῖ 
καί.---μαργαρίτῃ. Νεῖ. 17 ὁ ἐπὶ τόπον πλέων [τ, Τ. ΚΒ. τεδὰ ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμιλος. 
- τοδάϑβ ὁ ἐπὶ τ. πλοίων πλέων]. Μετ. 18 βλέποντες. ΜΕΥ. 1’ τὰ πλοῖα. ΜΈΓ. 20 οἱ ἅγιοι 
καὶ οἱ ἀπόστολοι. Υεῖ. 21 μύλινον. ΜΈΓ. 11 [ὃὲ, Α οπιξ πάσης τέχνης]. ΥεΓ. 23 [Α οπιῖα 
οἱ Ὀεΐογε ἔμποροι.] 

ΤΗῈΕ ΕΑΠῚ, ΟΕ ΒΑΒΥΚΟΝ (1--24). 

ΤὨΣ Δρργοδοδίηρς 8}1 οὐ Βαῦγίοη 18 λη- 
πουπορὰ τῇ {815 οΠμδρίοσ (566 νεσ. 21). ΤΒ6 
αοῖυδὶ ονογίηγον ἰ5 δϑϑυσηθά ἴο μάνα ἴἌκθη 
Ρίδος δεΐννεεη οἰ. ΧΡΠ, 24, πα οὗ, ΧΙΧ. τ. [π 
οἰ. χῖχ. 1-τ-τὸ [δῖ ονεγίηγον 5 οεἰεδγαϊοα, 
Ὗς δρρεάσγαδηςο οὗ ἐόγες Αηρεῖβ (ςξ. “Β. χῖν. 
6--τ11.} ἜΧΒΙ 115 [Π6 ΤΠ οῖ 5βἴαρεϑβ οὗ [μς Ν Ἰβίοῃ :--- 
(..) ἴῃ υυ. 1τ--ζ τῆς ἀπποιποεσηθηξ οὗ (ἢ. χίν. 8 15 
τορεοδῖϊοὰ πὰ ἀενεϊορεὰ ;---(1..) ὙΒ6 [311] οὗ 
Βαδγυίοη (5ες οἰ. χνὶ. 19), Δη ὀνθηΐ 511} ἕυΐυγα 
(ες νυ. 4, 8, 9), 16 ἀδδοσιθεὰ ψ ἢ πιηυΐε 
ἀεῖδι}5 ἰπ συν. 4-λὸ ;--(}.) Τ πὸ ονεγίμγον οὗ 
ἴπ6 ΟἿῪ ἰ8 τεργεϑοηϊοαά ὈΥ ἃ 5 βῃηιβοδηΐ δοίίοη 
ἴῃ σν.21-ὁ. ΤΒΕβε ἴῆγες Απρεὶβ ἤᾶνε οἰ ΘΔΓΙΥ͂ 
0 τγρίςοα! 5 φηϊβοδίοη (866 θεῖο). Ὡδα 
ὩλΙταῖϊνο ἴοϊϊοννβ ἴῃ ἀινιϑίοη, νν ἢ] [85 
ταδυκοὰ [86 86415, Ττυπιρεῖβ, δηὰ 1415, ἱπίο 
“φυεπ οἴδυδβοβ, ἴ86 «ἱκή Ὀείηρ αἰν!ἀεα ἔτοπι 
τῆς “εὐερ Ὁ δὴ ἱηϊεγροϑεά βεσίοη. ΤΒι5 
ψὸ δανο (1) ΤῊ [2]] οὗ Βαῦγοη δηὰ ἢεγ 5ἰη 
(ςἢ. χῖν. 8 ; χτ!. 2.) ἴῃ τὐ. 1-2 ;--(2) ΤΕ ἴηγῖ- 
ἰαϊίοη ἰο Οοά᾽β Ρρεορὶε ἴο ἀερατί ἔσοτμη ουΐ 
οὗ δον (εἴ 584]. 111. 11), ἔοτ ΒεῈσ ᾿ἰχυ 68. ἤᾶνς 
οοτῆθ “ἐπ γεριοριόγαπες ὀξήογε Οοά " (ςἶι. χνὶ. 
19), ἰῃ συ. 4) 51--ξ(3) Τδὲ Αὔξεὶ ἴυσῃϑβ ἴο δἀ- 
ἀγοββ 1βοβθυννῇο ἅγὲ ἴο ᾿ηῆϊςῖ [Π6 ἡπάρτηθηίβ, 
ἴῃ σύ. 6-8 ;--ἰ(4) Τδε Ἰαπίθης οὔτδμε “Κὐηρ:᾽ 15 
εἴνοη ἴῃ συν. 9, το;--(5) ὙΤΠε Ἰαπιεηῖ οὗ [δε 
“«Μτγεῤαπί." ἴῃ σὐ.χχ--17γτ-(6) ΤΊῆε ἰδπιθηΐ οὗ 
τὴ. “Μμωαγίπεγ: " ἴὴ νυ. 17-ἰ9. Οη [ἢ15 18 ἰηἴ6 Γ- 

4 Ὀσίοξ υἱζογδηςο οὗὨ {ΓΠΟΤΊΡὮ 1ἢ Ὑδγ. 20 ; 
δΔῃὰ ἴδοη (7) οσοπιε8 ἴμ6 ϑδυτῃθο ς 4] δοίΐοη 
τ] ἢ ἀδοίδγεβ ὨΕΓ ον γοῦν. 

ΤΒο ϑ8θνεγάηςα δεΐνεοεη ἴΠ6 ΟΝ οὐἹά- ροννεσ 
δά ἴῃο ὟΝ οὐἱά-ΟἿ Ὁ (ςἢ. χνὶ!. 16), δηὰ ἴῃς σοῃ-" 

βααιιοης ἀεσδίσυςοη οὗἩἨ ἴῃς Ιαζῖοσ ΕΥ̓ [Π6 
[ΟΓΏΘΥ 15 ἃ ἰοδάϊηρ ἐὐεηΐ ἴῃ ἴΠ6 ΒΙΞΙΟΥΥ οὗ ἴῃς 
ΟΒυσςοὶ οἵ Οοά, Ὀεδοδυ56 [ἢ 5'γηῆο5 ()6 Ὀερίη- 
πἰηρ οὗ ἴπ6 Ὠϊνηθς Ἰυάστηθηῖΐ οὐ [86 δηϊὶ- 
οἰτισύθδη ΝΟΥ ΡΟ Ιἰϑε!ξ, δηὰ οὐ [115 
ῬΠΉΡΟ Απες τιϑ, ΤᾺ 8 ὀνεηΐ 18 ἀηηοιησοά 
Υ Ηδσδυθρῃ ; δηὰ 41] [ἢς ἀν τ οἡ θαυ 80 

ΡΓΘΥΙΟΙΞΙΥ Πδὰ βεσνοά ἰῆς “Ἡδυϊοῖ," Ἰατηθηΐ οὐὸσ 
1, [ἢ ογάεσγ ο ΓΥΡΙΥ 1818 ὀνεηῖ, [π6 ργεϑθηΐ 
οδαρῖοσ σοιηδίῃθϑ ἴῃς ουογίῃσουν οὗ Βαῦγ]οη--- 
[6 ΟἿ νοΐ ἀεδοϊδίοα [5Γ26] ὈΥ͂ 18 βουνοῦ 
(566 [58]. Χ}}}.; χίν, 22, 23; ΧΙΥΙΪ. λο; 11. τα: 
Τ6γ. 10; 11. 6-09), δηὰ ἴδε γυΐη οὗ Τ γγε--- ἢ 
Ἰεὰ [5γαςὶ δϑίγαυ ὈΥ 118 ἸΔοἸΔΙΤΥ δηὰ ᾿δϑοϊνίουϑ" 
Π655 (ΕΖεΚ. χχυὶ. ; χχυἹἹ.). Η δῆς 1115 [μα [ἢ 6 
Ιδλησυᾶρε οὗ 1818 ἀδβοσι ρου 15 θογγονγθὰ ἔγοτη 
[Π6 Ιδῆρυδρε οὗ ἴῃς ἔΌστΊΟΥ ργορῇμοῖβ γεσροσης 
(ς βία οὗ ἴπε86 ἴἵἴνο οἰε58. ὙὍΒὸ οδ͵]εςῖ οὗ 
(158 σπαρίογ, τος ΗἩ θηρϑῖ., 5" ἴο οἰοῖδο στ 
βοϑβῇ δηά δ]οοά" [Πε ἀδβογίρίϊοη οὗ ςἢ. χυϊϊ. 16: 
δΔηά ἴπε ἀεβίσυςζίοη οὗ ποδίμεη Ἐοτὴθ 15 ἃ 
δυλταηΐος οὗ ἴῃς δΠιζυγα δοσοτηρ ] ]5ῃτηθηΐ οὗἁ 
[815 ῥγοάις!οη---8εα οἢ. χχ. 8, 9φ. νοτγάξ. 
ῃοῖο5: “ὙΒουρῇ ΒαΑΌΥ ΠΟΙ [2115, τῆ Βεαεὶ 511}}} 
Τοπιδῖη5. ἸὙπογείοτε ἴπῸ 81] οὗ Ραραὶ Ἀοχὴθ 
1 ποῖ ὃς ἴδε ἀσδίγυςοη οὗ {πε ῬάΑΡδΟΥ ᾿" 
(οἢ. χίχ. 19). 

Ἀρηδη οοηβιάογβ (πδὶ 81, [οπη, ντηρ ἃς 
ἃ ον δ} ἔδηδες, δηὰ ἰητογρυθῖπρ ἴῃ ἴπε ϑρίτιϊ 
οἵ ρμΡοϊῖςαὶ μαῖγοά πὸ γυπιουγβ οοηποοῖϊοά 
ψ Νεῖοβ ἀοδίδ, πον ἱπλδχίηθ8 τῃαὲὶ τἢ6 
ΤΌΪοΙ5 οὗ ἴῃ6 ῥγονϊποεὸς (866 Ἂἢ. ΧΥΙ. 16) 
416 δῦοιϊζξ ἴο αἴΐδοϊςς δῃηὰ ἀδϑίσοΥ Ἀοπι: δηά, 
(Αἰίηρ ἴτε ἀεσϑισυςτίοη οὗ [Π6 ΟἸΤΥ ἴο μᾶνε Ὀδθη 
Δοσοιηρ ἰσῃοά, ἴπαΐ 6 Πεγε οεἰο γαῖεβ τὰς [2]} 
οὗ Η͵8 ἐπειῃῦ (Ρ. 439. 

Ἀρυββ 1]υδϑίγαῖθϑ 'ἢ δὴ 1ηβίΓΠΓΕΤΕΟ ΤΩΔΏΠΟΥ, 
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οἰ. τ4. 8. ΒΙΓΟΩΡ; νΟΪΠΘ. ΒΔΥ ΠΡ, 

νι ΑΕΓ {Πε56 τῆϊπρβ 1 8δνν 
ΔΠΟΙΠΕΓ Δπρεὶ σοπλα ἀοτνῃ ἔγοπι 

ἤδανθη, μανίηρ ρσγεδῖ ροῦγεῦ ; ἀπά τς 
δλγίῃ ννᾶβ ᾿᾿ρῃίεπθα νυν Ὦ15 ρ]οΙγ. 

2 Απά Βε οπδά ΠΟΡΉΕΙΥ ν ἃ 
Βαῦγίοθ {πε 

δίελὶ ἰ5 (4|16η, 15 [8||16η, δηὰ 15 δε- 
φοηλα τῆς Παδιϊαῖίοη οὐ ἀεν! 5, δηά 
πε ΠοΙ]ά οὗ ἐνεγὺ οι! 8ρί γι, ἀπά ἃ 

ΚΕΝΕΙΛΔΊΤΡΙΟΝ. ΧΥΠΙῚ. [ν. 1-- 

σᾶρα οὗ δνεῖῦ υποίεθαπη ἀπά δδῖεξι] 
διγά, 

4 ον 811] παιίίοῃβ ἤανε ἀγιηκ οἱ 
τῆς ψίπε οὗ τῆς ψυσδίῃ οὗ ἢοὺ (Ὀγηϊοδ- 
τἰοη, ἃπά τῆς Κίπρβ οὗ [ες εαγῇῃ ἴᾶνε 
οοπηηλτεἀ ἐοτγηϊςαῖίοη ννἢ Ποῖ, δηά 
τῆς πιογομδηῖς οὗ τῆς δαγίῃ σο ψυαχοά 
τσ ἢ τῆσγοι ἢ τε ἰαδυπάδηςς οὗ δεΓΊΟ, 
ἀε]]ςδςίθϑ. { 

Ὀγ τῆς οδϑς οὗ [15 παυγδῦνοε, ἴῃς τηοάσσῃ σοη- 
ςεροη οὗ “ΑΡροκαιυροκ᾽ 45 Ἐχργοϑθοα ὉΥ 
Ἐ δίοηδ]ϑίβ :---ϑοα Νοίς Α δῖ ἴῃς δπὰ οὗ {}ϊ5 
ςβδρῖογ ; δηά [πιγοά. ὃ 9. 

ΩΠΗΑρ. ΧΥΠΠ.-- ΤῊΣ ΕἼΚΒῚΥ ΑΧΝΟΕῚ, (1--3). 

1, ΔΙΌΣ [8089 {δὶπ 3.8] (Οτϊξ “ “4π4"--- 
866 στὉὋυ. ..). Ἐσρτ᾽ [Π15 ἔοσηνΐδ 566 οἡ ΟὮ. ἵν. 1, 2. 

ἀποίδεῦ αηφεῆ 1.ε., οἴθμεγ ἴ84η ἴῃ6 Αηρεὶ οὗ 
οἷ. χυ 1; οἷ. χ. 1. ὙΒΟΓΙΕ 18 ὯὨΟ Γοάβοη τἢαῖ- 
ΘΥΟΥ ἔογ [Δ Κιηρ [Π]5 Απρεὶ ἴο ὈῈ Ο γίβῖ (δῖον. 
Ηξεηρϑῖ.);- τοῦ τὲ ΗΟΙΪΥ ϑρίγιξ ((οςςείυϑ, 
ΝΙῈ.) ;-ποῦ “δηοίθοῦ οὗ ἴδ Ν α]- Αηρο}5," 25 
"ἢ (ἢ. ΧΥΙΪ. τ (Βιϑρίης) ;-τοῦν [υπεγ (ΝΙςο] 41). 

οοταΐὶπρ ἀονπ οὐ οὗ 08 γ9},] . Βεπρεὶ 
ςσοηπηεοῖβ “ σποί δεν " ἢ “ οοταΐπρ ἀοτα," 
85 1{{6 8εη56 ἡγΕγῈ “ΔΠΟΙΒΟΓ Ὀοβίά68 ἴῃ 6 ἰδϑὶ 
ὙΠῸ εαηιε ἀοαυπ ὕγονι ῥδεαύεξη,----566 οἢ. Χ. ι; 
δῃηά 50 ΑἹῇ 

ῥαυΐηρ ξγεαέ δα ΒΟΥ {γ;}] ΟΥ̓ [ἰδ ἴἰ 15 
δἀάἀοά 45 ἃ νυἱϑ 0]6 ϑἱρτι-- 

ἀπά ἐῤὲ εαγί «υας ἐἰρδίεπεά «υἱὦ δὲς χίοτ».} 
866 ΕΖΕΙκ. χἸῖ!, 2: {ὺΚ6 1.9; ΑοἴϑβΊχ. 3; Χίϊ. 7. 
Ι, ΝΗ, ΑτῚ5 15 τεπηϊπάβα οὗ “16 Απρεὶ δϑοθηά- 
ἴῃς ἔγοτι ἴῃς Ελδϑὶ".--- ἢ, ΥἹ!. 2. 

Ω. Μπά4 ῥὲ ἐγ ψὶτὰ ἃ ταὶ ΒΓ σνοΐοθ, 
“ἀγίπσ,] 866 συ. 4. ὝΒε ϑυδ)θοϊ ΒΟΓΘ 15 ἴῃς 
58ΠΊ6 85 ἴῃ ςἢ. χῖν. 8, θυϊ {[8εὲ ἀδπυποϊδίίοη ἰ5 
ΠΊΟΓΟ δοδγοθίηρ. 

ἘΔ110π, ζ841105 18 ΒΑΌΥΙΟΣ 189 ρμχθϑί,] 
ΟΕ 1541]. χχὶ. 9. ὍῊΕ δουϊβίβ ἤεσε ᾶγὲ 2γοίεῤβεϊς. 
Βυτρεῦ βιιρρεβδίβ ἰδ ΠΟΥ πιὰ ἀεηοῖς 86 
εργίαίγιγ οἵ ννῇαϊ 15 ἴο Βάρρθη---866 υὐ-. 4-8. 
ΤΠο [Δ] οὗ Βδϑγυίοη 15 αἷϑο ἑοσγεϊοϊ ἃ ἴῃ ςἢ. χνὶ, 
19: 566 450 οἡ οἷ. χνὶϊ. 16. ΤΠ συΐη οὗ ἴῃ 6 
ὙΝ οὐἹά- ον 15 μοσο ἀδνεϊοραά. 

Ἀδθυ58 ηοῖΐο5 ἴδαῖ “[ῃς δ᾽] ΟΡΟΥΥ οὗ (86 
“ὙΝοπιδη᾿᾽ 15 γερ δος ὈΥ [Π6 ΡΓΟΡΕῚ Ἔἐχργθβϑίοη." 

από ἐς δεεορι ἃ ῥαῤί᾽αλίον ΟΥ ἀευΐ,]ὴ 866 
ὋὉῪΌ΄᾽Ὰ᾽ο ἢ. Οἱ ἴδε νοσὰ σοπάοσγεα “ ὠευΐ,:," --ἰιες, 
ἄϑυα οΣ8, 6Υ}] 5ρισὶῖ5 οὗ Δῃ 1 ΟΣΙΟΥ ΟΥΟΣ,-56 6 
[ἢς ῃοῖδ οη ςἢ. 11. το ; δηά ςξ (ἢ. 1Χ. 20 ; ΧΥϊ. 14. 
ὸγ ἴδε ᾿ΠΠΑΘΈΓΥ 566 158]. ΧΙ. 19--22; ΧΧΧΙΝ, 14 
(ΧΧ.); 7ετ. 11... 37. Βαδγίοπ, ἀεβίγογθεά ὉῪ 
ἴῃς Βεαδὲ 2 ογι ἐδε “46 γ45 (566 ςἢ. χγιὶ. 16), 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ Ὀεσοπιθ8 ἴ86 παδί διίοη οὗἩ 18 ἀρεηῖβ, 
[86 ἀειουβ. ΕΟ αἷϑο Μαῖί, χὶϊ, 41. 

διῃὰ ἃ δοϊάᾶ 07) ευεν) Ἀπο1θ8} “ῤὶγί.}] Οτ. ἃ 

Ῥτίβοι (566 Οἢ, 1. το δηά ςἢ «ἢ. χχ. 7), ἃ Ρἶδος 
οὗἉ εἰσἹοάν (“ἴδ ῥγίβοποσ ἴο ἢῖ5 δοίά γοῖ τ᾽ ἀ.".-- 
Ὠγτγάςη). Ὡς Ννεῖῖο, ΗἩεηροῖ,, Βίορίηρ υπηάετ- 
βίδηά 4 ρἷδος οὗ Ὀδηϑηπιθηΐ. 

διᾶἃ 84 Βο]ὰ 977 ευεῦν μπείραπ ἀπά ῥαϊεβιὶ 
διγά4.)] ΑΠοΟΙΠΟΥ ῥγορῃοῖϊς σγπαθοὶ οὗ ἀοϑοῖδ 
ἰἴοη, 566 ἰβαὶ. χχχίν. 11;--ογ Βδδγίου, αἱ 
]6γ.}. 29; ἔοσ ΝΊΠενθῃ, ςξ, ΖΟρΉ. 1. 13,14. ΤΙΝ 
5ΥΤ 00] 18 αἰ δσεμγ οχρίδίηθα ὉΥ Διογάς.: 
“Νοῖ εαφέ ΟΥ̓ Ὥγέποη, Ὀκξ ρΙᾶσθ νἤοσε {ΠΕ ἅτὲ 
σφε; ΜὮΘτο τἤθϑς 1] -ογηθηςφα δγάς γοϑοτὶ οἵ 
ΚΘοΡ [δεν νἱρ 5." 

3. Σογ)] ὙὍδᾶα 51π5, ου νης ΠΣ ᾿υάπιεπί 
5 στουηάεά, ἃγὲ [ἢ6 οδιιθ6. 

οὗ 080 ψὶπο οὗ [809 ΨΙΔΙΒ ΟΥὨ ΟΣ ζ0- 
πἰοδίΐο)] Οὐογραγε ἴδε τοχὶ οὐ [15 τεῖϑε 
8 (Πδξ οὐἁὨ εἢ. χίν. 8,---5εὲ [πε ποῖς οη {{ἰ 
Ῥίδοθβ. (οιῃρατζο, ἴοο, ἴῃ 6 ποῖς οη οἷ. ΧΥΪ. 2. 
(Οὔϑεσγυε, ἴῃς (οά. ΑἸοχ., ἃ, οπινῖβ ἴδε νον 
“οὗ δε «υἱπε": δηὰ (οάἄ. ( πιεΓεὶγ σοδάς “ αἱ 
ἴῃς ἑοσηϊςδοη οὗ μοῦ ταί.) 

811 [89 πδίϊουβ δανο ἀσπηὶ;}) [᾽ηἰδ5 
ἴδετε [85 Ὀδθη ἃ ΥΕΙῪ δηςσίοπί ΕἸΤῸΓ οἡ ἴδε 
Ρατί οὗ [Π6 βοτίθεϑ, ἃ5 Τιβοπεηάοσῆ (81 οἀ.) 
βυγσροβῖβ, ἴῃς ψνεῖρῃξ οὗ διῖῃου  δυρροῦδ 
186 Τοπάσγιηρ: “ΕῸΣ ὉΥ͂ σϑδβοὸῃ οἵ [δ 
τΪπ9 Οὗ (89 ΨΙΔΙΒ ΟΥὨ ΘΙ ΖΟΥ ΟΔΙΪΟΣ, 
811 189 παδίϊουδβ δ. ζ41101,"--- τολίϊπε 
ποῖ ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ἴῃ δοοογάδησε εἰζμοῦ νὴ} ἰδὲ 
ςοηΐεχί, ΟΥ ἴΠ6 ῥᾶγβ}} 6] ῥαβϑαροϑ, (ἱ. χιῦ. δὶ 
ΧΥΙ!. 2. 

Οπἡ ἴδε οἴδεγ μβαπά Ἴοπιραᾶτς 158]. 11. 17, 22 
ἀπό ςς ὑππαΝ. ἐῤε εμΡ 97 ἐγαηπδἰπρ": βεεντ. 
.. (Τπεῖνο γοδάϊηρβ αἰ δ σ πηοτεὶγ ἈΥ͂ ἴδε 1η- 
βογίίοῃ ἴῃ ἴῃ ἰδέζεῦ τεγὺ οἵ [δε Οτεεκ ἰοεγτ). 

απά ἐδὲ ἀΐηξ: ὁ δὲ εαγὶδ οοταταὶ εἰϑὰ {0Γ“ 
πίεαϊίοη «υἱδρ ῥὲγ.) Α5 αἰσοδαγ βἰδίθά ἴῃ οἷ. 
ΧΥΙ. 2. 

Τῆε “ Κίηρ:," δοοογάϊηρς ἰο Ἐειβ5, ἅγὲ ποὶ 
18 4111ὁ5 οὗ Απεὶςμτῖσῖ, σοπὶς ἤοπὶ (ἃς Ἐδ5ὶ, 
δυῖ [Π6 Ὠυπηθγουβ ΠλΠΟΥ νδ5548 οὔ ἴβε Ἐπν 
Ρἶσγε, ψγῆο, Ργοϊθοϊοά Ὀγ [με σεπίγαὶ δα! μοί, 
᾿γγδηηϊζΖεαὰ οὐεΓ ἴπῸ ὈΠΠΑΡΡΥ Ῥοριυ δίιοῆϑβ. 

απά ἐῤεὲ νιογεαπίς οΥ δε θατῖ ψαχϑὰ γἰοϑ] 
ΤΉτγουρὰ ἴῃς ἐχίθηβινε σογαπιεγος ογεαϊοά. 
Βετ ἸΌΧΌΓΥ, 45 Ὄχρίαἰπθὰ ἴῃ 1μ6 ψογάδ συ ἰοὰ 
ἕο ον. 

ἘΥ τϑδβοι οὗ δε αὐμπάαποε] (Οἐ οἷ. τ, 



ν. 4---5.] 

4 Απά] μελγά δποῖδεγ νοῖςε ἔτοπι 
Πεᾶνεπ, βαγίηρ, ὕοπς οὐ οὗ Πεῖ, ΠΥ 
Ῥεορίθ, τὲ γε δὲ ποῖ ραγίδίκεγβ οἵ 

11). Οτ. ὉΥ 189 ῬΟΤΟΣ οὗ 45 αγξ. ΙΓ. 
ΤΟΙ 6ΓΒ εοῤία, ἀῃα ΔΡΕΥ οοιραγοβ ΕΖεῖὶς. χχν!. 
4((ΧΧ.. 

Οὗ ΒΟΣ ψδηΓΟ0516045.)} ΤΠϊθ που (τὸ 
στρῆνος) ΟΟΟΟΣΒ ΟΠΪΥ ΒΕΙα ἰὼ ἴδε Ν. Τ΄; τῃς 
γεῦὉ ΟἿΪΥ ἴῃ συ. 7, 9; δηά [δε οοπῃρουηά νογὺ 
ΟἿΪΥ ἰπ τ Τίμ Υ. τἰ (οὖ, 2 Κίηρβ χῖχ' 28, 
1ΧΧ.,.--Ηεῦγ. “ῥααπαῆ Ξξῷὸ Κατ : Οὔαβεη.; 
ΑΟΝ. ἐμηεμ). [ἢ 186 νεγῦ, νυτ 68 Ασα ῆοΡ 
ὙΤΓΕΏςΟΒ, “15 ΡΓΟΡΕΤΣΙΥ ἴδε ᾿Ἰῃϑοϊθησθ οὗ νγθδι τῇ, 
ἴῃς νυδηϊοπηθββ δηά ρεϊιίδηςς ἔγοπι ἔμ] ηε85 οὗ 
Ὀγοδὰ: βοπιείπιης οὐ ἴδε [1,211ὴ ἐσεερυΐγε" 
(ϑγποηγηῖς Ὁ. 189): ςἔ Ὠευῖ, χχχῖ!. τς. δ 
Ἂν εἰῖο σθηουβ ὮΥ ΒΟΥ ΒΟΎΘΣΖΟΙ ἸΌΧΟΣΥ᾽" 
--- τοῦ ἤτον γενναρεη [Περριρκοῖῖ νυ]. : 
“Ζε ἰγίμε ἀεἰεἰαγωμνελα ;" ἊΝ οτάϑ8.: “"σιοΐουϑβ 
Ἰυαχατγ." ΝοῖεἊ Πεσο, “σρογοπδηίβ οὔέδε εαγί" 
σοπιδιποά ἢ “ Κίηρβ ο7 δὲ εαγίὁ,"--ἰῃς ἴνο 
Ἔχργεβϑίοῃβ ἀθηοῦπρ ἴδε ἀἰβεγεηΐ δϑρεςῖβ οὗ 
[Π Ρῆγαϑθς 80 οἴθῃ υδεὰ ἴο οτηδγᾶςθ ἴδ πη455 
οὗ τηδηκίπά, Υ12. “(ΠΟῪ ἰδὲ ἀννε}] οα ἐδέ εαγι δ, 
---5ε6 ου (ἢ. 1]. 1ο. ; 

ΤΗΕΞ ΘΕΟΟΝῸ ΥΌΙΟΕ (4--19). 

4. αποίδεν σοἷοεε ἥονι ὀδεαθεη,) ΤὨς ϑοοοηά 
Αηροῖὶς τοΐςε,---ϑθὲ τ. 1, 21. ΤῸ ϑβυρροβε 
σὰ Βεηρεὶ δηὰ Ηδεηρϑί. [Παΐ “ [6 νοῖςς πλιιδὶ 
Ὀς ἴῃς νοῖος οὗ Ὁ σιϑί,᾽ νου]ὰ θ6 ορροβεά ἴο 
[πὸ σδδγδοῖεσ οὗ [86 επίϊγε ραϑϑαρδ. 

ΤΠ15 “ Κ᾽οίεο᾽" πον Ῥγοςθϑάβ, 45 ΕἸ σατγὰ ἠοῖοϑ, 
(ο ἄδνοῖορ “ ἴῃ βίσορδιϊς ἔοτγπι ᾽ν ῃδί [6 Αηροὶ 
(συ. 2, 3) αά ὈΣΙΕΗῪ δπηουησςοά. ὙΠὸ Ρ45- 
δΔ56 ΔΟσΟΓΩΪΏΡΙΥ ΤῊΔΥ ὃὈςε αἰϊνιἀοἀὰ ἱπῖο «ἐκ 
Βίγορεβ8, ΥἱΖ. συ. 4, 5; νυ. 6, 7"; νυ. γ", 8; 
νυ. 9, το; νυ. τ11--ιό; συ. 17-19. 

ΤΗὸ “γι ΒΌΟΡΒΕ :- 

σαγίαρ, οτλθ Ζοσ ἢ, ΤΩ ΒΘΟΡΙΘ, ουὔΐϊ οὗ 
ΒΟΣ,) ὙΠ ννοσὰβ “7 εοῤβίε᾽" ἃτὸ βρόκθη 
ἴῃ [86 πατης οὗ Ἑμτδῖ οἵ οὗ Οοά, 85 ἰη ς ἢ. χὶ. 
4; ΧΧΙ]. 7; 566 4150 γοσ. 8. Τὲ Απροὶὶς “ σοῖς," 
ϑβροδκίηρ ἢ Οὐὐ 5 δυϊπου 85 ἴῃ οἷ. ΧΙ. 3, 
Ὀγρε58 Η:5 ρϑορὶςε ἴο ἀδρατὶ ουΐ οὗ ἴπε ἊΝ οὐ] ά- 
ΟἸΕΥ γΠοτς 41] εὐ] 15 σοησοηίγαίοα, αἰπιοβῖ ἴῃ 
ἴπ6 ΥΟΥΥ νογάβ ἴῃ Ὡς Ισγαοὶ οὗ οἱὰ πδά 
Ὀδοη οἐχμογίθα ἴο ἤθε ἔἤοπι Βαῦγίοπ : “ΜΥ 
ΡΕΟΡΙΘ, ξοὸ γε ουῖ οὗ ἴπΠῸ τηϊάξί οὗ δεν, ἄς. 
ΤΠ15 Βουρῆῖς 18 ἴῆγες Ε{π|ὲ8 Ἐχργεβϑθα ὉΥ͂ 
]εγεσηῖδῃ (ἐγ. ]. δ; 11. 6, 45); δηᾶ ἔοσ ὑγοοῦ 
τῃδῖ (18 ὀχῃογίδιίοη ννᾶ8 ποβραάθά, 566 τῆς ποῖδ 
ου |ετ. 1. 8. [τ ἰ5 ἴδ [παῖ δἵ 411 {{π|68 ἴδε 
Ρεορὶςε οὗ σοὰά δᾶνε ὕδεη νναγηδά ἴο ἤθε ἤτοσῃ 
τῆς ΟἿἿΥ οὗ οβισυςίοη,---εοὗ, θη. χὶχ. 15, 
22 (“Εδβοδρε {Β|ἘΠῸῚῚ ἴῸΓ 1 σαπηοΐῖ ἀο δῃγ- 
τῆϊηρ 111 του Ὀ6 οοπς {Ἀ8εγ ἢ); Νυπιῦ. 
χυὶϊ. 26: 54]. ΧὶνἹ. 2ο; ||]. 11; Μαῖῖ. χχιῖν, 
16 (58εε Ευκεῦ. Η. Ε. .ϊ. 4); 2 (ον. γΥἱ. 17. 

ἘΕΝΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙΠ]. 

ΠΟΙ 51Π85.0 ἀπά τῃδὶ γε τεςεῖνε ποῖ οὗ 
Ποῖ ρἰδριιαβ8. 

ς Εογ ΒΕΓ 8πη8 πᾶνε σγεδοῃεά ιηῖο 

δρεςοῖδὶ ὙΓΕΚ ΠΟΙ - 
Βοβϑβιιεῖ ((Ὁ]οννεὰ ΌΥ̓ Ηοδηρδῖ.) δρρ]ϊοβ ἴῃ 6 

ΜΕΙΒ6 ἴο ἴδε 1,οταβ σατο ἴοσ Η!5 ρΡθορὶο ἤθη 
Ἐοπὶς νγᾶ5 βδοκοὰ ΟΥ̓ ΑἸασγὶς ;---ϑίογῃ δρρ]ϊε5 
1 ἴο τῆς ἐλ} ννδο, ἰη 2 ε 1.“ αγ:, 5}8}} Ὀ6 
[ουπά ἴπ οπιε (56Έ οἢ οἷἢ. χΥΐ!. 10) ;---  ΒΙΒΠΟΡ 
Ὑνοτγαάσννοη ἠοΐεβ: “ὙΒΟ Βαδγίοη οὗἁἉ ἴῃ6 
Αρος. 15 Ῥαραὶ] Ἀοτιθ.... Ενεῃ ποῦν, ἂἵ ἴΠ15 
Ρτοβεηΐ {πῆης,---2Ὧ8 [Π|8 ὈΓΟΡΠΘΟΥ τέυθδ]5,-- ἴῃς 
ΗΟΙ͂Υ ϑριῖ, νο τεδάβ ἴ[ῃ6 μεαγί, δηδ ψ8ο 
ντοῖς ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥρϑε, 5665 σοῦ ῥεορβίε οὗ 
Οοὰ ἱπ Ἀοτηθ ΠΡ ΜΠ απης νυτῖ65 : Ετουῃ 
Ἐξγρῖ, ἴτοπι δοάοπι, ἔγοτη Βαῦγίοη, ἔγοπι [ογυ- 
8816π|, “ [ῆ 6 Ῥϑορὶς οὗ Οοά ψεγε Ἵδ]εὰ Ὀεῖοτε 
[δε Ἰυάςτηοπί σαπὶς οἡ ἴμο56 ρῥίδσοϑ; δπά ποὺν 
{ΠΕΥ τὸ οδ]εὰ ου οὗ ἴπΠε πιγϑίὶς Βαῦγ]οη᾽" 
(Ρ. 360). [ἴ 5 ἱπῃηροβϑίθὶς, ἢς δα ἀ5, ἴο υπάοσγ- 
βιδηὰ (ἢἷ5 ραϊμεῖς ἀἶγχο οὗ Βαδγίοη “ πλεγοὶγῦ 
οὗ ἴῃς ννοσ]ὰ δἱ ἰαγρθ, ἔου παῖ σδηποῖ δδᾶνα 
σοΙηθ ἴο ἃπ επᾶὰ ; ΠΟΣ οὗ ΔῃΥ οπς ὍΪΥ, ἔγοτη 
(ς τἰπϊγοῦϑαὶ παΐυγο οὗ 186 ἤφυγοβ; ποσ οἵ 
ΔΏΥ ΤΟΙ ρου 5γϑίοτη οὐ Οδυσοῇ, ἔοσγ ἴο ἰϑανα 
δΌΓὮ 15 ποῖ ἴο ἰδεᾶνθ Ὀθϊηα ΘΥΟΥ επιρίδ! οη 
ἴο ἸΟΧΟΣΥ 845 ονεσῖῆγονη; δυῖ δη δΔ]]1Δηος 
Ὀεΐνγεεη ΟΝ ΣΙ5 ΔΠΙΥ δηὰ ἴπε νου]. “ὙὍὙΠε 
ὙΟΓΩΒ ΓΏΔΥ Ὀδκ σοποϊἀοεγοαὰ ῬΑΓΕΥ 45 ῥγοῤῥείδε,᾽" 
ἴογ ἴῃς {πιὸ ν1}} σοσὴθ “ποθὴ Ῥχουάδηοο 
Ψ11 ὈΠηξ αρουΐ δυο ἃ βοραγδίοῃ; δηά 
ΡΑΙ͂Υ ἐνιῤεγαίδυε “45 ἀοτηδηάίηρ δ 8]1 ἘΠΠγ65 
ΟἿΣ “Θϑοᾶρε ἴο [ἢε τηοιιηίδιη,᾽ ἴο ἴΠς οτὰ- 
58] 6 πὶ ὙΠΟ ἢ 5 ἀρονς. .. ἥοπὶ [5 Βαῦδεὶ 
οἵ ἀϊδοοτὰ " (Ρ. 363). 

Αὐδεγίθηῃ (ΡΡ. 284, 320) ςοχητηθηῖβ {08 :--- 
Α5 ἴῃ ΕζΖεκ. χνὶ.; χχῖ!., (ἢ6 ψὙΠοσθάοχῃβ ἃ.Ὸὸ 
ἀεβοσίδεά οὐ [ἰϑγδεὶ νἱἱ ἴθῈ τηοϑὶ δποϊθηΐ 
Κιηράοτῃβ οὗ [86 ννου]ά, --- Εργρίῖ, Αϑϑογτσία, 
ΒΑῦγυϊ]οη,---50 ἴῃ “ἢ. ΧΙΙ, “ (ἢς ἤτϑξ ρεσιοά οὔ πὸ 
ΟὨγιβῦδη Ομυτςῇ 15 ἀοδοτί δε, ννἤθη δροβίδϊο 
ῖ53γδ6] ννδ5 ἰῃς Ηιϊοῖ, δῃὰ {πὸ γοιηξ οοῆρτε- 
εαϊίοη οὗ (Ομγιϑῖ, τῆς οπιδῃ. δοοῦ, δον- 
Ἔυεσ, ἔοσπιϊσδίίοη σγερί ἱπίο ἴῃς Ομιγοῦ 15εἰ 
[5ε6 οη ςἢ. ΧΥΪ]. 1], 830 [πδῖ, ἃ5 ἃ ψνΟΪθ, 586 
ΔΡΡΘΑΓΙΒ ἴΠ οἷν. ΧΥΙ. ΠῸ ἸΟΏΘΟΣ 8ἃ5 ἴῆ6 ΨΝνοπΊδη 
δυῖϊ τς Ητ]οῖ; [δες στεδῖ Βδογ)οη, νυν μϊςὶ γεΐ 
ςοπίδίηΝ σοποεδὶοὰ [ἢς ἴσια ρθορὶς οὗ Οοα,--- 
[6 Ψνοιηδη " (566 οἷ. χΧΥ". 4). ΤΒα τπὲ 
ῬΕΟΡΪΟ οΥ̓͂ Οοά ἐϊά πηοΐ ρει ἴῃ ἴπ6 ἀσαίῃ 
οὗ ἴ6 Ηετγὶοῖ ; υΐϊ Ὀείοτε 186 Ἰυάρτηεπξ οὐ 
Βδῦγ]οη 56 15 σοπητηδπάθα ἴο σοπιε ουΐ οὗ [ἴ, 
Ἰεβὲ ἴὴ ἴπ6 ςοπβυπηπγαίίΐοη οὗἩἨ ΒΑΡΎ ]οΠ 5 5ἴη, 586 
δ6 ρο]]υϊοὰ ὃγ 1ἴ, ἀηὰ [85 [2]}] Ιηἴο ΠΕΙ ἀεβῖσις- 
ἸἸοη :--ϑὸ6ὸ Μαῖϊ. χχῖν. 15, 16. “ Ἡδστσγοίη σοη- 
5ἰϑσῖβ ἴῃ ἤγϑῖ 1υ5:Ποδίοη οὗ 1πΠὲ ΨΥ οπΔῃ ; 5ῃς 
15 ἀἰπιηρυ δηθὰ ἤτοι [86 Ηατϊοῖ, δηά ποῖ 
Ἰυάροά ν} μον: Ὀυΐζ {818 15 ΟὨΪΥ ἃ περδῖϊνε 
Ἰυδξαβοδίοη ; (ἢ6 ρΡοκίνο, τθᾶ] β] οσ βοδίίοη μ85 
γεῖ ἴο θὲ γαιποάὰ ὈΥ ἃ βεσεσγε βίγιρρῖθ. Ηετγε 
αἶἰβδο ἃ Ὀεῆονεβ ΒοῈσ ἴο δηΐοσ, [σοι ἢ πλυς ἢ 
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ἤεάνθη, δηά (Φοά δδίῃ τεπιεδεγεά 
ἢθγ ἱπ| 4} {|68. 

6 Ἐεναγά μοῦ ἐνθῃ 48 588ῆ6 γεννγάεα 
γου, ἀπ4 ἀουδὶα ὑπο Ποῖ ἀουδὶς δο- 
ςογάϊηρ ἴο με ψόοῦκβ: ἰπ ἴπ6 σὰρ 
ΠΟ. 586 Πδῖὴ δ|1εἀ 81] το μεσ ἀοιῦ]ο. 

τἀὐδυϊδίίοη, ἱπίο 86 Κιηράοτῃ οἵ σοά. ΤῊ 5 
ἰαϑὶ δῆιςῖίου [πγοῦρ ἢ 8 ἢ (ἃς Βτιά 4] Ουσοὶ 
ἢδ5 ἴο Ρᾶ55, ἰ5 ποῖ ἃ Ἰιάρτηθηΐ, 50. ἢ 45 ἔε]] οὐ 
τῆς Ηατ)οῖ, θυΐ ἃ {ἰπ|6 οὗ Ρυγβοδίίοῃ, ἀυγίηρ 
ΜΙ ΙΟἢ [ἴῃς ἀγοβ8 οὗ δαγ} 1655 511}} οἰεανίηρ ἴο 
ΠΕΟΓ, 15 ΡΟΓΈΓΕΥ λθη ἀννᾶῦ " (εἰ. χχ. 4). ΟΣ 
{ΔΚ Χχ]. 28. 

Κδηδη σοῃοϊυάοα Ἱ ο841πὶ ργθοϊβίοη : “ ΤῊΘ 
56. Γ οὗ ἴπ6 ΑΡροοδίγρϑε, ἴῃ ᾿θσοτθοσ ὅό8, ΟΓΥ 
πάρα όρ, ξῖνεβ ὁσάεσβ ἴο δἰβ ὑῬθορὶο ἴο φυϊξ 

οπιθ ᾿ (Ρ. 2ο6). 
88 γ9 ὯΔ Υ0 50 720]10 ΒΕ ἩὙΣΓῸ ΒΟῸΣ 

Βἶμ8,] ὅ66 Ερἢ. ν. τι; ςξ [|ετ. }1. 6, 9. 
[τ 15 ποῖ τησεαηῖ: ὄὙΠᾶῖ γ6 ϑιᾶσε ποῖ 
ἐδό ῥυπίεῤγηεκέ 977 δὲν “ἰη,᾽ 845 Βεηρεὶ, Ὠς 
νοεῖς, ΖΟΙΠΙΣ; ουῖ [6 εαιθς 15 Ἴχργοβϑεα 
ἔγοτα ψν Ὡς ἢ [86 χεσω ἔΟ]]Ον5, ὨΔΠΔΟΪΥ,--- 

απᾶ ἐδαΐ γε γεζεῖυε ποὶ Οὗ δὲν ῥίασμε::) ἴὰκ6 
ΧΥΪΙ. 32 ΒΌΡΡΙΙ65 186 σοπηπιοπί. δ. Γεγοπὶθ 
τυατηϊης Μᾶγοο]α ἴο ἤεε ἥοσὶ Ἀοπιθ ἴο 
ΒΕ] Π πὶ (Α.Ὁ. 386), δηὰ τεξεστίηρ ἴο νῃδῖ 
9 5δ:4 οὗ ἴ!ς Ἡατὶοῖ ἴῃ εἶ. ΧΥΙ. 3, 9, 15, 88 
Μ6]1] 25 ἴο ἴδε [8}] οὗ Βαργίοῃ, ργοςεθάβ ἴο 
«υοῖΐς {115 νεσβε (Ἐριέ. 46). 

δ. ῶὼγ δον εἶπ ῥαῦς γεσορεῦ ΘΎΘᾺ πμηπίο 
ῥεαυέη,) (8ϑεὲ νυ, Δ). Ογ. ψοσο ἰοϊποὰᾶ; 
ΟΙΪανο ΓΟβΟΙΒΟΣ; οὗ {πὸ Ν υἱραῖο, ῥογυεπεγμπί, 
Δνοτάϑ. γθηάθιβ: κ ὈΘΟΔΌΒΟ ΒΟΣ 5ὶ18 ΟΦ 79 
ΘΥθπ ἀπο ΒΘΔΥΘΙ," 45 Μδίί. χῖχ. 5; [ὺΚ6 
ΧΟ αι; οι. ΧΙΪ. 9 : --οὴ [ἢ]15 ϑδτὴηθδ υ56 οὗ [86 
βΒάτηθ ὑδτθ, σοιρατο “ΜΥ 500] εἰκασυεῖδ 
υηΐο [π6 ἀυϑι ".---ΠΞ. ΟΧΙχ. 25; χῖῖν. 25 ; [ΧΙ], 
8; [,4π|. 1). 2: Ζροςον. ἰχῖν. ς (ΧΧ}. 
Τῆς τηείδρῇοΥ 18 Ὀοττοννεαὰ ἔτοπὶ εγ. ἰΐ. 9, 
ΠΟΥ 51η5 γᾶς (ὁ ἤϑάνθη δῃά δάδποσε ἴο ἴἴξ, 

ΟἿδ ΤὨΔΥ͂ ΠΟΓΟ τοοδ}]] (ἢ6 ἢἤγϑξ τπεποη οὗ 
ΒδΌγ]οι ἴῃ {Πς ΒΙΌ]6,---Οεη. χὶ. 1, 4. 

απά Οοά ῥαλδ γωπεριδεγεα δὲν ἐπί φως. ΟΕ, 
ςἢ. χΥΐ. 19. 

γεγϑαβ 6, γ" ἔοσπι κἴδε “εεοπα ϑίΓΟΡΒΟ ἢ (566 
ΟἹ ΥΕΓ. 4):- 

6. Βοπὰοσ ππηῖο ΒΟΣ εὐ 88 880 Σ01- 
ἃοτοὰ,) (Οπιῖ γοι, 566 σὐ. 1.). ΤΠ ψτοσα5 ἅσα 
ἴουπάορα ΟἹ |6Γ. 1. 15, 29; ||. 24: ςἕ Ρ5. 
ΟΧΧΧΥΙΙ. 8. ΤΏ “ Ψοῖςο,᾽ βρϑακίηρ ᾿π ἴΠ6 Πδπ)6 
οὗ σΟοὰά (8εε ἴδε οεἷοδβε οὗ νεσ. 8), ποῦν [Γ8 
ἴο δάάγοϑες ἴοϑο ΨῈΟ δὲ ἴο ἱπῆϊςϊ ἴδ6 
Ἰυάρτηρηΐβ, (ἢ. πιλγκίπρ [η6 ἐῤίγά ἀϊγιϑοη 
οὗ [86 οδαρῖογ,- θεὸ ἴπ6 σολγκβ ἰηΐσο- 
ἀυςίοτγ. Ηδηρϑῖ. ςοηδίάεσβ [μδὲ [Π6 [ἰῃ- 
β' ΓυπΊ 8 οὗ σεηροᾶηοθ ἴπιι5 δα ἀγοςϑοα δγῸ 
(86 “Ἴεπ Κίηρε" (ςἢ, χυῇ. 16); ἴο ὙΠοπὶ 
Βιβρίπρ δά ἀβ Αῃεςγιδὶ ἴῃ τῃς 1,81 ὨΑΥ5. 

ἈΕΒΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙΠ].. [ν. 6--,. 

7 ον πιυςἢ 86 δπαῖῃ ρἱοπδεὰ 
Πεγβε, ἀπά Ἰινεα ἀε]Ἰς] ουὶγ, 580 πιυςὴ 
τοὐπηεηΐ ὯΠπΠ6 ϑβουτοῦν σίνε ἤεγ: ἔογ 
8ῆὴ6 5411 ἴῃ ΠΕΓ "τε 
Δηά πηι πὸ ψίάον, ἀπά 5}4}} 5866. πὸ 
δΟΥΓΟΥ͂Ψ. 

ἘΡγαγά γοϑθοῖβ [ἢ15 πιθδηίηρ, δπὰ (δο 
ννογάβ 85 δάαγεββεὰ ἴο “"Μν εορίε᾽" 25 ἴῃ 
ΥΟΓ. 4. 

απά ἀουδἷε [ὠπῖο δεγ] 6 ἃ οι Ὁ]9 σοζογάϊες (0 
δὲ «υογᾷ: 1] “ὕπίο δὲγ᾽" 15 ποῖ τεδά ἴῃ ἴδε 
Οτεοῖκ---866 νυ. Δ. ὝΠΟ οδϊοῖ Γείογεηοδ 15 
ἴο [6Γ. χυὶ. 18. ΤΪβ τνγᾶϑ με ΟΥΑΪΠΔΙΥ ταὶς 
δοςογάϊηρ ἴο {πε 1,νν,---ΕΧ. χχὶϊ, 4, 7, 9 : 8εὲ 
(86 ποῖθ οἡ ἰϑβ8ϊῖ. χ]. 2. δο ἀοτθ]ο (ϑεε 
νυ. 44), δ.6.,. ἴθο χοᾶ, Ἰορὰὶ σεϊπδυδοι ; 
ςἔ 54]. [χὶ. 7; Ζεςῆ. ἰχ. 12 :---866ὲ αἱϑὸ Εζεξ. 
ΧΥΪ. 59. 

ἐπέδε εὑ «υδίεδεε ταὶ αἰθὰ, ταὶ 19 παἴ0 
891 ἀομόϊ..) Α ἀουδὶε ρογίοη οὗ ἔπε πὶπε 
οὗ σοὐβ ντδῃ, 566 σϑσ. 1; εἢ. χὶν. 8; ΧΗ]. 
2, 4: 866 Οὔ (Β. χῖγ, το. ὅδ σὺ ὙΔΙΟΝ εδὲ 
δὰ υϑοὰ ἃ5 ἃ τηδδη5 οὗ βεάυςίοη, 512}} ΠῸΝ 
θεὲ ομδηροά ἱπίο ἴ!ς ἰηδίγυμπιεπί οἱὨ δεῖ 
Ρυπιϑσηθηΐ, 

7. Ἡον τὰῦσοῖδ Βοονο 17}] “1π 88 Π|8}} 
ἐΒῖΩ58 85 (ὅσαλ" Ὀ ὑβῖθσαϊεςκ οοπιραγεβ 
Άοπι. νἱ. το (ὃ δὲ ζῆ); Οἱ. ἢ. 20. 

8890 β]οσὶ δοὰ δεγεεἰ} Οτ. Βοτ---βϑεευν 
απ ψαχοὰ ψαπῖοῦ,)]) ΟΥ Ιυχυτίου! 

566 ΟἿ ΥΟΥ. 43. 

“0 τηιμοῦ ἐογηιοηΐ πᾶ τα οαταὶῃβ είνε ἐκ] 
ΟΥ β8ο πολ καἱγθ ΒΟΣ οὗὨ τοχπιθῃΐ δηὰ 
ταοπχαΐηρ: 207 “66] 866 γϑσ. 8 “δου τ αἑ δ᾽ 
(πένθος), ἀῃὰ τεῦ. 11 “ριομγη," Α. Υ..: 
υιδι18] ἴοστη 5ἰ ρον γίηρ ἴῃς Ἰατηθηΐ ἕο ἴδε ἀεδὰ 
(Οεη. χχυῖ. 41; Ατηοβ υἱϊὶ. 10),---βετε ἴοῖ 
δοΓ σΠάσθη. (Οἴδυβο ἃ οὗ γεσ. 7 δπάϑβ Βειθ). 

ψετβοβ 7", 8, ἔοστα “ἴδ ἐῤίγα ΘΌΟΡΙΟ ἢ (855 
ΟἿ γψοΥ. 4):- 

ΒοοΟΔΌΒΟ 880 δαὶ( ἐπ ῥὲγ ἐκαγί, 1 πα 
φμεεη,}] 866 [53]. χὶνῖ!. 7-9, οἡ ΒΟΥ] ;-- 
«ἢ, Εζοῖκ. χχυπῖ. 2: Ζερῆ. 11. 1 5, οα Ἴγτε. ΤΣ 
ΤΟίεγθηοθ ἰ5 (ο οἷ. χυὶ! 18. ΟΥΣγΕΏΘΕΓ 85 
ΑΝ. :-- 866 οἷ. 1]. 17. 

πᾶ αν πὸ «υἱάοαυ, σπά “δαΐ] ἴῃ πὸ ΜΠ 
800 ἹΠΟΌΣ ΕΙΣ Β,] 866 [5]. χὶνῖ. 8; 
1μ4π|. ἷ. 1. “δε, [δὲ ἰ5, “Ἰεᾶτπὶ ἔγοπι ἐχ" 
Ρεγίθηςο (Π15 δοττουν. 

ΑΥδευ]οπμ 8 Τοποϊυβίοη 48 ἴ0 ἴδε 8εηϑε [ἢ 
ν ϊοἢ [μ6 βυτηδοὶ οὗ ἴδε “ Ηδτὶοι ἢ 15 ἴο δὲ 
υπάοτείοοά ἰ5 Ξἰαῖοά Βετὸ: “ Νοιν βοιλδά- 
ἱπρ ἴ86 υηΐνοϑαὶ Ἵμαγαοῖεσ οἵ τῆε Ἡτ]οῖ, αὶ 
τεπιδίηβ ἵγια τπδὲ (6 Ἀοπιδλῃ δηά Οπεεῖ 
ΟΒυγοδο8 ἃγὸ ἴῃ ἃ πιοτὸ ρεου δ ϑεηϑε ἴῃς 
Ηατῖοῖς τὴ ἴπ6ὸ ἘΕνδηροὶιοδὶ γοίεϑίδσί. 
Βαδγίου, ἱπ ἔπε εἴπιεβ οἵ δῖ. [1 μη, δθοᾶπις 
Κορε; δηὰ ἰξ ἰ5 εἶεασ οπὶ Β ΕΥ. χυίίὶ. 7, (μα 

51 4 “4ιδεη, “ἵρο 



Υ. 8 --το.] 

8 ὙΓΠεγείοτγε 5311] Ποῦ ρ᾽αριιεβ σοπὶα 
ἴῃ οηε ἄἀδγ, ἀεδίῃ, ἀπά τηουγηΐϊηρ, ἀπά 
[λταῖπα ; ἂηά 8ῃ6 5}4]|} ὃς υττειγ 
δυγηεα ἢ ἔγα : ἔου βἴτοηρ 19 τῆς 
Ι,οτά (ὐοά νῃο ἀρεῖ Βετ. 

9 Απά τῆε Κίπρβ οὗ τἢς δδγίῃ, 
ὑνῦο ἤδνα σοπηπλττοα ἐογηϊςδίοη δηά 

.- 

6 ἃγὸ ἱπίοησδα ἴο θθαγ (15 ἴῃ πιὶηά..... 
Τὸ οπιδὴ Οδίμποϊις μυχοῦ 5 ποῖ ΟΠΙΥ 
δος ἀοπίδ!ν ἀηὰ ἀφ ἤαεῖο, Ὀὰΐ ἴπ νἱγίυε οὗ 115 
ΨΕΤΥ͂ ΡΓΠΠΟΙΡΙΟ, 4 Ηαδτὶοῖ...... τε πιοῖσορο] δ 
οὗ νῃοσγεάοπι, (6 τποῖμοσ οἵ πματγὶοῖβ (ςεἢ. 
ΧΥΙΣ. 5). [ἴ 156 58ὴ6 ννῆο, πιοῦὸ {Π4ῃ ΟἾΠΘΓΒ, 
δοδϑῖβ οἵ μεύβεὶξ: “1 δῖ ἃ Οόθη, δηά πὶ πΠῸ 
ινἱάονν, ᾿ ἄς, }. δ.) Ῥ. 294. 

8. ἐλ οτο7019)--ΤῊΘ υ5.8] Ῥγορῃεῦς ἔογ- 
τλυ]ὰ (διὰ τοῦτο), 566 ΑἸΏΟ5 {Π|. 11; Μίοδῃ 
"11. 12. 

ΟτΥ γεηάογ, "βοθιαοατπίπ. ΤΡεέγεζογε. ." 
ἦπ 010 ἀΔΥ 5881] ΘΙ ΡΙΔβ,.. 98 600110,)] 

Οοπιραχα ἴῃς Ἰατηεηΐ οὗ ἴΠ6 ροεῖ: 

““ ΟἸρηΐϊβ δάμη 
ὥγια εἷϊες Ἰλξεδῖα ΓΙ ἴοῖ ῥσοοπιῖα νἱῖ88.᾽" 

1,ὰς. 11.011. 

566 4͵50 1βαϊ. χὶνὶ!. 9. ὙΠῸ οἱησμίαγ, πὰ 019 
ἄδυ, ἰἰ5 'ἰπ εςοηϊταδὶ ἴο ἴμε φίμγαί, ὍΘΧ 
ΡΙαχπυοβ--υγ ἴθ ΠυΌΕΓ (566. δε]ον)-- 
Ὡς ἢ 582]}} σοπο ἢ ἃ δυάάθη ἀδϑισιςοη. 

ἘΡταγὰ υηάογοίδηάϑ ἴμαῖ [Π6 5ονεσαὶ Ρ]Αρ 65 
ΑΤῈ ἴο ζοπΊ οκ ἐῤε σαγις (4; 5686 ἴῃ Ἔχργϑϑ- 
5ΙΟὉ “ἡποπὸ δοιν," υὐ. 1ο, 17, 19. 

ἀεαι,1 ϑοπῖθ ἴακο 115 ἴο θ6 Ῥο0560:19π06--- 
566 οη «ἢ. 1. 23; Υἱ. 8; δι 1ἴ 5 τί μεσ ἀθδίῃ 
ΒΥ ἴδε πδῃὰ οὗ ἐῃμεπιῖοβ [μαΐ {Π6 σοπίοχί χεΐεγϑ 
ἴο. 

“πῇ »ιομγπὶπρ,) ἴοῦ [86 1055 οὐὗὁἨ ΠΟΥ Ρθορΐδ, 
---δδὲ οἢ νευ. 7. 

“πὰ ,αριϊπε:)] Ἡρτο ποῖοβ 1. ΜΝ] Δ4Π18, 
Αγ ἴῃς τρὰ ἤογϑβο, ἀπά ἴδ ὑἷδοκ, δηά τῃ6 
ΡΑΪεῈ οὔ 86 ἔουγ 56415 (ἢ. νἱ.). Απά, [που δὴ 
Ὡοΐῖ ΟΧΡΓΟΞΒΙΥ πιρηϊοηρά, 1ἴΕ 15 ᾿τηρ 64, {παῖ 
Ης ,αἷδο οἡυ ἴδε νη Ηόοῦβο 15 ἰορεῖμοῦ 
τ τδεπὶ; ἴογ ἴ 15 δἀάδά, “ον οἰγοπ ἐς 186 
1ογά Οοὦ «ὐδο 7ωάσεί δὲν" " (Ρ. 370). 

απά “ῥὲ «ῥα δὲ μογίν δεγπεά «αὐ ἥγε;} 
ΤΕ ρΡυηιβῃπιεηῖ οὗ ἴδε “ Ἡδυ]οῖ᾽ ἴῃ οἢ.. ΧΥΠ], 16. 

,»}ἷᾷ2.,ὁὕἷτ τὰαὶαϑῦγ ἡ ῤὲ Ζογά Οοάδ ψῈϊΟΘἈ 
ἡπᾶροἂ δι᾽.) (δεε στ. ἢ..). ἀοιίρασγε ςἢ. 
χνυιὶ. 17, ΜΏΘΤΟ (Π6 ὄνθηΐ 15 ἜἘχρύεβϑὶυ ἀδοϊαγεά - 
ἴο ματὸ Ὀέδοη ονοστυ]εὰ ὈὉῚ Οοά; 85 αἷδο ἴῃς 
Ἰδῆρυᾶξε οὗ ἔχε. χυΐ. 59; Απλοβ 11}. 6. 

ΜΟΥβ65 9, 10 ἔοστῃ “ἴῃς ἡρωσ ϑίσορῃε 
(5εε οχ νεῦ. 4):- 

Θ. “πά 4δε ἀπε Οὗ δὲ εαγὶδ,] 566 ψϑσ, 3; 
εὮ. χνὶ!. 2: ΕΖΘΕΚ. χχυ!. τό, 17. δεῦβϑϑ 9-19 
οοσωρσίϑε (1) “ Κη: 186 τΌ]εγ8 οὗ ἴῃ68 ψοτ]ά, 

συ 7::1.---τ,τοι, ΙΝ. 

ἈΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΝΙΠΠῚ. 

᾿ινεά ἀεἰϊοϊουθῖν ἢ Ποῖ) 584}} Ὀ6- 
ννΔ1} ἤετ, δηά ἰχπδιε ἔογ πεῖ, ψνἤεη 
ΠΟΥ 5}4}} 58εα τῆς δπιοκε οὐ ἤεῚ 
δυγπίηρ, 

ΙῸ διδηάϊηρ δίαγ οἱ ἔογ τπ6 ἔξαγ 
οὗ Πεγ τογπγεηῖ, βαγίηρ, 4 Ἶ25, αἷδ5 τῃδλϊὶ 
στεαῖ ον Βαῦγίοη, τῆλε τὶρ Ὑ 

ὙΠῸ ἀτὸ σοτιδϊηοά ἰπ (15 ἰαπηοηΐ ἢ (2) (ἢ 6 
“γιογεῤῥαπὶς ᾽ οἵ ἴῃς δατῖῃ ; δηά (3) ἴῃοϑε ῇῆο 
ἐγαΐῆε οπ δὲ “τας ;---ἰπἀϊςαἴϊηρς πε ὑπίνεγβαὶ 
σμαγαςίοσ οὗ ἴπ6 Ὑγοτά-Οἰἴγ. ὙΤΠ15 νασθὰ 
ἹΠΊΔΡΕΤΥ Ργονθηΐβ δη ὀχοϊυϑῖνο δρρ]!οδίίοη ἴο 
ΔΠΥ͂ οης ΟἸἴγ--- Βα Ύ]οη, ΤΎγο, Θγυβά] τα, 
Ἐοπιθ : 566 οὔ ΨῈῚ. 11. 

Βυγρεγ ψουϊά, δ [815 μοὶ, αἰνιάθ [86 
βοσίίοη (νυ. 4--210) ἰηἴο εὐο ; Ὀεσδυδε Π6 σοη- 
βἰάογβ [παῖ ἴῃ6 ἀοβοσ Ροη ἰπ υτν. 9--2ο σδηποῖ 
ἢανο ργοςθθαάρα ἔτοπῃ [6 ““οἱες ἤγονι ῥεαυεη᾽ 
ἴῃ ν Γ. 4. ΤΙΝ δεοίίοη (υυ. 9--20), ΔΟσΟΓΟΙΠΡΙΥ, 
ἢ Δ5οσῖ 65 ἴο 81. [οῃη ἢ 56]; ἀπά ἢ Οχρ]δίη5 
τῃδῖ [ἢ 566 Γ ννᾶ5 “ἤδγὸ πιονθά ὈΥ ἴδε ϑριγιῖ 
οἵ ΡΥΟΡΠΘΟΥ͂ ἴο ᾿πβοσί ἴῃ [815 ρδςθ 1ῃ58 ἰαπηθπΐ 
ΟΥ̓ΣΓ ἴΠ6 [2]] οὗ Βαδυίοη (ἐουπάθα οἡ ΟἹὰ 
Τεδῖ. ραϑθαροβ ΒΓ ἢ 458 58]. ΧΧΙ. ; ἘΖεκ, 
ΧΧΥΪ.; ΧΧΥ.)ὺ ΏΟΓΘΌΥ τῆς τηρδηΐϊηρ οὗ ἴπε 
ξυαΐυτο ἰιαάρτηοης ἠδβοσιθοαὰ ἴο δϊπὶ ἰὴ συ. 
4-8 ἈΡΡΘΑΓΒ ἴῃ 115 .}} ΠΡ τ. 

ψὯο0 οομτξτἰθ9ἃ “ογπίοαίοη ἀπά ἰῥυεά 
ὙΔΗΓΟΣΙΥ «ὑἱ δὲν] ΟΥΌΧΌΓΣΣΟΘΒΙΥ: 566 
ΟἿ νΟΓ. 7. ΟὐΟἸραγα ἴπῈ ἀἶγρο ΟΥΟΥ ΤΎΥ͂ΓΟ, 
ΕΖοΚ. ΧΧΥ. 15-ΧΧΡΪ. 36, Ἰηῖο ψῆϊοἢ [ἢς6 
ἀοϑοσιρίίοη ΒΕΓῸ ρ45565 ΠΡΟΓΟΕΡΙΟΙΥ. 

88.811] ΤΘΟΡ 8πὰ ψὶ] ΟΥ̓Χ Ἀ91,] Εοτγ (ἢ6 
νοῦ ἴο ψ811, 566 οὐ ςἧ. ἱ. 7. ΕῸΥ δἰ ΠΉ ΔΓ 
Ἰλτηεηίδίοη5 566 τὶς αἴγρα ἴῃ [6Γ. ΧΙΙΧ. 20--22, 
ΟΥ̓ΕΓ Εάοπι ; δπά ἰπ 6γ. 1. 46, ονοσ Βαδυΐοη. 
Νοῖο,---ἰη 1ῃϊ15, με σοι ἰδπηθηΐ, [ἢ6 ἴδηβε υϑοὰ 
ἰ5 186 ϑίωγε; ἴῃ ἴδε ϑεςοηά, [Π6 γοιεηΐ, νυ. 
11-πἸ14Ὶ ἴῃ ἴῃς {(Πγά, ἴῃς 2αυ, ὑτ. 17-10. 
ΤῊΪ5 ὙΟΓδ6 ρῖνεβ (Π6 βἰδπάροίηϊ οὗ ἴπε 2γε- 
ἀελίου: ννϑαῖ 15 51}}} ἔωΐυγο 15 ἀεβοσιθοὰ 
Ἀθγο. 

«αυὐδέπ ὉΛΘΥ͂ ἸΟΟΚ ὌΡΟΣ {δὲ :»ποῖε 977 δὲν 
δεγηπὶησ,) ΤἬὭσδε ΨΟσα5 ἅΓ6 σερεδίθα [ἢ υϑυ. 18. 
ἊΝ ογάϑβ. ποῖδϑ :--- δοπὶθ οὗ ἴβοϑε γε ΙῪ Ῥοννεῦβ, 
ὙΠῸ ΨΟΓΕ Οὔσδα γαβϑϑαὶβ οὗ Ἀ πΊο, νν}}} ομο ἐᾶν 
ΓΒ ραίηδί ΠΟΥ. .. Ὅὕμῃὲ σϑδάβθοὴ οὗ [ἢ18 
[Ἰἀπιεητ] 5εο5 ἴο δὲ {μαΐῖ ἴπ6 αν 9 Κογιξ 
ΤὭΔΥ ῬΟΙΠαΡ8 6 [Ο]]οννεὰ ὈΥ 4 ἐγίωηρδ οὗ 
“Ἵπαγοῦγ, πὰ απ ομἐῤγεαῖξ οὗ πη άεἶ}γ." 

10. “απάΐνς αἴαν ΟἿ ὥῶγ δὲ αν 9 δὲν 
ἐον»ιεηΐ,} Ἐφαγὴρ ἰοϑὲ {ΠΟῪ ΤΑΥ͂ “ γτεσοῖγα οὗ 
ΕΓ ρίαρυςοβ,"--- νοῦ. 4. 

“αγίησ, Ἴο6, χο0,.}] ὙΠῈ νος] Νος 
ΘΧΡΓΘ5565 ΤΠΘΓΟΙΥ τς ἀορίἢ οὗ {ΠΕΣ δοστον, 
Ὠοῖ, 45 Ηρηρϑί. τὰίηκϑθ, ἃ σείδσγοησε ἴο {Π6 
Ἅἀουδιηρ᾽ ἴῃ νεσ. 6. Εν ὰ (566. οἡ οἢ. 
ΧΙ, 14), ἜΧρ αΐη5 [παξ ἴῃς δηά οἵ “2ῤὲ ἐῤίγά 

ςος 
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ΟΕ  ἰὸγ ἴῃ οἠεὲ Βουὺγ ἰ8 τῇγ ͵υάρ- 
ταεηΐ σΟΠΊ6. 

Ι: Απάτῃε πιογοῃδπῖβ οὗ [Π6 εδιτῇ 
8Π4}} γεεὲρ δηά πιουγῃ ονεγ ἢεγ; ἔογ 

οι" οἵ οἷ. νἱῖϊ. 11, 15 γα] ἰϑϑὰ ἴἢ ὦ ἑαυρφγοϊά 
ἴοστῃ, ἐδγες ὕἰπλ65---ἤ 6 δηὰ 1η σύ. 1ό, 19. 

[89 σγεαΐ Ογ, Βαῤγίοη, τἰΔ 6 »ιἰσδὶν οὐγῆ 
Οὔδοετνε ἴπΠῸ πορπαίυςε ἮΟΥΟ,--ποῖ τ86 44- 
ἑΐυε (9), ἃ5 ἴπ οἷ. νὴ}. 13, ΟΥ̓ σεζμφαίζυε, ἃ5 ἸΏ 
ἢ. ΧΙ, 12.--ἰπαϊοδίίηρ ποῖ ἃ ἀεδπιιηςίδίοη οὗ 
νος, Ὀυῖ 8η Θχοϊαπηδίίοη οὗ ϑοϊτονν. 

,ν ἱπ οηε δομν ἰς ἐδν ἡμάρηιοηξ εορθ.} 8566 
συ. 17, 1ο,--ἀηά [ῃ6 Ῥῆγαβθθ “12 ὁπό 44», 
γΕΥ. 8. Εογ [Π6 βδεῆϑδαε “ϑιάάδηϊῃ," 586ὲ 
]6γ. 11. 8 (ἄφνω, ΧΧ.). Εὐτγαγὰ ὑγρὸ8 ἴπαῖ 
ν 6 πλιδῖ ηοΐ ἢεγα υηάδεγβίδη “ βδυάἀάθη)γ " (845 
Ὡς Μνεῖϊο), οὐ "ἴῃ ἴπὸ “ανις δουτ," εαάξιγε 
ῥογαᾷ, ἃ85 ἴῃ οἢ. 8 ΨΏογα τῆς Ργεὸρ. (Πονν 
οἴηοά, 5εὲ66 νυ. 2.) 15. ἔουπά, ἀπά ννῇογε 
ΤΏΟΓΟ ἴθδη οδ Ἰυάρτηοηξ 18 βροκθη οἵ; διιΐ 
κΘν ΕΙΥ," ἢ πὲ δρᾶσς οὗ οπεὲ Βοιγ.0 Απά 
Ὡς ἱπίογργοῖβ, δ τα Ὀυΐϊ ομε ποὺ ἢ45 
εἰαρβεὰ ἴγοπι ἴπε ἀπηουποεπιεπῖ (ρεγμαρβ ἴῃ 
(ἢ. ΧΥΪ. 12) ἴο [6 οσοπιίηξς οὗ ἴῃς Ἰυάρτηεηξ ; 
οζ ἴπαΐ Ἰη ἴῃς δραςς οὗ οπε (πηγϑίῖςαὶ) ποὺΓ ἴῃ 6 
[1}1 οὗ Βαῦγ]οη ᾿ᾶ5 Ὀθθη οοπιρίεῖεα. [ἢ 500" 
ῬΡοτί οἵ ἴῃς ,Ζόγριοῦ Ἰηϊεγργείδιίοη, ννῈ ΠΊΔΥ͂ 
οὔδετνε παῖ 6 “7ὲπ Κὐησε" τοῖρῃ ἀωγίηρ 
ομε ῥομγ (566 ΟἹ οἷι. ΧΥΪΪ. 12), ἀηἀ {με56 (ςἢ. 
ΧΥΙΙ. 17) ξῖνθ {ΠΕ ΙΓ ρονγεσ ἴο ἴῃ6 Βεδϑβῖ (5. 481). 
Τοὸγ ἴῃς ννογὰ “ [πάρπιοηΐ," 566 οἢ ψεσ. 20. 

εΥβο8 11-ἰ6 ἔοστῃ “πε 2,6 ϑδίσορδο ᾿ 
(866 οἡ νεῦσ. 4) :- 

11. “πά ἐῤδὲ »ιεγεῤῥαπίς 9 “δὲ εαγὶ δ] 866 
οὐ νοσ. 3. Τῆς “ Κἰηρ.᾽" τοργοβϑθηῖ (ἢ6 ννοῦ 8 
δεσυ ΑΓ δηά ρο σα] ροννοσ ; (6 “ Μεγοῤῥαπίς ἢ 
4}} ψῇο εὔραρε 'ἵπ ἴηε. ννουῦ 5 βίγυρῃθ ἴὼσ 
τηδιηπίοη: ςἶ, ΕΖΕΚ, ΧΧΥΙΣ, 3, 12--2δ. 

ΤῊΣ ραβϑᾶρεὲ 45. ἰν. 12-νὶ' 6 δῶ58 θθθη 
ςοπιρασοά ννἢ ἴἤθθε νεῦϑεβ (ἘἜβρθςοῖα !γ [ἢ 6 
ἐμπορενυσόμεθα οὗ Ϊ|45. ἵν. 13 νὴ {πῸ ἔμποροι 
οὗ 115 σδαρίοι ---το. 3,.11,.15}, Ὀγ ἃ ννυτῖῖοῦ ἰῇ 
[6 “εαάενιν ὦ γε μοθὸ 16, 1878), ννο ἔο]ϊονν5 
ΖΕΙ]εΥ, φυοΐεά οη εἷ. 1᾿. το. Βιυῖ ἴῃς δβιτη- 
ἸΑΓΙΥ 18 Ῥυτεὶν ἔβποίξυ!. 
ΟΡ ἃπὰ ΩΟἼΣΩ οὐέγ ῥόγ.)] ὙὍὌΠα Ρῥτὸ- 

βοηΐ ἴεηδο (566 στὐ. ,.), [ες ἀοοογίρᾶνε ἴοης 
Ὀείηρ ἀϑϑυσπηθά ποῖα (566 οἢ νϑσ. 9). Οὗ [86 
1.56 οὗ [ῃς6 ἴθη565 1ὴ (ἢ. χὶ. 99. το. ὙΒ6 διΐυγο 
18 Γαβυπηθὰ ΠΥ ἴῃ ΥΟΥ. 15 (566 Οἡ ΥγΕγ. 14). 

7ογ πο νιαπ διγεῖ }] ΜΝ τιᾶὺ τεῖος ἴο οἢ. 
ΧΙ. 17 85 Ππϑιγαίην [ἢ δι 0 }} 7 οὗὨ (ἢ 15 
Ἰυάρσπιεηῖ. Βαδυίοη μδὰ ἀορτίνοθα 41} ψῃο 
ψΟυϊὰ ποῖ 5εσνθ ΠΕΡ οὗἨ 1ῃ6 5οςῖφὶ σίρῃξϊ ἴο 
δὰν ον “εἰ ;᾽" δῃὰ πον 886 15 μούϑοὶῇ σοσχῃ- 
ΡΟΙΙοὰ ἴο Ὀ.Υ Ὧο πΊογεα. 

ἐῤεὶγ γιεγοδαπάϊμε ἀπῇ νιογὸ 1} ΟΥ. βΒῈ 18 
Ὀπτάθῃ, 85 ἰη Αςίβ χχὶ. 3--ἰδοὶσ Ζτοϊμδῖ, 
ΤΒΘΙ͂Σ ΟΟΥΒῸ (τὸν γόμον); δ υϊρ. “ »εγεέ,"ἢ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΎΙΠΠῚ. [ν. 11--ἰ2. 

ΠΟ πΊᾶὰηῃ Ὀυγαῖῃ {ΠεῖΓ τηεγοδδηάϊες 
ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΕ : ; 

12 ΤΠ πηειομαπάϊβε οὗ ρο]ά, δηά 
δίνεγ, δηᾺ ργεζίοιιβ ϑβἴοῃε, δηά οἵ 

ΜΠ ΑΤΟΒ:ἢ (ὃς ψογὰ Τὁσσυγα ἴῃ ἴδε Ν. Τὶ 
ΟἾΪ ἴῃ {Π|8 ρᾶββδαρεὸ δηὰ ἰῃ Αςῖβ χχὶ. 3. 
Εογ [Π6 ἱπιΑΡΟΥΥ 8εεὲ ἴπε Ὀγοόρἤοοῖεβ δραὶ 
Ἴγτο 8]. Χχ!ῖ!, ; δηὰ Ἔβρεςῖα!}ν Εζεκ. χχυῖ. 
νΙηρα δηὰ οἵμοὺβ ἔθοὶ τπδὲ ἴῃς οδίυτοθ 

οὔ [Π15 ἀεβεοσιρῆνε ράββδαρεα ἐἀο ποῖ σι 
Κοιηθ, ΠΟ. ννὰ8 ΠΕΡΟΥ δἱ ΔηΥ ρογοά οἵ 
ΠΟΙ Πἰδίοσυ ἴπὸ σεηῖσε οὗ ἴπ6 νου] 5 οοῦν 
τπογοα. ιίηρα, δοςογάϊπρ)γ, ὑνου]ά τγείογ 
ΔΙ] ροσΊοΑΠΪγ ἴο “ 5ρί γίτιι4] νγάσοβ" (“τηγϑῖοε," 
... “Εοπιᾷ ἀσδίγιςῖα, Ἰδσεῖ ΕἸ ΡΟΓΊΙΠῚ πιζ- 
εἰμρε σρίγμαζίρι," Ὁ. 793). ΜΝ ογάξς. ποία: 
ΦΤΗς ΟΒμυγοὴ οὗ Ἀοπηθ, “16 ροπογαὶ ΜΠ 
οὗ (πτγίϑιθπάοχη, 85 οηάδεοδνοισοαὰ ἴο οσϊεπὰ 
ΠΟΥ βρί γι] ἰγαβῆς ἱπῖο 4}} ραγῖβ οἵ ἴῃς ψοπά" 
Ηδεηρϑβῖ. υγρα8, 48 “ ἀεδοίβινε ἀρδϊηϑὶ [85 υἱεν ἡ 
(δῖ ἴῃς Θοτητηογος ΒΟΓΟ βροΐίκο οὗ ἰ5 ΔΙ ζει ἰαῦ 
ἀϊβδγεπί ἔγοτη ἰδ οὗ Τγγτο. [ζ 15 τηςτεῦ 
βαϊὰ τῃδλῖ “Βδθγίοη δοωσόέ [56 τηογοδλη- 
ἀϊ5ε; 5η6 ἄοδβ ποῖ “εὐ ἴμο νγᾶγοβ, δυῖ {δε} 
ΤΏΘΓΟΙΥ ΒΕΓ᾿ 6 ῸΓ ΠΕΡ υ8β6 ἀπά ςοηδυπιρίοι." 
ΑἸΙΟγὰ υυτίε5: “ὍΤἘς αἰ! ΒΟΟΣ 15 ποῖ οοπβποά 
ἴο ἴῃς Δρρ]οδίίοη οὗ πε Ῥσγορπεου ἴο Ἀσμῃε 
Ῥαραὶ, θυΐ εχίεπάβ ουεσ ἴδε δρρὶϊςαίίοη οἱ ἢ 
ἴο Ἀοπιὸ σὲ αἱ, ννϊς ἢ 1Δϑὶ 15 ἀοιογππαοα [Ὁ 
1.5 ΕΥ̓ τῆς βοϊυϊίοη είνθη, Ἄοἢ. χνὶϊ. υἱἱ, Γαι 
ἘΟΠΊ6 ΠΟΥΕΥ ἢδ5 θδθη, δηά ἔτοτὴ ἰϊ5 ΥΕΤΥ͂ ρ05- 
οῃ πονὲσ οου]ὰ δὲ ἃ στοαΐῖ σοσαγιοσοῖδὶ αἵ. 
Ι Ἰεᾶνεὲ 1Π1|85 ἀϊβίουϊν υἱηϑδοϊνοά, ... Τῦε 
ἀεῖα!]5 οὗ 18:15 πηδθγοδητ]ς Ἰλπηεηϊδίοη ΕἸΓ ποτὲ 
ΠΟΑΙΙΥ 501 ᾿νοπάοη ἴΠδπ Ἐ οπης Αἴ ΔΩΥ͂ ἀϑϑιξῃ» 
40] ρεγοά οὗ μεὺ Ηἰσίοτγ. 

8εεὲ ἃδονε ἴμε γοπηδγκβ οἱ υεσ. 9:--ΤΊκ 
ὙΠ ο]6 ρᾶϑϑαξε ροϊηΐβ ποῖ ἴο ΔῃΥ διῃξὶς μὴ 
δῖ ΔΩΥ͂ ὁΠ6 δ5ἰηρὶε ρεποά, Ὀυῖ ἴο ἴδε ᾿Υοη 
ΟἿ τὰγουξβουϊ 4.1} τἶπιθ. 866 [86 οοηοικίης 
Ῥᾶσαζταρἢ οὗ ἴῃς [πἰγοάυςίίοη. 

Οπιϊὶ ἴΠ6 ἁγίϊοϊο, 
Π ΑΙ] (ἧς 

10, ΑΘΓ 0881 1690] 
ρυϑϑ ἀἴβαρργονεβ οὗ [Π|5 ραβϑᾶρε: “Αἱ 

οδ᾽εςῖβ. οὗἉ Ἰυχυγυ νυν ῖςἢ ἐοιτηθὰ τμς 05,5 οἱ 
[86 σοτηπΊεσοα ἀπά οὗ ἴδε τίςμοβ οὔ {πε ψβοὶς 
ΜΟΙ ἅτε δηυτηεταϊεα ἤόγα ΜΠ δὴ εὐϊάςπὶ 
Βοητηθης οὗ ἀἰπάλιπ ἀπὰ σορυϊϑίοη. Οοπε 
τλεγοο ἰ[56] , 50 οἴδη ϑἰφηδὶζοά Ὀγ ἰῃε δησεηί 
ῬΓορμοῖβ ἃ8 Ὧἃη δροῆϊ οὐ ςοιτιρὕοη, 25 ἃ 
ἀεβιίσογίης οἸοπιθηΐ οὗ παιϊοπδὶ ρυπίν, ἰ5 2:50 
Ἔχθογαῖθα Ὀγ τῃοῖγ ἀϊβοῖρὶθ, ννο Δ 65 ρ δαῦτο 
ἴῃ πηδκίηρ ἴῃς Ἰηνθπίουυ οἵ [15 ἀϊδαϑίεγ." 

Ηδθημβῖ. ποῖεβ τπαῖ “τῆς δαγά πιλίογιδίϑ οἵ 
ἀἰβρίαγ," 85 νν6}} δ5. “τς .0}} "ἢ ἃγὲ μισὰ 
πυταθογ, “δε βδἰρηαΐαγε οὗἁἨ ἔδθ Ἑλσίβ. 
ΡΙαγβ δῃ ἱπιροτίαηϊ ἴῃ ἰδ5 οἰΔΡίΩΤ, 
Οσσυρὶοά 85 ἰΐ 15 ψ 8 ἴῃς ἰαῖς οὗ [πε πιιδίγος 
οὗ τη6 ννοτ] ὰ,᾽ ἜΉ 

ΖΟΠΕκ ἀἰνίάο5. ἐπα ατιίςϊοβ οὗ ἸυχυτΥ ἴα ΤῈ 
Ῥάϑϑαρε ἱπἴο σεύεπ ςἰ45565 :- 



ἡγε, ειοσφί. 

ν. 13.} 

Ρελιΐβ, ἀπά ἤἥπε Ἰ᾿ίπεη, ἀπά ριγρὶθ, δπὰ 
5:11, ἀπά βολεῖ, δηά 41] ᾿τγίπε ννοοά, 
ἀπαὰ 4}1 τγδπηεῦ νεββεἶβ οὗ ἴνοσγ, δπὰ 
41 ΠΊΔΠΠΕΓ νεβ56}5 οὗ πιοβῖ ργεςίοιιβ 
ννοοά, ληὰ οὗ Ὀγαδββθ. δπά ἴγοῃ, δηά 
τηλτῦΐε, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΤΙΙ. 

112 Απά οεἰπηδηιοη, πὰ οὐοιτβ, 
ΔΠἀ οἰπίπγεηῖβ, ἀπά ἔγδηκίποαπβο, ἀπά 
ψΊης, δηά οἱ, δπὰ ἤπε ἤουτ, δηά 
νΠοδλί, δπὰ Ὀεδϑίβ, πὰ 5ῆςερ, δηὰ 
ἤογβαϑ, δηά οἤδγίοῖβ, απὰ "βἰδνεβ, δηά 1 οσ, 
801}}5 οὗ πηεξη. 

(1) ὙΠ ε ἢγϑῖ ςἶδ55 οὗ γί. 165 οἵ Ἰυχυσγ :-- 
2΄γεεϊοι «υῶγε!. 

97, ξοίά, ἀπά οἰνεν, «πᾶ ῥγεείοις “ἰοηπε:,}] ΟΥτ. 
ῬΤΙΘΟοΙΟῚΒ Β016,--566 Οἡ (ἢ. χν. 6: εἢ. χχὶ. 
19. (οτηραγε ἴδε δίτϊγε οὗ ἴῃς “ Ηδτυ]οῖ," ςἢ. 
ΧΥΙΣΪ, 4. 

διὰ Ῥ0817158:] ὙὍὙιδα ρεηϊνο 18 πδίυγα "ῦ 
ἴο ὕε τεδὰ δεγθ, 85 ἰπ ἴῃς σαβϑὲ οὗ ἴῃς ὕγὲ- 
οεάϊης δηὰ ἴδ ἰοἸ]οννης πουη5,---566 υὐ. ἢ], 

(2) ΤΊΒα βεςοῃά οἶδ55 οἔδγί!ςεβ οὗ ἸυΧΟΣΥ :- 
""αίεγίαΐς 97 γί αἰδῖγε. 
απ οἵ ἤπιε ἰϊπεη,)] ὙΠῸ δάϊθοῖῖνε 15 ἴο Ὀ6 

Τολά,---58.6 νυ. }.. ΟΥ. οὔ δυο π95 δῖ 
Οη ἴδε ψογὰ σοπάεγοα “ πε ᾿μεη," 8εὲὲ6 ΝοῖἊς 
Α οἱ ςἢ. χν. 6. 

απά ῥωγρίε, απά εἰδξ, ἀπά τεαγίοΙ;] Ἑδοἢ 
ἀτῖϊοῖς βροςιϊπεα Ποῦ 15 Δη ὄχίσοιηθ ᾿πϑίδηςσθ 
οὗ ἸυχυτΥ :---ἰῃς ῥγίηςραὶ ἀϊδιϊησίίοη οὗ [Π6 
Οαϑαῖβ ννὰ8 ἴῃ6 τ] ΑΓΥ οΥ ἱπηρογίαϊὶ τοῦς οὗ 
}υγ»ίε (Οἴδθοη, εἰ. χί) ΑΑ8 ἴο ἴῆς νογὰ 
τοηθετοά κ᾿" (Οτ. δὲ 1 Χο βία), ΝΊγρ 
8 {πε πιοϑὲ δησίθηϊ ψτιεγσ ῬΜῈῸ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ 
ΤΣ Οη5 [ἢ 508: ννοοὶ ψνἰ ἢ νν 85 σοτη θα ἔγοσῃ 
(ἢς ἴτεε5 οὗ ἴῃς δὲγε;ς οὐ (Πίησβε (“ Ὑ  ]]ογδαιθ 
υἱὐ {01:15 ἀδσρεςϊυηῖ ἴση δεγεβ"---Οδογα. 1]. 
121). 80 ΟΟΒΕΥ͂ ννὰ8 [ἢ ]5 ἁγίϊοἷς οὗ ἸυΧυτΥ 
[δῖ τη τὰς τείχη οὗ ΤΊθοτ 8 4 ἰᾶνν νγα8 ραβϑϑοά 
δφδϊηβί [15 ιι56 ("“ ἨῈ νεϑ 5 Βεγῖοἃ Υἱγοβ ἰγκάλγοεϊ ἢ 
--- ἃς. “πη. ἴι. 11}; δῃηά [ἴ ννᾶ8 ποῖ 1}}} τὴς 
τείξη οὗ Η ε]!οξαῦδ 5 (Α.Ὁ. 2138) τηδὲ (ἢ !5 δνν 
νγ»8 ἀεϑρίϑοα, δηά {πὸ ΕἸΠΊΡΟγΟΥ ἢγϑθὶ νοῦε ἃ 
ἀγεβ85 ςοηροβοὰ νυ ΠΟΥ οὗ 511}Κ (δοϊοσεγίκιρῃ),--- 
566 ΟἸθδθοηῃ, ςἢ. χ, ; Βγαπάδ δπὰ Οοχ, δέκ. οὗ 
δείεπεο, αὐτὶ “ἰδ. Οη τῆς ψνογὰ σχοπάογοά 
“εαγίεε" (ΟΥ, βοδσ]οῖ κυ, 5ε6 οἡ ςΒ. 
ΧΥΪΣ. 3. 

Εσοχτι βϑηϊῖνοβ [Π6 σοηβίγυςτΟἢ ΠΟΥ Ρ45565 
ἴο δοςιιϑαῖϊνοβθ, υη{}] [86 νογὰβ “ δογϑε:, ἀπά 
ἐῥραγίοί:, αμπά “ἰαυε:," ἰὴ νοῦ. 11, ΠοΓΟ [ῃ6 
ἕξη. ἰ5 τοβιπηςά. 

(3) Τῆς {διγὰ οἶδ59 οἴδτγες ε8 οὗ ἸΌΧΌΤΥ :- 
»αἱεγίαΐς ΚΓ ἐστ γωγηίλωγε. 

απά αἱ] ἐῤγὶπε «υοοὐ ὝὌὍΠο ἴγθο Το νγλβ 
“δ ]οὰ εὐἶγα, πὰ 115 ψοοὰ εοἰΐγωρε ὉΥῚ τῆς 
Βοπιδηβϑ. [{ [5 πιεη[ἰοποά ΕΥ̓͂ ΗΟπΊΕΓ (Ο ἀγ55. 
ἵν. 52). Αἰδεπσυϑ (Υ. Ρ. 207) ςοπηροῖβ τ 
τ ἱΝΟΙΥ͂, 88 ἴεσα. [ἴ ννὰ8 σΟΠΊΓΊΟΠΪΥ 564 
ἴον [ηἸαγίηρ,---οἕ, ᾿Ὠοθοογί 5 (ἰ. 21); Τῆθο- 
Ρἢγαβῖυς (ΗΠ ε. Ῥίαπέ. 11. 4). ὍὝΒο Τδιωΐα ἰ8 
οπδ οὗ ἴπ6 συργοββδίηθοιυβ αἀἰνϑίοη οὐ εομέγεγα, 
οὗ ννῃϊο ἢ οὔθ 5ρϑςῖθβϑ, [6 χγόογ υἱΐα;, ῖ5 σοτη- 
Τοη ἰη Εηρ] 5 ραγάθηβ. ἤδρφτο νὰ ἂῖὲ ἴο 
υπάεγοίδη ἴῃς γεϊδίεα ρεηι5 σα δ έγὶς φμαώγι- 

τπὉηαΐυὶς οἵ ργοβοηΐ δοϊδηϊσί5 (ἴῃ Τδωα αγεὶ- 
εμαία οἵ ᾿)εκίοηϊ), ἃ ἰαγρεὸ ἴσος οὐ Βαγθδγυ, 
ΥἹοΙἴπρ ἃ δαγά ἔγΆζταπὶ τοοά, δηά αἷϑδο ἴἢδ 
ΔΥΟΣΏΔΕΟ σι Ππ|-Γοβϑίη Ὁ] θὰ ϑαπάσγαεδ. ῬΊΩΥ 
(Η. Ν᾿ πὶ. 14) Κε οὗ ἃ πιδηΐὰ δ ΕΚ οπὶὸ ἴοῦ 
[Δ01]65 πιδάς οἱ {ἢ18 πηιδίοτίδὶ :--- 866 σις 
δ οὶ. Γ᾽ ἐδε Βιδίε; Βταμὰδ δά (οχ, δ εί. οὗ 
ϑείοηπεξ. 

αμπαᾶ ΟΘΥΘΥΥ Ὑ60880] 077 ἐνογ, ἃπἃ ΟΥΘΣῪ 
γ98801 [τι8ἃ 6] ο΄ »ιοτἐ ῥγεείοι «υοοά, ἀπά οΥΓ 
ὀγαις, ἀπά ἰγοη, απάᾶ »παγόίε; ΝοῖςἊ (ες ἰαϑῖ 
ἔουγ ξοηϊνεοβ ἀδρεηάϊηρ οἢ ἴῃ ργεροϑβί!οη ἐκ. 

18. απά εἰππαριο,) Τῆς ἤγϑῖ οἔ--- 
(4) Τβε ἐουγίῃ οἶδβϑ οὗ Ἰυχυγίθ8:---ργεείοιις 
"“εό. 

“ΤΠ ὈΑγκ οἵ ἢς Οὐπμπαριοριοο Ζεγί πέσοι, 
ἃ Ἰδυγδοθουβ ἴγεθ, ηδῖῖνο οὗ (ογίοη ;" 1 ννᾶϑ 
πηρογίεαά ᾿πίο [υάσα ΟΥ̓ τῇς ῬΠσΠΙΟΙΔΠ8 ΟΥὉ 
Αγδθίδηβ. [ἴ νγὰβ ἃ σοιῃροηεηΐ οὗ πε ΠΟΙΥ͂ 
οἵἱ, ἔχ. χχχ. 23: ἃ Ρογῆιπια ἔοσ τῆς Ὀθά, ὕτονυ. 
ΥἹΙ, 17 :-οϑ66 δ ἢ 5 ιεί. ; Βταηᾶς δηὰ (οχ, 
85 Ὀείοχα. 
ΤΠ δοουβαίίνοβ 51}}} σομ ηυ6--- ον ἴο ἴῃς 

ψοτὰ “σε " ἱποϊυδῖνς. 
διὰ 5Βΐ06,͵Ώ), ΟΥΑ. διλοσα τ ται,---δὴ δα οη 

ἴο ἴδε Τεχέι Κεοορέ (5εῈ νυ. 41. 
“ ΛΑ» ηονρεῖογι," 15. ἃ Ζὶ ρὶ δεγασεοῦβ ρἰδπί ἢ 

ΔΥΟΣΆΔΙΙς βδοοάβ, τους ἢ οπρίογοάὰ ὑπάογ (86 
παης οὗ ἐαγάανπονρις, σταη: ὁ, Ῥαγαάδεε, ἄζε. ; 
ἴουπα ΟΥΪΥ ἰῃ ἴδε ποῖ ραγίβ οὗ [πάϊ4 δηά 
Αἴτῖςα. Ὑπὸ Ἀοπιδη8 ρῥγοραγοὰ ἥοπὶ ἴ ἃ 
ἔταρτδηῖ θα ϑαπη, αηὰ πηρυδηῖβ ἔοσ [Π6 ΠΑΙΓ :--- 

τε ΠΠ ΒΕΙΊΡΕΥ ἘΌΪ οτ πὶς ἀπηοπῖο 
δρϊομάσδαι.᾽ "-- Μαγῖ. νὰ]. 28. 

σε νει], Ἐεΐ, ἵν. 2ς. 

απά ἴπο9186,}] Τῆς Οτεοῖς ψνοσὰ ἀδηοῖδβ 
[πὲ πηφίεσίαὶ, ΥἱΖ. ζιιπι8, βρίςθϑ, ὅἄζο., ὑνῃὶς ἢ 
ψἤοη θυγηοά ρῥγοάυος ἴπα ρεγίαπιοα 5ηο κα 
Κποῦγῃ ἃ5 “πες, 58εὲ6 Νοῖς Α οἢ οἷ. ν. 8; 
δηῃὰ ςξ, «ἢ. ν}}.. 3; Γυϊκα 1, 1ο. 
απ οἱ αἰτλθαῖ, απά 3), απλίπεεσς;) Οη ἴμ6 

μογὰ “»,ηαπάϊπεεν ς᾽ 85εῈὲ Νοῖε Ο οἡ οἢ. 
ψΠ]. 2. ᾿ 

(5) Τε ΗΠ} οἷ455 :---,σγζίεῖος 7) 0οά. 
ἀπά «υἱπε, από οἱΪ, απά ἤπιε ἥοωγ, απά «υῤεαί ; 

“Εἰπὸ ἤοωγ " (σεμίδαλις) “ ἴ6 δηδδῖ πι98] "-- 
δ66 Οδθη. ΧΥΙΙ. 6 ; [,δν. 11. 1,2 (ΧΧ). 

(6) Ὑμὲ ϑἰχίβ οἷἶδϑϑ :---τλεσομδηάῖθο ἔοσ 
αστγιομέξωγαί ἀπά ἀονγισείϊς μ564. 

απά οδιῖ19, απά ἐῤεορ.) ἴη {Κα χ. 14; 
Αςῖβ ΧΧΙΪΝ. 24: 1 ΟΟΥ. χνυ. 39, [6 Οτοοὸκ ψογὰ 
(«τῆνος) 5 τεηάεγεά “ δεαυ ;" Ὀυΐ ἴἴ 5 ὈοῖίοΓ 
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14 Απά τῆς ἔτγυϊ5 τπαῖ τὴν 58οιὶ] 
Ἰυβῖεά αἴεγ δὲ ἀεραγίεά ἔτοπι {Πθα. 
Δηὰ 41} τηίπρβ ὑγῃϊοἢ ὑγετα ἀαϊπῖγ 

(ο τοπάθσ ἤθσα “οδἕῦ!θ:" “δοα " ἴῃ ἴΠ6 
Αρος. 15 θηρίον---Θ.Ρ. Ἑ“ἢ. νἱ. 8; ΧΙ, τ; ςἕ 
Τοῦῖ χ. το. 

Νοῖο,---ἢ6 86.165 οὗ δοσυδαῖϊνεβ οηάς ἤοσο. 

απά [τλϑὺ ο8 8πὰ:89] οὔῤογεε:, απά ἐραγὶοίς;] 
ΤἼς σοηδίγιοςοη νυ σεηϊῖνε5. 15 ΠΟΥ ΓΘ- 
διυπχοά, 566 ΟἹ ΥΟΙ. 12. Ὁ8Π6 οι ΓΘη- 
ἀετοαὰ ““εῤαγὶοῖ (ῥέδη,---ο ἅρμα υϑεὰ ἴἰη 
οΒ. ἰχιο; Αςῖβ νἱῖ!. 28), Ουὐἱποῖ! πη ϑἰδῖθβ 
ἴο ἢανε Ὀδεῃ ἃ Οδι}15} σαστίαρε ψ ἢ ἕουτ 
νΠεοὶς (Ι5ἰάοσ. χχ. 17):-τοθθὸὲ ΟΥμπῚ ἐπ 
σος. ΑἸεχδηάδσ δονοῦι5 συρρ οα (Π6 Ἀοπιδη 
ϑεηδίογβ ὙΠ Π σδγγίαροθ οἱ [Π1|8 Κη ογηδ- 
πιεηίεά τ} οἰϊνεσ ([μαπιργιά., ἂρ. ΚΝ εἰβίείη, 
ὑνΓΙ[65.: “Ἰηΐογεσθο Βπηδης αἰρηϊδιϊ5 ρου ΔΠ5 
υἱὐ ἢ15 ἰδπία υγῦ!5 βϑοπαΐογοϑ νεσϊαγοηίαγ ἢ). 

(7) ΤΠ βενυθηῖῃ οἷ4585 οὔ πιεγομδηάῖβο, 
δοςογάϊης ἴο ΖΕ :---ἶδε ἐγαζῆο ἐπὶ ηιεη. 

απά οἵ «εἰαυς,)] ΟΥ. (πιεγομδηάϊβο) οὗ 
Ὀοᾶλθ58 (σωμάτων, Ψυἷξ. »ιαπείῥία); εἴ. Τοῦ. 
χι το (ΑΕ. ““εγυαηί:᾽}; 2 Μδος. ν|}}, τα (ΑΓ. 
“ἰ ἐαρέμυει ἢ; 566 ἴ6 ποχί ποῖθ.0 [Ι͂ηἡ οἰαϑϑὶς 
Οτθοκ [ἢ οχργοβϑίοη ννὰ8 "βεγνῖ]ε θοά 68" (σώ- 
ματα δοῦλα) :---8.66 ῬοΪΊυΧ, 11]. 78; ον. “σά 
Ῥρνγη. Ὁ. 378. ψισηρα χιοϊπρ Οδη. χχχίν. 
29, “αἰ! ἐῤρεὶν «υεα!! δ" (ΧΧ. πάντα τὰ 
σώματα αὐτῶν), ΘΟΧΡΙΔΙῺ5 ΒΕΙΘ, “ ἡπεσχιωπεπία 
φωοίδεί ἀονγεσίςα." 
ΤὨΟ 5ογὶθβ οὗ γρϑοηϊνοβ θη 5 ἤογα. 

απά [189] “ομἶς οὔ »ιθη.} “( δομἶ᾽" ἴῃ ἴΠ6 δο- 
οὐ8. ΟΥ νϑθβ. ΤῊ15 ρῆγαβο 15 θοσσοννοα ἔγοπι 
[86 υδᾶρε οὗ ἴε ΟΙἹὰ Ἴεϑῖ. [ἡ ΕΖεΚ. χχυῖϊ. 13, 
“ἐβὲ «οιὐὖξ 977 νιοη" (ὈἼΝ 8)5, -ΧΧ. ἐν 
ψυχαῖς ἀνθρώπων,---ΑΟΝ. “ ἐῥεβεγεοης οὔ »ιεη 5) 
ΔΓ Θηυπιογαϊοα 45 ρατί οὗ [ἢς ἰταβῆς οὗὁἨ Τγτα 
- 5366 ἴδ ποῖο ἐμ ος. ὙΠῸ ΑΟΝ΄. {Γδηϑδιῖεβ ΟΥ̓ 
ἐῥέγτοπα" ἴῃ Οδη. ΧΧχΥϊ. 6 (ΧΧ. τὰ σώματα); 
Ναπι. χχχὶ. 35;- τον “σομὴν ᾽ ἴπ θη. Χὶ!. ς ;-- 
ὈΥ “ »ποη᾽ ΒΙΤΏΡΙΥ ἴῃ Σ Οἤγοη. Υ. 21 (γῇ εΓα 
(86 Ηεῦτεν ἀπά ἴδε ΧΧ.ὥ πᾶνε ““ «ομΐἕ οΓ 
»ι.η"). Ὄδο {ταπϑίδίίΊοη ΟΥ̓ [πὸ ΓΧΧ. ἴῃ 
Οδϑη. χχχνὶ. 6 (566 δῦουθὺὴ οὗ ἴδε Ηεῦτγεν 
οἰ φομἶς " Ὁ τᾷδε Οτεοῖς ““ δοάζϊε:,, 15. υγρεὰ ἴη 
Ργοοῦ τδαῖ ““αυες " (566 ἴῃε ἰασὲ ποῖθ) δηά 
“ φομῖς 9Γ7 τιοη γε δα ναθηΐ ΘΧργοϑϑίοῃϑβ. 
Τῆς ἀϊδεγεηςς οὗ σοπϑοίιγυσίοη, δόνενοσ, 
Ροϊηΐῖβ ἴο 8. ἀϊδγεηοσς οὗ πηθαπίηρ ; ἂρρᾶγ- 
ΘΠΕΥ ἰο ἀϊδεγεπὶ ΚιπάΞ οὗ 5βἴδνθ. 
ἊΝ εἰσίοη υηάεγοϊδη ΟΥ̓ “““ομἶς 97 νιοη ἢ 

εἰλάϊαΐοτϑ ;--- Οσοῖυ δηὰ ΖΕ0Π}ν ἴακο “““ουῖς 
ΟΥ̓ πιο " ἴο ΤηδΔῃ δίδνθϑ ὈΓΟΡΟΓΥ͂ 50 οδὶϊθά: 
δηὰ “ δοάϊε: οὗ τῆθη "ἢ ἴο πιθδῃ ρεῦβοῃβ οὗ 
ςοπάϊτίοη 8ο ον {Ποηϑεῖνοβ ἕοσ ΒΪγα, 6.5. 
ΤΩΘΓΟΘΏΔΓΥ 50] ἀΐογϑ, μἰγεὰ Ἰδοῦ ΓΕοΓβ, ἄζα. ;-- 
Ενναὶὰ {πϊηκ8 τμδὶ “ δοάε:" ἀεηοῖς »παὶρ δπὰ 
“ τομῖς οἵ τάδ "“νιαΐε 51υθϑ (ἐπ ἴἶος., 8..31.3}}-- 
Βεηξεὶ, Ἡεηρβῖ., Ὁ ὑβίεσγά,, ΑἸ, δηά οἵδε, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΤΠΠ]. ν. 14. 

πὰ ροοσΐγ ἅτε ἀεραγῖεά ἔτοπι ἴῆες, 
Δη4 ἴοι βῃαϊε πὰ τπ6πὶ ἢῸ πλοῖα 
αἵ 4]]. 

τείογ ἴ36 τννοτὰ “ δοαίδς " ἴο 5ἰᾶνθβ θπιρίουθά 
Δθου  ΠοΥδ65 δηὰ Ἵμαγιοῖβ (ἢ ψΠΙοΒ [ΠΕΥ 
τὸ υπιιοὰ ΟΥ̓ σοπδσχυςτοη), δηά “σου ἢ ἴὸ 
ϑίανθα ἴῃ ψθΠΟΓΔὶ) ;- -ΕΡγαγά, ἴδκος “ “οἱ, οὐ 
»ι6π ἸΙΙΈΓΑΙγ; δηὰ Δρρ]165 [5 ἰεχὶ το ἴδε 
βρ᾽ γ᾽ ἀδηροῦ ἴο ἴῃς “ “οκί " τοϑυ!ηρ ΠῸπι 
{Π|5 Ἰυχυγίου ἰγαβῆς. ΤῊΣ ἐχργεββίοη, δοζογὸ- 
ἸΏΡΙΥ, ἀοε5 ποῖ ἀεποῖς πὸ ἰαϑσῖ ἀπιοηρ ΠΊΔΗΥ 
ἁτίίοἶο5 οὗ σοπηπιοοο; δυὲ τεΐοτο ἴοὸ αἱ! (μδὶ 
ψννεηΐ δείοτε, δηὰ βυπὶθ ὮΡ ἴῃς τοϑυϊ οἱ 
ΒΑ ]οη 5 ϑρίγϊ οὗ Ἰυχυγυ δηά νογὶ ἀ-ἰγαῆϊς 
ΠΟΓΘΌΥ ““οεἹ,᾽ ψψεγα συϊηθά, δηὰ 5οἰά Ἱπῖο 
[ς 5] ΓῪ οὗ ἴῃ6 Ὠτδροη (5. 484) ;-- δ ογάβ. 
ποῖθ5, ποῖ Ὑυϑιῦ αἰ ογεηῖυ, {μδὶ ἴπε Γέβεῖ- 
ναϊίοη οὗ 186 ἰΔϑὶ ἔννο οἰδϑϑοβ ἕογ με εἴοβε οἵ 
ἴῃς οδίδϊογυς “Ἄρρεᾶγα ἴο δὲ ἀεβίξηθά ἴ0 
τοιηϊηὰ ἴπ6 γοδάογ πὲ 1ἴ 5 ἃ “ῥέγέκαὶ ζ0π)» 
ἴΏΘΓΟΘ ΠΟ ἢ 15 Ὦοτο ἀσβθοσίδοά : ἃ σουηπντος 
ἴῃ Ὀοάϊ65 ἀπά 5οιι]5 οὗ τχξῃ ; 4 “ῥέγιμαὶ εἰατον 
ἐγαάε. ϑιςἢ ἰ5 ἴῃ6 σοπηπιογοο οὗ Ἀοιπὲ; 
νηηξα τοὐοςῖβ [Π15 τηδδηΐηρ (Ρ. 794). 

Ι. ΜΗΠ}Δ πὴ τἢυ5 ἐχρουηάς ἴμε ραϑϑλξέ: 
“Α]] ἴπ686 τπΐηρ5 ννμὶοἢ ἃτα 50 τυ 1ΕἸῪ ρα“ 
εἰςυϊατζεά, 45 ἐχργεϑϑῖνε οἱ ἴμ6 πιθϑθθϑ οἱ 2] 
πεῖ ΕΥ̓͂ ΠΟΙ πιεπ 8 501}5 ἅγε ἴδει), πᾶνε δἰϑ0 
[Ποῖ γ Ῥίδςα ἱπ ἴ6Θ Νεὺν 7ογυβαίθπι, σἶκῖε 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Ἰοῖνεῖ ἰ5 βρεοϊβεά γ πᾶπης, ἀπά ἰἣς Κομ 
οὗ ἰ[5 βἰτθοῖς, δηά 86 ἤπε ᾿ίποη, δηά ἴδε 1ῃ- 
σθηβ6, Ὧπά ἴῃς ννῖπε, δπὰ τὰς οἱἱ, [15 ψίμτε 
Βοῖβοβ 415οβ. [ἢ δοῖἢ 41ῖκθ πιιϑὶ {πεγ βιδμά 
ἔοτ βρί γίϊ14] τηογομαηάϊδε οὗ ξοοὰ δηά εΥἱὶ, δε 
ἔλ156 τς 65 διὰ ἴῃς ἴσιο ἢ (Ρ. 374). 

14. 4πά τὲ σι] Οτ. πὸ δασγϑε-- 
ἃ πουπ ἔουπά ΟΠ πέτα ἴῃ ἴῃς Ν. Τεϑὶ; ἵκ 
Φρρο ὅσ}: οὗ [6Ὑ. χ]. το. 
ΜΙΝ ἐῤγ σομὶ ἰμε!οά αϑέγ ἀγε ᾳοὺθ ἴα 

ἐδεε,)]ὺ Α Ἡεῦτεν ἰάϊοπι (566 νύ. 2... 
απάΔ αἱ! ἐρίπσε Ἰλαῖ νοῦ ἀαίπ!}}] Οτ. 

ΟΣ ]γ," ἀπά πεποα “βρ1ϑπᾶὶᾶ,"--ἰουηά 09} 
ποτε (Οτγοεκ δπὰ ΕΏρ}]}158} 1π ἴῃς Ν. Τ. 

διὰ βΒυταρίπουβ) ΑΚ ἴῃ [κὲ ΧΥΙ. 19. 
ἃτο Ῥοσχίββοὰ 20» ἐδεε,)] 8ὲες υν. 

διὰ [π|91} 8881} πᾶ [Βθ1ὶ πὸ "πογί αἱ 
αἰ})] Οτ. ἸΒΟΥ 858811 δπὰ [δοπὶ"--ϑιξ 
συ. 11. ' . 

ΤΠδ οοπποχίοη οὗ 18ῖ5 ἔουγιεοπιῃ τετϑὲ πιὰ 
{πε τεϑὶ οὗ ἴδε ρᾶϑϑᾶρε 885 βτθδῖὶν ρετρίεχει 
ςοιπηποηίδίοτβ. ΤῊῈ οὔδηγε ἴο ἴδε 
ρεύβοη ἰοὰ γι. (Ρ. 794), δϑογ Βεῖδ δινὶ 
1 ΔυπΟΥ͂, ἴο οοποῖυάς τῆδὲ ἔπε νεγϑα βου 
σοπιο δεΐνοθη νυ. 23 8π4 2.;--- Εν] συ το 
{πα 11 ἰδ ἃ τηδγεῖπαὶ ποῖς ΒΥ 81. ]οδη Ἀἰπιθεῖ, 
νγΠ0 ἴογ ἴδε πιοτηθηὶ ἔουπά "πὸ 5 δῦ ὶς 
ἔον ἴῃ6 τπουφδὶ ;--ἰἰ 15 δὴ δροϑβίγορδε, ποῖ 
δίυατῖ, Δθογ ἴῃ6 τᾶπηοῦ οὗ ἴῃς Ηεὺτν 
Ῥγορμεῖβ, τεϑυϊτίπς ἄοσιὶ εχοϊζεπιεηὶ ἰπ ὼς 



ν. 15-- ῇ.} 

Ις ΤῊΝ πηογοδηῖβ οὗ ἴῃ686 ΠΙΠρβ, 
γνῃιοἢ νογα τηδάς τσ Ὁ Πετῖ, 5}2]] 
βίδηά δίαγ οὔ ἔογ τῆς ἔξεαγ οὗ ἢεγ ἴογ- 
πηξηῖ, ἡγεθρίπηρ; ἀπὰ ννδι]ηρ, 

16 Απᾶ ϑαγίπρ, Αἶδβ, αἷδϑ {ῃαῖ 
ὐβῃ οἰἴγ, τῆλξ νγαβ οἰοῖμεά ἴῃ βῃθ 
ἴδῃ, δηά ρυτζγρῖίε, δπὰ οδγίεϊ, Ὧπὰ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΙΠ]. 

ἀεοκεά ννἢ ροἹά, ἀπά ργεςίοιιβ βίοῃςεϑ, 
δηὰ ρελεὶϑβ ! 

17 ἔοτγ ἴῃ οπε Ποῖ 80 ρτεδῖ γο ἢ 68 
15 σοῃβ ἴο ποιρῆῖ. Απά δνεγΥ 538}1ρ- 
πηλϑίεγ, ἀπά 411} [6 σΟΠΊΡΑΠΥ 1Π 5}|108. 
δηά βδιἴογβ, Δπὰ 25 ΠΏΊΔΩΥ 8ἃ8 γδάε ὈῪ 
568, 5ῖοοά δία οὔ, 

τηϊπὰ οὔτῃς υττῖογ(ςξ [54]. χῖν. το; ΧΙΥ . 1--Ξ}}-:- 
Ὁ υδξίογά. {π|ΠηΚ5 τπδῖ, 85 πὶ νοσ. ο, ἴῃς “Κρηο," 
50 ἤοῖοὸ ἴδε ““ ίεγοῤαπ:," υἱίογ {86 ἰδπλοπὶ 
ονοῦῖμο ΟΠ Υ;--- ΑἸογὰ σοηποοῖβ {8 νΘΓΟ 1,88 
Π ν δὰ ἴΠογὸ “ ομγ," ποῖ “ ἐδεῖγ' ᾿ τιογοῃδη- 
ἄϊϑε ;--- ΤῊ 8 ἱηϊεστιρίοη, νυτὶϊε5 ΖΟ])Ρ, 15 “ἃ 
Βιαϑἢ ἴτοπὶ ἴῃ Ὀ]υ6 ποάνθη,᾿ 45 ἴῃ οἢ. ΧΥΪ. 1ς ; 
- ͵ἾἠΒυγρεῦ νοι ]ὰ ἀϊντάς {86 ἐπίγε βεσὕοη (συν. 
4--20) δῖ νοσ. 9---5866 ἀῦονθ οἡ ΥΕσ. 9. 

Ἡεπρϑῖ. Πουγευεσ, 18 οἰ ΑΕ τ ρῆϊ ἰπ τεραγά- 
ἴηρ 1Π1|5 ΠΟ] 6 ράββᾶρε, υὐ. 4-20, 85 υἱτεγοά ὈγῪ 
ἴδε νοῖςς ἔἥτοτὶ πϑάνεη ἀϊγεσίεὰ ἴο Βαδγίοη. 
ἴῃ [ἰκὸ ΤΔΏΠΟΙ, ἰῃ σεῦ. 22, Βδϑυϊοη ἰ5 
δα άἀγεβϑεὰ Υ ἴῃς Αηροὶ οὗ Υετ. 21, ἀἤοσ 6 
μα γον] ΟΌ5]Υ βροΐκεὴ οὗ ΠΕ ἴπ ἴῃ {πϊτὰ 
ῬοΙϑοη. 

15. 72ε »ιεγεῤῥαπίς οΥΚἹ δες ἐῤίπφ:,) ϑ8ε6 
τ΄. 12-..4.---5ρθ οί Π}γ {πὸ “ ἀδιηῖγ δηά ϑ8πὴρ- 
[ὑοῦ {πη 08 πιο}. οποά 1 ὑοῦ. 14. 

80 φυεγε τσ γίο ὁγ ὅσ] ΤὍδα σδι156 οὗ 
ἴδιο ἰατηεηίδίοη 15 βϑρεςϊῆοά. 

“ῥα “Ἰαπά αὔανγ ο7] Ὑπὲ μαγε 15 ὯΟΥ 
υϑεὰ. 
ὃν Ἰδὲ αν 97 δὲγ ἐογηιεπί, «ὑεερίηρ σπά 

ἹΟΌΣπἱπ6:}] ετ. ΠῚ 15 ΠΟΤΕ γεβιπιοά, ΔῇῸΥ 
1πηΠ6 ἱπηϊεγροβεά ἀεβοσρίοη οἵ ἴδε ΟΙἱγ}8 
Ἰυχυτγγ. 

16. βαγίπᾳ, ὺο, ψο0,] (Ομ “απώ4--- 
866 τὉὟὉ-. 4|.). 

ΤῊΙ5 νΟΥθ6 σΟΓσ βΡροπας οἰοβεὶν ἴο νοΥ. 1Ο, 
(6 Ἰαπχεηΐ οὗ ἴῃς “ Κιηρ-." 

89 φ»γεῶί εἰΐγ, Β8Ὼ90 ἐδαΐ αὐα: Διταγοὰ] 
Νοῖο ἴῃ ποπιϊηδῖϊνο δυϑοϊῖο, ἃ5 ἰῇ ὙθΓ. 10. 
ΟΕ, 1815 ἀεοοσγίριοη ψ ἢ τηδῖ οὔ της “ ο»ιαη,; 
ἰη οἢ. χΥυὶ. 4; δηά οὐ [Π|5 δ ϊογῃδίίοη οὗ 
«ο»ιαη",,᾽ δῃὰ “ Οὐ, ςἕ. «ἢ. χνὶ!. 16. Εογ 
1Π6 ῬαΓΓΟυΪΔΓ5 566 ΨΥ. 12. 

απά ἀεεζε] ΟΥ̓. κὶἸθἅ. 866 (ἢ. χΥ]!, 4. 

απά ῥγεείομ “ίοπεε απάὰ ῥεαγ Π 8ε6 
΄-υ. |].:---ΟΥ. τϑοὶοῦβ βίύοπμϑθ διὰ Β9θ81]-- 
866 ΟἹ νεΓγ. 12: πὰ ςΐ. οἷ. ΧΧΙ. 18, 19. 
ΤἼο “ Κίμησι," νοῦ. το, πΊου τη οὐοσ Βαδυίοη 
485 “δὲ ταϊργ Οἷγ;" (6 ““ΜὨἜεγοϑδαπίς ἢ 
τοῦτ ἴῸσ ἴμ6 ΟἸΤΥ οὗ ᾿ ΧΌΓΥ. 

Βυγρογ ποῖθϑ {παῖ {πε ΟἿ ἰ5 ποτα ἀθβϑοσι θεά 
ΘΧΔΟΙΪΥ 45 ἴὑ μδὰ θεεὴ βῆδθννῃ ἴο ἴῃ6 ὅ66γ ἴῃ 
εἰ. χυῖ. 4,-- πιαρηιβοοηῖς δηὰ Ἰυχυτίουβ. 
Ἐχροπίίοτβ, 6 δά ἀ58, υνῇο υπάεοτγϑίδηἀ ὃγ ἴδ6 
“ ἤ ο»»"ανι,," ἴῃ ςἢ. χυὶ. τ, τῆς Ῥάρδου, νυ} μᾶνα 
[τοῦδ ]ο ἰὴ δό)υπιίίης [115 γεσβα ἢ [6 νΠο]ς 

ἀεβοσιρύοη σις ΘΠΓΙΓΕΙΥ σοπῆσπηβ ἴἢ 6 σοη- 
α]υκίοη παῖ ἴῃς “ Ηδτγὶοῖ " 15 ἴδ στοδὲ ὟΝ οὐἱ ἀ - 
Οἰἵγ οὔτε Ἰδϑὶ ὟΝ οὐ]  -Επιρίγε--- ἂς Βαθγίοη οὗ 
τῆς 1,Δ51 ΤΊ πηε5, σΒοδε ᾿υἀρτηθηΐ, πηουπορά ἴῃ 
(ἢ. χίν. 8, 18 τεςογσάδα 1 οἰ. χνυὶ. 19. 866 
Βοννενεσ ἴΠ6 ποῖθ οἡ ΥῸΓ, 20. 

17. 2ὸγ ἴη οπῪ βοιω “0 ργεαΐξ γίοδει ᾿ς λα ἂθ 
ἃο801419.}] [η ἴῃς Οτεεῖὶς ἰοχίβ, δηά δοοογά- 
ἴῃς ἴο 186 ηἡδίιγαὶ σοπηδχίοη, πο ννογάς 
Ὀεϊοης ἴο γϑσ. τό. 

Ηετῖθ, 85 1 ὙὉΥ. 1ο, πο πιίοη 8 πηδάς οὗ 
“ἐ ργιφ ῥομγ᾽ ἂἃ5 ἴῃ6 ρεγοά νὴ ΒῖοΒ 4] 
[815 τρδρηῃιἤοθηςε 15 ἴο σοτὴς ἴο Δη δηά. 

γεῖβοβ 17-19 ἴογτῃ “16 “χε δῖσορῃθ᾽ 
(58εε οἡ τεσ. 4):- 

“πα ξεν ἐμ άθι Οτ. ρὲιοῖ. ΤΠι]8 
Ὑογα 15 ἰοιιηά εἰδουνῇογα ΟΠΙΪΥ ἴῃ Αςῖβ χχυῖ. 
τι; οἔ ΕΖΕΚ. χχνὶϊ. 27. ἴῃ τῆς δάάϊοη οὗ 
1}15 ἐῥέγ ςἸ455---564- ΑΓ ηρ τηδῇ (566 Οἢ υϑσ. 9) 
- Εὐγαγά 5665 γεΐεγεηςς ἴο ἴδε [ΥΡΙς δ] “γη"απῦ 
«υαίογ! Ἶ οἵ ςἢ. χνὶϊ. 1. 

διὰ ΟΥ̓ΟΣΥΥ Ο109 ἰδΒῶῖ Ββδὲ]οῖ} 8ΩγΥ 
ΨἘΒῸΣ,) 850 ΑἹξ--ϑοὸ υυ. . Οτ. το 
ΒΔ [ΠΕ το ἃ Ρ͵δοϑ (εἴ. Αςῖβ χχυῖ. 2);-- 
δηά 50 ἴπε ψυϊκαῖε: “δἰ ον, φμὶ ἐπ ἰοσαρ 
παυϊραΐ ;-πΟΎΥ Υ 0196 ΨὍἘΠῸ Βδὲϊοίβ ἴο 
8:9 Β΄8οθ (᾽ν τά"); --- Βεηρεὶ, Εργαγά, 
Ηδρηρθῖ., Ὠ υδιεγά,., Βιϑρίηρ, ὅζς., τοπάθσ 188 
ΒδΔὶΙΘΙῺ ἰο ἃ ἀοδηΐΐο δανθι.-- Ὁ 6 ν εἴἴ6 
[ΓΑΠϑἰαῖοβ : “ Νισοω εἰπε Ογὶς τορήεη" (θυ 
1ηῃ ἢ5 ζογηη Ὠ,ΔΓΥ ἢδ τεηάετβ Κὰὠεεπ- αῤγεγ, 
45 186 ΑΝ. οὗἩ Αεῖς χχνί!. 2, “" πηδδηϊηρ ἴο ε41]} 
ὈΥ ἐῤὲ εοασὶε οἵ Α514);---ἶἰ. ΝΠ απ : 
ΟΥΟΣΥ͂ 019 δ [809 ῬὉΪΔ009 885 80 Βδὲ] 691} 
ὉΥ, σοι ρατηρ [6Ὺ. ΧΡ. τό, οὗ [υάἀδῆ, δηὰ 
ΖΟοΡΉ. 11. τς, οὗ ΝΙπουθῇ. 

(1) Αϑοῦ ἴδε “2. ἴῃς ροῦβοπ ῆο πανὶ- 
ξαῖοβ ἴΠ6 5ῃϊρ, απὰ αἀἰγεςῖβ πεσ σουγϑε---(2) [ἢ 6 
Οδρίδίη 15 ποχξ τηεπίοηδά, 

διὰ τιδιΐπθτ8,.)] Ηδτε ἅτ πηοητοησά 
(3) 411} ψῆο νοσκ [πε 5}1Ρ. 

απ κα »ΩΉ}7 α: Βαὶπ ὑδοὶσ Εεἰνίπρ ὁγνσεα,] 
Α οἸαϑβίςᾳ ρῆγαβε ; Οὐ. κδϑ ΔΗΥ 88 ΨΟΣ 1 
[89 8508." “»αγέ ἐχεγιπὶ." 

(4) ΑΙΙ ἅτε πονν ἀδηοϊθα νγῆο ἃγθ ἴῃ ΔῃΥ͂ 
ἉΔΥ ἰηζεγεβίθα ἴῃ ἴπ6 568, ΠΟΙ ΠΟΥ 45 58, ογβ, 
ΟΥ βϑῃογπίθπ, οΥὐΓὁ ἀϊνοῦβ ἴοσ ρϑαγὶ8, ες. Τῆδ 
ἔυπάἀλπιοηίαὶ] ραβϑᾶρο ἤεῦς 15 ζεῖ. χχυῖϊ. 26, 
ὅτε., νῆογε ἴῃς συυ)εςξ 15 ἴῃς [4}} οὗ Τ γε. 

“Ἰοοΐ αγαν ο7.) κε τῆς “Κἰπαε" πὰ 
“Μεγεδαπ)." ἴῇ νὺ. 10, 15, δἀηα οὗ {86 ῚΓ 
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18 Απά ογεὰ ψῆεη ΤΠΕΥ 8αὺνν τῆς 
δηΊοΚα οὗ πεῖ Ὀυγηίΐηρ, βάγίηρ, ἮΝ μαῖ 
εἰν ᾿ς κε ἀπίο 118 σγθαῖ οτγ ! 

Ι9 Απά {ποὺ οδϑῖ ἀυϑὲ οἡ {Πεὶγ 
Πελάβ, ἀπά ογίεά, εερίηρ δηὰ ννδὶ]- 
ἴῃ, βαγίπρ, Α148, 4128 [παῖ ρτεαῖ ςἰ{γ, 

Ἰατηεηΐ ;---ἰῃς οἵδε δδίῃγοϑ 4190 ἀγὸ σεροδαίθα 
ἴῃ (Π|8 ϑδίγορῃε, υἱζ. [ῆ6 τηοπίίοη οὗ (δὲ 
σταπάφυγ οὗ ἴδε ΟἸἿΥ (συν. 1ο, τό, 18), δπὰ 
τῆς ὀχοϊδιηδίοη δὲ 118 ἀοννηῖλ!, ττν. το, 
16, 19. 

Οὔβογνα 490 (μδΐ ἴῃ νύ. 17, 18, το, [δος δα. 
ἴοηβϑε (ἔστησαν) 5 56, [ἢ Ὑ6Γ. 15 (45 ἰῃ 
τῷ. 8, ο) ἴῃς Ξιωγε 18 τεβυπηδα; δηᾷ 1Π νϑῦ. 11 
ψ6 Πᾶν ἴπ6 2γεσεηί. 

Ἀδειι58 ποῖθβϑ μαῖ “1ῃ6 ραϑῖ ἴθηβε οὐκ ἐδὲ 
“ῤοξαιίγριξ “ἐγ 156 411 οὗ ἃ βϑυάάεη τσεϑυπιθὰ 
Ποτγὸ ἧ---ϑοα Νοῖςβ Α δ {16 οηά οὗ 1:15 Ἵπιδρῖογ. 
ΤΟ οἤδηροα οὗ ἴθηβεϑ, μονουογ, σοϑίβ δ]ἴο- 
Βοῖμοσ οὐ ἴῃς δηϊπιαῖοά οδασγαςίεσ οὗ (δ6 
ἀεδοτίρεοη. 

18. αμά οτἱθϑὰᾶ οὔ ἃἂβ ΔΘΥ ἱἸοοκθοὰ 
ΠΡΟ2] ὅεε νυ. }).; δηὰ ςἢ, νετ. 9. 

“αγίας, ἤρα! [0] ἐς ὰκοὸ 1589 σγέαὶ 
αν ἢ (ΟΕ ζεῖ. χχυ. 32, οτο ΤΎτο 15 
Βροκοῇ οὐ Εὐτγαγὰ σοπιρᾶσγεβ οἷ. χιϊ. 4, 
ὙΠ ΠοΥς (ἢς Βεοαβὶ ἔγοπι [6 568, οὐ “Βαῦγϊοη 
φια ΝΝ οὐ -ρόνεσ, 158. 51] Υ]Ὺ εὐ]ορίΖεα " 
(5. 486). 

190. “π4 ἐδὲγ εα:ὶ ἀμμὲ ὌΡΟΣ ἰδεῖν δεαά:,) 
866 ἀζαϊη ΕζΖεὶς. χχυϊί, 10; ςἕ [Ιοῦὺ 1). 12; 
1,41. ἰϊ. το. 

«υερρίηρ απ τουτὶ.) 866 υὐ΄. 11, 15. 

“αγίηρ, οθ, οθ, [89 γγεαί εἰ) Α8 
ἴῃ συ. το, τό, νὰ ἢανὸ ἴδε ποσϊηδίνο 9856. 

«υδεγείη «ὐεγὸ »παάς γε })] ΑἸίογά μψνουἹά 
Το, ΒΟΣΘΌΥ; "--- 6 νυτιῖο5: “ἐν 15 
διιδίσυουβ αἱ ἤγδὶ ἀρρθᾶάσγδηςθ, δυῖ ἕἔτοσηῃ 
ψν δῖ ΟΠ] ον 8 1 σδηηοΐῖ 6 Ἰοςδὶ, 85 ΕὈ. 
ὁ αυῤεγεῖη.᾽᾽" 

αἱ] ἐδαὶ δαά τποὶν «δίρ᾽ ἐπ ἐδὲ 166] 
“«΄υ. 1]. ἴοτ ἴπο ἱηἰγοάιοζίοη οὗ ἴΠ6 ἀυίςϊθ. 

ὁγ γεασοη ὁ δεν οοσἰπε. Π ΤῊΣ κυδοίδη- 
{ἶἰνα {Γμ  ΤῊΣ 58 ἔουπὰ ΟΠΙΥ Ποῖτο (ἔου ἴπε δα]. 
8566 εἷι, χνὶϊ, 4; [4π|68 ν. 7). ΒΥ σϑᾶϑοη οὔ (5ε6 
γοΥ. 3) ΒΕ6Γ Τοβῖ γυέέετεε οἵ φοϊά δηὰ 5ιϊνεσ, 
4}} τιδὲ {γταάς ὉΥ 8εὲὰ ὑγεγα πιδάς στῖςἢ : οἔ 
Ε Ζοῖκ. χχνίϊ. 31--Ά σμαρίου νυν ῃ]ςῖ, ΟἿΓΘ ΓΊΟΓΟ, 
85 [γουξδουξ [8 ραϑϑᾶρα, 18 [Ὁ] οννοα, 
ῶγ π᾿ ὁπ δομγ ἰ5 σδὲ »ισάΐε ἀε:οἰα!..) ΤῊΣ 

ΟΧΡΓοββίοῃ “ ἐπὶ ὁπό δόομ "ἢ 15 ἴγιος τερεαίεα, 
συ. το, 17, 19. 

Οη [ἢ ]5 ἰδαπιθηῖ [. ΝΝ ΠΠἸΔπὶ5 ποῖθϑ5: “ ὙΤΠΟΓΕ 
15 δοπιϑι πρὶ Θϑρεοία! ῦ πιουγηζ} 1η ἴδε [4]] 
οὗ ρτοδῖ οἰ:65, 25 ἴη ἴπδί ςεἸεῦταϊοα Ῥαβϑδᾶσα 
οὗἩἨ Δπιαυγ: ὁ Οἡ τεϊζυτγπίηρς ἔγοπι Αϑίδ, 85 
Ι54:|οἀ ἔτοπι βίη ἰοννασάϑ Μοράγα, 1 Ὀθρδη 
ἴο ἰοοῖκ οὔ ἴπ6 τεσξίοηϑ ἀγσουπά, Βεδιηὰ πιὸ 

566 

ΚΕΝΕΓΙΑΤΙΟΝ, ΧΥΠΙΙ. [ν. 18---20. 

ὙὙπογεΐη τγεῦς πηδάρ σῖςἢ 411 τῆλ ἢδλά 
5105 ἴῃ ἴῃε 568 ὈΥ͂ Γεάϑδοῇ οὐ ἢεῖ Ἴοβῖ- 
Ἰ1π 655 1 [ὉΓ ἴῇ οὔθ ΠΟΙ 18 8ῆς πικδάς 
ἀεΞοϊδῖο. 

20 Κε]οῖςα ονοῦ δοῖ, ἐἦο Ἠεᾶ- 
γεη, Δπὰ γε ΠΟΙΥ ἃροβϑῖϊεβ πὰ ῥτο- 

νγΑ5 “Ἐρίηλ, Ὀεΐοσγε Μοραᾶγα, οἡ ἴδ τῆς μᾶπά 
Ριίγξυβ, οὐ τῆς Ἰεῆ να Οὐογπίῃ αἴ 
ψὨοΝ δὲ οὔθ {ἰπ|Ὸ ογο τηοβὶ ἤΠουτίβῃιϊης, 
πονν ΠΟΥ ΙΔ΄ Ὀεΐοτγο ἴῃ εγο5 ὑγοβίσγαϊε δηά ἴῃ 
τυϊηκ᾽΄---Ερῥσέ. ϑυ]ρῖς. Οἱςετ." (Ὁ. 376). 

4Ο. Κοίοίοο οὐυεγ ξεγ, ἰδοὼ δεαύεη,)] ἵνε 
ἢδνθ ἢεγὸ ἴῃ6 βεςίοη ἱηζεγροϑθοὰ δεΐνγοοη ἰδς 
σχη δὰ ἴδε “ευεπέδ᾽ οἰδυβθ. ΟὮ. χίχ. 5 ἴδε 
ΤΕΒΡΟΏΚ6 ἴο [ἢ ||5 ̓ηνΙδἰίοη, υἱτεγεά---ηοῖ ὃγ [ὃς 
“ῥίῥη»ιασίογ" δὰ ““»ιαγίπεγ᾽" (τότ. 17) ψὮοαὶ 
τ νου ἠοῖ 5υϊῖ,---ποῦ γεῖ ὈΥ δῖ, Ϊ]ολπ, ΠΟ ΒΕ 
τῆς ράϑϑῖνε θθῃο  εσ οὗ (Π6 γι βίοη,---υΐ ΒΥ (δε 
κα] 65114] νοίσθ (45 ἰῇ εἰ. χίὶ. 12) ἔτοτι νοὶ 
Ῥγοςεεάεά 41} Ὀεΐννεεῃ νεσ. 4 δηά ἴδε ργεδεηῖ 
ὙΘΙΒΟ: 866 ΟἹ ΥΕΥ 14. ΤἘ]5 γψεῦϑο, ἰὴ δῶ, 
18 “85 1 ψεγ δὴ ἘΕριϑίγσορῃς ἴο {πε εἐχ 
ΘίΓΟΡΙ 65" (ΕὈγαγὰα) :---θὲα οπ τοσ. 4. (Οἱ 
Ὠευῖ. χχχὶϊ. 41 (ΧΧ.); 158]. χίῖν. 21; σία. 
11; [6Γ.}1. 48. 1. ΝΈΑ πὶ υπάοτγοϊαπάϑ οἷ. 
ΧΙΧΟ 1 ἴο ςοστεβροπὰ ἴο ἴῃς νογὰ “ Ἠεσυκιῦ; 
δηὰ «ἢ. χίχ. 4, Βεγα (ἢ6 ΟΒυτοῖ 18 ϑυπιθοί- 
ἰχεὰ ὃγ ἴῃ Τ νεπιγ-ΐους ΕἸάοτα, ἴο οογτεβρομί 
ἴο ἴπο “ “οἰ: ἀπά Ῥγοῤῥεί: "- οἷ. χίχ 5, 
Τοίεστιηρ ἴο πε “ δαιηῖ5.") ὙὍῃε μαγα]εὶ ἰῷ 
Οἢ.. ΧΙ. 12 Ῥγονθβ ἴδπδῖ [Π6 βρεᾶκεῖ ἰς ποῖ, 13 
ΖΌΝΙ δηὰ Βυγξεσ βυρροβο, 8ζ. [οδη δἰπιρεὶ,. 

διὰ γῸὺ δεΐπίδβ, δ! ἃ γ0 ΔΡΟΒΙ168, δὲ 
γθ 2γοῤῥεῖ-: ἡ (δες νυ.].). Νοῖ οηἱγ Ηελτεῦ, 
Ὀυς ἴΠοθ6 αἷδο ννῆο δεϊοηρ ἴο ἴδε [,ογά οὐ 
φασί (566 ΡΆΪ]. 111. 20) ἃγὸ ἰην θα ἴο τολοκε 
οὐοῦ (ἢ Δ] ]οη ΟἸΥ. Βεϊϊθνοσα οἱ εατῃ ἅΓὲ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ οπυτπηογαῖεα ἤογο, 45 “ἴδε δ41π|5." 
“γε “Δροείίος, “1δὲ Ῥγοῤδε;" ΚΟΥ ἀπ 
οἰαϑϑεὰ πλοῦ 5. ΠΠΠΊΔΓΠΥ ἴῃ τεσ. 2ᾳ, ἰῃ οἷ. χὶ, 
18, δηὰ ἴη [ωὺὐΚ6 χὶ. 49-ς1. ΗἩρηρθί. γεϑι πεῖς 
ἐἐῥὲ “Δροσί" τὸ ἴῃς Ὑ Μεῖνε, ἃ5 ἰη εἰ 
Χχὶ, 14;-Ζυ!] υπάοτείδη 5 ΌὈΥ ἴπςαὶ δἱὶ 
ἴδλοθοῖβ δεηΐ ἔοσίῃ," 6... Βαγηδῦαβ, Αςϑ 
ΧΙ. 1; Βραρῃσοάιίυβ, ΡῈ}}. ἰϊ. 2ς; ςξ. οι. 
χνὶ.;---ΕὈγαγα σπᾶῖκοβ ἴμ6 “ “ροεῖε: ἁτκὶ ῥγϑ- 
2 ε1." ἴο τεργεβϑεπὶ “2όε πιαγίγγ: οΓ ὕω," 
“ἢ. χυῇ!. 6. 

1 ᾳςκα (5. 389) ἀγριιο8 ΠῸτῃ ἴδεςς ποτὰς 
τμαῖ Ὀοσδυδα ἴῃς ΑΡροϑίϊες ἅγὲ ἤεσε δϑδευποὶ 
ἴο Ὀ6 ἴπ ποᾶνοη, ἴ6 Α γγὰ5 Ὡοΐ 
νυττοη ὈΥ ἴπ Αροβῖὶς Ϊοη. Τὸ τὶς 85 
(οτά. δηβννεῖβ ἴπδξ οὔθ τηϊσϊ ἃς ντὲὶ! ἀγχῦς 
ἔγοτῃ ἰδ σὑϑῦϑθο [δὲ ἴῃς νυὔτὶϊοσ οὗ τῆς ᾿ροὺ» 
σαἶγ 56 ννὰ8 ηοΐ ἃ ὑγορδεῖ, οὔ ἴδὶ ἢς 523 
ποῖ ἂῃ Αροβῖῖϊε; δὰ Οοάες (5,.. υἱοόπ" 
Οοορεὶ, ἴ, ς6)-πβονίης οὐϑετνοὰ ἰμδὶ ἴδε 
Ράϑϑᾶρθ ὑὕζούεβ 1ῃδῖ ψβε ἴδε Ἀροολῖῦρϑς 
νὰ53 τε ἴδετε μεῖς ἰῇ Βελύοη “πε 



Υ. 21---22.7 

Ῥμεῖβ ; ογ (σοά μπᾶ δνεηρεά γου οη 
ἢστ. 

21 Απά ἃ πιρῃ ληρεῖ ἴοοκ ἃρ ἃ 
βίοηα κα ἃ ργεδῖ πλ]]5ῖοπε, δηὰ οσδϑξ 
2: ἱπῖο {Π6 868, βαγίηρ, Τῆὰ5 ἢ 
νἱοΐεηςοα 51]} (δὲ σγθδῖ ον Βδθγίοη 
6 τγοννῃ ἄοννη, δπὰ 5411] θὲ ἐουπά 
ΠΟ πῖοῖα αἵ ἃ]]. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΙΠῚ. 

22 Απά {ἢε νοῖςε οὗ μάγρεῖβ, δηὰ 
Ταϑ Δ Π8, ἀπά οὗ ρίρεγβ, δηά {γιιπ}- 
Ραΐογβ, 5Π4}] θεὲ Πεαγὰ πὸ πιογὲ αἵ ]] 
ἴπ ἴῆες ; ἀπά πο ογαβϑηδη, οὗ νῆδι- 
βοένεγ ογαῆς ἦε ὁδ, 58.211] θ6 ἐϑυπά ΔΗΥ͂ 
ΤοΥα ἴῃ ἴπεε; δπα 16 βοιιπά οὗ ἃ 
ΓΑ] ΠἸϑίοπε 85}4}} θῈ πεαγά πὸ τηοῦε δῖ 
411 ἴπ τῆς; 

βαϊηῖβ, δροβίΐθϑ, δηὰ ργορῃεῖβ, ψο δά 
Β. ογοά τηδγίγγάοτ---ιάβ: “Βυζ “ 50Πὶ6 
ΔΡΟΒι1|65᾽ ἂἀύὸ ἠοῖ σἠ ἴπε ΑΡροϑβίϊεβ, ΔΠΥ τηοσα 
ἴλη “ Βοπὶς 541η15᾿ ἄγὸ αἱΐ ἴῃε βδιηϊβ.᾽" 

Ετοσὴ Αςῖἴβ χὶ!. 2 ννὲ ἰδάγτη {πδῖ [6 Αροϑβῖϊς 
7Άπ|ὸ5 δα Ὀδεη ρυΐ ἴο ἀφαίῃ. Ἀδηδῃ σοζαγάβ 
{Π15. νοσϑθ 8ἃ5 σοηδιτηίηρ ἴῃς {τγδαϊτίοη [δῖ 
81. Ῥεῖοσ δπὰ 81. Ρδὺὶ ουϑεγεα τηαγίγγάομι 
αἴ ἘοπΊο.---᾿. 185. δυβ8 οὔϑογνθβ [(δαῖ 
“6 ΦγΌΡῥοΣ τὸ ἴῃς γί αη ΟταῖΟΥΒ 
Κπονὴ ἴοπὶ ἴπεῸ Αςῖβϑ δηά ἴπῃε Ειβί 65; 
Ἐοτμθ ννγὰβ ποῖ ΡΥ οὗ πανΐίηρ 5ῃεά τῆς 
δ]οοά οὗ ἴποϑὲ οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τοβίαπιοπι." ΜΝ 
τεΐογοηςο ἴο ἴῃς παγγαῖϊνε οὗ τῆς πιδυίυσάομῃ 
οὗ 51. Ϊοδη ΕΥ̓ ἴῃς [ονγ8, 48 δ]ορθὰ ἴῃ ἴΠ6 
ἙΠτγοηίοϊε οὗ σεογρίι5 Ηδηηδγίόϊος (( θηΐ. 1χ.), 
--Οο-Οὐὐἰσἢ Κοῖπι (λα, 1. 5.42) δά ἀτιοε5 'ἰπ ογάθγ 
ἴο 5μὸν τμ4ῖ ἴῃς Αροϑέϊες ἰοῇη νγᾶϑ ΠΟΥΟΥ ἴῃ 
Αϑ51|4 Μ|]ΠΠΟΥ,---866 [πγοά. ὃ 4. 

ὃν σοά ῥα ἡ ᾶροᾶἂ γοῦν ἱπάριιθπς ὁ 
801. Οο [Πἰ5 υδ6 οὗ 186 ρῬγεροϑβιίοη (ἐκ) ςἕ. 
«ἢ. γἱ. τὸ ; ΧΙχ. 2. 

ΤῊΗΐ5 ραϑϑᾶγο, Ψ͵Ὸ ΤΊΔΥ͂ Ῥεγμᾶρ5 οοποϊιάσ, 
τεῖετϑ ἴο πε ῥγάγογ οἵ [πῈ Μαγῖγτβ ὑπάετν [ἢ6 
73.2.8 8εαὶ (οἰ, νι. 1ο), δπὰ ἴο ἴπθὸ δοκπον- 
ἰοάρστηεπτ οὗ Οοὐδβ Ἰυάρτηεπῖβ ὑπο ἴδ6 
ἐδίγά Ναὶ (εἶ. χνὶ. 5-}}: ἀπά ννὲ ΠΊΑΥ υηάοτγ- 
ϑδίδπα ὉΥ “"γοῦσ πᾶ ρηιθη," (1) ΕἸ Ποτ ν παῖ 
γουῦ δΒατὸ Ἰυάρει, ΟΥ̓́ μδὲ 5806 μαῖῃ Ἰυάροα 
ςοποογηίηξ γοιι᾽ ;---(2) Αἤογ ἴλ6 δηδίορυ οὗ 
[ςαἱ. χ. 2; Μιοδὴ νἱῖ. ᾿ (ΧΧ.), ἐν μαΐ βεεπηθὰ 
τίρῆῖ ἴο γου. (ΒΟΥ τὸ κρίμα Ποῖα, ςἔ. «ἢ. 
ΧΥΠ. Σ; ΧΧ, 41 ἰοῆπ ἰχ. 39ς. ΕῸΓΣ ἡ κρίσις 
νοσ. 1ο, οςἕ οἰ. χιν. 7: χίχ, 2; ]οῦη "1. το; 
ν. 22, 29, 30). Ηξεηρϑβῖ. δχρ]δίηβ: “ΥΌΚΓ 
ἡμάτνιεπε (ςἶ, οἰ. χνὶϊ. τ; χχ. 4), [6 ἀοοπὶ 
ὙΠ ἢ 586 ργοπουποεά ὑροη γοιι, {π6 1υἀρ- 
τοπῖ τ ΠΟὮ 9ῃ6 Πεοϊὰ ονοῦ γοι, γόουῦ σοη- 
ἀεηγηδίίοη (οἷ. νἱ. το, δηὰ ςΐ. οἢ. ΧΙ, το). 
ἊΝ οτάξς. [τληβίαῖθα: “705. Θοἂ ἡπάροἃ γοῦτσ 
οδθδθ ἔσο ουὐὲ οὗ δοΥῖ; ἴδαΐ 15, Ης 85 
τακεη ὑοὺγ σιυθεῈ ομέ 497.) δὲγ ῥαπάς ἰηῖο 
Ηἰ5 ονη---ϑ. ἰχ. 4: οχὶ. 12.) ΑἸΐ: “ Οοά 
Παῖν εχαοϊοά ἔγοπι δεΡ παῖ ὑἡμώργπεπέ οἵ 
“σεησέαπος ΜὮΪΙΟΝ 15 ἄτι ἴο γοιι." ὔπιοτά. : 
“1 ἰ5 ςαἱδά ἃ Ἰυάρπιοπί οὗ Ὀεϊΐενουα (ὙΟῸΣ 
ἡπᾶκιηιθπῦ᾽), 50 ἔτ 45 [Π15 Ἰυάρ πηεηΐ ἐχεσυῖοά 
ου (6 Οἰτγ (ἴλκοπ πΠοπι μου ᾽) ἰ5 ἴΠ6 1υ5τ|ΠςΔ- 
τίοη δπὰ 5διἰςἰδοϊίοη οὗ {πὸ δ6] ον τβ νν πο Πδά 
Ὀόοη ρογβοουῖεα ὃγ (Π6 ΔΜ οτ ἀ-ΟἸἴγ, δ ννῆο 
ὍΣΟ ὨΟΜ δυθηζεα οὐ Πο.ἢ 

ΤΗΕ ΤῊΙΆΡ ΑΝΟΕΙ, (21--24). 

ΤΗὸ [ἰγὰ Απρεὶ (566 σὺ. 1, 4) πον δηΐου 5 
οὔ ἴππ βεθηθ. 

41. .:4 α βῖτουμᾳὶ “πρεΠ ΟΥτ. οπὸ βῖσοιᾳ 
[οὐ γιζα, 7] ΑἸ 89], οἴ. εἰ. γ΄}. χ.. ὙὉὙΠὸ 
Θρ Ποῖ “»ιῤσ έν" τοῖεσβ ἴο {86 ἴαϑὶς ἴο δ6 
Ρεγξοστηθα, ---οὗ, νεγ. ας; σἢ. ν. 2; Χ. 1. 

ἐοοῖ μῷ ἃ “ἰοηδ 88 1 919 ὦ σγεαί »εξείοηπε,]} 
(ϑες συ. Μ' --π-ποῖθ 16 ἔἕοττῃβ οὗ [15 ὄχργοϑ- 
δίοῃ ἰη Μαίί. χυῖ!. 6. Μαῦκ ιχ. 42: [κὸ 
ΧΥΙ. 2). ΟΕ, οἰ. νἱ1}. 8, ἴῸΓ ἃ 5: ΠΉ ΑΓ ᾿πλᾶρθ. 

απά εαεὶ ἐξ ἱπίο ἐδὲ “εα7] ὙΤῃςα ἤρυγο ἰ8 
δοτγοννεὰ ἔγοπι [86 βυτῃθοῖςαὶ δείίοη σοπ- 
ταῖτεὰ ἴο δεγαϊδῃ ΌὈΥ εγεπιίδῃ (1ϊ. 61--64): 
“ΤΠοι 5πα]ῖ Ὀιηά 4 βἴοπο ἴο [ἴ, δηά οδϑεῖ ἴἴ 
ἰηΐο [Π6 τάξι οὗ ΕἸΡΗγαΐθ8: δηὰ ἴδοι 5ῃδ]ξ 
ΒΔΥ, ΤΠ 5}.4}} Βα υ]οη 5ιηκ," ἄς. Ηδγο [ἢ 6 
Ἰπλᾶψο ἰ5 ἰπϊεηϑιῆθα ΌΥ θείην οπδηροά ἱπίο 
(αὶ οὗ “4. γγεαὶ γε ίτίοπε," --- ἢ ρἰδίη 
γοξογοηςα ἴο ἴπ6 ψοσγάς οὗ (γι 85 ἴο ἴῆοϑο 
80 οδιιδο ἴο οβεηά, Μεῖίξ. χυὶὶ. 6. 
ΤΠ Εὐρἢγαῖοβ, {πὸ γίϑεγ οὗ Θγοη δ 8 

ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂, [458 ΟῚ ὈδΟΟΙΏΘ ἃ “:Ζ. 
“αγίησ, ΤΡΙα «αὐ ἃ ταὶ 1411 88.4]] 

ΒΑΌΥΙΟΣ ἴδ 9 τοδί Οὲΐγ, Ὅ0 οδϑί ἀονῃ,) 
ΤῊῆΘ ποὰπ (ὅρμημα) 8 ἔουπα ΟὨΪΥ Βετε :---Οἡ 
(ἢ6 σορῃαῖς νογρ οἴ. Μαῖϊ. νἱῖϊ. 32 δηά [Π6 
ῬΑΓΔ]16Ὶ Ῥρ4588 5,68. 

από «ῥα δὲ 7ομπά πὸ γιογε αὐ αἰ ὙὍΒἊς 
τοί] ἀϊβαρροάγαποε ἰ5 ἀεποίθα, 485 ἃ στοδῖ 
ϑἴοῃδ δίηκβθ Ὀδθηοαῖῃ ἴΠ6 νναῖθγβ :-τςῇ, Εχ. χν. 
ς: Νεδ. ἰχ. τι. Οὔλϑεῖνο, --ἰμῃ6. Ῥἤῆγαϑο “" πὸ 
»ιογ αἱ αἱ ΟσςῸΓΒ 51Χ {ΠΠπ|65 ἰὴ στν. 21--23. 
“ΤΕΥ ΠΟ 540 ἴπαῖ ἴῃς Αροοσαϊγρίίς 

Βαθγϊοη {6]1] νῆεη Ἀοπια νγᾶ5 ἴάκθη ΟΥ̓ [ἣς 
Οοίϊι5, σοπίγδάϊςϊ [18 νοΐος οὗ ἴῃς Αηροὶ 
(νοτιά5... 

40. “41π4 1ῤὲ “σοἱεε ο δαγβέγ: απά ταὶ ΒΌ7618 
διὰ δας 6 »ΊΔΥ0Σ8)] ΤῊ 5 ΠΆΡΌΤΥ, ἜΧΡΓαβϑῖνο 
οὗ οοπηρίεῖς ἀεϑβοϊαϊίοπ, 18 Ὀοστονγοὰ ἔγοπη 
152]. χχὶν. 8: ΕΖεκ. ΧΧΥΙ. 13. 

απάὰ πο ἐγαξσνιαη ο.ΥΓ᾽ «υδαΐτοφυεν ἐγ 
[δὲ δέεὴ “ῥα δὲ οισιά ΔΆΥ τοῦτο δ[ 811] ἐπ 
ἐδεο ἢ ΟτΥ. πὸ οσδίϊζβῃιδη οὗ ΘΥΘΕΥ͂ 
οταῖτ---νοτς νοῦ ἱπιροτίαπε δ} ΠΟΥ 168 
οπιὶΐ, 566 συ. 4. 

διὰ [80 τοΐοθ οὗ 6 χΣ}}} ες Μαῖί. 
χχίν. 41. Οομπρᾶζο ἴδε τοδάϊηρ ἰῇ σοῦ. 21. 
Οτ ἰγαηϑίαῖο [89 σοΐοθ ο74 »ε έοπε." 
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23 Απά τῇς Ἰίρῃς οὗ ἃ ςδπάϊε 521] 
Βηϊπε πὸ πῆογὸ δῖ δἱὶ ἰῇ τπθα; δηά 
πε νοῖςς οὗ τς ὈΠάεδρτοοπι ἀπά οὗ 
[ῆ6 ὈγΓᾺῺ46 5}4}1] Ὀς Ποαγά πο τηῇοζγὰ δῖ 
41} ἴῃ ἴπεδὲ: ἔογ ΤΥ πηογοῃδηῖβ ψεῖα 
πε στγεδῖ πιεη οὗ τῇς δαγίῃ ; ἔοσ ὉῪ 

48. “μά δὲ ἰσδὲ 9.7 ἃ Ἰδταρ «ῥα! «ῥίπε) 
ΎΤΠε νογά 5ιρηιγπρ “  αρ "ἢ Οσσυγβ ΠΕΓΕ ἔῸΓ 
186 ἔγϑί {πιὸ ἰη (ἢ Αρος. :--οἴ. ςἢ. ἵν. ς ; Ὑ11}. 
το. Τῆε νετῦ 15 τεηάογεα 845 1 δοςεηζυδίοθα 
45 ἴῃς σεΐδυε (φάνῃ); ἰξ δοςσςεπίυδϊοα ἃ5 ἴῃ6 
}ασἶυε (φανῇ), Το οΓ “ 8811 00 5001." 

ἀπά ἐδε τοἴκο 97 δὲ ὀγίἄεσγοονι απά ὁ ἐδὲ 
ὀγι 4] ὙΠῸ ἱπΔΡΟΣΤΥ οὗ [Π15. ψν οΪς Ῥᾶβϑαρε 
15 ἰουπάρα οὐ |ΞἘΓ. Χχύ. 1ο :---ϑ866 8150 [|6γ. 
ΥἹ]. 34: ΧΥΪ. 9; ΧΧΧΙΙ 11. 

,)γ ἐδὺ ριεγοδῥαηί αὐεγὸ ἘΔ6 Ῥτὶπ 608 97 δὲ 
εαγίδ;}] 866 οὐ ςἢ. Υἱ. 15. ΒυΓρΡΟΥ ἴδἰκοβ 
4080 Ῥείποθα οὗὁὨ [80 ΘαΣΒ᾽" 45 ἴῃς βιιυ]εςϊ 
Ποτε--- ΠΕ} ψε ΤΥ Μεχγοδδηῖθ᾽ (5εὲ 
σὋ᾽τυ...}} ν Ὠϊοἢ με ἘΒΙηΚ5 8ι115 Ὀοϑί ἴῃ 6 ογαάϊ" 
οὗ 186 4αριϑμΐ, νὉΥ. 9, ὅζς., δῃᾷ αἷϑο ἴῃς ἀθ- 
βοηρίοη οὗ οἷ. χν!. 2. ΤΟ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺΒ ΠΟΓΟ 
416 ἰουπάρσα οἡ ἴμε ἰδησιαρο υϑδοα οὗ ΤΎΥΤΘ ἴῃ 
ἴ5αϊ. ΧΧΙ. 8. ΤῈ ψοσαβ σϑίεσ ηοΐ ἴο ἴδε 
ΤΛεΓ μαηϊ8 οἵ Βδῦγϊοη ᾿ἴβοϊζ, Ὀυΐϊ ἴο “2 ὲε 
ΜΜεγεραπίς ΟἹ ἐῤὲ εαγί ἢ ψἘἈοΟ “ ψνναχϑὰ στσἢ Ὁ 
16 ΡΟΝΟΙ οὗ ΠΟΙ ννδηϊοῃῃθββ," γὑϑσ, 3; οἴ, 
ΥΟΓ, τς ; Εχεκ. χχνῇ. 21, ἄς. Ἀδηδη (Ρ. 442) 
δάγ 5 [Πδἱ 815 δδῖασε οὗ {π6 ἀδβοσιρ[ίοη 18 
ποῖ ΥὙΘΓῪ νν06]}} 5υϊτεα ἴο Ε οπιο. 

Ιη [86 ρἤγαβε " ἘᾺΘ Ῥσίποθα οὗ [89 ΘΔ Σ᾽" 
41 ςοπ)διηρά [ἴῃς ο]45865 ϑρεςϊ βεὰ βερδγαίεὶυ ἴῃ 
ΥΟΥ. 3, δηά ἴῃ συν. 9-16,--ὐῖΖ. [μ6 “ Κύησι " ἀπὰ 
ἴθ “ΜἝεγεραηπὲς" οἵ ἴπε οαγίῃ, γῇῆο βῆδασγο ἴῃ 
ἴῃς 8}} οὗ ἴῃς Οτεδῖ ΟἸῖγ. ΤῊ σδιδὲ οὗ “186 
Ῥτίποο5 οὗ (ἢ6 δαγῖῃ " νναχίηρ τίςἢ, ὈΥ πιθδπ5 
οἵ τμαῖ τιαίῆς ἢ ΒΔΌΥ]ΟΙ ΜνὨϊο ἢ δι ρρ] δά 
6 ἸΧΌΣΥ δηά ἴΠ6 δπ)ουπηθηΐβ ἴμδΐ ἃγα ΟΝ 
ὯΟ πιοΙρ, 15 δά ἀδὰ ἴῃ {Ππ6 ποχί οἴδιιβθ,--- 

ἡ ουυὶτἢ ΤᾺΥ ΦΟΙΟΘΙΥ «ὐὑεγο αἱ ἘᾺ 9 παἱ1ο» 
“εκεί υεά.] (8εῈ οἡ οἢ. ἰχ. 21). Ὑπδᾶαῖ [ἰ5, 
Ὀαδοδυϑε 411} {μεῈ παϊΐοῃβ μαὰ θϑθη δ᾽] υγοὰ ΕΥ̓ 
ΠΟΙ σεάυςίίοηβ (ςἢ. χνυὶ!. 2); πὰ 4}1] (ῃ6 
ΜΟΥ 5 ἔγϑᾶϑιγοβ ἢδὰ Ποννοά ἱπῖο Ποὺ 'αρ. Β 
[δὲ σι βεάιςοιοη5 οὗ Βαδγίοη (1541. χὶνὶι. 
9-12), 45 ἀεδοσγιθεὰ ἴῃ οἰ. χίν. 8 ; ΧΥΙ. 3, 
811 ἴ6 πδοηβ αν Ὀθοῃ ἀδσοεϊνες, δηά, 
ον ηρ ἴο [Π|8 σδιιϑε, Ὀδθη ϑιιθ)εςίοα ἴο ΠΕΣ 
ἀοτηϊηίοῃ. 

διυλτγί ΓΙ ΠΕΥ (Δ Κο65 [ἢ6 145ἴ ἔνο οἴδιυι565, ΘΑ ἢ 
Ὀερπηηρ ψ ἢ “ἴον (ὅτι), 45 “δϑρδγαῖθ 
δη4 ερ-ογάἑγαίς ΥΘΔΒΟῊ5 ἴογ (ἢς τυΐη τὲ δά 
}υδῖ Ὀεοη ργοάϊοϊοά, 1. ΝΠ] απιβ ἴα κοβ {Ππ656 
ἴννο οἴαιιϑ65 “ἴο τρᾶσκ (πε Ὑγτε δηά [86 
Νίπονθῃ οὗ ἴδε ρσγορδμεῖς---Τ Ὑτα, “ ἴΠπ6 οσγονῃ- 
ἴῃρ Οἵ ψῆοδε ππουοῃμδηῖβ ΕΓ ΡῥΥΪΠςο5᾽ 
([54]. χχμ. 8) ; δηὰ ΝΙπουθῃ, “1π 6 πηϊδῖ 655 οὗ 
ὙΠ ΟΒογαῆβ ̓  (ΝΒ. 111. 4)- ΟῚ ἴγρε8 οὗ τὰς 

ΚΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΥΊΙΠΠ. ἷν. 23-24. 

ΤΥ ϑογσθῦιεβ ὙγΈγῈ 411] παίίοηβ ἀε- 
ςεῖνεά. 

24 Απά ἱπ δεῖ ννᾶβ ἰουπὰ [δε 
Ὀ]οοά οὗ ργορμεῖβ, δῃά οἱ ϑαἰηῖβ, δηά 
οὔ 1} τῆδλῖ ψνεγε 8]αίΐῃη ὑροη ῖδε 
δδγίῃ. 

ἄδγβ οὗ τλοσοῃαηάϊβε ρον ἴῃς Ομ σῦλη 
ΟΠμυγοῦ ν ἢ {Π6 “Πογθάοσηβ ἀπά ν Ἰ Ομ οτλῆς 
οὗ [6ζεῦεῖθ᾽ (1 Κίῃρϑ ἴχ. 22)".... κ" Α5 ἴδε 
Βαίδατη οὗ ἴπε ϑενεη Ερίβι]ες. νγὰβ ἴδε ἴοτε- 
ΓΌΠΠΕΥ οὗ {ῃ6 αϊῖσε Ῥσορβοῖ,---580 [6ζεθεὶ 
οὗ ἴπ6 ρςτεαῖ Ηδιηὶοῖ, Βαθγίοη " (Ρ. 382). 86ὲ 
4150 Οὔ Υϑσ. 24. 

24. ,“πά ἐπ δον «υαὉ ζοισι] ΤΏ Αηξεὶ πον 
Οθ8565 ἴο δά άγεβ5 ἴῃε ἔ2]}16η Ογ; δηά, δάορίης 
[Π6 παγγαῖίνε βίγ]θ, βρεᾶῖκϑ ουἱξ {Π|5 ἰδϑῖ ἐτεαῖ 
ἐραμὸ οὗ μεσ ονεγίηγον 85 ἃ ἔδοϊ σϑϑρεςης 
ἐξ, 

ἠῤε ὀίοοά 4 ῥγοῤῥεί: ἀπά Υ «αἰπί:, από οὔ 
αἰ] τὰδὶ αν Ὀθθη βἰδὲπ οἱ ἐφς εαγίῥ.} 
Το ννμδῖ 15 ϑαϊὶ ἴῃ υϑσ. λο 15 δά ἀθὰ ποζὲ “ οἵ 
αἰ! δαὶ δυὸ Ὀθθπ «(αὐ οὰ 1δὲ ἐαγίῤ." 
“ Ετσοχὰ [5 ραβϑαρθ," 58 Υ5 Δηάγεδϑ, " πῈ ἅτὲ 
ςοπβῆγπλθα [Ππδὲ [μ6 ργορῇθογ 15 οὗ ἴῃς ποπὰ, 
ἃηά τοΐ οὗ οπὲ οἰγ" (ἀπ, Ρ. 105). . 
ὙΝΊΠαπι5 τοίουβ ἴο Μαῖξ. χχὶ. 29, 15) 16: 
10Κὸ χὶ. 49, 51: ΧΙ, 431: “ἼἸΓ τ θὲ δεκο 
ον οδη ἴῃς Ὀἱοοά οὗὨ 53 ηἰβ βῃῃδα ὉΥ διοδιϊκῃ 
Ἀσπια ὕε τεαιϊγοα οὗ τὴϊ5 τηγϑιίίοδὶ [ετῦ- 
β8]6τὴ ἢ 1ἴ 15 [6 54Π|6 45 ἴο 5 δον (6 
οὔ Αδεὶ οοιὰ μὲ τεαυϊγοὰ οὐ [Ἔγυβδίετι" 
(. 383). 

Πυβιοσα, ἴδῖκοβ ἴθ ἔννο ςο-οσγάϊπαδίε οἰδιϑέδ 
οὗἩὨ νοῦ. 213 δερίππίηρ ἢ “ον, ἰογεῖαῖ 
ὙΠ ἢ 115 νεσβο, ἴο βίδίε ἃ ἐῤγφζοίδ ἀεῆυ» 
οἰδῖίοπ οὗ τῆ6 συ οὗ Βαδγίοη---(1) ο 
δοςουπηΐ οὗὨ ΒΟΥ ἸΧΟΥΥ (5ε6 συ. 3, 11); (2) 
οὗ μὸῦ Ἰαβοϊν ουϑπεββ (υν. 3, 6, 9); (3) οὔ "ΚΓ 
δ]οοά-Ξἰαἰποὰ Παϊγοὰ οἵ δοίϊθυογβ (Ἂἢ. χτ!. 6): 
- Απά {λ058 [πε ἀϊδοουγδο οὗ ἴπε Αηρεὶ 15 
οἰοδοὰ ὈΥ ἃ ἀεβπίξε ϑβιαϊεπιεπῖ οἵ ἴῃς δε 
οὗ τὰς Οτγ." 

Αὐδετίδη --- ο ταργεϑεηΐϊα ΒΑΌΥΪΟΩ 2 
τηδαπίης [πΠ6 Ομυγοι, “ἴα Ηδοῖ οὔ πε ΝῸΝ 
(ονεηδηΐ,"---ντιῖο5 : ΝΟΣ τηυκῖ ψγὲ (Ὁ 
ΟἿΓ τπουρηῖϊα Ποῖ ἴο οδβδθ5 {ἰκὸ ἴδοϑε οἱ 
Ηιιβ5, 6 ϑναϊάθηβεβ, [πὸ Ηυφυεποί5, ἰδ 
Βγίεἰϑὶ Μαγῖγγβ, ἄζε., οσ [π6 πιδυῖγγθ Μ ἰο 
ἅγ6 γαῖ ἔαϊυγο ; δυῖ Ὀδᾶγ ἴῃ πιϊηά ἴπε ψΟΓί5 
ΕΝ οθο μαΐοῖἢ ἢϊ5 Ὀγοῖποῦ 15. ἃ πιυγάεγει 
(α ]ομπ ἢ. 15). ΨνΒογετογ ἐπὶς ἰδ] 
ΕΟ γιβιδηβ ἀγὸ πορίθοῖϊοαὰ δηά ορρ 
18ε ΤΌΪΕΓΒ οὗ πε Ομυγοι..... ἴβεγε ΜῈ Οὐδ 
ταϊξ πιυγάογ δραίηδι ἴῃς 5αἰηῖς οὐ Οοά ἤ (ἰ( 
Ρ. 290). ᾿ ᾿ 

Β6 ἴηϊ5 88 ἰξ ΠΊΔΥ͂ ἴῃ 6 σθβο]ὶ 18 Οἰ ΕΔΓ {{5, 
τθαῖ 25 [εγιιβαίοπιν ἡ]Πδὰ ἂρ τμῈ πιρᾶϑυγο οἵ 5 
βίη ὉΥ ἴδε τϑεςϊίοη οἵ ἐπε ϑανίουγ, δῃὰ πιυϑὶ 
αἶδο πον εχρίαϊε ἴ86 σὺλτ νιοὶ μδά ὑοδ 



ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. 

ζηουττοα ΌΥ ἰ5γδ6] ἰῇ ραϑῖ ροπογαδίίοηβ (Μδί. 
ΧΧΙΙ. 35), 50 τὶ [6 ΝΥ] ΟἿ οὗ (δε 
1,5 1)84γ5. 
νῈὰ 1815 ΝΊδίοη [πε ἡαρτηεηῖ ου ΒΑθυ]οη 
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6 ςοτηρ!εῖοα δηά 58θαϊε. Το [πε ρῥσχοβοηὶϊ 
βοςίοη (οἷ. ΧΥΪΪ. 1-ἢ, χΙχ. 10) Ὀοϊοηρβ ἴπ6 
506 η6 ἴῃ πεάνεη ΠΟ ἢ ςοτγοβροπαβ ἴο ἴῃς 
ἰηνδζιοη οὗἉ “ἢ. χυ]!. 20. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ οἱ ΟΒδαρ. ΧΥ ΤΠ. 

ΝΟΤΕ Α ΟΥΝ ΟΗΑΡ. χυῖϊ!.-- ΑΡΟΚΑΙΥΡΤΙΚ.᾽ἢ 

ΤὨο πιοάοσγῃ σοποοθρίϊοη οὗ “ Αροκδίγριικ᾿᾽; 
ἢ298 ὈΘΟη ΔἰΙγοδαῪ ἀϊδουπδοὰ ἴῃ {πε [πἴγοάυο- 
Ὄοῃ, ὃ 9. ΤῊΪ5 σςοηςορίίοη [45 θεθη ἑανουτο 
ΌΥ διιοῖ ογϊμποάοχ νυυιῖοῦβ 8ἃ8 Αὐδοσγίθῃ ([ς. Ρ. 
8ο, ζτς.). Βδιίϊοηδ δῖ αἰ5δοὸ ἢδνα δαορίοά 1; 
Δηα γταϊϊοηδ τὶς νυ ες σοῖς ἴο σοπλδίης {6 
ποῦοη οὗ “Αροκαγρεκ᾽ νὰ {ΠΕΙΓ ονγη 
ΤΠΘΟΓΥ͂ 85 ἴο ῬτορῇεοΥ (566 Οἡ ν6.. 18). ΕῸΓ 
ἈΔΈΟΙ ΑΙ ἰϑῖβ, Κη ογάϊηλγΥ Ρσορῃεῖ" 15 δυῖ 
ἃ πογαΐὶ το ΠΟΥ ΜΜΏΟΚ6 νἱϑίοη ἰ5 θουηάεά ὈΥ͂ 
ἴδε ποτγίζοη οὗ δῖ5 οὐ [{πλ6---γν “16 ΓΘΔ] δπά 
δεῖι] βἰζυδιίοη." ῬΓοΟΡἤΘΟΥ ᾿ποϊιάδ5 πὸ 2γέ- 
είς εἰοτηθηῖ; δηά---5 δι] πδ] 5ῖ5 ἀθὴν [ἢ 6 
οχίβίθηςθ οὗ ἴῃς δωυρεγμπαίωγαί---Πο Ῥτορδεῖ 
ῬΟδ565565 Δ ἰηϑίρῃξ ἱπῖο ἴῃ ἑαΐυτ 6. 
Το εἶνθο δὴ δἊχδιῆρῖὶε :-- αἰ δουρῆ, ποῖεθϑ 

Ἀσδιι58 (Ρ. 127), οἢ, χνη!. 5 οηθ οὗ {πΠ6 πιοβῖ 
δἰ Πρ ]6 ἂπὰ θᾶϑύ οὗ ἴῃς επίιγε Βοοκ, 1 [ᾶ5 
ΠΟνΟΓΊΠ61655 ργοβϑοηΐϊοα τμς6 ἀἰβίσυ Ὑ οΥὗἨ ἀ6- 
τοστηϊπίηρ ἴΠ6 Ὀγέςῖβα τηοιηθηῖ δ νυ ςἢ 1ῃ6 
560. ροἰδοθβ (86 σι οὗ Ἀοπιθ, ργθαϊοϊθα ἴῃ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙΣ. 

1 Οοά ἐς 2γαϊε ἐπ ἀεαυέρ 70» 
δε ργέαζ τολογέ, αμα συφμ τη 1 

ἡμρέμ 
ὀδορα 

εἰ. χυῖ!., δηὰ ροβι νοὶ δοσοιηρ 986 ΜΠ θη 
οἰ. χίχ. Ὀερίη8. ὍὕΤῶδα γεδάρυ τηΔῪ δ ἢγϑί ϑἱῃΐ 
μεϑιῖαῖο οί μοσ (με ἴὮγος νοϊοθβ ΜΒ] Οἢ Πογδ 
ςεἸεῦγαϊε ἴῃ βιισσθϑϑίοη ἴδε [8]] οὗ 6 (δριίταὶ, 
ῬΓΟΡΒΟΘΥ͂ [86 ἔπίυγο ΟΥ δρθαῖΐς οὗ δῃ δοςοπι- 
Ρ ]5Π6ἀ οαἰδϑίσορμο." ΤῊς δυῖδποσ, δα ἀ5 Β θιι88, 
ἤεγα δϑδηάοπβ 186 ἔγαπιεννοσκ οὐ δ18 “ Αρο- 
οδἰγρῖϊς ̓  ἀγαπιδ, ἀπά βρϑᾶκβ α. απ ογαβῃαγγ 
γορῥεὲ ἴτοτα ἴῃε ρμοϊπὶ οὗ νἱενν οὗ ἐδε γα] 
ἀπά φεϊμαὶί βἴυλίίοη. Ετοτῃ [᾿ς “ ΑΡοσδιγρῖς᾽ 
Ροϊηΐ οὗ νίενν ἐδεγε «ῥοωίά δὲ, ἤθη Ἐ οπθ ἰ5 
ἀεβίσουεα, ΟΠ (ῃς οἰοςῖ οὐ οὔς 5ἰάθ, δηὰ οῇ 
ἴπ6 οἴμοῦ (ἢ6 Ἀοτηδηὴβ δηά {πΠεῸὶγ δαπογθηίβ, 
ποσὶ ΑπΕςθγιϑ [ΝΕΈΥῸ] δηὰ δϊ]5 Οτίθηϊδὶ 
ΔΥΤΑΥ ἤᾶνα ἀενοῖοά ἴο ἀεαῖμ. Βυΐ πονν, ἔγοπι 
ἴῃς ροϊηΐ οἵ νίενν οὗ “ὑηρίε ῥγοῤῥεφ---ἰῇ6 
οΟἸου ΓΒ οὗ 115 ρΡἱοΐυγεβ δοίηρ Ὀογτοννθα ἔτοτὴ 
(ες ΟΙά Τεβῖ.---ννοὸ Ποῦ οὗ τθὴ ἴῃ ρτϑαῖ 
ὨΘΤΆΌΟΓΒ, 80, τυϊηθα ΡΟ] Εἰς ΑΙ Ϊγ ὈὉγ ἴῃς ὯΔ] οὗὕὨ 
Ἀοπιο, θυΐ ποῖ ἱποϊπἀθά ἴῃ ΠΟΙ σδίδϑίγορῆο, 
51}8}} ΤΟ ΓΏ ΟΥ̓ΘΙ ΒΕΓ ἀς5ἘἸῺΥ ἔγοπὶ τηονεβ οὗ 
ἰηϊοτεϑῖ γαῖθεῦ ΒΔ οὗ ργ. ὅ8ὅες Νοῖε Α οἡ 
6ἢ. ἴ 

ΟΓ ἦδ "αἱπδ. 7 722 νιαγγίαρς οὐ τλε 
1απνιδ. τὸ 774 αρρεῖ τοῖν ποί δε τοον- 
σἀίῤῥεύ, τῇ 714 γοιυξς καἰεα το 11ε φγεαξ 
σέαμρλίεγ. 

[δ ΈΓ. Σ ὁ». 151 καί.---ὡς φωνήν.---λεγόντων.---οὐῖ. καὶ ἡ τιμή.---οὐι. Κυρίῳ.---τοῦ Θεοῦ. 
ψεγ. 5 ἀπὸ τ. θρ.--τῷ Θεῷ. ---ον!. καί Ὀεΐοτε οἱ φοβ.---ονῖ. καί Ὀεΐοτγε οἱ μικροί. ((οάοχ 
ΓΟ ὑγεακβ οἱἕ ᾿εσθ). Ψίεσ. 6 λεγόντων.--ἰδὲ, Β, Ῥ τολδὰ ὁ Θ. ἡμῶν]. 

γεγ. ο[Α γεδάβ οἱ ἀληθ..---τοῦ Θεοῦ εἰσίν. δώσομεν]. ΝίεΓ. 8 λαμπρὸν, καθαρόν. 
νεῖ. 7 [Α τεράς 

γεσ. αἱ 
[Α, Ρ. 1 οπχῖξ καλούμενος]. Νογ. τ1[ὲ, Β, Ρὶ τ οὐξ ὡς]--ἰ Β, 5γ1., Απάγ. τεδὰ ἔχων ὀνόματα 
γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγρ.]: νετ. 13 [δὲ τελά5 περιρεραμμένον, --οἴ. ῥεραντισμένοι, ἨεὉ. χ. 22]. 
---κέκληται. ετ. 14 τὰ ἐν τῷ οὐρ.---λευκόν, καθαρόν. ΜΝ εΥ. τς τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς. ΚΟΥ. τό 
οη. 2ηἀ τό. Νεγ. 17 δεῦτε συνάχθητε [τ γτεδάβϑ δεῦτε εἰς τὸ δεῖπν., ἀηὰ Εἶτ. 5ιρρ]οὰ καὶ 
συνάγεσθε ἔτοταῃα ἴπε εἰ εοησγεσα»η οὗ ἴῃς Ψὰ]ρ.].---ττ. δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ. ΝεΓ. 18 
ἐλευθέρων τε καί. ΜΕΥ. το τὸν πόλεμον. οΓ. 20 καὶ μετ᾽’ αὑτοῦ ὁ [Α,4, Οορ. τεδὰ καὶ οἱ 
μετ᾽ αὐτοῦ ὃ)].---τῆς καιομένης.---ἐν θείῳ. Μοῦ. 21 τῇ ἐξελθούσῃ 50 «50 ἰῃ α; δυῖϊ ΕΥ. 
Δἰϊογοά τα τοδάϊηρ δῇϊεγ 16 φω γοχεάξ οἵ τς Ν ]ς. ; εξ, οἱ. 1. τ6; χῖχ, 15]. 

Ιγρϑεὲ ννὲ ἤηά ἃ ϑἰπιῖϊαγ Ὠγπιῃ οὗἁ ὑσαῖϑε.--- ἢ. 
ἵν. 8; γ΄ 9 ΥἹῖ. 10; ΧΙ. Ιδ5; ΧΥ͂. 3; ΧΥΪ. δ. 

[1 185 ἴο θὲ ποῖϊεαὰ τμαῖ ἔγομι [18 ροϊηξ 
οηνναγάβ (6 Αροσδίγρϑε ἔοϊϊονβ ἴῃε. σοιγϑοὸ 
οὗ ἴῃς εἰοβίηρ οδαρίογα οὗ ΕΖοκιοὶ, ἔγοπι ςἢ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. ἴο ἴΠ6 οηά -:---ΤΈΏ το, ἴΠ6 ἰδηά οὗ [5γδοὶ 
15 Ἑσοτηξοτίοα, δηά ἃ γεϑιστοοίίοη οὗ (6 ἀφδὰ 
Ϊ6 ἀεϑογιθεὰ (Επεὶς. Χχχνυ!.; ΧΧΧΥΪΪ.); {Β6ῃ 
σοσ65 “ἴδε ΟΟρ-οδίδδισορῃς" (ΕζΖεκ. χχχυμ ; 

ὙΤῊ15 σΠδρίεσ,ῇ στ. 1-8, εἶνεβ ἴΠ6 Γεβροῦβα 
ἴο ἴπε ἱηνοοσδίίοη οὗ οἷ. ΧΙ. 2.6. ἰπαρτηεηΐ 
45 Ὀεθη ἰηβιοῖοὰ οὐ πὸ “ Ηδτγίοῖ " (ςἢ.. χν!!. 
1); δηά 45 ἴῃς ἀον"8]} οὗ (ῃς ““Ασςυβογ" δά 
θδθη ΤΟ]ϊοννεά ΒΥ ἃ Ἀγτηη οὐ ργαῖδε ὧν ΧΙ, 10), 
80 πον ἃ Ποάνθηὶγ ΗΔ] οἰ] ςεἰεδγαΐεβ (μ 6 
ῃγϑῖ ἂςῖ οὗ ἴῃ6 Βη] βοηΐθησε ὑροὴ (86 δηί[!- 
οἰ γιϑίδη ρόνεῦβ νΠοἢ δογνεὰ 85 δαῖδη᾽ 5 
ἐηϑσίγιυπιθηῖθβ. Αἴ οδοὴ οὔὶϑὶβ ἰη ἴπ6 Αροοδ- 
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Λ ΝῺ αδἴϊεγ τῆεβε τῃίηρβ 1 Πελγά ἃ 
στελῖ νοῖςε οὐ τις ῇ Ρςορὶα ἰῃ 

Βεάνεη, βαγίπρ, Α]]οἸυΐα ; δαϊναίίοη, 

ΧΧΧΙΧ); ἋΒοηὴ ψὸὰ τοαὰ οὗ 4 πον Ἡθραγεη 
Πα ἃ πον [εγυϑαίοτη ἴῃ 4 πεῖν ΗΟΙΥ 1,δπὰ 
ΓΟΒΟΔ Πης Ραγαά!βο. 

Ηφρηρϑῖ.,--ννῃο σοηϑιογβ [πδῖ ἴῃ δῖ. ἱαυήδα 
ἴἰπης ἴΠ6 Βεοαςῖ ορργεβϑϑεά (ῃς Οδμιισοῦ Ὁγ 186 
Ἰηβι γα ηἴΔ } 7 οὐ (6 ““ἰχδ Ἡραὰ," ογ 
Πραῖϊποη ΙἹΠΟΠΑΓΟΝΥ οὗ Ἀοπὶα (566 οἡ το. 
Κυὶὶ. 1),---|οοποὶυ 65 {παῖ ηονν, 1Π ΔΏΒΙΟΣ ἴο [Π6 
νοῖςο οὔ π6 Αηρεὶ ἰη οἷ. Χνῇϊ. 20, (86 Ομυτοὶ 
οὗἩ 1ῃ6 7ι58 τηδάς ρογίεςϊ Ἴοἰογαῖοϑ Οοά 8 
ἠυάρντησηξς οη Ἀοπηο, (1) ΟΥ̓ (6 Η4]16]]4ἢ οὗ 
τῆς δαίηϊβ (υν. 1--3), δηά (2) ἴῃ γνϑσ. 4, ΌΥ͂ 186 
Η αἱϊεϊυ͵δῖι οὗ “2 δε ὕοων απά ἐκυεπῖγ Εἰάεγ:, οὗ 
τοργεϑεηϊδίινος οὗ ἴῃ 6 (Βυτγοὶ--- 566 οἡ Οἢ. [ν. 
4. Ηετο, 85 οχῃιίθιιοὰ ἴῃ ἴῃς Μβίοη, ἃ ρΡαϑῖ 
βαϊνδίίοη 5 Ἴοἰθυτγαϊθα ; δηά οἡ 1:15 ἔοι ]οννϑ, 
ἴπ συ. ς- 8, ΔηοῖΠοΥ Ηγπλὴ Ὡς ἢ ὈΥ Δ ἢ δητὶ- 
οἰραῖοβ δῖ 15 ἴο οοπηθ, δηά ἱπίγοάιιςος ἃ 
πατταῖνο οὗ ον 50 (ἢ Δπεϊς ραϊοἢ5 ἃγὸ στδάι- 
Αἰϊγ τοδὶ, Τῆδ ϑοηρ οὗ ὑγαῖϑθβε δπὰ ἴῃς 
Νιδίοη οὗ ἴδε Βυίάθ ἂγὲ ἰηϊεηἀδθὰ ἴο κρίνα 
ϑδιρροῦῖ υπάον ἴῃς 5δά ρίςΐυγε εἶ ἢ. ΧΥΙΙ. 
ἴῃ νυ. 9, τὸ ἃ ΠΟ ΠΟΙ ΠΠΔη4 ἴο “ τυγιΐε, ἃ5 ἴῃ 
ςἢ. χὶῖν. 12, 15 ξίσθη ; δηά {ῃοη---ἰη τ. 11τ--2]Ὶ 
ὙὨΙσἢ Θηϊαγρα οἡ {Π6 ἸΠΕπηαίοη5 οὗ οςἢ. χυ]].-- 
ἴῃ Υἱεΐοσυ οὗ ἢ γιϑῖ νοῦ ἴῃ “Ἴοη Κίηρϑ" 
15 τοοοσάθα ---οὴ ἴμε6 ἀείοδλί οὗ Αἰε|4, ποῖοβ 
Ηδεηρϑοῖ., ἴὰς ὑδῖ1|6-Πε]ὰ οὗ ΟἸμδίοῃμβ ννᾶ5 
βύενη ψ ἢ 162,οοο σοΥρϑθ8. )ὲ ποχῖ τοδά οὗ 
[μ6 ἀεοπίγυςτ!οη (νΕΓ. 20) οὗὨἨ δυο οὗ ἴῃς ἐόγες 
ΘΏΘΙΊΪ65 οὗ Οοὐδβ Κιηρσάοπι, οὗ ννῇοπλ ννὲ ννοσθ 
το]α ἴῃ ςἢ. χὶ. ; ψνΏΠ6 οἷ. ΧΧ. 1-- ό τοργθβθηῖβ 
μον ἴπε ἐδίγά ϑαΐδῃ, 15 στεπάοσοα οὺγ ἃ τἰτὴς 
ΠΑΓΤΉ]655. 

Εὐγαγὰ στοραγὰβ υὐ. 1-1ὸ 848 πιαγκίηρ ἴῃ 6 
{γδηϑιοη ἴο ἴῃς βοοοηὰ ρατί οἵ ἴπθ υευεπὲ 
γιδὶ (566 οὐ οἷ. χυὶ. 21). Τῆς γε: Ἰυάκτηεηῖ 
ὑπάον [815 16], ογ (86 [8]] οἵ Βαδγίοπ (ςἢ. 
χυΐ, 19), μᾶνὶπρ Ὀδθη ἀσνοϊοροαά ἴῃ ςοἢ. χν!!. 
δηά ςἢ, χνυὶ!., [6 “εεοπά Ἰυάρτηδηΐ, ογ ἴπδῖ οἡ 
ἴῃς Βεαδϑὶ ἔγοπι ἴπΠεῈ Αὔγϑϑ δῃὰ πὸ ἀρδϑηΐβ Ὁγ 
ὙνΠΟ56 δἰά ἴΠ6 βεπἴθηςς οἡ Βδῦγίοη πδὰ ὕεεη 
Θχοουϊοί, 15 πονν γοοογάθα ἴῃ οἢ. χίχ. 11--2Ὶ1. 
ΤὮ]5 πάρ πιοης Εγαγὰ ς8}9 “ Τδὲε »ιαγγίαρε οΚ 
ἐδὲ 71,α»ηιὸ" (νετ. 7); δηὰ ἴξ Ὀσίηρβ ἴο δὴ οπά 
(Π6 [γος δηὰ ἃ [δὶ ἀδγϑ ἀυγίηρ ννῃϊςἢ [6 
Βοδβδῖ ἔγοπι ἴῃς ΔΌγϑ5 (εἰ. χὶ. 7--1)--ἢς 
εἰσῥίδ ΨΝοτ! ἀ-ροννοσ (ςἢ, χυ. 11}.--ἰβ ἴο 
γιΪα. 

ἴΙ͂π (Π6 ἀοβοστρίοη οὗ [ἢς Αροςσαϊγρῖϊς υά- 
τηθηΐ ἰῃ (ἢ. ΧΥΪ!.-χῖχ., ποΐοβ Αὐδοτίοπ (}. ἐ., 
Ρ. 317), “ψΜ͵ὰ 16 δἴγυςκ ὈΥ {Ππ|5 γοπιδγκδῦὶο 
ἀϊδετγθηςο, παῖ ἴῃς Ηδλτὶοῖ 15 Ἰυάρεά ἢγσὶ ὈΥ̓ 
(Πε Βεαϑβίῖ δηὰ ἢ 8 Κίηρϑβ, δηά (δαὶ αδοσγνναγας 
τῆς Βεαϑῖβ δηά {πεῖν 4}1165 ἀγὸ ᾿πάροά ὈΥ 1Π6 
“ Ῥατυία᾽ [1.6.4 τῆὸ Ρτόβθηςο ᾽ οὐ “ Οοπιίηρ," 
2 ΤΠΉΘ655, 1]. 8; Σ Ιοδη ἴΐ. 28] οὗ ἴδε 1, ογὰ 
[65811.5 τη 56 1." 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. [ν. 1τ---2. 

δΔηά ρου, δηά ποπουγ, δηά ρούχεγ, 
πηΐο τῆς Ἰ,ογά ουὖγ Οοά: 

2 ον ττὰε δηά τἱρῃΐεοιυβ ἄγε ἢϊϑ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ.---ΤῊΕἙ ὅ0Ν 6 ΟΕ ΤΕΙΥΜΡΗ(Ι-ᾧς 

1, ΑΥΙΟΣ ἐῤδε!ς ἐδίπφ:. Οὐ “ “{π4ἢ---5ὲὲ 
σῪυ. 1. 

1 ῥεαγά δα ἰὲ χο104 ργγεαΐ υοἱ Τῆς 
δάαϊοη οὗ "δε ἐΐ πτὸτ0᾽" (566 τυ. |.; δηά 
ςἔ, νϑσ. 6) ἀσποῖθα (παὶ ννῆδὲ δ1, ]οδη ποῦ 
ἢρᾶΓΘ. ΤΏΘΓΟΙΥ ΓΕΒΟΙ 165 [Π6 νοῖςθ οὗ ἃ πι!» 
πιυάθ. [1 15 ποῖ ὨδΟΟσβασΙΪΥ [ἢ νοΐος οὗ (δὲ 
δι ϊηῖ85 βροκθὴ οἵ ἰῇ οἷ. χυῖὶ. 2ο (Βεηρεῖ, 
ΗἩδηρβί., ΕὈτασγά, ὅζο.) ; οἵγ οὗ τῆς Αηρεῖϊο 
μοσῖ (Ζ.1115):; οὐ οὗ ἴῃοβϑε ἀεϑογιδοά ἰὴ οἷ, 
Υ].. 9,ς,Ἅ 1. (Ὠ ἐς ΝΜΝεῖξῖο) ;---ἰπε ννογάϑ πλσγεῖῦ 
ΟΧΡΓΟΘ5 “4 υὑοῖοθ Ἰἰοιὰ 45 ἴδ οὗ ἃ ρτγεᾶὶ 
ται τά 6. 

οἦζὰ βφιτοδί ππσ]υἱπᾶἂὰθ ἐπ δεσυεη, “αππρ, 
Τἢε ρασίςῖρὶθ “ «ἀγίησ" 5 ἴῃ ἴππῸ χεηίιτε 
ἰυγαὶ (5866 συ. }..), ἀρτοεοίηρ στὰ ἴῃς Οἱ 
οςῖῖνα που, “απαοἱτπὰο᾽" ἴη [(ἢς 5ἰηρυίε. 

ἘΔ11601π|6}:} ΤΗΣ Μἔρεὲ Ἡρεδγονν τνογάβ 
οὗ 5. οχχχν. 1, βρη γιην “Ῥσαΐὶδο γ0 189 
Σοτὰ," 
νε γε ρίνθη ἴῃ ὑεῦ. ς, δῆοσ δῖ, [οβοῖ 

ΤΩΔΠΠΕΥ (ςοξ, οἰ. ἴχ. 11), ἃ ἰγδηϑίαϊίοη οἵ (5 
Ηεῦγον ἴοστηυϊα, ν ἢ Οσουγβ ἴῃ ἴδς Νὲπ 
Τοϑῖ. ΟἹΪΥ ἴῃ [158 σμαρίεσ (3 Ὀπιο5, ποίοα 
Ηεηρϑβῖ., δηά “ἴῃ σεΐετεησε ἴο ἴδε υἱοῖοιῦ ὦ 
Οοά ονοσ ἴδε Ἑδσῖῃ, ἴῃς σήσπαζιγε οἵ Μ᾿ ΔΙΟΝ Κ 
,)οιω). 1 18 θοττονγεὰ ἔγοπι (μα Ῥβδ]πι5, οἱ 
ΜΒ δἥσδοη οἴου θορίη ογὔ επά σὰ 
ΗἩἰ!εϊυύαῃ. ΤὨΪβ ρῆγαθς Η δ᾽ ο δα, ᾿Κὸ ἴδε 
“Ατηθη " (Ρ5. χὶϊ. 14) ἀπά τὰς “ Ηοσβδηπλ" 
(]οδη χἱϊ. χα; 8. Ἴχνηῖ. 2.5) οὔτε Ῥ54|πὶς μ25 
ὈδοοπΊ ουὐττοπέ ἴῃ ΟἿΥ ἰδηριαρο ; ἴὰ 5 ἰουπά πὶ 
(Π6 Ῥϑαὶΐοῦ ἔοσ ἴδε ἤγϑε ἔπιε ἴῃ ἴδε ἐαε νοτῦ5 
οὔ Ρ5. εἶν. 35, ψΠεγὸ Β. Κὶς ποῖοϑ [μλὶ τῇ 
{πε Ῥ54]πὶ5 δηὰ εἰϑεννἴοσο Ηδ᾽)εϊυὐδι «δεν 
ἌΡΡΘΑΓΘ ΠΕΓΘ ΤΠ Οἢ ἰ5 πιδάς οὗ ἴῃς ρΡι» 
ἰβῃτηθηΐ οὗ ἴῃς υηγοάϊγ. Τπυβ ἰζ 15. υϑε 
ἤεγε αἷἰϑο. ΤὨς [εννίϑῃ “ 76 2λειρ»," ἃ5 ἴὶ 5 
ςΔ]]16 4, σοηϑὶϑιϊηρς οὗἨ Ρ5. εἶν.--εἶχ., σἢΕΗῪ ουπὲ 
ἂἵ {πε Εεαβίβ οὗ ἴπε Ῥᾶββονεσ ἀπά οὐ “Γαδεῖο 
πδοΪες, ἀοτγίνοα ἰϊ5 {π|6 οὗ “ ΤῊς στοαὶ ΗΔ εἰ 
ἔτοπι ἔῃ ἔγοαυθης 86 ἰῃ ἴμοδ8ε Ἀ521πὶ5 οἵ ἴῃ 
Ρἤγαβο Ηα]οϊ υἱαῆῃ. Ηετε, ἴπδη, να μάνα {πὲ 
ατεαὶ Ηδ]]εἸυήδῃ οὗ ἴπε Αροσδίνρες; ἀπά (δὲ 
ΕἸ γιβείδπ “ Τε ει" Ἠὰ5 ἴΠ}8 [15 Πουηίεῖς 
Ρατί ἴῃ Ηραγυρῃ. 

ϑαίυαίίοη, ἀπά ρίογγ, Δ ἃ ῬΟΎΤΣ, ΓΤ 
ποῖο ΟἿΣ θ0ἃ:] (Οπιϊ “ ἀπά δοπομγ," διν 
ἐκῤε Τογά," δῃηὰ τοδὰ τοῦ Θεοῦ ἴῃ ἴδε ξέῃι" 
εἶνε :--τοϑοὸ υῦ. 1). ΟΥ. “ἼΔο βδιγδῖίου 
διὰ ἐλο ψίοσγ," ἄς. ; οἵ ΚΑΙ] δδινδὶ 08, 
διὰ 1 ΟΣ," ἄς. Οἡ ἴδε τεπάογίης “ Ῥ9] 056 

πηῖο ΟἿΣ θΘοὰ," 566 (ῃς Α(Υ. οἵ Ρῥ5. {. ὃ 
(υΧΧ.). ὙΤηΐβ ἀοχοίοργ ἰ5 τμγεείο!ά 1 ἀπά οα 



ν. 3-.5.] 

Ἰυάρπιηεηῖβ : ἔογ ἢς Βαῖῃ Ἰυάρεά τΠε 
ρτελῖ ψἤογα, νῃιοἢ αἰά σοττγαρῖ τἢς 
ελγἢ νυ Πα ἰογηϊσδίίοη, δηά μδῖἢ 
ἀνεηραά τῆς δοοά οὗἉ 5 βεγνδηῖβ δῖ 
δδγ Παπά. 

3 Απὰ δραίῃ {πεν 5414, ΑἸ]]ε] υἱᾶ. 
Απά Ποῖ 5πιοκε τοϑὲ ὑρ ἔογ ἐνεγ δῃηά 
ἜνοΓ, 

ἘΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. 

4 Απά τῇς ἔουγ ἀπά τυγεητγ εἰάετβ 
Δῃηὰ τῆεὲ ἔουγ Ὀεδθῖβ {6} ἀονγῃ δηά 
ννΟΥΒῃΙρρεά (οὐ τπδῖ δαῖ οχ ἴδε 
τῆγοηδ, βαγίπρ, Απηθη ; ΑἹ] υἷδ. 

ς Απὰ 4 νοῖςε οδίης ουϊ οὗ [δε 
[ἤγοης, βαγίῃρ, Ῥγαίβε οὐὖγ (ὐοά, 4]} 
ἴς ἢ!5 δεγνδηῖβ, δηά γε [ῃδί ἔξασγ ἢ πὶ, 

τῇ 51:8]}} δῃὰ ρτϑδῖ. 

186 ἀοχοϊορίοβ 'ἴπ ἴ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56, 566 ου οἷ. 
1.6: γνο 11:; ΥἹ]. 12. 

Ω. ῶῶἕν ἱγμ απα γίρῥίεος ἄγε δὶ! ὑμαῖρ- 
"επί: .}] ΟΕ οἷν. χν. 1; χνὶ. 7. ὙὟἼε τέδϑοη 
ἰ5 ΠΟΥ6 φίνοη ἔου ἴῃ6 δϑοτρἤίοῃ οὗ ῥγαῖϑδε ἴῃ 
ΕΓ. 1. ΤΤδο ῥΓδῖ86 15 σῥεείαἰ; ποῖ ψεπεγαΐ ἃ5 
ἰϊ ἰ5 ἴῃ οἷ. ν. 12, 1Ά. 
ὃν δὲ δαιδ ἡμάφεά ἐδεὲ φγεαὶ Ἀδτὶο!] Α 

βοςοηῃς ςοογαϊηδίο οἰδυ86, 845 ἴῃ οἰ. ΧΥΠ], 13. 

«ὐδίερ ἀϊά εογγωῤὲ ἐδὲ εαγ Ὁ) ΟΣ οἷ, χί. 
18, ἀπά {π6 ἔυηάδχηεηίδὶ 856 |ογ. 11. 2ς 
(ΧΧ.)--ἰὰς Οτεεῖκ νεσὺ θείης ἴδε βάτης ἰη 
411 ἴἄγες ρ]δοῦβ8. 

«υἱὴδ᾽ δὲν 7ογπίκαϊοι,) ΟΥ “ἰὴ ΒΟῸΣ Ζοσηὶ- 
οδιίΐου." ὙὉὍὉῆε οὐπηΐπρ ΡΟΪΟΥ͂ ΟΥ ψὩϊςοὶ 
ῖπὸ “Ηγ)οῖ " δουρί ἴο ὑστηρ ἴῃ6 νου] δηά 
ΟἸϑτλη5 ἴο ἀδσϑυοςτίοη (Η εηρϑῖ.). 

Ιηϑἰεδά οὗ ορροβίηρς (ννυγῖῖοϑ ΑἸ Βοτίθη Οἡ 
ἢϊ5. Ρεου δῦ {ΠΕΟΥΥ͂ ---58εὲὲ οὐ (οἷ. χυῖ!. 1), 
“ δῃηᾷ ᾿ἰοϑϑθηΐϊηρ, 56 [τῆς Ηδτίοῦ Ομυγο!᾽ 
ΡῬγοπιοίθα πὸ ϑἰηδα! 16 δηά ἀδοδύ οὗ {πε 
νου] ΟΥ̓ ΒΕΓ οὐ ΘΑΥΓΠ] Π655, δ᾽ οννίης ἴΠ 6 
δδὶζ ἴο 1056 [15 βαυόῦγ ἢ (1. ε., Ρ. 289). 

απά 6 δαὶ αυεπρεά {δὲ δίοοά 97 δὲς “εγυση: 
αἱ δὲγ δαπά. 8εὲ 2 Κίηρϑ ἰχ. 7 (ΧΧ.. Οη 
(86 ῥτερ. (ἐκ) ςξ οΒ. νἱ. το ; ΧΝΙ. 20. 

3. Απὰ ἃ δοοομὰ εἶπιθ ΠΟΥ δΑΥ, Ἐ4]1]96- 
1π1628.}] Νοῖο 186 νοσγὺ ἴῃ ἴδε ρογίεςϊ,--- 9 7 
Ὧδνο εοἱἰὰ. ΤῊ8 γυεῦϑθα 15 4 Κιπὶ οὗ δηϊϊ- 
ΒἴΣΟΡἢε ἴο [86 βἴσορῃε σοῃβίβιίηρ οὗ ὑν. 1, 2. 

ΤΠῃὸ ΒΠγϑὶ Ηδ)]εϊ δῆ ςοστεβρομάβ ἴο [86 
Αηρεὶς νοΐςα, οἰ. ΧΥ]. 4-19, δηά 5 ἴδ 
ΓΕΒΡΟΠΒΕ ἴο ὑοῦ. 2ο; [Π]|5 βεςοπα Ηδ)]6} 74} 
ςογγεβροηάβ ἴο οἢ. χνὶ!!. 2:1--2ς, ΒΟΓῈ [ἴ ἰ5 
ἀεοϊατεά ἴμδὶ Βαδργυοη “ῥα δὲ γοωπά πο 
ΟΣ αἱ αἰ. 

“Ἵπά4 δὲν ᾿ριοῖφ οϑ: ἢ Ρ 70. ευενῦ από ευετ. 
ΟΣ, εἰ. χυῇῆ!. 9, 18: [584]. χχχίν. ἴο. Ὅν 
μᾶνθ “ “πώ ποῖ “,ῶν "ἢ 85 ἴῃ ὑυϑῦ. 2, Ὀδοδιιδ6 
115 νεσβο Ὀυΐ τορεδῖβ [Π6 ργεσθαάϊηρ βίγορῃβδ. 

4. “πᾶ δὲ ον απά ἐφυεπὴν εἰάεγ: ἀπά δὲ 
ζουσΣ ἰνίηρς θοΐα 6.6] ὅ6εὲ οὐ ςἢ. ἵν. 4, 6: 
τις Τννεηϊγοείουν ΕἸάοτβ, ἴῃς ΠοδΑνΘΩΪΥ τοργο- 
ϑοηΐδίινος οὗ ([δ6 Οδυτοῖ, δηὦ τΠ6 ΟΙΓ 
1 ἰνίηρ Βείηρα [Π6 Γεργεβοηίδενοϑβ οὗ ἴῃς νης 
Οτοδθοη ὕροὴ δαγῃ, σοσεσμο [ἢ6 δίσγαιη οὗ 
δαἀογαδίϊοῃ,---866 οἷ, ἵν. 11 ; Υ. 8, 14. 

Οοά δαὶ εἰλιοῖ οἱ ἐδε ἐδγοπἊ,] 8ε6 (ἢ. 
Υ. 13. 

“αγίτι, “ηση; Ἐ41161π}4}. ὙΤΠοϑο ψογά8 
ἅτε ἴδκθη ΠῸπι ἴῃ6 δπὰ οὗ Ρ5. ονὶ. 48 :-- κα 
1ῃη6 δοηρ οὗ Μοβαβ (οἰ. χν. 3), [6 Απγοη δῃὰ 
ΗδΔ]]εἸυ͵δι οὗ {πε Τ πιρ]ο ϑοσνίος ἀτὸ υ5ϑὰ ἴῃ 
Ἠδεᾶνθῃ. 

ΤὨι15 οἸο565, ηοΐθ5 Ηρηρϑῖ., νβδὶ ἴῆ6 ὅ6ογ 
ΔΩΠΟΙΏΉΓΕ5 ἃ5 ἴο ἴῃς ἕδαῖΐῖε οὗ Βδογίοη οὗ 
ῥεαέδεη Ἐοτλθ, ἴθ ΒΟΓ [προστῖὰὶ] ρόνγοσ, ςἢ. 
ΧΥὶ. 18, Οη {με ρστοιιηὰ οὗ [818 ᾿πτογργεῖδ- 
το, 51. [γεηξυβ (.“4υ. Ηπγ. ν᾿ 10) Ὄχρεςῖβ 
ἴῃς ρματγττίοη οἵ ἴπ6 ΕἸΊΡΙΓΟ ἀπιοηρς ἴΠ6 “ Το 
Κιηρ5.) Ὑογ ΠἸΔη ἰποιϑῖα ἐμαῖ Βαγίοη 18 
ἢ 81. [οδη, " Κοαπς ὠγὸϊ ἥσωγα᾽ (“4υ. 
)Μαν. κϊ.. 1.3}; δῃά 50, πιογὸ ἴΠδῃ ἃ]} [6 ΕδίδοΥβ, 
δῖ. Γογοπηθ, τ ΠΣ Α.Ὁ. 386 (“Τερο Αροςλ- 
ἰγρβίη Ϊοδηηῖβ εἴ αυϊὰ ἀς Μιυϊΐετε ρυγρυγαῖα 
εἴ ΒΑ Υ]Οη 8 σδηίθίιγ ὀχίτ σοπΐμποσγε: Ἐχίε, 
ἰπαυϊς Ποχηίηυβ, ἐς ἐδα, βορωμα για, 45". 
(ϑ8εςο Νοῖς Β οἡ οἷ. χυί!. 4). Ενεη ἴπ θη. ν. 
Ἀοπιε πδὰ ποῖ τγεηοιηςσεά 115 οί ΠΙσπα 
(5δε6 Οτοβίι5, Υνἱ]. 38); δηὰ ψνῆδί ννᾶ5 ἢ δίου - 
ΟἈΠΥ τοδὶ]! Ζοα ἴῃ ἔπθ σου Γδο οὗ σδηζυσίθϑ 15 ΠΘΓΘ 
σοι ργοββεα ἰηΐοΟ οὔθ βδςεῆθ. ΗἩδθηςα ΠΕΡΠΟΓ 
ἴπ6 ςαἰδηε5 ᾿πβιςῖοα ὑροη Ἀοχης ΌΥ Αἰαγὶς 
(Βοβϑιθῖ), ποῦ ΕΥ̓ Αἴ114 (Οτοῖῦ5) οχμδιιὶ 
ἴῃς. 56η586 οὗ [Π15 ργόορῇθου. Αἵ δ)] ὄονυθηῖβ τῇ 6 
ΔΌΡΕεΔγδποθ οὗ ἴῃς “ ουγ 1ἰνίηρ Βείηρβ,--- 
80 ἀο ἠοῖ Δῥρρεέδσν βοὴ (86 [άἀξτηθηΐ ὑπ Ἐγ 
(Πὲ “ευεπίρ Ὑτυτηρεῖ (ςἢ. χὶ, 1.5--18} 15 ΠΟΠῚΘ ; 
δηὰ 450 ἴῃς ροΐπρ ἰοστίδ οὗ “266 ον ο77 Οοά ἢ 
(υυ. 11-16) ἴο 5π||ἴ6 (Π6 ΠΔΏΟΠ5 δον 1ἢ15 
[Ὠδηκϑρινίηῦ ἰ56 οηάεά, ἐοποῖς (δαξ τἋἢδ 
Κιηράοπι οὗ Οοά [5 511}} πιλκιίηρ ὑσορτθββ οἡ 
οΔΓἢ. 

δ. “π"4 α τοοἷτό εα»πε ἴοτ Ὁ ὕτοια ἐ6ὲ 
ἐδγοηε) ὅ8εε νυ. ἰ|.--τὰς τεδάϊηρ (ἀπό) ἀ6- 
ποῦς ἴθ ἀἰγεοίϊοη ΤΆΘΤΕΙΥ, ἠοῖ 1ῃ6 “ουγοδ 
οὗ [πΠ6 νοῖςσθ.0 ΤὍΤῃ ϑρθᾶκεῖ ἰ5 ἰεζ αυϊα 
᾿παἀοἤηϊῖο, 45 15 [Π6 σᾶϑ6 50 οἴδη ἴῃ ἴε Αρος. 
(5:6 «ἢ. 1. το; χ, 4, 8; χὶν. 2. Ηξερηρβί. δπά 
Ενναϊ ἃ, τοξοεγτίης ἴο οἢ. χνὶ. 17, τ ηκ [Πδῖ ἴῃ 6 
γοῖσα τηυδὲ ὑγοςθθαὰ ποτ Ηΐπὶ “ὁ ῤῥαξ «Ἰἐεὲ 
οπ ἐῤὲ ἐῤγοπε," ἔγοτη Ογιβί, 28 ἴῃ Ἂἷἢ. 21}. 21; 
υ. 6: Υἱι, 17:--ουῖ ψὸ 5ῃουϊὰ ποῖ ἴῃδῖ 
ΟΠ γῖδέ πονύβογα ΕἸ ΡΙΟΥΒ ἴἢ6 Εχ ἸΟΏ “Ομ 
Οοά͵᾽" 566 Ϊοδη χχ, 17 ;-- Βεῆρεὶ δϑοσῖδεβ [86 
γοῖςε ἴο ἴῃς “Εουγ νην Βείηρϑ ;"-- ΖΟ]]ς, 
ες ν εἴϊε, Βιβρίηρ ἴο οκό οὔ πὶ ;--- Ὁ ὕσζοσά., 
τείοσστίηρ ἴο ςἢ. ν. ο, ἴο ἴπ6 “ ΕἸ]ά 6.5 "ἢ δηά [ἴῃς 
“ ἢ ἰνηρ Βείηρπβ." ΤῊ]5 νογβα 15 ηοῖ ἃ σοητη8- 
οη οὗ ἴῃς Ηγηιη οὗ ῥγδῖϑε ἰὴ υν.1-- ρσχγοςθεά- 



γ8ο 

6 Απάϊ] Πεαγά 85 ἴΐ ψψεγε ἴῃς νοῖςς 
οἔδ ρστγϑαῖ πιυϊίτιάς, δληά 45 ἴΠ 6 νοῖςε 
οἵ ΠΔΠΥ νγδῖοιβ, Δηἀ 85 ἴῃς νοῖςςε οὗ 
ταὶ μτΥ τηππάεγίηρβ, βαγίηρ, ΑἸ]εἰυΐα : 

ΒΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ. ΣΧΙΣ, [ν. 6---Ἴ. 

ἔογ ἴηε [,ογὰ (σοά οπιηϊροΐεηϊ τεῖρη- 
6. 

7 Ἰ,ετ ἃ5 δε ρἰδά δπά τε]οῖςε, δηά 
σῖνε Ποηοὺγ ἴο Πϊπὶ: ἔογ ἴπε ππδγηδρε 

ἴῃς ἔγοτι ἴποβο τηαγῖγτβ ννβοπὶ Βαυγίοη πδά 
βίαιη, θυΐ 15 γαῖ μεσ δης οἰ σδίοσυ οὗ 1π6 ξυΐυΓα, 
85 ἰπ οἰ. χν, 4. 1. ΝΠ] ἜΑπιθ σοηϑιάο 5 (Παΐ 
[86 νοΐος οὗ ἴδε “84! ηἴ5,᾽ οἡ δασί! (ςἢ. χυῆ], 
210) --- 0 ἃτὸ ἤογὸ ἀοβοσιθοὰ 25 ἴῃ6 “"8εγ- 
νδηΐβ" οἵ Οοά, δἀπὰ νγνῆο δῖθ ἀϊϑεϊπρυ δηθά 
ἔτοπι ἴῆ6 Αηροὶβ ἴῃ ποανφη---οοῆοθβ Ὀδοῖ, ἴῃ 
ξ}} γοβροηβο, (1) ἴδε νοϊοθ οὗ “16 πη πο Γ- 
δΌΪῈ σοιηρδηγΥ οὗ Αηρε]β ᾽" 1ὴ νοσ. α; δηά (2) 
(Βαῖ οἵ (ἢ6 τοργεδεηΐδενεβ οὗ ἴῃ6 ΟἸτιϑίδη 
ΟΠυΣΟἢ ἢ ΥΘΥ. 4. 

σαγίησ, αἷνθ Ῥταΐδο ἴθ οὐγ σού] ΤΠὸ 
ἀαῖϊνο οᾶ56---566 νυ. }͵. (ςξ τ Οἤγοη. χνΐ. 36; 
2 Οἴγοη. χχ. 19, υΧΧ.. ὝΠεβ6 νγογάβ ἅγὰ 
(6 ᾽δηϑἰδίίοη οὗ ΒΕ.411918},---566 οὔ σγεσ. 
τ; ἴδ ργοηοῦῃ οὐσ θείης δἀ ἀοὰ. 

αἱ γε δὶς βοτυδηῖεβ, γ0ὺ ἰμδῖ ζθδ7 δὲπι, 
80 «»αὶ απά 1Δ9 σγεαὶ.] 866 υὐ. 1. ἴογ [86 
ΟὨλἸ5ϑίοῇ οὗ “ δοἐῤ ":---ςἔ, οἢ. χΙ, 18. 

ΤΠο Απρεὶ, 1Π Υ6Γ. 9, δέησις τῆς {γι οὗ 
[86 ἔλς(5 1Πδῖ ἔοττη τῆς τποῖης οὗ [86 Ηγπιη οὗ 
Ῥγαῖθ6 ψνἈῖ ἢ πονν ΟΠ] οννβ. 

ΤῊΞ ΜΑΆΒΙΛΑΟΕ ϑΌΡΡΕΚ ΟΕ ΤῊΕ [.ΔΜΒ 
(6-8). 

Θ. “πώ 1 δεαγ] Α5 ἴῃ γε. αἱ ; δηά ἴῃ σὸ- 
ΘΡΟΠ56 ἴο ΥΕΈΓ. 5. Τἢϊβ Ἰαδὲ σβοσγαὶ ΗΥπΊη 
Ἰοοκβ οηνναγάβ, θεγοπά ἴπ6 Ὠ᾿νίηθ Ἰπάρτηεηῖϑ, 
ἴο ἴῃ Μαγσγίαρο οὗ ἴῃ 1 απιῦ. 

ἴῃ ν΄. 6--ἰιο, ποῖε8 Αὐδοτίθη (ρ. 318), 15 
ἀεβογιδοά “ον ἴπ6 ἡπάρτηθηϊ οὗ {πῸὸ Η αγὶοῖ 
ῬΓΈρᾶγοβ ἴπε 105 ΠοΔοη ἀπά Μαγτίαρε Βθαβὶ 
οὗ τις Ψνοπιδη." Ὑῇόβο νϑῖβθο5 ἕοσπη [6 
(δηϑίίοη ἴο 1Π6 βυδδεχιεπῖ ργορβαςίεβ :-- 
ἢ τῆς ἡπάρτηεηΐϊ οὗἨ Απεςῆτίϑε (υν. 11-21) 
(ἢς Μαστίαρο ραβδὶ θερίηϑ. 

απά α. {δὲ τοίζε Γ᾽ »εῖσδίγ τὰ πὴ ἀθ18,] 
ΤΗῖ5 ΗγπΊη οὗ ργαῖβο, δοοογάϊηρ ἴο ΕὈγαγὰ 15 
ποῖ σοηῆποά ἴο ποάνθῃ 85 ἰὴ συ, 1--3. Ηροτο, 
τε “Λίαζίοης " οὗ «ἢ. ΧΥΙ. τς, ηονν τοροηΐϊδηϊ 
(ο. χὶ. 13), 416 ϑυπιθο]χοὰ :---[Π 6 “ γπαη 
αὐυαίεγ;" Ῥοϊπὲ ἴο ἴπο τγουδὶοὰ ““εα᾽ οὗ 
(Π6 Ῥδορίδθβ ; δηά (6 “"»εσῥίγ τὰ απᾶθτε᾽ 
ἴο ἴτῖῇ68 πιγδίοτιουβ ἂοῖβ δηθὰ ἱπῆἤιεηςθβ οὗ 
Οοα νὰ Ἰοδα ἴο γτεοροπίδηςο ---ϑθθ οἢ. Χ, 
3, 4. Βιδρίηρ σοπϑιογβ [ἢδὲ 41} τῆς ἢθᾶ- 
ΨΕΏΪΥ͂ νοῖοε5. ΠΟῚ σοπηδίηε,--- [ἢ Εουγ 1 ἰνίης 
Βείηρβ, ἴη6 ΕἸάετγβ, τῆς Απρεὶβ δηὰ ϑαϊηϊϑ : 
αηά τἴπ5 ἴπΠ6 ΠΠΟΓΙΙΒ στίηρ5 ἔοσ ἢ ἰῃ Ἰουάογ 
ΒΔΑΓΠΊΟΩΥ. 

“Ὡγίης, Η.41101π}8}:} ὙΠ6 ΡΔΓΓΟΙΡΙΘ ἰ5 ἴῃ 
[πὸ σεημῖνο ρἰυγαὶ,--ϑοὸ συ. 44, 

»Ἱῶν θὲ ξογωώ Οοά ο»ιπίβοιεπὲ γεϊσπεί. 866, 

ου ςἢ. '. 8, Το ποσὰ δόσε τεπάεγεά “ θμ- 
γιῥοίεηΐ ᾽ 15 εἰβενθοσο σοπάογεά “' Δί νερδιν" 
(παντοκράτωρ). [ἴ{ ἴδε Ργοποιῦη δὲ τελὰ (8εε 
νυ. |.), ἰταπϑαἴο ἐζοσ 189 Τοζὰ οὐτ Θοὲ 
1λο Οτππἱροϊθηῖξ, τοὶ πο :}." ΤῊ τετῦ ἰ5 
ἴῃ ἴΠε δοσὶϑῖ:---δ6Ὲὲ. οἡ ςἢ. χὶ. 17. Ν οτάς. 
Θχρ]διη9--- «δεευεά Ηἰ πε ἐο δὲ Κιπρ, ὉΥ 5υὺ- 
ἀιϊιΐηρ Ηἰἷς οποπηῖο5 ἢ; δὰ Ὁ ΝΝ εἴῖο:---“ 15 
Ἡοετβοῦοῦ παῖ δος ροζεῖσί ἀογ Ἡδσττ, ὑπ 
ΑἸΙπιβομεῖρε." 

Τμαῖ Οοά ἴδϊκ68 ροββοββίοη οἵ Η!5 Κίηράοπι 
8 ἴῃ ρτοαῖ ἔθ πιε οὗ [ἢ 15 νεῦϑβε, ἴμε [0] ἱπιροπ 
οὗ ψἘΪΟΝ ἰ5 Ἔχ δ ἰοἀ ἴῃ οἢ. ΧΧ. 11-15. ΤῊ 
δνθηΐ ἰ5 ςοππεοϊοα ψ ἢ ἴη6 Μαιτίδᾶξε οἵ ἰδὲ 
ΓΑτὰδ, συ. 7, 8 :---κοῇ [54]. 1ν. 4.--8. Α5 Πεπρϑί. 
ΡῬυΐβ ἰἴ, νγὲ πᾶνε πεχαίεὶν τὰς Τουπάδιοη αἱ 
Οοὐδ Κιπράοπι ἴῃ ἴμε ονεσίηγον οἱ Ηϊ: 
ΘηοπΊῖε5 (οἷ. ΧΙ, 10); δηὰ ρον είν, ἃ5 500ῃ 
ἃ5 15 Ἔνθηξ ἴλΚ65 ρἷδος, ἰῃ ἴδε β)]οσοδῦοι αἴ 
[)ε Βυτγολ. 

Ηετε, ποῖθβ Εὐγασγὰ (566 πε τεπιλγῖβ 
ἰηϊτοάιπιοζογγ ἴο 1815 ομαρίετ), 15 οοἱοδγαιοα τε 
ἰδδοῖ δοῖ οὗ (ῃῈ ᾿ἱνίηθ [ιἀρτηθηῖ; ἀπά δὲ 
ΠΠ]υδίγαῖο5. [15 ταβοϊτ ΌΥ ἃ σοπιραγίβοη οἵ ἴδε 
Ανροσαϊγρίϊς {πι65: 1. (4) Τόγεε απ α ῥα 
7εαγ: ἴτοτα ἴῃς ᾿Αϑοθηβίοῃ δηὰ [6τιβδιεπιϑ (ἐν 
δίσυςοῃ, ἴο ἐδο ςοηνοσγϑίοη οἱ [-τσδεὶ (ἃ, χὶ 
Δ, 1; ΧΙ. 6);--(ὁ) Οπε δουγ (εἶ. χυῖ. 12: 
ΧΥΪΙ, το, 16, 19):--(ὦ Ἴγεε απά α ῥα ἀαγ: οἷ 
Απιςομ σε (ςἢ. χὶ. 9, τα χίϊ. τ4). 1]. (4) ἴα 
εἶχε (ΟΙλΔη) ἊΝ οὐἹά-ροννεσ ("ἘΔ 9 οπο ἐκ" 
οἢ. χνῇ τος οὗ “ἢ. χίϊ. 6);---Κ(δὺ) ΤΊ “ετεπίδ 
ἮΝ οτἱά-ροννεσγ, ἐδε Ἴεπη Κιπσ, «ὐἷό 1ῤε Βιαμ 
(«ἢ χυ!. 12) :--(ῶ Το δἰσ δε Νν οὐ] -Ῥοϑ ΕΓ, 
Ἴῤε Βεαιί ἥονι δὲ “ὁγ7:., ΑἸΕΓγιϑὶ ((ἢ. χε 
11). [1Π|. (α) Βαδγίοπ 45 τῃς Ὁ ογἹά- ρον 
(ςεἢ. χιϊ, 8);--(ὁ) Βαδγίοῃ 45 ἴῃς ΝΥ σπῶῃ 
οαγτιοὰ Ὁ [86 Βοαβῖ (οἰ. χυῖ. 3). ΤῊ ΑἹ] 
οἵ ΒΑδγοη 5 ἢον ἰηῖ (εἰ. χυῖ.). 1Ρ.Ψ 
.(4) Τὰς δερίκεα ῥγεσα οὗ ἴῃς Οεπηῖ]ς Οἰπο. 
ἐἰδῃ8. (εἰ. νἱῖ. 14.; χὶ. τ; χῆὶ, ; χνυΐϊ, 6, ἄς); 
ἴο νον 15 δάάθά ζεγαεὶ ἐπ Ἐχιδε, [ἐπ Ὲ 
βαίετη τγσοάάθη ἀονη (ςἢ. χί. 2; χίϊ. 6) :--() 
Πγαεὶ εοπτυεγίεα (οἷ. ΧΙ. 7--9) ᾿-τ(ὦ Τὸ Οδισο 
ἐπ εοπεεαίριοη! ((Ὦ. ΧΙ. 13-1ό; ο οἢ, νι. 
γ-8; ΧΙΧ. 8). 

7. Ἰοῖ πὸ τοϊοΐοο διηὰ δῸ οχοϑοάϊδε 
Ειδὰ, απά 1901 τα κἷνο 89 ΚΙΟΥΥ͂ ππῖὸ 
Εἰ: Εο ἴδε τεδάϊηρ “απά πὸ ψ|}] 
εΕἶνο," 566 συ. “, ΑἹΙ ἰ5 Ξαἱά ἴῃ δης οι ραῦοῃ. 
Τῆς Ρυηίπηπιεπε οὗ ἴπ6 Βεαβῖ ἂπά οἵ ἰδὲ 
ΓΈ, Ϊϑα Ῥγορμοῖ" (τεγ. 2ο)--οσῖῃς δεξί πηϊπεοῖ 
1π6 1ἀϑὲ Πἀρτηεηῖ--- ἔσο Ἰ]ονν5 ἴῃς (]] οὗ ΒΔδΥ- 
Ἰοῆ : δηά {5 ἴῃ τοίη οὗ ἴῃ “ Ογηπιβθ" 
επί" (πεῖ. 6) ἀηά ἴῃς [μ}} εἴοτγ οὔ ἴδε Οδυγοὰ 
ΔΓΕ γοῖ ἴο ςοΠΊ6. 



ν. 8.] 

οὗ τῆε [Απιῦ ἰ8 σοπιθ, ἀπά ἢἰ8 νυ ἱς 
Βδῖῃ πηδάς ἢογϑβοίζ γεδάγ. 

,»ῶν τὲ »ιαγγίαρε ὁ ἐδεὲ Ζα»ηὸ ᾿ς εορρδ, 
ΤὨΘ ““δογίϑῖ ργοϊερίς" 25 ἴῃ ςἢ. χὶ. 18 ; ςΐ. 
ςἢ. χὶν. 7. 

“Τὲε Μανγίαφσε οὔέδε 1 α»ιὸ " τ5 τῆς ὈΪοβ5οὰ 
υπίοη οὗ ἰδς 1 οτὰ ννἱἢ Ηἰ5 σἤοβθη Βγιδ 
ἴ6 Ομυγοῆ. ΑἸἰτδουρὰ Ὀεϊτοιϊποά το Ηἴτὰ 
δῇθ πῶ ποῖ γεῖ Ὀὕδεη ὑὕὑχοιυρῆϊ ἴο ρεγίοςϊ 
υηΐοῃ, δυῖ «εἰ ̓ἴϊνεβ. ἰῃ Βορε (οι, νἱῖϊ. 24, 
25). Το ἤρυγο οὗ παγγίασε 15 θοστοννοὰ 
ἔσοπῃ ἴῃς ΟἹ Τοβῖ.,---ςῇ. 154]. ᾿ἶν. 1-8 ; ΕΖοκ, 
χυῖ. 8; Ηοϑ8. 1]. 19. ΟἹ 1{Π|5 ραβϑᾶξθ σοιραγο 
Μαῖϊ. χΧχι!. 1-- 4. 
ΤΠ ὄνοηΐ ἀοθβ ἢοΐ ᾿οπὶὸ ἴο 858 ὑπ|] 

Γ᾿. χχὶ. 2. Ψ'νε ἅτὸ ποιῖῖδβοσ ἴο υπάογοίληά, 
γν ΜΝ ιγίηρα, “10ε ἤαγγίασε ϑιόῥεγ᾽ οἵ νεσ. 
9 ;-τ-ον τείεσ, ν ἢ Ὑοσάβ., ἴο [οδῃ ἰϊ. 1--, 
ἃ5 ἴῃ διιςἢ ἃ 86ῆη56 θοῖῃ ἴῃς “αγγίαγε᾽" ἀπά 
ἴῃς “ δωῤῥεγ᾽ μου] τεῖεσ (εξ. ςἢ. χχὶ. 9) ἴο 
[πε ΟΠυγοἢ 5 σίδία οὗ Πδρρίποβϑ ἴο Ὀ6 Ἰοοκρά 
ἴου Ὀείοσγε τῆς Επηὰ οὗ 4]} {μϊηρ5 ;---ῆοσ γεῖ 
υπάοτγβῖδη νυἢ Ζ.)ΠΡ ἀη “ δηϊο- ραβδὶ " οὗ ἃ 
βεϊοςϊ οἰγοὶθ οὗ Μοββ ἢ 5 ἔτ θη, λνῃϊς ἢ σοη- 
ἴπι65 ἀυτηρς ἴπ6 ΜΊ]Θ πη] Ε εἴσῃ (ςἢ. χχ. 4). 
γε τηιϑῖ γε ΠΥ τα {π6 νοῖςς οὔ ϑ.σὶρ- 
ἴυτο ἀδοίαγεβ ον ἴπ6 υὑπίοπ οὗ ἴδ6 1,δπὶῦ 
ψ ἢ [86 Βτιάδ," οὐ Οδυτγοῖ οἵ ἴ[π6 Βφαδοπηθά 
(ςἢ. ΧχΙ. ο; ΧΧΙΪ. 17), 5᾽5η1ῆθ5 τῃ6 πα! ἱπὶ- 
ρΡαγΌηρ ἴο ἴδε (Δ Π 1] οὗ {Ποὶγ οἴογηδὶ γοννασά 
(ςἢ. ΧΙ. 18; ΧΧΙΙ. 12). 

[{|8 ἴο Ὀ6 οὐϑεσγνεὰ {πΠαΐἴ ἰη οἢη 1. 29 ἴξ 15 
Ὡοϊ ΘχΧρ δι πο ννῃο 5 "ἴη6 Βγιάο, [π 2 Οογ. 
ΧΙ, 2 δῖ, Ρδὺ] Δρργοδοῆθβ (86 .}}} ὀχρί ἀπαίίοῃ, 
νΠΙοἢ ἢ ρίνεβ 'ῇῃ ΕΡΒ. Υ 22-2: “[5ρϑὰκ 
σοῃοογηΐηρ ΟἾγιϑῖ δπὰ 2ῤεὲ Ορδωγωρ." ΤΠ 
ΟΠυτοὴ Ποτοίοσο 15 ἢ 16 Βτίάο, τἴμ6 ΜΝ τέο οὗ 
186 1 ἀπῦ ":--ηὰ 80 ἴῃ ἴῃς ΟἹ]ά Τορῖ., ἴῃς 
ϑοηρ οὗ δοηρβ, δὰ 5]. χὶν. ; οἵ Μαῖϊ. ἰχ. 
15: Χχν. Ἱ, ἄς. ; Μαγκ 1. το; {6 ΧΙ. 36. 
Το ἔραϑῖ, ογ "δηϊθ- ραϑῖ, 25 ἀϊβιϊ ρου σῃ θα ἔτοσα 
τδε “Μμαγγίασε," 15 τοίοσγεά ἴο ἴῃ οἷ. 11. 20. 

απά δὲ; «υὖΖ᾽ ῥαϊῥ νιαάε ῥεγιο τεαάν.] 
ΒεδαΥ ἴογ ἴδε Βυγιάορτοοπι--- 566 οἢ. χχὶ. 2: 
Μαί χχν. το. ΤΠο “ Μαγτγίασε᾽ ἰἴβο!  δ5 ποῖ 
45 γεῖ αττινθά, δου ἢ ἴπ6 ἀΑΥ δα5 ἀαννηοά ; 
Δῃα [18 ΡΓΘΡΑγδΊοη ἔοσ ἴπ6 ζαΐισγα πο 15 
δΔἀρὰ ἴο ἴῃ διιοἢ Ῥαβϑϑαᾶροβ 85 2 (ου. χί. 2: 
ΒΡΉ. νυν. 212. ὍὙΤῆὲ νψογὰ σγοηάοσγοαὰ “ἤ »" 
(γυνή) 18 υβοὰ ἴη [πε 56η86 οὗ “Βγίάἀθ᾽ ἴῃ 
Οδεη. χχίχ. 21; θυ. χχὶϊ. 24 (ΧΧ.); Μαῖι. 
ι. 12.ϑ6. ΤΈς “Βηάε᾽" δὰ δἰγεδαυ Ὀθεη σὸ- 
ἔοττοὰ ἴο υὑπάογ ἴΠ6 ἤρσυγο οὗ “4 ρστεαῖ τηι}]- 
ττυάς ἩΠΙΓΝ πὸ τδη σου Ὡυπλῦοσ " (οἢ. 
Ψ]], 9),.--4ὁ8 ἴπὸ “ἊΝ οπηδη " νψ τ ἀπ Οτοννη 
ΟΥ̓ δίδιβ (οἷ. χὶἹ. 1),.-τ-25 ἴῃ6 144)00οο οἡ 
(ἢς Μουπῖ Ζίοη.᾽ δ585}:6 ἰ5 ἴῃς (δυτγςοι οὔ πα 
1,κϑοἱ )αγ5--ἰῆς ΕἸεςῖ οὗὨ ἴϑγδεὶ δηὰ οὗ 86 
Ηδφαΐμβεη. δῃε [ᾶ5 Ὀδεη “»»αάφ γεοσάν" ἴῃ 
“ἐῤε «αυἱάεγπει. " ((ἢ. χιὶ, 6); δπὰ δμανίηξ τὸ - 

ἈΕΝΕΓΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. 

8 Απά ἴο Πεῖ ννῶβ ργδηϊεά τῃδῖ 368 
8ῃοιυ]ἃ θὲ ἀγγαγεά ἴῃ ππε Ἰἴηθη, οἰεδι 

τηδηδα {Δ Π 78] ᾿η τῆς Εἶπλο οὗὨ ἐγ δυ]αῖίοη, (Π6 
ΤΕΟΟΠΊΡΘη86 ἀἰδοσ υθα 1ῃ τοῦ. 8 ἀννδὶῖ8 ΠΟΥ. 

Ι. ἊΝ Πα π|8 Ἔχρ αῖπβ :---ὐῦ τῆς 4}} οὗ 106 
τηγϑίῖς Βαῦγ]οη “(Π6 πηδγτίαρο οὗ ἴῃ6 [ἀτηῦ 
15 σουηθ.᾽ ΠΟ Αροβίοϊϊς “" νν οηϊδη᾽ δὰ θὰ 
ἰηἴο [λ6 ψ]Πάογπ 6595 (οἢ. ΧΙ]. 14), ἀπὰ Πδὰ ἀϊξαρ- 
Ροαγεά ἤτοσὴ 8'ρῃϊ. [Ι͂ἢ ΕΓ βἰοδάα νγᾶβ βθοὴ ἴῃ6 
“ Ἡ αὐἷοι,᾽᾽ ἴῃ ννΠοπι, ῸΓ ἃ {ἰπλ6, ἴμ6 Οδιγοῖ 
Υἱ5:0]6 πδὰ Ὀδοθη ἰοσ. Νόονν, ου ἴπο ἀοσἌῖγυς- 
ὕοη οὗ ἴδε “ Ηδτὶοῖ, ἴῃς νι γρίη Βγίάθ δραίη 
ΡΡθᾶγβ (Ρ. 39τ). 866 δἷϑο ΑἸδΟΥ] ἢ 5. σοης- 
αἰυβίοη τεϊογγεα το ἴῃ 16 ποίβϑ οἡ οἷ. χυῇ]ὶ. 4. 

θεὲ Βυγρῆ, ἀρρϑα!πρ ἴο [58]. Ἰν. (ςξ,. Ηοϑ5. 
11. ; 11.), τοραγάὰβ ἴῃς οπιθ]οπὶ οὗὨ τηδγτγίασο ἃ8 
ἀεποζιϊηρ ἴμ6 ἔιξζυτο γοβίοσαϊίοη οἵ [π6 [ον Ἰ5ἢ 
ῬεΟρΪθ (Ρ. 343). [{|5ἴο δὲ ποϊοδά τηαῖ νυσγι ἴθ 8 
ψηο Ποϊά [ἢ6 ἀοοίγπο οὗ ἴῃς ““ Ῥγχε-τ  ]Π] πη] 
Αἀνεηΐὶ οὗ ( γιϑὲ,᾿᾿ “4}} ἀἰσησι 5 Ὀοΐννθοη 
“ῥὲ Βερίάε οἵ ἴλε 1, πὶ ᾽ δηὰ {Π6 ννῆο]θ ΠυπΊ ΟΣ 
οὗ ἴπ6 «αὐτὙεά; αἴήτπιηρ (παΐ τὴ6 οἠθ 1} ἢ 
σοπηρίοῖς δ Ηἴ5 (οπιίηρ, θυ τε οἴοτ ποῖ." 
--. Βτονη, }. ᾿ς, Ρ. 79. Ἴῇε Βγιάδ γορσθ- 
56 ηῖ5 “4}} γῆο παν Ὀο]ονθὰ τρ ἴο τῃ6 σοπι- 
τηοησοπηεηΐ οὗ ἴῃς ΜΙηΠδπηη. ὙὮδ56 δ᾽οηθ 
ΔΓῸ {Π6 τηγϑίϊςδὶ Ὀοάγ οὗ Οἢγσι. Βιυΐ δον 
{ΠΟΥ τὰ ςοπιρίεῖοά, δ ἴῆε δεοοοπά Αἀάνεηϊ 
(Π6 φαγί νν}}} θ6 ρεοορίεά ΟΥ̓ {πΠ6 " ηαϊίοης οὗ 
ἴῃ βανεά᾽᾿ 1ὴ ἤθϑῇ δηᾶ Ὀ]οοά,---ἃ τοίδ!}!} ἀϊ- 
ξεγοηΐ ρα ἔτοῦι ἴῃ Πρ ρἱογιβεά Βιιάς᾽» 
(Ρ. 80). 

8. Δυὰ ἐξ δὲ βίνϑθῃ πηῖο 61] 
Ὠινηθ Οἴδςοο,---ςῇ, οσἢ. νἱ. 4. 

ὑπ΄ δ: 6 Βιου]ὰ ΔΥΣΔΥ ΒΘΤΒΟ] Εοτ 
ἴη6 σοηϑίσ. (ἢ ἵνα) 566 οἷ. νἱ. 4; Υἱῇ!. 1; 
Τοδη χυῖ!. 4. ΟὨΙ( τΠ6 ννογάϑς “ δαὶ »ιαδε δογ- 
“οἱ γοαάν," νϑὺ. 7: “ 886 5Π4}} 6 Ὀγουρῆῖ τηῖο 
τὴς Κιηρ ἰπ σγαϊπηθπί οὐ προάϊονοσκ."--- Β., 
χΧ]ν. 14. 8566 εἶ5δὸ Οὐδ]. "11. 27; Ερῆ. νυἱ. χα; 
Ι5αὶ. 1χ. 17. 

ἐπ ἥπε ἤποη, σῦν [αηπ4] Ρα στ 0.1] 866 οἷ. 
γ]]. 9. Εογ {πε χοδάϊηρ, 5εὲ66 σὺ. 4,.; δηὰ θη 
τῆς νογὰ “ἠποη," 566 οἷ. χυ δῇ 12, 16, 48 
ν6}1] 85 Νοῖς ( οἡ ςἢ. χν. 6ὅ. ὍΤΒὸδ δάϊοςξζινος 
5 Ή ἴῃ6 Ὀτγρἢπεβα οὗ ἃ δοΙγῪ ἰδ, αηὰ (Π 6 
ΡΙΓΠΥ͂ οὗ {π6 ΑἸ γιϑίίδη Τμασαςίευ :--ςξ ςἈ. 
χῖν, 1-ὁ. Ουωαόζυβ ποῖοϑ :--- ἼΠ6 ργαάνα δἴττα 
οἵ ἴπε τραΐτοῃ ; ποῖ ἴπὸ σδυὰν βρίθπάουσγ οὗ 
πὸ Βασ]οῖ" (ςἢ. χνΥν. 2). 

ΑἸίογά τοραγὰ8ϑ [ἢ1]15 νοΐ υοῦβα ποῖ 848 
[6 νοῖὶςο οὗ 186 σρίθϑίιαὶ σἤογιι, Ὀυϊ 45 ἃ 
τπαιγδῖινε οἰδιιδα “ υττςεη ἴῃ ἴΠ6 Ρογβοη οὗ [ἢ 
566 διπη56 1, ΒΕὰτ Ὀοίζογ, Ὠοννενοῦ, 15. 1 
(ἢ υπιετγά., ΕΡταγά, Βυγρογ, ἄς.) ἴο 
σοηβδίάθγ ἴΠ6 Πόδνε ΠΥ ΒΟΏΡ 85 δπάϊηρ ψῖ 
ἴη6 ννογάς “Ὀυὶχδῦ δηὰ ΡῃγΣο;" (ἢ6 γαοβῖ 
οὗ τῆς νεῦβε θείης δά θα ραγοπιμεῖςδ} ὈΥ 
τῆς 566 Γ ἔγοτῃ 15 γοπηϊηΐδοθηςο οὗ οἢ.. ν1}.14.: οἵ 
οἷν. 111. 18, 866 ἴο [6 584π16 εἴδςοΐϊ οἡ νεσ. 1ο. 

ΒΥ 

γϑι 
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δηά ψ πα : ἔογ ἴπ6 ἤπε ᾿ἴπεη 5 τῆς 
ΓΙΡτεουβη 688 οὗ 8321 Πἴ8. 

9 Απά δε 84: υπῖο πιο, ὟΝ τῖε, 
᾿ λα κα Βερβεά γέ {ΠΕ ψΕϊοῆ ἅτε οδ]]εά 

(δον δὲ ἥπε ἥὥποπ 4 1})ὲ τἰςῖθοπε δοῖδ 
ΟΥ̓́Σ8ο Βαΐϊπι8).} ΤἬΠδβε ψοσάβ ἅγε ἴπ 6 σοπη- 
τηθηΐ οἵ δῖ. [οὔῇπ. ἔογ ἴδε νογὰ γεηάοσγοά 
ἐτἱκμῖοοῦα δοῖβ᾽" 566 οὐ οἢ. χΥύ. 4. 6 
ψνοεῖῖα δηὰ Β]εοκ οχρίδίη ἴῃς ρ᾽υγαὶ ἴο 5ὶ6- 
ΠΙν ἴδε Ὡυπ οΣ ΟΥ̓́ ΡΟΥΘΟΠΒ νν 80 Ροβϑθββ [5 
ΥἹσὨςΘΟΙΙ5η685 ;--- Π ϑἴογά, : “' στ ρμΐθοιιβ ἀεεάβ 
ὈΥ ΜὨΙΟΒ {πὸ δαϊηῖϊ58 ἤανα τηδηϊεοίεαὰ {ἢεῖτσ 
βαο] έν ̓ ᾿;- ἡνογάβ. ποῖεβ [δῖ ἴΠ15 τὲ οὗ τὴς 
2] υγαἱ, ἰἢ6 “ Ρ]ΓΔ4115 ἐχος ΘηΈ15 εἴ πηδ]εβίδι!5," 
δάοριεα ἔγοιῃη ἴδε Ηοῦτεον, 5 ἔγεφυθηῖ ἴη {Π6 
Αρος. : 6.5. (σάρκας) “,ε4“},᾿" ςἢ.. χυἹ]. 16 ; χῖχ. 
18, 21 (οἴ. “ διοοά:,᾽" [οδπη 1. 12). Ηδ υπάετ- 
δἰδιιβ “πὸ ἰάγρο ἔγϑεηδϑϑ οὔ ἴϊπο στρῃΐθοιϑ- 
Ὧ655 θοϑίοννοα ὈΥ ἴῃς ᾿ηβηϊἴε πεγῖ5 οἵ Ο ΓΙ σ [5 
οδοάϊεηςς ;" - ΑἸΕ: “ὝΠΕ ρἴυγαὶ (δικαιώ- 
ματα) 18 ῬγοῦδΟΪΥ ἀϊδιγθυτινε. .. οπο [’ δεῖ 
οὗ γρῃϊεουϑη655 ᾽] ἴο εδοῖ οὗ ἴῃς ϑαϊηΐβ, δἢ- 
νοοριπρ Ὠϊπὶ ἴῃ ἃ ΡΌΓΣα τοῦς οὗ ΠΡ πίθου 5η655.᾽ 
“Νοῖ,᾽ δἀά5 Αἰΐξ, “" Ὁ γιϑῦ 5 στρ θοῦ 5η 658 
᾿ηρυϊοά οὐ ουΐ οη, Ὀυῖ 206 δα πέντ᾽ γὶγδίφοισ- 
ποῖ. .ς. 1 [5 ἐῤβειγ οαυπ; ᾿ἸὩΠογεοηΐῖ, ποῖ ἰπὶ- 
Ρυϊεά ; Ὀυῖ τπεῖγ οὐ ΌΥ {πεῖγ ραγῖ ἴῃ δηὰ 
ππίο. ἴο Ηἰπι;" -- Η δηρϑῖ.: Νοῖ τπὸ σενασγὰ 
Οὗ δε ““ Βτγιάθ ἢ ἴοσ ογ ργεραγδίίϊοῃ, 45 ἴῃ Ἷἢ. 
Υἱ. τας “ποῖ (6 σίογ} οὗ ἴΠ6 δαϊπῖβ ; δυΐ 
{Ποῖγ ἐχοε επεῖοι,"--- ςἴς τ. π1. χ8. δεὲ Ρσο- 
ἔδϑϑου Αὐομε  Βυ]6Γ 8 ϑοσηηοη οἡ “ 12ε ἢ ε4- 
εἶπ σαγηιεπί," Μαῖϊ. ΧΧΙΙ. 11-4, ΒΘΓΟ Π6 
ττιῖο5: “ὙΠΟ ϑνεάάϊηρ Οαγιηθηΐ τηυδὲ ὃς 
ψόονθη δηὰ ἐβϑῃιοηθα οἡ εαυῖῃ. [{ τηυβῖ ὃ 
Ὀτγουρπῖ ἔγοσῃ ἴἤεηςς ἢ δας ΠΔΡΡΥῪ 5ρί γιῖ 
ἴο πεδνθη. 

Ιη εἰ. χὶν. 13 ἰἴ 15 βαϊὰ κι πμοὶςΣ ψοῦκα 
201]19ον τἱῦδ Ὁ801ι;" ΠΕΙῈ παῖ ΤΠΘΥ ΔΓῸ 
οἰοϊΒοά ἴῃ ἤπο Ἰΐηθη, νν ὨΊΓἢ 15 89 σι σμύθουδ 
δοῖα οὗ [80 δὶ 18." 

Βείοτο ἴπδ6 ρσδςθ οὗ (δ σιβῖ, (ἢ ΟἹὰ Τερὰ"- 
τηθηΐ σοποερί:οη 5 ἐχργεβδβοα ἴῃ [58]. ἰχῖν. 6. 

ΤΗΕῈ ΕΡΙΒΟΡΕ (9--ἰο). 

Βεΐοσγε ἴΠ6 Ἰαϑὶ Ὑἱβίοη οὗ {8 ϑουίθβ 8 
ἜΧ Ια ἴο [ἢ 56 γ, [ΠΏ Γὸ ἕο ]ονν5 Δη ορίϑοάσ, 
ΟἸΟΘΕΙΥ τοϑεσ ὉΠ Πρ {παῖ ν᾽ Ι ἢ ὀσουγβ ἴῃ οἢ. 
Χῖν. 12, 1... ὍΤΕ ὈΪεβθθάμεβα ἴ5 πον Τοργὸ- 
δεηϊεὰ οὗ ἴῃε ρυεσδῖβ ννῆο γε ϑυπΊθ ] ἸΟΔ]]γῦ 
ἀοβογιρεὰ 45 τῆς “ Βτγιάο" (Μαῖίϊ. χχι!. τ-τ-τς; 
Χχν, 10); δηὰ (ἢε ἴσιο οὔ]οςξ οὗ [6 ΟΠ το 8 
ἸΥΟΥΒΠΙΡ 15 Ροϊηϊοά οι, 45 ἴῃ ἃ ραγδ]6. 

9. “4πώ4 δὲ «αἱ μπίο »6,}ὺ Νοοῖβ {Πὸ 5ἰπ1λ1- 
ἸΑτΥ ἴο ςἢ. ΧΧὶ. 5. ΑἹΙ πδῖ σὴ ὃς 5αἱὰ 
ὙΠ σοΓΙΔΙ ΠΥ 845 ἴο ἴἢ 6 βρεᾶκεῦ ἰ5 ἴῃδίϊ ἢὲ 18 
ΔΏ ΑΠπρεὶ, 8566 ὙθῪ. το; οἢ. χΧχὶὶ. 8, 9:-σθουῖ 
ν Πα Απρὸ]} Βεηρεὶ, ΖΌΠ|, θεὲ ΔΝ εἴς, 
Ἡεηρβῖ., 1) υϑίογά,, ΑἸΗ, δϑϑοτῖ. Ροβνεὶν 

ἈΚΕΥΡΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ, [ν. 9-το. 

υπῖο ἴπ6 πιλιγίᾶρε διρρεγ οὗ (ἂς 
0. Απά πε 4: ὑπο πις, 
ἼΜεβε ἀγα [ἢ ἴγυς βαγίπρβ οὗ (σοὰ. 

ΙΟο Απάὰ 1 [6]] δὲ ἢὶ5 ἔξεϊ ἴο νγοῖ- 

[Πα ᾿ἴ 6 ἴπε Απηροὶ νγῃο ἔτγοπι οἷ. χΥΪϊ. 1 δὴ 
βἰοοά Ὀοδίάθ [ἢ6 5661: ἴΠ6 568πι6 ψγ8οὸ ἰη οἱ, 
Χχί. 9 5ῆονν5 186 “ Βγίάε᾽᾽ἴο 81. [οἱ ;---ἰμδηξὸ 
ππαογϑϊδηάβ ἴδ 6 Αηροὶ οὗ εἰ. ΧΥΙΙ. 21 ;--Ρ ῖ. 
ᾶρϑ8, οῖοϑ. ΒΙδεῖς, Βὸ ψγῇο [ἢ στοϑῦ. 5. υἱῖεῖς 
[86 νοῖος ἔτοπι ἴῃς ἴῇσγοῃθβ :--- Οἡ (6 οἵδεσ 
Πδηά, Εννδ]ὰ δηὰ ΕὈγαγά Ἴοποϊυάε {παῖ νὰ 
ἴ(Π6 επίγδηςε οὗ ἴδε Αῃρεὶ οὗ οι. χνλ. τ, [ῃς 
ΔΡΘΏΟΥ οὗ [6 Αηρεὶ οἵ οἰ). χΥϊ!. τ δδ5 σεδϑθά ; 
δης {ΠΕ6Ὺ 7.51} υπἀετγϑίδηα ἢογε ἴῃς “ “ηζείω 
ἐπέογργες ἢ οὗ (ἢ, 1.1 :-τϑὲ δ 4150 (ἢ. ἷ, 10. 

ἢη26,7] 8566 οἡ Ἂἷ. 1. ΣἹ. 

Βιίε “εὐ ἀγὸ ἰδὲ «υὐδίορ ἃτο Ὀἰδᾶθα ἴο {ἐκ 
»αγγίαρε ῥέεν Ο ἐδὲ 1,α»πὸ.} ΟἿ. ςἷι. χὶν. 1}, 
ἴο νον [158 οἶδιιϑεὲ σοσχεβροηά5,---δοῖμ ον 
ποίίηρ τῆς ἢγδὶ βσἴαξε οὗ δ᾽ οϑϑθάῃοϑϑ, δηὰ ὑοίὰ 
ἰοσπιηρ ἃ σοχηπιθηΐ οὐ τ Ὑ655. ἱν. 17. ἰη 
ὈΟΤΠ οδ565 ΠΊΟΥΘΟΥΟΥ ἃ Ὠϊνίηθ Τοπῇῆγτωδιου 
ἰ5 δά δά : ἴῃ ομθ ἴἴ ἰ5 “" 7εα, «αἱέῥ᾽ {δὲ δρίγῃ; 
ἴῃ 186 οἴδπετ, 8980 δ87΄Ι6 ἔσυο ποτχζὲβ 
οὗ αοὰἀ;,"---566 αἷ8οὸ οὔ γϑγ. 7: ἃ5 Μ6]] 5 [δε 
ΒΑΥηρ ἴῃ 1κ6 ΧΙν. 15. ΕῸΓ ἴδε νεγὺ “ὦ 
ὀιά " οὐ “ εαἰ," 5ὲὲ οἡ ςἂ. χυὶ!. 14. Το “Μαγ- 
γίαχε," 45 Ῥοϊπίθά ουξ οὔ νεσ. 7, ἰ5 ἴο ὑε 
αἀἰδιηρυ δηεά ἔγοπι ἴδε “’ Μαιτίαρε ϑυρρεγ" 
ΦὟΒ6 δοῖγοῖμαὶ ἀπά υπΐοῃ οὗὁἨ Ογάαςς 1ὰ [δι 
11 Ρδβϑεῖῃ ονεῦ ἱπίο ἴῃς υπίοη οὗ εἱοιγ, οἵ 
ὙΠ Οἢ ἰἴ 15 βαϊά, " Β]εβϑθοὰ ἅγὲ {πε νι 0 δὲ 
ς8]16ἀ ἴο 186 πιδττίασε ΞΌρρεσ οὗ ἴδε 1ναπϑ." 
--ΟἼαΠἼβευ, οὐ Ηοϑ. 1}. 19. ὅ8ὲς 4150 οὔ τεῦ. 17. 

“πώ δὲ «αἰτὸ᾽ ὠπῖίο πῸ,)] ὝΉεβε ψογάς ἴῃ» 
ἰσοάπςο ἃ δεςοπὰ δηά ἀϊξεηςῖ εἶλιι5ο. 

Τμ6860 ΔΙῸ ἴσ9 ψοχὰβ οὗ Θοὰ.) 56 
νυ. ". ΟΕ οἱ. χχὶ. ς; χχίϊ. 6. Ηεηρδῖ, [Γ2Π5. 
Ἰαῖεβ8: “ Τ2ειε «υογά ἀγε ἔγωδ, (ἸΠΟΥ ἅτε (δε 
Ὑγογάβ) 9.7 Οοά ;".---᾿ακίοτά, δηὰ Βυγρξ: 
οἰ ΤΡος ἄγε ἐδὲ γε «υογας ο7 Οοά;"--Ὦ 
γνεῖϊε, ΑἸΕ: “Τόεῖς “αγίπρ: ἄγε [δὲ ἱπέ 
[5ΔΥγ1ὴ55] 9.7) Οοά;"--Ζυ!ς: “124. ἸΓ 
«υογάς: αγε Οοαἷ» «υογά:.ἢ" 

Βεπξοὶ ποίεβϑ οὐ ἴδε ρῆγαϑθε ἴμδῖ ἴδε ποσὶ 
τοπάογοὰ “ἡγμδ" (ἀληθινός, 5εε οὐ (ἢ. ἵ. 7) 
ἰ5. ποῖ ρυξ αἷοῃς ἰῃ ἴῃς Αρος. ἐχοερί ἰῃ 185 
οὔς ρΐίδοο, θείης δἰννᾶὰγβ οοπ)οϊποα 
“ ῥοΐγ " (οἷ. {|.. 7), οὐ “ γίρδιεοις " (εἰ. ΧΥ. 
3), οὐ γΜμαϊδμ" (ςἢ. χῖχ. 11). Ὑδὺυδ τοῦ 
Θεοῦ ("9.7 Οοά ") Βεγα βιιρρ !ε5 186 Ρἷλοε αἴ 
“ζἰδύμ" ἴῃ εἶ. χΧΙ. κα; χχίϊ 6. 

ΕΡτασὰ (ϑεε οἡ ςἢ. χυὶϊ 1.7) νγουἹά τεσσ 
116 ἐχργθϑϑίοῃ “ποσὰ οὗ Θοὰ" ἴ0 υν. ὅ-9, 
ἡ. 6., ἄοννῃ ἴο “1η6. τιδσγγίασε βυρρεγ οἵ 
1μἀπιὺ ;" ---  Βυγρεῦ ννου]Ἱά γεϑβίσιςς τῆς βαγιηρ ἴ0 
τυ. 1τ-8, νν"ϊςἢ ἱπιπιοάαῖοὶν ργεςεάε ;-- 03" 
τεγά, νου] ΔρρΙγ ἴξ ἴο ςἢ. χνῆ!, το. ΧΙΧ. 9, 
νἶζ. ἴοὸ ψνμδῖ ἴδε ΑὨρεὶ ῥγοπιίδεβ ἱπ οὗ, χνὶν 



Υ, 10. 

5210 ΠΙη]. 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ,. ΧΙΧΣ. 

Απά δε 8ιϊά υμῖο πιδ, 
"Δ 25,9. ὅδας ζλοι 40 1 ποῖ : 1 δὴχ τὴν ἔδβιονν- (σά : ἔογ τῆς τεβι που οὐ [εϑι8 15 

τῆς τεβε πιο οὐ Ϊ|εβϑὰβ: ννουβῃΐρ 

βεγνδηῖ, δηά οἵ τὰγ Ὀγεΐῆγεη παῖ ἤᾶνε τῆς βρὶ Πξ οὗ ργορβεογ. 

Ι πΠΑΙΕ ἴο 41] τιαῖ ἕο! ]οννβ οἷ. χνῖϊ 1 ;- 
Ἡδηρϑῖ. ἴο ἴα Ῥσγεοεαΐϊπρ νυ.5--ὃ ΟΠΪΥ, νἱΖ. ἴο 
[6 {τὺὐ{5 οὗὁὨἨὁ ἴπε οσοπιηρ οὗ {Π6 1, οτα 
Κιηράοπμ, οὗ ἴῃς 1,4π|ῦ 5 Μαστίαρε, οἵ ἴπ6 
Ῥγερασγαίίοη οἵ ἴπ6 Βγιάβ. 

Η. Οσεῦματγαϊ (ἡ. ε., 5. 14) ἱπἔοσβ ἔγοπη τῃϊ5 
γΈΎ56, σου πο νυ (ἢ. ΧΧΙ. 5; χχίὶϊ. 6, τμαΐ 
ἃ αἀἰδι[ϊησἴοη ἰ5 ἰηαϊοςαιοα Ὀεῖννθθη [86 ἔτι 
ΔΩΠοιιηςεηθηΐ5 οὗ Οοά, γχεϊδιίηρ ἴο ννβαῖ 
ψοηΐ ᾿ππηεαϊαίοὶν Ὀεέογο, δηὰ (μ6 Θγγοόπθοιιϑ 
ΟΡΪπίοῃβ οὗ ἴπε ὅδεῦ:--οΟΥ, 85 6 νογάβ ἴΐ: 
“ὙὟΠΕΥ το [ἢ 6 σοΓΔΙ ΠΥ δηὰ ἴγὰς Ὠ ᾿νίη6 
σδπασγδςοῖογ οὗ ἴΠ6 σεβῖ οὗ ἴ[ἢ6 σοηϊοηῖβ ᾽᾽ οὗἩ {Π6 
Αροσδϊγρθθ. ἴη [815 6 ροόοεβ Ἄσθὴ δεγοῃά 
ΜΟΙΪΚλαγ, ηῸ 5665 ἤεσα ΟὨΪΥ 4 αἰδιηοτίοη 
δεῖνοοη “1η6 νοχά δηὰ ἴδε βριγις" οὗ ννῆδῖ 
18 νυτιτἴθη (5. 278). 

10. “π4 1 κι ἄοα Ὀοζοτο δὶ, ζεῖ 1ο 
αὐογδὶρ δι] ὅεε ςἢ. ΧΧἸ]. 7, 8; ἴῃ παίυγαὶ 
τλθδηϊηρ ἴῃ ὈΟΐἢ ραββᾶρεβ θείηρ τῃαἴ δῖ. [ο0}η---- 
οὐ Ποδγίης Ὑγῃαῖ 5 3214 1 υεσ. 9, δη [6 ννοσὰ5 
“Ὁ εον»ῖθ"---[οοκ (6 Αηρεὶ ἴο 6 ἴῃς ]ογὰ 
ΗἩ Ἰπλϑεὶξ δηὰ ποῖ ἃ “ “με οτυ-“εγυαπί." Ι͂ῃ οἱ. 
ΧΥΪ. τ; ΧΥΪ, τ, 186 56. Γ τεοορπὶζοά [πδι τῆς 
ΒΡΕΆΚΟΥΙ νγᾶ5 ἃ ογεᾶῖεα Αηρεὶ; δυῖ Πεγεὸ ποῖ 
δοβ. Οη [δε οἵἴϊεγ ἢπά, Οτγοίϊι5, Υιγ., 
Βροηρεὶ, Ενναὶά, ΑἸΕ, 566 ἴῃ 1}15 δεῖ ἃ ἴοκοη οὗ 
ἐχαρροσαίθα ρταϊϊτυάθ Οὐ σενεγοηςα ραϊά ἴο 
οπα ν]ο [δα ἱπιραγίοα βιιςἢ ργοαῖ {Π|η 5 ----- 
Α τρᾶγκ οὗ Οσιθηΐδὶ ἤοπιαρθ, ηοΐθ8 ϑίοθσῃ, 85 
1,οἵ (Όεη. χίχ. 1), οσύ Ναίβδη δοίογε αν 
(ι ΚΙῃρβ ἴ. 22), ποῖ 858 οὔθ Όϑἣ!ρ5 Οοά ---- 
Ἐτασὰ δά Ψψνογάβ. δεὲ6ὲ 'ἴπ ἴπ6 παγγδῖϊνο ἃ 
ϑΑΓΠΙηΡ “ δρδιηϑί 4]} βυιςἢ δοῖβ οὗ νοσϑῆ!ρ 85 
τὰ αἰγεςοιεά ΕΥ̓͂ [ΠΕ ννουβΡΡΟΥ Ὠϊ 56} ἴο ΔηΥ 
Βεῖηςρ Ὀεϑιάς σοὰ ;"--εηρϑῖ. ςοηϑίογς (παῖ 
81. Τοθῃ ἴῃ Βῖ5 διωρηλδεγ ἕογξεῖβ ἢ5. οννῃ βῇβαγβε 
ἴῃ ἱπιραγίηρ ἴδ6 γονοϊαίίΐοη: δηὰ παῖ ἴῃ6 
ΑἼρεὶ ἴπ δὲς Βα πΆ  Υ Ὀτίηρβ {Π|5 το ᾿σῆϊ (566 
Μαῖϊ. 1. τ4; οπι. ΧΙ, το; δηὰ ςξ Αςῖβ χ. 
25, 26) ;--Ζῦ Πρ Ἐπ Κ5 παῖ τῃ6 ράββαρο 5 
Τουηάεαὰ οἡ Ὦδη. 1]. 46, Πετα (45 [ενν5}} 1Γἃ- 
ἀἰτίοπ ὌΧ δίῃ ἴῃ δοσογάδηςα νυ Π 4η, ἰϊ. 
27-3ο; Υ. 1ό, 17), ἴΠ6 Ῥτχορῇοῖ σοίρυβ (6 
Κίηρ, ἢ ἢϊ5 δἀογαίίοη, ἴο Οοά :----ΑὙδογίθη 
ςοηΐγασίβ [185 ΘΧργθβϑίοη οὗ ργδθκζιαθ δἵ 16 
δἰογίουβ ργοπιῖδο ἴο ἴμ6 ΟἸνασγοῆ σοπβιτηθά 
Ὀγ ἴῃε ψοσγάβ οὗ νϑσ. 9, ἢ (ἢς ἔδοϊηρς οὗ 
ΨΟΠΘΘΙ ἀσβογιθοα 1η οἢ. χΥΪ!. 6: δηὰ ἢδ ςοπὶ- 
Ρατοβ ἤδη. υἱϊ. 17;--ξἰ. ΝΝ ΗΠ 5 ποῖδβ : “ 1 
ΔΡΡΘΔΙΒ Βεγα {Κα ἃ [ογπηπδίϊοθ, Ὅῆϊβ οπὰ 
Βεοίογε (δε επά (ςἢ. χχὶ!. 9), ἔο!]ονγθὰ ὉγῪ 
Τοϑυσλησ ἴδε 5υδ]εςί, το σοϑο 65 (ἢ 6 
δαη6 ἰπ δῖ. [οῇπη᾽5 Οοϑρεὶ, ννῆϊςἢ 5θθπὶ8 ἴο 
τοττηϊπαῖο τυ [6 σΠαρῖοσ Ὀεέοσο τῆς Ἰαϑῖ, 
δηά {Πεη, ΔΠΕ[ΕΓ 5οπὶε δααϊτίοη, σοσλε5 ἀραίη ἴὸ 
ἃ 5ἰπλ}]ὰΓ σοπο] υϑίοη "ἢ (Ρ. 393). 

“Ἵπά δὲ βαὶ τ πο γε, δε [Ἰδοι 400 1] ποὶ Ν 
Οτ. 866; ποῖ (Ορα μή) ;---νίπει (5. 530 
ἐχρ  δίῃβ [86 βῆγαϑθοε 85 "' απ αροτίοῤειῖς 7 ἕοτ ἴῃς 
0}} σοηβίγ. οἴ. Μαζί. υἱϊῖ. 4; χυ ῖ, το; τ ΤΏ ε85. 
Υ. 15. 

Ὑνοσάβ. ποῖοβ ἴῃε Ἴοηίταϑὲ ἴο {πε οἸαίπὶ οὗ 
ἴδε ΔηἘ τ βιίδη ροννοσ, οἰ. χὶϊ!. 4, 8, 12, 15. 

1 δὰ δ 701]10 -ιδοσυδηῖ τἰδῃ [8696] 
566. οἡ Οἢ. 1. τ. ὙΒε {{|6ὸ οὗ “ σεγρυσηί᾽ 15 
ἀϑϑιπηεα ὈΥ̓͂ ἴπΠ6 5δογε ντίζετα ψ Βουϊ ΔΗΥ͂ 
ἀἰδραγαρετηεηΐ οὗ {μεὶγ οδῆςε δηά δυϊβοσγιγ :--- 
εἴ. Κοπι. ἱ. τ; ῬΆῺ]]. 1. 1; ΤΊς. 1. χα; 2 Ῥεῖ. ἱ, 
1; ἄς. 

διὰ τὶ 16) ὀγείόγεπ ἐδαὶ ὀαυε ἐδὲ ἐε:1}- 
ΟΠ οΓ ὕσ) Οὐ “:Βεί Βο]ὰ." Οη 
δἰ ἐῤε 611 2105} 9 ὕεσι," 566 οἢ. 1. 2,9; Χίΐ. 
17; Χχ, 4. ἴῃ (ἢ. χχὶ 9 ἴ)6 ψογὰβ ἅτε 
ἘὙΛ0Ὰ ἐδ ὀγείῤγεη ἐδὲ ρῥγοῤῥεῖ, απά ψὶτὰ 
ἐῤενι «υδίερ ἐεέρ δὲ σοτὰἂπ οΓ ἐῤίς Βοοῖ͵,"--- 
ἃ ΡΑΓΆ]]6] ν δὶς σον ᾿ρηϊ οἡ νυν μαΐῖ ἔΟ]ονγ5 
Ὠόγα. 

«υογαδὲὴρ Οοἀ ΨΝΏοϑε ϑεγνδηῖβ γε θοῖἢ 
ἅΓ6 (866 οἷ, χχί!, 6, 9)---οὗ Ννοβ6. ργορμοῖς 
ϑριΓ  ψὰ ΑἸ1κὸ ραγίδκε ἴῃ [5 ΟἿΣ σομηοη 
ΤΑΙ ΙΒΙΓΥ ; δηὰ 1μογεΐοσε οἣς οὗ 0.8 ΠΙΔΥ ποῖ 
νοσβἢρ ἴΠ6 οἴου, 

(δον ἐθε 1εΠ}Ἰ 0.7} ΟἹ ὕει ἐς ἰδὲ ΦΡΙγῖ; ὁ 
2γοῤῥε.).] ΎΜΒεβε νογάβ, κ6ὸ τῆς Ἰδίζοσ 
αοἶδιιϑα οὗ νεσ. 8, ἃτὸ ἃ ραγεηςποῖςδὶ οχρίδηδ- 
τίοη ξίνθη ὈΥ̓͂ 81. [οἤη ϊπλβ6! ἢ, ννἢο 1.5 ρτ6- 
ΡΑΓῸ5 [6 ΨΑΥ͂ ἴογ ςἢ. χχὶϊ, 9---ἰπε πηοδηΐηρ οὗ 
ἴῃ6 ννογὰβ βείηρ [815: “1 δὰ ἴῃς ἔο]ονν 561- 
γαηΐ οὗ {ΠΥ Ὀτεῖῆγοη [Παϊ ἤανα [πε (ΟΞ ΕἸ ΠΔΟΩΥ 
οὗ [ε5ι.5---ἰπαῖ 15 ΟΥΤΠΥ Ὀτεΐῃγεη [6 ρσορβοῖϑ; 
ἴον (45 δῖ, Ἰοῆπ ἤετγε ἐχρί δἰ π8) ἐῤε ἐδείέφιοτν 
97 ὕεπω 15 δὲ ΦΡΙΓῚΣ ΟἹ Ξφγορδεω. “ὝὍὌΠο τε58- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗἁ [55115,᾿ 45 ηοϊθαά οῃ οἷ. ἴ. 2, 15 ἴο 6 
πηάἀογϑϊοοά οί σμῤῥεεζνεῖγ, ἀπ οὐϊεείίυεῖν ; 
85 ἀδποίίηρ Ὀοΐμ ἴλε [Θ5ΕἸΠΠΟΩΥ͂ θΟΥΠΟ ὁν [65}}8 
(7}οὁδη 11. 31-|Σ11; Ὑἱ}. 14-τ866 οἢ. χχιὶ, 20), 
δηκ [86 [6 5ΕΠΊΟΣΥ ὈΟΓΠΘ 2ο [6515 ([ὁδῃ γ᾿ 37; 
1 Ϊομη 1. 1--3). δ6ὲ ΓυΚε χχὶν. 27. 
ΎΠ6 ΓΩΔΙΟΓΠΥ οὗἨ ννυγἴογβ, Ὠονγονοσ, πηάογα 

βδίδη ἴδθϑα ὑγογβ 85 βροκεὴ ΟΥ̓ (6 Αηρεὶ, 
δηὰ ϑίοσῃη τηλκεβ (86 ςοπηοχίοη ἴο δε: 
ἼΠΘ ΕΗ οὗ Ῥγορῆδου 15 ΤΥ σενναγὰ [ῸΓ 
Ποϊάϊηρ ἔδϑὶ [6 το ϑΕ ΠΟΥ οἵ [680.5,ἴοτ δανίηρς 
[ἢ τη Ηΐπι, δηὰ οαγίηρ νυν ϊηθβ5 ἴο [ἃ θοίοτγο 
41} {πε ννου]ὰ :᾿ -- δηα ΒΌΓΡΟΓ Ἱπίογρτγεῖβ “ Νοῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ ἴΠ6 χὺ οὔ ῥγοῤῥεο (ι Οὐογ. χα. τοὺ) δὰ 
(6 νἱῇ οὗ πάεγείαπάϊη ῥγοῤῥέεον; απὰ 8ιῖ. 
]ὁδη ἀϊβεγεὰ ΠοΌπ ἢ15 " ὀγείῤγεη,, οὐ ἔε] ον - 
(ΒΓ ϑίδ! 8, ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ Ῥοβϑεβϑίῃρ ἃ δὨίρποῦ 
τηθάϑυγο οὗ [ἢ 15 ΡἸ ΕΠ." 

Αςοογάϊηρ ἴο  κβιεγά, τὰς ρσοϑηϊεῖνο 15 
ΔἸτορ θοῦ σμόϊεο!δυε----ἰ ἐῤὲ «ὐἱὲπε!.: «υδιοῦ ῥγο- 
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»Ἡ 

Ἵ 84 ΚΕΥΝΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. [ν. ΣἹ- 

11 Απά 1 9ενν μεᾶνεη ορεπεά, πὰ ὈῬεμοϊά ἃ νηΐ μοῖβα ; δηά ἢς τῆλδῖ 

εεε: ἥγορε 6, δρὰ ἴπ6 τπουρῆς 15 (Πδΐ 
ΟὨἸγιϑῖ, ΌΥ ἱπιραγίίηρ ἴπ6 ἰοϑε ΠΟΥ οὗ ἴδε 
ἈΡοσΑΙΎρϑε ἴο Ὀο ϊονεσβ, 8118 το νὰ ἴῃς 
ϑΡ ΓΙ οὗ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ;--ΑἸΏ, οα ἴῃς οἴπογ Παηά, 
(Δἰκο5 ἴπ6 ρθη. ἴο δὲ δϊορείῃονγ οὐϊεχϊυε; ἴῃς 
Απροὶ βαγίηρ : “ὙΤδουὺ δηὰ 1 δηὰ ουγ Ὀτείσγθη 
411 ὈΘΑΓ υγιἴη655 ἴο 6515; δηά ἴῃ ΨΥ ἴῃ 
ΠΙςἢ να ὈδΑΓ {18 ψνΠ655, ἴπΠ6 δυθδϑίδηςο 
δηὰ δβϑϑθῆςο οὗ [(ἢ!]5 Τεϑ ΕἸ ΠΠΟΠΥ, 15 ὙΠ Ὲ ϑριγιΐ 

, οὗ ρῥγορβεοῦ (1 Οογ. χίϊ. 13); 1815 ϑριγιξ 
εἰνθη ἴο τὰ δηὰ ἴο ἴπθὸ “5. ἴῆ6 ἴοκοη {παῖ 
ννὸ 176 6] ον" ϑοσυδηῖβ :"᾿ -- πᾶ 50 νι τηρᾷ 
(“ Ρ]επῖιι5 ἀἰϊχίδβοι : δρέγιεμς ἱοεεϊιοηὶ ΟΡ ε 
εβὶ δρίγιεμα ῥγοῤῥεία ; Ἦος εἴ ε) υϑάεπι βΈΠΕΓΙ5, 
ἀϊρηιῖαῖῖβ, εἴ 5.ορὶ δϑῖ, οὐ]ὺὰ8 ϑρέγμς 2γὸ- 
2 εξ "---Ῥ. 819). [{ δα5 Ὀδεη ἴλ}5 ᾿Ἰηξογγεά 
ἔτοτῃ οἷ, χχὶϊ. ο (ςξ, «ἢ. νἱ. ο; ΧΙ! 17) τῃδῖ 8}} 
(τ βιΔη5, ἰΏ ΘΥΟΓΥ ἀρ6, ννῆο σδη τοςεῖνο δης 
ὑπαάογοϊδηαὰ Ῥσορἤθου, ἢανε 1815 ϑριγιῖ; δηά 
ατο, κὸ 81. [ομη, ἔε ον -ϑοσναηΐβ δηά Ὀγοϊῆγοη 
οὗ 186 Αηρεοὶ5 ;--98ὸ Ετασαά δηα Β]θςκ. (οη- 
56] ΠΟΘ ΠΕΥ Απροὶβ ἅγὸ ηοῖ ἴο 6 ννογβῃιρρεά. 

Ηδετσγο ςοπλδϑβ ἴο ἃ εἶοδα ἴπε ἱπῖογροβθα 56ς- 
(ἴοη (συ. 1-1οὸ) ψ Ὡς ἴοσπτῃβ (ἢς ΓΔ ΠΙΟη 
ἔτοτῃ ἴπς ἀδβογρῦοη οὗ ἴπε 2]] οἵ Βαθν]οη-- 
(6 Ποβί]6 ᾽ν ογ]ά- ροννοσ, ἴο ἴῃς ἀεσϑογριοη 
οὗ ἴῃς ονοσίδγον οἵ ϑαΐδῃ δηὰ ἢ15 4}}165--- ἴῃ 6 
ΒΟΘ[116 βρι γι] ροννογ. 

ΤῊΕΞ ΝΜΊΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΞ ΟΣ ΟΟΡ 
(τι--τ6). 

Βδθγίοη, νἹτἢ νυν] ἢ ΑΕ  τῖϑ δὰ ἈΠ ΠΟΓΟ 
βῃαγοα [8)6 τυῦϊο οὗ [6 νου], μδ5 δ! ]|θη ; απὰ 
(Π6 ὅ6οὸῦ ποῖνν σεΐϊιγηβ ἴο ΔΓ τϑὶ δηὰ ἴῃς 
“Τρη Κίηρβ᾽" (566 γϑσ. 19} νν»ῆὴηο δαά Ὀδεη Ἰοΐϊ 
ἃ5 ἔν ἢ ποπθ ἴο γοβϑίϑί πο. Ὑ μεῖσ ννὰῦ νν ἢ 
ΟἩ γε μᾶ58 Ὀθθη δἰγεΔαΥ ξογεσῃδάοινοα ἴῃ (ἢ. 
ΧΥΪ. 14 (ςἕ ἴοο «ἢ. χν]. 12, 14). ΤῈ ] οτά 
-- ΎΒΕ ὙΝΟΚῸῺ οἵ Οσοά᾽᾿"---πονν σοπλεβ ἴοῦ- 
ννατὰ ἴο Πρῆς (Πς ἰασὶ αρῃϊ, δηᾶ ἴο Ὀγιηρ σοιη- 
ἴοτί ἀπά ρϑᾶςς ἴο Ηἰβ ἀδυγςοὶ. 

ΤΠϊ5 ἀσβορίοη οὗ ΟΠ τὶ διπ|5 ἃ (ἢ ς 
ἔεαίυγοβ δπάὰ δίσιθιϊοβ οὗ θαυ θοῦ ἀθβοτρ- 
[ἰοη5:--Τὴς ΔΝ ῖς Ηογϑε (ςἢ. νἱ. 2); ἴδ6 
Τ1|65 (ςἢ. εἴ. 14; χνῇ. 14); ἴῃς Εγε5 (ςἢ. 1. 
14; ᾿ΐ. 18); ἴδε ὑπκηοόννῃ Νάπι ((ἢ. 1ἰ. 17); 
(Π6 ϑινοτὰ (ςἈ. 1. 16); [6 Ἀοά οὗ ἴτοη (ςἢ. 
1... 27); ἴῃε ΝνΊπεργοϑββ (ςἢ. χὶν. 20)---ν Ὡς ἢ 
15 4'5ὸ σϑοδ! ]οδ ὉΥ (6 Μεβίιγε αἰρρεὰ ἴῃ 
δΙοοά ; [Π6 »»καην Ὠιδλάθπ5 (ποῖ ΠΛΟΓΟΪΥ δέσυεη 
ΟΥ̓ Τέη 85 ἴῃ οἰ. χιϊ. 1; ΧΙ. α) νυ ] ΓΟ 5 ΡΤ ΕΥ (παῖ 
Ηδ6 ςοπιδίηεβ ἴῃ Η18 Ῥεγβοῃ 8]1} σου] ἧἸ ΠΥ 
δηὰ ρονγεσ ; δηά {8115 15 “ Κίηρ οἵ Κιημβ᾽" ((ἢ. 
ΧΥ͂ΙΪ, 14). 

Βυξς ἰ8 τηη7ῖβθ ἀοβοπρίίομ ϑυπθο οὶ] οΥ 
᾿ϊτοσγαὶ δ [{ ΔΥ δὲ δεϑυμπηοὰ τ σοηπάρξηςσα 
--τῖη δοοογάδηςς στ της ἐπῦτε σπασγδςσῖεσ οὗ 
{π6 ΑΡροςδῖυρϑβο, δηὰ ἰη ορροϑβιτοη ἴο πηοάθγῃ 
τὨεοσγίεβ (8εε Νοῖς Α δ ἴδε εηά οὗ 115 σμᾶρ- 

ἴογ- --ῃδῖ ([ἢς 5οοπο πονν Ὀγουχἢϊ Ὀοίοτγο υ5 ἰδ 
Δἰιοσεῖμοῦ ἤρυγαῖννα ἀπὰ βριτγιτυδὶ ; δηὰ 18δϊ 
[6 ςοπῆϊοϊ ποῖα ἀθϑογι θεά 5 ποιοῦ ἰἴεγαὶ 
ΠΟΥ νἱ5: 016. 1. ΜΝ Πα πὶ5 ὑγΌΪΥ 5475 (Ρ. 402): 
“ὝὝἬΠε ἰάεα οὗ 4 [Π116γ4]] ΔΙΓΤΩΥ 158 δἰϊορεῖμεῦ 
ἀοπίγογεα ΒΥ ἴῃ βᾶπὶθ Ὀοῖηρ 450 ἃ Μαιτίαζε 
ΘΌΡΡΕΟΙ δηά ἃ Βγιάθ. νὸ ἢδνο, 1πογοίοσο, 0 
οἷυς ἴο ἴπ6 πδίυγε οὗ {πε δι] ΒΙπιρηΐ, ἐχοθρὶ 
{πα οὗ πα] αἀϊδοοπηβίωγο, 411 ποῖϊοη οἵ ἃ 
56Πη510]6 ννατγίατε θείην βῖορρεά. Αςςογαάϊηςϊτ, 
55 [παῖ [ἢ 5 15 50, [6 σΟΠΏΘΧΊΟΏ 56ῈΠ)5 
ἴο Ὀδ 85 ἔο!]ονν5 :-- ΤΠ σετεπὲ πὰ ἰδϑῖ 5ζὲπε 
οἴ τῆς Ἀνοεϊδίοη ργοροῦ (5εε ἴπε ΤΕπΊλγκϑ ἰἢ- 
τγοάιοίογΥ ἴο οἷ. χνυ!.) Ὀθρίη5. ψ| ἴδε τῆςς 
ἴοτγ οὗ Ηφδανεθῃ οὐογῖμο Ποϑί]ο ὟΝ οὐ]ά ρου 
(ςἰι. χυῇῖ, τχν. 24). ὙΠ ρδη ἴῃ οἢ. χίχ, 1-0 
ψῸ ΠοαΥ ἴΠ6 νοῖοοβ οὗ {Πππιρῆἢ, πα τῆς δῃ- 
πουῃοοηθηΐ οὗ ἴῃς “ αγγίασε οὗ ἰδὲ 1απιό "ἢ 
Οη {115 ἔθ] ον 8 ἴπεῸ φίοζαγε οὗ 1 6 ΤνεγίηγΟν 
οἵ δαΐδη᾽β 4|1|1Ὲὲδ5 δῃηὰ οἵ πἰπιβεὶζ (οι. χιχ, ττ- 
ΧΧ. 10); [Π|58 ἀοδίγυςστίοη οὗ (ς δοβῖϊε 
βριγτΑ] ροννοῦ θείην ζο]]οννοὰ ὈΥ ἴπ6 υπ!» 
γΕΙβαὶ ἰπαἀρτηθηΐ (εἢ. Χχ. 11-15}, Δηά (δε 
ξἰοτε5. οὗ {δε Νεν" [δϑγιιβαίοπι (οἈ. χχί. τ-ο, 
ΧΧΙΙ. 5). 

Οἡ [Π]5 ρᾶβθβαρε (τὑτ. 11-21) [δεᾶῃ 
ψαιρῆδη, μανίηρ φυοϊοα ςἢ. χυὶϊ. το-- "Εϊκα 
ῥὲέὲ [ἴὸ σευεμὦ Κι] εο»ροί δ, δὲ γεμ κοπίιπαί 
α 11:10 ψΔ110,᾿ οὔδογνοϑ : “ἠδ ΟΔΥ ἰ5 νἹὶ 
(Πς Ἰνοτὰ 85 4 ᾿βοιβαπὰ γὑϑηγβ (2 Ρεῖ. ἵ{. 8); 
Δηὰ {ῃῖ 5σβογξ ϑρᾶςθ μᾶ5 Ὀδθὴ ὄδχραπάοά ὃγ 
[πε οὐθηΐῖ ἰηΐο ἃ ρεγοὰ οἱ ϑονυθγδὶ σοηίυποι. 
ΟΥβοῦ Βαῦυ]Οη8, οἱ ἃ 5π|8}16τ 5οα]οθ, δηὰ υἹῦ 
ἔρδίαγος [655 ργεοίσοὶν πιασκοά, μάνα οοπια δηὰ 
ἔοης 5ίηςε δῖ. [μη 5 Ῥγορββοῦ δρδίησδὶ Ἀοπιξ 
ν 85 ΔΗ]. ὰ, ὙΠῸ βεαβὶ 58}}}} 15, ἀπά 5} 
ἄἀενεϊοροβ Πιτηβοῖ ἔτοσὰ τἰτὴς ἴο ἔἰπ|6 ἰῃ ΠΕ 
ἔογτηβ δηά 5βαρεβ. ΔΥ ἤογουοσ 6 ἀεγοϊορεδ 
ΒΙΠΊ56 1}, (Πότε ἀγίϑοϑ ἀποῖμοσ Βαῦγίοη. ... Νὴ ε 
ΓΟ ἰντης ποῖ ἴῃ τπ6 {ἰπὶς οὗὨ ἴῃς «ἐχηό, δυῖ τῷ 
[ῃ6 {ἰπὶὲ οὗ 16 «“εὐεπ Ηεδὰ οὗ ἰδὲ Βεδι; 
τμαῖ Ηοδά νυ Ὡς ἢ 5 κπονσι ὈΥ [15 Τεη Ηοπιδ. 
[παῖ ῬΟΝΟΥ νυ] ἢ 185 Κπόνγη ὈΥ ἀϊνίϑοη, ποῖ 
ΌΥ σοπορηϊγαϊίοη ; ΕΥ̓ ἃ Ρ᾽ ΓΑ ΕΥ, ποῖ Ὁγ ἃ 
ὨΏΪΠῪ οὗὨἁ στοννπβ ἀπά [πγοηοβ οἡ βεασπμ. ἀπά 
Πογε ννὰ σεδὰ οὗ ἴπε οἱοβίῃρ δοθῆ οἵ ἴδε ρεποά 
οὗ τμαῖ “ευσπέδ βυρτοπιαου. [{ ἰ5 ἴδε ἰλϑὶ οἵ 
16 Επιρίτγοβ : ἴποτὸ ἰ5Β ποῆς ἴο (οἱϊον ἢ. [ἰ 
ἰ5 ἴο Τεττηϊηδῖε ἴῃ (παῖ στοαΐῖ ουϊδτεακ οἱ αὶ 
ὙΠΟἷ ὈΠΩΟΥ ΤΏΔΗΥ ἀϊβογοηῖ ἤρυγοθ ΔρΡΕΑΓ5 
Ὀοῖὰ ἴῃ ΟἹά Τοβῖ,, αηὰ ἱπ Νὸν Ταβῖ. ργὸ-: 
ΡΗΘΟΥ͂, ἃ5 ἴπ6 διιγα (οΚθὴ οὗ [πε αὶ εμά οἵ 
4}} " (οἰ. χνὶ, 13-τ6; χίχ. 19).--ἰ οὦ ἢ. Ρ. 202. 

11. Απά 1 «ααὖ τλ6 δεατεπ ορεπρά;}] [ἃ 
«ἢ. ἵν. “ὦ ἄοον" 15 οροποά ἰπ μοᾶνθῆ ἰῇ Ἵγόεγ 
(μας ἐπα 566 Γ ΤΠΔΥ δϑοοηά {ΠΠΠΠετ, ἴῃ 5ριπί, 
πὰ ρᾶγα ὑἱτπΐη ἀηὰ Ἰδάγῃ ἴπε βεογεῖ (δίηφϑ οἵ 
αοά. Ηετε {με “ Ηεαυεπ᾽ 156} 15 ορεηοὰ [ἢ 
οτγάογ ἴπαΐ ἴῃς 1 οΤὰ ΠΊΔΥ ἰβϑιε ἑοστα στ ΗΒ 
μοβίβι ὙΠοθο Εννα]ά ντουὰ ἰάεη!γ Μῖ ἴδε 



ν. 12. 

821 ὑροη ἢἰπὶ τὐσς ς4]1εἀ ΕΔ ΠῚ] δπά 
Ἴτυε, ἀπά ἴῃ τἱρῃϊθουβηεβ8 ἢς ἀοῖῇ 
)υάρε ἀπά τρᾶκε ννᾶγ. 

12 Ηἰβ εγεβ τοέγέ ἃ48 ἃ ἤλιης οὗ 

144,0οο οὗ «ἢ. χῖν. 1-- ὃ, 848 ΠΟΥ ττεσὸ [Πογὲ 
56 ἢ ργεοραγοά ἔοσ 1δεῖσ υἹςΟσΥ. 

[π εἢ. χὶ. το ἴῃς Τεπιρίο ἴῃ πεάνεῃ, δηά ἴῃ 
ςἢ. χν. ς ἴῃς Ηοὶγ οὗ Ηο]ϊεβ ἢδὰ βεεῆ δἰγεδαῦ 
ορεηρά : σοπϑοα! ΠΥ, ἀγριιε8 ΒΌγασγά, πο- 
ΤΠΙῺΣ ΠΟΥ οἂπ Ὁδ Γονθδ] θα τῇ ποᾶνοῃ, δπὰ [815 
ςῶπ δε πὸ πον Νἰβίοη, θυῖ τῆς βεςοηάᾶ ρασγί 
ΤΆΘΤΕΙΥ οὗ 1Πε Μιδίοη ἐχρίδιπίηρ [ἢ 6 “ἐτεπί 
ΨΊΔὶ :---δθὸ οἡ ΓΒ. ΧΥΪ. 21. ΕἸ τγαγα 4150 σοπι- 

65 {Π|5 υόῦϑ ἢ οἢ. χὶν. 14.:---ἰὴ οἷ. ΧΙ]. 
51. ]οἢπ Ββδὰ δεμε]ά ἴτε Βεαϑί ἔγοπι ἴς “"“εα  οΥ 
δε Κιηράοπι οὗἉ [15 ᾿νογὶ ἃ ἢ δηά {ἢθη, ἰπ «ἢ. 
χῖν., ἢ6 νγᾶβ ἰδ ἴο 566 ἴῆ6 144.:9οοο ου Μοιιηῖ 
Ζίοη, δηά ἴο ἤδαγ οὗ ἴπε [2]] οἵ Βαδγίοη, δηὰ 
ἴο Ιοοκ ὑροη [86 ϑοὴ οὗ Μδῃ Ἴςοπληρ ἜΠΟΣ 
Ζδὲε εἰομά " ἴο τοᾶρ [86 Παγνεϑῖ :---80 δα, δΟΥ 
ἢδ δά5 Ὀεπεϊὰ (ῃΠ6 Βεαϑὶ οπὶ ἴῃ6 Αὐγ55 (εἢ. 
Χυῖ!. 8) οὐ ἴπ6ὸ Κκίηράοτῃ οὔ Απες γί, δηά 
δῇοσ Βδῦγϊοῃ [85 δ! θη, δηά δε 5 ῃοαγά ἴῃ 6 
βοὴ οὗ ἱυπὶρῃ ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΙ, ἢ6 Ἰοοκβ ὕροη 
ΕἸ σίϑῖ ἰδϑυυίηρ ἰογσί ἢ τοσὰ ἤοᾶνθῃ. 

απά δεδοίδ, α «υδίϊε δογσε, απαᾶ δὲ ἰδαΐ “αἱ 
ἜΒΟΣΘΟΙ,) ὍὙΠΟΓΟ 18 ΠΕΙῸ ἃ γοΐεσεπος ἴο οἢ. 
νὶ. 2, ΨΏΕΘΓΟ ΘΧΔΟΙΥ ἴΠ6 βαπὶὲ νυοσὰβ ΟσΟΌΓ. 
ὕπάεν τ86 γε 564] {πὸ Εἰάον οἡ ἴδ. ὙΝΏΙΘ 
Ηοτβθε ννεηΐ ἴοσίἢ ἴο 815 ννοτῖ οὗ ςοπαιιαβῖ; 
Ποτὸ Ηδ ςοπιεβ ἕοόσίῃ ἴο δἵἴσι κα πε 1λϑῖ Ὀἷον 
αηα ἴο ὀχοουΐϊς ἴῃ6 ἰδεῖ ἂεῖβ οὗ ᾿υάρτηθηϊ. 
Ιπ ποῖῖβοῦ οῶδο ἄἀοθϑ ἴῃς Εἰάεγ σςοσπῖς ἔοσττἢ 
αὐ  ἶγ---866. Νοίο Α δ {86 οπὰ οὗ [5 σῃμαρῖοεγ. 
Ἀπά τῆ [Π6 ΕἸάοΥ Βο πο ὑπάοσ ἴῃς 3, 564] 
ΓΟΔΡΡΕΘΔΓ5 αἱ ἴΠ6 οΪοβο οὗ ἴπ 6 Βοοκ: Ηες ἰ5 πὸ 
Βοριπηϊηρ δηὰ ἴδ πὰ, [6 ΑἹρδδ δπά ἴῃς 
Οπηερᾶ οὗ ἴῃ6 Αροοδίγρϑε (ςἢ. 1. 8; χχὶ 6; 
ΧΧΙΙ. 11). 

ο8]16ὰ αι δμὶ απά Ἵγιω ) (ὍΠε “ «υα. 
οὗ ΑΟὟΥ. 5 ηοῖ ἴο δ6 ᾿ἰηϑοτιρά,---οἵ, οἢ. ν. 2, 3). 
ἴῃ οἷ. 1|. 14 ἴπ6 5απὶ6ὸ δριπεῖβ ἅἀγὸ δρρ] δὰ 
ἴο ΟΙΠσίϑὶ :--οὐ ἴδε ννοσὰ σγεηάεγοα “ Τρμε 
566 γε. 9. ὙΠΟΓα 15 νοὶ ρ ΠΙΥ τὐὐμὰ δὲ ἴογ 
οταϊτπρ τς νγοτὰ “608119ἀ,"---5ε6 στ. 24. 

απᾶ ἰπ γχὶρδίεοισπεις ῥὲ ἀοἱδ ἡμάσε ἀπά »ιαζε 
αὐαγΓ.] Οὐογρασε 154]. χὶ. 3, 4. ὙΤΠὲ Ὠδῖυγα 
οὗ ἴδε Ἰυάρτηεηϊ 15 Ἰηαἀ!οδίθα ἴῃ σΟΠζΟΙΙΠΙΥ 
ὙΠ} νὉ. 14,19. 

Τοαά,----πβανίηρς οὐβοσγνεὰ τῃδῖ ἴῃς Ν ἰδίοη οὗ 
ΒΑΌΥ]οΣ [ογπιπαῖθβ, κα ἴ6 Νιδίοης οὗ ἴῃς 
8ε415 ἀπά Τχιπιρεῖβ (ςἢ. νἱ. 17; Χί. 15), ἴῃ 
(ἢ ρτεαῖ ΠΥ οὗ νταῖῃ, δπά ἴπῸ θϑιδὈ 5 πιεηϊ 
οὗ (ΕΠ πβῖβ Κιηράοπι,---ἰηογ5 (παῖ 5 [ἢ6 
Οουης οὗ ΟΠ γίϑὶ ἰπ ΟἿΟΣ “18 ἀσβογ θά αἱ 
[86 Πσοπο]υδίοη οὗ δδοῖὶ οὗ ἴῃς Δροςδίγρίϊς 
νι βίοηβ, {ποϑ6 ιβίοηβ, δ πουρ ςοηβεοσιυῖνα 
ἴῃ ἴπ6 ογάδοσγ ἴῃ νυν ηϊοὰ ΤΠΕΥ σγεσὸ Ὄχϑ τε 
ἴο δῖ. [οἱη, ἄγε ποῖ Ἴοῃβθοιῖνε, Ὀυῖ 5γη- 
σΠτοΏΟΙ 5 ἴῃ {πεῖν {1Π|τηθηΐ ; ΔΙ Γἢ 15 ἴο ὃ6 

ἡἤνσιν 7:2. ---- οἱ ΤΥ. 

ΚΕΝΕΙ.ΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. 

ἢτε, ἂπά οἡ ἢἰ8 μεδλὰ τυέγό ΠΊΔΠΥ 
ΟΥΟΥ 8; ἃπὰ δα Πδά ἃ πδιης νυγτίεη, 
ἴῃαϊ πὸ τῆδη Κπαν, διῖ Πε Πϊπὶι- 
86] Πὶ 

ΒΟΌΡΗ ἴῸΓ ἰῃ ἴῃς διΐυγο---ἶπ τῆς ονοηΐβ ἴδ 
ῬΓδορθάθ, ΔΟσΟΙΡΔΠΥ͂, ΟΥ ἱπιπιθαϊδίοὶΥ ἕο! ον 
[δες 1, ογά 5 δεςοηὰ Αὐἀνεηΐ (), ε., Ρ. 80). 

12. Απὰ δὲ κγέ5 [810] α ἥανιε Ὁ. ἥγε] 
Οπῖὶ “ α.," 5866 νυ. . ΟΥ οἷ. 1. 14. ΤΟ 
εδίαγεβ οὗ ἴΠ|8 ἀδϑουρύοη αἰ Ποσ 1π βοπις 
Τεβροοῖβ,---τοαυγοὰ ΌΥ ἴῃς ἀϊβεγοηΐ εἰγουπι- 
δίδῃηςθϑ οὗ ἐδὲς ἀρρθαγδηςε----γοπι ἔποβο ἴῃ οἢ. 
νἱ]. 2. ὙὝΓεσε Ομ γιβῖ 15 ἀστηθὰ ν ἢ ἃ θοὸν --- 
τῆς ννεάροη ὙνἘ]Γ ἢ 5ΈΓ[κ65 ἔτοπι δία ; ἤοσε ἢϊ5 
ΕΥ̓́Ε5 “γε ὦ αγνιε ὁ ἡγε ".---ἀεποῖϊπρ {παῖ 
ΗΦς ςοχλθ8 ποῖ ἴο 5εοῖὶς δηά ἴο βᾶνο ἴῃδξ ψῃ] ἢ 
νν 85 Ἰοκῖ, Ὀυῖϊ ἴο Θοογοῇ δηά ἴο σοηϑιπιθ. δ0ςἢ 
15 [6 σμασγαςῖογ ἰὴ νυν ῃ]ςὶ (Πς 1 οτὰ ποαὺ ἈΡΡΟΑΓΒ. 

ἀπά ΡΟ! δὲς ῥεαά [ΔΥ9] Ἰὰ8 ὩῪ ἀΐδά θη; 
Νοῖ πον (6 “ἐγοτυη," ἴῃς νιςίογ᾽5 ντοαΐῃ, 
Ὀυΐ [86 ΚΙΏΡΙΥ “ ἀΐαδᾶὰθπι᾽" [ἢ6 εππδὶοπὶ οὗ 
Η!5 ον Ῥσορεσ δραὶ δῖ βου ;---ΠΑῪ ΠΊΟΓΟ, 
ἩΏΔΩΥ ἀΐαὰθ:ι8," ἀδηοϊδης ἴπΠ6 σοπορηῖγα- 
Ὀοη οὗ 4}] ΚίηαΙΥ δυο ἴῃ Η 58 Ρεσβοῃ, 88 
ΡἰΔΙΠΪΥ εχργεβϑεα ἴῃ στοσ. 16: δεα Νοῖθ Ὁ οἡ 
ἙἈ. 11. το. Εν. Ριο ΕΥ̓ ῬΠΙΠοπιοῖοσ “ βοῖ ἴνο 
ἀϊδάδη)β δγοιιηα ἢ18 μοδά, ἴπαΐ οὗ Αϑία δηὰ οὗ 
Ἐκγρί."--τ Μᾶδος. χὶ. α3; Ασίδθδηιϊιβ 4͵50 “ἴῃ 
ψῃοηὶ ἴῃς Κιηρξάοιῃ οὗ Ῥαγίῃϊα οπαρὰ " ιι3οά 
ἴνο “ ἀϊδάθπη8 "---566 ϑρδηβείπ), δε Νωρισι. 
ἴ. 1. Ρ. 451, ΤἢΟ χαΐδγβ ἴο [υβορῇ. “41,27. χΧὶ. 8; 
δη ἴο Ἡετσγοαΐδη, ΗΜ). υἱ. 2, οἀ. Βεκκ. Ρ. 119. 
ἴῃ Πιοάοτιβ δίς! (1. 272) ννὲ τοδά οὐ οπα 
μαυΐηρ “ἴῆγες ζἐπρσάονς οὐ ἴῃ πεδὰ,᾽ “1ῇ6 
Ἤσοηΐοχί ΡΙΔΙΠΪΥ 5μοννίηρ [μα ἴμεθο ἀγὸ ἴῆγος 
ἀαάενις, τγ6 βγτηθο β οἵ ἃ ἴγρ!ε σογδιιγ."--- 
Ὑτεποῇ, ὅγποπ., Ρ. 77. Ῥιιβεν, οἡ Ζεςῆ. Υἱ. 11, 
ποῖίε5 {παῖ {Π|6 “ ἐγοςυης ὅ 1ΠΟΓΕ βροόΐθη οὗ ψογα 
ῃοΐ “ Δἰαάενι: "ἢ δἵ 41}, Ὀυϊ “ εἰγοϊοῖβ οὗἨἩ 5ιἴνεσ 
δῃά φοϊά. Ἀεξοστίηρ ἴο [15 ρίδοθ, Ζ.Π 
νου] εἐχρίδίη [πὸ “Ἴοη ίαάοι δ᾽ οὗ οἷ. 
ΧΙ. σ᾿ ἴο Ὀ6 ἸΓΟΡὮΪ65 οὗ νἹσΐουυ οΟσηθ ΑΥΓΑΥῪ ὉΥ 
ΟἸγιϑῖ ἔσοῃῃ πὸ “Τὴ Κἰηρϑ᾽" οἵ οἢ. χυίϊ. 1.2:-- 
οἴ. 2 ϑαπι. χὶϊ. 3ο. Τὸ (Πἰ5 Ὁ 5ἴογά, οὐ]οςῖϑτῃδί 
ἴῃ “ Κίηρβ᾽ Παά ηοῖ γεῖ Ὀόθη σοηηαοτζαά. 
απ ῥὲ ΔΒ ἃ παρὸ αὐν! τ, Ψ ἈΪΟΒ πὸ 

ο10 Κηονοῖν ὀμ δὲ ὀΙΊἼνμεἰ 7) 8δεὲ Μαῖι. 
χὶ. 27. ΤῊς “Δ ιίεευ Δία» οὗ ςἢ. 1ἴ. 17; 1]. 
12, ΜΠΙΓἢ ΜΝ1}} ΒΏΔΙΙΥ ὃς ἀϊδοϊοδοὰ ἴὸ ἴῃοβο 
ΨΌΪΟΣ δΔτὸ Ὀἱδάθῃ 10 1ῤὲ Μαγτίασε ϑωῥεγ 
οὗ ἴπ6 [,απι|ῦ." δῖ. [οδη «ες ἴῃς “ἸΝάρ»ιε᾿᾽; 
ἴξ ΦρΡΡΘΑΓβ “ «υγίζίεη ; Ὀυϊ ἢδ σδη ποιῖποῦ τοδά 
ΠΟΥ ΟΧΡΙΘ55 ἴἴ : ςἢ, [υάρ65 ΧΙ. 18. ΒϑΟΙῚΘ 54γΥ 
ἴ 18 τῆς 16 0]6 πᾶῆς [ΕΗΟΝΑΗ ; οΟἴΠΟΙ5 
“Το ΨΨΟΚῸῺῸ οἔσοά, νου. 1.3:---υἱἵ ποθι. Γ 
οὗ ἴΠ656 παπΊ65 15 ΔΝ ΝΕΝ,, ΠΟΥ 18 οἰ ΠΟΥ οὗ {Π6πὶ 
ὑπκηοννη. [{ διδ5 α]5ὸ ὑδθῆ δοκϑὰ ςυϑεγε ἴῃ 15 
Ὠδπὶὸ νγὰ8 νυττεη ὁ Οἡ [Πὲ ἀἰλάσπιβ } Οη {6 
ἔογεβοδὰ (80 ΒΟΓΡΟΙ ἃῇἴοσ ἴῃ6 δηδίορυ οὗ 
οἰ. Υἱῖ, 3; χὶν. 1)} Οη {Π6 νεβίυσγο Σ Οἡη ἴδῈ 

Ὦ Ὁ 
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"86 

ςἸς. 64. 2. 12 “Απά πε τᾶς «οἰοιπεά ν ἢ ἃ 
νεδῖυγε ἀϊρρεά ἰῃπ δοοά: πὰ ἢ 8 
Πδῖλδ ἰβ σα] δὰ Τ ες ννοτγά οὗ (ὐοά. 

14 Απά τῆς ἀγηγίεβ τουλτεῖ τυόγε ἴῃ 
Πεάνεηῃ ἰοἸϊοννεά ᾿ϊπὶ ὑροη ΨΠΪΕ 
Πούβεβ, οἰοιμῃεά ἴῃ ἤπε ᾿ἰπεπ, ψὨϊτα 
Δηἀ ςοἸἰεδη, 

ἘΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΙΧ, [ν. 13--1 5. 

Ις5 Απά οιῖὲ οὗ 18 πιουτῇ ροεῖῃ 
ἃ 5πδγρ ϑυνοτά, (δῖ νι 1 Πα 5δουά 
δη6 (ἢ6 πδίίοῃϑ : δηά ἢς 5}12]} 
για τπεπὶ ἢ ἃ τοὰ οἱ ἴγοῃ : ἀπά 
ἢς ττολάθιἢῃ τῆς τνίπεργεβθ οὐ τῇε 
βειοθηθβ8 ἂἃπά ψυγάῖῃ οὐ ΑἸἰπιργ 
Οοά. 

[15 ἴῃ εἶοβο δοοοσάδηοο τι Βοῖβο ἢ Τὸ ἴμεϑὲ αιιοδιίίοηβ Ὧ0 δηϑννοεσ περὰ 
δ6 ρίνθη, 

ΑἸ οσὰ δάπιϊ8 ἰηῖο (ἢε ἴοχῖ ἴΠ6 ννογάϑ 1Π- 
βογῖοὰ τηθσγεὶγ ὉΥ “ Β, ὅγτγ., Απάτσ.᾽" (5δε6 υν. }}., 
δηὰ ΤΊβοὶ., 818 εἀ.). Ηδ τεηάοιβ “δανΐης 
παρ αν τὶτῖθη, δπὰ)] ἃ πδ19 ὙΣῚΓ(61," 

ς.) ἜΧχργοϑϑίηρ, πονγενοσ, ἃ ἀουθδῖ 45 ἴο {ΠΕῚΓ 
δΟΠυΪΠΘΏ658 ; Δηά 511} ρεϑίηρ “δῖ [Π 6 ΠᾶΠΊ65 
ν ΓΘ ἰπβοσίδεὰ οὐ ἴπ6 ἀϊαάθηηβ, βρη γίης [μ 6 
ἱπιροτί οὗ εδοῖ ":--συ85 νου] Ἔχρίδιη [ἢ 15 
ἀουδῖζι! τεδάϊηρς ΟΥ̓ 4 τεΐθσσοηςς ἴο ἴῃς μαριε; 
Μοββίδῃ, Ομ γϑῖ, νγ οσά, ϑοη οὗ αν, 

18, 4.4 ῥὲ [18] διταγϑὰ ἐπ 5 συδζωγὸ 
ἀδἰῤῥεά ἐπ δίιοοά:) Οπ [ἢ6 ψογὰ “ ἀρῥεά᾽" 
(βεβαμμένον) 566 Ιοδη χΙϊ!. 26; {πὸ νψεγὺ 
ΟΟΟΌΓ5. Εἰβοννθεγα ΟἿΪΥ ἴῃ [υκα χνὶ. 24. ΟΝ, 
ΥΘΓ, 15; δηή ςἢ. χὶν. 256. ΕῸΓΣ πε τοδάϊης 
ἐφ ΡΥΣηἶΙοὰ τὶῖτὰ Ὀ]οοᾶ," 566 νυ. |).:--οἴ 
ΗΘὉ. ΙΧ. 13, 19.) 21; Χ. 22; ΧΙ! 24; 1 Ρεῖ, |, 
2. ΤῊΘ Γοίδθγεηοεα ἴῃ ΔΗΥ͂ ο856 15 ἴο [54]. [ΧΠΠ] 
2, 1:-θοἀὀ͵ουθῖ]ε55 τἴΠ6 Ὀ]οοά οὗ Η158 δηλ ε8. 
Ὑν ογάβ. ποῖθβ ἰῃδΐ δῖ. ΗἹρροϊγίιβ (ἐπ δ ιοεί. ὃ 
15, ἢ. 53, ε(, Ἰαραγάθ) γτεδαβ " δρυϊῃ κιοὰ," 
δυϊ “ ὀχρ)αίη8 1ἴ 85 γείοστίηρ ἴο Οῤγεεὁ; οαὺν 
ὀίοοαῖ, ὈῪ ΜΏΙΓΙἢ ἴῃς Ιποραγηδῖο ΔΝ ογὰ οἰεδηδοὰ 
16 ννοτ]α,᾽" 

απά ῥὶς παρ ἐς εαἰϊο] Ὁ νοσὺ 18 ἰπ ἴῃς 
Ροτγίεςϊ ἴθηϑο,---566 νυ. 4, 

Τόὲε Ἡογά 97 Οοά ὙὙὨῖ5 ἰ5 πὸ “πεεὺ 
παηιο: ὉΥ ἴΠ|5 {π|6 οὗ “ΤῊΝ ΨΟΚΡ᾽’᾽ 
Ομτιδὲ 85 ἀεδιγῃπδῖεα ΟΠΙΥ ΟΥ̓ 51. ΪοΒη: 
πτμογο, ἴῃ ]οἢη 1. 1-τ-τ4. δῃηά ἰῃ 1 [|ομη 
1.1. Ης [8 ἴδε Ρεγβοῃμδὶ Ἀενεϊδίοη οὐ Οοά 
Ηἰϊπιϑεϊξ---ἰη ΝΒοσλ ἀννεῖ]ὶα τμ6 ἔαϊπθ85 οὗ 
[Π6 Οοαπεδα θοΟΟΙΪΥ ((ΟἹ. 11. 9). ΤυῦςΚο δηά 
Οἴμογβ οὔΐθοῖ {Βαϊ νγὸ ἤν βογο κ1ῃ6 Ννογὰ 
οὔ οὐ," «πὰ ποῖ, δὐβο]υζεῖν, “τῆ νογὰ " 
(866 [ηἰγού. ὃ 7,111. (α)). Τῆς ντιΐογ, μονν- 
δυο, οὗ [πὲ Εουγῖῃ Οὐοβροὶ ννἂβ σοηξεβϑθΥ 
τς ψτοῦ οὗ ἴΠ6 ΕἸτϑὶ Εριϑίὶς, δηὰ ἴπογε, ἴοο, 
(86 [ΕΘ 15 ποῖ “πε ἊΝ οτὰ," δϑοϊυΐεϊγ, Ὀυῖ 
“186 Νοτγὰ οὗἉ 1,16. [{ἴ πιᾶγ Β6 ηοϊδὰ {Παῖ 
[86 Ρῇταβα “186 ννοτά οὗ Οσϑά ᾽" (4150 ὁ λόγος) 
--νῃδη ἠοῖ υδεα 45 ἃ {{|6 οὗ (Π6 Ῥεγϑοῃδὶ 
Δ γογά -- ὐουγϑ ἴῃ (ἢ, 1. 2,9; νἱ. 9; Χχ. 4:-Ξ 
866 οἡ οἷ. 1. 2; δηὰ ςἔ, “ἢ. ΧΥΪ. 17} ΧΙΧ. 9. 

Αἴ Ηἰ8 ἤγβί σοσχηϊηρ ἴῃ Ὠυμλ  γ Ηδ ἰ5 
Κηρννη 45 “Τῇ ϑοη οὗ Μδη :᾽ δὲ Ηἰ5 ϑεοοῃά 
το ε ἴῃ ΕΙΟΥΥ 88 “ΤΗ ΨΟΚῸ ΟΕ 
ΟὨ.; 

14. “4πὦ δὲ ἀγηισα φυῤίορ [8.19] ἐπ δεαυεμ) 

(ϑ8εε στυσυ. "2... 
1η6 υϑᾶρὸ οὗ δουρἴυγε --- 5 νν6}} δ5 ψΠ|} τὰς 
Ἰητοσρσγοίϊδίίοη δάορίθα αδονο---ἴο ποϊὰ {δαὶ 
[86 Βοάνεη Ηοβὶ ([μὺὑκὲ 1. 1.3) τ Πςἢ 205 
ΠοΙΏρΡΔηϊ65 (ἢ γιδῖ ἴῃ [15 Η 5. σηδηιϊξεϑσιδιίίοη 
85 ἰπάρο, 15 οοτηροβοὰ οὗ Απροὶς οπὶν (Ξε 
Μαῖῖ. χνὶ. 27; χχν. 31; 2 ΤΙ Βεβ8. 1, 7; δηὰ εἴ. 
Ι Κιηρβ χΧχὶὶ. το; 5. οχϊὶνι. 2). Ζαυιν, 
ὮὨ ὑκίεγά., 6 Βυγρῃ, ΑἸέ, νουϊά ἱποϊυάε (ὰ6 
εἰογιβδοα ϑαϊηΐβ δἷθο ννῆο ἂζὲ ἰηϊγοάδυςεά ἴῃ 
οἷ. χΥ]. 14. ΤΏ 5ῆδτο οὗ ἴῃς δαϊηῖβ, βονετετ, 
ἴῃ ἴ6 Τυάρτηοηΐϊ (τ Οοσ. νἱ, 2, 3) 15 ἀεϑοπθοὰ 
ἴοσ ἴῃ ἢγϑι {ἰπ|6 ἴῃ “ἢ. Χχ. 4 :--δ66 ΟἹ ὑεῦ. 11. 

)ο οαυεά ῥώγι ὠῤοη αυδί!ε δογαε:,}1 ϑγωδοὶ- 
ἰΖίηρ ἃ Ἰυρμδηϊ σᾶ ΓΟἢ---866 οὐ ΟἿ. Τῇ. 2. 

εἰοέῥδεί πὸ πε ἡίπεη,) «υδίίς [ἀπ4]} 
Ῥατ6.] (Οπιξ " σπ»ε"---5866 νυ... Με 
ἰἴ8. ἴῃ6. οοἰουγ δπά Ἰἰνοσυ οὗ πεαυθη---ϑεῈ οα 
«ἢ. 1. 14; Βογε [ἢ6 ΠοΟΙΙη655 δηὰ ΡυτῪ οἱ {πε 
ΠΟΑΥΘΩΪΥ ποϑὲ ἅγε ϑυπιθο  Ζεὰ (ς. τετ. 8). 
Ηξεηρϑβῖ ψου]ά τγεΐεσ ἴο οἢ. χυ. 6, Ὀυϊ 86ε ἴῃς 
ποῖθδ οἡη ἴδε ἴοχῖ οὗ [παῖ τεσβο. ΤΕ καϊτηεηῖϑ 
ἃΓῈ ποῖ, |ἰκὸ {ποῖγ 1 δα ογ5, “ δῥῥεά ἐπ," οἵ 
ἐφ ρΥὐη θὰ τ ὶτὰ διοοά " (ςξ, “ὙΤΒεῖΣ Ὀ]οοά 
504}} θὸ ΒργΓΠΚ]εά ὑροη ΜΙ γαστηθηῖβ, ἢ [ὡἱ. 
ἴχι!. 3). ΤῊ Ηοϑβῖ ἰ5 νψίζοιιϊζ δυνοσαὰ οὐ βρεὰγ 
-τᾶγπ5 οὗ δείιι] νγαγίασο ἃγὸ δϑϑίσηθαὰ ΟἿΪΓ 
ἴο [6  ΟΚ.: 566 ου (ἢ. χΥϊϊ. 14. 

16. Ῥτοοθθάθί(δ 4 “αγρ :ευογά ὅεὲ οἡ 
οἢ, 1. τό; ςἔ, ςἢ. 11.12,ς 16. (οπηρᾶζτο 4130 “ “δὲ 
ὀγεαΐὁ 97 δὶς »ιοιμδ, 2 ὙΠ 655. "1. 8. [|π1]}5- 
τγαϊτίοη οὗ {πὸ οὔδοι οἵ Οἢγιϑι 5 τόσας ὑρὸῦ 
Η!8 εἐποιλῖεβ, Ἡδηρϑῖ. γεΐεσβ ἴο [οΠ ΧΥΪῚ. 5. 
δυο [εαΐυγεβ οὗ ἴπε ἀεβοσι ρ[!ΟῊ ἃ5 νὰ δᾶτε 
ΠΕΓα 5ῆον [Παἴ 8]} 5 βγγαδο]οδὶ. 

ἐδαὶ «υἱῷ ἢ ΤΎΠα ῥσεροβιοη (ἐν) ἰ5 ἴῃ- 
δίΓυπιοηΐδὶ. 

απά δὲ “ῥα! γεΐς ἐδοπ] 866 οἡ οἷ. ἰἱ. 27; 
ΧΙ. 5. Ηοτο, δηὰ ἴῃ ἴδ ᾿ψογάς “ δὲ ἐγεσάεί ὁ," 
(ῃ6 ῥγοποιη “1 ᾽ (αὐτός) 18. ΘἸρ Δῖς--- 
“ΗΕ διηὰ ποης οἴβδοσ. 

ῥὲ ἐγεαάε] ἴῃ οἰ. χίν. 17-1ὸ ἴξ Μλὴ5 
“ποῖον “πισεί᾽" ΜὯο ραϊῃογοά τῃ6 νἱπίδξε οἱ 
1η6 φασίῃ; Ὀυῖ, ον “2ῤὲ «υἱπεοργει «(α! 
ἰγοάάεη" (ΥΈῦ. 20) 8 ποῖ 5ἴαϊοὶ. ἊἈΑ5 ιπ 
154]. [Χ]]. 3, ΟὨγιδῖ γοαάβ. “ 2 ες «υΐπέι γος 
αἰοπε.᾽" 

ἐδε «υἱπεῖῤγῶας 0.) 1ὅς δέγεεμα οἵ [80 
πτδῖ οὐ «ἀῤνιϊσδίγ Οοά.) 8εε τυ. γ.:πτο 
εἢ. χίν. 8, το; οἷ. χνὶ. 19. Οτ. 89 νυ ὶδο- 
Ῥτθδ8δα οὗ ἴμ 9 τψὶπο οὗ [80 δοΙ00890885. 



'ΞὮ. τΚ- 

γν. τ6---τ8. 

16 Απὰά δες Βδῖῃ οχ ἀΐς νεβίυγε δηά 
Οἡ 15 τῆ]! σῇ 4 πᾶπιὸ νγτῖεη, ΚΙΝΕ 
ΟΕ ΚΙΝΟβ, ΑΝ. ΤΟΚῸ ΟΕΓ; 
ΓΟΚΏ5. 

17 Δπά 1 94.) ἅπ ληρεῖ β[δπαϊηρ: 
ἴῃ ἴῃς 5δπ; δηά ἢδ οτεἀ νυ τῇ ἃ ἰουά 
νοῖςε, βϑάγίηρ ἴο ἃ} τῆς. ἔονἶβ τῆλ Ηγ 
ἴῃ τῆς πιιάϑτ οὐ ἤεξανθη, (ὑὐομης δπά 

Τῆς ἴννο ἱπλαρὸβ οὗ (ἢ6 “σὺ οὗ ψταῖ ἢ δηά 
οΥ̓͂ 1Π6 “ΠΟ -ΡΓΟ 55 [ἢ «ἢ, Χχὶν. 10, 19, ἅΓδ 
στο σοπ)δίηδα. 

Ηε ςοπιο5 ἴο ἐχεσυῖς Ἰάρτηδηΐϊ οἡ ἴδ ροά- 
655, 85 ἀεβογιθθὰ ἰῃ [ὐξ 14,15. 

16. 454 ῥὲ ῥαϊδ ροὰ δὲ τεΐμγε, πα 
ὍΡΟΣ δὲ ἐδὶσ ἃ πα»ις αυγὶ εν.) (86ε ὙὟὉ. }|.). 
ΜΔΏΥ οἐχρίδίη {παῖ ἴπῸ πᾶπὶὸ νγ45 νυτιτδη οἡ 
[Π6 νοϑζυγα ΟΠΪΥ :---ροη [ἢ 6 ρατί οὗ ἴἴ νοὶ 
ςογνεγοὰ τπ6 {Πρ : 50 θὲ Ννεῖϊο, Ἡρηρϑῖ., 
Πα βἴεγά., Βίβρίην, ἄς. ΗἩρηρβῖ. οὔβογνοβ παῖ 
τῆς {ΠΙΣῊ 15 ᾿πίσοάυςεοα 85 ἴπε ρἷδοα ἡ Πεγε ἴῃς 
βυνοτὰ (νη ἢ 5 ποῖ πιεητοηθαὰ δέγε, 566 
ὙΟΥ. 15) 15 υ504}}Υ ἰουηά, ἰῃ δεςογάδηςε ἢ 
Ῥ5. χὶν. 3: “ Οἰγά ἐῤέξ «υἱἱ τόν “αυογά μροῦ 
ἐδγἐδὶσῥ, Ο »ιοσὶ γιϊσῥ ιν. ἊΝ εἰδείη, ΕἸΠΒΠοΓη, 
Ὡς Δ εἰἴο, τοῖοσ ἴο [6 σιδίοτῃ οὗ δπρτανίης 
τὴς. γίϊδῖ 5 ἤδπὶα οἡ ἴῃς (δρῃ οὗ ἃ κἴδίυς 
(“ δίρπιιπὶ ΑΡο]]ηἾ8. οὐ] ἴῃ ἔδλοσε ποπηεῃ 
Μγτοη!β γαῖ ᾿ηϑογιρίυπι."---Οἴσογο, ἤεγν. ἵν. 
41: «ἢ Ραυπαηϊαβ, Εἤας. ἐχίγ.; Ἡετγοά. Ἰἱ. 
1ού ; δηά ΥὟΥ εἰϑβἴοιπ ἐπ ἠος.). 

ΚΙΝΟ ΟΥ ΑΙΝΟΘ, ΑΝῸ ΖΣΟΚῺ ΟΕ 
10Κ})8.] Τῆδ οσάογ ἰ5 {παῖ ἴῃ τ Τίπι. νἱ. τς ; 
δῖ τ[η6 ογάογ οὗ οἢ. χνὶϊ. 14 15 ἱηνογίε, ΕῸΓ 
τῆς τ16 εὖ. Ὠευῖ, χ, 17; Εἶτα υἱῖ. 12; 
Ῥϑ, ἜΧΧΧΥΪ. 3; Π λῃ. 1]. 37, 47: ὙΠ]. 25. 

Ηδφηρϑβῖ. ποῖοϑ [αὶ ἴῃ6 πατὴθϑ οὗ (ἢ γίϑί ἴῃ 
τ} 15 ΝἸΒίοη ἀγὸ δοωγ--- τ) “" ἕαδε ἀπά ΤΡ 
{τη 11); (2) ἴ!ς. Νάπιο “δαὶ πο ν»ιαπ ξησαυ" 
ΝΟΥ. 12); (3) “ΤΒε Ἡ»ογά 977 Οοα" (νοῦ 11); 

(4) «πὰ ἤεγθ “Κὔησ 97 Κίς: απά ΠΖογά ον 
1ονγά:,"-- Βείοτθ {π|8 βδογοά πυτηδοῦ θα, 
ἴη6 φαγί, νῆοβθθ δἰρηαΐυγο 15 ἥῶμγ, πλιιϑδῖ 
{τοι Ὁ ]6.7 [Ι͂ἢ δὴ εἰδδογαῖθ, δὰ τηοβὲ υὑπϑαῖῖ5- 
ζλςῖογυ αἰδϑοσίδίοη, Ζ.}: (Γἰ65 ἴο Θϑδ Ὁ 15} ἃ 
Ῥαγ 116] Ὀεΐννεθη {Ππ696 γὼ αὴε8 δηὰ [ῃ6 
({|ὲ5 οὗ Μεββίαῃ ἰῇ ἰβαὶ. ἴχ. 6:--(1}) (85 
Ἡεηρϑι.) “ )οπονζμ, (οποίον; "ἢ (2) “ ΤΡ 
Μά διν Οοά (οΥ 48 ΖΕΠΙ ἐχρ δία “ Τῆὲ 
Πινίης ποτο--ῃ6 ποτο οὔ πρδῖ ἢ); (3) “ Τρε 
Ἐνεγίασείης Εαέδεγ᾽ (ΟΥ̓ 85 ἢ6 ἐχρ δ] η5)--- Τὸ 
ξογογυηηοτ ἴοσ ἴῃ6 ρδϊπίηρ οὗ 5ρο]] "---“ γοτ- 
τηᾶπη Ζιιπὶ Βεουϊοιηδοῆθη ἢ; (4) “Τῤὲε Ῥγίπεε 
97 Ῥεαςς." (" εῦ ϑρσγεςβ -ειδὲ Οοἵίοϑ "). 
Το Αοἴίϊοη πονν Ὀορ 8 :-α 

ΤῊΗΕ ΟΟΝΕΊΙΟΥ (17--21). 

17. “τ πρὸ Οτὶ οὔθ Δ:ρ9]:--οἴ 
οἷ. ΥἹϊ. 12; ΧΥΗΙ, 21. 

ΒΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ. 

ῬΑῖΠαΓ γουγβοῖνεβ τοροῖθεγ ὑηῖο τΠ6 
ΒΌΡΡΕΓ οἔτῆς ρστγελῖ σοά ; 

18 ΤΠ δῖ γε πιᾶν δὶ ἴῃ6 ἢδϑῃ οὗ 
Κίηρβ, ἀπά τῆς ἢεβῇ οὐ σδρίδίηβ, δπά 
16 βεβῇ οὐ ταὶρητ πιοη, ἂἀπά {πε 
ἤεθἢ οὐ ἤοῖβεθβ, δηά οὐ τῆεπι τῃδῖ 58 
οη ἴΠεπὶ, Δηὰ {πε ἤεβῃ οὗἉ δ]] γιϑης δοιί ἡ 
ἴτεα δηὰ δοπά, Ὀθοῖῇ 5π|2}} ἀπά ρτεδῖ. 

"ἱαηάίησ ἐπ δὲ μη} ἙἘτοιῃ νοὶ οἰφίίοη, 
ΤΙ [ΓΒ οοπλπηοηΐ, ἃ8 Μ)}Ὲ]}} δι εηρ ἴῃς ρἰοῦγ οὗ 
(ῃ6 Αηροὶ, Βε σδὴ Ὀδεβῖ ϑυπιπηοη ἴπε Ὀιγά 5. ἴῃ 
τη -ἤδανθη, ο δυττοιηᾶ ἴΠ6 ρἷίδος ὑῃογο 
ἴῃς ΑΠῃρϑὶ βἰδηά8 ; δηὰ γπθηςς δῖ5 γοῖοα σδη ὃὉ6 
δεαγὰ ΟΥ̓ 186 ᾿ΠΟΪῈ δασγίῃ. 
απ ῥὲ εγιφά «υἱἱῤα ατοαῖὶ “οἷος, “αγίηφ ἰὸ 

αἱ το οἱτὰν ἐῤαὶ Μγ ἰᾷ ταὶ: θα θ8,] 
566 (ἢ. Υἱῖϊ. 11; χὶν, 6. 

ον» [απάᾶ[ 960 φαϊμοτοα το 61] (Ομ 
“ απά;" 5ε6ὲ νυ. ,.). ὙΠ]5 ς4}} οὗ {π6 Αηροὶ 
αἰτεςῖϑ τ15 ἴο ἴῃς 54Π16 ΤηΘΠ]ΟΥΔῸΪ]Θ (8]] ἴῃ ΕἰΖΕΚ. 
ΧΧΧΙΧ. 17-2ο, αηά ἴο ἴῃς τηγδίθσγιοιϑ ραϊμοσίης 
βδαϊηϑὶ ἰ9γ26], ἴἤθσα ἀδϑοσγι θά, οὗ Οορ ἂπὰ 
Μδρορ ; ἴδ }8 ςσοπηεοτίην παῖ ἀσϑοτρίοη ἢ 
ΠΕΙ͂Γ ἀρρεάγαπος ἰῃ ςἢ. Χχ. 8. ΤῬΤῇθ τἰϑι8] 
ἱΠΊΔΡΘΓΥ, ϑΙΕΠΙΥ πε ἃ ἀϊφασίσουβ ἀείεαϊ, ἰ5 
ΘἸΡΙ ογοά :---ϑ8θὸα τ 54π|. Χυ!. 46 ; [54]. ΧΥΪ], 6 ; 
[ογ΄ νἱϊ. 1; χῖν 9; οὗ α'5ὸ Μαϊί. χχίν. 28. 

{Πηἰνόῦβαὶ Ὡδΐυγε 18 ϑυπιπηοηθαὰ ἴο ταϊοϊςα 
αἱ {15 σοηϑυπιτηδίίοη οὗ σοῦ 8 ρΌΓροβα. 

μηΐο ἐῥὲ ἄτοδαῖ ΒΌΡΡΟΣ οὗ Θοὰ;:] δοο 
ου. . ΜΝ ε Βᾶνε ἴο ποῖς ἴπΠ6 σοπηίσασί ἤεσὸ ἴο 
“ἐῥε Μαγγίασε ϑβῥεγ" οὗ [ἢ 1, ἀπηδ, νϑτ. 9. 
ΤὮ15 Ρράβ5ΑρῈ ρίνεβ οὔθ δϑρεςῖΐ οὗ “ἴῃς ννὰγ οὗ 
τῆς Οτοοαῖ Πδγ οἵ Οοά, (μ6 ΑἸπλΙ ΡΒ "--- Οὗ. 
ΧΙ. 14. Εογ δα ΟἴδΟΓ δϑρεςῖΐ 5ες οἢ. Χχ, 7-0. 

411 [8 1ὴ6Ὲ ρτεαῖ ἘρΙρθληΥ," ποῖεβ ]. 
Ἅν ΠΠἸ4πὶ5 (Ρ. 409). “Τῆς ἢγϑὶ ΕΡΙΡΉΔΩΥ ν᾽ ᾶ5 
ΌγΥ 4 δἴαγ, [ἢϊ5 ἰη 1ῃ6 δυη." Βεάδ υάογϑίαηες 
τῆς Επρ]6-ϑριγῖ5 οὗ ἤδάνθῃ : ""Ὑυχυὰ ΠΟΙΥ 50ι}5 
(Ἰὰῖ ΠΌΡΟΥ δον στρ θουβῆδθθ, σοΘ. ΠΟΥ 
δης ὈδΠοΪά (6 στ ρμΐθοιβ ᾿πὰρπιοηΐβ οἵ Οοἱ.; 

Απάγοαϑ ἴακδα {πε Ὀἰγάσβ ἴο Ὀ6 ροοά Αηρε]ϑ8 ; 
-- πηαϑὲιι5 πηακοβ {Π πὶ ἴο δδ 6ν}} Δ 6615 ;---- 
Βγισῃῖσιαιι ἀπὰ ΟἴἤεΓβ ὑπ ογβίδης παῖίοηϑ δηά 
σΒιγο68. νυν] ἢ Πᾶνα ποῖ γοῖ αδἷἰαϊπεά }}} 
ἴσχυ ἢ. 

18. “πα δε 3: 97 εαρίαἰπ..) ΟΥ ΣΙ τ ΣῪ 
τὶ πη θ8,-- ΟΥ. ΟΣ] ΔΙ ΟΝ δ. 

απάᾶ ἐδὲ 3εεὉ ΓΚ ῥογ:ες ἀπά 977 ἐξερι δαὶ εἰζ 
ἘΠ 6Σθ05,) ὙΤῃὸ νογὰ “Με " 15 τορϑαϊοά 
Ποσὸ υε ἴππ|65 ἰὴ (6 2έμγα] (566. οἡ τϑυ. 8): 
γνογάβ. ἴδλκοβ Π1|5 ἴο ἀθηοῖθ “6 εορῃηρίσί 
πο. δηὰ πηῤυογεα έν οἵ Οοα 5 τοϊγι θυ οη.᾽" 

δοὲδ ὅτε απά ὀοπά, δὰ “»"αἰ ἀπά στεα! ἢ 
Τῆο νογὰ “ δοί δ᾽" 15 τοδὰ ἴῃ {πὸ σσοοκ,---ϑθὸ 
νυ. , Ἡδρηρϑῖ. σοπΊραγοβ 1815 δηυπιθγδίοη 
ἴο ἴδοθο ἰῇ οὗ. Υἱ. 15; ΧΙ. 16: ποῦ ἃ1Ὸ 
7) εἶλδϑθβ (Κίηχ:, Οαρεαίπς, ΜΙ νιόπ, 

Ὦ Ὁ ὃ 2 ᾿ 

γ87 



"δ8 

Ι9 Απά 1 εν ἴπε Ὀεδβῖ, δηά τῇς 
Κίῃρβ οὗ τῆε. δαγῖῃ, δηἀ τῆ ΙΓ ἈγΠ. 165, 
ραῖπεγεά τορεῖπογ ἴο πα Κα νγᾶγ δρδίηϑῖ 
Ὠϊπὶ ταῦ 841 οπ τῆ Ποῖδ6, δπη4 δραϊπϑβῖ 
15 ΔΙΓΠΊΥ. 

20 Απά τἢε δεδϑδὶ ννδβ ἴάκεη, δπὰ 
μη δἰπὶ τῆς ἔαἶδβε ργορῆθὶ {παῖ 

Ἀάεγε); πὰ δποῖποσ Ἴοπιροϑδοά οὗ ,Μῶὼγ 
Το δεγβ, (ῃ6 “,)7εε ἀπά δοπά," ἴῃ6 “πα 
από σγεαΐ." 
Γῆ ψοῦ]ά," ποῖος Αἰδογίθη, “ἴῃ 115 

οφροβί[οη ἴο Οοά, νβεη ἴξ μδ5 γεδοῃεά [πε 
διρμοδὶ ἀονοϊορπιοπὶ οὗ ἰἴ5 πιδῖθσὶ δηά 
ΒρΙΓι 4] ΡΟννΟΓ, 15 ΔΡΕΥ 411 ΟΠΪΥ 4 ἀδοοταῖοα 
σάγοδϑθ, ἀδοδγίηρ; τουηά νης (Πὰς οἂρὶο5 
ξαΐδον, ἀπά ἴο ἀενοὺγ ψῃϊο 411 {π6 Ὀἰτάβ 
1π4ῖ ΠῪ ἴῃ ἴδ πηάϑδὲ οὗ ἤοάνθῃ ἃγὰ δὶ] ϑὰ 
τορεῖμοσ "ἢ (Ρ. 323). 

19. “πώ 1 :-«αὐὉ} Το ρῥαϑβί ἴδηβϑε ἢεγε, δηὰ 
ἴῃ νύ. 20, 21, ᾿πηροτῖβ ἴῃαϊ [ἢ]5 δεῖ οὗ (Π6 
υάρπηοηὶ ννᾶϑ γοργεβεηϊθα ἰὴ ΜΝ βίοη; ποῖ ἀε- 
βου θά, 85 ἴῃ ςἢ. χΧΥΠ]. 

ἐδε δεα.1.1 ΟΥ̓ «ἢ. ΧΙ. τ. Ἐτγασγαὰ πονγενεγ, 
Ὁπάογϑίδηα5 ηοῦ “ἴπε Βοαϑῖ 2η0γπ δὲ “τα,"---ἴμ 
ἊΝ οὐἱάσρονεσ  δυΐϊ ἴῃς ““Βεαδσῖ ἥγορὶὲ!' δὲ 
“4ὁ»..," --.,ΑὀἩἡςπΕ ςτῖϑῖ, (ἢ. χυῖ. 8): 566 οἡ οδ. 
ΧΙ 1. 

ἀπά {δε ἀϊπψι οΥΓ ἐδε εαγιὁ,] Τῆς 411165 οὗ 
(6 Βοδϑοι---ἴο "'" 72π Κίπρ: ἡ" οὗ οἢ. ΧΝ]. 12,13 
ὙΠῸ ἃγὸ οδ]εὰ ὉΡ ΌΥ ἀδπηοηβ, 5ε6 οἰ. χυ!. 13-- 
1ι6. Εὐτατγά ταν ἃ αἰδιηςστοη Ὀοΐννεθη ἴἢ6 
“ἀέηφι οὗ δὲ ἐαγὲ δ᾽ (ςἢ. χνΠ. 3,9), δηὰ {ΠΕ ῚΓ 
“ αγηιὶει ; ̓  δοιρ ἰοσείῤεγ τλακίηρ ἃρ [ἢ 6 “ 72π 
ἀἰπισάονς " ννὨϊοἢ ἀγα σγταρο ] ]Ζοά ὃν [Π6 “ Τέπ 
Κίησι " οἵ «ἢ. χΥῇ. 12. Ηφρηρβῖ. ἴδκεϑ ἴῃς 
Ρἤγαθα “ ἀίησε 97 ἐῤε εαγίδ᾽" 85 ἴῃς ςοηίγαβί 
ἴο “ 2 ε Κις οΥ᾽ Κίησε," ΜὯΟ 5 οὗ Ηεαύυεη. 

απά ἐδεὶγ ἀγηιφ:,.] (Οοηθϑίβτησς οὗ ἴδε ἴη- 
δαδιτΔηῖ5 οὗ ἴῃς ελτιῆ---5866 οἷἢ. ΧΙ, 4, 58, τό. 

ξαϊῥεγεά Ἰορσείδεγ 1ὸ »πιαζε «ὐαγ Οτ. 189 
ΔΙ (38εε συν. ἢ, ἸεΓα δηὰ ἴῃ οἢ. χχ. 8). ὍΤῇὸ 
Δττὶο]θ 15 οῃ ρῃδίϊς :---ὴδε στεαῖ δὶ βίσυρρὶα 
ἴοσ ψ]υῖς ἢ (ΠΕΥ͂ Βα δϑβοπ θα ὑπάογ ἴῃς 
οἰχδ Ναὶ (ςἢ. χνὶ. 12-ἰ6; χυὶϊ. 14), Ὀυΐ 
ΠΟ ἢ ἀοο5 ποῖ ἴ2Κ6 ρῥΐλσθ υπ{1} πον»---- ΤΠΘ 
Οτοαῖ ΠΔΥ οὔ σοά, 1Πς ΑἸπλ ΡΥ" (ςἢ. χνὶ. 14). 

αραϊπεὲ ῥίγι δαὶ ταί ον {δὲ δογες, απά αραϊησὲ 
δίς αγηι7.}] Νοῖθς εγὲ {πὸ δίῃ. "' αρρῃ}," 45 
ςοπίγακιοα τυ “’ αγρηος ἢ δῦονθ. ὍῇΠὸ υηϊΐν 
δος ΟἾ τίσ [5 Το] νεῖ ἰ5 5 σηεά---Ης 
[45 διιῖ οπέ ΔΥΤΩΥ, ςοτηροϑεὰ οὗ νδγίοιιβ μοβῖβ: 
5606 ΕΙΣ. 14. 

Τῆς ἀρρθάγαηςα οὗ Ὁ γίϑϊ, ντιῖοβ Εὐσασγά, 
[25 Ριιϊῖ δὴ δηά ἴο {86 δἴίδοϊς οἡ ἴπῸὸ Ὁπυγσοῇ--- 
866 «ἢ. χίϊ. τς. ΑΠΙΟΝΓΙΒ πον [ὈΓ8 
ἀρᾶϊηϑι ἴῃς 1,ογὰ Ηπηϑεὶξ 

ΎΠΟ ταϊϊοπδ ἰϑίῖς ἱητογργοίδιίοα ΠΥ δ6 
δυΠΛθ ὦ ὉΡ ἴῃ ἴδε ννογάβ οὗ Ἀδθηδῃ :-- ΑἹ- 

ἈΕΡΝΕΙΑΤΙΟΝ ΧΙΧ. [ν. 19--20. 

υγουσῃϊ τηϊγδοΐθβ δείογε Ἀΐπι, τὶ 
ψ πςἢ ἢς ἀεςσεῖινεά τῆδπὶ τπλῖ δά 
τεςεϊνεά τῆς πιᾶγκ οὐ τῆς Ὀδελϑῖ, δηά 
ἴδ ἴπαξ ὑγογβηϊρρεά ἢϊΐς ἱπηᾶρα. 
ἼὝΜΔεθε Ῥοῖῆ ψγεσεὲ οδδοῖ αἷϊνε ἰηϊο 
ἃ ἶακε οἵ ἔἤτε δυγπίηρ ἢ ὈΠπι- 
βῖοπα. 

[που Βοπιο ἰ5 ἀδβίσγογοά, (ἢ6 Ε οπιδὴ νου], 
Τοργοβεηϊοα ΟΥ̓ Νόεσο, (8Ὲ Απτ  σῖσῖ, 15 ποῖ 
ΔΏΠΙΒΙΠΑϊοά.... ΤΟ Ῥσορῃεῖ 5665 ἴῃς Βεδεὶ 
(Νεγο), δηά [(ἢς Κιπρβ οὗ ἴῃς εαγῃ (ἴδε 
Οεηογαὶς οὗ ἴ6 Ῥχγονίηςοθβ, αἰπιοϑσῖ ἱπάσρεη- 
ἀσθηῖ) πὰ {Ποῖ σγ ἀττηϊθϑ, ππιθὰ ἴο πηᾶῖκὸ ΔΓ 
αραϊηδὶ Ηἰπὶ ῆΟ [5 βοδῖϊοά οὐ ἴϊπε ΥΝδις 
Ηοτβςε" (ἰ ε., Ρ. 444): 566 οἡ εἶ. χυὶδ 12. 

20. “πώ δὲ ὀεανσ «υα-ς ἰαξεη,]Ὶ ὙΤῊΪ5 τετῦ 
(πιάζων 18 σπαγδοϊεγιβιὶς οὗ 81. ἰομιη᾿5 5Ξἴγ]ε: 
--͵ ὐΈΤ οσσιγβ εἰρῃϊ {π)65 ἰη τῆς ΕΟλ τ Οσοθρεὶ ; 
οἰβενοτγα ἢ ἴἢς Νὸν Ὑοϑί. 'η Αςῖϑ 1. 7; Χίϊ. 
4; 2 Οογ. χί. 12. ΖύΠν δηὰ Ἡεηρϑῖ. ποῖς 
τη 1ἴ 18 ποῖ 5ἰαῖθα ἤονν οὐ ΟΥ̓͂ ἡ δοπὶ ἴδε 
Βερϑῖ ν'5 5εϊΖϑά :---ἀουδί]6β5 1 ννᾶ5 ὈΥ ἴδς 
ΔΙΤῺΥ οὗ ΟΠ γίϑί. 

Οηἡ 1Π}5 ἀεβοσγιρίίοη 566 Πδηῃ. Υἱ]. 11. 

απά «υἱδ΄ ῥίγει δὲ γα“ ῥγοῤῥεῖ 866 οῃ 
οἢ, ΧΙ. 111-17; ἢ ψ ΏΙΟΝ Ρασβαρθ ἀρτθδϑ 
[15 ἀρροάγδαηςε οὗ [με “ἔαδμε Ῥγοῤρδεὶ." 8εὲ 
450 ςἢ. ΧΥ͂Ϊ. 12. 

ἐδαὲ «αυγομσδὲ τ 6 »ἰγαοίες ἴῃ ἈΪ8 εἰσι 
866 (ἢ. ΧΙΠῈ, 11; Οτο, [Δ 9 δὲ πε :---ἰῃὸ “ αῤε 
Ῥνοῤῥεῖ" Ὀεῖηρ ἴδυβ8 ᾿Ιαδητπποὰ τὰ τὰς 
βεςοηά Βοαδβῖ ἴῃ ςἢ. χϊ. τι. ὍΤῊΪ5 ρΡετγέοπη- 
ἴῃς οὗ τηΐγαοϊθβ, ποῖθοβ Βοηρεὶ, Ἄχρι δίς Ὑν 
τε “ Σαΐε Ῥγορόειὶ" τϑςεῖνθβ ἃ |ἰἶχο Ῥυη βῃ- 
τηοηΐ ἢ τῆς Βοδϑί. 
ΟὙΒΟΓΘΎΣΙ δε ἀεεεϊυεά ἐδέρ) 866 οἷ, 

ΧΙ 14. 
ΕΡγαγτὰᾷ τ 8 ἐχρίαἰη8 [6 σοπηοχίοη 

οἢ. ΧΙ. :--- [Ὥς Ἄσθηςγ οὗ ἴδ “ ξαῤεε Ῥγορόκει " 
15 σαττθα οἡ ἴῃ ἴδε εὐχσό ὟΝ οὐἹά-ΚΊπράοσαι, 
Τβοῃ δραίη ἤτοπὶ Δρρασγοπί ἀσβϑίσαςτίοη - δυῖ 
Ὡονν ἰοηξ 5ίπος βυιδνετίθα 85 ἃ ἊΝ ογἱ ἀ- Κρ ἄσπὶ 
(οτ Βεαβὶ τοπὶ [ἢ 6 “ δες"). ΤῊςε Νν οὐ ά -- βόονεγ 
[48 ραγίεα ᾿ηἴο ζόγες ροννεῦβ (εξ. ςἣ, χνυΐ. 19 
ΜΠ ἢ σον, χυῇ!.).---ἰπῖο (τὴ (6 “Ἴδη Κιηρο" 
(45 ἃ “εὐεπὲδ ΝΝ οὐἱά-ροννεσ); (2) ἴμς Βοιλοῖ 
ἴγοαὰ ἴς Αὔγϑα (49 Ὀεςοπιίηῦς ΠΟΥ ἴδε 
σευεπίδ); (3) ΒαθΥ]οη, ποὺ Ὀδοοῖης ἴδ 
“Ν οἴλδη." Αἴἶοσ [Πϊ5, Βαῦγίοη (ςἢ. χυῖϊ. 16) 
ἢα5 Ὀδθὴ ὉΠΟΥΙΥ δηὰ ἔῸΓ Ἔὐὸσ ον γονη 
(ςἢ. χνη. 21); [Π6 “ἼὝδη Κίηρϑ ᾿᾿ δᾶνο ξίνεπ υρ 
ΤΠΘΙΓ Ῥοννοῦ ἴο ἴμε Βοαβῖ ἔγοπῃ ἴδε Ανυϑ5; 
δῃηά (ἢ|5 Βεαβῖ ἴπεη γε ρἢ5 45 ἴδῃς εἰν δέ Ἂν οσ]ά- 
Ροννοσ. Αϑῖμπο “ ἔαλο Ργορδεῖ," ἴῃ ἢ. ΧΙ, τι, 
[δά σοπὶς ἴο Πεῖρ 16 Βεδλϑῖ ἔγοπι ἴδ “"" δεα " ἴῃ 
ἢϊς σἱχὴδ ἴοτηλ; 50 ΠΟΥ͂ δὴ δηδίορουβ Ἱἱγ]ηξ- 
Ροννγοῦ ([π Δποῖμοσ ἕοσπι θυΐ ἰπ (ἢ 5Ξδπὶς Ξρίπῖ 
--ἰρβαῖ οὗ ἴῇῆς ζτάροη) ςοπιεβ ἴο δΒοὶρ (ἰς 
Βοαϑῖ ἴῃ ἢ15 εἰσ δέ ξοττη---ἰ οὶ, [86 Βραςὶ ἔτοπ 



.»ο 

ν. 21. 

21 Απά {τε τγεπιπαπῖ γγεγα ἰδίῃ 
στ τῆς ϑννοτά οὗ Ἀϊπὶ παῖ δῖ ὕροη 
τῆς Ποῖβε, ψ ῇ ἢ «τοογά ρτοςεεάδά 

{πη Αἴ τος--δηά νν1}] Ἔχοσοῖθα δον 5 οἷά 
τῖβ ὑη{1] (γιδὶ 5 ϑεσοηὰ (οπληξ (5. 507). 

ἐραΐὶ ῥδαά γεκείυεά ἐδε »παγὰ ο 1δὲ δεα“!, «σά 
2 δόρι δαὶ «υογοδιῤῥεά δι. πα.) δὅδεὲε οἷ. 
ΧΙ. τς, 16. 

ἘΔΟΥ ὑπνδΐη τὐεγο εα4:} αἰυς ἱπίο ἘΔ 6 186 ΚΘ 
ο" γε] Οὖἦ Οσεδοπηὰ (Μαῖϊ. χ. 8; Ματγκ ᾿χ. 
43: 85. 11ϊ..6}.--- τε εἴσγηδὶ ἤτγε " (Μαῖι. χχν. 
,“1). Το νοτζγὰ “ (οβθηηδ "15 ποῖ ουπά Ιη 
6 τυττἢ 5 οὗ 81. ἰοη. ΤΠ δ δῆρυάαρε ταϑῖβ 
ΟἿ 5100} Ραβϑᾶροβϑ 845 ἰϑαὶ. χχχ. 21; ΙΧυ]. 24. 
Ου [δ6 “1,αἀκὲ οὗ Εἴτε, οἴ οἢ. χχ. το, 14; 
ΧΧΙ. 8. 

ΕοΥῦ Ἀδηδη 5 ὀχρ᾽ δηδίίΐοη οἵ [16 δουγοθ οὗ 
(115 βυταθο ἰ5πὶ, 566 οἡ ςἢ. ἰχ. 2. 

Ὗνὲ ἂἵἴε ἴο ποῖθς παῖ δῖ, [οἤη ἱπ|ρ}165 ἃ 
ἐϊπιϊπσίίοη δεΐνγοοη [86 ρίδος οὗἉ δαίδπ᾽ 5 δροήςθ, 
δε “ὁγι. (ςοἢ. ΙΧ. 1; ΧΙ]. 2; χυὶ. 8; Χχ. 
Ι, 41)--ἀἍὰ {Π6 ρῥίαςθ οἵ δαἴδη᾽β ρυπιβῃπιοηΐ 
“δὲ ἤαῖζὸ 9 δ γ᾽ (ἢ. χῖχ. 20 ; ΧΧ.1ο, 14)15; 
ΧχιΙ. 8). 
1πΡ ὈΌΤΩΘΙΒ οαυἱ ὀγί»ιδίοπς:] (Νοῖς 

«ἢς στρ δῦ σοποογὰ ἤογο,---ϑοὸ σὺ. 2... 
ὝῊΙϊ5 σαϑίηρ ΑἸῖνὸ ἰηῖο ἴπ6 “1 ,κὸ οἔ ΕἸγο " («ἢ 
Ὠδῃ. Υἱῖ. 11) μ48 Ὀδεὴ ςοηίγαοϊοα νυ τῆς 
᾿Αϑοοπϑίοη οὔθ “"“Ὑ νο ὙΝ πο585ὸ5 ἡ (οι. ΧΙ. Τὰ, 
12) ἴο ἤδάγύθη. [ἴ{ 15 ποῖ εἰσϊεα ννῇο 1ηΠ|ςῖ5 
115 Ἰυάρπιεηῖ ; ἴ!6 ἀροηΐ 15 ἀοιινδῖ]θ55 δοπὶὸ 
“. Τγ  ΠΙ5: ΓΙ ΠΡ ΒΡΙΓ Ὁ 45 ἴῃ οἢ. ΧΧ. 2. 

ΎΠΟΥ χὰ οδϑὶ “" αἰυε," ποίοβ. Ηοπρϑῖ., ἴου 
ΤΠΟΥ δᾶανε ποῖ ἃ δ) πΊΔὴ ΠδίιΓΟ,--- ΠΟΥ͂ ΔΓ 
Ῥυγεὶγ ᾿άθαὶ ἔοιπηβ. ὙΠοθα νῇο ἂῦὸ ἢιιπιδη 
δον ἃ ὈΟΟΠῪ ἀθδίῃ, να. 2:1. 

ΎΠοβΘα αὔὸ ᾿ἰνηρ τῆθη, ποῖΐδα ΒΌΓΡΟΓ, ποῖ 
Τϑοηϊποδίουβ νος σου ποῖ θ6 εὐϑί ἰηῖο 

ἴη6 “14Κὸ οὗ ΕἸγο." 

21. απά τἰἈςε τοδί αὐεγὸ «ἰαπὖὸ «4 τὴς ἴη- 
Παδιϊαπῖα οὗ [{π6 ὁοδγίῃ, ςἢ. ΧΙ. 3, 8, 14, 
τό (Ὠβίεγα.) ;--ἰῃς δάμπογοπίβ οὐ Απιςῆγιβῖ 
Θηυμλοσγαῖθα ἢ σεῦ, 18 (Ηδρηρϑῖ., ἘΕΡτγατγά, 
Βιἰϑβρίῃρ) ;--οὐῖμο “ ζεηρ " δηά {8εὶγ " γηηὶος 
(ογ. 19),  ἰςἢ δθοῖβ ἴο Ὀ6 {πε πιοδῖ Ὡδῖυγαὶ 
ΤΊΘΔΠΙηΡ. 80 ἴῃ εἴἴεοί Αὐδογίθη (ρ. 329): 
Ψ}ο0 σοπδιάογβ [αἴ ἴῃς ὑποοηνοεγῖοα [ονν5 πὰ 
Ἡδφδίβοη 511} δυγνῖνθ οἡ θαγίἢ, ᾿παϑπλιο 45, 
ὨΟΤΟΓ ανίηρ οομὴθ ᾿ἰηΐο οοηίδοϊ ἢ 6 
Οοθρεὶ, {ΠεΥ ἃγὸ τῃογεΐογε ποῖ βιΥ οὗ τε- 
ἡεστίηρ 11. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΙΧ. 

οι οὗ Π5 πιουῖπ : δηά δὶ] τὴς ἔονν 5 
ννεῦο Δ]1οἀ νυν {πεῖς βεϑῆ. 

«υἱὴδ δε ««υογάὰὐ οἱ δίνει δαὶ “αὶ οἋ ἐῤε 
βογαό, [ογΥὃ5 180 δ υοσὰ) ΨΒΣΟΝ οδΙλΘ 
Ζον οἱ 977 δὶς νιομίῤ.: (866 τὐ. }.). Α5.1ὴ 
ΝΟΥ. 15. Γ᾿ οδίἢ ---ϑριγιίυδὶ ἀδδίῃ, πο ἀοιδῖ, 566 
54]. χὶ, 4-[8}]18 οἡ ἴπεπὶ 35 ἃ Ὀγε ΠΛ ΔΤΥ͂ 
ΡυπΙϑῃηπλεπ : 566 οἢ. ΧΧ. 12--ἰ. 5. 

Βυτροῦ---νῆο ἰΙοοκβ ὕροη [ἢ]8 σοηῆϊὶςοΐ 85 
᾿Πτογα] πὰ υἱϑιἷο ---δάπηϊ5 {πὲ “δε “ευογά ἢ 
Ϊ5 ἢοῖ ἃ [ἰπογὰὶ ““τυογά," Ὀυΐ πὸ εἶνοβϑ 858 
1Π |ϑἴγαϊῖ!οη5. οἵ ννῆδῖ 15 ᾿Ιηϊεηάοά ἴΠ6 δνθηῖς 
Τοίεττεα ἴο ἴῃ οβῇ. χ. 12; 2 Κίηρβ χίχ. 16: 
δηὰ 450 οἷ. χχ. 9, ἰορεῖβου ἢ [6 ἀδβοσιρ- 
ὕοπη οὗ οἰ. χυὶ. 18--21--οροοῖ Δ }}γΥγ ἴδε “ χγεέαὶ 
ῥα". Νονογίῃο 1655 ΒυγροΥ ἀουδίβ. νυ ΠοῖΠοΣ 
1}15 ἡάρτηεηῖ οἡ Απις,χιδὶ δπὰ ἴμε 1, ογα β 
Δρροᾶσγαποῦ ἀδϑογιθοὰ ἴῃ στ. 11-ἰ,ι6 ἅγὸ ννβδῖ 
ννὲ τοδά οὗ ἴῃ Μαῖϊ. χχῖν. 310; χχυ. 231: [οῇη 
ν. 28, 29; 2 ΟΟΥ. Υ. το. Ηε αδἷβθὸ ροιηῖβ. ἴο 
τῆς ἀϊβογοηος Ὀεϊννοοη συν, τ1τ-ι6 δηά εἰ. χχ, 
11. ΤΏ ό56 αἰ] 1165, ἴο ν Ι ἢ 815 Ἔχροϑιτοη 
15 Θχροβϑά, ἢ Ἰέανοβ υπϑοϊνοά. 
απ αἰ {δὲ Ὀὶτ 8) ὅ6ςε ΥΟΓ, 17. 
ΤἼδ ἐΟ]]οννὶπρ ἐχροβιτοῃϑ ἤᾶνὸ ὕθθῃ ρίνθῃ : 

--,ΑΤΙῈ “ Ὀἱχὰ 8" (συ. 17,21} ἅΓ6, Δοοοσάϊηρ ἴο 
Ηδιιπιοηά, τπη6 Οοῖῃθ «πὰ Ναηάδὶς ψῆο 
αοποϊαῖοα τῆς ἘΚ ογηδη Ετηριγο ;---ασςογάϊηρ ἴο 
Οοοοοῖι5 ΠΟΥ ἀγα ἴπ6 Τυγκβ ο ἤτον τς 
1}1 οὗ (ὐσοηβίδπιηορὶο ἀσναοίαϊοα τὴς (δίῃ ς 
σουηΐτιος οὔτμο Ἦν οϑῖ;--ασσογαϊης ἴο Η οι ρϑεῖ. 
16 Ηυῃ8 ;---ἸΥ εἴδζοῖη ἀρρ]168 ἴῃς ῬΧΟΡΉΘΟΥ 
ἴο {πὸ πιιγάοσ οἵ ϑοπλ τη (ΤΟΥ. 20), δηά 
ἴΠ6 ονοσγίηγον οὗ [18 δοϊ ῖοῦβ {(ΥῸΓ. 21) ;- 
Οτοίϊυ5 δρρ 65 νϑσ. τὸ ἴο [86 ΕἸΠΊΡΕΓΟΣ 
[υ]΄4ἢ ἀπά ἢ15 Ῥαγι!Ζ8η5 ; δηὰ νϑσ. 20 ἴο {Π6 
Δρο]ιτοη οὗ ραρϑη ϑδογιῆςίδὶ γιῖεβ ὉῪ Τ ῃεοάο- 
51:15 δηὰ Τ7ιυ5[ἰηΔ4Π;:--α. ἃ Ιἀριὰθ υὑπάεγ- 
βίδηάβ 4 ἀοβοσιρίίοη οὗ ἴΠ6 πηϊβεγδῦϊο ἀθαῖἢ8 
ΟΥ̓ Πογοῖῖοβ :--ϑίυαγί ηοΐθ5: Τἢδ 5ιιϑίδηςζι δὶ) 
τη ΔηϊηΡ 15 πα ἴἢ6 Ἰεδάθσβ 845 νν6}}] δ5 [Π6ῚΓ 
[ΟἹ] Ονν 5 'ὼ [η6 Ρεγβθοιυτοηβ ἀϊγοςϊεα δραϊηβῖ 
ἴη6 (ἢ γΙΒ[ 45 νν}}} δ6 βιιθ)]οςῖϊρα ἴο ἃ 5ΡΕΘαῪ 
«ηα ἀγολά } ρυηϑῃπηοηΐ : “1 ἀοιδὲ ποῖ τἢαῖ 
πὸ στορῖ {Γυ{} Δα ρ ῖ 15, [πα ἤη4], σοπιρίεῖό, 
Δηα ςογίδϊῃ ΥἹσῖοσΥ ΟὐῈσ πολι ποηϊδσῃ ΜΜ0}}} Ὀ6 
Δο ϊονθα᾽" (νο]. ",. Ρ. 352. Ηὀ πλλῖα85 “ [Π6 
δϑοσοηά Οδίδϑίσορῃε ἢ (566 ἴῃ γελαγκ5 ἰπῖσγο- 
ἀμυςίοεγγ ἴο «ἢ. ΧΙ.) ἴο οηἀ ποτε; ἴῃς “ Τμιγὰ 
(αἰδϑίσορμθ δηά βθηϊςοὶ" Ὀείηρ ςοηίδιηδα ἴῃ 
εἢ. ΧΧ. 1-αχὶϊ. 5. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οὐ ΟΒαρ. ΧΙΧΣ., 

ΝΟΥΕ Α ΟΝ ΨΜΕΒ. 11:---ΤῊἙ ΡΕΒΕ- ΜΙ11ῈΝ- 
ΝΙΑΙ, ΑΌΝΕΝΤ. 

Α ςσΟΠΊΓΟΥΝΟΥΞΥ ὙνΒΙ ἢ ΘΙ γασθ5 πλοσο [ῃδη 
οὔς 4υδϑίοη ἢδ5 ἅγίϑεῃ δῖ [15 ροίϊηϊ ἰὴ πηοάδσγῃ 

{ἰπ|65 τεϑρεοϊίηρ [π6 δεοοηά (οπηηρ οὐ Οσίϑῖ, 
--ο ΜΝΗΠ} 1 ΡῈ ργὸ- ΜΙ]εμη ΙΔ] "ἢ 

ΤὨς ϑδεεοηά “άυεηί,---τῆς “ Ῥγεοηςε," --ῖῇὸ 
ὡΡαγισία" οὗ (τὶβῖ (ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ), 
---ἰθ ἔγοαιθην σροόκεὴ οὗ Ὀγ ἴΠ6 ᾿υτὶζογβ οὗ (ῃ 6 
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Νεν Τοβῖ. ἐπ εοπποχίοη αὐ ἴδε 1,ἀ5ῖ [πᾶρ- 
τηρηΐ,---Μαῖς. χχῖν. 3, 37:.» Ε61. Οὐὐ. χυ. 22; Δ 
ΤΠ685. 1.8; [4π|68 ν. 7, 8; 2 Ροῖ. ἱ. τό; ἄς. 
Ιὴ δ1. [οῃπ᾿8 ντιτπρ8 {π6 ννογὰ παρουσία ἰ5 
ουηά ΟἾΪΥ ἰπ τ Το ῃ 11. 18, ἃπὰ ἀοθβ ηοῖ 
Οὐουγ ἴῃ 1Π6 ΑΡοσδΙγρϑε (5εῈ οἡ ςἢ. χνῖϊ. 8). 
Νονν {πε 1ϑὲ Τυάρτηεηΐ 15 ποῖ ἀφϑογι θὰ τῇ 
1η185 Βοοῖκ ιη|] οἰ. ΧΧ. 11: δηά ϑογίρίυγα 
τοσοξπίΖοβ ΟὨΪΥ οηϑ υἱοί δίς Ἀεΐυτη, οὐ (ὐοτηίπρ, 
οΥ “αγινία, οἵ (ῃτιβῖ. ΤῊε αιιοϑίίοπ, ποτ - 
ἔογο, τίϑοϑ, υβεῖμοσ ἴῃς ᾿Ιδϑδιιΐϊης ἔογΒ οὗἉ (Π6 
Τ,οτὰ ἔγοπι ἤρᾶάνθῃ, ἃ8 ἀδϑογι θα ἴῃ ὑτν. 11--Ὶ 
5 ΟΥ̓ 15 ποῖ υἱηῥίε ὃ ΔΝ Βεῖμοῦ πὸ σοηῇϊςοϊ Βόγα 
ἰῖ5 ᾿ἰἴογαὶ οὐ βυπηθο σαὶ [τ ΟἴΠΕΓ ννόογάϑ, 
ὙνΠοῖθοσ τῆς ονογίῆτον οὗ Απς ἢ Γὶϑῖ 15 σάγηδὶ 
ΟΓΥ δρίγίϊυδὶ ὁ (ἢ γίϑὶ μα5, 11 15 ἴγιιθ, ἱπεϊπιαῖοα 
(Πῖ }]} 15 ποῖ ἴο δ6 Ρϑᾶςο οἡ δασίῃ ( δῖ. χ. 34); 
αὐὰ [6 Οδυγοὶ νΜ}}}, ἀου 1655, Ὀ6. τα] ταης 
ἀπο 186 Βπά:---ουξ δῖ. Ῥαὰὶ ἀεῆποϑ (ἢς 
τηοδΔῃ5 ΟΥ̓ ΨΨΠΙΓἢ δίοηα ἴπ6 Ογοβ5 ἰ5 ἴο {Π υτρΡἢ 
πο δ ἀθοίαγοβ [πῖ (6 νυοδροηβ οὗ οἱἷνΣ 
νναγίατο ἀῦὸ ποῖ οὗ ἴῃς ἤεϑὴ (2 ὅον. χ. 4). 
10τ. αν Βγονη νγνεὶ]ϊ] οὔδβοσνοϑ : “ὌΠς 
Κιηράοιιῃ οὗ (ἢγὶϑὲ ποῖ δείηρ " οὗἉ [815 ννογὶ , 
δηὰ 580 ποῖ "Ὀοατίηρ [Π6 ϑινογά, ἀοθϑ ποῖ 
 γοδῖκ ἴῃ ρίθςοβ δῃη σοηβυπηε 4}} [ἢδ56 Κιης- 
ἀοπιβϑ᾽ (Ώ δῃ. 11. 44) ἴῃ ΔῪ δυο 2ἐέεδεά δαϊεἰε 
45 (6 ἀσγῃγθ5 οὗ τῆοῃ σοηίεπά ἴον ἢ τηδϑίειῦ 
η, πὰ βιιο ἢ 848 ΠΙΔΠΥ͂ ἀΓῸῈ ννοηΐ ἴο σεργεβεηῖ 
"186 Β4[Έ|6 οὔ τπαῖ στοαῖ ἀδὺ οὗ Οοά ΑἸταϊρῃγ᾿ 
δἵἴ " Ατ- Μαρεάάοη. .. .1 θεϊονε [Π6 νναγίῶτο 
ἰ[56 1 ἴο Ὀ6 ποῖ σᾶγηδὶ. ὙΠΕΓΕ τΔῪ δα τηι ἢ 
ςᾶσηδὶ νναγγο ἐπὶ εοπριοχίοῦ «ὐἱ . . .. Βυῖ 
οννς [Π15. βυτηθο οὶ ἀδῤδοτρίίοη [τν. χίὶχ. 
11--21] οὗ ἴῃς σοηῇι!ςϊ (παῖ 15 ἴο ἴβϑιιθ ἴῃ [86 
ἢ] ἀοδιίγυςίίοη οὗ Απις ἢ γὶϑι δης 41} ἢ 15 ΡΑΓΊΥ, 
ἄοο8 ποῖ ἰοαά πῖὸ ἴῆ6 ποσο ἴο ἐχροοῖ ἃ " ςαγῃδὶ 
τννατίατο, Ὀυϊ υ5ῖ τῇς τένογβα.... ΤῊ δἤη4] 
556 15 ἴο 6 σγαάμαὶ ταῖμογ {Πδῃ ἐ»ρι»γιφαάϊ αίε ---- 
106 γΟβ}} οὐ »4η7 ὈΪοννβ γσαῖθοσ Πδὴ οἵ ομϑ." 
--ΟἶΟρνιετ» ϑεεοπά Οοηπς : ἢ} ἐς Ῥγωρ Ἕοη- 
πα 3 Ὁ. 314. 
Το ᾳυοδίίοη, ἴῃ 5ῃοτγί, απιοιιηΐβ8 ἴο [ἢ|15, [5 

[86 ϑοςοπὰ Αἄνοηϊ οὗ (ἢ γιδῖ ἴο γε-εοπο  ς, 
ΟΥ ἴο ἐεγηιίηαίς τἴῇὴ6 ῥγοϑοηΐ ϑἰβῖο οἵ {πίηρϑ» 
---ἶο 6514] 15} δὴ ὀαγσίῃγ (ΜΊ]Θηη 41) Κιηράογηῃ 
ἩΠαπϊ παῖ Ὁγ (6 Ὀόδπὶβ οἵ Ηἰ5 ΟἸογυ, ἀπά 
Ῥεγνδαάοα Ὁγ ἴῃ βοηες οὗ Ηἰ5 υἱιἱῤίς Ῥγεβδεησε 
1ῃαῖ 185 ἴο 540, 5 ἴπ6 ἀοςίγχίης οὗ νγῆαΐ 18 
οα]]εὰ πὸ ““Ῥτοι)]]) πη Αἀνεπὶ" {τυθὶ 

. Τηδῖ ἀοοϊγίηθ. ἰα 85 ἴοι! ]οννϑ :- -- ΤῈ ῥγεβοηῖ 
ΘΑΓΙΠΙΥ 5ἰαΐο οὗ {πΠ|ὴρ5 15 ποῖ ἴο [εἰτηϊηδῖο 
ΨΠ τλ6 δοοοηά (οτηϊπρ οἵ ΟΠ γιβῖ, Ὀυξ ἴο Ὀς 
[θη 56ῖ ὉΡ ἰη ἃ πον ἴόττη ; νβεη (ῃ6  6- 
ἀοοηοῦ ἢ Ηἰ5 μ]ογι θα δαϊηῖβ νν}}} γοῖρη ᾿π 
Ῥοβοη ἔοσ ἃ Τποιιδαηα Ὑξδῦβ ονὲσ 4 ννογὶ 
οἵ τηθῃ 511}} ἴῃ {Π6 [65}}) (56 Βσγονῇῃ, λα. Ῥ. 
6). Απηὰά δραίΐη: “Βυῖζ ἴἴ πιαὺ Ὁς 5814, 1 {15 ο 
ποῖ [Π6 ϑεοοηά Αἀνρηῖ, νῃογο ἄοθβ ᾿ἴ ΟσςοῸΓ 
ἴῃ 16 ΑΡΟΟΑΆΪΥΡΘῈ αόγ τῤι “ΑΒΓ [Π6 
ΜΠΠΟππηι τη, 5805 Μγ. Βιγκϑ, “ἴΠΟΓΟ 15 ποῖ 
Τουπά οπθ 5} ]40]6 ἱπ ἴἢ6 ΡῬΓΟΡΠΟΟΥ͂ ΟΧργοβ- 
εἶνε οὗ σκὼῦ δῇ Αάνεηῖ. Ὅστις, ἔοσ {Π|5. ἰ5 

ΚΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ. ΧΙΧ, 

βυτθο ς 4] δηὰ ἤρυγαῖϊνε :... Βυϊ ν Θη] τεδᾶ 
ἴῃ 15, Απὰ 1 δἂνν [εν τπῈ ΜΙΠΘηπί απ) “8 
δτεαῖ ψῃϊς (ἤτοης, ἄς. ἄς. [ςἢ. χχ. 11], ηὰ 
ςσοηηοςῖ [Πϊ5 ΠῚ 2 Ῥεῖ. δ]. το, 1 56ς ἴῃς 1 ογὰ 
ῬΕΓΒΟΠΔΙΪΙΥ ργεβεηΐ ἴῃ ἴπ6 οὴς Ῥαϑϑᾶφε, μας 
(Π6 ΟἾΒΟΙ ᾿ΠΙΌΙΤΩΒ πιὸ ἢ [25 οπίὶν ἐδεη ζοπια. 
Τλιι5 πὸ δἰϊζεμπηρί ἰ5 πιδάδ ἴῃ ἴπε Αροοδλίγμβα 
ἴο ΡΙσΐαγα ὈΥ̓ 5ΞΥτηΌο 15 {π6 Ῥοιβοηδαὶ λΛάνεηϊ, 
Ὀυΐ ἴῃ ρῥἷᾶςε οὗ τ Ηδ 15 θεμοὶὰ ἴπη Η!5 ργαΐ 
νν δ ΤὨγοης---ἰἡ φονπό; νυ ΜΠ] Οἢ ἀξτοδ 
{πὸ ννογὰβ οἵ |ε58 Ἀϊπιϑεὶε, “ἤθη (δὲ 
ϑοη οὗ Μδῃ 5}|8}} εο»"Ὺ ἷἴπ Η!5 βίογυ, δηὰ 
4}1 186 ΠΟΙΥ δηρεὶβ ἢ Ηἱπι, “ἔχη 5}2]}} 
Ηςε 5ἰῖ ἀροη (δε ἴσοης οἵ Η!5 ρίογυ ᾽" (.. ὦ 
Ρ. 446). 

Οη {δε οἴδπεγ ἤδηά, [Π6 τι) ου Υ οὗἉ ἐχροβὶ- 
ἴογϑβ, οὗ 1Π6 πιοκί ἀϊβετοηΐ βοῆοοΐβ, ἀθοϊάς {πλῖ 
ἴπ6 ϑεοοηά Αἀνεπί οὗἉ (τισὶ 15 ἴο δὲ υἱίδίε: 
ΤΩΔΏΥ Ὑυτ [0 Γ5 γί 6 Γ 1ηϑϑιηρ τδαἱ {πε δεςοπὰ 
Αἀνθδηξ 18 20 ῥγεεεάε ἴῃς Μι]οπηΐυσα, ὍΤΒυ5 
Αὐυδοτίοη: “ὙἼΤΠΙ5 σοταῖπρ οὗ ΟἾγιϑί [ἴο 6- 
{015} Ηἰ5 Κιηράοτη οὗ Εἰοτν Ὀροη οἁπ ] 
τουδὶ δ6 γον ἀϊϑιϊηρυ πη ἔγοπι Η!5 
Οοπληρς ἴο (ἢ6 ἤπαὶ [πᾶρτποηῖ. [1 15 1}ὶς 
Οοπληρ ννηϊςἢ Ὀοτἢ Ὁ Δηϊοὶ δπὰ [οἱ π ἀθϑεπθεὲ 
(Ά ἐν. ΧΙχ, 11-2 ; 12 4ῃ. 11. 33-π441 Υἱῖ. 9-ὶ 4, 
26, 27); ἰξ 5 (ῃ15 (οπιης Ὁ ΙΓ ἢ 41} 5}2}} 
Ὀ6 ΕΠ] 16 Ἡνῖο ἢ τη6 ρῥγορδεῖβ οὗ ἴῃς ΟἹά 
Τοβῖ. μαναὰ ργορῃμοβιεά σοποογηίηρ ἴτε Μα6- 
δ'Δπίς {{π|ὲ οὗ ροδοθ δηά Ὀγοβρεγιῖν ; 1[ἴ 15 [ῃϊς 
Οοπιίης νοῦ [6 1, ογὰ [εδὺ5 γεΐεσβ ἴο ἴῃ Η!5 
ἀϊδοουγθο, ΝΜ αἷΐϊ. χχίν. 29, ἄζο., 85 ἀ ἰδ ριυϑῃεὰ 
ἔγοπι τηαῖ βροκθη οὗ ἴὴ Μαῖῖ. χχν. 21... 
“ΤΠδ ὀχργοβϑίοη, ἴδε βαγωσία οὗ (γίϑι᾿ ἀδ- 
ποῖοβ ἰη ἴδε Νοὸνν Τοκῖ,, [ἢ15 Δάνθηϊ, δηὰ τὶ 
αἴοπο; δηά 118 ϑεοσοοηά (οπιηρ οὗ ΟἾτδὶ,. 
νον ἴῃ ςοηποχίοη ἢ τὰς ΚΜιηράοπι 
“ἰαῤίμῥεά ὧγ ἐδ ρον φαγί ὁ (ἴὰς ΜΕΪΟπηιΑὶ), 
οσςυρίδ5 ἃ πιο ἢ ποτ Ὀσγοπιηθηΐ Ροβιιίοη ἰῇ 
(πὸ ΒΙΡ]1ο4] τηοάς οὗ σοποορρίϊοη, ἤδη ἴῃ τϑλὶ 
οἵ ἴῃς τηοάογη Ομιγοῆ. Ῥασϑαροβ ἧκὸ Μαῖ,. 
χχῖίν. 27-λ} 1 Αοῖβ 1. τὐ; ον, 1. 7, Ἰεᾶνε 
ΒΟΔΓΟΕΙ͂Υ ἃ ἀουβὲ {παὶ 1Πϊ5 ἀρρεάγδῃςς οὗὨ ἴδε 
Ι,οτὰ νν}}} θ6 ν5ι0]6 " (Δ, Ρ. 322). [1015 
ΤΉΘΓΟ 855 πηρί!οη, ἰἴ ΠΊΑΥ Ὀςε οὐδεγντοά, οἡ Αυ- 
Ὀογίοη 5 ραγῖ, {πᾶ ἴπ6 ραϑϑαρὲβ ἰαϑῖ αυοϊοὰ 
Γείοῦγ ἴο νῦ. 11-2τ1, δηα ποῖ ἴο ἴδε 1, οτα β ἃρ- 
Ῥοάγαηςθ ἴῃ οἢ. Χχ. 11]. Δυδοῦεη ποχὲ ὑσὸ- 
ςοδάς ἴο Ὀτηρ ἴῃ ἢ 5. ΤΠΘΟΥΥ οὗ “83η ἐπα δίο 
ΟΠ γοἢ " (566 οἡ οἢ. ΧΙ! 1):-- Τα ἐπ πάλ- 
τηοηΐδὶ ᾿τπηρογΐδηςο οὗ [15 Ἑουηίηρ οὔἢο ] οτὰ 
ςοηϑίϑίβ (δοσογάϊηρς ἴο (Οἱ. 211. 3,4} ἴῇ τῆ ϊ5, 
τπαί ἢ γσισῖ δῃὰ Ηἰβ σμυτοὴ 5841} Ὀόσοπιδ 
τηδηϊξοσὶ δπὰ νἱβιῦ]θ, ονθὴ 85 Ὀείογο {ΠῸΥῪ ἅγὸ 
Πιὰ ἴῃ σοά. ὙἼΠε Δάνοηϊ οὗ (μη 85 ἃ 
τνο-[ο] οὈϊοςΐ,-- Ἂουάρε πο ἈΝ οὐ] - ρον, 
«πη ἴο ὑτίηρ ἴο (8 ΟἤυΓΟΙ τεαοθηιλρίίοπ, 
Β]ογιβοαϊίοη, δηὰ βουνοῦ ον τῆς νογ " 
(ἰδιά.). Ετοπι ἴΠ15 σοπο]ιβίοη Βισρὶπ ΟὨΪΥ͂ 
ἀϊδετα ἴῃ ποῖ δϑϑίρῃϊης 50 πηυςῇ ἱπιροτῖδηος 
ἴο0 1Π|8 νἱσῖοσΎ ονεῦ Απιϊςσισῖ, ἀηὰ ἴο ἴδὸ 
ΜΊΠΘπηΐδὶ τεῖρη. σῇ ΒΘ τοραγάβ 45 πλογοὶν 
ἃ ἸΓΔΠΒΙ ΠΟ Ροτγιοά, ἀπά ποῖ ἴδὸ υἱυπαῖς οὗὔ- 
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ΟὨγίβῖ, οὐ ἴῃς ϑοςοηά Αὐἀγνθηΐ, ἔγοτῃ τ 6 βοησ- 
ΓΑ] ΤἸυάρτηεδηΐ, οἧἢ. χχ. 12--,Ἐ3 ; ΡΓΘΟΝΙΟΟΒΙΥ ἴο 
ὙΨΏΙΓΝ 45 νγ οὶ] 45 ἴο {6 Μ|Ι|Π]Θηηΐιπι, σοπλ68 
115. “ δρδϑοῖδὶ Ἰυάρτηθηϊ οἡ ἃ βρεςϊῆς Ὀοαγ οὗ 
ῬΟΙΒΟΏ5, Δὴ ΟΥΡΔηΙχοα ἕδοϊΐςοη, ἔουηά ἴῃ οῦ- 
Ῥοϑβι[ίοη ἴο Ηἰπι, απὰ Ηἰ8 Κίηράοπι᾽" (ἰ. ἐς.) 

Ρ. 345). 

)εςξ οὗ {π6 δεοοηὰ Αάἀνθηῖ. Νο 1658 Ἴογίδιη 
1ῖ5 Δίγ. Βιγκ8 (“" 72ε ον Ῥγορῥείές Ἐνριρίγει," 
ῬὈ- 330) ἴδαιϊ “ὙὝἭΒο ϑεσοηὰ Αἀνθϑηΐ οὗ ΟἿἿΓ 
Ι,οτά, 45 ἀδβογι θὰ ἴῃ ἴπθ ἰδίοξξ Ῥγορβεου οὗ 
ϑοχιρίιγο, ἀοεβ ποῖ ,“οίοτυ, Ὀυϊ ῥγεεεάε ἴῃς 
ὙΠ Π]οηηϊ4] Κιηράοπι." Τὸ ἴπ6 54πὶι6ὸ οὔεςῖϊ 
)ε Βυγρὰ ἀϊπθηριυ δηθβ 2δἰς ἀρροδάσγδῆςε οὗ 

Ἥαροσ. 1ὸ 72ε ἀκυϊ ἐατέ ὑπο ἐΔς ἰπξε οὔ 
,3γὲ αμα δρίνερίοιό. 12 714 ἠασἐ ἀπά σεπεγα 
γ 6:77 207. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧ. 

2 δαίαπ δομρμαῖ γον α ἱλοιεαηαῖ γεαγε. 6. 726 
,3,γεὶ γεσεγγεον : {λὲν ὀίκεσεά λα λαῦυό ῥαγέ 
ἑἀεγεῖμ. ἢ ϑαίαη ἐξί ἰσοσό αραΐπ. ὃ. Οοσ αμα 

ΝΩὨ 1 ς.νν δὴ ἅπρεὶ σοπιὲ ἄονγῃ 
ἔτοπη ἤεάνθη, ἢανίηρ ἴῃς ΚΕΥ 

[νεγ. 2 [Α τοδλάϑβ ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος]. ΝεΥ. 3. ογι. 2ηἀ αὐτόν.---ἰΑ τολάβ8 ἐμμενὼς αὐτὸν ἴῸΥ 
ἐπάνω αὐτοῦ Ἵ.---ο»π. καί Ὀεΐοτα μετά. τ. 4 οι. 151 αὐτῶν.---ογι. τά δεΐογε χίλια. ΘΓ. 5 
ο»"!. δέ.---ἔζησαν ἄχρι [ἰ τελάβ8 ἀνέστησαν ἄχρι.---Τ, Ἀ. ἀνέζησαν ἕως, Ἐταβίηυ8 Πανὶηρ 
ἴδιϑη [86 ἢγϑί 5011] 6 ἂν ἔγοπι ἢ}8 πιδηυβοσιρῖ, δηὰ ἔζησαν ἕως ἔγοπι ἴ6 δ]. υἱχέγμπέ ἄοπεο. 
τ. ΠΙπιβοῖξ, ἴῃ 5 ὅτε φἀϊ οη5, μ45 ἕως τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη ἄχρι,--- ἄχρι Ὀεΐπηρ ἃ ΡΥπίοΓ Β 
Εστοσ] δοῦ. 6 [δὲ, Β τεδά τὰ χίλια,---Α οπι5 τά]. γεῦ. 8 τὸν πόλεμον [ςξ, ςἢ. χίχ. 19}-- 
ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν. ΜΝ ῖ. 9 ον». ἀπὸ τοῦ Θεοῦ [εξ οἢ. χχὶ. 2, 10]. τ. το καί Ὀεΐοσγο τὸ 
θηρίον. ΝεΥ. τι μέγαν λευκόν. ΜΕΥ. 12 τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρ. [ἴῃς ννογήβ μικροὺς 
καὶ μεγάλους (οἔΥ', Κ.), οπλοἀ ἴῃ 1, ἅτε ἕουπὰ ἴῃ ἴῃς σοπηπιοπίασυ οὗ ἀπάγοαϑ. Οἵ. Ἄς. 
ΧΙ. 18; ΧΙ. 16; ΧΙΧ. 5, 18].---ἐνώπιον τοῦ θρόνου. γεγ. 13 ὕν!ος σοδάβ τοὺς νεκροὺς τοὺς 
ἐν αὖτ. Νίετ. 14 οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. 

Αἴον ἴ6 “ϑευεη ῥίασιμε! αὐδίοδ ἀγὸ ἐδέὲ 
κα: (ςἢ. χγ. 1) σοπηθβ8 ἴπ6 βηδὶ [πάἀρτηθηῖ 
[1561 1ὴ ἴπ6 ἀϊβογοηΐ βἴαροβ οὗ ννῇϊοἢ (ἴῃς 
Τῆγος ρτεδί Εποηλοβ οἵ Οοὰ τεσεῖνο τΠογ 
ἄοοπι. ὅΤΠδ656 αγὸ ἴδ [)ταροη---οὗἩ ννῇοπὶ ννὸ 
ἢγϑίϊ τοδά ἱἰπη Ἴἷ. χὶϊ., ἀπά ἢϊ15 ἴνγο δροηίϑβ, ἴῃ 6 
Βοδϑὶ ἔγοπι ἴῃ “δεα,᾽" οὐ ἊΝ ογἱά- οννοῦ (ςἢ. 
ΧΙ. 1), Δηᾶ [Πς6 Βοδϑεῖ ἔγοπι ἴδ. ““ ἔαγίδ," οΥ᾽ 
“Β΄]ς6 Ῥσορβοῖ" (ςἢ. ΧΙ. 11); ςἢ οἢ. χνὶ. 12. 
ΤΠδ ΘΠΏΠΥ οὗ {Π656 ἵννο ἀρθηΐβ οὗ 86 ρσγίη- 
εἰρὶε οὗ ον] ἀεχίνεβ [8 δοιγος ἔτοπὶ ϑδδίδη 
ΠΙπιβοιῆ, δηά ἰ5 τοδὶ ιζοά τὨγουρῆοις [Π6 
ψ ιβίοπϑ νης ἢ ἰοϊονν, ἰπΠ Ὀοοάϑῃθα, ρεῦβθει- 
τίοη, βοάἀιυοσηοη, ἀπά Ὀασρθοπιγ. ὍΤΠηῖ5 Οοά- 
ΟΡΡροβίῃρ βοννοῦ 5. ἔυγί ΠΟΥ πιδηϊξεϑῖθα ἰπ οἢ. 
ΧΥΙ. 2 ἀποὺ τῃ6 ἵννο ςοηπεσῖοα ἔοστῃς οὗ ἴῃς 
Ἂν οὐἹά-Κιπράοπι, οὐ Βοαϑῖ, δπά τῆς ἊΝ οὐ] - 
εἰ, οὐ “ Ηδγὶοῖ." [Ι}πΠῸ ἀδδοοτίρίίοη οὗ πὸ 
1,λϑῖ ]υἀρσπιοηῖ (15 ΟΥάοΓ 8 τενογβεᾶ, δϑαίΐδῃ 
15 ονν ἱπίγοάιισοα δηά ἡιάροά, ποῖ ἤγϑὶ οὗ 
4] Ὀυζ ἰα5ῖ οὗ 411, ννῆοη Πὸ ἰ8 “ταν ἱπίο ἐδ 
ἰαὰλε οῆνγε " (ςἢ. χχ. 1ο). [ἡ οἷ. χΙχ. 20, ἢ5 ἵννο 
αξοηΐβ, [πε Βροαϑὶ δηὰ τῆς “"ἕδ]βε Ῥσορβδεῖ," 
μαὰ Ὀδοθη ϑβιιυθ)οςιοὰ ἴο ἴδ 5λπὶ6 βοπἴοῃςε ; 
γνΠΠς ΘΑΓΙΘΓ 511}, ἴ[ῆς 5οδὶ οἵ τὸ δή οὐ] - 
Ῥονεγ, Βαδγίοη, ἴῃς “ Ηδτγὶοῖ," μβδά θεεὴ ἀθ- 
βίγογθαά (ςἢ, χυη .). 

Βυῖ νν»ῆδῖ 15 (6 ρῥἷδοθ οὗ ἴπ6 ὁρεηῖηρ νοῦβ68 
οὗ [ῃ15 ἵννοπίοῖῃ σΠδρῖογ ἴη [15 β πιο  "ςΑ] 
Ρίεΐυγε οὗ τῆς παὶ ἰγϊυσαρὴ οὐ ἴὸ Ὀ᾿νίης 
κιπράοτῃ οὐϑσ ἴπ6 Κίηράοτῃ οὗ δυ}}} Οπλίηρς 
τοῦ αἰ ἔεγοηοθβ ἴποσο ἅγο ἤδγῸ ἴπῦοὸ Ορροϑὶῖθ 
5 ϑίθπη5 οὗ Ἰηϊογργοίδίοη :-- 

Ϊ. ΤῊϊΒ σμδρίοσ ἴ4Κ68 ὕὉρ δηὰ ςοπίϊπιιθβ ἴῃ 
Πἰβίοσιοδὶ ογάθγ [6 παγγαῖίνεβ οὕ ἴῃς ρσγεςθεάϊηρ 
ΙΒ Οἢ5 ; 

ΠΠ, [ἢ οἢ. χΧχ. 1- 9 ψ͵ὸ ἤδγυθ, ποῖ ἃ Ἴοῇ"- 
Ἐἰηπδίίοη οὗἩἨ ννβαῖϊ ννοπὶ δοίογο, δυϊ 4 “Κὸ- 
ςδριτυϊδτίοη " οὗὨ ἐτεοπίβ ἀδίϊηρ ἔσοπι ἴῃς ΕἸγϑῖ 
Δανοηΐ οὗ (πῃ γίβι---οἢ. χῖχ. 21. δοῖπρ σοη- 
τἰηυδὰ δἱ ςἢ. Χχχ. το. 

πη {π656 ἴννο ϑγϑῖθπηβ 866 ἴῃς ΕΧΟΌΓΘΙΙ5 ἂἵ 
τῆς εηὰ οὗ 1815 σμδρῖογ. 

ΤΗΕ ΤΗούβαν ΥΕΑΒΒ (1-6). 

Ἱ. “πά 1 “παὖὺ απ αηχοὶ οοταϊῃ αὶ ἄραυπ οὐΐ 
οὗ ῥέαυεπ,) Οπὸ οὗ ἴῃς Πποβῖ οὗ Απρεοὶβ ἴο 
ννοπὶ ἴπ6 ΚΕΥ οὗ ἴΠ6 ΑΌγ55 15 ρίνεη, ἃ5 ἴῃ 
ςἢ. ἰχ. 1. ἴΙὴ ογάοσχ ἴο οχοοιῖο ᾿ς ΟΥ̓ςο, ἴὴ6 
ΑἼγ6Ϊ σου 65 “ ἄρα οἱμἱ 9 ῥεαυεη,᾽" ἔου ϑαΐδη 
85 πο ἸΟΏΡΕΥ ἃ οἷασε {Π6Γ6----566 οἢ. ΧΙΪ. 9, 12. 
Τα ριυπηἰϑῃπηεπξ οὗἩ δαΐδῃ, ποῖθϑ Αὐδθογ θη, 

8 Αἰνναγβ8 ἄοῃς ΟΥ̓ τηϊηϊσίοσίηρ Αηρεῖσ :--ἰη 
οἷν. χὶ, ὈγΥ [6 Ατομαηρεὶ Μιςοδδοὶ; ἤθγὸ ΌΥ͂ 
Δ “ “πεῖ ἴῃ νοῦ. 10 ὯῸ ΡΘΠΟΥ 15 ΒΡροΚκθη 
οὔ:---5θὸ οἡ ςἶ. χὶϊ. 7. 

ΑΡΡρϑδιηρς ἴο «ἢ. 1. τ8, Ηοησδῖ. (Δηα 50 
51. Αὐυνυπίιηο, ΝΙτ., ἀπά οἵπογβ) ἀδθοϊάθ5 
(δῖ τῃ15 Αηροὶ τὲ θ6 ΟἸ σϑί Η ᾿πιβο] ἢ, "' 85 αἵ 
νἱ Δ. 2: ΧΟτ; Χὶν. χ7; ΧΡ, τ" (δυῖ 566 [6 ποῖοβ 
ΟΠ ἴῃ 686 ἰ6Χίϑ5):--- [οΔο τῇ ἀπά (οςςοῖ5 00“ 
ἀογβίδπά τῆς ΗΟΙΪΥ ϑριγ1:-- ΒΟ ΠΏ ΒΟΥ γοραγαβ8 
ἢΐπὶ 85 5 το! Ζίης ἴῃς ὙΤννεῖνο Αροβίϊοβ ;-- 
6 Τγτα, εἰἴπεσ Ρορα (αἰϊχι5 11. νο ςοπὶ- 
ΡΕΙοὰ τ1Π6 Επρεγοσ ἩρθησΥ Ν. ἴο γι] 4 οη ἴῃς 
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οὗ τῇς Ῥοϊζοπι 688 ρἷὶξ δηὰ ἃ ργεαδῖ 
σἤδίη ἴπ ἢ15 παπά. 

2 Απά ἢε ἰαδἱά μοϊά ου ἴῃς ἀγάροη, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ, [ν. 2. 

τὲ οἷά 5εγρεπῖ, νυν ϊο ἢ 5. τῆς Ἀ ετὶ 
ἀηὰ δαίδη, δπὰ Ὀοιιπά ἢΐπι 4 τῃουβαπά 
γελίϑβ. 

αυσδίίοη οὗ ηνοβϑί Γε8, Α.Ὁ. 1122}, ΟΓΥ Ῥορὲ 
᾿πηοςοηῖ {Π].; --- Ασσοτάϊηρ ἴο Βτιρῃίγηδη, 
186 Αηρεὶ ἰ5 (οηϑίδητηο ἴη6 Οτγοδί. 

ῥαυϊης δὲ ἀκγ οὔ [89 ΑΌΥ88] Τἢο 
Ργοβοηῖ δδοὰθ οὗ δεἴδη δηά ἢὶ5 δὺ}} βρίγιῖ5-- 
566 (ἢ. ΙΧ. 1-ὶὶ; δηά ςἔ, οἡ οἷ. χὶ. 7; χτίϊ. 8. 
ἼΠΙ5 ἰ5 ἴο δε αἰβιϊηρι 5ῃθα ἔτοπὶ ἴΠ6 “ Ζαζε 
9 ΕἸἰγε," νοῦ. το, ἃ ΠΟΥ δηὰ τότ ἀνα] 
Ρίδες οὗ ριυηϑῃπηεθηῖ: 56ε6 Μαϊξ. ν"}. 29; ΧΧΥ. 
41. 581. Αὐυριίπο (566 Οἡ Υ6Γ. 3), 45 δγοδαγ 
υοῖϊοά οἡ οἷ. ΙΧ. 1, 568 ποΐ ἴο τεραγά 
{η6 “ΑΌΥ55᾽) 45 ἃ δίαεε αἵ 4]}:; δηὰ 5: ΠΊΠ]ΔΥΪῪ 
ΕΡταγὰ (αἰ8ὸ αιοῖξδα {πΠ6γ6) ἴακοϑ ἴῃς πιθδῃ- 
ἴῃς ἴο Ὀ6 σγπλθο]ςα]. [ἴ σᾶπηοῖ, μα ἈΓΡΊ 65, 
ἀεδηοῖθδ δὴ δεῖιιδὶ ἰΙος δ] ΠΥ, Ὀθοδυβο (ἢ “ΑὈΥ55᾽ 
18 ἢγϑῖ ορεηπϑὰ υπάογ ἴδο 2,32. Ττυπιρεῖ (ςἢ. 
ΧΟ 1. 2); Ὑν Π}116 δαΐδη πονοσίῃ 6655 15 ὈΟΪἢ ἰπ 
Πρᾶνθῃ δηά οἡ θάγίῃ, 566 οἢ. χὶ!. 3, )-ἰ11: δηά 
ἀδαῖη, Ὀθοδιιϑε 6 85 ρονοῦ ἴο βεηὰ ἔγοπι ἴἴ 
τε “ 2Ζοομσι." (ἢ. ΙΧ. 11), ἃ5 ννῈ}}] 25 ἴῃ6 
Βοδϑῖ, οἷ. χὶ. 7: ΧΥΙ. 8 :-τ-θυΐ 566 ΟἿ ΥΟΓ. 2. 

αηδ αὶ σγεαὶ ἐραὶπ ἐπ δὶς δῥαπ4.7 Οτ΄, υροῖ 
δ Βδιὰ,--ἰγίηρς οἡ [ἴἴ, δηὰ δπδηρίηρ ἔγοση 
ἴἴ, ρὑγεραγεά ἴο Ἔἐχϑουῖΐῖε ἴῃς Ὠίνηθ ὟΝ], δηά 
ὀίπά δαΐδῃ: ςἶ, ςἢ. ν. 1. 

Βοϑϑιιοῖ ἴδ κὸϑ [6 εὐῤαίπ Ηρ ΌγαΓ νΟΪΥ ἴο πιθδῃ 
“4ῃ6 ᾿ἸηνοἸαθ]ς σοταπιδηάβ οὗ Οοά, δηὰ [ῃς 
᾿ΡΓο55 οὗ Ηἰ5 Εἴογηδὶ ΚΝ1]]." 

2. “4πά ῥὲ ἰαί] δοία ο" 1δε ἄγασοη,) ἘσΥ ἴῃς 
Τόγες στοαὶ Ποῖ 65 οὗ Οοὐ 5 Κἰηράοπι, 566 
ςἢ. ΧΙ. 2, 4, 11: ΧΡ. 12. Οπη ἴδε ““ςοῃ- 
τἰηυου8 " 5βγϑίοπι οὗὨἨ ὠἰπίεγργείδίίοη, ςἢ. χίχ. 
ΔΓ 5 ἴάκοπ 00 ἢεγο---δοα Νοῖς Α δῖ ἴπὸ δεῃά 
οὗ 1η1|5 σπμαρῖοσ. Οἱ, οἢ. ΧΙΙ. 3 45 ἴο {πΠ6 ἢγχϑίὶ 
ΔΡΡθαγδηςο οὗ ἴῃ6 Ὠτάροη. 

1860 οἷά «ἐγρεπ!.1] Νοῖθς {Π6 ποπιϊηδίϊνο 
Βεγα (566 τυ. ἡ.) τιδγκίηρ 86 ῥγοπηίπεηςα 
οὗ ἴῃ τάσ4---866 [πἴτοα, ὃ 7,1. (4). ὙΤῊΘ 534πὶ6 
1Ππ|εὲ5 υϑϑὰ ἴῃ οἢ. ΧΙ. 9 4Γ6 ΠΟΙ τοροαϊοά νογ- 
Ὀμτπ; 566 4ἷ5ο οἢ. Χὶϊ. 14,15. ΤἢΘ ψογὰ 
“ 7)ευΐ ᾽" υϑοὰ ἀραΐϊῃ ἴῃ νΘΓ. τὸ 15 αἷ5ο ἔοιιηὰ 
ἴη οἢ. 11. το; ΧΙ. 12:--ἰῃς νοτγά “" δαίαρ᾽ υδοά 
ραὶη ἴῃ γΟΥ. 7 15 450 οιιηά ἴπ οἷ. 1]. 9, 13, 
241 1. 9. Ηρηρδβῖ. ϑιιρροϑῖβ ἴῃ ἴπ6 ὀχαςῖ 
τοροιοη οὗ ἴΠπ 656 {{0|ὲ5 γοίοσβ ἴο ἴῃ ξμηέδ- 
τηθηΐδὶ νἱσζοσυ οὐοῦ δαίδη βρόίθῃ οὗ ἴῃ ἢ, χίϊ. 
9. (ΤῊΝ νεέγβα ἰ5 αυοϊεα ὈΥ 51. ]υδίη Μ., 
“4ροί. ἴ. 28: 566 Τηϊγοά. ἃ 2, 8). 

πυδίερ ἱς ἐῤὲ )ευμ, ἀπά ϑαίαη, πᾶ δοωπά 
ῥ᾽") ϑαῖδῃ θείην ἃ βρίγιῖ, ἴδ. δἱηάϊίης Ὀγ τὰς 
“οραὶμ" ταυδί θὲ υπάογοίοοα ἤρυγαίνεῖγ ;---- 
ποῖ φῬογτηϊ Πρ ΠΙπὶ, 85 81. Αὐξυπβίηθ Ἔχρίδίηϑ, 
ἴο Θχοῦοῖθδο ἢἰ58 ΨΠοΪῈ ρον Γ οὗἨ τεπιρίδτοη. 
ἼΤἼ6 Θχργοϑϑίοῃ “' δουπά, τϑο 115 [Ὡς ὀέπαϊπρ οὗ 
“δὲ σίγοπσ για," “Βεεϊκεὀμὸ ἐδε ῥγίπες οὔ ἐϑε 
ἄευ!) ," ϑαίδῃ, Μαῖϊ, χιῖὶ 24, 29; Μαγκ, 26, 

27. Οη Π6 ονογίησγουνν οὗ ϑαϊδηβ ρβοόνεξσ 
ΠοπΊραγο [υκΚὸ χ. 18; Ϊοἤη χίϊ. 31; ΧΥΪ 11 : 
4 Ῥεῖ. . 4; [πᾶ 6. 
ΤΠς δίηάιϊης οὗ δαΐδη, ποῖος. Αὐδεογ θη, 25 

ἃ ΜιπΠεπηδγίδη, 15 τηθητ.οηθαά ἢγϑῖ, θδοδιιϑὲ 
1 15 ΟΥΡΔΠΙ Δ} σοηηεοῖοαὰ νἢ οἢ. χΧΙΧ. 20. 

ἴον α Ἰδοισαηά γεαγ,,) ΤΟ δοσυβδῖινς οὯ36-- 
βίη γίης [π6 ἀυγαϊίοη οὗὨ 1815 ᾿ δἰπάϊηρ οὗ 
ϑδίδῃ : οἵ. ςἢ. ἰχ. ς. Ὑδ ᾿πηρογΐδπος οὗ (5 
Ρεσγίοά οὗ ἀυγαίίοη 18 ἱπάϊςαῖθά Ὀγ 115 θείης 
τορραϊθα σἐὲχκ Ὁπ|65 ἴῃ τ". 2-7. 

Τμδῖ [ης ρεγὶοα οὗ ἃ “ Τδοισαπά Ὑεαγι" 5 
ἴο θὲ ἴακοη Πρυγαδιίνεὶγυ, ἰ5 Ἰη δοσογάδηςε ψἱἢ 
ΒΌΟΝ ἰεχῖβ 85 58. χε. ς (""Α τβουδδηα γοᾶγξ 
ἴῃ ΤΥ δρῃξ ἅἃγε Ὀυϊ 45 γοβδίθγαάδυ ἢ), οἵσἁ 
2 Ῥεῖ. 1. 8. (““ Οπε ἀδγὺ ἰ5 νυ τὰ τῃς 1, οτά 25 ἃ 
τπουξαπά γεαγβ, ἀπά ἃ ἰπουβδληὰ γϑδγβ 85 οὔς 
Αγ ἢ). Α ϑ8ρᾶςεὲ οὗ [{ἰπ|ὲ δοβοϊ οὶ ἰσησ 
5. ἀεηοῖεά,---Ἰυϑὲ 45 “ δαί απ δομγ᾽" (566 οὉ 
οἢ, Υἱ, 1) ἀδηοῖεβ ἃ βρᾶςε οὗ {ἴἰπλῈ δοβοϊυϊε Υ 
“ῤογί. ἴῃ ἴ[λοῖ, ἃ νεΓῪ στοδῖ, δ" πουρὴ ποῖ ἃ 
σΟΌ 1655 ΠΕΤΆΕΙ 18 δἰ ρηϊβοά :--- ποῖ τὰς “ἐπ 
ἐῤοισαπά ἐζριε: ἐεπὶ ἐδοισαπά, ἀπά ἐδοωμξαπει οὗ 
ἐδουαπά:" οὗ ςἢ. γ. 11: ΟΥ ἴδαῖ “«υδίεό πὸ 
»παη εομίβ πιρπδογ ἴῃ ςἢ, νἱ. 9φ. Ὗν ὁ ἅτε ἴο 
υηάογϑίαπα ἃ ἰοὴρ, ᾿μβουρὴ δηϊῖα ἀυγαῖίου, 
Ὀερίηηΐηρ ποσὶ ἴδὲ Εἶγοῖ Αάἀγνοπὶ οὗ ΟἸ γι 
(1 ὥονς. χν. 24, 25). 

Οη ἴδε πιιπιθεσ τοοο (ΞΞΊΟ ΧΊΟΧΊΙΟ; οὗ 
1ο5)--ἴῃε ἰαγρεηθϑββ οὗ νυῃῖςι μδ5 ἐοίοττεὰ ἰῃς 
δανοςδίοβ οἵ ἴπε “ Ὑδδγ- δ" ΤΠθΟσῪ Ποπὶ 
ΔΡΡΙ γηΡ Βογα {Ππεῖγ δυουσῖο τβοϊῃοὰ οὗ οδιοὺυ- 
ἰλ!οη---856εε ᾿πίγοά. ὃ 1, Ὁ. 1. Α518ὲ ρετιοά 
οὗ “1Ὦγος γεδῦβ δηὰ 4 μιαὶξ" νγὰβ ἃ ςῆγοῃο- 
Ἰορίςαὶ ἐχργεββίοη ἀπθοηρ ἴπῈ ονν5 ἀσποίίηξ ἃ 
[πες οὗ “ἰ)εγίηρ, 580 ἃ “ Τδοισανά Ὑεαγι᾽" 
βιψηιβοὰ νυ ἢ 1μοπὶ ἴῃς “ ΠΥ οὗ Μεββιδῃ "-- 
“2)ιε: Μοσὲς νη ίο ἀππὶ:".--ϑοὸ ὟΝ εἰσί. ἐπ ἰσς. 

Αυδογίεη ποῖο5 {παῖ 12π, [Π6 πυάθοσ ςὰ 
ΒΥΠ100}1Ζ65 ἴῃ 6 ἊΝ οὐἹὰ ἴῃ ᾿ἴ5 οοτηρεἴθμοϑβ, ἰς 
ΠΟΤῈ ταὶϑθά ἴο [ἢ6 ροννεσ Τόγεσ, [6 στα θοσ οὗ 
Οοά :--“δαῖ 5 ἴῃ6 ννου]ὰ 15 ρεπείσαϊβα ρεῖ- 
ες ΠΥ δηὰ ᾿ποσουρν ΕΥ̓ τπ6 1λινίης οἰοσηθης," 
θη ΑἸΐογά ὄδχργοβϑὸβ ἴ8ς ἐμόγα ἰηΐοῖ- 

Ρτεϊδίίοη 45 ἔο!ϊοννϑ :--- Τμδᾶῖ ἴῃς 1οτὰ μ1}} 
ΠΟΠῚΘ ἴῃ ΡΕΓΒΟῚ ἴο (15 ΟἿΣ οατίῃ : [δῖ ΗἷΞ 
Τίβεῃ εἷθςῖΐ Ψ}}} σοῖρτπι δέγε ἢ Ηἰπὶ δηὰ 
)υάρε: (παῖ ἀυγίην [παῖ δ]εβθοὰ σγείζῃ {δ 
ΡΟΨΕΙ ΟὗὨ ΕΥἹ] ν1}}} ὈῈὲ ουηά:... Αἴ ἴδε επὰ 
οὔτε Μι]δηπίΑ] ρεγοά ϑαΐδη ἰ5 υπ]οοβεά, ἀπά 
ἴδε πδίϊοῃβ οἵ με βαγίἢ ἄγε ἐδςοῖνοα δΥ Βίπι.ἢ 
“ὙΤΠΙ5," με ςοποϊυάεβ, “18 ΤΥ ἔἤστῃ μεῖ- 
βιιαϑϊοῃ.""---ργοΐοσ., Ῥ. 259. 
Ηον 186 ἀἰῆ' υΐνιες ννΠΙΓ ἢ δυττουπά [᾿ς 

ῃοϊίοη οὗ ἴ[Πε Μη]ΕΠηΪΑ] τεῖρη οἵ Ομ γϑῖ ὁπ 
εαγιδ ἀΥς ταθῖ ὉΥ Αὐυδεγίθη, ΠΔΥ δ βθθῦ ἴῃ 
Νοῖε ἃ δ [86 βηά οὗ [815 οἰιαρίοσ, Αυδοσίθη 



ν. 3.} 

2. Απὰ οδβὲ δΠίπιὶ ἱπῖο ἴῃς δοϊϊοηι- 
Ιε585 Ρἱζ, ἀπά 8ῃιῖ πὶ Ὁρ, Δπα 8εῖ 8 

Αἰθϑὸ ςοηβδιθσα {παὶ Ὀοΐῃ δηϊοὶ δπηὰ 8ι:. 
7]ομη ἀσβογῖθε ἴῃ6 Μη]εππίαὶ Καὶ ἱηράοπι ;---ἴἰε 
ΤΟΥΠΊΟΓ, ΔΙ͂ΟΣ ἴΠ6 ππΔΏηΕΥ οὗ ἴῃς ΟἸἹ]ὰ ΤΘΤοβι., 
«ἰἐδογιδίηρ ἴπ6 φαγί} ἀϑρεςῖ οὗ [6 σοπληρ οὗ 
Οοὐδβ Κιηράοπι ([4η. ᾿!. 35, 44; Υἱῖ.. 13,27} 
ἴῃς ἰατίεγ ἀςϑοσιδίης [15 ϑρίγιῖυα] ἀϑρεοὶ (Εν. 
χχ. 1- 6). [ἢ ἴπο5ὲ ξθ5, '.6 οὔϑογνϑϑ, 4]]} 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ οη ἴδε βιυδ)οςῖ, ννβοῖθου ἴῃ τπ6 ΟἹὰ 
οΓ Νὸν Τοβῖ., 15 βδυμημηθα ὑρ. ΜΠ ἢ τῃ6 
Οοχίης οὗ (ἢ τίϑι---δὲ βαγιοία (Τα κὸ χίχ. 
11, 129) 15, 566 οη (ἢ. ΧΥΊΙ. 8)---ἰῃς Κὶ ηρμάοπὶι οὗ 
Οοὐ 5}41|} δὲ τηδηϊοϑῖοα ποῖ ᾿ηάθοὰ τῃδ 
εἴογηδὶ Ὀεβϑδοάηεβϑ αἰῖοῦ ἴΠ6 1,αϑὲ [υὐρτηθηΐ 
(Μαῖῖ. χχν. 34), “" Ὀυιΐζ, ἀηΐοτοσ ἴο {παΐ ουφηΐ, 
1ἴ 51.411} σοπῆθ ἃ5 8Πῃ δαγίῃ!Υ, [εννιϑη, Δ Που ἢ 
ποῖ οσαγηαὶ Κιηράοπι οὗ ρἱοιγ (ρ. 126); 
ἐς [ἴ5γΧ26] 15 ἀραὶπ ἴο ὃδὲ δὲ ἴῃς ποδὰ οἔ δἱἱ 
ἈυπηδηΥ " (Ρ. 340). 

ὈΙ δυο ΠΕ 511} :---ἘὉ ὕβίογά. ἀνν !ρ οἡ 
16 “ροεῖξς δεδυΐγ ἢ οὗἩἉἁ ἀὠ.16 Αροοσδίγριίς 
ἀγαπιὰ " ἴακο8 ἴῃς “ὙΠουβαηὰ ὙΘΑγ5" ἴο 6 
Ὀυϊ ““4ῃ Ἰάδαὶ γοργοβεπίδίοη ᾽ οἵ ἴῆς ἰηΐογναὶ 
Ὀεΐψοεοη ἴῃς Ἐοδυγγοςσίίοη οὗ Ὀο]Ιονοῦβ, ἀπά 
τῆς σοηογδὶ Ἀαβιυγγοςίοῃ οὗ ἴ[Π6 τοϑὶ οὗ πηδη- 
κιπά. 

Α5 ΜΠ] ὈΔῸ 5ἤοννῃ δοῖονν, ἴῃ6 ἰάσα οὗ ἃ 
Κιπράοπι οὗ (τσ προη δαί νυν ἢ δδοιυ]ὰ 
ὁπάυγο ἴον ἃ “ΤΒοιδηᾶ Ὑθ6δγ8 "ἢ ἢδὰ ραϑϑθά 
ἴτοῖὴ [ιάλίϑην ἴο ΟἿ ΓΒΕ ΔΠΙΥ ; δηα ΠΔΗΥ ἰη 
16 Οδυγοῖ οὗ [Π6 βεσοπά δηά τπι|γά σθηζιγίο58 
δεςορῖοά 86 ἀοςίΓηα ἔγοτῃ [ἢ 15 [ενν]5ἢ ΘΟΌσοο, 
{πγουρῃ τῆς πηράϊυπιν οὗ ϑιιςἢ νυτιῖοῦβ 85 81. 
Βαγηδῦαϑ, ἀηά Ῥαρίδϑβ, δπὰ 8[. [υδτίη Μαγίντ. 
ΤΒαῖ Ρδρι88 δογγονγθά 15 (δος ἀοςίγιπο 
ἔτοπι [86 [ον “ Αροσδῖυρβε οὗ Βαγυςὶ ᾽ 18 
Αἰπιοϑῖ σογίδίη, ἃ5 ΔΙγεδαὺ ροϊηϊο οὐἱ 'π ἢ 
Ιπτοάἀυοτίοη ὃ 9 :--ϑδοο δ'5οὸ ἴῃ ΕΧΟΌΓΘι δἵ 
τῆς οηὰ οὗ {815 σμαρίοσ. [πάροά [π6 βϑποσγαὶ 
ποίϊοη οὗ ἃ ἔαΐιιγε ἂρὲ οὐ ρεγίθοϊ βδαγῖῃ]ν 
ΠΔΡΡΙΠ655, δηά 4150 οὗ ἃ ρεοά οἵ ἃ “ὍΤδοιι- 
5Δη6 Ὑ6ΆΓ5᾽" ἴῃ σοηποχίοη ἢ τηδΠ᾽5 [ςΓ6 
ἀσϑίίηυ, ννᾶ5 ἴῃ ᾿ἰΚ6 Δ ΠΟΥ οπιογίδι θα ἀπιοηρ 
1πῸ Ποαΐμθη, ἃ5 ννῈὲ ἰθγῃ ἔγοπι Ρ]αΐο (566 ἴδ 
Εχουτγδυ5). Α νογ]ά-τσῖάε Ὀο] τοῦ, Δεσοτγαϊηρὶν, 
5 Οἢ 45 115, πδῖι γα ΠΥ δ ρρ θα 581. [ομη νυ ἢ 
βυτηῦοὶβ δηά ψ ἢ Ἰδηρσυάρα ννπογείη ἴο ο]οῖμ 
[15 τονοϊατζίοη οἵ τῆς ἑοσίι πο οὗ ἴπὸ Ομ σςῇ, 
--Ἴαβὲ 45 Πδ [45 επηρίογεα ἔογ ἔπε δᾶπὶδ Ρυγ- 
Ροβε [88 ἀεῖδι]8 οὗ ἴῃς ὙΠΘΟΟΓΔΟΥ, ΟΥ ἴἢ6 
ἸΠΊΑΘΟΓΥ Οὗἁ νγᾶγ, ΟΥὁΎ 106 Ῥῃδῃοσηεηδ δηὰ ἴδε 
ον βίο οὗ Ναΐυγε. 

Ουγ ] οτὰ δ νογάϑ, 45 ρίνθη ἴπ [6 χὶ. 21, 
22, ΟἸΘΑΣΙΥ τοῖο ἴο (Π6 τεϑίγαϊηηρ δαϊδη᾽β 
Ρονεσ, 50 “ἐῤαῤ δὲ «“ῥομά ἀδεεῖς ἐῤε παὶϊος 
γι Ιογ " (γου. 3). Ασοοι ΠΡΙΥ, 45 ὨἰσίοΣσΥ ΠΔ5 
Ρτονεά, μβεαίμεη Ἰἀοἰδίγιεβ, βδογῇςεϑ, ογάςὶεβ, 
αν συδάιδ!ν σοαβϑὰ ; αηὰ ΟΠ γί ϑτίδη οἰν}}12Ζἃ- 
τἴοη δηὰ Ομ γι βίϊδῃ πηοσδὶ υ πᾶνε Ὀδθη ἀε- 
νοϊορεὰ νβογε ἴῃς Οὐοϑρεὶ [85 ργενδ θα, 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ. 

864] ὕυροη ἢἰπι, [ΠΔῖ ἢς 5ῃου]ὰ ἀεςεῖνε 
τῆς πδίϊοπϑ πο πιοζγε, {1} τῆς τῃουβαπά 

ὙΤμαῖ αβϑρεςΐ οὔ πε ἀοοίτηο, 85 μεϊα ὈΥ͂ [ὸνν5 
ΟΥ ὉΥ ςογίδίη οὐὗἉὨ [ῃ6 ῥγίπλνε ΟἸγιβεδηβ, 
Ὡς ἢ ργοϑοηϊοά {π6 “ Τβοιιαηά Ὑθαγϑ᾽᾽ 85 ἃ 
βδϑᾶϑοῃ οὗ Ἴᾶγῃδὶ θη] ογτηθηῖ, δε ποῖ δα τε- 
ογγοά ἴο :---ἰῃαΐ οἴου αϑρεςΐ ΟΥ̓ ψΠ]ς ἢ ῥστα- 
56ηῖ5 ἃ Μ|Πδηηΐαπι οὗ ϑριγζυ4] ἔθ! ἰςὙ, 15. ἴὸ 
Ὀ6 τορασγάθάὰ. ὍὙῇθ ραββϑᾶρὲθ οἵ ϑοσγίρίισγε 
ὈΒΌΔΙΙΥ τοξοτγοά ἴο ἴῃ ῥγοοῖῦ οὗ οὔθ οσ οἴπεσ οὗ 
[ῃ)6 Ρῃλ568 οὗ (ἢ ]]α5ηὶ ἀγα ἴΠο56 ῬγΟπ 565 ἴο 
[π6 σἤοβεη Ρδϑορὶς ννϑιςἢ ἀγὰ σοπίλι πο ἴῃ (Π6 
ΟἸΙὰ Τοβῖ., αηὰ νοΐ ἃγὸ αἰοροὰ ποῖ ἴο ἤᾶνὸ 
Ὀεδη 45 γεῖ ΓΠ|1δὰ ἴπ {ΠΕῚΓ ἴγιι6 56 η56, ΥἱΖ., 
Οεη. χιϊ. 1-- : χν. 3-6; ΧΧΥΪ!. 17--29 ; δηά ἴῃ 6 
Ρτγορῃοεὶοβ οὗ Π δηϊοὶ δηὰ Εζοῖιοὶ. Οὐ, δραίη, 
ΟἿΣ 1,οταὰ δ νογάβ, Μαῖϊ. ν. ς; υἱ. τα. ΧΙχ. 
28, 29; Χχνὶ. 29; [ΚῸ ΧΙν. 12- 14; ΧΧΙΙ. τό; 
1 (ον. χυ. 2ς, ἄζε. ; δηὰ αὔονὲ αἱὶ, ϑν. χχ.' 

3. 4πώ4 εαπ| ῥὶ»» ἱπίο [Δ6 ΔΌΥ88,Ζ, Ουγ 
Ιογὰ μὰ5 Ηϊπιβοὶ γονὴ τὰς Πρῃς οἡ 
115 γγο]6 Ῥαϑϑᾶρε ΟΥ̓ ἴπΠ6 ννογάβ8, “" οςυ «ῥα! 
ἐῤε Ῥυγίπεε φῇ ἐδὶς «αυογίά δὲ εασέ ομῖ" (]οδη 
ΧΙ. 31): ἌἼΝοτυ "---τοπι πο ἀδίε, [Πδῖ 15, οἵ (ἢ 6 
Ιῃσαγηδίίοθ. Ηδσα ϑαΐδη 15 οδϑοῖ οἷ οὗ ἴῃ6 
δασίῃ ; ἴῃ εἰ. χι!. 9 6 ννᾶ5 οδϑῆ οιι οἵ ἤδάυφῃ. 
Εγοῖῃ ἴπῈ ΚΑ ΌΥ88," ραγ Δ} Ὺ ὑπ]οςκΚοά (ςἢ. ᾿χ, 
4), ἴῆε δίθοκε οὗ με 1 οσιυπῖ- ἰαριιθ δϑιιθά : 
ἴῃθηςθ, ἴοο, ἴμο Βοαβῖ ἀδοεηἀεα (οἢ.Χι. 7: χυι!. 8) 
ἴο οι ϑαίδη ρᾶνύθ δι που (ςἢ. χΙμ. 4, 7). 
Ετοπὶ [8158 ἰοσδι γ ϑαΐδηῃ ἈΙΠΠ561 ἢᾶ5 Ὀθοη 
αἰϊοννεά, ὈγῪ Οοά᾽ξ ρεγιηϊϑβϑίοῃ, ἴο σοτὴδ ἔοττῃ ; 
δῃὰ ἴῃ [οὉ ἰ. 7 15 γευθαϊδά ἴῃς ΠΡΟ Υ σοηςεάοα 
ἴο Πἰπὶ Ὀοέογο ἢδ 15 πονν δοιιηά. ἴῃ τοραγάϊης 
{ῆ6 “ΑἾΥ588᾽ 45 ἃ ΡΙΙΓΟΙΥ ἤρυγαῖίνο ἜΘΧΡΓ βϑοἢ 
ἀοποῖηρ “16 παι τπὰς οὗ ἴδ πΠΡΟΟΪΥ, ἴδ 6 
ΤῊΔΉ ΡΉΠΥ οὗ ἡνοϑε πεαγίβ ἀραίηϑσς ἴῃ6 ΟδμυσοΝ 
5 Ῥσγοϊοιιηὰ " (5ες οῃ Ἴἢ. ἴχ. 1), δῖ. Αυρυϑῆηθ 
ἢα5, βύγεὶγ, Ἔχοθθάθα ἴμ6 ἸΙπη118 οὗ 5ρι γίτιιδὶ 
ΒΥτη οἰ ἰσπὶ, 45 ἴῃς τεχίβ γι5ῖ αιοϊοά, ἀπιοηρ 
οἴδογϑ, ργουὸ :---σοραγα 7). αν. 1)εὶ, χχ. 7. 

απὐ βδ)αι [10], δὰ 5806109ὰ [10] ΟΥΘΣ 
Βὲτ,1] 866 νυν. ἡ. Οὗ Ὅλη. νἱ. 17; Μαῖϊ. 
ΧΧΝῚ. 66. Νοῖο, ἴΠ6 νογὺ γοηάογθα “"8986108 " 
15 υϑοά, αὐεοίμέείν ἱπ ἐρο αείυξ, ΟὨΪΥ ΠΕΙῸ δηά ἴῃ 
Ἰομη δ. 33. Το Οοά. ΑἸεχ. τοδάβ, βι πὸ ὲπὶ 
ὮΡ, δαὰ βοΐ οἱ δὶπι δὴ Δοϊάὶηρ 808]. 

ΤῊΪ5 ““ βεϊ[ηρ " α «-“αἱ συεν ῥὶ»ε δῖ. Αἰιριι5- 
{ἶἰπ6 ἴδ κΚοϑ ἴο πιθδῃ {παῖ 1 Μ}}} ἴοῦ θνεγ Ὀὲ ἃ 
βϑογεῖ ἴῃ 115 [ἴ «υϑο ΠΟΥ ἀγὸ ἰῃαΐ Ὀεϊοηρ ἴο 
πὸ Πον 1} 5 ρατῖ, ἀπά «ὐδὸο ἀο ποῖ (ἰό.). 

ἐῤα: δὲ «“ῥομϊά ἀεεεῖυε ἐδὲ παλίοπ πὸ γιόγε,) 
Α5 ἤδ μᾶ5 μι πογῖο ἄοπο (ςἢ. ΧΙ. 14; χυΐ. 13, 
14); 566 γεγ. 8. ἼἼα “ σοη]. Δογίϑι," ἴάκϑη ἰῃ 
ἃ ἕυΐϊιγο βθῆβ (ς ΔΝΊΠΟΓ, 8. 450), 5ἰρηϊῆςθβ 
{μαι “406 παίίοην " Υ6 51}}} ἴο θὲ οἡ ἴΠ6 εἀτῖῃ 
ἀυπηρς ἴῃ6 “ὙΒουδαηά ΥὙθαΣ8." [{ 18 Οἰθαγ 
ἴτοπι οἰ. χχὶ. 24, [λαῖ “δὲ παίίοη") 18 Δῃ 6χ- 
Ργοβδϑίοῃ ἴο δὲ ἴβκθῃ ἴῃ 4}1} ἰΐϊ8 ρεηθγα! γ. 
51. Δυσυδίης (1. 4.) νου] τεϑίγιςξ τ ἴο 1ῃ6 
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γεᾶῖβ 8ῃουϊά Ὀ6 ]Π]1εἀ : ἀπά δἴζεγ 
(ἢλῖ ἢ6 ἡγχυξῖ 6 Ἰοοβξοά ἃ ἰιτἴ]6 βθδϑοῃ. 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΑ, [ν. 4. 

4 Απὰ 1 ᾳνν ἴῆγοπεβϑ, δπὰ {ΠΟΥ͂ 
δῖ ὈρῸΠ ἴπεπι, δηὰ Ἰυμάρπιεηϊ νγῶβ 

ΕἸεςῖ;- -Ηεηρϑί. ἴο “ δεαέδεοη ΠδΊΊΟΠ5 85 ϑιιο ἢ, 
ποῖ ἱπάϊνιἀϊια]5:-- ΟἿΣ φυτεῦβ σου ἴο ἐῤέ 
ῥεαΐῥεη 85 ἀϊἰδιηςῖ ἔγτοπὶ ΟΠ ΓΙ 511Δη5 : ἴοσ ρεορὶθ 
ννΠο αὔὸ ποῖ (ἢ γι ϑτ4ι15,--τάγριιθ Μ|)ΘΠη ΑΓΔ Π5 
οὗ 1118 ο1455,-- ονοη δέτογ οςἢ. Χίχ, 21, 4.6 51}}} ἴο 
οχῖϑῖ οἡ δασίῃ, δ που ρὴ ἰπ 115 πιοϑῖ σεπιοῖθ 
ΤΟΣ ΟΏ5 (Ὑογ, 8);--Βυγροῦ σοποϊιιάδ5 {Πδῖ οὐκ 
[45 ποῖ 85 γοῖ ςϑαϑδοά ἔγοτη ἴῃ6 θαγίῃ 85 ἰοῃξ 
458 5ἰηΐιϊ πιέη ἄἀννο} οὐ 1: δυῖ (ἢς ρτοδῖ 
ἴπογοδβθο δηὰ ἀδνοϊορπιοηΐ οὗ «ἐπ ννῃϊςἢ δαΐδη 8 
ἰηἤποηοο οΗδοῖβ 15 ποῖ ὄχρογίθησθα 11] [86 
“«Τμουαηά ΥὙ οᾶγ5᾽" ἅγὲ εηὐοα, 

πτὶ} 4ῥὲ ἐδοισαμά γεαγε «ῥομϊά δὲ 
Δυαϊδμοὰ : δογιρίυσγε οἰβοννθεγε [ητπηαῖεϑ 
(μα Ὀείοτγο ἴῃς επάὰ οὗ ἴ!ε ννοτ ἃ δαῖδη 5 
Ρονγεῦ ἴο ἀδοεῖνε-- -Ῥογῆλρ5 ὈΥ ἴῃς τονῖναὶ οἵ 
Ὠοαι θη ἑ5πι----ὐν}}} Ὀ6 τοσϊογοά, “ὙὍὨς ὨδΥ οὗ 
το 1 οτὰ,᾿ νγα αγὲ τοϊά, νν}}] ποῖ Ὀε “ὄὌχοορῖ 
{Π6 ἔα Πρ ἀνὰ οοπὶς ἤγϑὶ ἀπά ἴθ Μδη οἵ 
δΙη᾽᾽ 15 γοναὶ θὰ “" δοσοσζγάϊηρ ἴο ἴμ6 ννοσκίπρ οὗ 
δαΐῖαπ, ΜΠ 411} ρον δηὰ δρὴ8 δηά ἱγίηρ 
ννοηάογ5 ᾿" (2 Τ Π655. 1,.3-}:; θη {Π6 ἀ650- 
Ἰατίης “ αὐονηἰπαίοπ᾽" (ΝΜαϊίς, χχίν. 15) ψ]}]} 
δργίηξ ὉΡ, ἐχοθεάϊηρ 4}} οἴδμεσ ἰἀοἰαἴγιαβ ; ννἤθη 
ἴη6 ροινοῦ {παῖ ποῦν γεϑίγαϊῃ5 58}8}} ὃὈς ἴδκϑη 
οι οὗ τὴ6 ννᾶγ. 

αἴϊον [818] Οπιὶϊξ ““ 454 ---δοὸ υὐ. 1]. 
Οτ. αὖὔϊοσ [1.986, νἱζΖ. “(ῆς Τ βουδαηὰ Ὑ φαγϑβ." 
Οτγ, αύΐοσ [8980 δίῃ 8. 

δὲ »ιῦ δὲ ἰοοσεί ῖἴογυ ἃ 1019 0ὲπ16.] 
Ἐν τὸ ργορμεῖϊς ἔοσπηϊα “ ἡημο "566 οἢ. ἰ. 
τ: ἵν. 1. Οἡ ἴδμε ψογὰ τστεπάεγοα “ τπι9᾽" 
(εφνγοπου,---τιοῖ ἴῆ6 ψνογὰ σοπάογθα “ ἐῤνιε Ἰῃ 
(ἢ.. χὶϊ. 1.2, ν ΒΊΟΣ 15 ἀαγοσ), 566 οἡ (ἢ. 1. 3: 1]. 
δι. ΤΆΙ5 ἀπιγαίοη ἰ5 οσοσυριοαὰ Ὀγ ἴπ6 ονθηΐβ 
ἀοοοσι θα τῇ σύ. 7-11. 

ΤΗϊ5 ρογοά θη ο] ἀγὈΙ ΓΑΓΙΥ ἀϑϑιπηθϑ ἴο Ὀ6 
Τ11} ΥΘΑΓΒ, ΟΥ̓ Δ ΠΑ] ἃ {Ππ|6" (ἐαίγο.), δῃά ἴο 
οχῖϊοηδ ἔγσγοπη Α.Ὦ. 2816 ἴο Α.Ὁ. 2947-. 
ΒΥ δάάϊηρ ἴο {Π15 “δὲ «δογὶ ἐΐπιο᾽" οὗ εἦ. 
ΧΙ. 12, ΟΥ 8885 γοατβ, ἢ6 μεῖβ Α.Ὁ. 1816, [6 
εἴοϑο οὗ τὸ σ«οεοηά ΜΕ Π]οΠηϊ πὶ ΟΥ̓ Γοίρῃ οὗ [ῃς 
ϑαϊηῖθ ἐπ βέακ"ρηι :πτδοο Νοῖθ ἃ δὲ ἴῃ δηά 
οὗ [Π15 σμαρίογ ἴὑροη ἴῃς Ἰοοβίπρ οὗ ϑαΐδη ἴῃ 
Α.Ὦ. 2816, ἴπὸ σγαάπα)ὶ Ε δβιιγγοσίίοη οὗ ἴΠ6 
Ἰηδγῖνσβ θορίη5Β. ὍΉΠ656 σοῖση ἢ ΟΠ γῖβῖ ἴῃ 
ιδανθη ἘΠῚ} Α.Ὁ. 2816, {πὸ Ρεγίοά οὗ τῇθ 
ξοπογαὶ Ἀοδυττοοϊίοη. Τρν, ψ ἢ ἴῃς πα] 
Τυάριηποπιε {παῖ 5ρε ΠΥ Θηβιι65, 15 ἀθβογ θα ἴὴ 
γΟΥ χας ὅςς, (5ὲς [ηἴτγού. ὃ ατ,(0),1Ν.). ννΒΘη 
{Π|5 δά ἀπποηλὶ ρογιοα 5. δ} Π||6 4, απὰ ϑαΐδη, 
ἔο!]οννοὰ ὉγῚ Οορ δηπὰ Μίαρομ, 15 ἀοξοαδίϑα, ἢ 
[45 ατγϊνοὰ αἱ ἴῃς γομγρ δῃά ἰαϑῖ βἴαρμο οὗ 
ἢἰ5 Ρυπηἰδηπιοηῖ---" ἐῤε Παῖς ὦ Εἰγε ἢ: 866. οὐ 
ΥΟΓ. 2, δηἀ οη ςῆἢ. χὶἰϊ. 12. 

Τῆς “1Π||ὸ {ἰπ|6,᾿ δῖ. Αὐμυδβῦηδ (λε., ας. 8) 
Ὀηἀογϑοίαπαβ ἴο ὃς ἴπε στοδῖ ρογιοά οὗ Απίὶ- 
οδγιϑδῖ, [6 “Ἃγοο δηὰ ἃ [4] γϑᾶγϑ " :--Ῥοσ- 

ΠΆΡ5, βιιρρεϑδίβ 1. ΜΙ] ΔΠπι5 (Ρ. 411), δου 
1}18 βσρᾶςθ οὗ {ἰπὶὸ 15 ἴπῸ τηγϑῖίοδί ἡὐυπλῦοῦ 
Ἔχργοϑϑῖνα οὗ ἃ ρεγίοα οὗ ἐγία] οὗ Ἰοῆσεσ οἵ 
δῃοσγίοσ ἀυγδίίοῃ. 

ΤΗΕ ΕΙΒΞῚ ἈΕΒΟΒΕΕΟΤΙΟΝ (.-6). 

ΤὮ656 νοῦ 565 σΟΏΤΟΥ ἃ γονοἰδίίοη ᾿πϊεγροϑοά 
Ὀοΐννθο ὑοῦ. 3 δηά 115 σοῃτηΔ.ΊΟη ἴῃ τοσ. 7. 
ΤΩ Αροβίοϊις Οδυγοῦ, δρηης ἀπάογ Βοτ 
ΤΩΔΗΥ {ΓΙ ] αἰ! ΟΠ 5, 15 ποτα ἴδυξς (ἢε σριπίυδὶ 
τηοαπίης οὗ ἴμαΓ ΜΙΠοηπῖδαὶ ὄχθης ψ  ὶςἢ 
ΤΏΔῃ 50 ἴΟηΑΪγΥ ρῥιςΐασοβ ἴο Πιπιϑ6} 85 Δη οχιϑῖ- 
δῆς οὗ ΘΑ ΤῊΪΥ Ὁ]155 ἰὴ {πὸ ἔαζαγο --ἃ Ὁ}155 οὶ - 
ΟΥ̓ΟΥ, οὗ ψνῃϊο ἢ ὀδγ ἢ σδη πόνογ ὃς [6 5οδῆο :- 
566 ἴπ6 ΕχουΓϑβι5 δ (6 εηά οὗἉ [815 σδμδρίοσ. 

Βυγροῦ ποῖεβ παῖ τ. 4, 5. Ἔχδρι τῆς 
ΟἾΠΟΥ 56 οὔ {πὸ νἱοΐογυ ψοῃ ἴῃ οἢ. ΧΙΧ. 20, 21. 

Εὐτγαγά ἴα κο5 ἃ ἀἰβογοηΐ νἱονν :--- Α8 ςἢ. χῖχ. 
20, 21, Τενυρδὶς [6 βυδνεγβϑίοη οὗ Απεςδγιϑῖ 
Ὀγ 16 1,ογὰ Η ᾿πηϑο]ῇ, 5ὺὸ ἤόγὸ ννῈ αν ἃ πεῖν 
ψ Ἰδίοη υπίοϊάϊηρ 1Πη6 5ιᾶσγε οὗ ἴῃς “δαδϊπῖϑ ἢ 
ἴη 1ῃδἴ 5άπλὸ Ἰυάρπιεηῖ. 

4. Απά 1 τἀαὖ ἐῤγοηπει,)ὴ 866 [ἴῃς ποῖθ οἢ 
Ὠῃ. νἱῖ. 9; δπηὰ στοδά ἰῇ Ἴοπιδιπαῖίοη ὙΠ 
οαςὴ οἴποῦ τῆς ξο]]οννίης τοχίϑ :--- δη. υἱῖ. 18, 
22; Μαῖϊ. χῖίχ. 28: 1ἱ (ογ. τἱ. 2; σον. ἱἰ. 26: 
11. 21. ἴῃ {κ πηᾶπποσ, ἢ [ῃς εἷοδβο οἵ 
1815 γ6Γϑθ, “ ΤῊ γχεϊσπεά «υἱὸ Οῤγίσι," ςσοπὶ- 
Ρᾶτα ἢ. 1. 6, “90 πιδὰθ 185 ἴο ὃὉΘ ἃ Κίῃηρ- 
ἄτα." δηά οἢ. νΥ. το, ἀλάβὲ πιαῖσθ ἘᾺ Θτλ ἴῸ 
80 ἃ Κιἰυρκάομι. .. διὰ ΒΟΥ σοῖβη 08 
189 ΘαΣΓὮ." 
ΤῊ Ιάρα οὗ χογαὶ “ ΤΏΓΟΙΙ65 ἢ σδη Πδγάὶγ δὲ 

ανοϊάθὰ ἤεσθ. ϑοπὶθ σοῖοσ δχο  υϑίνοὶν ἴο 
ἡμάϊεῖαὶ 5εαῖϑ οΥὁἩ ΤῇγοηΘ5---5εςῈ θεῖον. Οἷς δῇ 
ΒΟΆΓΟΟΪΥ ἀοιυδῖ ἰμαϊ Ὀοῖλ Ιἀοδ5 2τὸ σοπιδιηοά. 

ΓΒ656 όδυθηὶν “ἐῤγοηει" να θόεη ρῥἰδοεὰ 
ὉΥ δοπῖθ οἡ {ἢ δαγίῃ. 

απά ἐδεγ “αἱ μῤοη 1.) ΤῊ κυδ]οςε οὔ 
{Π6 ν ΓῸ 15 ποῖ βρεςιῆςα (ςξ οἢ. χ. τ; χῖὶ, 6), 
Ὀυξ ἴδ πηοαηίηρ ὨδίΏΓΑΙΥ ἴδ 1ῃ6 ““οκἶ: 
(566 θεῖον) οὗ ἴπῸ σ᾽ογιπεὰ ἀοδά; [86 τηδτγ- 
ἴΥΓ5, 8ἃ5 ΜῈ] Ὧἃ5 ἴῃς ἕπῃ}, ψῆῸ ἄγ ποχί 
ΒΡΟΚεη οὗ δηὰ νῇο πονν, ἢ ΟἩτίβῖ, Ἰὰζε 
αηὰ ρονοσῃ ἴπς ΟἸ σΟἢ (566 τ (ον. ἱν. 8 ; 
Υἱ. 2, 3):---80 51, Αυρικίπο ({ε., ς. ο). 
ΒΏΓΡΟΓ 811} Ῥϑϑῖβ ἴῃ Ττυείυο “ροεεε ( Μαῖῖ. χιχ. 
28) οὐ ἴπὸ Τευεηί οι Εἰ άετγε;--- Ηοηρϑῖ. τῆς 
ΑΡοβ165 ἴπ ἔθ ον δ ρ ἢ τ[Π6 Τευείυς ῥαιγὶ- 
αγορ:; -- Ἄδυι85 ἴῃς ϑαίν, (ΠΏ Δη. νἱϊ. 22: 
ΟοΥ. νὶ. 2), ογ {πὸ Απρεῖὶβ;--- ἀπά γεῖ δραϑῖη, 
ΔΝ ογάβ. ἴῆες βαψγαη απά Ῥαραὶ ῥεγεεεμίογ:, οἵ 
(ἢ6 μυχοῦ, Οτοίϊα5. ἴακος τᾷ Τυἀρὸβ ἴο 
Ὅς Οοά «πὰ ΟΒγῖ---ἃ δόῆβε δχοϊιάθα ὃν 
186. [ΟἸ]οννίης ννογά 8. “ Ἰυάντηθης ν»ὰβ χίτεπ 
τπηῖο ἴποπ." [14 ἀϊϑιιποείίοη 15 ἴο Ὀ6 πιδᾶο θ6- 
ἴννοοη [8056 νγῆο “σα ἢ ὕροη ἴῃ [πγοῃθβ πους, 
δηά ἴποβϑαὲ ῃοῸ “ γωρπεάᾶ «υὐὴὸ Οὐγὶσι αἱ ἴδε 



ν, 4. 

ρίνθη υπῖο ποῖ: ἂπὰ 7 «στ ἴδε 
βοιΐΈς οὗ τῆσπὶ τῆλ νεῖ Ὀεδολδαθά 
ἔογ τῆε ψιίῖηεθβ οὐ 6505, πὰ ἰογ 
τῆς νοτά οὗ (ὑοΐ, δηὰ ννῆϊορ μιδά 

οηὰ οὗὨ ἴῃς νογϑο, ἴπ6 πδίυσγαὶ ϑδυδ)]θςῖ οὗ [86 
τογὺ νου]Ἱά ὃὲ {Ππ γΓεργοβθηΐαζινοϑ οὗ πο ἴ] η]- 
νοῦϑαὶ ΟΠυσΟἢ --ἴθο " ΤννοΠὙ ΒΟΟΣ ΕἸᾺοΓΒ " 
οἵ ςἢ. ἵν. 4; ΧΙ. 16. Τῇθ περιδογ οὗ ἴδ6 
“ζῤγοησι," Ἀοννονοῦ, 15 ηοῖ βίδα ἤεγα. 

απάὰ ἡμάφνιοηί «αὐαΨ χίυεπ ἀὠπίο ἐῤέηι:) 
“)μάσν»ιοη!" (κρῖμα) Μιϊουῖ {πΠ6 αγῖ., ηοΐεβ 
Βηγκογ, ρῬοϊηΐϊβ ἴο ἃ ϑρεςοῖδὶ Ἰιιαάρτηεπῖ [ῸΓ 8 
ἀοδηϊία οὐ͵ες. ΟΥὨ ἴποθ6 0 566 ΠοΙδῸ ἃ 
7καἱεία! ἰταπϑαςῖοη ἴῃ ἤδάνθη, 5οπς γοραγά ἴῃς 
“ἡμάσπιεπί᾽ 45 ἱπϊοηἀ θὰ ἴο ἀδοϊάθ οἡ ἴδ οἶδ᾽ Π|5 
οὗ τῃ6 Μαγίγγϑβ ἴο {πεῖὶγ γενναγσγὰ (Η δηρϑί.) ;- 
1)υἰδίογά, ἱπο 68 ἴῃς ϑαϊηϊσ βθπογα]}γ -- ἴο 
ψἢϊοῃ ΑἸΕ, οδ]εςῖβ, σμοΐξίης Ιοῆη ν. 24, ἴῃς 
ΒΟ ον “ ςοτηοῖῃ ποῖ ἐπίο ἡμάρνιοπὶ " (εἰς 
κρίσιν) ;--ν ογάϑ. νυτιθ5: “᾿Γἢς Ρασαη δηὰ 
Ῥαραὶ ρεγεσαίογς οὗ [16] Μαγίγγβ ῃδὰ Ὀθοη 
βοαῖσα οὐ “άγοπφε ὀχθοιτηρ ἡκάφιοη, ἀπά 
ςοπάοπιηθα τὰοπὶ ἴο ἀἄεα2 ;--- ΕὈγαγαὰ ἢ] Κ5 
ἀῃαῖ τῃ6 αὔϑεπος οὗ (πῸ ατγῖ. Ὀείοσγο {6 νυτάὰ 
“μά ππεπὶ" ᾿πα]σαῖο5 ἃ γιά στηθπὶ ΓΘ] ΠῚ ΠΑΥῪ 
ἴο παῖ οὗ νεγ. 1Δ.. Τὴ ἴὲ ἴδκεϑ ἴο ὃ ἃ 
ἡμάσπιεπέ οὐ ΟΠ ΓΙβ[ 8. ἐποιηῖεβ Ἰάδηζίο8] ἢ 
τὲ ἀσοογδοά ἴῃ ςἢ. ΧΙΧ. 20-ΧΧ. 2. 

ΤΒὸ ἴγυβ 56η86 (566 δεῖονν) ϑθθῖηβ ἴο ρμοϊηξ 
ἴο τμαἴ τλογὰὶ] ἡμάφηιοη! οὗ Βυπιδηγ βροόκεη οὗ 
Ὀν Ομ τίδὲ ἰπ [ολη ν. 24-27, [πὲ ὀχθουζίοη οὗ 
Ὑνς ἢ ἰ5 Πογὸ ἀοϊεραῖοά Ὀγ Ηἰπὶ ἴο Η [8 δαὶηβ 
85 Ργογηϊϑθά ἴῃ οἷ. [1]. 21 :-τϑ68 ΟἹ ΥΘΓ. 12. 

απά [1 ““4υ] ἐδὲ “ομἑ] Ιῃ νοῦ. 12 81. Ϊ]οῇῃ 
8Βᾶγ8 “1 5ᾷνν ἴπε ἀεαά;" Βεγὸ ἢς Ὀομο 5 
“ρὲ σομΐς οἵ ἴῆοϑδαε νῇο “ῥα πευέτ ἀἶε᾽ 
(]Οδη χὶ. 25, 26), --οῦ ἴΠ6 πιαγῖγγϑ ἰὴ βίογγ, 
--- κα δηϊμλα," νυγιῖο5 δῖ, Αὐριδίπο, “ πλᾶῦ- 
ἴγγυπὶ ποηάιυπὶ 5:01 σογρουῖθι!5 51:15 το 115 " 
(λε., ς. 9). [5 οὔτε Μαγίγυβ οἠἱγ [ῃδῖ “δὲ 
“ομί, ᾽" ΔΓΘ ΘΟΧΡΥΘΒΒΙΥ 5δαιϊὰ ἴο πᾶνε δεε ποὺν 
ϑδθθη,. δι οσάβ. ῃοῖθϑ: “ἢδ ἀοδβ ποῖ 58Υ δΒ6Ὲ 
δᾶν {δὲ ὀοάϊ ει; 1.ς., ἴ1Π6 566 γ πᾶ98 ἃ ν᾽ ϑίοῃ οὗ 
τὸ Μαγῖγγβ ἰὴ ἴδε βίδίςε οὗ τῆς ἀεδά, δῆοσ 186 Ὺ 
ὑγογὸ δἰδίη, δηΐ Ὀείογο τμοὶγ Κ Θὀϑυσσθοίοη. 

9 ἐδερι ἐρα! Ἀδὰ Ὀθθπα δεῤεαάε 1] ΟΥ. 
ψ0 Βεὰ Ὁθ05 διιϊϊίθῃ ΓΔ 8 δ8ΧΘ; 
---ἰὰς ἄχὸ (πέλεκυς, σεεμγῖα, 75.656) ννὰ5. ἴδε 
Ὀαάμε οὗ Ἀοπιδη ροννοῦ (ΥΊγς. «πη. νἱ. 820), 
85 ὟΥ οἰϑιθίη ποῖδϑβ, ἃ σωῤῥῥείμηι Κονιαπερι. ΟΥ̓ 
σουγδα ΜΝ6 ΤΔῪ ἴλκο [818 ἴο ὈῈ δῇ ὀπηθίοτη οὗἁ 
411 ἰογπὶβ οὐἵ[Ἠ τηδγίγσαοτῃ ; Ροϊπίὶηρ ἴο ἴῃο56 
- ομίς 7 Ὀσοποδῖν ἴῃς ΑἸΪΑΓ νΒΙΟἢ οτίεα [ογ 
γϑηρόδηςο ((ἢ. ν]. 9), ἅ5 4150 ἴποϑθ ννῆο ΨῈΓΘ 
δἰαϊη ΌΥ πὲ Βεαϑί ονὲσ 811 ἴῃς βατῖμ, αηὰ ἢ 
γγΠο56 δἱοοά πὸ “Ηδυϊοῖ ἢ νναβ ἀγιιηκθη---οἢ. 
ΧΙ, 7, 15: Χνὶ. 6; χνὶϊ. 6; χυϑη!, 24. 

)7ῶγ δὲ Ὁοβθ τ ΩΥ ο᾽ ὕεηα, ἀπά 7 γ᾽ 1δε 
«υογ ς7 Οοά,}] δ86ὲ οἷ. ἴ. ο; ΧΙ. 17 ΧΙΧ, το. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ,. ΧΧ. 

τοῖ νγοιβηὶρρεά {πὲ δεδϑῖ, πειῖῃεγ 
ἣιδ ἱπΊᾶσα, πείῖμογ ἢδαὰ γεοεϊνθα λὲς 
ἸΔΓΚ ὑροὴ τπεῖγ γεμεδάβ, οὔ. ἴῃ 
{Πεῖγ Παπάβ; δηὰά {ποὺ ἰϊνεὰ πὰ 

απά ΒΘΝ 85 ΟΣ ρΡροὰ ποῖ 2ῤεέ ὀεας“!,] 
ΤὨδ ϑβεςοπά οἷἶδ88 οὐ ἴποϑε ννῆο ννϑγὸ δθθῆ 

δοδῖθα οὐ ἴθ “ φγοριθι," 566 οἢ. ΧΙ. τς :-- 
ΒΊΓΒοΓ ΚΠ δου]5 οὗ βοδ 88," ἄς. ; οΥ (ἢ 
Δη δοςιιϑαῖῖναὶ σοπϑίγς ΟΠ, ΒΌΡΡΙ γηρ πάντας 
υεΐοσε οἴτινες), “1 58δν) ἃ}} 1π6 (αἰ Πέμ] οὗὨ 4}} 
{ΠΠπ|65, ΒΌΟΒ δι᾽ ἄς.--ῃϊο ἱποϊ υάδ8 τὴς 
᾿ϊνίηρς; 45 ννὲ}]] 28 16 ἀεαὰ. ΤῊ 85 ἰαϊίεν σοη- 
ΒίΓΙΠΈΟΩ δθοτὴβ ἴο ρῖνε ἴῃς ἴγι 6 56η86; δηὰ 
5 ἴδογε 18 ἤεγο ποῖ ἃ νίϑίοη οὗ Μασίγγβ 
ΟΠ]Υ, ογ οὗ ἴῃς ἀδδὰ ΟἹΪ]ΥῪ :---866 οἡ οἷ. Υἱ. 11. 

πεὶἐδεῦ δὲ ἑσιασο] 866 Γ᾿. ΧΙ. 14. 

διοὰ τοοοϊνοὰ ποῖ 89 Δ. ὌΡΟΣ 
ΤΟΙΣ ζοσοβοδὰ διὰ ΡΟῺ μοὶ Βαπὰ:] 
5866 «ἢ. ΧΙ. 16. Α5 ἰη ςἢ. νἱ. 11, 81. [ὁῆῃ 
ἀἰβι! ρα θηε5 ἔννο οἶδ5968 βογε,- -(ι) “᾿ΓἢΘ 
ΠΟΌΪΘ ἀγα οὗ Μαγίγιβ"; (2) “Τῇ ΒΟΙΥ 
Ομυγοῖῦ τπγουρδουΐ δὶ τΠ6 ννου]α," υπάοτ- 
βῖοοά ἴῃ [ἢ δθῆβο οὗ ἴδε 11η65-- 

“ΤΠοτς ἰ5 
Οπε ντοαῖΐ βοςίεἰΥ̓ ἃΪοπα οὐ δι : 
Πα δοὺ]ς Γἰνίηρ δπὰ ἴπε 00]ς Ὠεαά,"" 

Λγογάξνοσγιῃ, 7Ζ.ε δνείμαϊς, Β. χὶ. : 

--ἰῃς τοάοοπηθά ἰη ἤθαάνθῃ, δηά (ἢ6 δι Π ἢ} 
οἡ οαγίῃ-- τπῃ6 (ΟΟἸμπληΐοη οὗ δαϊηίβ." 
“ΝΟΣ ἰ5 1Π15 ὑπιοη," νυγῖεβ ῬΘΆΓΒΟΏ, “' δ6ρᾶ- 
ταῖεά Ὀγ ἴῃς ἀεαῖῃ οὗ δηγ, Ὀυΐϊ 48 (γί ἰὴ 
ΔΎ Βοτὰ ΠΟΥ ᾿ν6 158 ἴῃς 1,4π|ὺ 5ἰδίη ἔσγοπι ἴῃς 
[ουηάδαϊοη οὗἉ ἴδ6 ννοτ] ἃ, 50 ἤδνε [ΠΟῪ [νΥ]Ζ. 
“ Θ)Οἢ ΡΟΙΒΟΠ5 45 ἅ16 {ΓῸΥ βαποϊβοὰ 1 [ἢ ς 
ΟμΒυσοῖ οὗ Ομ γιϑῖ, ν 8}}6 ΤΌΘΥ ᾿νε ἀπιοηρ ἴπ6 
ςτοοκοά ροηογαίίοη οὗ τηθη,᾽] [εν ϑρ (ἢ 
411 τῆς δαϊιηῖβ νυ ῃῖσῖ ἔγοπι ἴῃ ἀφαῖδ οὗ Αδοὶ 
πανὸ νοῦ ἀοραγίοα ἴῃ ἴδ6 ἔγιιθ ἔδ ἢ δηά ἔδξαγ 
οἵ Οοά, ἀπά πονν δηΐου ἴῃ6 ργεβθηςθ οὗ ἴδ 6 
Βδιμογ." ---Οπ ΤΡε Ογεεά, Ατί. ’χ. [“ Νεαὺθ 
Θηΐτη," υτιΐο5 81. Απρυπιίπο, “ Ρίοσιιπὶ δηϊπης 
τηοσζυογι πη δβορασγαπίγ δ Εςοϊεβία αηἰς 
εἴϊαπιὶ ηϊὴς οϑῖ στορηυσση ΟἾγΞ. .. . “Εἴ 
δὶ αυΐ πο δάογανογυηΐ δεβιίδπι, δα. 5ἰπιὰ] ἀ6 
Ὑἱν15 οἵ τηοτγίι!58 ἀφ θετι5 δοςΊρογο᾽ (ἐό.}]. 

ΒυΓΡΟΓ 5668 ἰῃ ΥΘΓ. 4 ἑαυο (Ϊ45565,---ὰ5 νγ6]}} 
[ἢ6 144,.οοο οὗ ςἢ. νἱϊ. 4-8, ἀη οἢ. χῖν. 1--5, 
85 ἴῆοβε βροκοὴ οὗ ἰὴ ςἢ. υἱῖ. 9--1:7 δηὰ ςἢ. χν. 
2-4. 

απά δεν υεά.] ΜιΠεπηδγίδηθ ἢ οπα 
γοῖςς ἀϑϑοτῖ “1ὐνοὰ δραὶπ":--ιρ. ΑἸΕ νυ τιῖοβ, 
“ ἔζησαν ΞΞ ἀνέζησαν, 85 ἴῃ (ἢ. 11. 8 ; οπι. χὶν. 
9." [Ιῃ θοῖἢ ἴποβο ἴοχὶβ [ῃ6 γεϊδγόηοθ 15 ἴο 
ΑἸ γίϑί, δηὰ {πογοίοσο 18 ἱστοϊθνυδηξ δοσο. 
ὙΝν θη οἴδμοσ Μ᾿ }ΠἸδηπατίδηϑ ὑγρὸ [Π6 οτος οὗ 
τῆς ννογὰάβ. ν πος ἢ ἔοϊϊονν, “ἐς γ οΓ ἐῤὲ 
“εαά," απὰ “10ὲ Εἰγ Ἀεεμγγεοοη," ΠΟΥ 
Εἶνο ἃ πηοδηΐηρ ἴο ἴΠ6 ράϑϑᾶσε ννῃ]οἢ ἴ σδΔη- 
ποῖ Ὀεᾶγ---ϑεῈὲ ὑεῖον. Ὁ ΚΟΥ ἴο ἴδε τϑαὶ 

795 



)οῦ 

τεϊσπεά ψ ΟἾγβε 4 τπουβαπά 
γεδίϑβ. 

86η36 οὗὨ 115 ψΠοΟΪΘ Νιβίοη 15, ἤονγονοῦ, ἴο θὲ 
ἔουπὰ ἴῃ οὖν [οτὰ 5 νογάς ([ὁδη ν΄. 24--29) 
νυν οι υηΐοϊὰ [Π6 σοηςορίϊοη οἵ 5ρίγιἴι4) 1,16. 
ἴῃ ΪΙοδη ν. 22 ἴῃ ἔδίμοῦ “ παῖμ ρμίνθη αὐ 
Ἰυάρπιεηϊ υπῖο ἴΠε δοη,"--δ, (α) “ γωμάρηιηξ ἢ 
1η ἰἴ5 δριγι[.2] 56 η56 ἃ5 ἀεῆηεά ἴῃ νύ. 24--26, 
δηὰ (2) ἴῃ 115 Ἔχίεγηδὶ βδθῆβ6, 85 ἀδῇπεά ἴῃ συν. 
27 -π2ο: ἰῇ οἵἴδεσ νογάβ, (ἢς ἵννο 56ῃ568 
ἴθ νῃοἢ “ἡ μάφηιεη! " 156. πον τείεσγεά ἴο 
ἴῃ [Π|5 ρῥγόδθηξΐζ τόῖβο, δηὰ 1 ψεσ. 12. 
Αςοογήϊηρὶγ, 1 ἰ56 ἀθδοϊαγοαὰ ἴῇ ΙΟΠη Υυ. 24 
παῖ ΟΠ ον υ5 “ φαῦε οἴογηλὶ) 1,16, δηὰ “ εο» 
Ὠοΐ ηἴο ἡμάνπορΐ ᾿ (ἴπ ἴΠ6 βδρ ΓΙ υ4] ΟΥ̓ τπογαὶ 
56η56), Ὀυῖΐ αν “4"εὦ ομδ οΓΓ ἀεαί δ ἱπ1ο 
. Ἐνθῃ ἴῃ (15 ννου]ά, {ΠῸῪ αἰγεαάν δαῦυς 
βριγιἕυαὶ 1,16-- 1.186. 1η τῆς δι 1|65ἴ ἀπά τσιοϑῖ 
56η56 οὔ ἴΠ6 νοσγά. Απά {Π158 15 ἴπ6 πηθδηϊηξ 
οὗ 1)6 οχργοϑϑίοη ἤοσγο, Κρ. 7 υεά -"---566 
αἶἰθδο στ Ϊοἢπ {Π. 14; δηά οἴ, ΠυκΚὲ χν. 32; 
Άοπι. χὶ. 15. ΝΕΙΠΟΥ Ποῖα ΠΟΓ ἰῃ νογ. 5 (566 
τυ. ||.) 15. 1ἴ 5α!ὰ “ἜΠΟΥ ᾿Ινοὰ ἀγαΐπ.᾽ 

Ηεηρβῖ., ἴῃ ἢ]8 [ΠΟΟΥῪ οὗ ἴπὸ ΜΙ]επη πὶ 
(58εες Νοῖς 4), ἀοθβ8 ποῖ ἱποϊυάθ μπο86 ποῦν 
Δοίι δ! Υ Π νης οἡ δαγίῃ, δηάὰ ὄχρίδιηβ: “"1 
δανν ον ἴΠογ Ἰϊνοά, οὐ αἰἰδηθά ἴο }|ξε Ὀεΐογε 
ΤῊ ογε5:" το 5665 ἴΠεπὶ ἢοῖΐῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴπ ἴδε 
δίαίϊς οὗ {πὸ Ἰ᾿ἰνίηρ ; Π6 αἷἰϑὸ 8665 ὮΟΥ ΠῸῪ 
σδῖηὸ ἴο (ἢ15 5δἴωϊο -- οὗ, ΕἶΖοκ. Χχχνυῖ. 7. 

ἀπά γεϊσηε αὐ Οὐγίσὶ ἃ ἐδοισαπμά γεαγε. 
δὲ6ὲ. τὖ. “. ὝΠὸ Τεχμ Κδοερμ τολὰβ ἴῃ6 
ΔΙΓΟΪΘ Π6ΓΕ ---ος ἐῤε Τ᾽ Ποιιϑδηά Ὑ6γϑ." 

ΤὨῊ15 γείσπιις οἵ ἴπΠ6 Οπυτοὴ ΜΙΗδηΐ οἡ 
Θαγί, 45 νν6}} 25 οἵ ἴπὸ σβυσοῖ ἘΠυπιραηΐ ἴῃ 
Ὠράνθῃ (1 ΟὐΥ. ἰν. 8; οἔ, Ερβ. ἢ]. 6; 2 Τῆι. 
ϊ. 11, 12}, ἢ Ἑγισῖ, διησε Η 5 [ηρασγηδζίίοῃ 
(566 οὔ Υδγ 2), 85 θ6θὴ δ γεδᾶγῃ γοΐεσσγεα ἴο ἴῃ 
οἢ. ν. το; ςἢ, οἢ.]. 6:-ἰὐλὶ ᾿ποϊ]υάδς αἰδὸ {πῸ 
οἥϊος οὗ ἡμάχίπφ. ἨἩφθηςς ιἴ [οἰϊονν5 [Πδὲ ἴξ 15 
οηἱΪγ 16 ἕαιτξα] ννμο πᾶνε Ὀθθη θοσῃ 5ῖποθ ἴπ6 
ἀαῖς οὗ ἴῃς [πολγηδίϊοπ, νν μὸ Ὀοζἢ “ἀνθ᾽ (ἡ. δ.) 
γεσοῖνα βρίγίτυαὶ 16) ἀπά "γείσπ ἡ ἢ ΟἩτίβί: 
---͵ὁ Βς τεϑῖ οὗ πηαῃκιπα ἃγῈ 5ΒρΌΚοη οὗ ἰῇ νεσ. 5. 

Ααυδθετεη (566 Νοῖς ΑΥ ποϊάϊην {π4ῖ ΟἸγσίβὲ 
45 δκεὴ τῷ Ηἰ5 Βγίάθ, 16 Οδυτςοῆ, ἢ 
Ηἱπὶ ἴο ποάνθη, γτοραγάβ ἴῃ6 ἔτθθ σοπηηλι- 
ηἴοη οὗ ἴπε ΠΟΆνΘΉΪΥ ἀηὰ δαγ ΠΥ ΟΠΒΌΓΟΠΟ5, 
ἴο Ὀε οης οὗ ἴπε ρσίοτίεβ οὗ ἴης ΜπΈ)Θηπ υπλ. 
Α5 ἃ ἴγρὲ οὗ 1Π15 σοπιπλιπίοη θοΐννθοη ἴδ 
ΟὨυγοῦ οὐ οαυῖῃ αδαπηὰ ἴπῸ γρἱογιποὰ ϑαϊηϊΐσ, 
ψΙΒΌ]Ϊ6 Ιῃ ΠΘΙΓ τίδοη ὑοάϊοβ, ἢδ ἴδκος [Π6 
ΔρΡΡεάγαποαβ οὗ ἴῃς σίβθῃ δανίοισ ἴο Η!5 ἐϊ5- 
αἸρΙ65 ἀυγίηρ ἴἢς ΕΟΥΤΥ Πλᾶγ5 νυν ῖς ἢ ργεσεάοά 
1π6 ᾿Αϑοθηξίοη (1 ε., Ρ. 334). Ὑῖβ βᾶπὶθ σοπὶ- 
Ῥαύίβοη νὰ {πὸ ΕΟΓΥ ᾿δᾶγβ 18 πιδάθ ὈΥ͂ 
Ἐγαγά, ψνμο, δοννουύθσ, σοηϑιάθσβ ἴπαϊ [ἢ6 
δαϊηῖβ σείρῃ, ποῖ ἔγοτῃ μόδάύθη, διιῖ ονοσ {86 
“ παίίοπ ΟΠ ΟΑΥΙΠ, ὭΡΑΣ ἴο ΨνΒοπὶ 15 “26ε 
φῶ» 4, 1δὲ δηΐπι.," νϑσ. 9. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ. [ν. 5. 

ς Βιυῖ τε τεβῖ οἵ πε ἀεδά Ἰ᾿ϊνεά 
ποῖ ἀραΐῃ ὑη0}]} (6 τΠουβαηά γεᾶτζς 

ΒυΓΡΟΙ σοηδίάοτα τπαῖ [15 ψεῦϑε ΠΟ γΕΥ5 ἃ 
᾿ιΐογαὶ γεάιείοπ; Ὀυῖ πο ἀδο] πὸ ἴο ἀϊδου 85 
ΔΩΥ αυσδίίοη σοηποοῖθα ἢ ἴτ (“ ΑΥ]ς ὡς 
Ζι ἀδηκθη, ϑνοη 56 διιϑβοία 1 βοίη νυυϊγά, 
ὨΔΌΘη ΝῈΓ πἰσδῖ5 Ζὰ Ὀοβργθςῃθῃ"}). 

Οη ἴδε δῦβοηςθ οὗ ἴδ δυο] Βοηροὶ ἰουηὰ8 
ἢἷ8 (ΠΘΟΤΥ οὗ ἑτυο ΜΙΕΠεπηΐΔ] ρεγιοάσ---ϑ6ς 
Νοίθς Α. Τα δγ.ῖ. 15 οπηιϊοα ἴῃ νοσ. 2, δπά 
15 ἰηδοστῖθὰ ἴῇ συν. 3, 7; δηὰ Βεηροὶ ἴδκες 
{Ππ|͵656 ἐῤγες νεσβαϑβ ἴο πλασκ [δ6 ἤγ2 “ ΤΒουΞδπὰ 
Ὑφλγβ,᾽" οὐ ἴπ6 διπάϊηρ οὗ ϑαίΐδη. Ηδ Ἴςοπῃρεῖς 
συτ΄ν. ς,6 ΜΙ τεσ. 4, (Π15 βεοοηὰ στοὺρ οἵ 
ἡδγεξ. ὙΟΥΒῸ5. τηδγϊηρ ἴῃς σεεοπα “ ΤὨουβαηὰ 
Ὑθδύβ, ΟΣ τείρῃ οὗ ἴῃ δαιηῖ5---ἰῃδ δῖ, θείης 
ἀοιθβε ἢ νοῦ. 6 (5.66 νυ. Δ). Οα τς 
οἴη βδίοη Βθηρεὶ ποῖθβ: “νεῦβῃ ὅ, αιυδϑὶ ἰῃ 
οἸορίο, βοογϑυπὶ ροϑίῖο.᾽ 

5. 789 γα 97) 1δὲ ἀεα] (Οταῖ “ ΒΒ" -- 
566 συν. 41). Οοπιραῖο, ἃ5 οἡ τεσ. 4, Ἶομι 
Υ. 25: “Τδο δοιγ....... νοῦ ἢ ΜΏρη 26ὲ 
ἀεαά 5.41} ἤδαγ ἴῃ6 νοῖςς οἵ ἴῃς ϑοη οἵ Οοά " 
--- θη “ [6515 8665 ΗϊτλβεὶΕ ἃ5 ἴἢ6 Ομ ῇ 
ΓΟΆΪΥ 1 ἰνῖηρ Οπο, ἴῃ ἴδε τηϊάϑὶ οὗ τιδηκιπὰ 
ὙΠΟ 8.6 81:1ηΚ 1 ὠσαΐρ ἀῃά ἴῃ δίῃ " (Οοάεῖ ἐπ 
Ἴος.). Οὐ 1845, ἴῃ βρί για] σδεπθο οὗ “ δεὶπῷ 
ἀεαά,, σοιηρασε “16 ἐῤὲ ἀεαδ δ ἐδεγ 
“εαά "--Ἰῦκο ἰχ. όο; 566 αἷϑο 1κὸ χν. 24; 
οπι. νἱ. 2; ΕΡἢ. 11. 1,. 5; (οἱ. 1. 11. Τῆς 
βρί γι] δεῆβο οἵ “ ἀεαι δ, 45 νυ. }]} 5 οὗ “ἀιἢ 
᾿ρΙ νὴρ ἃ πιογὰὶ Ἀ ἐϑυστοοϊίοη, 15 ἴο Ὀς τὸ- 
ἰαϊηοά πόσο. {δὲ γε οΥΓἹ δὲ ἀεαά " 5ι. 
Αἰὐριυδίηθς ἴακοϑ ἴο Ὀς ἴποδθο Ψῆο δᾶνθ ποῖ 
Βεασγὰ ἴῆε Ὠἰνίηθ νοῖςθ, ]οῇη ν. 2ς (“" υϊ- 
συηαηια πο νἸχουί, Ἰά εϑί, ἰσῖο ἴοΐο [οτήροσγε 
41ὸ ἀρίῖυῦ ῥγίπια ΤΟβισγεςοῖίο, πο δυάϊοτζ 
νοςοπὶ ΗΠ] 1261," 26.)Ν. Αηὰ 50 Ἠδηρϑῖ. δηά 
Βιβρίηρ, ἄζς.,--- τῆς μοή]οϑα ἀθδα." 

Ι. ἊΝ Πα πὶ υπάογϑίδηαβ ἴΠ6 δαιηῖβ οὗ ἴῃ6 
ΟΙα Τοβῖ., ἴῇοθο ὑπάον ἴδ. Μ,7,. 8:8] ὑὴὸ 
“ἀἰεά γον δὲ «υογά ο7) Οοὐ " Ὀυϊ ποῖ Μὸν ἐδὲ 
σε ηιοην οὗ ὕεεως; ἀπ ννῆῸ ἃγὸ ἴο σεϑβί “ μΐ 
να με ίς σεασοπ" (ςἣ. Υἱ. 9, 11); οἴ 8190 
ΗΘ. χὶ. 39, 4. ς δΥεῖϊε δηὰ Ὀυπίοσα. 
ἰησ]ὰθ ἀπιοὴρ “2ῤεὲ χα οΓἹ τ1δὲ ἀεαά᾽" 8)} 
ΒΟΩΪΥ οΥ τπηροῦϊγ νῆο Πδὰ ΠΠογα!γ ἀϊοά, Ὀυΐ 
᾿ιδᾷ ποῖ θόδη οδ]]οά ἴο γτείρη ἢ ΟἾγϑὲ ἀυπην 
τῆς ΜΙΠοπηΐϊωπὶ ;---ἀπά 80ὸ 6 Βυγρῆ, ἢ ἐχ- 
οἰ άος ἔτοπὶ ἴοδϑο νὯο “ γεέση," “411 ἰὴ6 οοη- 
νογίβ οὗ ἴῃ 6 ΜΕ]δηηΙΔὶ ρογιοα,".--Ρ. 164. 

ΤΠε πιρδηΐϊηρ, δΌνΈνΟΓ, β56οπη5 ἴο δ, 
“ΑἸΙ τηδηκίηα ἔτοπι 16 Ὀεριηηϊηρ ἢοὸ δλνς 
Ποῖ 5δβαγοὰ οἡ οαττῆ ἰὴ τπλὲ “7,2 τ Ἐςὴ 
ΟἾγΙιϑὲ σαπὶθ ἴο Τςοπέοσ, ἀηά νῃϊοἢ Ηδ δἷοπο 
ςουἹά Ὀεδῖονν (]}.ὁπη 1, αἰ ν. 40).--- Ποῖ οτ 
ΠΟΙΥ πιθη οὗ οἰά ννῆο δὰ ποῖ τεςεϊνεὰ [δ 
Ρτοπιῖϑο (εἶ ἴῃς δὲ οἵ Ϊοῆη ἴῃς Βαρᾷβί, 
10 Κ6 νἱῖ. 28 ; δηὰ 4|950 Ηεῦ. ΧΙ. 39, 40); οΓ 
ἴΠοϑ56 ἀπιοηρ ἴΠ6 μοδίῃεη οὔδὶ] {{π|65 ὑυο ἢδλνθ 



Υ. 6. 

γε δηΐϊβῃοεά. Τηϊθ ἐς τῆς βτεῖ 
ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΓΟΩΏ. 

ΚΕΝΕΙΚΑΎΤΙΟΝ, ΧΧ. 

6 ΒΙεββεά δηά Βοὶυ ἐς με τῃδῖ ἤδίῃ 
ραγί ἴῃ τῆε ἤτιδῖ τεϑιγγεσίοη : οὐ 

ΘΥΟΥ βδἤσννῃ “ 2ῤὲ «υογᾷ οΥ δὲ 71,α«ὖ «υτί τη ἐπ 
ἐῤδεῖν ῥεαγίς" (Ἄοπη. 11. 15)} οΥ, ἰῃ ἤπο, ἴδε 
υηροάϊν οὗ 81} αρϑϑ δηὰ οὗ 41} ἠδ: οηϑ.᾽ 

Ιὐνϑὰ ποῖ υἊπὲϊ] 26. ἐδοιμαπά γέαγι 
δου] 00 ἡηπὲ:ὁε4.1] Νοῖε, ννεὲ ἀο ποὲ γεδά, 
“υεά ποὶ ἀσαϊ»" (566 υὐ. ἰ4.), ἃ5 ἴδε ΑΟΡ.: 
--866 Οἡ ὑ6 γΓ 4. Αἰΐογά, μονγϑνογ, δηὰ οἴ ποὺβ 
5111 Ἰηϊεσργοῖ, 45 Ὀεΐοτο, “᾿νε ποῖ (αψαϊη),᾿ 
1.ε., ἀἄιὰ ποῖ τίβϑ, 1 γδ! ]Υ βροακὶπρ, ἔγοπλ ἴῃ 6 
ἀοαά---οςογάϊηρ ἴο Ποῖγ ηοζίοη οὗ (6 “ Εν» 
Ἐδεμγγφοδοη  : 566 δεῖον. Δνογάβ. ποῖδϑβ: 
«ΛΗ͂ΘΓ ἴΠ 6 οΥ515 οἔ [ῆ6 ἰα5ὲ βίσυ ρα {ΠῈγΥ ν1}}]} 
Τονΐνς “ἴο ββαπιῈ δπά ςοηϊεπιρί᾽ (Όδη. χίϊ. 2) 
αἵ (Π6 Οὐοπογαὶ Ἐ δβιυσγεςίοη." 

Πόλη Ναυρἤδη οχρ δίῃ; “Το γεςὶ οΚΓ ἐῤε 
“εαά] ἰξυεά ποῖ᾽΄---ἰῇ παῖ 56η56 οὗ {7 νι οἢ 15 
δίοηο ἴῇς (οϑροὶ 5 δηὰ [Ὡς (Ἶ γι ϑ[14Π᾿5 56 η56.᾿ 
ΤΙ] δῆσον τῆς “ ὙΠουβαπά Ὑθαγβ ἢ “ ἴΠΕΥ οχἰβί 
ΟἿΪΥ ἴῃ {πδῖ Ξυθεγίηρ οἵ (ἢ6 Ἰοβί 500} νυ] οἢ 15 
βοραγαϊίϊοῃ τοσλ Οοά, δηά (Ππογείοσε 4150 ἔτοπὶ 
16 ἀπά ἔτοπι ἢορὸ ; δπὰ ννῆθη {Π6Ὺ ἀγὰ ἤΠΔ}}γῪ 
τουηιῖοὰ ἴο ἴΠ6 τγοϑυσγγοοϊΐοη ὈΟΑΥ ἴἴ Μ1}} ὃς 
ἔοσ {μ6πὶ ποῖ ἃ " Ὀοὰγ οὗ ρίοτῃ  (ΡΒ]]. 1. 21) 
Ὀυϊ. . . . ἃ ὈΟΔΥ͂ 5ιιἰοὰ ἴο {παῖ ἔαΐυγε [16 
ΨΥ Ὡς ἢ 15 σΔ]16ὰ ποτε ὈΧΟΡΟΥΥ ἴδε ϑεσοηὰ 
ἐσδι " ([ϊ. Ρ. 219). 

1 ΤΔΔΥ ννο]] Ὁς ἀοιδίεἀ ὙνΒΕΙ ΠΟΥ 8Πη οχ- 
Ργδϑϑίοη 50 σοπηργε ῃθηϑῖνα 45 “166 γε οΥ 18ε 
ἐεαά " 5 ἴο ὃὈ6 ἴδιι5 τοϑίγ οϊθα ᾿ἢ 18 ΤῊΘΔΠΙΉΡ. 
(ΔΥΘΕΌΠΥ ργοβογνίπρ, ἤοννένεσ, Ἀγουρμουῖ 
(18 ΡῬαϑϑάρο [πὸ βαπιὸ πιοδηϊηρ ἴοσ ἴπὸ ψοσάς 
“ " δὰ “ ἀεαΐδ," ἴῃς γέϑυἹδ ἰ5 σταῖθοσ 85 
ζο ον :--- ΤΡὸ χει οΥ 1δὲ ἀεαά" ΜὮΏΟ 3τ6 αἵ 
Ἰοηρτῃ ἴο δἰίαδίη ἴο ϑρίγιτυδὶ ἠ ἀο ποῖ γεςεὶνο 
τηδῖ ΒΊΗΣ υπη6} [Π6 οηὰ οὗ ἴμ6 ργεβεηΐ Ὠ ̓ 5ρθη52- 
Ὀσοη,---απῈ}]} [Π6 οηά οὗ ἴῃς “ὙΠοιιβαπά Ὑ6Αγ5,᾽ 
-πταπῇ]} τῃς ἐν οὗ ἴπ6 Οὐσεπογὰὶ [υάρτηεηῖ. 
ΤΠΕΥ͂ ἅτε ἴΒεη ἴο “ “υε," δυῖ ποῖ ἴο “ γείψη " 
νὰ ΘΟ γὶβῖ (566 οἢ ὑοῦ. 4). Αςςοογαϊηρὶγ [ἢ 6 
“Σίγα Καιμγγείοπ" (566 Ὀαῖον) ἱποϊιιά 65 
{λο586 ΟὨΪ ψνὴο0 Ὀοῖῃ “τε πὰ “γεῖψη." 
ΤΠΟΥ Ψ)Ὸ ΟΥΪγ “ ἔσθ᾽ ἢ ΟἸγίδι Βογθαῖτοῦ 
ἄἀο ποῖ δδαζοὸ ἴῃ ννῆαῖ 185. Βεῦθ τ]ὰ {με 
“Εἰγε Κρευγγεοίοη "; Ὀὰΐ (ΠΟΥ ἀχὸ ἴο 5ῆδγο ἴῃ 
186 “ Καυωγγεσίοη ο 1δὲ ψιἱ" (ΚΕ χίν. 14). 
ΤῊ δ οεἰδιϑε οὗἉ νοῦ. 5 15 ραγθηςῃοιοδὶ. 

Τρὶς ἐς 1όεὲ γι} γειιγγεσϊίοι.] ὙΠῸ γομγί 
γΈγ56 ἰ5 γοβδιπχοὰ ἤοσο. ὍΠ6θ6 ννοσὰ8 Μη ]θη- 
Ὠατίδη5 ΤΟΙΪΥ ἸΡΟη 45 γεηάοσίηρ {ΠΕΣ ϑγϑίετη 
ϑοουγο. Πθδη ΑἸέογαὰ ννυτῖεϑ : “ {{Ὶἢ ἃ ρᾶββϑαρθ 
ὙνΒοΓΟ ζεῦο γε ΥΩ 05: ΥῸ τλοπίὶοηρά,.. .. 
116 γϑὶ γοβισγθοίίοη ΠΊΑΥ Ὀς τἱπἀοτοϊοοάα ἴο 
τοθδῃ «ῥέγχιμαί τιϑιης νν ἢ ΟΠ γιϑῖ, ννῃ 6 (ἢ ς 
βϑοοηΐά τηϑδῃ8 ἠϊεγαί τἱϑὶπρ ἔγοσῃ ἴθ στανὸ :--- 
{πη {ΠΟΥῸ ἰ5 δὴ οηά οἵ δ]] 5ιρῃίῆοαποθ 1η 
ἰδησζυάρσε; δηά ϑογιρίυτε 15 Μιροα ουΐ 85 ἃ 
ἀοἤηϊῖο τΕΒΕΪΠΊΟΩΥ ἴο ἀηγτῆϊηρ. [{ ἴπ6 ἤγοῖ 
ΓΟΒΌΓΓΟΟΓΟΩ 5 σριγιῖ 4], (ΠΘ 80 15 ἴπε βεσοηά, 

ὙΒΙΟΝ 1 ΘΌρΡροβα ποηδ Μ01}} 6 ΠαγαΥ ἐποι σῇ 
ἴο τηδίπίδ!η.᾽ 

Α5 ορροβεά ἴο [ἢ]5 γθαϑοπίηρ ΟἹς ΤΥ δϑκ, ἰδ 
(ἐγ δε “τοοπα ἀεαΐ ᾿ 15 ἴο δὲ ἴΔΚεη ἴἢ 4 βριγιίυδί 
5656 ἰῃ Υ6Γ. 6, ΨΗΥ͂ ΠΊΔΥ ποῖ ἴπε6 “ δὺγυΐ 
Ἀειμγγεοΐίοη " ἴῃ ἴῃ6 σδπηθ γοῦβα ὃθ, πη |ἰκὸ 
ΤΩΔΏΏΟΘΙ, 50 ἴδκοη  Ηργο ἴΠ6 σόδάοσ ἰ5 ἴὸ 
ποῖρ, (1) ΤΠαῖ, ἔτοπὶ δοριπηίης ἴο επά, 51. 
]Ἰοῆη πονῆογα υ8565 [6 τννογά8. τε θὰ ὑροηῃ, 
“Π6 «εοομα τοϑιστθςίοι .). --85 ᾿ηἀθθα ΠΟΙ ΕΠ Γ 5 
[86 Ρῇγαϑο “16 γε ἀδδίῃ " ἐππρ]ογεά ὈΥ Ὠϊπι: 
ΜΨΧ ἈΠῸ Π6 υ565 ΠΟΙΟ, δηά τγορϑαῖβ ἴῃ υϑσ. 6, [6 
Ῥῆγαβθο, ἴπΠς “ Εν ἘἈξκδυτγτοοϊίοη," δησδ αἷϑὸ 
τερϑαδῖβ πγογα ἴΠΔη οηςς ἴδε ρῆγαϑο, “ [ἢ “τεοπαὶ 
ἀεδῖα ᾿ (58εεὲ νυ. ὅ, 14; οὗ. 11. 11; ΧχΙ. 8). 
Ι͂π γὸῦ. 12 ἴῃς [ἋΠηΐνοῦβαὶ Ἐδδυσγγεσοη 5 
βροΐεη οὗ ἴῃ πε τηοϑδί ζθηοσγαὶ [ογπη5,- --ηά 
5: ΠῚ ΠΑΥΪΥ ἴῃ υὐν. 12, 13 δηά, εἰδεννῆεγο, ἡογαὶ 
ἄεαι (6.5. “ 1 .«υἱ} κι} δὲν δὶ άγεη «υἱ} ἀεα! δ," 
οἰ. 1... 232); δυξ δῖ. [οῆη 805ϊἴαδι 8 ροϊηίθα! Υ 
ἔτοπὶ ντιτηρ ἴῃς “ “εεοπά το ϑυγγ ο[ΊΙΟἢ "ἢ ΟΥ̓ 
“ῃ6 γα ἀδδίῃ." Ι οἴπεσ ψόοσγάϑ, ἢ δ βίδιῃβ 
δοπι ἰαησύυᾶρε ννῆϊς ἢ νοι) πᾶν θδθη 50 
πδίυγαὶ! παὰ {πΠ6 βΞῃυρροβοά ρ4γα δὶ Ὀεΐννοθη 
ἴαυο Ἰιῖεγαὶ ΓΟΒΌΣΥΘΟΟἢ8 θθεη ἰηϊοηάοα :--- 
ἰ.ς., Ἰαὰ ἴῃς “ Εἰγεὶ Ἀδϑιγγοςίίοη ᾿᾿ νὨ]οἢ ἢδ 
ϑρθδκβ8 οὗ Ὀθθη ᾿1ἴογαὶ, 85 15 [δῖ οἵπεν Ἀδβυσ- 
τοοϊίοη ἴο νυν Βῖς ἢ Π6 ΤΩΘΓΟΙΥ Γοΐεγβ ἴῃ ἴῃς τηοβῖ 
ΒΘΏΘΓΑΙ (ογπ8. 80 ἴοο δῖ. ]οῇπ Ὡονἤεγα 
365 “16 “γι: ἀεδίῃ " ἴο 5 τἢς Πεγαὶ 
ἀραδαῖὴ οἵ ([ῃς θοὰγ; 8116 6 σΑΓΘΙΠΥ ἀνε }}5 
ὕροη “ἴδε “τεοπε ἀοφίι, οὐ ἴηδὶ] ἀοοπὶ οὗ ἴῃς 
νυοκοά (ςἢ. 11. χα; χχὶ. 8)--- ἤριγαῖζνο 56 η56 
ψὨΙοἢ 15 ονϊἀοηΐ ἔτοπὶ ὙΟσ, 14, 6 Τα “16 
“εροπά ἀφαϊῃ ᾿" ξο ον ἴπ6 Ἀ οδυγσεςςοη οὗ ἴδε 
ὈΟΩΥ, δῃὰ ἄοεβ ποῖ ργεοθάδ ἰξ, 85. ἴΠ6 ᾿ϊΐοσγαὶ 
ουθηΐ σοίοιτρα ἴο ἰπ συν. 12, 11 (Ὠϊοἢ νν6 
ο4}1 ἄεαέθ) φῥτγεοθάθς τῆς ἕυΐυγε τὶϑίηρ ἔγοπι 
(Π6 γτᾶνο. 

(2) ἴῃ τηῖς ἤρυγαῖίνε δεηβα “266 «εεοπά 
ἀφα!δ᾽᾽ 16 ςοηποςῖρα, ἴῃ γὑϑσ. 6, ψ τδὸ 
(ὁ ΕἸγδῖ ΒΟ ϑυγγθοίίοη ̓" :---δηά [Π|5, 85 ἴῃ οὐ. 
12,11 ψ)ὲ ἀἄο ποῖ 5σγιρὶς ἴο ἴαϊκοε ἴῃς ψνοτά 
“«4εαα" ἸΙ[ΘΓΔΙΠΥ͂, ΟΥ ἴο υπηάογοίδηα ἃ ἰϊἴογα] 
Ἀοϑυτστεοίίοη (που ρἢ ποῖ ΘΧΡΓΟββθα) ; 50, ἴῃ 
ΠκΚ6 πιδηηοῦ, νναὲ ποεά ποῖ βογυρίε, 85 ΑἸογά 
ἄοοβ, ἴο ἰηζογργεῖ 'π ἃ ρίγιῖυδὶ ϑθῆβα ἴῃ6 
“ΕἸγδεῖ Ἀ βυτγγεσίοη," ι5ῖ 48 411} :ηΐογρσγεῖ 
ΒΡ᾽ ΓΙ ΌΔΠΥ “ἴῃς «εεοπά ἀφαῖῃ.᾽" ᾿ 

(3) δ νε ἀο ποῖ τεδὰ οἔ “τὰς “γε Ὀίπη, 
Ὀυξ νγὸ ἀο τοδά, πὰ ὩοίδΌ]Υ ἴῃ [ἢ 11}. 3, 5, οὗ 
Βοϊηρ ““δογπ ἀγαΐη, “ ῥόογπ 0. «υαίεῦ ἀπά οὗ 
ἐδε ϑρίγι"---ἰῃ ἕλςϊ οὗ Ἐδρεπογδίίοη οσ ““ἴῃ6 
“τεοπά Ὀἰτίῃ "ἢ; δηά 115 15 Ῥγεςίβοὶυ ννῆδξ ἴΠ6 
“Εἰτϑὶ Ἐϑυγγθςοη " πιελη8. ΤὮιι5, Βροδκιηρ 
οὗ ἴ!οδβεα Ψὴο ἃγὸ “"δογηι οὐ Οοά," 5. Ϊοβη 
νυτῖῖοϑ : ἦε ῥαῦε ρα--ε4 ομ οΥ ἀεαϊό ἱπίο ἐγ)" 
(α Ιοδη ἰϊ}. 14). Ηρδῃςε ἴμ6 ΔηΕ  Πεβὶ8 οὗ νετ. 
6: Τδο “ Εἴῖγ Ἀδβιγγοςίοη,"-- 86 δ “φεοπα 
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γοϑὃ 

ΒῈΓΟἢ τῆς βεςοηά ἀφδῖῃ ΠΑῖῃ πο ροννετ, 
Βυΐ {ΠΕῪ 514}} θς ρτγοβϑῖβ οὗ (σοὰ δηὰ 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ. [ν. 6. 

οὗ ΟἸ γίβτ, δῃ ἃ 5}}8]} τεΐρῃ τἱελ Ηΐπὶ ἃ 
τπουβϑαηα γαλῖβ. 

ἀθαῖἢ.» Ιἢ Τοδην. 24, 25, οὐῦ [,ογὰ “ θογγονν8 
ἔτοπι ἴῃς ρἢγϑίςβὶ Ἀἐϑυγγοςζίοη ᾿πλᾶρ 68 νυν ΠΟΥΘΌΥ 
Ης ἀορὶςεῖς ἴπ6 πηοσαὶ ννοσκ σῇ 18 ἴο ρᾶνὸ 
16 ΨΥ ἴο ἴ, Ηδ 5θεπὶβ ἴο δἰϊιιάς ἴο {δῖ 
τιδρηϊβοθηΐ νἱϑίοη οὗ ΕΖοκΙεὶ (εἰ. χχχνυἹ].), Ἰη 
νΠΙοἢ [Π6 Ργορμοῖ, βἰδηάιης ἴῃ ἴῃς πιά σὲ οὗ ἃ 
Ρἰαὶπ ςσονεγεά νυν ἀΥΥ Ὀοπεϑ, 04}15 ΒΘ τὰ ἴο 
Ἰο, ἢγϑε ΟΥ̓ δ8 ννογάβ, απά ἴπθὴ ΟΥ̓ ἴπε 
Ὀτγοδῖῃ οὗ [ομόνδὴ " (Οοάεῖ, ἐκ ἰος.). ἴῃ ]ομη 
νυν. 25, ἰὼ τὴς ννογά8 “πὲ Ποὺ ἴπαῖ ποαὺ “ἢ 
ΟΠ γιϑὲ σρθαᾶκβ οἵ ννῆδί ἴδ Κεβ ρίδςθ ἴῃ [ἢ 15 πὸ ; 
δηά ἴθ Ης βοαδβ οἢ ἴο βρεὰκ (υτν. 28, 29) οὗ 
τΠαῖ ἔπΐυτε ΒΟῸΣ “ ἐπ 2δὲ αὐδίεῤ αἱ ἐραὲ γε ἱπ 
ἐδὲ σγαῦυες “ὁα}} ῥέεαν Ηΐ τοἱκε. Απά 50 51. 
ἸΤολη ἴθαςβ 65 ἴῃ 1815 ργεβϑεπί ραββᾶξο, [Ὁ] ονν της 
[πὸ σἰγοδπὶ οὗ Νὸν Τ οβῖ. ἀοοϊγιπθ. ὙΠ ιι5 51. 
Ρδιὶ: “»ἶὲ «υογὸ δωγίε «υἱἱὸ Ηἰν ἐδγοισθ 
δαρίλτηι ἱπίο ἀεαὶῥ" (Ἀοπι. νἱ. 2--4); “ Βωγιεά 
«αὐ Ηἰν»ι ἐπ Βαῤίδενι, «υδεγεὶη γε «υεγε αἰτο 
χγαμεα «υἱ Η;»" ((οἱ. 11. 12); ΟΥ 45 5ἴ. 
ῬΔῈ] ΔρΡ 165 ἴῃ6 ἱπιᾶξεβ οὗ ἀδδίἢ δπά γοϑυστθο- 
το : “ “πυαἦε τοι ἐραὶ σἰδερε:} ἀπά ἀγῖσε 7γΓονι 
4ῤε ἀεαά " (Ερἢ. ν. 14). Ηδξεηςθε [ἴ 15 [Πδῖ ἴῃ 
ΒΑΥΓΙΠΟΠΥ͂ ἢ 41 Νὲν Τοϑί. ἴεδομίηρ, να 
ανο ϑυτηθοϊζεά ἤότγο, υηάογ ἴπε ἤσιυτγε οὗ 
{πΠ6 “ΕἸγϑῖ Ἐ ἐδυγσγοσζοη," [πΠ4ῖ “ ἀδαῖῃ υπῖο 
βίη δηά πὸὺνν δι ππῖο στ κἢϊθοιιθπ6 55" ἴῃ τῆς 
ϑασγαπιθηΐ οὗ Βαρίίσπι, οὗ υυμιςῃ (Π6 1 οτά 5 
ἀοδῖι ἂπὰ Ἀδδυγγεσοη ἀγὸ ἴΠ6 ρἰεάμε δηὰ 
[6 οἤϊοϊοηΐ οδιι58, 

(ᾳ) Εὐυτγίδετ,--͵ἰτῆς ννοτά8. οὗ Οἢγίϑσι, ]οῆη 
ν. 28, 29, ἅτε ἀδοϊδὶνα δραίηϑδὶ [ἢ6 ορὶ πο παῖ 
ἴπογο 15 ἴο 6 ἃ Σέγυΐ, εγαί, Κερμγγοολ ον οὗ 
ςογίδίη οὗ ἴπῸ ἀεδὰ ἀϊδίϊηςϊ ἔγοπι ἴΠαΐ οὗ Δ}: 
“Τῆο Ποὺγ σοπιοί ἴῃ ψνῃϊςἢ αἱ] ἐδαΐ ἀγε ἰπ ἐδε 
ξ͵αῦυτ: “ῥα } ῥέαγ ἴπε νοῖςς οὗ ἴῃς ϑοὴ οὗ δίδη, 
δηὰ σῥα!! εογης ἕοτῖῃ." Ηδγα ννῈ ἅγὸ ἴο ηοῖθ 
(1) τῃαξ τῆς Ἔνεηΐ βροΐεη οὗἁ 15 ΠΟΙ. διΐαγο, 
ἴῆς ννογὰβ “ωπά ποαὺυ ἰἱς᾽ οὗ νοῦ 25 δεὶην 
σΑΓΟ ΝΥ οπρτῖεὰ ;---(2) τπλῖ ννὰὸ τεδα ποῖ 
ΤΏΘΓΕΙΥ οὗ “ἐῤὲ ἀεαά," Ὀυῖ οὗ “ αἰ ἐῥαὶ ἄγ ἰη 
ἐῤε σγανε:;"--(1)ὴ ἴδ ἰξ 15 ποῖ το ΓΕὶν ὁ ἐῤεγ 
ἐδαὶ ῥεαγ,᾽" ΜὨϊΓΝ ᾿πΊρ]}165 ἃ ἀν] βίοη οὗἉ οἶά5565, 
Ὀυῖ “ἡ παῖ ἀγα 'ἰπ (6 ρσάνθϑ 5.}4}} μεατ ;"- 
(4) 1μαἱ ΟἸγῖβι 18 ποῖ βρεαδκίπρ ἴῃ νεῦ, 29 οὗ 
“0 " οἠΐγ--θ ἴῃ ΥΟΓ. 25; [ἢ ὑεγ, 29 ἴννο 
ΟΡΡοϑιὶίο ἴ58165 ἍἌγὸ ργοροβος, ἐγ, ἀπά ἡμάσνιοπὶ. 
ἴῃ ἃ ψογά, αἱ ἴπαΐ οπε, αὶ " ῥομν " τῆς στρ ῃϊ- 
Θοι5 δηά τῆς πηγ ΐθοι 5 ἀῦα ἴο σίϑε (ορεῖθοῦ 
ἔγοπῃ [86 ἀεδά : 5εὲ6ε Οοάεϊ ἐπ )ρε. 

ΎΤΠὸ Τοπολιιδίοπ, {ΠἸθη, 15 ἃ5 ἔο ον :--- πὸ 
δι] οςῖ8 οὗ ὸ “ Εἰγοέ Ἐοβιγτοςσίοη "ἡ ἅΓῸ 
ἴποϑε νῆοῸ ἃΓ6 βϑροϑοιϊ οὶ ἴῃ ὑοῦ. 4, οἵ πολ 
ΓΙ γῖϑῖ Πα δἰγοδαν βροόκθὴ ἴῃ ἰοδπ ν. 25; 
ὙνΏ}}6 “2ῤὲ γεσὶ οὔ δὲ ἀεαά,"---ννίο ἀγὰ σχοξογτγοιὶ 
ἴο ἴη ἴπὸ ραγοητῃοῖίςαὶ οἰδιιδο δὲ {π6 Ὀδρίπηϊηνς 
οὗ {πὲ ργεβεηῖ νοῦβο,---ἰλου ἢ [ΠΟΥ ἀο ποῖ ραγ- 
ἴλκε οἵ ἴῃς “Εἰγβὶ Ἀσδϑυστθοίίοη "ἢ ἀπ} [ῃ6 
επᾷ οἵ [Πς “ ΤΒοιβαπὰ ὙφΑγ5,"" ἅγε α͵50 ἰπ- 

οἰυάοα ἴῃ 16 δηποιποοηηθηΐ οὗ ἰοδη ν᾿ 29: 
ΤΟΥ 584]} σοπα ἔοσγῖῃ τομαὶ [ΠΟ στάνοδ, " “δῦ 
ἐῤαὶ ῥαυε ἄοπε σοοά μπίο ἐδὲ γε γγεγ ον οὔ ἰε; 
απά ἐῤέν ἐδαὶ ῥά πυγομρδὲ εὐυἱΖ, μπίο ἐξ γο- 
συγΓεο ον»; Οὗ ἡμάφ»ιεη.ἢ 

6. Βιίε:“εἀ απά ῥο}}] ἘοΥ αἰ τ ἶλσ του οὗ 
ςοηϑοϊδίοη δηὰ οποουγαροιηθηΐῖ οἷ «ἢ, 1. 1; 
Χίν. 13; ΧΥΪ. 15; ΧΙΧΟ 9; ΧΧίΐ. 14. 

ἐς ῥὲ ἐδαὲ ῥαΐ βαγέ ἐπ δὲ βγεῖ γεσμγγείοη ἢ 
ΤΟ ρἤγαϑα “19 ῥαυς βαγί᾽ 15 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἴο 8. 
Ϊοδπη; 586ς ]οδη χιν. 8, ἰη ἢ] ἢ νογϑα δοηο.--- 
αἰ ποισ ἢ νυ ἀποῖποῦ ΡῬγεροβιτίοη, “ εὐεό 
(μετά ποῖ ἐν), 48 Γεϊογσίηρ ἴο ἃ ρέγνοη -- ἰο Μὰ 
Βηὰ 1ἴ εἰϑεννθεγα ἰη {Π6 Νὸνν Τοϑῖ.; 566 ςἶν, 
Χχὶ. 8. ΟΕ ΤυΚε χὶ. 16; χὶ!. 46; Αεῖϑ τἱῖϊ. 
21; δηά [πίγοά. ὃ 7, 1ν, (ὦ. 
Νοῖς,--- ΤΠ Υ τμαῖ πᾶνε “ραγί ἐπ 1δὲ ΓΙγε 

Ἀειμγγεοϊίοη,," ἃ5 βῆ Οἡ στν. 4, 5) “ἦε 
απά γερὴ «υὴῷὸ:Τ γα α Τδομσαπά Ὑεαγι" 
(νοῦ. 4). ΤΟΥ ΠΟ, ἔγοπι ἀπιοὴρ “ ἐδὲ γε 
φ δὲ ἀεαά,᾽" 5}.4}} “ ἐδτε" νν ἢ Η πὶ δον ἴῃς 
ἐ ΤἬουβαπα Ὑ ΘΔΓ5 " ἅγὸ Βηϊϑῃρα, νν1}} σῆδγο ἴῃ 
(Π6 Ὀ]εβϑθάποϑβ οὗ ἴῃς ἰΟυπηοῦ, Δ που ρἢ {ΒΕΥ 
παᾶγνὸ ποῖ σγεϊσποά νι Η ἴπ. 

[ 15. ἢὩο οδ]οοῖϊίοη ἴο ἴδε ἱπιοεγργοϊδιίοη 
Πογα ρίνθη οὗ (5 ραϑϑᾶρε [ἢδῖ, ἀυηοηρ [ἢ 058 
ΨΠ0 “ἀγε δμγοά «υἱὲ Οργὶδὶ ἐδγουσ Βαριίηπ 
ἱπίο ἦεα! δ," ἀπὰ ννῆο {πκὸ ΗΠ ἅΓα “ σδιϑοὰ ἔτοπὶ 
ἴῃς ἀἐδδα " (Άοπι. νἱ. 4), ἴῇεγο ἅγὲε βοπης---Ὡῦ 
ΤΏΔΗΥ ---ὐνῆο [411 ἀνναῦ. [ἴ 15 σῃαγαςοῖοσιςς οὗ 
51. [οῆη ἴο δβϑυπὶα ταὶ ἴπ6 μιῆς οὗ Ὠιτῖης 
υτάςσθ δου! Υ ργοάισε {π|ΐ ϑριγί[2] σἤδηξε 
ννῆϊοῖ τῆς Οοά οὗ Ἰονὸ ἀδϑδισηθά μὲ τΠ6ν 
βῃοι)ὰ ργοάιϊιοσο ἴῃ τπηᾶῆ. ὍὙῆυβ δὲ ντιΐο5: 
“ὁ ἴῥοιοευογ ᾿ς δοσοΐίεη οΥΓ Οοά «οείδ᾽ πὸ μπῦ 
(ι [οδη 1". 9); ψῃ 16 [ἢ15 54π|6 ΕΡΙ5116 ορεῆϑ 
(ἰ. 8) ΜἼΗ (δὲ δϑδοσίίοη οἵ ἴϊ6 σόπογαὶ ρῥτγίης- 
οἰρίο: "77, «αὐ «“αγ ἐδαὲ «υε ξασυε πὸ εἰπ, τοῦς ἐδ 
είς ομγιοίυειἾ: 866 4150 ἰοῇη χ. 28, 29; 
ΧΙΝ. 15 :-ο  [ρ56 65ῖ διιΐϊθπι ραγίὶςορϑ εὖι.5, 4υὶ 
πο 8011πὶ ἃ τηοτῖθ, 4185 ἴῃ Ῥοσςοαῖ5 δῖ, Γὸ- 
γἱνβοῖῖ, νϑγαπὶ εἴϊαπὶ ἴῃ ΕὉ ηὐοά γενιχοπῖ, 
Ρεγηαηοδιῖ."--δὲ Αὐρικῖ, ἐῤιά. 

ΟΥ̓́ΘΣ ἴ8οδθ ἐῤὲ τεεοπὐ ἀεαὶ δ δαὶ πὸ 
Ῥοιυεγ; Οτ. πο δυϊδοσὶῖγ. ἴἷπ τεῦ. 14 
Ψ6 τὸ (οἷά [Παῖ “ 2. “τεοηδ ἀεαι ὁ" 15. 4 186 
164ὸ οὗ 8:9᾽"-- 566 αἷ5ὸ ςἢ. ᾿ξ. τις χχὶ. 8 : δηά 
ΕΓ. 15. ὕτονοϑ ἰῃδΐ ποῖ ἴποδὸ ΟὨΪΥ ΠΟ “ ξ΄ῖε 
ῥαγὲ ἐπ ἐόεὲ ΕΪγτ Ἀλεωγγθοοη " ἅτὰ τοὶθαϑο 
ἔγοτῃι “ἐδ :εεοηά ἀρα ," Ὀυϊ τῇο86. αἶθϑὸ νἢο 
ἅτ “γομπά αὐγιεπ ἐπ δὲ Βοοῖ οΓ 1.5." ---ιιλὶ 
ἷ5, 411 ννῆο 584}} υ] Εἰ πιδίε!γ “ εἰ Ο Ποῖ. 
ὁ [86 βρί γιζιιαὶ 85 νν.}} ἃ8 ἴῆ6 ἸιΙἴογαὶ αἰ ρη!- 

βερλίίοη νι 81. ]οἢη οὗ ἴῃς ἘΧργεϑϑί 5, “9 
ας, “ ἀεαιδ," 5888 [οδὴ χὶ. 25, 26; τ [οἷα 
γ. 16, 17. 

δμὲ ἐδέγ “δα}} δὲ ῥγ εις ὁ Οοά ἀπά 977 Οδτιη, 



ν. 7- 8. 

7γ Απά ψνῆσδπ τῆς τποιιβαπά γαδγβ 
ἅτε εἐχρίγεά, δαΐδῃ 5}4}} δε Ἰοοβεά οιιῖ 
οἵ ἢ]5 ργίβοῃ, 

απά .6α]} τείχη «υἱὴ ῥί»η)] 866 οἢ. ἱ. 6; γ. 10. 
Νοῖς τῃδῖ ἴδ Ἔἐχργοβϑίομϑβ θείηρ “2 γί", δηὰ 
ἴῃς “γεϊχπίπσ, οΥ Ὠανὶπρ “4 ΚΙηράοπι," τὸ 

. Ἰνγ4γ5 56 οὗ [15 ργοϑθηῖ 16. 
δῖ, Αὐυγυπίίπε ρΡοϊηΐβΒ οὐξ παῖ ἰἴ 15 ὈΓΙΘΗ͂Υ 

ἸηὈπηαῖεὰ ἤογα τηαϊ ΟἾγιβὶ 15 Οοά ; “ ειπὶ 
6555. Οἢτίβίυπι), ἀϊοοηάο βδοογάοϊοβ οὶ οἵ 
ΟἼἾγιϑ "---ἰό., ς. το. 

α ἰδοισαπά γεα..5Ζ ΟΥἠ Ά “89 Τ2οισαπά 
7 εαν:,"-- 58ὲ86 νυ. 4|.; δηὰ οἴ, Βεηρεὶ5 ποῖβ 
4ιοῖοδαά οἡ νου. 4. 

Εογ [δα ἰηϊογρσγοίδιίοη νοι σοηποοῖβ {18 
ξο ἢ 84ὴ δάτ οσ ὙἸβδίοη, 566 ἴπ6 σὸ- 

ταδγκ8 οὗ Τοαά αηιυοϊεά οη εἰ. χὶ. 18. 
Ρ͵ΙοπῚ σοιηράγιηρ ἴῃς Ὀ]οϑϑίηρ ἰῃ [ἢ 5 νθῦϑα 

Π τοδί ἴῃ δΔη. ΧΙ. 12, 13) 50Πη16 Πᾶγδ 
ἰηΐοιτεά {πὶ ἴῃς 1335 (1260 30 30 15) 
ἄλγβ8 οἵ ἢ δη. ΧΙ! 12, Μν}}} 6 ἱπιπηθά ἴεν 
ξο]] ονγοὰ Ὀγ ἴλοὸ Ἀδδυγγεοιϊίίοη οὗ ἴῃς [υϑῖ, δηὰ 
τὴς. ΜΙ]Ἰεηηΐδὶ σείσῃ οὗ (ἢ σῖϑι. ὍΤῆυ8 5οπὶὸ 
δηςίοηΐ νυγίϊεγ ποιὰ τδῖ ἴ86 1260 ἀδγβ8 (εν. 
ΧΙ]. 6) οὐ ““1ῆγεο δηὰ ἃ Πα] γεγο" (1ς ἀυγαῖίίοη 
οὗ ΑπΕς γϑι 8 ροννογ---  )δη. ν]}. 25), [π6 1290 
ἀδγ5 οὗ 1)4ῃ. χὶϊ. 11, δηᾶ (86 111ς ἄδγ5, νν}}} 
σοπλήθηςο ορεῖμοῦ αἤεσ {Π6 ἀ6] Ἰνογίηρ ὉΡ οὗ 
ἴΠ6 ϑαϊηῖς ἴο {8ε δ γσίδη “ Η οση " (ΠΏ δη. 
ὙἹ]. 11);-ῖτπαῖ δὲ πὸ εηὰ οὗ ἴῃς 1290 ἀΔγ8 
(ἐ:6.) ἰῃ {Π|Γγ ἀδγβ ἀῇεγ ἴπε “ ἴἢτεε δηά ἃ μα] 
ΘΑΓΒ ᾽)) ΑΠΕςΝγΙϑι “ 514}} 6 Ὀγόκοὴ ψπουΐ 
δηᾶ " (Πδη. νἱ}}. 25);-- Δηά (Πδῖ δ ἴῃ δηά οὗ 

ἴδε 1115 ἀδΔγ8 186 ἀοδὰ 541} Ὀ6 σαϊϑεὰ ἢ 
{ΠῸῚΓ Ὀοα 65 :---8ε6 Τοὐὰ  Ζεοίωγες ὁπ “{π|1- 
εὐγι σέ, Ὁ. 117. 

Ἐοἰοστίηρ ἴο ἴδε “Ῥχε-τα  Π]ΘηηΑ] σο θ πα 
οὗ πιοάεσγῃ {{|ὲΞ Ὦγτ. αν Βσγονῃ 458: 
“ΝΠ Θη ΟὨγῖβὲ Ἄρρθᾶγβ δ με ὀερίηπίηρ οὗ 
τη6 ΜΙΙΠδηπίιηι, Η δ Μν}}} ταῖϑο δἰ] τη6 ϑαϊπῖβ 
[δῖ 514}} δανῈ αἰεὰ δοΐογε ἴπδὶ {ἰπ|6, δηὰ 
σπδῆρο 4}} ἴπαΐ 50.4}} ἴθ 6 αἷϊνθ. Βυΐ 
ὙΠδὲ 5 ἴο θεσοπλο οὗ ἴΠ6 πιγτγίδα 5 οἱ ϑαίηϊβ 
[Π4ῖ ἂῖὲ ἴο φβεορὶς ἴδε δα ἀυτγίης {Π6 
ΜηΠεηπτιπὶ .... Τἢ5. Πο]ς ϑυθ͵θοςϊξ 8 ἃ 
ὀίαπε ἴῃ ἴΠ6 βυϑῖθπι. [Ὁ 85 Ῥοϑιτνοὶυ σοὶ πὸ 
ϑεγρίυγε οἡ ἴπε δυδ]εςῖ. . . . Εογ ἴδε πγοϑβῖ 
Ρατῖ {δε δυδ)εςξ 15 ἀνοιάοά " (1. ἐ., Ρ. 155). 

ΤΗΕΞ ΙΟΡΟΜΕΝῚ ΟΝ ϑΑΤᾺΑΝ (7-το). 

7. 4π4 «υὐδέὲεη ἐῤδε ἐῤοισαπά γοαῦγ: αγὸ 
Δυΐθμθᾶ,}] ὅθε οὐ ὑϑσ. 3:-ἰῆδ ἡλγγδίίνς οὗ 
ἢ. χίχ. 19-:ὲὶ 15 πόδ σϑϑυπηθ. Α οἰοῶγ 
Ριοοῦ οὗ ἴμ6 ραάγα!εὶ παΐυγε οὗ ἴμ6 ἴννο 
Ραβϑᾶρεβ ἰ5 βΌΡΡΙ Ιοα ΟΥ̓ ἴΠ6 αυοίδιίοη ἰη 
ἢ. ΧΙΧ. 17, 18, οὗ ἴΠοβδ6 τνοσγήά58 οὗ Β'Ζϑκιοὶ 
(ει. χχχίχ. 17, 18) οὔ Ψ ῃοἢ νεῦ. 8 (566 
Ῥεῖονν) ἰ5. ἔορυηάε, ὙὍὙδε ἴννο ραϑϑᾶρθβ, ἰἢ- 
ἀεεά, ἀἃγὸ δυΐ ἀἰβεγεηΐ δοσουηῖδ οὗ [Π6 ἀ55επὶ- 

ΚΕΥΕΓΙΑΤΙΟΝ,. ΧΧ. 

8 Απά 584]] ρὸ ου ἴο ἀεςεῖνε {πε ΠΔ- 
οη5 ΨὙΏΙΓὮ ἀγὰ ἴῃ ἴῃς ἰουγ αιλγίεῖβ οὗ 
τῆς δατῃ,  ορ ἀπά Μάαρορ, ἴο ρβῖμεῦ 

ὈΠῈῺρ “ μπίο 1δὲ «υαν οὕ δὲ σγεαὶ 4ω;} 9 Οοά, 
ἐδε “Πριὶσ διγ," ἀδϑογι δοαὰ ἴῃ ςἂ. χυὶ. 14-16; 
ἴῃς Ποβῖβ Ὀείηρ ραϊῃεγοά τορεῖμεσ ΌὈΥ̓ τῃ6 
ΕΥ̓ δρίτῖβ ῥγοςθεάϊης ἔγτοπιὶ “2. γαροη," 
“γῥὲ Βεαιὶ," δηὰ “1ῤὲ ἕαδε βγοῤῥε!." Τα 
ἀεβιγυςὕοη οὗ “ὙΠΟ Ὀτγαροη," οΥ ϑδαΐδη ἰβ 
ἀεϑοτιθοαά Βογὸ ; δηά (πὸ ἀσβίσυςποη οὗ “ ἴΠ6 
Βελϑῖ" νὰ ἴπΠ6 “Βαϊϑεὲ Ῥσορῃεῖ᾽ ἰ5 ἀ6- 
βογι θεά ἴῃ ςἢ. χίχ. 2ο. Εογ ἴδε ογάοσγ ἴῃ νι ἢ 
(δε Τῆγες Εποπλῖες οὗ Οοα ἅγὰ ρυηὶϑῃδα 566 
ἴῃς ΤεΙλΔΓΚ5 ἱηϊγοα ςἴοτΥ ἴο {115 σδαρῖοτγ. 

ϑαίαπ ῥα} δὲ Ἰοοτφά οἱ 97 δίς ῥγοη)] Οἡ 
1}15 τενῖνδὶ οὗ δ4ῖδη᾽5 ρονψεῦ δῖ (ἢ δπά, σοση- 
Ρατε ἴῆε νογάβ: “ῥεπ ἐῤδεὲ δοὸη ΚΓ, Μαπ 
εογηοῖῤ, “δα κε ἥπά 218 οἡ ἐδὲὸ εαγι 3"--Ἕ 
[ἀ0κὸ χυῇ, 8. Α5 ἴο ἴδε ὀίμαάϊηρ οὗ ϑαΐδῃ, 
866 ΟἹ ΥΟΥ. 2. 

Ηροτὸ νγὰ πᾶνθ Ποὺ ἰοηρεῦ ἃ Μβίοῃ, ᾿ἰηῖτο- 
ἀυςεὰ ὈΥ [πΠ6 ννογάβ “" “π4 1 :α«ὖ; ὃδυΐ ἃ 
ἀϊδιϊηςξ Ργεάϊοτϊίοη οὗ ννβαδῖ νν}}} σοπηε ἴο ρα585 
πεγοαῆοσ. Ὗν 6 ἤᾶγα ἢονν ἴΠ6 ῥγοῤῥοις ζμέμγε; 
ἴῃ ΥΟΓ. 9 ἴα ῥέηέογὶς ἔοι 18 γοϑυπιοά ἢ 
αογ.. ὍΤὨϊ5 ἰπδίδησε ((ορεῖμογ ἢ σῥαλ] 
εο» ᾿ογιδ, νου. 8), ἃ5 ΗἩ οηγϑίοηδεσγρ οὔϑεγυςϑ, 
ἶ8 16 ΟΠΪΥ οὯ86 ἴῃ ἴδε Αρος., ννθοσα 266ὲ 
μωγε, 45 βιις!, 15 ἀππουηςοα Ὀείοσγομαπα, [Ιη 
ὙΕΙ͂. ο 81. ]οῆη τεζυγηῃβ ἴο ἢ5 νβίοη. ὍΤῇα 
“εγε ἴῃ οἷν. ἰχ. 6 θαυῖϊ τεῆεςῖ5. [6γ. ὙΠ}. 3..---ὴ 
εἢ. χί, 3, δῖ. [οδη 15 ποῖ {πε βρεᾶκογ;--ἰη 
ςἢ. ΧΙ, 8 (6 ωγε ἴοϊοννγ οπὶ ννϑδὶ ννᾶ5 
86 6ῃ. 

Ασςςοτάϊηρ ἴο Ἀδιι58 (5ε6 οἢ (οἷ. χνὶ. 18), [Π6 
Τῆηϊτὰ ρσγοαῖ (οηῆιςξ 15 ἀεβοσιδεα ὨΕγα ἴῃ νύ. 
ἡ--1ο. 

8. απά 884]1] δοπθ Ζ9ΟΥΪΒ 10 ἀξεεὶ ] 
866 ψΕΓ, 3. Ηονν δαΐδη δοσοῃρ 5η65 ἢ15 46 - 
ςορζίοη αἵ [ἢ18 βίαρε, ἢ85 Ὀδεὴ ἊἜχραἰποὰ ΌΥ 
ΠοΙΠηπιεηϊδίοῦβ ΞΘ ΠΘΓΑΪΥ ὈΥ ἃ τείξσγεηςς ἴο (ἢ. 
ΧΥ͂Ι. 13. 

2ῤε παΐίοη. «υδιοδ αγὸ ἐπ δο ὕω" ΘΟΤΏΘΤΙΒ 
97 ἐδὲ εαγί,.}] Α.58 ἴο ἴῃς δ56πβ8ὲ ἴῃ νι ἢ “θὲ 
παΐίοπς " αγὐὸ ἴο Ὀ6 [ἌΚΘΏ, 866 Οοἡ γθσ. 2. Αϑβῖο 
ὁ ἐῥε ὍμΓ ΘΟΣΏΘΤΙΒ 97) ἐδὲ εαγίὁ," 8ὲ5. οἡ ςἢ. 
Υἱἱ 1γπτλοιδο. [6 ννῃο]6 δατίῃ ἴο [15 [ΟΌΓΣ σΟΓΠΘΓ5 
(ςξ τ δ4π|. χίν. 38, 7ΧΧ.)}. ΟἸΠΘΙ5 ἴακο ἴῃς 
ΤΑΘΔΠΙρΣ ἴο ὃὉς, “[Π6 παίίοῃβ οσσυργίπηρ ἴπὸ 
τοδί σεπιοῖθ ραγίβ οὗ {Π|ὸ θαγῖ " (50 γι γ. 
“ΧΊΓΟΡΣ ἰσγγς ογΣ," Ὁ. 870) ;-- ἴῃς ρϑορίθ5 
οι διε [Π6 δοθηθ οὗ ἢιβίογιςδὶ ἀδνοϊορηλθηῖ" 
(Βυγρεῦ). ΧνΈο ἴπο5ς “ παῤίοης ἅτ, δπὰὶ 
ννἤθηςα ΠΟΥ ἅτ ἴο ςΟΠΊΘ, ΑΓ 16 51]10 05 νν ὨΙοἢ 
οϑυ56 Μ|]ΠΘΠηδγδἢ8 στεδῖ ρεσρίοχιῖγ. Νοῖ ἴο 
τιθπίίοη ἴπο αἰ ΒΠσ ΠΥ 485 ἴο ἴΠ6 εχίβίθηςο, 
ἀυτγίηρ τῇς ΜιΠοηπίαμα, οὗὨἨ τηθπιθοῦβ οὗ (6 
ΟΒυγοῖῦ ψνπῸ ἅτε Ὀοτῃ δηὰ αἴ6, ΠΛΑΓΤΥ πὰ 
ΔΥ6 δίνθῃ ἴῃ τηλῦσίᾶρα, ἴδογο τοιηδίης5 ἴῃ 6 
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“4 Ἐγεῖς. 8. 
2. ἃὰ 20. 1. 



8οο. ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΧ. [ν. 8. 

{πεῖ τορεῖδεγ ἴοὸ Ὀάῖῖὶε: (ἢ6 πυπιδεῦ οὗ ψνῃοπὶ ἐς 48 ἴπε βαπά οὐ τῆε 86ᾶ. 

ὐγῖΠοῦ αἰ ΗΠ ΠΥ 45 ἴο Ὁ ηθ6]] ονιηρ “ παξίο»ς.᾽" 
Ὑ Εῦ. βιιρροβῖβ [δῖ ΓΠΟΥῪ ΤΑΥ͂ Ὁς “ [Ὀ6Ὑ], ΟΟἱςἨ]Ι, 
ΑἸθδηὶ, Μοβοῆδὶ, ϑαγτηδίς, Γυγοὶ, ἄζς.---ἰό, ;- 
Μοάςδ Ἴσοπ)δοζαγος “ΟΥθὶβ Απιογίσδηὶ, ἀσοῖςὶ οἵ 
Απίδσοζιοι ἱποοΐα ; Ὁ ἀπαὰ ροπογα ν {86 Απιῖ- 
Ροάε5 (Ν. κε, Ρ. 575) :- - Ἢ εημϑβῖ., ἃ5 δείοσε (566 
ΟἿ νοΓ. 3), ΓΟΙοσς ἴὸ ἴπ6 δεαέφεπ ἃ5 δυςῇ ; δηά 
6 ποΐεβ. ἢονν Βεημοὶ “ ρεσοοῖνοά, ὄύθη ἴῃ ἢ 15 
ἄἀδγ, ἴῃς ὈδΘριπηϊηρ5 οὔ {ΠῸ ρογιπληδίηρ μοδίῃοη- 
ἰ5πι;" -- ΕὈγαγά ὀχρ 4 η5 τῃδῇ [ΠΟῪ ἀγὰ ἴῃς τη- 
ςσοηνογίοα μοαῖποη νΠῸ ἄνν 61} 4}} τουπά τῃς 
τορίοη δεϑίριθαὰ ἴο της δαϊηβ8 85 {πεῖν ἀνθ ]ηρ, 
866 Υ̓ΟΙΟο; δηά 50 Βιβϑρίῃρ;--- ἢ 6 Βυγρῃ (Ρ. 
466): “ Τδῃαῖ ΘΠοιη165 νν}}] Ὀ6 ϑυ ἴἶογοά ἴο οχιϑῖ 
ἀυτιηρ [( τσ 5] σείρῃ, ἔοσγ {π6 οχμιδιεου οὗ 
Η8 ρονψεσ, 15 ἱπειπηαϊθα ἴῃ Οἴποσ ϑογιρίυΓεβ 
(5. οχ. 2, 3). ὉὍβὲε οηἷἷἱν χιυεσβίίοη ἰ5, ΝΥ 
δῃοιὰ [185 Ὀ6 ρογπλ 6 )--- ΤῸ ῥσγοτο ἴῃς 
υῃδοιθίοα ϑοσυτν οὗ ἴ6 δαϊηΐβ... , 45 4]50 
ΠΏΔΙΪΥ ἴο ςοπϑιιτηπαῖο ἴπ6 σα] οὗ ἴΠ6 ΘΠΕΠῚΥ 
ΠΙΠι56 1" Απὰ γεῖ, ἃ5 Ὁ ὑξίεγα, οὐ]οοῖθ, ΜΕΗ]εη- 
ΠΑΤΔΠ5 ΚΟΠΟΓΔΙΥ ΠσΟηϑ ἀ6Γ ἴπαΐϊ 41} ὑῃρο αν 
ὩΔΙΟΩΒ δἀηα Γυ] γα μδά δἰγοδαῦ θα δηηϊδι- 
ἰαϊοὰ (ςἢ. χίχ. 21)). 

Βοβίάεβ ἴδε σοπηθχίοη οὗ 115 νϑῦϑθ σ ἢ 
(Π6 ῬγορΡἤ ΟΥ οὗ χοκίεὶ (566 Ὀοϊον), ΗΘηρϑῖ. 
αἶθο σοπηεοῖβ 1 ἢ Δη16}}8 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ 
τῆς “Ζἐμἶἰε Ηογπ" (ΔΉ. Υἱῖ. 8, 21, 24), ΟΥ̓ 
Απαςγιϑῖ. 

Οος απά ἥαροσ,) ὌΠοθθ ὨΔΠΊ65 ἌΡΡΟΩΓ ἴῃ 
ἘΖΕΚ. ΧΧΧΥΠ, ; Χχχίχ. ; ΏΘΓΟ, Πονγ νου, νν6 
τοδα “ ον, δὲ ἰαπά 97 ἥαφορ, δέ εδίο »γίπε 
9 Μερεορ απά Τωδαὶ " (ΕΖεΚ. χχχυπῖ. 2). [π 
Οεη. χ. 2, Μαροξ 15 ἃ βοὴ οὗ Ϊαρμεοῖμ ἔθ ῦ 
οὗ (ἢ (ὐοηί 1165 (τ σ. 5), 858 ἀϊ δ! πρι 5ῃ θὰ ΤΟΠῚ 
(86 τας οὗ δῆοπι (νοσ. 21); Οορ θείης (566 
ἀθόουθ) “2 ε εδίο γίπεο οὐ Με ῥεοῦ απά Τωδαί" 
ὙΠῸ 4Γ6 450 50ῃ5 οὗ Ϊαρῆεῖϊῃ. [Ι͂π Ἃὔθη. Χ. 2 
(ϑεα ποῖθ ἐπ οε.)ὺ Μδξορ ἰ5 ραοοά Ὀεΐννθθη 
Οοπιοῦ δηὰ Μλάδιϊ (δηςεβίοῦβ οὗ (πε Οἰπὶ- 
ταεγίδηβ δηά Μειε5)---υ 6 ΠῈ}} 45 ἴΠ 6 πᾶπὶο οὗ 
ἃ Ροορ]ο οὔ ἴῃ Νοτγίῃ ---8θὸ6. ΕΖθκ. ΧΧΧυ τς : 
Χχχίχ. 2. [ἡ (υποίξοττηῃ 1ηδογρίοης “να ἢηά 
5:4 ὉΥῪ 5:ἀ6 ψ ἢ “4 οπιεῦ οὗ Μαάδὶ (Μεάϊδ)᾽ 
“δασγιτὶ αηά ΡαγίΖᾷ, δοηβ οὗ 6 .-α-σὶ, ἃ ςμϊοῖ οὗ 
τῆς δακα (δεγί!Δη5),᾽ ννῆοπὶ Μν. δπ ἢ} (Ηἱν:. 
οΓ “““πωγδαηπίραί, Ῥ. 97) ἸΙάοηςῆοβ ἢ Οὐ ἢ" 
(ποῖος οἡ ΕΖεκ. χχχνῇ!. 2). ὍΠὸ 5βἰδίοπιθηϊ οὗ 
]οβορῆυβ (“4πὲ1. 1. 61} 1πΐ ἴῃς ἀδδοθπάδηΐβ οὗ 
Μδρος ννεσὲ ἴπε ϑουτῃίδηθ 18 ΡἜΠΟΓΑΙΥ ἃς- 
ςερίεα 848 ἴστιιθ. ὍΤῇςε ρῥσοδῖ ἱστυρίίοη οὔ ἴῃς 
ΠΟΥΊΠΟΣΤ Γᾶς65 ΠῸΠπι Ὀεγοπά {πὸ Οδυςδϑίδη 
ΤΔΏρεο, ὙΠῸ ἅγὸ Κηοννῃ ὉΥ ἴδ 6 ρόπογαὶ δῖα 
οὗ δογιίΠίδης, 19 τεσογάοα ὃγ Ηεσγοάοίῖι5 (Β. 1. 
α. 1ο3-1ο6); δπά, δἰ δουρὰ ἴη6 ἕαςϊ δ45 θδθη 
ηυσδιοποά, ἴΠε6 ἰηβθιοηςς οὗ ἴποβο σᾶςθϑ ἰῃ 
ἊΝ εβίεσῃ Αϑία 15 ςοπῆστηθα ΟΥ̓ [π6 Ουπεοϊξουτῃ 
Τοοογαάϑ (566 Ἀν] ηβοη, Ηλι. 977 Ηεγοδ., νο]. Ἰἱ, 
ἔα} Χὶ., Ὁ. 648). Β15 ἱπνάϑίοη ἰδϑι θὰ ἔσο πὶ 

ΒΟ. 633 ἴο Β.Ο. όος :--5ε6 1 γοδοΣ (ΠΣ. 
4 Ηεγοάοίε, ἴ. νἱῖ., Ρ. 151), Ψ8οὸ ρῥίδοθβ: ἴδ 
δογιβίδη ἀεναϑίδίίοη οὗ [πάπα ἰῃ Β.Ο. 628, 
ΟΓ [6 γϑᾶγ δῇῖοσ [ογεπηδὴ ργορῃδϑιθά (ἴῃ τῆς 
(Εἰ γθοητἢ γοᾶγ οὗ [οϑίδῇ 8 τοὶβῃ) ἴΠ6 ςοπιὶπς 
οἔὗ 601} “ομέ 9 ἠδὲ Νογι δ᾽" (]ἐτ. ἃ. τᾷ; ἵν. 6; 
ΥἹ. 22-24). ΑἸΚΠουἢ ποῖ πιοπιίὶοηρα ἴῃ τῆς 
Πϊσίοῦοαὶ Βοοκβ οὗ τὲ ΟἹά Τοσῖ., να Βᾶτο, 
ἃ5 Ελνδὶὰ ςοποϊιάε8 (ΠΠρεέ. φῇ Τεγαεὶ, Ἐπεὶ. 
[Γ. νο]. ἵν. Ρ. 230), εἶδασ δνιάθποθ οὗ 1} 15 
ἀοναϑίδιίοη οὗ [ιά8, ἀυτὶπα τῆς ϑογτίδη 
ἱπναϑίοη οὗ Εγγρῖ, ἴῃ [|[οτ. 1{|.-πῖν., δηὰ ἴῃ 
Ζορμδηϊδῇῃ : νυ μ1|6 τπ6 πᾶπὶς δισέδοροίιε, ξῖνθη 
ἴο ἴῃ6 δποίοπεξ Βειδδῆδη, οὐ Βεῖ-βθδῃ 
(Μυᾶρε5 1. 27; ]υἀπἢ 11. τὸ ; 2 Μδος. χὶϊ. 29), 
ΨΥ ΠΙςΓἢ ΑΥ οἡ ἴπε γγοδῖ τοδὰ δεΐνγθθη ΝΊΠπουθὴ 
δηὰ Εργρῖ, ρΡεγροεϊυαῖοα τς ΠΙΕΠΊΟΤΥ οὗ ἴῃς 
ἐνθηῖ. (τ. Ρυδου, μουνενοῦ, ἀἰβϑοηῖς. ἔγοπι 
{118 τοίθσσοηος ἴο Ζερἠηδηϊ2ἢ---5εθ 9 δῆϊπογ 
γοῤῥεί., Ῥ. 419). Ἐν δά, ἀγρυΐηρ ἔγοπι 3. 
ἸΙχ. 6, αἶϑδο ςοηϑιεγς (ῃδξ [πϊ5 Ρ 54 1πὶ ννᾶ5 σοση- 
τρὶς ὈΥ [οϑἰφὴ δ5 δε γεσογά οὔ ἰ5 βανίπ θεεη 

βἰορϑά 1π [ογυ βάθια ὉΥ [ἢΪ5 Ὠἠοτηδα μογάθ.-- 
ἢ) 1 ιεῤίεν ἀεε «. Β., 1.5.164. ΤΒὶ5 ἰογτ δὶς 
ἰηναϑίοη οὗ τ ρ πογίμοιπι πδίίοης, νῃϊςὴ Ἰεᾶ 
ΘΓ ἢ ἴγασεβ δηᾶὰ τηροῦσα ὈΘμηὰ {566 5ϊῖ. 
7]Θγοπις, ἐπ Επεὶ. χχχν, το ν., Ρ. 4.44), Βυρρ! οά 
ἴῃς ουηάδίίζοη οὗ [Π6 ᾿πιᾶροτΥ ἂπὰ ἰδηρυξρε 
οὔ ΕΖεκίεὶ, ΕἰΖε Κι] Ἔχρυοβϑὶν βιδῖοϑ (οἷ. χχχτη. 
17) ἴῃαῖ Οορ ἂπὰ Μᾶρορ ῥαά ᾿δεεπ ἴῃ 
5 )]εοῖα οὗ Θδγ ΕΓ ρσορῇςοΥ,---ἰΠπιδίϊπς 
ΤΠΟΓΘΌΥ [8αῖ ἴΠ656 Ππᾶτηθ5 νγεσὸ Ὀυϊ σγτηθοὶβ οἵ 
[6 δηπλΥ οὗ τῆς ννοτ]ὰ ἴο ἴῃ ρεορῖε οἵ σοὰ. 
ΤὨο ἰδῖοσ [εν 8ἢ {ΠΘΟΪΟΡΥ 4150 ἐχρίδιπϑ ἴδε 
ΠΑΠ65 845 βρη σιηρ ἴῃ6 πδίίοηβ νυ ἢ 5818} 
σοπη6 ὉΡ ἴῃ 16 1, δῖ [ αΥ8 ἴο [ογυϑδίθιη, ἀπά 
5[4}} [4}} ΟΥ̓ [6 μαπὰ οὗ Μοβϑίδῃ (“έγα:. 
Ταγσιρη ΟΠ ΝΠ. χὶ. 27, αῤ. ἮΝ εἴσι. ); δηὰ ἰδῖετς 
5111, ἴῃς Ταϊπιυα ἀρρ θὰ {πὸ πδπιο5 ἴο ἴῃς 
Οοίδθ (Νεουδαυετ, δα Οέοσγ. ἐμ Τασικά, 
Ρ. 422). ὅ66 «κ'5ὸ δῖ. Απῖθγοβο, δὰ Σά, 11. 
ς. χνὶ., Ὁ 11. Ρ. 495. 

Ἀδπαη ποῖοδ5: “Οος εἴ Μάαρορ, πἰῆ- 
οδἰοη8 ταγτ ἢ] 4 165 ἀ65 ἰηγαϑίοηβ ἐ μϑὐνς υϑὰ 
δηὰ ἢς ηοῖδ85; “(ΠεΖ ςεγίδιπε5 {ΠΌ05 ραγὶδληῖ 
Ἰ᾽οϑϑόϊθ, Οοσ " τιοπίαρτε᾽ εἴ Μωδοσ “ἸᾺ 
δτδηάδ τηοηΐϊδλρης ᾿᾿᾽ ἀξδίσηοηῖ ἀδιχ πιδϑϑις ἐὰ 
(δυςᾶ56." Τῆς ἔνο ἢδηηδθ ΕΓῈ Δρρὶοὰ ἴο 
ἴῃς δογιπίδη ρορυϊδῖίοηβ οὐ ἴῃς (δβϑρίδη δπά 
(6 Βίδςκ 562.---Ὀ. 447: 566 ζογαπ, χυὶϊ. 94: 
ΧΧΙ. οὐ; Οαννι. διόγίί. ᾽1. 110, 512 (δες Νοῖς Εὶ 
οὔ «ἢ. 1ἱ, 2ο). 

ΎΤΠΟ στόβϑυϊς, ἤδη, ἰς πὶ τῆς οδ 
τ ΙΓ δῖ. Ϊομη ἰ5 πονν δδουῖΐ ἴο ἀεϑοσῖθο ἢ2ς 
Ἰρά ἢἰπὶ ἴο ὈΟΙΤΟΝ Οηος τΠΟΤῸ, δηὰ τὴ 
δτοδῖοσγ τϊηυἴΐθηθϑθ, [παῖ ἱππΆ ΡΟ ΓΥ οὗ ΕΖοκλοὶ 
(Χχχίχ. 17--λὸ) ν ]Γ ἢ ἢς Παὰ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ετηρ]ογεὰ 
ἴο 5:5} }Ε}ῦΧ 115 5Ξ4πια ἀεβίτυςζίοη οὗ ἴῃ ρονγετβ 
οὗ [6 νογ]ά, ἰεαρυεὰ τυ ϑαΐδη, ἴῃ {πεῖς ἰδεῖ 
8554: οὐ ἴ86 ΟΙΓΥ οὗ Οοὰά :---586ς6 οἡ (ἢ. Σιχ. 
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Απά {μὸν ψοηῖ ᾧρ οὐ [δα 
δτγεδάτῃ οὗ τπ6 δαγίῃ, ἀπά ςοπιραββεά 
τῆς σδρ οὗ (Πε 5δἰπῖβ δῦοιιῖ, ἀπά τῆς 
Ὀεϊονεά οἶτγ: δἂπὰ ἢἤτε Ἴᾶπιεὲ ἀονγῃ 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ,. ΧΧ. 

ἴοι (ὡοά ουξ οὗ Πεᾶνεη, δηά ἀδ- 
νουγοά {ἢδηὶ. 

ΙΟ Απά τὰ ἀδνὶ εῆδλὲ ἀεδςεϊνοά 
(δηλ νγὰ8 οδϑεῖ ἰηΐο τῆς ἰδκῈ οὗ ἔγε 

17. Απά ἢ 8, 1η “ Οοσ απά Μαροσ" με μιᾶνε 
Δ ἜΡιποῖ, ἴΆΚεη τοπὶ ἴμ6 ϑυπιθο 5πὶ οὗ τῆς 
ΟἸἹὰ Τοβῖ., ἴο γσοργθβοηΐ ἴῃς ποδίῃοη δηὰ σοά- 
ΟΡροβίηρ Ὠδίϊοηϑ οὗ {πε θαγίῃ. 

δῖ. Αὐρυδίπο (λε., ς. χὶ.) υπάογοίδηάς ὈΥ͂ 
Μάαρος ἴπ6 ὑηροα!γ ἰπ νΒοπΠΊ, 85 'π δὴ ΑΌΥ55 
(5εςε οἡ υοσγ. 3), [Π 6 1) 6ν]] ---ϑυτη ο]  χϑὰ ὉγῚ σὸς 
--ἰ5 ϑ8υϊ υρ (“ Οον ἐεείμνι, αχορ ἀε ἱδεῖο ᾽. 
Οἴδοσβ, μα δά ἀς, ἴοοκ ἴπθπὶ ἴο Ὀ6 Ὀαγῦθδγοιϑ 
Ὠαῖοη5 οιϊ5᾽46 [δες Ἀοπιδη ΕΠΊΡΙΓΟ; 5ΟΠΊΘ, 
ἔτοπι (Π6 ἱπ|0|4] ἰοϊῖοσβ, δρρίγίηρ ἴῃ 6 ἤδηηθ5 ἴο 
τς Οεῖς δηὰ {πε Μαββαρεῖς. 
ὙΠ ον, Οτοΐϊυ5β, ἀπά οἴμοι σεῖου ἴο (ῃς 

ΘΑΓΔΟΘΏΒ :;--- ΒΟΙἰγπληθ (1)6 ῥοηί. Κορ. (1. 17) 
ΤΕΙ͂ΘΥ5 ΣΘΠΟΓΑΪΥ ἴο ΑΠΕςΝ Γϑῖ ;---Βοβϑυθῖ ἴο 
τς ΑἸδιξεοηθε8 δηὰ Μαηϊςδαδηβ.: ---- Μεάς 
Τεορᾶτὰβ ἴδε Οος δὰ Μαροὸρ οὗ ΕΖοκίοὶ δηὰ 
8ῖ. ]οὴ 845 ἴγρε δηά δηϊτίγρε, τγοϊδίίηρ ἴο 
[ΠῸ ἢγϑὶ δηὰ ϑεοοηὰ Ἐδβυσγεσιοηβ σγοϑρθο- 
Ἔνο]Υ (ςξ, ΕΖΕκ, χχχν.): “Εδοῖ γεϑυσσεςίοη 
25 ἴοσ 115 ἐογογυηηοῦ (γοάγονπι..) 1ἴα οννη 
Οοκ ἀπά Μδρορ" (“ {ἃ δογιμίουπι {Π]Πυπὶ εἴ 
Αφυποηάγοηι, Δ Ὸ νΟΓῸ πλγ βίο υπὶ "᾿---Ῥ. 571). 

20 γαίδεν ἐῤενι οσείδεγ ἕο [6 ψῶΣ:}] Τἢ6 
δύί οἷο (566 νυ. 41.) 18. ΘΔ Ρ Παῖς, 858 ἴῃ οδ. χίχ, 
19φ. Ηξετῖε ἰ8 ἴδε ἰδϑῖ ρτοδί βίγυρεὶθ, υπάοσ 
[86 “κέ “ΨΙΔ]," οἢ. ΧΥ]. 12-|6; χνῇὶ!. 14. 
ΤὨῖ8 Τςοπῆϊςϊ, ποΐε8 ΒΙΓΡΕΙ, ἰ5 ἴο ἴακο ρῥίδοθ 
Ἰοὴς αὖοσ [ῃ6 σοῃηνογβίοῃ δηά χοϑίογαίίοη οὗ 
15γδε]-τϑοε ΒΕ Ζοὶς, χχχν, 8. 

26ε πιργιδογ οὐ ΤΙ ΤῊΘ ρῥγοποῦῃ (566 
συ. 4) 18 τερεαΐϊεά ἴοσ δι ρῃδϑὶϑ---οῖ, ςοἢ. 
'ιϊ. 7. 

4 ἂς ἐδε ταπά οΥΚ ἐδεὲ “««ἢ “1,Κ6 4 εἷουά 
ἴο σονογ [ἢς ἰδηὰ "-- ΕΖοκ. ΧΧΧΥ. ο, 16 :--- 
ςῇ. ]οβἢ. χὶ. 4; [υάξε5 υἱῖ. 12; 1: 88η). χὶ!Ἱ. 5. 
566 450 οἢ. ἰχ. 16. 

9. “πώ4 ἐδέγ «ὐεηῷ ὁ} Ὅῆδ ραβῖ ἴθηϑο, ἴΠ6 
διεέογις αογὶ ἐ, 15 Γεδυπηθα ΠΟΥ ; 566 ΟἿ ΨΟΓ. 7. 
ΎΤὨΘ νεγῦ 8 {παῖ εἰπρὶουθὰ ἡ ΠΘΠ Ὧῃ ΔΙΤΩΥ͂ 
Ῥτγοσθθαβ ἴο δἰΐδοκ,---ἰ[υᾶζοβ 1. τ; 1 Κίηρϑβ 
ΧΧΙΪ. 4. 

ΟΥ̓́ΘΡ [89 ὀγεσά! ὁ 97 ἐδὲ εαγὶ,]Ὶ Τὸ ονοζ- 
δργεδλὰ 1ἴ :---ἰῆθ ΡΏΓΑΒΘ ἰ5 ἴδκρὴ ἔγοτη ΗδΡ. 
1.6. 1ΧΧ.; δηά 15 υϑοὰ ἰπ οσοπίγδα εἰηςτοη 
ἴο [ἢ “φοΙΏΕΓ5 οὗ ἴῃ φαγί ᾽ ἴῃ νεῦ. 8. 

απά εονιβαςσ“εἀ {δὲ σα 97 18ὲ ταἱπὲ: αδομὶ,} 
ΤῃΘ νοζγὰ γχεηάεγοα “ οαρρ {παρεμβολή 
εἴ, ΗφὍ. χίϊ!. χα, 13) 18 τῃαῖ ψ]σοἢ ἜΧργοββ68 
ἃ 5ἰδίίοῃ οὐ 580] ϊογβ---ϑὲα Αςῖϑ χχὶ. 434. 
ΎὝΠΕεΙο 5 4’5ὸ δὴ ον ἀθηΐ σγοίογθεηςθ ἴο ἴδ 
βίδϊε οὗ πε “Ομυγοι ΜΙ δης"---ςἔ, Ερῆ. νἱ. 
11-1ῦ. Το ἴογπβ ’Οαρ»ιδ᾽ δηὰ "ΟΣ γ᾽ ἃτὲ 
ἰπιᾶρο8 δοιγτοσοά ἤοπὶ ἴΠ6 ςοπαϊϊίοη οὗ 
[5γ86] ἴῃ 186 ΨνΊ ἀογηθβ5 ἀπά ἴῃ ἴδε Ῥχοιηϊβοά 

Λα Ζ7::..--τῖψοι, ΙΥ. 

[4πη4 (Εχ. χῖν. το; 8. οὐ]. 26). Ηρτγο {π6 
“ (αρΡ" 5 ἴο 6 υπάεογβϊοοα 845 βυγγουπάϊηρ 
δηὰ ἀείεπαϊηρ [6 ““ ὧν," -- ςξ 1υκο χὶχ. 
43. 

απά ἐδὲ ῥείουεά εἰ 1.6., [οΥυβΆ] 61 --τϑὸ 
βίγ!ϑά ἴῃ Εςοϊυ5. χχῖν, σὰ ; οὗ, Ῥ5, ᾿Ιχχνυὶ. 68. 
16γυϑαίοπι ΤὨσουρβοιυῖ ἴμ6 ΑΡοΟΟΔΙΥΡϑο 15 ἴπὸ 
5.010] οὗ [6 ΟΠύγοΝ :--ἰὰς πίη 8, νντῖῖο8 
5. Αὐρυβέίπε, ἀο ηοῖ Ἤσοπὶς ἰοροίδοῦ ἐημήο 
οπϑ ῥίαεε, νυθη ἸΠΘΥ σοπιο ἴο διΐδοκ ἴμ6 σϑὰρ 
δηὰ (Βς ΟΙγ, “Ὀεοδυθε [ἢ ΟΥ̓ ἰβ ἤοπο οἴδοῦ 
ἴΠ4η ἴῃς ΟΒυγΓοὶ οὗ ΟΠ τῖβι ἀϊ ἔπε [Βτουρδοιῖ 
[πὸ ψῃοὶς νοῦ] ᾿:--δὸ αἷϑοὸ Βεάδ, Ν"Γ., 
Ἡδηρϑι. 

ΟΥ ΜιΠεηπαγίδηβ σός υπάοτγοίδπα “τῆς 
Τιοίγορο 5 οὔπε ΟΒυγοῖ ἀυτίηρ τῆ. Του βαηά 
Ὑθαγβ᾽ γε ρη," [ῃ6 ϑΥπηθο] οὶ ογυβαὶοπὶ (56 
Βιβρίηβ) ;- --Οἴβεῖβ υπάεγβίδηά (ἢ [ἰΐοσαὶ, 
δα ΠΥ, [ογυβαίθπὶ (580 ΑἸΐοσά). [1 15 βξοῆθ- 
ΓΑΙ ἀρτοθὰ {μαῖ ἰξ ἰβ ποῖ ἴῃς “Νεν [ογὺ- 
8416π|," οἴ ςἢ. χχὶ. 2: Μεάο, οννόνοσ, Δ 65  ἴο 
Ὀς 50; δηὰ “2 σαρρ 9 ἐϑε ϑαϊπῖ: " Ὦδ6 880- 
Ροβο5 ἴο δὲ “2όε παίίοη:ς αὐδὸ «ῥαϊ ᾳ«υαίξ ἐπ δε 
ἔσῥὲ 9 ",.---ἢ, χχὶ. 24. Οτοζυβ [2 κ65 “266 
ὥμρ»ηρ " ἴο ἀδῃοῖς "2 ε ϑευεη Ορωγελες " (ςἢ, ἢ; 
111.) ;---ηά “21. Οἰδν" το Ὀς (ἀὐἀοηβίδηξίπορ]ε:--- 
Οορ (566 οἡ ὑϑγ. 8) γοργοβθηΐβ [ἢ6 ἤοιιϑ6 οὗ 
Οἰδηλδη, ΓΒ ἢσβὶ ἀρρεάγεὰ ἴῃ 1,γάϊα ;---δηὰ 
τς “«αγὶ᾽" τλδδῃβ [86 1ηηλυϊδηΐβ οὗ Αϑίδ 
Μιπον,- Μομαιηποὰ 1]., οὗ {πὸ τας οὗ Οἷ- 
τίη, θείης ἴῃς φοηαυεῖοσ οὗ (οῃϑίαπεηορίο. 
ΤὮς “τ τονε ῥεσυεπ" (5εε Ὀε]ονν) βρη ῆ65, 
δας Οτοίϊ5, ἴῃς ἀεδίσυστοη, 51}}} ἐαΐωγο, 
οὗ ἴῃς Τυγκίϑῃῆ Επλρίγε, “23γε"" ἀεσποίϊης 
8.0 ἢ} οδἰδϑίσορ ἢ 68,---866 ἰϑᾶ. ἴχ 5: χ, 1ό: 
ΧΧΥΪ. 11. 

από ἥγε οατὰθ ἃοτη οὐξ οὗ ἈΘΔΥΘΏ,] 
(Οπς ἴῃ6 νογάς “,3ονι Οσοά," 8δὲ6 υὐυ. {.; 
δηά ςἔ οἱ. χχὶ. 1). ΤῊ5 ἔδδίυγο οὗ (ἢ Υ ἰβίοῃ 
15 4150 ἴδκεη ποπὶ ἘΖοῖὶκ. ΧΧΧϑῖ!!. 22 : ΧΧΧΙ͂Χ. 6 
Οη ἥγε ἃ5 ἴῃς ἰηδίσυτηοηΐ οὗ Ὠἱνῖπο Ρυηΐβἢ- 
τηθηΐ, 566 Οδϑῃ. χῖχ. 24; [δεν χ. 2: Νυπὶ 
ΧΥΪ. 35; 2 Κίηρθ),. 1ο; [ὑπκ6 ἰχ, 54. 

10. “4:4 1δὲ ἀευὶϊ δαὶ ἀξεείυεάί 1ῤε»ι]) 
1) υδῖοσά. τ81ηΚ8 ἴ8δῖ ἐπα ρμδϑὶβ μου]! δὲ αι 
Οἡ ἴΠ6 ργϑϑθηΐ ραγίοῖρὶα πετο, “ἐμὲ ἀθ- 
οθὲνϑῦμ {6}, ὄ ἴῃ οΟΥοΥ ἴο τδσὶς ἴῃ 6 σοη- 
Ὀηυουβ δηὰ ῥϑοι δῦ ἀρΡΈπΟΥ οὗ ϑαΐδῃ :---56ὲ 
νυ. 2, 3. 

᾿Π «ὑα5 εαεΐ ἐπίο ἐδο ἰαλε 9 ἥγε απά ὀγίρι]οηε,) 
ϑ8εο Μαεαῖξ. χχν. 41 ; δμὰά αἷϑὸ ἴπε ννογάϑβ “ Ατί 
ΤΒου σογὴθς ΠΙΓΠΟΓ ἴο τοιτηθηΐ 1ι.8 δεΐογε 760 
{1»12,""---Ματῖῖ. νἱ!!. 29. 

ἼΤὨ18, δοςογάϊης ἴο Βεηροὶ, 18 ἴΠ6 “ουγί 
βίδρε οὗ ϑαΐδη᾽ 8 Ῥυηιβῃπηθηῖ,"---86 6 Οἢ νοῦ. 3. 

ἘῈΣἙ 

ϑοι 
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δηά Ὀτὶπιβίοηδ, γῆεγε τς δεᾶοὲ δπά 
ἴτε [4]5Ὲ ργορμεῖ Ἂγέ, ἂπὰ 54]1] ὃς 
τογπγχεηϊοά ἀδλγ δηά ηἱρῃϊ ἔογ νοῦ δηά 
Εν ΘΓ. 

11 Απάὰ 1 8807 ἃ ρτεαῖ ΨΠΠ6 

ὌΔΟΥΘ 8:0 ὈΟΙΒ [809 Ὀθδδί πὰ [δ60 
ζ41690 ῬΤΟΡΆΘΕ Α5 5ἴαϊθα ἴῃ ςἢ. χίχ. 2ο. 
Οη {πὸ δά ἀμίοη οὗ “ θο᾿Ὦ," 566 συ. 1. 
[ μᾶ8 Ὀδθῇ βιρροβίοα τῃδὲ [Π15 σδϑϊίηρ οὗ 

{ἢ [)6ν}}----ο ἐῥὲ βγίπες οὔεδε βοαυεν οζέρε αἱν 
(Ερβι. 11. 2) ---ὀἩὶ πῖο ἴδε “1,κς οὗ ΕἸγε" φῆεν ἴῃ 6 
Βεδϑὶ δηὰ (ἢς “Εδὶβε Ῥσορβεῖ," 15 ἱπιρὶ θὰ ἑη 
(86 ρουτγίηρ οὐἵ [ῃ6 «φυεηλϑ “ ΝΊΔΙ " “μοι ἐδε 
αἰγ" (ςἢ, χνὶ. 17)». ὍΠα ςοηῆιςξ αἵ Ατἵ- 
Μαρεοάάοῃ, Ὠοννόνοῦ, ννα8 ὑπο ἴπ6 οἱκή 
“ΨΊΑ]" (τ. χνὶ. 16); δηά σοῃβοη] ΠΥ [Π6 
ςοπῆιςϊ οτὸ 15 ηοῖ ἴΠ6 54ΠΊ6. 

διὰ ἘΏΘΥ 8881} δἊὲε Ἰογγιεπίε 47 απά 
πἶσδὶ ΚΓ οὐενρ ἀπά ευὲγ.] ὅδὲεὲ οὐ «ἢ. ἱ. 6. 
Τῆς εἴογηδὶ τογηηθηῖ :---οὗ. οἢ. χίὶν. τα. δπὰ 
4ἶ5ο οἢ. χὶχ. 1; Μεαῖῖ. χχυ. 46; Μαῖζκ ιχ. 48; 
[52]. Ιχν]. 24. 

ΤΗὸς Τῆγοο ρτοαΐ Επεπλ65 οἵ Οοὐδβ Κίηρ- 
ἄἀοχὰ αν πον ἀϊδαρροαγθά. 

ΤΗΕ ὈΝΊΙΝΕΙΒΑΙ, ᾿ὈΡΟΜΕΝΥῪ (111-15). 

Α πον ιβίοη ὈδρΙη8 ΠοΓΟ,---ἰπο 1,αϑῖ, δηά 
ΓΓηϊνογβαὶ [πάρτηςπὶ οὗ “ αἱ ἐῥαΐ αγὸ ἐπ ἐδε 
ξ΄’αυε.," ἀδϑογι θεά ΕΥ̓ ουῦ ]νοτὰ ἴῃ [οδη ν. 28, 
29. 866 ἀὔουξ οἢ ΥΟΓ. 5. 

Ηφεηρβῖ. νουϊὰ 5εὲ ἤετὸ 86 ἤπα] ἀεοϊϑίοη 
45 ἴο ἴδοβο ΟὨΪΥ πο Πιδά 5ιιθπηιεά ἴο ἴῃς 
᾿ηἤμποηςοο οὔτπο ΤἭτες Εποπλθ5 οὐ σα Κίηρ- 
ἀοπὶ,--τΎΘΓ, 11 τοβοσστίης ἴο ἴῃς ἰσταίοηδὶ (σοᾶ- 
τἰοῃ, ἀπά το. 12-,1 5 ἴο τπαηκῖὶπαά. Ασοοτάϊηρ 
ἴο ΕΡγαγὰ, ποῦ ἃγὸ ΟἹ δατῖῃ, δὲ [ἢ}15 οὐ βὶ 8, 
ΟἿΪΥ ἴμε6 ρ]ογιβεὰ ϑαϊηῖϊβ ψῆὴο γεῖρπ ΜΠ ἢ 
ΕἸ γίϑδὲ ἀυγὶηρ ἴῃ6 ΜΙΠ]οπηϊυπι : 41} [πε οἴπεῦ 
᾿πῃδθιϊδηῖς οὗ οάγίῃ ῃδά ροσβϑῃεὰ (566 υεσ. 9): 
Δα ΠΟΥ σοπιθ5 ἴῃς “ δοοοηά ἘἈδβιυτσγθοίίοη," 
νἱζΖ. οὗ ἴοδϑὲ ννῆο ΠΒαὰ Ὥδνοὸσ ἢεαγὰ (γίϑὶ β 
ΠΔΙΊΘ, 438 Μν6}} 45 οὗ ἴῆοβθ ψηο, μανίηρ πεασά, 
ὍΘΓΘ ΡΟΒΙΓΙΝΟΙΥ υηϊο]ϊονίηρ (εἶ, χὶχ. 21). 
ΎΤΠΟΓΘ πλιδῖ Ὀς ἃ “ ἡοεία ᾿ρηογαηέία," ὮῈ σοη- 
οἰυάοθ5, ἃ5 ἴο ὑπ ρϑ]ονοῦβ ννο μανα Ὀδοη σςοῆ- 
νογίοα ἀπά ννῇο δανο ἀϊοά ἀυγίης ἴπ6 ΜΙ]ρη- 
πἰιπι; ᾿ς ἃΓῸ ΟΠΪΥ ἴο]ὰ ἔμαΐῖ ἘΠΕΥ͂ ΔΓ6 δηοηρ 
ἴῃοβθ6 ψῆο δὔὸ ἴο δε “γωάφεά αεεογάδίης 1ο ἐῤεὶν 
«υογὰ: " (υν. 12, 13) :--ϑεϊονεῦβ, ἢο δα ά5, γα 
ποῖ )υάρεά, Ϊολη ν. 24. ὙΤῊἼΕ Ποποϊυδίοῃ ἰ5 γεῖ 
τῆοῦα ἀορτηδῖὶς οὔ ἴοβα ψνΠῃο Ποία τμ6 ἀοοῖγπο 
οὗ “τὸ Ῥγο.η} 6 ηπ|4] Αὐνοηῖ, 5 ἃ νυυιῖοῦ 
ηυοϊεᾷ ΌΥ Ὦτ. Βτοννῃ (ἡ. ς.), Ρ. 196) 5ἰδῖεβ ἴἴ: 
“ΑἸΙ τὴς ἀοδὰ ψΠ ο56 ὩδπΊ65 ψΈγα ἴῃ (ἢς 
Βοοκ οὗ 1, ν}}1 μανε Ὀδθη σαϊϑοὰ ἃ τοοο 
γδαγβ Ὀεΐογο 1ῃϊ5, ἃπὰ οΐ οἠθ 5}18}}] μεσ ϑἢ 
ΟΥ δὲ δγραὶη ἰυάρεά ; ἢ }]Ὲ 41} (τῆς ἀρδά 
1} δὲ γαϊϑοὰ δδογινασὰβ ἴο ἃ [πάρτηεηϊ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΧ. ν. 11-Ἥ12. 

Ἄἤτγοηςδ, ἀπ πιπὶ {παῖ δῖ οὐ ἰζ, ἴτοπὶ 
ψνΠοβε ἴδςε ἴῃς βγῇ δπά τῆς ἢεάνεη 
ἢεὰ ΔΨΑΥ; ἀπά {πεῖς νγᾶβ ἰουηά 0 
Ρἷαςε ἔογ τδεηὶ. 

12 Αηά 1 αν ἴῃς ἀεδά, 5π12]}} δηά 

αἱ ὙΠΟ πῸ οὔθ 504} ὲῈὲ ϑανοά" ἃ 
βίγδηρο ςοπο]ιϑβίοη πη δοὰ ἴῃ [Π6 ἕδος οὗ δκυςὰ 
ἃ Ρἰσζυγο 45 (Ππαΐ ρίνεη ἰη Μαῖίί. χχν. 11-6. 

11. “Μπά 1 ““4“Ὁ} (ΟΕ νυ. ΄, 4,---ῃά κ150 
οἷν. χῖχ, τ, 6 (“1 ῥεαγά ,,)} δῃά εἶ. χῖχ. 11,17. 
ῖ9 (“1 «αὖ ",--ἰηοάυςσίηρ ἴῃς εν ΥἹδίοη. 
866 οη «ἢ. ἰν. 1. 

α ξγεαΐ «αυδιίε ἐῤγοπ) ΤὨΪ5 15 (δὲ ὕυς 
οΥοσ, 45 ἰὴ ἴη6 Οστεοκ (8ὲ6 νυ. 2.) :- τῆς ΑΥ̓͂. 
σμδηροὰ ἴδε ογάεγ οὗ ἴῃς Τοχίυβ Ἀδςορίυς 
“ Ογεσί "ἢ 85 ᾿οπὶ σὰ τὰς [Ὠγοδδδ οἱ 
γΟΥ. 41 “ τυδὶ!ε" (ςΐ. τῆς ““«υδὲ᾽ε οἱοιυά," εἰ. 
Χίν. 14) 85 ὑεῖηρ (Π6 οοϊουγ οὗ διδάυξῃ, 9ες 
οη οἷ. 1|. 17:--ρ ΤΟ ρῥτεδαῖ τεῖος τῆγοης ἰ5 
εαυϊναίςηξ ἴο ἴπ6Ὸ τἤτοης οὗ ςἴογσυ οἵ Μαῖ. 
ΧΧΥ. 31, ἴογ δέ αἴ ἴῃς υἱπιοσῖ 1η[ΘΏΞ5ΠΥ 5 
«υδιίε; ἴτοπι [ἢ15, ἴοο, νγὰὲ ΠΛΔΥ͂ ἔΓΙΠΕΙ ἐα- 
Ρἰαΐῃ δη. νυἱϊ. ο; εν. 1. 14,᾿-- Τσγεηςὶ, 
δεμαάῖδες ἐπὶ ἐδε Οοορβεῖς, Ῥ. 194. 

ἀπά ῥίγει ἐδαϊ “αὐ οπ 1.1] ΟἸΘΑΓΙΥ (μ6 Ῥοτγβθοῦ 
τοξειτοὰ ἴο ἴῃ Μαῖξ. χχυ. 21: Ιοδῃ ν. 22; 
Ἀοπι. χὶν. το; 2 ΟΟΥ. Υ. 10---ΠΑΠΊΟΙΥ “ΤῊ 
δοη οὕ Μη," ΟΕ γιςξῖ, Ης ἌΝῆο 5 ἴδε 
ϑοιγος οὗ (6 Νονν Ογοδίίοη (εἰ. χχὶ. 5). 
ΤΠΗο ἴτὺς γτολαϊηρ ἴῃ ΘΓ. 12, “ὈΘΥΟΣΘ ἴδ9 
ΣΟΙ Θ᾽ 15 4150 ἴο Ὀε ποίοἑ -:---[ἢς 56ῆϑε οἵ 
(Π15 ραϑϑᾶρε ὑεῖηρ Ἔχργοσϑεὰ ἰῇ ἴπε6 νσογάς οἵ 
τη6 12 2δειρη, “ΝΥ Ὲ Ὀεϊίονο δαὶ Ὑ ΒΟου 582] 
ςοπια ἴο 6 οὐγ Ϊυἀρε." 

Αςςοτάϊηρ ἴο Ηεηρπῖ., “ Οοά ἴῃ (Π6 πὰ» 
νἱἀεὰ {Π1}} οὗ ΗΙἰ5 Βείηνρ ;Ὁ “ποῖ ἴδε Βδῖδες 
ἴῃ ἔθ! οννδὴρ ψῖὰ ΟὨἈγιϑῖ,"---ϑὲὲ οἷν, 11}. 21; 
ΥἹἱ. 17:1: ΧΧΙῚΙ; δηὰ 50 ΖυΠς. Ὡς ΧΨΝεῖϊε, 
Βυκῖεγά., ΑἸέογά, δηὰ Βιβρίης σςοποϊυάς ἰδδῖ 
ἴ 15 “ Οοἀ ἐῤε ξαΐῤδεν," «ἢ. ἱ. 8; ἵν. 2; εἴ 
 8ῃ. νυἱὶ. 9. 

ῆονι «υὐϑοσό ὕπεε {δὲ εαγὶ δ σπά ἐδε δεατεη 
“Μπεά ααυαγ ΟἿ, ςἢ. χνῖ. 2.6. Νοῖ ἔτοηι οἱὲ 
Ἰος δ! ΠΥ ἴο δποίμοσ, θυῖ 580 ἴπαὶ “ἐδεγε «ας 
,οωιά;" ὅε. 

ἀπά ἐῤεγε τυα: γουσπά πὸ ῥίαες δὸγ δεν. ὅ8εὲ 
«ἢ. χχῖ. 1:-- 6 ῥγεϑεηῖ δαγῖ ἀπά ἴδ ὑγὲ- 
βδθοηΐ Ὠοάγθη γρῖνο ρίδος ἴο ἴδε “"Νεν Ηρλνει 
δηά ἴῃς Νὲνν Εασίῃ.᾽" 

Οη ἴδε βοῆς ἤεσο γεξεγγοᾷ ἴο, εξ 2 Ῥοῖ. {1}. 
7, 10-12Δ. Τδὲε οἷα ψογ]ὰ αἰἰβαρροᾶγβ, ποῖεβ 
Βυγρεγ, [γουρὰ ἴδε σὲ οὗ [λαῖ Οπηηϊροΐεηοε 
ὙΠΙΟΣ δῇ ἴπ6 ἢγϑὲ οδ] δα 811 1 ρσ8 ἰηΐο οσχιοῖς 
εηςο (Ηοῦ. χὶ. 3). 

12, “Ἵπ4 1 “4.“υἢ] Αποῖδοῦ βοῆς πουν ΟρεΏ5 
566 ΟΠ ΥΕΙ, 11) ζοηπηυϊηρ ἴδε ῥγεοκαϊης 
ἰϑίοῃ. 



.-. 3- 

ν. 12.} 

στελῖ, βίδπά βείοτε (ὐσοά ; δπά τῆς 
ΒοοκβΒ ψεῖε ορεπεά : ἂπὰ δποίθεγ 

ς. θοοῖκς νγᾶ8 ορεηεά, ψ Βοἢ ἰ5 2ἦ6 δοοῖ 

ἐδὲ ἀεαδ, 9 κτοδί διὰ [89 6δπ|81},] (δεε 
νυ. 1). Τα ὅ6ὲῦ πον Ὀεμο]ἀ5. ἴποϑε οὗ 
“ἰδὲ ἀξαά" “πο μδά Ὀδθη σαϊϑθὰ ἕἔγοπι {ΒΕΓ 

γ65 8ἃ8 Υο τ. 13 ἀοϑοτθεβ. ὙἨ15 8 ΟἸΕΑΙΥ ἃ 
ἀεϑοτίριίοπ οὗ [86 Οεησγαὶ Ἀ δ βϑυστεσἤοη---56Ὲ 
Ϊομη ν. 28. Τῃδῖ νγα πᾶνε βεγε δὴ ἐχβδυβένε 
βρεοϊβοδίοη οἵ ἴμε Βυπιδῃ τδρε---οὔ 411 80 
δδᾶνθ δυὸσ ᾿ἰνϑά, ἴῃς ι5ῖὲ δηὰ ἴδε υπη]ιιῖ---ἰδ5 
Ῥἰ δίῃ ΠῸπι οἢ. χὶ. 18; ΧΙχ. 5. 

Ηδροηρϑί. ἄγριεβ ἴμαὶ “6 ἀεαά εαη οπίν 
δὲ ἐῤε τρφοάϊγν ἀεαά"---" δ ἀεαά" Ὀεΐῃν 
υηδοτοίοοά οὗ ἴποβο ῃο ἂγὲ “ῥιγμμαίγ ἀοδὰ 
(Μαῖι. νἱῖϊ. 22) δοοογάϊπε ἴο ἰοβῃ Υυ. 4; 
ΨἱΠ. σα :-- Βεηροὶ υπάἀεγϑίδηςβ ἴπο56 ὙΠΟ 51}}- 
σἶνο ἴῃ6 1,οταβ “Ραγυϑία");--ΑἸξ, δπὰ Ββρίηβ 
866 πογὸ ““2ὁε γε 9 1δὲ ἀεαά " οὗ Ὑ6Γ. 5; 1.2.) 
186 (ἀβϑυιπιθά) δεοοῃά Ἐ Ἔβυστεσίου 5 ΠΟΥ͂Ν ἀ6- 
Ξε, οἔὨ 41} “22ε στεαὶ ἀπά {δὲ «»ιαἰΐ " ΜΜ18Ο 
πδὰ ποῖ ρατί ἰῃ ἴῃς ““Εἰγϑὲ Ἀεϑβυγτεοίίοη ἢ (ςξ. 
οἰ. χὶ. 18). “ἘΠ δὲ ἀεαά σγεαὶ ἀπά “»ιαἱ" 
οὔβογνοϑ Ὦγ. ᾿ανίά Βγονπ (1 ω, Ρ. 198), 
ΤΉΘΔΠ ΓΠΕΓΟΙΪΥ͂ ὁ 166 γεσὶ οὔδε ἀεαά,, ΒενεΏ γΈγβα5 
Ὀεΐοτο, “ΨΥ νγὰ5 ποῖ {πε βᾶπιθ δχργεϑβϑίοῃ 
τοϊαϊποά, οὐ δῖ ἰϑαϑδὲ δὴ δαυϊναϊεηΐ Ἔχργεββίοῃ, 
ἰοορίησ οὴς εἶδιιϑα ΨΠΒ δποῖμευ ἂἴ 80πὶε 
ἀϊδίδηος ἔἥτοπι ἰἴ---Ὧβ8. ἰῃ ςἢ. ν. 1ο ςοπιραγοὰ 
τ οἷ. χχ. 4; οΥ (Β. νἱῖ. 15-7 ΜΠ} Οἢ. ΧΧΙ. 
3, 4ἴ οΥΓ οἷ. χίν. τι ΜῈ οἰ. χίχ, 2, 20; 
ὅτς.,͵ ἄχο.} 

εἰαπάϊπε Ὀοίοτθ (89 ΦΆΏΓΟΙΘ:) 966 
νυ. “. ὙὍὝὙῆε οοἄθχ οὗ Εγδβπιιβ 1Ο]]ονν5 
Απάτγρδϑβ ἴῃ τεδάϊηρ “ δεζογε Οοά " :---Οἴ, Κοπὶ. 
χῖν. 10, Δηἀ 566 Οἡ ΥΕΥ. 11. 

ἼΠοθ6 ψογάβ ἀτὸ σγοϊαϊθα ἴο γϑσ. 13 ΘΓ 
1 15 τοϊὰ ψἤθηςε “ ἐῤέ ἄτα" Πᾶνε σοπῖς, 7υδὺ 
85 οἷ. ΧΥ͂. 1 5 τεϊαϊςα ἴο ςἢ. χυ. 6. 

διὰ ῬΟΟΚΒ ε«ὑεγς οβεπεά: ΤῊΐβΒ ἔδα- 
ἴυτο οὗ 186 Υἱϑίοπ 18 θογγοννεά ΠῸπι ἴδῃ. 
τ. το. νὰ πᾶνε πεοτὸ, ποῖεβ ἘΡργασά, “ἃ 

δύ δο]οα] τεργεβεηϊδίοπ οὗ ἴδε Ὀινίηθ Οπὶ- 
ὨϊσοΙΘηςΘ." 

Οὔβεσνθ, ποῖ “2ρε θοΟΚΒβ" 45 δείον,, δυΐ 
“ δοοζ:" ἰηάοβηϊεῖγ, δ οἢ 845 ἃῖὰὲ βροκβὴ οὗ 
(Ὠσουρβουξ δογρζαγε 85 ἴδε σγερίβίοσ οὗ Δ}} 
μυδη δείϊοῃβ --- Ρ8. ἵνῖ. 8; 58]. ἰχν. 6; 

Μα]. 1]. 16: ςξ Πουῖ. χχχὶϊ. 34. ὅ8ε6ὲ Μαῖϊ. 

ΧΙ, 27. 
8:. Αὐρυβίίηα Ἔχραίη8 ἴῃ6 ““ δοοί:" 848 ἃ 

βυπιροὶ οὗἩ ἐθε “ 1 ευΐπε πιρηιοῦ " ()ε αἶν. 
δεῖ, χχ. 14):--ἰ“ ΠῈΣ ἰδ ἀπο5. ῥσίοσγε ἰοςοὸ 
φΡοβυΐῖ, ἱηξ6 χα παϊ βιιηΐ βᾶποῖ! εἴ νεΐεγεβ εἴ 
ΠΟΥ͂Ϊ, υξ ἴῃ 1118 οδἰθηάδογοῖωγ αυς 1ει8. βεσὶ 
δια τπιδηάαία ιι55ἰ556ῖ : ἴῃ 110 δυΐοσπι 4] εβ8ῖ 
νἶϊα υπϊυδουΐυβαιο, αυ!ὰ Βοτατῃ υΐϑ4ιι6 ὨΟη 
ζοςἰβοοῖ εἶνε ἔδοϊσϑεῖ, Αυἱ ἰδὲ. 5ἱ σδγῃδ!τεσ 
ςορίξεῖυτ, 4υ}8 ε}}8 τηλρηϊυάϊποῦλ ναϊθαὶ 
ὩΘΌΠΙΔτΟὺ ...... ΝΟΩ ΟΓΡΟ ὑπιι5 ᾿ἰδὲγ ετὶϊ 

ἈΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΧ. 

οὔ Ππξπ : δηά τῆς ἀεδά ψόγὰ ὑυάρεά ουἱ 
οὔ τῆοβε τπϊηρ5 ννΠΙς ἢ ννεγα γι τε ἴῃ 
(ἢς Ὀοοΐκ8, δΔεςοτάϊηρ; ἴο τῇς! Γ ννοῦζ8. 

οἵη! υπ|, 56 ἀ 516 1}}} δ᾽ συ]οΟΣΌΤΩ . . .. Οὐάδη 
ἰεἰϊϊυν νἱβ εδὲ ἰητε! ρεηάδ ἀϊνίπᾶ; αὐ πεῖ υἱ 
οὐἰφυθ ΟΡΟΙΔ 5118 ἰῃ τηθπιογίαπὶ γαϑοςθπίυῦ 
ον ς Οὐκ νἱβ Ὠἰνίηὶ Πἰ γι ποπιθὴ δοσερίξ ἢ]. 
Βεοάα ψπο, οἡ ἴῃς νῃοΐθ, Τορίθ5 δῖ. Αυ- 
Ευβίίϊπο Πεζδ, 5665 ἃ στείεσεηος ἴο [ῃ6 ΟἱἹά 
δηά 186 Νὸν Τοβίδληηθηϊβ, ἀοοογάϊηρ ἴο ψηϊςΒ 
τῆθῆ, ὑημάδσ Ὀοῖὴ αἰδρεηβαϊίοηθ, ἅτεὲ ἴο δὲ 
͵)υάρεα, 

απὦ αποίδεν δοοξ «υας οῤεπε)] ὌΠ6θε 
ὑγοτ 8 βθοτὰ ἴο ροϊηΐϊ ἴο “ἐῤε Μαπεοείαίίοι (οτ 
ταῖμοσ πὸ Ἀδνοαιηρ ᾽) 9 ἠδὲ “οης 97 Οοάή," 
---ἰο “2ρὲ γεάεριρέϊον ΟΥ οὐ δοάγ," ΞΒροόκεη οὗ ἴῃ 
ΒΕ οπι. ΥἹ]. 19, 23,--ἴῥο {π6 ᾿ἰἴογαὶ Ε Θσυγγθςιοη 
ἴο δἱοτῦ οὗ ἴῃς δαἰηΐ5, 85 ἀἰβεϊ συ πη 6 ἃ ΠΤῸΠῚ 
(ΠΟΙΓ σρίπτυδὶ Ἐ Θϑυσγεσίοη ἴῃ (815 116, ἀ6- 
δου δοὰ ἴῃ νοῦ. ς; 566 8150 Υθῦ. 15. «41 ἴῃ6 
ἀοραὰ ἂῖζὲ Ἰυάρεά (566. Ὀέϊονν) ουὐἱοῦ “Ἴδε 
δοοζ."; ἴῃα παπιε8 οὗ ἴπε βοάξοιηθα δίοηθ 
τὰ ᾿ἰηβοδοά ἴῃ “ 2ῤεὲ Βοος ὁ Ζι172.ἢ 

«υῤίορ ἐς [δὲ δοοίξ] ἡ 3: 866 «ἢ. 11}, 5; 
ΧΙΙ!. 8 ; ΧΥΙΪ. 8; ΧΧΙ, 27: δηά σοχῆραγο 5. ᾿ἸΧΙΧ. 
28: Ὠλδηῃ. χίϊ ας Γὰκὲ χ. 2ο; ΡΒ], ἵν. 1: 
οὗ Εχ. χχχίϊ. 32; ΕζΖϑκ. χὶι. 9. 

Βεάᾳ ποῖο5 {πα [86 τοργοδαῖα ἅγὲ 836] -σοη- 
ἀοπιηδά, 845 [ΠΟΥ͂ πον γτοδά οὗ (ἢ6 φοοά ψγῃ 1 ἢ 
{ΠΕῪΥ τρις [Πεπηβεῖνεβ μβανα ἄοηθ. ὍΤῊΪ5 ΠΊΑΥ 
6 ρατί οὗ τῆς “)ιάρίης " δϑογιδθὰ ἴο [ἢ6 
ϑαϊηΐβ ἴῃ υϑτ. 4, νυ πε “γμάσνιεπὶ «υα, φίυεπ 
πο ἐδόηη " (1. ἊΝ 1]14π|5). 

απ ἰδὲ ἀεαά «ὐεγε ἡμάσε] 44] ἴὰε ἀεδά : 
«ἤ «ῥαϊ! αἰ εἰαπά ὀφήογε ἐδε γμάρηιεηὶ “εαὲ 
9.7 60." -- ,᾿οπι. χίν. το. Οοἡ ἴδε ρασί ἴο 
Ὅς τακεὴ ΟΥ̓ ἴπε δαϊηΐῖβ ἴῃ [8158 ᾿υάρταθηΐϊ οὗἉ 
[86 Πυπίδη Τᾶςδ, 566 Οἢ ΥΟΥ. 4. 

ομί ΟΥΓ, ΔΘ ταΐη 8 αὐδίορ «ὑογὲ «υγίἑοη ἐπ 
ἐῤε ὀοοά..1 ΜΝ) 6ε ανε ἤεγα [86 δγῖϊς]ς οπη θὰ 
αῦονο---“ 2ῥε δοοῖς:,, ἴὰἬ ΜΠ Δ 411] Ὠυπλη 
δεοίϊϊοηβ ἅγὸ ᾿η 5. θεά. 

ΑἸ οσά ἀοοϑϑβ ποῖ σγοϑ} γ αἰ ἔοτ ἔγοτῃ Ὁ 5ἴεγά., 
ψ Ὥθη ἢ ἴδ κο5 “2ῤε δοοῖς:" ἴο Ὀ6 “νοι Π Υ5 
ἴογ ἴδε δοοξ οὗ ᾿ξ ;" -- ΗἸθηρϑῖ. ἴακοϑ “δὲ 
δοοῖ: " ἴο 6 ““ἴδοβὲ οὗ συϊ, σοηαἀεπιηδίίοῃ, 
ἀοδῖῃ.".... . 5Α πᾶπιδ σαπηοΐῖ δὲ νυ το ὈΟΙἢ 
ἴῃ ἴμ6 δοοξ:, δηά ἰη ἴπ6 Βοος οὗ ἴῃε 1,ἀπιὺ :᾿ 
{πε 5ἰῃρ)ς “ δοοξ ᾿ ἴῃ 1Π15 ρῇγαβε ἀδποῖεβ εἰἴΠῈ Γ 
(παῖ ἔονν ἅσγὸ βαγοά, οὐ 1ῃαῖϊ ἴῃς Βοοκ οὗ 
116 σοηϊδίπ5 δ᾽ ΡῚὶῪ τῆς παρ Ὁ ΜΏΙΘ “ 26ὲ 
δοοζ: ςοηίαϊὶπ [Π6 ἰοηρ ΔΥΓΓΑΥ οὗ [ΠΕΘῚΓ 6υ}] 
ἀοοάς᾽".- Βιϑρίπρς πιακοβ “ ἐῤε δοοζ." ἴο ςοη- 
ταἰη ἃ τοςογά οἵ νογάβ δπὰ ἀδθεάβ, ἀἰϑοϊοβίηρ 
{πΠ6 σδαγαςῖοῦϑ οἵ 8]}] ; νυ ἢ! “2ῤε Βοοῖ οὗ 1" 
εἶνεϑ ἴο ἴποβε ἱπβοτδεὰ ἴῃ [ἃ ἴῃς τψῃϊ ἴο Ὀςε 
τεςεϊνοα ἰηΐο εἴθγηδὶ 0]155. 

ἀεκογαϊπα 1ο ἐδεὶγ «υογᾷ..1] ὙΤῆς σοηδίδηξ 

ἘΞΕΕ 2 
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ΠΟ τ, “χε 
Ζγανε. 

12 Απά τῆς 568 ρᾶνε τρ ἴῃς ἀεδὰά 
ἢ ϊοῦ νεῖ ἴῃ ἰδ; δηά ἀεδλῖῃ δηά 
186 }1 ἀεϊϊνετεά ᾧρ (ἢς ἀεδλά ννῃϊςὴ 

ΒΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΧΧ, ν. 132-14. 

ννεγε ἰπ τπεηὶ : Δλη4 ΤΠ6Υ νετγε "πάρεὰ 
ἜΥΕΤΥ πιᾶη Δοςογάϊηρ; ἴο τΠεὶγ ἡγοσκϑ. 

14 Απά ἀεδῖῃ δηὰ ἢ6}] ψεγε Ἵδϑεῖ 

ἀοείϊγτίης οὗ ϑοεσρίυτγο---56 6 6, Κ. ἔσοπι. 1]. 6; 
4 Οοτ. ν᾿. το; ὍΟδβι. νἱ. 7; (οἱ. 1}. 24, 25; 
ἃπὰ Θβρϑοῖδιῦ οὗἨ [μ18 Βοοῖκι,---οἴ. ςἢ, 11. 2, 5, 
19; 1|Π|. 1, 8, 15. 

18. “414 ἐδε “εα σαῦυε κῷ δὲ ἀεαά «υδίεδ αὐϑγε 
ἐπ ἢ ἢ Οη ἴδε ἱπιαβοΓΥ ὑν Ὡς ἢ πα “ δε" ἢδ5 
βιιρροίοα {Βγουρῃουϊ ἴῃ6 Αροοδίγρδο, 56ὲ 
186 τοιαγκϑ οὗ θδη δίΔΠ]6Υ 45 συοϊεοά ἴῃ ἴΠ6 
Ιηϊγοάυςτοπ, ἃ 4. [Ιἴ 18 5οδγοοὶυ ροβϑίθ]θ 
ἴο υπάογοίδπα ἰπ [ἢϊ5 νεῦδα ἴπ6 ᾿ἰἴογαὶ, ρἢγ- 
Βῖ.2] “«αάβ. Τὸ ἀἄο 50 ψουϊά δὲ ἴο ἱπίογρτγοί 
ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἴο ἴπ6 δηδίορυ οὗ ἴδε ψμοὶ]ς Βοοκ. 
Βυῖ ΕΠ 6 “ δε 15 ϑυσηο ςα] ἤθτο, οὗ ννδδῖ ἰ5 
ἴ (πὸ 5συπῖθο]  Ασε ννὲ ἴο 540, ἢ Ηδηρβί., 
{πὶ ““ἐῤε “εα οδΔῃ ΟΝ 6 τοίοσγοα ἴο ἴπ 1} 15 
Ῥίαςς 45 ἴπε στεςερίδοϊθ 9" ἐδε ἰοσἱ ἀεαά ᾿᾽" οτ, 
ψὑἱἢ ΕΡταγά, ἀγὸ ννα ἴο δχρίδίη: “ΑἹ! «υδο 
ῥαυε ἀϊεά ἴῃ ἴῃς ΠοαῖΠοη- νου], 80 ΔΓ 45 τη αἱ 
τνοτ] ἃ 845 ποῖ θδθη τοδοῃοθα ὈΥ {πὸ ργεδοδίης 
οὗ ἴ1ῃΠ6 Οοϑρεὶ; δπὰ νῆο, {πεγεΐοσο, σου]ά 
ποῖ σοσημξ ἴπῸ βίη οὗ ροϑίεϊνα ὑπῃθο]ε}» 
Βοῖδι 86 η865 ἃγὸὸ υἱπηβα[ἰσίδεῖοσυ. ΤῊΘ [δ 
“ δεαίδ απά Ησάεν" ἅτὲ 80ΠΠ}ἔπ ΘΠ Τ]Υ σοτηρΓο- 
ποηδίνο ἴο ἱποϊυάς αὐ ννῆο Πδὰ σρδβοά ἴο ᾿νε 
Ὀοέοτο 1Π158 οὺγ οὗ [πάρτηεηῖ ; δηά {πὺ8 ννὲ 
ΤῸ σοπϑίγαι πο ὃν ἴθ ςοηϊοχί 1156] ἴο τιη- 
ἀογβίδηά “ἐῤὲ ἐεαά " ἰπ [5 ρίδος ἴο στῆδδῃ 
1086 ὙΠῸ 4ἴὸ σῥήγχίἐμα ίγ ἀεαδ,---ἰῆοϑο γῆ, 
ἃ5 8ῖἴ. Ρδὺ] ἴθδομεβ (ΕΡΒ. 11. 1), δ ννεσε ἀϑδὰ 
(νεκρούς) ᾿ἰῃτουρὴ [ΠΕΙΓ ἴγοϑραβϑεβ δηὰ 515," 
δηά γῆ ἃγὸ ἴο ὕὃε ἔουπά δπιοηρ ἐδε ἐυἱης 
ῃδίοηϑ οὗ ἴπ6 οαυῖῃ πο (Π6 1 ογὰ σουγηβ 
“το δ6 ΟὟΥ 906 Ε. δεε [ηϊτοά., ὃ το, (Ὁ) 
οη ςἢ, Υἱὶ, 1-8. ὙΠῸ ἐυίπρ ταιβί, Βυ γεῖὶγ, ὃᾺὲ 
ἰπηο]υάοα ἢοσο. (οπιραγο Α'5ο ἴῃς σοηάϊθοη 
οὔ ἴπὸ Νὸνν Ηξδδνθὴ ἂπὰ ἴῃς Νενν Εδγίῃ ἃ5 
ἀεβογι θα ἴῃ εἶ, Χχ]. 1: “ Απά 2ῤε ϑέα 18 πο 
τπογο." 

Α5 ΘΧΑΙΊΡΙ65 οὗ [ἴῃ6 ᾿Ογὰ] ᾿ηϊογργοίδιοη, 
ϑίυατγί νντιϊο8 :--ὐ ΝΟῖ ΟἿΪΥ ἴποϑο ψῆο δᾶνὸ 
θδεη Ὀυγεὰ θεηθδίῃ ἴῃς δάτῖῃ, ἴῃ 16 ῬγΟΡΟΓ 
ἀοπηδίηβ οὗ [θα δπὰ Ηδάθϑ, δυῖΐ 4} σψῆο 
Βᾶνε ρου ιβηῃεα δηὰ ἅγὸ Ὀυσοα ἴῃ τῆ6 οοεαη, 
ΨὙ}}} θὲ ταὶϑεὰ ἴο [|1ξ; --ηὰ Βίβῃορ Ηουϑβίου 
(ϑεγγιοη οἡ 1 Ῥεῖ. 111. 18--20) ϑυρρεβῖβ ἴπδὲ ποῖ 
[86 σοπΡΑΓΔΓΥΟΙΥ εν ὙΠῸ ΡοΓϑῃς ὉΥ 5}]1Ρ- 
ὍΤΟΟΚ τὰ τγεξοστεά ἴο ἤθγο, Ὀυζ “{Π6 τηγτδ 5 
ὙΠῸ ΡΟΓ 56 ἴῃ [86 ξεπεγαὶ Πεῖυρο, δηὰ ἔοιιηά 
{Πεῖγ τοπὴῦ ἴῃ ἴῃς νναΐογβ οὗ (πδΐϊ σαρίηρ 
οοδϑδῃ." 

[ἢ ογάδγ ἴο δοςοιιηῖ ἴῸΓ [Π18 βοραγαΐθ πηθῃ- 
(ἴοη οὗ ἴῃς “ δια," νυτεγβ (αἴοσ ΚΝ εἰσἴο!η), 
συοῖε ννογάβ οὔ Αςμ}]ε5 Ταίϊι8 (ν. Ρ. 313), 
Μπςἢ ἀσδοσῖθε 186 5ο}}]8 οὗ ἴποϑ6 γῇοβο 
Ὀοάϊεβ [16 ἴῃ ἴΠ6 568 8ἃ8 ποῖ ροίηρ ἴο Ηδάδθβ, 
Ὀυΐ 4585 ςοπίπιϊίηρ ἴο τναηάοσ δϑουΐϊ ἴϊὸ 
ννῖοτβ. 

αηά ἀεαίδ απά δὲ αγο ὋΡ δὲ ἐεῶά 
αυδίερ «ὐεγὸ ἐπ ἐδερ:] (δες νυ. ἢ). Οπ ἴῃς 
5 ΠῚ ]ᾺΓ σοη) Ὡς ὔοη οὗ “ εα δ απά δε] (οτ 
“Β6408"---ἰ(ἢς τεοερίδοϊς οὗ ἴΒς ἀςδα) 53Ξεὲ 
οη «ἢ. ἱ. 18; ΥἱἹἱ. 8. 

ΑἿΙ Ἰινίης δἀπὰ ἀθδά 53.141} οσἰδηὰ Ὀεέογε ἴδε 
ΦΌΡΟΕ, τ ὙἼὙΒΕ55. ἰν. τό, 17. Απά 90 δὲ 
Δυχυκίίης ἐχρίδίηβ ({. ς.,) ς. 15). Ηες υὑπάετ- 
βίδπαβ ὈΥ̓͂ “τῇς δεα δίνην ὉΡ [5 ἀολά,᾽" 1} Ἔ 
εχ ϑίηρ νοῦ] Ἔχῃἰηρ ἴοθε τ Βο δα ηοΐ 
γεῖ ἀϊθά ;---ΟΥ “Δραὶδ εἰνίηρ ὉΡ 115 ἀεαά," 
τ᾿ ρἰνίηρ ὑΡ (6 χοοά “αἱ ἰἴδηϊζυτηπιοάο 
»ΟΓ νι ῬΕΥΡΕΙΙ ροϊιπσγυηῖ, πο εἴ ἡηγέγπεση:" 
-͵.ἀὑἂγ “Πεὶ αἰτίης υρ [15 ἀεδά,᾽ [15 κινίηρ υρ 
186 τυϊεῤεά “ αἀυἱϊ οἴίδη ροθηδς δριιὰ ἱπίογοδ 
Ροῃάιπηί.᾽" 

απ ἐδὲν πυεγὲ ἠμάβεά ΘΔΟΒ 010 ΖΙΓΟΓΔΙΝ 10 
ἐδεὶγ «υογ. ὙΤΠῈ ψογάβ οἵ νοῦ. 12, δέτε 
τοροαῖθα, ἃἀγὸ δυὲσ ἴ6 δυγάδη οὗ ἴπε [υἀξ- 
τηθῃΐ. 

14. “πώ ἀεαΐδ ἀπά δεὶ «υεγε εαπὲ ἐπίο δε 
ἰαζε οὕ γε “Δ εαιῤ, ἀπὰ Ηεἱ" (“Ξ|ὰ ἃ 66") δε 
ἔοϊϊοννοσ οἵ ἀδδῖ, γοργεϑοηϊθα Ἰοσδ!ῦ ἴῃ τεσ. 
11 δπὰ ἴῃ ςἢ. 1. 18, ἅΓε 6γα Ῥογβοηιῆοα 25 ἰη 
ςἢ, νἱ. 8. δῖ. Αυρυκέης (ἐδιά.) ἴλῖκε5β “ δεαϊ 
απά Με} ἴο 5ἱβηην τπ6 ΤΠ δν]} ννῃοϑα Ῥιη!5}- 
τλθπί νγᾶ5 δίαϊδα στλοσε ΠΟ ΓΑΙΪῪ ἴῃ τόσ. το. δῖ. 
Ῥι] μαὰ δηποιηςεά, “ 72ε ἰα:: Ἄπερην 1δαΐ ἡ 
ἀεείγογεά ἐς ἐξα! δ᾽ (1 ΟΟΥ. χΥυ. 16); δηὰ Βεζε, 
ΜΙ 611" οὐ “Βαὰοε᾽" [115 ΠΟΙ ραπίοΏ, 
“γεα! δ," τῆς ρῥγοάιιςξ οὗ 5ἴη, γεοεῖνεϑ ἴδ6 
Ρυπιβῃτηεδηΐ οὗ σῖη. ὍὙΒοΙ͂Γ ἀεδίγυςτοη 15 ἴδε 
δυλταηῖοεε οὗ ἴδε [16 οἵ ἴμὲ Ὀ]εββθά, οὶ. 
ΧΧΙ. 4. 

1 ἰ5 ἴο 6 ποῖοά [ἢδῖ, δοςοσγάϊηρ ἴο (τοι 5 
ννογάβ, "Ξ1.ὁ ἃ 66" ἱποϊιιάε5 δοῖι βαγαάμςᾷ(υῖς 
ΧΧΙΙ. 43) αηά Οοἤοπηδ ([μυκο ΧΙ. ς9),---«ότα- 
ῥα»: δοιον»ι," απὰ ἴπε 5ἰδῖθ οὗ “" ἠογηρφιεη! " οἵ 
“αησμὶς δ," οὗ “ σπσιΐεδ πὶ ἥσει" (ὐκὸ χτϊ. 
22-2:8). εις "“Βδᾶοι," νΠουϊ ΔηΥ ἀἰδιίης- 
το δεΐννοοη ἴῃς ἴννο σερίομβ,--ἰ ποιὰ δ6- 
ἔνδοη (ποῖ “ ἐῤεγο 9 ἃ χτεαί σι Ἀχε ἡ 
(ὐκο χνὶ. 26),---ὧδ ““εα“ὲ ἰπίο ἐδὲ 1 αζο 7 ΕἸγε."ἢ 
Βυγρογβ ὀχρίἀπαίίοῃ 5 ηοΐ ἴο δὲ ἀϊσγεραγάρα: 
--ΝΕ Ποῦ “2 εα:},᾿ ποῦ ἔπ δροάς οὗ ἔπε ἀδ- 
ρΡατίοά, “ἢ δὰ 96," μ45 ρίδος ΔΥ ἰοῆρβεσ ἴῃ ἴδε 
Νον Οτεαίίοη. “θεαί δ᾽" δῃὰ ἴῃ 115 ἐγαὶπ 
ἐδὲ αδοάε οὗ ἴῃς ἀεαά Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ῥγοϑεηὶ 
Οτοδϊίοη. ἴῖπ ἴδ Νεόν, νος Οοὐ νυ] 
Τοβίοσε, “" θεαὶ δ᾽" ςεᾶϑεβ, δῃὰ σοηϑεαυςπῃν 
“ἩἩδὰοδ᾽" 45 ὩοΙΠίηρ πόσο ἴο ἀο. Τδεῖς. 
58 ὯὩο δεγσοηίβεαίοπ ἰπϊεηάοα Πότε: [6 18]1Ππρ5 
{Ποπϑοῖνος, οδ θα “ ρα "Ὁ ἀπά “ΒΞ δᾶθ8," πὸ 
ἸοῆροΙ οχὶδι. Νονθγί 6 1655 τῆ αυσϑίοη γε- 
τ Δ]Π5, ΝΕΥ͂ βου ὰ “ηγαάμεῦ ---- “ Μόγα- 
ῥα» δουο»"---Ὁ6 οαϑὶ “ηῖο “26. Ζαξε οὗ 
Εν 



ν. 15.]} 

ἰμἴο τὴ6 ἰακε οὗ ἥτε. ΤΤὴ18 8 τῃ6 
βαςοηά ἀφαδῖῇ. 

Ις Απὰά νῇοβοανεσ νγὰ8 ποῖ ἰοιιηά 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ., 

νυτση ἴῃ ἴῃς ὈοοΪΐς οὗ 116 ννᾶ8 δεῖ 
ἰηῖο τῆς ἰαΐκε οὗ τα. 

Τρὶς ἐς ἐδὲ “εεοηδ ἄεαιῤ, [909}} 180 161κ0 
οὗ Δτ0.] δεὲ υσν. ἡ“. ὙΒε δρροβϑιτίοη οὗ τῃς 
ἔννο οἶαυϑε8, 85 πονν ἴο Ὀ6 γϑδά, ἀθποίοβ [παῖ 
“2ῥὲ “εεοπά ἀεα! δ᾽ (566 γϑυ. 6: ςἢ. ᾿ϊ. τὶ; δηά 
ςξ. ου ςἢ..1}. 7), ν ΠΙςἢ 15 (Ο]ονσεα ὈὉ΄Γ ηο Ἀ  50γ- 
τϑοζίοη, οοηδίϑῖϑβ ἴῃ [η6 Ὀθίην σαϑῖ Ἰηἴο "26ε 2ιαἦε 
97 Εἴγε," ---δὲεὲ οἷ. χχὶ. 8. [Ιἰἢ οἴμοῦ ννοσάϑ, 
“ὁ )εα! δ᾽ ἀπὰ “ Ηε]," θείης πόγα ρεγβοπιῆεά, 
νν}}} 6 ἰγεαϊοα κα της ἔννο Βθαϑίβ δηὰ δαΐδη, 
γΟΓ. το; (ἢ. χῖχ. 2.6. ΑἹ] (Πδ ΤΏ 5 ΓΥ δηά σοη- 
ἀἰετηπαίίοη Ὡς Δοσοιηρδηϊθδα {πο πὶ 45 “ ἐῤὲ 
«υαᾶψε: Οὗ εἰπ," 15 ὯΟΝ, Ταϑῖ ἱπίο “1δε ζαξε οἵ, 
Εἰγε," τῆς ανοάθ οὗ {πῸ ςοηάοπιηθά. ὍΤΏΘΙΓ 
ἀεϑιίσυςίοη Ροϊηΐβ8 οηνναγάϑ ἴο [ἢ 0185 οἵἉἩ ἴῃς 
Ἐδάδοπηεά, ἴῃ οἷ. χχὶ. 4. 

ΕὈγασὰ υπηάογϑίδηάβ “ Πα απά “ Ἠαἃἂο8᾽ 
“ἴῃ (6 ςοποτεῖο," νἱζ., [6 πηθη---Ῥοϑίίϊνα υἢ- 
ὈδΙονουβ--- 0 ἀγὸ ποτε ἔουπά δηὰ ᾿πάρεά 
δηὰ σοηἀοτηηποὰ “4εεογάἐπρ 1ο {δεῖγ «υογὰᾷ: :" ἢδ 
δαά5,---“ ΟΥ̓Πς ἀοραδὰ ἴῃ ἴΠ6 δέχ ποϊῃιηρ 6ὁχ- 
ῬΓΕ58 15 5414 "; δπὲὶ ὃς σοραγάβ8 [15 5}!]|Θῆςο 48 ἃ 
ςοηβστηδίϊοη οὗ ἢϊ5 ἰηϊογργοίδίοη οὐ ἴῃς “δε " 
--νῖΖ. ἰῃδϊ ςο455 οὗ τῆς ἀεδὰ ψῃϊςἢ ςοηπϑδϊϑιοά 
οὗ ἴλοβδο διηοηρ ἴπ μεοδίμθοη νῆο μιδὰ εἰπε Σ 

ΠΟΥΘΥ Βοατά οὗ (γι; οὐ ῆο ᾿αά Ὀδοη ᾿οης- 
νογῖοὰ ἀυτίηρ ἴπ6 Μι)ΠΘηηι τι :----866 οἡ ΥΟΓ, 
123. Ηδ δρρ|!68 ὑδγ. 15 ἴο οχρίδὶπ “δον ἴΐ 
11 ἔχσε ἢ ἴῃς ποδίῆοη νῆο ἀϊθ ἴῃ ἰρηο- 
ΤΑ ΓΟ." Ηον δςἢ Ῥδγθοὴβ ἅγὸ βανϑὰ “ννὰ 
βηά ἴῃ ςἢ. ΧΧΙΪ. 2,  ΠΟΓΟ νγὸ τοδὰ οὗ" ἴῃς ἢθα]- 
ἴῃς οὗ 2 ε παίίορ»," ---οἔ Αςἰϑ χ. 15. 

15. Αὐπὰ ἰΐζ ΔῺΥ 88 ποῖ ζουμπὰ τὐγλξη 
ἐπ ἐῤὲ δοοῖ οἱ ᾧ,2,) 8ε6 οἡ νϑὺ. 12; δηά δ]530 
(ῃ6 ΓΕ ΑΓΚ8 Οἵ γΟΓ. 6, 45 ἴο ἴῃο56 ννῆο 5}4}} Ὁς 
το οαϑθα ἔγοπι “" 2δε σ“σεομά ἐξα." 

ΕΡγαγὰ (ϑε6Ὲ οὔ υδοῦ. 14) ρρ 168 118 γϑῦϑθο 
ἴο ἴῃς Βοδίῃοη 80 δὰ πϑυεσ πϑασὰ οὗ (σιβῖ. 
Ηξςηρ5ῖ. οὔϑογνεβ: “Ϊἢ νοσ. 14 ἴῃς ἤπα] ἢο]} 
5, 8ἃ5 ἰἴἴ ννόσγθ, ογθοϊθα : βοσὸ 1ξ σϑοοίῖνοβ 118 
νυτοῖομοα ᾿πμδριίδηϊ5.".-- [ὁἢη χν. 6. 

80 ψὙὃδ6 οδδῖ ἐπἼη|ο ἰδὲ ἰαζο οὶ γε ἴῃ 
{Π18 νεσβθ, ἴῃς ἀοοπὶ οὐ τΡ 6] Ἰνοῦς 15 ἀ6- 
βουιροα ; ἀπά “(δε [υἀρηιοηΐ οὗ σοπάθπιηδ- 
τοη 15 εηάοά, ἴῃ ογάδογ ἴο ἱπίγοάιςο, ἔὺσ 
(Π6 σοπηξογῖ δηάἀ δηοοιτγαρειιοηΐ οὗ Ὀ6] ον σβ, 
τῆς -ρἰσζυτο οὗ εἴεγηδὶ παρρίηθϑϑ νῃὶς Σ ΠΟΨ 
οςςυρῖ68 πε τοϑῖ οἵ ἴῃς Βοοκ, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἱ (βαρ. ΧΧ. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ ΕΒ. 2-- ΤΕ ΜΙΙΙΈΝΝΙΟΜ. 

Ι. Το ρσγιηςῖρίοβ οὐ ΜιΠἸδθηπδγ δηθὰ γε τς 
Ὀθοιτονεά ΟΥ̓ ἴῃς ἤγϑὲ ρεπεσγαίίοπβ οὗ Οἢγὶ5- 
Δηῃ5 ἔγοπι [ἐν ]5ἢ ΤΠΘΟΪΟΡῪ (566 [6 ΕΧΟΊΓΘΙ15). 
ΤΕΥ τοβῖ οὐ ἴῃς εχ] ἱπίοσργείδιοη οὗ ἴῃς 
ἴνο ρἢγλ965--ἃὶ “Τρῥοισαπά ΥὙεαγ:," δῃὰ τἢ6 
“Εγ.: Κρεωγτοοξίον." ΒΑΌΥΟΗ, 1 15 8414, μαυης 
[Δ1]1δῃ (εἶ. χυῇ!.), δηά Ἰπάρτλεπί πανίηρ ονοτς- 
ἴλκοπ ἴΠῸ Βεαδϑῖ δηὰ [ἢ “ ἕαὶϑε Ῥγορμβοεί,᾽ ἴο- 
φοῖδεῦ ἢ “2ῤὲ ἀίπσε οΓ ἐῤὲ εαγιὁ ἀπά ἐδεὶγ 
αγηιΐει" (ςἢ. χῖχ. 19--21}, ἴδεγα ᾿πητη θα δίο Υ 
ἕοϊοννβ ἃ γε ἐριπαγγ Ἰυιάστηεηϊ οἡ δαΐδη 1 Π}- 
861, ῬΓΟΥΙΟῸΣ ἴο ἢϊ5 πα υάρτηθηι. ὕὕροη 
15, 6 15 Ὀουηὰ ἔοτ π6 Πἰ1ογὰὶ ρεγοα οὗ ἃ 
“« Τροισαηά Ὑεαγε᾽" (νοτ. 2), ἀυγίηρ νος 1Π6 
“ΓΙ Κεεωγτδοοη" (ὙΟΥ. 5) ἴΔΚ68 ῥἶδςϑ. 
ΤΠδῖ 18 ἴο 54Υ͂, ἃ 16 γὰὶ Β Θϑυστεσοη ἔγοπὶ 
ἴῃς ἀολά [2Κ65 ρίδεοβ,--- ΠΟΥ οὗὨ 4}} “" 2 ε ἐεαά 
ἐπ Οδν 1" (τ ἼΤμ658. ἷν. 16), 411} “αὶ ἀγε 
Οδγῖμ: αὐ Ηἰς Οονείρ " (1 ΟοΥ. χνυ. 23); Ουσ᾽, 
αἱ {86 θερίπηϊηρ οὗ ἴῃς ΜΙΠ]Πδηηΐυπι, οὗ ἢ ο568 
ΟὨΪΥ ψῇο Παά Ξυβογοα ἴοῦ (γιϑξ ἴῃ ὑγοσθαάϊηρ 
{{π|685, δηά {ἢοη---εαοῦ ἱπ δἰς οαυπ ογάεν" 
(. Οογ. χν. 23)--οὐ ἴδε τεβῖ οὗ ἴῃς γ ρῃζθουβ 
ψ ὴ)ο δὰ ποῖ οδεγοά ἴῃς Βοδϑί (50 Μϑάο, 
Ῥ. 572). ΑΔΈΓ [815 ἔοϊϊοννβ, ἀυγίης [6 Μ|Ι]- 
Ἰοηπίαπι, ἴπ 6 τείρη οὗ ἴῃς δαίηϊ8, οἱ εαγίῤ, ἢ 
Ομ σιδῖ, ΝΒ ἰ5 ἴο ὀχογοῖϑο {Π6τ6 ἴῃ Ῥοζϑοῃ 

Η! 5 βονθγεϊ βηΥ͂, Ὸπλ [Θγυιβδῖ 6 πὶ 45 [Π 6 ΟΘΏ ΓΟ, 
πὰ ὉΥ̓ πιεᾶπ8 οὗ ἴπε σενίνοιὶ ΓΠθοσγάοῦ δηὰ 
κιηγάοπι οὗ [8γδεὶ (50 1)6 Βυγρῆ, Ρ. 359, δηὰ 
οἴογϑ). Μράδ, μοννόνεγ, 6 μ6 σΟπϑι 6 Υ8 
(δῖ τῆ6 ϑδιηῖϑ ἅτ ἴο σείρῃ οχ εαγίδ ΜῊ 
Ομγίϑὲ ἀυπηρ ἴῃς Μιη|επηίυπι (Ρ. 573), 
γεῖ 18 οὐγοῖι ἴο δά ἀ τῃδῖ ἢε ἀοθβ ποῖ ἄδγο 
ἴο ᾿ππαρῖηα (45 β8οῖης οὗ ἴῃς Αποϊθηΐβ ἀϊ4) 
ἴπδι (ἢγιϑῖ ψν1}} Η π56 1 γοῖρῃ οἡ σαγί δ. Η! 8 
18 ΟΥ̓ “ Κορπιπὶ ΟἰαἸοτγυπι" (Ρ. 603). 
ΤΒγουρδουξ [5 ΜΙΠ]Θηηΐαὶ ἀρο, πονογῖ61655, 
οὗ ρεγίεςϊ ἔε]ςοϊεγ, θεϑι 68 ἴῃς ϑαϊηΐβ νν ο τεὶρῃ 
ψψ ΟἾγισῖ ἀπά υάρο {ἴΠ6 ψοσ]ά, ἴΠογα 8.1}} 
Ἔχίσῖ ὩΔΈΟἢ5 οὐ δασίῃ (τεσ, 8), "Ἴνῆο ἀστὴρ 
(ἢ6 Ὀϊπάϊης οὗ ϑαΐδη ἤδνε αυϊεῖ δηά 
ΜΠ Ὡρ συ )εςῖβ οὗ ἴῃς Κιηράοπι " (Α1{);--οΥ 
(48 οἴμειβϑ πόσα Ὠδίυγα ἢ οχρὶδίη) νῆῸ ἅτε 
δνοννοαὰ οποηηῖθ8 οὗ ἴπο Κιπράοπι, ογ, αἱ ἰεαϑί, 
ὙΠΟ τὸ 511} ποσηνοτίοα. Τὸ {μ656, οουηΐ- 
1658 ““: ἐδε “απά 47 ἐδε “εα" (νοῦ. 8), ϑδίΐδη, 
“ Ποο!τ4] ομὲ οΥἹ δὶ: ῥγὴσοπ" ΜΏΘη “166 Τδοι- 
“απ Ὑδαγ: αγὸ Μη δεά " (νον. 7), Ὀεΐοσε [86 
οηά, δηά δείοσγο ἷ8 ἤπδὶ ονογίμγονν, [της 
νὰ 411 Πὶ5 ροννεῖῦβ οὗ βεδιςίίοη, δηὰ 1οδε 8 
ποτὶ ἴο 45541] ἴπ6 ϑαϊηῖϊβ (νεσ. 9). Ηδθηςο, 
6 ἃτὸ ἴο]ά, ἰξ ἔο ον [δῖ ἴῃς γένος ϑαϊηῖς 
16 ἴο ἄννεὶ τι 1}ς6 φαγζδὶν [ΘΓ 58] 6 πὶ, τυ ἤοΓῸ 
ΠΟΥ ἀγὲ ἴο θὲ δϑϑαϊϊοά ΟΥ̓ ᾿ιοβίβ οὗ ἢϑδῖμειπ 
ὨΔΊΙΟΏ 5{1]]} ἰνίηρ; οὐ ἐαγέ ; δηὰ [ἢ 15, απβουρὰ 
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ϑοό 

δἰὶ τὴ 6 ἱππδδιίδηΐβ οὗ ἴῃς οαγ--- [6 ΘΠ 165 
οὔ Οοά, ἀπά δάμπογοπίβ οἵ ἴπε Βοαδϑβῖ δηὰ “" Εαϊϑε 
Ῥτορδοῖ "--βδᾶ δἰγεδάγ Ὀεεη ἰδίῃ: 866 ςἢ. 
ΧΙΧ. 21. ΘΌΘΒ ἃ γσϑϑυ]ὶ ᾿Ιοαάβ Ὁ ὑδίοσγά. ἴο υἢ- 
ἀογβίδπα [ἢ]5 “ δροσδίγρίϊς ἀγάπη" ἴο δὲ 8 
ΡΌΓΕΙΥ ““Ἰάδ6] γεργεβεηίδτὶοη " οἵ ἃ ἰοῃξ 56.165 
οὗ ἐνθηΐβ οσουστιηρ οἡ ἴῃς ὨδῪ οὗ ἴΠς ,οτα 
(ὐοπῖηρ, σοπιργίϑίηρ [86 ξθηογΑὶ Ἀδβϑυγτοςοη 
δῃά τὴ6 1,51 [υἀρτηθδηΐ ; “Ὧο 5ρε6ςῖ4] ρεσιοά 
οἵ ἔπηὸ" Ὀεΐηρ 5ἰψξηιϊβεά ΒΥ ἴε Μ|]Πδηηΐϊδὶ 
τοίζῃ, ἔογ “Ὃ« ᾿ῃουβαηά γοᾶγβ ἰῇ Οοαβ βίῃ 
τ Ὀυῖ 45 γοπίοσγαδγ."-- "5. χς. 4. 

Αὐδοτίθη---ἤογο ἴο]ονίης Ριϑοδῖοσ (Α.Ὁ. 
1627), Ρεΐογβεη, [οδοῃϊπι, Δηρο, ΗΘ θατγί (566 
δοπηϊϑοῖ, γί. δι αρριμς, ἴῃ Ἡ ογζορ 5 Κια 
πεσε!) ---ταθοῖβ. [ἢ 58 οὈ)]εσίίοη ΒΥ ϑιιρροϑβῖπα 
(δῖ τπ6 ΨνΠο1]6 σοηργοραῖϊίοη οὗἨ Ὀο θνοσβ ννῃο 
μανο ἀϊοὰ ἴῃ (Οἢγισὶ ἅγὸ ἴο 6 οἰοϊποά, αἵ 
(ὴ6 “ γε Κειωγγεοίίοη "ἢ (τοτ. 4), ἢ ΤΠ 6 ΙΓ 
εἰογβεά Ὀοάϊεβ, ννβεγοῦν {ΠΕΥ ἀγα γτεπάεγεά 
γἱϑίδίο ἴο οαγίῃ, δηά ἂγὸ πιδηιϊξεδίθα τοροῖῃοῦ 
ΜΙ ἢ Ηἰἴπι; 816 Πἰνηρ Ὀ6Ι εν β, γε ἔτοῸτα 
Θυοσυ της ΘΑΓΊΪΥ, ἀτὰὲ ἴο Ὀ6 σδιρῆῖϊ ἃρ ἴο 
ταθοῖ ἴδ τεϊυγηίηρ Ινογὰ ἴῃ ἴῃς δἱγ (1 Τ μ658. 
ἷν. τό, 17). Τῆς ΕἸοςῖ, τῃ5 ραϊδεγοα ἴο- 
οῖμογ ὉΥ ἴδε Απρεὶβ (Μαῖῖ. χχῖν, 11: χιὶ!. 
41), “δ ἀπά γείση «υἱἱ Οῤγίαὲ α Τδοισαπά 
Ὑεαγ:" (γε 4). [ἴ 15 ογ μοάσθη, ὕον- 
ΘΥΟΓ, [παῖ ἴΠ6 ϑαιηῖβ ὄχουςοίϑο {ΠῸῚΓ σα] ; ἔῸΓ 
οαγῖῃ, ηοΐ γεῖ τοησννοα, 15 ποῖ ϑιϊδαὰ ἔογ ἴῃ 6 
εἰογιβοα σδυτσοὴ (Ρ. 334). Αἱ ἴπδ δερίπηΐϊης 
οἵ 106 ΜΙΠ]Πδηηϊαπὶ ἴῃ6 5ἴαῖο οὗ [6 ψογὶά ψ}}} 
6 ψμαῖ ἴἴ ννᾶ5 δῖ ἴῃς ἀδίε οὗ (σῖϑ 8 Αβϑοθη- 
βῖοῃ,---ἰϑγθ] δηὰ ἴῃς (θη 65, νῆο 51} 
Τοιγδίη οὐ ἴπε ἐσ! (8ε6 οἡ οἷ. χίχ, 21), 
ορροβίηρ ἴα σμυγοι, δυῖϊ θείης φσγδάυδιν 
οοηγογίεα ΟΥ̓ ἴδε ᾿Ιηβυύηςο οὗ ἴμ6 πυγοῇ ἰὴ 
ΕἸΟΥΥ͂, ἀπά ΕΥ̓͂ ἔπε 5ρῆϊ οὗ ἴῃς Ἰμάρτηεηῖβ ἢ 
ϑαΐδη δηά ἢ18 δάπογεηΐβ (ςἢ. χίχ, 11-χχὶ 2). 
Ετοπὶ (ἢ6 γε φίο Ῥοϊηξς οὗ υἱονν, ἰῃ {ΠΕῚΓ 
τοϊαϊίοη ἴο σοά, Οεπ}|698 δηά Ϊενν8 ϑσἰδπά οἡ 
ἃ Ῥεγίδοϊ δαυδιν ; ἔτοπι ἴπ6 βἰδηά-ροίηις οὗ 
Π6 ΒιϑίΟΥΥ οὗ ανεϊδίίοη, οννενοσ, [5186] ἰ5, 
πὰ ἐνϑὺ 504}} 6 ἴῃ σβοβθη ρβεβορὶε ἱπσου ἢ 
ΨνΏοπὶ Οοὐ᾿β ἀδϑδίρῃβ ἀγὸ Ὄχοουϊοὰ :-- ἔχ. ἵν. 
22; ΧΙΧ, 5, 6; Ἀοπὶ. χὶ. 21--: (Ρ. 343). ΤΠα 
1,Αϑῖ ΤΊΠπΊ65 514}} ὑγερᾶγο ἃ ἰβογοι ρὴ σμϑηρο 
οὗ ποαγί ἴῃ ἴπ6 ρθορὶὸ οὗ [ϑγδεὶ ; δηά ἴο [15 
σἤδηρε οὗ Πεαιῖ (Π6 1, τὰ ννογάβ ἴη Μαῖίϊ, 
ΧΧΙ, 39. ΟἰθΑυ]Υ ρΡοίϊηΐ (Ρ. 347). [π 6 ΜΙ]Πθη- 
πἰυπὶ [ονγ5 δηὰ (ὐσπῖ1]65 ἀτὸ υηϊϊοά ; δη [ἢ 8. 
(86 ψ Βοὶο υμιδη τὰςος Ὀδσοπληρ οπ6, ἴῃ [μι] 
δηὰ ἴσυς [{{ οὗ Πυι Δ ΠΥ 18 δὲ ἰδϑὲ τ] 126 6--- 
Ἀοπι. χὶ. 320-132. 5111], ἀυγίης (Π6 “ὙΠοιϑαηά 
Υφδῦβ," ἴῇοσς 5 ἃ βεραγαίϊίοη δεΐνγεθη θασῃ 
ληἀ μοανρη----θεΐνγεθη δυπλαη" ρβἰογβοά δηά 
ΒυπΊδη Υ 511}} ᾿ἰνϊρ π΄ τὰς ἤσβῃ, Ηδηςο ᾿ξ 
ἷς ροβϑιὶθ [μδὲ δῃ ροβίδβυ 5ῃοι)ά ἴδκο ρίδος 
ἂἴ (6 εηά οἔδε Μη!επηϊΑὶ ρεγίοά (Ρ. 356). 

[ἴῖῈ 1018 ἀεβοσιρίίοη Ψὸ ΤΓΘΟΟΡΏΙ26 ΤΠΔΩΥ͂ 
[ολίυσε5. οὗ [Π6 οἱάες (μ]αδα. ῬΤῊΪ5 βγϑίθηι 
Αϑϑιι 168 [παῖ [ΠΟΓΘ ἅτὸ ἴο ὃ6 Ζτυο ἔπαγε Αἀ- 
νεηΐβ οὗ ΟἾγίδξ, οὐ ψ ὨΙσοΒ [ἢ 6 ἔογσμοῦ 18 ἴο ὃὈς 

ΚΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ, ΧΧ. 

Ῥτοραγδίογῃ :---ῃο τοχῖβ γε θὰ ὕροῦ ἅτε ἰοδη 
ΧχΙ. 21-2ᾳ; Δοῖϑβ ἱ. 1ο, ::. ἴῃ δοζο 
ἢ Ζεςἢ. χὶν. 4) ΟἸσιϑῖ 15 ἴο ἀεβοεηά οὔ 
Μουπί ΟἸϊνοῖ, νῆθηοο Ηδὀδ δὰ δεοοεηάςὰά ἴο 
Ποάύθῃ :--ἴποστε 186 ΟἾἸΙ α51 οχρεοςῖθ ἴδὸ 
ἔοστμοσ οἵ {86 ἴἵἴχο Αἀνεοηῖβ ἴο ἴδκε μἷδοο; 
δῃηά ἴδετε Απεςη γος ἰ5 ἴο πιοεῖ ἢὶς δηδὶ 
ονοσίῆσγον. ὙΤδὲ [ἐνν8 ἅτε πον ἴο δὲ Τσο;- 
γογίθἀ 45 ἃ παίΐίοῃ (Ζεςοδ. χΧὶϊ. 9, το; ἔυΚο 
ΧΙ, 34, 35; ἤοπι. ΧΙ. 25-27; 2 ΟΟΓ ΕΠ, Σ3- 
16), δηὰ {6 Κιίηράοπι γοβίογοὰ ἴο ἴϑσδεὶ 
([6γ. χχχίν. 17, 20, 21; [ὐκὸ 1. 32, 33; Χχί. 
24) --ἰῆθ Κίηράοπι ςοηβίδίίηρ οὗ [ἐγ δηά 
Οδρτο5, νὰ ΟἾγίϑὲ ἃ5 ἴῃς Ηεδὰ (Μαῖϊ. 
ΧΙΧ. 28. χΧχ, 22:1 (ὑοΥ. Υἱ. 1:-4). 
νιτηρα σοηϊοηϊοά Ὠἰπηϑοῖ Ὦ οχρίδιηϊης 

[86 ΜΙ]δηπίιπι ἴο 5 ΠΏ “4 Ἰοηρς πιο, ποῖ 
ἰ655 [βΔὴ ἃ Τπουβαπά Ὑελτβ᾽᾽ (Ὁ. 851); δηά 
σὰ ρἰδοίηρ 115 Ὀεσιπηϊηρ ἴῃ ἴποϑε ἘΠῚῸ5 
ψΏδη [Π6 ετρίσο οἵ ἴης Βραδϑεῖ ἰ5 ἴο (εστηϊπδῖο, 
--ἰὰἂς ΜΙηΠ]εηπίυπι 1156} θείης ἃ ἔφυγε οἵ τμδὶ 
Ἰοὴς ἀυγαίίοη οἵ (86 ΟΒυγοἢ 5 ρεᾶος, δηὰ 
ΒΔΡΡΥ͂ σοῃάϊοη οἡ [818 δαγίδ, οὗ νυ μῖς ἢ ἴδς 
ΘπΊ ίοπὶ 8 [παι 5ιθηςς οὗ “ δα απ-δουγ" ἴῃ 
ἤδανθη, ὑπάρυ ἴ6 ϑουθηςῃ 562]---οἢ. τι 
(Ρ. 844). Δηὰ Βεοηρεὶ σεργόϑοηῖϊβ ἃ5 ἴῃς 
οδίεῖ ἐχοθι]θηοθ οὗ ἢ 18 εὐλ τὸ βγϑίετι 
(Πδῖ, ΠΟ] ον; Υιχίηγα, 6 πδὰ “ γεϑϊογοά 
τῆς οἷά, ἴτὸ οτάοσ,---Ατςῆτιςί, ΜΗΠδηηίυσι, 
Επά οὗ ἴδε νοτ]ὰ " ( ες.) Ρρ. 661--675). 

Οη -[δ6 ἀοοσϊτίης οἵ “ Ῥγε- πε ηδυδη5 ἢ 
νο ἀϊξεηρυΐϑηῃ δοῦν “ἴἤοθο ΟΠ τσ δης 
ὙΠ οτὴ (ΠΟΥ͂ 517]6 26ε Βηίάε, δηὰ ἴῃ τοϑὶ οὗ (ῃς 
ϑανϑά "--δοὸὸ. ἢγ. αν ά Βγονῃ (ἡ. δ, Ρ. 91) 
ψνἢΟ, ἰηῃ 1]υσιγαϊίοη οὗ (Π15 ἀοςίτίπε, αυοῖεϑ5 25 
[Ο]ονν8 : “ ΤῊ εἰεςὶ θοάΥ,᾽ 58γ8 Μσ. Βοπδζ, 
(0 δε] ονοῦα ὀφογε ἴς Μι)|εηηϊυπὶ ἰ5. ἴπ6 
Βρίάε, δῃιὰ 5}.4}} θὲ σοπιρ]εῖς δ ἴδε 1,οτγάϊς 
οοπιλίησ. Νοῖ οης οἴδμοσς 5}4}} ὈῈ δα ἀδὰά ἴο 
115 ὈΟοΑάΥ͂ αἴτεσ ἴῃς 1 ογὰ᾽β ςοπληξ---ποῖ οπς ἢ 
(Ρ. 123». 866 Νοῖς Α οἢ οἷ. χίχ. 11. 

Π1. Αςοογάϊηξ ἴο ἴδε βεςοῃὰ 5γϑοῖεπι οὗ ἰπῖεσ. 
Ργεϊβίίοη,--- οὐ νδιοῖ δῖ, Αὐξυβίίης 15 [ἢς 
αὐ οὶ Ἔχροηθηῖ (8) ὦν. ΠὨεὶ, χχ., 7, ὅκςο.).--- 
Οἰγῖϑὲ δὰ σοπα ἔογσίῃ, ἰη ἴῃς ἡγε: δεδὶ 
“ ροπφμογὶ πη ἀπά 09 κοπφμεγ" (οἷ. Υἱ. 12}. 
Εοσδϑ, ΠΟΝΝΕΥ͂ΟΓ, ἃ.ΓῸ 511} ἰο ὃὍε εποοιηίοτεά 
ἃ5 ἴη6 οἴΒεῖ 86λ}5 δηὰ ἴῃς Τχυπιρεῖβ ἀπά [ΠὉ 
Νίαῖβ ἀοβοσῖθθ. ὙΤμῸ Ομυγοὰ 15 ἴο Ὀ6 ετεσ 
τα αηξ οἢ δαί ; ἃ ἔοττῃη οὗ Απος γὶϑὶ 15 ἴὸ 
σοηξηυδ ὑπ|}} τ86 δηὰ; δηὰ δἰ βουρῇ ἴδε 
δροηίβ οὗ [86 εὐ! οἣς ἂζὲ δὲ ἰεῃηρίῃ ονεγοοπὶς 
εἰ. χίχ. 20), ϑαΐδῃ ἢἰπιϑοὶῖ 51}}} γοπιδίη8 υἢ- 
οβίγογοά, Η5 Οἢγίϑβί, ἴβεη, ποῖ οοδαυετεὰ ) 

ἴῃ ογάδοσς ἴο δῆϑννεσ τπ8 αυεκιίου, Ἐ6 56 Ὲγ 
ΠΟῚ Το-ἀδοοηθ (“ τεοδριζυἱδληάο αὐυϊὰ ἴῃ 
5115 τὰ} }]6 4η118 ἀραΐ Ἐςο]οϑῖδ"--ϑῖ, Αὐραυκῖ, 
ἰ. ε.γ) ΧΧ, 9) ἴο ἴπε δορίπηϊης, δά σεοουπῖβ 
(πΠ6 ψοῦκ οὗ ΟἈὨτγιδσὶ αἴ Ηἰ5 Εἰγεὲ Αάτρηῖ, 
δηά ψῇῆδὲὶ Ηδ 511}} οοηξίηυοα ἴο ἀο. ΟἸὨγῖσι 
ν͵ὰὼ8 ἴῃς ΔΝ οπιδὴβ Ρῥγοϊηδεὰ δεοὰ Ἅνδο 
Ὀτιιϊϑοὰ [6 ϑογροηῖϊα μοδὰ (Οδη. ἰϊ. 1 ς). 
ΤΙ, ἴμα ἄγοι Ῥγοπιῖϑο ἰῇ ἴμ6 ΒΙδὶς, ψγὰ58 ἤ}"» 



ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΧ. 

ΠΙΙοὰ ὈΥ ἴδε [ποαγηδϊίοη, ἤθη “ 2δε ϑοκ οὗ 
Οοά «υας »ιαη ειεά ῥα Ηκξ νιφϑδὲ ἀξείγον ἐδ 
«υσογά: οΥἹ ἐδὲ ἀευ" (τ [οδη ἴἰ. 8). Αἱ Ηἰ5β 
Εἰγοὶ Αἀνοηξς Ογῖδὶ ἀδοίαγει : “271 εαπὶ οἱ 
ἄρυλε ὧν δὲ ϑρίγι: 977 Οοά, ἐδεη ἐδ Κἰασάονι οὗ 
Οοά ἰ: εονεθ μπίο ζγοβ. Ογ εἶδε, ῥοκυ οαἢ 8ηε ἐπὶεγ 
ἐπίο ἐδὲ εἰγονρ »ιαπ᾿Σ βοιεο, σπά “ῥοὶ! ῥὶς φοοά:, 
ἐχεῶρὲ ῥὲὲ ἥγεσὲ διπά ἐδε τἰγοης πῖαρ ἢ" (Δ αῖϊ. 
Χὶῖ, 28, 29). 8ῖ. πω ΔοσοΓ ΡΥ, ΠΟΥ 
Ἔχρίαη8 (γογ. 2) ἴπαϊ ΟἾγίδὲ μαὰ δἰγεδαΥ͂ 
“ αἱ ῥοίά οπ ἐδὲ Ὦγαφοη, δε οἰά ϑεηβεπὶ, «υδίιεῤ 
ἐξ δὲ ευϊ απ ϑαΐαη, απά δομπά ῥίηι ΚΓ ἃ 
ἐδοισαπαὶ γεαγ:." Ετοτὰ ἴδε ἀδλίβ οὗ ἴπε ΕἸγϑῖ 
ἈΑάἀνεηΐ, τπογεΐοσο, ἴπ6 “ ΤΠοιιδαηὰ Ὑραῦβ")--- 
βυτηθο Ζίηρ ἃ στοαῖ δι ἱπάσπηϊϊο ρογιοά οὗ 
τ1Π16---(ὩΚο {πεῖν Ὀοριπηϊηρ (“ἢ ΤᾺ116 Δῆηο5 ὕγὸ 
οπληΐϊδυι ΔΠη15 Ἀ1}}118 σθαι! ροϑιῖ, υἱ ρεγίθοϊο 
ὨιιΠΊοτΟ ηοϊατείυγ ᾽ρ88 ρθη ο το ΡρΟΓΙ5 "--- 
5, Αὐρυκῖ,, δῶ, ς. 7). Ῥυτγίης [815 Ρετγιοά 
ἴπ6 ον οὗ ϑαίδη 15 σεβίγαϊηθά, δὰ (6 
ορροβίηρ ρονοσ οἵ {86 “" γε Κεουμισγεοίίοη "-- 
(ἢς ϑΞριγιῖυδὶ Ἀδδυγγεσοη οὗ ἴπ6 500}, “186 
ἀθδῖῃ υἱπῖο 8ϊη, [6 ποὺν Ὀἰγία τἰηῖο τ ρΐεουϑ5» 
Π658"---ἰδ (ἢ6 5δίγεηρίῃ δηὰ ϑδιρροστί οὗ (Π6 
σμυτοῦ, Αγαϑίη :--μῈ (υτοῦ Ὀοίηρ αἰνναῦϑ8 
ἴῃ ςοῃῆϊςϊ νι [Π6 ροννεγβ οὗ δὺ}} (ἔοῦ δαΐδῃ 
[δ5 δεθη “" δοωηα " τ ργεῖγ, ποὶ ἀεϑίγογοαλ : 
δηὰ {π656 Ῥουεῦβ τηδηϊξεϑίίηρ {παπΊβε νοϑ, 

ον σοπεννεὰ ἱπίθηϑ δἵ ϑιισςθβϑῖνθ 
Ῥεγιοάβ οὗ μἰδίοτυ, δῖ. Ῥᾷι]} 85 δπῃοιιηςθά 
(παῖ θείοτο {Π6 ἐπά οὗ 4]} {δϊηρ5 “2ῤαΖ ἢ) ͵εξεά 
“δαὶ δὲ γευεα τά «υδοηι ἐδε 1ιογά “ῥαϊ εοησώιθ 
«υἱἱδ δὲ ὀγεαίδ 97) ΗῊ "ποι, ἀπά ἀξείγοῦ 
«υἱὲ δὲ ὀγίφφιποις ὁ ΗΜ Οὐονιίπσ " (2 ΤΏ ε658. 
11, 8):- ἴπ|ὸ ν ἢ ΟΠ γιϑὶ ΗἸπι56 1 ἔογος- 
ϑῇῃδάον θά ννῆθη Ηὀ δά : “"ῥεη ἐῤὲ δοη οὗ 
2 απ εον»ιεῖῥ, εῥαὶ} Ηἐε ἡπά ζαϊ: οῃ δε εαγὶ 3." 
-- Ικὸ χυῖ!, 8. 

ΤῊνΝ5 ἰηϊογργεϊδίοη οὗ νυ. 1-ὁ6 ἀβϑυπλος [Πδῖ 
(86 ἴννο ρῆγαθεοβ, ἃ “ Τροισαμά Ὑεαγ:" (νοτ. 
2), δηὰ {μὲ “ ΕἸσε Κοραγγεοίοη" (νΘΥ. 5), ΔΥῸ 
ἴο Ὀ6 υπάογοιοοά ἢριγαίίνοὶγ, ἴῃ δοοογάδηςθ 
ἢ [Π6 ρόποσαὶ Ἑμαγαςοῖεσ οὗ ἴα Αρο- 
ΟΑΙΥΡβ6 (866 [πιτοά. ὶ το). [ἢ νεῦ. 7 δ. []οδη 
ΤΟβιπΊθ5 ἴπ6 σουγϑθο οἵ ἢ58 πισγαῖϊνο, δηά 
Τοοοιηῖβ οης6 τότ ψνμδῖ πα Πδά αἰτεδαγ τοϊ]ά, 
ἴῃ ςἢ. χίχ. 11--2ι, οὗὨ (ἢ6 ᾿ἰαϑὲ οοπῆιϊςοϊ οὗ {Π6 
ΟΒυσγοῦ ΜΠ} τπ6 Ποσῖϑ οὗ Απηοῆγιςι. ὙΠ18 
σοπῆϊςοξ ἰ5. πονν ἔο!]οννοα ΟΥ̓ 186 δὐϑοϊυῖς ἀ6- 
δἰ πιςΐίοη οὗ ἴμ 6 Ροόννογβ οἵ δν}} (νεσ. το). ΤΙ Βθη 
ςοΙΏ65 ἴπ6 [Ππἰνεῦβαὶ [παἀρτηεηΐ (τ. 111-15}. 

Αη ἱπιογργείδίοη αἰϑὸ Ὀδεπη ῥγοροβεά 
τν Πς ἢ τα Ἰοιπάθα οἡ [86 βυγηρο σα] πλοδηϊης 
οὗ [6 βυθοῦ Τὸ (τοοοςξ τοὅ). ΤῊϊ5 Πι ΕΓ, 
85 βίαϊο ἴῃ ἴθ [πιτοάδυσίοη (ὃ 11, (4), 
δἰ Π65 εογερείεπε: δηὰ ῥεγγεείοη. ΤὍὙἢΘ 
ὨΠΠΊΡΟΓ τοοο, ἰἴξ 15 βαϊὰ, ἀθποῖθβ ΠΕγΓΘ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
(Π6 ρεγεςϊίου δπὰ τηϊνογβα εὐ ((Σ εμρηερ ει) 
οὔ νἱςΐοτΥ οὗ Οηγιδῖ ονοῦ Απητοδτβῖ ; δηά 
{Π6 “ Τροισαπά Ὑεαν" ἂτὲ ποῖ ἱπίθπάθα ἴο 
τεργεβεηΐ ΔηΥ βρᾶςς οὗἉ {{Π|6. ΤΠ6 Ῥαϑϑᾶρθ 
(υν. 1-1ο} 185 ἰηδογίεἀ Ὀεΐνθθη οἷ. ΧΙχ. 21 
δΔηὰ “Β, ΧΧ. 11 ΟἿ]Ὺ ἴῃ ΟΥΩΔΟΓ ἴο ϑοραγαῖς ἴΠεῈ 

ἀοεοίσυςτοη οὗ ἴῃ Βοαεβῖ---τἰοροῖδοῦ ἢ τΠ6 
ονθσίησον οὗ Οορ δηὰ Μαρορ---ἰτοπὶ τῆς 1,451 
]υάρπιοηῖ, 80 ἴπδῖ οασὰ οὗ ἰθθϑεὲ δνεηῖβ, 
δοςοσάϊηρ ἴο 118 ἱπιρογίδηςε, ΠΊΔΥ ἄρρϑαᾶγ ἰῇ 
118 ἴσυς ᾿ρηῖ, [{ 8 ρ]αίη, Βοννενοσ, [δῖ [18 
ΤΆΔΠΏΟΣ οὗ ρἰνιηρ ἃ Ξυτθο οὶ δι ηι βοδίοη 
το ἴπ6 ψοσάβ, ἀοθς ποῖ ὑγίηρ ουΐἷ [ἢ 5δεη5ε οὔ 
{Π|5 τηγϑίετουβ Ερίϑοάσ., 

ΤὨὸ πιδ)] συ ΕΥ̓ οὗ Μι]οηπαγίδη8 ρΐδςα τἢ18 
Ρεγοα οὗ {6 (Ἰυ το ἢ 8 ἔπ] οὙ δἰ ορεῖμοῦ 1η 
ἐδεβάωγε, Μδηγ, ἐβρεοῖδ!!ν ἴῃ δηςίθηΐ ἔπιε, 
ἴῃ δοσογάδησε ἢ [ενγιϑ ΓΠοοΪορΎ, υπάοτ- 
βίδηά ἴῃς Μι|Πδηηϊαπι το δ6 ἴῃ «ευεπεό “ ΓΒΟι- 
βαηά Υδαγβ᾽ οὗ ἴ6 νου; δπά [808 ἴῃς 
ΟΣ ἀ᾽5 ϑαδῦαίι (Οεη. 11. 2, 3). Οη 1}}18 ἀϑρεοὶ 
οὔτῃδε ἀοςίτίπο, 566 Οἰδῦοη, οἢ. χν. Ἡ οὔμπδπη, 
μονγονοσ, υηδεγβίδηάβ ποῖ ἴδ “εὐεπδ, Τ ΠΟΙ" 
βαῃὰ Ὑθδγβ, “Ὀυϊ [Π6 εἰσ δίῥ,---τῃς “2.7 οὗ 
τῆς 1,οτά, αἴ [η6 ορίπηϊηρ οὗ ννῃςἢ {π6 Ουτο ἢ 
[8 σίβθη δραΐη " (1. 8. 372). Βϑῆρεὶ ἢηάϑ 
ἤογα δαυο Ρεσιοεῖβ οὗ 4 [ῃουδδηά γϑᾶγϑ (8ε6. οὐ 
γοΓ. 3) :-κἰῖθὸ ὥγριον οὗ ψ ὩΪΟΝ οὐ ἐῤίγά βῖλρε οὗ 
δαΐδῃ 5 ρυπϑῃηπηοηΐ (566 οἡ οἷ. Χὶϊ. 12) δ ρ]η8 
Α.Ὁ. 1816 ἢ τῆς ἀοοίπιοῖίίοη οὗ ἴπΠ6 Βελϑεῖ 
(τ᾿ ΧΙΧ. 20), αηὰ {πὸ δἰπάϊηρ οὗ δαΐδη; (πὲ 
αἰΐερ ὈΘρΊη5, Α.Ὁ. 2816, Δἴογ {Πππ γεῖρη οἵ {Π6 
δαιηΐβ οἡ φαγί, δπὰ ἤθη δαΐδη 15 Ἰοοβεα (νυ. 
7). [τ|5 οἰοβϑά Α.}. 816, πητηδ ἴον Ὀείογο 
ἴπ6 πη οὗ {πο τινοτ] ἀ---νοῦ τι. (Τ 5 τννοξο ἡ 
ΜΙΠοηηλιπὶ μλὰ θθοη αἰγοδαν ἰδυρῆϊ ΟΥ 5ῖ, 
Βαγηδῦδ5---566 [86 Εχουγϑυϑ αἵ [86 ἐπα οἵ [ἢ 18 
Νοῖθ). ΕὈγαγά Ὄχρ αϊηϊηρ ἴΠ6 ὨΠΆΌΘΓ τηγ5- 
ΕἸΟΔΙΥ τοραγάς {πὸ ᾿ηΐογναὶ θεΐννεεη ΟΠ Γ51}5 
᾿Αϑοθηβίοῃ δηά Ηἰ5 δεςοηὰ Δάνεηϊ 845 πὸ 
“ ῥα ἰαυεεξ" (3 γελ75) ; δηά {πε ἀυγαῦοη οὗ 
Η!5 ν51:0 16 συὶθ ἰη Ηἰ5 Κιηράοπι οὔ δαί 88 ἃ 
“ὙΤΒοιβαπᾷ Ὑ θᾶγβ,᾿ ΟΥ Ζαυεπὲγ [00 1166 Ῥετοα5 
οὗ ΠΗ͂Υ γϑαγβ ([.ον. χχν. το). ὙΠὲ ἀρὸ δο- 
σογαϊηρῖν ἐπ νυν ῖςἢ νναὲ πονν ᾿ἰἰνο---ἢ6 ρΡεγιοα 
οὗ {πὲ δεείκσία ῥγεσσα εἰ γε έαπ.----ἰθ Ἰηδὶ 1 ἢ- 
σδηῖ θη σοτῃραγεὰ τ [6 ἀυγδίοη οὗ (ῃς 
Υἱβὶ 016 βίογυ οἵ (ῃτγιϑι ’ 5 Κιπράοηι οὐ βδγίῇῃ. 

ΟΙἸΒοῖ5 ρίας ἴἢς ΜΙΠδοηπηίυπὶ ἴῃ ἐόε 2.9: .---- 
Ε, ζ. Βοβϑδυεῖ υπάεγϑίδηάϑ τῆς ἤτοι “ ΤΠουδδηὰ 
Ὑθαγβ᾽, οὗ [6 Οδγιδθδη Εγα;--- Βσιρῃϊπιδη, 
(οςοείυ8, Οτοί5, Ηδηπιοι, 566 τἴῆ6 Ὀοριη- 
πίηρ οὗ ἴῃς “ Ὑπουδβδηα Ὑθδλγϑ᾽" ἴὴ πε {πιὸ οἵ 
(οηϑίαπίιπο ἴπΠ6 Οτεοαῖ, δηὰ 15 οηά ὑπηάογ 
[,μνν]]8 16 Βαναγίδη (Α.}0. 1313-247}, ἴδο 
ἰλοῖ ορροπεηΐ οὗ ἴδε ΡῬορδβ;--- ΟἿ Π615---Ὁ. δ. 
ποῦ, οοὐπί [15 ροποὰ ἀοόνὴ ἴο Ῥορὲ 
Οτοροσυ ΝΠ]. (Α.Ρ. 1073--.οὁ8 4), ἴῃ ὙΒΟΠὶ ἘΠΟΥ͂ 
Τεσορηϊζα ϑαίΐδη ἰεῖ ἰοοβε;--ννα Βανε ἴῃ6 
“ ΤΠοιιβαπὰ Ὑθαγϑ᾽ " χεῖρῃ Ὀομιηα 0.8, νντῖῖο5 
Ηεηρβῖ. (ἰἰ. Ρ. 285), δηά 5ἰδῃά δον δῖ [Π6 
Ἰοοϑὶπρ οὗ ϑαΐδη οι οὗ 15 ργίϑοη (νοῦ. 7): 86 
ΜΙηΠεπηΐμτα οουηῖα ἔγοπὶ (τ ϑίηδα Εἶνο, Α.Ὁ. 
8οο, ἴδ! 6 σοτοηδίίοη οὗ (μαγίθβ {πΠ6 Οτοαδῖ---- 
Ὁπάογ ννοπὶ ἴη6 Οοττήδη ΤΥῖθθ5 ὑγογα ΠΟ" 
νογίοά ἴο Ὁ γῖδῖ δπὰ ἴπς (ἢ γιϑζίδη Ετηρίσγο οὗ 
{6 Ννεβῖ ἰουπάορε---ἀοόνῃ ἴο (ἢ6 γτεῖρῃ οὗ 
Νροίεοη (ἈΑροἹγοηλ).---ἰδ., Ρ. 304. 
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Εγοπὶ ἴπ6 σι οηδ δες μοϊηπὶ οἵ τῖον, 
νοἰϑίειη σοποϊιάδα {μὲ (πΠῸ ΑΡΟΟΔΪΥΡβα ἀε- 
βου θοὰ ργορδειεαίν τῇς [Θννιϑὰ νναῖ---ἰῃς 
ἀυγαῖίοῃ οἵ νοῦ πὰ γοϑιτιοϊοά ἴο ἴῃς “Ζῤγες 
ἀπά α ῥα γεαγι᾽" (116ο ἀΔγ95) :---“ [Δ ἴδπηοη 
υἱ αι οὐπὶ 1118 σοηποχα ϑδυηῖ, ραιΐο Δ]110}8 
τορείδῖ, βιδ)υηραίαυς 4ὦ ποη αἴ ροβῖθα 
ςοηβοσιίδ.᾽" Ηδ ἀϊά ἠοῖ 5ῃτῖηκ ἔγοπι γε ςηρ 
(δες “ἼἸΠουβδηὰ Ὑ 6 Αγ85 "ἴο {πε 3,3.) γεᾶῦβ ἴτῸΠῚ 
(Π6 ἀδαίῃ οὗ Τοπιικίαη τὸ ἴπ6 [εν ]8ἢ ννὰσ 
ὑπάον Ηδάσιδθ. Οοξ δηὰ Μαρορ πὸ ἔουπά 
ἰη ἴδε τόνοϊϊ υὑπάεῦ Βαγοῆοσμαῦρ. ὙὉΤῇδἊ 
ἨδδυθηΪ ογιδαίθπι, ἰπ ἴΠπΠ6 ΠΑΡΡΥ 5ἰδῖς οὗ 
ΟΠγϑδη Υ, ἀπά τῃ6 βργεαά οὗ [ἢ6 Οοβρεὶ 
δῇεγ (Π6 σοπιρ]εῖο βυρργεϑϑιοη οὗ ἴπὸ [ενν]ϑἢ 
πδιϊοηδ  γ. 
ΝΟΥ ἀρρο 815 ἴο “ ἴἴς άαγ οἵ (6 1 ,ογα 8 

νοηροδηςο;,")-- πὸ γεαν οὗ ΓΕσΟΙΊΡΕΘΠ568 ;;"- 
“186 ἀαγ οὔ γδηρεδηςο,".--- (ἢς γεαν οὗἉ ΤΥ ΓΕ- 
ἐεδοπιοά " ἴῃ 154]. χχχίν. 8: ἱχϊ. 4; Ψ ΒΟΓΟ (ἢ 6 
“ 4γ" δῃὰ ἴμε “Ὑ αν" τὸ Ἰάθηξζιςδὶ, δοοογά- 
ἰηξ ἴο Ρ8. χε. 4. Ηξεηςο, “δὲ 447 οὗ νεδῃ- 
βοδῃςο"--ἰἰ(ἢς γεαν" οὗ ἴῃς ἢτϑί ΟΠυππρἢ οὗ 
ΟἸ τ ϑ Δ αὔοῦ Νογο 8 ἀθδίῃ---οχίεηά5, ἱπ 
σοι β 5ἰξῃῖϊ, ἴο ἃ τοοο γοᾶσβ, ΤὨυ8 ἴΠ6 ἀν οὗ 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΧ. 

δη ἱπιροσίὶδὶ ὙΠ ρἢ υϑεά ἴο Ἔχιοπά ἴο 56 το σαὶ) 
ἀλγο---υπάεν Ττα)]δη ἴο 120 ; δηά δοςοσα πρὶ 
Ποῖς “ἴδε ἐαγ᾽ οἵ ΕἸυπιρἢ οχιεηάς ἴο 16ς χ 
Ιοοο. Ἐειιδ5 5665 ΠοΓα 8η ἜἼχδεῖ ὄχργϑϑϑίου οὗ 
16 “[υὐἀξπο- Ο γϑιίδη Εϑοαϊζοϊοσυ " οὗ ἴδε 
ἂρε, ἴῃς ἤγβί γι αϊπιθηῖβ οὗ νηοῦ ἔσθ ΟἢΠ5- 
τ΄ΔΠ5 πιυπῖ ἴορανο θεδιηά (Ηοδ. νἱ. 2): ἴο {5 
Ροριυΐαγ δε] οεῖ (6 Αροσδῖίγροο δας “ἴδε 
ἀουῦδὶο Ἐδϑιγγοοίίοη, απ 4 Μι)]οηπίαὶ ΟΥᾶ 
Ὀοΐνεοη ἴῃς ἴννο. ὍὨΠ8 ΓΠΘΟΥΥ ἱπρεπὶουὶῪ 
σοι θίηθ5 {π6 ΤΠοπῆϊςζηξ σογϑίεπις ἰδυρῆῖ ὉΥ 
[Π6 [ἐν ]ϑἢ) ἀοςίογο---ἰῃ 6 ΡΟ ΕΓΔ] οἰοπιοπὲ ἴὴ 
1ῆ6 δησίοπί ἢοΟΡΘ65 οὗ ἰϑγδεῖ, δηὰ (ἢς στο]! ριους 
εἰεπιθηΐ (ςἢ. 11. 27; ΧΙ. 5; ΧΙΧΟΙ͂ς ; Αςῖϑ!]. 6: 
Ἶ. 30); δηά Δϑθ0Γο5 ἴο ἴπηΠ6 Μδγίγτϑ ργιτίοσεβ 
δῦονς 41}1] οἵπεσβ. ϑιυςοῦ ἃ ἀοείσιηθ, δας 
Ἐριιβ8, “ ποοαρά ἴο θὲ σουηϊογδοϊοα ὉΥ̓͂ 811 τπ6 
ἕογος οὗ ἴΠς β8ριγι[2]}51ὶς γεδοοη νυῃὶςἢ πδά 
115 τοοῖ ἰπ ἴῃ6 Ῥαυ ης Οοβρεὶ, ἀπά 15 βοίθη- 
ἘΠς 6515 ἰὴ ἴπεὸ ΑἸοχδηάσιίπθ ϑοῆοοὶ "ἢ (Ρ. 
366). Ἐδηδῃ Τοπίθηϊβ δΙπΊ56 1} ἢ τείεττίην 
ἴο ἢ᾽΄95 {ΠΘΟΥῪ τῆδὶ ἴπΠ6 Βελβί οδϑῖ ἱπῖο ἴδ 
“ Ζαξε 97 ΕἸγε" (ει. ΧΙΧ. 20) 15 Νόσγο, ἴδε Απῦ- 
ςἢγιβῖ ; δα ἀϊπρ [πὶ ϑαΐδη 51}}} γοσηδίπηβ ομδιποὰ 
ἀυτγίηρς ἴῃς ““ ΤΒοιιβαπὰ Ὑ6δγ5" (Ὁ. 445). 

ἘΧΟΌΞΒΘΟΘ ΟΝ ΤτῊὴΗλΔ ΜΙΠΓΈΕΝΝΙΌΜ. 

ἢ ἰ5 οἵ βοπιε ἱπηροσΐδηςο ἴο ἴγϑος [ἢ.6 ΘΑΤΙΥῪ 
Ὠἰδίοσυ οἵ ἴθ ἀοςῖγιπο οἵ ἴ6 ΜιΠθηπίυπι 
(»ἰε ἀππὶ"), οὐ ΟΠ ασται (χίλια ἔτη 1), οΥ 
16 ““ὙΠΒΟοιιβαηά -Ὑθαγϑ᾽ τεῖρῃ οὗ ἴΠ6 ϑαδίηϊβ 
νὰ ΟἸγὶϑῖ," ἰηδϑυςἢῃ 258 ἴΠ6 σοηβ6η51:15 οὗ 
ἴῃς Ρυίπιτίνο ΟΒυσοῦ 18 τῆς βἰγοηρμοὶ ὰ οὗ 
ΜΙΠοπηδγδηΐση. οδη ΑἸίογά, ἴῸΣ Ἔχϑηρὶςο, 
ΔΙ 65 οὐ οδν. Χχ. ς: “ἼΠΟοΒΟ ψῆ0 ]νοὰ 
ποχὶ ἴο ἴπε Αροβίίεϑ, ἀπά ἴπε ψ ποῖος ΟΠυτοὺ 
ἴογ 200 γϑᾶσγβ, υπάἀογοίοοά ἴποπὶ [μὲ “ΤὮοιι- 
δληὰ Ὑθαγβ ἰὴ ἴπ6 ρῥἱαίη 1Π6γὰ] 5θη56.) [1 
δ ΠΟΟΟΚΞΘΑΤΎ, [ποι εἴοσο, ἴο ὄἌχαῖηῖπο ἴΠ 6 ἕδοί5. 
ΤΠΟ οχρθοϊαιίοη οὗ δὴ ογάδθσγ οὗ {πϊηρβ 

ἘΠΕ ΓΟ πεν ουπάεα οἡη ἴῃς ἰδηρυᾶρε οὗ 
Μοβϑίδηϊς ὑσορἤοοΥ, Πον ΕΟ ΤᾺ ΙΒΑΡΡΙΙΕα, ἰΔῪ 
αἴ ἴῃ τοοί ΟΥὈἁ Θυθσυ ἴοσπὶ οὗ ΟΠ] απ ἀπο 
(Π6 Ϊεννβ. [ἴ ννᾶθ ἴπΠ6ὸ β58π)|6 ΠορῈ οὗ ἃ σὸ- 
οναῖεα οδλγῖῃ, ργοπιρῖθὶ ΟΥ̓ (ἰῃς ᾿ηπεηςςνα 
ἰοηρίηρ---ῊἼΔΥ Ψνὸ ποῖ 54Υ ἴΠ6 ΠΊΘΠΊΟΙΥ ’--- 
οὗ τς δυϊίδη 500}, νι ἢ συρκχοϑίθα ὄνθη ἴο 
ἴποβϑε οὐβιἀθ [6 ΡαϊΪῈ οἵ Ἐ ονοϊδίίοη, ἰὴ ἴῃς 
ἰςίυγε οὗ ἃ ννοτὶ ἃ ἔγοπι νυ! ςἢ ἴ(Π6 συγϑο ῃδά 

ῃ ΜΠ άγάνῃ, ἴπ6 Νἰβίοη οὗ ἃ ϑβδοςοηά “ΟοἹ]- 
ἄδθη Αγρε." ὝὙὍΠὸ ιἰϑίοσυ οὗ διιπδη τπουρῆΐ 
ΟΡτουθ5 ἴπαΐ ἴῃς ἕαςϊ [88 δυὲσγ θεθη δοκηον- 
ἰεάρεοά οὗ ““4 ῥγιπιδὶ ρογίεςτοη, οὗ ἃ Ῥγεϑεηῖ 
ἀϊϑοτάογ," 5 Τῆς οἰὰ ροεῖ οὗ Οτεεοε, 3 του ρἢ 

δ “ῊΗἸ αὶ 5ρ᾿ Πΐυ4165 συηἰ ἰΞῖοβ 1514 ογοδηϊες 
χιλιαστάς ἀρρεϊϊαηξς ατοο νοόοσᾶραυϊο: ᾳυοά 
νου 6 γεσῦο εχρσϊπιεηῖςβ ὯΟ8 ῬΟΞ511Π|115 
ΜΙΠ τος Ὡυπουρατε."--δὶ, Απριὶ., 26 Οὐ. 
“εῖ, χχ, ἢ. 

3. 8ὅ66 Ττοθοῖβ ζει» εείμγες, Ὁ. 231. 
8. ἩεΞὶοά, Οὐ. εἰ Φίξ:, 120, ἄς. 

ΠΙΠῪ ςοηβοῖουϑ οὗἩἉ [πε ἴοϊθηβ οὗ 5ϑυϑετίην ἀπά 
ἄδοῦυ ψῆιϊςἢ ἀλγκοηρὰ ἴπΠῸ ἴῶος οὗ παῖιυγο, 
566 5 ἴο ὑτιάρε ονοῦ ἴπ6 σἤδδπὶ Ὀεΐνσοθη ἴῃὸ 
ξοάς δηά ἀερεπογαῖο πηδη ὈΥ̓͂ [6 5:Πρροβιξίοῃ 
οὗ Ῥγενίοιι γᾶςθϑ, βδοΐ πῆοτο ἀεορεησσγαῖο ἤδη 
115 ργθάθοοϑϑοσ, ἀυσίηρ ἴῃς ἔνθ Αξεϑβ ἔγογῃ ἴῃς 
Οοϊάρη Αβο ἴῃ ἴδε ραϑὶ ἴο ἴς Ὄχιϑβηρ Αρὸ 
οὗ Ιγσοη :--ἴἰιθ ἤγϑί Αγρο, δἰϊορεῖποῦ ρυγο, Πα 
δοοά, ρεγίοςϊ, Δηα ΠΑΡΡΥ͂ πίε ᾿ἰνοα ἔτοπι ἴῃ 
βροπίδηθοιιβ δϑιιπήδηςθ οὗ {πῸ δασγίῃ, ἢ θᾶϑὲ 
δηὰ {γᾶηα  υ Κὸ τἢ6 ρμοάβ8 1ποπηϑεῖνοϑ. 
ΤΒο Ἰαΐου νογβο οὗ ΥἹΓΡΙ ἴῃ (Π6 ὟΝ δϑξ ἰοϑδεος 
ον ἴπ6 σεΐζιση οἵ 19 Οοἰάση Ἄξὸ νγᾶς ἴδε 
504] δηὰ {πὸ 164] οὗ υπιαῃ ἢορε. Απά ἃς 
1 ἴο τοπῖονὸ 4}} οιδάς οὗ ἀϊδογεηςοο θεΐννεθη 
{Π6 ὀχρθοϊδιίοηβ οὗ [πε Οοποϊς νυν] δηά ἴδ 
εν δῇ δηςοεϊραίϊοηβ οἵ Μ|ΙΠ]Θηηΐ4] Ἐπ)ογτηθηῖ, 
[86 5απὶ6 Ὀογιοα οὗ ἃ " Τπουβδαηά Ὑδαγϑ "-- 
νος 81. [οὔ ἢ85 ἤοσο ἴδκδη 45 ἴῃ συτηθοὶ 
οὔ Ξδογοά ρεγιοά---ραίη δπὰ ἀρδὶπ γοσιγδ ἴῃ 
86 το]ρίου5 βροουϊαζίοηϑ οὗ [86 Βοδῖμοῃη. [ἢ 
τς ῥάσάνγω οἵ Ῥὶαῖο νγὲ σεδὰ δονν ἴδ 5οὺὶ 
οὔ τ6 ἴγυθ ΡὨΠΟΒΟΡΠΟΓ 8 ἐχουβοά ἔγοπὶ ἐευεα 
οὗ (Ὲ Τεὴ δΜε[εηπία! Ῥτοδαίίοης ᾿πγουρὴ 
νηοῦ 186 τοϑὲ οὗ τηδηκιπά πᾶνε ἴο ρας8: 
ψἢ1|6 ἴῃ ἴδε Κεραῤίϊς 156 ρίνοη δῃ δοςουπῖ οἵ 
(16 δἰ]οίπιθηΐ δηπὰ βοϊθείίοη οὗ ἴδε βεςοηὰ 11 
αἵ [Π)6 οἷοβε οὗ [15 ρεγοά οὗ ἃ “ Τβουβαπά 
Ὑθαγβ,᾽. 5 {Π1|8 βᾶπιῈὸ ἀυγαῖΐοη θείην δϑοϊσησά 

1 Φ Τὰ τηοᾶδο προς ρὕετο, ηυοὰ ἔεττεα 
Ῥτπιυτα 

᾿εβίπεῖ, ἃς ἰοῖο ξυγρεῖ ρεηϑβ δύγεα τηυπάο," 
εἶρχ. ἵν. ἃς. 

5 «ἐ Τρῃ [Πουξᾶπὰ γεᾶσβ (οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν 



ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΧ. 

ὃν ΔΓΖ ἴσ ἴθ ρΡυγβοδίίοη δῇεσς ἄδδῖῃ 
ἔχοτα ἴδο 5ἰδίη οἵ 5ἰὴ :- 

“ς“ δξς οτηξδϑ, υὐὶ τ ]]6 τοΐδη νοϊυοσὸ ΡῈῚ 8ΠηοΚ, 
1αἰρεῦπι δὰ βανίυπὶ ες ἐγοςδῖὶ δρτηΐης 

τοδλρτιο;,᾽" ἄς. “ἔπη. νὶ.. 749. 

Ασοογάϊπρ ἴο [εἐνϑἢ ἘΒΕΟΪΟΡΎ, 45 ςοἰ]θοϊοά 
ἔτοπι ἴῃς Ταϊπλυά, Μρβϑίδῃ 15 ἴο ραῖδεσ ἴῃ 
ἔγοπι 16 ᾿᾿ϑροσϑίοη 41} {6 ϑοδλίζογοά ἀθ- 
οοοηάδηϊς οὗ ἴῃς ὙΤτΙθ65, ἰο αἰδοοπιβὶ {ΠΟΙΓ 
ἔογοῖση ΟΡΡΓΘ55ΟΥ8, δηα τοι ζογιβαὶεπὴ ἃ5 ἃ 
σοπῖσε ἴο τυ ]Ὲ οὐοῦ ἴΠ6 νο]6 οαγίἢ νυ] ἢ 159 
ἴο δ6 ἃ 8ςδῆθ οὗ ἴοπιροσαὶ οη]ουτηθηΐῖ δηά 
Ῥτοβρεγγ. Ενεη ἴῃς ἀοςης οὗ ἴῃς Ἀδϑυγ- 
ΓΟοῖοη νγᾶ5 Παιτηοπιζοὰ ἢ} [ἢ6 Θχοϊϑῖνο 
ὩΔΙΙΟΔΙΠΕΥ͂ οὗ [Π6 ΠὨ]άγεπ οὗ Αὔγαῆδπι. ΟΥ̓ 
τὴ6 σἤοσθθη τῶςθ, ἱξ ποῖ «4}1, δῖ ἰοαϑδὲ ἴδ6 
τογο νἱυσι5 ἅΔ.6 ἴο δὲ 5σιπιπιοηοα ἔΤῸΠῚ 
Ῥαγδάϊϑο, ἔτοπι ἴῃς δδοάε οὗἩ ἀεραγίεαἀ ϑορίτβ ; 
Δηἃ υὑπάοῦ {πεῖγ {τυτρηδηῖς Κίηρ ἅγὲ ἴο 
ΘΠΪΟΥ͂ ἴΟΥ ἃ “Ὑπουβδηά ὙΕΑγ8᾽ βΊΟΥΥ δηά Ὁ]155 
ὉΡΟῺ ἴδε δδτίῃ :-τϑοὶ ΟΝ 54. 11. 1-8. Ηοτγο 
ΠΟΙΏΕ5 ἴῃ Δποῖπεῦ ἔεδίυσε οὗ [εν ὙΠοο- 
Ιοργ :--υςΚο (λ δ, 8.. 309 ΗΕ.) σοποιάθτβ (Παΐ 
Ομ ας ςοποορίϊοηβ ἀρροαγοα ἀπιοηρ ἴδ 
|εννβ, ἴῃ ἴῃς {ἰπ|65 Ὀεΐίογε Ὁ τισί, 245 βοῦῇ 88 
ΠΟΥ Ὀορᾶη ἴο ἀϊβι σι 5} Ὀεΐννεθη ἴΠ6 εν" 
»ογα] δπὰ ἴμε εἰεγπαὶ κιηράομι οὗ Μεϑβϑβίδῇ : 
ΟΥ̓ ΤΑΙΠοΥ ἴῃς “ ἀπ. οἵὁἨ Μεβϑίδῃβ δρρεάγαῆσε 
(ἡμέραι τ. υἱοῦ τ. ἀνθρώπου, Τὐκα χΥ]!. 22), ἀπὲ 

μυρίων») ταυξῖ εἶαρβε Ὀείογε [6 500] οσδῃ τγεΐυση ἴο 
ἴδς ρΡἷδος ἔτοτι ἡ ἤθμοα 586 σᾶς, ἴογ Ξῃς ςαπηοὶ 
ΤΟΥ ΠΟΙ ηρβ ἰπ 655; ΟἿΪΥ ἴδε 8οὺ] οὗ ἃ 
ῬἈΣΟΞορΒεγ, συ ]ε16 55 δρὰ γ06..... ΟΤὯΔῪ δΔοααυΐτα 
τϊηρϑ ἴῃ ἴῃς τὨϊτά τοσυστίωσ ροτ οὐ οὗ ἃ ἰμουβαπά 
γεολῖβ (τρίτῃ περιόδῳ τῇ χιλιετεῖ) ; απὰ 1{ {ΠῈγ 
οδοοθα 1ἢἰ9 16 [γος Ὠγηδ9 ἰῃ ϑυσοοϑβίοη, ἴθη 
[86 Βανς πεῖς ψίηρβ σίνεῃ ἴπεστη, δηὰ ρῸ ΔΌΤΔΥ 
ἂἱ ἴῆς δῃὰ οὗ ἴῆγεος τπουβαηα γεδτς ""΄-- λαοί, 
249 (]ονεῖϊ᾽5 ἰγϑη5]. νοὶ]. ἱ. Ὁ. 582). 8:6 αἷϑὸ 
οὐ ἴδε βοῦζοα οὗ 815 ρεγίοα οὐ :οοὸὺ Ὑϑϑβ 
τ. ΤΒομιρβοιΐβ μοῖρ, διδίοίά, Οἰασεῖεα, Ὁ. 54. 

ΤὨς εἐλοίξε οὕ ἐένε: (αἵρεσις βίων), ΜΕΪϊΟΝ ἰαΐκο5 
Ρἷδςε αἱ ἴἰὰς επά οἵ ες} Μ|]Ἂπηα] ρεποά (τῷ 
Κιλιοστῷ), 18 ἀεκοτθεα οἰτουτηςίδ 4} ἴῃ ἴῃς 
Αοβωδέκς. ΤΈΘΟ 5161 ψψαιτίοσ 80 ἢδ5 τεϊυγησὰ ἴο 
1π|π τεοοζάς ἴῃ 115 ραρεβ Ἠΐ5 υἱβίοῃ οἵ ἴμε 50}]5 οὗ 
ἴ8οϑα οὐ βο Ἰπάρτησπὶ μδὰ Ῥα5566 :-- Βοιηδ 
βοιτον δα δηὰ νπορὶ αἵ [ἢς γοιῃουλῦζαηςς οὗ ψΒδὶ 
16 Υ Βδά δπάυγεα Ῥεποδίῃ ἴα δαγίῃ ἀυτηρ μεῖς 
ουγπου οὗ 4 “λομϑαραῖ γεν ; ΜὮΔ]6 ΟἸΠΕΙΞ ἀ6- 
βοτ δοὰ ὨδΑΥΘΏΪΥ ὈΪ]Θβϑίρθ, ἀπά νἱβίοιβ οὗ ἱποοῃ- 
οαἰναῦῖὶς Ῥοδυῖγ. “ΕῸΣ δυεῖν στοῦ ὙΒΙΟΝ 
[Π6Υ μαᾶά ἄοῃε ἴο ΔΩ ομς ἴδεν Ξυβεγεα ἰεηίοϊ]ὰ 5 
ἴῃς “τὨουβαμα γοατο᾽ δηϑεγτηρ ἴο ἴῃς πυπάγεα 
γεδῖβ ἩἘϊςΝ ἃγὰ σϑοϊκοηδά 85 ἴῃς ᾿ς οὗ τηδῃ."-- 
Ὧε Κεοῤμόλ χ. 615 ([]οὈνεῖ 5. ἸΣΔη5)., νο]. ἰΐ, Ὁ. 
458). Απά [δὲ φοποϊυκίου ἰ5 : ““ ΥΥ̓Βεγείοτε ΤῊ 
οοῦη56] 15 ἴπΠᾶὶ ψὰ μο]ά αϑὶ ἴο ἴπ6 ὨδανΘΏΥ 
ΤΑΥ͂, δηὰ (οἱ ονν δῇϊεσ ᾿υκίϊος απὰ νἱτῖσθα ΔἸ νγαγ5. 
«0. Απὰ [ἴ 5}4]1 Ὀ6 ψὰ]}} σι α5. ὈοΙὰ ἴῃ (δ 18 
1Ππ|ὶ δηὰ ἴῃ ἴδε Ρἱ]στίπιαρε οὗ “ἃ ᾿μβουκαηά γεαγϑ᾽ 
(ἐν τῇ χιλιετεῖ πορείᾳ) ὙΏΙΟΒ νὰ δανα θη 
τοοϊ ν᾽ (ἐ.,) 621: Ρ. 464). 

ἴδε αἰὼν μέλλων---ἃ αἰ: ποῦοη ννῆϊοςἢ ἀοες ηοΐ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ Μεββίδηϊς Ρσορῆεογ. Τῆε “ 4." 
οὗ Μεςβϑίδῃ ἕογπα ἴΠ6 δροοῖδβ ψνΒοη ἴῃς ῥργοϑοηΐ 
νοῦ [85 ἰἰ8 οηὰ, δηὰ πὸ ἤιΐζυσγο 89 118 
Ὀοριπηίηρ (δες ΖΟΠΙ, Δ ς.,ν 5.38, 41; στόγογ, 
ἷ. ε.,) 8. 212, 252). Βυΐῖ δον, ᾿ὶ νγὰ8 δοκοά, 
νγὴῈ58 [86 αἀυγαίΐοη οὗ [ἢ]5 ρετίοά ἴο δ6 ἀθ- 
(ογιϊηδα δοςοογάϊηρ ἴο ϑεγιρίυγε ἡ ϑοῖῖα ἴοοῖκ 
ἃ5 [15 ἴγρε, δοοοτάϊηρ ἴο 58. χουν. το, (με “ ,2ογῈ 
γεαγι᾽ τὴ ἴῃ ἊΝ Πα ΘΓΏ 688 ;---οἴμεγθ ἴῃς “,οων 
ῥιρπάνγεα γεαγτ᾽ " βοΐουγτ ἴθ Εργρί, δοςοσζάϊης 
ἴο Οϑδηῃ. χν. 13 ;--οἴδοῦβ, δρδίη, ἴοοῖ 48 ἴΠ6ΙΓγ 
σδγοποϊορὶοδὶ ἴγρε ἴδὸ “ ἤεεξ" οὗ Ογεαρίίοῃ, 
88 Ὠδηϊεὶ (ἰχ. 25) 858 ἄοπε ; ἃπά 25 ἴπε νου] ά 
τγ25 ογοδῖοα ἰη σἦν ἀλγ5, δηά 85 ἃ “" Τπουβδηὰ 
Ὑελγϑ ἢ ἴῃ Οοὐδβ 5ιρῃξ ἄγε διι 85 οης ἀδὺ (8 
Χο, 4), 80 ἴῃς ἀυγαίίοη οὗ ἴῃς ννοῦ] ἃ 15 [6 
“«ἥεελ" οἵ Ογεαῦοη αἀϊσιθυϊοά (Πγουρἢ (ἰτης 
---εὰςὴ "124," οὐ “γε " οἵ 1:5 “εὶς " Ὀεϊηνς 
ἐηιυαὶ ἴο ἃ “ Τμουβαηά Υελγβ." Α5 ἴπετε ννᾶϑ 
ἃ ϑαῦδαϊῃ οὗ Οτγραζίοη, πιογθονοσ, ννοἢ Ὀορδη 
δου πηδῃ νγὰϑ ἔοττηθα, 50 ταιϑὶ ἴποσε ὃκ ἃ 
Ὠινῖπο ϑαθραίἢ οἵ (ἢ6 Μεβϑίδηϊς ἐγὰ οἵ ϑαϊνα- 
ὕοῃ Ὀορί πίη 85 500ῇ 458 ἴῃ ΠυπΊδη ΓΔΩΘ, ΓΟ - 
δἱογοά ἴο 115 γι πη να ἸΠΠΟσΈΠΟςΘ, 5}4}] βἰδηά 
ου {Π6 οἁγ ἢ ἃ5 Αὐάδηιὶ ἀϊά ἱπ Ῥαγαάϊβο. ΤὨυ5 
Ἀ.. ϑαϊοπιοη ννυτῖίθϑ : “ [ἴ 15 ῆχϑὰ (Πδλῖ {πε ψοσγὶ ἃ 
5[8]] σἰδπά ἴογ ὄοοο ὑϑδῦβ, δΔοσογάϊης ἴο [6 
ὨΡοΣ οὗὨ [Π6 ἀδγ8 οὗ ἴδε ψεεκ; Ὀυΐ οπ 
[Π6 “εὐεπῖδ ὍΔΥ ἰ5 ἴῃ6 ϑεαδθαίῃ, ἀπά ἀυσίην 
1ῃ6 “ἐτεπὶ ΜιΘοηηΐιτλ ἴπ6 του] ἢδ5 τεϑῖ ἢ 

ΑΙ] [οὐννῖϑὰ σοποορίοηβ οὗ 4 ΜιΠθηηΐαὶ 
Κιηράοπι οἵ Μεοβϑίδν ννεῦς τοβοοίεά ἰηῃ {Π6 
εγϑίεπι οἵ (ἢς ΕὈϊοηϊ68, πὰ ἢ τῃ6 οἴποῦ 
ΟΥΤΟΥ͂Β οὗ [παῖ Ξγπῖεπι ᾿Π] τ Οὐ 5} } δῇοςοῖϊεά τῃ6 
ΘΑΥΪΥ πατεῖ :ἢ υϊ {815 ἴεπεῖ οἵ [Π6 ἰδοῦ 
Τυάδίϑπι νγᾶ8 σοηνευεα πιοῦε αἴγοςῖ ἴο [ἢ 6 
ΕἾ γΙβαΠ σοΟΠΊΠ ΠΥ ΟΥ̓ ἴπ6 ΕΡΙ51|6 οἵ 51. 
ΒΑτηδθδ5, ΠΟΓΟ ἰΐ 15 γορεαϊοα δἰπιοϑῖ ᾿ἰἴογαγ. ὃ 
Ἡογο, Βοννουοσ, ἰη δοςογάδηςε ἢ [Π 6 οϑϑοηος 
οὗ ἴῃς Οοβρεϊ, ἃ ςοπάϊτοη οὗ 5ρίιτι8], 1185] 
τεσ 15 ἀσβογι δε, -τὰ τεβΐοτε ΠΔΥΠΊΟΗΥ͂ οὗ 
Ηυπιδηϊγ, δηὰ 4 φὶ οσιβεὰ κἰαῖε οἵ Νδἴυγσο. 
ΝΟΥ 81. Βασγῃαῦαβδ, μονονεσ, ἤοτ ἴπῸ 
ΒΑΊΠοΓβ ὙΠῸ 5::056 4 ΠΕῪ πο α [8195 ἀοςίτης 
ςοησεϊνοα τῃδὲ ἴ[Π6 τΙοςοὸ γϑασβ᾽ σείρῃ νγὰ5 ἴο 
θ6 [Π6 εῃὰ οὗ 81} [ἴηρ5, θαϊ πηοΓΕγ ἃ Μ|]οη- 
ΠΑΙῪ ϑδϑθδίῃ,---ἃ βίδρε οἵ ἰγδηβιτοη ἴο εἴθγῃδὶ 
116." ᾿ 

1 Τδϊη., “νος .57γω, οἷ. 9, «οἷ. 1,-ϑδεα 
ἘΠ5Θηπιθηρσοσ, Εμίά. μα., ᾿ϊ. Ῥ. 652. 8566 αἷ50 
απότγοσ, ας )αλγό. ἀες αΐζς 2ῖε5 ΑΌΚΒ., Καρ. 
Χ, 5. 210, Ε΄. 

3 Νραπάοσ, “7 ρ. σσεᾶ. α, ΑἼγελε, 1. 5. τοι. 
5 Ἐείογτίηρ ἰοῖδε ΓΧΧ. γεγβίοη οἵ ὅσῃ, ἰἰ. 2, 

καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ 
κι τ. λ., 8ι. Βαγῃαῦαδαβ (ς. χυ.) ττιῖεβ : τοῦτο 
λέγει ὅτι συντελεῖ ὁ Θεὸς κύριος ἐν ἑξακισχιλίοις 
ἕτεσι τὰ πάντα " ἡ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὑτῷ χίλια ἔτη. 

4 Ἡανίηρ {πτίπες αυοίοα [54]. ἱ. 12, 81, Βατγ- 
ὩΔΌας (δὲδη ςοηοϊαάος ἴμαἱ, αἴογ ἰῃς σενομλ 
ΜΙιΙΠδηηΐατα οὐὨ τοβϑῖ, δὴ εἰσι} ἀδὺ ϑυςοοδαϑ 
(ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδόης ποιήσω, ὅ ἐστι, ἄλλου κόσμου 
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Βυῖϊ ποτ 4190 ραϑϑοὰ οὐδοῦ ἴο ἴπῸ ΘΑ͂ 
ΑἸ γϑίδηβ τοπὶ [6 [ἐν 5} σγϑίοθιτι ἃ σοάΎβοσ 
Ὀο] ΘΓ οι οάγιηρ 5’Ο58 ᾿ρΡἰςΐυτοβ οὗ Δῃ δασΓΠ]Υ 
Κιηράοτῃ. Το Ογιβιίδη σοηοερίίοη παι γα! ]γῦ 
ἀἰβεγοά τοπὶ ἴῃς [ενν]5ἢ ἴη [15 (παῖ ἴἴ σεργα- 
βεηϊοὰ {πὸ Μ|]ΘηηΙΑΙ] τοὶ 45 ὈὉγουρῆξ ἴῃ ΟΥ̓ 
]εϑὺ5 οὗ Ναζαγείῃ, δῃὰ 88 ἱποϊυάϊης Ὀοῖῃ 
οννα ἃπά Οεη1165 :--τννῃ δῖ νν88 σοϊηπιοη ἴο 
[ἢ νυᾶϑ {πὸ ρεγοά οὗ δ] βδθάηεϑϑ οὐ; σαγίῤ; 

δηά [6 βοϊθσοη οὐ θγιιϑαϊεπὶ οὔσ6 ΤΊΟΓΘ 88 
τῆς ΟἸΌΥ οἵ Οοὐ.Σ Ὑμαῖ συςἢ ἃ Ὀεϊϊςῖ 5ῃου])ά, 

ἀρχήν), ἰοτεκμιδάον δα Ὁγ ἴῃς ἄδγ οὗ ἴδε 1,ογάΐβ 
Ἐδουττεοίίοη, ἤδη 411] ἴμαΐῖ 15 θαυ] 15 ἴο 
ςεᾶ56, ἃῃὰ ἃ πον ἃπᾶ εἴθγηαὶ νοῦ] ἴο Ῥερίη, 
ϑῖ, Αὐρυκίπα ἴὰυ5 ἀδβοσῖθες {μϊ9 ορὶπίομῃ, 85 
Ἠε]ὰ ἴῃ Ὦϊ5 ἀΔῪ :---“ Οἱ ῥτορίοσ μαθο μυ)}ὺ5 δτὶ 
σοῖρα (Αρος. Χχ.) ὈΓΙ πηᾶτῃ γοϑυ στ ΟΠ 6Πὶ ΓΤ ΌΓΔΠῚ 
Βασρίοδι δυαηΐ ΠσοΟΓρΟΓΑ] πὶ, ἱπίου οσδίασγα πη ΧΙ ΠΊ6 
ὩΌΙΏΘΤΟ ΔΏΠΟΓΌΤ 11}}6 Ῥογηοί βυηΐ, ἰΔπαῦδτη 
οροτγίοσαϊξ ἴῃ βδῃςιῖβ 60 τηοᾶο νοὶ ἴδηι το ρου 5 
δοτὶ ϑαυδιϊδιηση, νδοδίίοῃς ϑοϊϊϊοοῖ οδηςῖα 
Ῥοϑβί Ἰαθογεβ δῃῃογιπὶ 96Χ ΚΣ] τὰ εχ 40 οτεδίυϑ 
δϑῖ ἤοο. .. υἱ αυοῃίαμα 5ογρίαπι ἐσὲ [2 Ῥεῖ, 
1. 8]... .56Χ δῃπογιπὶ τη 1]}Πῦυ5 ἸΔπαυϑη] 56 Χ 
ἀϊερυϑ ᾿ρ] εἴ 15, βεαυδίας νεϊαϊ ΘαΌΡδὶ βαριϊπλὰβ 
ἰῃ δῃηΐβ Τ1116 Ροβίγθηλα, δά ἢος 50] ]Ἰοεΐ ϑαὈᾶ- 
ἔπη ἐπὶ ΤΕ ΜῚ [δα Τοσυγροητ υ5 58ῃς[15.""-- 226 
αν. 2 εἶ, χχ. 7. 

Δ ὙΠαι ἱπιτηδάϊαϊα οοπῖδοϊ ΠᾺ ἴπ6 οαυὶν ΟἼ]]}- 
δϑιὶς ᾿Παγαῖατε οὗ [Π6 Γενὴν7ϑ Ἔχ βιθα ἴῃ [Π6 Ὀτί πη ἶνα 
ΓΟ τι βιίδῃ {ἴτηθβ, 15 πιδη δὶ ὕτοτὶ [ἢ6 500} Ὺ 
Ῥεΐννοθη ἴῃς κἰαϊοτηθηῖς οὗ Ῥαρίας δῃηὰ ἴμοβε οὗ 
16 ““ 42οεαίνβες οὐ δαγμελ"" :-πσδθα ἴῃς [ηῖσο- 
ἀυςιίθη, 8 9, εῖα ἴῃς ρυδ]οαϊίοη οὐ (δ ἰ5 
Ὑγοτὶς ὈΥ (ογιδηὶ 15 τείεγγεά ἴο. ΤῊ 5 ΑΡοοσυρμαὶ 
τ πρ ἢὰθ αἷ50ὸ ὕδεῃ Ρρυ] δηθὰ ὈγΥ Ο. Ε, 
ΕΥΖβοθο ἴῃ 815 δἀϊίοα οὗ ἴῃ8 ““ ΑΡροοζυρῇαὶ 
ῬοΟΪ5 οὗ ἰδε Ο. Τ.,᾿" [κἱρχὶσ, 1871, Ρ. ὅκά. 
Οεπαμὶ (λε., ἢ. ἀν, 2α:ε. 2, Ῥ. 3.) οὔϑεγνεβ οὔ"ῃε 
“.Αροςαΐγρβε οὔ Βαγιοῇ :᾿" ““ Απεαυ βϑι τηῖβ 
αυϊάδτη δοσθηβογεῖῖ εχ ἰπάοϊο 1 τὶ Ἰυἄδεο- (Ὠτίς- 
ἰΔὴ8, 6Χ 605 οὐπὶ αυδτίο Ἐπάτας γοίδ αϑιηϊ δῖα 
ἴῃ ΡΙυτίθυβ, ἂς ἀδηνατῃ οχ ἰοοο 11|1ο Ῥαρίδβε ἱπϑιρτιὶ 
ἃς ΟὨΙΠ ασῖο δρυά ᾿γοποουπι, Οὐμέγ. 4747. ν. 
43, οοἴϊαῖο σαπὶ ποβῖσο ᾿ἰρτο Νο. 29. ἘΠ Ζθομα 
αἶσο σομοϊυάδϑ 45 (ο ἴδε ἀδίδ: “" ας Τυάεουπι 
ὨΟῚ τ]ὸ ροβὶ Ἡ!γοβοίγμλα ἃ Τιζο ὄνεῦβα Το» 
δοσ  ρ5ῖ556 τηδηϊίοοίυση εοὶ"--- σι  Ῥ. χχχὶϊ. 
Τα τειηδυκαῦ]ς οοἰποίάςξηος οὗ ἴῃς Μ||]6η- 

παγδηΐση οὗ Ῥαρίαϑ ψἸ (Παϊ οὗ 7ενν 15 ΨΓΘΙΒ 
15 ἰὯυ 5Βῆονῃ :--ἰ [ἢ Ῥαρίδ,᾽ σοῃίϊηυε5 (οτδηὶ, 
““ ρῃΐη βυρογδάαιίωσ ἔα υ]οβδα ᾽πὶ ΠΟΙ Πδστῶ- 
Ὀσηΐ, φυοά ἴῃ δια αϑπιοαὶ τερυς. βουσὶ ἰδ β 
ἰμαϊοῖαια νἱἀοίυγ, ἢ Ι᾿ ΤΠδρίοσ 22 Βαγυςῇ ἰς 
δἀάγοςβοθα ὉΥ ἃ νοΐος ἔσοσῃ ἤδαάνθῃ, απὰ Βαγιςοὴ 
ἴῃ ΔΏΘΕΓ βἰγῖεβ ἴῃ6 βρεαϊογ “1, ογά "ἢ (2) ογ»:1- 
"παρ Ζ2ρονῖριε). ἴῃ οἰ. 24 ἴδε νοῖος [6]]ς 
Βαγιυςῖ : “ Εςοα δυΐειη ἀ165 νείαηΐ οἴ ἀρογὶθἢ- 
[γ Ερτὶ, ἰπ αυϊδθὰϑ πογρία Ξιης ρεοοδία οπληίαπι 
αυὶ ρΡεοοανογαηῖ, εἰ ἰἴογαπι οἰίδῃλ ἰμοϑαυγὶ, ἴῃ 
αυΐρυβ. Ἰυπι τα εδογὰπὶ απ υ5Έ Ποδῖ] βαπὶ ἴῃ 
ογοδῖνσα ςο]]οοΐα ε5ι.)ΆᾺᾺΔ ρτϑδὶ “" ἐγιρυ]αιίθη ᾽ ἰδ 
ἴο [4]] φῇ ἴῃς ἱπῃμδθιδηῖς οὗ ἴἢς δατίἢ ἴῃ ἴῃς 1πςῖ 
ἄδγϑ (ςἢ. 25); αῃ!ὰ Βαγιςὶ 855 (οἢ. 28): ““ ἱγαπὶ 
ἴῃ πο ἴοοο, δὰϊ ἴῃ )Π8 6χ ρατρυς ἰεῖγα ἐαΐατα, 
δυηϊ ἰδία, δὴ ἰοία ἰεστα βοϑίίος 7) Αμά ἴἤξθη 

ΚΕΝΕΙ͂, ΑΤΤΙΟΝ, ΧΧ. 

ἔου ἃ {ππ|ὸ, βαν θοῦ ρορυΐϊδῦ ἴῃ [6 ΦΑΣΙ 
ΟΠγοὴ ννᾶβ δἰορεῖμοσ παΐυσαὶ, ΟἸγιϑῖ μδή 
ἀεεϊατοα τ ἴο θὲ Ηἰ8 πιίβϑιοη ἴο ἑουπά ἃ 
Κιηράοηπι ; δῃὰ Ὥδνοσ νγὰ5 [με σοηίγαϑί θεϊννθθη 
[ἢς Κίηράοπι οὗ Οοά, δηά ἴδ Κἰηράοιι οὗ ἴῃς 
ννου]ὰ οχμιθιεὰ πιοσε ἔοσγο Υ ἴμδη ἴῃ ἴδε 
ἀδγ8 ἡ βεὴ [6 ἤγϑι Ὁ γι δη5 ᾿ἱνεὰ. ΤΒρη, 
85 δ 811 {ππ|65, (86 1Ἁ,οτὰ δ ϑδεςοηά Αάγνθηΐ νι 28 
Ἰοοκοὰ ἔογ ἰὴ τπ6 ἔυζατε---ν ΒοΙ ΠΟ ὩΘΩΓ ΟΥ 
τοπιοῖο ; δηὰ 88 [ες ἐἤογίϑ οὗ ἴπ6 πεαΐμοῃ ἴο 
σγυδὴ οὐἱ 16 ΕἸ γιβύδη ἈΠ στανν τόσα 
ΟΤΌ6], ἃηἀ ρογβϑθοι το ᾿ναχϑα τῇοσγε ἤσσοθ, 50 
ἀϊά [86 δαγὶγ 6] ον 8 ΟΠ ΟΣ ἢ ΤΟΤΕ ΘΑΡΕΣΙΥ 
(Π6 ΒορΡδ οὗ ἃ 5ΒΡΕδανὺ ἀοϊίνογδησς δηά οὗ ἃ σι ςἢ 
ΤΟΥΑΣ ΑΙ! ννα5 σβδηρϑά, βονγενοσ, 245 βϑοοῆ 
85 ἴῃ6 ( γϑίίδη Β οἰ ρΊοη ννᾶ5 τεσορησζεοα ὉΐΥ͂ 
{π6 ρονγεῖβ οὗ [Π15 ννου]ϊά, Ὑνθεη τς ἂρὲ οὗ 
Ρεγϑεουϊΐΐοη ραδϑϑεά δνναύ, ΟΠ] σπὶ σοδϑεὰ ἕο 
ἴογπι δὴ οἰεπηθηΐ οὗ 186 ρορυΐαγῦ 6]. 1 
Ὁγ85 ΟἿΪΥ͂ τ (μ6 οοϑβϑαϊΐΉη οὗ ουϊννατὰ 
ΟὈΡγαβϑίοῃ, δηά 511} ποτε νυ (ἢ ρστόστ 
οὗ ταὶ πὸνν τοϊαϊίοη οὗ ἴῆς Ομυγο ἴο 1Π6 
ϑίδίῖα ὑπὰοῦ ΜΒΙΟΒ ποθ δου! ν εηϊογεὰ 
(ῃῇ6 ρϑᾶσθ ἴδαὶ δὰ οὔςθ βεοιηεὰ ἴο ὃς 
ΠοΟροΙοβα οὐ δαγῖμ, ἴπαὶ (Π6 πηοῖΐΐνεβ ἀϊςὰ 
ουδ ΨΒΙΟΝ ρΡγομπιρίεα (6 Ἰοηρίηρ ἔογ τδ6 

6 τοδά (οἢ. 29): “"Ἀδκβροπάϊξ οἱ ἀϊχὲξ ταϊῃὶ : 
Τοίζυ5 εὐ ἴεῖτο φυοά ἐνοηϊεῖ ἴαης. Ῥχορίοσελ 
ΟἸΠ65 4υἱ νἱνεηΐϊ βοηϊίεηῖ. 1110 δυΐετα ἴδσαροτσε 
Ῥτοΐορσαιι ἰδηΐατα δο5 4υὶ σερεπεπίυσ 11}15 ἀϊ6- 
Ὀμς 1 ἴογγα ἰδῖβ. Εἰ ογιῖ ροβίᾳυδιη σοι ρ]οἴαπι 
μεπὶ αυοά ἐπΐυχιπὶ δὶ αἱ 511 τῇ 1}}}5. Ραστίθυς, 
ἴυπς ἱποὶρίεϊ σεύο]ατὶ Μίοσθιας. ΕΠ σενεϊαθιίυγ 
Βομβοιηοῖὴ οχ ἴοοὺ δυο, οἱ 1ονίαῖ μη δεοσοοηάεὶ 
ἂς τηδτίὶ, ἄυο οεἴς πᾶρτιὰ 485 οΥσανὶ ἄς χυΐϊηΐο 
ογθδίϊοηϊβ, δὲ γεϑοῦναυὶ εοα ὑϑ]αὰὶς δὰ 1]αἀ 
[οηρυβ ; εἴ ἴπης οτυηῖ ἴῃ δβοδτη οὐ ὰς. αυἱὶ 
τεϑιυὶ ποτηῖ, Ἐδίαπι ἴοστα ἀδοὶ ἐγαςῖαβ οτος 
πηυτα πὶ ἄδοοθιλ πλ1]}18, οἴ πη να υπ8 Θγαπῖ τα 1}}6 
Ρδἰτηϊῖοβ, εἴ ἀπὰς Ῥδϊπλεβ ἑδοϊεῖ χ}1}16 Ὀοίζος, εἰ 
Ῥοίΐγσχυβ ὑπ ἰδοῖοξ τὰ] ]]6 δοίποβ, οἵ υηὺς δοίοις 
ἰαοϊεῖ οοσασι Υἱοὶ. Εἰ αυἱ ἐουποσσηῖ ᾿υςυπάδ- 
δυπίυτ,᾽" ἄς., ἄς. (Ρ. 80). 

ΤΠδ ψοσζάς οἵ Ῥαδριας [““ς τε ρογθυς γερηὶ 
Βουιηὶ "] υοϊεαά ΌΥ Ιτεπαὺς (πν. “ἴγ. ν. 
23, Ρ. 333) ΔΓδ ἃ5 ζο]]οννϑ :- 

“ἐ  επίθηϊ ἀἶθ5, πὰ αυϊθυ5 νηοῦ Ὡδοοθῃίτ, 
5 ΠΡΊ1]85 ἀδοςπὶ σα ]}16 ραϊπϊατη Βαθεῃῖος, εἴ ἰὴ 
Ὑπὸ Ῥαϊ πα ἀἄθηα σ2}}}1ἃ4 Ὀγδοβίοσαπι, εἰ ἴῃ ὑηῸ 
ΨΟΙΟ Ῥαϊμλϊῖα ἀθμᾶ τη}}}14 Παρ!) οπιτα, εἰ ἴῃ 
ἀποσιοσια ᾿ἤδρε!ο ἄθπα τὰ] Ὀοΐσαυμαι εἴ ἴῃ 
πποσπσοαὰς Ὀοῖτο ἀδηᾶ σα1]11ὰ δοϊμογασι, εἴ Βηυτο- 
αυοάσας δοϊηαπη οχργοβϑαμπῃ ἀΔὈϊ νἱρ᾽πιϊχυϊησας 
τηεϊσοϊδα νυἱηῖ. Ετ᾿ αυστὰ δογσι Δρργεμεμάθηϊ 
ΔἰΙφυΐβ βαποίογυση Ὀοΐταπι, 8115 ΟΪατοδΌϊ : “ Βο- 
{Π|5 ΘΡῸ ΤΏΘΙΙΟΓΙ 501, πὸ 5.1 Π|6, ῬΕΙ͂ 6 ΠΟ; Πυπὶ 
Ὀδηράϊο,᾽ " ἃς,, ἄς, (α»). Κομίῃ, ἱ. Ρ. 9). [τεβερις 
Ταίειβ ἴο [Πϊἰ9 χυοξαϊίοῃ ἴῃ ἴΠ6 νος ΔΙσελαγ 
οἰϊεὰ, Ιηϊτοά, ξ 2 (4), Νο. (6) ; ἀπά ἢε «Ὡἀὰς 
{Πδϊ, ἴο ἴὰς ἱπαυτΥ “Ηον σῇ Πεθς (Ὠΐῃρπ Ὀς}᾽ 
Ῥαρίδϑβ σορ θὰ Ὁγ σβϑίεττίηρ ἴο ἴἢε ἀδγς βροΐκεῃ 
οὗ ἴῃ 1581]. χὶ. 6, ἄς. ; Ιχν. 25. ΑἍἜ ὄληοσαὶ δπά 
ΟΔΓΏΔ] ᾿πἰεγρσγοϊδιίοη οἵ ἴῃς Ἰάε] γάοίζατα ἢ 
Ῥγοδεοηίεα ὈΥ βαϊδῃ νγᾶ5 οἰςαυῖγ ἴῃς βουγος οἵ ἴδε 
οοῦγϑα ΟὨΒΣ] ἸΑθτ οὗ [86 [ουϑἢ δοδοοὶ, 



ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ. 

“« ΤΒβουδδηά ὙοΑγο᾽ " σοῖρῃ οὗ Ὀοϊονογβ ἢ 
ΟἸγσίϑῖ. 

ΤΠΟΓΕ ἃζὲ ἴουτ οἰϊεῦ οἴδροϑ ἴῃ ἴΠε ΠΙΒ[ΟΥΥ 
οὗ Ομ α5πὶ :---ἰ, ΤΏ Θλγ]εϑῖ βῖαρσο 15 (δὲ οὗ 
ἴῆς πγϑῖ ἔοι οοπίυγίοθ, ἤθη ἴῃ6 ἀοςῖγίπα 
τνᾶϑ Ὀοϊῃ ΡΌΡΟΪΑΓ δη ἃ ΘΑΓΠΟΘΕΥ ἰη5ἰσἴεα οἡ ΟΥ̓ 
ΤΆΔΩΥ ἀϊπιηρυ 5ηεα Βαϊδογα οὗἩἁ τπ6 (Δυτγςῖ ; 
--1᾿ 1. ΤὭδη σππο ἴῃς ρογιοά ἔτοπὶ δῖ. Αὐυρυ5- 
τἴης ἴο {πὸ Ἀεἰοττηδίοη ;---[11. [ἢ [6 ἂρὲ οὗ 
τῆς Κοίοττηδίίοι ΟΠ ]185Ππὶ νγᾶ5 γουϊνθα ἈΠ ΟΠ, 
ἴῃ6 σης υ5᾽λϑῖῖς δηὰ ἴδηδίςδὶ βεςῖβ ννῃϊςἢ ἴῃ θη 
Βσσιοα ᾿ηἴο οχιϑΐθηςο ;---ἰ ν΄. Απὰ ἡσχῖ [ο]]οννοὰ 
[Π6 {πιὸ ἴτοπὶ [οϑορ Μδεάο, ἰῃ Οεδηΐ. χΥ!!,, 
ἄονχῃ ἴο ἴῃς ρῥγεϑεηῖ ἀδγ. 

Ἰ, ΤῊς 58π|6 ᾿ἱπηῆἤϊτιοηςε8 ἴδ του (ἢ6 
οὐ δβοάύοχ διηοης πε ρυ πηῖνο Ο ΓΙ ΒΕ [Δ}9,--- 
ἴΠ6 ἰγδαϊοη, ΠαπΊΟΙΥ, τοῦ δὰ ραϑϑοὰ οὐδοῦ 
ἴο ἴδεπὶ ἔτοπιὶ ἴΠ6 [εἸν8, 85 ννῈ}} 458 ἴΠ6 β] ΟΟΤΗΥ͂ 
ἀϑρεςῖ οὗ (ἴε Ὀπ|65,---ἡοϊοά ὩροΩ ἴπ6 ΘΑΥΥ͂ 
Πογοίῖ 5 4130: 6.6. Οευπίδυ5, ἰὴ6 ΕὈΙοηϊ65,} 
Μοπίδηυβϑ. ΟΠ] δοτα, οὐ [86 ἀοςσίης παῖ 
[86 ϑαϊηΐβ τγόγὰ ἴο χεῖρῃ 1  ΟἾγίοε οὐ οαστῇ 
ἔογν ἴῃς ᾿ἴσογαὶ Ρογιοὰ οἵ 4 Τπουδαπά Ὑ 6 ᾶΓ5, 
ΠΟΥ Ὀοοδπηο ἴῃδ6 σοχηπίοη, Αἰ Βουρἢ ΟΥ̓ πο 
ΤΘΔη8 ἴΠ6 υηϊνοσϑαὶ θεῖε. ὙΝΠῊ τῆς ἐχοορ- 
τ(ἰοη οὗ ἴῃς ΕἸ Ι5ι[6 οὗ δῖ. Βαγηδῦδβ, ῃο ἴσγᾶςθ 
οὗ [}158 ἀοςίγϊης 8 ἴο Ὀς ἑουηά ἴη [86 ψτΙ 8 
οὔτιςο οἴμεν Αροβίοϊ!ις ΕδίμογβΣ ΑἰΠΘΏΔΡΟΓΔ5, 
Ταΐδη, ὙΠοορπῃῖυ5 οὐ Απίίζοςδ, ΟἸεπηθης 
ΑἸοχ. ἅτὰ 53] δεῖ οἡ πε βι0]εςῖ. 

Τυδθη Μ., ψῇο οᾶπῈ ποχὶ αϑεγ Ῥαδρίδβ οὗ 
Ηἰεγαροὶ5 45 ἴθδοθεσ οὐ Μι)]οππασίδηϊϑπι--- 
διάσςηϊ βξι ρροσγίεσ [βου σὴ ἢ νγᾶ5 οὗ [15 ἀοοίτηο 
--ΈΧΡΓΟ55}Υ τντιῖε5 [Πδζ “' [ΠΟΤΕ Δ΄ ΓΊΔΗΥ͂ ΟΠ Γ]5- 
[[Ὧπ5 οὗ Ρυγε δηὰ ἀδθνουΐ πλϊη 5 0 ἀο πο 
δάτηςε 1815" -- διαί. ες. Τγγρό. ς. 8ο." 

1 ἘῪὸγ (ογηίδυ, 5ο6. Ἐσσοῦ, 111, 28, νυἱΐ. 25 ;- 
ίοτ ἴῃς ΕΠ οὨΙ65, 566 δῖ, ]ογοίας, 7.4. 2:αὲς ΧΙ ; 
Ἰχν!. 20. 

2 Ἐὸὺν ἴμ6 Μοηίδηϊοις, 8.6 Τοσίυ πη σῶν. 
Δατγε. ᾿ἰϊ.24. Τοσῖυ ]απ᾿ 5 τνοσας ἀγὸ : “" Νδῃι οἱ 
ςΟμδίοοΣ ἴῃ ἴεγγα ΠΟΌΪ5 ΓΟ πη ΓΟΡΓΟΙΊ 5501}, 
βεὰ δηΐϊς Ἴξυτη, 56 δ]1ο κίαῖα, υἱροίς ροβῖ 
Ἐδϑαυτγγοοιϊ οθσοιι ἴῃ τλ}}}6 ἀηηο5 ἴῃ (ἰντδῖς Πιν οὶ 
ορεσίβ Ἡϊετιβαϊθῖη οϑ8]ο ἀε]αῖα.᾽ 866 α]5ο ἴῃς 
νυϊθηρσ οὗ ἴῃς ῬτεϑΌγίετ (αΐιβ, ἀραϊηϑὶ Ῥγοοὶὰβ 
οὐ Ῥχγοουϊὺς (σα). Επιπεῦ, 111, 28) ἃ5. μι Ὲ}} 45. ἴῃ 6 
75:ί, χῇ.  αίγίαγεά. (μάσλ, ς. 25; δεργαρε, ς. 
10) ;-υαηρεί, Μικοά, (11., ς. 111. (χῖχ.) 15);-- 
δόγά, Ογας. 1. 27-21; ἰἰ, 743-,84; ν. 413, 
ἅς. ; νἱϊῖ. 206, ἄς. 

8. Αἡ εζδο οἵ ἴδε ἀοοίγίῃα 45 θεδὴ τδουρῃὶ 
ἴο οχίϑὲ ἰῃ Ηοττηβϑβ, ἱ. 2; 111. 8, 
5 Ιῃ ΟἸδμθηβ ΑἹ. (χ. «δεγέρι. ΤΣ 

εἰσορῶ, ς. 57, ἴ- 11. Ρ. 1004) κε τϑδὰ :---οἯΐ γὰρ ἐξ 
Δ, ρότων Ὑ ἀρέλοις μεταστάγτες, χίλια ἔτη 
μαθητεύονται ὑπὸ τῶν ἀγγέλων κ. τ. Ἀ. 

δ ΤΙγρδο δδά (δυπίοά Τυπη Μ. νἱ ἢ Βο]άϊηρ 
1.6 ἀοοίτίπε [πὰς [οτυβαϊοῖλ 5 ἴο Ὀδς τοβίογοά, 
διὰ (μι (ὨΠγϑιΐδπβ ννοτε ἴο ἰοδά ἃ 11 οὗ Ὠδρρὶ- 
Π685 ἴῃ υπΐοη ψιἢ ΟὨτβί, ἰορεῖδον τὰ ἴῃ 6 
Ῥαϊπίδγο 5 ἀπά Ῥτορβῃοῖβ δπὰ ἴῃς [εν ]5}} ῬΘΟρΡΪΘ. 
Το {15 Τπδῖϊη τορ ϊεβ : “"'Ωιολόγησα οὖν σοι 
καὶ πρότερον, ὅσι ἐγὼ μὲν καὶ ἄλλοι πολλοὶ ταῦτα 

ΤΒε ᾿οδάϊηρ δάνοςδῖοβ οὗ Μ|ι|]ΘΩΠΔΥΔη15Π| 
ἴη (ἢς ΕΔΥΥ ΟΠυσγοΒ γεγε,---αρίαϑ (αΡ. Ε5. 
111, 36, 39) ψο, 45 845 θθθη ροϊηϊοὰ ουΐ, Ὀοτ- 
τονγοα ῸΠπι [ονν]8ἢ ΒΟΌΓΟΕΒ ;---8:1, [γεπαευβ' (τ, 

φρονοῦμεν ὡς καὶ πάντως ἐπίστασθε τοῦτο γενη- 
σόμενον " [νἱΖ. ἴμδἱ ἰῃς ἀοςίσίπο οὗ ἴῃς ΜΙΠ]Θπηΐ πὶ 
οὐγεά ἰἰ5 οὔρίη ἴο ἴπε [ενγβ, δὰ νὰ Βεϊά 
ὉΥ 1161] πολλοὺς δ' αὖ καὶ τῶν τῆς καθαρᾶς καὶ 

σεβοῦς ὄντων Χριστιανῶν γνώμης τοῦτο μὴ 
γνωρίζειν, ἐσήμανά σοι (ς, 80) ; ἀπὰ ἴθ Βα 
δοα5 οὔ ἴο Ξρ6δῖ οὗ ἴῃς (ποκβίϊοβ. 

Μεάς ἴῃ δὶς ᾿᾿ϑϑοσίδιοη οἡ [ἢ 15 ρᾶϑϑᾶσε (ΟΡ. 
Ῥ. 532) ἢᾶ5 βυρρεκίςα ἃ σδίμεσ δίδγι τσ Θτηθῃ- 
ἀλίϊου, νος ἢ Π45 σίνθῃ γὶβα ἴο ΒΟΠῚ6 ΟΟΠΙΓΟΥΘΙΞΥ͂. 
Ηε νου ]ά ἰηϑεσί ἃ περαῖϊνο, οὐ, ἴῃ 1Π]5 οἶδιο, δηὰ 
τοδά “" οὗ (γι ϑίίδῃβ5 (δὶ αγὸ [πο] οὗ ρυγο απὰ 
ἀενουϊΐ ταἰηάϑ ; ̓ ᾿---ἰ 15, ἢ6. ἀγριιεβ 15 τεχυϊγοὰ ὉῪ 
[δες οοπίοχί, [ἴῃ ἢϊ5 δἀϊτίου οὗἴμς “Φέαίρρμε τυ 
7γγδάσο," ΤὨΙΣΙΌΥ (ἐς ἄρζ., Ὁ. 311) οὔβογνοϑβ :-- 
““Μεάυβ (ᾳυεῖὰ βεαυϊυγ ΤΙΠ]οΐδοηυς, ἐσ. ΣἸΖεῖ, 
Ῥᾶγ. Σἰϊ. βεςῖ, 9, Ὁ. 756 εἴ 5644.) ἰερὶϊ τῶν οὐ 
τῆς καθαρᾶς. ΜεθοΙΛΕΏϊοΥ ὀτγαηῖϊ Υἱγὶ ᾿γϑθοαγὶ.᾽ 
Απὰ 5: πλ}1ΑΥ]γ, ἴῃ ἢΪ5 εἀ. οἵ [6 ψοτκβ οἵ Τυ5ιπ, 
Οἷτίο (ἐμ ἤρε., ᾿ἢ. Ῥ. 274) ποῖδβ : "δας (2 6 
2απὲς εἰ ταί, ἁπηιαπ. Ὁ. 4532,κΑτηϑῖ. 1649), Μίϊη- 
δοῇεσυς (ΤΠ αμκαΐ. ἀ. ΡῈ “ορνιερρίσε. 1ὶ. 455), 
ΔΙΠΠ46 σοσοῃῇογες (νὰ, ϑεγηίϑοῃ, ζωσ ἢ ΟἿ 
σιν. ἰὶ. Ῥ. 469) τῶν μὴ τῆς καθαρᾶς [Ἰδρτιη1]. 
ϑεα Ματγίγγ, αὐ άὰ ΤὨΪΓΙ 5 Ἰπάϊοανῖ, ἀρεγῖὶς 
αἰκιϊηροϊ ἰμἴοσ ἀτδ5 ογίῤοάοχογμνι ρατῖςς.᾽ [)5]- 
Ἰησοῦ, αἷθο γείοσστίηρ ἴο Μίηθομοσ το ψου]ά 
ἰποοσί [6 περαῖϊνε, ττὶ[65 :-- ΜδΩΥ τηοάειτι5 
δανο δηϊογοα ἰηἴο [ἢ]5 νίενν, δηῃὰ ἢδνο ἰηξοσιεα [8 
Ρδγίὶεὶς μή ἰπ ἴῃς ἰεχὶ, Βυϊ.... δι, Γυβιῖη ἀοα5 
ποῖ, ἃς Μύπεοομον ῥγεϊθηάθ, βρεδὶς οὗ ον ὅσο 
οΪ]α5565 οὗ (σι ϑδῃς---ἰῃ6 Οπορῖῖος, ο ἀδηϊοὰ 
ποῖ ΟἹΪΥ ἴδε ΜΙΠ]Ποπηίατα Ὀυϊ ᾿ἰἰκεννίϑε ἴῃ6 Ἐδβυ- 
τοοϊΐου οὗ ἴδε ἤσθηῃ, δῃᾶ οἱ βοάοχ (γί βιίδηβ 
ψ 0 δά ἰεα ὈοΐΏ. Ηδ ονὐἹάθηιγ ἀϊδεϊησυ σας 
ἐλγες οἶλεθθβ : (1) ἴῇοθο ψῆο Ὀοϊονὸ σι Ὠἰπι 
πῃ δ ιἴυτο Ἐρσπυτγτγοοίίοη, δηᾶ ἰῇ ἴῃς Τπμουβρβαπά 
Υ εαγθ᾽ Κίησάοια ;---(2) ἴμο56 ἴσας ΟΠ γιϑι δὴ νῃῸ 
Ὀοϊενοα ἰὴ ἰμ6 Εδβυτγοοίΐου, ὑαζ πού ἴῃ (ἢ 6 
ΜΗΠδηηίυπι ;---ηὰ (3) ἴἢ6 Οποβςβ, ν ἢο ψοΓΘ 
ἴῃ πᾶῖαα (τ βίϊδης, ουϊ τεσ ἢ γα [ἢ ἱπιρίοιυϑβ 
Βεγεῖίος, ἢο Ὀ᾽αςρ μετα τῃς Οοἀἂ οὗ Αταἢδπι, 
ψὸ ἀοηϊοα τῆς Ἐοκυττεοίϊοη οὗ ἴῃ6 ἤεση, δηὰ 
ψ 80 ἀϊά ποῖ, ᾿ποτοίοσγο, τόσ 86 πδηηο οὗ (ἢ γὶ5- 
Δη5. Ης ἀοεβ5 μοὶ οδ]εςῖΐ ἴο ἴχε56 1αϑὶ ἴΠ6 τα- 
ἡεςἤοη οὗ ἴπ6 ΜΙΠοπηΐυπι, 85, ἰῃ οοπηραγίσοῃ ἹῈ 
{πεῖν υπἀδπηεηίαὶ οστοῦβ, [15 νγὰς οἵ 20 ἱτπηροτῖ- 
Δῆς6. . .. Ασροοτχαϊηρ ἴο 51. Γυβίϊη, ἰπετείοσε, ἴῃ 6 
ῬοΙΙοΥ ῃ ἴῃς Ἐδευττεοίίου οἱ ἴῃς ἤδϑη, ποῖ ἰπ ἴῃ 6 
ΜηΠδηηΐυπι, Ῥγὰ5 ἃ ὑσζοοῦ οὗ ἴγιῃβ ογίμοάοχυ ᾿" 
(Τί. ο7Γ ἐλε Ολωγεᾶ, Οοχ᾽β ἴγδῃβὶ., ἴ. Ρ. 196). 
“. ΑἸΙΒουρ Τυπιϊη,᾽" νυ. ΜΟΝΐεν (σέγοίοριε, 
5. 251), ““ἴανοιιτγβ Ὁ ]Ἰ στη, ἢδ Ψ1}} ποῖ τεργοβεηΐ 
ϊ 85 ἃ ΡΘΠΟΓΑΙΙΥ τοσεϊνοα ἀορστηα, υϊ ΟΡΘῊΪΥ 
Δοκηονϊεάρσες ἴμαὶ ΔῊ οΟἴΠοΙ οτμποῖοχ δπὰ 
Ῥίουβ (γι ϑιἰδὴς ἀγα ηοΐ οἵ [ϊ5 Ορ!πίοῃ.᾽" 

Δ Ἰγδηδουβ ποίίοα5 ἴῆγοα ἀϊετγοηῖ βίαροβ τ Ἐ]Οἢ 
ΤῊΔῈ 65 ἴὨτοῦσσῇ Ὀδίοτγε ὃς αἰϊδίηβ ἴο ἴῃ6 
““ΨίΞιοη οἵ σοά" (οὕτως ἐλεύσονται εἰς τὴν ὕψιν 
τοῦ Θεοῦ, Α“υ. 272’. ν. 31, 2) ; νἱΖ. : (1) ΤΏ 5Ξου]ς 
οὗ ἴδε τἱρμίδους, ἰῃ ὨΔΡΡΥ͂ οοῆνοτβα ψἱτἢ ΟὨτὶςῖ, 
ανγαὶΐ 16 τενῖνδὶ οὗ ποὶς Ὀοάϊΐος ;---(2) Αἴοῦ 
τὰς )υάρτηεηϊ οὗ [Βς ψ]οϊκοά, οἰ ον 5 ἴῃ6 Βδδουττος- 
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14--:6);--- [Ἔγτ  ΠἸΔπ, ἰπ ἢ 18 ἰοσῖ οσκ δὲ 8 
Εἰάείμηι (5εε αἷϑὸ “άυ. ἥαγε. 'ἰϊ. 24. 126 
ἈδΡΩΣΥ. ὕαγπ. ᾿ς. 25) 12ὼ. ἤἥοποσαρι. ς. το; 
1ὴε ϑρεείας., ς, υἱῖ.);---51. (γρτίδη, )ε Εχῥοτί. 
ΜΜαγί., Ῥταῖ. (οη ἴῃς δῖ πεπεςῖν οὗἨ {Π15 ννοσκ, 
566 δ. Π᾿5 δίοσγ. ἢ) ε!.);--δῖ. Μειίβοάϊ8, 
1). Κευμγτεοῖ., ἐδ. εοπῖν. Ογίσεη.; Οοηπυΐυ. Χ. 
γα. ἴχ. τ (αῤ. Οαἰαπά. ἢ]. Ρ. 730) ;--ΝΈροβ 
(α». Ευ5. νἱῖ. 24 ; 8ῖ. ΠΙοπγ5. ΑἹ. ἱ. 42) ;-ςν! το- 
τογίηι5 (α). Κουΐῃ, Κεὶ, ϑαεν. [1,.4.58)}--] 40- 
ἴληΐι5, 15.1. 2). νἱϊ. 14,24. [{|15 ἴο Ὀς ὈΟΙΠΘ 
ἴῃ πλϊπά, πΔΟγθουθγ, ἴῃ σοπῆτχτηδίίοη οὗ ννῆδῖ 
85 Ὀδόη ποῖρά 85 ἴο δῖ. [υξέϊη Μ., {παῖ ἴπ [Π6 
τὶ ρ8 οὗ Τογτ ΠἰΔη Ὀεΐοσε ἢ6 Ὀδοδπιθ ἃ 
Μοηίδηιδι, γα πὰ ποῖμιηρ ἴο ἔανουγ [δ6 
ἀοςίτπε οὗ ἴῃς ΜιΠ|Πδοηηυα. Οἡ ἴῃ σοη- 
ἈΓΑΓΥ, ἴῃ “{7δὲ μεν οὗ αἰ" ξίνθη ὉΥ Πὶπὶ 
(δὲ }ὶνρ. Ῥοί., ς. 1.} αάυ. Ῥγαχ. ς. 2; ἢὲε 
Ῥγισογὶρί. Ημτ. ς. 11), ἃ5 ΜῈΠ 45. ὈΥ͂ 50 
ἀεοϊάξά 4 (Π]Πϑῖ 85 [σοπσριβ (566 Π2γ.]. το; 
11. 4), Ω0 γοἔεγοποθ νυνῆδΐονου 5 πιδήθ ἴο 
ΟΠ 45πὶ 88 ἃ ΠΟ ΟΘΘΘΑΓῪ ΔΥΈΟ]Ὲ οὗ δε] εῖ, ΝΟΥ 
δῃοιυ]ά 11 6 ἔογροίίεη {πὶ Ὁ Ἰοηγϑίυ5 ΑἸεχ., 
ΜῊΟ τοϑιϑίθὰ νν ἢ διισσθβ ἴἢ6 ταις ηρ οὗ 
ΝΟΡΟΒ5. (Α.}. 255), 5ρεδ 8 δἰνγδύβ γοβρεοῖξα ! !ῦ 
οὗ ἢϊ5 ορροηρηῖ;--ἃ ἕαλςϊ νῆϊο ρσονεβ {δαΐῖ 
Νεροβ ἀϊὰά τοῖ Βοϊὰ [ῃ6 γτοβϑϑ δῃὰ Ἴᾶγηδὶ 
ἀϑρθοῖ οὗ Μ|ΠΘΠηΔγπίϑπι. “ΓῊΪ5 ΠΟΠΙΓΟΨΟΓΞΥ͂, 
ἰηαεεοά, τ ΠὨ᾿οηγ 51:8 ργόνεβ [πδΐῖ, υμάογ 115 
τηοβῖ ξανουγαδὶθο ἀϑροςῖ, Μ|)Π]οηηδγίδη ἀοςΈ]η6 
ννα5 ποῦν, ἴῃ ἴ[Π6 πη ἀ]6 οὗἹὨ (εηΐ. 11]., ροβι εἰν ον 
αἰδοουπίοπαηςοά ἴῃ ἴπ6 ΟΒυτγοΒ. ἢ 

Ι{ πα8 Ὀεθὴ διγοδαῦ ἀρρασγοπὲ ἔτοπὶ [Π6 
ννογάβ οὗ δῖ. ]υβέη Μ. αιοϊεά ἃρονς, ἰμδὶ 

τοη οὗ τὴς στ σῃίθουβ, ψο ν}}} [θη τεῖρῃ τὰ 
ΓΒ τῖϑὶ οα βαγί ἴῃ ἴῃς δη)ογταθηΐ οὗ παρρίῃεββ, 
ποῖ ἐχοϊυαϊηρ οογρογααὶ ρίβαβαγε ;---(3) ΤΠ Ὀεΐηρ 
ἴακθη ὋΡ ἴο Θη)οΥ “ἴδε Νἰβίοη οἱ ἀοά," Τὸ 
τὲ φαγί Κιησάομιῃ οὐ ΟὨχίϑδὶ βυσοεδοάς [ἢ6 
δτοαῖ δροβίδϑυ, δῃὰ ἴῃ συὶς οὐ Απιϊςιτίϑει--- 
2ὁ. ν. ς, 25--.[ο. 

1 (ἀομηδαϊα5 οὗ Μασϑοῖ ος (Α.Ὁ, 459) ἴῃ 51πὶς 
ὉΡ ἴδῃς ορίηίοῃϑ οὗ ἴῃς ΜιΠςηηδγίδης οἵ ἰᾷς ἢ 
ςαπίυτΥ :--- [πη Ὀὶνίη!. σερσοηββίοηΐ ὰ5. Ὡ8}] 
τογσομυῃ ὙγῸὰ] ἰτγαηβιἰοσίμ) ὄχρϑοϊοιηυβ, ἰοιὶ 
Μεμαπὶ βρεταῦῖ. Νοὴ παυρίϊαπιπὶ Τοοραΐαπι, 
βίου ἀσήμι οἱ “Μαγείορε, ἀεϊταῦῖ, Νόοη 
υοά δὰ οἰδυσα ναὶ δὰ ροΐυπι ρεγπεῖ, βἰςσαῖ, 
ἀῤία διοῖοτε, 7γέσης, 7 ἐγ έξαπες, εἰ Ζαεία»- 

μ5, δἀφυϊοδουηί. Νεαια ῬΕΙ͂ Τ21116 Δῆποβ ροβί 
ΤΟ στ ΟΠ 6πὶ τοσηυτῃ (τιϑιὶ τη ἔγσα [αἴαγαπι, 
εἰ 5ϑῃςίοβ οὰπὶ 111ο ἴῃ ἀε]]ο 5 ταρπιαίιτγος βροσε- 
ἴὯυ5, 5ίουϊ Δίωρος ἀοουϊί, ρῥπιδπὶ )υκίοτγαηι τεϑυτγ- 
τεοο οηοπὶ, εἴ δεοιιηάδτα ἱτηρίοχγιτα : οἵ ἱῃῖοσ μᾶς 
ἀυᾶϑ τηοτί ποτα Γεβυγγοςοηε5, σϑπίοϑ ἱρμογαῃῖοθ 
ευμι ἴῃ δηρσυ]5 ἰογγαγαπὶ ἴἢ σᾶγης γοβογνδηάδς : 
αὐδς Ῥοϑβὶ τλ}}16 ΔΏποβ στερηὶ 1π ἴσα ᾿υπίοτπιπι, 
ἰηκιρσαπῖα ἀΐαθο]ο, τηονεηφε βἰηΐ δὰ ρ 
οομίγα ͵υδῖοβ τερηδηΐεβ ; εἰ ΠὨοιηΐπο ῥτὸ 7.515 
Ρυρπδηῖς ἱπιῦ γα ἰρῆθο σοπιροβοθηδ8 : δἴαιο ἴα 
τηογίυδς, οσπλ σαἰοτὶβ 1 ἰτηρι εἴδλία δηΐα πηοσίαὶς, 
δὰ εἴδη 5ῈΡΡ] οἷα ἱπ ἱποουτα ΡΣ] σαγη6 σαϑις- 
οἰϊαῃἀδς " (62. 851. Αὐυριυϑβὶ., Οὗ. εἄἀ, Βεηςά, ᾿, 
ὙἹ,, 42. Ρ. 78). 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧ. 

ΟὨἸἰΔ5πὶ νγὰ5 ἢοΐ [6 τἰηϊνοῦϑδὶ Ὀ6] 6 οὗ ἴὴ6 
Ρτίπιτῖνε Ὁμοῦ, ὅ80 ΘΑΓΙΥ 45 τ γεᾶσ τοό 
δὴ ΟΑγμοσὶ ορροηθηΐ οὗ ἴς ΜΙΠδηηλγίδη 
ἀοςσίσιη68 νν45 ἔουπά ἴῃ (δῖι5, ἃ οπιδη Ρτος- 
Ὀγίεγ, Ψο, ντιηρ ἀραϊποὶ ἴῃ Μοηίϊδηϊεῖ 
ῬτοοΙυ5, ἀθοΐαγοϑ [δὲ {πὸ “ ΤΠουβδηά ὙφΑσϑ᾽ ἢ 
Κιηράοπι ννὰ8 ἃ ναΐῃ ἔδοὶε ἱηυθηϊοάῦ ΌΥ {πὸ 
Πογεῖῖς (οτιηΐῃ5 (566 [πἰτοά, ὃ 5). Ενθη 
(ἢ 15 ΘΑΥΪΥ {πΠ6 τοηάδηςεβ ἴο ψςἢ ΟΠ 5Ππὶ 
ξλνθ Δῃ ἱπλρυ]56,---8 ἐχῃιδιοἀ ΠἙΒΙοΗ͂Υ ἴῃ τδ6 
ἘΧΈΓΑνΑ ΡΔη068 οὔΠ6 ΜοηϊδηϊΞῖ5,---ςοησγιθυϊοά 
ἴο 1π6 στονηρ ορροβίοη ἴο [Π158 ἀοςίσπα. 
[τ ννα5 ἔγοπι ἴῃ Ομυγοῖὶ οὗ Αἰεχδηάτσια, ον - 
ανοσ, ἢ [8 ἴαπιοιι8 βοῖοοὶ σῇ τ θο]ορΎ, 
(παῖ ἴῃς πηοϑῖ βδἰγεημθοιβ γοϑίϑίδηςο ἴο Μ|ὶὶ|- 
Ἰοηπδυδηϊϑη Ῥγοσοοῦςαά. Οτίροη βρθβᾷξξ ἰῇ 
ἴοι οὗ βίσοπρξ. Ἴοπαάοθπηηδίίοη γοβροοίης 
[Ποϑ6 ψνῆ0 ἱπίεγργεϊ ϑετίρίαγε ἴῃ ἃ [οννϑὴ 
86η86ὲ. Ηεδ νναβ ἴῃ ἢγϑι---50 ἔγ 85 τνὸ ποῦν 
-τνθοὸ ἀἰγος Εν ἱπηρυρτοά ἴ[Π6 ἀοςῖτίπθ. Ἠς 
ομαγρεθ ἴἢ6 ΟὨΙ]Ια5ῖ8 ἢ δοϊάϊην τἢδὲ 
“ὁ ΒΙΓΔΗΡΕΙΒ δῃοι ἃ ὃς σίνεη ἴο ἴποπὶ ἃ9 
ΤΑΙ ἰϑίοσβ οὗ {πεῖὶγ ἀεὶ ρ 5 ̓ (1321. 11. 3-}); 
ψ ἢ Ἰοοκίης, ἔῸΓ ““ ῥγοπιῖϑεβ ςοῃοίϑεϊηρ ἴῃ 
ὈΟΔΠΥ͂ ρίοαβϑυγα δηὰ ἸυΧΌΓΥ ᾿" ἄζο. :---8εὲ 9 
δεί. ἐπ Ῥεαί., νοὶ. 1ϊ. Ρ. 570 ; ἐονι. χυῖῇ ἐπ Μα,:. 
τοὶ. 111. Ρ. 827 ; Ῥιγοίορ. ἔπ Οαπείς., ἰϊ. Ρ. 28; δε 
Ῥγϊποῖρ. 11. χὶ, 2, ΠΘΓΕ, 'π ΣΕΡΙΥ ἴο ἴῃς δνουγιῖο 
Τοίεγεηοοϑ οὗ (ἢ ἰαϑῖβ (ΝΜ δῖ. ν. 6; χχυὶ. 29), 
86 νντὶζοβ : “Μυ]δ δἰία εχ βεγιρίυγιβ ὀχοτηρὶδ 
Ρτγοξεγυηῖ, συογαπὶ νἱπὶ ξυγα!ἴοσ ἱπίς]]σὶ 
αἀσῦογε πο βοπίυηῖϊ. 

ΝΘρΡοϑ οὗ Αγβίηοοα στοῖδ ἰῃ σορὶῦ ἴο Οτίζεη: 
δηά ννγᾶϑ ἴὴ ἴυΓ δηθννεγοά Ὀγ 51. [)]᾽ οηγϑῖυ5 οὗ 
ΑἸοχ. ([πίσοά. ὃ 5). ΤἼς ἰΔ5ῖ δοῖο οὗ (]185π|, 
ονονοσ, ἴῃ ἴδε Βαβίεση Ομυγοῖ ἰ8 ρίνεη 
ἔτοπηι ἴπ6 ννυτιηρ5 οὗ ἴπ6 γουηροῦ ΑΡροὶ]δτίς, 
[μ6 Βογεβίασοβ. (Δ.Ὁ. 370), ψῇο ψοπῖ 50 ὩΣ 
ἴῃ 18. [εν 158} Θυτηραί ἢ 65 85 ἴο ἴϑδοὴ μὲ τὰς 
Τοεμρίς νγ͵ὰ8 ἴο ὃς τοῦυῖ, δηά τῆς ΘπΌΓο 
ον 8} νουϑῃρ το Ὀε τοβίογοά--- ποθὴ 5111 
᾿νηΡ, 85 1ΠΕΥ ἀο πονν, δυῖ οὐϑεγνης (δς 
Μοβαῖς [μννὺ (ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ ἀναστάσει χιλι- 
ονταετηρίδα τινὰ ἐπιτελοῦμεν). ἴῃ δι ρροτί οὗ 
(Π19 ΜΙΠδηη41 ρογιοά ἢ γεξογτοά ἴο ον. χχ. : 
ὙΠΙΟἢ, πονογίῃοοϑβ, 85 ΑΡρο ϊπαγῖθ δα πιῖϑ, 
(ἢ ργοαῖοδξ ΠυθΕΓ δηά ἴθ ρίουκ᾽ (οἱ 
πλεῖστοι καὶ εὐλαβεῖς) υπάογοίληα ἰῃ ἃ 5ρὶ- 
τῖτυδὶ] 56056:---866 Ερίρηδη. στ. ἰχχυϊ. 26, ἴ. 
ἷ, Ρ. 1031. 866 4130 81. Βαϑιὶ, σῇο ἴῃ ἀ6- 
βογίθεβ ἴ86 ορίπίοη οὗ Αρο]ἐπδσί5,--ἶστε δὲ 
αὐτῷ καὶ τὰ περὶ ἀναστάσεως, μυθικῶς συγ 
κείμενα, μᾶλλον δὲ ἸἸουδαϊκῶς (. 263, οἱ. 
Βεη. ἴ. 11. Ρ. 4ο6). 
Αηά ἴπ8 νὰ 566 ἴῃαΐϊ ἔτοπι 8ῃ ϑδγὶν ροσιοά 

ΟὨΙ]48πὶ νγὰ8 ποῖ μποσ δοϊὰ ὈΠΙΕΥΒΔΙΪΥ, ΠΟΓ 
ἱπηροϑθὰ 45 δὴ δγίϊοϊε οὔ ἐδ ; νΒ116, 85 
ΑΡΟ] 4.15 δα πηϊῖ5, [ἃ ὉΔά δἰπιοβί ἀϊοὰ οὐυϊ ἴῃ 
1|5 ἀαγ. 80 1{π|ὲ 18 ἤϑεδὴ ΑἸξογ 5 δβϑϑογίίοῃ, 
ΑΙγοΔαΥ αιυοίοά, ἴο ὃς ἀοςερίοα---Ὡδιηοὶν, τδδὶ 
(86 ψνμοὶς ΟΠδυγοῖ, ῸΣ 300 γεᾶγβ δῆεσ ἴῃς 
ΑΡροϑβίίεβ δεϊ!ενθὰ ἴῃ ἃ ᾿ἰΐογαὶ Μι]θηηΐυπι ; ἀπὰ 
80 ΠΠπΠ|6 ἴσια ἰ5 Οἰδθοη᾿β βηθοσ, [δδλὶ ἴδ ἀοο- 



ΚΕΝΕΒΓΑΤΙΟΝ. ΧΧ. 

«τη οὗ ἃ ᾿1ἶὸ οὗ δη]ογιηοπΐῖ [ὉΓ τοοο ὙΘΔΓΒ 
ΕΥΘΔΊΥ δοςοϊεγαϊθα [Π6 ὑύόρτοθθ οἵ (ἢ τί5- 
ὈἰδημΥ (ςἈ. χν.). 

1. Ετοπι ἴη6 ἐουσίῃ σοΠΙΌΓΥ ἴο [6 ἂρὸ 
οὗ ἴτε Ἐπίοστηδοπ, ἴπε ἱηϊογργεϊδίοη οὗ [Π6 
“ ΤΒουκαηά γολγ8᾽ δάἀνοςδίδα ὃγ 51. Αὐρηϑῇπα 
Ῥγονδι θά ἴῃ ἴ6 Οδυγοῆ. Αἴ ὁπ {{πι6 Βα ννᾶ8 
Πιπηϑοὶ ἀϊδροϑοὰ ἴο θὲ 4 ΟΠ αβῖ, τ (Πα 
Β[ΓΙΘΌΥ 5ρι ΓΙΌ 4] σεῆϑε οὗ ἴῃε ἀοςίΓηο--- εἰδτη 
05 δος ορίηδίϊ διΐπλι8 Δ] 4 υδηάο " (ἦε.) ΧΧ. 7: 
866 8150 ἢ 15 “ ϑέγηιο 259, ἐπ ἀΐο ἢ ονι. Οεαυ. 
Ραςεῤ.," ς. 2), Ἀδρπαδιῖ Τ᾿ οπιίηι5 ἴῃ ἴΕΥΤᾺ 
Οἰπὶ 58 ΠΟ 18 51}.15, ἄς. (Ορῥ., ἴ. νἱϊ. ΡῬαγβ 2). 
ΤῊΟ βρι τυ] βθῆ86 πὲ Δ]]οννβ ἴο δὲ “ τοΐθγαθ]ε ᾿ 
(΄ ᾳυα ορίηϊο εβϑϑεῖ υἱουπαῦθ (οἰογ 1115); 
δυῖ οὗ οἴπογ αβϑρες(β οὗ ἴπε ἀοςίπης πὸ νυυῖίεϑ : 
“«ΝΌ}1}Ὸ πιοάο ἰϑία πί, ηἰδὶ ἃ σΑΓΏ Δ} 1008 
στοὰ!" (ἐὲδ.). [π᾿ 118 σᾶγηδὶ βθῆϑε (ἢ Ἰ45πὶ 
15 τοοκοηρά δοηρς (Π6 δογοϑὶθβ οὗ ἴῃ6 ἂρὸ 
ὈΥ Ρμιϊαβίσίυβ (Α.}. 380, Ησγ. τοῦ); δπηά 
δίθρμδπυβ σοῦθάσγι8 (Α.Ὁ. όοο) τεοογάβ ἴἢ6 
οχἰβίθῃςο ἴῃ ἢΪ5 πιὸ οὗ (18 σασγπδὶ ἀοςίτχιμο, 
νδουῖ, Βοννενοσ, οχργοβϑίηρ 815 οντῃ ορἰηϊοη.} 
ΤῊ ϑβθηςπιοηῖβ οὗ 51, [εγοπδ ΠΊΔῪ δὲ ἰηξεγτοά 
ἔτοπι 18 γοΐεγεηςε ἴο πὸ νοῦ οὗ Ὠοηγϑίυβ οὗ 
ΑΙοχ., ποσὰ μ6 ἀόβογῖθε8 85 πιοςκιηρ δἵ (ἴῃς 
ΓΔ] οὔ “ ΤΠουπαπά Υϑαγβ᾽ (“ἱγτ] ἀθὴϑ γα] ]] 6 
δηποσιη ἔδθυϊαπι,"--- οριρι. πὶ 1παἱ, γα ἐπ 
ἐόσ. τ», ἴ. ἵν, Ρ. 767). ὍΠε οχἰβίθηςο οὗ Μ]]- 
ἸοπηδυΔηβπὶ ΠΊΑΥ ἴοσ ἃ ἔπ|ὸ ὃς ἰταςσοὰ ἴῃ ἴῃς 
Μεάϊοναδὶ δε]ϊεῦ τπαῖ ἴῃς νοῦ] νγ85 ἴο οοπὶθ 
ἴο 84η οπά ἰῇ ἴθ γϑᾶγ τοοο. ϑδυθδϑεα]υθηςν ἴο 
118 ἀδῖο νδῆίοιιβ ἰάθαϊβ οὔ ἴῃς Μι|δἊηηῖδὶ 
κιίηράοπι ψεγα ργοροβϑά---γ ἴδς Μεηάϊοδηϊ 
Οτάογβ (Α.Ὁ. 12οο) 85 ἃ τεΐϊυσγῃ ἴο Αροϑίοϊ!ς 
ῬΟΥΕΓΙΥ ;-ῆοργ (δα ΑΡδοΐ ]οδοδῖπι (Α.Ὁ. 1202) 
85 ἃ υπίοη οὗ οςοηίοπιρίδίοη ψἱ ἢ [ἢ 6 1η5ρίγα- 
οη οὗ ἰονε ;--ὐγ Ρεῖοσ ἀδ ΟἾἶνα (Α.Ὁ. 1297) 
ἃ5 ἴῃ6 πιοῖδ δηογροῖς δοίίοῃ οὗ [6 ΗοΪγ 
Ομδοϑῖ. 

π1ι. Μν τῆς Ἀεοίογπιαίίοη Μ||Θηπδ- 
τὶ δηΐϑπι οηϊεγεὰ οὐ 115 {πἰγὰ οἴαρθ. [ἡ (ἢ6 
ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒ6 ΠΊΔΠΥ γοσορηΖεά ἃ ργορμοῖῖο οοπι- 
Ροπάϊυχμα οὗ [πε Πἰβίουυ οὗ ἴ6 Ομυγοῖ. [ἴῃ 
π6 ϑυρροβεὰ ἀοννηῖδ!] οὗ (86 Ῥαρδοῦ, ἴδ Ὺ 
ΒΔ. ΒΌΓΘ [ΟἸΚ6Π5 οὗ ἴῃ 6 Ὡδαγ σχεΐυσγηῃ οὗ 16 
Ι,οτὰ. Απποηρ ἴδε νὰ ἱπηαριηδιϊοηβ οὗ τΠ6 
ἔμπας, ἴῃς Απαῦδαρίϊ5ῖ5 οπιτγαοοὰ Μ|)]Πεηπᾶ- 
ΤἰΔησπὶ ἴῃ 15 φγοβϑεβίὶ ἔογτηβ, δηὰ ι8εἃ (15 
θο] οὐ 85 ἃ ρίϑα ἴογ ἰδνν]εββϑηθβ8 δηά οσί πιο. 
Ηξεηος [πε σορυάϊδίίοη ΕΥ̓͂ θοίῃ [Π6 Εοτγείξῃ 
δῃᾶ [86 ΕΠ 8 ΒΕ οἴου πιο οὗ [ἢ 15 ἀοοίπΠης, 
ΠΟ νὰ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ ςοπάειμηεα ἷπ ἴδε 
οτἱρίηδὶ Ασίϊο]ο5 οὗ {πὸ (ὔυγοῖ οὗ ΕΠπρΙΔηά : 
“ ΤΏΘΥ ἴπδὶ σὸ δὐουΐ ἴο τεηεν ἴῃς ἐλ ]6ε οὗ 
Βογεῖῖοβ οδ]οὰ ΜιΠθηηασί!, Ὀς σεριυχπαπὶ ἴο 

1 “Ὅτι πρότερον οἱ δίκαιοι ἀναστήσονται, καὶ 
σὺν αὐτοῖς πάντα τὰ (ζῶα, καὶ ἐπὶ χίλια ἔτη 
τρυφήσουσι καὶ ἐσθίοντες καὶ πίνοντες, καὶ τεκ- 
γοῦντες, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ καθολικὴ ἐπιστήσεται 
ἀνάστασις. καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι τῶν δικαίων 
προανάστασις οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ἡ χιλιονταετὴς 
τρυφὴ, οὐδὲ ὁ γάμος:.---αὐ.' Ῥμοῖίαπι, Οράξχ 232. 

ΗΟΙ͂Υ ϑεπρίυτο, δηᾶ οδϑῖ {ποηηβεῖτοβ δοδλά- 
ἰοηρ ἱπίο 4 [Ἔν ἢ ἀοΐδρε " (γί. χ]!) "το 
4150 {π6ὸ “μριδερρ Οοηγεσίοα, Ατί, τ. τὰς 
ϑδευΐ, Οοηγειείοη, Ατῖ, τὰ. 

Ιν. υσηρ [Βα Ξἰχίθθης ἢ ΠΟΠΕΙΓΥ ὯῸ ἩΥΤΙΕΥ 
οὗ τορυῖς ἀείεηάεὰ Μ|ΠἜπηδγδηΐβτη ; δηὰ ἴῃ6 
γυοβίοη ννγ85 ποῖ γενϊνοὰ {{| {πὸ Ἰθασηθα [Οϑορἢ 
Μεάε (Α.Ρ. 1627), ἰπ ἢ͵58 Οἰατυϊ» “ροεαίγρείεα, 
Ἰηἰσοάυςεά [86 5υδ)εςῖ οποθ πιοσὲ ἰηΐο [ἢ6 
Πεϊά οὗ σοπίγονεοσθυ. ΤῊ Το οΥ ᾿πηρυ]ϑε Βονν- 
ΟΥΟΥ ἴο ἴΠ6 τανῖναὶ οὗ [8 ἀοςσίγη6 νγᾶ5 ρίνθη 
ΕΥ̓͂ ΒοηρΟΙ ἰῃ 1740 ; 8η4 ἴΠε ςἢϊοῖ ᾿τηρογίδηςε οὗ 
Βοηρο 5 ϑγϑίοθπι, δοσογάϊηρ ἴο Αὐδετίθη (ἢ. Ἂ., 
Ρ. 373) ““ ςοῃϑ5,5(8 ἰη {Π]|5, [ῃδξ πε Ὀσχουρῆί ἴο 
ρϊ ἀραῖη ἃ τυ οὗ δεγίρίυσγο συ ῃῖοῖ πμδὰ 
ὈΘΘΏ Π]53ΡΡγομοηάδοὰ ῸΓ ΠΟΑΓΥ δῆδθεθη ςεη- 
(υτΊ68, ΥἱΖ. ἴ(Π6 ἀοςσίτίηο οὗ ([ἢ6ὸ ΜιΙΠ|ΠΘηηὶδὶ 
Κιηράομι." Αεσςοοτγάϊηρς ἴο Βοηρο]᾽5 σΠγοηο]ο- 
δὶς] ογϑίοπι (8ε6 ἴηϊγοά, ὃ τι, ὃ., 1Ν.) τῃ6 
ἔοσγηεσ οὗ ἴῃς ἴνο ροσιοάβ οὗ 4 “ Τπουβαπά 
ὙΦΑΓΘ᾽ ὙὨΪΟἢ δ Δδϑιιπηθά, ννὰβ ἴο Ὀερὶη ἴῃ 
ΕΔΓ 1816 :--- ἰυτίου ρῥἰαοοά (ἢς6 ἀδίο οὗ ἴΠ6 
Μι)]δηηϊαπὶ ἰῇ 1785 ;: --- ΘΌ Πρ ἰῇ 1816: --- 
ϑαΠΟΥ ἱπ 1847: --- Δῇ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ ὙΤΙΟΓ 
(φυοΐϊοα ὃγ Εταγά ἴῃ ΗἩοσζορ 5 Καί: ησοεὶ) 
Ὀεΐννδοῃ 1879 δηά 1387. ἴπ θΑΥΪΎῪ {{Π|68 
[Π6 Δροσσυρμαὶ Οοθροὶ οὗ ΝιἼοοάοσχηιβὶ μδὰ 
ββοσίθηδα {158 ρεγίοα ἴο ξοὸ γϑᾶγϑ ;---ςεσϊδίη 
ΔΩΟΠΥΤΩΟῚΙ5 νντὶ ἴοΓ5 γείοστεα ἴο ΌὈΥ ΡΠ ΔϑΓΙ5 
(Η“ν». τοό) ἱπίεγργεϊπρ [54]. [χὶ. 2---ἐνιαυτὸν 
κυρίου δεκτόν---οςογαάϊηρ ἴο “τῆς Ὑ Αγ- ἀΔῪ ἢ 
(ΠδοτΥ, ρἰδοθὰ 115 θερίπηΐηρ ἰὴ ἴπε γεαγ 365 ---- 
84 51. Ηἱ!ρροϊγίυ8ϑ, δρραγοπῖ [Ὁ] ον ης 
“(ῆς. Οοβροὶ οὗ Νοοάοσπι8᾽ (5ε6. ᾿εῖονν, 
ποία), Ρἰδοθὰ 1 'η Α.Ὁ. 5οο, 

ϑϑύθγαὶ τηοάοτῃ ΟὨΠΠα915 (6. σ. Βοίδο, 
Ἐργαγά, Ῥ. 1,2η56) ἰηϊογργεῖ τΏΘΓΕΪΥ 45 ἃ 
5 οἷς Ργορθςῖς8] πιθοῦ; δηὰ Μ01]} δχ 
ΠΟΙ πρ' ΤΊΟΓΕ ΠΕΔΙΪΥ 45 ἴο ἴῃς ἀυγαίίοη οὗ 186 
Κιηράοπι οὗ ΟἸοτγ. 
ΤΠ τοηάδηον ἴο Μ|Ί]ΠΟΠΠαγδη5πὶ [168 ἀδορ 

Δ Τμαὶ 5 ἴο ΞΔΥ͂ 500 γεᾶτβ δεοογεέ ἴῃς εηά οἵ 
(Ὡς σὐχμὰ ΜιΕ]δπηίασα ἔσγοπι ἴμ6 Οτϑδῖίοη :-- θὲ 
ΟοοΟροΓβ ἰγαῃ5]., ο. 1, (χῖχ.), Ρ. 302. [Ι͂η τῃϊ5 
ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ “Οοβρεὶ οὗ ΝΙςοάσηγυς ᾿" ἴ[Π6 Ατοἢ- 
ΔΏροὶ ΜΊΟΒΔΕΙ (6}]5 δεῖ (μα ἰῃς θοῃ οἵ Οοά ἱ5 ἴο 
Ποτὴδ ἰῇ ὅδοο ὙθΆσβ ; δῃὰ ἴῃς ΗἰρὮ Ῥυεβῖβ [6] 
ΡΙΑῖς [μαι τμοῪ μδὰ ἑουπᾶ [15 ἴῃ ἃ οογίαδϊη οο]- 
Ἰεσῖίοη οὗ νυτιἰηρβ (Θι  ἠοίλεεα) Ὀεϊοηρσὶπρ ἴο ἴΠ 6 
δτϑίὶ Ὀοοῖς οὗ ἴῃς ϑεριυδσιηῖ (ἦε δίόγο φγῴμο αἱ 
,ϑοῤίμαρίνμα). ἸΤὮοΥ δάά ἰορεῖμον ἴῃς βυασοσββῖνα 
Βεποσαιίίοηβ ίγοη ἴμε ἴθ ““αυὸο ἔεοὶϊξ Ποὺ 
οροϊασω οἵ ἴοσγασῃ οἵ Ὀσίσωιιπη Βοπηΐποτα,᾽ δηά 
ἴπε8ς ἰορϑῖδοσ τδκα ὉΡ ὅ5οο γεᾶῖβ: ““ δίουϊ 
ἱηνεηΐτηις βογρίασα ἴῃ ὈΙ] οἴμοοα ργοοηυπίαςθα 
Μίοδδ6] Ατομδηροϊυτα δὰ ἰεγίατῃη Αἰατὰ Αἀ:ε 
Θεῖδ ἴῃ αὐἱπαὰς εἴ 56πι}5 τ] ΠΠ]Ρ5 ΔΏΠΟΙΙΠῚ 
αἀνοηΐϊσοα Ομηβίαθα ΕἸ τὰ εἰ.᾽ --- Ζυαιν. 
Ληεοάορε, Ῥ. 1ἰ., ς. χὶϊ, (αχν!ι.) : οἷ, ς. 1. νιὸς, 
“ς 2,,ερισς Οἀγέρίὶ αὐ 7π7)έ7γος,᾽) Ταῖϊπα Α (εά, 
Τἰβοβεπάοτί, Ρ. 391). Μτ, Β. Η. ζοορεῖ (“420ε5}- 
͵2λα] σοερεῖς, Ἰαϊτοά, Ρ. ς.) 15 1Ἰλο]]ποὰ ἴο ὈΕ]ανα 
ταὶ τἴῃ6 768 ταδὶ] Ῥοβϑεββεά ἴῃς οοἸ]θοι οι 
(διδέοίλεια) Ἀδτα βροόΐκβϑῃ οἵ, 
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ἴῃ δυπιδη παῖυτο. Μδῃ ἴδεϊβ [π8ἰ 6 18 Βὶπι- 
861 νυϑακ ; ἴοο υἱΤΟΓΪΥ Ῥονγογΐθ85 ἴῃ 18 Οὐ] 
βίσεηρί ἴο ψνίη Ῥαιδόίες Ὀδοκ ἀραῖῃ. [{ νγᾶ8 
(ἢς ἱηροηυοιβ ογοοὰ οὗ [πΠ6 μοδίμθη Οσθοὶς οὐ 
Ἐογδη ἴπαϊ ἴῃς τεβιοσγαίίοη οὗ ἴἢ6 ““Οο]άθηῃ 
Αγο," ψὮθη φάτ ουϊὰ ὈῈ 4}} ἔτ ΠΥ δηὰ 
ὈοΟΙΏΓΥ, δηά τηδη 4}} ρεσγίεςϊ δηά ἤάΡΡΥ, Ἵςου]ὰ 
ΟὨΪΥ ρσγοςθεδὰ ἔοπὶ ἴμο ἔανοιγ οὗ ἴῃ γοάβ. [ἴ 
85 ἴῃς δε] ἸοΥ οὗἩἨ (6 [ἐνν τπαξ ἢ]5 Ἔχρεςοίοα 
ΜιΠδηηΐαπὶ οὗ σᾶγηδὶ θηὐογτηθηΐ δηὰ ννογ] ] 
ἀοπλίηΐοο νν48 ἴο Ὀ6 Ὀσουρῃῖ ἴῃ ΌΥ Μοββίδῃ. 
Νοῖῖπονῦ [ον᾿ ποῦ Οοηῖς ἀγεαπιεά ἴπδῖ πυγηδη 
οἰοτῖβ οου]ά τελθαυ [Π6 εν} }5 οἵ ᾿θ. [ἢ οὐγ 
Τιοάογ ΡΠΠΟΒΟΡΒΥ͂, ποννονοσ, Μδη,᾿ οὐ γαῖῃοῦ 
{π6 δὐϑιγδοϊοῃ " Ηυτηδη!Υ,᾽ 18 ᾿ηγοβίοά ἢ 
(Π6 σδαγαοῖογ οἵ σοάποδα. ΟἿἿ ποὺν ργορῃεῖβ 
ΒροΔΚ οὗ“ Μδη, οὗ δἰ5 υΐυγο, οὗ 15 αἱ ρηγ. 
ΕἸνΠ]ΠΖΔΈ ΟΠ 18 τ ΓΟΙΥ ἴὰ6 ρστγδά 4] δνοϊυζίοη 
δηὰ 5βιισςοβϑίνα δἰζαηπηθηῖ, 580 ἴο β5ρεᾶκ, ΟΥ̓ 
τδη Κη, οὗ (6 Ὠίνιπο Ναΐυτο. ΑΝ ὁ ἂζὸ ποῖ 
ἱἰπάεθὰ ἰοϊά Ρῥγδοβοὶ ννῇοσα {Π18 το α58 
Ὀορίηβ, ΟΥὁννΠογς ἰ οπάδ: Ὀυϊ πενογίῃ6 1655, 
δοοογαάϊηρ ἴο [18 ἀοςίγίηε δαυτῃ δἰοπο ΣΕ] Δ1η8 
ἴογ τηδῃ ; ἴἴ 15 ἢο ἰοῆζοῦ ἢ18 ρίδοθ οὗ 6χ]]6,-- 
11 ἰ5 18 ΟΠΪΥ ἀννγο!]ηρ ΡΊσθ, Π15 ΟἿ] ΠΟΙ ΠΙΤΥ. 
Το ἴδε δηςίθηΐ Ἴοηςσορίίοηβ οὗ 4 “ΟοἹάεξῃ 
Αρε,"--οἮὧῦ οὗ δὴ ϑαγίῃγ Μεβϑίδηϊς σγεϊρῃ,-- -ΟΣ 
οὗ ἃ ολγηδὶ {τυ ρἢ οὗ (ΓΒΕ ]Δη1{Υ,-- -ὰ5 5110" 
ςοράρα τὸ κιπάγοά ἀοοίσγης οὗ ἴπ6 ρεγξεςϊ!- 
ὈΠΕῸ οὗ ἴ[ὰ6 πυπΊδη Γάσθ. [π᾿ 5ῃπογῖ, ννογὶ αἰγ 
45 νγ6}} 45 γοϊρίουβ βρθουϊαίίοη 45 115 ΜΊ]Θη- 
πἰαὶ ἀσγθδηῃ : ̓ πϑπιιςῇ ἃ5 ἰἴ 55:16 5 (δῖ [ΠΟΤ 
5 ἃ ξοαὶ οἵ ρογίδοϊίοη ἴο ψῇϊοῖ τηδηκίηα οδῃ 
αἰϊδίη υυἱτίη {Π6 ργοβοηΐ σοπαϊοηβ οὗ [πη 8. 
ΜδηΥ ΟΠ] αϑῖῖς ἐπι ιι5]4ϑῖβ ἀρρεάγοαὰ ἀυτίηρ 
(Π6 ρ»τοαῖ Ετστθης! Ἀσδνοϊυτίοη, ννῆο ἱπουρῆϊ 
(μᾶῦ ἴπ6 ἰάθαὶ οὗ δαγίθ Ὁ]155 ννουὰ ὃς αἵ 
οποο αἰίαίηθα ΌΥ 6ϑιδ 15 1 ηρ ἴῃ 6 ρῥγιποῖρὶς οὗ 
{π6 “Τρ (5 οἵ πηδῃ "᾿; δηὰ {Πεγὰ 8 {ππ||6ὲ ἀουδῖ 
(δῖ [π6 ογυάοσϑε ΟΠ] 5 πὶ 1165 δἱ πε σοοῖ οὗ 
(16 δοοϊδ  ἰϑσῖῖς δηὰ Ἴοπιηλιηδις τοηάθης!ε5 

ΚΕΨΕΙΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. 

Δ ςἢ ΔτῸ Ποὺ τηθηδοηρ ἴπ6 ΥΕΤΥ͂ οχιϑίθηοδ 
οἵ Ευγοροδῃ οἰυ}]]Ζαϊοπὶ ΕῸΥΙ πιδῃ [85 πεεὰ 
οὗ δὴ ἰάθδ]. [ἔ οησε ἢς δραπάοπϑ {86 σοὶ ίοο 
οΟΥ͂ ΠΟ τίοι,---ἰὉ ἤδδνθη ἰ5 ἃ Ὀἱδηϊκς ἔοσ ἢ1π|,---ὖ 
ΠΟΥ 15 0 οἴδοσ [δ ἴῃ τ δῖ ἢ ΠοῈ Ὀοϊενος οὐ 
ορο8,-- 8 ψ}}}} (Γδηϑίου 815 Ἰηογδάϊςδϑὶς Ἰάθᾶ 
οὗ [6 [πβηϊΐς ἴο [86 ρῥγεϑεηῖ Πἰὸ ; δπὰ αἴσιτε 
ἴπ παρ παϊίοη ἴο δηΐαγρε ἴπε ἤτον Βοσίζοη 
{παῖ θουπάβ ᾿18 ΘΑγΊ ΠΥ σάσεεγσγ. Ης σ1[}]} 
{δηθροῦ ἴο {Πὶ5 νου 5 σοηςερίίοη οὗ 
5. ΡΓΟΙΊΘ ὨΔΡΡΙΏΘ58; δηά ἱπηλσίης ἴῸΓ ᾿ἰπιϑοὶξ ἃ 
Ῥαγδάϊβε οἱ ολγίδ, μαύρ ἢ0 ἢορε ἴο ἤηὰ ἰϊ 
Οἰβοβοσο. [{ 8 ἴδιι5, ἔτοπλ [06 ἀ6η18] οὗ 
τοὶ ρίοη, [πὶ (6 ποίίοη οὗ “Ῥσόρτεβϑβ᾽᾽ [25 
τ ϑθη---ἰΠδὶ “ ΟοἸάδη Αξε" νψ ποι [86 ρῥγοὸ- 
Ρμοῖβ οὗ ἴπδ56 Ἰδίῖοσ {π|65, σομάοτγοεῖζ, δηὰ 
ῬΙΏΘΘΕΥ, δηὰ Τυγροῖ, δηὰ Οοπιῖς, 80 Ῥοτ» 
ῬΟυΒΙΥ δηποιμηρσεά ἰῃ σεοθπί ρσεηθγδιοῃβ, δηά 
οὗ νοῦ Μτ. . 5. ΜΊῈΠ μᾶ5 ὑεθη ἴδς 
ΔροΒῖ]6 ἢ οὐγ ονῆ. πιὰ ἃ}] [6 ἀφοϊλιπιδ- 
([ἰοη οὗ οὐὔγ τηοάδγῃ ΡΠ ]οϑορῃετε---Πεὶσγ στεῶὶ 
ννογάθ 2458 ἴο βρι γι τυ] 15πὶ, δηὰ ργόρτοξβ, δηὰ 
τοδ50η---Ο͵δ 5ηρ]6 (πουρῃϊ, οΠ6 βίη θ Ἀϑρίγαδ- 
Ὀὕσοη, ΤΏΔΥ ὕες οἰΘΑΥΪΥ ἀϊθϑεηραρεά; δηά τΠδῖ, Δη 
ἰάθαὶ οὗ τρδΐθογιαὶ παρρίηθϑϑ, δηὰ οὗ βϑϑῆβυλ) 
οη]ογτηθηῖ. Μοτγα] Υ ἴδ5 πὸ ρΐδςς, οὗ δἵ δεξὶ 
δῖ ἃ ΥΕΓΥ δεσοηἀΔΥῪ ΡΪδοο, ἰῃ [πε ἢδνν ἀορτηλ, 
[Π6 ρ»τοαῖ οπὰ οὗ νυ μοὶ 15 ἴ(ὴ6 διλο οσγαῦοη οὗ 
Ῥἢγϑίοδὶ 1ἴθρ, Απά τ ϊ5, ἰπ 186 τυ ϑῦςδὶ ἰδη- 
δυδξε οὗ ἴΠε5ς6 {ΠῚ ΏΉ ΚΟΓΘ, 15 κἴς Νὲν Αρο- 
σΑΙγρβε " :--τδὴ Αροσδίγρϑβε, ἱπάθεα, θυ οὔς 
ὙΊΟ δᾶ5 πο ΠΟΥ Δη ΑΡροβίϊο οὗ (Σγϑβι ἔοσ [5 
Δυῖθοῦ, ποῦ ἴῃς ϑριπὶ οὗ Οοά 85 ἴῃς δσουγος 
οὗ [18 [πεορ᾿γαίοῃ. 

(ΟΘη ἴδε β8υῤν]εοςὶ οὗ ἴ[Πὸ Μ|]εοηπίυπι, 566 
Οτέσνοὶ] 5 Εβοαυ ἰη δὶ5 χρουίίοπ ΟΓΓ 1δε 
Ῥαγαδέε:, νο]. ἱ. Ρ. 142; ΗΠ ἐγζορβ Κεα - Επσεὶ. 
“4»:. ρίαν πως: Ματίθηθοηβ Οῤγἐἑεδε δ ο;- 
»παξία; ὙΤτοηςἢ 5 Πωύεαπ Ζιεείμγε:, Ἰωεςῖ, ν.). 

1 3866 Μασγίθηβεη, δοσπιαίϊξ, ἘΠΡῚ. τ. Ρ. 473. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙ. 

Ὶ Α͂ παῦ λεσυόε απ ὦ μπεὺ εαγίά. το 721ε 

ἀεαυοιῖν δεγμαίενε, το α με ἀἰκεεσίρ- 
ἐος ἰδέ 23 “814 πεωάείλ πο τηῆρ, 142 
εἰονν οΥΓὙἿὙ Οοά ἐξ ἀξγρ πσήϊ. 24 744 ΕἸΡΦΣ 
οΥ 1ἦε ἐαγίλ ὀγίμσ ἑλεῖν τίλλε τορι ἀξ. 

γοῦ. τ᾿ ἀπῆλθον. Μ΄ οΥ. 2 ο»»". ἐγὼ ᾿Ιωάννης.---εἶδον 18 ἴο θ6 τοδά ΔοῚ καινήν [Ετ΄, ΤΟἸ]οντοά γΎ 
Υ Α. Ν΄., Βεγὲ ἀεραγίβ ἰπ ΟΠ σᾶϑε5 ἔγογῃ ἢϊ5 οοάθχ, δηά γε- γδηϑίδῖθβ ἔγσοπι ἴ86 ας. ἐζὸ 
]Ἰοαηπες οἱάϊ].--τ-ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἰ5 ἴο δὲ τολά Δῇεσυ ἐκ τοῦ οὐρ. Μεγ. 3 ἐκ τοῦ θρόνου (ςΐ, ςἢ. 
ΧΙΧ. 5: ΧΧ. 12).--ἰ δ, Α, τ τοδά λαοί,---ὶι Ῥ τοδά λαός].---[Α, Ρὶ τολά, δῃὰ δὲ, Β, τ οπιῖξ αὐτῶν 
Θεός. Εἶτ. βιρρ! θα 16 ννοτά5 ποσὰ ἴπῸ Ν αἷς. ἐογω δ]. Μογ. 4 ον. ὁ Θεὸς.---ἐκ τῶν. 
--ἰΆ, Ρ ο»»". ὅτι]. Μετ. ς [Α,Ἐ ον». μοι].---πιστοὶ καὶ ἀληθ. Μετ. 6 γέγοναν [ΜΠ δ, Α, [τερ. 
--πὶ Β, Ῥ γοδά γέγονα.---Ξ τοδάξβ γέγονα τὸ, ἃ καὶ τὸ, ὥς Αἤεγ (Π6 Ψυΐς., “ ἔαείσα εςὶ. 
Εσο “ωνῖ α εἴ ὠ," Ετ. τελάβ γέγονε, ἐγώ εἶμι τὸ Α καὶ τὸ Ω,---“ ν]άείυγ Εταβηι. δά νξ. σοηΐοτ- 
Τ4556," Τί5ςἢ.].---ΓΑ τοδάϑ ἐγώ εἰμι τὸ Α,---δὶ, Β, Ρ, τ οπῖ εἶμοὶ νοῦ. 7 ταῦτα ---ἰ Α, τ τεαὰ 
αὑτῶν].---Ετ΄, αἰϊοτίηρ [Π6 αὐτοὶ ἔσονταί μοι νἱοί οὗὨ 8 σοάοχ, ΔῈ Γ ἴῃς Ψ]Ε., ἐσὲ; »ῖδὲ έδως, 
ἰπβεσίεὰ σῇ βουΐ δυϊποΥ Υ (δ6 ἀτί. Ὀεΐογε υἱός]. ΜΕΥ. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς.---ὁ θάν. ὁ δεύτ. 
ΨεΥ. 9 ον». πρός με (ἰηβεγίεἀ ὉΥ Ετ. ψίβουΐ ΔΩΥ͂ ΔΙ ΠΟΥ, δηὰ δαάορῖοα ἴῃ ἴῃς Α. Μ.).--- 
ἐκ τῶν ἑπτά.---τῶν γεμόντων.---τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου[͵ Μετ, 1ο ον. τὴν μεγάλην. εΓ. τι 
ον. τϑῖ καί. ΝΕΥ. 12 ἔχουσα τεῖχος.---ἔχουσα πυλῶνας. ΕΓ. 13 καί 15 ἴο Ὀε τεδὰ δῬεΐοτε [ὃς 



ἘΕΥΝΕΠΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. ν, τ. δ16 

'ΕἼς͵ 65. 17. 
4 Ῥεῖ. 3. 
13. 

ΝῺ “1 εᾶνν ἃ πενν βεάνεη δῃὰ ἃ δηά [πε ἢγβὶ εαγτἢ εγα ρδβϑϑθα ΔΥΤΑΥ ; 
πον οαγῖῇ : ἔογ [ῆς ἢτϑί ἤθάνθῃ δηά ἴῆθγα γνγ8 ΠΟ ΠΊΟΓΕ 86Ά. 

χηὰ, 21τὰ, δηὰ φῇ ἀπό.--[ τεδὰβ8 βορρᾶ,---δυσμῶν͵---“νότου]. Μετ. 14 ἔχων.---ἐπ᾽ αὐτῶν.--- 
δώδεκα ὀνόμ. Μετ. 15 μέτρον, κάλαμον. ετ. τό ο»»". τοσοῦτόν ἐστιν.---[ΑἴεΓ ὅσον Α τελὰβ 
καί].--[ὙΠπ6 ψτοσάβ εὐ ἰοησμάο εἰ ἑαπία ἐσὲ φμαπία εἰ ἰαῤίμάο οὗ ἴῃς Ψυϊξ., τ ΒΙΟΒ ὅσα 
τγαητηρ ἸῺ 1, ΒΤ, γεηάογοά : καὶ τὸ μῆκος αὐτοῦ τοσοῦτον ἔστιν ὕω ὁσοῦτον καὶ τὸ πλάτος]. 
Μεγ. 18 οι. ἦν.---ὅμοιον. ΕΓ. 19 οη1|. καί. Μετ. 2. σάρδιον. ΝΕΥ. 21 διαυγής 50 4]50 1: 
“1 Ποϊά διαφανής," νυτἱίε5 Ὠ ΕἸ ἸΈΖΘΟἢ ---ῦ ΒΟ ἢ 845 πὸ δι ΒΟΥ Υ δηὰ ΒΟ 15 ἃ υϑια] ερι δεῖ 
οὗ ὕαλος,---ἴο Ὀ6 εἰπ ἐγαι»ίφοδες Ομ ῥγὸ φμο Ἶ. Μετ. 21 ογι. ἐν. Μοῦ. 24 καὶ περιπατήσουσι 
τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς [186 Α. Κ΄. δοτε ἕο] ον ἴῃς τεδάϊηρ δάορίοα ΕΥ̓͂ Ετδβπιι5, ῃῸ 
οπιτῖοα ἴο οοττοςΐ ΕΥ̓ αἰά οἵ ἴῃ νυϊραῖς τἢ6 οοπἭμβίοη οὗἁἨ [158 σοάεχ, ἴῃ ψμιςῖ [Π6 δεῦτε πδὰ 
τηϊχοά ὉΡ 88 ΤὉ]]ονγ5 ἐς σοπηπηοηΐ οὗ Αηαγ685 οὐ νοῦ. 21, ΨΥ Ἱ [6 τοχί οὗ νϑὺ. 24:-- μὲ οσὰς 
οὗ Απάγϑδϑβ ἅγε, τὰ μὲν γὰρ σωζόμενα ἔθνη καθὼς εἴρηται, ἐν τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατήσουσιν. 
ΤῊ15 19 [05 είνθη ΟΥ̓͂ {86 5οσγίδςε ἰπῚ : καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων, τῷ φωτὶ αὑτῆς περιπατήσουσι᾽ 
(νὰ τμε8Ὲ οσγάβ [86 Οονγιγιεπῖ, ΟἹ ὙδΓ. 23 δπάς; δηά Ἂπθη ἔοϊϊονγβ ἴῃ 6 ἐεχέ οὗ υϑσ. 24, 
Υ]Ζ. καὶ περιπ. τὰ ἔθνη, διὰ τοῦ φωτὸς αὑτῆς καὶ οἱ βασ. κ- τ. λ.). ὩΪΠΕΓ᾿Β ἴτΔη5]. “ Ὁπά ἀϊδ 
Ἡείάεη, ἀκα “16 “εἰϊς «υογάεηι "ἢ τ. 5. «ὖ., τεβῖβ οῃ (158 βαπὴς Τοηξιβίοη ἴῃ σοάεχ τ δεΐνοεη [ἢ 6 
σοητῃ. οὗ Απάγεδϑ, δηὰ ἴδε ϑαογεὰ Τοχί,---ϑος [6] 1Π1Ζ80 8} 2: ο..].--τοῦι. καὶ τὴν τιμὴν (866 
ΕΓ. 26). Ὑέεγ. 27 κοινόν.--- ὁ ποιῶν [Α οπιίϑ ὁ]. 

ΗΑ». ΧΧΙ, 

ΤῊΞ ΟΙἸΟΒΙΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΕῊῪ ΙΕΚΌΒΑΙΕΜ 
(χχ!.--ΧΧΙ,. 5). 

1. “πώ 1 :“««ὐ Ἐογ ἴδε σοπποχίοῃ οὗ 15 
οἰοβίηρ βοθηθ οὗ ἴπ6 ϑενθηςῃ σοῦ ν:βϑίοη οὔΠ 6 
ἘονοϊδίίἼοη Ῥσοροῦ νἢ {116 ᾿σουϊοι58 5ΟΘΏ68 
866 Νοῖς Α αἵ ἴθ ἐπά οἵ {π|5 σμαρίοσ. 

ἃ πεαὺ ῥεαυεη απά ἃ πεαὺ φαγὶ δ: [Ιῃ ρΐἷαςε 
οὗ [ῃ6 φασί δπὰ ἤεάνθη ννῃϊςῖ, δοσοσγάϊηρ ἴο 
οἷ. χχ. 11, Πεὰ δινδΥ ἔγοπι {ΠῸ ἕδες οὗ Ητὰ 
[δὲ 84ῖ οἡ ἴδε ἴῆγοης :---ο, [541]. Ιχν, 17; ἰχν]. 
22; 2 Ροῖ. {1}. 12. [{|158 αἀϊδρυϊεά ννΒοῖθοΓ δὴ 
ΔΌΒΟΪ αἰ ΟΙΥ “πέαὺυ" Ογεδίίοη 15 ᾿ηϊοηάθα ἤεγο, 
ΟΥ̓ “ἃ τοηδϑοεηςςἾ---ἃ ὙΕΡγοά [ΠΟ ἢ 85 ἔγοη ἃ 
δορά (1 Οονσ. χυ. 42, 43)--- ὐδ ἢδνν φαγῇ ἔγοπὶ 
16 οἷά. [π ϑιρροσγί οὗ ἴμ6 ᾿αϊῖοσ ορίπίοῃ, 
81. Ραυ} 5 ννογάϑβ (τ (οσ. υἱῖ. 31) ἅγὰ αυοίεά, 
ἍΒΟΙΟ 6 5475 ἴπαΐ, ηοΐῖ “δὲς «ὐογί 4, Ὀυΐ 
“ρὲ ζασδίοη (σχῆμα) ΟἹ ἐδὶς «υογἰἡ ῥασεεὶ 
ααυαγ" (8ἴ. Ϊ]εγοπὶθ πτὶῖεβ: “ ἤχυγα ργαίεγι, 
Ὠοη βιιδϑίδητι᾽). Ν᾽ δὲ ἀγὸ τοσηϊηάοά αοο οὔτπθ 
“ Κεοσεπόγαίίοι " ΜΓ Οἢ Γιδῖ σροκο οὗ (Μαῖίί. 
ΧΙΧ. 28) : δπὰ νυγιῖογϑ ἀννο}]] ὑροη [Π6 ογεδίίοη 
οὗ 16 οἱά νογὶὰ ουἕἱ οὗ “ «υαἱεν," δηὰά {ῃ6 
Ρτοάυοίίοη οὗ ἴπ6 ηονν οπι [6 σοπβαρταίίοη 
οὔΒε οἱά---2 Ῥεῖ. 1, 5-ι2; οἵ, Οβη. 1. Δ. 

,ῶγ δὲ γε δεασυεη απά ἐδὲ γε εαγί 8.9 
απ“ ααὐα7)}] (8ε6 νυ. 4). Ὅδα τϑϑεὶῖ 
Οὗ 106 ΡῬΟΝΟΣ σουθαϊθά 1 οὗ, Χχ, 1ΣἹ:-κἷαἦῇ, 
Ι ΟΟΥ, ΧΙϊ. το; 2 ΟοΥ. ν. 17. “Εἰεδ σπά 
ὀίιοοΐ εαπποὶ ἐμπδεγὶέ ἐδ δἰπσάονι 9.7 Οοά;» 
τποσεΐογο, ἤθη “ ἐδ παίωγαὶ δοάγ᾽" “'ς γαϊ“«ἀ 
ἃ «ῥίγμαὶ ὀοάγ" (1 (οτ. χν. 44, 50), ἃ πε 
ὙΌΣ] 18 ὨΘΟΘΘΘΑΤΎ [ῸΓ [8 δροάσ. 
δὰ [89 808 ἐδ Π0 Π070.] Α,8 ἴῃ ὙΟΓ, 

4, “δε Ἀτεῖ ἐδίηφιε αγε ῥα“ ααυα7." ΤῊΣ 
Ἰηϊογργοϊδίίοηβ ρινγθ ἴο ἴμεϑθ Ὑγογάβϑ 816 
νδγίουβ: (1) Το [Π|6γὰ],---“Ἐ}} 9 808" ΟΧΙϑῖ8 

ὯΟ Ἰοηροῦ, Ὀδοδιβο ἴπ6 ἤπεαυ φαγ δ᾽" ἢδ5 ἀγϑθῃ 
ουΐ οἵ τε (Βεάᾳ, ἢ ε νν"εῖίε, ΕὈτγαγά, ΑἹ, Βἰ5- 
Ρἰης);--(2) ΤΏ ἔογπιοσ ““εα" Ἀ845 ραβϑοὰ 
ΑΥΑΥ {{κὸ (ἢ6 ΓΟΥΤΊΘΙ “εαγίρ," δυΐῖ [15 ἄοαϑ 
μοῖ ργθοϊυάθ ἃ “ πεεὺ" 86, ΔΠΥ͂ τῆοσ ἴῆδῃ ἃ 
“πξαυ " φαγί (Ὁ ὑκίογάα.);--(3) “ἼΒ9 594 οὗ 
(86 παϊίοηβ, [86 υυἱοκοὰ γεβίϊθββ ννου]ά, οἕ οἢ. 
ΧΧ, 13, Δηἀ 866 (ἢ. ΧΥΪΪ. 15; [58]. ᾿νἱϊ. 20 (δῖ. 
Αὐρυίης, Ηεηρϑῖ,, ΝΝ ογάβ.). [566 οἢ νυ. 3 
ννηαΐ δ5ῖἴ. ΑἸ ρυβί]η6 5805 οὗ “ [Π6 “.α ρί νίπρ ἃ 
115 ἀοδα,᾽ ἩΗανίηρ οὐβογνοά, “ἢ ς Μαγὶ πονοὸ 
Αἰίσυϊά πιὸ πϑρίαπι ἰορῖσϑθ, ἤθη σγοςοΐο,"---ἢο 
δας [Παΐϊ οἢ. ἵν. 6 ἀοε5 ποῖ γεΐεν ἴο [5 βδεθῆδ ; 
δηα ἢθ σοῃο] 65 ; “ Νοη οὔ ἤος βϑουϊαπὶ νἱΐᾶ 
τιοσίδ! πὶ τυὐγυ]οηΐαπι, φιοὰ Ματγὶβ ποπλίηθ 
ἤρυγαν!," ς. 15];- (4) Βεοδυβα ἴῃ Ραγᾶ- 
ἄϊδο ἴΠόγὸ νγᾶϑ πὸ “εΩ, δη ἤοσο 4}} 8 Ραγἂ- 
ἀϊΞε (Ζυ]115):; δηὰ 90, ἴῃ βιιδϑΐδηςθ, νοἸ κηηᾶσ, 
δηὰ δηδηὴ νν ΠΟ δα 8 ἃ " δῖε ζαϊίοη οὐ ρατγὶ 
οὗ {πὸ οατῖμ,---ἰῃς “ ΑὈγ55 οὐ ἀοπηαίη οὗ 
ϑαίδη, οἷ. χὶ. 7; ΧΙΠ. τ (Ρ. 449) ;:--(5) Βοοδυιδα 
ὯΟ ἸΟΏΡΕΙΓ τοηυϊγοὰ ἴο βεραγαῖθ δηὰ Κϑορ 
δρατὶ αἰν βϑίοῃβ8 οὗ ἴπεὸ ἢυπίδῃ γὰςα (Απάγοδϑ, 
Οεσγίδςοἢ) ;--(6) Τῆς οἱά ὀεαυέη δὰ δραγιῤ 
οὗ [86 ἕοττηεῦ Πγαεί Ἠανίηρ ραβϑϑθά διναυ, ἴδ 6 
“ δε," 186 οπλδίεπι οὗ ἴβε Οεπείες (Εςοϊυ8. 
ΧΧΧΙΧ, 23), 5 ἢῸ ποτα (1. ὙΝ Σ]ΠἸ4Π|5). 
Το ἱπϊογρτεϊδιοη οἵ δῖ. Αὐυρυβίηςε (Νο. 3) 

18. [πα ΓΟ} Ὀεδῖ 5831115 [6 βυτθο] }5πὶ οἵ [ἢ 15 
ΒοοΚ. 

ΑὙδΟΤ]δη ηοῖσϑ :--Νοῖ ὑπάοσ ἴῃς ΜΗ]θη- 
ηϊ4] ΚΊπράοπι 15 [6 δηὰ οἵ ἴΠ6 ἀσνοϊορπιοπί 
οὗ σοάϊδξ Κιηράοπι. ιγίηρ ἴῃς Οδυτγςοὴ- 
ΒΙϑζογι δὶ οσγα, παΐυσε δηά 5 ΟΥΎ ῬΌΓϑυδ {ΠΕῚΓ 
ννοηϊοα, ὑπϑριγυ] Τουγϑο. ιτγίηρ ἴῃ6 
ΜηΠ]οπηΐαὶ Κιηράοπι ἴῃς [ἰδ οὗ (ἢτϑε θ6- 
ΤΠΟΠ68 πηδηϊξοϑί δηὰ υἱϑίῦ]ς ((οἱ. 111. 3, 4); 
Ρεπείγδηρ [6 συ Πο]Ὲ νγου]ά οὐ  ἰβίοτγ--- 
ξουεγηπηθηΐ, οἰν]}!]Ζαϊίοη, ἃτί. ΕἸΠΑΙΥ, δῇοσγ 
[6 ΜΙΠ]Ιδηηΐυπι, [8158 16 οὐ ΟΠ σίσὶ Ὀθοοτηθ5. 
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2 Απά 1 ]οδη αν τῆς ΠΟΙΪγ οεἰΐν, 
πονν Ϊετγυβάίθπη, σοπληρ ἀοννῃ ἔτοπη 
Οὐοά οἷικ οὗ Πεάνεη, ργεραίεά ἃ5 ἃ 
Ὀγιάς δάογηεα ἔογ ἢδθγ μυξθαηά. 

480 ἴπῈὲ βουνοῦ ἘΠ ἢ ἰΓΔηϑῆσυγοβ Ὠδίιγο, ἴῃ 
(ἢ (ἰπιε οὗ ἴδε “ Δίεευ ἥεαύνεη" δηὰ “" Τόε πεευ 
αν. [Ι͂πὰ 81} 115 Ῥγοοθβϑ, [5γ86] 15 οὔσδ 
τίοσε (6 μοδὰ οἵ ΒιιπηΔηΥ; δηά 1815 15 ὑΥὮΥ 
Ῥτορβεῖσ, ἰηῖοπί οὐ ἴδ6 διΐιγο οὗ ἔπ6 ΡῬθορὶς 
οὗ ἴῃς ΟἹά (ονεηδηῖ, ρᾶ55 οὐδσ {πὸ ΟΒΌτΟῦ- 
᾿ἰδίοσιςδὶ ρογοὐ---νν σὰ ΠΟΥ͂ ΟὨἿΥ ποίΐοα 85 
(Π6 Ὁπι6 οὗ [5γδ6}}5 Ὠιβρεγβίοη δηλοῦν (ἢ 6 
ΟὐοηΈ}ε5 (Ρ. 358). 

Ὡ. 441 βὰν ἰῤὲ δοίγ εἰἰγ,] Οτηϊξ ““οδη 
--δεὲὲ συ. . ὙΠε “ Ποὶγ ΟἹ γ᾽" 15 16 βυτγοῦ 
Τῆυπιρῃδηΐ, πο] υάϊηρ, πκὸ τς “Ηεαεη " πὰ 
{ες “αν: δ᾽" (νοσ. τ), ἴῃ σογαπλυ Πγ σοπϑιϑτηρ 
οὗ [15 ἱπμδδιίδηῖϊβ λο πάνθ ἴῃ ἰκὸ πιδηηοῦ 
Ὀεςοτηε “ πευ." ὙὕὙμῈ ΟΠΌΓΟΒ 5 τεργεβεηϊοα 
485 “« ΟἿ ἴὴ Μαῖϊ. ν. 14; Ηδῦ. χ). το, 16; 
ΧΙ, 14. ὍΤΒα ὀριπεῖ “ Ησίν᾽" ἰ5 πονν βιιρρ δά 
ἴῃ δα άπίοη ἴο ἴῃς τεΐδγεηςς ἰη ςἢ, 11]. 12--οξ, 
ΕΓ. το; ΟἿ. ΧΙ. 2; ΧΧΊΙ, το ; Μαῖί. ἵν. ς ; χχυὶ!, 
81.; [52]. 11}. 1. 

πεαὺ εγιαίρ,)] Οτ, οτδαῖθιι θοταὶῃ 
ἅἄοση ον. Α58 ἴδε ὅεὲσ Ὀεῃοϊὰ ἴη (με σὸ- 
πογαϊθαὰ νου “κω πεαὺ ῥεαυεμ απά ἃ πεευ 
ἐαγὶ δ᾽ (νεγ. 1). ἢ πονν Ὀθ 0145 ἰη {με φ] σι πεὰ 
ΟΒυγοὴ ἃ “πεαὺυ ϑεγμαίο»ι," ΑΒ ἴδε ΤΠοο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂, νν ἢ 115 σγϑίοτῃ οὗ ννουϑδῖρ δηὰ 115 ϑ8η0- 
γγαὶ Πδά [ἴ5 ἴγρε ἴῃ “(6 ΟἿ οὗ [δὲ εἸνίηρ 
σοά᾽ (Ηξ-}. νι. ς ; ἰχ. 23; χὶϊ. 22), 50 δῖ. 
Ῥδυὰὶ ϑρεδκβ οὗ ἴθ εαγῖῃ] [Θγυβδίεηι ἴῃ σοη- 
{γαϑὲ ἴο {86 Βθδύθη (Ὁ ]. ἱν. 26; ΡὨ]]. 11. 
20). 

Α ξττυπίοα τὶ: “Ηδης εἴ Εθοβμ οὶ] 
ΠΟΥΪ εἴ Δροβίοϊιιϑ Ϊοᾶπηεθ νἱάϊξ," (“4ν. 
ἍἝαγε. 111, 24). 866 (δ ποῖθ οη Ἂοἢ, ᾿1]. 12. 

εογείης ἄοαυν οὐΐ οὗ Ἀθανθα ἤτοι Θοὰ,] 
(ϑ8εε νυ, ᾿,.). Νοῖ οη ἴδε οἱά, Ὀυξ οὐ [86 
“ἤραυ εαγί ," δῃᾷ τπογείοσο ποῖ οὔ ]5 τηδίοσίαὶ 
Οτεαδίίοη: [86 ἰδηριαρε οὗ οἢ. 111. 12 15 Γδ- 
Ῥεαϊεα :---566 αἷϑο, ὑοίονν, γθσ. το. Ὅ}15 οοῦ- 
οορίίοη οὗ ἴδ βεάνθη] [Ἔγυ 581 6πὶ, ατ ΠἰΑΥ ἴο 
δῖ. δ} δηά 81, [οῃπ, ὁοςγβ 4150 ἴῃ [εν ]58 
(ΠΘοΪοΡΥ, βεσο ἴδε τουρῃξς οὗ ἴδε ΟΙῪ 
““ ρογιΐηρ ἀοαυη οἱ 977 δεαύεν," δῃηὰ οὗ ἃ ντοτ] 
τδάὰθ πεῖν, 5 ἰκοννδὲ ἴὸ δὲ πιεῖ σι. 
[Τῆυβ νε τεδά ἴῃ ϑοφαγ σϑη. ἢ, 69, (. 271, 
“ΦἘ,, [ογεηγῖαβ ἀϊχ : δι 5. Β. ἱπηονδθιῖ 
τοι ηάυπι διιη, εἰ τα ποδοϊς ΗἸογοβοϊ γτωδτη, 
υἴ 1ρ88πὶ ἀσδοθηάογε ἔδοϊδι ἴῃ τιθάϊυπι 51} ἐς 
οα]ο, [4 υἱ πυπαιδπὶ ἀεδίγιδῖυτ " (566 ὟΝ εἰσι. 
οἡ Οἱ. ἴν. 26; ϑοβδιίοη, 1)... 4ε Ηἰενος. 
Οαὶ., Ηοτ. Ηεῦχ. 1. 1205). ΤῊΣ “πεαυ ον» 
“αἰερι᾽ ΠΟΠΊΕΒ “ ἀοραυη ομὲ 97) ῥδεαυεη," Ὀδοδυβ6 
τ. Ομυσοῖ 15 αἰγοδαῦ {ποτὰ ἴῃ {τ υπιρἢ, 8ἃ]- 
που ἤποτο θοῖονν ᾿ἴ δι θῖοτβ δηὰ βϑίγυρεὶθβ. 
δῖ. 0] ϑδρθᾶκβ οὗ “266 υεγμραίεηι «υδίοδ 
ἐς αὖουε᾽" ἃ5 “ οὐγ Λοίδεγ᾽" (Ὁ Δ]. ἱν. 26). 

ἈΚΕΝΒΙΑΑΊΤΙΟΝ. ΧΧΙ. ίν. 2--- 

2 ΑΠά] δειλά δ Ῥτοδλῖ νοῖςε οιι οὗ 
Βεάνθη βαγίπρ, Βεῃοϊά, τς τἀθεγηδοὶε 
οὗ ὡοὰ :ς νι πιοη, ἀπά ἢς ψ|}} 
ἀννε}} ννττῇ τῆοπὶ, ἀπὰ ἘΠΕ 54] ὃὲ 

“ΤΠ 15 ἴῃς ΟΙΥ οὗ Οοά;," ῃηοῖεβ Βυγγεγ, 
ΧὩ οἢ (86 ρίουβ Εδίδοῖβ οὗ οἱ νναϊϊϑὰ ἔος, 
δηά νοῦ Μ1}} ηοῖ Ρ459 ὐναῦ ἔγου {ἢ 6Π|,-- 
ἮΘὮ. χὶ. το, 16. 
Α [γροίοϊά Ϊογυβαίοη, ηἠοΐοθοβ ΗἩρηροῖ.,, 

ἰ8 ΡΘΟΌΠ ΔΓ ἴο ἴδε Ν. Τοδβῖ.:---(1) Τῆς Βοῶ- 
ΨΘΏΪΥ ΠΟΙ ΠΠΥ οὗ ἴΠς τιρυΐζεουβ (οἰ. χίν. 
1-5)};--ξᾳ(2) Το Οδυγοὶ ἴῃ ΠΟΥ πλ}δηξ 5ϊδῖς 
(ςἢ, χὶ. 2; χχ. 9);--(3) ΤῇοἪο Νεν [εγυβδιεση 
οὐ ἴδε τεπογάϊοα φασί, ἃ5 Βεσὲ; δἴζϊεσ νυβοϑε 
ἀεβοθηΐῖ ἤτοπὶ βεάνθη, (Π6 ἴνο οἵἴδεσ ἔοιπῃϑβ 
ΔΥῸ 5δθῆ ΠΟ πῖοῦε. [ἢ {Π||5 ἐδίγά ἕἴοστῃη [ογὺ- 
58 [6 τἡ σου 168 [Π6 ΠΕΑΥΘΠΪΥ σἰαγαςίοῦ οὗ ἴδε 
γε δῃὰ ἴπ6 ΘΑΓΠΪΥ εχἰϑίθηος οὗ ἴῃς «“φεοασά. 
ΤΒΘΟΙΥ, ποῖοθϑ Βεηροῖ, σοπλ65 ἄονσι ἔγοτη Οοὰ: 
δηκ 511} Η:15 [ἄτοπο 15 ἴῃ ᾿ἴ, απὰ Ης Η σας 
15 νἸ θη τπογοίη (νου, 2; οἢ. χχῖϊ!, 3). ὍΤΈΣ 
Νον Ηδᾶνοπ μᾶ5 ἱποϊ σὰ ἴο 186 Νὲνν Εατῶ: 
6. Νενν Ϊεγυβαίοπι 18 ἴη6 θοπά οὗὨ υἱπίοῦ. 
Α5 ἴῃ Μαῖϊ ν. 34, 35) ἴ)6 δγιθο οὶ] ΟἿ 
825 οοπὶς δεϊνεοη. 

Ῥγατα α:! α ὀνγί Δ] Α8 ἴῃ οἷ. χῖχ, 7: 
ὙΠΟΓΟ 866 ἴπε ποῖος δηά [δ σεΐεσεηοοβ :--οἴ 
ςἢ. χχὶϊ, 17; 58]. [χὶ. το -ἰχὶὶ, ς. ΤὨς ΗοΪγ 
ΟΕ δηὰ [6 Βιγίἀς δὲ ἢονν οοηϊγαϑιοα υἱῖ 
Βαδγίοῃ ἀπά ἴῃς Ἡδσὶοί. 

αάογηοά γῶν δὲν ῥισδαηάΔ.)} Νοςν οίδπα- 
ἴηρ ἴῃ6 Ῥᾶγα ]ο] στ οὗ [15 ἴο ςἢ. χῖχ, 
γ,), ΜΙΕΠδηηδτίδηβ πιᾶκο ἃ αἰσιποίίοη. ὙΒΕΥ 
ἴδοθ [6 στηδλυτίαρε οὗ [86 1,ἀπὶῦ Ὀεοίοτο τς 
ΠΠΘπηΐυπη, δἰ που ρῇ Πότε, αἴογ ἴδ ΜΈεη- 

πῖπὶ, ἴπῸ “Βρίαε᾽, 15 50 “δ]] δὰ ἔογ ἴῃς ἄγϑς Ὀπὴς 
ἴῃ [818 Βοοῖ. Ἐδγαγσγά ὄὌχρ διη5 1ἢ.15 ΌΥ͂ βαγίη 
αἵ (πὸ “δ η»Ιάε᾽" ὑυπιῖοὰ ἴο Ποῦ “Ηιωδαπά ἢ "ο 
Ὀδοδη η μεάσθη ἀυγίηρ ἴα “ Τουδδηὰ γοᾶγπ," 
δηᾶ ποῦν ἀσβοθηάᾶβ ἢ Η ἰπὶἴο δασίῃ :---οςογά- 
ἿΠΕΙΥ 586 15 “ δάἀοιτιοα ἴογ ποὺ Ηιεδαπαά," Ὡοῖ ἔοτ 
(ῃς Βρίάκτοοπ; δῃὰ ἴῃ νοῦ. 9 5ὴ6 15 σἰγὶ θά 
ὈοΙΝ Βνίάε δπὰ 3. Βιβρίης Ὄχρίαϊης τὴλῖ 
16 ΜΙΠ]ΠΘΠπΐ4] σεῖρη νγᾶβ ἴπεῸ {ἰπὶὸ οὗ ἴὰς 
Μασγτίασε Βεαβί ; δηὰ [παῖ ἴ{ 15 ΟἹΪΥ ποὺῦὺ ἴῆδιὶ 
(6 Τογὰ Ὀτηρα δος Ηἰ5 Βγιἄάθσ. Εσφξη 
Βεηροὶ οχρίδιῃβ οἷ. χίχ. 7, “" ἔς Σ δαιϊὸ 
γηαάε δεγεεί γεαάγ," ὉΥ “ῥα δεσωι ἰο παῖε 
ΠΟΥΒΟΙΣ ΓΟΔΟΥ͂ " (" ραγδυῖτ 86, ).ς.,) ςαρὶξ ραγᾶγε 
86. [δὲ περι σὴς νἱὰδ ᾿ς, Χχὶ. 2, 9.) 

[{ 18 βυγεῖὶνγ ἐποιρῇ ἴῃ ΤΕΡΙΥ ἴο ἴδοϑθὲ ἢ Ὸ 
Ρίδςος ἴῃς υπίοη οὗ (ἢγῖϑὲ νυ} Η!5 Βυγοὺ δ6- 
ἴοτε ἴῆε Μ|ΙΠΘηηϊυπι, ἴο 54Υ [Πδῖ, ες τς Μ|ῬΙ- 
Ἰοηπὶιπι 15 οὐδοῦ, ἴπ6 ΟΠ υΓΟὶ 15 ΠΟΓῸ ἀἐοοςσιθοὰ 
85 ἀοβοθηάιηρ ἴτοπὶ ἤδάνθη “ως, α Βρίε αὐδογηπεαάὶ 
)ῶγν ἐεσ διωῤαπά." “Ἰὶ 8 σδῖμοσ διυκινασά," 
τῖ65 γ. Βγονπ ( ..) Ρ. 60), “"ἴο ϑυρροϑε ἃ 
Ὀγιάδὶ ρσγθραγαϊίΐοη δπὰ ἃ ργεϑεηίδίοη οὗ ἴῃς 
ΡΑγ68 ἴο δδςοῖὶ οἴδβεγ, ἃ "Τπουβαηὰ Ὑδαγθ᾽ 
ΔΙΓΟΥ [86 υηΐϊοη μᾶ5 ὕεθη σοηῃσυμπιαδιοα," 



. 17. 

Υ. 4--5. 

ἢΐ8. Ρεορὶε, δαηὰ (ὐοά Ἠϊπιβεὶ 8821} Ὀς 
ἢ τῆεπιὶ, σπά ἐξ πεῖς (σοα. 

4 Απάὰ (ὐοἀ 5841} νγῖρε ἀννγᾶὺ 4]] 
(εᾶγ8 ἴτοηι {πε ὶΓ εγεβ; δηά τἊἋἢεγε 
80.411] ὈῈ πο πιοῦε ἀεδίῃ, πεί τ Π Γ 80 Γ- 

ΤῊΣ ἈΕΒΌμΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ΙΡΟΜΕΝΤ (3-8). 

8. “4π41 δεαγἢ Α πεν Υ ἰϑιοη---νν. 1- 
ἔοσηηξ δὴ ἱπηίεγίυάε, 45 ἴξ νγεσγο, Ὀεΐνεεη 
ΤΟΙ. 2 δΔηά νοῦ 9; δηὰ ὄχῃιθιηρ [ἢ 6 τε5}}}18 
οὗ τὴς ἤπδὶ [πἀρπιεηΐ (ς. Χχ. 11), 25 98ε[ ἰοτΒ 
ἴῃ Μαεαῖϊ. χχν. 34, 41. 

ἴῃ νϑῖ. 9 ἴδ παγγδῖνε οἵ νοσ. 2 18 γοϑιιπιχοὰ. 

Ω φ γε “«οοἷτέ ομὐ οΥΓ ἘἸᾺ6Θ ΤΌΤΟΠΘ “αγίηῇ, 
Α5 ἴῃ εἰ! ΧΙΧ. 5; ς, ἢ. Χχ. 12 :--866. συ. 1. 
(οπιραγο ἴπε νοΐοο "1π ἐδε »ρεάσί ο7 ἐδὲ ΕΟΜΡ 
1μυϊης Βείησι᾽" (ςἢ. νἱ. 6) πὸ ἃγε “ γοωπάᾶ 
αδοωμξ ἐδε ἐδνγοηδ ἢ (εἢ. ἵν. 6). Ηεηρϑῖ. τοδάς 
“ὁ ομέ 9. δεαυεη," τείογγιηρ ἴο ςἢ. ΧΙ, τς, χίϊ, 
το; Χῖν. 2: ΧΡ, 2-4; ΧΙΧ. 1, 6. 

Βεροίά, ἐδε αῤεγπαςοίε 9 Οοά ἐξ «υἱὲ »ιφη,] 
Ἡ!5 δεῖιιδὶ ἀννε! !ηρ, [6 Ἡ φάνεη]ν [γι 5 θη, 
Ὡοῖ ἴΠ6 5ΥΠΆδ0] ΠΊΘΓΟΙΥ οὗἁ 1115, 25 1ὴ ἴῃ6 ψΠάογ- 
658, [.6ν. ΧΧΥΪ. 11, 12: 566 4150 Ε6Κ. ΧΧΧΥΙΪ, 
7, 28. Νοῖ «4 “ Ταθογηδοῖο," ηοΐθ5 Βυγρογ, 
Ὀυὶ ἐδε “ Ταῦεγηδοὶο" οὗ Οοά; (ἢς ἴσυε 
σοηίγαδι ἴο ἴΠ6 βῃδάον οἵ πεδνθηὶΥ τὨϊηρ5--- 
πὸ ““ὙΤΑθογηδςοὶο" οὗ ἴἢ6 (ἀονεηδηΐ δπὰ ἴῃς 
ΤορΙα αηάοσ ἴΠ6 [ον ϑἢ ἃνν. Νοῖ “γῆ 
Ὀυϊ “189 πιθῃ," 2. Φ..,), τεἀδειηθα δηά ρἱογιπεοὰ 
ΒΠΙΔΠΙΥ. 

απά δὲ 8411 ἃὙ911 «υἱἱδ᾽ ἐδενι,)] Οτ. 
τῶ κο δὶδ {Δ ΌΘΥΠΔ8ΟΪ6,---566 (ἢ. ΥἹΙ. 15: 
Ἴοδη 1. τ4; ἔχ. χχίχ, 45. Τῆε ἔδεϊ οὗ Οοὐ 8 
ἀννε! ηρ νυν Η5. ρθορὶς, ἢγβὶ τηδηϊεβῖεα ὉΥ 
ἴδε πολτηδίίοη, 15 ἢονν Δοςοιηρ] 5ηθὰ (56 Ὲ 
εἶν. νἱῖ. 145-72). ὙΠ1Ι5 ἔδεϊ 5:0 0}165 ἴπὸ Ὀεβῖ 
ἐχροϑιϊοη οὗ ἴῃς ργεϑεηΐ Μ᾽δίοη (ες, ΕΖοῖ. 
ΧΧΧΥΙ. 28; ΧΙ. 7). 
Ηον Οοὰά ἀνεῖς ψῆ ΗΙ5 ρθορὶο οὗ οἱὰ 15 

ἀεϑογι θὰ ἴῃ Εχ. χὶ. 34---:8. 

απά δὲν “δαὶ! δὲ δι. ῥεοῤίε)] ΤῊΪ5 15 {86 
ἔγοχαεηΐ διιδ]εςῖ οὗ Ρσορῆθον, 6.5. [ετ. χχίν, 
7; ΧΧχΙ. τ; ΕΖεϊκ, ΧΧΧΥΙΙ. 27; ΖΕΟςοΐδ. ΥγἹ}}. 8. 
Βιϑρίηξ Ἴοπϑιοσα ἴπῈ ]υγαὶ δὴ ὈΠΠΔΡΡΥ 
δάλριδιίίοη ἴο {86 ρῥ]γα]-ϑιιδ᾽]εςξ (αὐτοῦ), βίης 
Οοά, 45 Ης οἂη ἰανε Ὀυῖϊ οης Κιηράομῃη, 50 
Ης οδη δανὸ Ὀιΐ οηθ ρεορίθ." ΤΦὅΤᾷῇε ουϊάθηςθ 
ον νοΓ οἵ Μ455. ἴῃ ἴασουγ οὗ {6 ρῥἱυγαὶ, 
4Ρ90}]68᾽ ΡΥΘδΥ ργεροπάογαϊοϑ,---ϑεα υν- ἢ]. 

απά Οοά δίνει ρα! δὲ «υὐἱδ ἐδενι.)] ΓΟ, 
[6 ῃδῖθ “ ἱπηπιδηιοὶ," “ Οοὐ ἢ υ5"- 
Μαῖϊ. 1. 21; [58]. υἱῖ. 1.4. 

[σπά δὲ] ἐδεὶν Οοά} (Ῥοσ ἴδ δυὐϊμοτγιτε5 
Ὡς ἢ οπιῖξ {Π686 ννογάβ, 566 υν. 21). [{ [5 
τῆυ5 ᾿πλρ! ]οἀὦ παῖ ἴΠ6 σοηίτγαβδ δοῖννοο ἴἢ6 
Οδυγοῦ δηά ἴῃς νου] Π85 πον οθαϑεά. Οἡ 
{Π|8 ῬΓΟΠ,156 566 θοῦ. χχχ. 22; χχχὶ. 31; ΕΖεῖς, 
ΧΙ. 20. ᾿ 

Δία 76ε|.---- οι, ἹΥ. 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. 817 

ΤΟΥ. ΠΟΙ ΟΓΥηρ, ΠΟΙ ΕΓ 5}4]} τῇ ογε 
δε ΔΠΥ τπογα ραΐπ:: [οσγ ἴῃς ογπλεγ 
ΤΠΙΠρΡ5 ὯΓΘ ρα5564 ΔΥΨΑΥ͂. 

ς Απά ἢε τΠδῖ 84 ὑἀροη ἴδε τσγοης 
841, “Βει οἱ ἀ, 1 πιᾶκε 411} τηϊπρβ πενν.ς 8 7. 

4. απὰ Ἀ9 «ῥα «υἱὲ ἀαυα}) ΘΥΘΥΥ͂ ἴΘΑΣ 
“πον ἐδεῖγ εγες)}] (8ὲὲ νυν. 4). Νοῖς τ86 
γΟΥΌ8] ἀστγεεηεηῖ νὰ οἢ. Υἱ]. 17; δηὰ ςοἔ 
5]. χχνυ. 8 ; ἶχν. 1:9. 

διὰ ἀθαίμ 8881} 09 Π0 Π|0710:;] 866 
εἢ. Χχ. 14. 

Ὠοαῖη, 45 ἢ μδὰ Ἴοπὶὸ ἱἰπῖο ἴμο νου ὰ 
Τγοιρ 5ίη (Οεη. ἰϊ. 17; Κοπὶ. ν. 12), πιυβῖ 
σοᾶϑο βοὴ [Π6 ΥἹΟΪΟΙΥ͂ ΟΥΘΣΡ 51} 5}8}} δύο 
θεό ψΟΏ,---ὶ ΟΟΥ. χΥ. 54. 

ὩΘΙΤΒΟΣΥ 8881} ΤΠΘΤΘ Θ ὩΩΟΌΣ ΕΣ Κ, ΠΟΡ 
ογίηφ, ὍΟΥ Ῥαΐῃ, ΔῺΥ ἸΔ016:}] [54]. ΧΧΧΥ͂, 
το; ἷ1. τι. 

[189 βγεῖ δίηχε ὅγε ρα ““4 παυαγ.} 
(Ον “Ζ2οσΣ [89 δσεϊ δὶπ με," -5εὲ τυ. 1..). 
Α5 (οἹ]ά ἴῃ νεγ 1. οἡ {μΠ1|5 δεὶ ἄθρεῃ 
ἴΠ6 στοδαῖ σμδηρο ἱπιρ Ἰοἀ ἴῃ τ. 1, 5 :--ονῇῷ; 
8Βὲὰ5 ον οεαϑεά; δηὰ ἴδετε 15 υηϊηρεάοά 
ὑπο ἢ Οοά, 

Ματγίθηθθοη (Οδγίαπ ορνπαΐίος, 8. 289, 
Εηρ]. 11.) σοπΊρατθβ συν. 1-4 ἢ τ ογ. 
ΧΥ. 214-λδι αηὰ οὔϑογτόβ, ζῃδΐ [ἴἰ 8. ΟΥ̓ πο 
ΤλοΔῃ5 ἱπρ]οὦ τπαΐ 16 »πεάίαίογ αἰ οἴδος 
οὗ (Ἰγιδὲ ἰ5 δ δὴ δηά: “ΑἹ! σοπιλυπίςδ- 
(ἰοη5 οἵ Ὀὑϊοοϑίηρς ἴτοπὶ [6 Ἐδῖμογ ἴῖἴο Η!58 
σγοδίυγοβ ρᾶ55 τῆγουρ [ἢ 6 δοη, δΔπά πονν ἰξ 
15 ἔογ 6 ἢγβὶ {ἰπ|6, ἴῃ τῆς 8} 5θ6η86 οὗ [86 
ννοτάβ, ἴσγυθ (δῖ ΟἾγίδὲ 15 ργόϑοηϊ ἴῃ 4]} 
Οτραζίοη, ἔοσ Ηδ ποὸονν 815 4}} νὰ Η!]5 ον 
ἔμ] η655" (Ρ. 484). 

δ. “454 δὲ τϑδῦῖ εἰςἴ9:1:} οἱ ἐδὲ ἐδγοπθ 
“αἰά, ΟΠ γδῖ, 85. ἴῃ οἷ. χχ. 11 πόνο ἰὴ Ηἰς 
δἴδῖεα οὕ δυπιρ)ιιδίίοη τὴς ογὰ Ϊ|65ι8 8η- 
πουηςοά, “ 12επ “ῥαἰ] δε 805 οΥ αη «ἐΐ μροη 
16ε ἐδγοπε οὕ Η ρον" (Μαῖί. χχνυ. 11). Οἡ 
τὰς ΟἴΠΕΙ μΒαπὰ νυ. 6, 7, ᾶγε δα ἀϊιςοά ἴῃ φῥγοοῦ 
(δὲ "ὖ τηυϑὲ Ὀὲ Οοάἀ ἴΠς ΕδΒΟΣ, 45 ἰη (ἢ. ἵν. 
2: νι 1,7. ὍΠο ἀϊδιϊποϊίοη Ὡδοὰ ποῖ 6 
ΡΓοββεα, 566 1 (ού. χν. 28. “ὙΠε Οοτηπῖ8- 
βίοη οὗ ἴη6 δοθῇ 5 ρετίεοϊδσα ; Ηἰβ ψογκ ἢδ5 
αἰϊδιηδὰ 115 οὐ͵οςξ ; {Π|π βοθπο οὗ [δῖ ψννόγκ--- 
ἴῃ οἷά ννογ]ὰ οἵ 8ϊη δηά οὗ ἀθδίῃ---ἢλα α15- 
δΔρρεαγοά : ἴῃ ἰἴ5 δίοδσά 15 ἴπ 6 Νενν Ογεαίίοη, 
ἴῃ ψὩ]οἢ ΟΟὉ ἰ5 ΑΙ] ἴῃ 411" (Βυγρεν). 

Βερῤοϊά, 1 »παξε αἢ] ἐῥίησι πεαυ. Ἠδς ἀδοΐαγεβ 
(παι ἴο Ὀς Ηἰἴβ5 ψοῦκ ν διςἢ δῖ. Ϊ]οθη Πδὰ 
ΑἸΓΟΔΥ ὈΘΠ 6] ἃ ἴῃ νῸΓ. 1; δηὰ ἴο ψ πιο Ης 
Ηἰπιβοὶ μδὰ, ἤθη οὐ φασγίῃ, σείεγσεα 85 
πε “Κερεπεγα!οη" (Μαῖξ. χῖχ. 28). ΑἹ] 
(Ὠηρ8 Πα ὕδεη οὐ ρῖηα! νυ “»παάξ ὁ) Ἡ!»" 
(1οδπη 1. τ); δπὰ πονν Ηδ πιδκεβ “ αὐ ἐῤίηψε 
Δίααυ." Οη [ἢε φαγῃ }Υ δϑροςῖ οὗ ἴῃς “Νεαυ 
Ογεαίίοη," 566. 2 Οογ. Υ. 17; δηά οἡ Οἢγίβῖ 
ἃ5 ἴῃς ϑουγοῦ οὗ ἴῃ “ΜΝ εαυ Ογεαέίοη," 566 

ΕΕΕ 
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Απά δε 5αἱ!ὰ υὑπῖο πο, τα: ἰογ 
ἴΠ686 ννογάβ ἀγε τις δηά ἐδ ίμ]. 

6 Απά δε 5414 υπῖο πι6. [ἰ ἰ5 ἀοπα. 
οἱ, τ. 8... ] δπὶ ΑΙρῇα δπὰ ὥπιερᾷ, πε θερὶπ- 
Φ' 2. 1.. : 
δ 15. 55... Πηρ ἀηἀ τῆς επά. 51 ν}}} ρίνα πο 

,ος οἡ 1πρὶγαίίοη, Ἰοςῖ. 1. ρρ. 120-120, 
4«ἴῇ δα. 

Ασοοτγάϊης ἴο Ἀοιῃ. ν|!}}. 18-ἀς 6 ἢανδ 
Πεγα οχργοδϑδεὰ (Π6 ἰδϑῖ δηὰ ἢϊείιοϑζ οὐ]θςῖ 
οὗ 411 (γϑιϊδη ἤΟΡΘ. 
Απὰ Ἀ9 δαὶ },] Οὐιῖ “ μπίο ρριϑ᾽ --- 566 

τ΄ῃυ. ἐἰ. 

Ὑτὶϊο :)] Εογ ἴῃς (Ὠϊγὰ τἰπλα τὴ (5 Βοοῖκ 
(Π6 ὅ6ο. τοςεῖνοβ ἴπΠ6 δρϑοῖαὶ σοπιπιδηὰ ἴο 
“ «υγὶ ς᾽" ςογίδιη ννογάβ, 566 ἢ. Χὶν 13: ΧΙΧ. 9: 
--οἴ οη οἰ. 1. 11. ΝΟ ἰ5 ἴπε βρεᾶκοσ ποῖὸ 
ΎΠα 584π|6 ἱηἀδοβηϊζεηε8θ8 45 ἴο ἴπε ϑρϑάκογ, 
ποίϊςθα οἡ ςἢ. 1.1, 10, ἀρρεδῖβ ἴῃ ἴἢ15 ρδςθ. 
ΤὮδ ΘΡΘΔ ΚΟΥ ΤΥ ὃς τοραγάθα 45 {πὸ ργεϑιάϊηρς 
Απρεὶ οὗ [6 δηΠΓὸ βεγὶθ5 οὗ Ννιβίοῃβ,---566 οἢ. 
ΧΧΙΊΙ. 6, τό. 

Ιη «ςἢ, χ. 4: Χὶν. 13, ἴπ6ὸ '᾿νογ58. ργοςθοᾶ 
ἔτοιῃ ἃ νοὶςθ “2,ο»" βεαυση ; " Ἰῃ οἢ. ΧΙχ. 9 νγ6 
ΤΟΔ 88 ἤοτθ. Νοῖίθ αἷσὸ [ἢς ργοϑεῃΐ ἴθηβο, 
δαὶ ἢ, λέγει, --εἶπεν ὈείηΡ ι5ε ἱπιπγούὶ- 
δῖ6}} Ὀεΐοτγε δηά ἱπηπιθα δῖον δογ ἴῃ υεγ, 6. 

,)ῶγ ἐδειε αὐογάς αγε αὶ Ἀ7ΤῸῚ δπὰ ἴτπ6.] 
(8εε νυ. }.). Με τΊΔΥ 450 γεηάοσ (ὅτι 
γεωϊαιπ): τιϊο, “1080 ψοτὰδβ Δ10 
Ζαϊ 701 απὰ ἔσπϑθ:"---οἴ. οἷ. 11]. 17, ἄζς.; 
Μαζί. 11. 23; [ὁδη 1. 2ο; σ᾿ [οδῃ ἦν. 20. 

6. “πώ4 δὲ ταἰώ μπὶφ »ε)]ὺ Τὴ ΘΡθΆΚΟΊΣ 19 
Οὔσθ πλοῦ “ἢ ἐῤαὶ “πεῖ ομ ἐδὲ ἐόγοπε; "ἢ 
966 Οἤ ΥΘΥ͂. 5. 

ΑἹ] ἰδ δὁοπι0 ἴο Ρ8858858.] (ὅεε νυ. 11). στ. 
ΤΏΘΥ 610 ἄοῃθ, οἵ ΤΟΥ͂ ΔΙ9 60.106 [0 
Ῥδ88Β, οὐ ΤΏΘΥ Δ10θ ΔΟΟΘΟΙΒΡ118} 9 --- 45 
τῆς ᾿πίεγργοίοσ οὗ 81. [σεῆὺβ (Υ. 25, ἢ. 336) 
τοδὰ {πὸ τοχί---" Εἰ ἀκ »πιδὶ, Εαεία (τ. ςἢ. χνὶ. 
17, νογα ἴῃ6 584π|ὶ6 νεγῦ, γέγονεν, ἰ8 ἴῃ ἴΠε 
δ᾽ πρὶ). “ΤΩς Ὠίνίηθ ργοπηΐβοβ δηὰ ἡιὰρ- 
τηεηῖ8᾽ (ΛΝ ογά5.) ;---" ΑἹἸῚ τῇϊηρδ5 ἃγὸ Ὀδοοπλα 
πεν" (Βιβρίηρ) ;-- Τῆς Ὠϊνῆς Πθογϑοβ᾽" 
(ΕΡταγάλ);--- ὙΠῸ ψνογάβ ᾿υ5ῖ ἀσβογι θεὰ 88 
1.170] δὰ ὑσπο᾽ (Βυγρεῦ). 
ΤΠ οχργοβϑϑίοη “ Α11 ἰδ δοπιθ ἴο Ρ888᾽ 

ἶδοθε8 ἴῃ6 ῥγοπιῖίϑε δηάὰ ἴῃἢ6 τῶθηδοθ νοΐ 
ἰδίους (566 γνδσ. 8) ἰὴ ςοηῃοχίοῃ ἢ [Π6 
ψΠοἷΪθ Ν᾽ βίοη :--Υν αὶ ἴῃς ὅ6ογ μδ5 δε μο]α ἰ5 
ΟΝ ΔοςοπΊρ ἰδμθὰ ; ἴῃ οἹά ννοτ]ά ἢ45 ραβϑβθοὰ 
ἈΜΑΥ ; ἴῃς Νοὸνν Εδγίῃ [85 σοπλα ἰηῖο θείην. 
ΤΠ τεδάϊηρ οὗ δὲ, Β, Ρ,ὶ τ (γέγονα ἐγὼ τὸ 

Α καὶ τὸ Ὡ) “Ι ἂὴὶ Ῥθοοῖιθ ἴῃς Αἱρῇα," 
ὅτς.---ΑΙπουρὰ τῆς ονιάδσηοθ ἔογ ἴἃ 18 ῃοΐ 
γυοΔ]----ἰβ ορροϑθάὰ ποῖ οὐ ἴο 8. [οδηβ 
υ8ᾶρθ, 566 ςἢ, ἱ. 8 (ἴῃ6 νεγὺ 8 ννδπίηρ ἴῃ 
οἢ. χχίϊ. 13), ἀπά ἴο 5βοιηά {π6ο] ((οσ 
Ομ τσὶ σδηηοῖ δεροριο ψῆδὶ Ηδ [48 ουδρ 66), 
Ὀυϊ τεπάοτβ ἴῃ6 βδθῆϑε δῦϑυγά : οὔθ Ἵδηηοῖ 

ΒΕΥΝΡΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. ν. 6---}. 

ἢ1πὶ [δῖ 18 δῖῃιγοῖ οὗ (ἢ ἰουηΐϊδιη οὗ 
ἴῃς ννδῖεσ οἵ ᾿ξ ἐγεεῖγ. 

 ΗἮε τας ονεγοοπιεῖῃ 5}4]}} ἰη- 
Ποῦ 411 τῆϊηρβ; δηὰ 1 νἹ}} θὲ ἢϊ5 
(ὐοά, ἀπά πε 53Π4]] θὲ τιν 8οη. 

δερορι ἴῃς. “ Αὔρῥα," (ἢ “ δεσιηππς," τὲς 
“3 γε" (οἱ, ἱ. 8,17. 11. 8; 111. 14; ΧΧΙϊ. 1.2), οὗ 
αἰ τ ηρ5. Νν ἐγὰ [86 βρθαϊοῦ σοά ἴδε Εδῖδοσ, 
{115 ᾿Ἰηΐογοηςθ ψου]ά Ό6, τ ΡῬΡοβϑιθῖς, ξισοηροσ. 

Ίνιῖςςε, ἴῃ 1ἢ1]18. Βοοκ, ποῖθ5 Βεηρεὶ, 15 ἴἴ 
βαϊὰ “1 ἐς ἀονε,"---ό ἴ86 Τοπιρίεϊίοη οὗ ἴδ6 
νυταῖῃ οὗ Οοά, ςἢ. χΥϊ. 17: δηά ἤοζο, δὲ ἴδε 
ΤΑ κίηρ οὗ “αἱἱ ἐδίπρι πεαυ. ΤΏγος Ἐπιος, 
ποῖθ8 δου (οῦ Ϊοδη χίχ. 10, νο]. νἹ}}. Ὁ. 24, 
Επρὶ. τγ.), ἀο ννὰ τοδά ἰῇ τῆς Βι0]6 οὔ (ῃς γες- 
}ο.6 οἵ Οοά ἴῃ ΟἸἢγῖβῖ,---ἴ [μὲ Βερίπηίηρ, Οσεα. 
1.31: ἰῃ ἴῃς “ἐν πμδεά ἢ οἵ Τοῃη χῖχ. 10: 
δηά πόσο, 'ῃ ἴῃς ἤηδὶ “Α11 ἐδ οοτθ 0 Ρ888." 

[ἀν 89 “ἰρῥα ἀπά ἔθ Ονιερα,}] ὅ8ε6 
σἈ. 1. 8; ΧΧΙΙ. 11.Ψ 

ἐδὲ ὀοσίππὶπ απά ἐδὲ ἐπ. ΤὮϊ5 [γδηϑβὶδ- 
(ἰοῃ, 858 ἰἴ ννεσο, οὗ [86 ρῥγεσθάϊηρ ννογὰβ ἰ5 
αἷἰϑὸ ρίνοη ἴῃ οἷ. χχί! τ, ν οσο τῆς τῆϊτὰ 
δαυϊναϊεηῖ, “ ἐῤὲ γε! πὰ ἐδὲ ἰας:, αἴσο ὀσσυτϑ: 
--866 οἡ ςἢ. ἱ. 8. 

ἴ «υἱἱ συ] ὍΠδ ργοπουη γορεαϊϑα,--- 7 
ἅτὰ ἴ6 ΑἸρμα," “1 ΜΠ] γίνε; ἢ -- ΟἸ τισὶ σρθακε 
(πτουσμουῖ. ὙΠῈ άφας πεῦὸ σοη]οϊηθαὰ ἃσὸ 
ΕΧΡΓοβϑοα βοραγαίοὶυ ἴῃ οἢ. χχιὶ, 13, 17. 

μΐο ῥὲνι ἐδαὶ ἢ’ αἰδὲγ1] ΤῊς ἸΒοιιρδϊ ἰ8 
ἴακδοη ἴγοπι 982]. ἵν. 1; 566 οἷ. χχί!. 17, δηά 
]οδη νι. 37. 

οΓ δὲ )ουπέαὶπ οὗ 1δὲ «υαἱόν οΥ “ει. 
Οἵ, 581. χῖ! 1; [οὔ ἵν. το, 14. “Ζνπν 
«υαἱεν᾿" (δε ἴῃ ἐϊ8 ἡδίυγαὶ σεηϑε 1Π ἴῃ ΟἹά 
Τοβῖ., εκ. Ο θη. χχνὶ. 19) 5 Ποῖ ΠοΟ ϑβασΥ ἴδ Ὲ 
Θαιυϊναϊεηὶ οὗ “ 26ε «υαἵίέν οΥ ,7 ἴὰ ἴδε Ηἰχιεσὶ 
Δηά βρίγιἴυαὶ δοηϑε οὗ {πε ννογὰϑ :---υΐ [ἴ 15 50 
ἴω 81. []οδη ἶν. 1ο, 85 σουπηηρ ἔγοηι Ηἰπι ἴῃ 
συῇοπὶ 15 ἴπε δὐϑοϊυῖο [1ξ6.--- τόπο, ϑέμάϊο; 
ἐπ ἰδὲ Οουρεῖ:, Ρ. 94. 

[ἡ εἰν. Υἱῖ. 17 (45 ἴῃ [84]. χιῖχ. 10) τνὸ γολά 
οὗ ““Ἱοωπιαίπ: οἵ Μαΐεγβ οὗ {Π|{6|,᾿ νυ] ἢ ἅγὸ 
ΠΟΥ υηϊϊοὰ ἰηῖο οπε βίγεδπι ὑγοσθθάϊην ἔτΌπὶ 
(6 ΤἬὭτγοηο---ϑεξδ οἢ. ΧΧΙΪ. 1. 

7. Ηε ἐῥαϊ ουεγεονιοὶ) Ἡροτα οη]ν, βίηοο ἴῃ 
ϑόνθῃ Εν ρίϑι]εϑ (ςξ. εἰ. 1". 7, 11, ἄς), ἀο νε 
ἤπὰ ἴῃμε βιϊπιυϊδῖηρ ργογηΐδε “19 δὲπε ἐδαῖ 
ουεγεο»ιφῖ" (ςξ, «ἢ. χι!, 11 }-- ἰὰ πκὸ τλδῆηοῦ 
υϊτοτοὰ ΟΥ̓ (γί, 866 οἡ υδὺ. 5. 

“ῥαϊ! ἱπδεγὶ τἈθδο λίπα 8;] (δες νυ. 11... 
Ἡδετγὸ οἠἱγ ἴῃ δῖ. [οη΄ νυττὴξβ ἀο “πε σεδὰ 
οὗ [ῃ6 νου ϑῦηρ ἐπδεγμαπεε---ἰς ςοποίδπὶ 
Πποπιὸ οὗ Ενδηρο!ςδὶ ῥσγοπ δε (Μαῖῖ. νυ. ς; 
χίχ. 2ο; Χχχυ. 34; Άοπι. ἵν. 11; 1 Οογ. νἱ. 9; 
ἄς.). ὙΠ Ι5 ἱπμογίίδησε ἱπιροτγῖβ οἰ ΕἸ ΖΘ ἢ πὶ 
[26 ΗδΑνθηΪΥ [εγυϑαϊθηι (ςἢ.. 111.. 1.2);--.-4}} (δε 
εἰουγ οἔτπο Οπγ οἵ Οοὲ (τεσ. 11);--ἰδε νγαῖεσ 



ν. 8-... 

8 Βυῖ τε ἐεαγίαὶ, ἀπὰ ὑηθε]ενίπρ, 
ΔΠ4 τῆε Δροπιηδ]6. πὰ τιυγάσγογϑ. 
δηὰ νυνπῃοτεπηλοηρεῖβ, ἀπά βογσεγοτβ, δηά 
ἰάο]δῖογϑ, δηὰ δἱΐ 118τ8, 31.4}} ἤδνε {Πεὶγ 
Ραγὸ ἴῃ τῆς ἰακε νι ἢ θυγηοῖ ἢ 

οὔ ̓ ἰΐδ ἔγοπι [6 ἰθεχῃδυβί]6 ἑουηίΐδίη (ςἢ. χχιϊ. 
17).--- " αἰ ἐρὶπφι" ἴῇαϊ πᾶν Ὀδεη οτοαῖοα 
δῆονν (υν. 1, 5). 

απά 1 «υἱὲ! δὲ δὶς Οοά] ὍΤθα 56ὸῦ βοεβ 
Ῥδοὶς οὔτ ΤΏΟΓΟ, 48 ἰῃ ν6Γ. 3, ἴο ἴη6 ἢγοϊ ρτοδῖ 
Ῥγογηΐβο ἴο ἴῃς Ομυτοῇ δὲ 115 ἰγρίςδὶ “ Ὀερὶπ- 
εἰς " (ἔχ. χχ. 2; [νον. χχυΐ. 12),ττὰ Ῥγοπιδα 
18 }16ἀ ΟἸΪΥ ἴῃ Ηἰπλ ννῆο 15 [πιτδηλε], “ Οοά 
«οἱ α :" εἴ. 2 ϑᾶπ|. Υἱ!. 24. 

απά ῥὲ «δα δὲ »ν “0.7 8686 νοτάβ 
οὗ (ἢτγίσῖ ροϊπξ ἴο {παῖ ροτέεςϊ δαυδ εν οὗἉ ἴἰὸ 
ϑοὴ 1} ἴῃ Βαΐμογ, ἤθη ΟΟ Ὁ 584}} θ6 4|]} 
ἴῃ 4}} (1 ὕοσ. χν. 28). (Αὐοιμράᾶγο ἴοο (]"15᾿8 
{π|ς, “Τόὲ Ευενί σε πς Εαιίῥεν" (15λϊ. ἰχ. 6): 
---566 Οὔ νΕΣ. 5. 

ΎΤΠο ἰηϊετργοίδίίοη ννῃ ἢ πλδῖκε5 ἴΠ6 Βρθά κοῦ 
ἴο δὲ Οοά τε ΕΔΙΠΟΥΣ το 168 ΠΡΟΠ 2 ϑδιη. Υἱῖ, 
14: Ηεδ. Ϊ. ς; 11. 1ο--πολλοὺς υἱούς (8566 6.8. 
Εγαγά). 

“ΨΥ Παῖ 2 54Π|. Υἱῖ. 14 Ῥγοπ)ϑοὰ ἴο {6 
Ὠοιβο οὗ Πανὶ, 15 {Ὁ1Π||δἀ, Τσουρ αν! 5 
501, ἔογ ἃ}1 πηθιη θοῦ οὗ ἴπδῖ πὸνν ΠΟΙΏΔΗΙ 
νος ἄἀννε} 5 ἴηὴ ἴηε Ταῦεγδοὶς οὗ δ αν 
Αὐλοβ ἰχ. 11, 12 (Βυγροτ). 

8. Βιὲ ἴοτ 89 “αγγμ᾽ (δεὲ συν. 1... 4.5 
οοπίγαϑίοα ἢ ἴῃ οϑς “δα: συεγοονῖθ "ἢ ἴῃ νεΥ. 
᾿ τ-τ--τ το86 ννῆο “ ἔγαςυ δαεῖ," ΗΘ. χ. 18. 
Ἡδφηρϑῖ. σοίουβ ἴο ἰδεὶς οὗ ἴδ ἢ, 85 'ηΏ Μαῖίί. 
γῆ, λό; Ὀυΐϊ [ἢ15 (ΠουΡ 18 ἜΧΡΓΈΘΒΙΥ δάάεά 
πῃ [06 ησχί δριϊποῖ. 

απά εριδεϊευΐης.)] “Νοῖ δροβίδίεϑ ἔτγοτὴ 
Εἢγιϑῖ," ποῖο5 ᾿υ5ἴογά., “ Ὀυΐ ἴῃς ἀννο!]ογ5 οἡ 
δασῖἢ 80 τὰ Βοϑβί!ς ἴο ΟἾ τ 5Έ Δ ΠΥ (οἢ. ΧΙ, 
8: ΧΥΪ]. 2, 21}, [0 ψδοπὶ (οἴ, ςἢ. ἰχ. 21) (86 
τοϊ]ονίης ἐρὶ Ποῖϑ ἀρρὶγ. δοπῖο (ε.ς. ΖΟΠΙν, 
νοτγάϑ.) τεδὰ δῇῆδγ “ μπδοευίης," ἴῃς ψνογά8 
“ πὰ δἰ πη 61 8᾽"---ἃ τοδαϊηρ, πονγενοσ, ψ ἢ ς ἢ 
[85 ἔογ 15 δι ΠΟΤ Υ ἴπς 5ἰηρ]ς [Πηςϊ4] Β. 

διὰ δὐοτιΐ 8 Ὁ16] (Τἢὸ Οτεεῖκ ἴεχὶ 
ὴ458 ποῖ πὸ γί. 16). σσ. ἀοβδ᾽ὶοὰ στὰ 
δΔΌοΙπι παίΐοι δ, ΥἱΖ., ἴΠ056 τείεγγοὰ ἴο ἴῃ ἊἙἢ. 
ΧΥΪΪ. 4; οὗ, γϑσ, 27,-- ΓΟ Δ ΌΪΥ ἴδ “ ώορε " οὗ 
εἢ. χχίϊ. τς; «ἢ τ Τίπι. 1. το. 

Ἄνες ΠΙΑΥ ποῖθ δον ἴμ6 ἰδῆρυᾶρε οὗ [δς 
1μνν (6.». ἴεν. νἱῖ. 21) 6. Βογα δπιρὶογοθά ἴο 
Β' ΣΠΗΥῪ ἴῃοϑὲ ΠΟ δῖα σἢϊξ ουἵ Ποπιὶ ἴπ 6 ΟἿ 
οὗ Οοά. Τὸ δηοίεηϊ [|ογυβαίοπι 18 [86 
εἰν ηεὶγ δρροϊηϊεά βυπῖροὶ τπγουρςδποι. 

απά »ιμγάξγεγι, απ Ἰοτπιϊοδίοσ) Οἡη 
[}}18 ΥΟΓΒ6 ΠΟΙΊΡΑΓΘΙ ΟΟΥ. Υἱ. 9, 10. “ὍΤΠα 
σμδγδοῖοῦβ πατηθὰ ἔογπι ἔουγ ραὶγϑ---ἴῃθ θα, 
{Π6 ' 5ἰσπαίυγο ᾿ οὗ τῃ6 δατῃ, ἴο ν ΒΙ ἢ Ὀεϊοης 
(656 ἀἰβεγεης τοπάφης!68 οὗ ἴπο86 πο ἰἰνα 
ἰὼ τς νψοσὶὰ, (οἱ. 1. 2ο " (Ηξεαρβῖ.). 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ, ΧΧΙ. 

ἤτο δηά δγιπηβῖομο : ψῆιςοἢ ἰ5 τὰς 
βοοοηά ἀεδτῖῃ. 

9 Απὰά τῃεγε σᾶπλα ὑπίο πιὲ ομα οὗ 
τῆς βενθὴ δηρεΐβ ννῃ]ςἢ Πδά τῆς βενθη 
ν]415 ]] οὗ τῇῆ8. βθνεη ἰδϑδῖ ρ]άρι 68. 

απα “ογεέγεγς, απά ἑάοαίογ.,] ΟΕ οἰ. ἰχ. 21; 
ΧΥΪΙ, 22: Σ [ΟΠΠΥ. 21 :-ἰ' ϑογοέγεγι᾽" ἱποὶ δ 
Α']! νῆο ἴοοῖς ραγίὶ 'ἰπ ἴη6 πλαρίσαὶ ἂτῖβ οὗ 
(86 πεαΐμεη: ἴπ6 τεοΐδγεποο ἴο ““;Δοίαϊεγ: ἢ 
παῖΌΓΑΙΥ ἕο! ]ονν5,---οἴ. ΟΔ]. ν. 2ο. 

απά αἱ Παγ..) Νοῖς 86 {πῃγοοίοϊα τεΐετ- 
ΘῆςΘ ἴο 118 5ἰη---Ὦ ΓΟ ; ἰΠ υϑσ. 27; δηά Ἰὴ Ἂοἢ. 
ΧΧΙ 15: οἔ οἢ. 11. 2. [ἡ {Πυοίγαϊίοη οὗ 851. 
70 Ππ᾿5 πιληηςεγ, σοπΊραγα 4150 [οῆη ΥἹ]]. 44; 
ΧΥΠΙ. 27. 

Οἡ [μ18 νεσῦϑθ σοιρασγε οἷν. ΧΧΙΙ, 15. [ἰ 
Δ Κὸ5. ὉΡ ἴπ6 8ςθὴθ ἀεδβογιθοά ἴῃ Μαῖϊ. χχν. 
41-46. 

ἘΠοὶΣ Ῥασί [888]}] 89] ἱπ ἐῤε ἰαξεο 1μαῖ 
ὀμγηείρ «υἱ ἥγε απά ὀγὶριείοπο;} (Οη ἴῃς 
Ῥῆγαθο ΤΟΥΣ Ραστῖ 888]] Ὁ0,᾽ 586 Οἡ (ἢ. ΧΧ. 
6). Τῆΐ8. Ἰοςδ] γ---80 οἴδη ἀεϑογθοά--- 5 
τοϊεσγοά ἴο βΡῚΥ ἰῃ οἷ. ΧΧΙΪ. 15, 845 δοίην 
“ᾳυδδοι." ὍὝΠεΕ ΑΡροσαῖίγρϑε δ[ϊεβίίηρ “ 1δὲ 
«γα! οὔ ἐδο ζαπιδ᾽ (ςὮἈ. νἱ. 16), ηονν τεΐαστι 
ἴο ἴδε )υα!1ς]4] δονευγ οὗ ἴῃς ΟΙά ΤὍοβί.:--- 
566 (ἢ. ΧΙΝν, 11; ΧΙΧ. 3; [84]. Χχχῖν, 10; ἰχυ]. 
24; [)8ῇ. Υἱῖ. 11. 

«υῤίερ ἐς ἐδε “τεοπα ἀεα ὁ. 866 ςἢ. 11, τα 
Χχιό, 14. ΤῊΙ58, ἴῃ 1, ον 5 ἰδεῖ νοταὰ ἔγοπὶ 
16 ὙΠγοΟΠΟ, ἰ5 Πενοσίῃ 6658 ζοϊ οννοὰ ΌΥ [Π6 
81:10}π|6 ἀρρεϑδὶ ἴῃ οἢ. χχίϊ. 17.---Ὁ Τε δρὶγὶ ἀπά 
ἐδε Βγίάφ αγ, ΟΟΜΕ, ; δηὰ ὃγ ἴδε ρἰοσίουβϑ 
οἾο56.---“ΤῊ9 χτϑὸο0 ΟὗὨ 189 Τοτὰ 72}985π8 ὃδθ 
ψἰτῈ 8411 (ςἢ. χχίὶϊ, 21). 
ΤΠ 566. Παυϊηρ ΠΟΥ 5ῆειννῃ 115, ὕπο σ 115 

ἴννο δϑρεςῖβ ἰὴ υυ. 3-2 δηὰ ἴῃ νοῦ. 8, ἴδε 
δοθηθ ἱηίγοάἀυοςρα ἰῃ οὗ. ΧΧ. 1, ἴπΠ6 Πάγγδίνθ 
οΟὗἩ γδσ. 2 18 γοϑυχηθά. 

ΤΗΕ ΝΕ ΪΕΚΌΒΑΙΕΜ (9, 10). 

ΤὨ]8 ραβϑᾶρο 8 ἃ ἰγρίςδὶ Ν᾽ Ἰϑίοῃ σογγεβροηά- 
ἴηξ ἴο (6 Νἰδίοη οὐ Βογίοῃ, ἱπ εἢ. χν]!. :-- 
Ἡεγε οἷς οὗ ἴῃ6 δενθὴ Αηρεὶβ οἵ [υάἀρτηθηῖ 
δον [6 ὅ66σ (πΠ6 Βγιάες (εἶ. Ερῆ. ν. 27); 
ἐδέγ οὔβ οὗ ἴῃ6 54π16 Ν 18] Αηρεὶς 5ηοννΒ Ὠἰπὶ 
ἴῃς Ηκετὶοῖ,---5866 οἡ ἢ. ΧΥ. 1 δηὰ οἷ. ΧΥΪ. 
21. Ηἰϊδοηῖο ἴμεθ6ὲ Απροὶς δὰ Ὀδοη ἴδ6 
Θχοουζίοποῖβ οὗ (6 ϊνίηθ ψσαῖβ (ςἢ, 
ΧΥΣ); Ποῦ ννοσκ ἰ5 ποὰνν Τοπιρίεἰεα ἰῃ ἃ 
γἱβίοη οὗ Ὠἱνίπε [νονο. 

9. “454 ἐβεγε οαταθ 089 ο7, 4δὲ “εὐεη σηφεὶ 
Οὐδ “μηΐο »ι6." Οὕτ. οὔθ ἔσοπιἜ διλοιᾷ 
(ϑεα συ. 1..)} οἷ, οη «ἢ. νἱῖ. αἱ. 

ὙΔ8Ὸ0 δαά ἰδὲ “ετὸπ αἰα,]Ὶ 866. οἡ Ἂἢ. 
χυϊὶ, τ. ὙΠὶα ϑοσοηά δης ἰαϑὶ ἀρροᾶάσγδηςο οἵ οης 
οὗ ἴπ6 Ν ι]- Δηρο 5 ̓πάϊςαῖοβ ἴπδς (ἢ6 Ν᾽ βίοης 
σοηίαϊηοαὰ ἱπ εἶ. χνΥί!. 1- ἢ. χχὶΐ, ς ἔοστῃ ἴδ 
ςοπεϊπυδὕοῃ οὗ ἴπ6 Ν᾿ ἴα] --ὟΥ Ιβο5. 

ἘΝΕΩ2 
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δὰ ταἰκεά νὰ πιε, βαγίηρ, (ὐοπιε 
ἈΠ εσ, 1 ψ}1}} 5ηανν τπε6 τῆε Ὀγίάε, 
(ἢς 1,Δπ|δ᾽5 νυἹέβ. 

ΙΟ Απὰά ἢε σδγιθά πιῈὲ ΑΥΨΑΥ ἴῃ τς 
Βρ|Πς ἴο ἃ ργεαῖ δηά ἢϊρῇ πχοιπηίδίη, 
λπὰ βῆεννεα πὶ τπαϊ ρτϑαΐ οἰἴγ, ἴῃς 

ἈΒΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. ν. 16- 1Σ. 

ΠΟΥ Τεγιβαίαπι, ἀεβοεπάϊηρ ουἱξ οί 
ἤεανεη ἔτοπι (σού, 

11 Ηανίηρ ἴῃς ρίογγυ οἵ Οοά : δηά 
Βεγ ρμς τᾶς κε ὑπῖο ἃ βἴοπε τηοβῖ 
ῬΓαςίουβ, ἐνεπ κε ἃ [Δβρεῖ δἴοπε, 
ΟἸθᾶγ 48 Ἴγγϑιδὶ ; 

ὍΔΟ Ἧ019 ἰδὰθῃ ὉΣΙΒ ἐῤὲ «συεπ ἰασὲ 
ῥίαγμει  Οτ. ψὰο Ψψ019 Ζζ.}1} οὐ ΤῈ 
{τς γτοδάϊηρ (566 τυ. 4.) ρίδοοβ [πΠ6 ραγίς!ρ]θ 
ἴῃ Τςοηποοτά νἱἢ “ “ηεί.." (Τ. ΚΕ. τελάϑς 
φιάλας τὰς γεμούσας). 

δηὰἃ ἢθ9 δΡδκθ ο«υὐδῥ γιό, “αγίῆρ, (ὐογιξ 
ῥἰ᾽δεν.] (ΚΕ. οἰ. ἵν. 1. 

1 «υἱ] εῥεφυ [δε] ΤῊΪ5 ηἰπἢ νοῦϑο Ό]]ονν8 
οἢ. ΧΥΪ. 1, δΔιηοδὶ σεγδαΐι, ἀοννῃ ἴο 1818 
Ροϊηϊ. 

ἐδε ὀνγιάρ, τὰ 6 ὶΐο οὗὨἩ 189 Ψ8:}.} (866 
στ΄ῃΆυ. ἐ4.). 

[Ιπ ςεἷ. χνυὶϊ. τ ἴ! 6 Ηατγῖοῖ 185 86 1156 
Βτγίάθ, σοσγοβροηάίηρ ἴο ἴΠ6 356 1 τὰ οὗἉ ςἢἈ. 
ΧΙ 11. 

Οὧπ νυ. 9-27ὺ ΖΕΠΡΡ ποῖο5: “ὙΒΘ [η- 
τεγρσγοῖηρ Απροὶ δῆονβ ἴῃ6 56 6γ ἴῃ πεῖν 
ΟἿ οὗ σοά,---ἰἴϑ ἀρρδάγδηςς 48 ἃ ΨΠΟΪ6 (συ. 
10, 11);-.-[15 νν4}15 νὰ {δεῖν βαῖο5 δηὰ ἰοιιηά- 
Δἴίοπβ (υτν. 12-14}}-ῖϑ πηοδϑισοιηθηῖβ (υυ. 
1.5--17) ;--- [18 βρεςϊδὶ ἔδαζυγοϑ 41530,---ϑ0ςἢ 85 118 
τιηδρηϊῆσοηςο (νυ. 18-:), ἰἴ8 υπϊχιις σμάγαο- 
ἴο (υῦ. 22, 23), (πε 1ξδιπιονειθηῖ τ ἢϊη ἰτ 
ἰιυυ. 24-- 27). 

10. 152 ἐδε ϑῤίγ] Α5. ἴῃ οἷ. χυὶ!, 2:---[} 6 
ΞΘΟΣΥ 18 “ εαγγιίοα χαυαν," Ὀυϊ ποῖ ““ἡπίο ἃ 
«υἱ άεγηε..) 

ἴο ἃ πιοππΐαΐῃ Κχοδί δπὰ δὶς },] 51. 
]Ἰοδη θεμο] 48 [μῈ ΟἿὙ ἐῥεγε,---ὰ ἠοῖ ,ηοηὲ 
ἐδόηεδ ; 566 ἰ5δὶ. 11. 2. 

απαά «ῤεαυεά γπὸ 1.6 ἈΟΪΥ͂ ΟΥἿΥ 7018» 
161,1] (Οπιὶ “4δε στεαὶ,"---ϑὲς υὐ. }.) 80 ἴῃ 
ΘΓ. 2; (ἢ. ΧΙ, 2; ΧΧΙΙ. 19. Οη [Π6 ΘΥἸΤΟΏΘΟΙ8 
τοδάϊηρ ἤεσγο, ἴμ6 “ Ογεαὶ Οἱ ἐν," ΝΝ ογάϑ. σοῦ- 
ΓΘΟΙΥ ποῖδ5 : " Τ δαῖ ρῆγαϑε 15 γοϑϊγιςϊεα ἴῃ [Π6 
ἈΑροοσδίγρϑβο ἴο πε σηγϑίῖοδὶ Βαῦυ]οη :--- 8566 οἢ, 
χὶ, 8; ΧΡΠῚ, το, 16. ΒΒοηρθὶ σομηπεῃῖβ : 
Τῆς Αηρεὶ δὰ ἢ ψουϊὰ βῆονν [ομη τῆς 
“Βγιάε,᾽ δῃὰ ποῦν ἢδ βῆοννβ τὰ ἃ ὁ Οἱέγ; " ἢς 
δά 5:4 (ςἢ. χνυῖ. 1) ἢς νου] 5πονν Ἀἰτα ἴῃ 6 
δτεαῖ " Ηαν]οί," δῃᾷ δ6 βῃονεὰ διπὶ “ Βαό»» 
ἰομ. Απὰ δρδῖη: Ἰδακδθὴ ἀρατί ἴο [δ6 
ςβ,άεγπεσ." (οἢ. χυῖ 1), 16 56 γ Ἀ6- 
με] ὰ ἃ Οιγ, τὴς Ηκτγὶοῖ ; πόσο, ἴο ἴῃ6 
“ )Μομπέαιη," 6 8665 ἃ ΟἿ, (6 Βγιάθ. [ἴἰ 
ννὰ5 ἴο ἴμ6 “ ἤἠαάργπον:" τηδῖ ἴη6 Αροβίοϊϊς 
ἦγον" Ἀδὰ ἢοά (ςἢ. χὶϊ. 6), αηὰ νψῆογε (δ 6 
ΗἩασγϊοῖ ννὰ5 ἔουπά : δὰ τ1}πθὴ ννὲ δἰϊογνγαγάϑ 
τοδα οὗ ἴῃ6 “ ομπαὶπ" (ςῖ. Ηδοδ. χιϊ. 22). 
80 νν»δ5 ἰἴ ψ 1 σγδοὶ οἵ οἱα,"---1. ὙΝΠΠΔπ|5 
(Ρ. 452). 

ϑοϊλΐηκ, ἀοτγπ οἱ οΥ᾽ δεαυεη ὕγορι Οοά,] 

Οὔξβοσνς δοίης ἄονη,-- ποῖ ΑΙΓΟΔαΥ ὠε- 
σεσπάεά :--- ΟΙΏΡΑΓΤΕ Ὑ6Υ. 2, δηὰ οἷ, ἴτϊ. 12. 
νηοῦ ροϊηΐβ ουἵ ἰονν 6 σοπείγυσοη Βεπςο- 
ἔογῖ ἔπεα ΠΕ] Ὺ σθδηροβ ἱπάθρεη θην οὗ ἴδ ς 
ξονογηΐηρ ὑνερ “«ῥετυεά" [καταβαίνουσαν 
Δδτθοῖηρ ταρυ ασὶν ἢ τὴν πόλιν,---τῃο 
ὁ φωστήρ (γεΥ. 11) Ἰηδεγίοα ἱπἀορεπά ἨΠ]γ,--- 
ἔπδη (τογ. 12), γουθγίης ἴο πόλις, ἃ πενν οἴδυϑο 
Ὀερίη58 18 ἔχουσα] (8 59. 11)---οΟἴ, «ἃ. ἱ, τς. 

ΤῊΕΞ ἩΟΙΥ ΟΙΤῪ (11--ἢ. χχῖϊ. 5). 

στε θορίῃβ (ἢ ἀεπεσὶριίοη οὗ ἔπε ΟἸΥ, ἴ0}- 
Ἰοννίηρ ΕζΖεῖς. χ]ν". 309-35. [ἢ νυ. 11--} ἅτ 
ἀοβοτὶ [86 οἰγυςίυγο δηὰ ρίδῃ :---ἰῃ υν. 
24-2} δῖ [4 Κ65 ρίδος τυ τϊπ [15 νγά]]5 ----η 
ἢ. χχί!. 1-- ἴδε ἔε οἱ γ οὗ τὰς 16 νη ἴἴὶ 

11, ῥαυΐης δὲ χίονγ Κ᾿. Οοά Νοῖ ἃ 
βρεςίαὶ, αἰνι πεῖν ἐαιφεά, βρίοπάουγ, θυὲ τΒς 
δυϊάϊηρ Ῥγεβϑεηςθ, ἴῃς ϑβεκίηδῃ (Εχ. χὶ. 14: 
Νιιπὶ. ΙΧ. 15-ὲ 1 ΚΙΏρβ Υἱῖ!. 11}. -οϑεὸ τεσ. 
23; (ἢ, Χχί!, 5; ςἔ χν. 8; Ϊοδη χίϊ. αἵ: 
Δςοῖβ χχνυΐὶ. 11; 2 ἤτοη. ν. 14; 58]. χχῖντ. 21; 
ΪΙχ.ι 1. Ομ γίδὶ Ηἰπιβοὶῦ 88 βαϊὰ : “ 12ε 
Εἰογγ «υδιεῦδ ἐδοι φανεῖ πισ, 1 ῥαὺε φίυει 
2 εν (].ΘὁΠη χυιὶ. 22) 

δὲν ἰφ 1] (Οπιὶ “ νά," 5ες συ. 1). Οτ. 
ἸΌΣ ΠΑΥΥ͂ (ὁ φωστήρ), "ἴδε Ἰρἢϊ οἔἢς ΟἿ ν᾽ 
ἴμαῖ ΜὩϊὶςἢ ρῖνεθ Βὲγ ᾿ἰρμῖ, (λας ἩΥΒοσ Οῦ 
5886 15 Π]υτπϊπδῖςά᾽--- 5 ὈΥ ἴΠ6 βὰπ δηὰ πηοοη, 
56ε6 σεη. ἱ. τ4 (ΠΧ Χ.): οὗ ψηϊςἢ τὴς ϑουχος 
νγᾺ5 “[Π6 δΊΟΣΥ οὗ Οοα;,"---5εε ΕΖεῖκ. χἹϑ. 2:.--- 
δΔηἀ 80 τιοϑβῖ ὄχροβιίοτβ. Το ἀϊξεηἡςοη 15 ἴῃδὲ 
δεΐννεεη [86 “χίον»" ΜΏΙΟΣ 5 ἴῃς 
Ῥγαβεηςε οὗ [θβονδῆ, δηὰ ἴδε ἀεγινεὰ “ όε," 
ΜΠΙΟΒ 8. Μεββίδῃ,- 9 δ} (ὁ λύχνος) 
ποτοῦ ἰδ 189 1 8 τὰ δ᾽ (ΕΓ 22); «οἔ [52]. 
Ιχ. το. Ὑὶ5 ψοσγὰ “ ἐσὲ" (φωστήρ, νἸιςἢ 
ΟσΟῸΓ5. εἰδεννπογα ἴῃ 1ῃ6 Νενν Τ εβῖ. ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΡὨΙ]. 11, 15--ἰςξ [οΒη ἴχ. 5) Βεηρεὶ ἴδίκοβ ἴῃ 
[Π6 56η86 οὗἉ “δῃ ορεηΐπρ ἴογ βῆ, “ἃ νυἱῖυ- 
ἄονν :" 50 αἰϑο ΒΙθςκ. 

866, ΟἹ ΝΟΥ. 1ο, ΑΙ ΠΟΙ 5 ΓολΑσκ Δ5 ἴο 186 
σοηδίσγυοσςοη οὗ [815 ράββαρϑ. 

[«υα5] μάε εἰπίο ὦ τἴοπϑ »ποιΐ ῥγεασωι, δ ἷὲ 
δέρειν Ω 7 αρὲν “10π|.}) Ἐσοτ ἴῃς ἡχβεγ, 566 οὔ 
οἷ. ἵν. 3. 

εἶεαγ αι ογγεία!  8ὃ66 οπ οἷ. ἷν. 6:-- 
ΟΥ ἃ 5ἴδιτυ, Ἂαϊαπιοηά "κε ἘΠ] ρεῆος (κρυσ- 
ταλλίζοντι) ; «ςἔ, ““ 5[ε]]Δἴ}8 ἰαϑρίάο "--- “5. ἵν. 
26. Με. Κίηρ, μανίηρ οὐβογνυοά ἴῃαὶϊ (δ 
ΒΕ ογδ]ὰ “ ἀρρθαγβ ἴο ΡῈ ροηογαῖοα Του 186 
1Ἀ5ρεγ, δάἀ5: “Τμῖ8 ἜἼχρίδίηϑ [πε τηδδηίηρ οὗ 



ν. 12---ἰ3.] 

12 Απά δά ἃ νυ2]] ργεδῖ ἀπά ἢίρῇῃ, 
απα δὰ ἴνγεῖνε ραῖεβ, ἀπά δἵ τῇς ραῖεβ 
ἔννεῖνε δηρεΐβ, ἅπὰ πᾶπΊιεβ υνγιτθῃ 
τΠεγεοπ, νΠΙΟἢ ἀγα 2} παηιές οὗ τῆς 

ἴδε οοτηραγίϑοη οὗ ἴπε φοπὶ ᾿ἰἸυπι δι {Ππ6 
Νον [εἐγυβδίετη ἴο " ἃ πιοβῖ ργεςίουϑβ βίοῃς ᾿: ἐ.ξ., 
οπο ςοπιδϊηίηρ ἴῃ6 [ἀϑρεγ᾿ 8 στεεη, στ Πα 
Οτγγϑίδ)᾽ 5 Ἰυβῖτο---ἂη οχδςῖ ἀεσβετίὶρίίοη οὗ ἴπε 
ἴγυε Ἐπηοτδ] ."--- λα, ΗΜ. 9. Ῥνεείομς δίομε:, 

. 281. 
ΤΙΗΐβ ἀσϑοτί ρου ργέϑεγνοβ ἴῃ ἸΘΉΠΥ νυ 

Ηἰπὶ παῖ σα οἡ ἴδε ΤὭγοῦο, τουπά ννῃϊοῖ 
νυν 8 ἃ Γδίηδον ““Ἶἶἶκε ὧς Ενιεγαίά ἴο Ἰοοῖκ 
ἀροῦ " (ςἢ. ἰν. 3). 

12. βαυὶπᾷ δ εὐαἱ στγεαΐ απά δ; (Οπ 
4 πα" αἱ ἴῃς Ὀορίπηίηρ οὗ ἴπ6 νοῦξο--- 566 
σὉ΄υ. ||). ὙὝδε δϑου γι 8 ον τοργεϑοηϊοα οὗ 
{πὸ Νὸνν [Ἐγυβδίοπὶ δραϊηϑῖ ἢ ἔοοβ ννῆο ἴῃ 16 
ἰδίίοσ ἀδγϑ8 ἃγῈ ἴο 45541] ἴῃς Οπυγοῖ,---566 ςἢ. 
ΧΧ. 9. Οορ δηὰ Μᾶρορ [δὰ οἴ οἷά {ἰπ|6 σου 
ὉΡ διραϊῃσῖ ἴπόϑο (παῖ ἀννοὶῖ “ «υῤέδοιμΐ «υαἱΐ! ἢ 
-,Εχζεϊς. χχχύμ!. τι. Βγ το “ «υαἱ" Βεάδ 
υηάεγοίδηάβ ἢς 1,οτά ῥτγοίεςςηρ ΗἾ5 Ομ υσο ἢ 
([54]. χχνὶ. τ; Ζεςδ. Ι|.5). ὙΠ18 νψν]}} 5. οὗ 
͵7)α“ρὲγ (νεῖ. 18), Δπηὰ 50 5 [5 ἤγϑϊ ουιιηάδίίοη 
(νου. 19), ἀπά 50 (ὑῈσ. 11) ἰ5 ἔπ βὰς οὗ 
1ῃε ξ]οσγ οὗ Οοάα. 

ΒδΥΪἑῈ κΚ ἐευείυε σαϊε:,.] (8566 συ. }}.; δπά 
ἴον ἴῃς σοηϑίῖγ. ΝΊΠοΓ᾽ 5 ποῖθ, αυοϊεα οἡ νοῦ. 
1ο. ΤὍΤῇεὲ νοσγὰ σγεπάογοά “χα, Ον:. 
Ῥοσίδὶβ, πΊεΔὴ5 ἴῃ {πὸ “ηφιώσαγ (566 Μαίϊ. 
ΧΧΥ͂. 71: ΠΌΚΟ χνὶ, 2ο; Αςῖβ Χ. 17; Χίϊ. 132, 
14) ἴῃς “Ρογἕδ]᾽" οὗ ἃ ραΐδοθ, οὕ Ὠοιι56;--οἴ, 
“[ῃ6 ἀοοῦ οὗ ἴΠ6 χαίε," Αςῖβ χιϊ. 12. [ἡ (ἢ 
2ιμγαὶ τἴ πλϑδῃβ [6 “ροσἕδ]" οὗ ἃ ογ---ϑ ἰῃ 
115 σδμαρῖοσγ δες {Ππ|68, ἀπά ἴῃ Αςΐβ χὶν. 11. 
Ἡέοτῖὸ (Π6 ΟΧργοϑϑίοη 5 ΠΊΌΟἾ 1268 ἢονν [ἢ6 
οἰ] 268 εηἴεσγ ἴπἢ6 Νὸνν [Θγιυβδὶοπη--- 566 (ἢ, 
ΧΧΙΙ. 14. Τῆς ὨυΌΟΥ οἱ μδῖθβ ἀθηοῖοβϑ ἴῃ 6 
ἔτεεάοπι οὗ δςςα88 ἴο ἴδε (ἰγ. 

απά αἱ δὲ χαΐε: ἰαυείσε ἀπε: ;}] Ἀδρτο- 
ϑεητηρ ἴΠ6 οης πουβθῃο]ὰ οὗ Οοά, ἴδ ΟΠ γοὴ 
οὗ Απηρεῖὶβ δῃά πιῆ. Οὐ, 8ἃ5 1. ΜΝ] τι 
ποῖδα5 (Ρ. 454), “ ἀοοσρογάϊηρ ἴο [86 5γτη 15πὶ 
οὗ 16 ΑΡΟΟΔΙΥρθο, 45 νὰ μαὰ δεΐοσε ἴπὰ 
Αηρεὶ8 οὗ ἴπῃεὲ δενεὴ (δ γοβ68 ---- “πεῖς 
«υαἱεδεγ: ΓΠογτεβροπάϊηρ ἢ [Π6 5δογοὰ 
“Κρερεῖβ οὗ ἴπε ἀοοτγ᾽ οὗ ἴῃς Τετρ]ο." ΟτΥ 
ΒΡΙ Γἰ[58 πλϊ ΠΙσίε της ἴο (ἢς 5ανεά---οἴ, ΗςὉ. ᾿. 
14: 8. χοῖ. εἰ; Μαῖ(. χνυι!. τὸ ; [νυ Κα χν]. 22. 
δΟΠΊ6 γείοσ ἴο ἰ5δἱ. [χ!!. 6; οἷ. Οεη. ἱϊ}. 24-- 
ἀεσποίίηρ πὲ ἀνεγγπηρ ἀν ΣΕΥ δηὰ ἱἰπ- 
Ῥυγα 15 ἴο Ὀ6 ὀχοϊυάεά ΠῸΠπι ἴΠ6 ΟἸ(Υ. 

11 195 γταῖῃου Ὀσποαῖῃ ἴΠ6 σπαγδοῖοσ οἵ (ἢ 5 
ἸΓΊΔΡΟΤΥ ἴο σοποϊυάς (ἢ Ὠ υϑἴογά,, δηὰ ΑἸ) 
παῖ [ἢ6 Αηρο 8 Πογα βρόκθῆ οὗ ϑϑῦνε ΏἘΓΕΪῪ 
“ὁ ογ ἴδε δάοτγηχηεηΐ οὔ ἴδ ΟΥ̓ δἴεσγ [με 1ἄθὰ 
οὗ ἃ Ὀδδυῖ}} ἔογίγεββ. 

ἠδ "2016: «ὐγίδεπ ἰρόγεοπ,)] (Οομλρασο ἴδ 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙῚ. 

Ὄχεϊνε τ Ρ685 οὗ τε ΤΠ άγεη οὗ 
[5γδε] : 

12 Οπ τῆς δλϑὲ τῆγες ραῖεβ ; ὉΠ 
τῆς ποιῖῆ ἴἤγεε ρδῖαβ; οπ ἴῃε βοιτἢ 

δηρτανίηρ οὗ “ἴἢε Ὠδηλοβ οὗ ἴδε Τπ]άγοη οὗ 
[5γο]"---Εχ. Χχυ!. ο, 29; Χχχχίχ. 14. ὟΝ ἃσὸ 
ἴο υηδεγβίδηα μογα (Βς δ Ὀ]ετα οὗ ἴ[ε ΟἸΥ οἵ 
ἴδ Ρεορὶε οἵ Οοά. 

αυδίοδ ἀγε [δε παρι:} Οὗ 1δὲ ἑαυεῖνε ἐγὶδο: οὗ 
ἐδε εδἐάγεη ο77 γαεί:) Τῆς ογάρθσ οὗ (6 
ΎΤΠΡε5 45 δάορίεαά Ὁγ 51. Ϊοπη ἰη οἷ. νἱϊ. ἰ5 
ἀοιυθε1655 ἔο]]οννεαὰ ἤογο---θθὸ οἡ οἷ. νἱϊ. ς. 
866. ΕΖΕοΚ, χὶνὶ!. 21: “ὙΠΟ ρμαΐοβ οὗ ἴδε ΟἿ 
8}} δ6 αἴσσ ἴῃς πᾶπιο8 οὔ ἴδς Ὑτθο5 οὗ 
[5.46]. ““Ζαευείυε," 186 ργοάυςξ οὗ το Ὠἱνὶπηο 
Ὠυμιδεῦ Τ2γεε, πὰ ἴἢ6 νου] ἀ- Πιι Γ ον, ἰ5 
[δ6 ϑγτηθοὶῖς ποτ, υηάοῦ θοῇ (ονοπδηίϑ, 
οὗ τὸ Οδυγοὶ---οὔτδε ννοτ]ὰ ρεπειγαϊοα ὃν (Π 6 
ΤὨϊνῖπο ἰηἤαεποα. Α5 δυςὴ ἰζ ὀὁσουγβ ὑπάογ δ 
ΟΙἹά (ονοηδηΐ ἰὴ {πὸ Τ εἶν ΤΥΌ68 : ὉΠ οΓ 
{πε Νονν, ἴῃ ἴῃς Ὑ ννεῖνε ΑΡοϑβί]6ϑ5 :---866 Αἷι- 
Ὀεγίθη, Ρ. 355; ἂπά [ηἰτοὰ. ὃ εἰ (4). Βδἢτ 
ϑγν»ιὀοϊᾷ, ἱ., 8. 208) ποῖο5 [ῃαΐ 6 γι 58] τη, 85 
- (8. .. ν- 4, 2) ἀδϑοσῦθβ ἰἴ, ννγαβ οὐ 
ὼς ὮΠῚ15, τῇ ἐόγεέε ρμαῖεβ οὐ ϑδοὴ οἰάθ, ἃ 
ἀοϑοσίθοαὰ ἰῃ γοτ. 11. ΒΒῊΓ 4150 γοΐοσϑ ἴο ἴῃ 6 
“ (κν»ηρ " ἀοβοτ θεὰ ἴῃ Νιυπι. ἰδ., ψ  ϊςῇ τορτὸ- 
βεηϊοα [5γᾶ6] ϑυπιθο ἸΟΔΠ ἃ8 4 Ῥεορὶς (παῖ 
δδὰ Οοὰ ἴῃ [15 πιά. 80 ἰΐ 15, ἴῃ {κὸ τηδη- 
ΠΟΙ, ἴογο. Εδοῖ “ Οαὐε᾽ Ὀδαγθ ἴἢ6 ἡᾶπὶς οὗ 
οὔδ οὔτε Τ υνεϊνετῖρο8. [{ 15 [ἢ 5 ἀσποίοά 
[δῖ [6 ΟΠυΣο πιδάδ ρογίοςξ 15 ἢο σοηδιβοά 
ταυϊεϊτιιάς, Ὀυϊ ἂἃπ ογρϑηϊζεά Βοάυ, “δαςὶ 
ΤΊΘΤΊΌΕΣ ΠΑ η Κ [5 5Ρες 8] τοσδίίοη δηἀ ρου ΑΓ 
ΕἰοτΥ " (Ενταγά). 

18. οπ ἐδε εαἱ [0160] ἐόγες χαΐε:;} 
“ (αἱε:"" Ὀεΐηρς ἴῃ [6 ποπὶ. οᾶ56, 1ἴ 158. δ Πρ 6 Γ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ τῆς τσοὺ βμρϑίδηξζνο, 45 ἴῃ Ὑ6Γ. 11, 
(Βδη ἴο ἴδίκε ἴῃς ςοηπεοῖγυςτίοη ἴο θ6 οπο Ροϊπίην 
ἴο ἴΠ6 δλγ ον οἰ 56, 45 ἰη οἷ. ἵν. 1. Ασςογάϊηρ 
ἴο ΕΖΕΚΙΟΙ (ΧΙν}}}. 12) (ἢ6 παπιοβ οἵ ἴῃς Ταθ68 
οΟΥτοβροηάίηρ ἴο ἴπε Θαϑίογη ραΐεϑ ἅγὰ Γ᾿ βθρῇ, 
Βοηϊαπλη, Ὠ δη (ηοῖο, [Πα Μαπδββϑοῖ ἰ5 διιὺ- 
5 Κυϊεά ὉΥ δῖ. οβη ἕογ Ὦδῃ, ἰη εἶ. νἱῖ. 6) :--- 
δοςοσάϊηρ ἴο ἴπε δησατηρπιοηῖ 'π Νπι. ἰἰ. 1--7, 
1υάδῃ, 5βδοῆαγ, Ζεθυϊαη, μαὰ φδοῖ “1Π6 
βἰδηάαδτσζά οὗἁὨ {ΠΟΙΓ σαπηρ5," “οἡ {Π6 οαδϑί δἰά6.᾽" 
Ι͂ὴ ΕΧΘΚΙΟΙ (Ὡς ογάου 15, Νογίῃ, Εδϑῖ, δουΐζῃ, 
Δνεκῖ;--ἰη Νυτῦεῖβ, Εαδί, ϑουΐῃ, νεβῖ, 
Νοσῖῃ. 

διηὰ ὁπ ἐῤὲ πογίδ ἰῤγεε φαϊε:.}] (δὰ ἃ 18 
(ο δε δἀάεά, 566 νυ. }.). Τῆς Ολδῖοβ8 οὗ 
Ἀδαῦδεη, [υὐδὰ, 1,ονὶ, ἰη Εἰ Ζεὶς. χ]ν . 21.;--ἴὰδ 
βῖδπαάαγαάϑβ οὗ ἤδη, Αϑβεσ, Ναρμῖδιῖ, ἰῃ Ν πὶ. ἰἱ. 
25--29. 

διὰ οπ ἐδὲομἱδ ἐδγέθ σαίε:;} (866 υν. 
). ΟΥ̓ δ'πιθοη, 5ϑϑδοῆδγ, Ζοθυϊιη, ἴῃ ἘΖΟΚ. 
ΧΙΝ, 11;--ΟὔὌὮἄω δυθεη, δίπηθοη, Οδά, ἴῃ Νυχῃ. 
1ϊ. 109-14. 
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ἴῆγεθ ραῖεβ ; δπά οἡ τῆ6 νγεβϑῖ τες 
σϑῖαϑ. 

14 Απά τῆς ννᾶ]] οἵ τε εἰν παά 

ΚΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ, ΧΧΙ. ν. 14. 

ἔννεῖνα ἔουπάλιοηβ, ἀπά ἴῃ τ 6πὶ τὴ6 
ΠΔΠΊ685 οὗ ἴῃε τννεῖνα ἅροβίϊεβ οὗ τῆς 
ΤΙ, αὐ. 

ἀπά οπ ἐδε «υεεὶἢ θ ἰόγέε σαί.) (Τῆς Α. Υ. 
ἤΘΓΕ ΘΌΡΡ]Ι65 “ μά," ὙΠΟ 5 ποῖ ἴῃ [86 
Τεχίμ; Κεερρῆμς, 5εὲ νυ. [|.). Οὐ Οδά, Α5πεσ, 
ἸΝΑΡΒΔΙ,, ἴῃ Εχοῖ. χὶν δ. 24::--οῦ ΕΡἢ ΓΑΙ ΠῚ, 
Μαπαϑϑοῖ, Βοηαπλίη, ἰη Ν πὶ. 1. 18--2 (οἷ. 
Ζεοςοβ. χὶν. 10). 

ϑ8ε6 Νοῖς Β αἱ ἴῃς οηά οἵ [5 σμαρίογ. 
Οἡ 1{Π|5 διγδηροπιοηῖ, δοσογάϊηρ ἴο (πε ἔοι Γ 

αυδτιΐοσβ οἵ ἤδαάνθη, 566 [0Κ6 ΧΗ. 29. να 
πάνθ όγα “1η6 σἰσπαίηγε οὗ Ναίυτο, Ῥεηθ- 
(ταῖϊο, ρ]ογβοά, μαι οννοά, ΌὉΥῪ ψνβαῖ ἰβ8 
Ποδνθηὶγ " (ΕὈγαγά). [ἡ {8686 ἔθου συάτγίογβ 
νηρα ἀπά Ηθρηρβῖ. 566 4η δ] οπὶ οὗ “1ἢ6 
Ἐυχηδιῖοα]ὶ ΤἙπαγδοῖοσ οὗ ἴπὸ Νὸν [εγὺ- 
δδίοτη.ἢ 

14. “πᾶ δὲ «υαἱ! οΥἹ 1δὲ εἷἱγ ῥδαά ἱαυείυε 
"ρωπάαείοη.,) (866 συ. 4). Οτ. Βεανὶπρ--ἰῖς 
τἴΏΔ56. ραγΓΐ., ποι. σᾶ586, ἰΏ ἸΓΓΟΡΌΪΔΥ σοποογί. 
866. Ηεθδ. χὶ. 1ο, “26ε ΟΥἐΥ «υδίεδ ῥα τ 9 
27 οιωϊάαεϊοη.." 

Ὠςε Υ εἰς εχρίδιη5 1ῃυ8 :---ΕΥΟΣΥ ἔνε ἢ 
ρατὶ οὗ ἴῃ νν4}15, Ὀεΐννθθη ἴῃς βϑνοσαὶ ρμδῖοϑ, 
δὰ ἃ οιιπάδ[οη 5ἴοπε εἰγεϊςπίηρ δίοηρ (ἢ 6 
Ὑν Βο]6 ἰεηρῖι, δηά οχροβοα ἴο νἱδνν, 566 ΥΟΓ, 
Ι9:; δῃὰ ({π8 ἴῃη6 πᾶπιθ8 ψηϊοῆ ψγοΓῸ ἰη- 
δου δοιὰ νυ σΘ ΥἹϑῖ 0 ]6 :---8)ὸ ᾿υ5ογά,, ΝΝν οτάϑ., 
ΑΙξ, ε. ἔουγ οὗ ἴῃεδβο, ποῖοβ8 Ὦ υδίοσά., ἃγὸ 
ἐογπογοσίοηξ, Ἰοϊηῖὶπρ τἢ6 ἐῤίγά ναῖο οἢ οπδ 
βἰάς, ἴο {πὸ γε καῖ οα ἴῃς ηοχῖ. [{ 15 ἔδσ 
τοΓΟ ςοπῃοίβίοηΐ, μποννθυοσ, ἢ 86 σγαηάσιγ 
οὗ ἴῃς 8 ο0]6 ἀοδοτρίίοη ἴο τπάογβίαη (παῖ 
(6 νν8]}} γεδῖβ οὔ ἃ ὑδαϑὶβ οὗ ἔννοϊνε ὔοιγις: 
οὗ βἴοπεβ ; δασῇ Ἴουσγθο Θποοπιραβϑίηρ [δ6 
οηζῖγο οἰ, ἀπά ςοηδίϊυςπρ οπο ἐουπάδεϊοη : 
866 ΕΓ, 10. 

ὙΠΟ πιδίετ!αὶ οὗ [πὸ νυ οἷα νν4]] 18 [ϑροσ, οὗ 
τῆς ψνμοὶς ΟἸγ ΟοἹ]ά (νοῦ. 18). 

διὰ οπ ἴδοι ψ91γ}09 π81108) 9966 
νυ. 1. ΟΕ τδὸ “ Τευείωε δ8ιαν.," οἷ. χὶ, ας 
δηᾶ αἷ5ο ἴῃς Τνεἶνε κίαπάεγαάβ οὗ τὸ Τ ΎΡΟ5 
Ρἰδηϊοὰ ἀγοιπά τῃ6 ἼΆΡογηδοὶς, Νιιπι. ἰἰ. ---- 
566 Οἡ ΥΘΓ. 1. 

οΓ 1δὲ ἐαυείυε αρουίΐο! οΓ 126 Ζα»ιδ. 866 
Ερῆ. 11. λο ; ἃ Ρβαββαρὸ ννῃϊοϊ ἰ5. 1156 θαϑοὰ 
οη Μαῖϊ(. χυὶ. 18 :--πἶ τ Τίπι. ἢ. τς. Νὸ 
οης Αροϑίϊβ δἰοῃθ βιιρρογία τὸ ΟἸγ οἵ σοά 
---σιδῖ Ηἰπιβοὶῖ ἰ5 ἴΠ6 Οἠθ Βοιιπάλίοη, 
1 (οΥ. "ΠΠ. 11 :-πτοϑθὸ αἷ5ο τ Ροῖ. 1ϊ. ,4-6, ννϊοῇ 
ράβϑαρο σΑΓΤΙ65 οι [ἢ 5 ᾿πηᾶρΌΓΥ. 

Οη ἴδε Εοιιπάδιοπϑβ οὗ ἴΠε Νονν [ἐγυιβαϊοπη 
ΑΤ6 ἰηϑογ θοα [Π6 παπιοὸ5 οὗ (6 Ηρςμά5 οὗ [ἢ6 
ΟΒυγοῖ ἰπ ἴπ6 ἀλγ8 οἵ [ἢ “ Κερεπογαΐίοη "-- 
Μαῖίῖϊ. χίχ. 28; ςξ 1ὰκς χχῖ. 3.ο. ὙΠδ 5γτη- 
ὈΟΪΙ δὶ πιθοῦ Τννοῖνο ἰ5 8}} [Ππαΐ 15. ἰηϑϑίοα 
ἘΡΟη πογὸ; δηά {ἰπ|8 ἰἴ 15 προ θ98 ἴο ἀΐϑου58 
ψΠεῖμοῦ τἰς ἔν ἢ ΑΡροβῖὶθ 18 Μαιίηϊαβ 

δι. ΡῬι!}. 

(Λεῖϑ ἱ. 216), οὗ, 45 Ηρηρϑί. ᾿ηϑὶϑίβ, δῖ. Ραυ]. 
δὲ6. Νοῖθ Α οἡ ςἢ. 1]. 19 ννογο ἴδε ορ- 
Ροϑβι!οη ΔΠ]Ποροὰ ἴο οχὶϑὲ ὑεῖννεθη δῖ. [οδῃ 
δὰ 81. Ρδὺ] 18 ἀϊδουδθοά. ῬὍΤῊ8 ποϊϊοη 15 
ἀείεηάεά ὈΥ ἃ τείογθρηςε ἴο ἴπ6 Ὀγοϑθηΐ νεσξα. 
15 ἀγρυ θά [Πδὲ [Ὠ6 Ὠυπιρεῦ Ὑ ννεῖνε ἐχοϊυάοθ 

Βεοηζοὶ μ25 δεοιῖεοὶΥ ποϊοδα (παῖ δῖ. 
ῬΑ], 45 Αροβίϊς οὗ ἐῤε σεπε κε σου] ποῖ πᾶν 
Ὀδεη ἱποϊυάορα ποτα ; ἂδπὰ ἢς ᾿υ51}γ γείεσϑ ἴο 
Μαῖϊ. χῖχ. 28. 

Ἀδιίοηδ ϑῖβ, πογοῦογ, ἰηϑῖισὶ ὉΡῸῚ ἃ ἐ6- 
δἰρῃθα οὀχοϊυβίοη οὗ 8ῖ. Ῥαυ],--- ον. ΝΟΙΚΙΙΔΓ 
(φυοΐϊοά οἡ εἢ. ἰϊ. 2; ΧΙ. 11), ῆΟ ἀΓΡΌδ5 
(λα ἴ[ἢ6 ΑΡοβίϊο οἵ {πὸ (ὐεηῖ 65 μα5 ἜΧΡΓΟΞΘΙΥ 
τείεστεά ἰὴ ΕρΆ. 1]. 19-ἀὲ ἴο [Π|5 ρβάβϑᾶρε 
οἵ (Π6 Αροσδίνρϑο; δηΐ, ἴῃ ογάθυ ἴο πεῖ ἀς 
Πιπηϑε τ, σρθακβ πλογεὶν οὗ “ἴῃς ἰουηάδτίοη οὗ 
ἐῤε “ῤουίίες "--ποῖ “πὸ Τευείυς ΑΡροβίϊοβ. "ἢ 
80 επαη: “Τῆς αὐἴδοῦ οὗ ἴἢς Αροσδὶγρβς 
οἡ ἴδε πιοσῦον οὗ τ᾿ ἀφαῖῃ οὗ ἴῃς Αροσίϊεϑξ, 
15, οὗ 411 (με [δυνιϑῖι Ο γι ϑιδηβ, ἢ] |δὰ νὰ 1ῃς 
ετοδῖοεβὶ μαῖγοα ἀραϊησὶ Ραιὶ]" (δαί Ραμ, Ρ. 
367). Αραίηῃ :--- Νοῖβ δδονϑ ἃ}} εν. χχὶ. τα, 
νυ Πςἢ Ἔχοϊυάθ5 Ρδι} τοσὰ [86 Ὠυ πιθοῦ οὗ τς 
ΑΡροβίὶεβ."--- 2 “πιίφεγ, Ρ. 14. Δπά ἴο ἴδε 
δαὴδ εἤξεος Β. Αιδίέ, Η. ἐκ Ῥεγεσεμίέοπς ἀξ 
ΓΕκΙμε, Ῥ. 115. 

ΤΕΪ5 ἰπέογοηςο ἰϑ ἃ ἕανουσγιίς οὐς ἢ “α)ἀ- 
γδπορά οὐὶτἰς5 " οὗὨ πιοάστγῃ {ἰπιε5. ΤΠ τ Ποὶς 
οὈ͵οςοῖ, μοννονογ, οὐ ἴη6 ἱπια ΈΥΥ ΠΟΓῸ ἰ5 ἴο 
Ῥγόβογνε [Π6 ὑπ οὗ [τς ἀσοογιριίίΊοη. [οσὰ- 
βϑΐίοπι, γοργοϑοηζίηρ ἴῃς Τ νεῖν Τ σῖθεβ, ἀπά 
πανίης Ἴψψεῖνε Οδῖοϑ, εομίά ποῖ ὃς γεργεϑεηιο 
85 γαβίίηρ οὐ ἐῤέγέξεπ Τουπάαίοας. Αγραϊΐη :-- 
1ςκο, Εννα]ά, ΒΙΘοΚ, δηὰ οἴποῦβ ἄγσος ἔτοπὶ 
(Π15 νοῦβὲ {παῖ ἴδ δυΐμογ οὗ ἴπεὲ ἈΡροσδίγρεε 
σοι] ἠοῖ ΠΙπισ οὶ μᾶνς Ὀθεη δὴ Αροϑῖϊο,---8 
5 ἴο 5{γ]16 Βίπι56 1} “4 Σοωμπάαέίοη " «ουϊά 
6 ἱποοπϑβιβίοης ἢ Αροϑῖοϊ!ς πιοά θείῃ, ἀπά 
ΠΟΠΒΘ4ΙΘΏΓΥ παῖ πῈ ννᾶ8 ποῖ ἴπε 
Το :---8εὸ [πἰγοά. ὃ 6, (1λ ὙΒ6 5Ξυτῃθο]οδ) 
σμδγδοῖοσ οἵ [8185 ννῇοὶα ἀοϑογιριίοη, δον- 
ΘΥΟΥ, 8εῖ5 δϑίἠε αἷἱ γεΐογεηςε ἴο ἱπαϊνιυδβ, 
Δηά [165 ἀραγί ἴτοπι δυεῦγ ςοποἰιιϑίοη δασεὰ 
προ τῆς πιοδηΐηρ οὗ. ἴῃς ννογὰ5 ἰηϊογργεῖοά 
᾿τογ!}γ. 

Οη ἴΠ]15 νοῦβο, ςοπιδίποάὰ ψνῖρ Μαδῖῖ. χίχ. 
28; [λΚ6 χχὶϊ. 30, Μτ. ΕἸ]ιοῖΣ ἰουπάς τὰς 
ςοηποϊιιβίοη παῖ ννεη ΟὨγσῖ 5}4}} σπδῖο Δ]]} 
1Πϊπρ5 πὸνν (ΝῈΓ. 5), 4πὰ {{||8 βγῇ ἰ5 γειογεὰ 
ἴο ραγλαάϊϑαϊςα] υ]οβϑοάηςεββ, ἴπῸ πδίοπδὶ Ὺ οὗ 
Ισγδοὶ ἰ5 ἴο 6 τοβϊογοά : δηά τπδῖ ἴῃς ςδοϑεῃ 
Ῥϑορῖθ, ἢ 16 ᾿πμαθιπς Ρα]οσῖῖπο ἴῃ Πεϑὴ 
δηά δοοά, νν}} Ὀ6 τππάθγ ἴῃς σιυΐὶς οὗ ἴῃς 
Ύνεῖνε γἱογιβοὶ Αροϑίϊεϑ9---ϑὲς ον. “ρος. 
ἵν, ἢ. 167. ἴη [ἢ58 ςοπο]ιϑίοη, ντιῖος Ὦγ. 
εὐἰδμὰ (Δ δῷ, Ρ. 448), Με. ΕἸΠοῖς οἰδηάς 
δἰοῃα. 



- 

ν. 15--ο6.] 

Ις Απὰ ἢς ταὶ ταἰκεὰ νι πης 
μα 4 ροϊάεπ τεεὰ ἴο πιδάϑυγε ἴδε 
εἰἴγ, δηΔ τε ραῖεβ τῃεγεοΐ, ἀπά τῆς 
νγᾺ}} τΠεγεοί. 

ΒΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. 

16 Απά {πε εἰν [ἐπ ἐουτβαυᾶγα, 
δῃὰ τῆς ἰεπρῖῃ 5 8ἃ8 ἰαγρε 485 [δὲ 
Ὀγεδτῃ : ἂδπὰ ἢε πηθαϑυγεὰ τς ΟὙ 
ἢ τῆς τεοά, ἔνγεῖνε τῃουδαπά ἔιγ- 

15. 4π4 δὲ τἰϑαεαϊ βρακοὸ ψ ΤᾺ »ηῃῈὲ ῥαᾳά 
ἴῸΣ 8 ἸΏ088:70)] Οη ἴδῃε δάἀδὰά νογάβϑ ΖῸΣ 
8ἃ ἸΏΘΔΒΌΣΘ, 566 οὐ. ἢ]. 

ὦ ξοίάεη γεεά 1ο »ισασωγε ἐδὲ εἰδγ,] 866 οἢ. 
αὶ. αν ΕΖΘΚ. χὶ. 3, 5, ἄς. ; ΧΙ. τς, ἄς. ΤῊΘ 
οὐ͵οεϊ οὗὨ 1π18 ἃςῖ οὗ πιοαβυγρ, 45 ἴῃ ΕΖΟΚ. 
χ]. 4, 15 ἴο ἢχ ἔπε αἰοηίίοη οὗ ἴῃς ϑεοσ. ΤΒα 
115}.4] ποῖθ 15---“ ΤΠ χεθὰ 15 οὗ ρο]ὰ Ὀδοδιιδ6 
[η6 ΟἿ 15 Ὠινίηθ, δηὰ δὴ Αηρ6] πηθαϑο γε 8 
τ -δο6 οὔ ψΟΥ. 17. ΤΒὸο ἐεῖδι]α ψνῃ]Γ ἢ 
ἴο!ονν ἃγα 8}} ἴο θ6 υηάδεγοϊοοα 5ρ᾽ ΓΔ ΠΪγ. 

“Νραὰς οηΐπὶ ρυϊαπάιϊιπι ἐσ βδεσυηάυπι 
7υάαῖςα5 ἔδθυϊαβ Ἰλετλ ἀιγοὸ εἴ ξΟΙΊΓΩΪ5 
«ἀϊβοδίυγιπι [οι ϑα θαι, εἴ πο Υἱνῖ5 ἰδριαϊ- 
διι5,᾽ ἄζο.---ϑἴ. Τγοόπιθ, Οονη. ἐπ ἄσοαιων, 
1, 7-9.} 

16. “4πά4 “δὲ εἰν “ἰὴ ξουγέφμαγε) ΤὨς 
Οτθοὶς ἰογπὶ βρη ῆθβ ΔΠΥ͂ ἤξυγε ἰῇ [ὈΓΤῚ 
υδαγδηρ. δ Υ (Υ6Γ. 13); ΠΕΓΘ, 8ἃ5 (ἢ 5666] 
δῇονν5, πε 5:41658 ἀγὸ δ τιρῃϊ δηρ]65 δηὰ εαυ8], 
-πϑὸὸ Ε26Κ. χὶνῆ. 16, 256. Τῇ νοτχγά 
τοπάεγοὰ “ γμουγιφμαγε," ἰ56 ἴθαϊ υδοὰ ἰἴἰη 
Βοδίβεη ρῬῃΙΟΘΟΡΩΥ ἴο ἀεποῖς ἴΠ6 ρεπεςάοη 
οὗ πιδὴ (6. ;. τετράγωνος ἥνευ Ψψογοῦ, ςξ. 
Ατίϑῖ., Εἰῤ. ᾿. το; δορί, 1}. 11); δηᾶὰ 580 
διπιοη 65 ἴῃ (ῃ6 βγαίασογας οἔ Ῥ]δῖο ἀεδὶρ- 
πδῖο5 ἴπε ρεγίεςξ τηδη. 

Ὗνε μαᾶνὸ ἤοσο, ποῖθβ 1. ΔΝ Π]1.πὶ5, “ ΤΠΟ 
δ΄αυάαγε οὗ ροεγξοοη... Ὀυΐῖ {π6 ἔουγ οἶ6- 
Τυῦϊσς ἔοστηβ αγὸ ποῖ ἤοῖθ, ἔοσγ ἴπεσθ 18 πο 
Τερΐα; ποῦ ἴῃς ἔοι 1 νης Οτγοαΐυγοϑ, γα - 
Ῥγεβοηϊίης Ηἰ5 πιδηϊεϑίδτἰοὴ ἴῃ τῆς Υἱϑι Ὁ] 6 
Ογεδίίοη ; δυῖ {πὸ ᾿ἰνὶηρ βδἴοποϑ, γοϑρίοηάεηϊ 
φᾶς ἢ ἴδ 1ἰριι οὗ [Πς 1,4π|0.".--Ὁ. 457. 

απά ἐῤεὲ ἰεησί ἘἈΘτΘοΟῦ ἰΒ δὲ τοδί κα: 
2ρε ὀγεαά: :)] (ΒὸοΥ ἴῃο ἴοχί Ποῦ 566 υὐ. ,.). 
ὙΠαϊ 15 ἴο ΒΔΥ, 12,οοο διγίοηρβ. [ἴῃ ΕΖΕΚ. 
ΧΊΝΙ, τ6,---[ἢε οτρίηαὶ οὗἁἩ ἴῃ ΞΥπηθο ἰ5πὶ ΠοΓΟ, 
-ΟἼρλς Ἰοηρίῆ οὗ ϑας ἢ βἰα 15 ρίνδθη βορδγαίοὶῃ. 
6 Μνεῖϊε, μοννονοσῦ, σοηϑιάουβ {Πα [6 
Τθάϑισο οὗ ἱ2ιοοο Ξμγίοηφ, ΟΥ̓ “ἰαά, τοίογϑ 
ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο [Π656 ἴννο οἰ ΠἸΘΠ5ΙΟΠ5,---ἰο νῖσς [86 
Ἰθηρῖῃ δηά ἔνῖσςε ἴ[Β6 Ὀγοδατῃ. 

απά ῥὲ »ιεαμωγεά ἐδὲ εἰ7 «υἱὴδ ἐῤδὲ γερά, 
ἑαυείυε ἐδοιμαπά διγίοησι ] 1. ἐ., οχτθπ της 
10ο--ἰο 89 ᾿ΙΘπκχῖδ οὐ Οη [ἋΠ6 (ςοῃρίγ. 
(ἐπί ἢ [ἢς δοςιι5. ἃ8 ἐφ᾽ ὅσον Ἀοῃι. χὶ. 11) 
866 ἍΝ ποῦ ὃ 49, 5. 363. ἔογ {Πὲ νοτγὰ “,μγ- 
ἰομ "(τὸ στάδιον) 8566 Νοῖς Β οη (ἢ. χὶν. 2ο. 

Ιη (ἢς [ο]]οννης ἀδοογριίοη το γο 5 ρ᾽δίη] 
ἃ Τοίεγεηςς ἴο ἴΠ6 δπειθηῖ Βδδυίοη, νὰ ὑηπῆσὲ 
[6 “Νενν [Θγυβαίθτη" 15 πον σοηϊγαϑβίθα, 
ΗἩετγοάοῖιβ (ἰ. 178--186 ;---οἔ, ϑίγαδο, χυΐ.), 
ψὴῸὺ πὰ Πίπβεὶῦ βοὴ ἴμὸ σγαπάσισ οὗ 
Βδῦγϊοη, [6118 ι.5 (πδὶ ἴξ αἰσὸ ννᾶβ8 ““".))2οὼγ- 

σφμαγ θ᾽" (ἐούσης τετραγώνου) ;--ἴμαϊ ΘΔΟἢ 
β:ὼς νᾶ 120 σααϊ! ἴῃ ἰεηρῖμ [2. Φ., Οἠδ 
δυπάγεί( ραγί οὗ ἴπ6 Ἰεηρῖ οὗ δδοὴ 56 οὗ 
186 “Νεν [ΘΓ 54] 6π}]:"--ἰῃλῖ [5 νν4}}15 ννεσα 
2οο σὐδ118 1η Πεϊρῃῖ, αηὰ 5ςο ουδ[ῖ5 ἴῃ {Π|0 Κ- 
Ὧ655 (8ε6. 6γ. 11. 58) ----απὰ [παῖ ἴἴ Βαά τοο 
ξαῖεβ οὗ Ὀγᾶβθ ([54]. χὶν. 1, 2). ΤῈ δηοίεηξ 
Βδθγίοη Ἴοηίαιηθα τυ τὨῖὴ 115 νν4}}5 τῆς ναβί 
ἴεπιρίς οὗ Βεῖυ5, ἡ Ὠῖοἢ ννὰ8 δἷϑοὸ “)οωγ- 
σφμαγε,)" οας 546 οὗ 118 βδσγϑὰ ργεςοίηςί5 Ὀείηρ 
ἔαυο “«ἰαα ἴῃ ἰδηρῖ. Ὑἢς Βεῖιι5 ἴοννου ννᾶβ5 
01] μὴ βἴαρεϑ, εἶσδέ 'π ὨΌΠΊΡΟΥ, σαιασε θείην 
Ρδοθαὰ οὐ βήηυᾶγε (Ηἀϊ. 1. 181). ΤὨτοιρὰ 
[6 οἰγ ἤοννεὰ ἴις Ἐαρῃγαΐθβθ, ἀἰν ἀϊηρ ἰξ 
ΠΟΑΥΪΥ ἴθ μα] (διὰ τῆς πόλιος μέσης, ἢ. 
ἰ. 185). Ηδξετε ἴοο ννεῖε ἴῃεῈ “βαπρίης 
ξατάθῃβ (ὁ κρεμαστὸς κῆπος), ἴῃ ἴπδ [ΟΓΩΙ 
οὗ ἴεγτᾶςθβ (Βεγοβι5, αρ. [ δοθῇ. “2211. ΧΙ, 1), 
[6 ΠΙρμεβῖ οὗ ψϑϊοῖ ννὰ5 ρδηϊεὰ ψ ἢ ἴΓθ 65 
οἵ 8}1 κἰηάβ, δος οὗ ἴῃς ἰαγρεϑῖ 5126 (ςξ. οἢ. 
ΧΧΙΙ. 1.) 2) :---566 Ἀν] Ώ50η5 “πείεπὶ δήοπαγο 
ἐρίε:, ἴῖ. 5το-- 540. 

ΤΗς ἀθβου ροη ρίνθη π᾿ 1118 υθῦβο ἄο68 
ποῖ ἀεοϊάς δϑβοϊυϊοὶυ νν Ποῖ Γ 12,οοο σἐααϊ 
(ΟΥ 1378.97 ΕἸ] 8} τα 1165) 15 {86 ᾿θηρτῃ οὗ 
ΘΔ(ἢ 5ἰάς οὗ ἴπ6 “Νεὺνν [γι βα]οτη,"-- 5. υη- 
ἀεγϑίοοά ὈΥ͂ Απάγ., Βεηρεὶ, Ηδηρϑῖ., Εὐγασα, 
Εν] ά, Ὁ ὑβίεγά., ΖΌΠ, νν ογάβ., Βιβρίηρ, ὅἄζε. 
Αεςογάϊηρς ἴο Νηγ., νν εἴδι., Εἰςῆδογη, ἢ 6 
Ν εἰῖς, ΑἸξογνά, 6 Ἔπεῖσγο εἰσγου οὗ [ῃ6 ΟἿ 15 
τιοδηΐ, ππακίηρ ἴῃς ἀϊδίδηςο δεΐννεθη ἐδοῦ ραῖα 
Ιοοο “σἰαάμ. ὌΠ5 [ἰαἰἴοῦ ὄχρίδπδίίοη 15 
ἀνόονναΪἷγ ργοιηρίθα ΟΥ̓ {πὸ ἀεδῖγο ἴο τεάπος 
ἴδε ναϑῖ αἰ πη 5:0η5 οὗ (ἢ ΟἿ ; ἴῃς αἰ ΟΠ Υ 
Ὀοῖης οδιιδοὰ ΌΥ ἐογρεῖζ]ηθ55 [πδ΄ τἢ6 ψγΠΟ]6 
Ρἰσΐαγε ΠοΓῸ βίνθη 18 ΒΥ ΌΟΪ1041, [ἢ ΘΙ ΒΟΥ 
ςᾶ56 ἴῃς αἰ ΠβίοΠ5 βΌΓΡαβ55 ΔΩ͂ Ὠδίυγαὶ 6ὁΧχ- 
Ρἰδηδίίοη ; ννῇ}]Ὲ 1π {πὸ Ἰαϊίοσ σαϑὸ ἴΠοῖῸ 15 
Ὀοΐἢ ἃ ἀερατγίισγε ἔγοπι ἴῃς οτὶρίπαὶ ρίοΐαγο ὉῪ 
ΒΖΕΚΙΕΙ, ἀπά 480 ἃ ἀεραγίυγε ἔτοπὶ ἴῃς ρ]αδίη 
86η56 οὗ [ῃ6 ννογά8 νυνβιοἢ ἕο! ον. [ἢ Αροοᾶς- 
Ἰγρέξς βϑυταθο θπι τοοὺ ᾿ΟΧργοϑθοβ ἃ ναβῖ 
ΠΙΠΉΘΟΥ ; δηά, ννῆδη τυ] ρ δὰ Ὀγ Ὑννεῖνο,---- 
ἴπε ὨυθῈΓ οὗ ρεγίεςςοη,---πεγς γοϑυ 5. 8 
βἰχηϊβοδίίοη δάδρίοα ἴο ννβαῖ νγὸ ἤεγε τοδὰ οὗ 
ἴῃς (ΝΥ οὗ σοάὰ. Μνδδη τοοο 15 τυ] ρ]εὰ 
ΟΥ̓ ἴπε ϑαυδτε οὗ Ττυευε ἴῃ 6 τηθδηΐηρ 15 “4 
δ μς «ὐδίοῦ πὸ πη εομ δ πεηδεν,)"--- 
866 «ςἢ. Υἱῖ, 4, 9 ; ΧΙν. 1, : 

ΦἼΓΠΕ ρΡάγδ οὶ," ποῖοβ ΒΌΣΡΟΥ Οἡ ΥΕΓ. 9, “18 
ποῖ ἴο Ὀε πιἰδίακοη: ταῦ ΒΑΡγ]οη νγᾶ5 ἴο [6 
δητ- γί ϑτίδη ὟΝ οὐ ἀ - Ἔργα, νἱΖ. (ἢ ὈΓ]]ΠΔης 
οεπίτσε οὗ 15 δαστη]γ ρίοσυ,--ἰῃς ὙΝ οὐἹά-ςοἰγ,-- 
Ἐ6 5εαῖ οὗ ἴπθὸὶ Βεαβῖ δηὰά δὶ5 ἂν ἴῃς Εα]56 
Ῥχτορπεῖ; (παῖ νν}}} τῆς. Νδνν [εγυβαίοτα ὃς ἴο 
Ηυπιδη 7 Ὀόγη ἀπονν, νἱζΖ. ἴῃς (οηΐγο οὗ 186 
Ρεσγίοοεϊεά, ρ]ογποὰ Κιηράοτῃ οὗ Οοά;" 

822 



824. 

Ιοπρβ. ὍΤῃε ᾿ἰεπρτῃ δπὰ τῆς Ὀγεδάτῃ 
πὰ τὴς Πεῖρῃτ οὗ [ξ ἀγε δαυλὶ. 

17 Απὰ δε πιεδϑιγεὰά τῆς νν]} 

ἐδεὲ ἰεπσὶδ απά ἐδὲ ὀγεασά απά ἐδ δεὶ ρὲ 
ἘΒΟΙΘΟΥ͂ γε ἐημα ἢ] ΤὙΤῆὲε ΗοΪγ οὗ Ηοϊοβ 
(ἔχ. χχυ!. 31) ννὰ5 ἃ σἰδῖςα] σπαθιοῦ Πανίης 
ΘΔΟΒ οὗ 18 ἴπτος αἰ πιο Πϑίοηβ εηϊὶ ἴο 7εη 
εοὐδ115. ΑἸΓΠοι ἢ ποῖ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ϑἰαίοά ἴπ {16 
Βοοκ οὗ Εχοάυ5, Ρῇμϊο, Γοβορμιι5, 4}} τγδατίοη, 
δηἀ ΘΥ̓ΟΙΎ σοηϑιἀοτγδίίοη οὗ ργοῦδὈ ΠΥ, σΟΠΓῸΓ 
858 ἴο [ἢ|18:---5866 ἴῃ6 Νοῖδ οἡ ἔχ. χχυὶ. Εἰὐννδ] ἃ 
ἐπ ἴοε.; ΒΑὮΓ, δγριδοϊᾷ, 1. 5. 225. [ἢ ϑοϊοπηοη 8 
Τεῦιρὶε αἷϑο ἴπε Ηοἱγ οὗ Ηοἱε8 ννὰ8 ἃ οὐδε, 
οδοῖ οὐρσεὲ οὗ νυ ἢ ϊοῖ ννὰς Τιυεηὶν οὐ 18,---566 
1 Κιηρβ νὶ. 2οϑ. Ηξδετζε 4150 δἀςοῖ ἀϊπιθηβίοη 18 
οὗ ἴδ6 πιθάβιισε 15ῖ ϑρεςϊ πο, υἱζΖ. 12,οοὸ 
“1“ἀἐ---ἰῆς ΟἸἿΥ θείην δἃ ναϑσῖ εὐδθὸ. ΤῊ 8 
15 [6 ΟἹΪΥ παΐυγαὶ 86π56 οὗ ἴῃ ψψογάβ. Τβαῖ 
1 5 ἰσἢ 45 ἤδάνθη δηά ἱποϊιιάθα 6 ΤἬγοηΘ 
οἵ Οοά, ἰ58 ᾿πιρ]οὰ ἐπ οἷ. χχίϊ. 3, 85 Εννϑ ἃ 
(5. 349) ποῖε5. 

Τῆς Ἀδρθίηϊςα] Ὀοοῖκβ ςοπίδϊη δἰπιϊαῦ 
ἰδ ΓΥ :--ἶνε τεδὰ ἰῃ ἴῃς Ταϊπιιὰ δβανα 
Βαίῤγα ἔ. 75, 2: “δι τοροῦο διΐυσο 
Ἡ Ἰεγοβοίγπια δνοςίζυγιιϑ. δϑῖ ἴῃ δἰ η6 πὶ χὶὶ. 
τη] ἰατὰπι 5. Ὁ. Ζαςῆ. χῖν. το. ΟἹ εβῖ 
“ἴῃ Ἰοςο δι ο᾽ ̓ ἴδεπὶ 6556 ἔιιϊυγαπὶ 5ΌΡΟΓΠΟ, 
4118}15 ἐϑῖ ᾿ηΐγδ."---8ες Ἷν εἰδί. “πος. 

ΤΗς ξΟ]]οννίης ἱηϊεγργείδιίοπβ ἤᾶνθ Ὀθθη 
δυρροϑίοα -:-- 
Ὠς ΜΝνεῖϊς (566 αὔουθὴ) πιᾶκοβ {πὸ οἰγουπὶ- 

ἴεγεπος οὗ ἴῃς ΟἿ ἴο 6 δαυλὶ ἴο 1:2,οοὺ 
““αἀϊ], [ἢ]5 τηϑάβϑιγε Πανυπρ πὸ τεΐογοησα ἴο 
ἴθ περι. ΨνΒεη (Π6 Πεῖρῃῖ 15 πονν πιοῆ- 
Ὠοηεά, ῃετα 15 πο Τπουρῃῖϊ 88 γεῖ οἵ δονν 

εαὶ ἴπαῖ Πεῖρϊ ἰ5;---ἰῇθ Βεῖρῃῖ 15 ποῖ τὸ- 
ὈΓΙΕΩ ἴο τη{1] γ6Γ. 17, ἀπά ἴῃς νογὰ “"" Ἄφωα 
(ἴσα) ἰ5 ἴσγε υϑεἀά ]ἸΟΟΞΕΙΪΥ,---5ἰη ης παῖ 
({η6 πεῖρῃς 15 Ἄεφωμαί 4}} τοι πὰ, ὙὍὙῇς 56ῃ8β6, 
τπογείοτο, |5:-- ΠῈ Ἰοηρῖῃ δηά Ὀγοδάϊῃ ἃσε 
οδοἢ δὲ πῶ ἴο 30οοὁ 5ἰδάϊι, δπά 1ῃ6 ποῖρῃῖ οὗ 
(6 ννα]! 5 144 οὐδ᾽ῖ8 (νῈγ. 17) 41} σουηά. 
Ὦ υδιοσγά. ἀϊδεϊη αι δη65 Ὀεΐννθθη τἢ6 ἢοῖρῃξ οὗ 
(πΠ6 ΟἸΥ, δηάὰ {πὸ ἢεῖρῃϊ οὐ [18 ννα}}]8; 186 
ΟἸΕΥ 1ἰ5εϊ ἢ, ἡ. 6., οὗ τῆς τλδθ5 οἵ δοιιδθὸ8 σοῆ- 
ἰδιηεὰ ἴῃ ἴἴ (5ο Ηρηρβί.), θείης, 88 9ἰδιοά 
δῦονο, (ἢ6 σιιδο οὗ τ 2,οοο «ἐαάϊ!, ἀρὰ [8 νν4}} οὗ 
ἴῃς πεῖρῃϊ οὗ 144 οσὐδΠ5. ΑἸ τι άϊςυ]65 [ἢ 15 σὸ- 
8}, δληά 8 ρροβοϑ [ἢδξ [6 ΟἿ ἰ5 ρἰδοθὰ “ οὴ 
ἃ ὮΠῚ οὐ τοοκ [οἵ ψῆϊςῖ ἴΠ6 ἴοχῖ 84γ5 πο- 
τ] η 5] νος ἢ τᾶν Ὀ6 ἱπιαριποά 89 ἀδβοοηάίηξ 
τ 1ἴ|᾿ δηά ἴδιι5 ἰδκίης ἴῆ6 12,οοο “ἐδάϊὲ 
ἴο ὃε τῆς εἰγευπιΐεγεηςο, δηὰ ἱποϊυάΐης τ 15 
1] οὐ σοςκ, νὰ βεῖ πὰ συδο οὗ 2ο0οο 5ιδάϊ!. 
Τυϊπατάϊ συρροϑοβ ἃ ΟἸΓΥ σἰτυαϊοαὰ οἡ ἃ ἸΟΗῪ 
τηοιηϊαίη, δ ἢ 115. Ποιι565 1 (ΘΥΓᾶ 65 ἀτουηὰ 
[ἢς πιουμηΐδι!η 5:1465. ὙΠὲ ΟΕ νου τδὺ5 
ΔΡΡΘΑΓ 85 ἃ Ῥγιδαπά; οὗ νοῦ ἴἢ6 ἃρεχ 
δἴίαιηβ ἴο ἴῃ οἸοναίίοη οὗ 1 2,οοο σἐσάμ, νυ ἢ] 6 
ἂδἴ ἴῃς τηουηϊδίη ἔοοξ ἃ νν8}] βυττου πα ἰἴ οἱ 
144 οσυδιῖ5 δἰ, ὍὌὨ5 σΕΓΙΔΙΗΪΥ ἄρτεεβ "ἢ 

ἈΕΝΕΙΜΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. ἷν. 17. 

τπεγεοῦ, δῃπ ἢμπάγεά αμά ἰοΓΥ σπά 
ἴουγ συ ῖ8,) σεεογαάϊπσ 19 τῇς πιγεᾶϑιγε 
οἵ ἃ πηδη, τῇδι 18, οὗ τῃε δηρεὶ. 

(ηὴ6 νοτάβς οἵ ἴθ τοὐχῖ, Ὀυῖϊ ποῖ νὰ ἴδ 
εχίρεποῖοβ οὗ [Πς ϑυπῃθο] 51. 
ΤΠ ΠΟΑνΘΠΙΥ Θγυβδίοτη, οὔβογνες ἢ ΘΠ2η, 

“59 ἴῃ ςοπίγααϊ!ςοη ἴο 4}} [πε βουπά συ ες οὗ 
Διοδιϊοστυγο."--Ρ. 472. 

[ἴ 15 αιίΐς ῥ]αίη (δῖ νγὸ οδηηοῖ ἴακε ἃ 
Ῥοεγίεςϊ οὐδε ἴο γοργοϑθηΐ ἃ πηδιίογίδὶ ΟΥ̓ οἵ 
ΠΟΙΊΡΑΓΟ δυςἢ 4 πἰγυςίζιγο ἴο “ ὦ Βγιάες αδογπεά 
23 ῶν δὲν δισδαπά" (τεῦ. 2). ὙΠΙ5 5συπιδοιῖς 
ἴουτη, 45 δἰγθδαῦ ροϊπῖθά ουζ, ἰ5 δοιτονεά 
ἔγτοπι ἴπαξ οὗ “τὴς Μορὶ Ηοὶγ ΡίδοἊ" (ἔχ. 
χχυΐ. 332}; δηά, σοη͵οϊποα νυ ἴΠ6 ἱπιᾶσε οἵ 
ἴῃς “Βρἀ»" (1841. 1χὶ]. 5), γεργεϑβθηΐβ ἴῃ ἰάθᾶ 
οὗ ἴς Ομυτςοῖ 48 ἔπε βριγιῖυδὶ ἀθοάς οἵἉ σοί. 
ΑσσοΥἸὨΡῚΥ 411} {πε οἴδοῦ ἱπιαροβ νυΠ]οἢ ἀδ. 
Ρεηά ὕροὴ [Π]|5,-ἰῆς ραΐοβ, ἴπεὶ νυνὶ ὶβ, τὰς 
δῖε οὗ ἴῃς Οἴἴν, ἴὴ6 Τίνοσ νυνὶ νγδίεγο ᾿ἢ, 
πε ΓΘ65 οὐ (ἢδὲ στῖνου 8 ὈΔΠῈ5, δηά 50 (ΟΠ, 
--οδη ΟΠΪΥ δὲ υῃάεγδϊοοα ἴῃ ἃ 5ριγίἰυδὶ δηά 
ΒΥΠ Ὁ 0}1]ς 56 ῆ56. 

17. “πὲ4 δὲ »ιεασωγεά ἐδὲ «υαἱϊ {δεγεο.) ἴα 
συ. 1Ὲ1, 14, ΜῈ Τεδλά οὗ ἴπὸ “γαΐο:" 
“")Ὀουπάκέίοπ:" οὗ 1818 “ «υαἱ];᾽" δπά ποῖ ἴδε 
δείσδέ οἵ ἴῃ6 νγᾺ}] 15 πιθαϑυσοά. ϑοπὶὸ υπάεγ- 
βἰδηά, [15 ἐδίεζπεις, ςἕ. [6γ. 1. ς8 ; Εεκ, χἱί. 9. 
Ὗς ΓΟΥΠΊΟΥ 56πθῈ 5 Ὀοϊῖζοῦ ϑυϊοά τὸ [δὲ 
Ὠδίυγο οὔ Κιηοπ; δηὰ αἷϑο δεῖῖεγ ϑβυϊοὰ ἴὸ 
(πε ᾿νοτὰβ κ γεαί σηδ δὲσ δ᾽ ἴῃ τοτ. 12: οἱ 
οαυῖ. 111. ς ; ΧΧΥΙ]]. 52. 

4 ῥιριάγεά απ ζογιγ απα γοὼν εμδὲ...] (θη 
(Ππ ρεηϊενα “ ομόἑς "---ἃ σοηκίγ. “' ὈΠΚΠΟΥΤ ἴο 
Οτεεκ ρῥγοϑς"᾿---ϑὸ6 Μου]ίοη᾽ 5 ἔπεσ, Ρ. 244}. 
Αξαΐη 186 βαςγεὰ Ζευεΐυε, ταϊϑοά ἴο ἴῃς 
Ῥονγεσ. ϑοϊοπιοη β Ῥοσςοῖ, ἴῃς Ἀἰρ εδῖ ρα 
οὗ 18 Τεπιρὶς, ννὰ8 120 συδὶῖ5 (2 Ο(ἤγοη. ΜΙ. 
4); δηὰ τε ροπόσγαὶ πεῖρῃς οὗ ἴῃε Τεπρὶε 
10 ουὐδ᾽15 (, Κίηρβ υἱ. 2. ἉΨΠῺ τοίεγεπος 
ἴο ἴῃς ἀϊπιεηδίοηβ οὗ ἴπ 6 “ Οἱέν " 1156} ντιεῖβ 
ἄννε}} προ {μ6 ςοπιραγαῖϊνε ᾿πϑιηίβοδηςε οἵ 
1158 Βεῖψ ῃῖ--- 1655 [ἤδη τῆς Πεῖρῇῃϊ, ποῖοϑ δυλι, 
ΟΥ̓͂ [Βς νν8}15 οὗ ΒΑνγ]οη: ἴμὰ πιοβῖ ἱποοῦ- 
5: ἀογαῦϊα νν4}} ἢονονοῦ, ποῖος Πυκιογά, 15 
βυδιοϊεπί ἴο ἐχοϊιάθ 4}} τἰαῖ ἰ5 ἱπηρυγέ ---9εὲ 
γεῦ. 27. Τῆς δεῖρμι οὔ ἴμ6 νυνὶ] ἰ5, Ὁγ ἀεϑίεπ, 
ΠΟΠΊΡΑΓΔ ΙΟΙΥ ἰηϑιρηβοςπῖ, ννυγιῖε5 ΖΕ, τη 
ογάογ ποῖ ἴο οὐπίγυςϊ ἴῃς ᾿ρμϊ γδαϊδιίηρ ποσὶ 
186 (Ι᾿γ. 

[αεεογΐπρ 40] ἐδε »ηρασμσε 97 ἃ πιαπ, ἐδαὶ Ἡ, 
97 δὶ αησοὶ.) (Οτ. ὁ πιθδδτσο οἵ ἃ π8-- 
8ε6 (ἢ. ΧΙ, 18). ὙΠΟ ΤΟΠΒίΓ. ἰ8 “4 ἰὰχ ἅρ- 
Ροβίτἰοη  ἴο “1 οἴδιδε ἐμέτρ. τὸ τεῖχος ἢ 
(Ν ἴπεγ, ὃ. 31, 7). [π οἷ. χὶϊ. 18 ννὸ τεδά οἵ 
οἰ βε πμνιδεν ΟΣ ἐδό ρας" ἴῆδι [ἰδ Π6 πιυιπιδεῦ 
9 α »"αη," --ἂκὐ ἴῃ Ποῖ. 1“. 1τἰ πηεητίοη 13 
τπλδιῖς οὗ “ἔοιιγ οὐὐ8.. .. ΔΠΕὲγ ἐόν εηδη! οὐ ἃ 
"παν," --- οὗ ἢ ϊ ἢ {πε τηδδηίηρ ἰ5' ποῖ [655 ἴδδῃ 
[6 ΟΥ̓ ΠΔΤΥ συν. Ηογε (δε ἐχρίδπδίιου 



ν. 18--τ0.} 

18 Απά τῆς διυ]άϊπρ οὗ {πε ννδ]]} 
οὗ 1 ννᾶβ8 ὁ Ἰάβρεὺῦ : δηὰ ἴῃς οἰγ τᾶς 
ρυζε ροὶά, [Κα ὑπο οἸεαγ ρ δβ8. 

δάάεά “δαὶ ἱε 97, δὰ ““πγεὶ,"--ποτὰ5. ψΠς ἢ 
ΟΔΠ ΟἿΪΥ ἱρΡΪΥ [Πδῖ ᾿π (6 Η ΘΑ θη]Υ ΟἿ τπεη 
ψ01}} 6 “ ἐφωαί ἐσΐο ἐδὲ “πεῖς " (΄ρὐκεὲ χχ. 16), 
“ἐ Δῃᾷὰ ν7}}} γεσκοη δηά τρϑᾶϑυγε 41} {Πρ 8 Ὁγ ἃ 
ϑρίτυδὶ ἀπ Ὠἰνίηθ γι βηγεῖίς, δὰ ΟΥ̓ ἃ 
ΠΟΆΥΘΗΝΥ δηὰ ἡηροῖῖὶς τηεηϑυγαίίοη ̓ :- 
50 νοτάβ. Τῆυ5 ἴοο Εὐγαγά ποῖθβ: Τηδῖ 
ὙνΠΙΓἢ συ 115 186 Νὲνν [Ἔγυβδίθηι,--- πε ΠγδάϑιΓα 
ῃοῖ οἔτηδεῃ νἱτἢ πιογῖδὶ θοάϊθ5 Ὀυϊ οὗ ψἱογβοὰ 
τῇεη ΒΘ {ΠΟΥ Ὀεσοπὴθ δαι14] ἴο ἴΠ6 Απροὶβ 
(Μεαῖξ. χχί!. 390. ““Μεδλϑυγεά, ντίῖοβ 1. 
ΝΊΠΑπι5, “ ἴο δυϊξ Βυπιδη σρδςῖ65, (πουρῇ 
ἴ ὈῈ οὗ νμδῖ 15 δἰϊορείδεῦ ᾿Ἰῃσοπιργθῃθη51:06 
δηὰ αἰϊνίηα: . .. {ΠΕῈΥ τδᾶῖ ἃγε δοςοοιιπίοα 
ἙΟΓΓΏΥ ἴο αἴίαίη (Παΐ ἰἰΐξδ ἅγθ δαυλὶ ἴο ἴπ6 
ΑἼρεὶ5 " (Ὁ. 458). Βεοῆρεὶ οδἱουαῖο5 ννῃδί (ἢ ϊ5 
ΑἼρεῖς τηδάβσι γα πιιϑὲ ὃ :--- Α8 ἴῃ οἷ. ΧΙ, ς, 
18, ψὰ ςοι]Ἱά ποῖ εχρίδίη ἴπῸὸ 42 πιοηῖῃβ 
στδουῖ ἴῃς διά οὗ ἴῆε ἡυπιῦοσ 666 (566 [η- 
Ὀοά. ὃ τ΄, (Ὁ), 1Ν.); 50 ἴπ (15 σπαρῖογ 4] 
νου 6 οὔδουγο ὑνεγε ψὰ ποῖ ἴο Ιοππην 
ἴδε 144 εὐδὲϊ:, ΜῈ ἘΠ6 τ2,οοο ἥσίοησι, δηά 
ἴλκε ἴπεϑεὲ ἴνο 640.2] πηδάϑιιγοϑ ἴο σεργεβεηῖ 
[86 Πειῖρῆῖ οὗ ([Π6 ννα]}. Ηδηπος οπέ (“ΘΠ 15. ἢ- 
ΤΑΘΉ5Ο ΠΟΒ ") οὐδ] 18 εαυδὶ ἴο 81} [Υ]οη ΡΒ ; 
δηδ Βεοηροὶ ἼἽοηβίἀογα [ὁ πηροτίδηϊ ἴο ποῖς 
παῖ 8 χ 811-Ξε6663. 

Βυτρογ Ἰηϊοεγργεῖβ 45 ΤΌ] ον :-- ΤΠς 5δογοὰ 
Ταυείυε, ἴδ σἰσπαίμγε οὗ ἴπ6 Οδυτγοῖ, νοὶ 
ψὸ ᾶνο Δἰγεδαγ τηεῖ ἰη ἴΠ6 Ζαυεέυε Οαἴο8, {πε 
Τωείυε Ἐουπάασίίοηβπ, {πὸ Τευοίυε τπουβαηά 
“ἐαά!},----ἰθ ἢστα τα Εἰρ! ἰοὰ ὈΥ ἰἴ56} (ςΐ. εἰ. 
νἱ!. ,.). ΤΊ “ «αυαὐ] 15 ̓ Ἰηἰοπάεά ἴον ἴπ6 ργοίθο- 
ὕοῃ οὗ ἴῃς ΟΙΥ ; δηά 1158 ἴγσυς ἀεέξεηςε ςοΠ- 
αἰϑὶβ ἴῃ [Π||8 [παϊ [ἴ 15 ἴ[Π6 ΟἸῪ οὗ ἴπδ ρετ- 
ἐεςεϊοὰ Ομυτςοῇ οὗ ΟΠ γίσί, οὗ υνβῖο ἢ [86 πωριδερ 
Ϊ8 144. ΒιιΓρογ, Δ που Β6 ποῖθβ παῖ ἴῃ 6 
Οτοοκ δγίῖοῖο 18 δυϑοηΐϊ, ἰγδηϑίαῖεβ (νυν [86 
Α. Ν.) 9" δ. “ηρεί, 1. ..,) “1δὲ ΑἸροὶ" νἴο 
“ῥαξε" “ἢ δι. [οὔπ, δηὰ νῆο ιιϑεὰ [πὲ 
γν6}}-Κηονῃ “πεσωγε οΓ α "πα βΒιςἢ 85 
Τῇ 4ἰ50 ἘΠ ΡΪοΥυ. 

Μτ. Μαυτγίςςε νυτῖζεϑ :-- Τμαῖ τηδάϑυσγε οὗ 
ἃ τιᾶλη, νος 15 ποῖ ἀογινοα ἔγοσῃ ἢϊ5 (Δ]]Ίοη 
ῃαΐυτο, Ὀυϊ ἔτοπι ἢϊ5 δηροὶὶς πδίυγο, ἰ5 Ο οὐ 8 
τηθᾶϑιιγο ΤῈ ΟἿΤΥ ψνἢςἢ ΠἸΙο ἢ} ἔΟυγβαιδγο 5 
ἩΗΐϊ5 Οἴἴγ. ΗἜς Κηοννβ ἴἢ6 πιοάϑυσγε οὗ ἴἴ 
(Ρ. 420). ' 

δίυλγί ἡοῖο8: “1ἴ18 δὴ Αηρεὶ γγῆο τλΔ 68 
ἴδε πιεαβιιγεπιεηῖ ; δηὰ ἰεβὲ ννὲ πηῖρῃξ {π|ηκ ἰἴ 
νν48 ἃ ἀϊετγεηῖ πιθάβυσγο ἔτοσιὶ ἴΠδ[ 1ῃ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ 
56 (' ογα »ιαπ᾽, ἴῃ! νυτοῦ συλγάβ υ}5 ἀρδίηϑί 
ΒΌΓΝ 8Π οἵὐτοσ ᾿:---90 Ηοηρϑβῖ., Ὠυ5ϊοτά,, ἄς. 

Αςροοτγαάϊηρς ἴο ΝοΙς ΚηλαΥ “ 2δὲ σοίάεη γεεά 
(σεγ. 15) τερδγάδα 45 (ἢ “" γιεσυωγε 97 δὰ 
“ἤκρε!," τλδάϑυσγοϑ ΟΥ̓ “1641; τεραγάδα 5 τῆς 
“ ιδασμγε 07 α »ιαη" ἴῖ5 αη{ 15 ἃ εὠδὲ. Βοῖῇῃ 
ὈυΠΊθεῖ5 ([Π6 τ2,οοο “σα ἴογ ἴ6 ΟἿ, δηά 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΧΙ. 

Ι9 Απά τε ἰουπάδλιοπβ οὗἩ τῆς 
νν8}} οὐ τῇς ΟὟ τύέγο ρΑγηἰϑῃεα νυν ἢ 
411 πηδηπεῖ οὗ ρῥτγεςίοιιβ βϑῖομπεβ ΤΠ6 

[Π6 144. εμδῥ! ἴον 115 νν41}} ἀγὸ ἴο δ6 πηραϑυγοά 
ὃν Ὀοΐὴ 504165: δηά 5 ννὲ ρεῖ ἔοσγ [δ6 
Βεῖρῃϊ οὗ ἴῃς “τυαἱ (ΟΥ̓ Αἡρεῖβ᾽ πιθαβυγο) 
12Χ712 “ἰ4αδ; δηὰ ἴου ἴῃς Βεῖρῃΐ οὗ ἴῃς Οὐ, 
ὙΠΟ ἢ ΝΟΪΟ ΚΔ πιᾶῖο8 ἴο 6 3 Χ τοοο---ἢ. εξ.) 
1Χ4 Χ2ξΟΞΕΙ2Χ 250ο--ομόῥῥ (ὈΥ ἴδε πηδράϑυσγο 
οὗ ἃ πηλῃ). 

18. “1πά4 ἐδε διωἰάϊης 9 δὲ «υὐα] ἘἈθτ9077 
ΤὨς ἴογπι τοπάσγοα “ δε άπ " (ἐνδώμησι:) 8 
ἴουπὰ εἰϑοννῃεγε. ΟἿΪΥ ἴῃ [Ὀϑορῆι5 (.Ἵπ||. χν. 
9, 6), Ψεγὸ 1ἴ 5ββηϊβοβ 6 »»οίρ ΟΥὁΎ ὀγεαῖ- 
«υαίεν οἵ ἴῃε ροτί οὗ ζβεσγεα, θυ ες Ὁγ Ηδγοὰ 
ἴῃ6 Οτεαῖ. [1 15 νδυ ου ΒΥ ὀχρίαἰηθαὰ ἤσγα ἴο 
το ἴῃ ““ωβεγεϊ γμέμγε᾽ ἃ85 Ορροβοὰ ἴο ἴδθ 
“"οωπάσεοη, νοῦ. το; ΟΥ̓ 5 ΠΊΡῚΥ ἴπ6 “»εαίεγίαϊ 
νυ δδὶ 15 ὀκ ἐπ [ἢ 6 νν4}}5 (“ πιδί γι 65 1Π Πλ.ΓΙΙΠῚ 
ἰηπα!βολίδ, μ.6. ἐχ αυο πηυσὰ5 ἐχίγυςζυβ ογαῖ,᾽ 
Οτ απ, 25 τοε.). 

[«υα9] 88 )}»901:}] (866 νυ. 41. ἕοσΣ ἴΠ6 οτγϑ- 
βίου οὗ ἴῆ6 νοῦ). ὍΤΠὸ Ὁ) ἀὴρ; σοπϑίϑῖδά οὗ 
ΟἿς πηδίογιαδὶ, “ αερβεγ ἢ οἡ νὮΙΓἢ 866 νοῦ, {1 : 
ςἢ. ἐν. 2. 

απά {δὲ εἰΐγ [«υαἹ} βμγό κοίά ἐε μρ]ο ῬῸΤΘ 
4.41.} 566 οἡ «ἢ. ἴν. 6. Το Οο]ὰ (5εε νυ. 
ἰ., δηά νοῦ, 21) ννὰ8 ᾿ἴ|Κκ6 ρ]λ55 ποῖ σΏςγοΪΎ ἴῃ 
ὈΓΠΠ ΔΉΠΟΥ Ὀυ ἰγαϑράγθῃου. 

(οπραγε {Π|8 ἀδϑοσιρύοη οὗ ἴῃς “Νεον 
]Θγυβαϊεῃ "ἢ ἢ της ΤΠεγιϑῃεα ἰάς4] οὗ ἴῃ 
1|6νν5:-ττ ΕΟ [6] 5] 6 πὶ 5Π4}} θὲ δὰ] ὺρ 
ὙΠ ϑαρρΐγεβ δηά Εἰ πιογα 45 δηὰ ὑγϑοῖοιιβ 
βῖοηθ : [ΠΥ νν4}}5 δηά ἴοννοσβ δηὰ ὑφ] οπηθηῖβ 
ψ ἢ Ρυτὸ Οοἱά. Απά [ἢς 5ίγεεῖβ οἵ [ἐγὺ- 
58 ]6τῺ 5}}8}} 6 ρατοὰ σι Βογγὶ δηὰ Ο(δγ- 
δυποὶς δηά βἴοπεϑ οὗ Ορῆγ" (Τοῦϊξ χι, τό, 
17). ΟΕ ἴοο, ἴπε δροβίσορῃς ἴο ἴ8ε Κίης οὗἉ 
Τγτε: “ὍΤΒοιυ δαϑὶ Ὀεεη τη Εάεη τ[ῃς6 μαγάθη 
οἱ Οοά; εἐνεῖῦ ρτεοίοιιβ βίοηπε ννὰ8 [ΠΥ 
ςσονοσγίηρ, ἴπΠ6 ϑαγάιι5, ΤΌΡΔΖ, δπὰ (Π6 1) ϊ4- 
ταοηά, ἴῃς ΒΕΙΥΪ, ἴῆῈ Οηγχ, δηὰ ἴβε ἅϑροζγ, 
[Πς δϑάρρῆιγο, ἴπ6 Επλεγδὶ ὰ, δηὰ ἴμς (αγθιιποῖο, 
δηὰ Οοἰὰ " (ΕΖεΚ. χχυη!. 11). 

19. Τδὸ ,ουπάκίλοπς ΟΣ 1δε «υαἱί 977 1δὲ εἰ }] 
Οπιῖ “ “Ἵ1πά,᾿ ---δ]ὧὲὸ νυ. (. Οη ἴδε 56η86 ἰῇ 
νν Ὡς ἢ ἴῃ 6 “ ξοκπάκίίοης" ἀτὸ ἴο ὃ6 υπάεγβιοοα, 
866 Οὐ γεσ. 1:4. Εδοἢ βεορασγδῖε “' Ἐοωπάαίοη᾽ 
᾿σοηϑίϑϊοα οὗ οὔθ σγεδλῖ Ῥγεοίοιιβ βίοῃς ζοίϊῃᾷ 
τουηὰ [6 ψ Ποῖος ΟἸΥ, δηὰ τἱπαεγγίης τῃς 
Θητγο νν4]}} ;---ποῖ τλοΓεὶγ 8ὴ οΥαπιθηΐ 5εῖ ᾿ηἴοῸ 
[πὸ ἐουηάείοη, δι ἃ “ Ρομπάσίοη" ἰἴ56 1}, 

[φὐεγε} δᾷου ποὰ ευἱί αἱ νιαηηεῦ 07 ῬΓὲ- 
ὥἰοῖς σἱοπο.]Ὶ ΟΥ. ΙΔ ΟΥΘΥΥ Ῥσθϑοΐοιῦς 
Βῖο0,--[ἢ6 ΠΟΛ 15 ἴῃ [Π6 5] ΠΡΊΌΪΑΓ: 566 οἡ 
(ἢ. χυ. 6.5. ον ἴδςὸ {πουρῃῖϊ οὗ ἴπ6 [Ὁ]]ονν- 
ἴῃς ἀοβουριοη 866 [584]. ν. 1τ΄,.12 (ςξ ΧΧΥΠ. 
16): 566 «αἷϑο [ανὶ 58 δηιιπηογαίϊωπ οὗ ἴΠῸ 
τηδίογιδ 8 ψ ῃϊοῦ ἢ πα δοουπιυίαῖοά [ῸΥ 
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ἢγβὲ ἰουπάλιοηῃ τᾶς δϑρεσγ; τῖἢε 
56οοηά, βάρρῆϊγε ; τῆς τῆϊτγά, 4 οἢαὶςε- 
ἀοηγ ; ἴδε ἐουγῃ. ΔΠ Θπηεγα]ά ; 

ϑοϊοπιοηβ Τοεπρὶς (1 Οἤγοῃ. χχιχ. 2. ὙΤἢῈ 
Βοιιηάᾳίοη, ποῖο8 ΝΝν ογάϑβ. ννᾶς γγπιϑῃπεά νυν 
“ον Ῥτθοίοι5 βίΐοπο, δηὰ ἴποϑο Ταυείπε ὑγὸ- 
εἴοιιβ βίοποϑ ΔΙῸ βρεο θά, “ ᾿Ἱπάϊοδίην παῖ τ[ῃ6 
Τνεῖνε Αροϑίο!!ς Βουπάδιίοης ὑγοβοπῖ εν 
δρ᾿ ΓΙ 4) ρύᾶςος δεδίοννοα Ὁγ σοά τπροη Ηἰ5 
ΓΔ ἢ] βογυδηΐβ, νἢο ἀτὰ μν υεαυείς (ΜΔ]. 
11. 17). Α5. ἃ ςοπῖγαδί Βαδυϊοη αἷσὸ δηά 
τῆς “ΗἩδτὶοῖ" ἂζὲ δάογηθα “«υἱ χοίά, πὰ 
ῥγεωίομε “ἰοπός σαδ ρεαν]:." (Οοπήραγε ςἢ. χΥΊϊ. 
41 ΧΥΠΙ. 12, 16; δῃηά ςΐ. “γα, ΕΓ. 21. 

Τδε γε ζουπάσεϊοη φυας “περεν;}] ΤῊς βατὴς 
85 ἴῆς πηαίεγδὶ οὗ [6 βιιρογϑίγυσίιγο, ΟΥ̓ Νν 41} 
τοϑίίηρ οἡ ἴῃ6 Τ ψεἶνε Εοιιπάδι! οη5,--- 566 νοϑῦ. 
18. Ο (6 ὕανρεν, 566. οὐ οἷ. ἱν. 2; δηά ςξ, 
ΡΟΥ. 11. δὲὲ Νοῖίς Β »δλἵ ἴϊπε εηὰ οὗ {818 
σδδρίοσ 

ἐδὲ “εεοπὰ, ταὐῤῥίγε Ἡροότεν, δαρῤδὶγ 
(80) ;---εῇ Εχ. χχῖν. το; [54]. ν. σὰ: 
26 Κ. 1. 26. [Ϊη [Π6 οδϑ6 οὗ ηο δποϊθηΐ ροση 
[45 ἴῃς δι δυο οὗἩἉ [πΠ6 πᾶτηθ θθθη 80 της ἢ 
ἀϊδρυϊεὰ 45 οὗ ἴῃς ϑαρῥῥίγε, οΥὁΎ“ Ργδοίοιιδ 
(οτυπάυπι." Μτ. Κιηρ ἀδθεϊάθβ [παῖ (ἢ 6 
ϑαῤῥῥΙιγιις οἴ ε δηςσίδηΐβ νγ85 οὐσ Ζαρθ-ἰ κα. 
ῬΊΩΥ ἀοβογῖθεβ ἴ 45 Τρδαιιθ, ἀπὰ βρυϊηκ θὰ 
ὙΠ 5ροο (5 οὗ οἱ (“ [ποδὶ οἱ δφυδηάο εἴ 
ΔΊΓΘΙΙ5 ΡΕΪν}5 4114}18. ἴῃ σαῤῥῥίγ. [πῃ 115 ΘΠ ΠῚ 
ΔυτιΠΊ ρα ης5 σοη]υςεῖ. (ἰαγυϊοῶ οἵ Ξαρρῃιτὶ 
ἐνοςς ΟὐΟγδ]])ο-δομαῖοβ ρα {15 δυγοὶβ ϑαρρὮ τὶ 
Τηοάο βτραγβδ᾽ --. Ναΐ. Χχχυὶ. 29, 54); 
δηά δ 5ἴδίοβ ἴπαϊ 1ἴ απο ἔτοπὶ Μεάϊα (ὶ.ε., 
Ῥεγβία δηὰ Βοοκβαγα) γῆθποε [ἢ ΘΠΕΓΟ ΘΙΡΡΙΪΥ 
οὗ 1,4ρ|5-|421}}} 15 Ὀγοιρις ἴο {Π6 ργεβϑοηΐ ἀδΥ. 
ΕΡΙΡΏΔΠΙΙ5 5ρεᾶκβ οὗ “6 βδἴοηθ ϑαρρῃίγυσ, 
᾿κὸ {πὶ οὗ 4 ἀατῖκ δίυς Ὀεει]ς." Απάγθαϑ 
(λει, Ρ. 134), ῆο οσοηϑίἀογα (ἢφί δῖ. Ρϑι)] 5 
βρη πο Ὀγ 1ῃ1|5 βἴοῃθβ, 5478 1ῃδΐ ϑοπλα ΟΔ]1 1 
1ακωγίμη (τὸ λαζούριον), ἔτοπι ἰἴ58 5ΚΥ-Ό]ι16 
ςοϊουγ. “ Βεῖογε {πὸ ἴγυς Ῥγϑοίοιιβ βίομοϑ ΨΟΓΟ 
Ἰηϊγοδυοοα Ποπι [πάϊα, ἴῃς 1,4ρ15-]4Ζ}} ΠοΙὰ 
τς Πρ ἢεϑ ρίδος ἰη ἴῃς οϑεπιδίίοη οὔ τῆς ΡΓαλ- 
{ἶνὸ πδίοηβ οὗ Αϑίἃ αηὰ Οὕδθοςο: ἴῃ ὥοΐ ᾿ἴ νγᾶ5 
αἰπιοϑί ἴΠ6 ΟὨἹΥ δἴοηθς κπονη ἴο {ποπὶ Πανίην 
ὈοΔιΥ͂ οΟὗὨ ἙςοἸουΓ ἴο γϑοοπηπιοηά ἰϊ."--Κίηρ, 
Ῥγεωοις: ϑίοπθ: απά Οϑρι:, Ὁ. 294. Το τπηοάσγῃ 
ϑδαῤῥῥίγε ἰ5 ἴῃς δηςίθηὶ Ἡγαείπέδεω, τοηάογοῦ 
ἴη ἴπ6 ΑΟΝ΄., ““ὑπείπι," 566. οἡ υϑῦ. 20, δηά 
ςἢ. ἴχ. 17. “ΤΕ χηοάδγη παπὶὸ ϑαῤῥῥίγε ἰβ ἃ 
ΤΏΘΓΕ ορποῖ ἀχργοϑϑῖνο οὗ [8 ςοϊουγ: [86 
δηοίοης ϑαῤῥῥίγις οὐ Ζαρῥ:-ἰαπμδ ἔαχηϑΒϊης 
ἴἢ6 ραϊηΐ υἱτγαπηδτίπο, σασρῥῥίιγίπμς σάπια ἴο 
5 ΣΉ ΠΥ ὁ ατμγε ΘΧΑΟΙΥ 845 "Ὁ Ν α᾽ τἴῃ6 ργϑβθηξ 
[πάΐϊδη πᾷπὶῈ οὗ οὖσ δαῤῥῥίγε ἀοο5."--- Κίηρ, 
Ναὶ. Ηῤ!. 9 Ῥγεείοιι ϑίοπες, Ὁ. 248. 

ἐλε ἐρινα;, ἐπ ΑἸΕΡΕΤΕΤῚ “Τῃς Οδῥαϊιε- 
ἄομμα οἵ Ῥ]ΪΩΥ (χχχνὶϊ. 30) ννᾶϑ δὴ ἱπέδσίου 
δρΕς165 οὗ ἴῃς δηηαγαράμ (ΕτΊοΓΑ] 4), 50 οϑ]]οὰ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. [ν. 20. 

20 Τἢςε ΒΗ͂Ή, βαγάοηγχ ; ἴῃς 5ίχίῃ, 
βδγάϊ 8; ἴῃς βενθηῖῃ, σἢγγϑοϊγία ; τῆς 
εἰρθτῃ, ὈΘΓΥ] ; τῆς πίπτῃ, ἃ ἴορΔ2 ; τῆς 

ἔτοπι δοίης ἔοιιηά ἴῃ ἴπθ σορρεσ πλῖπο5 ΠΟΔΓ 
Ομαϊςεάοη... Ηες ἀδβογίθος τῃοπὶ 45 51:2]} 
δηδ ὈσΠ]6, σμδηρίηνρ {ΠΕῚΓ σοϊουγ θη πιονοὰ 
δϑοις πκὸ {Π6 στέθη ἔδδί που πη ἴΠ6 ποςκβ οὗ 
ῬοδοοοΚβ δηά ρῥίξεοοηβ...... [{ ἰ5 ουιάθρηϊ [δὲ 
ΠΟΥ νν ΓΘ ΟΠΪῪ οτγϑίδ]β οὗ ̓ σδηβραγοηΐ Οδγχεο- 
εοἰ α᾽" [πλαῖϊνε νεγάϊ! ρτβ---ἃ ςαγθοηδῖο οὗ οορ- 
ΡΟΓ] “511 ρορυϊαγὶν ἱεπηοὰ “τῆς σορρεῖ- 
Εππεγαὶά.".... 1 ἰς ἀϊ βῆ α] ἴο ἴγᾶςς ἴῃς Ξἴερβ 
ΌὈΥ νυ ΠΟ ἢ 1Π|5 παπΊὸ 85 Ὀθθη ἰγαηϑέογγοα σοι 
ἃ βιιυβίδηςε οὗ ἃ Ὀγ]Π1ᾶπὶ στθθη οοϊουτ ἴο οὔς 
50 1οἴδ᾽! Υ αἰσ(ηςς ἴῃ 411} [8 Ἑσπασγδςίουβ 45 ουζ 
“ (δαϊεεάοη»" (νη (Ολγποί δὴ), ἃ ϑοτη!- 
ΟΡΔ416 αυάτίζ οὗ 4 ΠΉΪΚΥ τἰηγσε."---Κ πα, 
νεείοι. δίοπε', Ὁ. 157. 

δὲ ψοωγιδ, ουλθταϊὰ}) δὸθ νεῦ 20, οὔ 
ἴῃς ννοσὰ “ Βεγγ];" δηά αἷϑο οη οἷ. ἱν. 3. 

20. ἐῤε ῥ, ταγάοηγα ; “ Τῆς τόσ θοδυ- 
1] δηά γαγεϑί νδγίεῖυ οὗ θηγχ, ἀπά {παὶ ᾿ἈΙ ἢ 
νγ)858 ἢ 6Ια ἴῃ [ἢ 6 στεδίοβί Ἔξίθετῃ ὈΥ ἴἢε ἀποϊθηΐσ, 
ἴογ δηργανίηρ ἰπῖο οσδπιθοβ ᾽ (ΒγαπάἌ απά (οχ, 
ἢ ιεὶ. οΥ ϑείεπεε). ῬΊηγΥ (Η. Ν. χχχνυῖ!. 23) ἀθ- 
ἤπε8 [ἢϊς βίοῃε 45 οὐἱρίηδι νυ 5 ση γηρ ἃ ἢ 
ταγΚ ἴῃ ἃ δϑαγά, τς [ἢ ἢυπιδῃ ηΔ1] ρἰδοθ ροη 
βοϑῇ, δηὰ Ὀοῖβ οὗ μθπὶ ἴγαπϑρασθηῖ. “ὍΤῆὸ 
Οπγχ ἰ5 σδι]οὰ ἔγοση [ἢ 6 σϑϑοιίδηςς οὗ 15 
ΜΠ δηὰ γεῖ]ονν νεϊῃ5 ἴο ἔπ βῃδάδθϑ ἰῃ ἴῃς 
ΒυπΊδη ΠΉΡΟΣ παὶϊ.... ΤΈγοο σοϊουγα νοτῸ 
ςοῃϑιογεα δβϑεηδ] ἴο [6 ἰάθα οἵ δαγάοσηπγα. 
«0. Τα ΘΑΥῪ Οτεοκβ τηᾶκο πο ἀπε ποίοΩ 
Ὀεΐνοθη (ἢ Οηγα ἀπά ἴπῸ δϑαγάοηγχ. Αὐςοογά- 
ἵἱησ ἴο Κύδίοσ, βοὴ (Π6 το, Ὀγονῖη, ΟΥ 
ΟἸΙονν ρτουπὰ ἰ8 οονογοά ΟΥ̓ ὙΠ τοὶῃβ 

ἸΓΓΟΣΌΪΔΤΙΥ ἀἰϊδροβοά, ἴἰ 15 ςδ᾽ θὰ Οπγα; 1 18εΥ 
ΑΓΕ ἴῃ ΓΟΡΊΪΑΓ δίσγαϊα, Οη6. ΟΥ̓ΘΓ ἴῃς ΟἸΒΟΥ, 
Ὀεσοπλθ8 ἴδε ϑδακγάοργκν "-- Κὶ παρ, λε,, ΡΡ. 2584, 
257, 3.92. ΑΟἢ1165 Ταίϊυ5 (1]. 1) ἀσϑοτγδεβ 
5:1 Οἢ ἃ κοπι, οὗ νυν μῖος {Π6 θᾶ56 νν5 ὀδαεξ, ἴῃ6 
κι ἀ]6 «ὐδίς, [6 τοϑί γεα ἃ5 ΓΟ. 

ἐδὲ εἰχίδ ἃ βαυὰ:)] ὅ6εε οἡ «ἢ. ιν. 3. 

ἐδε “ευεπὲῤ, εὀνγεοίγίο;) Οἵ οποηΐδὶ Τορας; 
566 δεῖονν οἡ “Τοῤας." ὍΤθε ἀεσεογιρίίοη οὗ 
ΡΙῺΥ “ΓΔηβυσοεης 'νἱἢ ροϊάθση ]Ἰωυκῖτο ἢ 
(δυγεὸ ἔυϊΐξοτε ἰγαπϑὶ υσθης!5"---Π. Ν᾿ χχχυῖ. 
42) ἈΡΡ[Ιε8 ἴο πὸ οἴδεσ ρὸπὶ 50 Ἔχδεῖίῃ 25 ἴο 
{π|5: “ἼὙΠ6 Αταδίδη Οδγγεοεδὶ ψετε ταοβῖ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃς πιράοτῃ υὑδεπίδι, ἴογυ ῬΙ᾿ητ᾿ 5 
δοοουηΐ οὗ {πδπὶ ἀρρ]168 ΘΧδΟ ΟΊ Υ ἴο {πε Ἰδοῦ 
ἘΠῚ... . Οῤνγχεοίμ δὲ, νυλδῖενοσ {ΠΟῪ ΠΊΔΥ δᾶνα 
δέ, ὝΨΈΓῈ ἴῃ Πίσῃ εβίδεη 1} (Π6 Ἐοπλδης." 
--Κίηρ, 4. ς.,), Ρ. τός,͵ ἄο. ὅ8εε ΕΖεῖς. χχυ. 11. 

ἐδὲ εἰσ ῥιῤ, δεγγἱ;} ῬΙΊΩΥ (Η. Ν. χχχνῖ. 20) 
δἰδίθϑ [πὶ ΣΏΔΠΥ͂ ΕΓο οὗ οριπίοη ἴμπαϊ ἰδς 
“Βεγγ]" ννὰ8 οὗ ἴῃ 6 5ΔΠ16 ΟΥ̓ ἃ 51:Π|}}2Γ λῖυγο 
ἢ τς Εριεγαίά. “Τὶ οριηΐοη," ττίϊεβ 
Μι. Κίηρ, “8 Ὀδθὴ ργονθάὰ οοστεοςῖ ὈΥ͂ 



ν. 21.} 

(οἴῃ, ἃ ΤΠ ΓΥΒΟΡΓΑΒΙ5 ; [6 αἰενεητῃ, 
8ἃ Ἰλεϊητῆ ; τῆς τννε! ἢ, Δη δπιεϊηγϑι. 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. 

21 Απὰ τῆ6 Ὄνεῖνα ρδῖαβς τύεγέ 
γεῖνα Ρ6ΔΓΠ|8; ΘΥΘΓΥ 56νογαὶ ραῖδ 

τηοάσιτι Δη 8] γ515, [6 σοπηροποηΐ ρατγίβ οὗ δδςῇ, 
ἴη ἴῃς 54π|6 ργοροσγίίοῃβ, θοίηρ δι} 1ςα, ΑἸαπιηδ, 
δηὰ ΟἸ]υςίηδ, σοϊουγεά ὈΥ ἴῃς οχιάδ οὗ (ἢσοπιθ. 

ον ἼΒὲ Ἐρνιογαίά ἰ5 ἀϊδ!! πρι 5ηῃθαὰ Ὁγ [18 
ῬδουΪ αν " ὠπεγα ἄς σγεεν ᾿ ΝΥὨΪΓἢ 11 ἀοΓν68 [ΤῸΠῚ 
ἃ 518}} ργορογίίου οὗ (Στγοπῆδ : 41} [με νδυθι 168 
οἵ οἴου Ἵοοίϊοιιγϑ, ἰροά, πιοῦα οὐ 1655, γο] ον 
ΟΥ δΙιι6, ΟΥ̓Δ Οσ οί ΒοΓ σο]ουγίοβ8, ἀσὸ βοργὶς." 
ον." Βενγί ’ῖα ἴῃς 1, ον». ] ἴῃ ἴσεγπὶ ἔοῦγ ἃ 
ταδεηϊ γηρ Ε᾽455: ἤσησα ἴπ6 Οετδη " ΒΠΠ]ς; 
ὦ ρβαΐγ φῇ «“βεεαεἶο.."---ἰὸ., Ρ. 10, ὅζς. 

ἐδὲ πίηίδ, ἔορδε:;}) [Ι͂π Τοϊουγν ἃ γο]ον 15} 
ετοοη, --οὺν βεγίάοί : “ ΤὨ5 ροπὶ ἀεγινοα 115 
πΑπῖθ ὥτοπὶ {πε ᾿ἰϑἰδηά ἴῃ πε Ἀδὰ 868, {ΙΓ 
ΤῊ1168 ΟΥ̓́ 106 τηδίη ἰαπά, ψγῆογα [τ ννδ8 ἢγϑϊ 
ἀϊδοονογοά..... Τῆς Ἐοχηδη ἰδρί ασῖοβ δςοι- 
ΤΑΊΟΙΥ αἰδογιηηαῖεά ἴῃς ἔνγο νδγίθίῖεβ, 186 
Οδνγεορίεγοη, οὐν Οδνγεοίμε; δηὰ ἴῃς βγασοίάει, 
ΟἿΣ ῥεγιάοϊ; τἢ6 ἸαϊίοΣ “ διπηῖηρ δῖ ἴπ ὄχαςῖ 
ἱταϊδῖίοη οὗ ἴδε ςοϊουῦ οὗ ἴπ6 ἰεοκεοδξ 
ΑἸΠουρὴ τῃ6 βᾶάπιθ Ἄσδοιηι δ! γ, Ὀοῖῃ Ὀεης 
5:11ςδἴο5 οὗ Μαρποϑίᾳ οο]ουγοά ὈΥ̓ 4 Ῥτοϊοχι ἀθ 
οὗ Ιτοη, γεῖ, ἔγοτῃ ἴῃς ἤενν ετ᾽5 ροϊηϊ οὗ υἱόνν, 
(Ποζὸ 15 4 ρτϑοαῖ αἰ δγοπος ρεΐνεεη ἴΒ6 Οδ;7.ο- 
με διὰ ἴμθ δυγίάοί. Ὑῆδ ἔΌΤΏΘΣ 8. τς ἢ 
Βαγάοσ, δῃὰ {πῸ γεῖίονν ἰπ 1 σγΕΔΥ ργεάοηλἱ- 
Ὠδῖεϑ οὐδοῦ ἴῃ στϑοῃ. ... [ἢ τῆς ῥεγιάοί ξύθθη ἴ5 
[πε ργοάοπηίπαηξ σοϊουγ, θυ 5115 ΠΥ τηοάϊῆς ἃ 
ὈΥ γε]]ονν. . .. ΤΒε πιοάεγῃ Τοραςξ ἰ5 ἃ τοῖδ!!} 
ἀιδτίηςι διθϑδίδησθ ἔγοτῃ ἴῃς Τορακίμ,. ... 1 
νγὰ5 το ὑπκηονηῃ ἴο ἴπ6 δηρσϊθηίβ."-- 
Κιηρ, λω, Ρ. 336, ἄς. 

ἐδε Ἰοπέδ, ΘΆΤΥΒΟΡΙΣΔΒΘ:)] ΤῊ νογά ἀοε5 
ποῖ οςσυΣ ἴῃ ἴΠ6 ,ΧΧ.; οἰϑοννθογο ἴ 15 ἑἰουπά 
οηἱγ ἰη Ρ]ηγ (ἢ. Ν. χχχνὶ!. 2ο,---“ Ευ]ρόγα νἱοῖ- 
Πυπὶ βεηι5 Βυὶς [ὀεγγ ο] εϑῖ, βεά ρα]! άλιι5, εἴ ἃ 
φυϊθυϑάδπι ΡΓΟΡΓΙ ΚΘΏΘΓΙΒ οχί βιιπιδῖιπ1},᾿ ἡ Π0 
δοσυγαίεὶν ἀἰθ. Πρ 5165 ἢ 6 ναγεῖ 65 οὗ δεγγὰ, 
ΤΟ πιοϑὲ δάἀπιγοα “ δηλυ δῖθβ ἴῃς στεδη [ςἰηΐ 
οὗ Ρυγε 5εδ-νδῖοσ, ἴῃς πιοάσγη ἀφωαοριαγίμε. 
Νοχί 15 ἴῃς. ὥῤνηγιοτδονγὶ, θὰ νυ ἢ (Π15 στθθη 
ἰ56 τἰπρεὰ ννἢ κοἹά,--- ΓΟ ΌΪΥ οὖν [παΐδη 
Οδνγ»εοἶε. ὙὝὙΠΟΓΕ νγὰθ ἃ 511} ρᾷῖοσ Κιπά 
Κηονη ΌΥ ἴΠ6 πᾶπὶς οἵ ὥῤγγεοῤγάσε, ἃ ὙΑΓΊΟΙΥ 
οηἷγ οὔτε ὧρε»γιο-δεγγ]: “ Μοβῖ ςεγίδίηϊυ 
ννὰ8 ποῖ οἷσγ ὥδηγεοβγασε, 51}|ςὰ-οοϊοιγοά ἃ 
Ὀοδυτξα] ἀρρίθτρτοοη ΒΥ Οχίάς οὗ Νίοκεὶϊ."- 
Κίπρ, ἡ. ς., ΡΡ. 130, 163. [ἡ ἢἷβ Νιαί. ΗΜ . 
(ρ. 335) Μσ. Κίηρ δἀ ἀβίμαϊ ποτε, ἴοσ “ ὥδηγιο- 
2γασς," “ ΜΑτΌΟαιι5 μ45 Ἔν] ἀθηΕΥ τοδά ὥδηγ:ο- 
γα οι [νγὶςῖ 18. [Π6 τοδάϊηρ οὗ [ῃ6 οσυγδῖνα 
Μ55. 40, 5ο, 927, 4 ἀλτκ διε βία ἀεαὰ νυν ἢ 
βοϊὰ ἀιιοί :---ἰ σοτγτεςῖ, [ἢ τῆτες 83η44658 οὗ 
δυ6 ψνουϊά ἔποη ἑοϊϊονν οδοῖ οἴδεσ ἰὴ ογάθγ.ἢ 

ἐδε εἰσυεπίρ, δ οἱ 1 Ἀ}}] ὙΠ πιοάετῃ 822- 
2 ίγε,--ΟΥ. Ηγαεϊπέδιι, 586 οη ΟἹ". ἴχ. 17. Οὗ 
ὯῸ δησίοηΐ Δρροὶ]αίίοη, ποῖθ58 Μσ. Κίηρ, 45 ΠῸ 
ΡΓΟΡΕΣ αἰἰδυϊζίοη Ὀδοη 80 πιο δηὰ 80 

ΝΑΙΊΟΙΒΙΥ ἀἰδρυϊεὰ 45 οὗἩἁ 1183 (Ναί, Ηδε. Ρ. 
241). [υυκίετά. 5ἴαίεβ Ἰῃσογγες (παῖ 1η 
Εχ. χχνῆ. το (ΧΧ.) τὰς Οοα, ΑἸεχ. ρίνοβ, 
ἔογ ἴῃς Ηοῦτ. Ζεόενι (Ὠν5), ὑάκινθος ἴῃ 
Ρίαος οὗ “φωγο" (λιγύριον). ἘρΙρῃδηΐυ8 
δυβρεοῖϊεά τῖδαῖ {86 ἀψεγε οὗ ἴῃε 0ΧΧ.- 
(ἴῇς Σγπεωγέε οὗ ὙΤΠοορῃγαβῖ5) νγ45 (ἢ6 
Ἡγαείπέξμ οὗ ἮΪ5 οννὴ Ἐππ|6, ὈδΟδ1156 50 ᾿ΠΊρΡΟΓ- 
ἴδηΐ ἃ βίοης οουἱὰ ποῖ δᾶνὸ δεθη οπχττοὰ ΌΥ 
Μοβδβ8. Ηοτγε ννὲὰ Πηά {Π6 ἢγοϊ ξόσύτὴ οἵ ("6 5ιιὺ- 
δεαιιεηΐ ςοηξιδίοη δεΐνγοθη ἴννο γοτῪ ἀἰβογοηῖ 
{πῖηρ5. Τ Πογα σδὴ 6 πὸ ἀοιιδῖ, οὔδογυςβ Μσ. 
Κίηρ (,ὁ., ». 217), [Βαϊ τῆς Σρπομγίωνι οἵ Τῆθο- 
ΡΠ γαϑίι8 “" ἰ5 οἷν ζσεὶπέῤ (Ζιίγεοην), ἴτε γοὶ ον, 
αγροοη, ἀἰσιηρυ δα Όγ μανίην ἔου [15 ομοιηὶ- 
(4] ὕ456 ἴῆς εὐαγῆ Ζέγεομία Ῥϑουαγ ἴο [ἢ 15 
ἔτ γ. Τ 56 ἜΧΔΟΙΥ τοϑοπλῦϊεθ “4“,»ηὁν ἰῇ 
Ἑοοἰουτ,᾽» 

“Τηδῖ ἴπ6 Ηγαείπέδις οὗ ἴῃς δησίθηῖβ 15 ἴῆ6 
δαρῤῥῥίγε οἵ ἴῃς πηοάςγῃβ [566 Οἡ ΕΓ. 19], νν}}} 
Ὀ6 ΡοΓ ΟΕΥ ἐνϊάθηΐ ἴο ΔΥ πιϊηοσγαϊοριϑῖ γῆο 
ὙΠ σα ΠΥ ρόγιιδα ἴἢς στηϊηυΐϊε ἀδϑοσρίίοη 
οὗ ἴῃ6 5απι6ὲ βϑῖὴ βίνθη ΌΥ͂ δοϊίηυβ [ννῆο Ἰνοά 
ἴνο σδηΐυτγίο5 δἱἷογ ΡΙΙΥΊ. ΤΒΟ τηοάογῃ 
ὨΔΠῚΘ ϑδαῤῥῥίγε ἰ5 ἃ ΤΊΘΓΕ δρ πεῖ ἐχργοβϑῖνα οὗ 
115 ςοἷοιιγ."---Κίηρ, ,ὁ., Ρ. 194. 866 Νοῖθ α 
δῖ ἴῃς οδηὰ οὗ {Π15 σμαρῖοθγ. 

ἐδε ἐαυεί δ, δυλϑον Υγ61..}] ΜιοΪεῖ ΟΥὨ ῬΌΓΡΙΘ. 
“Τῇ σοῃπιοῦ “4»ν"ε:  γε1, ἀηὰ ἴπ6 βδἴοῃς γεπθ- 
ΤΑΪΙΥ ἀεϑίρῃδίεα διηοὴρ ἴδε δηςίθπῖσ ὈῪ τηϊβ 
ΠΑΠΊΘ, ἰ8 ποϊμίηρ πλοῦε πη στοςκ οτγϑίαὶ 
ςο]ουτοα Ῥυγρὶα ΟΥ̓ πιδῆσαποϑε οὗ ἰσγοῇ; ἰῇ 
το τ ΓΙ ΠΟΓΔΙΟΡΎ, Δηλεϊ γϑίίης ΟἀτΊ2Ζ "":-- 
866. Κιηρ, ἀς,, Ρ. όο. ΡΙΠΗΥ͂ ἴδ. ἀἰδιιηρυ δι65 
1η18 βῖοηθ ἴτογὰ [86 ργοσθάϊηρ : “ ΙΒογοητδ 
μας, φιυοά 1116 ἐπλσδηβ ἴῃ “πε ῤγείο ξαϊροῦ 
νἱοϊδοθι5 αἰ ἴυ5 εἐϑῖ ἴῃ Ἡγαείπερο" (Η. Ν. 
ΧΧΧΥΣ. 41). ΤὮΘ Πδπλ6 “4πε δ γο!, (που ἢ πιοϑὲ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ τῇσδγε Ἴσογγιρίίοη οὐ ἴῃς Εδβίογη 
ὨΔΙῚΘ ΤΟΥ ἴδε βἴοηθ, ἃ ἴσᾶςθ οὗ ψν ΠΟ ἢ 566 Πὶ5 
ΡΓΕΒΕσυεΩ ἴῃ Εχ, ΧΧΥΠΪ. 19, ἰη ἴη6 Ηῦγονν 
“εῤίαν»ιαϑ (ποῦπνν),-τρεγμδρϑ ἴδε ἴσο οτξίη 
ἴ5. ἴῃς Ῥεγϑβίδη " δρερμ ","---ννὰϑ ἰητογργοῖοα ὉΥ 
ἴῃς Οτχτεοκβ 28 1μουρῇ ἔοττηθαὰ ἔγοπὶ ἃ δηά 
μέθυ, ' «υἱπε- ἰδ. :---56ὲ. Κιηρ, ἐδίά, (“ Μαϊογυπὶ 
νδη!Ἱα8 εὐγίεῖδί! ἐδ88 γοβϑιβίοσο Ῥγοπ τ, οἱ 
ἰηάς ἀρρε]!]δῖδϑ5.""--- ΟἸ Ωγ, Η. Ν., χχχυῖὶ. 40). 

1ϑιογοηΐϊ Ἰηϊογργείϊδιίοηβ ἤανα θη σίνθῃ 
οὗ ἴδε ρῥγθοεῖοιιϑ βίοῃϑβϑ τποιηβοῖνοβ, οὗ {πεὶγσ 
ογάοσγ, δηὰ οὗ {πεὶγ δγυτηθο τοδὶ πιοαπίηρ ; υῖ 
{ΠΕ658 ἸηΓοΓρΓΕ Δ ΓΙΟΏΒ γα ΡΌΓΕΙΥ ΔΥΌ ΓΓΑΓΥ ; 6.5. 
δοςογάϊηρ ἴο ἴμδίΐ ΠΟ 15 τοδί Ὀ50Α}}Υ 
δάορίεά,---[ῃ6 [ἀ5ρεὲγ, ἴμ6 ἰαϑὲ δσἴοηθ οἵ {6 
Βγεδειρίαίς (ἔχ. χχυ!. 20) δηά ννῃϊοἢ 5 1π6 
ἢγϑὶ “" Ἐοωπάσέϊον " Ἀοτο, υηϊ65 [ἢ6 ΑἸἹΡἢΔ δηὰ 
[6 Οπιόρα; ἴδε επάϊηρς (6 ΟἹ, δηΐ ἴδ6 
Ὀερίηπίηρ ἴῃς Νενν. 

21. ὁΔ8ὸ οπ0 Οὗ [89 ΒΟΥΟΙΔῚ (8ίθ086 
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νγ25 οὐ οὔθ ρα] : δπά τἢς είγεεῖ οὗ 
τῆς οἰ τὸς ρυτα ροἱά, 48 ἰξ ννέγε 
τΓΔΠϑράγεηῖ ρἾ458. 

22 Απά] 8807 πο ἴεπιρὶς {Πογείῃ : 
ον ἴ[ῆε ],οτὰά (σοὰ ΑἸπιιρμΥ ἀπά τῆε 
ΓΠιΆταΡ ἅγὰ ἴῃς τεπιρῖὶε οὗ [ἴ. 

«υα: 97 οηε ρεαγ! (Οὐ {Πὶ5 ἰάϊοπι, ςἔ Ϊοἢπ 
ἱ. 6). ἔογ ἴπ6 ψογὰ “ βρανγί," 866. οἡ οἷ. 
ΧΥΪ,. 4. ἴη [54]. 11ν. 12, [ἢ 6.“ μαΐο8᾿ 4Υ6 “ (2Γ- 
Ὀυης]ε8." Ηδοζο, ποῖεβ 1. ΝΠ π5, “ 41} ἅτ 
οὗ τῆς 5λπ|6 οἰ θϑί!δὶ ϑιιθϑίδηοθ, ἃ5 οὐ ἜνΟΓῪ 
5:46 οἵ ἴθ ννουὶ ἃ ἴπεῸ δηΐγδηςε 15 δυῖ οὗ οπθ 
κιηά, 16 Κηον]εάρε οὗ σοὐ ἴῃ ΟΠτγιϑῖ,---ἴῃθ 
᾿πολγηδίίοη, ὑνῃ]οἢ ἴΠ6 ρϑαγὶ ϑιρηῃηϊῆσϑ, -- 6 
οπΘ Ρεδ1]) οὗ ργοδῖ ὑγίςς ᾿" (ρ. 462). [ἡ Βαυα 
Βαίῤγα ἴ. 5. τ (566 Δ εἴϑι.), 1 15 βαϊὰ τῆαϊ 
Οοὰ ν}}} ρίαςθ ροπὶβ δηά ρθ41]8 (“᾿ βεγηπ,δ5 εἴ 
ΤΩΔΣ ΑΓ [Δ5 .,) {ΠΥ οὐδ᾽]15 ϑαιάγο, ἀπά ἢο]- 
Ἰοννεά ουΐ ἴο {μὲ πεῖρῃξ οὗ ̓ ννεητγ συ 115, δηά 
ἴο ἴπε Ὀτεδάτῃ οἵ ἴθη οὐδ ϊζ5, ἰη τ σαΐο5 οὗ 
ογυ5δ  οπὶ." ||. Ὁ. Μ|Ιςοδ6}15 19 ὀπι ρασγαδοϑο 
Υ ἴΠ6 5126 οὗ 5: ἢ ῥθαγὶβ. 
δῖ, Αὐυρυπίίπε ἐχρουηάθ [5 ῬΑ558ΡῈ :-- 

“ ΤῊ Αροβίϊοβ δηά Ῥγορμεῖβ διὸ “" ἔοωπά- 
ἐΐοη.," Ὀεοδιιθα (Ποῖ δυϊῃουΥ 15 [Π6 βιιρροσί 
οὗ οὐὖγ ννεδίηθϑθ. ὙΠΟῪ ἅγὲ ἴδο “ Οαίεν, δ6- 
οδυ 86 [Ὠγου ἢ [Π6πὶ νγὰ Θηῖογ Ἰηΐο ἴπὸ Κἰηρἀοπὶ 
οὗ Οοά; δηὰ ννῃ]]ς ὈΥ {πεῖν πηοδηβ ννὲ δηΐου, 
Ψ6 δηΐοῦ τῇσγοι ἢ ΟΠ γσϑῖ, ΗΪ π]56}} (ἢ6 " Οαίε.᾽ 
ΤΠθ οπο ’ Οαΐε᾽ ἰ5 ΟἸ γίϑῖ, δἀπάὰ ἴδ Ὑ νεῖνο 
“Οαἱεε᾽ αἴὸ Ομ γίϑῖ; ἴοσ ατδὶ ἄννο]}]5 ἰη {Π6 
ΎΜνεἶϊνε ὁ Οα!ς... ὙΠΟΙα ἰ5 ἃ ἀθορ τιγϑίογυ ἰῃ 
{Π6 πιθοῦ Ὑ Νεῖνο.... Τῆθ Ὑ νγεῖνο ἰ5 ἤθγα 
Ὁ ΙῸΓ υῃϊνογβα  γ, 48 ΞΡΌΚΟη οὗ 41} νγνῇο 51 

1Ὼ ἰυάρτπεης (Μαῖϊ. χίχ. 28); ἴῃ ἴῃ βδπὶδ 
ΤΑΔΏΠΟΓ 411 Ψν]}}ῚῸ0 ἐπίοσ ἴπ6 ΟἿΥ͂ δηΐου ὈΥ οὔς 
οΥ οἴοσ οὗ ἴη Τ ννεῖνς " σαί. ὙὝΠεβο ἅγὸ (86 
Ἑουτγ 4ιδγίεγβ οὗ ἴῃε ρίοῦρθ. Ουζγ 1 ογὰ ἀ6- 
οἶδγοβ ἴμαὶ Ηδ νν}}} ο8}} ΗἸ5 5ῆδὸρ ἔγοπι (ἢ6 
ουΣΓ νυἱπάβ; ἔτγοπι δὶ [πὸ ΕΟυΣ ννηάβ [86 
ΟΒυγοῇ 15 ςα]] 6, [τ 15 οδι] δά ἴῃ ἴῆε ΤΥ ΠΙΥ, 
ἴ. [6 παηῖθ οὗ ἴπ6 Ἐπῖμοσ, (6 ϑοη, δηὰ τ 6 
ΤΟΥ ΘἸΟΣ :- οι, [ἢςη, θείην τἤγιςα ἴακοη, 
[6 Τννεῖνα ἰ5 ἑουηά.᾽" -- 15 δεαΐν». ἸΧΧΧΥΊΙ. 

από δὲ «γε 07 ἐδὸ εἶ] ΟΥ. 189 
Ὀσοδάσδυ, -εἴ. οἰ. χὶ. 8; ΧΧΙΙ. 2. Το 
ννογὰ ἰ8 υϑε ςοἰ ες νε]Υ ; 4}} τς δβίγεοῖβ 
ΠΟΠΊΡΟΒΕ ΟὯδ ἰάεδ] ““ γέγεοὶ " :-ο50 8]50 ἴῃ «ἢ. 
ΧΧΙΙ, 1. 

«υα! ῥεγὸ φοϊά, α: ἐἰ αὐογε ἰγαποβαγοηὶ ρίαν... 
ΟΥ Ἰσαπδρδίθηΐ δὲ 91888- 566 Οἵ ΥὙΕΟΓ, 
18. Οπυ [δε Οτϑοκ νοσγά τοηάοσγοα “ 2γαη.- 
}ανεη," δηὰ ἱπίγτοδιςοα ἱπῖο {π6 ἴεχὲ ὉῪ 
ἘΤΆΒΤυ8, 5566 συν. “. ὝΠΟ ἰΓδηΒΡΑΓΟΠΟΥ οὗ 
Ε458 158 ἴῃς ϑίγῃ οὗ [15 ΡΟΓΙΥ ; δηὰ ϑιις ἰ8 
Πόσα ἴπ6 Ρυγ Ὑ οὗ ἴδς Οο]ά. 

22. “π4 1 τααὖ πο ἱενιρίε ἐῤεγεὶπ ἢ Οτ 
ΔΩ ΟΓΌΔΥΥ "--566 Οἡ εἢ. ΧΙ. Α5 ποῖρά 
οὐ νεσ. 1τό [6 ΟΙγ ἰ5 ἰῃ ἕοιπῃ ἃ ρογίεςϊ ευὃς, 

ΒΕΝΕΙΙἊΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. [ν. 22--24. 

23 ἘΛπά τῇς οἷεγ πδά πὸ πεεὰ οὔ" ἷ" 0. 

τῆς 5811η. πε ῖῖδεγ οἵ τῆς πιοοη, ἴο 5ῃϊης 
ἴῃ ἴτ: [ογ τῆς ρίοιγ οἵ (σά ἀϊὰ 
᾿Πρμΐεπ ἰτ, ἀπά τε [πὶ 1: τῆς Ἰἰρῃς 
τῃδγεοῦ. 

24 ᾿Απά τε παίίοῃβ οὐ {ἢεπὶ 

κε τῆς ἩοΙ͂Υ οὗ Ἡο]ϊο5. ἰὴ ἴδε Τερὶο οὗ 
]ογυβαίοι, Τῆς οηῦτε ΟἸΕΥ͂ 15 ἢονν [παῖ νυ! ςἢ 
(ῆς ΗΟΙΥ οὗ Ηο]εβ δά ἴοστηεγν Ὄδεῆ --- 
(6 Ἰοςδ ΠΥ οὗ ἴπε ἱπηπιοάϊαῖϊς Ῥγθϑεηςε οὗ 
Οοά. ΤΊ ες Τειρίο δπά ἴῃς Τ᾽ ΠΡ ]6- Θοσυῖοα 
βανθ ὨΠΠογίο δ ρρ οὰ ἐπῸ βυπθοὶ8 νυπιςὶ 
ἀεποῖς {Π6 σοηάϊτοη οὗ ἴδε ΟὨυτοἢ οὔ εἀσῖῃ 
θείοτε (ὃς Τ[υὐἀρτιεηῖ. ὙΠ5 45 πον ςεδϑοὰ: 
ἴη6 Τοπιρὶς 15 ΩΟ ΠΊΟΓΕ; {ΠΕΙῸ ἰ8 ΠΟῆδ 5εεῆ 
ἴῃ ρανθρη. Τῆς Ἀδάεοτηρα Ὀοὶηρ 4}} ΡΙοϑῖς 
(5ος ςἢ. ἱ. 6; ν. το; Χχ. 6) υπῖο Οοά, ἴδς 
Νενν [ἐγυβαΐοπὶ 8 σπουϊ ΓΤ ΕπΊρὶο, θεῖπρ αἱ] 
Τομρῖθ. Οὐ ἴδε ἢ ἱτηρετέεςτοῦ οὗ 
(πὸ εαγέδ᾽ν ϑαποῖυδιυ, 5εὲ Ηεῦ. χ, τ. 

Νοίο :---ἰῇ οἢ. 11.1.2; Υἱϊ, 1ς, ἴῃς τιχδίθουϑ 
ΔΓΘ ΞΒΡΌΚοη οὗ 45 βεσυϊηρ Οοά ἴῃ πε Βεδυςηὶγ 
Τωηρέε,---τἰὰθ βόπβο {πογο ΟΥ̓ σςοηνεγεὰ δείης 
ΠΟ πῆοτο ἴΒδὴ ἴπαΐϊ ΠΟΥ ἄννε}} ἴῃ ἴῃς Ὠινίης 
Ῥτεβθῆςθ. Ηδστζε ἴδε ἀεβεοσιρίίοη οηΐεγβ το 
ἀεῖα!!5; (Π6 τιρῃΐθοιβ, Ῥνἤθη δὶ ἰ5 δοςοῃι- 
ΡΠ Ι5ῃ6 4, “αὶ “ες ΗῊ ὕαεο" (εἰ. χχιι. 4); 
ἴπογθ 5}4}} θ6 ὯῸ 'πῃοῦ “ ϑαπείμαγγ,"---;Ὧο νεῖ] 
Ὀεϊννοθη Οοὰ δηὰ (με Ἀδεαςειμεά. 

᾿γ»ἶὸν τδὲ Ζογά Οοά 189 «Απὶρδίγ, ἀπά :δὲ 
1α»ὖ, γε ἐδὲ τορηρίς Γμθ.907.] ΟΟ Ὁ 15 πον 
“4}} ἴῃ 411 (1 Οογ. χυ. 28) :-- “ἃ ργοοῦ οὗ 
ΟΠ ιγϑι᾽5 Ὠινγ."-π᾽ νν οτά5. 

423. “Ἵ1π4 ἐδὲ εἶν ἈΔᾺ πὸ πεεά 9 δὲ σμπ, 
(οπηραᾶσζε [58ἱ. ἰχ. 19, 20. 

πειέδεν οΓ δὲ νιοονι, 9 σδίπο ΡΟ; 11:] ες 
υνσν. , Ἐσογ ἴδε ςοπείγυςίοη (ἢ ἔνα) 5ες 
Ιηϊτοά, ὃ γ, 1Δ΄., . (ἕ [ὁδηὴ ᾿. 19. 

ῶν ἰδὲ σίονῪ 9. Οοά ἀπ ἰ σδίεη 11,7] 866 
ὙΟΓΟΙΙ :-ὧἶῦθΠλο ἱπηπιοάίδῖθ Ῥσόϑοηςς, ἴδ 6 8586- 
κίπαῆ. Ὅὴδ Ῥγοχηῖϊθο, ἴπη οἷ. υἱῖ. 1ς, τό, ἰς 
Πογο (1611δὰ : δέν ἴῃς Ἀεαἀεξεπηοα ςεσυτς Οοά 
“447 απά πὶρδ;" ὉὈμῖ δέγε, ἰὴ (ἢ]5 ἤηδ] ἀδ- 
βοηρίίοη οὗ ἴῃς δ᾽οβϑεά, ἴἴ 15 πὸ ἰοῆξεῦ δπιὰ 
[6 δἰϊουπαίίοηβ οὗ ᾿ἰρῆϊ δηὰ ἀάγκηθθς. [ἢ 
ςἢ. νἱῖ. 16, ἴΠΕΙς 18 51}}} ποοὰ οὗ ἃ ϑσυῇ ; ποῖό, 
{πογο ἰ5 ποοὰ οὗ πϑῖῖ θοῦ δϑυη Ποσ τῆοοῦ. ὅδἊ 
ἴγυο πδῖιισγε δπὰ ὄββοῆςς οὗ ΟΟὨ (“" σοά ἡ 
ἐσῥε"--αὶ Ἰοδη ἱ. 5) 18 δὲ ἰδῃρίῃ ἀϊδοεγηςά. 

διὰ 89 ΙΔ} Βοσϑοῦ [186] 80 Ζ8:1}}.] 
Οτ, 189 βἴοσγυ οὐ οὰ ἀϊὰ Πἱςμῖοε ἐξ, δὰ 
Ἐ89 δια, [8 δι» ἴΔ616071.} ΤὍε εἷοῦγ 
οὗ Οοὰ [5 ἴπε ϑυη νηοῦ ΠΠυπλ 65 ἴῃς Νονν 
]εγυβαίοπι ; ἀπά Ηἰβ ᾿ἰρμῖ 15 γεβοςίε ἴπῸπὶ 
(86 1,4πιῦ, ΝΥ ΒΟ ἰ5 “ἴὴ6 Ὀυῃζηο55,".-- “ 1Ἰῃς 
εἴ ροηος,".--“ τῆς τεβεχίοη "ἢ (ἀπαύγασμα), 
οὗ ἰἢς ἘδΙμοτ 8 ΟἹΟΥΥ (Ηεδ. 1. 3) 866 
4150 οἷ. ΥνἹ!. 17. 

ἐἷϊς, δο. 3 



ν. 24.} 

ὙΠΙΟΝ ἃΓ βεαγνοά 5}4]}] νναὶἱ 'π τῆς 
ἴρῆς οὗ ἴ : δηά τῇῆε Κίπρβ οἵ τδε 
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ελγῖῆ ἀο δγίηρ τῃεὶγ δ'ογΥ δπά πόποι 
Ἰηἴο [ἴ. 

Οοπραγο ἴΠ6 5 ΓΙΚΙηρ ᾿'π68 οὐ Κοβοραγΐθη 
(1γ58--1818}) φυοῖϊεοά ἰη Ὑ͵οηςἢ 5 βϑσεγεά 7.αἱ. 
Ῥοείγγ, Ὁ. 314.:-- 

““Ὧϊγ βομοϊπὶ, Ο ϑίαάι, ἄθγ ϑοῆπα Δ π|1112 Ὡϊ δῖ, 
πά πίολε ἴῃς ὈΪεἰς 65 ΒΙ]ὰ : 
Ἐκ Ἰευςδίεϊ ἀϊγ οἴῃ Βιμητ ἰϑο ἢ ΑἸρεβιο δῖ, 
)α5 ψυπάςγ!ς ἢ υπὰ τα1]4,᾽} 

1{ [5 υπροιιπά (ΠΘΟΪΟΡΥ͂ ἴο τοῦτ, ἢ} 5οπιο, 
“δὲ φίογγ 97 Οοά" ἴο ἴῃς ϑυῃ ; δπά ἴο γτερασγά 
[6 1 4πὶῦ 45 σογγοβροησίηρ ἴο ἴῃς Μοοηῃ, 
νςἢ ΚὨγοιρμουΐ δοτγίρζυγε ἰ85 τοραγάθα 85 
[6 1οββοσ ᾿ρῃτ" 

δῖ. ]οῆη ον ἃ55:1Ππ|65 ἴπε ἴοης οὗ (6 οἰ ἀοΓ 
Ῥτορῇοῖϑ,---ϑοὲ 8, Ιχχὶἱ, το, ΣΙ; 541. |Χ. 3,11: 
Ιχνὶ. 12. 

24. “πἀ δέ παιϊομ δ ΒῈ411 ψ δὶκ διιϊὰ δ 
ἴλο ἰρσδτ πο Σ607:] Οπλῇ “07, 2 έν «υδίεῦ 
ἄγε «αυεοά. Οοὁη ἴϊΐπεῸ ςοηβιδίοη γῆς ἢ [Π6 
ΠηΔηυ5οΣρί οὗἨ Ετάϑπλι5 ἢδ5 ἤθγα Ἰηϊγοάἀυςοά 
Ἰηΐο πε Τεχίως Ἀδεέῤίια, ρα νυ] ἢ 15 τοϊα  ηθά 
ἴη [6 Α. Υ., 5366 νυ. “,. Ἀριι55 ψου]ά δοσοιηΐ 
45 ἴθ ον 5 ἔῸΣ ἢ 5 σοηξυβίοη ἴῃ τῆς ἰοχί :--- 
Ηδ ςοῃπβιάογϑ ἴξ ἴο δὲ “αἂἢ ἴγαῖῖ Ὀίθη συγίθυχ ἢ 
τπδῖ “δε παίίοης "ἢ (ἰ.6., ἀεσογαϊηρ ἴο δῖπὶ ἴῃς 
Βοδίῃθη) δμου]ά νναῖὶκΚ ἴῃ ἴῃς ΟἿἿΥ οἵ Οσοά, 
Ὀεσδυβε ποῦ ἃγὸ πον “πὸ Οἴδποσ ἄννε!]ογβ 
ου [86 φασί 1ΠΔη ἴῃς ἱπηδοϊΔηΐβ5 οὗ [6 Νὸν 
Τογυϑαίεπι, 411 ργενίουβ παϊϊοηδὶ οσ τοὶ ρίοι5 
ἀϊπιϊποξίοη5 μανιης Ὀεδη οἤδοεα :"---ἰἢὰ 5 γῖθο5 
ἔε!α 1818 αἰ ΒΠΠΟΠΥ ; δηὰ {ΠΟΥ {πεά ἴο νεῖ 
τὰ οὗὨ ἰἴ Ὁ νυτιτηρ “ ἱκς ῥεωῤίε: (ς᾽ εβῖ ἃ αἶγα 
͵ὰ ἔἴου]θ) ὧς “ατυέ.." 

Ὗνε πιὰὺ αἷ5ο ἰγδηβίαΐθ, “ὉΥ [80 1ἱρκδῖ 
οὗ ἰτ;" ΟΥ Ά (495 ΔΝΥογάβ.) “ἸἈΣΟΌΒ ΟΣ 
Ἰϊχδι. ὌῴΠε οχργοβϑίοη ἰῃ [πε ἰοχὶ (διὰ 
τοῦ φ.), ποΐοβ Ὀυκίογά,, “ κἶνεβ. ἴῃς ρἱςῖιι- 
τοβϑηϊ ςοησορτίοη οὗ (6 Ἠεσέῤεηπ ἰλκίηρ {ΠΕῚΓ 
νΝΩΥ͂ Τπχουρ ἴῃς πιάξι οὗ 186 ρῶς συ ς ἢ 
βίγοδπηϑ ἔοσί ἢ! ἔγτοπιὶ ἴῃς ΟἿΥ ᾿Πυπλ πο ὉΥ 
1ῃ6 Ἀοσυ οὗ σοά." Ο(Οἔ [54]. ἰχ. 2; Ιχ. 3. 
ΑἸΩ τοηάθυβ “ἘΥ τῶ 88 ΟΥ ὍΘΣ ᾿ἰρδι,"-- 
“ἢ, δ, 5:6 51Π4}} 6 80 Ὀγρηΐϊ 45 ἴο βεσνε ΤῸ Γ 
δι1ὴ ἀπά τποοη ἴο ἴδε νοῦ] ἃ (πὶ ἴδῃ 15, ἀπά 
μοῦ ἱππανὶδηῖ5β. ΕΟΥ δυςμ ἹΠΠΔὈϊ Δηῖ8 ΔΓΘ 
οΟἰθαΓΥ συρροβεά ; 566 θείου δηά ςἷ. χχίϊ. 2.᾽ 

Βν “2δε Νιαίίοην " ἈΘΓΘ---ἂΒ ἴῃ οἷ. ΧΧΊΪ. 2--- 
41} ἴμ6 ““ Ναλίοπς " οὗ ἴῃς Ἐεαδετηθὰ ἅγὰ ἴο 
Ὀ6 υπάεγεοϊοοά, ἴῃ [6 56 η86 οἵ οἷ, ν. ο ; Υἱ]. 9: 
---86ὲ6 οὔ οἢ. χν. 3; δη4 οἡ νοῦ, 26. Ηφηρβί. 
ἰπμ5ἰ5ῖς [ῃδξ νῈ πιυϑὶ ποῖ υηἀογϑίδηα “ΔΝ αείοης "ἢ 
ΒΈΠΕΓΩΙΪΥ ;-θ ΓἜθνη, ἴΏ {Π6 υδᾶρε οὗ {πε 
ΔΡοΟΟΔΪΥρθα “'ἃγὸ δἰνγᾶγβ ῥεαΐίεη Ὠδῖίοηβ ἴῃ 
ΤΠΟΙ͂Σ ἡδίυγαὶ οὐ (γι ϑιδηϊζεά [δῖος (5ε6. οἡ 
εἰν. χχ. 3); Πεγθ, ΟἹΪῪ “ εοπυεγίεαά Ἀδαίμοη.ὔ 
ΕΡταγὰ γτοΐογϑ ἴο ἴποβο οὗ πο “ δεσέδεη,᾽ οι- 
δἰάθ τὴς ΟἿ δηά οἡ ἴμε “Νενν Εδγίῃ, ψῆο 
τὸ δϑυοσῖ 6 1655 πυτιδη ἴῃ ἴῃς Βοοκ οὗ 1,6, 
--ὐῦο ψΜὮ16 οα ἐαγίῃ δὰ 5ἰγίνθη δραϊηϑί βίη, 

Ὀης Παά ποῖ σοπὶα ἴο 4 Κηονϊεάσο οἵ {86 
ϑΑΥΪΟΌΓΣ, --ηὰ ῆο πουν, δῆοσ {πεῖς Β Θβϑ0γ- 
τεσοη ἔγοπι ἴμ6 ἀεδά, θεσοσης νη 505 
)εςἴβ οὗ σοὰ δπηὰ {δε 1 ἀπιῦ : 566 οἢ Ἄς. ΧΧ, 13. 
Το [δδ Ξ4πι6ὸ εἤεςϊ ΖΌ]Ρ. 

ἀπά δὲ ἀὶπρ: ΟΥ δε εαγίδ ἀο ὀγίης τιοὶτ 
ΕΊΟΣΥ ἱἰπΐο 1: (Οπιῖϊ, “ πα δοποιν,""----866 
νυ. |1.).. “ Τρεῖνγ" τϑίοτϑ 50] εἰν ἴο {86 “ Κιηρ: 
{ΠῸ Βοηῆδρο οὗ “ἐδὲ Ναΐίοης ᾿" 15 ἀϊϑιἱηςῖ,---566 
γΟΓ. 26. δοπὶδ (6.5. ΖΥΠ») τοῖον “ 1δεὶν᾽ ἴο 
Βοῖι “46. Ναῤίοης " πὰ “ ἐῤε Κὶηρ:." 

ὙΠΒΟΓΕ Ψ91}] 5111 θ6 “ Χίη." συτιῖεβ ΗἩρηρεῖ.: 
“Α5 ἀπιοηρ ἴῃς Απρεὶβ ἴπεγα ἀγὸ ἀἸσε ΠΟΊΟΠΒ 
οὗ Γδηκ δηά ογάευ (5εεῈ οἷ. υἱῖϊ. 2), 80. 521} 
ἴπεγα θὲ δπιοὴρ ρίογιπεὰ πιθη..... 1ἴ 18 σοη- 
ΚΓΑΤΥ͂ ἴο ἃ]] δουπά ἔξεϊ!ηρ (παῖ 4 Γ)ανά, ἴδαΐ ἃ 
ΟΒασ]οσ ἴῃς Οτγεαῖ, 5ῃοιυϊὰ ἴΠογο ὃς Ἰοκῖ νΠουξ 
ἀϊξεϊηςίοη ἀποηρ ἴδ ροηογαὶ πι855 :᾽) δηά ἢδ 
τΤοίογβ ἴο (6 ροβίοη δεϑίρῃεά ἴο ἴῆς Αροϑβεῖεϑς 
ἴῃ νυ. 14,19. Νογάβ. ποῖες : “ δον" Κίπρι 
97 ἐῤόε Ἐαγδ' ΜῈ] τοτηδῖη ΟἸ γι σιίδη υπῖο [86 
εηἀ ἃπά νν}}}] ποῖ οΐῃ ἴῃ ἴδε γοδο! ]οη ἃραϊηϑβῖ 
Ομτβῖ (ςἢ. χνῖ, τα; ΧΡ; ο; χίχ. 19). Κίηρβ 
ἃηἀ πδίϊοῃβ (εἶν. χχ. 8) ἃγὸ δείογε πιθη!οηρὰ 
8ἃ5 Τί βίη ὉΡ δραϊηβί Ὁ γίϑῖ, θυ ϊ ἤθγε ΠΕῪ ἃΓὰ 
{ΠἸδυΐλτΥ ἴο ΗἰΪπι." Ψνοτγάϑ. 15 τείεγγίης ἴο 
“τη ῥεσυεηῖν οτυβαΐοπὶ ; δυῖ ΜΙΠΘΠηΔγδἢ8 
Ἰπίεγργεῖ αἰ ΓΕΠΕΥ,--- ες. ΑἸίοσά, ψῆο οχ- 
Ρἰδη8: “ΤὨε Κιηρβ οὐδε εαγ ὁ (πο Ἰοηζοσ ἢο8- 
[6 το ΘΟ τςϑῦ) ὑσίηρ, ὅτε. (ϑε6. οἡ τσ. 26). 
Απά 1. ΨΝΊΠ Δπι5: “ ΑἸ! τμαξ ραγίδκος οὗ ἴῃ6 
ἴΓΙΘ. ΔΠΟΙΏΓΠΡ 5841} {ἘΠ ΘΓ 6 Ὀτουρῆῖ: ὁ 26 
Κιηρ! οὔ δε Εσι᾽ ϑροίζθῃ οὗ ἰὴ ἴῃ σἐχε Ναὶ ; 
[Π6 ΤΠΊΔΩΥ σγοννῃβ, ΗΠ τῆς Κιηρ οὗ Κίηρβ, 
Ὑν Βδίονεγ 15 ὑγοςίοιϑ, ννυῃαΐθνοσ 18 ἸΓΌΪΥ χτοαῖ 
Δηα ροοὰ ὕροη ϑατίῃ.. .. 5ὴ4}} Ὀ6 Ὀσουρῆῖ ᾿ηἴο 
(Πδῖ ΟἿἿΥ ; 41} ταὶ ἴῃς Ῥγορῃεῖβ πᾶνε βροίθῃ 
οὗ ἴῃς στιςῆθ8 οὗ ἴῃς Οεηῖ]ο5. 5}4}} ἤονν ᾿ηἴο 
τ; (16 Ὑ ΊῚδ6 Μϑη οὗ ἴἢ6 δεῖ νὴ {Ποὶσ 
ἢγβι-ίσυϊ5 504}} θῈ “βεσε, ἴῃς βρθςοῖδὶ γ οὗ 
ἴλιῖ, πόσα ρῥγθοίουβ πῆ οὗ γμοϊὰ ἴδδὲ 
ῬοΓ5Βοίἢ ἢ (Ρ. 466). 

Ηδφηος ἴἴ ἀρροᾶγα (παῖ τυτίζοσβ ἃσγὸ αϊνιἀοά 
ἃ5 ἴο ὙΒΟΙΠΕΓ ἴῃ ΠΕΔΥΕΠΪΥ 5ἴαϊο 18 πιθδηΐ, ΟΥ 
ἃ δἱογίοιιβ οἷδῖς οὗ ἴῃς δυγοῦ Ὡροη Θαγίῃ. 
Ἄν Ώεη [Π|5 νοῦβα νγὰ5 Δρῃ] εα ἴῃ ἢ5 ἀΔΥ ἴο ἴῃ 6 
ΟΒυτΟΙ ομ ἐαγί, δῖ. Αἰ ρυβῖηεἾ5. σοπιπιεηξ 
οὐ ἴπε ΟΡ πίοῃ ννᾶ5: “Ηος ἀξ ἰσῖο (οπιροσα 
δοσίρεγε 4ὸ τερηδηΐ [εἶνε5 Ε.)0}5] σἰπὶ ΚΘρΘ 
5800 Π|}}16 δπηΐβ, ἱπιριιάθηϊτία πιπλας ΠΊ] 
νἀοίιγ" (2) ὲ ὦὔύυ. 1)εῖ, χχ. 17). Οοπραγηρ 
ΒΌΓΝ ραβϑαρο8 85 “ἀπά Ἃς Οεπί 65. 5}|4]]} 
σοπια ἴο (ὨΥ ᾿ἰρῃῖ, ἀηὰ Κίηρβ ἴο ἴῃς Ὀτὶίη655 
οὗ ΤῊΥ τ βίης," δίυαγί οὔδογνεβ [δ δῖ, [μη 
“ ξσρῃςεῖνοβ οὗῃε Νεν ΝΥ] αἴζοσ [Π6 51:1}}}}- 
τυάς οὗ ἴῆε οἷά, ἐ.4., 45 Πανίῃρ 4 γγεαῖ τηεῖσο- 

᾿15, δηὰ 4}} ἰαηά5. δοίης ἴῃ βδυδ)]εςίίοη ἴο 11. 
ΟΥΡΟΥ ΠΊΟΓΘ 5040} τεΐειβ ἴο ἴῃς σοηΐϊγαϑὲ 

Ὀθεΐνοεη (δὲ Νεν [Ἐγυβαϊθλ δηἀ Απηςοϊοπὶ 



820 

ὁ Ἰς, 6δο. 
Σ Σ, 

25 ἸΑπά τῇς ραῖεβ οὗ ᾿ξ 5}4]} ποῖ 
δα 5ηπῖ δὲ ἃ}1} Όγ ἀδγ : ἔογ τπεγα 5}8]]} 
δα πο ηἰἷρῆς τδετζε. 

26 Απά τῇδ 5841] δγίηρ τῃ 6 ρίουγ 
δηὰ Πποπουὺγ οὗ τἴῆ6 πδιίϊοῃϑβ ἰηῖο ἴἴ. 

ΒΕΝΕΙΑΊΤΙΟΝ, ΧΧΙ. ν. 25--27. 

27 Απά τἢετζε 5841] ἱπ πὸ ννῖβε δηῖογ 
Ἰηἴο 11 ΔηΥ τπϊπρ τῆδι ἀεβ]ςῖῃ, πεῖ Ποῦ 
«υλαΐϊεοευεν ψνουκοῖῃ δροπηπδίίοη, οὐ 
γιαζειὴθ ἃ ἴα : ὃυῖ {πεν ψνῃ]ς ἢ ἅγε 
νυττῖθη ἴῃ τῃς 1,4π|δ᾽5 θοοΚ οὗ ΠΠξε. 

Βαῦγίοη. Τὸ Βαῦγίοη βονεά 41}1] δδγί]ῦ 
ΕἸΟΥΥ Βοβί]ς ἴο Ηδανθη :----τϑο ἴῃ Νὰνν [οτι- 
5416 πὶ {πε Κὶηρϑ οἵ ἴῃ “ΜΝ ειυ Βανι" οΟἹΘΓ 4]] 
{ΠΟΙ͂Γ τηδρηϊβοοηςς ἴο ἴπε Βοηους οὗ Οοἀ δηά 
[ἢς 1, απιῦ. 

25. “44 1δὲ ξαΐε: ἐδέγες  8ΒἈ4}1} ἴῃ πὸ ψὶδο 
0Ὸ δι πί ὉΥ ἀδγ (),ὃγ ἐῤέγε ῥα! δὲ πο πὶρ δὲ 
ἐῤεγε): ΤῊ τϑάβοῃ Ἰβδἀθα ρασγοητῃ , 4} ἴοτ 
ποῖ βαγίηρ “ 447 απά πὶ δὶ," 85 ἴῃ ςἢ. ἵν. 8; 
Ψ]ΠΠ. 15 ΧΙ, ΤΟ; ΧΙΡ. 11; ΧΧ. το. “ὙΤ2έγε “ῥα 
δε πο πίσδὲ δεν" Ὀδοδυθε οὗ ἴῃς Ὠ᾿νίης 
ΕἴοτΥ, σὺ. τι, 21; ςἢ. ΧχΙ!. ς:--οοἼοί Ζεςδ. 
χίν. 7. ΤῊς Ορϑῆ ρμαΐεβ ἅτ δὴ ογηδίθπι οὗ 
Ρογίσοϊ βϑουγν : “ὙΝ μαῖ ἴπῸ δποεϊθηϊ ροεῖϑ 
8ΒΔηρ οὗ 45 ἃ νἱϑίοη οὗ ἴῆς Οοϊάρη Αγρε, ν ἢ 
15 “ἀρεγ 8. οἵϊα ρογίϊ5,᾿ νν1}} {μεὲπ θὲ ἔαΠῪ 
τοῦ χε ᾿" (νογάβ.). Μδῃγ σγοίεσ ἴο ἴ58]. 
Ιχ. τι, ἴο γον (δὲ ἴῃς σεδϑοῆ ὙὙὮΥ ἴπε 
βαῖο5 βίδηαά ορεῇ ἰβ8 ἴο αἷΐονν ἴ6 παίϊοῃβ ἴο 
Ὀτης ἰπ {πεῖς ἰγεάϑιγοβ ἴο {8ὲ Νὸνν [εγὺ- 
58 ]6τὴ,---50 Ηδηρϑῖ,, Ὠ ὑδϊοσγά. 

46. απά ἐδεν .δα}} ὀγίης ἐδὲ σίοῦγ διὰ 189 
ΒΟΠΟῸΣ οὐήδε παΐῤΊῆοης ἱπίο 1 :] ὍΘ νογ ἰ5 
ἴο δ6 [Δ Κ6ῃ ᾿ΠΠΡΟΓΞΟΠΔΙΪΥ.---οἶ. οἢ. χ, τ; ΧΙ. 6: 
80 Βεηρεὶ, ε Ννεῖϊο, Ἰλυκιοτγά., ΑἸῇ,, ἄς. 
Οἴδεῖβ (ΖΟ]Σ, Εν], ΒΘ Κ) τρᾶκὸ “46ὲ 
Κὐπρ:" (νοῦ 24) ἴδ βυῦ)]εςΐ οὗ τῆ6 νεγθ. 

ΕοΓ ἴδε ἱπο]ιιϑίοη οὗ “266 Δ αἰΐοης " διλοηνς 
(ες ΒΙ]ο5βθά, 566 Ἂς. ν᾿ 9; Υἱἱ. ο; δηά ςξ. οη 
ΨΟΓ. 24. 

ΑἸΏ, μανίηρ ποῖθά δῖ ἴῆς δορί ηηϊηρ οἵ [ἢϊς5 
σδαρίον [Πδῖ “τῆ6 ψνῇΟΪς "ἢ οὗ “ [Π6 τοπιδίηϊπς 
ροσγίίοη οὗ ἴδε Βοοῖκ 18 ϑβιιδβεηιιθηΐ ἴο [6 
Οὐπογαὶ Τἰυάρσπηρηϊ," πενογίῃο οϑ8 οὔϑογνοβ 
Βεγο: “ ΤῊϊΞς 15 δεῖ ἴοστἢ ἴο υ8, παῖ, θ6 5:68 
(6 ρἰογιβοὰ Οπυγοῖ, {Π6Γ6 5}4}} 511] δ6 
ἀννε! ηρ οα ἴπ6 τοηονθαὰ φαγί, πδίϊοῃβ 
ογρδηίζεά ὑπάθυ Κίηρϑ, δηὰ (εἶ. χχὶϊ. 2) βανθά 
ΒΥ πηοδῃ5 οὗὨ (86 ἰηἤιιοηςο5 οὗ ἴΠπῈῸῈὶ᾿ Πάν ΩΪΥ 

αἰἰγ. 1ὲὲ νεῖ 45Κ5, “ΨΥ ἀἄο ποῖ ἴ8εϑεὲ 
Κιηρ8 ἀπά παίίοῃϑβ ἄννο]} ἴῃ [πὸ θάνε η ΟἿΑ ἢ 
Βιιΐξ 455: ΓΘ ΠΟΥ ἀο 50 ἀνε; δηά 88 
Ὑνογάϑβ. σοποϊυ 68 :--ἰ Α]} .1}} ἀννο}} ορεῖδεῦ 
85 Ὀγεΐβγθη, 48 σι] άγοη οὗ [6 βαπὶς Η Δυ ΘΗ 
ἘΔΙΠΟΓ, ἰῇ οπς Ενογδοίίης Ηοχμε (ΪοὈδη χῖν. 
2). ὅ86ςε οἢ νε΄. 24. 

Το] Ζοοῖἢ πιρηϊτίοη8 τδαϊ ΕΤΔογηι5, πιιοἰθά 
ΌὉΥ ἴῃς τγαηβογθο γ5 οὗ 158 πιδηιϑοσιρί, οταϊ τε 
1115 γεῦϑα ἴῃ ἢϊ5 φαγί οσ οὐ ίοπθ. Ηδπος {815 
γοῦθῈ ἀϊὰ ποῖ ἈΡΡΘΑσ ἰῇ δῃῦ οὗ ἰδὲ ογίριηδὶ 
εὐϊτίοη5 οὗ [νυ 6 γ᾽ 53 ἰγαπϑίδιίοη :--- απ άεότ. 
Ἑωμάε, 8. 51. 

ΔΊ. ἀπά ἐδόγε «ῥα ]] γι πὸ «υἱτό φηῪ ἐπίο 1 
δΔγ ΐρ ὑπο0108},] 866 τυ. 4|.: Οἷ΄. 
δυγέδίης οοπτοη--οῖ. Αςίβ χ. 14: δηά 
Μαγῖ νυἱῖ. 2. 866 αἷϑο [58]. 11}. 1 : δηά οὐ τὲς 
1:56 ΠΟΙ οὗ δχργὌοϑϑίοηβ ἴδκοη ἔγοσι [ἢ [ν, 
566 ἀῦονο οὐ νοῦ. 8. “"ἼἼἢΟ Θηυπλ ΓΔ ΟΩ ἰδ 
ΠΟΙΆΡΓΙδοα ἴῃ ἴπ6 πυπιῦοῦ ἐῤγές" (Ηεηρβι.). 

(ομρασζε νοῦ. 8 ; Γἢ. ΙΧ, 21; ΧΧΙΪ, 15. 

πείλδεν 6 ᾿ἰ)δΔ1 ἀοοῖ δὲ αδοριίαΖοη} ὅ56ςὲ 
Ὃ΄ὉΆσ΄Ὰ. . Οτ. δυὰ Βεο ἐδδὶ ἀοϑέβ. Οἡ ἴδὸ 
ννογὰ “ φδορηἰπα!οη," ςξ. οἰ. ΧΥΙΙ. 4, 5; ἀηὰ 966 
ΟὨ ΥΟΓ. 8. 

διὰ 4 116:] ΑΙ] δυο πα Ὀδοη ““ ἐΩ:2 “πιῖϑ 
ἐδὲ 1ακε 97) Εἰγε," ---ςἢ. χχ 15. ὙΠΕΓΕ βθοτηβ 
ἴο Ὀε ἃ 5ρθοϊαὶ γείεγεηςε δΒεγα ἴο ἴῃς ργευϊους 
οχιϑίδηςς οὗ Αηθςτγβῖ,- τοῦ στ [οἤη ἰ1. 22; 
2 ἼΤΠ 655. 11. 11. δ66ὲ οη οἢ. χὶν. ς; χχῖϊ. 1ς. 
ον [86 ςοηζταβῖ, 5εεὲ [οδη 11]. 21. 

δα ΟΣΙΥ “δὲ «αυδίορ αγέ «υγίεη ἐπ ἘΝ 9 
ῬΟΟΧ ΟΥ͂ 1119 οὗὨ [180 1.8.1}.}] ὅ866 (Κ. χὶῇ, 
ὃ ; πὰ ςΐ. ςἢ. Εἰ. ς; ΧΧ. 12, 15. 
ΤἼο τπουφῃς Ὀοττοννεὰ ἔγοπι Ὦλδηῃ. χί! τ 

(“ Αἴ τῃδῖ π|ὸ ΤΥ ῥθορΐὶς 58}} θ6 ἀοὶτεγοὰ, 
ΘΥΕΤΥ͂ οπα [παῖ 5841} δ6 ἐουπὰ νυτϊτῖεπ ἴῃ τὰς 
Βοοκ ἢ) 15 ῥγοβεγνεά ἴο ἴδε ἰδϑοῖ. 

ΑΒΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΞ οὐ (βαρ. ΧΧΙ. 

ΝΟΤΕ Α ΟΝ ΜΕΒΕ. 1:--ΓῊΞ ΟΟΝΝΕΧΙΟΝ 
ΨΙΤΗ ΤῊΗΕ ΡΒΕΜΙΟΟΒ ΘΟΕΝΕΒ. 

1. ἴῃ 1π6 δαυ]οῦ ραγὲ (οἷ, χνὶ!.--οἢ. χχ. 
οὗ ἴὴῆο «“εὐεπὴ Νιβίοη οὗ ἴδε Βονοϊαϊίοη 
Ῥτοροῦ (866 ἴΠ6 τεπιασῖς ἱπἰγοάιπςίοτυ ἴο οἢ. 
ἀπ [6 ΘῃσπΊ168 οὗ Οοά, οὗ ἴα 1,π|0, οὗ 
(ῃ6 Οδυγοῖ, παν θεεη Ἰυάροα, δηὰ ϑαΐδῃ 
[48 Ὀδεη ονοτῆγονσῃ. [}ἢ {Π6 ςοποϊιάϊης 
Ρατί (οἷ. χχὶ.-εἶἰ". χχίὶ, ς),---ἰο ἰλϑῖ δηᾶ 

Ηἰγιεϑὲ οδ]εςῖ οὗἩἨ Αροοδὶγρῖῖς Ῥσορδοςοῦ,---ἰὃς 
ΔοσοΠΊΡ ἰϑηπηθηξ οὗ [6 πηγϑίετγ οἵ Οοά (ςδ. 
χ. 7), ἀπὰ {86 δι] Π]πηοπῖ οὗ ἴδ6 ργοχηϑοβ ἴο ἴδῃς 
ϑενυεὴ ΟΒυγοθο8 (οἰ. 11. ; οἢ. 111.) ἅτε ὑγὸ- 
βοηϊοὰ ἴο 15, ἴῃ ςοηϊΓαβκῖ ἴο ἴῃς Ἰυιάκτηεηῖ οὗ 
οοηάεοπηπαῖίοη ἀεβογι θα ΘΠ ΠΠΊΔΓΙΪΥ ἰπ οἷ. χα. 
τς (“ Εἰπιῖο Τυάϊςεῖο, φαο ργαηυηςίδνις ᾿υά!- 
᾿οδπάοϑβ πιαὶοϑ, γοϑίδς υἱ οἴϊδπὶ ἀθ Ὀοηϊς ἀϊολί. 
Αὐρακῖ. δὲ ὦν. Δεῖ, χα. 16). [πη τδς ρίο- 
ἴυτε Πεγα ρίνοῃ οὗ (6 Ναενν [ετυβαίοτη πὸ 



ἈΕΒΥΡΙΆΑΤΙΟΝ, ΧΣΧΙ. 

μάνα οὔσα πιο δεΐοσγε υὺ5 ἴ(ΠῸ ἀεβοσρι[!Οἢ9 
εἰνοη ἴῃ 154]. Ἰχ., δηά ἰη Εντεῖ. χ].--χ]νι., δῖ. 
ΤἸομη, μονγενοσ, ἕο ον ἴπῸ ογάετ ἰῃ ΕΖΟΚΙΕΙ, 
Ψ Πο, αῇοσ ἢϊβ δοσοιιηΐ οἵ Οορ απὰ Μαρορ, 
Ἔχ θι5, ἰπ ιβίοη, (6 ΗΟΙΥ ΟἸΥ͂ ἀπά ἴδε 
Τδῦρὶε, ἀπά (6 τεΐυγη ἴο 1 οὗ Οοὐ 5 βίουγ. 

Α5 ἴο ἴα σοηποχίοπ ἤότε ΜιΠοηπηασγίδη8 
ἀιθετ :--- 
π- Δοςογάϊηρ ἴο Αἰδογίθη, τὰς 144,0οο «εαὐεά 
ἔτοπι ἴἢς Ὑννεῖὶνο Τ τῖθο5 οὗ [5γδοὶ (οἰ. νἱῖ. 4) 
ἔοττππ {πε πιοῖθυβ οὐἁἨ ρἱογβεά Βυπιλπιυ, ἴο 
ννὩϊοῦ, ἀυτίηρ ἴῃς ΜΙΠδπηΐαπι, δη πη ΘΓ Ὁ] 6 
ΠοτΡΔηΥ οὗ (Π6 ΟαπΈ1|65 ἀγα ἴο ὃ6 υπϊἰεἀ ἐπ 
ῥδεαύυεπ; ΜΘ ὕροι εαγδ, [6 νου] οὗ π8- 
[ἰοἢ5 ἰ5 δά ἀδὰ ἴο (ἢς Κιηράοπι οὗἉ ἰ5γαοὶ. ΤῊς 
δἰογιῆοα ΟΒυγοὴ ἰῇ ἤδανθη, δηά ἴῃς ΟΒυτοὶ 
ου θασίῃ, δἰτποιιρὴ βοραγαΐς ἀμσγιηρ ἴῃ Μ|Ι]- 
Ἰεηηίΐυπι, ἀτὸ γεῖ ςοπηεοῖεά νυ δδοὴ οἴ ΒΟΓ; 
δηὰ ἴο [818 ( γίϑὶ σοΐοσϑ ἴῃ Μαῖί. χίχ' 28; 
[ἰὺὐκὸ χχὶϊ. 28--0 ; (566 ἀῦονο οἡ συν. 12) 14). 
“ΑΒΟΥ τς ΜΙΠ]οπηϊδὶ Κιηράοπι, ΑΕ ΕΥ [Πς υη1- 
γΘΥ58] [πάἀρπιεηῖ, νεπ ΗἩξανθῃ δπὰ Εαστῃ 
ΔΥῸ τεηονεά, ἀπά ἴῃς Νὲνν εγιιβαίθπὶ ἀθ- 
βοθηάς ἔγοπι δῦονθ, θη 41} ᾿ϊπλϊ δι! οἢ5 5841} 
αἰἰβαρροαγ δηὰ σθαϑα ᾽" (Ρ. 356). 

ΑἸξογά ρίδσοβ οἢ. χχὶ. δηὰ οἷν. χχὶ!. δυὺδ- 
βεαυεηΐ ἴο (Πς τηῖνοῦϑαὶ [υἀρτηεηῖ ; δπὰ ἢ 
12Κ658 βοὴ ἴο ἀσβογίθο ἴπε 0155 οὗ (ἢ γίϑι 5 
Ῥϑορὶε Μὴ Ηΐπι ἴῃ ἴπε οἴσγηδὶ Κιηράοπι οὗ 
Οοὐ, νν»ϊς ἢ 15 βἰτυδϊο οἡ ἴῃ6 ρυγῆοα δηά 
τοηθννοά οαπῇ, ΗςἜ ἄοεβ ἢοΐ υπάεγοϊδηά 
ῥέε αππὶρῥα!οπ οὗ ἴῃς οἷά Οτεαδίίοη, δυῖ τῃ6 
Ραϑϑίὶπρ ἃννΑΥ οὗ [5 ουὐϊννατὰ ,ῶγηι, ἀπα ἰΐ8 
ΤΟΏΘ ΑΙ] ἴο ἃ πιογὸ ρ]οσίοιβ οὔθ; δηὰ ἴδ 15 ἐδ 
[πε πλθδη5 ἀδϑογ θά ἰῃ 2 Ροῖ. 11]. το, τοις 
“ἃ τεηονδίίοη δγ γε." Το {πε β5λπιὲ εἴεοῖζ 
Ὡς Βιυγρὰ (ρ. 371): “ὝΒε οτγεδίίοη οὗ 
ἴη6 ποὺ ἤρανθη δηᾶ οδγίῃ, δηὰ ἴῃς ἀδβοοηῖ 
οἵ ἴῃς Νονν Ϊογιβδίοπι ἴδκε ρίας αϑϑεγ ἴ86 
ΜπΠδπηϊΑὶ γεῖμη οἵ ΟὨτίϑί;" δηά γεῖ, ἢ δα 5, 
“ὁ ΔἸπηοϑβί 41} ννῇο δανε ῃαὰ {πεῖν πιη5 τυγηδά 
ἴο {πε 5ι0]6ςῖ " Ἰοοκ ὕροπ «ἢ. χχὶ.,) ἀπά ςἢ. 
ΧΧΙΪ, ἃ5 “δυΐῖ 4 τεοδριτυ]δίίοη οὗ οἢ. χχ. ἴοσ 
(6 ΡιγΡοσςε οὗ ἔι]}]εσ ἐοίδιὶ ;" --ἰπε τοηοναίίοη 
οὗ πεοάνθῃ δηὰ δαγίῃ, δηὰ οἵ [εγιιβαίθπι, θείης 
“ ΡΑΓΑΪ 6] ἢ ἴῃς ΜΙΠεπηΐση, απ ἰακὶπρ 
Ρίαςα δ (6 δεψίππίης οὗ ἴδε ὙΒδουκαπά 
Υϑατβ." “1ἴ 15 σογίδιη," δονψονοῦ, σοποϊ 5 
δε Βυγρὴ, ἴαῖ “τῆς Νὸν Ηθανοηβ δηὰ [ἢ6 
Νονν Εαγῖ σοπιὸ ἱπῖο οχίϑίθηςε αὔεγ ἴδ6 
δέπεγαὶ σοηβαρταδίοη " (2 Ῥεῖ, 1.).} 

ΙῺ ΓΕΡΙΥ ἴο (8Ὲ ἔννο ἰδῖῖοσ ορίηϊοηβ, τ. 
Βτγοννὴ (}.ε., Ῥ. 271, ὅζς.) Ὀτίηρβ τορεῖποσ [Π6 
ἰεχῖβ 2 ῥεῖ, 11. 7, 1ο-- 13; δηὰ Κδν. ΧΧ. 1; ΧΧΙ. 

᾿ “ὁ υπηρ ἴπ6 ΜΙΠ]Ποπηΐαὶ Εοῖστ (ἢ 6 ̓ ηῃ δ ]- 
ἰδηΐα οὗ [6 δαί Ψν}}} 6 511}1} ἴῃ τηογίαὶ ἤδϑῃ, 
ἴῃς στοαὶ οδ]εοϊ οἱ (Ογίϑι᾽5 τείρῃ οὐ Ἑδσγίῃ 
ἀυτίησ (ἢἰϊ5 ΤΠπουδαημά Ὑδδῖβ Ὀείηρ ἴο ΟΔΥΤΥ 
ΟΠ" ΔΒ Υ Ἰηῖο οἤδεςϊ ἰῃ (5 ψοτ]ὰ, ἴο ρσαῖμογ 
ἴο Ηἰτ561} 41} τἴπ6 παϊίοης οἵ ἴῆ6 δαγίῃ, δῃὰ ἴο 
τίη δουΐ [πεῖς σοηπνειβίοη "ἢ (Ὠς Βιυγρῃ, 26., 
Ῥ. 373). 8566 οὐ οἷ. χίν. 6 ; χν. 4. ᾿ 

1:-ἰ,ἴ τῆς ““ ςοηβαρταίίζοη,᾽ ἀσδβουτ θα ΤσουΓα 
ὀεΐοόγε τὸ ΜιΠ]οηηλυηι, νυν μαῖ, Π6 45Κ5, 18 ἴο Ὀ6- 
σοτὴθδ οὗἉἍ [ῃ6 ἱῃῃδοιῖδηΐϑ οὗ [πὸ δασῖ}} (1) 45 
ἴο Ὅς Βυτγρῇ [ἀπὰἀ ΑΙΠ] (ἴο ννοπὶ δὲ ἴο ὃῈ 
αἀάεά “Μτ. Ἴγ8οὸ δηὰ Μέσ. Οειϊνυ ὅ πο 
Ρΐαςθ ἴπῸ “" ςοηβαρτγαίοη ἢ 4 Ὑδοιιβαηὰ ὙΦΔΓΒ 
αἤοσ Ογδι 8 σοιηΐηρ, ον σᾶ ΠΟΥ οχρίδιη 
δῖ. Ροῖεγ᾽β νοσγάϑβ: “ὙΠε ἀΔγ οὗ ἴῃς ] ,οτὰ ν]}} 
ζοπὶθ 48 ἃ ἴπϊοῖ, ἐπὶ δε «υδιεδ τἴῇ6 Ὠράνθη8 
81.411 ρα55 ἀνναυ," ἄς. ἡ Τὸ [Π|5 φυοδιίίοη Ὠ 6 
Βυγρὰ (ἢ, ΡΡ. 375, 376) δῆβννοῦβ, ἴπαῖ (ἢ195 
“αν οὶ δὲ 1.0» 4" 185 ἃ Τποιιϑαηά Ὑ6δῦ5 
Ἰοῆρ, δηὰ 45 ἰἴ 15 ΟἿΪΥ “ ἐπ ἴλ6 ἀδγ,᾽ ἴδε “ σοη- 
Βαρταϊϊοῃ "᾿ πιᾶὺ ὃς 48 νγῈ}} δ [6 ἐπὰ 45 δῖ ἴπ6 
Ὀεριηηΐηρ οὗ ἐϊ,ττὰπ οχρ δηδϊίοη ορροβϑά 
ἴο ἴῃς Αροβίϊες οδ)εςῖ, νος ἰ5 ἴο ννᾶσῃ 
βοοῖδετβ ννο ψου]ά ἀογίάθ (ἢ6 ὀχρεοϊδιίοη οὗ 
(γι 8. οογηίηρ, ἴπαϊ ἐῤε εοηδαςγαλίομ, ᾿ἰκα 
τη Βεῖυρε οὗ οἱά, νν}}} Ὀυγοῖ ὑροη {Βεπὶ 
θη Ἰεαϑῖ ὀχρεςῖοα,- --ακο χνῇ. 27. (2) 
Α5 ἴο ἴπε6 οἴδογ οἰδϑϑ οὗ Ὄὀχροϑβιΐζοῦβ, ννῆο πιᾶκα 
ἴηε ϑοςοηά Αἀνεηΐ δηὰ (ἢ “σοηβαρταςοη" ἴο 
Ὀ6 ςοηίοῃρογδηθοιιβ, δηά δοῖΐῃ ἴο δ6 ῥγὸ- 
τ] πηϊ],---- Μ Δην τεβίσις [Π6 “σοηβαρτγαίίοη " 
“τὸ {86 ῥγορβεῦς δαγίμ, οὐ [86 ΤΕΓΓΙΟΤΥ οὗ 
οἰά οῃιο ;" --Οἰἴδεγβ ἴο {πε ναϑῖ [οσυοσυ οὗ 
τπ6 Ῥαβαὶ Βαῦγίοῃ, δηὰ ἴῃς ροάϊεβ5 οὗ [5 ἴη- 
μαιτδηΐ5 " (45 ΕἸ] οῖς ἵν. 217--227}; οὐ ἴο “ 4}} 
ΕΟ τἰϑίεηάοτῃ ὈδσοπΊο ΡΔΡΑ] :"--- βαραί μγορό 
ΟΠΙῪ 15 ἤπηρ ᾿ηἴο ἴδ στας! 6, νυ ῖε5 Μτ. Α.ἥ 
Βοπαγ (Κράεμιρί., 117-18). (3) ϑοῖὴβ δραίῃ 
ΒΈρΡΟΚ6 {παῖ (ἢ 6 “ σοηῆαρταϊίοη, ΠΚοίῆς Τυἀς- 
τροηῖ, νν}}} Ὀ6 Ὀτοίκη ὉΡ ἱπίο ἴννο ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ 
“ὁ ξοημβαρτσαϊ!ουβ᾿ ΟἹ 8 51|4}} 5ςδ]ὶεὲ (566 Μίσ. 
ΒιοκΚογϑοίοίῃ, Οωάφ, Ρ. 284; Μετ. Βτοοῖξβ, 
Εἴη. οΥΓ Ῥγορ}. 1π|., Ὁ. 219). Α5 ἴο νδαῖ 
Ὀεσοπιο5 οἵ ἴΠ6 οχίϑίηρς ἰημδὈϊϊαπῖ8 οἱ ἴῃ 
Θατ;, “4 πιοάεβὲ ςοπ]εοΐυγο "ἡ οὗ Μεάθς “15 
μονν ἴῃ6 φϑηογαὶ υπάἀεγβίδηπαϊηρ οὗ ΡΓΘ-π}Π]6η- 
ΠΑ] 1515 :--νίΖ. τπδξ “πε σαρίυγο οὗ ἴῃς ϑδιηῖβ ᾿" 
(1 ὙΠε88. ἵν. 17) 15 Ἰηϊθηάδα ἴο ργέβοσγε πε πὶ 
“ἀυληρ τς οσοηῇαρταίίοη οὗ ἴῃ6 οαγίῃ δηὰ 
(6 ψψογκ8 ἱμεγεοῦ," 285 Νοδὴ δηὰ ηἷβ8. ἔπ} 
ἔτοπιὶ ἴπεὸ Ποϊυρσε (Ρ. 776). 8ῃ. 111. ἃς 18 
αἶἰβὸ φιοϊοα ; δηὰ ἴπθ ννογὰ5 “1 μανε Ἴσονογοά 
[ἢ66 τὴ ἴπ6 5βῃῆδάον, οὗ πλῖης Πδπά.".---ἰ5. 11. 16. 

ΑΒ ἴο οἴδεγ ἰηϊογργείδίοηβ οὗ οἢ. χχι., ἃ 
τηυβῖ 5ιιῇῆῖιος ἴο ηοῖς [πὶ Οτοίλιι5 τοίου ἴο (δ 6 
τἰπ|6ὸ δῆοσ (οηδίδηϊηθ, ἤθη ἴδ φαγἢ νγᾶβ 
ὯΟ ἸοηΡΕΥ ϑἰεερεὰ ἴῃ {π6 Ὀϊοοά οὗ τηλΊ ΓΤ ; 
--ἰμδῖ νι. 8ε65 ἴῃ ΟΠυγοῖ τοηθννθαὰ οἡ 
Θδγῖῃ, ἃ Ἄοοπιρἰεῖίοη οὗ {πὸ Ἐ οἰοστηδίϊοῃ :--- 
1ῃΔῖ ΑἸςΆΒΑΓ 5665 ἴη6 ἔχζυγο ψίοσυ οἵ πὸ 
Οδυτοῦ οὗ Ἀοπιο. 

ΝΟΤΕ Β ΟΝ ΨΝΕΒ. 19--ΤῊΕ ΤΎΕΙΝΕ 
ΕΟΥΟΝΡΘΑΤΙΟΝ. 

Με. Κίης, 'ῃ δῖ5 αἰογεης ψοσκ8 οἡ Ῥγε- 
εἴομ ϑίο»ιο: απᾶ Οερη Ὧὰ5 σίνθῃ 4 σοηῃϑβίϑίοηῖ 
ἐχραπαιϊίοη οὗ δῖ. [οῃη᾿ 5 ἀδβογ ρέῃ ἤεγα. 
ΗἊς δ3ϑι1π|ι65 ἴπαὶ τῃ6 Εουηπάδίοπβα οὗ {Π6 
Ἦν Α4}1 ἐοηϑίβὲ οἵ Ὑννεῖνο σουγϑ68 οὗ ργεοίουβ 
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διοΏ65 ; δΔηᾷ ποίϊςθ5 {πὸ ἴδεϊ [ἢδιί ἴῆδϑε ϑἴο")θϑ 
ΔΙῸ Ὠοΐῖ διγδηρδαά μέσο ἴῃ (ἢ6 βᾶτηθ ΟΥΩΕΥ 48 
ἴη ἴδε “ΑΙ φείοπα ς᾽" (ἔχ. ΧΧΥ, 15, Κμίσ.) οἵ 
“« Βρεαςσρία!ε᾽" (Ηεόνγ. ἸΦΤ, 1,ΧΧ. λογεῖον) 
ψόσγῇ ὈΥ (δε [ἐν 5ἢ Ηρ Ῥυχιεβῖ, ἀδβογι θὰ ἴῃ 
Ἐχ. ΧΧΥΙΠΣ. 17-2ὶ. Μτ, Κίηρ ξο65 οὔ ἴο 54γ :-- 

“ Ἰῃβίεδά οὗ 1ῃ15, 8ῖ. [ὁ [48 πιοβῖ ἴῃρθ- 
ὨἰΙΟΙΒΙΥ ἀϊἰδροβϑεά (πεπὶ δοσοσγάϊηρ ἴο {ΠΕῚΓ 
ὙΔΓΙΟΙ5 8ηδλήθϑ οὗ ἴΠ6 βδπὶθ ΤοΪοι στ, 45 [ῃ6 
[ο]]οννῖηρ |ἰ5ὲ νυν} ἀεπιοηδίγαϊο, ᾿δκιηρ τῃεπὶ 
ἦη ογάου ΠῸπιὶ ἴῃς Ὀοϊΐζοπι ὑρννγαγαϑ :-- 

(1) ψαωρί», ἀλτκ βγόθη. (2) ϑαῤῥῥίγις, Ὀΐυα 
[οὐν 1 ,ἀρ|5-ἰ4Ζ}}}}}. (1) Οδαϊοεάοηγ, ἃ Βτεθηϑἢ 
δογί οἵ Επιογδ]ά. 
Ὁ δπαγαφάμ;, ὈΠΙΡἢ στεεη. (5) δαγάοπγα, 

τε δηὰ ψῃϊῖθ. (6) δαγάμι, Ὀσὶρἢϊ γεὰ. 
(7) Ορνγεοῖ!ε, βοϊάθη γοῖϊονν. (8) Δειγχὶ, 

Ὀ]υἰδἢ στθθη. (9) Τοραπξίμ:, γε! ον 5} στεθῃ. 
(το) Οδνηγεοῤγασι, ΔΡρΪ -στεθη. (11) Ηγα- 

εἰμίδια, Ὀΐὰθ. (12) «Ἄνιεέῤγεί, νυἱοϊεῖ οσ 
Ρυτγφῖὶς." 

“ Νοιξῃεῦ 15. {Π|5 ογάεγ οὐ; (ἢε οοΐοιγβ 5ρ- 
ϑεκίοά Ὀγ ἴδα ταίπθονν, 458 1πεῖγ ἤν ΗΪΥ ροϑῖ- 
(ἴοὴ νουϊὰ παίυγα! Υ βυρροϑῖ,---τοά, ογᾶηρο, 
γεῖονν, στόεη, Ὁ]06, ΡυΓρίθ, νἱοϊεῖ, Αραΐῃ, δῖ. 
[οὔη δοίηρ 50 οεἷοδθ 8ὴ ἱπ|ϊαῖοσ οὗ Ἐχοκίεὶ, 
Οηδ τῆς πᾶν ργαβυρροβθεά ἢϊπὶ συϊάεαά ὈΥ 
[ἢς ρῥγορδεῖ 8 τηοϑὶ ροοῖιςδὶ δροβίσορῃε ἴο ἴῃς 
Κιηρ οὗ Τγγιυβ (Χχυῇ!. 13}... ... 50 τηϊηπἴς 8Δῃ 
δοηιιδιπίδηςο ἢ [6 ηἰςοϑῖ βῃδήθϑ οὗ οοϊουγ 
οὗ ἴδο ργεείοιιβ ϑίομθϑ ψν}}} ποτα ἔοσοι ΟῚ 1τ- 
ῬΓΟ55 ἴπε τοδάοσ, ἰξ [ὸ δῃοι]!ὰ διϊεπιρὶ ἴο 
ΔΥΤΔΏΡΘ ἔγοπι ΠΊΘΙΠΟΤΥ͂, 4ηἃ ΌΥ ἢ!58 Οὐ σΔ508}}ν 
δοχιυιγοά Κηοινίοάρο δίοπο, ἔννοϊνα ρΟΠΊ5, ΟΣ 
δύο ἢ4}Γ (παῖ ὨιπΊθοσ, δοςοτάϊηρ ἴο {ΠΕῚΓ 
ῬΙΌΡΕΣ {{π|8.... ΤῊς “ βαϊπίεαἀ ϑ6εγ᾿ 8165 
1ηὴ ΟἴΠΕΟΙ ραβϑϑαρθβθ ἴο [86 ῬΥΟΡΕΓ οο]ουγα οὗ 
Ῥ͵γθοίΐοιιβ βἴοῃμθβ ἰῇ ἃ ΨΘΣΎ [θο Πίος δὶ ΠΊΔΠΏΘΥ: 
4“Ηε ἴπαϊ εἴ οἡ ἴῃς (ἤγοης᾽ [οἷ. ἱν. 3] ννᾶ8 
κε τῇς [45ρ18 δηοά 186 ϑαγάϊι8ϑ, δηὰ νγᾶ8 
στον ποα νυ 4 γαϊηῦονν {Κὸ ἴΠ6 ϑιηλγαράιϑ : 
ὙὙΠ15ῖ1 τὰς σῆς πη ἴπ6 ΗΟΙΥ ΟἿ [ςἢ. 
ΧΧΙ. 11] ννᾶ5 κὸ “ἃ ΥΘΤῪ Ῥσεοίοι 8 δἴοῃθ, ἃ 
[35Ρ15 γϑϑεηθ]ης Οτγϑῖαὶ,---οὐ ἴΠ6 στη οὗ 
ἴῃς δία:πια υηϊϊοὰ ΜΒ ἴἢ6 ὉΠ] ΔηΟΥ͂ δηὰ 
Ἰυςάτγ οὗ ἴῆε ὧν» ε:αἱ,--ὈγΥ ψϊο ἢς ῥτγο- 
ὈΔΌΪΥ ϑδοιρῃϊ ἰο ἀϊδι ρυΐϊδη τῆς ἴσυς ΕἸηογδ]ά, 
ΕΥ̓́ΕΓ 8 ΞρΡ6ς8] ἑανουσγιίε σι [86 [ἐγ8. δι ἢ 
ΔΙ] υϑίοη5 ἀἰϑρίαΥ [πὶ οχαςῖ Κπον]θάρε οὗ ραᾶγ- 
τίου 215 ΟὨΪΥ ροβϑϑβξϑθά ὈΥ͂ ρΡεῦϑοῃϑβ οἰ βου ἀ64]- 
ἵπρ' ἴῃ ῬΓΘΟΙΟι 5 σίομθ5, ΟΥ̓ τοι Οἵ ΘΓ ΟἸΓΟΙ ΠῚ“ 
βίδηςθϑβ οὐ] ροά ἴο δᾶνς ἃ ργαςίίοδὶ δοαιιδιηῖς- 
δ ςθ νὰ (ΠΟΙ͂Γ παΐασγθ. νυ Π ἢ σου] πόνοῦ 
ἤανθ Ὀδεὴ ἔουπὰ ἴῃ 4 Οα] θη ἤββοστηδῃ : 
Ὁ0]655 [Ἰπΐεγροδοα Μτ Κίηρ] ννὲ σῇοοβδο ἴο 
οὐ ἢς Κηοῖ οὗ ἴῃς ἀπο Υ νυν (6 ὀνοσς 
ΤΟΥ ογογὰ οὗ νεγῦδὶ ἱηβρίγαϊοη."---Ναι. 
Ἦμι. ΟἹ ῥγεοίοις ϑίοσισς, Ὁ. 116. 

1015 ἴο Ὀ6 ποϊοα ποῦ [παῖ 186 Θχργοβϑίοῃ 
“ἐγ ΓΌΔ] ἱπϑρίγαϊίοη " 15 θυ ΠΑΓΙΥ ἀπϑυ 4016. 
δῖ. Ἰομη ϑβϑυγεάϊυ, Κα ἐνεσυ οἴδεγ [ενν, ννᾶβ 
ἔλα ΠΣ ἢ 2ῤε πανὶ οὗ ἴῃς Ρῥγεοίουβ ϑίοπος 
Θηυχηογαίθα ὉΥῪ Μοϑεβ δηὰ ἔΖεκι6), ὍΤδὲε 

ἘΒΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ. ΧΑΧΙ. 

ὉΡΠΟΙΪάογ οὗ (6 Ὀινίπθ ᾿πϑρίγδίοη οἵ {88 
ΒΙΌΪΕ πιδιηϊδίη5 {πὶ ἴῃς 5δηπιὸ ᾿πῆυσηςς ψΠοἢ 
ΘΗ Πρ οποαὰ τἢ6 ἡδίινο δου οθ5, δηὰ κυ ἀρὰ 
(6 δοᾳιϊγεά Κηονϊοάξε οὗ 411} τε δαισσεά 
Ἂν γΐϊοσβ, ἀιγοςϊςα, ἰπ [6 ῥγθβϑθηζ ἰπϑίδηςο, [Πδὶ 
βοϊθπίῆς 5οθςσῦοη οὗ ψνδιοῦ Μγ. Κιηὴρ [25 
δινθη 50 οἶοασ, δηά Ἰοασπθὰ 41 δοσουηῖ, Τῆς 
Ῥῆγαθο ψμὶοἢ ΟΟΓΓΘΟΙΥ ἀεβοσιῦθβ συςὰ δὴ 
Ἰηἤμπδηςος 15 “ γπαπὶὶς [δρί γδίίοη ἢ; δηὰ οἱ 
1η18 πο δεῖίογ 1Πυπίγαϊίοη οἂπ δὲ δάἀάυορά 
τῃλπ π6 ἰαησυαρο οὗ ἴΠ6 566 σ ἴὴ ἴῃς ρῥγεϑεηῖ 
Ῥαβϑᾶδὸ :---866 [,ε6 Οπ Ἱπερέγαίίοη, 1, εςῖ, ἱν. 

Ι. Αηάγθας νοι δϑϑῖγῃ δας ῥγοςίουβ 
δίοῃθ, ἴῃ δοςογάδηοθ ἢ νου. 14, ἴο 5016 
οΠ6 οὗ ἴῃς ΑΡοϑβι|65 :- 

(1) Το [Ὧ8Ρὲγ 15 82. βείοσ ; (2) Τῇ ε 88ρ- 
Ῥδίτο, 82. βαμ (διὰ τούτον, ἐοικότος τῷ οὐρανίῳ 
σώματι, ἐξ οὗ φασι καὶ τὸ λαζούριον γίνεσθαι, 
τὸν μακάριον Παῦλον οἶμαι σημαίνεσθαι); (1) 
ΤῆΘ ΟΠαϊοθάοηγ, 8. “πάγευ; (4) Τῶε 
Ἐπιογαὶά, δ... ὕοῤη; (5) Ὑμε ϑαγάοηγχ, δι. 
ψα»ιφε; (6) Τ!ς ϑαγὰ, 8:.. δίῃ: (7) Τϑε 
ΟΠ Ιγγϑο] ἴο, 8:, Βαγεῥοίονιεαυ ; (8) ΤῊς ΒΕΠΙ, 
85,. Τροριασ; (9) ΤΏς ΤορδΖ, δ. Μαηδεω; 
(το) Τῆς Οἤγγϑοργαβο, δι. Τραάάκσι: (11) 
ΤΗς Ηγαοίπί, 8,. ϑδήριοσ Ζείοίει ; (12) ΤΒς 
Αὐηειῃγϑῖ, 8. Μαϊῥίας. 

Απηάγεαβ σείει [ῸΓ [15 οἰδϑβϑι βοδίϊοῃ ἴὸ 
ἘΡΙΡΒδηΐι5, ῆο ἀἰβοιι5565 ἴῇ ἃ 5 
{τεαῖϑε ([ὲε κχἱΐ, Οεριρι)ὺ ἴμ6 ἡδίαγε οὗ ἴδε 
Ῥτεσίουβ ϑἴοπες ἴῃ Ααγοπβ Βγοδοιρίδῖς, δυΐ 
ΤΔΚΟ5 ΠΟ Γοίξτεπος ἴο ἴῃς Ὑ Μεἶνε Βουπάλ- 
τἰοηβ ἴθ 16 Αροσδῖργϑθ. ἘΡρίρβαπίυ5 αἶ80 
οἰδϑϑὶῆεβ (ἢ Οὐπη5 δοτοοσγάϊης ἴο ἴμε Τηθεδ 
οἱ [5γδ6],--ορ. ἴο Κεωόδεη, τμ6 δασγά ; ἴὸ δήμιθ, 
[ῃε ΤορδΔΖ, ἄς. :---858ε6. Ο). νοὶ]. 11. Ρ. 231. 

Οοτηϊπρ ἴο πιοάθτῃ {1Π|65 :--- 
11. Βεηρεὶ ρίδοθβ ἴῃς Αροβίϊεβ ἴῃ ἴδε (οἷ- 

Ἰοννίπρ ογάεγ:--(ι) |αβροσ, δὲ. Ῥείεγ; (1) 
ΘΑΡΡἢΓο, 82. υοόη ; (3) (δ) σβάσοηγ, 51. 7απιε!. 

(4) Επιογαὶά, δ.. “πάγει; (5) ϑαγάσῃγχ, 
δε ΡΠ; (6) ϑαγά, δὲ. Τδονρια.. 

(7) Ομυγϑοῖιε, δι. Βαγεῤοίονιεςυ; (8) 
Βετνὶ, 5... Παϊδεαυ; (9) Τοραζ, δι. «αιπει, 
[δε 5οὴ οὗ ΑἹρἤβυβ. 

(το) Θμγυϑοργαᾶβο, 8). δίριοπ Ζεϊοίεβ ; (11) 
Ηγαδεΐπιμ, 82. Ϊμάε ἴῃς Ὀγοῖμοῦ οὗ [ἀπ|ο5; (12) 
Αἰπειηγϑί, 8... Μαηῥίας 

δίεγῃ αἰδιγίδυϊεβ 845 ἔο]]οσβ:--(1) ΤῊΣ 
Ϊαϑρεσ ἰβ [δε ἐουπάδιίοη οἡ νυ μοι Οἰπϑὶ [85 

1 Μτ. ϑιγθοῖοσ (ἰπ ᾿ὶς γος δίομές απ 
Οενις, 1877) σῖνοϑβ δποίμοεν οἱαςοϊβοδίίου τ 

Ἔα --Ἴ ε Βασά δπὰ 5014 ϑ,υλ,, τεργεϑοητ!ρ 
(6 Βοος οὗ ἰὰς Οδυγοι, ψγὰβ ἴδε εἰ ίεπι οἷ 
είν. 

2.-  Πὲ Ὀτίρμς Ὀ]υς δαῥάέγε ντ85 Ἐπὶ] οπιδὰς 
οὗ ἴΠ6 Ὠδάνθηὶν (411 οἱ “μάγαῦσ. 

3.--7ἸῈ6 Φνεεγαίά, οἵδε ρυτε δὰ σφηῖὶς )} άπ. 
4.--- Ὡς ψπϊῖε Οὐαϊκείοην, οἵ ἴῃς ἰονηξ 

ϑανιί. τι 
5.- ΤῊ ς (την «5αγάσνγα, οἱ ῬΑ. 
ὅ.--- Τῆς τεὰ αγηπεδανι, οὗ ἰὰς πιλτῖγτ ὅ. 

ἔοπιδτυ. 



ΒΕΝΕΙΆΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. 

ΒΌΣ ΗἸ5 Οπυτοῖ.---8.. Ῥεῖογ (2) ὙΠ 84Ρ- 
Ῥδϊγο,---ϑῖ. Απάγεν ; (3) Τῆς ΟΒαϊοθάοην,-- 
δῖ, [|άπ|ὲβ ἴ1πθῸὸ δοὴ οἱ Ζεῦθάε; (4) Τῆς 
Ετρογϑ]ὰ,---δῖ. Ϊομη; (5) Τἢςε δϑαγάοηνχ,--ϑῖ. 
ῬΒΠΡ; (6) Τῆς ϑαγά,---δὲ. Βασι ποϊοπιεν ; (7) 
Τῆς ΟἸγυϑο ἶῖο,--ὁὃϑοἵ, Μαεαῖδεν; (8) ΤΠς 
ΒΟΥ], --δῖ. ΤΒοπιδα: (9) Το ΤΟΡΔΖ,---ϑἴ. 
Ϊαπλεβ 1ἢς [.655; (10) Τ Ὡς ΟἸΓΥΒοργᾶϑο,---δι. 
Τπδάάκυβ; (11) Τῆς 8ο]ηἴἢ,---8ῖ. δ᾽πηοη 
Ζεϊοῖεπ; (12) Τα Ατσμεϊηγϑῖ,---8ῖ. Μδιῖδ5. 
Α νδῖη διζεσηρτ [ἢ18 δὲ δΔῃ ἐχρ᾽δηδίίοη, ποῖος 
Βιβρίῃρ. 

11. Εὐγασγὰ 7..5Ε} 7 οὔϑοσνες [ῃδὲ (86 ἔυγεῖνε- 
[ο]ά ςοἴουγ οὗ ἴμ656 Ἰου5 δίοῃϑϑ ἀθηοίοεςξ 
5Υτ ΟΠ ΙΟΔΙΪΥ πονν ἴΠ6 οἠς Ἰ᾿Ιρῃϊ οὗ ἴε οβρεὶ 
15 γι  ΟΟΒΙΥ γείγαςσϊοα τὨσγουρῇ ἴδ πηράϊυπὶ οὗ 
ἈΑροϑίοϊϊς ἰϑδοβίηρ ; δηὰ γεῖ ἢ 566 Κ8 (48 ἀο 
4150 νι σηρα, ΖΕΌ}Ρ, Ενναϊά, το.) ἴο ἸάοΕΠ 
ἴῃς γαγίοιβ ργοοίουβϑ δίοῃεβ εηιυπιογαϊεα ἤοσε 
ἢ (ἢοβὲ τῇ τῆ. Ηἰρ Ρηοβί 5 Βγεδϑιρ]αδῖο. 
ΤῊ15 δἰϊεηρί οὗ ΕὈγαγά 15 ἠοῖ ϑβϑιιοοθββῆι. 
Ης ἴλκοβ ἴπε δἴοποβ οὕ ἴῃς Βγεδείρὶ δῖε ἃ 
τοργοδοηϊοα ἰῃ ἴῃ ΠΧ Χ. νοσϑίοη οὗ Εχ. χχυῆὶ. 
17-2:ὸς ἴη ἴδε ΧΧ-΄, Ποννονεσ, υκρέγ 15 
δι δϑιτυϊοὰ ἰὴ νοῦ. 18 ἴογ ἴδ6 Ἰαῤῥαίογει οὗ 
απιοπά (566 οἡ εν. 1]. 17),  ἀθβμα τῃ6 
Ηεῦτον Ἔχρύοβϑὶυ ρῖνεβ “ 7}.2:2εν" (ΠΡ) ἴῃ 
γοσ. 256. ΤΠ ογάογ οὗ [ἢς δίἴομοϑ, ᾿ΠΟΥΘΟΥῸσ, 
15 δῃ γον ἀἰϊθβετγθηῖ :-- 5. ἰῃ ἴμ6 Βτγοδϑίρίδῖα 
16 δαρῤῥίγε 15 ἴὴῆε 232) βίοης, δηά ἴῃ6 ͵ω"ρέν 
{Π6 ἐφυεδ; ΜῊ}6 ἴῃ τῆς ΑΡοολῖγρϑο, [86 
)α,ΡεΓ 15 ἴῃς γε Βουηάδίοη, φηὐ ἴΠ6 δαῤῥέίγε 
ἴῃ6 σεεοπά ;---αὐὰ ἰξ 5. ΟὨΪΥ ΌΥ 4ῃ γΌΪ ΔΤΥ 
ἸῃςογοΒδηρε οὗ (ἢς ἕουγ “ {(π1δά5 οὗ δἴοῃεβ 
ἴη ἴῃς Βτοαβίρὶαΐς, δηά οἵ ἴῃς ἀϊδγεηῖ βἴοποβϑ 
ἴῃ οδοὶ “ ττ|4ἀ, [πὲ ΕὈταγὰ σδῃ ῬΧΌΓΌΓΕ ΔΠΥ͂ 
ἈΡΡτοδΟΝ ἴο ἰάθη γ. Ενθη ἴοσ [15 Βα τηυϑδὲ 
ἀϑϑυσπηο [παῖ (86 ἴγοο δἴοῃδϑ ἰῃ ἴπΠ6 Βγεαϑίρ δῖα 
ΜΠΙΟ. ἀο ποῖ οὐσσυῦ ΠοτΓὲ ---- [ἢ6 “πίῤγακχ, 
[ΧΧ΄ Ηεόν. ἼΒ), ἔχ. χχυἹ. 18], 186 Δέσωγε, 
ἴῃς “σαίε (ἀχάτη:),---᾿οΥΓΕΒροη ἃ ΓΕΒΡΘΟΠΥΟΙΥ͂ 
ἴο ἴδε υαωπέό, ἴὰς Οὐγγέοῤγασς, αηὰ ἴῃς Οδαΐτε- 
ἄομγ. Οοἴηρασο ἴῃε γαγεῖ κἰ50ὺ ἰη Ἃδ6 
ογάονγ οὗ [πε ρῥγοοίουβ βἴοῃϑ δηυπιογαϊοα ἴῃ 
ΕΖΕΚ. ΧΧυ. 11 ;---566 {6 ποῖθ ἐπ Ἴοε. 
ΖΌΠῈ (ξχεωγ οὐ Ἀσδν. χχὶ. 19, 20, Β. 

1). 8. 456, ὅζς.) γοε5 ἔδυ ΠεῈσ 51}}} (ῃὩ8η Ἐγαγά. 
Ης 5668 ἴο δϑϑίρῃ 4 ρασίσιϊασ ργεσίουϑ 
δβῖοπο ἴο οάςῇ Τστῖδε οὗ [5γδο], ἰὴ ἴῃ 6 οσγάδγ οὗ 
[πΠῸ γαῖος οἔ {πὸ Νὲνν [ογυβαϊθπὶ δῷ βίνεῃ 1π 
ΕζΖεκ. χὶν. 321-24. Ηδ δ[ἴίδιηβ ἴμε ἔο νης 
Ταβυ]: (1) ΤὮΘ [Ἀ5ΡΟΥ ΘΟΥΤΟΒρΡΟΠΩ5 (0 ΜΒεη- 

"».--- ς Οἀνγεοίίε, Ῥᾳατε 85 βθη]ρῃῖ, οὗ 
7αϊίλέας. 

8.---ΤῊς ἱπάδεδηϊϊς 25.27,.)}], οὗ ἴδε ἀουβίϊηρ 
Ζάον"ας. 
9.--Της 7όῥαε, οἵ (με ἀεϊ!ςαὶς γάγπες ἴῃς 

γΟΌΏΡΟΥ. | 
10.--ΎΠς Οὐγγεοῤγασέ, οἵ ἴῃε. βοζεὴβ δηά 

ἰτυκῖί] 7 ασάξις. 
11.--ΤῊς Ασιείλγεί, οὗ αξάειυ ἴῃς ΑΡοΞβι]6. 
12.--Τ)ς μη ᾿ἠγαείπίδ, οὗ ἴδ6 ϑνεεῖ- 

ἐστηροζεὰ «ϑήγεέορ οὗ (δῃδ ᾽"--(ᾧ. 19). 

εν 7:ώ:..----Τοι, ΤΥ. 

7ανπ; (1) Τῆς δαρρῆϊσγε (ο απ; (32) ΤΟ 
ΟΠαΪσδάοηγ ἴο δέρεοι; (4) Το Επιογαὶά ἴο 
Ἰωαεδαγ; (5) ΤῊ ϑαγάοηυχ ἴο Ζεῤυέμη; (6) 
ΤῈ δασγὰ ἴο σαά; (7) ΤΏς ΕἾ γυβοῖ τα ἴο 
“δέν; (8) Το ΒεΙΥ! ἴο Νιαρδέαϊ, ; (9) ΤΗΣ 
ΤΟΡΑΖ ἴο Κεωδεη; (1ο)ὺ ΤΠ ΟὨΓΥΒΟΡΓΔΒ6 ἴο 
“ωάαδ: (τι) Το [Δεϊπίῃ ἴο Ζευὲ; (12) Τῆς 
Απλεῖηγϑῖ ἴο ὕουεῤῥ. ΤὨϊ5 ΡΟ ΓΑΓΥ ἀστηρε- 
τηθηΐ ὈδρΙη5 οἡ ἴῃς Εἰαϑί βἰάς ἱπ Ε,Ζϑ κίο] 5 [15ῖ 
οὗ ραῖοβ (566 οὐ (ἢ. Υἱῖ. 5), δηὰ ἴπότὸ ψν τὰ 
[ες »»ηἱάάδίε σαῖς ; 11 πε ροαβ τουηά ἴη [ἢς 
ογάογ ϑουῖι, ΟΝ ἐξέ, Νοσίι,-- -οηὐΐηρ ἢ [86 
“γε: μαῖο ἴῃ ἴῃς Εϑῖ 5146, {πδὶ οὗ υονερϑ. 

Π-Ἧ ἢ ς ννεῖϊς, Ηεηρβῖ., θυ βἴογά, ἀστὸς 
ἴῃ ἀδηγίης διιςοῖ}β Δρρὶςοαῖοπ5 ἴο εἰἴμποῦ τῆς 
ῬΑιγ το, οσ ἴἢ6 ΑΡροϑῃοβ ἀν! ἀυ2}}γ. Απὰ 
Ἡδηρξδίοηθεσς ἴπυ5 δ π|5 ὮΡ 818 Ἱπίογργε- 
ἰλτίοῃ : “80 ἴδαὶϊ νγὰ πιυδῖ ἤεγα τοδὶ ἰῃ [86 
Ἑσοποϊυβίοη, [Παΐ γ ἴ8)6 γΑγ εἴ ἴῃ πε ῥγθςῖοιιβ 
δίοῃθβ 15 δυο ζοὰ {π6 τὴς Π688 οὐ ἴΠ6 
εἰοσγίουβ Οἰ5 οἵ Οοά, ννῆῖο ἢ υηξο!ἀοὰ {Πεπὶ- 
56 |ν65 ἴῃ ἴῃ6 Αροϑίϊεβ.ἢ 

ΙΝ. ϑοπὶὸ δηςίοηξ νυτιῖεῖβ (6. Ασεῖῃδ5, 
Βεοάδ, (Εουπιρηΐι5, 1υυὐοϊρῃυβ, ΟΕ. ἃ 1,ἀρι 46) 
εἶνε ἃ ΤΥ 5Έ 08] δηά 5ρί ΓΙ] τπεδηϊηρ ἴο ἐ8οἢ 
οἴ πε δίοῃμεϑ. ΤῈ [4530 67 ἰ5 ἴῆς Ὀγ μίη6855 οὗ 
ἰδ; ἴδ ϑαρρῆϊγε οὗ δοβε; δῃά 50 ἔοσίῃ : ςξ. 
δ(. ΟΥ̓ΘΡΌΓΣΥ, ΜογαἹ. ἐπ υΣοὐ. ΧΧΥΙΣ, τό; Ὀαυϊζ, 45 
Ι. ΜΠ Δτ5 ποίς5, 411 δυο ἢ δἰϊεπλρίβ ἀγὰ νδίη. 
ΎΠΕ Ιάδᾶ 15. νν οὶ] ὀχργοϑϑοὰ ὈΥ ὙΝν ογάβ. [ῃαῖ 
“Ἷῃ {86 ΥΑΣΙΕΙΥ͂ ἀπά Ὀεδιν οὗ {πε ὑῬσθοουβ 
δίοηδϑ, 18 συ] Ζε (ἢ 6 πολυποίκιλος σοφία 
οὗ σΟοάὰ (ΕρΆ. 1}. 1ο0)." 

ΤΒογα 5 ἀου [1658 μογο δὴ ογάδσ ὨΙΟΥ͂ 
ἰηϊοηἀεά---4ἀὴ ογάοσ δεβὲ ὄχργοβϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 
ψοσγάβ οὗ ἴ[Π6 δηςσίεηΐ ΗἩγΥπηη: 

“4 δυὶβ ςοΔρίλ ΠΣ ]ΟοΙ5 
Ῥενς Μδῃιυμὰ διίῆς!5." 

[Οπ [ἢεϑ86 ργεοίουβ δίοῃβϑβ, 866 Ρ]ΠΗΥ͂, Ἡ. Ν. 
ΧΧχΥΪϊ. ; ΕΡΙΡὨΔηΣ8, 1)6 χὶ σορερ»ιῖς Καϊομαϊ, 
{. 11. Ρ. 22ς, Εαὰ. Ῥεῖδν. ; Μαγθοάυβ, δ 1,δρὶ- 
ἀϊδυβ ῥγεϊιοϑὶβ Εποῖγ. , Εδυδεέϊπο ΟΟΥΘ, 
Ριείγί “πεοδε, Ἐοτὰδ 1828, Ρ. 127, ἄς. 

ΝΟΤΕ 6 ΟΝ ΝΕΒ. 20ο--ΙΑΟΙΝΤΗ, Ηνγα- 
ΟἸΝΤΗΟΞ. 

Το πᾶπιὸ σαί ἮὰΔ5 Ὀδ66ὴ τΥδηβίογσοα, 85 
ἔο]Πονν8, ἴο ἴπ6 τηοάστγῃ βεῖη ἔτοπὶ πε δηοθηΐ 
Ἡγαείπέδως ἹἈΪΟΝ ΒΔ5 ἘΠΟΓΘΌΥ ἰΟΙΔΙΪΥ Ἰοδὲ 115 
οἱ ίηδὶ ἀσϑισηδίίοη :--- [οἰ ηἴἢ.᾽ [ἢ6 ΕΤΘΠΟΝ 
.Ἡγαςοϊηίμο, οοπλε8 ἴο υ8 ἔγοπι ἴΠ6 [ἰ]ΐδη 
« (ἰᾳεϊπῖο,᾽ ἕοτιηθά, δοςοσάϊηρς ἴο ἴῃς υιϑιι2] 
τι οὔτ δὲ ἰδηρυαρο, ἔγοπι ἴῃς [,αἴ|η “ Ἡγδοίη- 
1Πυ5᾽ (Κίηρ, }». ϑίοπες, Ρ. 220). ΡΊΩΥ 65: 
“ Μυϊζυπὶ δὺ [ἀπε γϑίο] ἀϊϑῖαι Ηγδοϊπίμι5. 
ΔὉ νἱοῖπο ἴδηι οοΐογα ἀδβοθπάθπβ. Π1θογ- 
δηξίδ δας δϑβῖ, συοὰ 1116 ἐπι! 8ῃ5 ἴῃ ΑἸλοι Ὠγϑῖο 
ξαϊσοσ νἱοϊδοουβ ἀπ! υγ 1πηΠ Ηγδοϊηῖδο, Ρῥτι- 
τους δάδβρεςίζα ρτγαΐι5 δνδηθϑοῖς Δηΐθαιδγη 
δαϊϊοῖ, δάἄθοψιιδ ἤοῃ ἱπιρὶεῖ οσυϊοβ τἰὖ ρΡᾶης 
ὭΟΩ δἷτηραῖ, Πιδγοβοθη5 ΟΕ ΟΓ 115 ΠΟΙΆ 5 

σσσ 

833 
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συ Ποτο.".--Η. Ν. χχχυῖ!. 41. ““ὙΚγμαῖ (5 “1ἰκε ἴο (6 “απφωΐπε ον τ ̓ ηϑοσι δε ἡ 
,βοκᾳυεν (ἴὰε Ηγδοϊμῖἢ) νν45," δι ἀβ Μσ. Κῆρ, νοβ.᾽ ΑἝἔξν στρᾶκὸ ἰξ ἴο θὲ ἴδε ἐσγῴρασ, ἃ 
“ὁ ἦς ΠΥ 85 τις ἢ ἃ πιδίζον οὗ ἀϊβριῖς ἀπιοὴρ δωγρίε ἤοννεγ. .. . ΜΥ ον ορίπίοι, δπιάςι 
ἔπε Ὀοίδηϊδίβ, 45 ἰ5 ἴ!6 Ὠδΐυγο οὗ ἴδε βεπὶ (ἢϊ5 ἀϊνευβιιυ, γαῖ ἴῃς] πθ5 ἴο ἴῃς με 
ἢ 186 τϊπογαϊος ϑῖ53. ΡΙγ (ΠΗ. Ν. χχὶ. ,Μεωγ- ἀρ γε, ἴῃς Ὀϊοβϑοῖ οὗ νυ μιοὰ ἰδϑῖ5 δυϊ 
91) ντὶϊεβ: “ Ἡγδοϊηῖμυβ ἱπ ΟΔ)}14 πλαχῖπὶα ἴοσ ἃ ἀδγ, δῃὰ ἴμ5 δῆβνγεγβ ἴο οἠς οἵ Ρ]1Ώγ}5 
Ργουθηϊϊ ; μος ἰδὲ ἔμςο Βγϑρίπιιπι ηρξυϊίυγ:"-- ὀ σπαγδοίοτβ οὗὨ ῖἢς ἀϊδριϊοὰ ἢσννετ" (56ε 
τς ἄγε ὀγηίπμηι ἰδ ὑδβιι δι ἰγδηϑίδίθα δο]ηιυ5, βοίγδίσέον, ̓ς. χχχ.):---ἰ αἱ. Ηϊ. Ὁ. 243. 
ὀΐμε. Ἔ ϑργθΏρΕαὶ ἀεῆπεϑ ἰτ ἴἰο θ6 πε εὐβρυνὸ δ ἴῃ Εχ. χχυ. 4 ἴδε υὸηε Ἰδλιυυαι οὗ ἰδς 
ἰαάϊοϊιω, Δ εχρίδηδιίοθμ σνετίμγσονπ Ὁ Ὑαρογηδοῖε ἀγα “όλις [Ηεόνγ. ΤΥ23 Π] δηὰ ρυτρῖε, 
᾿Ἰηγ 8 ἀϊδιἱποϊίοη : “Ῥοβὲ βδὴς δίδα!οϊυβ δῃᾷ βολυ]εῖ» ΧΟ ὑάκινθον καὶ πορφύραν 

εονπίαίς ἈγδοϊηΠ|8᾽ ΜΔΗΥ͂ ΟἴμΕΤΘ ἄρτὲβ καὶ κόκκινον):- -ϑος ἴε Νοῖε οὐ ΕΧχ. ΧΧΥ. 4; 
ν ἢ 1.4 Ομαιιχ ἴῃ οοπϑίἀθτηρ 1 ἴο Ὀ6 [6 «ῃᾷ οῃ ον. ἰχ. 17. 
ἐἶχεν ἐγ, ἢ ἡ Βοπὶ 5465 Μηΐοη, νῆο [45 

ΓΟΗΑΡΤΈΕῈΚΒ ΧΧΙ. λιοίλένεσ σὰν δ αὐδρῖ ἐσ ἐὰε τοογά 97 Οσά, 
5.07 ζα ξεν ἐλεγεγοηε. 

: 77: γὴρεν ο7 δε τυαΐον οΥ 5 2 77: γέ οὗ . 
ἤει ς Τάε ἄσλε ο᾽ ἐδὲ εἰξν ὁ σοά ἐκ Αἰπὶ- ΝῺ ἢε βεβενγεά πῆς ἃ ριγὲ πνεῖ 
“ς ἢ 7Τῆε απιρεί τοὴδ! γεοί δε τυογολίῤῥεά, τ8 οὔ ινδῖεσ οἵ ̓ ἰξβ., οἶδα 25 Ἵγγϑια, 

ΓΝ εΥ. 1 ο». καθαρόν. Νετ. 2 ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν [(. [οδη χῖχ. 18; ἘΖεῖὶκ. χΙνϊ. 7, 12, 
ΧΧ., ἔνθεν καὶ ἔνθεν. ὃὲ Ὠδ5 ΤΩΕΓΕΙΥ ἔνθεν καί,--- Ἔχοίἀϊξ σατο 4ὰο 5ογρίδ Ἵγαηΐ ἔνθεν 
ξύλ. ζω.᾽",--Τιεοῤεηά.].--τονι, ἕνα. Ν ετ. 3 κατάθεμα [Τ΄ Ἀ. κατανάθεμα, “ εἶπα οΓαπηιίβοῦς Ετβη- 
ἄυης," --εἰϊϊζοοι]. ΜΈΓ. ς οὐκ ἔσται ἔτι.---ἰ Α τελὰϑ ἔξουσεν].---φωτὸς λύχνου.--[Α, Ρὶ τεδά 
φῶς ἡλίου].---φωτίσει.---ἐπ᾽ αὐτούς. Μετ. 6 ὁ Κύρ.---τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν. ὝὙετ. ἢ 
καὶ ἰδού. Ὅοτ. 8 ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. Μετ. 9 ο»γ. γάρ (᾿πϑοτο νυν] Που ΔΠΥ͂ υϊθοιῦ 
δ Ετ.λ. Μετ. τὸ ὁ καιρὸς γάρ, ἴῃ Ρίαςε οὗ ὅτι ὁ καιρ. ὟΟΥ. 11 καὶ ὁ ῥυπαρὸς λυροθό ἔτι 
[ΤΒοβαὲ ννογάβ, οπμτοά ἴτοπὶ ἰ8 Μ5., Ετ. βιυρρ! εα αἴογ ἴῃς Ψυὶρ. (εἰ φωμὲ ἐπ “ογώδιω ἐπ 
“ογάσεα! αὐῤμεὴ ΟΥ̓ καὶ ὁ ῥυπῶν ῥνυπωσάτο (“ἰ2) ἔτι.---ἰ οτηΐϊϊ5. 41} Ὄπι ἀδικησάτω ἔτι ἴο 
καὶ ὁ ἅγιος κ. τ. λ.].---δικαιοσύνην ποιησάτω [Ώπετε Ετ. τεηδογοά ἴῃς ἡμεεβεεξηγ οὗ ἴῃς γα ὶς. δ᾽ 
δικαιωθήτω]. οΓ. 12 ον». ἴῃ6 τϑῖ καί.---ἐστὶν αὐτοῦ. ΕΓ. 13 ο»ε. εἰμι.---ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 
ΎΤὨΕθ6 ογάβ ἄγε ἴο Ὀ6 γεδὰ δῆ ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἴτοπι Ὀοΐα οὗ νυ βίο Α οπιίϑ ὁ). 
ΕΓ. 14 οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν [80 ἐὲ, Α, Νυΐϊξ.;- Β, τ) σρ. τοδαὶ οἱ ποιοῦντες τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ. Ῥ ἰ5 ἀείεοϊίνε ἰπ στ 7-2:1]. ΜΓ. ας ον. δέ,---πᾶς φιλῶν. Μετ. τό [Α τελὰς 
ἐν τ. ἐκκλ.,--- ὃδ, Β ἐπί,-τει οπ8 ἴΠπ6 ὑκαι ἜΒ ο»»!. τοῦ Ὀείογε Δαυείδ. 

ΓΑδες δανείδ ἴῃ οσάεχ οὗ Εταβπιυβ Ὀγεακϑ Οὔ; δηά δα βυρρὶοὰ ἔπε γεϑὲ οὗ ἴῃς Ἵδβαρίεγ ὃγ 
ἢὶβ ΟὟ το- ἰγδηϑίδίίοπ οὗ ἴδ Νυϊραῖθ. [Ι͂ἢ ἢ15 ἢγϑὶ οαἀϊτίοη (1516) Βα ᾿υτῖο5 “ Οὐλευξῃ 
ἴῃ οαϊοο δυ͵ὰ5 ΠἰΡτὶ ποπηι δ νεγῦα τερεσὶ δριιά ποβίγοβ, 415 δϑογαηΐ ἴῃ Οταςὶβ ὀχειηρίδγθι5, 
ΕΔ ἰδηθῃ εχ 1,δ11η}8 δάϊδοϊπιυβ ᾽" :---δες [ηἰτοά, ὃ 8. ὙΠυ5 ἴῃ νεῦ. τό δε σεπάεγθα ἴδε ὁ 
"παϊιαΐπα οἵ ἴῃς Ν αἷρ. ΕΥ̓͂ καὶ ὀρθρινός, ἴον νυν οι νναὲ παυβὲ τεδὰ ἢ ἐδ, Α, Β (ςξ οἷν. 11. 28) 
ὁ πρωινός͵---Ὀδέοτο ννϑϊςἢ καί (ουπὰ ΟὨΪΥ πῃ Α)) 15 ἔο ὕὲ οτηϊς 4]. Μεγ. 17 ἔρχου ἴνηοε.-- 
ἐρχέσθω.----ο». καί Ὀεΐοτε ὁ θέλων.---λαβέτω ὕδωρ. Μετ. 18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ [ἐοπία!0Γ 
εηΐνι, Ψ αἱρ.].---ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά.---τῷ βιβλίῳ. Νετ. το ἀφέλῃ.----τοῦ βιβλίου.---ἀφελεῖ.---τοῦ ξύλου 
[4 ἰδῆο δα, ΝᾺ] 6.1.----ονι. αϑῖ καί [εἰ ἀξ δἰ φμα σεγίβία, Ν υἱρ.1.---τῷ βιβλίῳ. Μετ. 20 ον. τὰ 
ναί [ΤΊι]5 ναί Ετ. τοοὶς (48 ἢθ 48 ἴδκεη [πε ννΠ0]6 ν6 γ56) ἔγοπὶ ἃ γεδάϊηρ βυρρ]εὰ ὈΥ 1νἀυγεπθυϑ 
ν4]18 ; ἴὲ ἰϑ ποῖ ργεϑοπίθα ἴῃ ἴμ6 Ν]Ε., πο 18 [ἃ γεδὰ ΌΥ͂ δῃν [Πηςΐ] Μ8.. Μεγ. 21 ον. ἡμῶν. 
--οηι. Χριστοῦ.---ογι. ὑμῶν [Α τολάθ μετὰ πάντων ---ὲ 8 μετὰ τῶν ἁγίων.---Β τελὰδ μετὰ 
πάντων τῶν ἁγίων .--[ ἃ οὔμ!ῖϑ ᾿Αμήν].--[Ογαξία Πονιὶπὶ ποσσὶ ὕεσα Οδνἀμὲ συγ οπιπίδια νοδ. 
“»ιε". νυὶς.}] 

1. “2π4 δὲ «βεαυεά »ηε] (Ὦ. χχὶ, το 15 πεσε αγδαΐϑε ργοβδοηϊοὰά ἀσὸ 6116 :---(1.) γε ἢδνὸ 
ἴλκθὴ ὕρΡ δηὰ ςοπίϊπιο βγξὶ οὐ δἰ] ἴῃ6 “ γέυεγ᾽" Ὑμί ἢ “ φρεπί σα αἵ 

ΕΖεκ. χίνι!. 1--ἰ δῃουϊὰ θὲ τεδὰ σαγοῦογ Ἐκ," Οθη. 11. το. ὅδ66 οὐ ὙῈγ. 2. ᾿ 
ἴῃ ςοηποχίου ὙΠ νοῦβοϑ 1 πη 2: οὗ 450 ΒῸΓ [ἢΐ8 τοϑϊογαϊίοῃ οὗ ἃ δείίεγ Ῥαγθάϊϑε, 
06] πὶ. 18 ; Ζεςῇ. χὶν. 8. 866 Οἢ (ἢ. 11. 7. 

8 το) Οὐ ἴΒ6 ψογὰ “ρωγε,"---866 9" αυαΐεν οΥ Π72,,] “ ΤΡεγε ἱς α γέσεγ, τοῖς 
συ. ἢ. ᾿ (η6 ϑδϊγηϊϑί, “ εδὲ τἰγεανις «υῤετεο «δαϊ πιαῖε 

Ηετε αἵ Ιεηρίῃ, ἀπά ἴῃ γεσ. 2, [πε ἴγρεϑ νος γι σά {δὲ Οἰν ὁ σοά" (Ρ5. χὶνῖ. 4) -5ἰγεάπια 



ν. 2. 

Ρτοςδεάϊηρ οὐ οὗ τῆς τἤτοης οἵ (ὐοά 
δηά οὗ ἴῃε 1, ἀπ. 

2 ἴῃ ἴῃς πιάκε οὗὁἩ τῆς 5ἴσγεεϊξ οἵ ἴἴ, 

ποῖ οὗ Ρμγϑπὶςδὶ ναῖε; Ὀυζ οἵ ἴδε Ξρί ΙΔ] ᾿ς 
ὶ θγΥ ΟἈγβι,--- [δὴ ἷν. 1ο, 14; ΥἹ]. 

38; δ66 4150 ςἷι. νἱῖ. 17; Χχὶ. 6. 

τίφεΐς ω εἐγγείαί, ῥγοσεάώμκι ομδ ΟΓΓ᾽ ἐδὲ 
ἑδγοηπε 97) Οοά απά 97 1δὲ Ζα»ὸ.) Ἐτοτὰ οἷς δηὰ 
(6 5δπὶς [ΠγΟης,---85866 (ἢ. πὶ. 21:1. [ἴἶη ΕΖοκ. 
χ νυ. 1, ἴῃς ““«υα:ὸγ: ἐπμεά ομἦ 3 ο»ε ἐστε 
ἐῤο ἐῤγε:δοία " οὗ ἴῃς Τεπιρίς. [ἢ ἴτε Νεν 
7Ἔγυβδιεπι ἴδετε 15 πὸ Ταπρίο (οἢ. χχὶ. 22), 
δηὰ ἴῃς γτῖνοσ ργοσεθάβ “οδμό φῦ δε ἐδγονέ 
φ Οοά «πά οΥ 1δὲ 1α»ὸ,"---οἴ, οΒ. ν. τ; 
ΨΊ]. 17. 

Τῆς 1] οτά, πὰ οὐ εαγίι, Δ βροΐκοη οὗ 
[6 ““ γέυεγ: ΟἹ ἰυΐπρ «υαίον ;" ἀπά 81. [οῇη 
(Υἱΐ. 39) μδ5 δα ἀδά ἴῃς σοτηπιοηῖ : “ Τὲς “ραΐε 
Ἦε οὐ δὲ ϑρίγμ." Ἡξετε, ἴδ “χήν 977 «υαίεγ 
φ "πε “Ῥτγοςεεάς οὔΐ οὗ [πε (ἄτοης οὗ σοά 
αηπδ 97 δὲ 1.α»ιὸ "---αἰοτάϊπρ ἃ τειηδγκδῦϊα 
1ΠΠπ5ἰγαϊίοη απὰ ρῥγοοῖ οὗ [πε Αστὶοὶς οὗ ἴδε 
Ογεοά: “1 δεϊίενε ἴὴ ἴπε Η Οἷγ Οδοκῖ, ΝΝ ΒΟ 
Ρτοοσθοάοίῃ ΠῸπιὶ ἴδε ΕΔΙΠοΥ δηὰ (ἢ ς δοη.᾽ 

Νοῖδ σδγο Πγ {Π6 ςοπποχίοη οὗ [ἢ 5 γεῦβα 
στ (ἢς Πγοὶ οεἴλιιϑε οὗἉ νου. 2. 

Ω. ἴπ (89 τολὰΒὲ οΥ 189 δΒίτοοί βοΣ6ο02.] 
1.ε., "ἘΒο πίνοῦ ρὑγοςσδεάσδά ουἵ οὗ [π6 ἴἤγοης οὗ 
Οοὰ πὰ οὗ (δὲ 1,ἀπιῦ, ἴῃ ἴῃ6 πιιάδὲ οὗ [δ6 
ϑίγεεϊ οὗ (ἢς ΟΙτγ.᾿ “Τόεὲ σἰγεεὶ ἢ" 5 ἴδίκεη 
οΟἸἸοςἄνοϊγ, ἃ5 ἰῃ οἢ. χχὶ. 2:.. ὙΠὲ οοη- 
ποχίοῃ οὗ ἴεβε ψογάβ 1 νοσ. 1--ν ἢ! ςἢ 
δἰοῃθ βθθβ (ο σοηάογ ἴδε ννογά 5. τῃδί ἔθ] ον, 
Θβρεοίδ!υ τὰς ψογὰ “" “4πά4,᾿ ἰη[6}}} 10 ]6----ννᾶϑ8 
Βγϑὶ ροϊηϊοαὰ οὐυ ὈΥ̓ Μαζη; δηὰ ἢδ5 θδεη 
δάορίεἀ «αἤδσ {πὶ ΟΥ̓ ΖΌ]ΠΡ, ΕΌ]ΙΟΣ, Βιϑρίηρ, 
δηά Βυγρετ. ὙΠὲ ροτοδῖ πιδ᾽ ΤΥ οὗ Τοπὶ- 
τηθηΐϊδίοσβ βόνγονοσ, 8 (Π6 Α. Υ'., Ρίδες ἃ 
Π.}} βῖορ δῖ ἴῃς οπά οἵ νεσ. ἱ ; θυΐ ἴῃ ἴηδξ σᾶϑὸ 
(Π6 ννἢο]6 ΠΑ ΟΡΥ οὗ ἴῃ6 Αρος. νου ]ά βυιρροϑῖ 
186 οχίϑσίθηςο οὗ "δηὰ᾽" δσδ (6 οριηπίηρ οὗ 
τοῦ. 2---ἰηἰγοάυςσίηρ ἃ ἢδνν εἶδι)86; 5966 δ... 
εἰ. ἰν. τ. ΤΟ δηδίορυ οὗ ΕΖ 1 6}}5 νἹϑίοῃ 4150 
Ἰεδάὰβ ἴο ἴῃς βᾶπιδ γεβϑ]ῖϊ. ὍΠογε ἴῃ 6 νναῖουβ 
155}6 ΤὈΓ(ἢ “ ἐσευαγά," ἴῃ ἴῆς ἀϊγοςίίοη οὔἢς 
ῬτηςῖΡαὶ ἀνοηὰς οὗ ἴῃς Τεηρὶς (ουτί,--- ὁ» 
ἐδὲ «υαγ ἐῤῥαὶ ]οοξε ὁ εασίπυαγα " τὨστουρ ἢ ἢ] ἢ 
186 Ῥτορβεὶ ἰ5 Ἰεὰ (ΕζΖεκ, χίνιὶ. 2); δηὰ ἴῃ 
ΠΟΘ υοῦ. 7, ὯΟΣ τεῦ. 12, οὗ ψς ἢ {ἢ]18 
Ῥάᾶββᾶρο 18 Δη δἰπιοβῖ υϑγ 4] ἔγδηβοσρῖ, 18 ΤΠΟΤῸ 
Ιηδηςο οὗ ἃ “ «04)᾽ ΟΥ̓  ἑἐ“ἰγεεί" ἴῃ ςοῃ- 
ΠΟΧΙΟΣ ἢ (ἢ 6 “ ἐγεε:." 

“Διά οκ ἰῖο εἷὰδο οΟΥὗὁ [89 ΣΥΥΘΟΙ δηὰ οἱ 
πδῖ σψδὲ [89 ἴσϑθϑ οὐ ᾿72,] ΟΥ, ἃ 1.99 οὗ 
1110. (δεὲ σνυ.}, δῃά ἴῃς τοίδγοηοεβ ποτα 
εἰνθ). Τῇ ΠΟῪ οἶδυδβα Ὀορίηβ, 85 υὑδι8], 
ψ ἢ “ “4“π4. Το νογὰ “ ἡγε ἴῃ ἴῃ6 Οτροὶκ 
15 ΔΠΔΥΤΠτου5, Ὀυζ 5 ἸΆΚΘη βΟΠΟΓΟΔΙΥ ἴο τορτο- 
δεηΐ [6 ὨυΠΊΘΓΟΙΙΒ ἐγ; ΨὨ ἢ στον οὐ οἰ ΠΟΥ 
546 οὗ ἴῃε Σνεγ---566 ΟἹ (ἢ, ΧΧΙ. 16: ΟΓΥ ἠευο 

ἈΚΕΝΕΙΓΑΤΙΟΝ. ΧΧΤΙ. 

δηἀ οἡ εἰπε 5:46 οὐὗὁὨἩἨἁ τς σγίνεγ, τῦσς 
ἐδεγε τὰς ἴτος οἵ [1ἴ6, ψ ῆϊο ἢ δάτα 
ὑνγεῖνα πιαημϑεῦ ὁ ταϊῖ5, σπά γὶεἰἀεὰ 

ἔγοξ! ΥΟΟΥΟΙΥ ΤΔΥ Ὀ6 5] ηἰβεά, ἴῃ σοηΐϊγασξ ἴο 
[ἢς ομεέ ΤΥδο ἴη οΟΥΡΙηΔ] ΡΑγδά!β6. 

Ἰ) ἀϑίογα, 4]Π1οννβ Πδῖ 11 18 νετῪ αἰ ου, ἢ 
ἴδε ογάϊπατγ ρυποῖυδίίοη, ἰο ἐχρἰ δίῃ ἴΠε ςοη- 
βῖγυςξοη, νοι ΑἸΕ,, δῆογ πη, γτοηάθιβ ἴΠἢ5: 
ἐς 5 ἐδὲ υαϊλδδϊ ο1δὲ εἴγε ο (ΒΘ Ν γ πα 
οὔίδε σῖνϑῦ, ΟἹ ομὲ εἰάε απά οπ ἐδὲ οἱδέον, --- 
(86 ρεη. (“ὁ 1δὲ γίυεγ᾽᾽ Ὀεΐπς ξονεγηθὰ ὉῪ 
“πιὸ νι) (45 Εναϊὰ, Ὠ ὑδῖογά,, δὰ οἰ μουϑ), 
ποῖ ΟΥ̓ ἐοἡ εἰδογ σάφ᾽ (45 )εὲ ΜΝ εῖίθ) : δηά 
186 πιοδηΐης δειηρ [μδδῖ ἴπ6 ἴγθοὸς ΤΟΓῸ ΟἹ ΘΟ ἢ 
δἰάα ἴῃ ἴῃ τηϊάά]ς οὗ ἴῃ δράςθ δεΐννθοη [86 
βίγεοϊ δηᾶ ἴΠ6 σίυθσ.ἢ 

Ι. ΜΝ 1Π|1π|8 τοηἄογβ: Ἴπ 80 πιἱ ἀ δὲ, δο., 
διὰ οχἱ Οὐἐὸν δἰάθ οὗ ἴ80 ΥἾΥΘΙ ἯΠ88 
ἘΒΟΣΘ ἃ ἴσο9 οὗ 1170." [6 Δῦβοηςο οὗ [Π6 
ἁτίτϊοὶς Ὀεΐοσε ἴπ6 ννογὰ “ γί ἴἢ Ὑ6ΓῸ 1, 85 
Ὑ6}} 45 δοίοσε [86 ννοζά “ἔγεο," 1 Ρ1165, ἢ6 
Βιιραεϑίβ, “ἴῃ ΟΠ σᾶ565 ἃ ΑἸνΟΙ δηά ἃ Τσοο 
ποῖ ἴο δὲ οοηΐουηάοα νν» ἢ ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ τηθη- 
τἰἸοποὰ ἴῃ ϑετρίυγο ἴτοπι ἰἴ5 ἰγαηϑδοθηάθηϊαδὶ 
παίυτο." Απά ἤε οχρίδίπ (αἴ όδη 
ἊΝ οοάβδοιε τη Ὠγτ. ΝΥ 6115): “ἐπ 189 ταϊάδϑὲ 
ΟΥ̓ [89 ΣΥΥΘΣΥ ὁποοιορδδδίηβ [890 ΒῖχΘοΙ 
οἱ ἰδὲδ εἰὰθ διὰ οἱ πδῖ μἰὰθ" :--- Οἡ 
(ὴ6 5465 οὗ [Π6 Εϊνογ, {Ππ6Π, ποῖ, ἃ5. ἴῃ 
ἘΖΟΚΙ6ΙΪ ΠΊΔῺΥ ἴγδθ8, ἴῸΥ τ βοΐδος οὐὗὁἁ οἱιγ 
ὙΟΔΚΠΟΘ8Β Οἡ οασίῃ, Ὀυΐϊ 1ῃ6 οὔθ Ττος οὗ 
Ῥαγδάϊβε ; ννῆθη τῆς Παγηηρ σινογά οὗ ἀδαίῃ ἰ5 
τοὺπηιουοά. Νοῖ ἃ τίνοσ εἰν ἀΐϊης ἱπίο ἴοι 
Πμοδάβ8 ἴο γορ᾽ ηϊδὴ 186 εασίῃ, διιῖ οὴς ΕΓΥΟΥ 
δΔῃα οἷς Ττοο, τοβίογοα ἴο ἴπ6 υηΠῸῪ νΠ] ἢ 18 
ἴηὴ Οοὐ. Οὔς τῖνοῦ, δηοοπιραϑϑηρ ἴῃ ἴδ6 
ταϊάξι οὗ [ἴ “6 ἴτθς οὗ 1ἴ6.᾽ ἢ (ρ. 471). 

(11.) Ιῃ “τῤεὲ ἐγέθ ὁ ἐδε" (ςΐ. οἰ. 11... 2) τὸ 
αν ἴπε σεεομά ἴγρε Ποπὶ Ῥαγδάϊϑε--- δῆ. 
11. ; 111. 22. 866 Οὐ σοῦ. 1. 

Ι͂η ἴῆε ποῖθ οἡ Οδηῃ. ᾿ϊ. 9 866 τ. Κοηηὶ- 
ςοὔ᾽β γσϑοιηατκ 25 ἴο 1Π6 ροπογὶς ἔοσγος οὗ ἴΠ6 
τνογὰ “γε ΨΏΘΠσΘς ἢς 1ηἴογ8 {παῖ 4}} (ἢ 6 
ἴγθεβ οὗ Ῥαγδάϊβο, εχοερὶ ἴῃς τος οὗ Κηον- 
Ιεάξε, γεῖε Τσεεβ οὗ ] 16. 

θοδζὶπα “ευείνε [»ιαηηπεν 97 1] Οτ, 
{0179 ΟΥΟΡΘ ΟΥὨ ἤτεΐτ. “Α5 ὑεοίοτο, ἴ86 
οὔθ Βουηάδίϊοη οὗ (τισὶ νγὰ8 ἔουπά ἴο Ὀς ἴῃ 
(ἢ6 Ἴ νεῖν Βουηπάδίοηβ ἢ ὙΤ νεῖν ῥτο- 
οἴου βίομϑϑ οἵ ΘΥΘσΥ ΟΟΪΟΌΣΓ, 80 ἤθγα [ἢ 6 ΟἹἹΘ 
Ύτοοοῦ 1,|ξ6 ὈΘΑΓΒ " ἐπυεέυε »απηοῦ οὐ μ᾿ ἢ 
(1. Ὑνη]Δπιβ, Ρ. 469) ----“ 5 χη ης,᾽" ποῖς8 
ΕΡγασγά, “(πὸ δυοσ ΠΟῸΓ ΘΠ] οΥτηοηΐ8 οὗ 6 
Β] 6556." 

Οη {πε οἴδπογ μαπὰ Ηδηρϑί. νυυῖῖο5: ἦγε 
416 ποί ἴο {πἰηκ οὗ ἀϊδογοηίς Κιπάβ οὗ ἔγυϊ8 :᾽ 
--ὃουΐ ΠΊΘΓΟΙΥ “πεαὺ ἔγυ 5," ᾿παϊσδίπς πα 
“1ῇῃς φη]ογτηθηΐ οὗὨ ̓ ξ 5.4}} θ6 τυϊπουξ ἰηΐοτῖ- 
τυρῇοη." Απά 90 ΒΙΓΡΟΓ, “8 ὃ ψϑ]νο.Ζο]ὰ 
Βαχυθϑδῖ ΟΥὁὨ ΤΣ ἰδ, Δἃ5 ἴ86 γ6γϑθο σο65 Οὔ ἴο 

Οσ6Ὸσσ2 
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ΠΕΡ ἔπι δναΥΥ πιοηίῃ : δηά τῆς 
Ιεανεβ οἵ [Π6 ἴγεβ τυεγέ ἔογ τῆς Βεδὶίηρ 
οὗ 16 πδίϊοῃβ. 

4 Απά τἋἢεῖὲ 584} θὲ ἢοὸ πῆογε 
ουγθο : δυῖ τῆς τῆτοης οὗ (ὐοά δηά οὗ 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΧΧΙΙ. ἰν. 3-4. 

1ὴ6 [4π|ὃ 54} δ6ὲ ἱπ ἰξ; δηὰ ἢϊς 
ΒΕνδηῖβ 54] βεγνε ἢϊηλ: 

4 Απάὰ {πὰὺ 51.411 8686 πὶβ ἴωςες; 
Δπὰ ἢϊ8 πδῆια “καί ἐξ ἴῃ τῆςεὶς ίοτο- 
Ἠελάϑ, 

εχρἰδίη---ἃ ΠΟῪ Ὠαγνεϑῖ δας ἢ τη." Απὰ 50 
δϑυλι τοπάοσβ: Ὁσοὰποὶπρβ ἔψοῖνο ἔσχαϊί 
Βαχγοδίθ, 50 85 ἴο αβογὰ δὴ σδωπάφηξ, ποῖ ἃ 
τ΄Ὁ΄ανὶεα], ΒΌΡΡΙΥ. 

γἱοϊάϊπρ ἰτα ἤσχαϊ! δυεγ "ποπὶδ.:) (Οὔ 
186 ἱπ|τ|4] “ απά" οὔζῃε ΑΝ. : δπὰ 866 συ. 4... 
ΤὮς νογάβ οὗ ΕζΖεῖς, χὶν. 12, “ «υδουε ἐξα ῦ 
“δα! ποὲ γαάε, πεὶίδον σῥαϊ δὲ ΚΣ ἐϑέγεο ῦ δὲ 
εοπσω» σά : ἐξ “δα! ὀγίης ζογ δ πεαὺ Κ7γι ἄσοοτά- 
ἐπρ 1 δὶς νιοπίδι," τιμου βυρρογτί ΗἩρθηρϑῖ. 
αξαϊπϑὶ [6 ΑΟΚ.; νἱΖ., τὲ ἴπε Ὑτος γε 5 
“μραυ" ἔγυϊξ ΘνΕΓΥ ποῖ ἰπ Πενεγ- αἴης 
ϑιιςςοβϑίοη. Ὑπὸ ἔτυϊξ οὗ {1π6 ἼΤ͵εο, ποῖο5 
ἤριυ55, ἰ5 0 ἴοπροῦ ἰοσυίἀ θη; οὐ ἴδε σοη- 
ἴΓΆΤΎ, ἴὰ 5 οδεγεὰ ἱ 4 ξδουηα ΠΥ οὗ Ὡς ἢ 
δοίυδ] παῖυσο ργεβθηΐβ ὩῸ ἘΧΑΓΊΡΪ6. 
ΤΒῈ πυπΊθοΓ Ταυείυε ἰ5 ἀραΐη βυρρεοκίοα ΌΥ͂ 

ἴδε ννογά “»ποπίδ :"---οἴ, τῆς Ὑ Νεἶνε ραῖα8 οὗ 
Ῥοδυὶ (ἢ. χχὶ. 21), ἴο ψνῃϊο ἢ 1Π6 Ἔχργαεβϑίοη 
“ΟΕ νιον" 8 Ὀδεη ἴδκβθη ἴο σογγεβροηά; 
7υ5ῖ 45 186 τΒουρδς οὔτῃς “ Δίαξίοη: "ἢ ΑΙ Κη ἴῃ 
{86 Ἰίρῃξ οὗ τε ΟΙΕΥ (εἰ. χχί. 24), σοστο- 
βροῃάϑ ἴο με οἰοβίηρ ννοσγὰ 5 οὗ 118 νεῦϑβε -- 

“πᾶ ἐδε ἰεαυε: ογ1δὲ ἐγεε [πυόγε] ἤν ἐδὲ δεαϊ- 
ἐπ Οὗ ἐδ. παίίοησ.)] Αομραγε: "" “4π4 ἐδε 
,ιὼ ἐρέγεοῦ τραϊἑ δὲ 70 πεαΐὶ, απά δὲ ἰδαῦῦ 
ἐβέγεοῦ γον »ιοαάεὶπε "--- ΖΕ κ. χ]ν]. 1Δ. ΤΠΘ 
56 η56 ΟἸΘΑΓΙΥ ἰ5 ἴπαἴ [Π6 ὨοΔ]ηρ νἱγίι65 οὗ (Π6 
ΎΤτεο οὗ 1,1{6 ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ 6 ΓΕΟΠΊΘΑΥ ἕο (Πδὲ 5 
Π658 οὗ ἴδ 5οὺ] ννμιςἢ Ἰσουδ]εὰ [πὲ “ Λίαξέοης ἢ 
ἀυτίηρ {πεῖν δαττΠ] οχίβίθηςε, Ὀυϊ ἴο ΜΠ Οἢ 
ἘΠΟΥ͂ 514}} πὸ τόσα Ὁ βυδ]οςοϊ ἴῃ ἔπε ΟἸΥ οὗ 
Οοά. ΤΠο οδ]οςϊίοη οὗ Ηεηρϑῖ. 15 σσουπά- 
6585, πο Ἰπι|ῖ5 (ΠῸ Ποαΐηρ ἴο ἴπ6 2γεέσεηΐ 
βίαϊο οὗ τπϊηρβ: “Ηραδϊηρ ᾿ρ] 65 ἀίνεαιο. 
Βυϊ τιἡἨβα ὈεϊοηΣ8 ΟἹ ἴο (6 ρῥγοϑοηΐ [1ἴ6.᾿ 
ΑΒ 1{{|6 σὴ οπο ἄγριιθ ἔγτοπι Ἂοἢ. χχὶ, 4, [δῖ 
[πὸ ἴεατϑ ἡ ῖς Οὐ 541} ψυῖρε ἄννΑΥ, ᾿ΠΊΡΙΥ 
1ῃδῖ Βογτοῦν 511}}} εχ ϑίβ ἰὴ ἴῃς Νονν [ΘΓ 5416Π]. 
ΎΤΠΟ ἴδατϑ ἅ.6 ἴποβϑε ΠΟ ἢ πο 6ΟΡ ὑηοΓ 
[Π6 ττου Ὁ 165 οἵ εαγίῃ, Ὀυϊ νοι σθᾶϑο ἴο ἤονν 
ἴῃ ἴη6 ,1πΠ| Εἴοιτια]. Ὀ ἀϑίογάϊεςκ γεΐοσϑ ἴο 
ἴ1ο86 Ο ὅγὸ “" σέῤὶγιῖ,") 8ἃ5 ΜῈ τοδά ἴἢ υϑυῦ. 
17; ςἢ, ΥἱΙι. 16;--αηὰ ἴο ἴπῸ νυγεϊομοα δπὰ 
ΤηϊϑογὉ]6 ἰπ οἷ. ἢ. 170. ΤῸ νἱγυο οὗ [6 
ΎΤτΟοΟ ΟΥ̓] Ἰΐο, 85 οὗ [Β6 Ογοϑβϑ, ἰ5 ποῖ ᾿ἰπυϊοὰ ἴο 
|ἐνν8 οὐἱγ, Ὀυῖ ἐχίεπας ἴο 411 ἴῃς “ Νισέίοπς 
οὗ τἴπὸ φαγί, ψηο ἃτὸ πη ἴπ6 ΟἸ γι ϑτδη 
Ζιοη---566 οἢ. χχὶ, 124-26. 80 Ννοτχάϑ.; δηὰ 
566 (Π6 ποῖ68 οἡ (οἷ. Χχ. 2; ΧΧΙί. 24. 

Οη ἴδε οἴποσ παπά, ες δνεῖϊε, ΖΟ]Πν, 
Εν αϊά, ΑἸΕ, υπάογϑίδπα ἴδ6 " Λαέδοη:," ἀντ }}- 
ἵπρ οὐδείς ἴῃς Πρανθη ΟἸΥ :;---Βεηροὶ υ- 
ἀεγβίδηάβ ἴῃς “ Λιαίίονς ἢ το νοι ἴῃς Οοβρεὶ 
845 ποῖ θδεη ργοδοῃθα ἴῃ {ἢ15 1} ;- - ΕὈγασα 

ΤηΔἶκ65 “ 2δὲ ῥεαϊηρ " ἱπιροτί ποΐ "Κ ἐδε δεαδην 
ἔτοπι βίη, θυΐ ἔτοπὶ ἴδε βίαϊε οὗ υπάενεϊορεοά 
ἴδ ἴῃ ΟἈγΞῖ." 

Ἀρφηδη σοομποηἴ8 ἴἢυ5: ΤᾺ ΑΡοοδῖγρϑε 1:5 
“2 6» ἐχεοίδεπεο με Βοοῖς οὗ [ἐννῖϑ8 ῥγιάθ. Αοσ 
ςογάϊης ἴο [δες δυΐδοσ, ἴῃς ἀϊσὰποῦοη δοΐτγοθῃ 
{Π6 [ετγϑ δηὰ ἴδμ6 ραζϑηβ ν}}}} ςοπίίπυς ἰη ἴδ6 
Κιηράοπι οὗ Οσοά, ΜΉ [π6 Τ ψοῖνο ΤῊ 65 
οδῖ οὗ ἴπ6 ἔγυ!τ5 οὗ {πὸ ΤΊοο οὗ [1,[,6, τὰς 
Οοπ 65 πιυδὲ ςοηΐοπὶ τποιηβοῖνο ΜῈ ἃ 
τη α!]οΐη4] ἀεοοςίίοη οὗ 115 ἰοανοβ (΄ ἀπε ἀέ- 
ςοσὕοῃ τπηέξαϊςίηα]ϊς ἀὲ 565 ἔδυ} ]ε5, Ὑταῖ 
Ἰγοηϊαυε ᾿)."--:. 475. 

3. “πὲ δέτε εῥαἰ! δὲ ἀῸ ΘΌΤΕΟΘ ΔῊᾺΥ Δ 0Σ6:} 
ΟΥ̓́, ΒΟ ΟΣΘ διγ ὶπρ δοουταθὰ. Οἡ ἴδε 
ννοσγὰ τοηδοσγρά “ οργσο᾽" 566 νυ. 7 δρὰ Μιαῖϊ, 
ΧΧΥΪ. 74 (κατἄθεμα ---- “ Αἔρμά ῥγοΐαπο: ποῖ 
εχ είαὶ," ΟΥ τ), δηὰ ςξ. [οϑῇ. υἱῖ. 12, 11; 
Ζεςδ. χὶν. τι (ΧΧ.). ΑΙΙ ὕυροη νος ἢ ἴδε 
συγδα (Οεη. 11]. 17) πιρηϊ τος μᾶ5 ἃ 
ἔτοτῃ ἴθ σοτηπιυηῖῦ οἵ ἴῃς Β]ο5ϑοά--- 56. οἱ. 
ΧΧ. ΤΟ, 15; Χχὶ. 27; τπογοίοσε δῖ ἐΟ]]ονς 
παῖΌΓΑ!Υ σεβυϊῖ8. Βεοδιιθε ποτα 15 ὯΟ τηργε 
ἐμδκὲ (56 ἱνίηθ σα 5}4}} Ὥσυοσ ὃς ψἱ- 

ννῃ. 
διὰ {δὲ ἐδγοπε οὁΥΓ Οοάὐ απᾶ ο7 ἐδε Ζιπὺ 

σῥαδ δὲ ἰἈοτοὶπ:) Νοῖς, “σηπδ," ποῖ “ ὀκ,." 
Οπό δηὰ [δοὸ βαῖθ ΤΉγσοῃο,---8εὲ6 ΥΟΣ. 1; 
οἢ. 111.. 21. 

απαᾶ ῥὶς σεγυαπί: ΒἈ4}} ἂο ΐπὶ δοχυΐοθ;] 
566 οἷ. νἱῖ. τς. 54}} ννογβϑῆϊρ Ηπηε--- ποῖ Σόσσιε; 
ἴογ Ομ γῖϑὲ [45 βαιὰ, “1 δηὰ ἴπ6ὸ Εδίδοσ ἂἵε 
Οποἢ-- [|ομη χ. 30. 

Βυγροῦ ψου]ὰ ἰγδηϑίαῖο “9 811 βοσ τὸ δὶ 
88 Ῥχὶοαίβ," ἐπ]ογίηρ ἴῃς στιρμῖϑ σοηξεττοα ἴῃ 
οἰ. 1. 6; ν. το; τ᾿ Ρεῖ. 11. ς. Ὑμδῖ ἴδῃς τετὺ 
Βεσὸ υδοὰ (λατρεύω) ἀοεβ ποΐ 5: Ση  1ἢ]15, 9εὲ 
ΑὐὙΟΒΌΪΒΠΟΡ ὙΓΈΠΟἢ 5 ϑγποηγρι;, Ὁ. 118. 

ΑΒ ἰη οἰ. χχ. 7, ἴῃς ἀεβογρῦνςο δἰγὶς οὗ ἴδε 
Ὑ βίοη 85 ραϑϑοά ἴῃ [8158 γεσβε ἰηῖο ἃ ἀϊτεεὶ 
Ῥτγεάϊςξίοη. 

4. αμά δὲν “δα τε δὶ: ζαεε;) ὅ8εὲ Μαῖί. ν. 
8: 1 [οδὴ ἐπ. 2; ςἕ Εχ. Χχχῆ!, 20; 5. χυῖϊ 
15 :-ὐς Νοῖ τγοιρῃ νοὶ 5 δηᾶὰ στηγϑίεσιοβ" 
βδϊὰ Ατεῖῃδα (αῆεν “ἴι6 ρτελῖ Ὠοηγϑιις," 
ΩΡ. Οτδητηεσγ, ἦς.) Ρ. 491), “υϊ ενε ἃ5 Ης 
νγ5 βοὴ ΟΥ̓ ἴῃς ΠΟΙΪΥ͂ Αροςίϊεβ, οὐ ἴδε ΒΟΙ͂ΥῪ 
Μουηῖ;" νυν Ὥδῃ {πῸΥ δὰ “Ὁ ἐκ χοοά 7ῸΓ κι 
ο δε δεγε,"---Ἴκε ᾿χ. 31. 8566 οὔ (οδ. χχὶ. 22. 

απά δὶς παι [δα] δὲ] οπ ᾿ποὶσ Μογεδεαά:. 
566 οἷ. [1ϊ{1 2; Υἱῖ. 3; ΧΙν, 1 :- Νοῖ δΏρτα 
ἴῃ ρἰδίθβ οὗ πηείδὶ, ἃ5 οὔ ἴδε ἔογεδεδά οὗ ὼς 
Ηἰχ ΡῬυίεβδὲ, Ὀυξ στε ὈΥ ἴὰἂς δηξεν α 
Οοά.".--Ἰ. νη λπιβ, Ρ. 473. 



ν. 5--.} 

ς ΔΑπάὰ τδεῖε 5881} 6 τὸ ηἰρῃῖ 
ἴπετε ; ἂηὰ {πὰὺ πεεὰ τὸ οδπάϊε, 
ΠΟΙΠΟΓ Πρ οὗ τῆε δυπ; ἴογ τῃὲ 
Γοτὰ (ὐοὰ ρίνειῃ τδεπὶ ᾿ρμῖ: απ 
ΠΥ 58,41] τείρῃ ἔογ δνεσῦ ἀπά ὄνεῦ. 

ΚΕΝΕΙΑΤΊΙΟΝ. ΧΧΙΙ. 

ΒΑΥΠΡΒ γέ [Αι] ληὰ ἴτας: πα 
τῆς Ιοτὰ Οοἀά οὗ δε ΠΟΙΥ ρτορμεῖϑ 
β6ηἴ ἢϊ5 Δηραὶ ἴο 5ῃενν υπῖο ἢΪ8 86Γ- 
νδηῖϑ ἴΠ6 τΠϊηρβ ψνῃ] ἢ πιιβῖ Β5ΠΟΓΕΥ 
δε ἀοπε. 

7 Βεβοϊά, 1 ςοπια φυϊςκὶγ : Ὀ]εββθά Απάὰ δε ἱὰ υπΐο τὴς, Ἴ Πεβ6 

δ. “πάΔ ἐδεέγε “ῥα! δὲ πᾳ ἘΠ πὸ πιοχϑθ;] 
866 συν. “. ὝὙὝΠε ἀεϑοσιρίίοη οὗ οἷ. Χχὶ. 23, 
25, 18 Πεγὸ σζερθαϊεά ἀριτει ]ολὴ Ιχ. 4; χὶ. 10. 

από ἐδὲν πεεά πὸ ᾿Ἰ'ᾳβὲ οὗ Ιδτρ, πε δεν 
ἀσδὲ οἵὗἵ δ8π5:] ὅε6ὲ νυ. 1 ὟΎΠε Οοάεοχ 
Αἰοχδηάσιηιιβ τγοδάϑ, κ ΤΌΘΥ 8841} ποροά." 

Νο πἰριῖ:--ΝοΟ Ἰαπρ, πὸ ϑυη 15 πεοάρά 
ῃτον;,-- 
,ῶγ 1δὲ ΖΣονά Οσοά 5841} αἷνο ἔθ 1ὲρλῖ:] 

8566 συ. 47,1: Οὐ. 9841] ᾿ἐαίθῃ ὍΡΟΣ ΆΘ1ι. 
απά 1ῤὲγ «ῥα! γείρπ ὉΥ εὺὲρ ἀπά εὐεν.] 

Νοῖ ἔοσ ἃ ἀοβηϊϊε ρεσίοα 8458 ἰηπ οἷν. χχ. 4, ὅ, 
υΐϊ “ππῖο [86 64ρ9686 οὗὨ [89 δθ,98;,""---566 Οἡ 
οἢ. 1. 6. ἼΠο τ]ὸ οὗ ρ]οσιῆθα τηδῃ ουοσ ἴῃ 6 
Νεν Εαγίῃ 15 ἴο δε οὗ ἃ ἀἰβογθηΐ σμασγαςίογ 
ἤοπὶ ἰπαὶ οχογοϊδοὰ ΟΥ̓ δὴ οὐοῦ Ναΐυγο 
εοςογάϊηρς ἴο ἴπ6 ἰανν ἰδ!ὰ ἄοννῃ ἴῃ σῇ. ἱχ. 2. 

ν 1818 ργοόπηῖθε ἴδε Ἀδνεϊδλοη ῬΓΟΡΕΟΓ 
(ςἈ. ἱν. 1-οἶ. ΧΧΙΪ. 5) σοπΊ68 ἴο ἃ οἷοβε, δηὰ 
[6 ἀεβοτριίίοη οὗ ἴς Νενν εγυβα]θπὶ 15 
επαδὰ ;---8ε6 [86 ΤΟΙΏΔΓ ΚΒ ἸηἰΓοαπσίΟΥΥ ἴο οὨ. 
ΧΥΙΣ. 

11. ΤῊΕ ἘΡΙΧΟΟΌΕ (6--21). 

ΤΙ ΤΙΗϊτὰ οὗ [Β6 ἴἢγχεθ ρτοδλῖ εἰν βιοηβ οὗ 
1η6 Βοοκ. 

ΤῊΞ ΑΝΟΈΜΙΟ ΟΟΝΕΙΆΜΑΤΙΟΝ (6--:11). 

ΤὨο ΜΝ ιβοηβ πᾶνθ ον οοαϑοὰ νιοὶ ἐ15- 
εἷοβδο {πὸ ἔυϊζυχε; δηὰ ἴῃς Ερ]οραθ ἕο! ]οννβ 
ὙΠΟΓΟ, ἰῃ υὐὉ. 6--τια, ἴ[ῃ6 ΑὨ56] σοηῆγπιβ ἴδ6 
τὰ οὗ [Π6 σοπιπγυπὶςδίίοη5 τοοεϊνοαά ὉΥ 8, 
Τοδη; δηὰ ψβεγα (σιδὲ Η]πιβε]ΐ, ἰη νύ. 
12-ι6, αἀά8 ἴο [818 Η]5 [ο5ΕΠΠΊΟΩΥ. [ἴῃ νύ. 
17-2ὲ ἴο Ρτορμεῖς Βοοῖ [[56]} 15 σοῃο!υάεά, 
ΤΠς Εριοριις οἰοβαὶν οοτγεβροηάβ ἴο ἴδε 

Ιπιτοάἀυςῖου :--- ΠΟ τεςδριυ]δοη, νυ. 6--12, 
ςογτοβροηάς ἴο ἴῃς {πεπηα 48 ϑἰδίθα ἰῃ ςἢ. 1. 
,, 8;--ἕὕἃἢὲ ννοσάβ “1 [0Πη,᾿" νεῦ. 8, οοστο- 
βροηά ἴο «ἢ. ἰ. 9;--ἼΤΒ6 Βεηραϊςἔοῃ, γΕΓ. 21, 
ἴο 186 ϑαϊυϊαίίοη, «ἢ. ἱ, 4-6. 

Θ. 4:4 δὲ «αἰά μπίο »|6.) ΤΟ ““ηρφοίμ 
1πίεγρτγες," τῇς ᾿ηϊογρτεῃς, Απρεὶ ΒΟ [85 ἰπ 
ξδηογαὶ σοπνεγοὰ [Π6 Γον ΙΔ ΟὨΒ :---56α οὐ Οἢ. 
1.1; ΧΧΙ, 5. Νοῖ 580, τ]ῖε5 Ὁ βίοσα,, υπάογ- 
δίδπαϊηρ ἴῃ6 Αηρεὶ νγῆο 15 [Π 6 Βρβάκοὺ ἴῃ Ἂἢ. 
χχὶ. 9. ὈΙΒΘΓΘΠΕΥ 51}}} ΕὈγαγά, --ἢς ἀδοϊά 65 
(δῖ ποῖα ἰβ ΒοῖΘ ὩῸ ΠΕ υἱΐζεγδηςς οὗ [86 
Αῃροὶ ψνῆο βρθαῖκβ ἴῃ (ἢ. χχῖ 9; Ὀυϊ (Παῖ 8ιῖ. 
7ομη, 45 ἴῃ σεῦ. 8, 15 Ἀἰπλϑεὶῇ [μῈ βρεακεσ, ΠΟ 
ΠΟΥ͂Ν Γ60Δ1]15 ἴο 815 οὐ σεςο]]οοζίοη δηὰ ἴο [παῖ 

οὗ ἢ]5 τοδάθγβ ἴπνγὸ ἔδς(5,---(1) ἴδ 5πἰαϊειμεηῖ οὗ 
{η15 ΑΠρεὶ ἰπ οἷ. χχί. 5; δπά (2) ἴδε {ἢ 
παῖ [με επᾶγα οὗ [με Αρόσδῖγρϑβε ἰ5 οὗ Ὀϊνίης 
οτἱρίη. : 

ΤᾺΘ89 ψοχὰδ [ἀγε] Μαλεγμὶ ἀπά γε: 8εε 
οἢ. χχὶ. 5; δηὰ ςξ ςοἢ. χίχ. 9; Όδῃ. Υἱ1}. 26. 
Ι1 15 οἴεασ ἔἤοπὶ υν. 7, 18, ἰῃδῖ 16 Απρεὶ 
ΤΟΙοσβ ἤετα ἴο ἴῃς εητγε οὗ [6 ΑΡροσδίγρβθ. 

διὰ (9 Τοτὰ, [19 αοὰἃ οὗ 19 δρ᾿ στα 
οὗ [89 Ῥσορῃϑῖ8,) ὅεὲ νυ. Νοῖ, 885 Ψε 
Τοδὰ ἴηὴ Νιυπ). ΧΥΙ. 22, “:φε σῥίγις ο αἱ 
,“,ω,, Ὀυΐϊ ἴῃ [δ6 τεβιίγιοῖθα βθῆϑε Ὄχργοββοά 
ἴῃ 1 ΟοΥ. χῖν. 32, δηά 4͵]5ο ἴῃ {πὸ ννοσὰβ “ 26ε 
“ΙΓΙΣ ΟἹ Ῥγοόρῥες.--ἢ. χΙχ. το. 

“ὙἼὟΒα 5ρί γι οὔ δα ὑγορδεῖβ  ποΐθ5. Ηεηρϑῖ,, 
“15 [86 5ρίγῖς οὔ Ῥσορῇθου ψ μος γσεϑῖβ οἡ 
ΤΠ 6 πὰ ;᾽ [6 δρίσις 1{{561Ὲ 15 ἴῃ 6 βϑπηθ ἔοσ 4]}} (1 
Ῥεῖ. 1. τσ; 2 Ῥεῖ, 1. 21); Ὀυϊ Θδοῖ ργορῃοῖ ἢα5 
[15 οὐ πιδάϑυγο οὗ ἴη6 δριγι 58 γηϊ,---τ (οτσ. 
ΧΙ 11: δηά 50 ἢς Νν εἴϊε. Ὁ υβξίεγά. μόονγενοῦ 
υηἀεγϑίδηἀβ [86 Ῥγορῃεῖβ᾽ οὐυΣ “ῥέγὶΐ, ΜΜἈΙΘΝ 
Οοὰ πιᾶκο8 Ηἰ5 ἰπϑίγυπιεηΐ, ρυϊάϊηρ 1 Ὁγ τῆς 
Ὠινίηθ δριτιῖ, ΤὨ15 ἰδτῖοσ βϑοῖὴβ ἴο 6 ἴδ6 
Ππ||6 ΠἸΘΔΠΙΏΡ. 

σεπὲ δὶς αηρεὶ ἐο σειν μπίο δὲς “ογυαπὶ.} “15 
(οΥῦ “δοποθχπὶπρβ᾽)) ἐῤὲ εὐωγεῤει,᾽ 845 ἴῃ 
ΘΓ. τό :--ἴο Ὀ6ΙΙΘνΘ 5 ΡΌΠΟΓΑΙ]Υ. 

ἐξδε ἐδίπηρ: «υδίιε »παὲέ «ρον ϑοτὰθ ἴο 
Ῥ84585.}) ὙΤΠα νεγῦδ] ἀργθοηθηΐ οὗ [15 υεῦϑα 
ψ 1} οἢ. 1. τ, ἱππχαῖο5. τπαϊ [86 σοπο]υβίοη οὗ 
[86 ΒοοΟΚ Ὀορίης ἢεσθ. ὙΠῖ5 ἀργθοηθηΐῖ δ͵50 
Ργονεβ μαῖ ἴπε56 '᾿ψοσὰβ ΔΡΌΪΥ ἰο {δὲ ψ Ὠοὶς 
ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ. 

7. Απὰ ὈοΒο]ὰ, 7 εο»η φμέεξγ.1 (δ6ε υν. 
1, τπτῖῃ γοσ. 121 “ “π4" 15 οπλο). “Απὰ 
511} Ηδ 85 ποῖ γεῖ σοπθ. 866 ςἷ. 1. 1; δηὰ 
2 Ῥεῖ. 11}. 8. (ν ογάβ8.). [ῖἡ [6 [πβογροη 
(οἢ. ἱ. 1--2), ἴ[ῃε οΥάεγ οὗ (86 οἶδυϑεβ 18 ποῖ 
ἴΠ6 54Π|6 45 ἰῃ [15 γε γ56,---ἰῃ6 ννογὰβ “ 2ῤέὲ 
ἐΐγι6 4 αὐ δαπά " οἰοδίπρ ἴῃς {πγὰ σεῦϑα ἴῃ 
«ἢ. 1. 

ΤΒο νογὰβ “1 εο»δ φιοξίν ᾽ ἀτὲ πον [ΠΣ 6 
τορεαδϊςά---Πογα, δηὰ ἰπ στ. 12, 20; 566 8Ϊ50 (ἢ. 
1. τό: ἰϊϊ. τἰ. ὙΠ6 ἔυπάςπιχοηϊαὶϊ ῥγεαϊοϊίοη 
58 σίνθη ἴῃ Με]. "1. τ. ὙΠῸ ρσγοϑοηῖ ράϑϑᾶρδ, 
διλουρῃ υἱζογεα ὉΥ ἴδε “ “Μη φείμα πίε," 
15. Εν 6 ΠΕΠῪ 5βρόκθη ἔτοτῃ ἴῃς Ῥοϑοῃ οὗ ( γβῖ 
(8εε τεσ. τό; ςἢ, νου. 2ο ; δηά 4]30 ςἢ. χί. 3): 
---ἰὸ ρεύβοῃ βθηΐ, βΒρεάκὶπξ ἤτοπὶ ἴἢ6 Ῥοσβοη οὗ 
[ἢ6 ϑοηάοσ, 48 'ἰπ ὕδῃ. χῖχ. 21, 22. [{{{}15 Ὀ6 
ὈοσΏΘ ἰη πίηά, [6 ἀἸδουβθίοη 845 ἴο Ψη0 15 
[6 Θρθάϊοσ ἰῃ ἴπε ἀἰβεγεηῖ οἶδιι565 οὗ ἴδῃς 
σμαρῖοτ---6.5. ἰη τ΄. 12--1:.5---5 ποΐ οὗ τη οἢ 
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ἐς ἢς τῇδ Κεαρεῖῃ (ἢε βαγίηρβ οὗ τῆς 
ῬΤΟΌΡΒΕΟΥ οἵ 115 Ὀοοΐς. 

8 Απὰ [1 Τομπ 8ᾳνν {πεβ8ὲ {πίηρβ, 
ἀπά πεαγὰ ζψεηι. Απά ψθεη 1 παὰ 
Πελιά δπά βεεη, 1 {6}1 ἀονγῃ ἴο νψγοῦ- 
8η!]}0 δείοτγε τῆς ἔξει οὗ τῆς δηρεὶ 
ψνΠΙΓἢ 5μεννγεα τα [ἢ 686 Ὠ]Πρ5. 

φρύοδί. Οηἡ ἴδε οὔδηρο οπὶ ἴῃ ἢἤγϑί ἴο [ῃς6 
τηϊγά ρούβοῃ ΒΙΊΓΡΟΓΙ σοπιραγεθ ἴεσ. ΧΧΧΙΥ. 
ΕΡτγαγά, ννο σοπϑιάογβ [παῖ δῖ. Ϊοῆη, ποῖ ἴῃ6 
Απροὶ, ἰδ πον ἴπο βρϑάκεγ, ποίθϑ ἴῃδΐ [86 
566. Γοπλπᾶβ 85 τοδάθιβ οὗ ἴῃς ϑαγίηρ οὗ 
ΟἸ τίσι, “" Βεδοίά 1 εονι φμέολίν," ἴῃ οἢ. 11}. χα ; 
}ιιϑὲ 25 ἢῈ ἢδ5 ιοϊδά αδἱ ςἢ. χυϊ. 15. ἃ 5: π||1ὰΓ 
βαγίης ἴῃ (ἢ. 1]. 2, “1 «υτἱ] εογις ας ἃ ἐδίε ἢ :-- 
566 Οἢ νοῦ, 8. 

Βιίκσεα ἐς δὲ ἐδαί ἀεεβεὶ τ 9 ψοχὰβ] 
ΤΟ ννογάβ ἅσγὲ "αἰ δίμ ἀπά ἐγμο" (γευ. 6; 
εἢ. χχὶ. 5). ΟΕ, οἷ. χίν. 13; ΧΥ. 15; ΧΙχι 9; 
Χχ, 6. ᾿ 

[ἡ οἷ. ἴ. 2 [6 νϑῦβθ δεχὶπε ἘΠ ἴῃς Βεπο- 
ἀϊςίίοη, 566 δῦονυβ. 

9 1δὲ ῥγοῤῥεφ Γ᾽ ἐῤὶς δοοξζ.1 ὍἼΒε δαάάϊίοη, 
“Ὁ ἐδὶς Βοοῖ," ἰδ τλδὰβς ἴο ψῆδί 15 βαϊὰ ἴῃ 
«ἢ. ἱ. 3, 85 ἴῃς σοτηπηδηά ρίνθη ἴο ἴπ6 ὅ6οῦ ἴῃ 
(ἢ. 1. 11, 19, ἢ45 πον θδθη οδεγεϑά. 

ἐΤρΙς Βοοῖ"---ὺλοῖ 5 γεῖ ντίεη---ἶθ. ταὰ- 
ἰογγοά ἴο ἤοσθ, ἀπά αρδίη ἰὴ συ. 9, 18, 19. 

8. “4πά 1 ὕοδη δἷὰ Ὧ6 δαὶ Βοαχὰ δπὰ 
ΒΕ ἴ8.6060 πὶπρ6.} δεὲὸ υὺ. . Οοπι- 
τηθηϊδίογβ ποῖθ ἤεσ 6 2γενεηΐ ἴδηβϑο οὗ ἴΠ6 
Ῥαγῖς ρ]65---τηδγκίηρ, ποι [οι ρογαὶ 5ἰρ- 
πἰδοδῆςθ, ἴδ6 δοβίδίϊς ςοῃαϊοη 1ἢ ΨΜΏΙΟΝ 
δῖ, ]οδπ “ἌΘΟΣΒ πὰ 89008᾽" {π656 [πίηρ8--- 
8ἃ5 Γςοηίγαοϊοα νὰ (μ6 δοσγίϑῖβ [δὲ ἰοϊϊονν, 
δηά ψὨϊςῃ τείεγ βρεοίδ!υ ἴο συν. 6, 7: ςἕ, {πε 
ἴδηδ6 οὗ [6 ρδγίοῖρ]θ ἴπ οἢ. χχ. το; χχὶο: 
ἄς. “οδη,᾿ ντιῖθβ Βεῆρεὶ, “Ββαδὰ ρ]δοεά 
Ὧϊ5 παηὸ ἴῃ ἴδε [π|ι οὗ δῖ5Β Βοοκ (ςἢ. 
ϊ. 4, 9), .. . ἃηά πον «αἵ {6 οεἷοβα 6 
ΠΔΠῚ65 ὨΙΠΊ56]Γ ἀραϊῃ, 580 ἴμαῖ νγὰ ταῖς Ρε- 
ἴεογ κηονν τπαῖ ἢς, {[8Βὲ ΑΡοΒιΪα θη δὰ 
νυτιτἴθη [ἢ]15 (εϑ. ΠΟΥ ἃ8 ἴο ἴῃς (ὐοτηΐηρ οὗ 
6815 Οἢτίϑῖ. [11 15 σοπιίοῃ ἴο ἢϊ5 Οοϑρεϊ, 
Ἐρίϑεϊοβ, απά ἀροσδίγρβε, [Βδί ἴ8ε συ οὗ 
(ἢς βοί5 τεσογαθά βδῃοιυἹὰ Ὀ6 ΘϑίδὈ 1σμ θα ὉΥ͂ 
86 ενϊάεηςε οὗ δεαγίη δηὰ «εείης---Ἔις. ἴομη 
1. τ ΧΙχ. 25; ΧΧΙ. 14: σ [|οδη 1. 1,2: ἵν. 14. 
“(Τροις 1ῤίηρι," ΘΓῈ δηά δὲ ἴδε επὰ οὗ ἴπ6 
Υ6ΓΒΘ, Γοίδσ ἴο ἴΠπ6 δηΐγο σοηΐοηίβ οὗ [6 Βοοῖ. 

Πιοηγϑίιβ οὗ ΑἸοχ. (αΡ. Ευυϑθῦ. Υἱῖ. 25) σοη- 
ποςῖβ {Π15 εἶδιι5ο οὗ υϑῦ. 8 ἢ γοσ. 7; 50 ἴμαΐ 
τ6 56 εσ ἰηο] 65 ὨϊπΊ56}} ἴῃ [Π6 ὈΪοβϑίηρ [μετα 
Ῥσοῃουηςεά, 

“μά «υδὲεπ 1 ἀοατὰ διὰ παν, 1 μὶ} 
ἤοαυπ ὁ «υογτδίῦ}) ΑΔ.5 ἴῃ ΓΒ. χΙίχ. το, ῬνΒΟΓΟ 
58εὲ ἴῃς ποῖΐΘβ.0 Οὔβογνε [6 δοχίβϑίβ ἴῃ 1ἢ} 15 
Ῥίδου---δοα ἄρονο. 

ἈΕΝΕΙΑΤΙΟΝ, ΧΧΙΙ. [ν. 8---το. 

9 ἸΒεη 8 ἢεῈ υπΐο πὶς, ὅϑες ὃ «Ὁ το. 
Σο. 

ἐλοι ἀο 11 ποῖ: ἰογ 1 δπὶ τὴγ ἔεϊϊον- 
βϑούνδπῖ, ἀπά οὗ τῇγ Ὀὑγεΐῆγεη τῆς 
ΡΙΟρΡΠοῖβ, ἀπά οὐ τπεπὶ ψνῃῖς ἢ ἰκθερ 
ὩΣ βδγίηρβ οὗ τμῖ85 Ὀοοὶς : νψογβδὶρ 

ἴὸ Απά δα βίῃ υπίο τὴς, δελὶ 

δεΐογε ἐδ γεεί οὗ ἐδε απροὶ «υδίερ «δεςυεά 
πὸ ἐῤεο ἐδίηρ:.)] Νοῖς δραΐη ἴδε ἴδηβο οὗ 
{86 ραγες!ρ]Ὲ τεηάογοα “ τυῤίορ σ“δεαυεά," 

Ἄνδεη δῖ. Ϊ]οῆη μαδᾶὰ πεαγτὰ ἰδῇς νογάς 
“ Βεῤοίά 1 εονιὸ φμέολ ν " (τνεγ. 7), ἢ6 δυρροβες 
[αἱ Ηδ νγνῆο 5ρθᾶκϑ8 15 ἴῃς 1Ἁ,ογάὰ Η πηϑοϊ : ἢὸ 
(Πογοίοσγο [115, 25 ἴῃ οἷ. χίχ. το, Ὀείοσε ἴδ 
Αηροὶ; 50 Βίϑρίηρ.- --εηρϑῖ. σοηβίοσβ τὨδὶ 
ἴῃς οετοά ννουβῆρ ἴῃ οἢ. χίχ. τὸ δὰ τγοβρεςῖ 
50 6] ἴο {πε σοηίοηίβ οὗ ἴδε ρσεοθάϊῃρ υεσβεβ: 
ΠεΓγα, οἡ ἴΠ6 οἴμεῦ μδηά, 1 [25 γεβρεςῖ ἴο ἴδε 
ςοηϊΐοηίβ οἵ [6 εηγε Βοοῖκ ;---ΕὈγαγὰ (56 ε6 οἡ 
ΕΓ. 6) ἀδοϊάθ5 ἴμδΐ ἴΠοΓε 15 ὯὨῸ σερο ου οἵ 
(πε δοΐ οὗ ννογβῃίρ ; διιξ {παῖ 45 85[. [Ὁδῃ, ἴῃ 
ὙΟΓ. 6, δαὶ τοςαὶϊοθὰ ἴο τπαϊπὰ ταὶ Βο [δή 
πεαγὰ ἰπ οἷ. χχὶ. ς ; δηά, ἰῇ σεῦ. 7, δὰ τοὸ- 
οΔ]]οἀ ἴο πχϊπὰ «ἢ. 111. τ 50 ἢογε ἢς τροσοὶγ 
Το-δἰδῖεβ πὶ ἢς Παά ντ θη ἴῃ οἷ. χῖχ. το, 
ἴῃ ΟΥεγ [ἢ ΠΊΟΓΟ σΔΓΘ ΠΥ ἴο ῥσέϑεγνς ἴδο 
τεοοσὰ οὗ ἃ δεῖ δηὰ ἃ ννζηϊηρ οὗ ϑιςἢ 
δτᾶνε ἱπιρογίδηοε ἔοσ ἴπε ἰπϑίγῃςσοη οὗ τπὸ 
ΟΒυγοὶ οὗ 411 ἴἰπι6. Α5 ἴῖὴ ἴῃς ΟἹά Τοεβῖ. 
(πὲ ρέγβοῃ οὗ ἴῃς Ῥχορῇεοῖ 15 βϑοπιεῖπιθ58 ἰοςῖ 
ἴη {παὶ οὗ ἴῃς νοτγὰ οὗ σοὰ Ηἰπιβεῖῖ ψῆο 
Βροδ Κα πγουρῃ ἴῃς Ῥσορβοῖ, 50 ἴξ Βδρρεῆς 
Βεγθ. Ὑδβ ἰῃ γ6Γ. 9 1ὲ 18 βαϊὰ “1 καρ» 1ὁγ 
"εοτυ τεγυαπὶ," δηὰ ἴδε, νι πουΐ ΔΩΥ ἱπΏ- 
τηδίίοπ οὗ οὔδηρο οὗ ρεόγβοῦ, ψὸ γοδά ἴω 
υὖν. 12,13, “ Βεῤοίά 1 εονις φωεζὶν," “1 ὧν 
“ῥα απά Οπ»ιεγα " (566 οἢ τεσ. 7). Τὸ ὑγτε- 
γοηΐ Βογεογα ΔΠΥ διιδί ρα γ, ννΒαῖ οσςυστοὰ 
ἴη οἢ. ΧΙΧ, το 18 ἀραΐη ᾿ηιγοάυςοα, 

θ. Απὰ Βο δαὲτκ "ϑ]ὸ σις, ὅεε [ἐδοιι αἶο {1} 
ποῖ: ἵ δἵα ἃ 10]1Ὀὁστδοσγδοΐ ΣΌΣ {00 
δοὰ τ ὶῖὰ ΤΥ ὈΣΘΙΒΣΘ) (Οπιῖ “,0γ " δ6- 
ἔογα “1 δ᾽," ---δὲς νυ. .). 80 ὥχσ ἰδοσὸ ἰς 
Ρεγέεςξ δρτεοηθηΐ ἤοτὸ ἡ} οἷν. ΧΙχ. το, υβεγε 
τῆς ννογάβ Ὡς (Ο] ον, " ἐφαΐ δάτς δὲ ἐ611}- 
»ΟΉ} Οὗ ὕεσι," ἅτὰ ΠΟΥ͂ τερίδοεὰ ὉΥ 

ἐδε ῥγοῤῥεί:, απ τὶν ἐδέηι «υδίορ ξδεβ 
1:9 Ψψοχὰ 9 ἐδὲ δοοξ : «υὑογεδρ Οοά.] 
ΤΠα Τςοπιπηδηα ἴο “ «υογυ δὲ Οοά "18 ἴῃς βδτης 
ἴη οί ρῥίδοςβ. οἱ 1818 τείογοποες ἴο “" δε 
ῥγορῤῥείς: " Βίεορ ὙΝνογαβυγογίἢῃ ποίεβ: “ ΤῈς 
γοῤῥει: ψψετε 81. οῤη᾽, ὀγείόγεπ, αὐὰ 1}}5 
δρι ΓΔ] Ὀσγοϊ ουβοοὰ 5 ἀἰϑρίαγεὰ ἴῃ ἴῃς Αρο- 
ολῖγρϑο. ΗἮδ δηὰ {ΠΕῪ ννεσε ᾿πϑρίγοὰ Ὁγ ἴδε 
58 Π|6 ϑρϊσιῖ, δηὰ δ5 18 ἤεσε οὐὔβεγνε ΕΥ̓ δ 
δηςσίοηξ Εἰχροβίϊοσ, “ΟΝ ΤὭΔΩΥ ψοσὰβ οἵ 
Ιβδἰδῆ, ονν τηΔηΥ͂ σοσγάβ οὗ Ζεςμλγίδη, ἀοὸ νὰ 
Τελὰ ἴῃ τμ1]|5 Ὀοοῖ οὗ 81. [οδὴ ᾿᾽ Π ὕδίεσά, 
Ἰκονσῖβα οὔβοσνοβ ἴΠδὲ “ ἐός ῥγορόε!.:" ἅτὲ ὈςΤῸ 



ΨΟΣΙ, 12. 

ποῖ {πε βαγίηρβ οὐ {πε ργορῆεου οὗ 
{Π18 θοΟΚ : ἕογ 16 {ἰπ|6 18 δῖ ἢδηά. 

Ι1: Ηε τδαῖ 15 υπ]αϑῖ, ἰεῖ Ὠΐηι Ὁς 
πη] 081 51}}}: δηὰ ἢς ψῃϊοἢ 15. Ἡ]ΤὮγ, 
ες ἢἰπὶ 6 ΔΙΓΩΥ 51}}}: δηά ας τῇδῖ 15 

ἀἰΞξιϊησυ βηοά ἔγτοπὶ ἴπ6 γοϑὶ οὗ ἴΠ6 δ] ον 5 
88 “ὀγείῤγεη " οἵ 85ζ. [οδη (8η ἰάθα νος ἀοε8 
ποῖ ϑΡΡθαγ ἴῃ οἷ. χίχ. τοὺ) ; [6 ἀσδίξιι Ὀοὶηρς 
ἴο ἐχϑδὶὶ δῖ. ]ομη 5 δι που Υ 45 ἃ Ῥσορμεῖ, δηά 
[ΠπῸ διῖ ποῦν οὗ ἴῃ6 Αροσδῖγρϑο. Τὸ {(Πϊ8 
ἰηΐεσεποθ σοστεβροπαβ ἴ[πΠ6 Απροὶ 5 σοπηπηδηὰ 
ἴῃ νυ. τὸ (ςἶ «ἢ. 1. ας 19) παῖ ἴΠ 6 ὅδ θοῦ 5ῃου]ά 
ἱπηρατί ἴμ6 Ἐσδνοϊαίίοη ἴο ΟἴοΓβ,- --ἃ σοτηπιδηά 
ἴο ὃὈε Ἑσοπίγαϑίοα νι ἴ[π6 ννογὰ8 οὗ οἢ. Χ. 4 
(εξ ὴδη. ν"}}. λό ; χὶϊ. 4,9). ΑἸξογὰά γϑίι568 ἴο 
τεσορη!Ζ6 ΔῃΥ αἰδιϊηοτοη Ὀεΐννεοη "2γορῥεϊ:" 
δηά “ γεγο." 

ΑΙἴον {15 δορίϑοάθ, ἃ8 1 νεσο, οὗ συ. 8, 9, 
[Πς υἱζἱογάηςεβ οὗ ἴπ6 Αηρεὶ ἰῃ νοῦ. 7 ἅγα σὸ- 
βυπιοά. 

10. “4πώ4 δὲ τα πο »ι5,.] Τἤδδο νγογάϑβ 
Εἰἴ πον Ἰηαϊοδῖο [Πδΐ [86 ἀἰδβοουγβο οὗ [86 ΑὩρεὶ 
όσα ἴδ κοϑ ἃ ἢδνν ῬΟΣΙΠΏΙΠΕ ; ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΥ 56γνὸ 
ἴο ροϊηΐϊ ουϊ [παῖ 15 νγοσγὰβ 'ῇ υεγ. 7 ἅΓ6 σοη- 
Ἐπιιοὰ :---566 ΟἹ ΥΟΥ. 9. 

δεαὶ ποὶ ἊΡ 180 νοσὰδ οὐ δὲ ῥγοῤόῥεω οἵ 
ἐῤὶς δοοξ;)] Ὑπ6 ρυδ)ῖς δηπουποειηεπῖ οὗ {ΠῸ 
ΓΟΥΘἸδΊΊΟη 18 ΠΟΤῈ οη]οϊησα,---866 οἡ Οἢ. ἱ. 19. 
ἴῃ ςἢ. Χ. 4 Δἢ Ορροϑβιίε σοϊηπηδηὰ 15 ρίνθη. 

Τῆθ οπὰ οὗὨ 4}} [Πίηρβ υπάον ἴδ σευεηΐό 
Τσχυπιρεῖ (ςἢ. χ. 7) δα: ποαὺ κοι. 
ὃν ἐδὲ ἐἰνιδ 'ς αἱ δαμπά.} 866 νυ. Π. 

νογϑ οὗ οἷ. 1. 2. ἅΓ6 ΟἸΟ5ΕἸῪ ἕο! ]οννεά. 
ΕΡτασγὰ ννου]Ἱὰ οπος πιοσα 566 ποῖ ἂῃ δοίιδὶ 

υἱτεταηςο οὗ ἴπεῈ Απρεὶ, Ὀιιϊῖ ἃ τοπληίϑοθποδ 
οη ἴῃε Ῥαγί οὗ ἴῃ ὅ6εογ οὗ ἴΠε σοχηπΊδηά8 “ 20 
αὐυγιε᾽ σίνοη ἴῃ ΤΠ. 1. τῷ; χχὶ. 5. ὙΠ6β86 86 
Ὧονν ΟΧρΓο δα ἴῃ (ἢ6 ἀἰβεγοηΐ ἔοστῃ “ “εα] ποῖ 
ωῤ;" Ἰυδθῖ 45 ἴπ6 σεάϑοῃ γίνη ἴῃ ἴῃ ᾿ψογάβ 
ἐἐρε ἐπι ἐξ αἱ ῥαπά " τϑρίδσθβ ἴθ ἔοττῃ “1 
εο»ρ6 φι εξ ν " 1ῃ οἷ. 1. τα δηὰ τοῦ. 7 ἀθουθ. 

Α5 ἴῃ Π δῇ. υἱῖϊ. 26 ; χὶ!. 4, Οοὰ 18 ψνοηὶ ἴο 
σοπιπιαπὰ Ηἰΐβ8 ὑγορῃεῖβ ἴο ““εαἱ μ᾿" Ηἰβ 
Ρτορῆθοῖθ8 νῃδη ΠΟΥ τείογ ἴο σοπηοῖθ {{π|65 : 
80, ΘΠ [ΠΟῪ ΓΕ ἴο {{π|65 ΠΟΑΓ αδἵ πδηά, 
Ης οοτλπιδπαβ [πὶ (ἢ6 τονε ατίοη 5ῃου]ὰ ἠοΐ 
Ὀε 836]θ, 85 [6 Αῃρεὶ σοπηπηδηάϑ ποσὰ (Ὁ. ἃ 
1 ρΡ146). ὙΠδ Πεᾶσοσ ἴΠ6 {ἰπ|6ὲ 15 δ ῃδηά, 50 
τυςἢ (6 ποτε ἄοεβ ἴ6ὸ ΠΌΣΟΝ ποεά τῆς 
ςοηϑοϊβίίοη νυν [86 ΑΡΟΟΔΪΥΡΘῈ σοΏνΘΥ8. 

1, Μὲ ἐῤαὶ ἱβ πιθοῦ) Οἡ ὁ 
ἀδικῶν, ςἴ. Μαῖί. χχ. 13. 

ἐκ ῥίηι ἂο ππτὶρίθουδποδα {1:1 ΟΥ̓ 
γοῖ 2010." ΤΠΘ Αηρεὶ, νυν ἢ 4 τεϊσοβροςξῖνο 
εἴδηςς δ ἴπ6 ργενίοιιϑ υἱβίοῃϑ νυ] ἢ τευθδὶ {ΠῸ 
εἴεγηδὶ τὰ π οὗ [Ὡ6 ππροά!γ, δἀπὰ (ἢ6 εἴογηδὶ 
ΒΙΟΓΥ οὗ πα ϑαϊηῖβ, πονν δά άγθβθεβ ἴο Ὀοίῃ 
Β0Ιεπηη ψνογ8 οὔ ργαςίίςαὶ οχῆοσιαϊίοη, ῃοΐ 
ΠΤ ηρ]οα ἢ ἃ σετγίδίη ἰΓΟΩΥ͂,---οἴ, ΕΖΕΚ, 

ΤΕΘ 

ἘΕΝΕΙ.ΑΤΙΟΝ. ΧΧΙ. 

τρῃΐθοιι5, ἰδῖ Ὠϊπὶ δὲ τιρμίδοιβ 81} : 
Δηα ἢς τπδΐῖ ἰ5. Ποῖυ, ἰδῖ ἢϊπὶ 6 ΠΟΙΪΥ 
5111}. 

12 Απά, ῬεΠο]4, 1 σοπηε φυΐοκὶγ; 
ΔπΠὰ πιῪ τενγαγά ἐς [ἢ πιε, ἐἴο ρίνες ἤοπ 

1. 27; Χχ. 19; Μαίϊί. χἱϊ 11; χχνΐ. 4ς(. ὙΠῸ 
Ό{π|6 ἰ8 80 5ῃογί ἴπετεὰ 15 βαγάἱγ πθοὰ ἴο ςῆδηρο: 
---80 ἴδμδ πΊδ͵] ΟΥΥ οὐὗὨ σοπιπιοηϊαῖοσθ.Ό ΓΒ 
ΤΏΟΓΑΙ ἰ9--- Οδηρὸ ΜΏ116 ΤΠογὰ 18 {π|ὸ "ἢ! 

Ηδεηρβίοπθεῦρ ποΐοβ (Πδὲ {Π|5 νεῦϑὲ βϑἴαπας 
Ὀεΐννεεῃ {Π6 βαυηρβ “1:6 ἐΐριφ ἱ αἱ δαπά᾽" 
(νεσ. 1ο, δπὰ “1 εορις φιδεξν"" (τοῦ. 12); 
δηὰ [Πδί 18 τηϑδηΐηρ ἰ8 ἴο ὃὈ6 ἀεῖϊοττηϊ πο ὉΥ 
[18 Ῥοϑιτίοῃ :--- δοῦ οὗἉ 118 δἰδῖοπηοηῖβ 15 4|1κῸ 
ΔΡΤΘΘΔΌ]6 ἴο ἴπ6 νν}}} οὗ σοά. 1 πθη ΜΜ}}} ποῖ 
ΒΟΥ Ηἰπι, Ηδ νν}}} ϑαποῖ  Η πιβοὶ ὑροη 
ἴῃοπι. ΠΕ ΊΠΕΥ ψν1}} Πᾶν 1 50, ἰδῖ ἴξ Ὀ6 50 ----ἰῦ 
11 5 τίρῃϊ ἴῃ {Π6ΙΓ νίονν, 850 15 ἴ 4150 ἰη σοὐδβ. 

Βυγροῦ τεραγάς [ῃ6 ἢ͵οὶ ἴννο τηθηλῦεῦβ οὗ 
(Π8 νϑῦβθ 245 σοηγουίηρ ἃ πουρἢ 5: ΠΊ}1ὰγ ἴο 
τπδὲ σοηίδϊποα ἴῃ [{Κ6 ΧΥ]. 26--30 :--- ΟΥ̓ΟΤΎ 
πιδη νν1}} σοητημδ ἴο ἃςοῖ δοςογάϊηρ ἴο ἢ 15 ἀ15- 
Ροβιίίοη δπὰ ἐῃε επί οὗ ἢἰ5 νν}}], 25 Ἰοπρ 48 
{Πότ 18 {π|ὸ ἴο ἄο 58ο. Τ ἢ]5 εἶἰπιθ, Βοννόνου, ἰ5 
Βδῃοτί. “Βοβοϊὰ," 5αγ5 {πὸ 1 ογά, “1 δον 
φμίοξὶν  (γοτ. 11). 

ΕΟγαγὰ τλᾶκο5 115 υεῦβα 450 ἴο δ6 ἴΠ6 ἰη- 
ἴογεηςε οὗ 81. [οδη. 

διὰ λὸ δεῖ ἐς ἡέδν, ἱεὶ δῦ 6 δὰ 
ΔΙΤᾺΥ «1 ΟΥ “γοὶ Δ0Χ0." δὅ66 σνὐ. ἢ. 
ΟΥ̓ [4π|ὲ8 ἱ. 21: ᾿ἴ. 2; 1 Ῥεῖ. 11. 21, οὐ δε 
νοτά ἰγδηϑιαϊοὰ “4 1ῤ)γ. ΑΗ νουϊὰ (ακε 
[06 νογὺ “ἴῃ ἴΠ6 οοηδίδηξ τ Ἃ]6 966η86 οἵ 
Ῥαβϑϑῖνθ υοσῦ8 ΠῈη ἴΠ6 δεῖ ἀεροπαὰβ οὔ ἃ 
ΠλΔἢ 8 561{"---(αμπδ͵οῦ [9 ΒΙΓΌΥ ΡΟΙΙαῖθ 
ἈΣΙΩ89617 51111 ΟἿΥ̓Ὠ οῃ νεσζ. 15. 

“»παά δὲ ἐδαὶ ἐξ γισδίεοια, ’Ι61 ἷἱτὰ ἂἃο χὶᾳἈῖ- 
ΘΟΏΒΠΘ88 δΙ}1:] ΟΥ, “γοῖ πιοσχθ.᾽᾽ δὲὲ νυ, 
πη ἴδε νοτγὰ “ γῴδίδοις " εἴ. εἰ. χν. 13: δηὰ 
85 {ΠΠυϑιγαιϊίης τς "παππεν οὗ 81. [οἤη, οοπι- 
ρᾶγὰ ἴδε ιιδὲ οὗἉ {Π18 ἔοστη οὗ βρεεςἢ ἰὴ τ [οΐπ 
1ἰ. 29 ; ἐἰϊ. 7:-ϑθὲ 1ηἰτγοά, 8 γ, ΙΝ. (,Ὁ. 

απᾶ ῥὲ δαὶ ἰς ῥοῖγ, ἰσέ δὲν 0 τὰ δὰθ ΒΟΥ 
“11 Οτ, “γοῖ πιοσϑ." ΑἸξ, ψοιἹά τοηάοῦ 
(Π6 ρῬαςϑῖνο σογὺ 85 Ὀείογε : “δπὰ [89 ΒΟ]Υ 
ΒΑΒΟΣΣΖΥ Εἰ 8017 6111." 

Βίϑῃορ Βιιίιογ (“2παίοσγ, ἰϊ. οἰ. 1) φυοῖεβ 
1815 γϑσβο ἰῇ ογάοσ ἴο 1 Ππιϑσίγαϊο {6 ἕαςῖ ἴπδῖ 
(ἢ Ἰρῃξ οὗ δ ά5οι! ἄοθϑβ ποῖ ΔΠῪ πιοῦὸ ἴπδη 
(πδῖ οἵ Ἐονεϊδίίοη, ἔογοθ τῆδη ἴο βιυθπιῖ ἴο 
1195 δυϊμοτγ." 

ΤὨο σοῦϑα ἰ8 Α'ϑσο συοῖϊοά ἴῃ ἴῃς ΕἸ Ι5116 οὗ 
(6 Ομυγομεβ οὗ [γοῦβ δηὰ Ψίθμηθ (6. 
Εμδοῦ. Η. Ε. ν. 1: -τϑοα [ηἰγοά, ὃ 2, (8) 
Νο. (13). 

ΟΗΕΒΙΒΤ ΑΠΌ ΗΙΒ ΤἘΞΒΤΙΜΟΧΝΥ (12--16). 

12. Βομοϊὰ, 1 εονιὸ φμίελίν 7 Οπιϊξ “ “45π4," 
5866 συ. ἐ].; πᾶ οἡ γϑσ. 7. ΑΔ Ρῥαβδᾶᾷὲ (υνυ. 
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ΕΝ ΕΙΎ πιδηῃ Δοσογάϊῃρ, 48 ἢΐ8 ννοῦϊ 584]} 
δα. 

12 1 δὴν Αἱρῇα δπάὰ Οπιερᾷ, “της 
Ὀερίπηΐηρ, ἀπὰ τῆς επά, [πε ἢτϑῖ ἀπὰ 
{πε ἰδϑῖ. 

12-|6,} ψ ΒΕΓ [86 υἱίοσδποθ 8 ἴτοτῃ ἴῃ 6 Ῥεσβοῃ 
οἵ ΟΕ σίβε Ηϊπηβοϊξ, πονν ὈορὶμΒ :---ῃ6 οὔ]θο- 
τίοπ ἴο (5 ἀϊνίϑίοη, ἔουηάοδά οὐ γεσ. 14, ἰ5 
Γεπιονθά ΌΥ (ἢς ἴσια τοδαϊπρ ᾿η {παῖ ρἴδοθ. 

νεγ. 16 ῥργογεβ ἴπαξ {πΠῸ6ὶ βρεᾶκεῦ ἤεγε ἰ5 
ΕἸ γίϑῖ,-- -οΥυ, δ ἰϑαϑῖ,νν ἢ ἢ ἀπιοιιηῖβ ἴο ἴῃ 58Π|6 
τδϊηρ, [6 Αηροὶ ἰῃ Ηἰ5 Ῥεγβοη, 566 οἢ νοῦ. 7. 

ΗἩδφηρβίθπηδεγρ ἀεοϊάθα {παὶ “16 Θρεακοῦ 
ἢογθ, ἃ5 ἰῃ οἷ, 1. 8, 15 5 ΠΊΡΙΥ ΟΟΡ ἴη ἴδε 
πα ἰβιησυ πο πη Υ οὗ Η15 Βείηρ, ογσ Οοά 
ἴῃ ΟΠγίϑσῖ. .. νοῦ ἴἢε Αηρεὶ ἀοθβ ποῖ 
βρεῖς ἰῃ 9 ΟὟ ῬΘΙΒΟΏ, ΟΥΎ ἴδε βρεᾶκοῦ 
1ῖ5 ποῖ πῖοσε ἀςβηϊεὶν ἀεβοσί θεὰ, ἃ8 δ υεσ. τό, 
ἴποτο 1 δὴ Ὀὲ ΟἿΪΥ Οοἀ ἰη Οἢγίσι." 1)695- 
ἰοτὰ., Ὠοννουεσ, πλδίκο8 δῖ, [οἂπ ἢ πιϑοὶῇ [Π6 
ΘΡΕΆΚΟΥ ἴῃ συν. 12-15; δηά ΠΕ ἴδκοβ συν. 12, 
13. ἴο 6 8η ἱπίτοάἀιιςξου, ἴῃ νυ ςἢ δῖ. [ οἤη 
(ψῆο Κπονβ Πιτηβοϊἴο Ὀε ἴῃς ἴγὰς Ἱπίεγργεῖεῦ 
οὗ ἴῃε ψ πος τενοϊδι!οη) ρϑ5568 Οὐδσ ἴο ἢ15 
ον οχῃοσίδιϊη (υοσ. 14) ἴγτοπὶ ἴῃ υἱἴογδηςσο8 
οὔ {πὸ Απρεοὶ. ΤὙΤῆαε ὅ6Ὲγ ἀοδ5 [Π|5 ΌΥ 16 1.58 
οὗ πε ἴνο Ὠἰνίπο βαγίηρβ οὗ υν. 12, 13, }.51 
45 ὃς δα ἀοῃθ ἴῃ (ἢ. 1. 8. 

ἀπά »1}) γεαυαγά ἐ: «υἱ᾽ »ι2} ΟΥ, ψ8 698. 
1ω., ἴἰς τοννδιὰ Ὡς ἢ 1 θεῖον ;---86ὲ6 οἷ. 
χὶ. 18, ϑαϊ, χὶ. το [ἰΧ]]. 11. ὍὙΠδθβθ6 νοσαβ 
οὗἉ βαἰδῇ Ὀεϊοηρ ἴο ἴποϑ86 ΠΙν]Πη6 ΒΑ Υ]η 5 ΜΠ] ἢ 
ἰἀοπ  ν δὲ. ]οδη 48 ἃ γοῤρδεί--- θεὲ οἡ υϑῦ. 9. 

ἴοχθμᾶἂθ)] Τἢο ἐηῆη. ἐῤεχερείεις, Δἀἀοὰ 
85 ἃ ζοῃῃρίεπιεπί ἀθεγ [Π6 σψεγῸ “1 δον; ἢ-- 
οὗ ]οδη ἵν. τς : 566 ὙΝΊΠΟΣ, ὃ 44, 1. 

ἴο ΘΔ 0 281 ἀεζογάδϊπς ὦ, δ ΟΣ 18. 
866 τῃτἋὋσ. “. ὙΠῸ ΑΡοΟΟΔΙΥΡβ6 πεσε αἵ 118 οἷοβε 
(ςἢ, εἰν. 11. 213; ΧΧ. 12, 13}, [η515183. ΠΡΟῚ (ἢ 6 
ἀοοσίσγίης οὐ νδὶςἢ 851. αὶ νι ῆουΐ Τοδϑίηρ 
ἄνν6}15,--- Οοα “ «υἱὐῇ] γεπάεφν ἰο ευεν7 γιαη ἀ.- 
εογάδης 0 ῥὶς «υονἡ."---Ἀότη. ἰἱ, 6 ; ΧΙν. 12; 
τ Οὐον. 11}. 8; 2 Οον. ν. το; ἄζςε. 
ΎΠοϑ6 ννογάϑβ ἰητἰπλαίς ἴμδί ἴῃς δηΐίγε ᾿1ξδ οὗἉ 

ἃ ΤἸλλῃ ἷἰβ8 ἴο 6 τοσαγαθά ἃ5 οπῪ σοί Ου}5 
“ ᾳρογὰ." ΜῈ ΓΔΔῪ ΠΟΙΊΡΑΓΕ 1 ΟΟΣΥ. 11}. 1.2--1 δ, 
ὙνΒεῦς 4580 [86 5ἰηρυ αν, “ «υογά," ---τὸ ἔργον, 
--- 15 ἱουηά. 

13.ϑᾧ1 διὰ 189 ΑἹΡδα δυὰ (89 τ θβ.8, 
1890 ἄτοϊ δπὰ 180 16Δ8ῖ, [19 Ὀορίπηϊηρ 
δὰ 89 ὁπὰἃ.] ϑὅεε τυ. }}. :---σοχηραγα [58]. 
ΧΙ, 4; ΧΙ, τὸ ; χ]ν. 6; χὶνη!. 12. 81. [οδπ 
δραὶη ἔοϊ]οννβ ἴῃς Ρῥγορῃεῖς υἱζεγδηοθϑ οὗ 
154ἰΔ}---866 Οὔ ΥΟΥ. 12 δῦογο. 

Ιη [Πϊ5 ρίασθ ΟἿ {πε ἴἤσγες ρος γρίϊς 
(Ε165 οὐ ΟἸγιϑεὲ ἃ ςοπιδἰποὰ:--(1) “ 72ε 
“Μῥρῥα απά {δε Οηιεσα "---566ὲ (ἢ. 1. 8; Χχὶ. 6; 
(1) “12ε Εἰνεὶ απά 1δὲ 1ασ1"---86ὲ οἢ. 1. 17; 
ἰι, 8; (3) “72ε Βερίηπὶης ἀπά δὲ Ἐπά"---58ὲὲ 

ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙΙ. [ν. 13-.ικ. 

14 ΒΙεββεά χγέ 1ΠεῪ τπλὲ ἀο ἢ 8 
σοι πλΔΠαϊηεηῖβ, τπλῖ ΤΟΥ ΠΙΔΥ ἢᾶνς 
τιρμῖ ἴο {πε τγες οὗ ᾿ς, ἀπ τηΔῪ επῖεσ 
ἴῃ τῆτουρἢ τΠς ραΐεβ ἰηῖο [Π6 εἰν. 

Ις ἔογ ψίπουῖ αγ ἄορβ, ἀπά 58οζ- 

ςδ. χχί, 6. Το 3,1 Ἐ{|6 15 5Βυγηθο] οὶ : [86 
“εεοπα 18 Ὀογτοννοά ἔγοπι ἴῃς ΟἸἹὰ Τὰ εϑὶ. (ϑθα 
τοῖϊ. δον); ἴῃς ἐδίγαά 15 ῬΠΠοσορηϊςαὶ. ὍΒΟ 
56 056 15,61 δὴ Ηε ἔτοπὶ ὟΝ Ββοηὶ 41} Βείην [89 
Ργοςδδάρά, δπὰ ἴο ψποπὶ ἰξ νν}}} σεΐαχτ :--τῃ6 
ΡΓΙπΊΔὶ διιβα δηά ἢπδὶ] δἰπὶ οὔ 4}} ἢ: ϑίοσγ :;--- 
ἢο πᾶνε Ἴτεαϊοα τπς νγοσ]ά, δηά ν᾽ ΒΟ }} 
Ρεγίεςξ 1. 

Α5 Ὀεΐοσγο, ΑἸίογά δηὰ οἴμεσβ δϑοσῖθε [ες 
ὑνοσάβ ἴο Οοά ἴπε δον. 

14, ΒΙοδδθὰ δύ ΏΘΥ δαὶ ψΔΕῺῈ δοὲτν 
ΣΟῦθ8,)] ὙΤΠ15 (5ε6 νυ. 1.) ἴῃς τεδάϊηρ οὗ 
[ῃ6 ΑἸοχαπάσιπο δηὰ διηδλιτς Μ55., Ὠ Ξἴογά, 
᾿πηδρῖπε5 ἴο πᾶῦθ ὕδεη βιρροϑίεὰ ὉΥ ἃ ἀεϑβῖσε 
Ὠοΐ ἴο δἷϊονν ἴπὸ Ὠϊνηθ υἱξεγδησεβ ἰὴ υν. 
13, 1ό, ἴο ὃὲ ἱπίοιτυρίεα ΕΥ̓ Δη ἰηϊεγνθηϊησ 
υἰίογδηςς οὗ δῖ. [οδ, πο Β6 ἴδκοβς [ἢ 15 
γοΓβα ἴο 6. ὍΙΒ τοδάϊηρ δἷοῆε, βονγθυοσ, 
Τοηογ5 ἴῃς πηοδηϊηρς οἰθαγ, δηά ἴΠ6 ςοπησχίοη 
᾿ηῖ6}} 16 1016. 

ΕοΥ [δες 1] ἀοςπης οὗ ψνμδῖ 15 πεσε ἐχ- 
Ργοβϑεθά, 5εὲ ςοἢ. υἱῖ. 14,---ῥγσομι νοὶ σὑεσϑὲ 
τπ6 ψυϊραῖα 45 βυρρ]οα “ἐπ σαπριώῶπε “Ἄζηὶ" 
1π {Π18 ρίδοθ. 

ΒΙ5ῃορ ἮΝ ογάϑβυνοσίδ 511}} γεϊδι 5 ἴῃς γοσλάτης 
δἀορίοά ἰη ἴῃς Α. Ν,., “ἐδαὶ 4ο ῥὲ: εο»πρεαπας 
»επ1.." ὍὨ15 σοδαϊηρ 15 ἔοιιηα διηοης [[ηοϊλὶς 
ΠῚ ἷἰπ Β (( πὰΡ δγὲε ἀεΐξεςϊῖίνε Βετσε): 
ἀπά διηοηρ νεγϑιοηβ ἰῃ ἴῃ6 (Οὐορῖ.,, ὅ5γτ., νὰ 
Ατ. Απάγοδβ ἢ45 ἰἴϊ, δηὰ (πογοίογο ςοάοχ 
ι. [{ἰ5 ἔουηά ἴῃ Τοτ δὴ ()ὲ Ῥωδίεῖ!. 19). 
δπὰ «αἷ5ο ἰῃ αγυργίδη {πγδν 294) ὙΠΟ ἀρροδὶς 
ἴο Μαῖϊ. χῖχ. 17. (Οἵ. ΧΙΙ. 17: ΧΥ͂. 1Δ. 

ἐδαΐ ἐδέγ γιὰ δας ἴὰο τὶρμε [ἴο 6016] 
ο ἐῤε ἐγεὲ 9 ε.) Οτ᾽, ἴ89 ΔυΣΒΟΥΣΥ ΟΥ̓́ 
[89 ἴχθο οὗὨ 1126: δηὰ ἴπυ5 “Ἶϊνὸ ὉΓΥ ουοῦ ἢ 
-Οεη. “ἰἰ. 22 : οξ ἂς ργοπιῖϑο, εἶ. 11. 7: δηά 
5866 ἂῦους ὑοῦ. 2. Ουη [δε οοπϑῖγ. ““2δαζ 
ἐδεν »α7" 5εὲ6 οἡ οἷ. χῖὶγ. 12. Ψνογσάϑξ. γεῆ- 
ἄογβ: “ἐδ ΤΠΘῚΣ ΔΌΓΒΟΥΣΓΥ ΠΔΥ Θ ὌΡΟΣ 
[89 ἔσ99 Οὗ 1ὲ76."---’  .ε., ΠΊΔΥ ἐχίεηα ἐο [ἴ, 
δηά πΔῪ Ὀε ἐχογοιϑεὰ ὠροη ἰΐ, 580 (δῖ [ΠΟῪ πᾶν 
ἴδε δηὰ δαδῖ οὗ ἰΐβ ἔγυ![." ἘΕτασγά ἤόσγὸ (845 ἴῃ 
ςἢ. χῖν. 13} πηλῖζοσ {Π|8 4 ἐερῥεπάεπὲ εἰδυ56,--- 
“ὝΒΕΥ νναϑῇ {πεὶγ τοῦεβ ἴῃ ογάογ ἴμδῖ (ΠΟΥ 
518}}, ἃ5 (6 Γϑϑ]ῖ, γεσεῖνε δ ΒΟΥ Υ͂ ἴο οδῖ οὗ 
16 ἴσος οὔ "᾿ς. 

απ »Ω7 ΕἼ πὶ ὍΥ {δὲ ραΐϊες ἐπίο {δε 
Ομ. Οὐ ροτῖδὶ]β (πυλῶσιν). ΟἸγΞί Ηἰπι» 
561 15 ἐῤε " Οδῖε "---ϑδϑοα Ϊοδη χ. 9 [Ἐγώ εἰμι 
ἡ θύρα]; δῃά οη ςἶι.. χχί. 21. 866 ΟΠ ΥἙἘΓ. 19. 

ΤὮδ6 ἔοστηοσ οἰδυϑὲ οὗ [585 νεσϑος ΕὈγαγὰ 
τοῖοσβ ἴο ἴῆοβε ννῆο ἄνγε}] «αυέίδὲπ ἴῃς ΟἿ 
1815 οἰδιιδα ἴο “26 Νιαίδοπε " (5ε6 ο ςὮ. χχὶ. 



ν. 1τ6.] 

ΠΟσοΓβ, ΔπΠα Ὑνπογεπηοηρεῖβ, πὰ τηι- 
ἀδγεῖβ, δηά ἰἀοϊδῖειβ, δηὰ τ βοβοανοσ 
ἰονεῖῃ δηὰ πιλκεῖὶ ἃ ]ϊε. 

16 1 7εβϑι8 μᾶνε δεηῖ πχίης δηρεὶ 

ἈΒΝΕΙΑΤΙΟΝ,. ΧΧΙΠ. 

ἴο τε} υπηΐο γοὺ {Π686 τῆϊηρβ ἴῃ 
{πε σἤυτο 68. ἷ δι τῆς τοοῖ δπὰ 
[με οββρτίηρ; οἔὗ Πανὶ ά, σπά ἴῃς Ὀτίρς 
Δηἀ πιογηίηρ; 5ἴδγ. 

λό; δῃὰ αὔονε οὔ νοῦ. 2) Ψ8ο ἀννο}} «υἱ6- 
οἱ. ο1ἴ 18 ΤΊΟΓΘ 8[Π|ρ01]6, μονγονοῦ, ἴο υπηάογ- 
βιίδῃά (πδὶ [πΠ6 γτεαῖ οὐὔ͵οοὶξ δηὰ δἰἷπὶ οὗ 
ΒΕ ον γς-- ἘΜ σὶρ δῦ ἴο ΘΟΙη9 20 26ε ἐγέε οὗ 
ἰι".---ἰβ ἢτϑϊὶ δεῖ ἔοσίἢ ; δηά ἔθη [Π6 ὙΑῪ 
τιδῖ ἰοδα8 ἴο 1ἴ, εηΐγαηοθ "ὮΥ δ σαΐες ἐπίο 
ἐῤε ΟἹ." 

16. ΨΜιτλοῦυὶ ἀγὲ 811] 405.,)]ὺ Οὐ [δα 
«ον» οὔτε Α. Ν.---8ε6 νυ. “. ὌΠ δγίίοϊο, 
Βετο γοργεβοηϊοα ΒΥ "411," ργεσθάεϑ δὰςῇ οὗ ἴῃ 6 
τοὶ ἥυε ποιιη5. ἴῃ 6 ἤγβϑὶ πουη ἴΒΟΓς 5 ἃ 
ΒΕΠΟΓΔΙΪ ἀεοοτίρίίοπι οὗ μδὶ πιογδὶ ἱτηρυτγῦ 
ὙΠΟ 18 ΒΡΘΟΙΔΠΥ ποϊεα ἴῃ ὙΟΤ. 11---8ὴ ἰάθδ 
Ὀοστοννοὰ ἴτοῃ ἴδ6 νυἱἱὰ, υποίϊοδη (γρὲ οὗ 
“ ἄορ." ἴῃ Βδϑίοσῃ ᾿ἰδηάς, δηά 511} ργοϑοσυθὰ 
π [6 Ετεηςἢ ννοσὰ εαπαΐ]ε :--ςῇ, Μαζί. νἱϊ. 6 : 
ῬῺ]]. ᾿]..2. Ὑ815 γεῦϑ6 ὑῬσοποῦυΠοδ8 8 βοηΐθησα 
οὗ οἴεγηδὶ οχοϊυβίοῃ οὗ 41] διιςῖὶ τοπὶ [6 ΟἿ 
οἵ σοα. 

Ὀ υδιεγάϊοοὶς δυρρεβίβ [δαὶ τῃ6 σοπίγαϑξ 
νυ ἢ 15 ργεβοηϊοα οτα ἴο ἴ6 Βεπεαϊςϊίοη ἴῃ 
ΘΙ. 14, ΓΑΙΠΟΓ ΓΟ]ΌΪΓΕ8Β (παῖ ἴπο56 νγογάς 
5βου]ὰ 6 Δ ΚΘῺ 45 ἃ ςοπηπιδηά---" Ηΐπαμ ἀϊε 
Ηωπάε] " ΑΎΑΥ γ9 ἄορ!" (΄ γα: "-- “αἱ, 
“ Βυηῖο," οἵ“ μογὶς "---σα]. δ ϑυπῖ ;" ΞυρΡΙ γίηρ, 
ἴη ἕδεῖ, ἔστωσαν). ὟΝ οτάϑ8. φοτηραγοϑ8 " Ρχγοουϊ, 
Ω γσόςυὶ] δεῖς ὑγοΐδηι." Ὅδα ἔοστηοσ 56 η56 
ΒΟΘΠῚ8 21 ΠΟΓΟ ὨδίυΓΑΙ. 

αηα “ον γε.) ὅ8ε6, ἰῃ ἃ ἀϊεγεπί οσάσυ, 
(86 σδίδίοσις οὗἉ 5'πηογβ ρίνθη ἴῃ Ἂς. χχίὶ. 8. 

ΟΥ τεηάοσ, Ψεμοῦῖ [ἀγέ] ἐλ 9 ἀον:, απά 
86 “ογοέγεγι, πα ἸᾺ6 ἰοΣπίοδῖο Σ δ, ὅἄζο. 

διὰ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ 059 παῖ Ἰονοίδ δπὰ ὡοΘ. ἢ 
ἃ 119.) ὅ8ὅεε συ. Μοῦ, ΘΥΘΙΥ͂ ὁπ9 Ἰονὶπρ 
διὰ ἀοΐπρ. ὙΠΟ ' οί ἃ 116 βαπάϑ ορροβεὰ 
ἴο “ἀοίπρ ἴῃς {γυἢ,᾿ Ϊ]οἢη 1]. 21; ςἕ, ςἢ. χχίὶ. 27. 
ΑΒ ἴῃ 188 ΘυΓΆΓΏΊΔΓΥ οὗ οἷ. ΧΧΙ. 8, 411} 5: ηρὶθ 
81ὴ8 ἃ16 πεῖς 4150 σοιηρσοποηθοὰ ἰη {86 
ΕΘΏΕΓΔΙ ἰάθα οὗ “ὦ ἠδ." 

Ἡεηρϑί., Βανίηρ ποίφα (παῖ ἰῃ οἷ. χχί. 3 
ἴΠο586 Ὧο ἂζὸ ἜἽχοϊυάοὰ ἔγοπι [6 Κίηραοπη 
οὗ Οοἀ “ἔογπὶ ἤϑων ραῖγβ," δηὰ [(ἢδί ἴῃ οἢ. χχὶ. 
27 ἴῃ6 Θδηυπηεγαῖοη “15 σοΡσβεα ἰῃ [Π6 
Ὠυσγ ΘΓ ἐῤγεε," ξοῦδβ8 οἢ ἴο οὔϑεγνο : “ στο [86 
Θχοϊιάοα ἂγε σευέη, πὰ [η6 “«ευέμ 18 ἀν ἀοὰ 
Ὁγ 186 ἔοι δηὰά {πε ἴἢγες, 7ιι5ῖ 48 ἴῃ [54]. ἱ. 4. 

4] ἅτὴ ποῖ 5υΓε," ντὶῖθβϑ Βοβϑιεῖ, “1 δη 
ΡῬογίίοη οὗ δε ρίυγε σδῃ Ὀε ουπά ἴῃ ψἢϊς 
[ΟἸΤΟΥΒ δηὰ σοηϑο δι! οη8 ἅγο δείίζεσ ἰῃΐεσ- 
τιϊηρεὰ τμδΔη [ΠΕΥ ἅγε ἴῃ ἴμεβε ἰδϑὲ ἔψο 
οἰδρίογβ. ὙΠΟ 18 Ἔνθ Ὠηρ ἴο δἴϊσαςϊ ἱπ 
(815 τηοϑβὶ Ὀ]εββοά ΟἿ; 411 ἴῃ ἰζ 18 σὶοἢ δηὰ 
εΕἰοσγίουβ ; Ὀυιῖ ἐνεσγτπρ α͵50 18 πιοὰ ἴο ἰη- 
δρίσε οὔθ Ὁ] ἀτεδά,---ἰοσ νγα ἴπεγο Ρεγοοῖνα 
81}}} τῇοσε οὗ Ρρυγῦ [μὴ οἵ μέλε βέναρ αν 
(ὠνιρ. ἐπ ἰοε, 

ΒΟΣΟΥ ποίεβ (μαί στ. 14, 15 580. ἔπε 
ΓΟ] 5, Οἢ οἰ ΒῈΓ 5ἰάς, οὐἨ τῃ6 ςδοῖςο Ἰοῦς ἴτθθ 
ἴον ΘσΟΓῪ ΟὨδ (νεσ. 11), ἀπά οὗ 186 [υἀρτηεηΐ 
(νον. τοι. 

16. Ζύε δαῦυε «οπ νεῖπ σηροῆ .Α5 ἰαϊοὰ 
ἔγοπλ ἴδε Ὑεῦγ ἢγϑί, οἢ. 1. ᾿. Ὑδ6β6Ὲ ννοσάβ 
ςοπίφίη ἃ ἀϊτγεςϊ γοΐεγθηςα ἴο ἴῃ ργοβθηΐ σὸ- 
νοϊδιίοπ ἴο δῖ. Ϊοῆπ. 8ὲεε οὔ υδῦ. 7; δηά 
ΠΟΙΏΡΑΓΟ ΥΟΥ. 12 848 ἴο ἴῃς γχοϊδλοη οὗ ἴῃ 6 
ΒΡΘΆΚ ΕΓ Τπχουρβουΐ ἴο οὖν 1 οτά. 

ΤΗ6 Αροοδὶ ΘΓ ΓΕΒ ΠῚ65 85 δὲ [Π6 
δερίπηΐπρ ἰ(ῃς ἔογπὶ οὐ δὴ Ερίβι]5. Ηδσε ἔοσ 
[Πς ἢγϑι {{π|6, Δηἃ ΟὨΪ μοσγο, δ ἴῃ οἷοβε οὗ 
ἴῃς Βοοκ, δηά 485 ἴΠ6 868] ἴο 8]}] [μδί 15 νυστἴθῃ 
ἴη ᾿ξ, [86 1,ογὰ 51}1}65 Ἡ πηβοὶξ ὉΥ Η 8 βεσβοῃδὶ 
Ὠδῖὴθ [Εδῦϑ. 

10 ἐφ εις ἐσιῖο γοι ἐδεεο ἐδίηπρ: ἐπὶ ἐδό ἐδεγοδε:,} 
866 συν. ,. ὙὍΠα τοδάϊηρ ἐν 15 δδορίοἀ Βοσγο; 
δυϊ 1 ἐπί θὲ τεδὰ {γδηϑὶδίθ οοβοθσπίπα [89 
ΟΒΌΣΟΒΘΒ, 88 ἰῃ οἰ. χ. εἰ (οἷ. [οδη χὶϊ. 16): 
50 Ηξεφηρδί., ΖΌΠΡ, Ὁ ὑκίεσά. Ἡδηρϑί. (Δ Κα8 
ἐξ ρλο γοῖε ἴο πιδδῃ “ΠΥ 5εινδηΐβ ἴΠ6 ὕχγο- 
ΡῬΒοῖβ ψνῆο ἅγὲὸ γεργεϑδεηίεά Ὀγ Ϊοδη, οἢ υν.6,ς9 ; 
οἢ. 1. τ, βίεγά., οὐ πρ' τπ6 ρτορ. (ἢ 
ΠΟὐοχ 1) ἰγδηϑὶαῖεβ, ανθ δθιΐ τοΐπ9 ΔΕ69] 
παῖο γόοὺ [89 ΟΒΌΣΟΔΘΒ [.2., [86 ϑδυθῆ 
ΟΒυΓΟ 65 οὗ οἢ. ἱ. 4] ἴο τοϑεἐγ, ο. Βυγροτ, 
{Πκονγῖϑα ουὐέδομξ ἴῃ 6 ῬΥΘΡ., βιιρρεβίβ [Π6 58Π|6 
{ταηϑϊδῦοη. [1ζ, Βονγενεσ, (86 ὑσγερ. (ἐπί ἰ5 
ἴο Ὀὲ τεδὰ 86 σοίεσβ “ωὔίο γομ᾽ ἴο {ΠεῈ 
Αηρεῖβ οὗ ἴς Οδυγοθοθ, δὰ σοηάθτβ, “601- 
ΟΟΙπὶΩρ ἴδ ΟΒΌΣΟΒΟΒ." Βεηρεῖ, 4]950 
οσηϊ της ἴ86 ῥσΈρ., Γαΐου ἴἢ6 ἀδίϊνο “ ὠϑο 
γομ" ἴο ἴδε Δηρεὶβ οὗ ἴῃς. ϑεύθὴ Οπυγοῖοδβ. 
Δηά Πα [2Κε68 ταῖς ἐκκλησίαις ἴο ΡῈ 8ῃ σόέαίυε, 
ΤΟ ἀθιηρ “ἐπ ἐῤε ἐφμγοδε.. ΜΓ. γδη5] 465 
“ἐπ οογειοάμ»ι Ἐσείεείαγιρη" (ἐπί):-- Οτοῦιι5 
τεςῖε νοσῦϊ Βεοίοσίαγωρε δοπο." ΑἸ, ᾿κοννῖϑα 
τολάϊηρ ἐπί, πϑνοσίβοῖοβ8 ἰγδηβϑδίοϑ “ἐπ 1ῤὲ 
εἐφωγεδει "ἢ (ἴθ ἐπί οὗἩ δαάϊιίοη ΕΥ̓͂ ἸυχίΔ- 
Ῥοϑβίου--- [οἱ ἱν. 6; Ἐτν. ἰχ. 14. 

1» ρὲ γοοῦ απά ἐδὲ οδεῤγίηρς 97 Παυΐά, 
866 ςἢ, ν᾿ ς ; Μαῖίϊ. χχι!. ᾿ ἘΠῚ: μὴ 
ΧΙ, το; οπι. χνυ. 12. Οη [δε ψνοτζγάϑ “ ο7» 
τργίπρ" ὑόν Ὦ ἀδίεγά, φυοΐεβ ἴῃ 1}1ι|51Γ4- 
ὕοῃ: “Ογεάο εφυϊάεπι . .. . ξΕΠ0}8 6556 
Βεογυπι"-25 5. ἵν. 12... διηρα Ὡοίοβ 
“ ϑ6ῃβ05 68ῖ, 'ηὴ ΟἈγίϑίο βοῖο δίδσο οἴ σοῇβου- 
γατὶ ἐατη ατα Τ Αυ] 15" ({.., Ρ. 915). 

Αἱ τς νοσζὰ “ δαυΐά" ἴῃ6 ουγϑῖνο πηδῃ- 
δουρί, κα," υδοὰ Ὁγ Εγαϑθηλ8 ὕγελκε οἵ -ἃ 
Τα υ5ορῖ ὙΒΙΟΒ [Δ45 850 τ δ ἱπβυοησοὰ 
ἴῃς Τεχίμς Ἀερορ δὰ (Π6 τηοάσγη ἰγδηϑ- 
Ἰλίου οὗ (ἢς Νενν Τοϑίδσηθηῖ. Ἐσοχῃ (ἢ 18 
Ροϊηξ ἴο [6 επὰ οὗ ἴδε Αροσδίγρϑε [6 

841 



8.2 

“15.55.1. ΠρΆΓΕΙ βᾶγ. (ὐΟΠΊΕ. 

17 Απά τῆς ϑριγις δηὰ τπ6 ὑγίάς 
821Υ7, οε. ΑἈπὰ ἰεὲ δἴπι τῇδῖ 

“Απᾶ |Ιεῖ Πιηὶ 
τῃδῖὲ ἰ5. δῖ γϑῖ σοπθ. Απά ψβδοβοενοσ 
ψ}}}, Ιεὲ Βὲπὶ τἀκε τλε ννδῖεγ οὗ [πὸ 
ἔτεεϊγ. 

«Αὐϊμποτγιζοὰ Νεσβίοη ἢ 15. 4 {γδηϑίδίίοη ἱπίο 
Επρ] 5ἢ, οὗ ἴδε τε-ἰγδηϑίδιοη ΟἿ ΕΤδϑιηυ8 
οὔ ἴς Νυϊγαῖς ἱπῖο στεεκ, Οηἡ [815 βυδ]εςῖϊ 
566 σ΄. "]., δηά {Πς [ηἰγοἀιυείίοη, ὃ 8. 

189 Ὀτίρμι,) Οπιῖ [απ6], ννἱοὮ 15 ποΐ ἴῃ 
{πῃ Οτεοκ, (Οομρδγο 

“Ἡδβρεγυβ (μαϊ ᾿εὰ 
Τα 5.Δ 7 Ὠοϑσῖ, τούς Ὀτρ ε51."--- 

“αν. Ζου, ἸΝ. 6ος. 

[8.0 ἩΟΣπὶπβ δῖ61:.)] Οπιΐ αηπά,---8ὲ6 
συ. ἐ“, οἡ. 1.18, δηὰ 4150 οἡ {πε τννογά ᾿Σδηϑἰδίοα 
“τηοχπΐηᾳ." δὅδ6ε ΟἹ (ἢ. 1]. 28. 

[π {Π|5, ἀπά ἴῃ 1Π6 ρῥγϑοοθάϊηρ ΕἘπ|6, 16 1 οτὰ 
τοίεγβ ἴο ἴῃς ραϑί δηὰ ἴο {π6 ἔυιῖυγο. δ ῈἘο 
αἴοσ (6 Βοϑβῇ 5 ἴ6 ϑοη οὗ ᾿δνιά, 15 πονν ἴδ 6 
Ηεγαὶὰ οὗ {π6 ςοπιηρ Ὦδννῃ ;--ἰγτοη Η 'πὶ 
ρτοςθδάβ ἴδε Ἰίσῃξ οὗ [6 εἴογηδὶ ὈΔΥ: 566 
οἢ. χχὶ. 22. “1 «ἠ γίυε ῥίνι ἐδὲ Μογπὶπς 
διαν," 185 Ηἰβ ρῥγοπηῖϑε ἴο δυθῦ οἠθ “δαὶ 
ονεγοοιπεῖῃ" ((Ἀ. 11. 28). 

ϑιγ, 1. Νεννίοη σοιηραγ65 2 Ῥεῖ. ]. 19. 

ΤΗΕ ΟΟΝΟΚΌΒΙΟΝ (17--21). 

17. “πά ἐδὲ ϑριγιἐ ἀπά {δὲ ὀγιάξ σαγ, Οο»ιε.} 
Οτ ἰτδηβϑὶδλίο “Βοίἢ ἐμ Βρίστὶΐ δπὰ." δὅ66 
συ. 4.1: ςἕ τῆς. 54π|6 ἕοττη, Ἔρχου, ἴῃ ςἷ. νἱ, 

ἴῃ γέβροηβε ἴο ἴῃς 1Ἁ,ογαάβ ἀπηουποετηθηΐ ἴῃ 
νΟΓ. 12," Βεροϊά, 1 εογό φμϊεϊίν,᾽ ἴῃς [ηΐνεγβ8] 
ΟΒυτγοῦ,--ἰἂς “Βηγιάε,"---ἰηϑρίγεά ὃγ ἴῃς ΗΟΙΪΥ 
Ομδοβῖ (εἶ. Αςἰ5 χν. 28), δηβυνοῦβ, “ Οονιε" 
Νοῖ [86 σμυγοὶ {τ υπηρῃδηί, ἃ5 ἰἢ οἢ. ΧΧΙ. 2, 9, 
δυῖ (1[Π6 ΟΠυγΓοἢ 511}}} ννδ!Όρ; ἴογ Ἀθάειηρίοη 
--οἶ []οδη χυ. λό, 27. 

Ιἴ 185 ὑππερε ἴο τοίευ ῥγοοίϑεϊγ, τυῖἢ 
Ἡδεηροῖ., ἴο {πΠ6 δρ᾽ τι οὗ ΕΥΡΡΊΕΟΥ ((ἢ. ΧΙχ. 10), 
οΥγεῖ ἴο ἴδε ϑριπ| οὗ {π6 ργτορμεῖβ (ςἢ. ΧΧΊ!. 
6), ἐπ ΜΈΙΟΝ 81, [οὴπ ἑουπα ΠἰπΊ56 1} οἡ τῃ6 
1μογά 5 Ὀδγ (ςἢ. ἱ. το ; ἰν. 2), ἀηὰ ψΒ]οἢ σρεᾶκϑ 
(σου μϊπὶ (οἷ. χὶν. 11) ;-τοσ, νὰ ΕὈγαγά 
δηὰ Βιβρίης, ἴο [86 ϑρισιῖ δὐιάϊης σὰ δ6- 
Ἰόνεσβ (Κ οσα. υἱ1}. 26) :---οσ, ἢ ὨαΞεγά, 
δὰ ΑἸξ, ἴο [Π6 ϑριγιῖ 1ῃ ἴδ σλυσοΒος δηᾶ ἴῃ 
{ἢ Ῥγορβδείβ (ςἢ. 11. 7. 1α; ΧΙχ, 10) ;-π οῦ ἢ 
ΖΌΙΙ, ἴο ἴε Ῥσορἤεῖβ (ἀ2., ἴδ 6 ρῥσγορβεῖϊς 
ϑρι 1), δηά (ἢ6 ϑαϊηΐβ, οἢ. χὶ, 18; χυΐ, 6; 
ΧΥΙ, 2ο, 24. 

Ου ἴδε “ Βρἰάε,"---κῇθ βυγηῦο] ὈΥ νϑὶοδ [Π6 
ΟΒυγςοὶ 18 τεργεϑεηΐϊεα,--θες οἷ, χίχ. 7; χχίὶ, 
2, 9. 
Απὰ 86 [δεὲ ΒθδΣοΙὮ, 1ἰος πἶπη 847, 

(ον. 866 οἔ. 1, 7γ. 11--ἰὸ τμδλὲ Βολσοῖῃ 

ΚΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ, ΧΧΙΙ. [ν. 17---.8. 

18 Βογ ] ταβ γῇ ἀπο ἐνεγΥ πιᾶῃ 
παῖ Πεάγεῖῃ τῆς νγογάβ οὔ τῆς ρτὸ- 
ΡΒΕΟΥ οὗ τπῖ8 ὈοΟΚ, 71 ΔΠΥ πιδητϑει - 
58.}} δα ὑπίο {Πεϑ6 τηϊηρβ, (σοά 5}2]] Ρνο. 3. ὁ. 
δάὰ υπῖο πηι τῆς ρίαριιοβ [παῖ ἅγε 
νγτεη ἴῃ [15 ὈοοΪς : 

“ρα ἐδὲ ϑρέγι! τα ὠὐο ἐδε Οδωγοδει: 
εἶ, νϑσ. 18; οςἢ. 1. 1. Εδὐταγά υπάογεϊϑηάςε “ἢδ 
(δὲ Βοδγοῖἢ ἴῃς ννογάβ οἵ (σὶϑῖ ἴῃ νυ. 12--1 ς᾽; 
-- Ὠυβϊοσά., "8 τδῖ πεαγεῖῃ ἴπῸ ργουῖβε οὗ 
ἴῃς Π,οτά  5Βοοπιηρ᾽;--ΑἸῇ απὰ Βυγροσ," ἢς τλλὶ 
Ποάγεῖβ ἴΠ6 ΟΥῪ οὗὨ ἴ!ε δρίπίὶ δηὰ (Πὰς Βεγίιάε. 
Ὗνε οδπῃοῖ ονεσίοοῖκ ἴδε 1, τ 5 οσσῃ γοροδιοα 
δάτηοηϊςοη (5ε6 Μεῖί. χὶ. 15), ψἤοσο 2150 ἰδ 
“ βεαγίην " 15 ἸΑΚΘἢ δυο] το ]γ. 
Απὰ δὴ᾽ο ἴι4ὲὸ ἰδ δἰδίσχοίῖ, 1Ἰοὶ δὲ 

Θο0119:}] 866 (ἢ. χχὶ. 6; [οδη ἵν. 54; Υἱῖ. 27; 
εἴ, 188ΐ. [ν.}. 866 τν. ἢ). 

Ὧ9 ἴδε Μ{111}] Οτηδ “ “ηπά," 566. ν᾿. 1. 
Ηετεα, ποῖρβ ΕἸ γασά, 15 ἴῃ τυγηΐηρ Ροϊηΐξ οὗ 
[Π15 Ἄχῃουίδίοη :---ἰο 6 “ σἰδὶγ!, δηὰ ἴο 
“ἐφ , ᾶτα ἴῃ 6 Θβϑε πη Δ] σοπ ΠΟ ἢ8 οὗ “ οο»εῖπρ 
ἴο Οδτϑῖ. 

ἐξέ δίνι 5ἀε] 866 οὐ. }}. 

18.1 ἐοθεῖ 170] (Οπιὶ “ Γον,"---δὸὸ υὐ. 
᾿.). ὙΒ6 ρεγϑοῆδὶ ργοπουῶ ἰ5 ἐπιρβαβῖῖς; “1 
Τόμ (εβαγ. Με μᾶνὲ πογε ἴπε Αροβδιϊεῖς 
ΠηΔ] νγαγηίης ;---ποῖ, ἃ5 βοπὶς (6.5. ΕὈγαγὰ) 
ὙΠΟ ἄρρεὰ] ἴο γϑσ,, 2ο ςοῃοϊιάς, ἃ ςοητπυλῦοῃ 
οἵ (Βε 1 οτα 5 δά ἀγοββ ἴὴ νϑσ. 16. ΒΌΓΣΚΕΟΣ δες 
ΟΠ γῖσι Ηἰπηϑοὶξ ἴο δὲ ἴῃς σρθάκοσ, δηὰ ποίῖεβ: 
“ΤῊ15 5 ἴπ6 564] νυ ηϊςἢ ἴῃ6 1 ,ογὰ Ηἰπιϑοὶξ 
δίδτηρβ ὕροη ἴπὸ Βοοῖκ.᾽ 

μγιο ΕΌΘΓ »|55)] ΑΒ ἴῃ νοσ. τό; Ηςθ. Χ. τς. 
ΑΙΕ ϑιυρρεβίβ “οὗ ΟΥΟΣΥ τλδῃ,"" ἃ5 ΒΒ οτι. 
Χ. 2: Ὁ]. ἰν. 15. 

ἐδαὶ δεαγεῖ ἐδε «υογαϊ ὁ ἐδ ῥγοῤῥδεφ ὁ δὲ 
δοοξ,) Νοῖε ἴδ6 δοσυγαῖθ σερε οη οἵ τὰς 
ννογάβ οἵ (ἢ, ἱ. 3, σθεγε ἴπῈ ὅ6Ὲσ ὑγοηοιυσεβ 
ἃ ΒεηοαάϊοϊϊΐἼοηῃ οὐ ἴποϑε ψΠῸ ““γεαά " δὰ 
“ῥεαγ," δῃὰ “ ζεῶρ ἐδε ἐδίηρ: δαὶ γε «υγίδέεπ 
ἐῤεγεῖπ." 

Τλο βοϊδιγη πηρῆδοα πονν ἔΌ]]ονν :--- 

1 απν νπᾶπ «ῥα  αὐά ππῖο ἘΝ θ.,] 56 υν. }. 
Οτ. προὰ {Ἀπ θτ--Δηά 50 ἰη ἴῃς ποχὶ οἰδιξο. 

ΤὮδ δηδίπεηδ Πότ, ἰη δοσογάδηςο πὰ 16 
ψ ο]ς ορίτ οὗ [6 ΑΡοσδῖγρϑο, ἰ5 ἐουπάοα οὐ 
(ες ΟἹὰ Τεβῖ.:-- οι. “ὙΥὸ 8}2}} ποῖ δὰὰ υὑπῖο 
[86 ννογὰ ννδῖςἢ ἴ οοπιπιδπὰ γου, πεϊϊμεσ 5}2]} 
γε ον δ νὴ ουρε ἔτοπι [ἴ," Πδαϊ. ἵν. 2; 
ΧΙ, 12; ῬΤον. Χχχ, 5, 6. ϑρεδκίηρ οὗ [6 
ες οη8 οὗ Οοά, [δα δ8οὴ οὗ πεδα δαὶ ἡρδδῃ 
“Ὅηἴο Ηἰπι τρᾶγὺ ποι πίπρ θὲ δάάθά, πεῖῖδεν 
οδη Ηε δὲ ἀϊπιηϊϑποά,"---Εσουϑ. ΧΙ. 2:. 

ΎΤἈεβε ψοσγάβ, ντῖϊοδ ) ἅτε δὰ- 
ἀγεβϑεὰ ἴο ἴῃς ἐπῦγε Οδυσοῖ δηὰ [18 ἴδσδοσε. 
“Ήετσε," ποῖεβ. Ὑν οσάβ., “15 ἃ ργορβεῖὶς ὕὑτο- 
[εδῖ δραίηϑὲ ἴπθ βρυτίουϑ Ἀδνεϊδοηξ ογχεὰ 



γ.19-- 21. 

19 Απά [Γ᾿ ΔΠΥ͂ πιᾶη 5}4]1] ἴακα 
ΑΥΑΥ͂ ἔτοπι τῆς νγογάβ. οὐ πε ὈοοΚ οὗ 
1818 Ρτόρῆθογ, (σά 5121} [κα ἂνγᾶγ 
ἢ8 ραγί οὐὖἕ οὗ τε ὈοοΚ οὗ [1ξ6. πὰ 
ουξ οὗ τῆε ΒΟΙΥ͂ οἵγ, δὰ “μι τῆς 
τπῖπρβ Ὡς ἢ ἀγα τίη ἴῃ [818 θοοΚ. 

ΟΥ̓ ἴΔ]1536ὲ Τεδομεῖβ ἵπ ἴῃς πάπα οὗ Αροβίϊεϑ 
(ϑε6 Ἑαδῦτίςυ58, (ρά. “βοεν.,) Ν. Τ΄ οπεβ, ὁπ 
ἐδε Οαποπ; 1 ὔςκο, ὅτς.).ἢ 

Οοά -ῥαϊ! αα4ά μπὶο ῥίνι ἐδο ῥίασωει δαὶ ἀγ 
«υγί ον ἐπ δὶς δοοξ:} ἙἘογ ἴδ ΟΙἹὰ Τεβῖ. 

4ΓᾺ}16]1α5 5βεὲ6 Ὠθυΐ, νυἱῖ. 1ς  ΧΧΥΪ, 27, 6ο. 
ΟΥ̓ ἴῃ6 τγοίογοησοβ ἴο {86 “ Βοοῖ [561ξ, τῇς 

ἤτβε οὐκ Ττυμρεῖβ, οἷ. νὴ. γ-ῖχ. 21 ΤΩΔΥ ὈΆ 
τοίογγοά ἴο ;-- ἰἣ “δευεη ΤΡμπάεν.," οἢ. χ, 1: 
--ἰς “δευε; Κη α]:," «ἢ. χν. 1-7;---ἰὰὸ 
“αγίδημαξε," οἰ. χὶ. 11; χνὶ. 18 ;.--ἰἢς [4]] οὗ 
ΒΑΌΥΪΟΩ, οἷ. χυῇ!. ΟἿ σουγϑε ἴπ6 Ῥεῇδ 165 οἡ 
δα! ἸΟἢ5 ΟΥ̓ ΟΠ 55] 005 τὸ ἀδηοιποεα ἀραϊηϑῖ 
(δοϑο Βο ψου]ά, 45 Η δθηρϑβί. Ὠοΐεβ8, 45541] "" τῃ6 
ῬΓΟΡΟΓ Κογηοῖ οὔτπα Βοοῖϊκ; δυο 45 νου ]ά 5.0- 
βῃτυῖο ἔογ [Π6 παγγοῖῦ νΥΑΥ Ῥτγεβοηϊοαὰ ἴῃ ἰΐ, ἃ 
ὀγοσά οπ ; ΟΣ Ψου]ὰ ἴῃ 8οπλδ σῃθαβυγο Ἔχ ἢ- 
ξυϊϑῃ [Π6 Ἰίχῃξ οὗ ορ ἴπδί βϑηθβ ἴῃ 1 ῸΓ 
ΟἸ γι ϑεδη8." 4.58 σοπηΠΊΘΠΪΔΓΥ ΟἹ (ἢ}18 ρῬαϑβαρδ 
νγ)6 ΠΊΔΥ ὙΜ}6}] τοΐεσ ἴο [πε βἰπηϊ αν ἀδηιποίδίοη 
ΌΥ 81. Ρδυὶ ἴῃ Οδι. ἱ. 8, 9 ; δηἀ αἷϑο ἴο ἢ]8 σεῖθ- 
τοηςα ἴο Ηγπιεηξιβ δηὰ Ῥμ]θῖι5 γ8ο ἰΔυρῃϊ 
ῥα ἐδὲ Ἀεεωγγεοίίοη ἐς ῥα αἰγεαάν; ἀπά 
ουεγίῤγοαυ δὲ {041 Γ᾽ το» " (2 Τίπι. 1]. 
17, 18). 

10. απά “7 αην ν»ιαπ “δα}} ἰαξε χαυαν ον»: 
ἐῤε «υογ] Ἐ.5. ἴδε ἜΧμοτίδἝοηβ ἴο ραΐϊθηςς, 
οἢ. χί. το; χὶν. 12;:--ἰο θ6ὲ “",αἰ δ ἀπίο 
ἀξαΐδ," ςὮ. 11. το; 1Π|. το. 

ὙΒεΓα πάνθ δε δἵ 41} {{π|68 ἴῃοβε ννῆο 52Υ͂ 
1,6 δἰπὶ τᾶ κο οροϑά, δηὰ μαϑίθη Η!5 νουκ, 
[Δ γγἪὸ ΠΊΔΥ 566 1 (1541. νυ. τῷ; 2 Ρεῖ. 
1. 4). 

Οοά :-ῥα}] ἑαλε ἀαυαν δὶ: ῥαγ) 866 τυ. }.. 
ΕοΥ (ἢ ρῆγαϑο “δὲς ῥραγ᾽" ςἴ, οἰ. χχ. 6; χχὶ. 8: 
]οδῃ χἱ. τα ; δηά βεὲ [πίσοά. ὃ 7, [Ν᾿ (ὦ. 

ΎΠΟ ψογάβ {Πδὲ ἕο ἴον ἄγὸ οἰ θαυ ἤρυγα- 
{ἵνο. 

ἔσοτα 189 τ οἢ οἵὗὉὨ 1176,] ΕῸΤ [815 ἱπηρογίδηϊ 
σἤδηρε οὗ τὐβηϊήρ (τοῦ ξύλου ἴογ βίβλου) ἴῃ 
Ρίαςς οἵ {πα δε οριεά ἴῃ [Β6 ΑΟΝ΄., δηά ἰπῖσο- 
ἀυςοά ὈγΥ Επαδπιυβ ἴτοση ἴπ6 Μυϊραῖς, “ ἀε 
ἰόνγο οἱζ " 866 νυ. . Οοπρᾶτγα 430 [πἰσοά. 
ξ 8. 

απά ομὲ ὁ ἐρε δοῖν εἰγ,}] Τμα ἔνο ὑγὸς- 
ΡΟΒΙΌΟΠΒ “ ζζοσι," δηὰ “ ομέ 97" (ἀπό, ἐκ) τὸ 
οοπηροοά τυ (᾿ς νετὺ “ «δα ἑαξε σαυαγ.᾽ 
ΤΠ Ύτοα δηά {Π6 ΟΥ̓ νγεσα θοῖὰ πιοπιϊοπθά 

'π τοῦ. 14. “ἾἿη {ἢεδε ἔνο," ποίεβ8. Βεηρεοὶ, 
“ βξδηΝβ [ῃΠ6 ϑυπὶ οὗ ἴῃ Ὀ] βϑθάηθος υυττἴεη 
ἴῃ [15 ΒΟΟΚ, αδἵ 118 Ὀδρίπηΐηρ δηά δὲ [15 ἍἽἱοβο, 
--οἰ. 11. 7; Ὁ. 12; χχὶ. 2; χχὶΐ 2. 

ἘΕΝΕΒΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙΠ. 

20 Ηε νης τοβα πεῖ τΠ 686 τὨΐηρβ 
δ ἢ, ΘυΓεΪγ 1 σοπλς 4υ!οΚὶγ. Απιεη. 
Ενεη 80, σοπε, ἱνοτὰ 7 εϑι18. 

21 ἼΤΠε ρσᾶςε οὗ οὖ [,ογά 76βιι8 
ΟἸὨγϑὲ δὲ ψιτἢ γοιι 41}. Απιεη. 

ἴονϑῃ ζσοτα] ἐδ ἐῤίπσι «υδίεῦ αγὸ «τυγίδδη 
ἐπ ἐδὶς δοοξ.] ΟΥ ἰγδηϑβίαίς, “"ζσοια 189 ἔχϑϑ 
οΥὗἩ1170, πὰ ουἱ οὗὨἩ [19 ΒΟΙΥ οἱΐγ, νυ δΐο 
ἃτο ὙΧΣὶτῖθα ἐπ (κὲδ Ὀοο 1. (Ομ ““απ4,᾿ 
Ὀείογς “3,ο»»" δὲ ἐδίπρ:, 86ὲὲ νυ. ἰ.). Α5. “τὲ 
2ίαφωει" ἴῃ γετ. 18 τὰ ἀδβοσ δε α 85 “ αὐγιξίεπ ἱπ 
ἐδὶς Βοοῖ," 50 ΗἩρηρβί. σου]ὰ τείοσγ (μῃ6 ννογὰ 8 
“ὁ «υῤίεδ ἄγε «υγίδεπ ἐπ δὶς Βοοξ᾽" Ὀοίὴ ἴο 
“δε Ἵγεε" δῃὰ ἴο “2δὲ Οἰ}." νοτγάσνοσα 
ςομηηθηΐβ : “ὙἼὙΠα τοδάϊηνς οὗ ἴπε ἴοχῖ [ν]Ζ.᾿ 
τῆς οπλϊβϑίοη οὗἉ “μά ἰ5 ἱπιροτίδηϊ 85 ἀθ- 
οἰδγίηρς [μα ἴπὸ ΗοΪΥ ΟἸἿΥ͂ δεϊοηρβ ἴο ἴοβο 
0 δῖὸ νυυ7Ίτϊτίρη ἴῃ [ἢ 15 Βοοῖκ;"---1αηάὰ ἢδ Γϑη- 
ἄεγϑ, “οὰυΐξ οὗ [89 ΗῸΟΙΪΥ Οἱ οΥὦὡὨ ἴμο89 
ἐὰλαῖ ἃχ9 τχὶεῖοι," δο. 

ΕὈγαγὰ ποίεβ: “Νοί Ιομη, δυξ οπὶΥ Ηθ, 
ἴῃς Τιοτὰ, ἢΔ58 ρόοννοσ ἴο 1556 βυ ςἢ (Ὠτοδζθη- 
ἴηΡ8, 885 γε Γεδά ἴὴ νυ. 18, 19. Ὅδέθε ννογάβ 
πᾶνε οδυϑεά οἤθηςε ἴο πιδῆγ. ὙΤδὺ5 Γυἷποτῦ, 
ἴῃ 8 Ῥγείπεο οἵ ἴθ ΥϑΑΓ 1522, ΘΧΡγΓΌ8865 
δίγοης αἰβαρργοναδὶ δ δῖ, [ο)η 8 55: 51 50 
ΤΠ ἢ ῥτοδίεσ ννεῖρῃϊ ἴο ἢ]5 οσῃ Βοοῖς ἴῃ δη 
ἴο {πΠ6 οἴου Ηοἷγ Βοοῖϑ (“ αγζΖι ἀπ πκί τ! οἢ 
ἀ45 411ΖΌ 16] 56: , ἀ8455 δ΄ παγί 50] σἢ 561 η εἰβϑῃ 
Βυςἢ τηθῖγ ἀθπη δηάογο βοι ρο Βύςδοτ, ἀΔ νἱο] 
ΤᾺΘὮΓ δηροίοροη ἰϑί, Ὀοβοῦ υπὰ ἀγάυεῖ᾽ 
μ.5.40.}} δηᾶ, ζοϊ]ονίης δϊπι, 6 ΜΜΝεῖῖο, 
ΚΙΙοέοῖα, ἄς, Τυϊπαγαάϊ 0 51}}7 ΓΟΡ]168.: “45 
Ῥδιυϊ, Ο 4]. 1. 8, ἢ. ἱῆνοκεοβ {π6 ουγϑθ οἡ ἴπ6 
ΤΏΔη Ψ|Ο σοττυρίβ {πε ἀοοίχπηο οὗ “αἰ, 50 
]ὁδη ἰὔνοκοϑβ ἴδ ουγϑα πογα οἡ (Π6 πη 80 
ςοχτιρίβ {Π6 ἀοςίτηο οὗ δοβε; ἔοσ ἴῃ βιιδ)θςῖ- 
ΤλλΙΟΥ ΠΟΓΘ 15 ἴη6 {Γ 6 σοηῃϑοϊδίοη δηα ἰρδί 
οὗ τὴ6 Οδυτςοῇ ἰπ ἴΠ6 πρᾶν οϑὲ {υϊδίίοη, δηὰ 
αἰϑο ἴῆε οτὰ ψμῖςο ἢ ἢᾶ58 Ροννεῦ ἴο ργόβεγνο 
τῆς Δ 1ἘἢῈ} 50 δῖ (ΠΟΥ ΤΔῪ ποΐῖ [2] ἰη [86 
στεδλῖ Τοιηρίαζίζοη, δηὰ Ρεγϑὶ. 

ΎΤΠδ ρῥγεϑυτηρίίοη, ποῖοβ Βιβρίηρ, νσουϊὰ θ6 
ἱπτοϊογδῦϊο, ννοῦο δυο ἢ ννογάβ (0 ἰβϑϑιι6 ἵἴτοπὴ 
ἴη6 τηουϊὰ οὗ οπθ ψῆο νγᾶ5 ποΐ δὴ Αροβίϊδ. 

20. Με «υῤίοῦ ἐεε ὑβει ἐδεηε ἐδίπρε “αἱΐδι 
ΤΠ6 ΒρΡΕΆΚΟΓ 15 Ο τίϑβί, 566 οἷ. ἱ. 2; ΧΙΧ. 10:- 
“Τε ἐφ} 00} 77 ὕεσς Οδνι!." 
ΤΠ5 Ἰάφα οὗἁ “[οβϑιτλοην " (μαρτυρία) 8Ρ- 

ΡΘΑΓΒ δ ἴῃ 6 δορί πηΐηρ, ἀπά σγϑοὺγϑβ αἵ ἴΠ6 οπά 
οὗ 4}} [6 ἴὔγεθ ρτεδῖοσ ἀοουπιθηῖβ ψ ἢ ἢ γὸ 
ἢδγο τοςεῖνοα ἔτοστῃ 81. [Ὁ δὴ -:--- [ὁἢη 1. το ; χχί. 
24: ππὶ [ὁδπ 1. 2; ν᾿ 11;-- ον. 1. 2; ΧΧΙΪ, 20. 
Τῆς νογὰβ “ ἐδ ἐδίη," τοῖο ἴο 186 

ὑγῃο]ς ΒΟΟΚ,---86 6 συν. 6, 18 ; ἀπά ςἔ, Ϊοδη χχίὶ. 
24. ἴῃ ψῆδῖ ἔοϊοννβ ψὲ πᾶσα ἴῃς ραγίηρ 
βΑυ 55 οἵ [πε 1,οτὰ, δηὰ οὗ Η!5 Αροβϑίΐβ. 

τοδι 1 οορ φιβρεξγ ] Ἡδξτε σὰ τδς 

843 



δ.μ 

ΤΟΙ ογαοη οὗ ἴδαΐ ργοπιὶῖϑα ψ οὴ 5. τῆς 
ἐββθῆςε οὗ ἴΠῈ επίϊγο ΑΡΟΟΔΪΥΡβῈ ἴπς 1 οΥγά 5 
ΟΥ̓́Τ 5ΔΥ]Π55 ΠΟΠΊ6 ἴο ἃ (056. 

“Μ,»"οη: οοτὰθ Ζογά “::...}] (Ομ “ δυερ 
“0,, 8ὲὲ νυ. )). Τπυ5 ἴῃς 566 Γ Δῆϑυνουβ ἢ 1ῃ6 
πδῖηο οὗ τῆς Οδυσοῦὶ {{π’νοτϑὰ]ἢ. ὌΠ 1 οτγὰ 
πδὰ ρτγογηϊϑοά ἴπε Ὀεϊοσεὰ Ὦ 18. ρ]Ὲ ἂἃπ ἃξε 
ἀῦονο (ῃδῖ οὗ οἴμοῖβ (]οππη χχὶ. 22): “11 
Μ1}} τη 6 ἴΑΣΤῪ 11}}1 ςοπιο.""-- Α8 1 γοθη- 
Ὀογηρ ἴπ656 ψογάβ, (λ6 Ἰοηρίηρ οὗἁὨ ἢ18 8οι] 
βλῖμοΓβ ἰἴβο!  Ὸρ ἴῃ ἴπε ῬΑ Ωρ ΟΥ̓ : “ “4»"εὩ: 
ὥριο 1,ονά “ε5σ..᾽ 

41. ΤῺ9 χδαοθ οὗ [89 Τοχὰ 5661) 
Οπιῖῖ ““ οἱ," δηά “ ὥῤγι," 566 υὐ. 11. 

89 ὙΣΓᾺ 41}. Ατῶθ}.}] Οπιξ “ γοι," 566 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΧΧΙΠ. 

νυ... Αοοοτγάϊηρ ἴο τοδάϊηρϑβ οἵ γῆοσε οσ [658 
ΔΙΪΒΟΓΙΥ͂ να ΠΛΔῪ τόπο, κ'86 ΣῈ [89 
βαὶῃ 8Β᾽"):} ΟΥ̓ ΑὙΤᾺ 411 ὸ δα ίπτ 8." 1696 
νατίδιίοηβ ἰη ἴῆ6 ἰοχί ἢδλνο, ἀουδ1655, ἀτίβοη 
ἔἴτοτῃ ἴῃς ἀδϑῖσε οὗ [Π6 βοσῖδεβ ἴο Ὀγίηρ {Π]5 
Βοηποάϊςσοπ ἰηΐο ποῦ οχδοῖΐ σοῃίο ΠΥ 
ΜῈ (Π6 οἰοσίης ψνογάβ οὔϑί, Ρδι}᾽5 δρί5[165,--- 
ἃ5 6.85. 1 ΤΏΘ658. ν. 28. [Ιἴ ψου]ὰ 5εοτ ἔτοπὶ 
118 ρίδος, ἀπά ἔτοπι οἢ. ἱ. 4, [δὲ δῖ, [οδὴ δὰ 
τεραγὰ (ο ἴῃς Ρδυϊηθ ἴΌσμ, 

Το ῃϊ]95 οἶοδθε ΠΥ θὲ δά ἀθὰ [μαὶ οἴδιοσ 
ΒΑΡ οὗ 81. Ϊοδη (1 [όμη 1. 28):- 

“ Μπά ποαυ, {εἰς εὐ άγεη, αὐϊάε ἐπ Ἡΐπι; 
ἐδαΐ, «υδεη Ηδ “ῥα ἀῤῥβεαγν, αὐό ραν ῥαῦε εοη- 
Μώάεποε, ακά ποὶ δὲ ατῤα»ιεα δεΐογε πε δὲ 

ΗΙ5 ΓΟΜΙΝΟ. 

.-..ϑΦφψφψφΦφ««.ιτιἜι.-΄ .--ς.--.ὕ-ς-.ς.ςςς.- 

ΘΟΑΜΒΒΙΡΟΕ: ΡΕΙΝΤΕῸ ΒΥ 6. 7. ΟΙμΑΥ, δΛι.Α., ΑΥΤ ΤΗ͂Ε ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΚΕΡ5, 



ΤῊΕΞ ΒΡΕΛΚΕΒΒ ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΕ ΒΙΒ1Ε. 

ΤΗΕ ΟΙΙ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ, 
ΨΙΙΗ 

Ἀπ ἘἸΧΡΙ πα ίοσυ δπᾶ ΟΥἹ 1081 ΟΟΙατηθηΑσΥ, δπᾶ ἃ Βου βίομ οἵὨ [890 
Τ͵Θ 514 101. 

ΒΥ ΒΙΘΗΟΡΒ ανὴὸ ΟἹ ΕΕΟΥ͂ ΟΕ ΤῊ ΔΑΝΟΙΙΟΑΝ ΟΗΌΚΟΗ. 

Ἑάϊπεά ὃγ Ε. Ο. ΟΟΟΚ, Μ.ΑΑ., ὕδποη οἵ Ἐχείεσ. 

Νοῦν ἈδδαγΥ, 6 νοΐβ., Μοάϊιπι ὅνο, 6.1 ζ5. 

νοὶ. 1. ΘΕΝΕΘΙ5, ἘΧΟΡΌΌΘ, ΤΕΝΙΤΙΓῦσ5, ΝΌΜ- 
ΒΕΚ5, ΘΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΒΥ Ηλκοιρ Ε. ΒΚΟΥΝΕ, Ὠ.Ὁ., μοτὰ Βίββορ οὗ 
Ν:ποΒοαβίοσ; Εν α. Οοοκ, Μ.Α., ὕδποη οὗ Εχεΐίοσ; θΑμΜῦῈ}, ΟἸμΑκΚκ, Μ.Α., 
Ἐοοῖοσ οὗ Ἑαΐοη Βίβδῃορ; Ϊ. Ε. ΤΉΚΟΡΡ, Μ.Α., Νίιοαν οὗ Βαιτίησίοη; δὰ ὙΤ. Ε. 
ἘΒΡΙΝ, Β.)., δῆοῃ οἵ Ομοβίεσ. (1οοο ΡΡ.) 40. 

ΨΝοΐβ. 1. δὲ Π1. ΤἸΟΘΗΌΣΔ, [ΣΌΟ6Ε5, ΕὕΤΗ, ΘΑΜΌΕΙ, 
ΚΙΝΟΘ5, ΟΗΚΟΝΙΟΙΚΕΒ5, ΕΖΆΑ, ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂, ἘΘΒΤΗΕΕ. ΒΥ Ακτηῦᾷκ (6. 
Ηξκνευ, Ὠ.ὉὮ., [οτὶ Βίβμορ οἵ Βαίῃ ἀπά ν εἰϊ5; ΤᾺ Ἑ. ΕΒΡΙΝν, Β.Ὁ., (δποῃ οὗ 
Ομεβίεσ ; ἀπά ΟΈΟΚΟΕ ἈΑΎΨΙΝΒΟΝ, Μ.Α., δῆ οὗ Οδηίεγθυσυ. (1130 ΡΡ.) 36.. 

Νοϊ. Ιν. ῬΘΑΙ,ΜΘ5, Ι0Β, ΡΑΟΝΈΚΒΘ, ΕΓΓΟΓΕΘΙΑΘΤΈΘ, 
5ΟΝΟ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ. ΒΥ ἴρδᾶη ΙΟΉΗΝΒΟΝ, Μ.Α.; ὅδποῃ (Ὁ. Ϊ. ΕἸ ΜΙΟΤΥ, 
γίςαγ οἵ νΝιηΚβεϊὰ ; ὥβποη αοοκ; Ε. Η. ΡιῦΜΡΥΚΕ, Μ.Α., Τεδη οὗ ὟνεἸ 15 - 
νν. Τ. Βυτμοοσκ, Μ.Α., Ῥχοθδεπάδσυ οὗ ϑὲ, Ῥδι}5; δηὰ Τὶ ΚΙΝΟΒΒΌΚΥ, Μ.Α., 
Ῥγεθοηάδσγυ οὗ 54] ϑῦυτΥ. (708 ΡΡ.) 24. 

Νο].. Ν. ΙΘΑΙΔΑΗ, ΪΕΚΕΜΙΔΗ. Υ Ἦν. Καυ, Ὁ.}, 
Ἡδοη. ὕδηοη οὗ 8ῖ1. ΑἸυδῃβ ἀπά Βροίοσ οὗ Οτοαῖ δηὰ Ἀ. ῬΑΥΝῈ ϑΜΙΤῊ, 
Ὠ.Ὁ., Τῦελῃ οὗ Οδηίεσθυσγ. (όοό ΡρΡ.) 4λ4ον. 

Νο].. ΝΙῚ. ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ῬὈΑΝΙΕῚ, ΗΟΘΕΑ, ἸΤΟΝΔΗ, 
ΑΜΟϑ, ΝΑΗΥΜ, ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ, ]ἸΟΕΙ,, ΟΒΑΘΙΑΗ͂, ΜΙΟΛΑΗ, ἩΑΛΑΒΑΚ- 
ΚΟυΚ, ΗΑΟΟΑΙ, ΖΕΘΗΑΚΙΑΗ, ΜΑΓΙΆΑΘΗΙ. ΒΥ Ο. Οὐκκευ, Ὠ.Ὁ., Μεοῖοσ 
οὗ [6 Οδαγίεσ Ηουβο; Ατοπάεδοοη ΟΕ, Β.Ὦ.; |. Μ. ΕὔΡΕκ, Μ.Α., Μψιςαγ οὗ 
Βοχίεγ; Ε. ΗΧΤΑΒΙΡΕ, Μ.Α., Ῥγεδοηάδλσυ οὗ ΝνῈ}}5; ἃ. ΟάνῃθῬε1:,,, Μ.Α., Ρχο- 
Ὀεπάδλιγ οὗ ὟΝ 6115; Ε΄. Μευκιοκ, Μ.Α. Κοοῖοσ οὗ ΒΟ ΚΙ ; 85.Μ. Οράκκ, Μ.Α.; 
ἀδποη ΟΟΟΚ; ἂπά Νν, ΌΚΑΚΕ, Μ.Α,, Ἀρθοῖοσ οὗ ϑεάροσοοκ. (70 ΡΡ.) 2... 

- 

ΤῊΪ5 στοαὶ νου, πο Β45 Ὀδθη ῥσερασεαᾶ ὉΥ͂ 4 Ἴοιηρ᾽ παίΐοη οὗ ἰελάϊησ ἀϊνίηε5 οἵ ἴῃς 
ΟΒυτοῖ οἱ Επρ]αηά, μαὰ [5 οτἱσίπ ᾿π ἴπ6 νυάεϊγ-ίοϊς ταηὶ οὗ ἃ ῥ]δίῃ Ἂχρ απμδίοσυ (Ομ ἴα σΥ 
οὔ ἴΠ6 ΗΟΪΥ ϑοηρίαχεβ, ΏΙΟἢ σῃουϊὰ 6 αἵ ὁπος σῆοσα Ἀβ ἐυ τα πρς ΕᾺ δηὰᾶ Τςομηρδοῖ ΤΠ ΔΩΥ 
Ῥτευουϑ }] Υ ΡΟ 564, Τῇ οοτάϊα] δηᾶὰ θηἰ μι αϑίῖς τεοθρίϊοη ΒΙ ἢ μὰ5 Ῥδθη εχίεπαεαά ἴο ἴῃς 
τγοῦϊκ---αυθὴ ὈΥ̓͂ ἴμο56 οσα ςοηηδοίίουςβ ψοι]ά Ἰεδά πεῖ ἴο [86 χηοβὶ βδενεσα δηὰ ἱπάθοα Ποβί]α 
στ οἰβι--- ἀοτηοηβίτγαϊεβ ἴἢ6 ρτεδῖ διισσοθα ΠΟΙ ἴῃς δηΐογρτγίβα ἢδ5 αἰτεδάυν δοῆϊενεά. Ετοσὰ ἴπ 6 
Π1]η 685, [αἰτηθββ, [Ποσουρῇηεβα, απὰ σαπάουσ ἢ ΒΙΟΣ 411 αἰ στ αποϑίοηβ ατὸ αἰβοιι5θθ, τῃς 
ΒΙΌ]6 ΟὐΟτωπι ΙΔ ἰ5 συγα ἴο Ὀ6 Ξαἰἰϑίδοίοσυ ἴο ἴῃ βϑοβοϊαῦ; ψμ1]6 ἴῃς ῥΪδίη, ἀϊτεςῖ, απὰ ἀσνουϊ 
ἸΏΔΏΠΟΣ ἴῃ ψΠΙοΟΝ ἴῃς πιεαηΐϊηρ οὗ [ες ϑαοσεὰ Τεχὶ 15 ἐχρδἰπεά, ἘΒΘΡΟΠΘΕΥ δΔααρῖα ἰξ ἴογ ([ῃ6 
ν]άεβὶ ρορυΐλσ 56, ἡ ΠΕΙΠΕΥ ἴῃ [86 οἱοπεῖ, ἰῃ ἴδς ἔδυ, οὐ ἰὰ (ἃς ϑυπάδγ- ΟΠ 01 .---“4αἴνεν τέ» 
νοΐ το ἐΔε Ανιογίεακκ Κα πο». 



ΤῊΝ ΒΡΕΛΔΚΒΕΒΕΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒῪ ΟΝ ΤῊΝ ΒΙΒΙ.Ὲ. 

Νον Ἀοδάγν, 4 οῖϊβυ Μεάϊυπι ϑνο. ζΧ..4. 142. 

ΗΕ ΝΕΝΝ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΊ, 
ἌὝΙΤΗ 

Δ Ἐχρδπαύουυ ἃπὰ ΟὟἹ61081 Οὐμητηθπίασυ, δπὰ 8 θυ βίου οὗ [19 

Νοϊ. 

οὶ. 

οὶ. 

οί. 

ΤΥΔΙΒΙΔΟΙ. 
ΒΥ ΒΙΒΗΟΡΒ αν ΟΕΆΟΥ οὁΡ τὴ ΑΝΟΙΙΟΘΑΝ ΟΗΌΆΚΟΗ. 

Ἑάϊτεά ὃὉγ Ε. Ο. ΟΟΟΚ, ΜΑΑ., ὕκλποη οὗ Ἐχεῖεονγ. 

Ι. 5Τ. ΜΑΤΤΗΕΝ, 5Τ. ΜΑΚΚ, ΑΝῸ 57. ὐϑὸ0ΚΕ. 
ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ, ὃν ΝΜ. ΤΉΟΜΒΟΝ, Ὠ.Ὁ., Τὰ Αὐοπθίϑδθορ οὗ Υοχκ. 
δ5Τ᾽. ΜΑΤΤΗΕΝΝ, 51. ΜΑΚΚ, 57. ἐὺῸὺῸΚΕ. ΒΥ εαη Μάανβει, ἢ.Ὁ.: 
Οδποῃ ὥοοκ; ν. ΒΑΒ11, Ϊονεβ, 1)..1)., Τιοτὰ Βίβδβορ οὗ δῖ. 1λανὶ 58. (ς 49 
ῬΡ.) 18:. 

1. 51. ΙΌΗΝ ΑΝ ΤῊΒ ΑΚ(ΓΤ5. Βγ Β. Ε. 
ὙΜΈΒΤΟΟΤΊΥ, Ὠ.Ὦ., ὕδηου οὗ Ρεϊεγθοσουρῃ, δηὰ Ἀσρυϑ Ῥγοΐεββοσ οἵ ΟΝ Υ δὲ 
(δπιῦτάρε ; «πὰ ὟΝ. ΪΑάσοββον, Ὠ.Ὁ., οσὰ Βίββορ οὗ σβεβῖεσ. (63ο ρρ.) 2... 

11, ΚΟΜΑΝΘ5, ΓΟΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝΘ, ΘΟΑΙΑΤΙΑΝΘ, 
ἘΡΗΕΒΊΙΑΝΒ, ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝΘ, ΟΟΙΟΥΘΙΑΝΒ, ΤΗΕΘΘΑΓΟΝΙΑΝΘ, ΤΙΜΟ- 
ΤΗΥ ΑΝὨῸ ΤΙΤῦδ5, ΡΗΙΕΜΟΝ. Βγ Ε. Η. ΟἸΕΡΟΚΡ, Ὁ.Ὁ., Ηοη. σδποη 
οὗ Μνοτγοσβίεσ ; Τὶ, 5. Εἔνανβ, ἄδποη οὗ υγῆάα; Ϊ. ΝΑΙΤΕ, Μ.Α., ψιοᾶΥ οὗ 
Νοτῆδπι; ᾿ 5. Ηογνβδον, Ὠ.Ὁ., ἴϑοδῃ οὗ (μοβίεγ ; Εἰ. Μευβιοκ, Μ.Α., Ρσγο- 
ὈεπαάδΔιΎ οἵ Πιἰποοὶη «δηὰ Ἐρεοΐαγ οὗ ΒΒ] ΚΠ ηρ ; [. ΟνΥΝΝ, δδη οἵ Ἀδρῆοο: 
ΗενκΥ ΝΑΟΕ, Μ.Α., Ῥγόδομοῦ δ {πο ]η 5 ἴπη; ΝΜ. ΑἸΈΧΑΝΡΕΚ, Ὁ.})., 
Ιογὰ Βίϑβορ οὗ θεσγ; ΙΟῊΝ Ιλόκβϑον, Ὠ.Ὁ., Ἰοσὰ Βίβδῃορ οὗ Ἰιοηάοῃ. 
(8:ο ΡΡ.) 48.. 

Ιν. ΗΕΒΕΕΝ9, 571. ΙΑΜΕΘ, 571. ΙΟΗΝ, 517. 
ΡΕΤΕᾺΚ, 5Τ. ἴὕῦ8Ε, ἈΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ, ΒΥ ὕδηου Καυ, ἢ.}).; ΚΟΒΕΚΥῪ ΘΟΟΤΥ, 
Ὠ.Ὠ., Ῥεδῃ οὗ Ἐοοβεβίοσ; ὟΜἝ. ΑἸΈΧΑΝΘΕΚ, Ὠ.Ὁ., ΤἸογὰ Βίϑθορ οὗ ΠεπΥ ; 

. ΚΒ. ΓΠύυμδυ, Ὁ.Ὁ.., Νοιυτιβίδῃ Ῥγοΐεβθθου οἵ ὈΙΝΊΠΠΥ δὲ Οδιιθτάρε δηὰ ΝΜ. 
ΕΕ, Διοβάσδοοῃ οἵ θυ] η. 

ΟΡΊΜΤΖΟΝ5 ΟΥ Τ7Τ5ΖῈ “ἜΚ 595. 

Αρατὶ ἴτοτηι ἰξ5 5ρεοῖϑ!ν Ἔχοοϊ δῆς ροτιίομβ, ἴἤδτα σλῃ ΘΙΤΟΙΡ᾽ ΘΟΠιΠΊΟΣ 5686, ἃ ςοῃοί ἀογἷς ϑο δ οϊασεεῖρ, ἀπά 
Ὀς πὸ φᾳυεβιίοη παῖ τῆς ννοσκ ΜΗ] διιρεγσοὰς 411} οἱάςγ | ἀενοιξ ἔδεε! πρ ὥγε Τσοπβρρίσυουβ Ἔνεγγνῆετγε. -- θα 
ποταπηςξηϊατίες ἴον ΕΠ 5} τελάοσϑ, 5ὺ (ὩΣ ἃ5 ἂἃπ εχίεγωαὶ ] ριναγέεγ ἐν Κι ευΐξι 
ΘΟΙΠΠΙΘΠΙΑΤΥ 15 σοηποογηςα, -- Ομ» 7142. ΤῊς ῬΟΟΚ, ἃ9 ἃ ὑ"»Βοῖς, ὑγοπιῖϑες ἴὸ Ὀς [ἢ Ῥεξῖ (οπι- 

ΤῊϊς στοαὶ ννοῦΐκ τοπάεγβ ἃ Ῥυθ])ς βεγνίος, ἀπὰ 5 ἃ | τηεπίδσγ οἵ 115 Κιἰπά---εχρίαπαι νἱῖπουῖ ῥγας οὶ τε- 
ΓΕΔ] Ὀοου ἴο ἴῃς (ἰπυγοὶι. -- ένα Ολωγολνπαν, ΤΩΆΓΚ5 ΟΣ ΞΡ. 8] ΔΡΡΙΟΑἸοΙΒ.-- δ υσαηρνία αχακένε. 
 ὲ οδπποῖ δυξ ςοηρταϊυϊδλῖα ἴῃς οσἰκιπαῖοσς δαηὰ ἰῃς Οὐυγ ἡυάστοςις οὗ τῆς ννοτῖς, ἃ9 ἃ ννδοίς, 15 ἐχίσεπεῖν 

Ῥτγοπιοῖογξ οὗ τς ὑπ ετιακίπρ ρου ἴῃς βεϊεσοη οἵ οὴς  ανουγαῦϊε. [ἐ ν}}} ςεγίαϊ!ν αῖνε ἱϑε δηὰ ολγείαὶ 
Ῥοβϑεβδίηρ ἴῃ ς-οὸ Ὠἰψῇ ἃ ἄερτες ἴποβς αυλ! ποιιίομβ οὐ 7 τεδάετυα ἃ στποῖς πιο σεῖς νενν οὐ Ηοὶν ϑοτίρτυγε.- 
Ἔχιοηβῖνε τεδλάΐηρς, βουπὰ πα ρτησπῖ, οτί τἰσαὶ βομοϊαγεΐρ, τ κως 7κάρῤεκάεμέ. 
πὰ τπουσῇ ἰασῖ, ποῖ Ἰεαϑῖ, ὑσγασιοδὶ σοσησηοη 56 :56.-- Ὠσγουσδουϊ νὰ ἡπὰ ᾿εατπίην ψἱϊβουῖ γαγαάς, δηὰ 
Οἀγέξέξαν Οὐσονυδν. οὐεἰοἴοτα ποῦ ἰσσενδγεησς. ε τολᾶεσ ἰς Κερῖ ν-}]} 
γε τὰ τῇεβςε νοϊυπιος ἃ5 ἃ Ξρεοίπιδη οἵ ἘΡσΙϑ , ἀργεαβξὶ οὗ ἴῃς τἰπιαβ : ΟΟΠΙ ΠΠΡΟΓΑΤΥ͂ Δ5. ΜῈ} δε ἀποίςσωϊ 

5 ΠΟ άγθῆιρ, οὗ ψῃϊςἢ ᾿ς πεεὰ ποῖ Δϑῃαϊηςὰ, δε | οχροκίϊοτβ, οσί 05, ἀπὰ ἵγανςεῖ!ετα θεῖπρ Ἰαϊὰ υπάεγ οοπ- 
ΑΥτδησοπιεηζ ἰ5 λΔαἀπιίγαῦὶς.---ὐὐοποο» ον. ττὶ υτοη. Τῆς οτίρί αὶ ἀεσὶρη οὐ τῦς νοῦ ἀρρεᾶτβ 
γε οδῃ ἐπα κί ν ἐχργεθ5 οὐγ οπτίγς και ξίδοείου ἢ 1 ἴῃ ἴο Ὀς Του δἰπίςπε! Υ οαττιςὰ ουἱ.--- ἡ αέράναι. 

τῆς αἰἴπι, 5 γ]6, απὰ 5ρίγιε οὔ της νυγίτετβ.---ϑυλπκ δ. 

Νον Ἀρδάγυ, 4 οῖϊβ. στον ὅνο. 79. 64. ἐδ}. 

ΤΗΕ ΘΤΌΡΘΕΝΤ᾽Θ ἘΒΙΤΙΟΝ 

ΤῊΞ ΞΒΡΕΛΚΕΒΒ ΟΟΜΜΈΕΝΤΥΔΒΕΥ ΟΝ ἸΉῊΒ 
ΟὉ ΤΕΒΤΑΝΕΝΊ, 

Αὐτίἀροά δπὰ Ἑάϊιοὰ ὃν 1. Μ. ΕὔΣΓΕΞΚ, Μ.Α., ΜΨίςασ οἵ Βεχῖεγ. 

ΤΟΗΝ ΜΌΞΒΕΒΑΥ, ΑἸΙΒΕΜΑΚΒΙῈ 5ΤᾺΕΕΤ. 
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